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 الحمد ّلله رب العالمين، و الصالة و السالم 

على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين      

عاءخير المسألة، وخير أسألك اللههم إهني "  الده  
واب جاح، و خير العمل، و خير الثه  و خير النه

نة.و خير الحياة، و  "أسألك الدرجات العلى منه الجه  

 يا رب.



  

 

 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع:

ِمَن    }َو اْخِفْض َلُهَما َجنَ اَح الذُّل  إلى الوالدٌن الكرٌمٌن إلى من قال فٌهما هللا تعالى: 

 -42-اآليةاإلسراء    َوقُ ْل رَِبي اْرَحْمُهَما َكَما رَبَّيَ اِني َصِغيرَا{.سورةالرَْحَمِة  

 إلى من كّبرنً ورعانً وبذل كل ما فً وسعه من أجل نجاحً ...  أبً العزٌز.

الجّنة تحت  سبحانه وتعالى إلى التً جعل هللاإلى أغلى إنسانة على قلبً ...

 أمً الحنونة، حفظهما هللا وسّدد خطاهم. أقدامها

دائنا األبرار )رحمهم إلى كل من ضحوا بأرواحهم فً سبٌل الوطن الغالً... شه

 هللا(. 

فتٌحة، أسماء، وأخً الغالً محمد  أمٌرة، فراد عائلتً أخواتً: حنان،إلى كل أ

 الشرٌف وابنة أختً رٌتاج.

 إلى من تكّبدت معً عناء الكتابة... أختً نعٌمة.

، لذكر صدٌقاتً: صارة، سهٌلة، صلٌحةإلى كل الصدٌقات واألصدقاء أخص با

 .طلبة اللغة واألدب العربًأساتذة وإلى كل ، ...بحرٌة

بعٌد وعلى رأسهم األستاذة  إلى كل من ساعدنً فً إنجاز هذا العمل من قرٌب أو

 فرٌحً.

 فً مذكرتً.  هم فً ذاكرتً ولم أذكرهممن  إلى كل

 



 
 

:" َربِّ أَْوزَْعتَِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الّتي أَْنَعْمَت َعَلّي َوَعلى والدّي وأَْن  قال هللا تعالى 

 -91-أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاه " سورة النمل اآلية  

 عرفانا بالجمٌل ...  

 مشاعر االحترام والتقدٌر... وبخالص 

ٌهاتها م بجزٌل الشكر إلى األستاذة المشرفة الدكتورة فرٌحً ملٌكة على توجأتقد   

م ب ٌ مة، كما أتقد  شكري إلى لجنة المناقشة الذٌن ناقشوا ووجهوا وأشرفوا  فائقالق

 على جهدي وعملً المتواضع. 

 فجزاهم هللا خٌرا جمٌعا.
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ٌ   على والسالم والصالة العالمٌن، رب هلل الحمد  ومن وصحبه آله وعلى محمد نانب

 وبعد: الدٌن، ٌوم إلى بإحسان همتبع

 تطور فترات التارٌخٌة مسٌرتها خالل اللغات من كغٌرها العربٌة اللغة عرفت

 ارتبطت تذبذب فترات شهدت كما العربٌة، لألمة والحضاري الفكري بالتطور اقترنت

 الفكر شهد النهضة عصر فترة وفً قرون، ثمانٌة قرابة دام الحضاري الفكر بتدهور

 العربٌة باللغة الدارسٌن اهتمام فعاد الغربٌة خاصة األخرى الثقافات على انفتاحا العربً

 بتٌسٌر ٌهتم بعضهم راح حٌث اللغوٌة، المستوٌات مختلف شملت جدٌدة ونظرات بؤفكار

د المعجمً بالتؤلٌف اهتم اآلخر والبعض النحو  إلى بالعودة دراساتهم مجال آخرون وحد 

 وتمحٌصا. نقدا ربًالع غويلال التراث

لت التطورات هذه خضم وفً  عودة بعد وذلك حدٌثة، عربٌة لسانٌة مالمح تشك 

ا الغربٌة الجامعات من العرب الدارسٌن من العدٌد  لغوٌة اتجاهات ظهور إلى أدى مم 

 الخمسٌنٌات بداٌة وفً والوصفً، والمقارن التارٌخً كاالتجاه العربٌة ثقافتنا فً مختلفة

 تشومسكً، نعوم األمرٌكً العالم ٌد على التولٌدي االتجاه ظهر م7591 ةسن وتحدٌدا

 ككل، اللغوٌة الدراسة مسار لتصحٌح جاءت جذرٌة حركة حٌنها االتجاه هذا واعتبر

 العالم. أقطار جمٌع فً تبنٌه تم   جدٌدة تصورات من ٌحمله لما ونظرا

 من للعدٌد منهجٌا إطارا كرٌةالف مصادرها بمختلف التحوٌلٌة التولٌدٌة النظرٌة لتمث  

 النظرٌة هذه بها جاءت التً المفاهٌم من العدٌد إسقاط هإالء حاول حٌث العرب الدارسٌن

 النحو نظرٌة له أسست الذي العالمٌة بمبدأ وعمال للتجدٌد طلبا العربٌة اللغة على

  الفهري. الفاسً القادر عبد أبرزهم ولعل التولٌدي،

الدرس اللسانً العربً الحدٌث ٌالحظ أنه انقسم إلى ثالث فرق من إن  المتتبع لمشهد 

 امتعصب امقلد االباحثٌن حسب اتجاهاتهم التً اتبعوها وتبنوها، فمنهم من كان محافظ

مجرد الحدٌث عن التٌسٌر أو التسهٌل تشكٌكا فً عقول صانعً تارٌخ هذه  للقدماء، ٌرى أن  

م الذي بذلوه لغاٌة صون اللسان العربً، ومنهم من األمة ونكرانا لفضلهم وعبقرٌتهم وجهده

جدد منبهرا بالمناهج والنظرٌات الغربٌة الحدٌثة رأى فٌها تلك القداسة التً ال ٌجب الخروج 
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ه الوحٌد عنها متناسٌا خصوصٌة اللغة العربٌة التً تتمٌز بكثرة األبواب وسعة األنحاء، هم  

نظرٌة لغوٌة عربٌة بمعاٌٌر غربٌة، واآلخر بٌن هذا محاولةالربط بٌن المناهج الغربٌة وبناء 

وذاك محاوال المزاوجة بٌن القدٌم والحدٌث، مترٌثا غٌر مندفع أو متسرع أو متعصب، 

 وٌظهر هذا االنقسام بوضوح فً جهود ودارسات الباحثٌن المحدثٌن.     

الم العربً أبرز وجوه الدراسات اللسانٌة فً العأحد ستسلط هذه الدراسة الضوء على 

الذي الباحث عبد القادر الفاسً الفهري  أال وهووالدراسات اللسانٌة المغربٌة خاصة،ة عام

دعى إلى ربط المناهج حٌث من بٌن أولئك الذٌن تبنوا الرأي الثانً ودافعوا عنه بقوة، اعتبر 

وال الغربٌة واعتمادها فً بناء نظرٌة لغوٌة عربٌة بمعاٌٌر غربٌة، فهو لم ٌكن مقلدا 

متعصبا للتراث اللغوي العربً القدٌم ورأى أن الفكر اللسانً العربً أصبح غٌر قادر على 

مواكبة التطور الحاصل فً مجال اللسانٌات، محاوال تٌسٌر وتسهٌل الدرس اللسانً العربً 

من خالل ربطه بالمناهج والنظرٌات الغربٌة، وٌظهر ذلك جلٌا فً تبنٌه النظرٌة التولٌدٌة 

لٌة لنعوم تشومسكً وتطبٌقها على النحو العربً، فً زمن البحث عن الهوٌة العربٌة التحوٌ

 . كما ٌقول التً أصبحت مهددة بالضٌاع واالندثار

ً لم عبد القادر الفاسً الفهري وعن أفكاره ذات التوجه التولٌدي لكن  كنت أسمع عن

ة تساإالت أطلع على مإلفاته، وكنت فً كل مرة أسمع فٌها عن هذا العالم ٌ خطر ببالً عد 

منها:هل ساهمت الجهود اللغوٌة لعبد القادر الفاسً الفهري فً تطوٌر اللغة العربٌة، وهل 

أضافت شٌئا جدٌدا لها؟ بما تمٌز الباحث المغربً عن غٌره من الباحثٌن العرب المحدثٌن؟ 

اللغوي الغربً  الفكر أث ر ستراتٌجٌة التً اعتمدها فً دراسة اللغة العربٌة؟ هلاالماهً 

علٌه تؤثٌرا إٌجابٌا أم سلبٌا؟ ما طبٌعة األفكار والقواعد التً جاء بها  وهل هذه القواعد 

تنطبق على اللغة العربٌة أم هً مجرد محاولة إلخضاع الدرس العربً وجعله مساٌرا 

 للدرس اللغوي الغربً؟ 

رت هذه التساإالت فً ذهنً وتجسدت فً هذا البحث الموسوم ب  "الجهود تطو 

 .الفاسي الفهري" عند عبد القادر اللسانية
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د اللسانٌة عند الفهري من بٌنها: الرغبة الشدٌدة ختار الجهوأ ًى جعلتنهناك أسباب شت  

خاصة تلك الجهود النحوٌة والمعجمٌة  طالع على جهود الفهري اللسانٌةفً اال

ٌ   والمصطلحٌة، ، الدراسات اللسانٌة الحدٌثة لمة والرائدة فً مجاالتً تعتبر من الجهود الق

إثر احتكاكه بالعلماء ومناقشاته  الثقافة الواسعة والشهرة الكبٌرة التً ٌتمتع بها هذا الباحثو

العه على الكثٌر من النظرٌات اللغوٌة ط  العلمٌة الدائمة وتتلمذه على ٌد كبار العلماء، وكذا ا

قها على التً طب  وٌلٌة لنعوم التشومسكً الغربٌة، وإعجابه الكبٌر بالنظرٌة التولٌدٌة التحو

لهلالعربٌة ا أه   وخارجها، وكذلك الدٌار داخل نٌل العدٌد من الشهادات واإلجازات، مم 

 . ةحضور الملتقٌات والندوات العلمٌة والمعرفٌل

لم ٌكن الفهري منغلقا على نفسه متعصبا لتراثه، بل كان منفتحا على الثقافات األخرى،  -

 عا...حداثٌا مندف

 الدراسات التً تناولته قلٌلة بالنظر إلى أفكاره التً تحتاج إلى االهتمام والدراسة. -

تقدٌم صورة عامة للجهود اللسانٌة التً قام بها الفهري بنوع من اإلٌجاز والتلخٌص، مع  -

 وصف وتحلٌل لبعض الظواهر. 

التحوٌلٌة على قواعد العربٌة، وهل محاولة معرفة كٌفٌة تطبٌق الفهري للنظرٌة التولٌدٌة  -

 فً ذلك؟  ق  ف  و  

أن  تفر لنا من مادة علمٌة لعبد القادر الفاسً الفهري، ارتؤٌطالع على ما تو  االبعد 

نوفق منهج متدر   ًسٌر فً دراستأ مادة الدراسة فً مقدمة ومدخل وفصلٌن ت ج، حٌث ضم 

 وخاتمة. 

الباحثٌن والدارسٌن فً تناولهم الدرس  ثت بإٌجاز فً المقدمة عن االختالف بٌنتحد  

 اللغوي ودوافع اختٌار الدراسة واألهداف التً تطمح إلٌها. 

أما المدخل: فقد عنونته ب"اللسانٌات نشؤتها وتطورها" تناولت فٌه مفهوم اللسانٌات 

لغة واصطالحا، ووقفت عند مراحل نشؤة الدرس اللسانً، انطالقا من جهود علماء اللغة 

وصوال إلى عصر الدراسة العلمٌة للغة، وتطرقت فٌه إلى مستوٌات التحلٌل اللغوي  القدامى

 وأهم فروع اللسانٌات.
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ل فعنون ب"اللسانٌات العربٌة نشؤتها وإشكاالتها عالج افتتح بتمهٌد ثم  "أما الفصل األو 

ل إشكاالت  إلى المبحث الثانً نشؤة الدرس اللسانً العربً الحدٌث، وتطرق المبحث األو 

 التً واجهت الدرس اللسانً العربً الحدٌث، أما المبحث الثالث فتناول اإلشكاالت

 النظرٌة التولٌدٌةم تناول المبحث األخٌر ، ثفً المغرب وعرقلت سٌرها وتطورهااللسانٌات 

 .التحوٌلٌة لتشومسكً

حٌث تناول ، الفاسً الفهري وجهوده اللسانٌة"عبد القادر  أما الفصل الثانً فعنون ب"

ل مإلفاته فٌالدرس الفهري  إسهامات أما المبحث الثانً  فتناول وصف وجٌز،ب المبحث األو 

والتولٌدٌة التحوٌلٌة، فً حٌن  البحث فً جهوده النحوٌة  من خالل اللسانً العربً الحدٌث

جهوده فً مجال ترجمة تناول المبحث األخٌر المعجمٌة، و تناول المبحث الثالث جهوده

 المصطلح.وتوحٌد ٌب وتعر

ل أهم النتائج بخاتمة رصدت بحثانتهىال  .حثإلٌها من خالل الب المتوص 

ها مسار اللسانٌات منذ نشؤتالتارٌخً من خالل تتب ع هذه الدراسة بالمنهج فً نت استع

الوصفً لمالئمته وطبٌعة البحث إذ وصوال إلى اللسانٌات العربٌة الحدٌثة، وكذا المنهج 

اآلراء اللسانٌة التً جاء بها عبد القادر الفاسً الفهري مستعٌنة بآلٌة  وقفت على أهم

 .التحلٌل

واجهتنً صعوبات كبٌرة أثناء عملٌة البحث أبرزها عامل الزمن الذي جعلنً أتسارع 

فً عرض بعض المسائل، باإلضافة إلى ندرة الدراسات التً تناولت الموضوع إال من 

هتمام الالئق من قبل الدارسٌن العرب، ولكن رغم ذلك الجانب النقدي، حٌث لم ٌحظ باال

حاولت قدر المستطاع أن ألم  بجوانب الموضوع مهتدٌة ببعض الكتب التً كانت بمثابة 

المصباح الذي أنار لً طرٌق البحث، نذكر منها على سبٌل المثال اللسانٌات فً الثقافة 

اللغة العربٌة والمقارنة والتخطٌط العربٌة والمعاصرة لحافظ اسماعٌل علوي، اللسانٌات و

 فً البحث اللغوي لعبد القادر الفاسً الفهري. 

ساعدتنً هذه الكتب فً الشق النظري، أما التطبٌقً فلم أجد سوى بعض األسطر فً 

بعض الدراسات والمقاالت التً تناولت جزئٌة من الجزئٌات، لكن بالرغم من قلة الدراسات 

 خراج هذا البحث إلى النور.إال أن نً بذلت كل جهدي إل
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عً أن نً أتٌت بالجدٌد فً هذا البحث وأن نً أحطت بكل الموضوع، فلكل  عمل إذا  ال أد 

ما تم  نقصان، لكنً آمل أن أكون قد ساهمت مساهمة بسٌطة بالتعرٌف بالثقافة اللسانٌة 

عالجة العربٌة الحدٌثة عامة والمغربٌة خاصة، وآمل كذلك أن تكون لً فرصة أخرى لم

 المزٌد من القضاٌا التً غابت أو نقصت فً هذا البحث.

م بالشكر الجزٌل والتق األستاذة الفاضلة الدكتورة فرٌحً  لىدٌر الخالص إفً الختام أتقد 

واالحترام وجزٌل  البحث لها من ً كل التقدٌر هذا ملٌكة، التً كان لها الفضل فً إنجاز

من هللا سبحانه وتعالى وإن ف إن أصبتال أن أقول ال ٌسعنً فً األخٌر إ ،الشكر والعرفان

 جتهاد.أجر اال فحسبً تأخطؤ
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البحث فً اللؽة وما ٌرتبط بها من قضاٌا معرفٌة لٌس شٌئا جدٌدا فً الفكر  إنّ 

وجد معه التفكٌر حول اللؽة وذلك اإلنسانً، فهو قدٌم قدم اللؽة نفسها، فمنذ أن وجد اإلنسان 

اهتم العلماء والباحثون بدراسة هذه ،كما ةورها فً حٌاته العامة والخاصودبأهمٌتها  لوعٌه

اللؽة منذ زمن بعٌد، لذلك ٌصعب تحدٌد تارٌخ بداٌات االهتمام بها، فقد كانت اللسانٌات 

منها تعنً دراسة اللؽة اإلنسانٌة فً مختلؾ جوانبها ومستوٌاتها فظهرت دراسات مختلفة، 

 اللة، وعلم المعاجم ...إلخ.لم الدعلم النحو والتركٌب، وعلم األصوات، وعلم الصرؾ، وع

هذه الدراسات المختلفة والمتنوعة لم ترق إلى مستوى العلمٌة، بل بقٌت متعلقة  إال أنّ 

خاصة بعد  -سر اللؽوٌة، والمقارنة بٌن اللؽاتبالبحث فً أصل اللؽات ونشأتها، وتارٌخ األ

لسانٌات وجعلها وهً كلها قضاٌا ومباحث لم تؤد إلى تطور ال -اكتشاؾ اللؽة السنسكرٌتٌة

علما قائما بذاته، كما وصفت علوم اللؽة قبل اللسانٌات فً أوربا بالذاتٌة والمعٌارٌة والسٌما 

فً النحو والبالؼة وسٌطرة النزعة الدٌنٌة والتأمل العقلً البعٌد عن الحقائق الموضوعٌة، 

حركات نهوض وتجدٌد، وعرفت توسعا ونضجا شمل عدة اللؽة بعد ذلك ثم شهدت علوم 

فً صورتها الحالٌة على ٌد السوٌسري فردٌناند  مٌادٌن، خاصة بعد ظهور اللسانٌات

ر مفهوم العلمٌة، ولهذا فقد تؽٌّ  و دٌسوسٌر الذي أخرج اللسانٌات من المعٌارٌة إلى الوصفٌة

أضحى علما مستقال وقائما بذاته ٌتناول الظاهرة اللؽوٌة تناوال علمٌا، وهذا  اللسانٌات "فقد

"ال ٌلؽً تراث األمم السابقة كالدراسات الهندٌة والٌونانٌة والرومانٌة والعربٌة
1
. 

  (:Linguistiqueمفهوم اللسانيات -(1

ٌدلُّ على طول لطٌؾ ؼٌر  د،الالم والسٌن والنون أصل صحٌح واح "لسن: لغة: -أ(

 فإذا َكُثر فهً األلسنة، ن،لسأ فً عضو أو ؼٌره،من ذلك اللسان وهو مذكر والجمع بائن،

ٌقال:لكل قوم  اللؽة، واللِّسُن:ه واللَّسُن: جودة اللسان وفصاحت ،لسنته إذا أخذته بلسانكوٌقال:

"لِّسٌن أي لؽة
2

وقد  أي اللسان عضوحٌث ٌطلق على ومن هنا ٌتضح لنا معنى)لسن(  ،

                                                
. 1لتارٌخٌة، دار هومه، الجزائر، صعبد الجلٌل مرتاض، التحوالت الجدٌدة للسانٌات ا - 1 

بددداب الدددالم ، دار الفكدددر للنشدددر تدددح: عبدددد السدددالم هدددارون، معجدددم مقددداٌٌس اللؽدددة، أحمدددد بدددن فدددارس، -2

 .643-642والسٌن، ص
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 و اللسان"وقرأ ناٌس:اللِّسن بكسر الالم هو اللؽة،م.ل قومها كبه اللؽة التً ٌتكلّ  نقصد

 .ل قوم لِسٌن أي لؽة ٌتكلمون بهالك :حكى أبو عمرو ،الرسالة

ٌِّن اللّسن إذا كان ذا فصاحة و   وألسنه ،إبالغ الرسالة:واإللسان،نبٌاوٌقال رجٌل لِسٌن ب

ًٌّ فالن:لوٌقا،بلّػألسن عنه:،أبلؽهما ٌقول أي  كذا وكذا أي أبلػ لً .  ،وألسن لً فالناألُسِن

"لسن:اللسان، .ولسنه ٌلسنه لسنا،كان أجود لسانا منه " .والسنه ناطقه،الكالم واللؽة:واللِّسن

،ٌذّكر وٌؤنث واأللسن بٌان التأنٌث فً عدد،واأللسنة فً التذكٌر،ولسن فالٌن هما ٌنطق ب

ن:فالنا  ٌِّن اللَّسن،وشًء ملسَّ ، جعل طرفه كطرؾ اللسان ٌلسنه أي أخذه بلسانه ورجل لِسن:ب

"ولُِسن الرجل:أي قطع طرؾ لسانه فهو ملسون،واللسان:الكالم
1

ل عّزوجّل "وَما أَْرَسْلنا اق ،

ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ِبلَساِن َقْوِمه "
2
. 

أهم تعرٌؾ للسانٌات هو أّنها علم ٌدرس اللؽة اإلنسانٌة دراسة علمٌة تقوم اصطالحا: -ب(

و بصٌؽة أخرى على الوصؾ ومعاٌنة الوقائع بعٌدا عن النزعة التعلٌمٌة واألحكام المعٌارٌة

"الدراسة العلمٌة للؽة هً"
3

علم ٌدرس اللسان البشري بطرٌقة علمٌة تستند إلى فهً إذن  ،

ها وهً قائمة على وصؾ وبناء نماذج وتحلٌلها باإلفادة من معطٌات معاٌنة األحداث ووقائع

العلوم والمعارؾ اإلنسانٌة األخرى بهدؾ كشؾ حقائق وقوانٌن ومناهج الظواهر اإلنسانٌة 

، وٌعود فرادٌة و التراكٌبٌة داخل وخارج بنٌة النصن عناصرها ووظائفها وعالقاتها االوبٌا

ٌعتبر جورج مونان و تٌنً الذي ٌعنً اللسان أو اللؽة،مصطلح اللسانٌات إلى األصل الال

م،أما كلمة لسانً،فقد استعملت ألول مرة 1411سنة وذلك أّول من استعمل مصطلح اللسانٌات

فً مؤلفه "مختارات من أشعار الجوالة "1412سنة دمن قبل رٌنوار
4
 . 

                                                
، 1، دار الكتددددب العلمٌددددة ، بٌددددروت، لبنددددان، ط44الخلٌددددل بددددن أحمددددد الفراهٌدددددي، معجددددم العددددٌن، ج -1

 .44-41، صم3002/ـه1464

.44سورة إبراهٌم/ اآلٌة    - 2 
، 6444، 1الجدٌدددد المتحددددة، لبندددان، طاللسدددانٌات، دار الكتددداب دخل إلدددى محمدددد محمدددد ٌدددونس، مددد -3

 .43ص
نسٌمة نابً، مناهج البحث اللؽوي عند العرب فً ضوء النظرٌات اللسانٌة، مذكرة ماجستٌر، إشراؾ  -4

 . 14، ص6414/6411صالح بلعٌد، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 
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س اللسان.وهو نف ٌطلق علم اللسان عند المسلمٌن على مفهوم الدراسات العلمٌة لظاهرة 

،حٌن قال"الدراسة العلمٌة للسان البشري بصفة التعرٌؾ الذي ذكره مصطفى حركات

عامة"
1
 ومن أجل ذاته. أي دراسته لذاته 

أُطلق على اللسانٌاتاسم فقه اللؽة لمناسبة المدلولة لكلمة "فقه" )العلم "ل األمر أوّ 

، بحث فً أسرار اللسانالهو من اللسانٌاتو بالشًء والتعمق فٌه (وبٌن ماهو مطلوب

للسانٌات،اللؽوٌات ا علم اللؽة،األلسنٌة،: مثل ،ثمأطلقوا علٌها مجموعة من األسماء

" ، اللسنٌاتالحدٌثة،الدراسات اللؽوٌة
2

، نتٌجة اختالؾ الترجمات وعدم التنسٌق بٌن 

 المؽرب. ى مدارس مختلفة سواء فً المشرق أوالمترجمٌن العرب المنتمٌن إل

 خصائص اللسانيات: -ج(

 تتصؾ باالستقالل وال تخضع للفلسفة أو المنطق أو الدٌن أو الِعرق. 

 .تهتم باللؽة المنطوقة قبل المكتوبة، وُتعنى باللهجات والفصحى وال تفاضل بٌن اللؽات 

 إلى بناء نظرٌة لسانٌة عالمٌة تدرس اللؽات على أساسها دون التفرٌق بٌنها مهما  تسعى

 كان حظها من الحضارة أو االنتشار أو االندثار.

 .تدرس اللؽة ضمن مستوٌات بدءا باألصوات وصوال إلى الداللة 

 ،ٌّن األسر اللؽوٌة وفروعها كما تعٌد بناء اللؽات  تقوم بوصؾ اللؽات والتأرٌخ لها وتع

 .وعلم التارٌخ واألجناس  األنتروبولوجٌاباالعتماد على علم اآلثار 

  تهتم بتطبٌق مناهجها على معطٌات علمٌة وأدبٌة وثقافٌة متعّددة لذلك أُنشأت لها فروعا

اجتماعٌة ونفسٌة وأسلوبٌة وتربوٌة، وؼٌرها من الفروع التً ال ٌمكن حصرها نظرا 

لتشعبها
3
. 

 

                                                
 11، ص1لبنان، ط -، المكتبة العصرٌة، بٌروتمصطفى حركات، اللسانٌات العامة وقضاٌا العربٌة -1
تمام حسان، األصول دراسة إبستمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  -2

 .631، ص1546
جون لٌونز، نظرٌة تشومسكً اللؽوٌة، تر: محمد حلمً خلٌل، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، -3

 .44-15، ص1541
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 نشأة اللسانيات: -(2

هتمام اإلنسان بظاهرة اللؽة البشرٌة تمت منذ القدم وٌتبٌن هذا اإلهتمام فً نتائج إّن ا     

توبة والمنقوشة منذ آالؾ السنٌن،  وأول ،واآلثار المكالدراسات األنتروبولوجٌة اللؽوٌة

ات اللؽوٌة ، ٌقوم بعملٌة وصؾ اللؽة بطرٌقة علمٌة هً الدراستراث إنسانً وصل إلٌنا

 بدأت األعمال التً تهتم بدراسة الهندٌة التً وصفت اللؽة السنسكرٌتٌة، ومنذ تلك الحقبة

 اللؽة تظهر فً مجتمعات متعددة منها :

 الالتين والرومان والعرب: -1 

اختصت كل أمة بدراسة موضوع علم اللؽة بمنهج معٌن
1

)حتى بداٌة القرن الثامن 

 عشر(.

 الدراسات اللسانية عند الهنود: -2

الهنود بالبحث اللسانً وبخدمة اللؽة السنسكرٌتٌة وبالفوارق اللهجٌة الموجودة فً  مّ هتا 

أما دراستهم اللؽة فكانت فً  بالد الهند القدٌمة والتً من شأنها التأثٌر فً النصوص الدٌنٌة،

صوتٌة، صرفٌة، نحوٌة إطار رؤٌة وصفٌة تتعامل مع الظاهرة اللسانٌة بوصفها بنٌة 

 .وداللٌة

س على كتابهم المقدّ  قدٌمة شعور دٌنً أساسه الحفاظاالهتمام بالحضارات ال"د تولّ  

وذلك من  ق.م كما ترك الهنود بصمتهم فً مجال الصوتٌات1444-1644الفٌدا الذي ظهر 

خالل وصؾ نظام لؽتهم الصوتٌة ٌقول بلومفٌلد"...ٌعد بانٌنً معلما من أعظم معالم الذكاء 

اإلنسانً..."وذلك ألنه قدم عرضا شامال ودقٌقا للقواعد الصرفٌة والنحوٌة للؽة السنسكرٌتٌة 

بوصفها من أقدم لؽات األسرة الهندوأوروبٌة ''
2
. 

 :اليونان  عند اللسانية الدراسة -3

                                                
 .46-41أحمد بلحوت، محاضرة فً اللسانٌات العامة، المفهوم ، الموضوع و المنهج، ص -1
 .144م، ص1536أحمد مختار عمر، البحث اللؽوي عند الهنود، دار الثقافة، بٌروت، لبنان،  -2
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وا فً ،فقد ألحّ الحٌاة اإلنسانٌةللظاهرة اللسانٌة بوصفها جانبا من جوانب "انتبه الٌونان  

الدرس اللسانً طرح األسئلة بخصوص القضاٌا التً ٌراها ؼٌرهم بدٌهٌة،لذلك اصطبػ 

م أفالطون سلّ للهجٌة بٌن أبناء المجتمع الواحد، و،كما أدركوا الفوارق اعندهم بصبؽة جدلٌة

"بً للكثٌر من الكلمات الٌونانٌة ألجنباألصل ا
1
. 

لوحدات الفونولوجٌة كالمقطع ء ٌشبه الدقة العلمٌة العدٌد من اعالجوا بشًوقد   

والفونٌم،وتعرفوا من خالل دراساتهم الصرفٌة على الفروق الصوتٌة بٌن أصوات لؽتهم،أما 

،وفً مجال وامت"ع الفونٌمات" الصوائت والصأفالطون فقد تمكن من التمٌٌز بٌن أنوا

القواعد ركز الٌونانٌون جهودهم النحوٌة على اللؽة المكتوبة، كما اعتنوا بالكلمة بوصفها 

    كٌانا مفردا لذلك سبقت الجهود الصرفٌة جهودهم النحوٌة.

 الدراسات اللسانيات عند الرومان : -4 

فً هذه الفترة  برزتحٌث ،جهود التً بذلها أسالفهم الٌوناناعترؾ الرومان بال 

اعتبر و-عاش فً القرن األول مٌالدي-شخصٌة لؽوٌة مرموقة هً شخصٌة "كونتٌلٌان" 

القواعد مدخال لفهم األدب، أما "برسٌان" فهو المسؤول ورفاقه على ظهور النحو التعلٌمً 

، وٌتلخص جهده فً كتاب ٌقع للؽة الالتٌنٌة والذي ظل مدروسا إلى ؼاٌة القرون الوسطى

المتأثرة بجهود الٌونانٌٌن  ،جزءا عكس فٌه المنظومة القواعدٌة الالتٌنٌةً عشر فً اثن

وخاصة منهم الرواقٌٌن، وراح العلماء ٌجهدون أنفسهم فً شرح وتلخٌص ما تركه األوائل 

كما ُسجلت فً هذه المرحلة بداٌات العمل المعجمً
2
. 

اإلؼرٌق، وما وصلنا ٌدل ومن هنا ٌمكن القول أن الرومان كانوا أوفٌاء ألساتذتهم  

على أن الرومان قد طبقوا أؼلب المقوالت اللؽوٌة الٌونانٌة فً وصفهم للؽتهم الالتٌنٌة
3
. 

 الدراسات اللسانية في العصور الوسطى :-5

عتبة العصر الذي ق.م إلى 2ٌذهب روبنز إلى أن هذه المرحلة تبدأ بحوالً القرن  

طبعت النزعة الدٌنٌة المواقؾ العلمٌة واللؽوٌة، كما شهدت هذه  ،نهضت فٌه أوروبا

                                                
 .14ص أحمد مختار عمر، البحث اللؽوي عند الهنود، -1
 .14مدخل إلى علم اللسان الحدٌث، ص  -2
 .26صم، 1544، 1دار الرشاد الحدٌثة، الدار البٌضاء،طحناش، البنٌوٌة  فً اللسانٌات، المحمد  -3
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المرحلة شروحا وتفسٌرا لمؤلفات السابقٌن، وقد اعتبر سٌجردي كورتراي من منهج علماء 

،هو الجملة اللؽة فً العصور الوسطى بقوله: " القواعد هً علم اللؽة ومجال دراستها

عقل فً جمل مصوؼة صٌاؼة جٌدة "ومعدالتها وؼاٌتها هً التعبٌر عن تصورات ال
1
. 

    عصر النهضة وما بعدها: -6

ٌعتبر عصر النهضة مٌالد للعالم الحدٌث، كما أن معظم السمات التً تمٌز التارٌخ  

التً  المعاصر قد نشأت فً ذلك العصر، وكان لهذه السمات تأثٌرا مباشرا فً االتجاهات

"اتخذتها الدراسات اللؽوٌة 
2

،فقد كانت اللؽة العربٌة قد دخلت بقوةوفً هذا العصر . 

كتب"روجر بٌكون " قواعد العبرٌة و عرؾ العربٌة
3

، كما أجرى الٌهودي اإلسبانً ابن 

 مقارنة للؽتٌن العربٌة والعبرٌة". بارون دراسة

 :عند العرباللسانية  الدراسات -7

ابن جنً فً اللؽة النحو، ال ٌمكن إنكار جهود علماء العربٌة أمثال: سٌبوٌه فً  

وهذا ما فً تطوٌر البحث اللؽوي،  واساهم حمد الفراهٌدي فً العروض حٌثالخلٌل ابن أو

ن الحاج صالح فً قوله "إّن اإلطالع على ما أنتجه العلماء العرب انتبه إلٌه عبد الرحم

القدامى ربما ٌفضً إلى جعل مبدأ انطالق الدراسة العلمٌة للسان فً القرن الثانً للهجرة، 

ابن أحمد هً سنة وفاة الخلٌل  ـه131بعد الهجرة ) 131و144فترة مابٌن وباألصح فً 

"الفراهٌدي (وهذه وجهة نظر لٌس إال...
4
. 

 مراحل نشأة الدرس اللساني:  -(3

 ؽوي فً مسٌرته بمراحل ثالث: الدرس اللسانً الل مرّ 

 : (Grammaire traditionalظهور النحو) لالطوراألو   -(أ

                                                
، 1561روبنز، موجز تارٌخ علم اللؽة فً الؽرب، تر: أحمد عوض، عالم المعرفة، الكوٌت،  -1

 .144ص
 .141المرجع نفسه، ص -2
 .145المرجع نفسه، ص -3
 .64، ص1531د.ط، مجلة اللسانٌات، المجلد األول، بارٌس،  -4
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اشتؽل العلماء بهذا النوع من الدراسات التً قامت على المنطق الٌونانً بعٌدة عن  

د بوضع قواعد انشؽل الهنوى أسس معٌارٌة ضٌقة لوضع القواعد، العلمٌة، حٌث قامت عل

اهتم الٌونان والعرب المسلمون بوضع قواعد النحو للتمٌز بٌن كما اللؽة السنسكرٌتٌة، 

الخطأ والصواب
1

 . 

 : (philologie لوجياظهور الفيلو)الطورالثاني -(ب

ونشرها  وتأوٌلها وضبطها النصوصأصحابها بتوثٌق  فقه اللؽة اهتمّ  نقصد 

والتعلٌق علٌها، اتبعوا فً ذلك منهجٌة نقدٌة خاصة تناولوا بها المسائل اللؽوٌة فعالجوها فً 

إطار مقارنة النصوص من عهود متعاقبة فحددوا معجم كل كاتب ولؽته وما تمٌز به وأزالوا 

 دت،مهّ ضةلٌها مكتوبة بلؽة قدٌمة أو ؼاماإلبهام عن المخطوطات والنصوص التً عثروا ع

ومن عٌوبها أنها تهتم باللؽة المكتوبة على حساب لظهور علم اللؽة التارٌخً  هذه الدراسات

المنطوقة 
2

 . ، كما اعتنى أصحابها بالعصور الٌونانٌة والالتٌنٌة القدٌمة

 :(اكتشاف علم فقه اللغة المقارن) الطور الثالث -(ج

م كتابه العام الذي ٌحدد 8181عاماللؽوي فرانز بوب، حٌث أصدر  ارتبط بالعالم 

مٌالد علم اللؽة المقارن " عن نظام التصرٌؾ فً اللؽة السنسكرٌتٌة مقارنا بٌن كل من 

الٌونانٌة والالتٌنٌة"، درس فٌه  العالقات التً تربطها بالجرمانٌة والالتٌنٌة واإلؼرٌقٌة 

شاؾ السنسكرٌتٌة أتاح مقارنة والفارسٌة وقارن بٌنها مما حدد مٌالد فقه اللؽة المقارن، واكت

 بٌن األلسنٌة. 

لظهور علم جدٌد موضوعه األساسً اللسان، مع  مّهدت هذه الدراسات المقارنة  

الذي أعلن أن موضوع  (FerdinanddeSaussure)ردي سوسٌ فٌردٌناند العالم السوٌسري

وٌعتبر من أهم أعالم  علم اللؽة الصحٌح هو " دراسة اللؽة لذاتها ومن أجل ذاتها "،

اللسانٌات، فهو صاحب الكتاب الشهٌر "محاضرات فً األلسنٌة العامة " ضّم فٌه أهم مبادئ 

                                                
دار نعمان،  تر مجٌد النصر وٌوسؾ ؼازي، فً األلسنٌة العامة، فردٌناند دي سوسٌر، محاضرات -1

 13ص ،1544جونٌه، 
اللسانٌات: مجلة فً علم اللسان البشري ، تصدرها جامعة الجزائر، معهد العلوم اللسانٌة والصوتٌة،  -2

 . 64، ص 1534-1531، 4العدد 
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اللسانٌات الحدٌثة كما عرض فٌه مجموعة من الثنائٌات كاللسان والكالم واللؽة والدال 

الكثٌر من والمدلول والتزامن والتعاقب أي الوصؾ والتأرٌخ واالستبدال والنظم وأشار إلى 

األفكار الرائدة كالبنٌوٌة والسٌمٌاء والجؽرافٌة اللؽوٌة واعتباطٌة الرمز اللؽوي
1
. 

تسكوي وجاكسبون فً حلقة براغ، عت الدراسات الوصفٌة األلسنٌة على ٌد تروبتوسّ  

تشومسكً إلى نقائص النزعة الوصفٌة ، وأّكد على أهمٌة الملكة أو القدرة اللؽوٌة،  هتنبّ  ثم

نظرٌته التولٌدٌة التحوٌلٌة على مقولة أساسٌة هً اإلبداعٌة وترتكز
2

، وهً القدرة على 

إنتاج عدد ال متناه من الجمل، كما استفاد علم تعلم اللؽات من اللسانٌات البنٌوٌة والنحو 

التولٌدي وأصبح المشتؽلون بتعلٌم اللؽات ٌتأثرون بالنظرٌات اللسانٌة وبأهمٌتها فً مٌدان 

تعلٌم اللؽات وهً مناهج مبنٌة على وهذا التأثر أدى إلى ظهور مناهج فً تخصصهم 

 نظرٌات لسانٌة، فظهر بعد ذلك ما ٌسمى بعلم النفس اللؽوي وعلم التربٌة اللؽوي. 

 المدارس اللسانية:-(4 

من المدارس اللسانٌة ماٌلً:
3

 

 نيف: يمدرسة ج -1

ذي قام به العمل الولكنها اكتسبت صورتها األخٌرة من من تعالٌم دي سوسٌر، "انبثقت 

(1421-1543) (charles Bali) تالمذته، وال سٌما شارل بالً
4

، وألبرت   

(، وتتمٌز هذه المدرسة بنزعة قوٌة إلى 1434-1542) (AlbertSechhaye)سٌشهاي

اإلنصراؾ الدائب )التأثٌري( فً اللؽة، عن طرٌق  الدراسات التً تعالج العنصر اإلنفعالً

                                                
دي سوسٌر، المجلة العربٌة للعلوم  لفردٌناندمناقشة كتاب محاضرات فً األلسنٌة العامة  أحمد قدور، -1

 .143-135م،ص1544، 12اإلنسانٌة، الكوٌت، العدد

.13ص ،1541كالس جورج: األلسنٌة والطفل العربً، مطبعة تمنم، بٌروت،  - 2 
 م،1554ن عكنون، الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ب أحمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات، -3

 . 14ص
، 6ط ،إفٌتش، اتجاهات البحث اللسانً، ترجمة: سعد عبد العزٌز مصلوح ووفاء كامل فاٌد مٌلكا -4

 . 611، مطبعة الهٌئة لشؤون المطابع األمٌرٌة، ص6444
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لؽة تتجلى بوصفها كال منظما )أي إلى اللسانٌات اآلنٌة...، وعن طرٌق اإلٌمان بأن ال

نظاما( ذا وظٌفة إجتماعٌة مهمة. 
1

 

 

 المدرسة الروسية: -2

م أي منذ وصول 1511هذه المدرسة ابتداء من سنة" نتتكوّ   

إلى  (De saussure)( تلمٌذ دي سوسٌر1444-1511) (S.Karecerski)كارسٌفسكً

اهٌم لتقبل هذه المف اموسكو، فنشر أفكار أستاذه بٌن الدارسٌن الشباب الذٌن كانوا لهم استعداد

تطوٌر مناهج الدراسة اللؽوٌة التً كانت تخضع للمناهج الجدٌدة والعمل بها فً مجال 

لى ونشأت ع(R.Jakbson) جاكسبون(Trubtzkoy) التقلٌدٌة، ومن هؤالء الشباب تروبتسكوي

، وتسمى بالشكالنٌة الروسٌة، 1513هامش هذه المدرسة اللسانٌة مدرسة نقدٌة موازٌة سنة 

إلى الجانب الشكلً  االعتباركان شعارها أن األثر األدبً ٌتمٌز ببروز شكله، أي إعادة التً 

إذ أنه ٌعول فً إجرائه  المؽٌب فً النقد الروسً التقلٌدي، الذي كان نقدا مدنٌا كما ٌقال،

التحلٌلً للخطاب األدبً على العوامل الخارجٌة، وٌؽفل الجانب الشعري الذي ٌمٌز األثر 

" األدبً عما سواه
2 

  مدرسة براغ: -3

م، بمساهمة كال من المهاجرٌن الروس: " ر. جاكسبون و س. 1562تأسست عام 

م( 1515-1454م( و ن. تروبتسكوي)1511-1444كارسٌفسكً )
3

، باإلضافة إلى 

م( وب. ترنكا، وب. هاقرانٌك، 1541-1446اللسانٌٌن التشٌكٌٌن أمثال ق. ماثٌسٌوس )

وكذلك موكاروقسكً
4

ؾ دي سوسٌر لّ ؤَ أطلق علٌها اسم المدرسة الوظٌفٌة، وكان لمُ ، 

ي اللسانً الذي عقد عّدة د"محاضرات فً اللسانٌات العامة" أثر كبٌر فً بزوغ هذا النا

ندوات توجت فٌما بعد ببحوث فً اللسانٌات الوظٌفٌة والتً تعتبر فرع من اللسانٌات 

                                                
.  16-11أحمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات، ص- 1 

.  16-11ص  ،أحمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات - 2 

. 643إفٌتش: اتجاهات البحث اللسانً، ص  مٌلكا - 3 

. 643، صالمرجع نفسه - 4 
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البنٌوٌة إاّل أّنها ترى أّن البنٌة النحوٌة والداللٌة والفونولوجٌة للؽات تحّدد بالوظائؾ 

 لمختلفة التً تقوم بها فً المجتمع.ا

لؽة الكلً بمستوٌاته الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة تهتم هذه المدرسة بدراسة نظام ال  

ٌّز عن المدارس اللسانٌة األخرى، تجلّت  والداللٌة دراسة وظٌفٌة محضة، وهذا ما جعلها تتم

فٌة اآلنٌة، الصوتٌات الوظٌفٌة نشاطات هذه المدرسة فً المجاالت اآلتٌة: الصوتٌات الوظٌ

سلوبٌة اللسانٌة الوظٌفٌة، دراسة الوظٌفة التارٌخٌة ، وٌعتبر الصوتم محور دراستها، األ

الجمالٌة للؽة، تعتبر هذه المدرسة اللؽة نظام من الوظائؾ وكل وظٌفة نظام من العالمات، 

فتجاوزت بذلك مقولة دي سوسٌر الشهٌرة " اللؽة نظام من العالمات"
1
. 

 المدرسة اإلنجليزية: -4

 تٌن لسانٌتٌن: إحداهما: فونولوجٌةأخذت هذه المدرسة طابعها الممٌز من توحد نزع"

المبادئ الفونولوجٌة التً أسسها الباحث اللسانً دانٌال جونز، وإحداهما األخرى تنطلق من 

م(، وتركز هذه 1524-1454داللٌة ثقافٌة ٌمثلها أحسن تمثٌل الباحث اللسانً فٌرث )

."ى السٌاق بمفهومه الواسعة علالمدرسة فً تعاملها مع الظاهرة اللؽوٌ
2

 

 مدرسة كوبنهاجن: -5

أطلق هذا اإلسم فً المرحلة األولى  ظهرت فً أوروبا فً مطلع القرن العشرٌن،

لأفكار العالمٌن الدانماركٌٌن هٌلمسلٌؾ وبروندا قامت علىالتً  على اللسانٌات البنٌوٌة
3

 ،

 .مؤسسٌهالى ة إنسب الدانمركٌةأطلق علٌها اسم الجلوسٌماتٌك، وعرفت كذلك باسم المدرسة 

وقد امتدت جذور مدرسة كوبنهاجن إلى" حلقة كوبنهاجن اللسانٌة" التً أسست عام 

م بقٌادة هٌلمسلٌؾ وبروندال. واكتسبت هذه المدرسة أهمٌة عالمٌة فً تطور 1514

                                                
، م6441، 6،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، طد مومن، اللسانٌات النشأة والتطورأحم -1

 .112ص

.11-16أحمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات، ص - 2 

113صإفٌتش: اتجاهات البحث اللسانً،  مٌلكا - 3 
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م، وهً الدورة التً حملت عنوانا 1515اللسانٌات الحدٌثة بتأسٌس الدورٌة العلمٌة عام 

، وخالل العقدٌن األخٌرٌن صدرت "لمجلة الدولٌة للسانٌات البنٌوٌة فرعٌا تفسٌرٌا: هو " ا

أعمال كثٌرة لم ٌقتصر إسهامها على توطٌد مدرسة كوبنهاجن ، بل أسهمت فً ك هنا

"تطوٌر البنٌوٌة بوجه عام
1

حٌث  أضفى أصحابها على الدراسات اللؽوٌة الصبؽة العلمٌة، ،

 .                صاؼوا عناصر اللؽة فً رموز جبرٌة وتراكٌبها فً معادالت رٌاضٌة

 المدرسة األمريكية: -6

تأسست هذه المدرسة فً مرحلتها الجنٌنٌة انطالقا من الدراسات األنتروبولوجٌة " 

فٌة. التً اهتمت بدراسة العناصر البشرٌة لقبائل الهنود الحمر، واستكشاؾ خصائصها الثقا

، ثم (sabir) ثم سابٌر  بواس ٌد الوصفٌة علىوفً ظل هذا اإلهتمام نشأت الدراسة اللسانٌة 

بخاصة بعد إسقاط المفاهٌم السلوكٌة على الدراسة اللسانٌة"تالهما بلومفٌلد 
2
. 

 مستويات التحليل اللساني: -(5

م مستوٌات، حٌث قسّ إن دراسة اللؽة سواء كان المنهج وصفٌا أو تارٌخٌا، تتدرج فً  

العلماء اللؽة إلى عدة مستوٌات تحلٌلٌة لٌتمكنوا من كشؾ محتوٌاتها وإظهار أسرارها، وقد 

سلكوا مناهج متعددة ٌهدؾ كل منهج إلى وضع تفسٌر لظواهر اللؽة وكشؾ أبعادها 

لكل باحث رؤٌته  فكان ،تقسٌمها إلى مستوٌات فً ظرا لتعقٌداتها اختلؾ العلماءالداللٌة، ون

التحلٌلٌة للؽة تختلؾ عن اآلخر حسب هدفه من التحلٌل فٌبدأ بالمستوى األكثر أهمٌة بالنسبة 

إلٌه
3

، وتشمل هذه المستوٌات جمٌع الظواهر اللؽوٌة من أصوات وصرؾ ونحو وداللة، 

ل بٌن مستوٌات الدرس فاللسانٌات سعت إلى دراسة اللؽة ككل، وأعادت االتصال والتفاع

 مٌعا، وهذه المستوٌات من األصوات إلى الداللة هً كاآلتً:ج

 : (phonologie)المستوى الصوتي -أ(

                                                
114-113ص ،مٌلكا إفٌتش، اتجاهات البحث اللسانً - 1 

11سانً: مباحث فً اللسانٌات، ص أحمد ح - 2 
  .11م، ص1554-ـه1415، 4مارٌوباي، أسس علم اللؽة، تر: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط -3
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وٌدرس وظٌفة بعض  ٌدرس هذا المستوى أصوات اللؽة من ناحٌة طبٌعتها الصوتٌة، 

األصوات فً األبنٌة والتراكٌب وٌدخل هذا تحت ما ٌعرؾ بعلم وظائؾ األصوات وهو 

العناصر :دراسة وظٌفٌة للصوت اللؽوي فً الكالم عن طرٌق زٌادة فً الكلمة مثل

الصرفٌة، ومن ناحٌة تقسٌم الكلمة إلى مقاطع صوتٌة وصفات كل مقطع وطرٌقة أدائه 

عن ذالك من نبر وتنؽٌم ووقفات وطبقة الصوت، وكل العناصر الصوتٌة، وما ٌنتج 

 الصوتٌة التً تشارك فً الداللة وتأثر فً المتلقً وهذا المستوى مهم فً الداللة.

ٌدرس الصٌػ اللؽوٌة، وأثر هذه الصٌػ فً  :morphologie)) المستوى الصرفي -ب(

فٌة فً أصل بنٌة الكلمة، الداللة. وٌدرس األثر الذي تحدثه زٌادة بعض الوحدات الصر

اللواحقالتصرٌفٌةكعالماتالجمع)الواو والنون أو الٌاء والنون( للمذكر السالم، و)األلؾ مثل: 

والتاء( للمؤنث السالم وٌاء النسبة)فً مصري، سودانً، فلسطٌنً(، والسوابق كحرؾ 

المضارعة وهمزة التعدٌة 
1
الداخلٌة كتضعٌؾ  ومٌم إسم المفعول فً"محمود". والتؽٌرات .

ل"، وللداللة على المشاركة فً"قاتَ على وسط الكلمة للتعدٌة )الكسر( وزٌادة األلؾ للداللة 

 أسم الفاعل فً"قائم" وهذه اإلضافات والتؽٌٌرات تشارك فً الداللة. 

 :(syntaxe) المستوى النحو -ج(

: ضرب موسى نظام الجملةمثل: ٌختص بتنظٌم الكلمات فً جمل أو مجموعة كالمٌة  

وسى هو الضارب وعٌسى عٌسى، التً تفٌد عن طرٌق وضع الكلمات فً نظام معٌن أن م

ثر فً داللة الجملة، وإن التبس المعنى كما هو الحال هو المضروب، واختالؾ الترتٌب ٌؤ

 فً المثال السابق نراعً الترتٌب المعهود فً قواعد النحو، الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به

تجنبا ألي التباس فً المعنى،ومن هنا ٌتضح أن هناك عالقة بٌن النحو والداللة، فعلم النحو 

ٌبٌن داللة المفردات فً التراكٌب ووظٌفتها فٌه، والتراكٌب النحوٌة التً ال تؤدي داللة 

صحٌحة داللٌا هً تراكٌب فاسدة
2
. 

 :المستوى الداللي -د(

                                                
-هـ1462، 1طدار النشر للجامعات، مصر ، محمود عكاشة، التحلٌل اللؽوي فً ضوء علم الداللة،  -1

 .14-11صم، 6441

.11، صالمرجع نفسه - 2 
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 نماإ قتصر على مدلول الكلمة فقط،ٌبدراسة معانً الكلمات وال  هذا المستوىختص ٌ 

، فالمفردة التحمل فً ذاتها دالالت بمعانً جمٌع التراكٌب التً نجدها فً السٌاق ٌهتم

من السٌاق الذي تظهر فٌه داللتها مطلقة انما تتحقق
1
. 

والتركٌب نستنتج أّن التحلٌل اللسانً النظري ٌبدأ باألصوات على صعٌد اإلفراد  

وصفا وبٌانا لقواعد التشكٌل، ثم ٌنظر فً بنٌة الكلمة من حٌث الشكل والوظٌفة وٌرصد 

المقوالت الصرفٌة وٌكشؾ عن قواعد نمو الثروة اللفظٌة، منتقال إلى تركٌب الكلمات فً 

ٌّنا قواع ة لٌنتهً بذلك إلى دراسة الداللة اللؽوٌمحددا قوانٌنه، د ذلك التركٌب جمل إسنادٌة مب

واالجتماعٌة من خالل تضافر مستوٌات الدرس كلّها
2

تشّكل هذه المستوٌات اللسانٌة علوما  ،

تضبط المسائل النظرٌة ضبطا علمٌا دقٌقا ٌفضً إلى التكامل والتداخل وال مجال للتعارض 

ت اصوفأصوات اللؽة مثال تتأثر بالصٌػ، والصٌػ تتأثر باألصوات، واألواالختالؾ، 

درس اللؽوي خالت بٌن هذه الفروع فً الاٌتأثران ؼالبا بالمعنى وهذه التدوالصٌػ كالهما 

كد أن مستوٌات اللؽة تخضع لكٌان واحد ال ٌمكن الفصل بٌن محتوٌاته، وهذه التقسٌمات ؤت

 من صنع العلماء، ولٌست من صنع اللؽة التً تعد بناء واحدا متماسكا.

 اللسانٌات النظرٌة والتطبٌقٌة. ما:قُّسمت اللسانٌات منهجٌا إلى فرعٌن كبٌرٌن ه 

  ية )العامة(:اللسانيات النظر -(1

تضم علوم اللؽة التً تعنى بالظواهر اللؽوٌة وحدها كعلم األصوات وعلم الصرؾ   

وعلم النحو وعلم الداللة وفروع هذه العلوم كعلم المعجم وعلم المصطلح وعلم التأصٌل 

ٌّنة كعلم اللؽة الوظٌفً أو البنٌوي أو  اللؽوي، والعلوم المتولّدة عن مدارس لسانٌة مع

 التحوٌلً....وتارٌخ علم اللؽة الذي ٌهتم بموضوع اللؽة ومدارسها ومناهجها وأعالمها.

 اللسانيات التطبيقية: -(2

تضم كل العلوم التً نشأت نتٌجة التطبٌق اللسانً على مجاالت علمٌة لؽوٌة وؼٌر  

علم اللؽة النفسً، علم اللؽة الجؽرافً، علم لؽوٌة، وأبرز هذه العلوم: علم اللؽة االجتماعً، 

                                                
 .41-44صالمرجع نفسه، -1
، كذلك 44م، ص1531ٌنظر، محمود فهمً حجازي، علم اللؽة العربٌة، وكالة المطبوعات، الكوٌت،  -2

 .614-644،ص1541، 6مٌشال زكرٌا، األلسنٌة  علم اللؽة الحدٌث، المؤسسة الجامعٌة، بٌروت، ط
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اللؽة التربوي، علم اللؽة العصبً، علم اللؽة الحاسوبً، علم اللؽة البٌولوجً، إضافة إلى 

فروع أخرى كفن الترجمة، فن صناعة المعاجم، علم أمراض الكالم، األسلوبٌة، علم 

النص
1
. 

                                                
. 111، ص1544المسدي، قاموس اللسانٌات، الدار العربٌة للكتاب، تونس، عبد السالم  - 1 
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لعبت الدراسات اللسانٌة التً قام بها العدٌد من اللسانٌٌن العرب المحدثٌن والمعاصرٌن، 

إرساء درس لسانً عربً حدٌث، استمدت أصوله المعرفٌة من الدرس دورا مهما فً 

اللؽوي القدٌم واللسانٌات الحدٌثة، كما أسهمت فً تطوٌر الدرس اللسانً العربً 

المعاصر، من خالل سلسلة من الدراسات التً قام بها العدٌد من اللسانٌٌن فً المشرق 

سان ومازن الوعر...إلخ، وكذا العربً كإبراهٌم أنٌس، عبد الرحمان أٌوب، تمام ح

اللسانٌٌن فً المؽرب العربً أمثال عبد الرحمان الحاج صالح، أحمد المتوكل وعبد 

عالم لسانٌات مؽربً، بصٌر بأصول النظرٌات القادر الفاسً الفهري، وٌعتبر هذا األخٌر

 اللؽوٌة المعاصرة، كّرس جهده لبناء النظرٌة اللؽوٌة العربٌة على ضوء المعطٌات

العلمٌة الحدٌثة، أسهم فً تطوٌر الدرس اللسانً العربً على مستوى التنظٌر والتطبٌق 

وقد وصفه علماء لسانٌات ؼربٌون بأنه عبقري وباحث فرٌد، جلب االحترام للسانٌات 

 العربٌة، ومّكن لها فً مٌادٌن البحث وأروقة المعرفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس اللساني العربي الحديث وإشكاالته.                                    لالفصل األو  

 

17 

ل: نشأة الدرس اللساني   :العربي الحديثالمبحث األو 

ظلّت فكرة االحتكاك بٌن الحضارتٌن العربٌة والؽربٌة هاجسا ٌؤرق الفكر العربً لفترة 

طوٌلة من الزمن، بحكم النظرة التعصبٌة التً أحاطت اإلرث الحضاري العربً، ظّنا 

رة منهم أّن االختالط مع الؽرب قد ٌذٌب الهوٌة العربٌة  وٌفقدها مقّوماتها إاّل أّن هذه النظ

لم تستحوذ على بعض الباحثٌن العرب ذوي الرؤٌة المستقبلٌة، ولم تؤّثر فٌهم ألنهم 

ٌدركون أّن الحضارات بطبعها تتفاعل وتحتك مع بعضها، وٌنتج عن ذلك أخذا وعطاء 

بما ٌتناسب وخصوصٌة كل حضارة من الحضارات لذلك قد تتباٌن درجة التأثٌر من لؽة 

 إلى أخرى.

 :اللسانية العربية اتنشأة الدراس -(1

 التاريخية الحديثة: الدراسة اللسانية -أ

سلك بعض الدارسٌن العرب اتجاه االنفتاح وهذا ما جعلهم ٌنهلون من منابع الثقافة 

الؽربٌة وعلومها، وٌستفٌدون من طرابقها ومناهجها، بؽٌة توظٌفها فً دراساتهم 

صرٌة، تّتسم بالموضوعٌة طرحا وبحوثهم التً تهدؾ إلى بعث التراث العربً فً حلّة ع

 والعلمٌة منهجا ومسلكا.

إّن التفاعل مع الؽرب أوفد للدراسة اللؽوٌة العربٌة مناهج ؼربٌة عدٌدة، بدأت فً 

الظهور فً مؤلفات الدارسٌن العرب، وأّول منهج شّق طرٌقه إلى الثقافة العربٌة هو 

 8998الجامعة حكومٌة سنة المنهج التارٌخً، بعد أن تحّولت الجامعة المصرٌة إلى 

وبذلك اكتشؾ المثقفون العرب علما من علوم اللسانٌات أال وهو اللسانٌات التارٌخٌة
1
. 

تطّورت الدراسة التارٌخٌة فً مصر بفضل الجهود التً قام بها المستشرقون الذٌن تّم 

انتدابهم للتدرٌس فً الجامعة المصرٌة، باإلضافة إلى جهود الطلبة الذٌن عادوا من 

ألمانٌا وفرنسا بعد أن أخذوا مبادئ هذا العلم من منابعه األصلٌة، واعتبر علً عبد 

فً هذا النوع من الدراسات وذلك فً كتابه "علم اللؽة"، كما  الواحد وافً أّول من كتب

ظهرت مالمح المنهج التارٌخً عند مهدي المخزومً* فً كتابه "فً النحو العربً نقد 

                                                
عز الدٌن مجدوب، المنوال النحوي العربً، قراءة لسانٌة جدٌدة، دار محمد علً العامً، سوسة،  -1

 .22م،ص1998، 1تونس، ط
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وتوجٌه"
1
. 

 التاريخية المقارنة: الدراسة اللسانية -ب

ابه تأتً جهود ابراهٌم أنٌس فً الدراسة التارٌخٌة المقارنة، وهذا ما نلمحه فً كت

"من أسرار اللؽة" الذي الحظنا فٌه وزن آرابه التارٌخٌة خاصة فٌما ٌتعلّق ببعض 

القضاٌا مثل تقسٌمه للكالم "فالنظرة التارٌخٌة هً التً جعلته ٌخرج بعض الوحدات 

كالضمٌر وألفاظ اإلشارة والعدد والموصوالت من باب االسم وٌلحقها بباب منفصل 

أسماه باب الضمٌر"
2
. 

 الوصفية الحديثة: الدراسة اللسانية -ج

توالت فٌما بعد الدراسات اللسانٌة العربٌة لٌظهر االتجاه الوصفً بأعالمه أمثال: 

تمام حسان ومحمود السعران وعبد الرحمن أٌوب وكمال بشر...وؼٌرهم، وٌعود لتمام 

لبحث فً حسان فضل السبق فً تقدٌمه المفاهٌم للسانٌات الوصفٌة فً كتابه " المناهج ا

اللؽة "
3
ارتبط هذا المؤلّؾ ارتباطا وثٌقا بالمؤلفات األخرى لتمام حسان وهً: اللؽة بٌن  

المعٌارٌة والوصفٌة، اللؽة العربٌة معناها ومبناها حٌث ساهم تمام حسان فً نشر المنهج 

الوصفً على نطاق واسع فً الثقافة العربٌة فقد استطاع أن ٌوجه الدراسات اللؽوٌة 

ام باللهجات، كما استطاع إدخال التراث النحوي فً حوار نافع مع اللسانٌات وذلك لالهتم

من خالل طرحه السؤال اآلتً هل خلص العرب الدراسات اللؽوٌة من شوابب التفكٌر 

الفلسفً، وهل استطاعوا الفصل بٌن منهج الدراسة اللؽوي وباقً المناهج العلمٌة 

 .األخرى؟

ت أبحاثه الكثٌر من الدارسٌن، ما جعل الوصفٌة كمنهج باإلضافة إلى هذا فقد ألهم

تنتشر بسرعة فً الثقافة العربٌة، هذا وقد أنجبت النخبة التً حملت لواء التجدٌد جٌال 

آثر االنفتاح على المعارؾ الؽربٌة واالستفادة منها فً نطاق البحث، وهذا األمر جعل 

                                                
.22صرٌحا للسانٌا ت، عز الدٌن مجدوب، المنوال النحوي، ص* لم ٌظهر فً نقده للنحو انتماء   

.22المرجع نفسه، ص - 1 

.33المرجع نفسه، ص - 2 
ٌقول المجدوب "ولهذه األسباب ال نستغرب أن ٌكون كتاب تمام حسان مناهج البحث فً اللغة أّول  -3

ٌما اشتهر بٌن الدارسٌن كتاب ٌقّدم بالعربٌة للمفاهٌم األساسٌة لعلم اللسانٌا ت بعد نضجه المنهجً ف

 .38باللسانٌا ت الوصفٌة" المنوال النحوي، ص
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د من االتجاهات على الساحة الجهود تتواصل وتتكاتؾ، وكنتٌجة لذلك ظهرت العدٌ

اللؽوٌة العربٌة على ؼرار االتجاه التولٌدي والوظٌفً، وتفّرع اهتمام الباحثٌن لٌشمل 

 الدراسات الحدٌثة كاألسلوبٌة والتداولٌة ...وؼٌرها من العلوم المستجّدة فً مٌدان اللؽة.

 تقييم عبد القادر الفاسي الفهري لهذه الدراسات: -(2

القادر الفاسً الفهري بواكٌر األعمال اللسانٌة العربٌة وسماها انتقد عبد 

تلك الكتابات بأّن النظرٌات  تصور ؾ، ٌقول فً"بالتجرٌبوٌة الساذجة" ووصفها بالتخلّ 

ها باالعتماد على اللؽات الهندوأوروبٌة، ة الحالٌة نظرٌات ؼربٌة، تّم بناءاللسانٌة العام

على الؽرب، كاللؽات اإلفرٌقٌة والهندٌة أو وبأّنها لم توضع لوصؾ لؽات ؼرٌبة 

 اطا وال ٌمكن أن ٌقول به أي لؽوي.العربٌة، تصور خ

وكذلك القول بأننا نحتاج إلى مزج النماذج الؽربٌة بنموذج ٌنطلق من العربٌة بؽٌة  

الحصول على نموذج مرّمم ٌصؾ العربٌة وؼٌرها، قول ال ٌخطا فقط فً تصور 

لتجربة، ولكنه باإلضافة إلى ذلك ٌجهل أو ٌتجاهل أن العربٌة العالقة بٌن النظرٌة وا

كانت من بٌن اللؽات التً درسها الؽرب مع العدٌد من اللؽات الؽرٌبة عنهم
1

، حٌث 

ٌقول: " فالنماذج الؽربٌة أثبتت كفاٌتها الوصفٌة، ولٌس هناك ما ٌمكن أن ٌشكك فٌها بهذه 

اللهم إال إذا كان األمر ٌتعلق بالشعوذة( أن السطحٌة، وال أحد ٌستطٌع بشًء من الجدٌة )

نموذج آخر ٌبنى باالعتماد على العربٌة لوصفها، واألكثر من هذا أّن لٌدعً أّننا نحتاج 

م دون أي استدالل على صدقه أو مثل هذا الكالم الؽرٌب حقا على الخطاب العلمً ٌقدّ 

ثبوته
2
 " 

ألولى "خاصة الوصفٌة" لم ٌتوقؾ انتقاد الفهري للمصنفات اللسانٌة العربٌة ا إنّ 

عند هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى القول بأن العدٌد من الوصفٌٌن من أمثال تمام حسان، 

أنٌس فرٌحة وؼٌرهم، اّدعوا علمٌة منهجهم فً حٌن أؼفلوا العدٌد من الجوانب العلمٌة 

ها البعد التفسٌري للظواهر اللؽوٌةفً النظرٌة اللسانٌة، وفً مقدمتّ 
3
. 

                                                
دار توبقال للنشر،  ،1ج ،نماذج تركٌبٌة وداللٌة عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة -1

 . 57، ص 1988، 2الدار البٌضاء، المغرب، ط

. 57، ص 1ج عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة، - 2 

. 59 -58ص  ،المرجع نفسه- 3 



 الدرس اللساني العربي الحديث وإشكاالته.                                    لالفصل األو  

 

20 

إحدى العراقٌل التً منعت من دراسة النحو  -حسب الفهري -فالتجرٌبٌة شكلت 

جزبٌا،  الزال تمثّ أن تمّثل العرب لعلم اللسانٌات ماٌرى ، كما العربً دراسة صحٌحة

حتى بعد مرور قرن من الزمن على معرفتهم لهذا العلم، فً حٌن قطع الؽرب أشواطا 

لفكر اللسانً العربً خاصة وتخلّؾ الفكر العربً فً لالرتقاء بهذا العلم، نالحظ  تخلّؾ ا

فروع المعرفة اإلنسانٌة عامة 
1
. 

 :في نظر الفهري ثنائية التراث والحداثة -(3

ٌّن أ ن اللسانٌات العربٌة أثار الدكتور عبد القادر الفاسً الفهري قضٌة التراث وب

وهو إشكال بحسب  الحدٌثة وقعت فً إشكال منهجً مرده إلى التصور الخاطا للتراث،

 رأٌه حال دون تقدم وتطور البحث اللسانً فً العالم العربً.

حصر الفهري األخطاء التً وقع فٌها البحث اللسانً الحدٌث، والتً نجمت عن  

 هذا التصور الخاطا للتراث فً ثالث نقاط: 

فً الخطأ األول فً تصور التراث هو االعتقاد الجازم بضرورة توظٌؾ هذا التراث  -(8

 بناء نحو ٌصؾ الؽرٌبة مع أن هذا التوظٌؾ ؼٌر ضروري على اإلطالق.

ال ٌكون فً مطلق األحوال توظٌفا فً نحو اللؽة إذا حصل هذا التوظٌؾ فإنه  -(2

العربٌة الحالٌة، ألن هذا ٌؤدي إلى خلط بٌن مستوٌٌن مختلفٌن من مستوٌات اللؽة 

فهما قدٌمة ؼٌر اللؽة العربٌة الحدٌثة، وبالتالً والمعلوم إلى اللؽة العربٌة أو لؽة المتون ال

ٌّنا  .نسقان ٌختلفان اختالفا ب

أما الخطأ الثالث الذي تحدث عنه هو االعتقاد بأن اآللة الواصفة للؽة العربٌة العالٌة -(3

 الحق " أنّ أصولهم وو السلؾإلى القدٌمة على حد سواء، تحتاج بالضرورة إلى مفاهٌم 

اآللة الواصفة الموجودة عند القدماء لٌس لها أي امتٌاز فً وصؾ اللؽة بل هً ؼٌر 

البقة فً الكثٌر من األحوال "
2
. 

السابد فً أوساط  عتقادز الفهري فً تناوله مسألة التراث على تمحٌص االركّ 

ل فً الباحثٌن والذي مفاده ألن مشكل المعطٌات فً اللؽة العربٌة القدٌمة والحدٌثة، قد ح  

                                                
، 1993، 1عبد القادر المهٌري، نظرا ت فً التراث اللغوي العربً، دار الغرب اإلسالمً بٌرو ت، ط -1

 . 15ص 

.16، ص عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة - 2 
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وهو اعتقاد وع ألمهات لٌتبٌن هذه الحقٌقة "، النحو التقلٌدي، وأن الباحث ٌكتفٌه الرج

المعطٌات التً نجدها عند القدماء معطٌات "الدكتور الفاسً الفهري إذ ٌرى أنّ ٌدحضه 

ها ناقصة ومزٌفة فً الكثٌر من األحٌان، بحٌث ال ٌمكن اإلعتماد علٌها فً تحلٌالتنا، ألنّ 

م أي إجابات الفتراضاتنا "ال تقدّ 
1
. 

نظرة الفهري للتراث ٌمكن أن تفهم على أنها نظرة ظرفٌة، وبالتالً فتحالٌل  إنّ    

ساق الحالٌة( عن اللؽة األنرأٌه على النسق الحالً )أو القدماء ال ٌمكن أن تسقط فً 

وفكرٌة العربٌة، وإنما ٌنظر إلٌها نظرة تارٌخٌة وجهدا جهٌدا نشأ فً ظروؾ تارٌخٌة 

وحضارٌة معٌنة، وعلٌه فالمقابلة بٌن الفكر اللؽوي القدٌم والفكر اللسانً المعاصر ٌؤدي 

عد ممكنا األخذ بتحالٌل القدماء فً نظر الفهري إلى نوع من الالتارٌخٌة ٌقول " لم ٌ

برمتها بل ٌمكن فقط أن تستأنس بها، وأن نأخذ بعض الجزٌبات فٌهاأو بعض الخطوط 

ٌّنا أن عددا من المفاهٌم الوصفٌة عند القدماء كمفاهٌم وفً هذا اإلطار العامة فٌها،  ب

ال ٌمكن االحتفاظ بها فً نموذج لسانً عربً، كذلك مبتدأ، الجملة اإلسمٌة والنواسخ( )ال

بالنسبة لألصوات فنظرٌة العامل عند العرب مثال لٌست هً نظرٌة العامل التً نحتاج 

إلٌها فً الدرس الحدٌث
2
. 

ب هذا الموقؾ المتصلب اتجاه التراث انتقادات كبٌرة على الفاسً الفهري، جل  

ً فً نظرٌة اللسانٌات ، ٌقول محمد األوراؼحٌث اعتبر موقفه من التراث موقفا عدابٌا

مثل هذا الحداثً ٌدافع عن أطروحة تفٌد: أطلب اللسانٌات عند الؽرب بالنسبٌة " وكأنّ 

وتجنبك متاعب تأسٌس نظرٌة لسانٌة جدٌدة  ولو  ،عن اإلطالع عن نحو العرب كؽن  ت  

كانت هذه النظرٌة ذات كفاٌة نمطٌة، أي تتوقع نحوا تولٌفٌا لمثل العربٌة )...( والٌتبنى 

 ىاألطروحة المذكورة أو ٌنساق وراءها إال مصاب بالكسل الذهنً، ممن ٌتوسل إل

محصورا فً تقلٌد  هدٌدد تجٌجالمناصب اإلدارٌة، بالدعوة إلى تحدٌث الفكر العربً و

العرب، وترك تقلٌد العرب
3
. 

                                                
.55، ص عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة - 1 

.16، ص المرجع نفسه - 2 
دراسة فً فكر خلٌل أحمد عماٌرة، مذكرة  زكموط بوبكر، اإلتجاه التولٌدي فً النحو العربً الحدٌث، -3

 .16ص  م،1161-1166ماجستٌر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 المبحث الثاني: إشكاالت الدرس اللساني العربي الحديث.

إّن مسٌرة الدرس اللسانً العربً الحدٌث لم تخل من الصعوبات وهً الزالت 

تواجه العدٌد من اإلشكاالت التً تحول دون مساٌرة التطور الذي تشهده الدراسات 

الؽرب وٌمكن تلخٌص اإلشكاالت التً تعٌق مسٌرة الدرس اللسانً العربً اللؽوٌة فً 

 فً النقاط التالٌة:

 إشكالية الترجمة:-(8

ال  :مفهوم الترجمة)لغة واصطالحا( -أو 

اشتقت من الفعل"ترجم"، جاء فً لسان العرب" ترجم كالمه بمعنى فسره  لغة: -أ(

بلسان آخر"
1

الترجمة إلى "نقل الكالم من لؽة إلى ، أما فً معجم المنجد فتحٌل لفظ 

إلى التأوٌل والتفسٌر والشرح"تحٌل أخرى و
2
. 

: الترجمة بمعناها العام هً" نقل األلفاظ واألسالٌب والمعانً من لؽة اصطالحا -ب(

إلى أخرى على التكافؤ"
3

، ومن هنا نفهم أن الترجمة عملٌة الؽاٌة منها نقل المعنى المراد 

المصدر إلى اللؽة الهدؾ بشرط التحكم فً كلٌهما واحترام النظام ترجمته من اللؽة 

 والسٌاق الثقافً للؽة الهدؾ.

 صعوبات الترجمة: -ثانيا

ال شك أن اللسانٌات كعلم من العلوم الحدٌثة، ولدت فً الؽرب ونشأت وتطورت 

منشأ فً أحضانه، ولالستفادة من هذه المعرفة كان ال بد من نقلها وترجمتها من لؽة  ال

إلى لؽتنا، وهذا ما اشتؽل علٌه العدٌد من الباحثٌن للمهتمٌن بهذا المجال حٌث ترجموا 

ٌّمة فً مٌدان الدراسة اللؽوٌة إلى العربٌة، ومن بٌن هؤالء نذكر  العدٌد من األعمال الق

منهم حمزة بن قبالن المزٌنً اللسانً المتمٌز فً نقل الخطاب اللسانً ال سٌما التحوٌلً 

لثقافة الؽربٌة والعربٌة، ومحمد فّتٌح الذي أنطق كتاب المعرفة اللؽوٌة لتشومسكً إلى ا

بلؽة عربٌة علمٌة محاوال نقل نقط االتفاق واالفتراق بٌن المشروعٌن اللؽوٌٌن، اللسانً 

                                                
، 1988ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثانً، دار الجٌل، بٌرو ت، دار لسان العرب، بٌرو ت،  -1

 .316مادة "رجم"، ص

.95، صمادة" ترجم"، 2001، 2، دار المشرق، بٌرو ت، طالمنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة - 2 

. 21، دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة، علم الكتب الحدٌث، األردن، صةالترجمةسعٌدة كحٌل، تعلٌمٌ- 3 
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الؽربً واللؽوي العربً 
1
 . 

لى لكن رؼم ذلك تبقى الجهود ضبٌلة مقارنة بالجوانب التً بقٌت ؼامضة بالنسبة إ

الطلبة والباحثٌن إلى ٌومنا هذا، بسبب بقابها على حالها فً اللؽات التً كتب بها ٌقول 

الدكتور هادي نهر" وال نعتقد أن ن ما ٌترجم من الدرس اللسانً كاؾ لتأسٌس معرفة 

لسانٌة عربٌة، إذ لم ٌصاحب ذلك تمثل واضح معمق ل َم ٌترجم... والقٌام بوضع كتب فً 

"ننا نعً ما نترجماللسانٌات تؤكد أ
2
. 

تتطلب الترجمة أن ٌتوافر فً المترجم ذوقا خاصا، ٌمّكنه من التمٌٌز بٌن األعمال 

ٌّدا قد ٌراه اآلخر ردٌبا، ؼٌر جدٌر  الجٌدة والردٌبة، لكن هذا األمر نسبً فما ٌراه ج

بٌة، بالترجمة والنقل، باإلضافة إلى قضٌة الترجمة الجافّة لكثٌر من الكتب اللسانٌة الؽر

ومرّد ذلك إلى العوامل الذاتٌة التٌتتعلق بالمترجم، ٌقول د. حمزة بن قبالن المزٌنً " 

أكثرهم أظن أن مصدر الخلل أن الكثٌر من المترجمٌن لٌسوا متخصصٌن فً العربٌة، ف

الفرنسٌة ومن هنا فإّن المشكل ٌتمثل فً عدم تمّرس بعض متخصصٌن فً اإلنجلٌزٌة أو

ألسالٌب العربٌة، وهو ما ٌنشأ عنه استؽالق تلك الترجمات وعجمتها هؤالء المترجمٌن با

"التً تحتاج إلى الترجمة
3
. 

 إشكالية توحيد المصطلح: -(2

ال  :مفهوم المصطلح)لغة واصطالحا( -أو 

هو مصدر من الفعل "اصطلح" على وزن "افتعل"، وهو مصدر مٌمً  لغة: -أ(

على وزن اسم مفعول وهو مشتق من الفعل "صلح" كما جاء فً لسان العرب " صلح 

الصالح ضد الفساد، والصلح تصالح قوم بٌنهم وقوم صلوح متصالحون"
4

ونعنً به   

عبٌر عن المفاهٌم العلمٌة الكلمات المتفق على استخدامها بٌن أفراد المصطلح الواحد للت

لذلك التخصص، وذكر فً معجم التٌهناوي الذي سماه " كشاؾ اصطالحات الفنون" 

                                                
اللسانٌا ت، منشورا ت اإلختالف الجزائر، أسئلة  –حافظ اسماعٌل العلوي، ولٌد العناتً، أسئلة اللغة  -1

 .305، ص2003، 1ربٌة للعلوم، بٌرو ت، طالدار الغ

. 319المرجع نفسه، ص  - 2 
 .61أسئلة اللسانٌا ت، ص  –حافظ اسماعٌل علوي، ولٌد العناتً، أسئلة اللغة  -3

 . 21ابن منظور، لسان العرب، ص -4



 الدرس اللساني العربي الحديث وإشكاالته.                                    لالفصل األو  

 

24 

وهو أكبر معجم للمصطلحات فً الحضارة اإلسالمٌة
1

، ومنه المصطلح ٌعنً التواضع 

 واالتفاق.

"هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمٌة الشًء باسم ما ٌنقل من اصطالحا:  -ب(

 ل وإخراج اللفظ من معنى لؽوي إلى آخر لمناسبة بٌنهما".موضعه األوّ 

" رمز لؽوي ٌتألؾ من الشكل الخارجً والتصور"
2
. 

إذن المصطلح هو كلمة أو مجموعة كلمات تتجاوز داللتها اللفظٌة والمعجمٌة إلى تأطٌر 

 تصورات فكرٌة تقوى على شخصٌن وضبط المفاهٌم.

فالمصطلح عبارة عن وحدة مركبة من دال ثمة فرق بٌن المصطلح واالصطالح 

ٌبحث عن الدال أو التسمٌة اللؽوٌة للمدلول أو المفهوم، أما االصطالح  -ومدلول، حٌث

 فٌنطلق من الدال )اللفظ أو الشكل( إلى المدلول المعنً، حٌن نبحث للشكل عن المعنى.

 إشكاالت المصطلح: -ثانيا

اته، فالمعرفة االصطالحٌة تكاد تصبح ال شك أن مفاتٌح أي علم من العلوم مصطلح

 هالمعرفة العلمٌة ذاتها " فالوزن المعرفً فً كل علم رهٌن مصطلحاته ولذلك نسّمٌها أدوات

الفعالة، ألنها تولّده عضوٌا، وتنشا صرحه، ثم تصبح خالٌاه الجنٌنٌة التً تكفل التكاثر 

والنماء"
3

دال جامع فً إطار  ، من هنا ٌكتسً المصطلح أهمٌته من حٌث هو تواضع

 تواضع آخر أوسع منه هو اللؽة.

ً أخطر إشكاالت الدرس اللسان أجمع الدارسون على أّن إشكالٌة المصطلح من 

نا نجد للمصطلح العربً الواحد فً العربٌة أكثر من ترجمة، وهو أمر ، فإنّ العربً المعاصر

من المفروض أن تحلّه المجامع اللؽوٌة
4

أ ٌجد نفسه عاجز أمام التشعب  ْبَتد  ، ألن الم 

المصطلحً ال ٌستطٌع التعامل مع عشرات المصطلحات العربٌة التً وضعت كمقابل 

                                                
520مادة " صلح"، ص ،1989، دار الدعوة، اسطنبول، 2معجم الوسٌط، ج - 1 
سكٌنة زواقً، إشكالٌة المصطلح والمفهوم فً العلوم اإلنسانٌة بٌن التراث والحضارة، المركز  -2

 .73الجامعً، الطارف، الجزائر، ص
، 1عبد السالم المسدي، مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌا ت، دار الكتاب الجدٌدة المتحدة، بٌرو ت، ط -3

 . 44م، ص 2010
عبد الرحمن الحاج صالح، مساهمة المجامع اللغوٌة فً ترقٌة اللغة العربٌة وتجدٌد محتواها وتوسٌع  -4

 . 22م، ص 2008، 8آفاقها، مجلة المجمع الجزائري للغة العربٌة، ع
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للمصطلح األجنبً الواحد، ولعل حدٌث عبد الرحمن الحاج صالح عن مشروع الذخٌرة 

 اللؽوٌة نجم عن وعً عمٌق بمدى إسهامه فً حل مشكل المصطلح.

 اتجاهٌن: لمصطلحً فً الثقافة العربٌةالنشاط ا سار

له المتخصصون األكادٌمٌون من خالل المصطلحات التً ٌمثّ  :اإلتجاه األول -أ(

ٌعربونها فً بحوثهم و كتبهم أو من خالل قوابم المصطلحات الملحقة ببعض مؤلفاتهم، 

أو فً القوامٌس المتخصصة التً وضعها بعض األكادٌمٌٌن، لكن جل هذه األعمال 

جدها متباٌنة فٌما بٌنها ن
1
. 

ٌتمثل فٌما أصدرته مجامع اللؽة العربٌة، ومكتب تنسٌق  اإلتجاه الثاني: -ب(

التعرٌب من مجموعات مصطلحٌة، لكن بالرؼم من جهود اإلتجاه الثانً إال أنه لم ٌستطع 

حل اإلشكال ولم ٌتوصل إلى توحٌد المصطلحات اللسانٌة على الساحة اللؽوٌة العربٌة 
2
. 

 إشكالية التراكم:-(3

حققت اللسانٌات العربٌة الحدٌثة تراكما معتبرا على جمٌع المستوٌات الصرفٌة، 

 النحوٌة، الصوتٌة، المعجمٌة والتراكمٌة، وهذا التراكم محكوم بالعدٌد من العوابق:

 إشكالية اللغة الموصوفة: -أ

تعّد من أبرز المشاكل التً تواجه الدرس اللسانً العربً، فعن أّي عربٌة نتحدث؟ 

هل هناك عربٌة واحدة أم عربٌات متباٌنة متعددة خٌر دلٌل على ذلك أن الشاهد النحوي 

ٌضعنا تارة أمام عربٌة كالسٌكٌة من مدونات التراث التً ألفناها فً المتون، وتارة أمام 

فً نصوص شفهٌة أو مكتوبة معاصرة، وتارة أمام عربٌة ثالثة  عربٌة حدٌثة متداولة

بٌنهما 
3
. 

ال ٌستند هذا التقسٌم على دراسات واعٌة، فً بٌبات استعمالها من إعالم وصحافة 

وكتابات علمٌة وأدبٌة، هذا ما جعل المعطٌات الموصوفة فً مستوٌاتها من داللة ومعجم 

                                                

م،     2005، 1سمٌر شرٌف إستٌتٌة، اللسانٌا ت، المجال والوظٌفة والمنهج، عالم الكتب، األردن، ط -1

 382ص 

.382لمرجع نفسه، ص ا - 2 
العلوي وأمحمد المالخ، قضاٌا إبستمولوجٌة، منشورا ت اإلختالف، ودار للعلوم  ًحافظ إسماعٌل -3

 .  304، ص 2009، 1ناشرون، ط
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وتركٌب ومنها معطٌات ثابتة ٌتكرر وصفها فً الكتابات اللسانٌةالعربٌة، بالرؼم من أن 

اآللة التً تصفها متجددة متؽٌرة 
1

إلى ضرورة التفرٌق بٌن ، وقد أشار النحاة المحدثٌن 

اللؽة الفصٌحة القدٌمة وبٌن اللؽة العربٌة المعاصرة، ٌقول الدكتور السامرابً " إن مادة 

م تتخذ من العربٌة الفصحى كما وردت فً لؽة الترتٌل وفً األدب القدٌم النحو القدٌ

شعره ونثره أساسا لها، فً حٌن أن الدرس النحوي الحدٌث  ٌتخذ من العربٌة المعاصرة 

 أساسا له .

وإّنه لمعلوم أن تلك اللؽة العربٌة الفصٌحة القدٌمة وهذه العربٌة المعاصرة مادتان 

على ماهو مشترك بٌنهما "  مختلفتان على اشتمالهما
2

، ٌنفً هذا الرأي إمكانٌة إٌجاد 

مكان للدرس الحدٌث فً المادة اللؽوٌة القدٌمة، والقول بأن النحو العربً القدٌم ال ٌمكن 

 أن ٌدرس إاّل وحده.

 إشكالية اللغة الواصفة: -ب(

ة ال ترتبط اللؽة الواصفة بعدم القدرة على إٌجاد نماذج المناسبة لوصؾ اللؽ

العربٌة، ألن اللسانٌٌن العرب تمثلوا العدٌد من النماذج اللسانٌة العربٌة مثل النموذج 

الوصفً والنموذج التولٌدي والنموذج الوظٌفً...، إال أن اللؽة الواصفة تتطلب آلٌات 

استداللٌة ومنهجٌة معقدة، كما تتطلب التمرس بتقنٌاتها المضمرة حٌث توصؾ بأنها لؽة 

حظ فً الكتابات اللسانٌة العربٌة أنها ظلت سجٌنة النظرة الظرفٌة للنماذج العلم، والمال

الؽربٌة، ولم تنفتح على المنحنٌات التً استحدث فً هذه النماذج، مما جعل النظرة الكثٌر 

من الكتابات ال تستند على أصول فلسفٌة وال إلى استلزمات نظرٌة وبذلك انقطعت الصلة 

صولها الفكرٌة اإلبستمولوجٌة بٌن اآللة الواصفة وبٌن أ
3
. 

طرأ على النماذج اللسانٌة الؽربٌة فً بٌباتها األصلٌة العدٌد من التطورات 

ٌّز بالتنوع والتعدد، والواضح أن العرب  والتؽٌرات، األمر الذي جعل النموذج الواحد ٌتم

سانٌة لم ٌستطٌعوا الخروج من معطٌات النماذج الظرفٌة وظلّوا ٌحتكمون للنظرٌات الل

                                                
. 304علوي، أمحمد المالخ، قضاٌا إبستمولوجٌة، ص ًحافظ اسماعٌل - 1 
، 1995، 1جٌل، بٌرو ت، لبنان، طابراهٌم السامرائً، النحو العربً فً مواجهة العصر، دار ال -2

 . 5ص

.307-306علوي وأمحمد المالخ، قضاٌا إبستمولوجٌة فً اللسانٌا ت، ص  ًحافظ اسماعٌل - 3 
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 فً صورتها األولٌة من دون مساٌرة هذه التطورات والتؽٌرات.

 غياب العمل الجماعي: -4

التكتل بٌن العلماء فً مجال البحث العلمً بمختلؾ أنواعه ) العلوم الطبٌعٌة  ٌعدّ 

والعلوم اإلنسانٌة ( ضرورة قصوى لتسهٌل بٌبة البحث، والمساهمة فً تطوٌره، فالبحث 

فً اللؽة أمر فً ؼاٌة الصعوبة، " ذلك أنه مهما حاول اللسانً سبر أؼوار الظاهرة 

قة ماهو جزبً " اللؽوٌة فإنه لن ٌتوصل إلى حقٌ
1

.  وهذا األمر ٌوجب العمل على 

تشكٌل تكتالت توزع فٌها االختصاصات والمهام كل حسب مٌوله ورؼباته " 

فدونالوصول إلى قواعد اللؽة العربٌة كاملة صعوبات جمة ٌقتضً تذلٌلها بمساهمة 

العدٌد من الباحثٌن والعاملٌن بجد ومثابرة فً هذا المجال"
2
. 

مسٌرة اللسانٌات الؽربٌة أنها تطورت وتقدمت بفضل تعاون من المالحظ فً 

العلماء، وتقّبلهم النقد ودلٌل ذلك أن البحوث والدراسات الناقدة التً وجهت للنظرٌة 

التولٌدٌة التحوٌلٌة من طرؾ العدٌد من الباحثٌن على رأسهم كاتز وبوستال وفودور، 

مسكً هذه االنتقادات بصدر رحب أّثرت بشكل واسع على هذه النظرٌة، فقد تناول تشو

ومنفتح ، وهو ما جعله ٌعٌد النظر فً تناوله لهذه النظرٌة حٌث أجرى العدٌد من 

 .التعدٌالت على منهجه

فبعد أن كان اهتمامه منصبا على تحلٌل ثالثة مكونات للتراكٌب اللؽوٌة هً: المكّون 

د إجرابه لبعض التعدٌالت التولٌدي، المكّون التحوٌلً، المكّون الصوتً الصرفً، وبع

لمنهجه أصبح مبنٌا على ثالث مستوٌات: المستوى المركبً ) ٌشمل المكونٌن التولٌدي 

والتحوٌلً (، المستوى الداللً الذي ٌفسر البنٌة العمٌقة، والمستوى الصوتً الذي ٌظهر 

منطوقا فً البنٌة السطحٌة 
3
. 

ٌنعدم بٌن الباحثٌن العرب مما ٌوضح أما اللسانٌات فً ثقافتنا العربٌة ٌكاد التعاون 

هذه الصورة أن اللسانٌات التولٌدٌة العربٌة نشأت بمعزل عن اللسانٌات الوصفٌة، 

                                                
.86علوي، اللسانٌا ت واللغة العربٌة، ص  ًحافظ اسماعٌل - 1 
للدراسا ت مٌشال زكرٌا، األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة، المؤسسة الجامعٌة  -2

 .6، ص1986، 2زٌع، بٌرو ت، لبنان، طوالنشر والتو

.183 -182سمٌر شرٌف استٌتٌة، اللسانٌا ت، المجال والوظٌفة، ص  - 3 
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وكأنهما ال ٌنتمٌان إلى نفس التٌار، وفً هذا الصدد تقول فاطمة الهاشمً " وتجب 

البحث اإلشارة هنا إلى أن ما حدث فً اللسانٌات العربٌة من انفصال بٌن اتجاهٌن فً 

اللسانً، ال ٌمكن قٌاسه بما حدث فً الؽرب من انتقال منهجً من اللسانٌات الوصفٌة 

إلى اللسانٌات التولٌدٌة، فما حدث فً اللسانٌات العربٌة مختلؾ تماما، إذ تشكلت لسانٌات 

بنٌوٌة وصفٌة عربٌة، فً سٌاق معرفً وتارٌخً مختلؾ عن السٌاق المعرفً 

لسانٌات الوصفٌة الؽربٌة، وفً المقابل فإن التولٌدٌة العربٌة لم والتارٌخً الذي عرفته ال

تنشأ بوصفها مذهبا معارضا للوصفٌة العربٌة، بل إنها نشأت منفصلة تماما عما أنتجته 

الحركة اللسانٌة فً المشرق العربً، فكانت جهدا منقطعا عما سبق 
1
. 

 غياب الدور الفاعل للمؤسسات العلمية:-(5

المؤسسات العلمٌة على نطاق واسع وخاصة المجامع اللؽوٌة وبنوك انتشرت 

المصطلحات ومراكز التعرٌب، وما نالحظه أّن هذه الهٌبات ال تطّبق القرارات التً 

تّتخذها، بل تبقى مجرد قرارات نظرٌة فقط، ما جعلها ؼٌر قادرة على مواكبة التحدٌات 

ه اللسانٌات، خاصة فٌما ٌتعلّق بالتوحٌد التً تواجهها فً ظل التطور السرٌع الذي تشهد

والتنسٌق ٌقول عبد الرحمن الحاج صالح "ٌنبؽً أن ال نبقى مذهولٌن مبهورٌن أمام هذه 

التحوالت الجذرٌة المتتالٌة التً تمّس كل عمل وكل إنجاز فً زماننا هذا فنحن فً 

صر العمل عصر الحواسٌب واالنترنت والبرٌد اإللكترونً...، وفوق كل هذا فً ع

المشترك الذي قد تجتمع فً القٌام به آالؾ من المشاركٌن، وهذا التحول قد ال ٌراه من 

تعود على العمل التقلٌدي وٌمس فً األساس طرٌقة العمل المجمعً والتهٌبة اللؽوٌة 

خاصة
2
. 

 الفجوة بين التنظير والتطبيق: -6

والمنهجٌة ٌهتم بصٌاؼة علم قابم بذاته شقّان، شق ٌختص بالجوانب النظرٌة  لكلّ 

القوانٌن والفرضٌات وشق ٌهتم بتجرٌب الفرضٌات وتطبٌق القوانٌن، فنجاح أي علم إنما 

ٌقاس بمدى اإلستفادة منه على الصعٌد اإلنسانً ومدى إسهامه فً حل المشكالت التً 
                                                

، 1فاطمة الهاشمً بكرش، نشأة الدرس اللسانً العربً الحدٌث، دار اٌتراك للنشر، القاهرة، ط -1

 .4،ص 2004

. 19-18عبد الرحمن الحاج صالح، مساهمة المجامع فً ترقٌة اللغة العربٌة، ص - 2 
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 تصادؾ مسٌرة الشعوب، وإال فما الجدوى من علم ال ٌواكب مسٌرة المجتمع.

ت فً ثقافتنا العربٌة تبدو عاجزة عن المساهمة فً حل المشاكل اللؽوٌة اللسانٌا إنّ 

التً تعانً منها مجتمعاتنا وهً إشكاالت مرتبطة ارتباطا وثٌقا بموضوعها ومجال 

بحثها
1
. 

التنوع الثقافً والتعدد العرقً باإلضافة إلى القومٌات التً تتشكل منها معظم  ٌعدّ 

المجتمعات العربٌة خلق العدٌد من المشاكل لعل أبرزها مشكل التعدد اللؽوي، فاللسانٌات 

فً مجتمعنا العربً ؼاببة عن لعب دورها فً بناء سٌاسة لؽوٌة محكمة، ومرد ذلك إلى 

ةندرة األبحاث سوسٌولسانٌ
2
 بتطوٌر العربٌة واالستفادة من اللهجات. 

ؼٌاب الدور الفاعل للسانٌات فً بالدنا العربٌة خلق عدة إشكاالت، فما الجدوى  إنّ 

إذن من الدراسات اللسانٌة العربٌة إذا كانت ال تستطٌع حل مشاكل متعلقة بمستوٌات 

كانت السٌاسات اللؽوٌة المتعددة كالمستوى السٌاسً، اإلجتماعً والثقافً، وما نفعها إذا 

فً بلداننا العربٌة ما زالت تأن تحت وطأة النماذج األجنبٌة الجاهزة البعٌدة عن ظروفنا 

 السٌاسٌة، اإلجتماعٌة، الثقافٌة والفكرٌة.

 معركة الوصفية والمعيارية: -7

تعتبر من أهم عوابق النهضة اللؽوٌة العربٌة التً وقعت فٌها اللسانٌات العربٌة 

ة حٌث ترسخ لدٌهم أّن كل من ٌلتزم بالمنهج الوصفً فإنه ٌطعن فً المنهج الحدٌث

المعٌاري، بالرؼم من أّن كال منهما منهج قابم بذاته فالوصفٌة والمعٌارٌة منهجان ٌخلؾ 

أحدهما عن اآلخر وبالتالً ال ٌنبؽً أن تقوم بٌنهما أي عالقة تصادم " فالحقٌقة التً 

كثٌر من اللسانٌٌن هً أن الوصفٌة والمعٌارٌة ال تنتمٌان خفٌت على فقهاء اللؽة وعلى 

على صعٌد فلسفة المعارؾ إلى نفس المنطلق المبدبً، وال فً نفس الحٌز التصوري، 

فلٌستا من طبٌعة واحدة حتى تتسنى مقارنة إحداهما باألخرى "
3

، ألن الباحث عندما 

و ٌمتثل لموقؾ منهجً ٌتناول أي ظاهرة لؽوٌة بالوصؾ والمالحظة واالستقراء فه

                                                
.80مصطفى غلفان، اللسانٌا ت فً الثقافة العربٌة المعاصرة، ص - 1 
"هو مٌدان بحث ألسنً موسع ٌتطرق لقضاٌا اللغة داخل المجتمع وٌدرس خصائص اللغا ت واللهجا ت  -2

مٌشال زكرٌا،  بٌن المجتمعا ت اللغوٌة المختلفة"وي الواحد وما وخصائص استعمالها داخل المجتمع اللغ

 .9م، ص1999، 1قضاٌا ألسنٌة تطبٌقٌة، دار العلم للمالٌٌن، بٌرو ت، ط

.206عبد السالم المسدي، مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌا ت، ص - 3 
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معٌن، أما أن ٌرؼب الباحث فً تجاوز المعطٌات للظاهرة قصد تفسٌرها وتعلٌلها فذلك 

 موقؾ مبدبً منه ولٌس بٌن األمرٌن أي تناقض.

 المبحث الثالث: طرق توليد المصطلح عند المحدثين وإشكاالت اللسانيات في المغرب

 طرق توليد المصطلح عند المحدثين: -(1

د ألفاظ اللؽة بعضها عن بعض ٌتعلق بإعطاء قٌمة داللٌة جدٌدة هو تولّ  التوليد:

لبعض الوحدات المعجمٌة تسمح لها بالظهور فً سٌاقات جدٌدة لم تتحقق فٌها من قبل، 

 حٌث ٌمكننا تولٌد المصطلح عن طرٌق آلٌات:

 التوليد عن طريق االشتقاق: -1-1

ا فً المعنى وتؽٌٌر فً المبنى )اللفظ(، هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بٌنهم

 ٌضٌؾ زٌادة على المعنى األصلً.

 قّسم العلماء االشتقاق إلى قسمٌن:

 االشتقاق الصؽٌر ) الصٌػ المشتقة(. -أ

 االشتقاق الكبٌر ) التقالٌب التً ذكرها الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي(. -ب

ؾ جذر كلمة أخرى، ماعدا االشتقاق الكّبار: هو ما اشتركت حروؾ جذره مع حرو -ج

حرفا واحدا مثل: قسم وقصم، دق وشق...
1

 ، وذكر ذلك ابن جنً فً كتابه الخصابص.

فاإلشتقاق إذا عند المحدثٌن ٌقصد به تولٌد وحدة ؼٌر موجودة من وحدة موجودة، وهذا 

ما أجمع علٌه اللؽوٌون القدامى فً تعرٌفهم لإلشتقاق بأنه صٌؽة من أخرى مع اتفاقهما 

المعنى والمادة األصلٌة وهٌبة التركٌب، فهو وسٌلة من وسابل التوسٌع الداللً ٌسمح  فً

 بتولٌد ألفاظ جدٌدة.

 التوليد عن طريق التعريب: 1-2

هو "نقل الكلمة من اللؽة األعجمٌة إلى اللؽة العربٌة"مفهوم التعريب:   -أ
2

، مع 

 حدوث تؽٌرات صوتٌة حتى تنسجم والنسٌج الصوتً العربً.

فالتعرٌب ظاهرة اصطالحٌة وهو اللفظ األجنبً المنقول إلى العربٌة بلفظه ومعناه دون 

شكله المكتوب، بما ٌتوافق والنسق الصوتً والصرفً للؽة العربٌة، كما أطلق اللؽوٌون 

                                                
.  105سمٌر شرٌف استٌتٌة، اللسانٌا ت: المجال، الوظٌفة، المنهج، ص - 1 

.189م، ص2001، 2كراطٌبً، استثمار اللسانٌا ت فً دراسة إشكالٌة الترجمة، طمحمد  - 2 
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 علٌه مصطلح اإلقتراض من بٌنهم محمد الدٌداوي فً كتابه "الترجمة والتواصل".

بٌن اللؽات مما قد ٌعّرض هذه اللؽات إلى نوع من  وهو مظهر من مظاهر االحتكاك

التداخل المشترك وهذا ما ٌراه عبد القادر الفاسً الفهري الذي جعل مبدأ التعرٌب جهازا 

 اصطالحٌا نستطٌع من خالله التعبٌر بألفاظ عربٌة عما ٌعبر عنه بألفاظ أجنبٌة.

مٌن، وخاصة بالمبنى وهنالك وسابل أخرى للتولٌد خاصة بالمعنى  كالمجاز والتض

لتركٌبكالمعّرب، أما الوسابل الخاصة بالمبنى والمعنى معا فهً: النحت وا
1
شتقاق واال 

 -كما سبق وأن أشرنا -والتعرٌب الجزبً 

 إشكالية اللسانيات عند المغاربة: -(2

زرعت اللسانٌات فً بٌبة مصر والشام، ؼٌر أنها أثمرت فً بٌبة المؽرب العربً 

عبر الثقافة الفرنسٌة، فالمؽاربة ٌتقنون اللؽات األجنبٌة عامة والفرنسٌة ولكنها عرفت 

عامة، وهذا ما جعلهم ٌطلعون على ما كتب فً اللؽات األخرى، ثم إسقاطه على اللؽات 

 العربٌة.

لسانٌات عند المتخصصٌن ففً السبعٌنٌات من القرن العشرٌن صار الحدٌث عن ال

نتٌجة لفتح باب  ،محط الشك واالنتقاد واالتهام هاان الحدٌث عنا كبعدم والمثقفٌن،

المحاورة مع الذات واآلخر "وهنا األخر ال ٌعنً بالضرورة الؽرب"، فبرزت بذلك 

أعمال لسانٌٌن مؽاربة كان لهم الفضل فً تطور اللسانٌات المؽربٌة، ولعل خٌر مثال 

بد القادر الفاسً على ذلك أعمال عبد الرحمن الحاج صالح، وعبد السالم المسدي، وع

 الفهري، وؼٌرهم وهذا األخٌر هو الذي سندرسه فً الفصل التطبٌقً.

واجهت اللسانٌات المؽاربٌة عدة عوابق حالت دون استثمار النتابج المرؼوب فٌها، 

 وٌمكن تلخٌص أهم العوابق فٌما ٌلً:

 عوائق خارجية )مادية، موضوعية(: -أ(

 النظرة السوداوية اتجاه الغرب: -(1

كان للؽرب أثره الواضح فً البلدان المؽاربٌة، حٌث كان السبب فً إخماد  

                                                
.135عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة، ص - 1 
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النشاط الذهنً وطمس الحركة العلمٌة، حٌث كان من عاقبة ذلك
1
: 

 االبتعاد عن منبع اللؽة ومصدرها الحضاري. -

االبتعاد عن اللؽة نفسها وذلك عن طرٌق -
2
: 

 إؼالق المدارس ومنع التدرٌس بالعربٌة. -

 لؽة المستعمر وفرضها على الدوابر الرسمٌة بدٌال عن العربٌة.إحالل  -

العمل على تولٌد طبقة متأثرة بثقافة المستعمر تتكلم لؽته وتحتقر أصولها الثقافٌة  -

والحضارٌة". 
3

 

 وهذه النقاط المذكورة تنطبق على ماقام به االستعمار الفرنسً فً المؽرب خاصة:

بٌن اللؽة المتكلمة واللؽة الفصحى مما أدى إلى فقر  "انقطاع الصلة فً بعض البلدان -

 األولى واختفاء الثانٌة بعد أن كانت مصدرا ٌؽنٌها وٌثرٌها باستمرار.

احتجاب اللؽة األم، فصحى ومتكلمة فً بلدان المؽرب عند المثقفٌن" -
4
. 

إذن منذ أن وقع المؽرب العربً تحت وطأة االستعمار فقد هوٌته، ولهذا ال تقوم 

 لعربٌة إال بعد استٌقاظ المؽاربة من ؼفوتهم اتجاه عدوهم.ا

 غياب الدور الفاعل للمؤسسات العلمية المغاربية: -(2

كما سبق و أشرنا إلى انه رؼم االنتشار الواسع للمؤسسات اللؽوٌة، وخاصة فً 

بٌت المؽرب العربً، والتً لم تنشأ فً منطلقها إال لسد الحاجة المتجددة، ففً تونس نجد 

( رؼم جهودها فً تنسٌق أعمال الترجمة والتعرٌب، وإحٌاء التراث إال 8983الحكمة )

 أنها تبقى جهودا ضبٌلة هً بحاجة إلى حافز مادي ومعنوي لتثبٌت خطاها.

(، والذي 8969وكذا نجد قسم اللسانٌات الذي أنشأ فً معهد العلوم اإلنسانٌة بتونس )

 ة.ٌركز على الدراسات اللؽوٌة الحدٌث

(، بإشراؾ الدكتور عبد 8966أما فً الجزابر فنجد معهد الدراسات الصوتٌة )

 أول مخبر صوتً فً إفرٌقٌا. الرحمن الحاج صالح، الذي ٌعدّ 

                                                
 32م، ص1991، 1منذر العٌاشً، قضاٌا لسانٌة وحضارٌة، دار طالس، دمشق، سورٌا، ط -1
 .32المرجع نفسه، ص -2
 .32المرجع نفسه، ص -3
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وفً المؽرب نجد المكتب الدابم لتنسٌق التعرٌب بالرباط بإشراؾ المنظمة العربٌة للتربٌة 

ؽة العربٌة فً السودان )الخرطوم( والثقافة )األلٌسكو(، دون أن ننسى جهود مجمع الل

 (.8994(، وكذا جهود مجمع اللؽة العربٌة اللٌبً )8993)

رؼم أن هذه المؤسسات اللؽوٌة ال تعمل بمعزل عن بعضها، وإنما ٌجمعها اتحاد 

المجامع العربٌة، إال أنها تبقى هً األخرى فً حاجة ألن" تخلؾ لنفسها آلٌات تمكنها من 

ع الحاصل فً زماننا، وخاصة بتوحٌد صفوفها والتنسٌق بٌنها"مواكبة التطور السرٌ
1
  ،

ٌقول عبد الرحمن الحاج صالح: " ٌنبؽً أال نبقى مذهولٌن مبهورٌن أمام هذه التحوالت 

الجذرٌة المتتالٌة التً تمس كل عمل وانجاز فً زماننا هذا فنحن فً عصر الحواسٌب 

كل هذا: فً عصر العمل المشترك الذي  واألنترنت والبرٌد اإللكترونً واللٌزر، وفوق

قد تجتمع فً القٌام به العدٌد من المشاركٌن وهذا التحول قد ال ٌراه وال ٌحس به من 

تعود على التقلٌدي، وٌمس فً األساس طرٌقة العمل المجمعً عامة والتهٌبة اللؽوٌة 

 .خاصة"

ر الحضاري فً مشروع الذخٌرة اللؽوٌة الذي أتى به خٌر برهان على التطو ولعلّ 

 زماننا.

 وهً مرتبطة أساسا باللسانٌات واللسانٌٌن: عوائق داخلية )ذاتية(: -ب(

 التصور الخاطئ للتراث المغاربي: -(1

من الٌقٌن أّننا نملك" إرثا لؽوٌا من أؼزر ما  تخلّفه األحقاب الحضارٌة لما بعدها"
2
 

ة تقدٌس وإجالل، إال أننا وهذا اإلرث جعل بعض اللسانٌٌن المؽاربة ٌنظرون إلٌه نظر

نجد فً المقابل من أؼرته المناهج والنظرٌات اللسانٌة الؽربٌة، فراح ٌتبنى أفكارها ومن 

ثم ٌسقطها على اللؽة العربٌة، دون مراعاة أو اهتمام لما قد ٌصٌبها، وهذه تعد حالة هدم 

النسخ أو االنسالخ  للؽة العربٌة ال بناء لها، وبالتالً ٌمكن تصنٌؾ أمثال هؤالء فً خانة

من الهوٌة العربٌة، وكذا التبعٌة للؽرب وبٌن هذا وذاك ٌبرز اتجاه آخر ٌحاول التوفٌق 

بٌن الموقفٌن وعلى أٌة حال" ال ٌصح وضع فاصل معرفً بٌن العمل اللسانً القدٌم 

                                                
كموط بوبكر، االتجاه التولٌدي فً النمو العربً الحدٌث، دراسة فً فكر خلٌل عماٌرة من خالل ز -1

 . 24كتابه " فً نحو اللغة العربٌة وتراكٌبها، ص

. 12عبد السالم المسدي، اللسانٌا ت وأسسها المعرفٌة، ص - 2 
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والحدٌث. البحث اللسانً الحدٌث هو امتداد للبحث القدٌم، ٌتعامل معه وٌتحاور وإٌاه"
1
، 

هذا ما ٌنطبق على النظرٌة الخلٌلٌة الحدٌثة التً جاء بها عبد الرحمن الحاج  ولعلّ 

 صالح.

 إشكالية الترجمة المغاربية: -(2

تعد الترجمة من الوسابل األساسٌة للرقً العلمً، فهً "باب من أبواب التفتح على 

اآلخر"
2

جمة ، ؼٌر أن المؽاربة كؽٌرهم من العرب واجهوا صعوبات عدة فً التر

أبرزها كثرة المصطلحات اللسانٌة وتداخلها، ولعل هذا ما جعل عبد الرحمن الحاج 

صالح ٌدعو إلى "ضرورة إقامة هٌبات متعددة للترجمة فً الوطن العربً، بشرط أن 

ٌحصل بٌنها التناسق، وٌحث على مسألة تثمٌن جهود المترجمٌن، فهم خٌول برٌد 

العلم"
3
. 

وعلى الرؼم من الصعوبات التً واجهها المترجمون المؽاربة، إال أنه قد تم ترجمة 

صدرت ترجمة صالح القرمادي لكتاب "دروس  8966العدٌد من المؤلفات " وفً سنة 

نشر الطٌب بّكوش ترجمته لكتاب جورج  8988فً علم أصوات العربٌة" وفً سنة 

مونان " مفاتٌح األلسنٌة" 
4
. 

 اللساني المغربي:  لغة البحث -(3

ما لوحظ على الكتابات اللسانٌة المؽاربٌة لجوبهم إلى الكتابة باللؽة الفرنسٌة، 

خاصة أن الكثٌر من الكثٌر من المتخصصٌن تعلموا فً الجامعات العربٌة نفسها، ولم 

ٌتح لهم التواصل مع ما ٌنجز فً خارج العالم العربً بسبب أن كثٌر منهم ال ٌحسن 

جنبٌة، خاصة اإلنجلٌزٌة التً تكتب بها األبحاث اللسانٌة الحدٌثة"اللؽات األ
5
. 

 

                                                
أسئلة اللسانٌا ت، حصلة نصف قرن من  -حافظ اسماعٌل علوي وولٌد أحمد العناتً، أسئلة اللغة -1

 . 20اللسانٌا ت فً الثقافة العربٌة، حوار مع أحمد العلوي، ص

. 155م، الجزائر، ص2004صالح بلعٌد، مقاربا ت منهجٌة، مطبعة دار هومه،  - 2 

. 155المرجع نفسه، ص - 3 

.75قاموس اللسانٌا ت مع مقدمة فً علم المصطلح ص عبد السالم المسدي، - 4 
حافظ اسماعٌل العلوي وولٌد العناتً، أسئلة اللسانٌا ت، حصٌلة نصف قرن من اللسانٌا ت فً الثقافة  -5

 .  56-55العربٌة، حوار مع حمزة بن قبالن المزٌنً، ص 
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 عدم مسايرة مستجدات البحث اللساني:-(4

فما نلحظه هو التخلؾ الكبٌر فً مالحقة وتتبع ما ٌطرأ عن تطورها
1

، اللسانٌات 

بشتى فروعها ومختلؾ مشارٌعها النظرٌة المنهجٌة "فٌمكن أن ٌكون إخواننا العرب من 

المؽرب، تونس والمؽرب والجزابر قد قطعوا شوطا ال بأس به فً الدراسات  أهم

اللسانٌة، ولكن أبرز المعوقات التً تواجه ما أبدعوه هذه القطٌعة بٌن ما ٌصدر فً 

بلدانهم وبلدان المشرق العربً"
2

 

 لخلط بين النظرية والتطبيق في البحوث المغاربية:ا -(5

القول " بأن اللسانٌات لم تسهم فً قضاٌا األمة ؼٌر صحٌح، هناك نقاش كبٌر  إنّ 

فً قضاٌا التخطٌط  وفً قضاٌا التعدد وفً قضاٌا أخرى أسهمت فٌها اللسانٌات، ولكن 

المشكل األساس هو أن اللسانٌات لٌست جسما واحدا، بل هناك أجسام مختلفة دخلت 

ودخلتها أفاقٌتها جعلت اللسانٌات ال تصل إلى ما اللسانٌات ومٌعت الكثٌر من القضاٌا، 

نصبوا إلٌه جمٌعا"
3

، وهذا ٌرجع إلى أن اللسانٌات لم تعرؾ كعلم قابم بذاته فً كل 

الجامعات المؽاربٌة، باستثناء معهد اللسانٌات والصوتٌات فً جامعة الجزابر، 

وكذا معهد  ومحاوالت البرمجة اللسانٌة وجامعة محمد الخامس فً الرباط المؽرب

 بورقٌبة للؽات الحٌة فً جامعة تونس، إال أنها ورؼم ذلك ال تزال فً بداٌة طرٌقها.

ستنتج أن العوابق التً حالت دون تطور اللسانٌات فً المؽرب العربً، تعود إلى ن

عاملٌن اثنٌن هما: "هٌمنة التراث على العقلٌة العربٌة، وحضور الؽٌر بشكل مكثؾ فً 

حٌاتنا الفكرٌة"
4
. 

 

 

 

 

                                                
واألسس النظرٌة والمنهجٌة،  مصطفى غلفان، اللسانٌا ت العربٌة الحدٌثة، دراسة نقدٌة فً المصادر -1

 .25ص

. 307حافظ اسماعٌل العلوي، حوار مع هادي نهر، ص - 2 

. 103حافظ اسماعٌل علوي، حوار مع عبد القادر الفاسً الفهري، ص - 3 

. 27مصطفى غلفان، اللسانٌا ت والعربٌة الحدٌثة، ص - 4 
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 المبحث الرابع: النظرية التوليدية التحويلية .

 نشأة النظرية التوليدية التحويلية: -(1

ظهرت معالم هذه النظرٌة فً كتاب بعنوان: التراكٌب النحوٌة نشره نعوم 

م اعتبر ثورة فً علم اللؽة، أّهله لٌصبح زعٌم المدرسة اللؽوٌة 8957تشومسكً عام 

األمرٌكٌة، بعد نقده آلراء بلومفٌلد ورفضه االتجاه السلوكً فً الوالٌات المتحدة 

والبنٌوي وإنشابه مدرسته على أنقاضها
1
 . 

ٌمّثل هذه النظرٌة العالم الٌهودي نعوم تشومسكً الذي دعى إلى تجاوز بنٌة الكلمة 

ه إلى دراسة اللؽة فً حدود الجملة "اهتم فٌها بالقدرة اإلبداعٌة لدى المتكلم والتً تمّكن

من إنتاج وفهم جمل ال حدود لها، ودّل على ذلك بقدرة الطفل على إنتاج جمل تحوٌلٌة 

صحٌحة لم ٌسمع بها من قبل، كما تجعله قادرا على تمٌٌز الجملة الصحٌحة نحوٌا، وذلك 

راجع إلى الملكة الفطرٌة، وهو متأثرا بمنهج الفالسفة العقلٌٌن لذلك وصؾ بالعقالنٌة"
2
. 

على الجمل التحوٌلٌة الصحٌحة، واعتبرها أداة لتحلٌل اللؽوي إذ ز تشومسكً ركّ 

ٌقول معرفا اللؽة "بأنها جهاز أو وسٌلة لتولٌد جمٌع الجمل الصحٌحة بلؽة معٌنة"، 

 نالحظ أنه اعتبر النحو النظام الموجه لجمٌع مستوٌات الدرس اللؽوي.

حوٌة صحٌحة ال حد لها مصطلح التولٌد المبٌن لقدرة اإلنسان على إنتاج جمل ن ٌعدّ 

وذلك بفضل الدقة والوضوح الذي استفاده من مناهج العلوم الرٌاضٌة وذلك لتأثٌر العلوم 

الرٌاضٌة على فكره، وهذه القدرة التولٌدٌة تتمثل فً البنٌة العمٌقة أما األداء الفعلً للؽة 

لحجر األساس فٌعرؾ بالبنٌة السطحٌة، وهذان المصطلحان أي القدرة واألداء ٌعتبران ا

فً النظرٌة النحوٌة التولٌدٌة، فالجملة عنده تتكون من جملتٌن األولى بنٌة عمٌقة وٌقصد 

بها بنٌة التركٌب المجردة وهً البنٌة التً تسمح بتفرٌق الجمل الؽامضة نحوٌا وداللٌا 

أما البنٌة السطحٌة ونعنً بها بنٌة التركٌب األقرب إلى الكالم المنطوق أو المسموع، 

 والتً ال تسمح بإزالة اللبس النحوي أو الداللً من خالل التركٌب السطحً.

                                                
162م، ص1995، 1رة، طأحمد مختار عمر، محاضرا ت فً علم اللغة العام،عالم الكتب، القاه - 1 

، تر: محمد زٌاد كبة، جامعة الملك سعود، -التسابق والتطور -جعفري سامسون، مدارس اللسانٌا ت -2
2 . 154، ص1417  
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 تنقسم الجمل حسب هذه النظرٌة إلى قسمٌن: أنواع الجمل حسب النظرية التوليدية: -(2

 ٌمكن أن ٌصاغ منها عدة جمل فً البنٌة السطحٌة. جملة نواة )جملة أساسية (: -أ

تصاغ هذه الجملة من الجملة النواة وذلك من خالل حذؾ أو  جملة فرعية: -ب

 استبدال أو إضافة عناصر نحوٌة إلى الجملة النواة، نستدل على ذلك بالجملة األساسٌة:

 الولد أكل الطعام، ٌصاغ منها عدة جمل فرعٌة مثل: -

- .  أكل الطعاَم الولد 

 الطعام أكله الولد. -

َل الطعام   - أ ك 
1
. 

 السطحية والبنية العميقة: البنية -(3

اهتم التولٌدٌون بدراسة المعنى على أساسٌن: بنٌة سطحٌة تمثل الصور اللفظٌة وبنٌة 

عمٌقة تمثل الصورة الداللٌة محاوال إنتاج عددا ال متناه من العناصر الصوتٌة أو ما ٌسمى 

لنحوي والصرفً بالتولٌد، واعتبره العنصر األهم لذلك قاموا بدراسته ثم درسوا التركٌب ا

والصوتً، وأهملوا السٌاق أو الموقؾ المقترن بالجمل وأوكلوا دراسته إلى علم اللؽة 

اإلجتماعً.
2

 

أسهمت نظرٌة علم اللؽة التولٌدي فً تحلٌل العناصر الداللٌة المكّونة للكلمة ثم 

لة الجملة، فالجملة قد تكون صحٌحة التركٌب ولكن ال معنى لها، وقد تكون صحٌحة الدال

خاطبة التركٌب مثل: "األفكار الخضراء عدٌمة اللون تنام ؼاضبة"، ٌعد هذا التركٌب 

صحٌح من الناحٌة النحوٌة فاسد من الناحٌة الداللٌة، ومنه نستنتج أن هناك عالقة توازن 

بٌن التركٌب النحوي والداللً، وٌشترط على صحة الداللة تالؤم العناصر مع بعضها 

الجملة اآلتٌة "اشتعل الثلج" جملة ؼامضة بخالؾ اشتعلت النار البعض لذلك اعتبروا 

 التً اعتبروها جملة صحٌحة إلتالؾ العناصر مع بعضها البعض.

 انطالقا مما سبق نستنتج أّن نظرٌة تشومسكً تقوم على األسس اآلتٌة:

ه التفرقة بٌن الكفاٌة واألداء وٌقصد بالكفاٌة قدرة ابن اللؽة على فهم تراكٌب لؽت -

                                                
. 146جعفري سامسون، مدارس اللسانٌا ت، ص - 1 
هو فرع من فروع علم اللغة التطبٌقً ٌدرس اللهجا ت االجتماعٌة والجغرافٌة، االزدواج اللغوي،  -2

 التأثٌر المتبادل بٌن اللغة والمجتمع. 
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وقواعدها، وقدرته كذلك من الناحٌة النظرٌة والمثالٌة أن ٌرّكب وٌفهم عددا ؼٌر محدود 

من الجمل، وٌدرك صواب التراكٌب من عدمها، أما األداء فهو اإلنجاز الفعلً للكالم 

لفظا أو كتابة ٌظهر عند أبناء تلك اللؽة 
1
. 

ولى بنٌة التراكٌب المجردة وؼٌر التمٌٌز بٌن البنٌة العمٌقة والبنٌة السطحٌة، تعنً األ -

الظاهرة، تمثل العالقة بٌن الكلمات بٌانٌا، والثانٌة بنٌة التراكٌب األقرب إلى الكالم 

 المنطوق أو المسموع، والتً تسمح بالتفرقة بٌن الجمل ذات اللبس النحوي.

فً لؽة القول بوجود قواعد تحكم كل لؽة تسمى قواعد التولٌد والتحوٌل، ٌمكن تطبٌقها  -

ما الستخراج الجمل النحوٌة لتلك اللؽة ولتحوٌل الجمل من شكل إلى آخر، واالنتقال بها 

من إحدى البنٌتٌن إلى األخرى كتحوٌل الجمل المبنٌة للمعلوم إلى المجهول
2
. 

القول بمبدأ الفطرٌة اللؽوٌة فً ذهن اإلنسان التً تمّكنه من إنتاج الجمل إلى عّما ٌجول  -

لطفل مثال خالل اكتسابه للؽة ٌتدّرج من مرحلة إنتاج الجمل إلى مرحلة فً نفسه، فا

التعبٌر بعدد كبٌر من الجمل لم ٌسمعها من قبل وإدراك السلٌم من الجمل، وهذه الفطرٌة 

قابمة على عدد من الكلٌات النحوٌة التً تقوم بضبط الجمل التً ٌنتجها المتكلم والتً 

واعد، ولذلك خالؾ السلوكٌون الذٌن ٌرون أّن اكتساب ٌختار منها ما ٌتصل بلؽته من ق

 اللؽة ٌتّم بالتقلٌد والمحاكاة .

القول بما ٌسمى الجمل النواة فهً الجمل األساسٌة أو األصلٌة التً تشّكل البنٌة  -

العمٌقة، وٌتّم تجسٌدها بكلمات متتابعة منطوقة تشّكل بنٌة سطحٌة أو الجملة التحوٌلٌة 

 مثال:

ٌ رى خلق العالم المربً  جملة تحوٌلٌة ) بنٌة سطحٌة  هللا الذي ال 

 لمعان ذهنٌة مجردة ٌمكن تمثٌلها بالجمل النواة التالٌة:

ٌ رى. -8  هللا ال 

 العالم المربً. -2

 خلق هللا العالم . -3

ٌتّم ربط هذه الجمل أو تحوٌلها بواسطة عدد من العناصر التً تربط الجمل النواة 

                                                
.162أحمد مختار عمر، محاضرا ت فً علم اللغة العام، ص - 1 

.163، صالمرجع نفسه - 2 
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لبعضببعضها ا
1
. 

ولذلك ٌعّد تشومسكً اللؽوي الوحٌد الذي استطاع أن ٌربط بٌن اللؽة والطبٌعة  

البشرٌة، حٌث قّدم إطارا متناسقا لدراسة اللؽة، ورأى أّن اإلنسان مهٌأ بالطبٌعة لتعلّم 

نماذج من اللؽة، واللؽات التً تستمر هً اللؽات التً ٌكون أفرادها مستعدٌن بالفطرة 

لتعلّمها
2

ّعم فكرته بقوله " أّن اللؽات البشرٌة تعكس تشابها ملحوظا، واألطفال ، ود

ٌّتبعون طرقا متشابهة فً تعلّم اللؽات "، على عكس اللؽوٌٌن التشكٌلٌٌن والبنٌوٌٌن الذٌن 

أهملوا المعنى، أصبح المعنى داخل النحو التولٌدي ضرورة حٌث ربط الصورة 

قّدمه تشومسكً من خالل النظرٌة التولٌدٌة ٌعّد الخارجٌة للجملة بمعناها، وبالتالً ما 

رؤٌة جدٌدة لألفكار التقلٌدٌة عن اللؽة 
3
. 

 المعجم والنحو في النظرية التوليدية: -(4

 الداللة اللغوية:  -أ(

هً تألٌؾ داخلً ٌتم فً سٌاق البنٌة اللؽوٌة بٌن بنٌة وعجمٌة تتكون من سلسلة 

منجزة معجمٌا، فالداللة اللؽوٌة إذن تظهر فً إطار انتقابٌة من الوحدات وبنٌة تركٌبٌة 

) النحو مسألة فً إطار النظرٌة التولٌدٌةالبنٌة النحوٌة، ٌحاول الفاسً الفهري ال

(، بعد أن ظهر وعً بضرورة مراجعة التنظٌم الداخلً للنحو، والعالقة بٌن التولٌدي

 المكون المعجمً، التركٌب الداللً.مختلؾ مكوناته: 

، الذي 8965لك جلٌا فً أعمال تشومسكً من خالل النموذج المعٌار ظهر ذ  

ن الداللً أحد مستوٌات البنٌة العمٌقة مرتبط بالمعجم والقواعد المقولٌة حٌث اعتبر المكوّ 

ن التركٌبً الذي تتفرع عنه ن الداللً فً تمثٌل النموذج المعٌار إلى المكوّ ٌنتمً المكوّ 

ولٌة والقواعد المعجمٌة وهما ٌمثالن البنٌة العمٌقة وعنها مجموعات من القواعد منها المق

تتفرع قواعد اإلسقاط التً ٌتولد عنها ما ٌسمى بالمتمثالت الداللٌة ثم القواعد التحوٌلٌة 

األحادٌة التً ٌتم بمقتضاها االنتقال من المكون التركٌبً إلى المكون الصوتً، ومن 

 البنٌة العمٌقة إلى السطحٌة.

                                                
.163المرجع نفسه، ص - 1 

.164اللغة العام، ص أحمد مختار عمر، محاضرا ت فً علم - 2 

.164المرجع نفسه، ص - 3 
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قام تشومسكً بإجراء تعدٌالت على النظرٌة التً سماها فٌما بعد نظرٌة المعٌار 

الموسعة، بؽٌة الحد من القواعد التحوٌلٌة التً شهد الموقؾ المعجمً بعد تراجعها نموا 

مهد لظهور النظرٌة المعجمٌة 
1
. 

 ٌفصل التولٌدٌة باعتبار الداللة أحد مكونات النحو بٌن نموذجٌن أساسٌٌن:

 النموذج التوليدي التأويلي:لهما: أو  

ٌقول بمركزٌة التركٌب كمّكون أساسً فً النحو، والتولٌد خاصٌة وطاقة كامنة فً الذي 

التركٌب، أما المكونان الصوتً والمعجمً فهما تأوٌلٌان، فالداللة التً ٌولّدها التركٌب 

 نفسه ٌؤولها الصوت والمعجم ) تركٌبٌة قوٌة (.

 الداللي التوليدي:النموذج ثانيهما:

تعد عملٌة االقتران بٌن الجملة والمعنى عملٌة ؼٌر مباشرة ألنها تمّر عبر البنٌة التركٌبٌة 

والمعنى المعجمً 
2

، فتصٌر البنٌة الداللٌة حاصل ما استقّر من معانً الوحدات 

داللة المعجمٌة وما تنتجه البنى التركٌبٌة من داللة المركبات التً ال تخلو من كونها 

معجمٌة محلها المدخل التصوري للوحدة المعجمٌة، وتأوٌل العبارات داللٌا رهٌن وحدتها 

المعجمٌة والعالقات الوظٌفٌة فً مستوى البنٌة المعجمٌة بوصفها بنٌة معجمٌة تصورٌة، 

والمعجم بهذا المعنى مولد داللً فنحوي ولٌس بالحق على النحو من جهة التأوٌل 

 )معجمٌة قوٌة (.

ٌّا فقط، بل عالج فٌه تشومسكً ن ستنتج أن النموذج التولٌدي لم ٌكن نموذجا مركب

مشكل تعدد التأوٌالت مع تطابق المركبات فاعتبر أن اختالؾ دالالتها ٌفّسره اختالؾ 

 البنى المعجمٌة مع تماثل التركٌب.

بدأ المكّون الداللً ٌأخذ مكانه ضمن مكونات النحو مع بروز الموقؾ المعجمً، 

معتبرا المعجم مكّونا من مكونات النحو تربطه صلة قوٌة بالداللة اللؽوٌة التً تتجاوز 

 التأوٌل إلى التولٌد.

 

 

                                                
سرور الحشٌشة، المعجم وتمثٌل النحو فً النظرٌة التولٌدٌة، شبكة ضٌاء للدراسا ت والمؤتمرا ت،  - 1 

.193، ص 2عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌا ت واللغة العربٌة، ج - 2 
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، برزت الدراسات اللسانٌة العربٌة الحدٌثة بمختلؾ اتجاهاتها كحوصلة لهذا الفصل

كالتارٌخٌة والوصفٌة والمقارنة بفضل جهود العدٌد من اللسانٌٌن العرب المحدثٌن 

براهٌم أنٌس فً الدراسة التارٌخٌة المقارنة، وتمام حسان فً الدراسة الوصفٌة، وعلً كا

عبد الواحد وافً فً الدراسة التارٌخٌة، أما عبد القادر الفاسً الفهري فقد انتقد بواكٌر 

األعمال اللسانٌة وسّماها بالتجرٌبوٌة الساذجة خاصة الوصفٌة التً تفتقد البعد التفسٌري 

للؽوٌة فً نظره، وتطّرق كذلك لثنابٌة التراث والحداثة ورأى أّن اللسانٌات للظواهر ا

العربٌة الحدٌثة وقعت فً إشكال منهجً حال دون تطور البحث اللسانً فً العالم 

 العربً عامة والمؽربً خاصة، أال وهو التصور الخاطا للتراث.

ٌّن أنّ تطرقنا إلى وسابل تولٌد المصطلحات  لدٌهم آلٌات خاصة  عند المحدثٌن وتب

للتولٌد كالتولٌد عن طرٌق االشتقاق والتولٌد عن طرٌق التعرٌب، وال ننكر أّن هناك 

 آلٌات أخرى كالنحت والتركٌب...، ولكن االشتقاق والتعرٌب أشهر هذه اآللٌات.

إّن العوابق التً حالت دون تقّدم اللسانٌات فً الوطن العربً عامة والمؽربً 

عاملٌن اثنٌن هما : هٌمنة التراث على العقلٌة العربٌة وحضور الؽٌر  خاصة مرّدها إلى

بشكل مكّثؾ فً حٌاتنا الفكرٌة، التصور الخاطا للتراث العربً، وظهور تٌارات مختلفة 

جمة التً بٌن محافظة ومجّددة مستهلكة للنظرٌات العربٌة، باإلضافة إلى إشكالٌة التر

صصهم فً اللؽة العربٌة، مما أدى إلى كثرة واجهت الكثٌر من المترجمٌن لعدم تخ

المصطلحات اللسانٌة الجدٌدة وصعوبة إٌجاد األمثلة اللؽوٌة العربٌة المناسبة، وإشكالٌة 

المصطلح اللسانً الذي أدى إلى مٌالد مفاهٌم لؽوٌة ومصطلحات جدٌدة ال مقابل لها فً 

 سانٌٌن العرب.اللؽة العربٌة، بروز اللؽات األجنبٌة فً كتابات أؼلب الل

ٌّز تشومسكً  تؤمن النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة بفطرٌة اللؽة وعلى هذا األساس م

ٌّز بٌن بٌن القدرة اللؽوٌة واألداء اللؽوي، أي  أّن هناك بنٌة سطحٌة وبنٌة عمٌقة، وم

 أنواع الجمل الجملة النواة والجملة الفرعٌة.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 

 عبد القادر الفاسً الفهري وجهوده اللسانٌة

 

 

  مؤلفات عبد القادر الفاسً الفهري وأعماله اللغوٌة.المبحث األّول: 

جهود عبد القادر الفاسً الفهري النحوٌة. المبحث الثاني:  

جهود عبد القادر الفاسً الفهري المعجمٌة. المبحث الثالث:  

 .ة المصطلح وتوحٌدهد الفاسً الفهري فً ترجمجهو :المبحث الرابع 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد القادر الفاسي الفهري وجهوده اللسانية.                     الفصل الثاني   

 

43 
 

سنحاول فً هذا الفصل أن نسلّط الضوء على أحد اللسانٌٌن العرب المعاصرٌن وهو   

خاصة فً  اللسانً المغربً عبد القادر الفاسً الفهري، حٌث سنقف عند جهوده اللسانٌة

در اإلمكان نظرا لتنّوعها محاولٌن إبرازها وتحلٌلها وتبسٌطها ق النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة،

وتعقٌدها، فقد عالج الفهري مختلف القضاٌا النحوٌة والمعجمٌة وكذا إشكاالت المصطلح 

سنحاول تحلٌل هذه المباحث تحلٌال وصفٌا تطبٌقٌا و المتعددة من ترجمة وتعرٌب وتوحٌد،

 ك.وعٌة والبساطة والوضوح فً كل ذلمن خالل بعض النماذج، وسنتوّخى الدقة والموض

وأعماله اللغوية مع وصف وجيز لكل  عبد القادر الفاسي الفهري مؤلفات مبحث األّول:ال

 .مؤلَف

قّدم عبد القادر الفاسً الفهري ثروة علمٌة كبٌرة من مؤلفات ومقاالت وترجمات 

نا من وندوات وبحوث أغنى بها المكتبة العربٌة بقٌمتها وأنواعها، وبعد جهد طوٌل تمكّ 

من أثاره العلمٌة المختلفة، وبما أن اآلثار العلمٌة للفاسً الفهري تتمٌز  الوصول إلى بعض

فها العظٌم، ولكن لكثرة اآلثار مؤلّ  ها وحقّ بالتنوع واالختالف، كان البد من أن نعطٌها حقّ 

 . عامقتضى المقام سنتناولها بوصف وم

 محتوى مؤلفات عبد القادر الفاسي الفهري: 

العربيةاللسانيات واللغة  -(1
1
: 

فً وضع اللغة العربٌة أّن األدوات األساسٌة لتعلمها وتٌسٌر  الفهري نظر ما ٌلفت

استعمالها والتفقه فٌها لم تحظ بالتجدٌد الذي حظٌت به مثٌالتها من اللغات األخرى، بل 

مازال القاموس قاموس القرن الثانً الهجري ) أو الرابع فً أحسن األحوال( تصوراً وتألٌفاً 

قواعد نحاة القرن الثانً، فلٌس همُّ اللسانً العربً فقط أن ومادًة، ومازالت قواعد اللغة هً 

ر اللغة العربٌة وخصائصها والمناهج الكفٌلة بمعالجتها، بل هو  ٌعٌد جعل  النظر فً تصوُّ

ُمطالٌب، استعجاال كذلك، برسم األدوات الالئقة بتنمٌة طاقة المستعمل، عالوة على أنه 

أن ٌلقً  هذا ٌأمل فً كتابهجعلها لغة وظٌفٌة، واللغة لمطالب بالبحث فً وسائل تطوٌع 

                                                
. 3، ص2عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ج - 1 
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ً، فً جوانب تخص تركٌبها لمة العربٌة فً واقعها النظري والعبعض الضوء على اللغ

وأسالٌب تنمٌتها اومعجمه
1

 . 

 فرنسي(: -عربي -معجم المصطلحات اللسانية ) انجليزي -(2

ٌُْغلِق -المصطلح معجم قطاعًٌرى الفهري أّن  دالالت مفرداته  مختص ٌفترض أن 

َة فرز لغة واحدة وموّحدة )دخالته( أَْهُل االختصاص بالتواضع، ٌَ أقل إال أن الواقع نسبً  ،ُبْغ

صرامة، خاصة فً مجاالت العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة والمعرفٌة، حٌث التنوع وانفتاح 

ع المجاز سمات أساسٌة. وألن المعجم ثالثً، فإن التوافقا ت بٌن العالئق الداللة وَتَوسُّ

الثالثٌة تتعقد أكثر
2
. 

الثٌة، َتْعُبر المدارس ل لغة اصطالحٌة ثتمثّ  ج محاولة متفردة فًتهذا المنٌرى أّن 

سٌ كانت خ نْ إو ،والمفاهٌم المتداخلة وغٌر المتزامنة ةالمتنوع  لفٌات اختٌار المفردات ُمَؤسَّ

اً، فإنّ  ٌّ العمل انطلق أوالً من ِمراس غٌر مسبوق فً تدرٌِس اللسانٌات بلغة الضاد فً  نظر

ْلِسن بها كثٌر من  مغربٌة، وخلق لغة اصطالحٌة جدٌدةالجامعة ال ٌَ َعُسَر أن ٌبدعها و

ختلط علٌهم التراث والعلم المدرسٌن للمادة ابتداًء من السبعٌنٌات، وخاصة أولئك الذٌن ا

ا ال دة المعروضة تمثل ُكْتلَة ال بأس بها من روافد المجال، وإن كنّ الما، حٌث ٌقول"الجدٌد

ها تغطً المجال كامالً، والمصطلحات فً توالد كمً وكٌفً ٌدعو إلى المواكبة عً أنّ ندّ 

والمراجعة باستمرار. بٌد أن حٌاة هذه المصطلحات فعلٌة عند أهل االختصاص، كما أن 

"احثٌن فً الغرب والشرقالطلب علٌها ملّح عند الدارسٌن والب
3
. 

 المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي: -(3

هذه الدراسة الجامعة بٌن مباحث وصفٌة نظرٌة )فً القسم األول( ومباحث  تلمثّ 

وصفٌة تطبٌقٌة )فً القسم الثانً( نموذجا جدٌدا لما ٌمكن أن تكون علٌه العالقة الضرورٌة 

فً بلورة هذه الدراسة أن تسهم  حٌث ٌأمل الفهري،التطبٌقًن البحث النظري و البحث بٌ

 لحضارٌةاوأهلٌتها الثقافٌة  ها المعرفًهِ نْ وكُ  مق اللغة العربٌة وجمالها العلمًجوانب من ع

                                                
.   3عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 

عربً، )بمشاركة نادٌة العمري( بٌروت: دار الكتاب  -فرنسً -انجلٌزيمعجم المصطلحات اللسانٌة،  -2

 .7م، ص2009الجدٌدة المتحدة، 

.     8المرجع نفسه، ص  - 3 
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فضال عن قٌمتها الرمزٌة، وقدرتها على توحٌد األمة العربٌة اإلسالمٌة لتنطق بلسان عربً 

 د. واحد وموحّ 

 دٌموقراطٌة، عادلة، بحثا عن بٌئة طبٌعٌةة في البالد العربية:السياسة اللغوي -(4

 .وناجعة تالزم السٌاسة والبٌئة والبقاء

 البحث تالزماً قوٌاً بٌن نجاح السٌاسة اللغوٌة العربٌة ونجاعتها الفهري فً  ٌقٌم    

ألهل وسٌرورات صنع القرار اللغوي القوي، الدٌموقراطً والعادل، وتنقٌة البٌئة اللغوٌة 

اللغة الفطرٌٌن )مجتمعٌاً ونفسٌاً، وتعلٌمٌاً وإعالمٌاً، وثقافٌاً ومعرفٌاً وتقانٌاً، وسٌاسٌاً 

 واقتصادٌاً وقانونٌاً(.

، بإنتاج أدوات مثل المعاجم زٌة اللغة داخلٌاً العمل على جاه على أنّ  هبحثفً وٌستدل   

المطلوب بصفة موازٌة  لٌس كافٌاً، بل إنّ  لحات أو الكتب المترجمة أو غٌرهاأو المصط

شٌوع استعمالها فً وتوارثها عبر األجٌال ، لضمانهو تقوٌم وضعها وبٌئتها خارجٌاً وملّحة 

 .والحٌاة الفكرٌة والعلمٌة والتقنٌة الحٌاة العامة

لثقة فٌها واالعتزاز بالهوٌة ااالستعمال والشٌوع أوالً، و ٌنبقاء اللغة ره ٌرى أنّ 

بطة بها، وإٌقاف زحف اللغات األجنبٌة والعامٌات على وظائفها، فً بٌئة لغوٌة محلٌة المرت

إلى أهمٌة معالجة  هبحثلذلك اّتجهلكنها متماسكة وموحدة ومتزنة، متعددة ومتنوعة، و

دة فً علوم اللسانٌات المسألة اللغوٌة فً شمولٌتها، آخذاً بعٌن االعتبار نتائج البحوث الجدٌ

فاً آللٌات التخطٌط وظّ مالسٌاسٌة،اقتصادٌات اللغة والتشرٌعات اللغوٌة، و، لبٌئٌةا،المجتمعٌة

والتطوٌر والتقٌٌم
1

 . 

مسألة استبقاء اللغة العربٌة وحماٌتها برؤى غٌر مسبوقة، ضمنها  هبحثفً وٌقارب 

تٌجة العدالة اللغوٌة، وضرورة رفع الضٌم والضرر الذي لحق باللغة العربٌة وُمَتَكلِِّمٌها، ن

ٌِّدة فً أرضها-عدم تطبٌق نظام تام للترابٌة اللغوٌة، ٌجعلها َملَِكة من خالل ٌرصد ،كما َس

ز فً المجرة اللغوٌة العالمٌة، والنظام نقط قوة اللغة العربٌة وضعفها، وموقعها المتمٌّ  هبحث

                                                
 -موقع المركز العربً لألبحاث ودراسةاللسانٌات -1

/portalhttp://www.dohainstitute.org 

http://www.dohainstitute.org/portal
http://www.dohainstitute.org/portal
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ا فً اللغوي القاري، وضرورة استنهاض ُمَتَكلِِّمٌها الفطرٌٌن وغٌر الفطرٌٌن، لٌستثمرو

فوائد بقائها، وٌدفعوا بها إلى الجاذبٌة وشٌوع االستعمال
1
. 

ُنشر هذا الكتاب ضمن سلسلة المعرفة اللسانٌة : نماذج تحليلية جديدة المعجم العربي -(5

 أبحاث ونماذج.

إحدى النقالت الدالة فً تصور البحث المعجمً اإلقرار بأن الفصل بأّن صّرح الفهري  

دراسة "بٌن النحو و المعجم فصل غٌر طبٌعً، وأن منهج المعجم ال ٌتجه بالضرورة إلى 

تشتمل جمٌع ما ٌستعمله المجتمع اللغوي من مفردات" كما ٌّدعً بعض  قائمة من الكلمات

اللغوٌٌن
2

لضخمة التً هً بحوزة المجتمع فً عمومه أال ، و"أّن من طبٌعة هذه القائمة ا

ٌحٌط بها فرد من أفراد هذا المجتمع مهما بلغ حرصه على استقصائها"
3

ال تكاد تجمع ،  أي 

ن بٌنها عالئق نسقٌة تذكر، بل إن المفردات تفرز خصائص وإطرادات فرعٌة أو تامة تمكّ 

ادئ تضبط الملكة من وضعها فً طبقات فرعٌة أو عامة لها خصائص تستخلص من مب

 اللسانٌة العامة لإلنسان، أو الملكة الخاصة بلغة من اللغات الطبٌعٌة. 

المعرفة المعجمٌة ال تقتضً تعلم كل مفردة على حدة، ٌرى الفهري أّن  ومن جهة أخرى

وكذلك ال تقتضً تعلم كثٌر من خصائص طبقات المفردات، ألن كثٌرا من هذه المعلومات 

وقد حصل تراكم كٌفً فً نتائج البحث فً داللة  ،ة وال تحتاج إلى تعلمتسبة بالفطرتكون مك

فً معرفة خصائص اللغات اإلعرابٌة، وخصائص المفردات  (Field senties) الحقول

المحورٌة الداللٌة، إضافة إلى خصائصها الصرفٌة و الداللٌة وضبط األدوار الداللٌة التً 

ها بخصائص المركباتوعالقتٌحتاج إلٌها فً وصف خصائص المفردات 
4
. 

فً اللغات  ثمما تراكم من نتائج وأسالٌب بحإلى االستفادة فً هذا البحث  الفهري دعى

من نتائج بحث فً اللغة العربٌة ومعجمها لرصد خصائص النسق األخرى ومما تراكم 

                                                
http://www.dohainstitute.org/portal موقع المركز العربً لألبحاث ودراسة اللسانٌات - 1 

"فً تصور المعجم الئحة طوٌلة من المفردات دون نظام"، ٌنظر تمام حسان، اللغة العربٌة معناها  -2

 .314م، ص2004، 4لم الكتب للنشر والتوزٌع، القاهرة، طومبناها، عا

.315المرجع نفسه، ص - 3 
م، 1999، 2عبد القادر الفاسً الفهري، المعجم العربً نماذج تحلٌلٌة جدٌدة، دار توبقال، المغرب، ط -4

 وما بعدها. 6ص

http://www.dohainstitute.org/portal
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واستخالص ما ٌترّتب عن استعمال هذه األسالٌب التحلٌلٌة الجدٌدة من  ،المعجمً العربً

تحّول فً تصور المادة المعجمٌة العربٌة
1
. 

 البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة: -(6

ات األخٌرة فً ضوء التطورة فً بناء الكلمات وبناء الجمل هذه الدراسفً بحث 

 العربٌة تمتاز بعدة سمات تجعل منها لغة مؤهلة ألنّ ٌرى أّن  هوف ،لنظرٌة الربط العاملً

ل قاعدة للسانٌات المقارنة فً الصرافة والتركٌب،والبحث فً المبادئ والوسائط التً تمثّ 

فالصرف العربً غٌر سلسلً، بل ٌعتمد  ،تلفة للنظرٌة اللسانٌة التولٌدٌةتكّون القوالب المخ

الجذر أساسا اشتقاقٌا)عوض الجذع(، إال أن العربٌة ذات نسق تحلٌلً فً اإللصاق ٌجعل 

 بناء الكلمة هرمٌا سلمٌا. 

وإذا كان الفعل ٌتصدر الرتبة فً عدد من الجمل العربٌة، فإّن الفاعل ٌتصدر أٌضا 

ٌتحقق فٌها فعل وتكون أٌضا فعلٌة ثم إّن الجمل قد تكون اسمٌة ال ،جمال أخرى
2

والنسق  ،

اإلحالً العربً تتفاعل فٌه عالقات التطابق والضمائر المنفصلة والمتصلة والمبهمات، 

ال حسبه الخ فهذه الخصائص الغنٌة والمعقدة ...ووسم الموضوعات ٌعتمد على اإلعراب 

 .علٌها النظرٌة اللسانٌة العامة سأسّ لذلك طر العربٌة فٌها لغات كثٌرة، تشا

صائص المقوالت التركٌبٌة وخ ه الدراسة إلى تحلٌل هذه الخصائصه ضمن هذتوجّ  

إلى المقوالت النحوٌة الوظٌفٌة مثل الزمن والجهات والموجهات  منأجزاء الكالم"العربٌة 

تمامه على وانصب اه ."، إلى غاٌة تركٌبها فً الكلمة وفً الجملةالتطابق والحدوالنفً و

اعل والصفة واسم من انعكاس ومطاوعة وبناء للمجهول، ولواصق اسم الف"نسق اللواصق 

، وخصائصها المحورٌة والمقولٌةوالجهٌة والحٌزٌة المنطقٌة الخ...، "المفعول والمصدر

وعرض للعالقة االشتقاقٌة بٌن لواصق التطابق والضمائر المتصلة والمنفصلة، جاعال من 

ناصر تنتمً إلى مجموعة صرافٌة واحدةهذه الذوات ع
3
. 

                                                
.7عبد القادر الفاسً الفهري، المعجم العربً، ص - 1 

وما  7م، ص1990ي، البناء الموازي، الدار البٌضاء، دار توبقال للنشر،عبد القادر الفاسً الفهر -2

 بعدها. 

وما بعدها. 8عبد القادر الفاسً الفهري، البناء الموازي، ص - 3 
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ٌة، بما فٌها المركبات اإلضافٌة، ص خصائص المركبات الحدّ وفً جزء آخر، تفحّ 

 والمصادر، وأسماء الفاعلٌن والمفعولٌن ... 

معالجة هذه األبواب مّكنته من وضع نموذج عام لرصد الترابط القوي بٌن بناء الكلمة 

وإعادة النظر فً عدد من االفتراضات الواردة فً األدبٌات وبناء المركب بالتوازي، 

لنا لخصائص اإلحالة الزمنٌة، واإلحالة الحدٌة، وقد تمكن كذلك من توضٌح تمثّ  ،التولٌدٌة

وإحالة المقوالت ذات الطبٌعة المزدوجة
1
. 

 أزمة اللغة العربية في المغرب، بين اختالالت التعددية وتعثرات الترجمة: -(7

ٌرى أّن أزمة اللغة العربٌة فعالً قائمة، أزمة وضع فً التعلٌم واإلدارة واإلقتصاد    

واإلعالم، وأزمة َمأَْسَسة لغوٌة، وحقوق ُمجهَضة، ودستور ال ٌطبق، سٌاسة معلنة وسٌاسة 

مبطنة، واستالب نخبة النفوذ الثقافً والجمعوي واالقتصادي والسٌاسً، تجاه لغة وثقافة 

مّثالته، إضافة إلى مركنتٌلٌة النخب، ولٌست أدوات تعلٌم اللغة أو نشرها أحسن األجنبً وت

َسة، أو مناهج تعلٌمٌة حظاً، فً غٌاب معجم عصري فعلً، أو نصوص لغوٌة ُمحمِّ 

 . .إلخمواكبة...

م الكتاب حلوالً تصورٌة وعملٌة لتجاوز االستالب الفكري واللغوي الكولونٌالً، ٌقدّ 

عدد الثقافً واللغوي، ووظٌفٌات معقولة للفصٌحة والعامٌة واألجنبٌات، ونظرة بنائٌة للت

وٌبرز فوائد الترجمة فً المشروع الثقافً العام
2

 . 

   دنوية:  أربية وهندستها: دراسة استكشافية ذرات اللغة الع -(7

شهدت العقود األخٌرة اتساع الثورة اللسانٌة فً مجاالت معرفٌة متنوعة، وغزارة 

ات واألبحاث فً النوعٌة فً تجدٌد التصورات والمناهج والتقنٌات، ووفرة المنشور النقالت

وقد ظلت اللسانٌات المكتوبة باللغة العربٌة فً هامش هذه الجاذبٌة  ،المواضٌع الدقٌقة

 .نجازٌةإلالتجدٌدٌة والقدرة ا

موضوعاً جدٌداً ودقٌقاً فً اللسانٌات العربٌة، فً التركٌب  ه هذامؤلَّفالفهري فٌٌعالج 

والداللة. ٌتعلق األمر بالبحث فً َذّرات األسماء، وَذّرات األحداث واألفعال، وسماتها 

                                                
. 9عبد القادر الفاسً الفهري، البناء الموازي، ص  - 1 

بٌن اختالالت التعددٌة  عبد القادر الفاسً الفهري فً أزمة اللغة العربٌة فً المغرب، ٌُنظر، مقدمة -2

 م. 2005، 1، طللفن والثقافة وتعثرات "الترجمة"، منشورات زاوٌة
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وعالئقها وهندستها. وهو ٌسائل نجاعة التمثالت النظرٌة والتحالٌل المقترحة لمثل هذه 

ث أدنوٌاً فً جوانبه التمثٌلٌة، فإن المنهج مقٌد اإلشكاالت فً لغات أخرى. وإذا كان البح

باالستكشافٌة.
1

وهذا ٌعنً أن النماذج المطبقة لٌس الغرض منها التعتٌم بالرموز أو  

التمثٌالت، بل ٌجب أن تكشف عن خصائص ممٌزة للظواهر المعالجة فً اللغة العربٌة، 

ات األجنبٌة المدروسة، واللهجات وعن التماٌزات والكلٌات، وفوائد المقارنة اللغوٌة مع اللغ

 .العربٌة

العدد العربً وما ٌرتبط به من مفاهٌم الجنس والنوع والكتل  هبحثفً  كذلك ٌعالج

والزمر، وصنائف األسماء. وٌحلل التعرٌف والتنكٌر والعلمٌة والتأوٌالت المرتبطة بها. 

وٌتناول الجمع فً األفعال واألحداث، والتراكٌب المعكوسة، وبنٌات الكل والجزء، 

 لدراسة الرحائل. وقد تمثل دراسة وخصائص الضمائر الصامتة والمبهمات، وٌفرد فصالً 

 هذه المواضٌع مدخالً للسانٌات األدنوٌة، وما وصلت إلٌه من دقة ووعورة استداللٌة.

ههذا المؤلَّف  أو فً اللغة العربٌة، وعموم  إلى طلبة اللسانٌات والباحثٌن فٌها هوجَّ

الباحثٌن والمهتمٌن بقضاٌا اللغة والمعرفة
2

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ٌنظر، مقدمة كتاب ذرات اللغة العربٌة وهندستها، دراسة استكشافٌة أدنوٌة، بٌروت: دار الكتاب  -1

 .2012الجدٌد المتحدة، 

المرجع نفسه.ٌنظر، "المقدمة"، - 2 
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 :الثاني: جهود عبد القادر الفاسي الفهري النحويةالمبحث 

 في القضايا التوليدية التحويلية: -(1

النظرٌة التولٌدٌة فً توجهها العام الذي ٌعنى بوصف وتفسٌر القدرة اللسانٌة  تعدّ 

الكامنة فً الذهن والمتحكمة فً العملٌة الكالمٌة، من أهم األنظار اللسانٌة الحدٌثة التً 

وجهت إلى دراسة اللسان فً بنٌته التكوٌنٌة الذهنٌة المجردة، انطالقاً من مفاهٌم نفسٌة 

واجتماعٌة، فً ضوء تنّزلها فً سٌاق العقالنٌة متجاوزة المذاهب  وعرفانٌة وعصبٌة

التجرٌبٌة والوضعٌة، والتً كان لها تأثٌر كبٌر فً قٌام اللسانٌات البنوٌة بمختلف طوائفها 

 األوروبٌة واألمرٌكٌة.

أما عن تلقً هذا االتجاه فً الدرس اللغوي العربً الحدٌث فقد تكّون عبر صور 

وتألٌف تبسٌطً للنظرٌة بخاصة فً مراحلها األولى، مع محاولة  متعددة من ترجمة

التقرٌب بٌن أهم مقولتها النظرٌة األساسٌة وبعض مفاهٌم النحو العربً، وأما نماذجها 

الحدٌثة فٌحصر أثرها فً جهود االتجاه المغربً الذي ٌمثله الفاسً الفهري فً اللسانٌات، 

 .صوات والبنٌة المعجمٌةوتالمذته الذٌن عنً بعضهم بدراسة األ

فً العالم العربً، النظرٌة التً أرسى دعائمها  الفاسً الفهري النظرٌة التولٌدٌةل ٌمثّ 

 كما سبق و - 7957”البنى التركٌبٌة“العالم األمرٌكً نعوم تشومسكً منذ مؤلفه حول 

 اللغة العربٌةلتقعٌد وتطبٌق النظرٌة التولٌدٌة على قواعد إلى ا الفاسً الفهري ، ٌعمد-أشرنا

، فنظرٌة الربط 7978الموسع فالمعٌار ،7965بمختلف نماذجها بدءا بالنموذج المعٌار

المعجم العربً،  ،فً جزأٌن لفاته: اللسانٌات واللغة العربٌة، وهو ما تترجمه مؤ…العاملً

ي، لسانٌات الظواهر وباب التعلٌقالبناء المواز
1
. 

اللسانً  أنّ "شكالٌة النحو واللسانٌات الحدٌثةفً صدد حدٌثه عن إالفهري ٌرى الفاسً 

ال ٌقول كالما معادا ومكررا، ومنه فال فائدة من إعادة إنتاج ما قاله القدماء اللغوٌٌن لوصف 

ظواهر وقضاٌا اللغة العربٌة على اعتبار أن الظروف التارٌخٌة تغٌرت، فاللغة العربٌة التً 

أو أحمد وصفها سٌبوٌه، لٌست هً اللغة العربٌة التً وصفها تمام حسان أو الفاسً الفهري 

                                                
اللسانٌات فً الثقافة العربٌة المعاصرة، دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً قضاٌا التلقً ، حافظ اسماعٌل علوي -1

 .393، ص9009، 7وإشكاالته، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروت، لبنان، ط
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"المتوكل
1

. 

ة فائدة ٌمكن أن تجنٌها اللغة بصدد عالقة النحو القدٌم باللسانٌات الحدٌثة، أٌّ  الفهري ال ٌرى 

العربٌة، فال جدوى بالتالً من الرجوع إلى متون، وحواشً القدماء لوصف اللغة العربٌة 

د له الفاسً هو التصور التولٌدي، وهو الذي قعّ  بل ال بد من بلورة تصور جدٌد الحدٌثة،

الفهري فً مؤلفاته
2
. 

 لفاسي الفهري للنظرية التوليدية:تصور ا -(1-1

هو نظرٌة للحالة األولى وهو جهاز اكتساب اللغة الذي ٌتفاعل مع تجربة  النحو الكلي: -أ(

 محدودة للوصول إلى لغة معٌنة .

هو النحو الذي ٌرسم بوضوح صور ودالالت عبارات اللغة، واللغة  النحو التوليدي: -ب(

فً هذا التصور إجراء تولٌدي خاص ٌمتد لكل عبارة فً اللغة تمثٌال للشكل والمعنى، وتولد 

اللغة مجموعة من األوصاف البنٌوٌة، فاشتغال التولٌدي باللغة هو اشتغال ذهنً مفهومً 

لعبارات التً تنتجها جماعة لغوٌة ( أو ما ٌنعت بالتمظهرات السلوكٌة أو المنتوج ) ا

باشتغال ما صدقً
3

 . 

 النموذج التحويلي ومستويات التمثيل:  -ج(

 النموذج النحوي الذي تبناه مقسم إلى عدة مستوٌات تمثٌلٌة منظمة على الشكل اآلتً:  

 

 

 بنٌة العمٌقةال                                      البنٌة السطحٌة             

  

 

 الصورة المنطقٌة                      الصورة الصواتٌة          

 الشرح: 

                                                
 1- عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ج7، ص65.

 2-عبد العزٌز العماري، قضاٌا لسانٌة، مطبعة سندي مكناس، ط9000،7،ص95
وقع خالف بٌن علماء اللغة فً تمّثل العالقة بٌن الجهاز التولٌدي والتمظهرات السلوكٌة، وٌنسب  -3

تشومسكً الموقف الداخلً المفهومً إلى همبولت، الموقف الخارجً الماصدقً إلى رٌتً والرأي األول 

 أقرب إلى واقع اللغة ... 
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دها القواعد المقولٌة التً تضبطها مبادئ "س" الموضحة تحته البنٌة العمٌقة تولّ  

وتسقط الوحدات المعجمٌة فً هذه البنٌة محملة بخصائصها الداللٌة المحورٌة والتدرٌجٌة 

ٌُسقط من المعجم وما ٌولده  على الخصوص، وهناك مبادئ تتحكم فً أشكال الربط بٌن ما 

التركٌب 
1

والعالئق المعجمٌة والعالئق والمكونات ، حٌث ٌقع التوافق بٌن المعلومات 

التركٌبٌة 
2

، أما البنٌة السطحٌة فهً نتٌجة من البنٌة العمٌقة بانطباق القاعدة التحوٌلٌة 

العامة، وهذا التحوٌل ٌكون خروجه مقٌد بمبادئ عامة، وبوسائط تختلف اللغات فً تثبٌتها، 

 وٌقع تثبٌت هذه البنٌة إما منطقٌا أو صواتٌا. 

 تبني الفاسي الفهري للنظرية التوليدية: -(1-2

متأثرون بمنهجه فً نالت النظرٌة التولٌدٌة التً أّسس لها الفاسً الفهري وتالمذته وال

ذٌن حاولوا تلمس وال ،فً بعض البالد العربٌة كالجزائر دٌهمومن أٌّ  المغرب األقصى

وتطبٌق آلٌاته التفسٌرٌة فً إعادة وصف منظومة اللغة العربٌة شهرة ممتدة  المنهج التولٌدي

فً البالد العربٌة،  ولعل أهم البحوث التً عالجت اللغة تلك الدراسة الموسومة بـ: 

ارتكزت  ،(7978إلى نموذج الباحثة برزنان )اللسانٌات واللغة العربٌة، والتً استند فٌها 

تالٌةراء الهذه الدراسة على اآل
3

 : 

 اللغة العربٌة لغة طبٌعٌة خضعت لبنٌة التطور والتغٌٌر كسائر اللغات األخرى. 

 النحو العربً القدٌم غٌر صالح لوصف اللغة العربٌة فً وضعها الراهن. 

 نسبٌة الوصف النحوي القدٌم، وعدم استٌفائه لجمٌع صور الكالم المسموع. 

 لم باعتبارها لغة طبٌعٌةالتشابه البنوي بٌن العربٌة وسائر لغات العا. 

 نقد المنهج الوصفً لعدم كفاٌته التفسٌرٌة. 

  نقد الوصفٌة العربٌة لجزئٌة نظرتها، وعدم تقدٌمها للبدائل اللسانٌة المعوضة

 لرفض العلة والتقدٌر والعامل النحوي. 

                                                
. 18اء الموازي، ص عبد القادر الفاسً الفهري، البن - 1 

.  24، ص 1986عبد القادر الفاسً الفهري، المعجم وبنٌته وبنٌة المداخل المعجمٌة، أوت  - 2 
، وفً سبٌل ذلك اعتمد الفهري نموذج 33عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص -3

ضرورة وجود روابط بٌن قواعد التركٌب برزنان المعروف فً اللسانٌات بالمعجمٌة الوظٌفٌة، مما ٌعنً 

 3والصرف واألصوات والمعجم.
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 .ضرورة تأسٌس لسانٌات ظواهر للعربٌة ٌخضع االستدالل فٌها إلى التجربة 

   وجوب أن تكون القواعد التركٌبٌة إسقاطاً للمعجم
1
. 

المستوى اإلجرائً: ٌوّضح الفهري صور استثمار نموذج برزنان فً تفسٌر قواعد 

اللغة العربٌة حٌث سعى إلى إبراز العالقات بٌن البنٌة المحمولٌة )العالقات الداللٌة( التً 

لى السطح، وتقوم وظائف مثل: تربط الموضوع بمحموله، والبنٌة المكونٌة الظاهرة ع

الفاعل والمفعول غٌر المباشر والمالك والفضلة والملحق بدور التنسٌق بٌن البنٌتٌن. إن هذه 

 التركٌبٌة.ف تسند إلى المكونات بوساطة القواعد الوظائ

 :القواعد التركيبية

فً البنٌة الوظٌفٌة التً تشكل ُمدخالً للمكّون الداللً، الذي ٌعطٌها صورتها  متتحكّ  التًو

ن الصوتً بإعطائها التمثٌل المنطوق أو صورتها الصوتٌة بٌنما ٌقوم المكوّ  ،المنطقٌة

النهائٌة
2
. 

 في القضايا النحوية: -(2

 :قضية الرتبة في المستوى التركيبي -2-1

من أمهات القضاٌا النحوٌة التً عرض لها الفهري فً المستوى التركٌبً تحدٌده  ولعلّ 

للرتبة التً تتمٌز فً وضعها فً البنٌة العمٌقة عن وضعها فً البنٌة السطحٌة بناء على 

: عٌسى فً: ضرب عٌسى موسى فاعالً نعدّ  -مثالً  -نوع القواعد التحوٌلٌة فً اللغات، فنحن

م الفاعل على المفعول وجوباً فً القاعدة النمطٌة األصلٌة التً تقدّ بالضرورة جرٌاً وراء 

قاعدة تحوٌلٌة تنقل الفاعل إلى موضع  ناور الحركة أمناً للبس، فإذا أدخلحالة تعذر ظه

 االبتداء وجب تطبٌق قاعدة التطابق فً الجملة المشتقة من مثل : 

ا ٌعطً االنطباع بأن النمط ) فعل+ األوالد جاؤوا ) تحوٌل بإلحاق الواو للمطابقة(، مم -

فاعل+مفعول به( هو الرتبة األساس فً اللغة العربٌة، وأن الفعل هو رأس الجملة العربٌة
3
. 

                                                
، المغرب، 9عبد القادر الفاسً الفهري، مالحظات حول الكتابة اللسانٌة، مجلة تكامل المعرفة، عدد -1

 . 15، ص1984سنة 
 .31ص (،الجملة البسٌطةاأللسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة) مٌشال زكرٌا، -2
، وانظر ما كتبه عطا موسى فً 134عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص -3

 .264دراسته مناهج الدرس النحوي، ص
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ن، هٌّ المر األا فً سلمٌة ترتٌبه النحوي لٌست بمسألة اإلقرار بأولٌة عنصر نحوي م إنّ 

النحاة قدٌماً وحدٌثاً قد أجهدوا أنفسهم فً مسألة األصل فً الرتبة، وال ٌبدو أن هناك  ألنّ 

رأٌاً فاصالً ٌمكن التوقف عنده بالقبول
1

عالوة على أن ظاهر التركٌب الوظٌفً للغة ال  ،

م رابطاً بٌن ل أن نقدّ امحلسٌاق ــ مثالً ــ قد ٌكون من الٌستجٌب دوماً لمنطق التقدٌر، ففً ا

وغٌرها، فقد قّدر الفهري  ...مبتدأ وخبره المفرد الذي ال ٌكون فعالً مثل: الولد مجتهدال

 .مزوداً بداللة الزمن والجهة : كان الولد مجتهد« كان»الرابط 

كان قصد الفهري من هذا التقدٌر ــ فٌما ٌبدو ــ االفتراض الرابطً رد الجملتٌن االسمٌة  

قط بالرغم من اختالفهما الشكلً فً البنٌة السطحٌةوالفعلٌة إلى بنٌة عمٌقة واحدة ف
2
. 

 قضية التبئير:2-2

، وٌقصد به الفهري نقل المركب النحوي باعتباره مقولة بموضوع الرتبة التبئٌرٌرتبط  

كبرى إلى مكان خارجً غٌر مكانه الداخلً هو البؤرة، مع جمع المركب للموقعٌن معاً 

أثر ضمٌري فً الموقع السالف، وأمثلة التبئٌر فً داخل االستعمال وخارجه دون وجود 

 : على سبٌل المثال ال الحصر منهانذكر كثٌرة  العربٌة اللغة

تاً كان؟أمٌّ  -4غداً سنجتمع،  -3هللَا أدعو،  -9 إٌاك نعبد، -7
3

، وٌقوم تصور الفهري 

لمسألة تقدم العناصر على بعضها على مفهوم التتابع السلكً عند تشومسكً فجملة: "من 

ترٌد أن أنتقد" تقدمت فٌها "من" عبر تتابع متدرج "ترٌد أن أنتقد من؟"، "ترٌد من أن 

 أنتقد؟" ) بنٌة عمٌقة(.

 :ينظرية الربط العاملي حسب الفهر 2-3

فً سٌاق استثماره لنظرٌة الربط اإلحالً وجود نوعٌن من  ٌفترض الفاسً الفهري

المركبات فً البنٌة المكونٌة، المركبات االسمٌة ) م إس( والعناصر الوظٌفٌة مثل: الضمٌر 

المستتر والعناصر الفارغة، فالضمٌر المستتر ــ مثالً ــ باعتباره غٌر موجود صوتٌاً فً 

نة، وكذا عالقة المفعول به إلى عالقة الفاعل بأفعال معٌّ البنٌة المكونٌة تكمن مراقبته بالنظر 

                                                
. 81-56-53-31عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص  - 1 

كس التبئٌر الذي ٌحضر فٌه كما تطرق الفهري إلى التفكٌك وهو ع 115-114، ص المرجع نفسه -2

 .الضمٌر الدال على العنصر المفكك: زٌٌد رأٌته

81ــ 56ــ 53ــ31ــ12المرجع نفسه، ص  - 3 
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 دخل مكتبه:  مثل قولنا أن ٌعلو المفسر الضمٌر هوٌعنً ب بأخرى، أو بقٌد العلو الوظٌفً

ٌقضً  الذياإلحالة المنفصلة قٌد أو  ،أو السبقبالمفعول،  ، فزٌد فاعل والضمٌر ملتحقزيد  

دخل مكتَب زيد   مثل قولنا عن االسم الموجود معه فً النواة بانفصال الضمٌر إحالٌاً 
1
. 

ة "، وبذلك تكون القاعدة المركبٌّ عول بهمفعل، فا عل،ٌفترض أّن اللغة العربٌة من نمط "ف

 لهذه اللغة:

 .ف)فعل( + م.س م.ف "مركب فعلً"

وقاعدتها وتكون بنٌتها مركبا فعلٌا، بخالف الدارجة المغربٌة فهً من نمط "فا ف مف" 

م.س + صرفة + م.ف، أما بنٌتها فهً جملٌة        المركبٌة: ج
2

ووّضح ذلك بواسطة  ،

 :البنٌة الشجرٌة اآلتٌة

 ج

 

 م.س             صرفة         م.ف                            

  

 ضم                          ف       م.س                            

 

 ضربو      حمد                                                       

رفة، التً تتضّمن  استنتج أّن العامل فً المفعول هو الفعل والعامل فً الفاعل هو الصُّ

صفات التطابق والزمن والجهة
3
. 

تنحصر ٌرى أّن العناصر الفارغة فً نظرٌة تشومسكً الجدٌدة، نظرٌة الربط العاملً 

 فً عنصرٌن:

: هو مرّكب اسمً له قرٌنة بالمواضعة فعند نقل مركب اسمً فً التبئٌر من traceاألثر

من مكان المفعول إلى مكان البؤرة ٌترك هذا المركب االسمً فراغا لكنه ٌزّود بقرٌنة تدل 
                                                

، وفً سٌاق القٌود المحددة للتقدٌم والتأخٌر ٌذكر 120 -119الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص  -1

(، انظر مالحظات حول الكتابة اللسانٌة، مجلة الفهري قٌد التالزم والتسوٌر )النفً، واالستفهام، الحصر

 .141، صم1984، سنة 9عدد  المغرب، تكامل المعرفة،

.174عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 2 

.175المرجع نفسه، ص - 3 
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بالعنصر المعجمً الذي انتقل إلى مكان البؤرة، وٌساعدنا ذلك على  على أّنه مربوط إحالٌا

لحفاظ على العالقات المحورٌة فً البنٌة السطحٌةا
1
. 

: هو مضمر من نوع خاص إذ لٌس له مكّون صوتً، وهو مكّون كبٌر ٌظهر proضم

فً البنٌة المكّونٌة مكان المركبات االسمٌة الظاهرة ولكن ٌختلف عنها فً كونه ال ٌكون 

اإلضمار  والعائدٌة وفً ، أما خصائصه اإلحالٌة فهً: خاصٌة معموال حتى ٌكون معربا

 هذا الصدد ٌضرب لنا الفهري أمثلة توّضح ذلك:

 ضربه زٌد.( 7)

ٌّاه.( 9)  أعطٌت زٌدا إ

الحظ أّن الضمٌر ال ٌمكن أن ٌحٌل على "زٌد" بل ٌحٌل إحالة خارجة عن الجملة  

ً أو ومٌدان اإلحالة هو الجملة أو المركب االسمباإلحالة المنفصلة، وهذا ما ٌسمى 

قاط، مثال: دخل زٌد مكتبه، ٌمكن أن ٌحٌل الضمٌر على زٌد ألّن مٌدان اإلحالة اإلس

المنفصلة هو المركب االسمً )مكتبه(، والضمٌر منفصل إحالٌا فً المركب االسمً، ولكنه 

حر فً الجملة ولذلك أمكن أن ٌحٌل على زٌد وهذه اإلحالة تنطبق على ضم كذلك
2
. 

 نظرة عبد القادر الفاسي الفهري للتعليل:  2-4

أشرنا ٌعد عبد القادر الفاسً الفهري من اللسانٌٌن الذٌن تأثروا باالتجاه  كما سبق و 

كسائر  –التولٌدي ذي النزوع التفسٌري، وفً هذا الصدد ٌقول: " النظرٌة اللسانٌة 

ر اللغوٌة المالحظة هً بناء عقلً ٌتوق إلى ربط أكبر عدد ممكن من الظواه -النظرٌات

بقوانٌن خاصة تكون مجموعة متسقة ٌحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسٌر، وٌمكن تمثلها 

كمجموعة من المفاهٌم األساسٌة، ومجموعة من المسلمات تستنتج منها النتائج التفسٌرٌة 

للنظرٌة "
3

عبد القادر الفاسً الفهري عن الوصفٌٌن أمثال تمام حسان الذٌن  ، وقد ردّ 

، ونظرٌة العامل واإلعراب التقدٌري... بدعوى أن هذه األشٌاء... لٌست من فضوا العلةر

العلم ٌجب أن ٌكتفً بالمالحظة الخارجٌة والتساؤل عن كٌف، وال ٌتعدى ذلك  العلم، وأنّ 

  على التساؤل عن علة وجود الظاهرة.

                                                
.171المرجع السابق، ص - 1 

172، ص2عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ج - 2 

.14المرجع نفسه، ص  - 3 
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وال ٌكتفً وٌعتبر الفهري أن النظرٌة العلمٌة ٌجب أن ترق إلى مستوى تفسٌري  

بالمالحظة الخارجٌة فً جمٌع األحوال، بل تبحث فً الكٌف وما وراء الكٌف
1

، فالتفسٌر 

عنده " مفهوم شامل ٌفسر النظام اللغوي من حٌث المفاهٌم النحوٌة كالحالة اإلعرابٌة، 

التطابق، التقدٌر، الحذف والزمن ومن حٌث اللوازم المعجمٌة كالمعنى، التعددٌة، اللزوم 

الفعل " وصٌغة
2
. 

ونموذج التفسٌر عند عبد القادر الفاسً ال ٌعنً بالضرورة توظٌف التراث النحوي  

فً إعادة وصف اللغة العربٌة " فال ضرورة منهجٌة وال منطقٌة تفرض الرجوع إلى الفكر 

الماضً وتصنٌفاته ومفاهٌمه لمعالجة مادة معٌنة "
3
. 

فً دراسة التقدٌم (Bindingthrory)إلحالًومن تجلٌات هذه الفكرة تطبٌقه نظرٌة الفكر ا

والتأخٌر فً اللغة العربٌة
4

هذه الظاهرة فً التراث النحوي ، فمثال جملة " هللا أدعو" تسمى 

بالتقدٌم والتأخٌر، لكن الفهري ٌسمٌها بالتبئٌر
5

، وكذلك ٌستعمل بدل المصطلح العامل 

مصطلح المراقب، وفً تفسٌره لتقدم لفظ الجاللة على الفعل والفاعل فً جملة " هللا أدعو " 

تقدم لفظ الجاللة على الفعل كون بؤرة جدٌدة لمعنى الكالم، والنحاة ٌعللون ٌرى الفهري أن 

ة واإلهتمام " تقدٌم الذي بٌانه تقدم المفعول به فً الجملة أعاله بالغرض البالغً للعناٌ

 أهم".

عبد القادر الفاسً الفهري فً تعامله مع الدرس النحوي العربً على مصطلحات استند  

فنظرٌة "ر العام لتعلٌالت النحاة القدامى، جدٌدة ذات شحنة تولٌدٌة لكنه لم ٌخرج عن اإلطا

لعرب المحدثون لتأثرهم بهذا ٌة ونبذها االعامل هً نظرٌة تجاهلتها النزعة البنٌوٌة الغرب

                                                
. 58، ص عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة - 1 

 .                                   75 -107، ص 1997عبد القادر الفاسً، المعجمٌة وللتوسٌط، دار توبقال، -2

.05المرجع نفسه، ص - 3 
لنحو العربً بٌن القدماء والمحدثٌن، دار الشروق للنشر حسن خمٌش سعٌد الملخ، نظرٌة التعلٌل فً ا -4

 .253، ص 2000، 1والتوزٌع، عمان، ط
التبئٌر:عملٌة صورٌة تم بمقتضاها نقل مقولة كبرى كالمركبات االسمٌة والحرفٌة والوصفٌة من مكان  -5

 داخلً أي داخل الجملة إلى مكان خارج الجملة. 
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المذهب السٌما أولئك الذٌن ٌنادون بترك التقدٌر فً النحو والتمسك بظاهر اللفظ ومن ثم 

بالوصف لنظام اللغة وترك التعلٌل"
1
. 

 إشكال التطابق في النحو العربي: -(2-5

فً الفعل  وا": فاعل مقدم والواوؤ"األوالد جا هقول فً كلمة " األوالد " أنّ ٌزعم الفهري  

ولٌست تطابق بٌن الفعل والفاعل )عالمة للجمع(  عالمةكذلك حرف وهً  "جاؤوا"

من  ولٌس عالمةالذٌن اعتبروا الواو ضمٌرا  العربمخالفا بذلك جمهور النحاة  بضمٌر،

، والتاء فً "جاءت" والضمٌر فً "جاء" ضمٌرا مستترا أو بٌنهم سٌبوٌه وابن ٌعٌش

المازنً موجود فً النٌة كما ٌقول
2

عبد هللا قام، فعبد هللا رفع : ، ٌقول المبرد " فإذا قلت

باالبتداء وقال فً موضع الجر، وضمٌر الذي فً قام فاعل، فإن زعم زاعم أنه إنما ٌرفع 

فعل وال ٌرفع الفعل فاعلٌن إال على جهة  "قام"فقد أحال من جهات: منها أن  "عبد هللا"

تقول:  فكٌف ٌرفع عبدهللا وضمٌره؟، ومن فساد قولهم أن، "عبد هللا وزٌد"االشتراك نحو 

رأٌت عبدهللا قام، فٌدخل على االبتداء ما ٌزٌله وٌبقى الضمٌر
3

 . 

)بنبر هم(  "وقد جاؤوا هم بالغنٌمة"م النحاة أّن الواو فً الفعل عَ زَ  ٌقول الفهري إنْ 

لٌن ضمٌرا فهً إذن فاعل والضمٌر المنفصل "هم" تابع على البدلٌة الستحالة ورود فاع

إذا اعتبروا  ، أماالضمٌر المنفصل "هم" تابعا ولم ٌجعلوه رأسالذلك جعلوا  واحد، لفعل

رأسا الواو عالمة ٌكون بذلك الضمٌر المنفصل فاعال
4
. 

  

                                                
عبد الرحمن الحاج صالح، من خالل بحوث ودراسات فً علوم  وردة سخري، الجهود اللسانٌة عند -1

 .113-112م، ص2016-2015، 1اللسان، جامعة باتنة

.166، ص 2عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ج - 2 

167المرجع نفسه، ص - 3 

.170-164ٌنظر، المرجع نفسه، ص - 4 
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 اسي الفهري المعجميةلمبحث الثالث: جهود عبد القادر الفا

تعد دراسة المعجم موضوعا جوهرٌا داخل الحقل اللسانً، بحكم المكانة الهامة التً 

ها فً بناء شبكة من العالئق التواصلٌة بٌن كل المكونات التً تشغل بتطوٌر الدرس ٌحتلّ 

اللسانً الحدٌث، وكذلك التنوع الذي ٌطبع المستوٌات والطرق، التً تعمل على بناءه داخل 

قوالب نحوٌة داللٌة، وقد أدرك اللسانٌون العرب المحدثون أهمٌة المعجم اللسانً، 

بغٌة تقوٌم العمل اللغوي العربً  وضرورة اإلحاطة بنتائجه
1
. 

 المعجم اللساني:الفهري و -(1

بالتقصٌر والتأخر عن ركب  ففً دراسته لكن رغم ذلك اعترالفهري ٌتوانى لم 

ٌتصف البحث العلمً فً اللغة العربٌة ة، ٌقول عبد الرحمن الحاج صالح "اللسانٌات الحدٌث

ما ٌعرفه العصر من تكنولوجٌا حدٌثة  فً زماننا هذا بصفات جد سلبٌة، باإلضافة إلى

تنطبق على البحوث اللغوٌة بنجاح تام فً البلدان الراقٌة، وٌعرف كل واحد البطء الذي 

ٌسٌر فٌه وضع المصطلحات إقرارها وحرفٌة هذا العمل وفردٌته ومشكل ذٌوع هذه 

المصطلحات فً االستعمال"
2

. 

نً فً الوطن العربً، فالحدٌث عن نظرة تشاؤمٌة حول وضع المعجم اللسابذلك م ٌقدّ 

المعجم اللسانً وقدرته على مواكبة العصر ٌشّكل مدخال لغرس المفاهٌم الجدٌدة فً الذهنٌة 

العربٌة، كما ٌجب اإلشارة إلى أّن ثمة عوائق تحول دون قٌام العربٌة بدورها فً التعبٌرعن 

بشكل عام ًات العصر، ومصطلحات الدرس اللسانمنجز
3

لك عجزا فً تفعٌل ، نتج عن ذ

 آلٌات تجدٌد الثورة اللغوٌة العربٌة من اشتقاق ومجاز وتركٌب ونحت.

وللمعجم اللسانً تأثٌرات نادرا ما ٌقّدرها الناس وٌولونها اهتمامهم، وتتصل هذه 

التأثٌرات بالجوانب الفكرٌة العامة، ألّن المعجم هو صورة مكّثفة للعالقة القائمة بٌن 

اللغةاللسانٌات وعلم 
4

، السٌما المعجم اللسانً بوجه خاص، ذلك أّنه أصبح فً زماننا أكثر 

                                                
.5م، ص1985لعربٌة للكتاب، تونس، صالح الكشو، مدخل فً اللسانٌات، الدار ا - 1 

.25عبد الرحمن الحاج صالح، اللغة العربٌة وتحدٌات العصر فً البحث اللغوي وترقٌة اللغات، ص - 2 
، 3،ع20أحمد مختار عمر، المصطلح األلسنً العربً وضبط المنهجٌة، عالم الفكر، الكوٌت،م -3

 .5م، ص1989

.99م، ص1986، 2، دار الغرب اإلسالمً، بٌروت، طمحمد رشاد الحمزاوي، العربٌة والحداثة - 4 
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تداوال من قبل اللسانٌٌن المعاصرٌن، وأضحى اهتمام العلماء به أكبر، وٌّتضح ذلك من 

خالل كثرة الدراسات، ومن أبرز الوجوه المهتمة بالمعجم اللسانً نجد عبد القادر الفاسً 

 الفهري .

 المعجم اللسانً

 

 معجم داخلً)المعجم األحادي اللغة(                    معجم خارجً)معجم متعّدد اللغة( 

الثروة المفرداتٌة الداخلٌة مصدرها المصطلحات النحوٌة واللغوٌة والبالغٌة والعروضٌة،  -

ٌّن. ٌّنة فً زمن معرفً وفنً مع  وهً مجّسدة لمقوالت فكرٌة مع

نمو عن طرٌق الترجمة والتعرٌبالثروة المفرداتٌة الخارجٌة ت -
1
. 

أّن اللسانً ٌتقّدم وٌظهر تقدمه فً امتالكه معجمه الفنً أو مصطلحه، الفهري ٌرى 

المصطلح اللسانً العربً حٌث قطع أشواطا محترمة فً ذلك، فاللسانٌات حسبه عادت ُتلقّن 

فاللسانً فتق طاقة العربٌة بالعربٌة لتبلغ الثقافة اللسانٌة المستجدة، وتبدع فٌها باللفظ العربً 

 اللسانٌة.

ضّمن معجمه العدٌد من األلفاظ الجدٌدة الغربٌة وهذا التنوع واكبه تمحص فً 

المرجعٌات العربٌة قدٌمها وحدٌثها، وبذلك أغنى المعجم اللسانً مخالفا من أراد التأصٌل 

 ختلط المفاهٌم القدٌمة بالحدٌثة.بتوظٌف مفردات من التراث، كٌال ت

بعٌن االعتبار أن اللسانٌات فً المعجم  اج الفهري ألفاظ مدارس متعددة، آخذأدم

مت بمفردات المدرسة الوظٌفٌة الفرنسٌة التً تزعمها مارتٌنً، فهذا ما دخله إلى العربً تكلّ 

التوسع لضم مفردات مدارس أخرى للنحو التولٌدي، الداللة التصورٌة أو الصورٌة وأفعال 

 الكالم، الحجاج.

 النحو والمعجم في البحث المعجمي: -(2

الفاسً الفهري فً البحث المعجمً بضرورة الوصل بٌن النحو والمعجم، كما  ٌقرّ 

ٌرى أن منهج المعجم ال ٌتجه بالضرورة إلى دراسة قائمة من الكلمات تشتمل على جمٌع ما 

لقائمة فمن طبٌعة هذه ا كما ٌدعً بعض اللغوٌٌن المجتمع اللغوي من مفرداتٌستعمله 

                                                
.223عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 
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الضخمة التً هً بحوزة المجتمع فً عمومه أال ٌحٌط بها فرد واحد من أفراد المجتمع 

مهما بلغ حرصه على استقصائها"
1
. 

فالمعرفة المعجمٌة ال تقتضً تعلم كل مفردة على حدة وال تقتضً تعلم كثٌر من 

فطرةخصائص طبقات مفردات، فكثٌر من المعلومات عنها تكون مكتسبة 
2

لم، ، دون تع

لذلك لم ٌفصل الكسٌكوغرافٌا ) صناعة القوامٌس ( عن الكسٌكولوجٌا ) البحث فً 

 الخصائص النظرٌة للمعاجم. 

  البنية التصورية ) الداللة التصورية (:

دعى الفهري إلى اقتراض مستوى للتمثٌل الذهنً لكل المعلومات وهو ما سماه بالبنٌة 

اللغوٌة التً تحملها المفردات ) ما ٌكون معجم اللغة (، التصورٌة، فالفصل بٌن المعلومات 

وبٌن المعلومات غٌر اللغوٌة ) السمعٌة، البصرٌة العمٌقة أو ماٌسمى بدائرة المعارف ( أمر 

تجرٌبً
3

 ، ال ٌمكن تحدٌده إال فً إطار نظرٌة للداللة المعجمٌة.    

الفهري  إلى التمٌٌز بٌن القادر الفاسً  عبد دعى الفرق بين المعجم والقاموس: -(3

 :المصطلحٌن

وصف المعجم التً تتوق إلى وهو األداة "إنه الصناعة  ٌقول عن مصطلح القاموس

 "( أي المخزون اللغوي المعرفً المتوفر عند متكلّم اللغةالمفردات ومعانٌها )حصر

المستمع  -مصطلح "معجم" "فهو المخزون المفرداتً الذي ٌمثل جزءا من قدرة المتكلمأّما 

اللغوي"
4
. 

 العالقة بين المصطلحية والمعجمية: -(4

ٌقصد باالصطالح أو المصطلح فً اللغة: االتفاق والتوافق، وبذلك ٌعتبر من صٌغ 

المطاوعة التً تفٌد المشاركة والتفاعل. وٌعنً االصطالح عند الجرجانً اتفاق قوم على 

مٌدانٌة لتسمٌة المفاهٌم التً تندرج تسمٌة الشًء باسم ما. فمجال علم المصطلح هو دراسة 

 تحت مٌادٌن مختصة من النشاط اإلنسانً. وذلك باعتبار وظٌفتها االجتماعٌة، 

                                                
33عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 

.7-6عبد القادر الفاسً الفهري، المعجم العربً، ص  - 2 

.7-6المرجع نفسه، ص  - 3 

. 197، ص2اسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، جعبد القادر الف - 4 
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ولذلك: "فالمصطلح لغة خاصة أو معجم قطاعً ٌسهم فً تشٌٌده ورواجه أهل 

االختصاص فً قطاع معرفً معٌن" 
1

إال أن هذه اللغة القطاعٌة تبقى متصلة أشد االتصال 

كما ٌنطبق على هذا المعجم القطاعً ما ٌنطبق على المعجم العام  ،عامة المشتركةباللغة ال

 .من ضوابط صرفٌة وداللٌة وتركٌبٌة وصوتٌة

والمصطلحٌة أو "علم المصطلح"، علم لسانً حدٌث العهد، حٌث أدت إلٌه النظرة 

ن المفاهٌم واألشٌاء قة فً المصطلحات المولدة من أجل الحدٌث عن كل ما هو جدٌد مالمعمّ 

وقد حظً هذا المبحث باهتمام بالغ من قبل اللسانٌٌن  ،ً شتى العلوم والمٌادٌن المختلفةف

والمختصٌن وخاصة فً النصف الثانً من هذا القرن، حٌث عالجوا أسسه النظرٌة 

   والتطبٌقٌة والعالقات التً تربطه بالعلوم والمباحث األخرى وخاصة منها مباحث التولٌد.  

إال أن ما ٌمكن أن ٌؤخذ عن هؤالء هو اختالفهم فً الصلة التً تربط المصطلح بالمعجمٌة. 

ومنهم من ٌعتبرها امتدادا  ،مصطلحٌة علما منفصال عن المعجمٌةحٌث منهم من ٌعتبر ال

واستمرارا لعلم المعجم وفرعا من فروعه. ومن هؤالء نذكر إبراهٌم بن مراد )من جمعٌة 

سٌة(، الذي ٌعتبر المصطلحٌة فرعا من علم المعجم والذي سماه "بالمعجمٌة المعجمٌة التون

المختصة"، على اعتبار أن علم المعجمٌة ٌضم قسمٌن رئٌسٌٌن هما
2

 : 

ٌنصب اهتمامها باألساس على ألفاظ اللغة العامة، تبحث فً  المعجمية العامة: -أ

 الوحدات المعجمٌة من حٌث هً مداخل معجمٌة تجمع مصادر ومستوٌات مختلفة.

ٌّن، فهً  المعجمية المختصة: -ب قوامها المصطلحات المختصة بكل مجال معرفً مع

تبحث فً المصطلحات من حٌث مكوناتها ومفاهٌمها ومناهج تولٌدها(
3
. 

 :الوحدة المعجمٌة على هذا األساس إما أن تكون نستنتج أنّ  

لة واشتراك فً المعنى نة من دالفتكون بذلك لفظا لغوٌا عاما لتؤدي خصائص معٌّ  عامة -

 .والوظٌفة

زه عن اللفظ اللغوي العام، ومن بٌن هذه فتكون مصطلحا له خصائصه التً تمٌّ  مختصة-

 الخصائص، وحدة الداللة واالنتماء إلى حقل مفهومً قابل للضبط والتحدٌد. 

                                                
226عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 

. 6، ص1992، 8ابراهٌم بن مراد، المعجمٌة وعلم المعجم، مجلة: المعجمٌة، تونس، ع - 2 

. 6، صالمرجع نفسه - 3 
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ٌحصر الفاسً الفهري المشكالت التً ٌمكن أن تواجه أي برنامج اصطالحً فً إشكالٌن 

 هما: 

"توفٌر عدد هائل من المصطلحات لمواكبة الحاجة الملحة إلى التعبٌر عن مفاهٌم  -أ

وتصورات جدٌدة بعبارات اصطالحٌة، ٌوازي عددها عدد العبارات الذي توفر فً لغات 

 الحضارات المتقدمة". 

"إشكال التقرٌب والشفافٌة بٌن اللغة العامة المتداولة أو المعجم العام، وبٌن اللغة  -ب

لمختصة أو المعجم المختص أو االصطالحً، حتى ال ٌبتعد التواضع عن االصطالح ا

وٌستغلق الفهم، وحتى ٌظل الذهاب واإلٌاب بٌن المعجم العام والمعجم المختص قائما 

وفاعال"
1
. 

على هذا األساس، فإن الوحدة المعجمٌة هً شًء من المتواضعات التً تتحصل 

بالنسبة للمتكلم من خالل تجربته فً الكون، ولعل هذه الخاصٌة االجتماعٌة فً تحصٌل 

واكتساب الوحدات المعجمٌة هً التً تضمن للمعجمٌة خاصٌة التطور، باعتبار الوحدات 

تتحكم فً نظام اللغة، فال ٌمكن إنجاز دراسة للمفردات أقل نظم اللغة إخضاعا للقٌود التً 

دون بحث المعطٌات االجتماعٌة والسٌاسٌة والفنٌة والدٌنٌة، التً تسمح وحدها بتصنٌف 

طبٌعة هذه المفردات وتفسٌرها. 
2

 

-من خصائص المعجم أنه متأسس على شٌئٌن لهما امتداد فً الواقع: الدال وبذلك فإنّ 

أن الدال رمز لغوي محض ال ٌمكن الحدٌث عنه إال بصلته بالمدلول،  المدلول، على اعتبار

لكون هذا األخٌر المرجع فً الواقع الخارجً، وأهم ما ٌمٌز هذه الثنائٌة هو عدم االستقرار 

ألنها قد تتحول عن مدلولها األصلً، وهذا التحول هو أساس تولد وحدات معجمٌة جدٌدة، 

لتولٌد أن ٌأخذ شكلٌن األّول: تولٌد عفوي غٌر مقصود أو مصطلحات جدٌدة، وٌمكن لهذا ا

                                                
-137، ص1، ط1998فً البحث اللسانً العربً،  عبد القادر الفاسً الفهري، المقارنة والتخطٌط -1

138 . 
جورج ماتوري، منهج المعجمٌة، ترجمة: عبد العالً الودغٌري، منشورات كلٌة اآلداب، الرباط،  -2

 .    24-23، ص1992
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لذاته، ٌحدثه أفراد الجماعة اللغوٌة على المستوى الشفوي، أما الثانً: فهو تولٌد اصطناعً  

وهو تولٌد مقصود وٌحدث على المستوى الكتابً
1
. 

فالمصطلح المولد على هذا االعتبار ٌمكن أن ٌصدر من لغتٌن على األقل األولى: هً 

لغة المصدر والثانٌة هً لغة الهدف، وأثناء هذه العملٌة ٌتم نقل المصطلح أو تولٌده عن 

طرٌق عالئق داللٌة وصرفٌة وتركٌبٌة، حٌث ٌقتضً األمر فً هذا المجال نوعاً من 

التكامل والتداخل، أي البد من اعتبار المعجم المصدر أو اللغة المصدر ثم المعجم المتوفر 

م فً األخٌر المعجم المراد إنشاؤه فً اللغة الهدف.فً اللغة الهدف ث
2

 

فالتولٌد فً اللغات الطبٌعٌة ٌتعلق بربط عالقات جدٌدة بٌن المكّونات داخل  وهكذا

السٌاق، والتولٌد بهذا المعنى ٌتعلق بالقٌمة الداللٌة الجدٌدة لبعض الوحدات المعجمٌة التً 

سابقا، وهناك عدة وسائل تولٌدٌة توظف تسمح بظهورها فً سٌاقات جدٌدة لم توضع فٌها 

فً التسمٌة ومنها على الخصوص: االشتقاق فهو موجود فً العربٌة بشكل ضروري ومثال 

ذلك االنطالق من جذر معٌن حٌث ٌمكن من خالله اشتقاق مجموعة من الكلمات أو 

 المفردات.  

وسائل التولٌد أٌضا المجاز )االستعارة والكناٌة( ومثال ذلك فً التراث العربً  ومن

كلمة "السٌارة" فهً مولدة من كلمة "اإلبل"، باإلضافة إلى وسائل أخرى كالتألٌف والنحت 

واالقتراض...إلخ، وفً هذا اإلطار البد من اعتبار األسباب الخارجٌة لهذا التغٌٌر أو التولٌد 

ه من تغٌر وتطور فً اللفظ والداللة على مر العصور. ولعل أهم هذه العوامل  وما ٌنتج عن

تتمثل فً العوامل االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والبٌئٌة، وكذا التقدم الذي ٌحصل فً 

 الحضارات والتقنٌات. 

 المعجمية والمعجم الذهني: -(5 

دفتٌه مفردات لغة من اللغات أو إلى جانب المعجم المكتوب أو الصناعً الذي ٌجمع بٌن 

نا ٌختاره المعجمً بنفسه، باألحرى لغتٌن أو أكثر، وتكون هذه المفردات مرتبة ترتٌبا معٌّ 

ومصحوبة بتعارٌف وشروحات عامة أو ترجمات...إلخ، والهدف األساس من هذا المعجم 

                                                
.14-13إبراهٌم بن مراد، المعجمٌة وعلم المعجم، ص - 1 

. 228، صعبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة  - 2 
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وصرفٌة  هو مساعدة القارئ على فهم ونطق األلفاظ وما ٌتعلق بها من معلومات صوتٌة

 وتركٌبٌة ونحوٌة وداللٌة. 

وٌقصد به "الوحدات اللغوٌة العرفٌة المتغٌرة  ،لمعجم الذهنً واالجتماعً الطبٌعًا هناك

فً كل زمان ومكان، التً تكمن فً أذهان األفراد المنتمٌن جمٌعا إلى مجموعة لغوٌة 

واحدة، وتخضع هذه الوحدات اللغوٌة فً نظامها للعرف االجتماعً وكذا للوضع 

معارف الحضاري الخاص بكل عشٌرة لغوٌة، كما تخضع أٌضا لما ٌسود المجتمع من 

تتعلق بالموجودات واألشٌاء التً ٌدركها األفراد فً المجتمع، كما تخضع أٌضا للتغٌٌر 

وذلك بتغٌٌر األوضاع االجتماعٌة والتطور المعرفً والفكري لدى األفراد وما ٌستوجبه هذا 

التغٌٌر والتطور من تغٌٌر فً العرف الدال علٌها داللة التسمٌة على المسمى"
1
. 

اس، فمن الصعب جدا أن تجتمع هذه الوحدات فً ذهن متكلم واحد أو وعلى هذا األس

فرد واحد، على اعتبار أن لكل فرد مجموعة من الوحدات التً ٌشاركه فٌها أفراد من 

مجتمعه دون غٌره، كما أنه قد ٌفهم هذا الفرد وحدات ال ٌستعملها إذا نطق بها غٌره. وٌتكلم 

ها فً معجمه الذهنً، وبذلك فإن هذه الوحدات أٌضا بوحدات ٌفهمها غٌره وال ٌستعمل

موضوعة فً المعجم الذهنً لألفراد على صورة معقدة نوعا ما، لكن مع ذلك هناك شعور 

 .لدى األفراد باالنتماء إلى مجموعة لغوٌة واحدة

وهكذا، فإن المعجم الذهنً "لٌس كالقاموس الذي ٌرتب ترتٌبا ألفبائٌا أو خطٌا، فلو كان 

ذهنً مرتبا بطرٌقة ألفبائٌة لصعب استرجاع المعلومات...، كما أّن للقاموس معجمنا ال

الذهنً  القاموس الصناعً عدد محدود من الكلمات ٌمكن عدها وحصرها...، فً حٌن أنّ 

مكننا أن نضٌف كلمات جدٌدة ونغٌر نطقها ومعانٌها... فنجدد لٌس له محتوى محدود، بل ٌ

فً الصوت والتركٌب والداللة والمقام اللغوي وغٌر ذلك" 
2
. 

أصوات كلمة تكفً الستحضار المعلومات العالقة بها فً ذهن من ٌتكلم اللغة، فتنظٌم 

تنوعة. إذ ٌجب مرنا بما ٌكفً لٌساهم فً عملٌات معقدة ومالذاكرة المعجمٌة ٌجب أن ٌكون 

                                                
، 1986، 2محمد صالح الدٌن الشرٌف، بٌن النظرٌة اللغوٌة والتطبٌق الصناعً، مجلة المعجمٌة، ع -1

 . 17ص

. 165-164عبد القادر الفاسً الفهري، المقارنة والتخطٌط فً البحث اللسانً العربً، ص - 2 

http://vb1.alwazer.com/t67407.html?s=433fbecff8bc5a1aa3c944609a7f26c3
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علقة بكل كلمة، والئحة دنٌا لهذه المعلومات تشمل متاختزان عدد كبٌر من المعلومات ال

ماٌلً:
1

 

 النطق ) و/ أو الكتابة (. -أ(

 الصوتٌات ) بما فً ذلك النبر (

 الصرف ) بما فً ذلك الصٌغ المختلفة للمادة الواحدة (. -ب(

 التفرٌغ المقولً، السٌاق... (التركٌب ) المعلومات المقولٌة،  -ج(

 المعنى: الحد ) المفهوم، عالقة المفهوم بمفاهٌم أخرى(، قٌود التوارد. -د(

 : الوضع المقامً، الوضع البالغً...القٌود الذرٌعٌة -هـ(

وللعناٌة بهذا النوع من الدراسة وخاصة من الوجهة اللسانٌة نجد الكاتب الفرنسً جورج 

المعجمٌة"، ٌدعو إلى تأسٌس مادة علمٌة جدٌدة أو ما سماه: بمنهج ماتوري فً كتابه "منهج 

جدٌد فً دراسة المعجم، وهذه المادة العلمٌة الجدٌدة أو المعجمٌة الجدٌدة هً التً ٌسمٌها 

بالمعجمٌة االجتماعٌة، ذلك أن هذا العلم ٌهدف إلى دراسة المعجم من زاوٌة اجتماعٌة وإلى 

معجمٌة، استنادا إلى أن اللغة ظاهرة اجتماعٌة وأن اللسانٌات  دراسة المجتمع بأدوات لغوٌة

 فً حد ذاتها علم اجتماعً محض.

األفعال والظواهر اللغوٌة فً األساس ما هً إال تفسٌر وانعكاس  وبذلك ٌمكن القول إنّ  

ألفعال المجتمع وظواهره، نظرا لوجود نوع من التقاطع بٌن دراسة المفردات ودراسة 

الشًء الذي جعل "ماتوري" ٌقول: "إّن هذه الدراسة ما هً إال أداة فعالة من المجتمع، 

أدوات البحث االجتماعً... وأن باالنطالق من دراسة المفردات نحاول تفسٌر مجتمع 

معٌن، لٌصل فً نهاٌة األمر إلى تحدٌد الدراسة المعجمٌة بأنها "علم مجتمعً ٌستخدم 

"األدوات اللسانٌة التً هً الكلمات
2

. 

ٌُدرسان لتفسٌر ظواهر المجتمع بأكمله،  والمعجم اللغة نّ أ، نستنتج بناء على ذلك خاصة 

على اعتبار أن المناسبة بٌن الدال والمدلول مناسبة اجتماعٌة محضة، وبمعنى آخر إّن 

العالقة بٌن االسم والمسمى هً عالقة اجتماعٌة مرتبطة بما ٌجول فً أذهان األفراد من 

ه الدراسة، هو أن تستفٌد األسباب التً تدفعهم إلى وضع اسم ما، والغرض األساس من هذ

                                                
.198عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص  - 1 

. 110جورج ماتوري، منهج المعجمٌة، ص - 2 

http://vb1.alwazer.com/t67407.html?s=433fbecff8bc5a1aa3c944609a7f26c3
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المعجمٌة من عطاء ونتائج أذهان األفراد، وتستفٌد من كل العلوم المجاورة من تارٌخ 

 .واقتصاد وداللة وغٌر ذلك من العلوم التً لها عالقة وطٌدة بالمعجمٌة

والمعجم الذهنً البد أن ٌكون قائما على نظام معٌن، ألن الكلمة أو الوحدة اللغوٌة، "تتم 

ٌها فً بضع لحظة )خمس الثانٌة أو أقل(... فهناك إذن قدرة خاصة على البحث عن معان

الكلمات وإصدار قرار معجمً فً نصف ثانٌة، إن المعجم الذهنً المنظم تنظٌما محكما هو 

الذي ٌترجم القدرة علً التخزٌن الكثٌف، وعلى االسترجاع السرٌع
1

، ذلك أن اإلنسان كٌفما 

درة هائلة لتذكر آالف الكلمات المخّزنة فً معجمه الذهنً، فكلما كان نوعه ٌتوفر على ق

وجد نفسه فً حاجة إلى هذه الكلمات فإنه ٌسترجعها من خزانه الذهنً، فالمتكلم المؤول من 

م للمواد الضروري أن ٌتوفر على آلة معجمٌة ذهنٌة تساعده على التخزٌن الكثٌف والمنظّ 

  .المعجمٌة

لفاسً الفهري أنه بواسطة هذه اآللة الذهنٌة ٌستطٌع هذا المؤول أن وبذلك ٌؤكد ا         

ٌُصدر قرارات وأحكاماً معجمٌة تمّكنه من الحكم على كلمة بأنها تنتمً إلى معجمه الذهنً 

وتنتمً إلى لغته أو ال تنتمً إلٌها، أي أنه ٌستقبل من حٌن آلخر كلمات لٌست كالكلمات 

ناحٌة الصوتٌة أو التركٌبٌة أو الداللٌة أو فً المقام الذي التً سمعها من قبل، سواء من ال

توضع فٌه ومع ذلك ٌدرك أنها كلمات، وبالطرٌقة نفسها ٌسمع متوالٌات صوتٌة وٌعرف 

أنها لٌست كلمات وذلك بواسطة ذهنه، فهذه األحكام وهذا النظام الذي ٌمكن من عملٌة 

 ما ٌسمٌه الفاسً الفهري بالمعجم الذهنً التخزٌن لدى األفراد وكذلك عملٌة االسترجاع، هو

"MentalLexicon". 

وهكذا، فإن المعجمٌة الذهنٌة أساسها الكلمات أو الوحدات اللغوٌة باعتبارها الوحدات 

الداللٌة الصغرى التً تؤسس علٌها الدراسة المعجمٌة، ألن هذه الوحدات مرتبطة أشد 

تحلٌل وتحوٌل الكلمة أو المفردة إلى شًء االرتباط بالفكر والتصور المجتمعً، حٌث ٌتم 

 .جماعً ٌرمز بها لتدل على شًء معٌن ومتفق علٌه من قبل العشٌرة اللغوٌة الواحدة

وعلى هذا األساس، فإن ما وصلت إلٌه الدراسات اللسانٌة الحدٌثة هو تحّول اهتمام 

 هنٌة المسؤول عناللسانٌٌن من دراسة السلوك اللغوي العقلً إلى دراسة نسق المعرفة الذ

                                                
. 167عبد القادر الفاسً الفهري، المقارنة والتخطٌط فً البحث اللسانً، ص - 1 
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هذا السلوك، أي انتقال اللسانٌٌن من دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌة إلى دراسة 

 النسق اللغوي المعرفً المتمثل فً ذهن وعقل المتكلمٌن. 

ل فً حد ذاته هو "انتصار للواقعٌة الذهنٌة التً تستهدف اكتشاف واقع هذا التحوّ  وبذلك فإنّ 

فعلً، ٌعرف الواقع الذهنً فً اللسانٌات بأنه القدرة أو الملكة ذهنً ٌكمن خلف سلوك 

اللغوٌة"
1
. 

اهتمام المعجمٌة الحدٌثة منصبا على المعجم الذهنً أو االجتماعً الذي أضحى   

ٌكتسبه المتكلم بشكل فطري، أٌا كان نوع اللغة الطبٌعٌة التً تبنى وتؤسس علٌها مادة هذا 

لزم علٌه معرفة أهم النتائج التً توجه تصور الباحث للمعجم المعجم. ولذلك فإّن المعجمً ٌ

الذهنً، فهو ٌقول "تبٌن أن المتكلم بأٌة لغة طبٌعٌة كانت، ٌتوفر على معجم منظم تنظٌما 

دقٌقا، ومن مظاهر هذا النظام قدرته الفائقة على تذكر الكلمات التً ٌرٌد استعمالها لتحقٌق 

ة المتكلم الفائقة على استذكار ما تم تخزٌنه من مفردات أغراضه التواصلٌة المتعددة، وقدر

فً معجمه الذهنً"
2
. 

إذن ما ٌمكن أن نخلص إلٌه، هو أن المعجم الذهنً فً عالقته بالمعجمٌة ٌطرح 

باألساس إشكال معنى الوحدات اللغوٌة على مستوى الحٌاة االجتماعٌة وبالتالً العالقة بٌن 

لسانٌات فً هذا الجانب تعطً األهمٌة للسٌاق الذي ٌجري المعنى اللغوي واالجتماعً، فال

فٌه التواصل اللغوي، أي باعتبار الموقف أو المقام بٌن المرسل والمرسل إلٌه، وكذلك 

 باعتبار العوامل االجتماعٌة العامة التً ٌأتً الخطاب اللسانً إلحداث التواصل داخلها.

المخّطط التشجٌري اآلتًوّضح الفهري عالقة النحوي بالداللً فً 
3
: 

 

 

 

 

 

                                                
20عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 

.22-21المرجع نفسه، ص - 2 
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 ج)ن(

 

 ربض أٌمن             ج نواة           ربض أٌسر

 إعراب ربضً - إعراب ربضً -

 دور ربضً - دور ربضً -    ربط 

 ملحقات   9مف   7فا   مف)ف( جمل                                التنوٌه

 ف........صرفة                       

ربط  إعراب داللً إعراب نحوي 
 التنوٌه

 

                                                                       

 أدوار ظرفٌة، ملحقات                                       محالت.أدوار مشاركة      

 ربط الَمعجَمة

أعاد الفهري تنظٌم طرق الربط النحوي والداللً، وعالج التعدٌة فً أبعادها 

المحورٌة وربطها بالمنفذٌة والسببٌة والحركة، وفّصل الحدٌث فً االفتراض المحوري 

واالفتراضات المحلٌة بصفة عامة، وقد توّخى من هذه النماذج التطبٌقٌة أن ٌدرس المعجم 

ة اللسانٌة التً ٌكتسبها متكلّم اللغة العربٌة ومستعملها، رغم جوهر الملكالذهنً الذي ٌكّون 

أّنها متداولة فً الدرس المعجمً الحدٌث إال أّنها لٌست كذلك فً كالسٌكٌات البحث 

المعجمً مثلما هو الحال فً المباحث اآلتٌة: االشتراك اللفظً والداللً، الترادف، التضاد، 

 التقالٌب عند القدماء.داللة الحقول، تداخل اللغات ودراسة 

 تعدد المعاني عند الفهري: -(6

ٌُعّبر بعدّ  ٌُعرف بالترادف، وعكس ٌقصد أّن مفهوم واحد ٌمكن أن  ة مفردات وهو ما 

ٌُرفع إال عن طرٌق  ذلك تعدد المفاهٌم للكلمة الواحدة، وهذا ما ٌوقعنا فً االلتباس الذي ال 

السٌاق اللغوي المباشر أو السٌاق الخطابً أو الوضع الذي ٌحدث فٌه التواصل، فالكلمة 
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تحضر هذه المجموعة حٌن نسمع المشتركة تعالق فً المعجم الذهنً مجموعة من المفاهٌم 

الكلمة، فٌرفع عنها اللبس بواسطة القٌود التفرٌعٌة والسٌاقٌة
1
. 

الحظ الفهري أّن جل تعدد المعانً ٌرجع إلى توسعات فً معان موجودة، ال إلى 

توافق تارٌخً لكلمات ذات أصول مختلفة، فالكلمة لها معنى نواة كما ٌقول مٌلر والمهم هو 

بٌن هذا المعنى والمعانً الخاصة المذكورة فً المعجم، كما ٌبدو له أّن تخصٌص العالقة 

كثٌرا من المعلومات السٌاقٌة التً لٌست جزءا تعدد المعانً ٌرجع إلى أّن القاموسً ٌورد 

من معنى المفردة ، بٌنما المعجم الذهنً ال ٌحتوي إال على تصور واحد أو تصورٌن للكلمة 

ٌُكٌّ  ف فً الخطاب الذي ٌظهر فٌهٌختار منه معنى نواة 
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
.202عبد القادر الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 
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 :جهود الفاسي الفهري في ترجمة وتوحيد المصطلحالمبحث الرابع: 

أصبح البحث فً المصطلحات واأللفاظ من القضاٌا األساسٌة التً ُعنً بها 

الباحثون، أما الترجمة فهً حالة خاصة للتواصل بٌن الشعوب، فقد حظٌت منذ القدم باهتمام 

بالغ من مختلف التخصصات، بها ٌعبر المترجم عن فكر أو علم هذا األمر ٌتطلب معرفة 

نة من اللغتٌن المصدر والهدف، ونظرا ألهمٌتها لتحقٌق العملٌة التواصلٌة بٌن دقٌقة متمكّ 

الناطقٌن بها أصبحت علما قائما بذاته حٌث ال ٌمكن للباحث أن ٌتحدث عن المصطلح 

 منفصال عن الترجمة.

 ترجمة المصطلح اللساني: في -1

بتكار، كما فهري فً أبحاثه وكتبه بالجدة واالاتسمت مصطلحات عبد القادر الفاسً ال

مستفٌدا فً بعض توسع فً التعرٌب وأدخل صٌغا ومشتقات غٌر مألوفة فً األلسنٌة 

كذلك  األحٌان من عدٌد المدراس اللسانٌة ال مدرسة واحدة كالبنٌوٌة والوظٌفٌة...، معتمدا

على أخصائٌٌن فً مٌادٌن مختلفة كالصوتٌات وعلم النفس، علم االجتماع....، واستخلص 

 من ذلك:بعض المواد من المعاجم اللسانٌة األحادٌة اللغة، 

  Nominalisation                                استخدم مصطلح التأسٌم فً مقابل  -

Phonological compoinent   - طلح " المكتوب الصوتً" فً مقابل       استخدم مص

topicalisation          -                      استخدم مصطلح "الموضعة" فً مقابل      

             psycholinguistics                    النفس اللسانٌات" فً استخدم مصطلح -  مقابل "  

                   Focolisation         استخدم مصطلح " التبئٌر" فً مقابل                    - 

         focused contruction -   استخدم مصطلح " تركٌب مبأر" فً مقابل               

                Metaviable  - استخدم مصطلح "  - -لاسخدم مصطلح " هٌت متغٌر" فً مقاب

تداولٌات، علم اللغة الذرعً
1

      كمقابل للمصطلح األجنبً، 

 pragmatique – paragmatics.    

 sociolinguisticsاستخدم مصطلح السوسٌولسانٌات فً مقابل  -

 lexical functional grammarاستخدم مصطلح النحو المعجمً الوظٌفً فً المقابل -

                                                
.269 -249عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1  
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transformationalفً مقابل  استخدم مصطلح النحو التحوٌلً -
1

  

مصطلحات مترجمة لعبد القدر الفاسً الفهرينماذج 
2
: 

 اإلنجلٌزي الفرنسً العربً

 affixe  Affix الصقة-

 Connecteur connector رابط    -

-مكّون  Formant Formant 

 Morphème Morpheme صرفٌة    

 Allomorphe Allomrph بدٌلة صرفٌة

 Phonème Phoneme صوتٌة         

لى إً تتعارض ومبدأ الشٌوع، كما لجأ النسقٌة فً وضع المقابالت التى الفهري خّ تو

الكثٌر من المولدات الجدٌدة، نظرا أن كثٌر من المصطلحات الغربٌة لم ٌسبق أن نقلت إلى 

العربٌة، وبذلك انفرد فً ترتٌب معجمه انطالقا من اإلنجلٌزٌة ألنها أصل العدٌد من 

، وحاول أن ٌبتعد عن استعمال ولٌد فً االصطالح (مشروع التالمصطلحات الحدٌثة )تبنى 

المصطلح القدٌم كمقابل للمصطلح الداخل)األجنبً(، مثال لفظ "مبتدأ" موّظف فً النحو 

وهو مفهوم  topicبمدلول عاملً محدد وهو مفهوم صوري، ال ٌمكن أن نوّظفه لترجمة لفظ

وظٌفً
3
. 

الموحد كما كتب مكتب تنسٌق لم ٌساٌر الفهري ما ورد من ألفاظ فً المعجم 

 التعرٌب، ألنه فً نظره لم ٌف بما تحتاجه إلٌه ال كما وال كٌفا.

ٌرى الفهري أن الكثٌر من المصطلحات ُكتب لها الشٌوع واالنتشار، ولكن التنسٌق ٌبدو 

صعبا بحكم اختالف تكوٌن مستعملً المصطلح ومرجعٌاتهم ومنطلقاتهم فً المنهجٌة 

والنظرٌة
4

 . 

م العربً، ألنه ٌستند هذا المعجم المتخصص بعض الخدمات للمترجم والمتعلّ  مٌقدّ 

ن معجم عإلى نظرٌة فً المعجمٌة والمصطلحٌة، لكن رغم ذلك ال زال البحث 

                                                
.237، ص2اللسانٌات واللغة العربٌة،ج عبد القادر الفاسً الفهري،      -1  

.346-13عجم المصطلحات اللسانٌة، صٌنظر، عبد القادر الفاسً الفهري، م - 2 

. 236اللسانٌات واللغة العربٌة،  الفهري، - 3 

.06معجم المصطلحات اللسانٌة، صالفهري،  - 4 
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وسهلفً المٌدان مستمرا، وذلك ٌستلزم معرفٌة  حدّ مومتخصص عربً شامل دقٌق و

وإلزاما بمٌدان المصطلحٌة خاصة وبمٌدان اللسانٌات عامة، كما ٌتطلب جهدا وتجربة 

 مٌدانٌة وتعاضد الجمٌع. 

ه شمل ثالث لغات أال وهً العربٌة، الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة أنّ  هما نالحظه فً معجم

أو شرح للمصطلحات العربٌة ومقابالتها  وهذا أمر إٌجابً ولكنه لم ٌقدم أي تعرٌف

اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة، وهذا األمر أدى إلى الوقوع فً اللبس والغموض فً كثٌر من 

معجم مصطلحات علم اللغة الحدٌث كالمصطلحات بالرغم من أنه اعتمد على معاجم كثٌرة 

المعجم الموحد لمحمد حسن، والمصطلحات اللغوٌة الحدٌثة فً العربٌة لرشاد الحمزاوي، و

للمصطلحات اللسانٌة، باإلضافة إلى كتبه اللسانٌات واللغة العربٌة، المقارنة والتخطٌط فً 

البحث اللسانً العربً وكلها مراجع حدٌثة فهو لم ٌعتمد على المعاجم التراثٌة
1
 . 

 تعريب عند الفهري وحلولها:لاإشكالية -(2

واقترح كذلك البدٌل النظري والتطبٌقً لما وّضح الفهري معالم عّدة إشكاالت تعرٌبٌة ، 

 ر:ٌنظتهو سائد عند المؤسسات التعرٌبٌة واألوساط المثقفة، فعلى مستوى ال

 استبعد ورود الصراع الزائف بٌن الطروحات الخارجٌة والطرح الداخلً للمشكل اللغوي.  -

ٌقوم علٌها  بستمولوجٌة التًالطروحات فً الخرٌطة اال حّدد مجال التكامل بٌن هذه -

 االستدالل، فً مستوى التخطٌط والتدخل.

لجأ إلى دحض حل االزدواجٌة بدعوى الخصوصٌة الفضائٌة الزمنٌة والواقعٌة المرحلٌة  -

 فً مستوى منهجً.

ٌّن أّنها ال تقوم على  - ٌّن فساد صٌاغة المبادئ التعرٌبٌة وغموضها وتضاربها، كما ب ب

 المعالم النظرٌة للمشاكل المعجمٌة المطروحة.أساس نظري، وقد أطلعنا برسم بعض 

 خّصص العالقة بٌن اللغة والثقافة والحضارات بصفة أعم. -

وهدفه من كل ذلك إقناع الباحثٌن فً قضاٌا التعرٌب والمسؤولٌن عن تخطٌط السٌاسات 

جٌات اللغوٌة باالهتمام باألبعاد التصورٌة للمشكل اللغوي وباألبعاد النظرٌة للوسائل والمنه

                                                
 .06، صعبد القادر الفاسً الفهري، معجم المصطلحات اللسانٌة -1
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المقترحة، اقتناعا من الفهري باالرتباط الوثٌق بٌن النظرٌة والمنهج واإلجراءات التطبٌقٌة 

 كما اتضح من خالل دراساته.

رأى الفهري أّن للترجمة أبعاد داللٌة حٌث ٌجب معاٌنة الحقول الداللٌة فً كل من 

ضع والتولٌد وذلك اللغتٌن، وفرز ما لٌس له مقابل فً اللغة الهدف، كما ٌحتاج إلى الو

لتجنب الفوضى التً نلمسها فً قطاع العلوم اللسانٌة كتعدد المقابالت العربٌة للمصطلح 

األجنبً الواحد، واقتراح مقابالت ال تؤدي المعنى حٌث ترجمت فونولوجٌا بعلم األصوات 

الوظٌفً وفونتٌكا بعلم األصوات، وهناك فرق بٌن فونولوجٌا وظٌفٌة وفونولوجٌا غٌر 

ظٌفٌة، وهذا الخلط ٌدل على أّن الترجمة لم تراع الحقل الداللً وال السٌاق الذي ٌرد فٌه و

 اللفظ ، كما الحظ اختالف مدلول المصطلح الواحد من مدرسة لسانٌة إلى أخرى. 

وكحل لهذه اإلشكالٌة ٌرى أّننا ال نحتاج إلى ترجمة المصطلح المتعّدد المعانً بألفاظ 

المعنى ال مفهومه، ألّن التوسع الذي ٌطرأ على اللفظ الوارد ٌمكن أن  متعّددة تعتمد ماصدق

بمحور ومبتدأ  themeٌطرأ أٌضا على المقابل العربً، فمثال ال نحتاج إلى ترجمة 

بعلم  phonologyبنحو وتركٌب ونظم ....،وال grammarوموضوع وتٌمة ....،وال 

الماصدق لقّضٌنا حٌاتنا وحٌاة غٌرنا فلو اعتمدنا  األصوات الوظٌفً والصوتٌات....،

ٌّر معناه من مدرسة إلى أخرى، ومن لغوي إلى  منشغلٌن بترجمة نفس المصطلح كلما تغ

آخر
1
. 

 مشكلٌن: فً سببوهذا التداخل ٌتوتداخل القطاعات المعرفٌة، ث عن داللة الحقول تحدّ  

معاجم أخرى، فهناك  : أٌن ٌبدأ وأٌن ٌنتهً وتبدأصعوبة تحدٌد حجم المعجم اللسانً -7

  ألفاظ انتقلت إلى اللسانٌٌن عن طرٌق النحو العالقً مثل لفظ موضوع، محمول...وغٌرها.

لمة ما ٌختلف عن اختالط المفاهٌم فً أذهان بعض اللسانٌٌن، فالمدلول اللسانً لك -9

داللة فهً تعنً فً الفلسفة تعنً الماصدق أما فً اللغة  deotationفمثال  مدلولها الفلسفً

الوضع، ومع ذلك ٌخلط اللسانٌون بٌن المدلول اللسانً والفلسفً لهذه المفردة
2

 . 

 

 

                                                
.203عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة، ص - 1 

.232ص، المرجع نفسه - 2 



 عبد القادر الفاسي الفهري وجهوده اللسانية.         الفصل الثاني                      

 

75 

 عند الفهري: ات المعّربةالمصطلح -(3

ألبحاث التعرٌب من إضافة  تري من خالل إدارته لمعهد الدراسان الفهتمكّ 

على األسالٌب المعهودة فً التولٌد واألسالٌب التً أقّرتها  فهو لم ٌقتصرمصطلحات جدٌدة 

المجامع بل تعّدى ذلك إلى غٌر المألوف، حٌث كثٌرا ما نجده ٌستعمل التعرٌب الجزئً 

تحرٌا للدقة أحٌانا وألّن التعرٌب أخف على اللسان من النحت أو التركٌب
1

 نذكر منها: ،

ثلٌة أ،أسكوالتستٌة، اقتضاء (bilateral)شفتانًاتصال ضمٌري، اتصال بعدي، أسنانً،  -

 .فٌات، بد صرف، بٌولسانٌات، تأسٌمصوتٌة، بد صر

 (ة، موضوعٌة، تجرٌبوٌةبنٌة ) تحتٌة، سطحٌة، شكلٌة، صرفٌة، عمٌقة، مكونٌة، وظٌفٌ -

 .تهجٌن لغة

 .نهضوٌةلسانٌات مؤسسٌة، لسانٌات عمبرٌة، لسانٌات لسانٌات جدٌدة، لسانٌات شعبٌة،  -

 .لغتانً، لغتانٌة، لغة جاهزةتخصص، لغة مٌتة، لغة اصطناعٌة، لغة لغة بٌنٌة،  -

إجتماعٌة، اقتصادٌة، جغرافٌة، جهوٌة، منفٌة، غٌر فصٌحة، فتوٌة،  لهجاتاللهجات: 

 مرموقة، قروٌة، نواة، مفتوحة.

 ماكرو صرفٌة، ماكرو صوتٌة، ماكرو لسانٌات، مبدأ اإلسقاط الموسع، مبدأ الربط ... -

المعاجم: معجم ثالثً اللغة، معجم رباعً اللغة، معجم موضوعً، معجم ناطق،  -

 معجمٌات تطبٌقٌة.

مٌتا ذرٌعً، مٌتا قواعد، مٌتا لسانٌة -
2

، مٌتا متغٌر،  (metalinguistic)الغةٌت، مٌتا لغوي، م

ٌتا معرفً، مٌتا نظريم
3
. 

إٌجاد مقابالت للمصطلحات  هعلٌ ستعصًلى التعرٌب كحل عندما ٌنالحظ أّن الفهري لجأ إ

 مصطلح واحد نذكر على سبٌل المثالاألجنبٌة، وأحٌانا نجده ٌدمج الترجمة مع التعرٌب فً 

الثانً مصطلح "مٌتا لسانٌة" نالحظ أّن الجزء األّول من الكلمة معرب "مٌتا" والجزء 

 مترجم "لسانٌة".

                                                
.236، صعبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة - 1 

مٌتالسانٌة "انتقال ٌحصل عندما نروم توضٌح أو تحدٌد شًء قد ٌكون مدعاة للبس والغموض، كثٌرا  -2

ة ما ٌلجئ المعلمون إلى العامٌة لشرح أمر ما"، محمد ٌحٌاتن، التعددٌة اللسانٌة من خالل األبحاث اللسانٌ

 .75االجتماعٌة الحدٌثة، جامعة تٌزي وزو، ص

.236عبد القادر الفاسً الفهري، اللسانٌات واللغة العربٌة،ص - 3 
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 :إشكالية توحيد المصطلح عند الفهري -(4

إن مسألة توحٌد المصطلح ضرورة تحفزنا للسعً إلى تحقٌقها، لغاٌة إدراك هوٌة "

هذه األمة وإشاعة العلم الجدٌد بٌنها، ومن ثمة ٌكون لها مكان خاص فً هذا العالم، جاء 

المتطلع إلى الجدٌد "
1

تعبر عن وحدة األمة، وثراء لغتها وتجددها، ، ألن وحدة المصطلح 

ذكر ابراهٌم السامرائً فً كتابه " العربٌة فً مواجهة العصر "
2

أّن المستشرق اإلٌطالً  

نلٌونان أول من دعى إلى توحٌد المصطلحات فً مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة فً الجلسة 

حٌث ٌقول     األستاذ علً الجازم ده فً هذه الدعوة الحادٌة عشر من دورته األولى، وقد أٌّ 

 ....                            اتنظرٌالو رسادالم فات بٌنتعدد المترادفات عالمة على اختال إنّ "

 التعدد اللغوي واللهجي:رأي الفهري في  -(5

الحظ الفهري أّن الدول العربٌة والغربٌة انتهجت سٌاسات لغوٌة متعددة لكً ال 

وبالتالً اإلقصاء من التطور على كافة المٌادٌن االقتصادٌة والتكنولوجٌة، تتعرض للتهمٌش 

مثل االنعكاسات السلبٌة لألحادٌة اللغوٌة المهٌمنة على األرصدة التراثٌة اللغوٌة والثقافة 

 الوطنٌة المتفردة.

ٌرى أّن التعدد اللغوي خٌار استراتٌجً لتمكٌن اللغة داخل محٌطها، والمغرب مؤهل 

ز خطة تعرٌبٌة، فمؤهالته تعتمد على الذكاء فً مٌدان البحث اللسانً النظري إلفرا

والتطبٌقً والمقارن باإلضافة إلى األرصدة اللغوٌة وبذلك ٌسهم فً تنمٌة إحدى اللغات 

الست الدولٌة وٌستجٌب لسوق الصناعة اللغوٌة العربٌة علما أّن اللغة العربٌة هً اللغة 

ٌدعو إلى عدم اإلفراط فً ولكنه فً نفس الوقت  ،والمسلمٌنألولى للمغاربة والعرب ا

جه إلى التوحٌد والتجّمع عوض التنوع والخصوصٌة دون إهمال الخصوصٌة والتلهٌج واتّ 

 األخٌر حٌث ٌنبغً بعث الحٌاة والتجدٌد مع مراعاة الهوٌة والخصوصٌة. 

نستنتج مما سبق أّن الفاسً الفهري قد أقام الفهري مشروعه اللسانً على رفض 

واضح لبناء المحدثٌن دراستهم للغة العربٌة على جملة النتائج المحصل علٌها عند النحاة 

القدماء من خالل وصفهم للعربٌة الفصٌحة، كما ٌرى أّن معطٌاتهم زائفة وناقصة ال تفً 

                                                
(، دار الجاحظ للنشر، بغداد،  105ابراهٌم السامرائً، العربٌة تواجه العصر ) الموسوعة الصغٌرة  -1

 .111، ص 1987

.113 -112المرجع نفسه، ص  - 2 
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د جدارة المناهج االستكشافٌة الحدٌثة فً فهمها لنسق من ثم تتأكّ بوصف أو تفسٌر لغوٌٌن، و

اللغة وعملها، بل وإمكانٌة إسهامها فً بناء نموذج نحوي جدٌد
1
. 

بحق  القادر الفاسً الفهري ٌعدّ  عبدأّن مما سبق ذكره، وكحوصلة للفصل نخلص  

على  أحد أبرز ممثلً نظرٌة النحو التولٌدي التحوٌلً فً العالم العربً ، وهو نشٌط 

 نظرٌةبدة مستوى النشر باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة وال أحد ٌشكك فً معرفته الجٌّ 

، فقد أعاد هندسة جاحد إالائقها ومستجداتها وال ٌنكر ذلك إلمامه بتفاصٌلها ودقبو تشومسكً

لة العربٌة، وعالج قضٌة الرتبة والتبئٌر فً المستوى التركٌبً، وربط بٌن بنٌة الجم

ٌّز بٌن المعجم القطاعً والمعجم العام والقاموس والمعجم،  المعجمٌة والمعجم الذهنً، وم

إلى تجاوز النظرٌة النحوٌة العربٌة  مستلهما أفكاره من النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة، ساعٌا

وداعٌا إلى التخلص من الخصوصٌة والتعصب للفكر العربً القدٌم، متبنٌا النظرٌات 

، مساهما فً ترجمة وتعرٌب الحدٌثة على رأسها التولٌدٌة التحوٌلٌة والمعجمٌة الوظٌفٌة

 .المصطلح اللسانً وتوحٌده مقّدما نماذَج وحلول

    

 

                                                
.61و 53واللغة العربٌة، ص  الفهري، اللسانٌات - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

نعرضها مجموعة فً ختام هذا البحث نكون قد توّصلنا إلى جملة من النتائج ٌمكن أن 

 فً النقاط اآلتٌة:

  اللسانٌات هً الدراسة العلمٌة للسان البشري، تعنى بكل اللغات سواء المنطوقة أو

والمتحضرة ، وال تفرق بٌن اللغات أالمكتوبة، الحٌة أو المٌتة، اللغات البدائٌة 

 واللهجات. 

  اهتم الهنود والٌونان والرومان والعرب والغرب باللغة، فكل راح ٌدرسها لغاٌة

كتبهم المقدسة قدٌما أما حدٌثا فاهتموا بدراسة اللغة لذاتها  معٌنة وهً الحفاظ على

 ومن اجل ذاتها فهً وسٌلة أكثر منها غاٌة.

  ّت الدراسات اللغوٌة بمراحل ثالثمر:  

 مرحلة النحو التقلٌدي. -(1 

 إكتشاف الفٌلولوجٌا. -(2 

 اللسانٌات.  -(3 

 لح فً الوطن العربً.بفعل الترجمة وعدم توحٌد المصط تعددت تسمٌات اللسانٌات 

 ...تدرس اللسانٌات اللغة بكل مستوٌاتها الصوتٌة، الصرفٌة، النحوٌة، المعجمٌة 

  م مع بوب، أو 1111إلى القرن الخامس قبل المٌالد أو سنة سانٌات اللنشأة تعود

م مع 1111مع تروبتسكوي،  م1121م مع دي سوسٌر، أو سنة 1111سنة 

 س إاّل.هذه وجهات نظر لٌتبقى تشومسكً و

 نه انبثقت عدٌد المدارس وسٌر المؤسس الحقٌقً للسانٌات، وعٌعتبر فردٌناند دي س

كمدرسة جٌنٌف، المدرسة الروسٌة، المدرسة االنجلٌزٌة، مدرسة براغ، مدرسة 

 كوبنهاغن، المدرسة األمرٌكٌة.

  نشأة اللسانٌات بفعل تظافر عدة عوامل هً: اكتشاف اللغة السنسكرٌتٌة، ظهور

 القواعد المقارنة، نشأة علم اللغة التارٌخً.



 خاتمة
 

  واجهت اللسانٌات فً العالم العربً عامة والمغربً خاصة عدة عوائق خارجٌة

وداخلٌة، أهمها إشكالٌة الترجمة، إشكالٌة المصطلح اللسانً، إشكالٌة التراكم، 

رة ظرة السوداوٌة اتجاه الغرب، العجز عن مساٌالتصور الخاطئ للتراث و الن

 لتطور الحاصل فً مجال البحث اللسانً...ا

 ٌّمة وجدت صدى فً العالم العربً عامة لعبد القادر الفاسً ال فهري جهود ق

مٌة أو فً والمغربً خاصة، سواء كان ذلك فً النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة أو المعج

 توحٌده.ترجمة وتعرٌب المصطلح و

 ٌة على قواعد اللغة العربٌة بمختلف حاول الفهري تطبٌق النظرٌة التولٌدٌة التحوٌل

فنظرٌة الربط  1191فالمعٌار الموّسع  1111نماذجها بدءا بالنموذج المعٌار 

 العاملً...

 تختلف عن وصف تمام حسان وأحمد ى الفهري أّن اللسانٌات التً وصفها سٌبوٌه ٌر

 المتوّكل لها.

 ة العربٌة بل دعى ال ٌعود الفاسً الفهري إلى متون وحواشً القدماء لوصف اللغ

 إلى تبنً تصور جدٌد هو التصور التولٌدي وهذا ما تجلّى فً مؤلفاته.

  ٌستند عبد القادر الفاسً الفهري فً تعامله مع الدرس النحوي العربً على

مصطلحات جدٌدة ذات شحنة تولٌدٌة، لكنه لم ٌخرج عن اإلطار العام لتعلٌالت 

 النحاة القدامى.

  رّكزت جهود الفهري فً مجملها على النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة وتطبٌقاتها على

بها لٌتمّكن العربٌة حٌث حاول تبسٌطها وشرح مبادئها وعالج القضاٌا المتعلّقة 

 المهتمون بها من فهمها وتطبٌقها على قواعد لغتهم.

  ،وهو ما ٌعرف اّتسمت أعمال الفاسً الفهري بالبساطة والتعقٌد فً نفس الوقت

بالسهل الممتنع، كما ٌبدو الفهري فاهما مستوعبا متحّكما فً النظرٌة التً دافع عنها 

وحاول تطبٌقها على لغتنا العربٌة ، لم ٌكن الباحث منغلقا على نفسه بل انفتح على 

 بٌن لغات العالم.اآلخر بكل موضوعٌة لٌمنح لغتنا مكانتها الالئقة بها 



 خاتمة
 

 ٌّمة ٌجب إدخالها فً خانة ٌمكن اعتبار الجهود ا للسانٌة للفاسً الفهري جهودا ق

 الجهود اللغوٌة الهامة التً أضافت شٌئا جدٌدا للدرس اللغوي العربً.

  للفاسً الفهري منهجٌة خاصة فً قراءة الفكر اللسانً الغربً ومبادئه، وما الحظناه

صٌاتها، وهذا قه الواضح فً دراسة المعطٌات اللغوٌة الغربٌة للكشف عن خصوتعمّ 

 دلٌل على تأثره الكبٌر والعمٌق بالفكر الغربً.

  الهدف من هذه الدراسة هو استثمار النتائج واالستفادة منها للتجدٌد فً الدراسات

، النظرة التعصبٌة اتجاه كل جدٌداللسانٌة العربٌة والمقارنة، ومحاولة تخلٌصها من 

 والدفع بها نحو التقّدم واالستمرار والتطور.

 فً األخٌر أقّدم الشكر والتقدٌر إلى أستاذتً الفاضلة فرٌحً ملٌكة، وكذا أعضاء و

 .بحث وكل من قّدم لً ٌد المساعدةاللجنة العلمٌة الموقّرة المناقشة لهذا ال

  ًأبو الطٌب المقري كمال هذا العمل، كما ٌقول الشاعرأعود وأكّرر أّننً ال أّدع : 

 فال ٌغتّر بطٌب العٌش إنسان. عمل إذا ما تّم نقصان                  لكّل 

 ال باهلل علٌه توّكلت وإلٌه أنٌب، والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وما توفٌقً إ

      وبركاته.
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 م.2007هـ/1428، 1القرآن الكرٌم برواٌة ورش عن نافع، دار الفجر اإلسالمً، دمشق، ط

 المصادر: -(1

ط، أحمد بن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، تح عبد السالم هارون، دار الفكر للنشر، د. -1

 د.ت.

، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، لبنان، 04الفراهٌدي، معجم العٌن، جالخلٌل بن أحمد  -2

  .م3002هـ/1424، 1ط

 .م1988، دار الجٌل، دار لسان العرب، بٌروت، 2ابن منظور، لسان العرب، المجلد 3 -

 مادة" ترجم. ، م2001، 2، دار المشرق، بٌروت، طالمنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة -4

 ، مادة " صلح".1989، دار الدعوة، اسطنبول، 2جمعجم الوسٌط،  -5

 المراجع العربية: -(2

، 1ابراهٌم السامرائً، النحو العربً فً مواجهة العصر، دار الجٌل، بٌروت، لبنان، ط -6

 م.1995

(، دار الجاحظ  105ابراهٌم السامرائً، العربٌة تواجه العصر ) الموسوعة الصغٌرة  -7

.1987للنشر، بغداد،   

حمد حسانً، مباحث فً اللسانٌات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، بن عكنون، الجزائر، أ -8

 م.1990د.ط، 

، 2أحمد مومن، اللسانٌات النشأة والتطور، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ط -9

م.2005  

 م.1972أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند الهنود، دار الثقافة، بٌروت، لبنان،  -10

م.1995، 1أحمد مختار عمر، محاضرات فً علم اللغة العام،عالم الكتب، القاهرة، ط -11  

تمام حسان، األصول دراسة إبستمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب، الهٌئة المصرٌة  -12

 1982العامة للكتاب، 

ولوجٌة، منشورات اإلختالف، حافظ إسماعٌل العلوي وأمحمد المالخ، قضاٌا إبستم -13

 م. 2009، 1لعلوم ناشرون، طاودار 
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أسئلة اللسانٌات، منشورات  –حافظ اسماعٌل العلوي، ولٌد العناتً، أسئلة اللغة  -14

 .2003، 1اإلختالف الجزائر، الدار الغربٌة للعلوم، بٌروت، ط

حافظ اسماعٌل علوي، اللسانٌات فً الثقافة العربٌة المعاصرة، دراسة تحلٌلٌة نقدٌة  -15
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 :نشأته -1   

وعاصر فً  ،بالمغرب فاس ف1947ً أبرٌل22الفاسً الفهري ٌوم  ولد عبد القادر  

طفولته العقد األخٌر من االستعمار الفرنسً، نشأ فً أسرة فن وذوق، ففطر على اللغة 

رة العربٌة وآداب اإلسالم، فقد كان والده رجل مبادئ وتربٌة وموسٌقى، وكانت أمه "متحضّ 

 .تتقن كل ما تفعل"

الفرنسٌة والحساب، ثم نال اإلجازة فاس وأظهر تفوقا فً مدٌنة لً فً ى تعلٌمه األوّ تلقّ   

 -لكما ٌقو-س كانت عقٌمةفً اللغة العربٌة. وقد أراد التخصص فً الفلسفة، غٌر أن الدرو

 . ببارٌس العلٌا فً السوربون وقد أتم دراساته إلى االقتصاد، لكّن فقه اللغة كان قَدَره، فاتجه

الكتاب منذ صغره  قضى حٌاته بٌن الكتب قارئا، مؤلفا، مدرسا ومترجما، أحبّ  

مؤلفاته  فانصرف إلٌه بكل همة منشغال به عن كل ما ٌشغل الناس فً هذه الحٌاة، تعدّ 

ت العلمٌة خٌر دلٌل على اهتمامه الكبٌر الكثٌرة ومقاالته المتنوعة التً نشرت فً المجاّل 

 .ربٌة وعناٌته بتطوٌر استعماالتهاباللغة الع

 :مسيرته العلمية والعملية -2

ة وظائف منهاتقدٌرا لعلمه وعمله شغل عدّ  
1
: 

 فً اللسانٌات العامة بجامعة بارٌس السوربون دكتور دولة ودكتور السلك الثالث ،

 والعربٌة وفقه اللغة. 

 امعة محمد الخامس بالرباطبج أستاذ باحث ومدٌر دراسات السلك العالً والدكتوراه . 

  ومؤسس لجمعٌة اللسانٌات بالمغرب.شغل منصب رئٌس  

   م2225 – 1994مدٌر معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب بٌن سنوات . 

   والتكوٌن بالمغرب الخاصة إلصالح نظام التربٌة  فً اللجنة الوطنٌة اعضواختٌر

 .2223-1999بٌن 

                                                
 يمشروع المجتمع الدٌمقراطً العصر، الفهريلدكتور عبد القادر الفاسً فً كتاب لبالل التلٌدي،  - 1

 . م2211-21-27، رهٌن بإدارة موفقة للشأن اللغوي فً المغرب

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/bbce9419-9128-4f62-bc8f-96511001f5d3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
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  م. 2225-1994ونشرة التعرٌب بٌن مؤسس مجلة أبحاث لسانٌة ومدٌر 

 ًمن بٌنها األوروبٌة واألمرٌكٌة دولٌةد من المؤتمرات والجامعات الٌعدال حاضر ف ،

 وشتوتغارت ،ولٌدن ،والسابعة وبارٌس الثالثة ستانفرد، وإم أي تً، وهارفرد،

 .األلمانٌة

 .ًباحث مشارك فً عدد من مشارٌع البحث العلمً دولٌا 

   أستاذ لفرلٌومLeverlhume (. 2228-2227ٌطانٌة )جامعات البرفً ال 

 الَمْجَمع العربً اللٌبً ٌةعضوغل ش . 

 بالرٌاض مركز الملك عبد هللا الدولً لخدمة اللغة العربٌة عضو بمجلس أمناء. 

 التً تصدر من الرٌاض. مجلة اللسانٌات العربٌة المشرف العلمً على ،  

  ًبالدوحة لمشروع المعجم التارٌخً للغة العربٌة ٌشغل عضو بالمجلس العلم. 

  والمقارنة فً كلٌة اآلداب  شغل منصب أستاذ الدراسات العلٌا للسانٌات العربٌة

 .بالرباط والعلوم اإلنسانٌة

 لخامس بالمغرب من مدٌر معهد الدراسات واألبحاث للتعرٌب فً جامعة محمد ا

 .م2225 إلى1994

  رفة اللسانٌة فً الدار البٌضاءرئٌس تحرٌر سلسلة المع. 

  عضو فً هٌئة تحرٌر حولٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة بالكوٌت وحولٌة بحوث

 اللغوٌات الصادرة عن جامعة بارٌس وعضو الهٌئة العلمٌة االستشارٌة لسلسلة

Linguistic Variation Yearbook   ًمستردامأالصادرة ف
1
.  

 

                                                
، مذينت الصخيراث، مؤسست الفكر العربي ،فكر مؤتمر، حلم الىحذة وواقع التقسيم: التكامل العربي - 1

 .30، الذورة ديسمبر 30-30 ،ربيتعالمملكت ال

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_3_-_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/9b95a8cb-51b6-4309-9fe2-c519bd87145a


حياة عبذ القادر الفاسي الفهري                                                           ملحق:  

 

97 
 

فهري ٌواصل جهوده فً االرتقاء بعلم اللغوٌات العربٌة الحدٌثة من ال فاسًما زال الو  

خالل اإلشراف على العدٌد من الطالب والباحثٌن والمشاركة فً تنظٌم المؤتمرات 

 والمنتدٌات العلمٌة. 

 العلمية:  هاربتج -3  

علمٌة حدٌثة، وقد أتاح له سعى إلى إعادة بناء النظرٌة اللغوٌة العربٌة على أسس   

منذ سبعٌنٌات القرن  -المسار التعلٌمً الغنً والمتنوع فً األوساط الجامعٌة الغربٌة 

توظٌف المناهج العلمٌة األكثر تقّدما فً مقاربة المسألة اللغوٌة فً العالم العربً،  -العشرٌن

 عربٌة فً إطار مقارن.والمساهمة فً تقعٌد أصول الدراسات اللسانٌة التً تتناول اللغة ال

وقد تجاوز دائرة البحث اللسانً التقنً لٌتناول مسألة اللغة العربٌة فً سٌاقها الحضاري 

والسٌاسً العام، حٌث ربط بقوة بٌن وضع اللغة العربٌة والدور الحضاري للعرب فً زمن 

حاسم فً  العولمة، فاللغة عنده لٌست مجرد أداة تواصلٌة وبطاقة هوٌة، بل هً عامل تموقع

 شبكة المبادالت االقتصادٌة والثقافٌة عبر العالم.

اللغة عنده لٌست هوٌة وسٌادة فحسب، بل هً أٌضا أداة للتنافس المرجعً الفكري ف  

والثقافً والتموقع االقتصادي واإلعالمً والرقمً
1

، عالوة على التموقع السٌاسً، وفً هذا 

أو علمٌا أو تقنٌا فقط، طبعا هذه المشاكل لها السٌاق ٌقول: "فاللغة لٌست مشكال ثقافٌا 

أهمٌتها، ولكن المشكل بالدرجة األولى سٌاسً، فاألمر ٌتعلق بسٌادة الدولة، وال نهوض وال 

 تنمٌة دون تحقٌق الكرامة لإلنسان، وحق المواطن فً لغته جزء من كرامته".

شأن نخبة جامعٌة فقط، النهوض باللغة العربٌة لٌس مهمة البحث العلمً وال  أنّ  ٌرى  

بل ٌتطلب قرارا سٌاسٌا حازما، ٌعٌد للغة العربٌة وظائفها فً الحٌاة العامة واإلدارٌة 

واالقتصادٌة
2
. 

                                                
فً كتاب للدكتور عبد القادر الفاسً الفهري..مشروع المجتمع الدٌمقراطً العصري بالل التلٌدي،  - 1

  م.2211-21-27، رهٌن بإدارة موفقة للشأن اللغوي فً المغرب
ح "السٌاسة اللغوٌة فً البالد العربٌة،، محمد وحٌدي - 2 ٌُشرِّ  26األحد  عبد القادر الفاسً الفهري 

 .22:22م، 2213أكتوبر 
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تدٌن الجامعات المغربٌة للفاسً الفهري بدور تأسٌسً فً تشجٌع االهتمام بحقل     

اللغوي، وتبنى لهجة شدٌدة اللسانٌات التولٌدٌة بوجه خاص، فقد شارك فً النقاش العمومً 

قام بتفنٌد مزاعم  اضد دعاوى االستعاضة عن الفصحى والتمكٌن للعامٌة فً المغرب، كم

 بعض فصائل الحركة األمازٌغٌة بالطابع القسري لتعمٌم العربٌة فً التارٌخ المغربً.

معهد "ماساشوستس  حظً باعتراف واسع من قبل األوساط العلمٌة اللسانٌة، مثل

أشاد بقٌمة أبحاثه العالم اللغوي المعروف نعوم  ولوجٌا" بالوالٌات المتحدة، وقدللتكن

مجلة علمٌة بثالث لغات  ، تمّكن من وضع هٌكلة جدٌدة لمعهد التعرٌب كتأسٌستشومسكً

)مجلة أبحاث لسانٌة( ونشرة دورٌة، باإلضافة إلى مجموع من الوقائع والمعاجم واألعمال 

األخرى
1
. 

 لمي:إنتاجه الع -4

ٌّمة وّجهها للقارئ العربً دكتور عبد القادر الفاسً الفهري إقّدم ال  بصفة نتاجات علمٌة ق

خاصة وغٌر العربً بصفة عامة، وهً عبارة عن دراسات تجّسدت فً مؤلفاته المتنوعة، 

 ونشرت فً مختلف المجالت العلمٌة.

   كتبا عدٌدة تنّوعت ما بٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة نذكر منها ماٌلً: ألّف 

 بجزئٌه األّول والثانً، له أربع اللسانٌات واللغة العربٌة "نماذج تركٌبٌة وداللٌة ،

م، الطبعة 1985طبعات، الطبعة األولى طبعة دار توبقال بالدار البٌضاء سنة 

م، الطبعة الرابعة سنة 1993الثالثة سنة م، الطبعة 1988الثانٌة طبعة الثانٌة سنة 

 .م.2222

 )دار توبقال للنشر، الدار البناء الموازي )نظرٌة فً بناء الكلمة وبناء الجملة ،

 . م1992الطبعة األولى سنة البٌضاء، 

  م.2227عام ، منشورات زاوٌة، الرباط اللغة والبٌئة: أسئلة متراكمة 

 دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء،  ،العربًلتخطٌط فً البحث اللسانً المقارنة وا

 م.1998الطبعة األولى سنة 

                                                
أسئلة اللسانٌات فً الثقافة  -أسئلة اللغة اسماعٌل علوي، حوار مع عبد القادر الفاسً الفهري،حافظ  - 1

  أستاذ اللسانٌات، كلٌة اآلداب، أكادٌر، المملكة المغربٌة. العربٌة،
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 )دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، سنة  ،المعجم العربً )نماذج تحلٌلٌة جدٌدة

 . م1985

 عربً، بمشاركة نادٌة العمري -فرنسً -معجم المصطلحات اللسانٌة، إنجلٌزي ،

 م.2229عام  دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروت،

  ،م.1997المركز الثقافً العربً، بٌروت، صدر عام المعجمة والتوسٌط 

 أزمة اللغة العربٌة فً المغرب، بٌن اختالالت التعددٌة وتعثرات الترجمة ،

 م.2212عام  منشورات زاوٌة الرباط، ودار الكتاب المتحدة بٌروت،

 دار الكتاب الجدٌد المتحدة، ذرات اللغة العربٌة وهندستها، دراسة استكشافٌة أدنوٌة ،

 م.2212صدر عام بٌروت، 

  السٌاسة اللغوٌة فً البالد العربٌة: بحثا عن بٌئة طبٌعٌة، عادلة، دٌموقراطٌة

م2213عام  ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروتوناجعة
1
. 

  ،اللسانٌات العربٌة: الشكل والتأوٌل، منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 م، نشره باللغة الفرنسٌة.1982باط سنة بالر

-Key Features and parameters in Arabic Grammar Amsterdam John 

Benjamins. 2012 

-Issues in the Structure of Arabic Clauses and dordrechet. 

Kluwer Academic. Boston words. Publushers. 1993.
2

 

 

                                                
1
 اللسانٌات، وقع المركز العربً لألبحاث ودراسةم - 

http://www.dohainstitute.org/portal  

 اللسانٌات، العربً لألبحاث ودراسةوقع المركز م  2-

http://www.dohainstitute.org/portal  
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تكريماته:-5

 

ٌّز من مؤسسات عربٌة    حصل عبد القادر الفاسً الفهري على العدٌد من مٌدالٌات التم

 ودولٌة، اعترافا بخدماته للغة العربٌة وخاصة اللسانٌات العربٌة من بٌنها:وإسالمٌة 

 م.1992جائزة االستحقاق الكبرى فً الثقافة والعلوم من وزارة الثقافة المغربٌة سنة 

 م.2226ٌة فً اللغة واآلداب فً الرٌاض سنة جائزة الملك فٌصل الدول 

  ًٌُلقّب فً المغرب –عقدت ندوة علمٌة دولٌة بالرباط تكرٌما للعالمة المغرب  -كما 

م2213سبتمبر  24بتارٌخ 
1
. 

                                                
 ، تارٌخالقدس العربً ندوة علمٌة دولٌة بالرباط تكرٌما للعالمة المغربً عبد القادر الفاسً الفهري -1

  Wayback Machine على موقع 2216مارس  24 نسخة محفوظة 2213سبتمبر  24الولوج 

http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2013/03/03-27/27e34.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://web.archive.org/web/20160304205945/http:/www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=data/2013/03/03-27/27e34.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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 الحسن الثانً وسام العرش من درجة فارس، تسلمها من الملك
1
. 

  ِئزواجهذه ال حت لهُمن   ٌ ة المعاصرة وسعٌه تقدٌراً لدراَساته الَعمٌَقة للنظرٌات اللغو

ة الحدٌثة  ٌ ٌ ة القدٌمة فً ضوء المعطٌات العلم ٌ ة العرب ٌ ة اللغو  .إلى إعادة بناء النظر

هذه التكرٌمات كانت بمثابة الدافع أو الحافز الذي جعله ٌخّطط للعدٌد من المشارٌع العلمٌة 

 :اآلتً ، من بٌن طموحاتهالمستقبلٌة التً ٌسعى إلى تحقٌقها فً أقرب اآلجال

 .االستثمار فً مجال التركٌب والداللة والمعجم 

 .إقامة معجم عربً جدٌد، ووضع أسس جدٌدة للمعجمٌة العربٌة 

  ًإقامة عناصر لنحو عربً جدٌد، والهدف من كل ذلك إدماج اللغة العربٌة ف

المجتمع الدولً بصفة أكثر فعالٌة
2
. 
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، 2213مارس  29- 28- 27هـ ،  1434ى جمادى األول 17-16 -15،السٌمٌاء، التخطٌط، والتربٌة

 .بمقر كلٌة اآلداب بالرباط

ي.الفاسً الفهرحافظ اسماعٌل علوي، حوار مع عبد القادر  - 2  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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