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 شكر و عرفان
 

ال يسعنا إال أن نتقدم ابلشكر و العرفان اخلالصني إزاء من أعاننا و غمران جبميلهم و من كان 
  إجناز  هذا العمل و لو بتوجيه أو كلمة تشجيع...له الفضل علينا بعد هللا عز و جّل يف 

سدي وافر و جزيل الشكر إىل األستاذ الفاضل "بوزيد مومين" نو يف هذا املقام العلمي اجلليل 
الذي أكرمنا ابإلشراف على هذا البحث و أفادان بنصائحه و إرشاداته و توجيهاته طيلة مدة 

 إشرافه على هذا العمل...
و االمتنان إىل أعضاء جلنة املناقشة، و إىل كل من ساعدان يف إجناز هذا  كما نتقدم ابلشكر

 البحث من قريب أو من بعيد...
و نصلي و نسلم على املبعوث رمحة للعاملني و على آله و صحبه أمجعني و من تبعهم إبحسان 

 إىل يوم الدين.
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 مقدمة:

 نسلم على أشرف املرسلني سيدان حممد، أما بعد:و نصلي و به نستعني و بسم هللا الرمحن الرحيم، 

   هبا اإلنسان -جل و عز -عرفت اجملتمعات البشرية اللغة مند أقدم عصورها، فاللغة ظاهرة إنسانية ميز هللا 

مر إىل معرفة كيفية التواصل ابللغة ، مث  ارتقى به األمه على سائر خملوقاته، فسعى على مر العصور إىل معرفة  كر  و 
اسة إقامة التناسق بني االستعمال والدر مبا يضمن له ؛ استخدامها و خواصها و التعرف على كوامنها و ماهية اللغة 
 العلمية .

ها، مما جعل خصائصو معرفة حقيقتها و على دراسة الظواهر اللغوية  حث اللغوياملهتمون ابلبقد أقبل و 
ود مبوضوعية الطرائق اليت متكنه من حتقيق هدفه املنشو أحسن األساليب و الفكر اإلنساين يسعى إىل البحث عن أكمل 

 .نزاهةو 

يف  عليه الدارسنيفر من جممل ما اشتغل اليت أخذت احلظ الواأهم الدراسات من الدرس اللساين  يعد  و 
ر يف أوائل القرن الذي ظه ولعل هذا التميز الواضح  اليت شهدهتا خمتلف العصور،جماالت البحث األدبية واللغوية 

على يد العشرين  موضوعية و ، هذا الرجل قدم دراسة جديدة علمية "فرديناند دي سوسري"العامل السويسري جتلى  
الدراسات  اسات اليت سبقته، مبتعدا عن النزعة الفلسفية اليت كانت مسيطرة علىدر لمتبنيا منهجا جديدا مغايرا ل ،للغة

 .ومطو را هلا الدراسات اللغوية اليت سبقتهو مستفيدا بذلك من األعمال و ، هاللغوية يف عصر 

العديد شتغل ها من هذه الدراسات اللغوية، إذ احظ  هلا اللغة العربية وابلنظر إىل تراثنا اللغوي العريب جند أن  
هود هؤالء ترااث قد خلفت لنا جو أحواهلا، و بدلوا غاية وسعهم يف تقعيد تراكيبها و العلماء خبدمتها و من الباحثني 
بذلك شغلت الدراسات اللغوية القدمية مكانة مركزية يف الثقافة العربية، فنجد و ،  ة ابلغة األمهيةلغويودراسات 

للغوي الذي رتاث اللغوي العريب، فمنهم من اهتم بتحقيقه، فجمع الرصيد االلغويني يف العصر احلديث انشغلوا هبذا ال
لها حماولني اقرتاح نظرة حتليو دراستها و منهم من قام ابلبحث يف النصوص و التعليق عليه، و قام بشرحه و تركه القدامى 

توصل إليه الدراسات يت مل تالكشف عن اجلوانب اخلفية الو ، مستفيدين من اجلهود اللغوية املعاصرة، جديدة إىل اللغة 
ن ماهية ر عاستفسإىل اال يدفعهذا ما و أعمال عربية، و متولدة عن جهود و السابقة، فهناك من يرى أهنا انجتة 

  جدواها يف ظل  تعد د املفاهيم والتصو رات؟.و اللسانيات العربية 
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اسات اللغوية طالع على الدر إلذلك ابو ، طلقاهتانمو عربية التطرق إىل اللسانيات ال اولولعل هذا البحث حي
ملفكرين عرب أمثال: عبد القادر الفاسي الفهري، عبد السالم املسد ي، عبد الرمحن احلاج صاحل، الذي ميثل هذا 

خالل  لوطن العريب، الذي برزت دراساته يف العلوم اللغوية احلديثة منااألخري واجهة تربز واقع البحث اللساين يف 
ماء رية اخلليلية احلديثة" اليت حاول من خالهلا إعادة قراءة الرتاث العريب األصيل الذي تركه العلنظريته الشهرية "النظ
 ة ألعمالهبستيمولوجيإدراسة كانت من جاء من بعدمها من النحاة األوائل، لذلك  و سيبويه، و األوائل أمثال اخلليل 

فكرين لساين العريب عن طريق جهود بعض املدوى التسسي  للدرس الجب املتعلقةو هذا ما يفرض طرح اإلشكالية 
 العرب حيث تتفرع هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت منها:

 ابملفهوم املعاصر؟ هل هناك لسانيات عربية 

 ا تبنت منهجا أم أهن املنهج الذي تبنته؟ هل تبنت املنهج الغريب؟ وإذا كانت هناك لسانيات عربية، ما ه
 تفكري العريب يف إجناز اللغة ؟ ترى فيه التناسق مع طبيعة 

   ر العريب موضوع اللسانيات؟كيف تلقى املفك 

 كيف ساهم عبد الرمحن احلاج صاحل يف إزالة الشكوك حول أتصيل البحث اللساين العريب؟ 

  فها يف إطار النظرية  اخلليلية احلديثة؟القضااي اليت وظ  و ما هي املفاهيم 

اليت  بعض النتائج لوصول إىلعلى ا تساعداليت صياغة فرضيات مبدئية  ل أكثر يف هذا البحث وجبيفصتللو 
 الفرضيات: هاتهمن بني يستخلصها البحث و 

سانية قواعد لو قد يكون احلاج صاحل رجع إىل الرتاث الذي وضعه النحاة األوائل من أجل إثبات رواسي  -
 عربية خالصة.

 دوا على ترمجتها فقطربية بل اعتمنيات عامل يضعوا لسو سانيني العرب فقد أتثروا ابللسانيات الغربية لال نأ -
 و خصوصية اللغة العربية .و هو ما يتناقض مع طبيعة 

استقصاء و  ليلــبتح ذلكو د يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، اعتمالاكان ولتسكيد هذه الفرضيات،  
لك بتتبع مسار الدرس ذو ابملنهج التارخيي،  ةنستعااالمع ،اخلليلية مفاهيم النظرية و  "احلاج صاحل"عبد الرمحان أعمال 

 ؛فصلنيو  مدخالمقد مة و  اشتملت باع خطةقد اقتضت طبيعة املوضوع ات  و  .تطورهو العريب يف نشسته و اللساين الغريب 
يف لواردة صطلحات الملخامتة كانت حوصلة هلذا البحث، فاملدخل فيه ضبط و الثاين نظري تطبيقي، و األول نظري 

ن التسسي  احلداثي، الدرس اللساين، الدرس اللساين العريب،  إضافة إىل سرية عبد الرمح:عن  مت  احلديث فيهعنوان ال
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ضمن حالة تف، "التسسي  للحداثة اللسانية يف الغرب:" أما الفصل األول املعنون ب .أهم أعمالهو احلاج صاحل 
اليت   ارس اللسانيةاملدخمتلف يف البحث اللساين إضافة إىل "ي سوسري د انتشار دروس وجهود "الدرس اللساين قبل 

احلداثي للسانيات  يات التسسي لجت:" املوسوم بو ، أما الفصل الثاين كانت نتاجا لظهور اللسانيات الغربية املعاصرة
األو ل  ة عناوين يتناولثالثقد أدرج حتته عنصران أساسيان، األول يتفرع إىل ف، "العربية عند عبد الرمحن احلاج صاحل

 :عن ضم ن احلديثتالثالث و ، "التسسي  املنهجي للدرس اللساين العريب"الثاين و ، "التسسي  للمصطلح اللساين"
محن احلاج صاحل لتفكري اللساين عند عبد الر :"ا ص ل، أما العنصر الثاين فخص  "آليات التفكري اللساين عند العريب"

 تما توصل متثل حوصلة ألهم خري خامتة األ و يف ، "مشروع الذخرية اللغويو ة احلديثة من خالل النظرية اخلليلي
 إليه الدراسة.

 حتقيق مجلة من النتائج أمهها: ،من خالل هذه الدراسة وح املرجتىطمالو 

 إزالة الشكوك حول أتصيل الدرس اللساين العريب. -

 التسكيد على وجود لسانيات عربية حمضة. -

القضااي اليت و ث العريب األصيل يف الدراسات العربية اللسانية احلديثة من خالل املفاهيم كشف أمهية الرتا -
 تناوهلا احلاج صاحل يف أعماله.

 الوصول إىل توضيح مي  اجلوانب التسسيسية للسانيات العربية.  -

ا اللسانيات هأما عن دوافع اختيار هذا البحث فإهنا ترجع إىل حماولة الكشف عن املنطلقات اليت قامت علي
  لسانية الغربيةالدراسات ال ظل  سيطرةالوصول إىل واقع الدراسات اللسانية العربية يف و العربية،  وسواء الغربية أ

 -على مر  السنوات السابقة من الدراسة  -بعد ان قد أخدان ،ضمن التخصص اللساين املدروس اندراجه كذلك و 
م انشغاالت البحث من أهإضافة إىل كون ذا العلم، هب نريجتعلنا نست جمموعة من الدروس النظرية اللسانية اليت

 .املعاصر مبختلف مشاربه وغاايته البحث اللساين

فقد كانت فيه دراسات عديدة، تظهر من خالل أعمال جمموعة من  ،ونظرا ألمهية هذا املوضوع
حلاج صاحل، ن افاسي الفهري، عبد الرمحالقادر الوالدارسني العرب، أمثال : عبد السالم املسدي، عبد  املفكرين

وغريهم. فنجد عبد السالم املسدي قدم جمموعة من األعمال منها : اللسانيات وأسسها املعرفية، قاموس اللسانيات 
وعدد آخر من األعمال املهمة ، إذ قام يف أعماله ابملقارنة بني الرتاث اللغوي العريب واللسانيات الغربية، كما جتاوز 

 اله مرحلة الرتمجة والنقل إىل التوليد واالكتشاف يف الرتاث اللغوي العريب .يف أعم
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 كما تناول هذا املوضوع أيضا عبد الرمحن احلاج صاحل، يف أعماله، اليت تربز من خالل نظريته اخلليلية احلديثة،
ن الرتاث مفاهيم لسانية م حيث أكد من خالهلا أن للعرب مناهج لغوية ، كما أكد أن اللسانيني الغربيني قد أخذوا

النظرية ناول ن بنية اللغة العربية، وقد تاللغوي القدمي، وأكد أن هذا التسثر انتج عن طريق ما كتبه املستشرقني ع
 ها يف البحث. العصر احلديث ومناهجاخلليلية دارسني أمثال التوايت بن التوايت يف كتابه املدارس اللسانية يف 

 :ض منهابعذكر ميكن إثرائه و سندا يف اإلحاطة هبذا املوضوع و املراجع اليت كانت عوان و من أهم املصادر و      

تابه كعبد الرمحن احلاج صاحل، كذلك  :الثاين لو األول  ؛جبزأيه "دراسات يف اللسانيات العربيةو حبوث " -     
نشسة الدرس " " ،عند العرب مفهوم الفصاحةو السماع اللغوي العلمي  وكتابه"،"دراسات يف علوم اللسانو حبوث :"

توايت بن :الل "مناهجها يف البحثو املدارس اللسانية يف العصر احلديث "فاطمة بكوش، :ل "اللساين العريب احلديث
، إضافة حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة لشفيقة العلوي نعمان بوقرة،:ل "قضاايها الراهنةو اللسانيات "توايت، 

 إىل مراجع أخرى...

 والبد من اليت ،عراقيل يف هذا البحثو من صعوابت  ه البحث هذا املقام أن ذكر بعض ما واجيف ال يفوتو 
 واليت منها: بدهتا يف سبيل البحث العلمي ، و حتقيق الغاية منه،مكا

 ابملعاصرزج الرتاثي انية اليت متميدان االشتغال على الدراسات اللسشعبه وقلة خربتنا يف تو صعوبة املوضوع  -
 العريب منه والغريب.

 وسع يف هذا املوضوع.تالذي حال دون الو ، ضيق الوقت -

 صعوبة احلصول عليها.و ات كتباملندرة املراجع على مستوى  -

 صعوبة حتليل املادة العلمية املشتغل عليها. -

من قيمته،  البحث أكثر لسنا نزعم هلذاو يف هذه الدراسة ما استطعنا من جمهودات،  ناغاستفر ارغم هذا فقد          
 عي ما ال يراه القارئ به، إال أننا كلنا أمل أن يكون هذا العمل ذا فائدة.ند   وأ ،خفي وفال ندعي اإلتيان جبديد أ

 ،تعاىلو أصبنا فمن هللا سبحانه و جل على توفيقه إلمتام هذا العمل، فإن وفقنا و يف اخلتام نشكر هللا عز و 

كما نتوجه ابلشكر اجلزيل لألستاذ املشرف "بوزيد مومين" على تبنيه هذا البحث .أنفسناأخطسان فمن و إن أخفقنا و 
عيد من بو على مساعدته، كما نشكر كل من كانت له يد العون من قريب أو على نصائحه القيمة و على توجيهاته و 

 .يف إخراج هذا العمل
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 ساين قبل دي سوسري:لحالة الدرس ال -1

ما و  يف اللسانيات الغربية احلديثة، " من ثورةF.de Saussure"كتاب دي سوسريعلى الرغم مما أحدثه  
غري مباشاارة  وبطريقة مباشاارة أ- حركة لسااانية بعد حيمله من جّدة يف الطرح واملنهج معا، وما أحدثه من أثر يف كل 

إالّ أنه ال ميكن تصاااااور أح مباحري ساااااوساااااري يف ما اااااراته انطلقه من عبقرية اّدة وحد ا، و  تسااااابقها ماوالت  -
ني وإح كاح أتساايسااا ملرحلة جديدة مغايرة لتصااورات السااابق -يدة يف دراسااة اللغة ميدميا وحديثا، إإ إّح ما ااراته عد
دت من حبوثهم ،الساااااااااااايما ما ميّدمه علمال النحو التقليدي العاد من ميبل ، لدل ااننود ، واليووح ،الروماح و "أاا -

ف حىت هناية القرح الثامن عشااار مي.ديض ت اااااالعرب ، ودراساااات الباحثني يف القروح الوساااطى ، وعصاااار النه اااة 
ث اللسااااااااااانيات التارنية واملقارنة الل بر ت يف القرح التاسااااااااااف عشاااااااااار، و ا ااااااااااة أعمال  اران  بوب ، إىل إلك حبو 

  1 و النحاة الشباح   بعد إلكض"

إال ضضضضمجالية واترنية واجتماعية و ايلولوجية :دي سااااوسااااري تتم حسااااد مقار ت متعددةميبل دراسااااة اللغة وكانه 
، وأ بح له مقوماته أحدث ثورة منهجية يف علم اللساح ا9191مة" سانة أح نشار كتابه "درو  يف اللساانيات العا

 ودعائمه الل يرتك  عليها ، كحقل مستقل أاادت منه العديد من املنا ج ايما بعدض

ميبل القرح الثامن عشااااراااااااااااااااااا عرف العا  تطورا مد شااااا يف الدر  اللغوي، إإ "وميد إ د الدارسااااوح إىل أنّه 
جااديااد مغاااير للقاادد يهتم باادراساااااااااااااااة اللغااات و ليلهااا، حبيااري  هرت حركااة أدبيااة واّنيااة باادأت تتجلى بوادر منهج 

ح  هرات يف اوالساااااااااافية يف أملانيا تدعى احلركة الرومانسااااااااااية الل جالت كرد اعل  ااااااااااد الك.ساااااااااايكية والعق.نية اللت
ل نشأت يف  ذ  احلركة المف العصاور القدمية، وميد ساارت الدراساات اللسانية للغات اانند وأوروبية جنبا إىل جند 

 ض 2 ذور الثقااية والعرميية والحملية"ضأملانيا الل را ه كل ما  و تقليدي وتركي  ا على اجل

لذا ميكن القول أح أ م اجملاالت الل  هر ايها أثر الدراساااااااااااااات احلديثة  و اال الدراساااااااااااااات اللساااااااااااااانية 
 القومية، و يف  لها مت اال تماد بتعليم اللغة القوميةض

بني اللساااااانيات و ذ  التيارات الفكرية واجلمالية األكل بشاااااكل  ا  وتت اااااح الع.ميات االبساااااتمولوجية 
  الذي كاح الشاايصااية الرئيسااية يف احلركة األدبية j.G.Herder ردر  ض يف أعمال عدد من الكتاب مثل: يضج"

                                                           
 ض99   0290  20ط ،بيه احلكمة، اجل ائر مف ماولة أت يلية يف الدر  العريب القدد، اللسانيات التداولية: ليفة بوجادي ،   1 

 ض29،  9111التسابق و التطور، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،  :جفري سامسوح، املدار  اللسانية   2 
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كتاب "رسااااااالة يف   اأتثري ومن أكثر ملفاته  لذي مجف الرتاث واألغاين الشااااااعبيةضا "العا اااااافة واالنداا "املعرواة  ساااااام 
"و و مؤساااساااا اللساااانيات األملانية الذي مجف مف أ يه  JacobGremm"أ ااال اللغة"، وأد أي اااا غ كوب غرد 

لذاتية يف  ذا العصااااار   "خمتارات من احلكاية األملانية الشااااعبية"، وميد عراه الدراسااااات اللغوية"Wilhelm"ويليم 
 (1)ض"النحو والب.غة وسيطرة الن عة الدينية والتأمل العقلا البعيد عن احلقائق املو وعية والسيما يفوالتيمني، 

 قرح الثامن عشااااااااار ال ويف  ل ا تماد املشاااااااااتغلني اجال اللساااااااااانيات اعراة اتريمت اللغات و أ اااااااااوانا ،مّت يف
حني أعلن يف الربتغال    وميد كاح ميا ااايا يف كالكتاW.jonesاكتشااااف اللغة السااانساااكريتية على يد وليم جون   

مهما كاح  -تية ير إّح اللغة الساااااانسااااااك"أماد اجلمعية األساااااايوية عن أهية  ذ  اللغة للبحوث اللغوية األوروبية يقول: 
ها وأغىن من ال.تينياة و ا تنم  عن ثقااااة أرميى من ثقاااة  اتني اللغتني، لكن بنياة رائعاة أكمال من ايغريق -ميادمهاا 

وثيقة من القرابة، سااوال من وحية جذور األاعال أد وحية الصااين النحوية حىت ال ميكننا  مف إلك تتصاال اما  االة
أح نغ و  ذ  القرابة إىل اّرد املصاااااااادمية، وال يساااااااف أي لغوي بعد تفحصاااااااه  ذ  اللغات الث.ث إال أح يعرتف  هنا 

 (2)ض"تتفر  من أ ل مشرتك  ال من الوجود

الذي د،  9121 "الذي ألّفه سااااااااااااانةحول لغة ااننود وحكمتهم"يف كتابه  "F.Shlegelوعن شاااااااااااااليجل "
"  p. de Barthelemy""  رمتلا"ويف احلقبة الل  هر ايها أ اااادر األب " ض ا جون يشاااارح  ذ  الن رية الل  ّور 

بعنواح "ميواعد السااااااانساااااااكريتية" وق ر بعنواح "يف ميدد اللغات السااااااانساااااااكريتية والفارساااااااية واجلرمانية والتجانس  كتا 
بعد ا ويف األرتا  ااااااادرت اموعة من الكتد تعاك السااااااانساااااااكريتية، لكن  ريس غدت مرك  الدراساااااااات  ضهما"بين

 ض 3 "املتصلة اذ  اللغة

لغة وكاح لدراساااااااااااااة األوروبيني ل كثريا من الباحثني من أملانيا واألي ا، و ميد اساااااااااااااتقطبه  ذ  الدراساااااااااااااات
 لم اللغة املقارح التارناع األوروبية ممّا كّوح املرحلة األوىل يف منوّ  ، وإلك اقارنتها  للغاتا ام االسااااانسااااااكريتية أتثري 

الذي اثر دي سااااوسااااري ايما بعد واعترب  مناايا ملا  دف إليه الدراسااااة العلمية ، و إمنا ميكن اسااااتثمار  يف  ل ثنائية 
 قين / اترناض

                                                           
 ض3-9   مرجف سابق، التسابق والتطور، تر:ممد  غد كبة، :اللسانيةجفري سامسوح، املدار    1 
 ض91-91ين ر: أمحد ممد ميدور، مبادئ اللسانيات، مرجف سابق،     2 
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الذي در   Chligel شاااااااليجل وأشاااااااهر من  ّبق األسااااااالوب املقارح يف الدراساااااااات اللغوية يف تلك الفرتة
احل ااارة اانندية، وأسااهم يف تصاانيا اللغات، ونبه على  اا.ت التشااابه الكثرية الل تربأل اللغات األوروبية واانندية 

رائدا من رّواد القواعد املقارنة، مف أح أحباثه نشاااااااااارت بعد   R.Raskواآلرية بع ااااااااااها ببعن، كذلك كاح راسااااااااااك 
"  اااااااحد كتاب يف القواعد األملانية J.L.Grimm" ومن رّواد  ذا األساااااالوب أي ااااااا "غرد Boppكتاب "بوب 

 من مؤسسا األسلوب التارنا أي اضو و يعد 

الل تصاااّنا جهود   ااامن الطور الثالري من الدراساااات  " اهو مؤساااس القواعد املقارنةBoppأّما بوب ""
ميرح من  صااااايبحري يف اال املقارنة نا ل ، اللغات ايما بينهاميكن مقارنة اللسااااانية الل اكتشااااا من  .انا أنه 

عملها  بل تعتمد  ريقة املوا نة الدمييقة الصااااااارمة، وتنتها من،ال من، و ا ال تسااااااعى إىل تتبف اترنها  طوة  طوة 
البّد أح  ، ومن ثّ ةال ميكن أح يكوح من ميبيل املصاااادا إإا أثبته أح التشاااابه بني أشاااكال لغتني ،أو تساااتنفذ  اميتها

ا أح تكوح إحااداهااا منحاادرة من األ رل ، تكوح اللغتاااح ميريبتني من الناااحيااة التوليااديااة ا أح تنحاادر  ،إمااّ معااا من  اوإمااّ
أ ااادر ارانس بوب   9191و ميد كاح إلك منطلقا للفيلولوجيا املقارنة أو النحو املقارح، افا سااانة  ضأ ااال مشااارتك

اليوونية و  يتية در  ايه الع.ميات الل تربأل  ذ  اللغة  جلرمانية وكتا  أمسا  ن اد التصاااااريا يف اللغة الساااااانساااااكر 
  1 ال.تينية و غري ا"

، والساااااااااااااايمااااا "ماااااكس "بوب"والبااااّد من ايشااااااااااااااااااارة إىل بعن اللغويني الااااذين ينتموح إىل ماااادرسااااااااااااااااااة  
 ؤالل  ضوكّل من" A.chleicher""" و"أوغساااه شاااليشااارG.curtuis""تيو " و"جورج كور Muller""مولر

 ، حبساااد  ريقته ، واا يرا  يتناساااد مف  بيعة الدراساااات اللغوية يف  ذا املنهج ريا للدراساااات املقارنةميّدد جهدا و 
   ضالذي استعصى على التحديد التساعه و كثااة مادته

 -نتيجااة لتطور األساااااااااااااالوب املقااارح الااذي اعتمااد يف  رو العلميااة على ر اااااااااااااااد التطور التااارنا-ث  هر "
من  .ل امو  ،م إبثبات القرابة بني اللغات، بل يهتم اعراة مجيف التطورات اللف ية يف لغة ما أسلوب جديد يهت

، مف بقال تدا ل د تقريبا 9111عاد لكن التفريق بني األسااااااااااااالوبني: املقارح والتارنا   يت ااااااااااااااح إال بعد  ضاترنها
ية و اللغوية، بني الع.ميات التارنة يبحري يف املقارناألساااااالوبني، حيري أح  ذا العلم املسااااااامى  للساااااااانيات التارنية 

اللغات الل تنتما إىل أسرة واحد، و إإا كانه اللغة األد الل انبثقه منها األسرة الواحدة غري موجودة النقرا ها، 

                                                           
  ض91القرمادي، مرجف سابق،  ارديناح دي سوسري، درو  يف األلسنية العامة، تر:  احل   1 
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اإح  ذا الفر  من اللساااانيات يبحري عن األ ااال و حياول و اااف  اااورة تقريبية له، و إلك  لكشاااا عن اجلواند 
 ض 1 تشااة بني اللغات الل تنتما إىل  ذ  األسرة"امل

بو اااااف القواعد التارنية، كما ا تمه مدرساااااة النحويني  "شاااااليشااااار"  وDiez  "ديي "و"غرد"لقد ا تم  و
متأثرة بنفوإ علم التاريمت الذي كاح يعد  العلم الرائد يف اكر القرح  ،اذا األسلوب Néogrammairiensالحمدثني 

 ضبتتبف تطور ال وا ر الصوتية و الرتكيبية أو الداللية يبحري يف ميوانني التطور اللغوي ، الذي  ،ود91

 و ؛د  02د وأوائاال القرح  91مااا لبااري أح ات ااااااااااااااحااه معاااملااه أوا ر القرح  ،ق ر جاادياادا لكن أساااااااااااااالو 
وميواد  ذا األسااالوب  "ضارديناند دي ساااوسااري"ث  A.Mrty"أنطواح ماريت"األساالوب الو اافا الذي دعا إليه بداية 

دراساااااة ال وا ر اللغوية يف ارتة  منية مددة و لو ااااااا العلما البعيد عن األحكاد املساااااابقة أو معايري "املنهجا  و 
اخلطأ والصاااواب، ولقد  ااااار  ذا األساااالوب سااااائدا لدل أكثر الدارسااااني اللغويني يف كل أتال العا  منذ اكتشاااافه 

ولقد أتثر ساااااوساااااري بعّدة مفكرين و حثني يف علم  ، 2 أواساااااأل  ذا القرح" القيمة احلقيقية لحما ااااارات دي ساااااوساااااري
طرح الذي تبنا  نبا ة وميّوة ال ساااااهوا بفعل مباشاااار يف انفتاح الدراسااااات اللسااااانية املعا اااارة على توجه يؤكد اللساااااح
كورثناي ندي  بودواو "D.Whitner  "9101-9111 ر"دايدوثن":ومن أبر  من أتثّر ام أد"سااااااااااوسااااااااااري، دي 

 9199-9111"  CourtenayBoudouinde9131-9199باااااااااري    نااااااااادر ل ساااااااااااااااار "، شاااااااااااااااااااااااا  
Ch.Spierceااائا األ ااااااااااااااوات …………أ ااد منهم معااارف كثرية يف علود و "الااذين (phonologie) ،

رغم أح الدراسااااات الصااااوتية واملنطقية الشااااكلية أعطه البحوث واالسااااتقصااااال يف و والن اد اللغوي والقانوح اللغوي، 
 (3)ض"واملعا رة ةض اإح سوسري يعد األب الروحا للسانيات احلديث91و 91اللغة مييمة إ ااية يف القرنني 

للسااااااااااانيات اتركوا بصاااااااااامات وا ااااااااااحة يف اتريمت ، الذين ميكن التنويه يف  ذا املقاد جلهود ثلة من املقارنني 
   الغربية، ولعل أكثر م شهرة:

 

 Rasmus Rask(: )1171/1781رامسوس راسك ) -9

                                                           
  ض111،  0221، 20مسري شريا استيتية، اللسانيات: اجملال، و الو يفة و املنهج، جدارا للكتاب العاملا ، عماح، األردح، ط  1 
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ر أكادميية العلود الدامناركية يف حبري حول مصااااد ةوميد اا  جبائ  "النحو ايساااالندي القدد " اااااحد كتاب 
ينشااااار إالّ سااااانة   غري أح عمله   9191االساااااكدواية وأ ااااالها وع.ميتها حىت القرح الوسااااايأل مف اجلرمانية حوا   

 ، وميد أملف يف مؤلفه  ذا، إىل القواعد املقارنة اللسانية الل جيد أح تراعا:9191

 / املعايري النحوية وعدد االكتفال اجرد التشابه اللف اض9

/ االسااااتعانة  ملكلمات األ اااالية يف اللغات املدروسااااة، إلك أح ح ااااور  ذ  الكلمات يف معجم لغتني 0
أو أكثر يشاااري إىل وجود  ااالة وميرابة بينهما بشاااكل أو   ر، ويعد رامسو  راساااك من أوائل املقارنيه، و و أميرب 

 ض 1  ر  ومتابعتهاإىل العلمية والدمية والعصرية من بوب، لكن ال روف   تتح له تطوير أاكا

 (Franz Bopp(: )1171/1781فرانزبوب ) -0

لذي بّول  بية وبعن اللغات السااااااااامية كالعربية والعربية ويف ارنسااااااااا أأ  عمله او متي  اعراته للغات اانندوأور 
وونية ياملرتبة األوىل يف حقل النحو املقارح املرساود ب "عن ن اد التصريا يف اللغة السنسكريتية" مقارنة بكل من ال

،"در  الع.ميات الل تربأل بني  ذ  اللغات، و   يكن بوب أول من الحظ وجود وال.تينية والفارساااااااااااية واجلرمانية 
 ض 2 تلك الوشائج، و ميال  ح مجيف اللغات تنحدر من أ ل واحد، اقأل سبقه إىل اكتشاف  ذ  احلقيقة ق روح"

بربلني، ولعله كاح أسبق من سوسري  9110وميد توا اله جهود  يف تدريس النحو السانساكريل إىل غاية 
 وته إىل استق.لية العلم اللساين جيعل اللغة  داا للبحري ال غاية من أجل تكوين املعارف الذاتيةضيف دع

 (Frederick von Schlegelشليجل ) فرديريك -3

بتأثري من الدراساااااااااااااات املقارنة يف ااالت خمتلفة كاألدب وعلم التشاااااااااااااريح واألحيال يلج  ذا حيري إنّه و "
األملاين الدراسااة املقارنة للغات ادف بنال األساار اللغوية، ث يشاار  يف تقساايم اللغات إىل لغات متصااراة وأ رل غري 

لنحو املقارح ألول مرة أتسيا  ألدب   يكتشاا مصطلح ا9121متصاراة، ويف كتابه عن اللغة واملعراة عند ااننود  
املقارح ويف كتابه السااااالا يقدد متيي ا اا اااا. للغات املتصااااراة وغري املتصااااراة، امن األوىل اللغات اانندوأوروبية ومن 
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الثانية لغات أمريكا الشاااااااامالية واللغة الصاااااااااينية، إالّ أح  تقسااااااااايمه  ذا ااتقر إىل املو اااااااااوعية، بل غلبه عليه الن عة 
 (1)"ة يف تف يل لغات على أ رلضالعرميي

 (August Schleicher( )1787-1711أوغست شليشر ) -1

وميد اساااتقر منهجه ومقاالته من  9111عرف بعنايته  لغات احلية من  .ل عمله النحوي ااناد يف الليتوانية سااانة 
ر دراساااااااات اللساااااااانية "و كاح  ااااااامن علمال دراساااااااات املقارنة األوائل، الذين سااااااااهوا يف ا د ا حقل علم النبات، 

السااااااااااامية، بعد اك رمو  نصااااااااااو  اآلشااااااااااورية اعدت دراسااااااااااته من أ م الدراسااااااااااات املهتمة  لق اااااااااااغ اللسااااااااااانية 
  2 ضاانندوأوروبية"

وكثريا ما شاابه عمل اللساااين بعمل عا  الطبيعة ولعل اعتقاد   ح اللغة كائن حا ينمو ويتطور وميوت أ م قرائه الل 
 ما تو ل إله و عه لشجرة اللغات: و ريقة حبثه يف األلسن، وكاح أ م حددت وجهة ن ر 

  

 

  

 

 

 

وتقسااايمه للغات على أساااا   اااريف امّي  بني اللغات الفا ااالة الل  دد داللتها  لرجو  إىل ميرينة املوميعية 
والنرب واللغات ال. اااااقة املعتمدة على اللواحق والساااااوابق أما املتصاااااراة اها اللغات الل تتغري  اااااين الكلمات ايها 

      )3(لتدل على معاين توية خمتلفةض

                                                           
 ض12  ، 0221، 9إربد ، األردح، ط، ا  الكتد احلديري للنشر والتو يفاجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة، ع :نعماح بوميرة، اللسانيات  1 
  ض11،  0222الع ي  مصلوح، واال كامل اايد، اجمللس األعلى للثقااة، ميلكا إايتش، اجتا ات البحري اللساين، تر: سعد عبد  (2)

 ض12نعماح بوميرة ،اللسانيات اجتا ا ا و مي اغ ا الرا نة ،مرجف سابق ،   3 

 القوطية

 1لغة 

 لغة بدائية

 ةالبلطيقية السالفي

 اإليرانية الهندية

 اآلرية

 2لغة 

 ةوالكلتياإلغريقية واإليطالية 

 الالتينية اإلغريقية
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 :  مهبلدتفيلهلم فون -8

كاح  ذا العا  الذي و ف األ ول األوىل لعلم اللسانيات العامة أول دار  للغة احلية املتمثلة يف 
  1 : االندونيسية من  .ل لغة ج يرة  جاوة   الكاوية ، وميد متي  جهد  اللساين باا

األولوية  عطالإدة بعيدا عن تطور ا التارنا أي دالرتكي  على  صااااااااائ  البنية اللسااااااااانية يف نقطة  منية م /9
 للبحري السانكروينض

  يشااااااااااغل نفسااااااااااه ووميته  لبحري عن اللغة األد، وكاح يرل أح اجملموعة اانندوأوروبية ال تسااااااااااتحق ا تماما  /0
 مبالغا ايه أكثر من  غري ا من اجملموعات اللغوية األ رلض

 الذ ين للفعل اينساينض ايحلاح على الع.مية الل تربأل الك.د  لنشاط /3
التأكيد على الع.مية األساااسااية الل تربأل البنية اللسااانية  لعقلية القومية والثقااة املمي ة ألمة ما وعليه يقرر  /1

 :"إح اللغة متمي ة لروح أمة بعينها"ض
و ساار   البنية اللسااانية: تن   ذ  الفكرة على عدد جدارة اللغة لتحقيق التفا م الكامل بني النا  وإلك /1

حجر  9131-9132برلني من  ا ت.ف رؤيتهم للعااااا  والكوح، وميااااد مثاااال عملااااه املقاااادد يف جااااامعااااة
األسا  يف التأسيس للسانيات العامة، وميد وسم عمله باااااااااا: "حول ا ت.ف بنال اللغة اينسانية وأتثري  يف 

رير"  ااااااااااحد  ل: "ااجيالتطور العقلا للجنس البشاااااااااري، وكاح أتثري  وا اااااااااحا يف بعن الحمدثني"، من أمثا
 ض"الصورة العاملية للغة األملانية"كتاب: 

ومن  .ل ما سابق ن.حظ أح الدراساات اللغوية الل شاهد ا أغلد األمم على مّر العصور بقيه مرتبطة 
 عتبارات منهجية ليس انا أي  اااالة  لعلم، و ا اااااة بعد اكتشاااااف اللغة السااااانسااااكريتية اإهنا   تساااااا م يف ن اااااج 

أو تطوير ا، و  ت هر كعلم ميائم بذاته له أسااااااااااسااااااااااه املنهجية إالّ يف مطلف القرح العشاااااااااارين على يد أيب  اللسااااااااااانيات
 دي ساااوساااري" الذي عرف ألّول مرة يف اجملتمف العلما من  .ل مسااااهته يفانيات الو ااافية احلديثة "ارديناح اللسااا
للغوي القدد،  ل تغريات جذرية على التاريمت اسااتطاعه اللسااانيات أح تد االه االلغة اانند أورويب املقارح، ابف علم

                                                           
 ض12نعماح بوميرة ،اللسانيات اجتا ا ا و مي اغ ا الرا نة ،مرجف سابق ،  1 
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وميكن الدر  اللغوي من اخلروج من املعيارية إىل اال الو اااااااااا، االلساااااااااانيات او اااااااااه وجود ا على كل ميادين 
 املعراة اينسانيةض

 وايما يلا سنعرض أ م املبادئ واألاكار الل ودل اا سوسري يف ثورته العلمية للدراسات اللغويةض

 يف البحث اللساين: "وسريسدي "ة العلمية عند الثور 2-

 و أب اللساانيات   Ferdinand de Saussureأ ابح من التقليدي القول  ح ارديناح دي ساوساري
-لبنيوية الذي  و أ م املبادئ ا –ابف ااااله غدت دراساااااة اللغة تتم واق منهج علما و اااافا قين يتو ى الشااااامول 

 إليه يف أنه "أ ااافى على  ذا العلم  ااابغة ميانونية اا ميدمه من أ روحات يفو يرجف الف ااال الدمية وعدد التنامين، و 
اال البنيوية، تعد األوىل من نوعها، اأ ذ  ذا العلم يتطور و يتنامى بواساااااااااااااطة مدار  متنوعة و اجتا ات متعددة 

 ض 1 متغايرة"

يري تعد  ذ  ح العشااارينبداغت القرح الفرتة املمتدة من منتصااا القرح التاساااف عشاار إىل غاية  شيوميد عا
من ن رغت  ر ااااااايدا علميا املرحلة من املراحل الل  غه عليها الدراساااااااات التارنية املقارنة، حبيري كاح لساااااااوساااااااري

من أساااااساااايات الدراسااااات اللسااااانية احلديثة، وميد أتثر بعلمال وا.ساااافة  -بعد وااته -ومعطيات أ اااابحه الحقا 
 وغري م من علمال اللغةض "يبكنيل"، "أستهوف"، "بروميماح" ذ  الفرتة أمثال 

بعة يف هم املتو اذا ال يعين أناه اتبف منهجهم، وإمناا أحادث ثورة علمياة على منهجهم عنادما رأل أح منا ج
انيني يف مجيف اللسااا جبو ر ال ا رة اللغوية، "اقد كاح دي ساااوساااري واحدا من أع م الباحثني تم الدراساااات اللغوية 
إّح شااااااايصااااااايته القويّة ومو بته اللساااااااانية األ ااااااالية ون وعه الفائق إىل جاند البحري الن ري جعله  العصاااااااور  ضضضض 

ض اقد اعتمد على العلمية واملو اوعية يف دراسة ال ا رة اللغوية بعدما  (2)مؤساساا لعصار  كمله من الدر  اللسااين"
 ياريضكانه تقتصر يف إلك العصر على الدراسات التارنية والنحو املقارح املع

                                                           
 ض21،  0292، 29عبد ال ا ر، املرك  القوما للرتمجة، القا رة، ط بريتيل مالربج، مد ل إىل اللسانيات، تر: السيد  1 

 ض099  مرجف سابق ،، لساين، تر، سعد عبد الع ي  مصلوحإايتش، اجتا ات البحري ال ميلكا  2 



 الفصل األول                                          التأسيس للحداثة اللسانية يف الغرب
 

 
33 

و النشاااااط أعرب ما يسااااميه بنشاااااط اجلماعة  الن رية من  .ل أتثر  بدوركاد وميد "اسااااتمد أي ااااا مبدأ  ذ 
اجلماعا وكاح مساااتند  يف إلك اميانه  صاااو اااية الوميائف االجتماعية وتفرد ا بنوعية تفصااالها عن ال وا ر الع اااوية 

 (1)والنفسية"ض

ث  وحداتاألرساااطية يف اسااااتناد  إىل مبدأ اانوية يف  ليله للكما اساااتمد أي اااا معراته اللغوية من الفلسااافة 
جتاااو  ااا ،ميطااا بكاال املعطيااات اللغويااة الل وار ااا خمتلا دراسااااااااااااااااتااه للغااات اانناادوأوربيااة "و إ ال  ااذ  املفااا يم و 

و ااو  الذي الذي وّار رؤية ن رية يف  بيعة امل و األول  االجتا ات و الّتشااعبات املعراية بدا سااوسااري  و املبد  ،إإ
يؤلا اللغة و املنهاج يف معاجلتها ،اهو   يقتنف اا اميتنف به من ساابقو  ،ااكتفى جبمف املعطيات ، وإمنا و ااف وجهة 

 ض 2 ن ر حول املو و  و إ ارا عاما يعقد ايه تن ري تلك املعطيات اللغوية" 

عدد إمنا انطلق على أسااااااااا  معارف لسااااااااانية كثرية لسااااااااابقه انذ  ق يف توجهاته من اللإح سااااااااوسااااااااري   ينط
الاادراساااااااااااااااة، مف أنااه مياادد  ااابعااا علميااا جااديرا انااذ  األ رية والااذي يتجلى من  .ل قرال  ون رغتااه، ويكتفا لنااا أح 

 نقول أنّه حّدد الدراسة العلمية للساح البشريض

إإ أنه أّول  "اسااات اللسااانيةن أ م الدر د م9199-د9121ري ما بني سااتعّد األحباث الل ميّدمها سااو  كما
إىل دراسااة اللغة يف إا ا دراسااة و اافية تبحري يف ن امها وميوانينها دومنا اال تماد جبوانبها التارنية التطورية  من دعا

، بل إنه كن  لغوي مشااارتك بني اجلماعات Structureال مانية، االلغة ليساااه ارد قلة مادية  اااوتية بل إنه ن اد 
اللغويااة املنتميااة لوميف جغراايااة متشاااااااااااااااااااة، والل ميكنهااا أح تتبااادل ايمااا بينهااا املعااارف واألاكااار والتجااارب، وبااذلااك 

 (3)تتحقق استمرارية اللغة وحركتها"ض

ن  .ل  ياغة م ولقد امتا  ساوساري بو اا اللغات اينساانية للو ول إىل الكليات املشرتكة بني اللغات
 النشاط اللغوي تو: يف ة حثا عن العوامل املؤثر و ، انية القابلة للتطبيق على مجيف اللغاتاموعة من القوانني اللسا

العوامل النفسااااااية واالجتماعية واجلغراايةضضضضمقتصاااااارا يف إلك على املنا ج العلمية يف دراسااااااة اللغة، ونبذ كل ما  و 
 د يل عليهاض

                                                           
 ض990،   9111، 9عبد الس.د املسدي، اللسانيات وأسسها املعراية، الدار التونسية للنشر،تونس، ط  1 
بيار  ميوايك، مبادئ يف مي اغ اللسانيات املعا رة،مبادئ يف مي اغ اللسانيات املعا رة ،تر:املنصا عاشور ،ديواح املطبوعات كاترين اوك و   2 

 ض ض  91،  9111اجلامعية، بن عكنوح ،اجل ائر ،

 ض21،   0221، 9بريوت، ط ، ما رات يف املدار  اللسانية املعا رة، أحباث الرتمجة والنشر والتو يف ،يشفيقة العلو   3 
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غة، انيات العامة" الذي أحدث ثورة علمية للوميد مجعه أحباث وقرال ساوسري يف كتاب "ما رات يف اللس
، تتناول يف املقدمة مي اااااغ  امة يتعلق بتاريمت اللسااااانيات وماّد ا وعنا اااار ويتكّوح  ذا الكتاب من مخسااااة أميساااااد"

 اللغة، ومبادئ علم األ وات، ومفهود الفونيمض

ة ّما اجل ل الثالري  صااااااااااااّ  لدراساااااااااااا، أ اآلنية  أّما اجل ل األول تناول  بيعة الع.مة واللسااااااااااااانيات الت امنية
التنو  اللغوي وبواعثه، ف تناول اللساااانيات اجلغرااية و باللسااانيات الت امنية، والتغريات الصااوتية والتأثيل، ويف اجل ل الرا

تناول مساااااااائل يف اللساااااااانيات ايساااااااتعادية ومي ااااااااغ اللغة األكثر ميدما، وشاااااااهادة اللغة على واجل ل اخلامس واأل ري 
ض اهذا الكتاب ميد بلن مييمة علمية كبرية ال ت ااا يها أي مييمة أ رل يف اللسااانيات (1)جيا وما ميبل التاريمت"األنثربولو 

ا عن منا ج كليّ   واالبتعادد، 02احلاديثاة ميبال  اذا العصاااااااااااااار اقد ساااااااااااااااعد على  ديد ارل اللسااااااااااااااانيات يف القرح 
 ضاللسانيات التارنية

 مفهود اللغة والبنية والن ادض الكتاب من  .ل  ذا  F.de Saussureحّدد لنا سوسري

؟ ينبغا أح مني  بينها وبني اللسااااااااااااااح البشاااااااااااااري  langueوميد تساااااااااااااالل عن اللغة ميائ.: "ولكن ما اللغة 
Langage االلغة ج ل مدد من اللساااح واموعة من التقاليد ال اارورية الل تبنا ا اتمف ما ليساااعد أاردا  على ،

 (2)ممارسة  ذ  امللكة"ض

  .ل ميوله نستنتج أح:ومن 

 اللغة ليسه  ا اللساح، االلساح ملكة بشرية، أّما  ا توا فض 
 اللغة مؤسسة اجتماعية و ا ن اد ميائم بذاته، وأداة توا لض 

  ية  بيعية اطرية تشاااارتك ايها كل األجناعية أ   من اللساااااح أي  ا رة إنسااااانااللغة إإح  ا رة اجتما
 البشريةض

أماا "البنياة" ايعرّاها بقوله: "دا لا  و كل ما يغري املن ومة مهما تكن درجة  ذا التغري" وعّرف "الن اد"، 
إإ إ د سااااااااااوسااااااااااري إىل أح اللغة من ومة ال تعّرف وال تعرتف إال برتتيبها اخلا  ايقول: "إّح اللغة من ومة ال مييمة 

دات لغة ما  ائمة ايما بينها، و لتا  ال ميكن لأللسااااااااااين اعتبار مفر ملكّوو ا، أي لع.ما ا اللغوية، إال  لع.ميات الق
                                                           

 ض32، 01، ،   0290، 9درو  وتطبيقات، بيه احلكمة، اجل ائر،ط :ليفة بوجادي، اللسانيات الن رية    1 
 ض01،   9111يوئيل يوسا ع ي ، دار أااو عربية، بغداد،  :ح دي سوسري، علم اللغة العاد، تراردينا  2 
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يف "كياوت مساااااااااااتقلة بل عليه و اااااااااااا الع.ميات الل تربأل  ذ  املفردات"ض ويتحدد مفهود الن اد من  ذا الن  
ين ر  لذياامو  القوانني الل تقود عليهاا  اذ  املن وماة وخمتلا الع.مياات القاائماة بني املفردات والرتاكيد، وعلى 

 (1)يف اللغة أح يعتد اذ  الع.ميات وتكامل الوحدات اللغوية ايما بينها"ض

ويرل ساااااوساااااري  ح مو اااااو  اللساااااانيات  و اللغة وإلك بقوله: "إّح ااندف األسااااااساااااا والوحيد للدراساااااة 
 (2)األلسنية ينحصر يف دراسة اللغة كواميف ميائم بذاته ولذاته"ض

حدد مو ااو  اللسااانيات يف اللغة اإّح مهّمة اللسااانيات عند  ذا اللساااين تكمن يف  اا أح دي سااوسااري"و
سوال تعلق األمر ؛اللغة اينساانية  البحري عن اللغة لذا ا، ااملادة اللساانية حساد ساوساري تتكوح من كل مت هرات

ح املادة  ا ، ومنها نرل أ لشااااعوب البدائية أو املتح اااارة، أو  لعصااااور القدمية والك.ساااايكية أو بعصااااور ايتطاط
امو  وميائف خمتلا ومت اااااااااربة ايما بينها، و ا وميائف إات  بعة متعددة، إهنا إإح معطيات املادة امللموسااااااااة ومن 

  ذا املنطلق حصر سوسري مهّمة اللسانيات يف ث.ث نقاط جو ريةض

 و ا األلسنية والتأريمت اناض /9
 ئلة واستنباط القوانني العامةضالبحري عن القول الفاعلة بشكل دائم يف كل األس /0
  (3)متي  ا عن  ميا العلود و ديد ا لنفسها بنفسهاض" /3

وميكن القول  نا أح اللساااااانيات اليود يتجاإاا ميطباح ألسااااانة اللفظ و ألسااااانة اللغة ،و ك.ها متعلق  لفكر اللغوي 
 ،يبقى رائد األلسنة احلديثةض القائم ،و مهما يكن من أمر اللسانيات اإح دي سوسري

 املفاهيم الثنائية عند دي سوسري: -9

كله األر ية ش  راته على شكل مفا يم ثنائية حيريميكن بسأل قرال سوسري الل جالت يف نصو  ما
رة اللغوية سااااوسااااري بتصااااانيا ثنائا جلواند ال ا  دي األساااااسااااية الل يبىن عليها الدر  اللسااااااين احلديري، اقد مياد

ر كل جواند الدر  اللساااين، حىت يكوح علما لسااانياوالل أرا  تكام.ضم د سااوسااري من  .انا أح يقدد دراسااة تفسااّ
 م امينها وأبعاد ا املنهجية:نستعرض  ذ  الثنائيات مو حني وايما يلا 

                                                           
 ض29درو  وتطبيقات، مرجف سابق،    :بوجادي، اللسانيات الن رية   ليفة 1 
 ض011   ،9111، 3ط، بريوت، ااملبادئ واألع.د، دراسة الكتاب اجلامع : كرغل، ،علم اللغة احلديري ميشال 2 
 ض313ارديناح دي سوسري ، درو  يف األلسنية العامة ، تر: احل القرمادي و ق راح ،مرجف سابق ،   3 
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 :و اللسان اللغة والكالم -أ

يف دراسته اللغوية بني ث.ث مصطلحات و ا "اللغة" الل  ا  ا رة إنسانية انا أشكال  اّرو دي سوسري
متعددة تنتج يف امللكة اللغوية، اها امو  القدرات والدالالت واأل اااااااااااوات امليت نة يف إ ن املتكلم الل تسااااااااااامح 

ع ها يف البعن بر، الل يؤثر  يأا  الفعلا للك.د، االلغة عند ساوسور "من ومة تنطوي على سلسلة من العنا 
جتا  عنصاااار ق ر، إنه ن ر إىل اللغة على أسااااا  أهنا كياح ااآل ر من  .ل عملها الذي يسااااتند إىل ساااالبية عنصاااار 

 (1)مستقل ال ميكن جت ئته"ض

و يف إ ار التحديد املصااطلحا اللساااين الذي اعتمد  دي سااوسااري، جيد الدار  أح  بيعة اهمه للغة؛ أهنا 
مبادأ ثناائا متمثال يف أح اللغاة "يف نفس اآلح حادث اردي و حادث اجتمااعا، و  ا ن اد ميائم و  تادر  يف  ال

ن اد يف تطور، االلغة تعاميد بني "األ اااوات" و "األاكار"، و املفا يم الن رية الل اميرتحها ساااوساااري ترما إىل تيساااري 
 ، اتقرتح بذلك اعالية اللغة و مييمتها يف ارتبا ها حبدث الك.د  2 دراسة الوجهني انذ  الثنائيات على حدة"

أما "اللسااح" اهو ن اد اجتماعا توا الا متحقق من اللغة اعنا ا اينسااين الواسف، و و عريف مكتسد، 
 ،يشااااكل ن اما مسااااتق. متعاراا عليه دا ل مجاعة إنسااااانية معينة، و و ن اااااف للجواند التالية: اي يولوجية، ا غئية

نفسااااية، اقد عرّاه ساااااوسااااري بقوله: "اللسااااااح ر اااايد يساااااتود  يف األشاااايا  الذين ينتموح إىل اتمف واحد بف ااااال 
االلسااااااااااااح  و ميدرة على التعبري بواساااااااااااطة الع.مات املتعارف واملتفق عليها بني أاراد اجملتمف  (3)مباشااااااااااار م للك.د"

 الواحدض

   اللغة يف  روف مادية، أي  و  ريقة جتسااااايد املتكلمنياملمارساااااة الفردية الذاتية انذ"هو ا الكالم:أما  و
 (4)ض"انذا الن اد اللغوي

 :بنال على أسس خمتلفة منها ومن  .ل ما سبق أد أح سوسري اّرو بني اللغة والك.د واللساح 

  لغوية و يفيةضختلق حركية  -يف اجتماعها -أح  ذ  املفا يم 

                                                           
 ض21يوئيل يوسا ع ي ، مرجف سابق،    العاد، تر: ارديناد دي سوسري، علم اللغة  1 
  91كاترين اوك و بيار  ميوايك، مبادئ يف مي اغ اللسانيات املعا رة، مرجف سابق،    2 

 ض90،   0221، 9 ولة  الد ايبرا يما، مبادئ يف اللسانيات، دار القصبة للنشر، اجل ائر، ط  3 
 ض91اللسانية املعا رة، مرجف سابق،   شفيقة العلوي، ما رات يف املدار    4 
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   يف كل اردضاللساح ميثل اجلاند الفطري الذي يتمي 
  أح الك.د  و كل ما يتلفظ به أاراد اتمف معنّي، أّما اللغة عبارة عن ن اد من الع.مات والرمو  املتوا اااااف

 عليها والل يتجّسد من  .انا اللساحض
 إح اللغة مستقلة عن املتكلم الذي يستعملها، اينتج ك.د اردغض  
 ميانوح عاد و ميانوح  ا ض اللغة حدث اجتماعا ،بينما الك.د حدث اردي يف  ل 
 أح الك.د  و كل ما يلف ه أاراد اتمف معنينيض 

 اته  ،تادة منها تساااااااااااتل د وجود  ذ  الثنائيرغم الفروو اجلهوية بني  ذ  األميطاب الث.ثة إال أح كل واح
 ضالثنائيات كانه انا نتائج كثرية ساهه يف بنال و تطور الن رغت اللسانية ايما بعد

 واملدلول:الدال  -ب

دي ساااوساااري أثنال ثورته العلمية يف الدراساااة اللغوية اللساااانية إىل اكرة الن اد اللغوي أو اللسااااين الذي  ادع
إح  للداللة على الكلمة لف ا ومعىن،  Signeعبارة عن بنية من اموعة من العنا اااااااااااار و ا الع.مة أو الرم  " و 

، وأح الكلمة  ا الرابأل اجلامف (1)ائمة لألشااااايال الطبيعية"كاح معار اااااا للقدد الذي يرل أح اللغة ليساااااه ساااااول مي
  2 وسيتيكية" ورة أكلكن الدليل اللغوي "ال جيمف بني شال و اسم بل بني متصور إ ين و ، و بني االسام والشال

 ض

ها عن اآل ر، اهما وجهاح لعملة ، ال ينفصاااااال أحدالع.مة اللسااااااانية عند سااااااوسااااااري  ا كل له وجهاحا 
، ااألّول ميثل الصااورة الصاااوتية والثاين ميثل الصاااورة املفهومية، SignifieواملدلولSignifiantالدال  :واحدة وها

وميد يرل ساااوساااري  ح الع.مية بينهما  ا ع.مية اعتبا ية توا اااعية، وال ميكن الفصااال بني  ذين الوجهني ابا ادها 
 ض االعملية التوا لية تتم واق الطريقة التالية: 3  حيدث الفهم

 سااااااتشااااااارة  أو املدلول عليه، ث يقول املتكلم ف" ناك مفهود يريد املتكلم إيصاااااااله للمتلقا، النساااااامه املرج
معلوماته املي نة يف إاكرته، أي يقود بتشااااااااااااااغيل ن امه اللغوي الذايت إات الطابف الدا لا جلل ا تيار املفهود  أي 

                                                           
 ض11نعماح بوميرة، اللسانيات ، اجتا ا ا ومي اغ الرا نة، مرجف سابق،    1 
 ض992ارديناح دي سوسري، درو  يف األلسنية العامة، تر:  احل القرمادي، مرجف سابق،    2 
 ض111،111املرجف نفسه ،   3 
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عه، االدليل الصاااااوتية املادية اجملانساااااة له والل ورثها من اتماملرجف، ث يربأل املدلول  لصاااااورة املدلول املطابق لذلك 
اللغوي إإا ال يصل بني املدلول عليه ولف ه، وال بني املدلول عليه واملفهود، بل إنه يربأل بني الصورة الذ نية للشال 

ل ا غئا ااملادي،  املرجف  وما يقابلها من أ اااااوات، اهذ  الصاااااورة الصاااااوتية ليساااااه  ا الصاااااوت املادي، ألنه شااااا
فساااين إو نضضضض ذ  حواساانا، االدليل اللغوي إإا كياح من، بل انطبا   ذا الصااوت يف النفس، والصااورة الصااادرة

 وجهني ها الدال واملدلول كما يت ح من  .ل  ذا التمثيل:

 

 

 

 

ال تتااد اال ايهااا ايرادة  Arbitiraireبكيفيااة اعتبااا يااة اااالاادلياال اللغوي  و الااذي يقرح الاادال  ملاادلول 
 االرتباط و عدد   ااو  ع.مية   العتباطبل إح املقصااود  Libreاجلماعية الفردية، وال يعين إلك أنه وحدة حرّة 
 (1)"ضبني الدال واملدلول إىل التعليل والتربير العقليني

لمة ، ل، والل متثل الدال اعندما يتلفظ املتكلم  أ  بكمث. كلمة "رجل" تتألا من تتابف األ اااااااااوات ر،ج
"رجل" يتلقى املساااااااااااتقبل  ب  اموعة من الدبد ت الصاااااااااااوتية، يقود بعملية تفكيك انذ  الكلمة ث إعادة تركيبها 
وتتشاااكل بذلك الصاااورة الذ نية انذا الدال املتكوح من اموعة من األ اااوات الل تربطها ع.ميات والل تساااا م يف 

كل املدلول املتمثل يف إلك إنساااح، كائن حا، العاميل الذي ميتلك اموعة من اخلصااو اايات جتعله نتلا عن تشاا
 االعملية إإح ؛ترتاجف بني الفكر و الواميف يف نشوئها و تشّكلهاض غري ض

ميد اسااتعمله كل من "القرمادي" و"عبد الرمحن احلاج  اااحل" يف  "أح مصااطلح "الدليل اللغوي" اولإلشااارة "
" ويعين به الدليل اللغوي أو Symboleتابه "حبوث ودراساااات يف علود اللسااااح" أي اساااتيدد مصاااطلح "الرم  ك

                                                           
 ض91اللسانية املعا رة، مرجف سابق،   شفيقة العلوي، ما رات يف املدار    1 

 املدلول عليه

 املدلول

 الدال
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"ماري نوال  يف ترمجة كتابالدال، أما  صااو  اسااتعمال الع.مة اللغوية أد ا شااائعة عند "عبد القادر الشاايباين" 
 .(1)"  "ع  الدين اجملذوب" غاري بريور"، ويف "مفاتيح املصطلحات اللسانيات"،  ي ااة إىل

لته الدليل ؛ من أ م املصاااااطلحات اللساااااانية ملا له من  اهذا ال وج املشاااااّكل من "الدال "و املدلول"،و مصاااااّ
   ض، منها ما أ بح يسّمى بعد دي سوسري بعلم الّدالئلضية نامتدادا إىل ا.ت أ رل غري اال األلس

 :Arbitrairedusigneاعتباطية العالمة  -ج

لدال ال يقصد بذلك أح او  ،أح الع.مة تنشأ من ع.مية اعتبا ية بني داانا ومدلواناإىل  إ د دي ساوساري 
مدلوله ع.مية معللة، إمنا ما ميثل الدال ا تيارا  اااااااااوتيا توا ااااااااااف عليه أ ل اللغة الواحدة للداللة به بني  و توجد بينه

اجلديد عند   و القول إح االعتبا ية تشاااامل وجها الع.مة اللغوية ،أي مسااااتول الدال و  ،"لكنعلى مدلول معني
    2 من من القيم "ض أح الن اد اللغوي ن ادضاملدلول معا، العتماد مفهود القيمة و اارتاض 

 ريالع.ميااة الل تربأل الاادال  ملاادلول  ا ع.ميااة و اااااااااااااافيااة غ:"أح  " ولااة  ااالااد ايبرا يما"وترل الباااحثااة 
واال ط.ح توا ؤ عليه إمنا مت إلك  ل بيعية غري حتمية يف سالسالة األ اوات الل متثل الدال ما يدل على املدلول 

 (3)يف املؤشرات والرمو "ضعكس ما رأينا  

"لو كاح يف اللفظ ما يدل على معنا ، أو يف املعىن ما يقت ااااااااااااا  :علا يونس" ممد ويقول الدكتور "ممد
، و كذا ميكن أح نساااااااااتنتج أح ا تيار الدال واملدلول معنّي إمنا  و (4)أح يعرّب عنه بلفظ معنّي، ملا ا تلفه اللغات"

 عمل اعتبا ا عشوائا ال ن ف ملنطق، أو تعليلض

كل لنا التأساااايس اللسااااين يسااااعد على تثبيه اللغة وكذلك يشااااااعتبا ية الع.مة اللساااانية واساااتثمار ا يف 
 مبدأ االعتبا ية رابطة بني الصوت والفكرض

 Synchronique et diachroniqueية والدراسة الزمانية: الدراسة اآلن -د

                                                           
 ض11،   9111،  9،تونس، طاحلاما ، سوسة  ع  الدين اجملدوب، املنوال النحوي، ميرالة لسانية جديدة، دار ممد علا  1 
 ض 97ع  الدين اجملدوب ، املنوال النحوي العريب:ميرالة لسانية جديدة  ، مرجف سابق ،  ض  2 

 ض00مبادئ يف اللسانيات، مرجف سابق،     ولة  الد ايبرا يما،  3 
 ض     01،  0221، 9ممد ممد يونس علا، مد ل إىل اللسانيات، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت،ط  4 
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مه إغ ا من املقاربة واقا ملا نّ  عليه دي ساااوساااري يف ثنائية من  .ل تقساااي ميكن  ليل بنية اللغة بنوعني
 ا الل تعاااك املوميا اللسااااااااااااااااين يف حل ااة بعينهااا من : Synchroniqueاملقاااربااة اآلنيااة أو التزامنيااة "إىل :  

ش يف اللغة يف  ذ  احلالة يف  يئة ن اد منساااااااااااااق يعيال ماح، أي أهنا تعين بو اااااااااااااا احلالة القائمة للغة ما، وتتجلى 
 ضإا ا يف أي  من بعيدضو بو فها أن مة اتصال اتمة يف  الوعا اللغوي جملتمف بعينه

  املقاااربااة التعاااقبيااةdiachronique :ر أهنااا تعين  ل وا  ؛ ااذ  املقاااربااة بتاااريمت اللغااة أي تعين
اللغوية غري امليت لة يف الوعا اللسااااااااااااين انؤالل املتكلمني أنفساااااااااااهم، و ا الل  مل بع اااااااااااها مكاح بعن دوح أح 

اين اساام اساام املنهج الو اافا أو البنيوي، يف حني يطلق على الث تتجاو   ل اارورة يف ن اد واحد، ويطلق اللسااانيوح
اإح "وميد مّي  ساااااوساااااري بني الدراساااااة الو ااااافية للغة يف بعد ا الدا لا وبني الدراساااااة التارنية،    1 املنهج التارنا"ض

اللسااين  و الذي يهتم  لن اد الدا لا للغة ليكشا عن ميوانينه وأ وله، وأما املعراة  لعوامل السياسية واحل ارية 
واجلغرااية والثقااية للغة، اتعد اثنوية ألهنا ال ت اااااايا جديد للدر  اللساااااااين البنيوي، وميد أكد سااااااوسااااااري على  ذا 

ا حىت د بتاريمت اللعبة وأ ااااااااااوانا الفارسااااااااااية وتطورا ا وكيفية انتقاانج" امعراة ال.عنل "لعبة الشااااااااااطر الطرح من  .
 ض 2 "و وانا إىل أورو  ال ت يا شيئا يف ممارسة اللعبة والتمكن منها ومن شرو ها

لك اها أشاااابه لذ ،تعاميد األ منة ألجل الكشااااا عن التطورات الل تلحق اللغةب سااااة ال مانية  تمإح الدرا
ا تمامه على ّك  ير البحري األلسااااااااااااااين ا التارنية ، لحمور العمودي، يف حني يهمال املنهج الو اااااااااااااافا  اذ  اجلواند 

نا عن ر لتاالذلك دعا سااااااااااوسااااااااااري إىل إ راج التحليل  ، ة التغري والتطور عرب ال منلساااااااااانّ  تبعا و ااااااااااا جو ر اللغة
اح األمر سائدا شرتك انا، كما كتتبف األ ول األوىل للغات و أتكيد املنشأ امل،و اي تماد اقأل بالدراساات اللسانية 

رورة  اا يف إ ار املنهج التارنا املقارح، انجم عن اكرة الن اد يف اللغة  لنساابة لاااااااااااااااا دي سااوسااريد 91 .ل القرح 
التميي  بني علم اللغة الت امين  الو اااااااااافا  و علم اللغة التعامي(  التارنا  متيي ا  ااااااااااارما ، و امليطأل اآليت يو ااااااااااح 

 تبنا  دي سوسري حول  ذ  الثنائيةض بيعة الفهم الذي 
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 (1) وميكننا تو يح  ذا التميي  بني املنهجني الو فا والتارنا من  .ل ما يلا:

 

 

 
             

على امليططني أح الدراساة الت امنية الو فية تتعلق  جلاند الثابه للغة، بينما ينصرف املفهود  و امل.حظ 
  مف علم اللغة التعامي(  الو ااااافا مين االلغة الت علم التعامي( التارنا إىل كل ما يتصااااال بعمليات التطور "و يتعارض

رتبا ا تعار ا كليا،  حتميا ضضض و يف الواميف ترتبأل الت امنية و التعاميبية بع هما ببعن ا  التارنا  لدل دي ساوسري
إح الع.ميااة بينهمااا  ااا رغ يف مفهود اللساااااااااااااااانيااات احلااديثااة تباادو و كااأهنااا ميااائمااة على التناااار، غري أهنااا يف  ، 2 وثيقااا"

 ضحقيقتها ترسمت مبدأ تكامليا يف البحري اللساين

   العالقات االستبدالية:العالقات الرتكيبية و  -ه

انط.ميا من أح الع.مة ال تسااااااتند إىل شاااااااال يف الواميف املو ااااااوعا، اها يف األساااااااا  متتلك مييمة يف ن اد 
يا ساااااوساااااري بني اجملموعات اللغوية املتوارة يف الذاكرة والل تشاااااكل مورا شااااااميول و ديارّ بنيوي ع.ئقا، لذلك 

يا ن اميا قة يف اجلملة والل تشااااااااكل مورا أاوبني اجملموعات اللغوية احلا اااااااار  ،Paradigmatiqueاسااااااااتبداليا 
Syntagmatiqueض 

  :تلك الع.ميات الل كانه  قق دور ا  اااامن ادراك الرتابأل الذ ين " و يقصااااد ااالعالقات االساااتبدالية
شاااااااااال مشااااااااارتك، –احلا ااااااااار بني الع.مة اللغوية وما ميكن أح حيل ملها من ع.مات  ارج عن اخلطاب 

   (3)وترتابأل معه يف الذاكرة مشكلة اموعات تسود ا ع.ميات خمتلفة"ض

                                                           
 ض90، 99شفيقة العلوي، ما رات يف املدار  اللسانية املعا رة، مرجف سابق،    1 
 ض12،  0223، 29 لبش، اتريمت علم اللغة احلديري، تر: سعيد حسن حبريي، مكتد ال  رال الشرو، القا رة، ط  جر ارد  2 

 ض11،    0229، مبادئ اللسانيات البنيوية، دار القصبة للنشر، اجل ائر،دط، الطيد دبه 3 
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و الذي جيعل اللساااانيات املعا ااارة ختتلا عن الدراسااااات اللغوية القدمية ، ا ايمكاوت الل  تملهاواق 
 منطق رغ ا دمييقض 

  :غة فة اللمبنية على  اااااااااا" :اها تلك الل ين ر إليها "دي سااااااااااوسااااااااااري" من حيري  االعالقات الرتكيبية
مكانية لفظ عنصارين يف قح واحد، و ذاح العنصراح إمنا يقف الواحد منهما اخلطية، تلك الصافة الل تقبل إ

ا ما يف تركيد من أهية  ذ  الع.ميات يف أح عبارة كمإىل جاند ق ر  ااااااااااامن السااااااااااالسااااااااااالة الك.مية، وت
   (1)ض"معا االثنني تكتسد مييمتها إال بتقابلها مف يسبقها أو مف ما يليها أو

مفهود البنية الذي أساااس له دي ساااوساااري يف لساااانياته أهنا "عوض أح  تم  جل ئيات و األحداث  ويف  ل
اللغوية لذا ا منع لة عن بع ااااااها البعن، مثلما كاح يفعل اللغويوح يف العصااااااور املا ااااااية   ا ااااااة يف القرح التاسااااااف 

ا، و ل يف بنية عبارة عن شااابكة، جتد كل وحدة لغوية مكاهنا ايهعشااار  تن ر إىل اللسااااح ن رة كلية، اهو إإا يتشاااك
االلغة ن اد ع.ئقا ميائم على ميواعد يف إ ار شاااااااااااابكة، و متوالية لسااااااااااااانية   2 يربطها  لوحدات األ رل ع.ميات" 

 تؤ ر ا مستوغت أاقية و أ رل عموديةض

هجا ساااوساااري" الذي حدّد ا يف إ ار منأ م الثنائيات الل و اااعها العا  الساااويساااري "دي  مّت عرضواذا 
عية مف التجريد ية واملو ااااااااااو ملا ا سااااااااااوسااااااااااري على العناهم بنية ال ا رة اللغوية الل بالل من  .انا ميكن  ديد و 

 واالستقرال املستمرض

و و مااا أثرل البحوث يف احلقاال اللغوي وميااد ترتااد عنااه  هور ماادار  لغويااة جعلااه من  ااذ  الثنااائيااات 
 ايحا ة ملبادئ و مفا يم الدر  اللساين احلديريض لحماوالتمطية 

III. :)الثراء املنهجي )املدارس اللسانية 

فوا .ساااتفادة من الدراساااات اللغوية عرب العصاااور، وإح ا تلل يف ميداح اللساااانيات احلديثةاجتهد الباحثوح 
ومن  .ل تطور  ،لمالميبلهم من العيف املنهج ويف النتائج الل تو لوا إليها إال أهنم أسسوا أحباثهم على ما بنا  من 

                                                           
 ،   حضاملرجف نفسه 1 
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األاكار على مر السااانني أدل إىل تعدد مدار  لساااانية، وأغلد  ذ  البحوث كانه امتدادا وتوسااايعا ملذ د البنية 
 وميد رتّبه كما يلا: ض"F.de Saussureسوسري"اللغوية الذي و ف أساسها 

 مدرسة جنيف: /9

وإلك الرتبا ه  "F.deSaussureالسويسري "سوسريل ارورة إكر العا  إح إكر  ذ  املدرساة يساتدعا  
املباشااااااااار اا، حبيري أح  ذ  املدرساااااااااة امتداد مباشااااااااار ملا جال به  ذا العا  الساااااااااويساااااااااري، حبيري تكونه من أتبا  

" و"روبرت  frei-H" و" نري اراي Sechehayياه" "سااااااااايشاااااااااF.de Saussure   " "A.Ballyساااااااااوساااااااااري"
 (1)"ضR.godelكوديل

" واختذوا ما ااااااراته F.deSaussure على مفا يم "دي سااااااوسااااااري واملدرسااااااة اعتمدا ا  ذ يأي أح لسااااااان
 اللسااانية متمسااكني  لدراسااة الت امنية الل كانه من أ م مبادئ أسااتاإ م الل مالقاعدة الل انطلقوا منها يف أعماان

 انطلق منها يف أتسيسه اللسانيات البنيويةض

" وكذا C.Ballyالل مياد اا كل من "شال     سهاماتايوميكن متابعة أعمال  ذ  املدرساة من  .ل 
 :" تذكر ما يلاC.Ballyومما ميدمه العا  السويسري"شال     ض"H-frei" نري اراي 

يال عن وجهة ن ر جديدة تبحري يف أح ": الل حاول من  .انا اي نة"الك.دالثنائية "اللغة"/  معاجلة-"
ااناد الذي سااااااااااااااكته عنه ما اااااااااااااارات" دي  الك.د إلك القطا "الادراسااااااااااااااة للطرف الثااين من  اذ  الثنائية و و: 

انه نتيجة وك ،"اسااتجابة ل اارورة منهجية اميت ااا ا التوجه الصااارد للدراسااة البنيوية عند  F.deSaussureسااوسااري
ك.د، وتسااااااتهدف  ذ  الن رية عن  ريق  ويل اللغة إل ال ، ذ  املناميشاااااة لديه و ااااااف ن ريته اخلا ااااااة ابدأ ايأا 

 Actualiseإىل املنج   Virtuel ويل  ذ  املفا يم اجملردة إىل مفا يم تتصل  لواميف، أي التحويل االارتا ا و 
حيري  و كياح جتريدي ومع ول ومعترب يف إاته بني ؛ من   الفونيم" الفرو بنيC.Ballyل    ر "شاااااااااااااااومنه الحظ 

 (2)اأا   ذا الفونيم من حيري  و  ا رة يف سلسلة ك.مية دالة"ض

أعطى األهية ا  F.deSaussureالثنائية اللغة لدل سااوسااري  ذ  اناميشااة "C.Ballyلقد مياد "شااال    
" تركي   على اللغة الل رأل أهنا غرض F.deSaussureيف ما ااااااااااااارات "دي سااااااااااااااوسااااااااااااااري االح همإح  إإ ،للك.د

                                                           
 ض911يف علود اللساح، مرجف سابق،    و حبوث عبد الرمحن احلاج  احل، دراسات  1 
 ض11، 11الطيد دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية، ،مرجف سابق،     2 
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"شااااال     اداسااااتفولقد  اللغويضغري ، مبعدا كل ما له  اااالة  لعا  جو ري يسااااتوجد ملعطيات الدراسااااة الصااااورية
C.Ballyكونه  حيري انتبه إىل الفرو بني الفونيم ب ،نه من  .انا و اااااااااف ن رية ايأا " من  ذ  املناميشاااااااااة حيري إ
،"ا. هنتم لسااااااااااالة ك.مية  مل معىن يف  يا اي مع ول ومساااااااااااتقل بذاته وبني اأا   ذا الفونيم يف ساااااااااااكياح جتريد

 لوحادة نفسااااااااااااااهاا بقادر ماا نعين بنوعياة الع.مياات الل تربطهاا  لوحاادات األ رل و الوحادات اللغوياة على خمتلا 
  1 مستوغ ا تشكل ن ما ج ئية"

وكذا مناميشااااااااااته انا اسااااااااااتطا  أح يؤسااااااااااس ،"بثنائية واللغة والك.د C.Ballyويف  ل ا تماد "شااااااااااال    
 لألسالوبيات، وميد و فه أسلوبياته  النفعالية بنال على  ديه انذا العلم ألنه يدر   وا ر التعبري اللغوي املنت مة

ة اللسااااااااااانيات التداولية دوميكن القول  ح ن ريته تعد رائ ،الذي جيعل منها واميعة اردية ممي ة ،بتأثري متوا ا االنفعا 
 " منهجا "و ميد الت د " لكن ا تمامه  ملفا يم األساااااالوبية مياد  إىل أح يكوح أحد مؤسااااااسااااااا اللسااااااانيات البنيويةض

ميريبا مما الت مه أساااااااااااااتاإ  من دراساااااااااااااة "اللغة" دوح "القول"ض و يبدو إلك غريبا من حيري إح احلالة الوجدانية ترتبأل 
  2 لكن "  " ين ر إىل الحمتول االنفعا  على أنه عنصر اثبه يف اللغة"  بطروف القول و حاجة ميائل، و

عند  ليله لو ائا الكلمات تبعا  ،Transpositionمؤسااااااسااااااا ملفهود نقل املو ااااااف كما كاح أي ااااااا 
 كلمتني ذا املفهود  و الع.مية املوجودة بني   " امنC.Bally"شاال    ملوا اعها امليتلفة يف اجلمل، وما يقصاد  

خمتلفتني أو بني امو  من الكلماات امليتلفاة، لكنهاا تتفق من امت.كهااا نفس الو يفاة النحوياة وتبادو  اذ  الع.ميااة 
 ميريبة يف بعن اجلواند من مفهود التحويلض

اسااااتقرت دراسااااته للسااااانيات الك.د عن توجه  " الذيH-freiواآلح ميكننا االنتقال إىل العا " نري اراي 
 يف اال اللسانيات الو يفية، ومن أبر  مواميفه اللسانية نذكر ما يلا:لساين رائد 

 من  بدوها الو يفا أي الطريقة الل تحبري اراي يف و اااااااااااااا اللغة أميل أهية من حبثه يف و اااااااااااااا عمل أح
ل ما حيقق بل ك ،لذلك اهو ال يدر  اللغة املسااماة " ااحيحة" ، .انا مسااتعملة اعليا يف مرحلة  منية ما

 ضإىل اللغة التقليدية مثل األ طال .اا  لن ر  نشا ا أو

                                                           
 .91 ولة  الد االبرا يما، مبادئ يف اللسانيات، مرجف سابق،     1 
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ة ة أكثر مما يهتم  للغة إا ا اهو ال يدر  اللغة الل تساااااااااامى  ااااااااااحيحيهتم بو يفة اللغ "اراي"أد أح  و
 ضعن القاعدة أد ايها ايها اخلروجبل يهتم  خلطا ت الل  ، لقيا  والقاعدةخل وعها ل

ايترااات  حلاجات اللغوية املتحكمة يف ممارسااااااة الك.د وعمد يف إلك ولقد سااااااعى اراي إىل ربأل  ذ   
  1 :إىل و فها  من اموعة من الو ائا و ا

  وظيفاة التماا الAssimilation : و ا إلك ايجرال الذي يقود إىل  قيق التماثل والتسااااااااااااااوية بني
 ضلرتاكيداحيري تتمثل  ا رة التوااق يف مور  ،ن اد الع.مات وبني الوحدات املتتابعة يف اخلطاب

 وظيفة التفرقOppositionnelles  :ف التفرمية من أجل  اااااماح الو اااااوح يف التوا ااااال إىل د: 
اميف الصاااااااااويت وإىل التميي  الدال  بني الع.مات إات الو  ،التميي  الصاااااااااويت بني الع.مات امليتلفة يف املعىن

 كما  دف إىل إدراج اوا ل متي ية يف السلسلة الك.ميةض  ،امليتلا
  وظيفة االختصااارBrièveté :به الو يفة املساااوغة للحذف والت ااامني ينتاج كلمات مركبة تلك  يراد

والل نشاااااااااااااااااأت من أ ااااااااااااااااال مركااااد  ،photocopierالل تتجنااااد الروابأل النحويااااة كمااااا يف كلمااااة 
حيري االميتصااااااااااااد يف الوميه واجلهد و ذا ال يكوح دائما ، وانذا املبدأ أهية من copier- photoو و

 ألنه ورغم إلك الكلمة أبلن للتوا ل بني اجلماعة اللغويةض
 :نن مسات شااااااااايصاااااااااية رغم مو اااااااااوعية ساااااااااى املتكلم أح مينح بني  طابه و ا ما يساااااااااع الوظيفة التعبريية

لدائم للع.مات حياري يكوح االبتكار مسااااااااااااااتمر اجملا ات، وحيري يكوح التحريا ا"، codeاملوا ااااااااااااااعاة 
والعباارات، اااملتلكم من  .ل  ااذ  الو يفااة ال يكوح مل مااا بتطبيق ميواعااد اللغااة النموإجيااة،  لعكس اهو 

من أح يقدد إ ااااااااااااااااات يف  H-freiحر يف  طابه، والذي تتجلى لنا من  .له مساته الفردية لقد متكن 
ميمة األهية للدر  اللسااااااااااااين كما أنه اساااااااااااتطا  اح يساااااااااااتعجل،  عتماد   ذ  الو ائا، اخلطوات األوىل 

 (2)لدراسة النموإجية التجريدية للغة"ضللدر  اللساين التداو ، من أنه جتاو  حدود ا
"أو n.troubetZkoyترويستكوينشأت يود د ل "نيكوالي "املدرسة الفونولوجية املسماة حبلقة براغ: /0

هنا يف احللقة الل كاح ميد كوّ  ،"Jachobson-" و"روماح غكبسااااوحS.karacevshi"سااااريج كرساااافسااااكا

                                                           
 ض11، 11اللسانيات البنيوية، مرجف سابق،   الطيد دبه، مبادئ   1 

 ض11   ،الطيد دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية، مرجف سابق  2 
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د  هرت الفونولوجية على مساااارح النشاااااط العلما العاملا  9101افا ساااانة ،بعن اللغويني التشااااكيليني 
 (1)الذي انعقد يف ال اي"ض

ا كبريا نوا حلقة دراسية  مه عددحيري كوّ  ، مه  ذ  احللقة اموعة من علمال اللغة يف تشيكوسلوايا
من الباحثني من أميطار خمتلفة منها "روسااايا،  ولندا، أملانيا، إألرتا، ارنساااا و ااااغوا محلة من املبادئ اانامة، ميدمو ا 

 (2)ضو  األساسية حللقة براغ اللغوية"يف املؤمتر الدو  األول لعلمال اللغة،  ه عنواح: "النص
أكثر قاثر الن رية ترب  أعمال  ؤالل اللسااااااانيني أسااااااا  يف ميداح الفونولوجيا، و و امليداح الذي جتله ايه 

" البنيوية، والفنولوجيا  ا أحد الفرو  احليوية لعلم اللساااااااااااح احلديري، و و العلم F.deSaussure"دي ساااااااااوساااااااااري
 األ وات اللغوية من  .ل اخلطاب املنج  لكل لغةضالذي يهتم لدراسة و ائا 

 أ م مبادئ  ذ  املدرسة تتلي  ايما يلا:و 

إال أح الباحري  و الذي يسااااااعى إىل الكشااااااا عن القطعة الصااااااوتية الل  ،ومنه جالت تسااااااميتها" :مفهود الو يفة
تؤدي و يفة دا ل الرتكيد أي أنه يبحري عن الوحدات الل ميكنها أح تغري املعىن كما اسااااااااااااااتبدله   رل، اتغري 

 اااااملعىن والو يفاااة هاااا جو ر ا تمااااماااات املااادرسااااااااااااااااة الو يفياااة اللغوياااة، دليااال على أح اناااا و يفاااة، معىن الوحااادات
  (3)ض"األوروبية

 من مبادأ اعتقاد ا أهنا  ا رة  بيعية وواميعا اعي.  ا ااااااااااااااعا ل روف مبدأ  ،يف التعاامال مف اللغاة االنط.و
 التوا لض

 تصاااااور املدرساااااة عملية التطور اللغوي على أهنا كسااااار للتوا ح الن اد القائم وإعادته مرة أ رل اجاكسااااابوح 
Jchobson ضالنفعا ا" يرل أح استغ.ل الفوارو الصوتية يؤدي للو ول إىل القدرة التعبريية للقول 

  كل شامل، تن مه مستوغت مددةضأح البنية  ترل املدرسة البنيوية اللسانية 
  القائمة بينها متعايشة ومرتابطة، وال ميكن اصلهاضترل أح العنا ر اللسانية والع.ميات 
 تلفني أوانا: ومتي  بني إجرائيني خم ،ح اللسااااااااانيات البنيوية تصااااااااور الواميف على أنه ن اد ساااااااايميولوجا رم يإ

من اللغة  من  رف املتحدث بكلمات ية اجملردة وإمكانية اسااتبدااناالتقاط العنا اار الواميعية الحمدودة والذ ن

                                                           
 ض911مرجف سابق،    يف علود اللساح، دراساتحبوث و عبد الرمحن احلاج  احل،   1 
 ض13مرجف سابق،    اجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة، نعماح بوميرة، اللسانيات :  2 
 ض91عا رة، مرجف سابق،   املسانية للادار  املالعلوي،  شفيقة 3 
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د الكلمة  اااوغ  اجلملة  وميكن أح تقو الل يساااتيدمها، واثنيهما و اااف الع.مية امليتارة الل تشاااكل ك. ع
 ضيف إنتاج املعىن عن ااندف  نفسه مكاح اجلملة للتعبري

  ساااعه املدرساااة إىل  ااارورة حبري املعا  البنيوية لداللة الكلمات املعجمية، ورأت أح القامو  ليس اموعة
 بينهاض من الكلمات املنع لة، إمنا  و ن اد تتناسق يف دا له  ذ  الكلمات وتتعارض ايما

  ترل  ح اللغة املكتوبة واللغة املنطومية ال تتطابقاح، الكل منها  صاااااااااااااائصاااااااااااااها املمي ة ومن  ة اإح الع.مية
   (1)بينهما  تاج إىل دراسة علميةض

نهااا  لعااديااد من الو ااائا االسااااااااااااااتبااداليااة مو  لن ر إىل  ااذ  املبااادئ العااامااة ،أااد أح بنيااة اللغااة ميااابلااة للقياااد 
 ،و التوا لية مف شرط اخل و  ألن مة البنية يف مفهومها الشمو  العادض السيميولوجية

 :منهج حلقة براغ الوظيفية 

ة جيد أح تدر  إالّ أهنما يتفقاح على أح اللغ ، لرغم من التباين املنهجا بني املنهجني التارنا والو ااافا 
لتتمكن من التوا اااااااالض إال أح أع ااااااااال  ذ  املدرسااااااااة يروح أح املنهج  ه األلساااااااانة بطريقة معينة؛كّر  عتبار ا ن اما  

و إلك – التارنا ال جيدي نفعا يف  ذا اجملال ألنه يقتصاااااااااااار على عرض تطور اللغة، وتغري عنا اااااااااااار ا عرب التاريمت
 لذلك اللغةدوح تفهم به ن امها، ويعاا ، وال ميدو -اتباعا لدي سااااوساااااري يف انتصااااار  للمنهج الو ااااافا للدراساااااة اآلنية

د اللغة وعليه اإح منهجهم ينطلق من  دي ،ن اما ال ميكن الفصااااااال بني عنا ااااااار  انط.ميا من مبدأ "دراساااااااة اللغة يف إا ا ولذا ا"
 حنة إع.ميةض ل العنا ر اللسانية شالل يقت ا أح  م عتبار ا ن اما و يفيا يهدف إىل  قيق التوا ل والتعبري 

اللغة  عتبار ا  ، والو يفيوح ين روح إىلأو البنيات بىنإىل اللغة  عتبار ا ن اما من ال روحح ين اإإا كاح الشاااااااااكليو  
والتحليل الو ااااااافا للوميائف احلالية الل تقدد بياوت كاملة عن  ذ  اللغة، أا ااااااال  ريقة ملعراة  ،من الو ائا ان ام

اإنه ينبغا أح يؤ ذ يف االعتبار تصااااااااور اللغة كن اد و يفا عند دراسااااااااة حاالت لغوية  ،جو ر ا و وا ااااااااها املمي ة
 ما يةض

التاارنياة ال ميكن أح  مل الن اد والو يفة، كما أح الو ااااااااااااااا ال ميكن أح يلغا اكرة وعلياه ااالادراسااااااااااااااة  
وح جديد يتصاااال سااااهاما يف لبرومج مدرسااااة براغ إ عدّ بني املنهج التارنا والو اااافا، وي التطور، إإ ال ميكن الفصاااال
   داف الن رية اللسانيةض

                                                           
 ض11اجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة،مرجف سابق،   :نعماح بوميرة، اللسانيات   1 
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 مهم جدا ننتقل إىل عا  لساين، م املبادئ الل ميامه عليها مدرساة براغ اللسانية ألوبعدما عر انا  ،واآلح 
ك ألنه يعّد أحد أبر  مؤساساا اللسانيات البنيوية يف " وإلA.Martinet يف  ذ  املدرساة أال و و "أندري مارتيين

 ته أد ما يلا:انيأ م املفا يم الل أسس اا لساومن  ،أورو 

يرل مارتيين أح الو يفة التوا اااااااااالية  ا الو يفة األساااااااااااسااااااااااية للغة بني أاراد اجملتمف اللغوي،  وظيفة اللغة: -أ
اها  ق ر،ىل إو ذ  الو يفة تؤديها اللغة  عتبار ا مؤساسة إنسانية رغم ا ت.ف بنيتها من اتمف لغوي "

للغة ليسااااااااااااااه كما يرل أح ا  ،بل يعد ا اثنوية لغةوال يلغا الو ائا األ رل ل الو يفاة اجلو رياة للغاة عند 
شيال يطلف املتكلم من  .انا إىل عا  األ ،انا و و يرا ا منت مة ومرتا اة ، بل  ا نقل ق نسايا لألشايال
 :أنوا  انا ث.ث رتينه، ويف سياو الو يفة اللسانية حيدد ما(1)"واألحاسيس

تسااااااااااااااا م يف تعريا عنصاااااااااااااار يف نقطاة من مدرج الك.د  ملقابل إىل كل العنا اااااااااااااار الوظيفية التمييزية: " /9
 األ رلض

 الل متكن السامف من  ليل ميول إىل وحدات متتالية  لن ر  لسامفض الوظيفة التباينية: /0
الل ترشااااااااااااد السااااااااااااامف إىل احلالة النفسااااااااااااية للمتكلم دوح أح يلجأ إىل وساااااااااااايلة التقطيف  الوظيفة التعبريية: /3

 (2)ض"امل دوج
ي هر يف ميل اينسااااااااااااااح إىل التعبري Double articulation   la ذا التقطيف  التقطيع املزدوج:  -ب

حبيري  ،اانا للغرياليصاااايسااااعى مادة الذاتية وا تماماته الشاااايصااااية الل متثل يف جو ر ا عن أاكار  ورغباته 
 ث إىل عدد من ،يفكك التجربة اينساااانية الل تيسااارت  اااياغتها يف اللغة إىل سااالسااالة من الوحدات الدالة

 الوحدات الصوتيةض 

" الذي يرل أح اللسااااااااح البشاااااااري نتلا عن بقية الوساااااااائل Martinet"مارتينيةالتقطيف امل دوج أساااااااا  ن رية  ويعدّ 
 لتقطيف، ومنه ااألميوال اللسانية تتكوح من مستويني خمتلفني:التبليغية لكونه م دوج ا

تصاااااااااال على وحدات إات م ااااااااااموح معنوي  املدلول   ايه: Monèmeمسااااااااتوع التقطيع ا ول:  -9
و وت ملفوظ  دال  وتسمى  ذ  الوحدات مونيمات مثال: راجعااااااااااا/ت/، ن.حظ من  .ل  ذا املثال 

                                                           
 ض11اجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة،مرجف سابق،    :ين ر: نعماح بوميرة، اللسانيات  1 
 ض11   ،دمشق، دط،  وبري، دار اآلااو مارتينه، مبادئ اللسانيات العامة، تر:مهدي أندري  2 
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متتابعة، ويسااااااامى معىن كل لف ة مدلوالض و ااااااايغتها الصاااااااوتية داال، وال ميكن  مونيمات 1أنه حيتوي على 
 .مفتوحة ليلها إىل وحدات دالة أ غر منها، وميكن استبداانا بوحدات أ رل  من ميائمة 

من   اردة -أي ااااااا–ميكن تقطيف املونيمات إىل وحدات دنيا : phonèmeالتقطيع الثاين:  مساااااتوع -0
كل داللة ولكنها ممي ة تساااامى الفونيمات و ا مصااااورة يف كل لساااااح مثال: كتد: ك/ت/ب/ض وانط.ميا 

 من ميوانني اللغة البشريةض امل دوج أد ميانوو أساسا يعدّ  من  ذا التقطيف

بري ك أنااه مينح اللغااة القاادرة على التعأح انااذا املباادأ مييمااة لساااااااااااااااانيااة، إلاا "الباااحثااة شاااااااااااااافيقااة العلوي"وترل 
  من املوايمات  أي األ ااااااوات اللغوية/احلروفال.متنا ا من األاكار واملعاين اجملردة بواسااااااطة  ذا العدد الحمصااااااور 

و ترسخخخا داعد   (1)"ضl’économic linguistiqueو ذا ما يؤساااااس مفهود االميتصااااااد اللغوي يف اللساااااانيات 

 سوسري لأل وات يف تشكلها للوحدات اللغويةضتتقا ف مف  بيعة  ليل دي 

  :glossématiqueيكية: مدرسة كوبنهاغن الغلوسيمات -3
" هر ، يهاابادئهم كوهنم كانوا أع ااال اأتثرا اذ د احلركة الشااك.نية الروسااية يف دراسااة اللغة ،و تساالحا 

، لعشاااااااارين ااال تماد  ألاكار اللغوية اجلديدة  لدمنارك يف وميه مبكر، و هرت يف الربيف الثاين من القرح 
" V.Brondeltن عاااااة بنيوياااااة جاااااد متاااااأثر  اكاااااار سااااااااااااااوسااااااااااااااري، وأشااااااااااااااهر من كااااااح ميثلهاااااا "برونااااادال

إىل  وينتساد و ذاح اللغوغح ها اللذاح أساساا ما يساما   لتجريد التصاوري، "L.Hjelmsle"يلمسالاو
 رية تعّد ن إإ  .املهتمني  لصااااااااااوتيات و دور ا يف تشااااااااااكيل البنية (2)لقة كثري من اللغويني الغربيني" ذ  احل

ساااااااااور البنيوية، اقد انطلق من حقيقتني دساااااااااوسااااااااارييتني " امتدادا ألاكار ساااااااااو L.Hjelmsle"يلمسااااااااالا
   3  جو ريتني ها:

  ضForme  بل إهنا شكل  Sobtancاللغة مادة  -9

 ضlecontenu، والحمتول expressionبعن من حيري املستول التعبريي عن  تباين اللغات بع ها-0

 دلة إات م هرين: م هر  ويت وق ر دال ضين املستويني، يعين أهنا اموعة أاكل لغة تتكوح من  ذ

                                                           
 ض21توايت بن التوايت، املدار  اللسانية ومنا جها يف البحري، مرجف سابق،   ال  1 
 ض 09شفيقة العلوي، ما رات يف املدار  اللسانية املعا رة،مرجف سابق،    2 
  ض09املرجف نفسه،    3 



 الفصل األول                                          التأسيس للحداثة اللسانية يف الغرب
 

 
50 

اي اام األاكار  الحمتول، وأّما مسااتول يتكّوح املسااتول التعبريي من األ ااوات املنتقاة ألجل ايصااال األاكار
" أح مع م اللغويني أ لطوا لفرتة  ويلة بني األاكار أو  L.Hjelmsleلقد اعتقد "يلمساااااااااا.ف املوجودة يف اللغةض

  1  ض"املادة الداللية، وبني الكلمات الل تشري للمعاين

كل على النحو والشاااااااااااااالاذلاك كااح البد من التفريق يف إ ار املسااااااااااااااتويني  أي الحمتول والتعبري  وبني املادة 
 املو ح أدو :

 التعبري احملتوع
 -د-شكل  -ج-مادة  -ب-شكل  -أ-مادة 

 اكل وحدة لغوية إات مستويني: متول/ تعبري ست هر:

 أج: املادة اللغويةض

 ب د: الشكل اللغويض

 ويفسر  ذا التيطيأل على النحو اآليت:

 أج:  ا املادة الصوتية الل تتكلم اا أو عنهاض

    2  ب د:  ا الشكل الذي نتحدث عنه أو بواسطته، والذي يكوح له وجود معنوي وماديض

 شجرةميكن تو يح  ذا امليطأل من  .ل مثال: مثال: 

 التعبري احملتوع
 شكل مادة شكل مادة

األ وات كمادة اي غئية 
اي يولوجياااااة تكوح  ااااااذا 

 الدليل الصويت
  أ           

 ة-ر-ج-ش
املؤلفاة اناذ  الكلمة،  أي احلروف 

 كما توا عه عليها اجلماعة
  ب                

 شجرة: نبات أ  ر
 
 

  ج            

شااااجرة، نبات، أ  اااار له 
جااذور، أغصااااااااااااااااح أوراو، 
 جذ  و و ما نتحدث عنه

  د              

                                                           
  ض09املعا رة،مرجف سابق،   شفيقة العلوي، ما رات يف املدار  اللسانية  1 

 .  30اللسانية املعا رة، مرجف سابق،  شفيقة العلوي، ما رات يف املدار     2 
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للمحتول " رّك  ا تمامه على اجلاند الشاااكلا L.Hjelmsle وترل الباحثة شاايقة العلوي أح "يلمسااا.ف
والتعبري، مهم. املادة، أي األ اااوات، مادامه ال  دد الن اد اللغوي "امن املمكن أح تتغري املادة اللغوية من دوح 

، ومن  نا اإح الدليل اللغوي عند   و ما  1 أح يكوح انا التغيري  ي شاااااااكل من األشاااااااكال أثر يف التن يم اللغوي"
 ت من ايشارة إىل:

 شكل التعبريض 
  الحمتولضشكل 

ف مفهود الدليل اللساااين لسااوساا ، إإ ن ر إىل اللغة على أهنا شااكل ال مادة مبعدا اجلواند رياهو بذلك وسااّ
    2 : الصوتية والداللية األ رل عن اال الدراسات اللسانية على النحو التا 

 

 حمتوع تعبري
 شكل مادة شكل مادة

 
 دراسة  وتية  علم األ وات 

 
 دراسة

دراساااااااااااااااااااااااااااااااة           
 لسانية

 
 ألسنية

 لوسيماتيكغ

 
 دراسة داللية  علم الداللة 

ومن  .ل ما تقدد نساااااتنتج أح  ذ  الدراساااااة  تم  جلاند الشاااااكلا يف مساااااتوييه التعبريي والحمتول و ا 
 (3)الل ترمجه إىل ن رية السمات املعنوية أو تو الع.مياتض  laglossématiqueالن رية الغلوسيماتيكية

إلاااك ألح  ،إال أهناااا  لاااه مغلقاااة غري وا ااااااااااااااحاااة ،على الرغم من أهياااة  اااذ  الطريقاااة يف دراسااااااااااااااااة اللغاااة
حقا  بل إح ما اعلو  ،"يلمساا.ف" وأتباعه مثل  أولدال    يطور ا يف اجتا  بلورة ن رية ألساانية ميساارة لتفساااري اللغة

   ضبقا ا يف  اوية الغموض وايهالتطوير وتعقيد املصطلحات مف ندرة يف شرح أاكار م، األمر الذي أ و 

                                                           
 ض 00املرجف نفسه،  1 

 .  01اللسانية املعا رة، مرجف سابق، شفيقة العلوي، ما رات يف املدار   2 

    

 ض01مرجف سابق، اللسانية املعا رة، شفيقة العلوي، ما رات يف املدار     3 
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  كية:يملدرسة ا مر ا -4

قدمة و ااااف ميداح اللسااااانيات يف مرتبة متإىل  أدلما ألمريكية  لصاااارامة العلمية،و ذا لقد متي ت املدار  ا
 ر تني  بن ريتني أو مدرساااااااااااااتنياأل رل، ومتي ت  ذ  املدرساااااااااااااة  مقارنة ايادين العلم و املعارف من البحري العلما

 املدرسة التوزيعية:-أ  تتمث.ح يف:

ل التحلي مبدأ": منهاالل ها،و ومبادئ هاميالل حدد مفا l.blomfied ا ن رية لساااااانية للعا "بلومفيلد"
 (1)ض"إىل مكووت ميريبة، مبدأ الدراسة العلمية القائمة على الو ا والتصنيا، مبدأ إميصاد املعىن من التصنيا

،الساااايما  من الدراسااااة العلمية للك.د املعىن اسااااتبعداإنه كاح متأثرا بعلم النفس السااالوكا   و داللة على أنه
ا وتو يعها الل تتيد من  .انا أميساااااااااااد اخلطاب اوميعه"و ،يف  ليل بنية اللغة عن  ريق العنا اااااااااار الصااااااااااوتية اقأل
عا، الذي وساااااااعه لتحليل التو ي و ذا ما يعرف  ،تها الدالليةف ااااااامن الحميطات الل ميكن أح تشاااااااغلها، وليس بو ي

 نعن رية كاملة  "دلبلومفي""  اااااااااااااااغ من املفا يم السااااااااااااااابقة ل ذا األ ري،أي أح haris z." اريس لينتلميذة"   
 : مايلاانسبه إليهض ومن أ م املبادئ الل متي ت اا  ذ  الن رية  (2)"" التو يعية"املبادئ   

 "اللغوية  الل ترد ايها الوحدات من مدونة مدودة، ليحصاار امو  السااياميات أو املوا ااف أح التو يف  ينطق
أي الكلماات عن  ريق اسااااااااااااااتبادال كلمة   رل من أجل تو يعها، االتو يف إإا اموعة القرائن اخلا ااااااااااااااة 

  لعنا رض
  ىل اموعة من إ اجلملة   تعد سااالسااالة  طية بسااايطة، تبدو يف شاااكل  رما مياعدته اجلملة  ج  الل تتفر

الطبقات  تدعى املكووت املباشار، حيري كاح مكوح مباشار متدا ل ايما ميبله، و كذا يتم تقطيف اجلملة 
إىل وحدا ا الك.مية عن  ريق اسااااااتبدال كل مكوح   ااااااغر وحدة تراداه وتؤدي معنا  حىت يتحصاااااال يف 

 أ رلض األ ري على أ غر مورايم ال يدل على مف، حبيري ال ميكن جت ئته مرة
 (3)ض"  يعد التو يف ارد انتقال  أ  من العبارة  ب  بل يبحري عن  لة القرابة بني  ذ  اجلمل 
 ا يف لساح من أجل تصنيفهاضىل و ا الوحدات اللسانية و ديدتسعى الن رية التو يعية إ  

                                                           
 ض910الطيد دبه، مبادئ اللسانيات البنيوية، مرجف سابق،     1 
 ض901اجتا ا ا ومي يا ا الرا نة، مرجف سابق،    نعماح بوميرة، اللسانيات :  2 
 ض31، 31شفيقة العلوي، ما رات يف املدار  اللسانية املعا رة،مرجف سابق،    3 
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 رية التو يعية نتستبعد ال حيري من أجل و اا الوحدات و افا عاليما مأ وإا عن التن يم التو يعا املو وعا
 رجو  إىل املعىن يف التحليلضأّي 

وما ميكن ميوله عن الن رية التو يعية أهنا شااكله منعطفا حامسا يف اللسااانيات  ا ااة إبد اانا يف التحليل، 
" n.chomshyنواد تشااااومسااااكا ي انطلق منه اللساااااين األمريكا"الذ دات غري ال ا رة، كما أهنا األسااااا الوح

 ومفا يم الن رية التو يعية ليؤسس الن رية التوليدية التحويليةضالذي استثمر مبادئ 

    املدرسة التوليدية التحويلية: -ب

د، مف اللساااااااااااااااااين" نواد  9111اللسااااااااااااااااانياااات الو اااااااااااااافياااة عااااد لقاااد حصاااااااااااااااال التغيري اجلاااذري يف اجتاااا  
" معلنا بذلك عن منهج جديد Syntactic"، عندما أ در مؤلفه "البىن الرتكيبية" "n.chomshyتشاومساكا

 Transformation Générativeلاااادراسااااااااااااااااااة اللغااااة، أ لق عليااااه الساااااااااااااام "القواعااااد التحويليااااة التحويليااااة" "

Grammaire حبيري أحدث  ذا التيار اجلديد ثورة يف عا  اللسااااااااااااانيات الل امتد أتثري ا إىل ااالت أ رل غري "
يل تركيد  دف و ااا اللغة  جتا   دف تفسااري ا و  ل ىطّ ي"اتشااومشاكا يتاللساانيات كالفلساافة وعلم النفسض

  1  ضالبنية اللغوية و  وانا من بنية إىل أ رل  الستناد إىل حد  املتكلم و معراته ال منية بقواعد اللغة"

رحلة األوىل جسد ا اامل"داعة واحدة، بل مرت بث.ث مراحل رئيسية،  واعد التوليدية التحويلية   أتتاالق
الن ريااة  ايمااا بعااد اسااااااااااااااميف كتااابااه الثوري "البىن الرتكيبيااة" وأ لق على  ااذ  الن ريااة  chomshyتشااااااااااااااومسااااااااااااااكا
" واملرحلة الثانية  هرت إىل حي  الوجود مف  هور كتابه "م ا ر الن رية الرتكيبية classicaltheoryالك.ساااايكية "

As pectsoftheory of  Syntax الااناا اارياااااااة  لااناا اارياااااااة الااناامااوإجااياااااااة د، وتااعاارف  اااااااذ  9111" يف عااااااااد
"Strandardtheory لورت بعدما نشاااااااااار تشااااااااااو مسااااااااااكا اتب" أما املرحلة الثالثةn.chomshy ث.ث مقاالت

ة يف القواعد لاالمجعهاا يف كتااب واحاد "دراسااااااااااااااات الاد خمتلفاة حول مكااناة الاداللاة والبنياة العميقاة يف ن ريتاه، والل
 ااذا  studies on semantiosin Générative Grammaireد 9110التوليااديااة" وإلااك يف ساااااااااااااانااة 

ممااد ممااد الباااحااري حبيااري يقول ، Strandardtheory extended""(2)الشااااااااااااااكاال اجلااديااد يعرف  لن ريااة "
م يونس علا "إح الفكرة األساسية الل توجه املنهج التوليدي  ا مسة اينتاجية يف اللغة الل اقت ا  يستطيف املتكل

ة غري متنا ية،   يساااااااابق له أح يساااااااامعها من ميبل و ا الساااااااامة الل متي  اينساااااااااح من أح يؤلا ويفهم مج. جديد
                                                           

  ض90،  9111، 0ميشال  كرغ، األلسنية التوليدية و التحليلية و ميواعد اللغة العربية، املؤسسة اجلامعية للدراسات ،بريوت ،ط  1 

 ض021النشأة والتطور،مرجف سابق،    اللسانيات: أمحد مومن،  2 
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  .( 1)دة"مجل مفي إنتاجاآلالت واحليواوت، وإح كااح األمر امن الواجاد دراسااااااااااااااة  اذ  القدرة الل متكن املتكلم من 
 و ا: يا ا بعد التطرو إىل تطور  ذ  الن رية منر للتعريا   م جواند  ذ  الن رية وار و 

  :ميواعااد اللغااة  تكلموا اللغااة يولاّادوح اجلماال املمكنااة واقمد التوليااد  يبااداعيااة اللغويااة، ايرتبأل مفهو التوليااد
ا الل   عد النحوية اها راساااااااااااية يف أإ اهنمض"اهدف املعراة ، لذات،دوح الشاااااااااااعور منهم بتطبيق القوا

ر راسااااة األلساااانية من حيري  و ميادعلى دراسااااتها ضامتكلم اللغة برأيه،  و مو ااااو  الد يصااااّر تشااااومسااااكا
على إنتاج عدد ال متنا  من اجلملضضض االن رية األلساانية جييد أح  لل مقدرة املتكلم على أح ينتج اجلمل 

كما أح التوليد يوساااااف من دائرة اينتاج الك.ما، اليس   ض  2 الل   يسااااامعها من ميبل و على أح يتفهمها"
ساااااااامى بقاعدة ،و  ا أتساااااااايس ملا ي بل ايما ميكن أح يتلفظ به مسااااااااتقب. ،املنتج مصااااااااورا ايما مسف اع.

 ضاالحتماالت يف ايبدا  و االنتاج اللغوينيض 

الو اااااااول إىل ميواعد شااااااااملة تن م تركيد اجلملة يف مجيف اللغات، والقواعد إىل ولقد ساااااااعى تشاااااااومساااااااكا 
يف أح يفهم امساااااااااااتيدد اللغة يسااااااااااااتط،عجمه  ا اثابة مها  لغوي حيتوي على أجبدية رمو  ،التوليدية عبارة عن ج

و  ذا  (3)مج. وتغريات   يساااااااااااااابق لاه أح مسعهاا، أي  تباا  ميواعاد توياة ميكنناا تكوين كال اجلمل املمكنة يف اللغةض
 يعين أح تشومسكا يعتمد كثريا على املنهج الرغ ا و منهج االستنباطض

 :ن مهمتها يف  ويل مكثورية يف القواعد التشاااااااومساااااااكية، وتمتثل التحوي.ت املكانة الرئيساااااااية وال التحويل
 البىن العميقة إىل بىن متوسطة وسطحيةض

 

 

 الشكل املستعمل يف التوا ل     املعىن    

ااملعىن أو الداللة املباشاااارة الل حيملها  ذا امللفوظ  مجلة أو أكرب من اجلملة  متثل  " يد أسااااد"ومثال إلك 
لنا البنية الساااااااااااطحية والداللة اخلفية أو غري املباشااااااااااارة الل يتصاااااااااااور ا املتلقا من  .ل الربأل بني مكووت امللفوظ 

                                                           
 ض13ممد ممد يونس علا، مد ل إىل اللسانيات، مرجف سابق ،     1 
 ض90األلسنية التوليدية و التحليلية و ميواعد اللغة العربية، مرجف سابق،  ميشال  كرغ،    2 

 ض910اجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة، مرجف سابق،    :نعماح بوميرة، اللسانيات  3 

 التحويالت البنية السطحية البنية العميقة
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 سااااوح يف كتابه معىن املعىنبطلق عليه روماح جاكواملتمثلة يف "الشااااجاعة" الل متثل لنا البنية العميقة، ااملعىن اخلفا ي
 ضغري أح الع.مية عند  دي سوسري تبقى اعتبا يةض 

إلك عن لا عن اجلمل األ رل و ولعل أ م ايجرالات الل تتم يف  ويل مجلة على مسااااااتول السااااااطح ختت
 التقددض -1د، إعادة الرتتي -1ال غدة،  -1اال تصااااااااار، - 1التوساااااااايف،  -3التعوين، - 0احلذف، - 9 ريق

ات متوسااااااااااااااطة من البنياة العميقاة تو بنيا انط.ميااااالقواعاد التحويلياة تكمن مهمتهاا يف  ويال عادد كبري من اجلمال 
وساطحية متعددة وبعبارة أ رل الربأل بني البنيتني السطحية والعميقة، وتتم عملية التحويل واق منطني من القواعد: 

 وجوبيةضميواعد  0/ميواعد جوا ية ا تيارية،  /9

 فات اااالل تتوار ايها  "النواة"بني اجلملة األسااااساااية  n.chomshy ويف  ذا الساااياو نو  تشاااومساااكا 
ة من الصفات  ا كل مجلة تنقصها  ف "الحمولة"أو  "املشتقة"ايجيابية، والبنال للمعلود، واجلملة و البساا ة والتماد و 

به القواعد لقد اكتساااااااااااا مبنية للمجهول أو اتبعة أو مداةضاتكوح منفية أو اسااااااااااااتفهامية أو تعجبية أو ،السااااااااااااابقة 
 ملاها يف ن ر  ميادرة على و اااا كل اجل ،اللسااااين n.chomshy تشاااومساااكا جالتحويلية أهية كربل يف منوإ 

 ضطحية والعميقةفها يف كثري من األحياح يف مستويا البنية السن، إب الة اللبس  الذي يكتالفروو الداللية بينها وإبرا 

 جلمل النحوية جها  لتوليد ا  نهبية" يكلمة النحو وردت يف "البىن الرتك  فهوم النحو عند تشااااااومسااااااكي:م
 يف اللغةض

 :من اآلح اصاعدا  الرتكيبية" ميائ.:" عراه تشاومساكا اللغة يف كتابة"البىن مفهوم اللغة عند تشاومساكي
اللغااة اموعااة متنااا يااة أو غري متنااا يااة من اجلاال، كاال مجلااة اموعااة متنااا يااة من العنااا اااااااااااااار، وكاال اللغااات 

عدد متنا   كل لغة  توي على  وإلك ألح،الطبيعياة يف شااااااااااااااكلها املنطوو واملكتوب  ا لغات اذا املعىن 
 (1)عدد اجلمل غري متنا "ض من الفونيمات  أو احلروف ، ومف  ذا، اإح

  :إح مفهوما "الكفاااااااالة مفهوم الكفاااااااءة وا داءcompetence و"األدال "performance "
تجلياح يف مؤلا تشاااااااااااااومسااااااااااااااكا  "م ا ر الن رية الرتكيبية" يرتبطاح افهود اللغة والك.د اللذين ياللذاح 

 ادة،ح: "اللغة" كتلة من املئلة  اساااتحدثهما دي ساااوساااري، لكن تشاااومساااكا ران اكرة دي ساااوساااري القا
أو ميائمة من املفردات الل ينتقا منها الشااااااااااااااي  "الك.د" ويذ د إىل التميي  بني "الكفالة" الل تتمثل 

                                                           
 ض022النشأة والتطور، مرجف سابق،    :أمحد مومن، اللسانيات  1 
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الفعلا للغة  "األدال" و و االساااااااااااااتعمالوها، مأي اموعة القواعد الل تعلّ  ،يف املعراة اللغوية البا نية للفرد
 (1) ل ميابف  ه السلوك الفعلاضيف املواميا احلقيقية، االكفالات إإا ن اد عقلا 

 :ف بانية ال ا رة عرب تتالب"بني البنية الساااطحية الل يرا ا أهنا  "تشااومسااكا"مّي   البنية السااطحية والعميقة
أي يف شااكلها ،لة كما  ا مسااتعملة يف عملية التوا اال الكلمات الل تصاادر عن املتكلم، و ا متثل اجلم

أوجدت  ذا  اعىن القواعد الل، غئا بو اااااااااافها اموعة من األ ااااااااااوات أو الرمو ، وبني البنية العميقة يالف
 فيعكسااااااااااااها التتاب ها عبارة عن حقيقة عقليةاو ا الل تتمثل يف إ ن املتكلم املسااااااااااااتمف املثا ،  ،التتابف

  دا لا يعكس العمليااات abstractها شااااااااااااااكاال جترياادي  االلف ا للجملااة، أي البنيااة السااااااااااااااطحيااة، 
 (2)ض"الفكرية

 

 خالصة:

ميكن القول  ح لسااااااااانيات دي سااااااااوسااااااااري   ،من  .ل ما تقدد احلديري عنه ايما ن  املدار  اللسااااااااانية 
وعلى الرغم من  وتوجها م اللسااااانيةض ساااايس ن رغ ماسااااتقوا منها يف أتنطلق املشاااارتك انذ  األ رية، حيري كانه امل

ل اللغوي حيري أد ا ختتلا يف قليات التحلي، اذا اهنااك اروو منهجية دمييقة ميائمة بني  ذ  املدار  اللسااااااااااااااانية 
ل ، اكل مدرساااااااااة جالت كرد اعل على امل الق الل وميعه ايها املدرساااااااااة الإليهاواملنهج وحىت يف النتائج املتو ااااااااال 

ه ايهاا مادرسااااااااااااااة ا تماامهاا تو مي اااااااااااااااغ    فل اا املدار  ك الكثري من احلااالت الل توجاّ كماا كااناه  ناا،ميبلهاا 
 األ رل، اهناك من ا تمه  لبنية اللغوية وأهله املعىن و ناك من ا تمه بدالالت اللغة وأهله البنيةض

لى حد ساااااااوال، حيري ع والعريب لقد كانه انذ  املدار  أتثري كبري على اللغة وتطوير ا وإ رال الدر  اللغوي الغريب
 ضلسابقةا أد أح املدار  استثمرت يف دراسة اللغة العربية ومت التو ل إىل نتائج   تتو ل إليها الدراسات

 

                                                           
 ض910  املرجف نفسه ، 1 
 ض910اجتا ا ا ومي اغ ا الرا نة، مرجف سابق،    نعماح بوميرة، اللسانيات :  2 



 

 الـفـصـل الـثـانـي
 تجليات التأسيس الحداثي 

 عبد الرحمن الحاج صالح
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I.  التأسيس للحداثة اللسانية احملضة 
 التأسيس للمصطلح اللساين احلداثي: -1

   ددد ط(،طألصددداطغل ادددةطال رتسددد ةط Linguistics)ط ترمجةطل محددد   طايز  ددد  ال سدددات ا طيعدددمصطلحددد    
وهدد اطاةحدد   ا ط (،طsprachwissenchoftع  دد طغل اددةطايةات ددة)(،ط  مدداطي  دد طLinguistique)ع  دد 

(طics-ique(طوهددحتطلمددىنطلعدداطال سدداغطأوطال اددة،طألصدداطال   ددةط)Linguaالددث تطتر دد طلكطال  مددةطال ت   ددةط)
(،طوقدمطاسدتعم ت اطال ادا طايورو  دةطLinguistics Scienceع ىطلعاطالع م،طالمراسدة،طوالت دميرطهد ط)طلصطم ت
 رعةطعنطال اةطال ت   ةطغةعداطت سد ،طو تاد طكط د ىنطال  مدةطع دىط سد طتندالحتطال  د طوال تا دةطكط دىنطلادةطاةت

ط(1) ل  ا.

غ(طذهد ط) د رمطلد ا،ط  ث قمطاخت فطالبا ث غطكطأولطلنطاستعمىنطه اطاةح   طكطالث ا دةطالار  دةوط
 desكط تا دد ط)ط8181(طسدد ةطFroncois Raynouardلكطأغطأولطلددنطاسددتعم  طهدد ط) رتسدد اطري دد ار،ط

traubodourhois des poésieطويرىطآخدروغطأغطهد اطاةحد   ط  درطكطأةات دا،ط طاسدتَدعيفمفىننطكط رتسداط،)
،ط  مدداطيدد ه ط ددىنطلددنطتعمدداغط دد قرا،طوعبددماطالرا  ددحتطأغط) روتدد ط8111،ط طكطاز دد اطا تددما طلددنط8181سدد ةط

ب طلددددنطو طس سدددد طكطوع تدددد طلكطاسددددت  ل ةطالع ددددمط  ددددمط دددداغطأسدددد دددد و(طهدددد طأولطلددددنطاسددددتعمىنطهدددد اطاةحدددد   ،ط
الد طيعاه داطكط تا د طهدحتط لكطأغطال ادا ط«اتريد طال سدات ا »ال سدا،،ط ود رمطلد تذطيد ه طكط تا د طاة سد  ط ددد

ط.(2)«وراسةطال اةطكطذاهتاطوي ىنطذاهتاطلمروسةطل  س اطوه اطيشب طلكط مط ب طق لطو طس س 

 تا د ط ال  دمطاة  ودحتطع دمطططاةح   طلكطالث ا ةطالعر  ة،ط  د ط)ممدمطل دمور(طكألاطعنطأولطلنطت ىنطه اط
وهددحتطعبدداراطعددنطترمجددةطي ددمط دد تطط«ع ددمطال سدداغ»ل  جطالب ددثطكطايووطوال اددة ،طلسددتعم حطلحدد   طالعددرو 

الددمول    حت(طعدماطأ دداتطط،ط مدداطتشدرطايوط)لرلر دحت8491)أت د اغطلاي د (،طوالدد طتشدرهاط  حدىنطكط تا دد طعدا ط
ط(3).8491مح تطاسمط ايلس  ة طتشرطأوهلاطكطلمي ةطال مسطعا ط

                                                           
 .19سالحتطع اوطوطآخراغط،طلعومطال سات ا طاحلميثةط،طلر  طسا  ،طصط(1)

تشرططwww.google.comأص ا طالشمال،طاه ائر،طجم ةطلل  وت ة،ططجم ة ، ا طاحلميثةطكطاةح   طواة    مممطالحا طتب ىن،طالسات(2)
 .81/70/8788اة الطي  ط

 .71،طال  يت،طصط8414،طأ ت  ر،طت  مرب،طويسمرب،ط9،طع87أمحمطخمتارطعمر،طاةح   ططايلسينطالعريب،طجم ةطعاملطال  ر،طلج(3)

http://www.google.com/
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  دداطالعر  ددةطلددنطالمراسددا ططل دمطسددوىنطوخدد لطهدد اطالتسحددإطايتسددا،طلكطال اددةطالعر  دةط خددراط ددميما،
ا،ط  دثطغ طاةث دفطالعدريبط طأولططجتدااطهد اطالع دم،اطيشدعرطرر د طت دإط-لكط دمطانغ–ال سات ةطيس ط دمح َن ولد 

ولغط اتددتطالمراسددا ط،(1)ط4118مجددةطل تدداوطو طس سدد طيعدد وطلكطسدد ةطع دىطذلددنطلددنطأغطاتريدد طصددمورطأولطترط
هداطل   دةطاةادروطزط اطاةضدمارطكطأق دارطعر  دةطلدنطأ رطاغط د طكطهد ال سات ةطالعر  ةطاحلميثدةطقدمط د لتط  دماطتطيسدت

ط. ات طال مجة،طويسر طه اطالع مطل  ارئطالعريبلب اغطولحرطو عضطايلحارطايخرىطال طت لتططوطالعريب

ماولددددةطوط،واسددددعاططاقددددمطأورلطال سددددات  غطالعددددروطاذددددمل غطأر ددددةطهدددد اطالع ددددمطو ددددروراطايةددددا ط سددددبا  طلةالددددوط
كطالتعريدددفط ددد اطالع دددمططاي اطددةط  تائوددد طل اطدددةط دددال ةط ا دددةطت دد لطالعمدددىنطال اددد  طالعدددريبطال دددمل،طوهلدد اطملطيت اتددد ا

اةمرسدةطأوطلت دن،طل د  مططاطهلد ا  مجةطاةؤل دا طال سدات ةطاهلالدةطوت دملطاذا درا طكطهد اطا دال،ط طتشد ع طوال  ا ط
لغطاتهتمدا طغيلسد  ةط ل طذلنطاع   اطغلت ح طوالتأخرطعنطر  طال سات ا طاحلميثة،طي د لط صدااطال رلداو   ط

الع دددمطتسدددب ا،طلذطتطت ددداوطزدددمطل ددد طألدددراطيددد  رطقب دددىنططكطهددد اطالدددمارطوكطالعددداملطالعدددريبط حددد راطعالدددةطألدددرط دددميث
يتحدفطالب دثطالع مدحتطكط  عبمطالرمحنطاحلامطصاا ط   د ل ططألاط الست  ا طس ا طكطل ماغطالتمريَطأوطالب ث

غي ددا ةطلكطلدداطيعر دد طالعحددرطلددنطت   ل   دداط ميثددةطت بدد طع ددىطال اددةطالعر  ددةطكطزلات دداطهدد اط حدد ا ط ددمطسدد ب ة،ط
ا يةط  واحطات طكطالب ماغطالراق ة،طويعرفط ىنطوا مطالبط طالد  طيسد ط د طو د طاةحد   ا طولقرارهداطالب  تطال 

ر  ددةطهدد اطالعمددىنطو رويتدد طولشدد ىنطذيدد عطهدد اطاةحدد   ا طكطاتسددتعمال،ط  دد اطصدد راط   دداطتشددا  ط بدد طعددنط و ف
ط.طط(2) و  طال سات ا طكطال طنطالعريب

 ددرواطأوط لط ةطكطاةحدد   طال سددا،أزلدد  ات ا طالتعبدد طعددنطو دد وط  ددمط  ددرطكطالمراسددا طاةتع  ددةطغل سددط
 منطأزلدا طأخدرى،طأوطاي داراطلكطاةحد   طع دىطأتد طع بدةطلدنطع بدا طت  دحتطال سدات ا ،طواحلد طأغطال سدات ا ط

لدنطط،تعا،طلاطتعات  طالع   طاة   ةطلنطلش   طتتحىنط    طمثرا طالمرسطاي  د طكطلت داولطالبدا ثذطالعدرو
العدريبطط، ىتطيب ىطاتتحالط ذطالمرسدذط،ورتا عةطالت  رطالع محتطالسري ط،ةطوايس  وطوال رقطاة  و ة  ثطال ا

واي  دد طلسددتمراطووغطات  دداع،طو ت   ددفطاةع  ددا طالع م ددةطواةعر  ددةطالار  ددةطلتت دد لطكطورسدد اطل سددومة،طوغ تددماعط
ط.(3) خرى  ةطواةستمماطلنطال اةطلنط  ةطأطاةح   ا طاة ا  ةطل ع مطلن

                                                           
لطالنروفطال ط  صتط  اطال مجةوطأسباوط خرهاطي نرط  روي اغطو طس س ط،طوروسطكطايلس  ةطالعالةط،ترط صااطوطل ت ح ىنطأ ثرط  ط (1)

ط،)ت طئةطال تاو(.ط70ال رلاو طوطآخراغط،طلر  طسا  ط،ص
 .91،ط90عمرطحلسن،طال سات ا طوال مجة،طجم ةطانواوطاي  ب ة،طلر  طسا  ،طصط (2)
 .70أمحمطمممطقمور،طال سات ا طواةح   ،طلر  طسا  ،طصطط(3)
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إغطالب دثطال اد  طل ا ةطلكطه اطالتأخرطال اوحطكطل ا بةطالت  رطالد  ط د مت طال سدات ا طعدربطالعدامل،ط د
،طلث دد طلثددىنطمج دد طل دداوينطالع ددمطع ددمطالعددرو،طالدد ينطعددات اطلددنط خددرطور دد وط  ددر طالعددريبطأصدد  ط  دد عطلددنطالر دد و
 ي ة،ط  مطيش مطالعداملطالعدريبطخد لطهد اطال د اط ل  داطلاد اطعر  داطنل اتد طأغطيشد ىنطوع محتط الىن،طخ لط  اطط

أسددَطال نريددةطال سددات ةطالعر  ددة،طسدد ىطا دد ارطأوط ددرحطلدداط تدد طلددنطوراسددا طلا يددةطخدد لطال دد اطال هب ددةطل ع دد  ط
طالعر  ة.

تدمارلطالتدأخرطالد  ط،ماولدةطل د طالسدت   ا طلدنطهد اطال درغططيثدةوةطهل اطال   ط  ر ط ر ةطترمجدةط متت 
  مت طال سات ا طالعر  ةطعنطغ هاطلنطال اا ،طوقمطوا  تطهد اطاحلر دةط مداط بد اطلدنطاةحد   ا طال اجتدةطعدنط

  اغطهد اططوالت زيع ةطوال     ةطو.....؛ط ىنطال  طعر ت طال سات ا طوخمت فطلمارس اطال ص  ةطوالت ل ميةت  رطاة ال
لعىنطلنطأهمطال ضااطالد طتشداىنطغلطالبدا ثذطل د ال ةططذطالعرو،طوال  طوا  طال سات ال ا مطه طاةش ىنطايولط

–،لدد اط  ددإغطوعددحتطراهددنطال سددات ا طالعر  ددةطاة صدد فطغتخددت لطأوطعددم طال ضددجطاةحدد   طال سددا،طو    ددةطتعريب 
ط.ط(1)تطمي نطلتطغست ضارطقضااهاطوط روططت  ص  ا ط-ع ىطلست ىطال مجة

لغطاةعضدد ةطاتصدد    ةطلددنط ددأفاطأغطت ددفطعائ دداطألددا طلرووويددةطالع ددمطوزاعتدد ،طوقددمطأ ددارطا ددنطخ ددموغط
طقممياطلكطأغط ثراطالتأل فطكطالع   طت  قطعنطالت ح ىنطتخت فطاتص   ا طكطالع م.

عشددد ائ ةططل دددمط اتدددتط ر دددةطال مجدددةطكطال سدددات ا طواسدددعةطال  ددداقطكطالعددداملطالعدددريبطغددد طأفددداط دددتط  ري دددة
طيعتمددمطكطذلددنططري ددةطع م ددةطلمروسددة رويددة،ط  ددثطي دد حط ددىنطغ ددثط شدد ىنط ددرو طقائمددةطاةحدد   ا طووغطأغط

لعتمددددماطع ددددىط مسدددد طالشسحددددحتطوالر دددد عطلكطا معددددا طال ا يددددةطالدددد طتطت ددددم طلدددد طلتصط اتدددد طلادددد  طمددددضطلددددنط
ط.(2)ال  مة

لشد   طتتع د طغةحد   طالع مدحتط   د طر اعطلاطيت م  طاةح   طايلسينطالعريبطاحلميثطلدنطومي نطل
ط(3)عا طلكطلاطي حت 

                                                           
ط.88 ا اطلمساع  حتطع   ط،طال سات ا طكطالث ا ةطالعر  ةطاةعاصراط،طلر  طسا  ط،صط (1)
 .94،ط91عمرطحلسن،طال سات ا طوال مجة،طجم ةطانواوطاي  ب ة،طلر  طسا  ،طصط ي نر   (2)
،ط81ل سا،طع مطعبمطال اورطال اسحتطال  ر ،طجم ةطالت اصىن،طقسمطال اةطالعر  ة،ط العةطاة نطسع و،طعخالمطعبمطال رلط س م  طاةح   طا (3)

 .81-81،طصط8787لارسط
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اطع دىطالدرغمطلدنطو د وطل تد طواهل ئدا (طووغطت سد  ط    دحتط    دطتعموط  ا طو  طاةح   ط)ا دال  -أ
يسددار غطكطو دد طاةحدد   ططواخددت فطلشدداروطاي ددراوطالدد ين،ت سدد  طالتعريدد طكطالعدداملطالعددريبطغلددرغطط

 ول ىنطلعنم مطلكطال روية.
،طلتشددع طاة دداه مطال سددات ةطوططعددم طالمقددةطع ددمطو دد طاةحدد   طتت وددةطعددم طالمقددةطكط  ددمطلدداطيعددربطع دد  -و

 .ارتباط اط ع   طعما
ع ددىطقددمرطقر دد طأوط عددماطعددنطالدد اتطالعددريبطط،تددرلط ريددةطو دد طاةحدد   ا طل  ددراوط ددىنط سدد طا ت دداوا -م

ا   طالتال دددة ط ددد ت م،طالددد  طو ددد طلددد طكطالعر  دددةطاة دددطphonèmeوخددد طلثدددالطع دددىطذلدددنطاةحددد   ط
 ص ت م،طص مت،ط  ت م ة،طص  طجمروطلستح  ،طل ا،طت ا.

 دإط قط عضد مط ال  دماطالحد ت ة طع دىط ال د ت م ،طو ال  دماط،اخل طط ذطاةح   طوالشرحطأوطالت س ط -و
ع ددىطلدداطي ا ددىنطط«ع ددمطاتريدد طال  مددا »أوطط«ع ددمط صدد ىنطال  مددا »الحددر  ة طع ددىط اةدد ر  م طو عضدد مط

 (1)(.etynology طايز    ط)اةح  

 دد طاةحدد   طال سددا،طوغدد اطلددنطايعمددالطاخلاصددةطأغطلشدد  ةطوطاحلددامطصدداا طعبددمطالددرمحن طويددرىط دد لن
ط(2ط)ل لة طعالة ت   فطال اةطوللرائ اطت منطكطأل رط

 اعتباط ةطالعمىنطع مطال ث طلنطال ا يذ،طأ طعم طخض ع طلض ا ططع م ة. -8
يعتمددمط  دد طع ددىطط،أ طاقتحدداراطع ددىطالب دد تطال رويددةطالدد طهددحتطأ ددب ط ددحت طغلحدد اعا طالت   ميددةط ر  تدد ؛ -8

 اةعاهةطال مويةط ال نرطاه ئحتطكطال  ال َطواتقتحارطع ىط روطالعميمطلنطاةع  لا طغييم طالع ت .
طال طمي نطاتست ا  -9 طالعر  ة طالر  عطلكط ىنطاةحاور ط عم  طمش ل ت  طوخاط،عم  طاةس  ططل  اطل  ا صة

ومج  طاةرا  طاي  ب ةطال طمي نطاستا هلاطلت ميمطاة اه مطاحلميثة،طوالمل ىنطع ىطه اطأغط تاوط و ط
س س  ط تطترمجت طللطالعر  ةطمخَطلرا ،طلمىنط ىنطترمجةطع  ااطخيت فطعنطغقحتطال مجا ،ط  ومط

ممطعو  ة طو مممط او" طوصمر طس ةطال مجةطالت تس ةطال طقا ط اط ىنطلنط صااطال رلاو  طو م
عنطالمارطالعر  ةطل  تاو،ط طال مجةطالس ريةطال طأز هاط ىنطط«وروسطكطايلس  ةطالعالة» ع  اغط8411

طس ةط طو مممطتحر  طالعالة» ع  اغط8411لنط ي سفطغاز   عنطاةؤسسةطط«ما را طكطايلس  ة
                                                           

 .97عمرطحلسن،طال سات ا طوال مجة،طجم ةطانواوطاي  ب ة،طلر  طسا  ،طصطط عمرطحلسن (1)
العرو،وطال طجيروفاطع ىطمت ىطال اتطال ا  طي نر   تطوطوراسا طكطال سات ا طولت ح ىنطأ ثرط  لطاة ال طال طتش وط   وطالمارسذط(طط2)

ط.89-88،صط78العر  ة،طلر  طسا  ط،طم
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 ح لط»،ط ع  اغ8411طأز هاط أمحمطتع طال راعذ طس ةطوه الطال مجةطاةحريةطال ط،اه ائريةطل  باعة
عنطوارطاةعر ةطاهالع ةطغيس  مرية،طت ت اطال مجةطالعراق ةطلنطلزازط ي ئ ىنطي سفطط«كطعاملطال اةطالعا 

ط طس ة ط ع  اغط8411ع ي   طالعا »، طال اة ط  حتطلار  ةطط«ع م طايخ ا طال مجة طألا عنطوارطآ اقطعر  ة،
عنطوارطل ري  اطالشرقطط«ما را طكطع مطال ساغطالعا » ع  اغطط8410ال اورطال   ينطس ةططأز هاط عبم

 غلمارطالب ضا .

طايلطيتود طلكطخدارمطال ادةطالعر  دة اسحتطال  ر  طيدرىط غطواقد طاةحد   طالعدريبطاحلدعبمطال اورطط ماطأغط 
 سد طأمحدمط–ي  داطع دىطلحد   ا طال  در ططوممداط،لكطال مجةطوالتعري طأ ثرطمماطيتو طلكطالت لمطلنطالماخىن

ط،لشددت ا طغدد طلأل  ددةطكطلاددةطايلسدد  ةوطولوخددالطصدد  طط،أفدداطتتسددمطغلت سدد طواي ت ددارطكطالتعريددفط-خمتددارطعمددر
وسدددائىنطلضدددبططاةددد  جطوت   دددمطاةحددد   ططو ددد ط  دددثط،وهددد اطايخددد اطهدددحتطالددد طأ دددارطلل  ددداطال  دددر طكطت مميددد 

وا دددددماطو ددددد لنطرست دددددفطال دددددروعطمرسدددددةططرواسددددتعاغطكطلميدددددمطلحددددد   ات طروم عدددددةطلدددددنطاةدددددمارسطال سدددددات ةطت
واة  ا طواخىنطايسراطال ا ماطلتصطأغصطه اطاتعتماوطع ىطل ا ىنطعريبطوا مطةح   ا طقمطتعدمو طوتلت داطكط

 مددددداطأت ددددداطع دددددملاطتدددددمق طكطلحددددد   ات طزدددددمطلغ ددددداتطلدددددبعضططط،احلدددددات اةدددددمارسطألدددددرطتطيحددددد  طكطلثدددددىنطهددددد اط
ويع وطالسب طكطذلدنطلكطأغطعم د طهد طانخدرط داغط دروا،ط مداطزدمطع دماطت داواتطكطاةحد   ط  دمطط،اةح   ا 

ط(1).املطال ساغطوال سات ا طوال سات ةطراوحطكطت ممي ط ذطلح   ا طع

لذطي دد  ط طالت بددىنططالتوريددم ددا  طو دد طاةحدد   طيتسددمط   طلكطأغطعبددمطالسدد  طاةسددم يدد ه ط دد لنط 
ىنط غطاةحد   حتطميثصدلد اط  دإغطالحصدوتطي د تطغي عداوطال نريدةطل مشد ىنطاةحد   حت،طط،ع ىطلباوئطل  و ةطوق  ة

السددب طلضددرطكطجمددالطاةحدد   ا طالمالددةطع ددىططاطلددنطالرصدد مطاةشدد لطلكطالرصدد مطاةسددتإ،طوطهلدد ا  دد  دد طال
دد ضطالع دد  طأغطيحددا  طل دداط ع ددم طاةحدد   طالددمالطع  دد ،ط ت دد غط  مددةط ع ددم طع حددرطاعتمدداوطيرت دد طع   دداط سص

ط.(2) اةح   طل متلةطع ىطلضم غطاتختحاص

عدماطتسددم ا طط(،طالدد ططعر دتطهدد اlinguistiqueةط)ندلدنط دذطاةحدد   ا طالد طعر ددتطا د راغطل 
 ن در طلحد   ا طط، سدتم ل   ةياا ةطالبا ثطوخ   اتد طاةعر  دةطوطكطال اةطالعر  ة،طتعمو طوت  عتط لرطلنطل 

د  ا ،طع دمطال ادة،طال اد ا ،ط  د طال ادة،طع دمطال ادة،ط عماطلثدىن طال سدات ا طوايلسد  ةطوال سدات ةطوايلسد  ا ،طوال سيف

                                                           
 .94 ر ،طجم ةطالت اصىن،طلر  طسا  ،طصخالمطعبمطال رلط س م  طاةح   طال سا،طع مطعبمطال اورطال اسحتطال (1)
 .04،طص8787،ط78ات ا ،طوارطال تاوطاهميمطاةت ما،ط  و ،ططعبمطالس  طاةسم ،طلبا ثط س س ةطكطال س(2)
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 ددددد ايلطلدددددد مطوعشدددددرينطتسددددددم ةطعر  دددددةطل ا  ددددددةطع دددددمطال سدددددات ا ...لى،ط  ددددددمطأ حدددددىط عبددددددمطالسددددد  طاةسددددددم  ط
طكط تا  ط)قال سطال سات ا (طوهحت ط(linguistiqueل  نة)

(طع دددمطال ادددةطالعدددا ،ط1(ع دددمطال ادددةطاحلدددميث،ط)9(طع دددمطال ادددة،ط)9(ط  ددد طال ادددة،ط)8ال تا سدددت ن،ط)-(8)
(طع دد  ط87اددا طالعددا ،ط)(طع ددمطال صط4(طع ددمطال صاددا ،ط)1(طع ددمط  دد طال صاددة،ط)0ع ددمطال اددةطالعددا طاحلددميث،ط)ط-(1)

(طالمراسددا طال ا يددةطاحلميثددة،ط89(طع ددمطال صسدداتة،ط)89(طع ددمطال سدداغطالبشددر ،ط)88(طع ددمطال صسدداغ،ط)88ال اددة،ط)
(طال اد ا ط81(طع مطال ا ا طاحلدميث،ط)80(طال صنرطال ا  طاحلميث،ط)81(طالمراسا طال ا يةطةعاصرا،ط)81)

ط. (1)ا (طال صسات 89(طال صسيف  صا ،ط)88  ا ،ط)(طايلس88 ة،ط)(طايلس 87(طال ص غ ا ،ط)84اهميما،ط)

واة  دداطع ددىطهدد اطالتسددم ا طأغطأ ثرهدداطتبددمأط   مددةط)ع ددم(طكط ددذط   ددةطالحدد اا طخال ددةطلددنطل نددةط
ط)ع م(.

ط د لن  لنطلذاطتَنرطلكطه اطاةحد   ا طلدنطا  دةطاي دراوطوال   د ط إتد طي  داطع   داطاتخدت فطط
لحددد   ا(طلر بدددةطلدددنطط80(طسدددتةطلحددد   ا طل دددرواطلسدددت  ةط   مدددةطوا دددما،طكط دددذطالب  دددةط)71  دددثطزدددمط)

طل نتذطأوطأ ثر.

ألددداطلدددنطا  دددةطأصدددالةطايل ددداظطوعر  ت ددداط ددد   اطع دددىطأغ ددد طأل ددداظطوعبدددارا طهددد اطاةحددد   ا طأفددداط
مدةط ال تا سدت ن طالد طهدحتطتعريد طل محد   طوزافداطالحدر  ةطاةعرو دةطعدماط  لتماولةطكطال اةطالعر  ة،طأوطل ا  ةطي

ط(.linguistiqueاي   )

داطاتع داس،ط  دثطتع دَط اطاةح   ا طتع َطل اطالتعموطاتص      حتطكطالمرسطال ا  طالعدريبطأميص
ل اطالتعمصوط محا،طواتخت فطوالتباينط   حاطوت عحا،طول مطأمرطه اطال مطال ث طلدنطاةحد   ا طعدمصاطت ا دا طع دىط

ةسددت ىطالعددريبطي ددىنطالت  دد إطكطهدد اطالتعددمو،ط  ددثطعمددىنطالبددا ث غطوالمارسدد غطال سددات  غطع ددىطت  دد إطهدد اطا
 دداة  اطأتدد طكطالسدد  ا طايخدد اطرا ددتطلحدد   ا طل لددةطت ا سددتطل ن ددرططاةحدد   ا طلكطأقددىنطعددموطمم ددن

ط (ط)ايلس  ة(.ط قطع ىط  ىنطالمراسا طال ا يةطاحلميثةطوهحت ط)ع مطال اة(،ط)ال سات اياط  

لكطاسددتعمالط  مددةط)لسدداغ(طوت ضدد   اطط أمحددمطخمتددارطعمددر و دد لنطط عبددمطالددرمحنطاحلددامطصدداا طويدد ه 
طع ىط  مةط)لاة(ط إط قطاسمطع ىطالمراسا طال ا يةطلشتمىنطع دىط  مدةط)لسداغ(طلطد قطقدمل،طع دَطلداطيت رد 

                                                           
 .08 ،طصط8419عبمطالس  طاةسم ،طقال سطال سات ا ،طالمارطالعر  ةطل  شر،طت تَ،طوط،ط (1)
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ال ساغ(،طوأط  طأ  ط  داغطال  د  طع دىطع د  طال ادةطال ث وغ،ط  مطأط  ط ال رايب طع ىطالع   طال ا يةطاسمط)ع   ط
لحددد   ط)ع ددد  طال سددداغطالعدددريب(طوات عددد طا دددنطخ دددموغطكطهددد اط ع دددمطكطل ملتددد ط حددد ط ع ددد اغط)كطع ددد  طال سددداغط
العددريب(طو ددىتطكطالعحددرطاحلددميثط دداغطاسددتسما ط)ع ددمطالسدداغ(طو)ايلسدد  ة(طأسددب طكطال  دد وطلددنطلحدد   ط)ع ددمط

ط(1)ال اة(.

احلدددددامطصدددددااطي ضدددددىنط  مدددددةط)لسددددداغ(طع دددددىط  مدددددةط)لادددددة(ط دددددىتطلددددد طتدددددر مط عدددددضطاةدددددؤل ذطط عبدددددمطالدددددرمحن
)ع ددمطال اددة(ط   دد لط تدد طتط سط دد لنطلدد ط اتددتط  مددةطال اددةطتددملطوائمدداطع ددىطل  دد  طط(ط دددlinguistiqueل ددا)

ةطل  ندال ساغ،طأ طع ىطلاط مواط ا نط ين ط ت طأص ا طيعربط اط دىنطقد  طعدنطأغرا د مطل دنطايلدرطغد طهد ا،ط ا
وقددمطتا دد طهدد اطاةعددا،طال رع ددةطاة  دد  طالعددا طع ددمطا ددنط ددينطلددنط ددذطهدد اطتشددمىنطلعدداغطأخددرىطلشدد  ةطلشدد  را،ط

ط(2) اةعا،

 .)   اة    طال اتجطعنطل ا  ت اطل  مةط)ال 
 ل ط  ثراطكطالت ميما طال ا يدةطخح صداطاماص  حطال  طجير طاستعاة    طال اتجطعنطل ا  ت اطل  مةط

 لعا،طاةح   ا .طكطلميم
 اسددتعمالطلاددةطل متلددةطع ددىطاسددتعمات طلا يددةطلق  م ددةطأوط-وال ا يددةط حدد ةطعالددة–ليددراوطال تدد طال   يددةط

 قب  ةط)لاةطأهىنطاحلواز،طلاةطه يىن...(.
 طوقددمطتددملطع ددىط) َن ت  دد ط دد لنطع ددىطال    ددا طاه ئ ددةط)لثددىنطتحدد طأهددىنطاحلوددازطخلددربطلدداطاةشددبعةط  دد 

  دد طلسددداغطهدد يىنط  دد ط ددىنطهددد اطقددد لطسدد ب ي طع ددىطلاددةط هدددميىن طتطيعددينطل اددةطل  دد  طال  وددةطق دد  ،طيغط
ايوا طاخلددداصطاه ئدددحتطالددد  طهددد ط دددت طعدددذطل  مدددةطكطمجددد ط دنعيفددد ن طلددد ط  فددداط دددرفطع دددةطلثدددىنط دن يفضندددا ط

 ون  زا .

 إتدد طتطيددملط دد اطاتعتبددارطلتصطع ددىطلعدداطط،هدد اطاةعددا،طاير عددةط)ردداط   دداطلددمل هلاطالدد  ط ددمواطا ددنط ددين(
اة حددد وطكطتسدددم ت ط) ع ددمطال سددداغ(،طوطكطل ددا طآخدددرطزدددمطعبددمطالدددرمحنطاحلددامطصدددااطكطسددد اقطوا ددمطوهددد طاةعدداط

 س سد طةحد   ط ع دمطال سداغ طيؤ دمطع دىطأصدالةطهد اطال   د ،ط   مداطأ دمطع دىطأتد ط داغطروي داطل  دتاالطع ددىط
ورهتا،طسدد ا طقددممياطأوط ددميثا،ط  ددمميا ط اسددتعمىنطع مددا اطهدد اطالتسددم ةطل متلددةطع ددىط ددىنطال اددةطكط   يت دداطوطصدد ط

                                                           
 .71ي نر طأمحمطخمتارطعمر،طاةح   ططايلسينطالعريب،طجم ةطعاملطال  ر،طلر  طسا  ،طصط (1)
  .91-91،طص78وطوراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طمطعبمطالرمحنطاحلامطصاا،  ت (2)
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وراسددةطخاصددةطغل سدداغط   دد اطهلدداطردداطهدد طخددارمطع  دداطلددنطع ددمطايصدد لطوطع ددمطاحلددميثطوط...طوطغ هدداطلددنط  دد غط
ططط(1)ورو طه اطال  نةطكط ث طلنطاةؤل ا  .وطاةعر ة.

ر   لدد ططLinguistiqueل مجددةطالدد طيتب اهدداط   دد ل  طترمج دداطل دداطوط ددميثاطي ددم طاةحدد   طلر  قدداطغط
احلددميثط)لدداطيددملطع  دد طال  دداط دد اطال حددفطالثددا،طلددنطال ددرغطالعشددرين(ط ع ددمطال سدداغ.طوطل  دد ع طكطتنددرطالعمددا ط
اذملذطه طال سداغطالبشدر ط   د طعدا ،طوطايلسد ةطاةع  دةط شد ىنطخداص،طوطهد طيتعدرلطل  دماتطال سدات ةط ع دمط

ط طي م طعبمطالرمحنطاحلامطصااطخمت فطاخلحائإطال طت ب طل   عطالمراسةطال سات ةطاةعاصرا.ط(2) ت 

دددمنطايلدددرطغل سدددبةطل خت دددارط دددذطلحددد   حتط)لادددة(طو)لسددداغ(،طويب دددىو ددد اطي ددد غطقدددمط َط  سدددمطايلدددرططسن
طح   حتط)ال سات ا (طو)ايلس  ة(.غل سبةطة

وطزدددمطأغطعبدددمطالدددرمحنطاحلدددامطصدددااطغستعرا ددد طةحددد   ط ع دددمطال ادددةط قدددممياطوط دددميثا،طي تحدددرطرحددد   ط
هدددد طترمجدددةط ميثددددةطل  مددددةطط-أ طع دددمطال اددددة– ال سدددات ا  طوطيددددرىط  ددد طايتسدددد طكطال مجددددةط   ددد ل ط ع ددددمطغدددد اط

Linguistiqueت دددد غطسددددبباطكطوطهدددد اطال مجددددةطقددددمطوطهدددد طلدددداطتسددددم  طاددددنط)ع ددددمطال سدددداغ(طأوط)لسددددات ا (طط
ط(3)تباسا طال طت رأطع ىطأق الطالع ما طاذملذطكطع   طالعر  ة لتا

لدددنطال ا ددد طأغط ددد طاةحددد   ذطقدددمط تددد طلددد طالسددد اواطوالدددراواطكطل   دددةطعر  دددةطوغطأخدددرى،ط دددإذاط ددداغط
لب داغطغلد ا طلح   ط ع مطال اة طقمط اعطكطلعنمط  دماغطاةشدرقطالعدريب،ط دإغطلحد   ط ايلسد  ة طقدمط داعطكط

هم ددةطأسددباوطط-لث لددةط دد  عارغمدداطأتدد طلدد َطأ ثددرطايل دداظطا-وقددمطاختددارط أمحددمطخمتددارطعمددر طلحدد   ط ايلسدد ة ط
ط(4)أر ا 

أغطع دددمطال ادددةطاحلدددميثطتطخيدددتإطغل ادددةطاةع  دددة،طوللددداطيدددمرسطأ طلادددة،طو  دددىنطأ طلسدددت ىطواخدددىنطال ادددةط -8
  اطي اس طل اطاهم ط)ألسن(طتطاة روط)لساغ(.ال   ما،ط معاطاهمع ةطل   ظطكطه اطالعامل،طوهل

أتدد طملطيعددمطه ددالط ددرمطكطال سدد طلكطمجدد طالت سدد طع ددىطل ندد ط عددمطأغطأقددرطجممدد طال اددةطالعر  ددةطغل دداهراط -8
 ذلن،طوخباصةط ذطي  غطاهم طامساطلع مطلنطالع   .

                                                           
  .89،ط،طص78عبمطالرمحنطاحلامطصاا،  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طمطا (1)

  .81-89اةر  طت س ،طص (2)

ط.81،ط  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طصعبمطالرمحنطاحلامطصاا (3)
  .74-71أمحمطخمتارطعمر،طاةح   طايلسينطالعريب،طجم ةطعاملطال  ر،طلر  طسا  ،طص(4)
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 ةطلددنطايولطأغطالتحددرفطكطل دداط)ألسدد  ة(طأسدد ىنطلددنطالتحددرفطكطل دداط)لسددات ا (ط  ددذط خدد طالحدد -9
ت  ل طوراسا طألس  ة،طو ذطتت متطعنطاةشتاىنط  اطالع مط   د ل طألسدين،طن  دا طاهمد طع دىط الد ،ط

 وراسدا طط-لدنطاةستسداغطأغطت د لولد َط–ول نطلذاطأرواطأغط خ طوصفطلنط)ال سات ا (ط د طت د لط
 )لسات ة(طو)لسا،(.وتط لسات ايت طول اطيروطاهم طلكطل رواطعاواط   الط–  ات ةلس

أغطال ددبَطالدد  ط ددمتطع ددمطاسددتسما طاةحدد   ط)لادد  (طوعددم طال  دد طلدداطلذاط دداغطتسددبةطلكط)ال اددة(طأوط -9
)ع ددمطال اددة(،طوالدد  ط ضددىنطلددنطأ  دد طتددرلطهدد اطاةحدد   ،ط ددمتطت سدد طلذاطاسددتسمل اطل دداط)لسددات ا (ط

 سات ا . بةطلكطال ساغطأ طلكطالس  ذطال سبةطس   لط)لسا،(ط  طيرىطأهحتطت

 ألسد  ة طامسداطل ع دم،ط  دذطال سدبةطلكطاهمد ط ألسدين طي د غطط ول دنطهد اطاذند رطيد ولطغسدتسما ط  مدة
اةددراوطال سددبةطلكطالع ددم،طألدداطلذاطتسددب اطلكطاة ددروط    دداط لسددا، ط ت دد غطال سددبةطلكط ال سدداغ طرعدداط)ال اددة(طتطرعدداط

زدمط طصدااطال رلداو طكطترمجتد طكططوطلعىنطالرواوطال ينطتب  اطه اطال مجةط ايلس  ة ،طط(1). الع مطال  طيمرسطال اة
ط.8411 تاوط و طس س  طوروسطكطايلس  ةطالعالةطس ةط

 أصدددب طهددد طالشدددائ طانغطكط  دددماغطاةادددروطالعدددريبطوخباصدددةط عدددمطأغطتنمدددتطط،أماااا مصاااطلح اللساااانيات
سدد  ةطوال اددةطالعر  ددة طوأمجدد طاةشددار  غطواةددماخ  غطكطأ دداالطهدد اطال ددمواطاهالعددةطالت تسدد ةطتددموهتاطلددتطع دد اغط ايل

وأقر دددداطلكطروحطال اددددةطالعر  ددددةطهدددد طلحدددد   ط،ع ددددىطأغطأيسددددرطوأتسدددد طاةحدددد   ا طاةتماولددددةطكطالب ددددماغطالعر  ددددةط
اار دددةطاة،وأخددد طال ا يددد غطو ددد لنطمتصطالت صددد ةطغسدددتسما طهددد اطاةحددد   ط دددمتطلدددنطلحددد   طايلسددد  ةطط()ال سدددات ا 

والد  طأتشدأ طط،عبدمطالدرمحنطاحلدامطصدااططتب دااي ت ل غطكطلعنمطلاطي شروت طأوطي  م ت طلنطتدموا ،طوهد اطالد  ط
طاه ائرطلتطل را  طلع ماطلتسححاطكطال سات ا طَأصيفمرن ط  طجم ةطلتسححةطكطع مطال ساغ.

وعدددم طال ددد لط ع دددمطال سددداغطيغطوال ددد لطغل سدددات ا طع دددىطق ددداسطالرا ددد ا ،طال   ائ دددا ،طال  م ائ دددا ط
طالمالةطع ىطالع م.ط(iqueال   ةط)ا (طت ا ىنطال   ةط)

مماطت م طمي نطال  لطأغطاحلميثطعنطلش   طاةح   طايلسينطالعريبط ح ةطعالدةطولحد   طايلسد  ةط
شدددع طلتعدددموطاه اتددد طلت–ط87الددد  طملطين دددرطلتصط ددد ايلطالسدددبع   ا طلدددنطال دددرغط–أوطال سدددات ا ط حددد ةطخاصدددةط

وطلدداطزاواطلددنطتعم د طاي دد ات طاةثدداراطالت دداعَطالدد  ط ددىنطي بدد طالب ددثطا ط دداطكطعوالددة،ايطدرافط اتدد طاتةدد

                                                           
 .87،صمممطالحا طتب ىن طال سات ا طاحلميثةطكطاةح   طواة    ،طلر  طسا  (1)
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 دددماا طت  دددحتطال سدددات ا .طوطهددد اطي دددرلط دددروراطالتم  ددد طكطع ائددد طالب دددثط–ال سدددا،طالعدددريبطكطاةرا دددىنطاة ال دددةط
ط(1)طلع ائ  ال سا،طكطالث ا ةطالعر  ةطاحلميثةط ذطت عذطلل ذطلنطا

 الع ائ طاة   ع ةطذا طأ عاوطت س ةط ضارية -
طططلب ثطال سا،طكطالث ا ةطالعر  ة.الع ائ طال ات ةطاةرتب ةط  ب عةطا -

وع ىطالرغمطلنطت  رطاةرا  طواةحداورطالع م دةطغل ادةطالعر  دة،طوتد  رطال تداوطالع مدحتطعالدةطواةت قدفط  د ط
وت  رطاةح   طالع محتطغلعر  ةطلنط  ةطأخرى،طوع ىطالدرغمطلدنطأغطالع مدا طغلمر ةطايوكطع ىطال مجةطلنط  ةط

غورواطل  طأ ثرطلنطقرغطكطو  طلداط تا  تد طلدنطأل داظط   دةطلسدمط ا داهتم،طولتشدا طا دال طال ا يدةطات  قداطلدنط
 ددداه مطالع م دددةطالددد طجممددد طولشددد طلكطآخدددرطل لددد وطكطهددد اطاة دددماغطوهددد طا مددد طاه ائدددر ،طلتصطأغطهددد اطال ثدددراطكطاة

  دددر طكطعحدددراطاحلا دددرطأعوددد  طلكط دددمط بددد طوا دددعحتطاةحددد   ا ،طو  دددحتطاةشددد ىنطقائمددداط مددداط ددداغطكطأولط
ايلر،طوتب ىطأسباوطاتخت فطكطو  طاةح   طتطع قةطهلاطغلب ثطالع محتطواة   ع ةطال طجيد طأغطيت  دىط

ط(2) روية.،طوللاطهحتطأسباوطق ريةطذات ةطأوطل هب ةط اطالبا ث

لددنطهدد اطاةشددد ىنطال ددائمطأوطالتس  ددفطلدددنطألددراط ا دددةططنطاحلددامطصددااطلكطأغطالدددتس إيدد ه طعبددمطالدددرمحوط
طلدددنطت ددد يرطلحددد   ات طولباهتددداطوو ددد   اطط،ت ددد يرطالع دددمطوا تمالددد طوو ددد   طوالدددت  مط  ددد  ول دددماعطل اه مددد طت  دددمن

ووص  اطوتعب هاط مقةطعنطاة اه م،ط إت طلنطالحع طأغطيت  رطالب دثطالع مدحتطكطال سدات ا طلذاطملطيسدب  طت د يرط
وطيدددمعمطلددد ه طعبدددمطالدددرمحنطاحلدددامطصدددااطهددد اطكططت سددد ،حددد   ا طكطل ملدددةطالب دددثطال سدددا،طكطوسدددائ  طواة

 َطةدداطقبدىنطالشددروعطكطتبدينطلسددات ا طعر  دةط  ددا اطامسداع  حتطع دد   طكطتشدميماطع ددىط دروراطو دد طقاعددماطالتأسد
وططل  رطالعدريبطلدنطاةعر دةطال سدات ةا ست م ل   ةطل اطهل اطال سات ا طو  وها،طوطذلنطن را ط لرا عةطتح  طا
ال سددات ا طكطالث ا ددةطالعر  ددة،ط  ددثطهددحتطلرا عددةطسددتم   اطلددنطاسددت را طالسدد اقا طالدد طل مددتطكطت   دد طت  ددحتط

ت ن اط    حطأغطلعنمطال تاغ طت ت رطلكط روططال عحتطات ست م ل  حتطن  ال ا طاتري طالع د  طوطل اهو داط
ط(3)وطت  رها ط

                                                           

ط .19سات ا طالث ا ةطالعر  ةطاةعاصرا،طلر  طسا  ،ص لا ا اطامساع  حتطع   ،ط(1)
 .908الرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طصططعبمي نر ط(2)
  .81سات ا طالث ا ةطالعر  ةطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طص  ا اطامساع  حتطع   ،طال(3)
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طي ددد غطل محددد   طال ا دددمطعدددماطل ددداه مط احلدددالطأغطل م  ددد  طال ا دددمطتسدددم ا طلتعدددموا،ط مددداط دددمتطأغط
ةط دذطاةحد   ا طواة داه مطالد طتدملطع   دا،طممداطيَادرقطال حد صطلدلدنطغ داوطاة  طع واطع ىطلاطمي نطأغطزدما

الع م دةطكطالامد لطواتلتبدداس،طل  داطغ داوطالت اعددىنطلد طالع د  طاحلميثددةطواتت  داعطعمداطي  ددمطكطالعر  دةطلدنط  دد زط
 م دة،طو داغطلدنطاي دمرطمي نطأغطت  مطكطالتس  فطمماطانط   طلنط   ىطاص    ةطوا  راغ طكطاة داه مطالع

الب ددثطكطالدد اتطعمدداطو ددع طال ددمالىطلددنطلحدد   ا طقددمطيَ  ددمط عضدد اطويحدد  طلسددمطلاددرا ط ثدد اطكطاة دداه مط
لددددنطخدددد لطاسددددتا لطاتل ات ددددا طط،اطيدددد   طهدددد اطاة دددداه مطرددددلددددنطاةدددد اوطال ا يددددةططمنطاسددددتثمارال سددددات ة،طأوطأغطيددددتصط

طال طي  رهاطتنا طال اةطالعر  ة.ططات ت اق ة

 مدددددداطأغطت   ددددددمطاةحدددددد   طال سددددددا،طيَعددددددمطأ ددددددمطاحل دددددد ل،ط ع ددددددىطالبددددددا ثذطلمجدددددداعطالددددددرأ طع ددددددىط عددددددضططط
اةح   ا ،طلنطخ لطو ع مطلعا مطع م ةطل  ماطتتم  طغلمقةطكطاخت ارطاةحد   ا طالعر  دةطلت د غط د لنط

ل ع ددمطاسددت رارا،طويسدد ىنططال ب دةطايوكطكططريدد طالت   ددم،طوه د اطتددمرجي اطلكطأغطيب دد طلسدت ىطالت   ددمطور ددةطل دا
ط.طم م اطع ىطال اس  لنطألرطتباولطاةع  لا ط ذطالبا ثذطوتشرهاط ذطاة تمذطوتع

 طسع  طه ا،ط  ثط اغطل شاط طكطجمدالطال سدات ا طوالحد ت ا طألدراط عبمطالرمحنطاحلامطصااطوقمطسعى
مال ،ط  دمطتد كطلع دمط)الع د  طال سدات ةطكطتش  طاةح   ا طال سات ةطوتح   ط عض اطممداط درعطاةشدارقةطكطاسدتع

سداعم طع دىطاتتشدارهاطط،والح ت ة(طلنطخ لطجم ت طالش  اطال سدات ا طترسد  طهد اطاةحد   ا طال سدات ةط  دث
  دمططوقةطكطال  د طو د  عطكطاتسدتعمالكطأواسططاهالع ذطوالبا ثذطكطاه ائرطوالعاملطالعريبطةاطيتحفط  طلنط

و   داطط طالد طمتصطتب   داطع دىطأسدَطسد  مةمراسدا طال سدات ةطغةحد   ا ش ىنطغرزطكطلطارطاله اطا  ةطسارتط
لدددنطاة اسدددبةطةددداطو دددعتطلددد طلدددنطاة ددداه مطقدددمرط بددد ط ع  ددداطت تشدددرط  مددداط عدددمطكطأواسدددططال اددد يذطالعدددروطويتددد زعط

 (1)استعماهلاط ذطخمت فطايق ارطالعر  ة.

 التأسيس املنهجي للدرس اللساين العريب -2
 البنيوي: هجاملن -أ

طالعحدد رطقددمصط  طالع مددا طعددماطل دد ات طكط  ددىنطالمراسددا طال ادد  ،طلذط اتددتطال اددةطاذدد رطالدد طع ددىطلددرص
قالتطع   اطهد اطالمراسدا ،ط ال ادةطخمت  دةطلدنط  ئدةطيخدرىطولدنطجمتمد طنخدرطولدنط ضداراطيخدرى،ط بتعدموط دىنط

                                                           
 .890-899ط،طص8770ي نر طعبمطا  مطساةحت،طلح   ا طال سات ا طكطال اةطالعر  ةط ذطال   طواتستعمال،ط العةطاه ائر،ط (1)
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ال ا يددةطع ددىطمج دد طال اددا طووغط   دد ط ددذطلاددةطع ددىططهدد اطأوىطلكطتعددموطت ب  اهتدداطو  ااهتددا،طلذطقالددتطالمراسددا 
اطهدحتطايخدرىطكطالمراسدا طال سدات ة،طوقدمطقالدتطلنط ذطه اطال ادا طالد طل  دتط نصدطأخرى،ط  ومطال اةطالعر  ة

ريبط  روي ددداوطو طس سددد  طكطل تحدددفطال دددرغطالتاسددد طعشدددرا،طالددد  ط سدددا،طالادددهددد اطايخددد اطكطغوئطايلدددرطلددد طال
 الع ددمطالدد  طيددمرسطال اددةطايتسددات ةطوراسددةطع م ددة،طط ال سددات ا ط فدداطوا دد ةطاحلددمووط ت ميددماىنطال سددات ا ط عدد

اطع ىطتر  طالتع  م ةطوأ  ا طاةعايرط ططط.(1)ة يت   طع ىطال صفطولعاي ةطال قائ ط ع مح

وال  طي منطكطوراسةطالند اهرطال ا يدةطكط د اطط،ولنطخ لطه اطال  لطتست تجطأت طفجطاة  جطال ص حتط
طططط.و   هاطغلشم لطواتتسوا ط،زل  ةطمموا،طلتصسمةطغل ا  طالع محتطواة   عحت

البعضطلنطالع ما طجي  ط غطالعدروطتطوخدىنطهلداطا يةطغ طأغطر  ةطوخ تطكطل ماغطالمراسا طال اةطالع ال 
وذلدنطتخدت فطالب ئدةطوزلدنطالع مدا طالادر  ذطواة  درينطالعدرو،طلتصطأغطكطالمرسطال سا،طوتطوورطهلاطكطت  ي  ،ط

ط  عبددمطالددرمحنط ددامطصددااط عددضطع مددا طالعددروطلددنط  دد  مأتص دداطزددمطأغططذلددنبعضطتطيت دد طلدد طاتجتددااطايوصل،طالدد
سددةطوذلددنطغلر دد عطلكطوراطال ددمل،ط ماولددةط شددفطهدد اطالددمرسطال سددا،طاة  دد وطكطأعمددالطووراسددا طالعددروطل دد

الدد ات،طلذطا تشددفطأغطالمراسددا طال سددات ةطكط ددمايت اطسدد ا طع ددمطالعددروطأوطالاددروط اتددتط ددمايت اطايوكطت  حددرط
طممارآغطال ددرلطلددنطت شصددحتطال  ددنط  دد ، ع ددمطالعددروطزددماطع ددمطماولددةط  دداطال ددط،كطخملددةطال اددةطلددنطاة ندد رطالددميين

ة،طولدددنطألثدددالطهدددؤت طالع مدددا طزدددمط دددق مدددةطع م دددةطعالط غطلدددمي مطجمم عدددةطلدددنطاة ددداه مطوال ندددرا طال ا يدددةطذات ددد صط
ط اخل  ىنط نطأمحمطال راه م  طال  ط ثطكطال اةطوا تشفطع مطالعرول،طو  لنطزدمطسد ب ي طالد  طتدرلطل داطتدرام

ط.ططق مةطع م ةطلكطي ل اطه اطذوطازاخرططاع م 

ل طي ددد طوهددد اطلددداطيؤ دددماطعبدددمطالدددرمحنطاحلدددامطصدددااطكط تا ددد ط  ددد تطووراسدددا طكطال سدددات ا طالعر  دددةطلذط
و دا   اططكطزلنطال حا ةطال ا يةطالع  يدةط   مطهمطالع ما طايول غطال ينطعا  اوت مطلت  ي طهاطه اطأغطال  ينطتع»

لموصتددةطلا يددةط دد مهاطاتريدد طالع دد  طأ ثددرطط حدد ا طالعددرو،طوقددال اط ت ددرا طل مات ددةطواسددعةطال  دداقطل  حدد لطع ددى
وهدد اطلدداطعمددمطلل دد طعبددمطالددرمحنطط،ت صصدد  اطلكطأزدد طال ددرقطلضددبططل دداهجطالت   ددىنطال ا يددةهددا ت ط.طلغط(2)«ال ا يددة

فداطل سدتطلسدت ب ةطورها،طوأطللبا طل اهجطعر  ةطخالحةطهلداط د احلامطصااطلنطوراست طل  اتطالعريبطايص ىنطلك
وتددددموي  اطواسددددت باطططع ددددمطهلددددامجط  وددددمطأعمددددالطايولددددذطكطال اددددةطكط، مدددداطينددددنطالددددبعضططةر  ددددلددددنطالمراسددددا طالا

                                                           
 .88،طلر  طسا  ،طصطلباوئطال سات ا أمحمطمممطقمور،طط(1)
 .91-91،طلر  طسا  ،طصط8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طم (2)
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ط طال ادددةطوتدددموي  امواطالسدددماعطكطمجددد ددد ،ط اعتمددد   دددع اط دددروططزلات دددةطول ات دددةطولندددنط خددد وغطال ادددةطعطأ  ال دددا،
زلدنطال حدا ةطالسد   ةطلدنط دمصووغط مايدةطوطلدنطخد لطال  د وطاة ات دةطوال لات دة،طط حا ةطلداطيدروىطللد  مطوغو   مصط

مصوطت  ةطالحد رطكطال حدا ةطاغطوطمي نطأ ط طعبمطالرمحنطاحلامطصااطكطق ل  وه اطلاطو  ط، مايةطت ولطال رآغ
لنطخ لطلاطوروطكط تاوط طب ا ط   لطالشعرا طل وم دحت طأغطالعر  دةطالد طعااهداطممدمط دنطع دحتطهدحتطال سداغط

ط(1)  اهدطع  د طوسد صمطوت دنطعر  دةطغد ط  ل داع دمطال د طصد صىط طروطع ىطال  طت لط  طال رآغطولاطت  متط  طالع
يعددمصططططممددمطصدد صىط طع  دد طوسدد صمط،مطت  ددةطالحدد رطلبمايددةطال سدداغطال حدد  طلددنطتدد ولطال ددرآغطع ددىطسدد مايددلغطلم

 مر دد طلبمايددةطال حددا ةطالسدد   ة،طألصدداطعددنطاتت ددا طزلددنطهدد اطال دد اط  ددمصوطكطال ددرغطالرا دد طاهلوددر طلذطي دد لطعبددمط
 أصدب طال حد  طال لدا،طوط.(2)الرمحنطصاا ط اتت ىطع مطالب ئا طال ح  ةطكطفايةطال رغطالرا  ط ش اواطا نط ين 

،أ طر دد رينط)ل ددمال ا (طي ت ددحتطأ ددمراطغنخددرطكطت  ددةططاة ددا،طمي ددنطأغطي دد غطممددثص طع ددىط دد ىنطرسددمط  ددا،
طالح ر.

،ط  دمصو طكطألصاطعنطاحلمووطاة ات ةطل سماعطأوطل  حدا ةطأ طاة داط طالد طت د غط   داطالعدروطال حد  ة
كطالد  ط خد وغطويشد ط غطط،الب دماغطا داوراطاي  ب دةط،طوأغطت  غطل َطهلداط دمووطلد احل ا رطك الب او طول َ

ال ادددةطأغطتطي ددد غطقدددمطيدددت  مطلادددةطأخدددرى،ط   ددد  طالدددراو ط  دددرحطايسدددئ ةطاةبا دددراطوغددد طاةبا دددراطع دددىطسددد اغطط ددد ع
طالب او طس ا طلنطال سا طأوطالر الطو ىتطالا ماغ.

   دع اطط، عمطاتتت ا طلنطمجد طال ادةطلدنطأ د ااطالعدروط يتطلر  دةطأخدرىطوهدحتطلر  دةطالتب يد طوالتحد  ف
 ددةط ددا طع مددا طال  دد طوالحدددرفطه ددم  ،طع دددمطاتت ددا طهدد اطاةر ل س  ددىنط ددنطأمحددمطال را  العددذ اةعددا م،ط معوددمط

    ط   صا طل و ئ ا ،طلذطقالطالباماو طكطه اطالشأغ ط أع مطأغطل اد  ط دأت طأغطي  دىنطلداطط،واط   اطوقال اوتنصرط
ط.طط(3)وألصاطال    ط شأت طأغطيتحرصفط  ماطت   طال ا  طوي  َطع    ط،ت  تط  طالعرو

لددنطالسددماعطزددمطأغطاةدداواطال ا يددةطقددمطيشدد  اطال ثددراطواحلشدد طووغطلرا عددةططاتتت ددا  عددمطط ولعدداطذلددنطأتدد
 عمطذلنط يتطل مةطال    ط    طال  اعمطل ح ص  اطوي  ص  اطوخيضدع اطل   داس،طأ طلخضداعطال د  طاةسدم عطلدنط

طالعروطلكطالت  ذطوالتح  ف.

                                                           
 .11،طلر  طسا  ،طصطالسماعطال ا  طالع محتطع مطالعروطول    طال حا ةعبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط (1)
 .898ت س ،طصطر  طاةط(2)
 .814،طصط87،ط  و ،طط8أمحمطألذ،ط  ىطايس  ،طوارطال تاوطالعريب،طم(3)
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طوذلددنطعددنططريدد طلشددا  ةطط،اتسددتعمالطتددتطتعتمددمطع ددىطلبددمل تجطأغطالعددروط اولددنطخدد لطلدداطسددب طتسددت
 طاةدداواط طاتسددت باططواتسددت را ،طأ طمجددطاعتمدداوط طلبددمأط،ايعددراوطلبا ددرا،طأ طاتتحددالطلبا ددراطغل اقدد طال ادد  

ت رئطغل ددرآغطال ددرلطو دد  طالعددرو،ط طيسددت بططلددنطكط تا دد طال تدداوط يسددط سدد ب ي  طثطلغ دداسددت باططال  اعددم،ط 
طألصاطالتح  فط  ومطس ب ي طقمطقسصمطال   طلكطاسمطو عىنطو رف.ط،اتست را طلاذمطلا يةه اط

كطال اتطالعريب،ط  ودمطال  دااطيعتمدموغطع دىطاة  ندةطاةبا دراطل درا اططاألصاطاة  جطالب    ط  وماطل ارس
طع ددد ط   دددحتطهددد اططالددد  طاتت دددىطلكطو ددد وطلددداطيعدددرفط دددد الت   ىنطلكطاةؤل دددا  ط فددداوطاة سدددى الددد إطوذلدددنطلددداطعدددربص

الت   ددىنطيددتمطاسددتسرامطال  ددما طالدد طيددتمطلورا  دداطكطتنددا طت ددا  حتط ت   دد طلددمرمطال دد  طلكطأو طال  دد طالحدد ت ةط
لدداطيددملطكطال  ت ل   دداطوهدد اطالت   ددىنطيعتمموتدد ط دد لنطغل سددبةطل ددموال،ط  ددثطي  عدد غطال دد  طلكطأصددارطأ  ائدد ط

خدد لطهدد اطالت ميددمطأغططلددنط عبددمطالددرمحنطاحلددامطصدداا ..وقددمطألبددتط.ع ددىطلعدداط طتحدد صفطالددمصوالطلكطأصدد اف
قددائ  ط هد طلبدمأطاهل يدةطالدد  طي ت دحتطأساسداط تشددس إطططالسد ةطعدتطكطل   هتداطلكطاةدد ه طايرسد  الب   يدةطت ط

الع اصددرطوال  ددما طغت دداط ددىنطذلددنطع ددىطلبددمأطالت ا ددىنط ددذطالع اصددرطالحدد ت ة،طوهدد طأسدداسطال نددراطالتشس حدد ةطالدد ط
ط.(1)  وا طول ط اتتطأ مامطوهحتطتنراط ل  ةطمح ة ي نرطأص ا اطوائماطلكطاي  ا طط

الحدد ت ةطمدداوتطال صدد لطلكطت دد ينطال  ددما طاةر  ل   ددة،طلت دد غطط  ددثطي دد  طالبا ددثط  صددفطالع اصددر
 ددمورهاطالعبددارا طأوطاهمددىنطويددربزط دد لنطالع قددةطال ائمددةط ددذطاةعدداطواةبددا،طوقددمط دداغطهدد اطهددمفطال  ددااطوع مددا ط

ثددددىنطكطوتتمط، ت   ددددىنطأصددددارطال  ددددما طاال اددددةطكطالدددد اتطالعددددريبط  ددددثطاهتمدددد اطالع قددددةط ددددذطاةعدددداطواةبددددا،ط بددددمأوط
،طكطهد اطالحدمو ط ولع د  طأغطلد َط  دثطي د لطاهر داطال  دما ط  دا طىنطاهم دةطأ دربكط ثصدط،ايص ا طواحلدروف

وهد ططوالتع   ط  ماط    مداططدرقطلع  لدةال نمطس ىطتع   طال  مط عض اط بعض طوال  مطل ت طاسمطو عىنطو رفط
.ط ت ميدمطاة د صا طال دربىط(2)تع  د ط درفط مدا... ول لةطأقسا  طتع   طاسمطغسمطوتع   طاسمط  عدىنطوططوتطيعم

العددريبطأل دد اطل وم ددةطلددنطخدد لطاتعتمدداوطع ددىطع قددا طخاصددةط ددذط  مددةطوأخددرىطواخددىنطاهم ددةط   ددتط دداط تدد ط
طوآتل   .

                                                           
 .874،طلر  طسا  ،طصط8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طم(1)
 .79،طص8778،ط9عبمطال اهرطاهر ا،،طوتئىنطايعوازطكطع مطاةعا،،طت ،طمممطعبما،ط  و ،طط (2)
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 دد لنطاتبدد طال  ددااطأسدداسط الت زيدد  ط  ددثطأغطال  ددما طال  ن ددةطلرتب ددةطردداط دد طط دداطأوطردداطجياورهدداطلددنط
 دىنطن درا طالشدحت طع دىطالشدحت طأوطط،وملطي  طاهتمدال مطع دىطال  دما طال  ن دةط ادرلطتشس حد او ما طأخرى،ط

طططمحىنطع حرطع ىطع حرطآخرطوه طال  اس.

احلامطصاا ط ه طلاطيثبت طالع ىنطلنطاتسوا طوت اس ط دذط عدضطالع اصدرطوال  اسط ماطعرص  طعبمطالرمحنط
يثبتد طلدنطت اسد ط دذطالعم  دا طاذملدةطلت دنطالع اصدرطع دىطال ا ية،طوالع قا طال طتر   دا،طولدنط  دةطأخدرىطلداط

ط.(1)  ىنطت ريعحتطأوطت ل م طلنطايص لطلكطال روع 

 مدداطزددمطهددد اطاةبددمأطع دددمطالعددروطكطسددد اقطاسددتمتهلمطع دددىط ثدد طلدددنطاةسددائىن،طولدددنطذلددنطأغطالبحدددريذط
ط   ل طم  .طو ع  اطعالىنطالر  طكطال عىنطاةضارعطق ال طل ا طاتسمطأ

وأغطهد اطط،وطالب    ط اتتطل ارسةطكطترال داطالعدريب طتست تجطأغط  ورطاة  جطال ص حتطأنطخ لطلاطت مول
  ددددمط اتددددتطلؤل دددداهتمط ا  ددددةط ددددا،طلذاطاعتمددددمواطع ددددىطالسددددماعطواتسددددتعمالطط،اةدددد  جطملطي ددددنطخ  دددداطع ددددىطأذهددددافم

مطملط ح ا اطتنريةطعاة ةط ال طأسدَطهلداط،غ طأفوالتح  فطواتست را طال طتعمصطه اطايخ اطأساسطاة  جطال ص حت
ط.و طس س 

قالددددتطاةمرسددددةطالت ل ميددددةطالت  ل ددددة،طالدددد ط دددداغطرائددددمهاط تش لسدددد حت طكططلي التولياااادي:ياملاااانهج التحااااو  -و
المراسا طالار  ةطجمم عةطلنطايسَطاةتمث ةطكطلميمطص اةطال  اعمطالعر  ةطال طت   طع ىطقدمراطاةدت  مط

 مىنطال طملطيسمع اطلنطقبىنطو  م ا.طكطلتتامطاه

لدد اط إت دداطزددمطأغطال  اعددمطايلسدد  ةطالت  ي  ددةطالت ل ميددةط تعتددربطأغطاهم ددةطهددحتطال  ددماطايساسدد ةطل ب ددثط
ايلسددين،ط ت   دد طهدد اطال  اعددمطلددنطقاعددماط  ددا طاهم ددةطوطت تدد  ط   دد طوصددفط   ددا،طي ددم ط ا ددةطاةع  لددا طعددنط

ط(2)قاعماط  ا طاهم ةطغل ا ،ط    غطال صفطالب  ا،طه اطرثا دةطل  دىنطاهم دة اهم ةطوطع اصرهاطاةؤل ة،طعربط
ط.وطق اعمطال اةطه اطهحتطت حىنطالت ا  ط ذطالح فطوطالمتلة،طأ طراطه ط   ةطس   ةطوط   ةطعم  ة

                                                           
لت  يرطعبمطالرمحنطاحلامطصاا،طألرطال سات ا طكطال   لطرست ىطلمرسحتطل اةطالعر  ة،طجم ةطال سات ا طصاوراطعنطلر  طالب ثطالع محتطوطالت ينط (1)

 .91،اه ائر،طصطط8409،ط79ال اةطالعر  ة،عط
 .18ل شالطز را،ط  تطألس  ةطعر  ة،طلر  طسا  ،طص (2)
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طالشد ىنول  داطت ت دىنطلكطالنداهرطأوطالت ل م طي تمطرداطهد طواخ دحت،طأ طالب  دةطالعم  دة،ططحتي جطالت  ط اة  ط
وقدددمط  دددتطتنريت ددداطع دددىطأسددداسطت ل دددمطاهمدددىنطوالت  يدددىنطلدددنطالب  دددةطالعم  دددةطلكطالب  دددةطالسددد   ةطو ددد طال  اعدددمط

ط.طالت  ي  ة،طويع وطاةباطالعم  طل ومىنطذوطأر ةط ب اطكطالب ثطال ا  

اةمرسددةطنطاحلددامطصدداا ط   لدد  ط  ددإغطل ددمالىطوهدد اطلدداطيؤ ددماط عبددمطالددرمحوقددمطت  صددنطلل دد طاددااطالعددروطاط
 طتطتعددرفطلتطت عدداطوا ددماطلددنطالت  يددىنطوهدد طالدد  طيددر طط ددذطلدداطيسددم ت طStandardالت ل ميددةطكطال نريددةط 

اطكطال نريةطالعر  ةطوه طالت  يىنطالت مير ،ط  ىنط د  ط تمدىنطأ ثدرطم  ةطوالب  ةطالس   ة،ط   اطتن طغلب  ةطالع
ط.(1)ل نا ط إغطال  ااطي مروغطل ىنطلعاط-كطأصىنطال   –لنطلعاط

تش لسد حتطقدمطهداطب اأعد  طترال داطالعدريب،ط  ودماطهد اطال  دراطالد طتطوه اطال  راطملطت نط ع دماطعدنط  در
ت  صدددنطلل  ددداطعبدددمطال ددداهرطاهر دددا،ط   لددد  ط لددد َطالادددرلطغلددد نمطأغطت الدددتطأل ا  ددداطكطال  ددد ط دددىنطأغطت اسددد تط

 طاةعا،طكطال  َ،ط   طلذغطتندمطيعتدربط  د ط الع ىن...طوألاطترتطوتتهتاطوت قتطلعات  اطع ىطال   طال  طاقتضاا
ط دموط.ط مدنطخد لطهد اطال د ل(2) الطاة ن  ط عض طل ط عدضطولد َطهد طال ندا طالد  طلع دااط دمطالشدحت طوات د  

وذلدددنطع دددملاط دددرقط دددذطالددد نمطوال ت ددد طوالب دددا طط،ال دددروقط دددذطالعم ددد طوغددد طالعم ددد طلدددنطع اصدددرطاهمدددىنطاهر دددا،
الب  ددةطالعم  ددةطع ددمطتش لسدد حت،طألصدداطالب ددا ط  دد ط،طوهدد طلدداطيحدد   طع  ددةطوالتع  دد ،ط وعددىنطالدد نمطل معددا،طكطالدد  َ

هد اطال  مدا طالد طط دذطألاطالتع   ط  د طاهاتد طالدمتيلط،الب  ةطالس   ةطاحلاص ةط عمطال    ط  اس ةطال  ما 
طق.كطالس صا

ول مطأ مطل اط  ا ط سصاغ طأغطال اتطالعريبطملطي نط ع ماطعنطه اطاي  ارطالد طتب صت داطاةمرسدةطالت ل ميدةط
الت  ي  ة،طو اتتط وصت طكطذلنطأغط ىنطت ب د طع دىطلد ه طال  د طالت ل دم ،طقدمطمتصطغتسدت اوطلكطق اعدمطال  د ط

طلدد  طميتددازطغلتوميددمطواتسددتمرارية دد طلددنطال ددروطاةددت  م،طاكطالعر  ددة،طلذطزددمط  ددراط    ددةطتر  دد طال دد  طالدد  طي  
لميدما،طتطجمدرصوططاراوه طلاطيعينط غل مراطاي ماع ةطع مطتش لس حت ،طوهحتط استعمالطل ندا طال ادةطاسدتعماتطا ت د

ا طت   مطس  طل  اعدما،طوتتمثدىنطكطال دمراطع دىطلتتدامطغد طمدمووطل ومدىن،طات  قداطلدنطالعدموطاذحد رطلدنطال  مد

                                                           
 .884،ط881،طلر  طسا  ،طصط8 ا طالعر  ة،طم  تطووراسا طكطال ساتطعبمطالرمحنطاحلامطصاا، (1)
 .18عبمطال اهرطاهر ا،،طوتئىنطايعوازطكطع مطاةعا،،طلر  طسا  ط،طصط (2)
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ال ددددمالىطكطلطددددارطالتم  دددد ط ددددذطال اددددةطططول ددددمطمتطالتعددددرلطلل  دددداطع ددددمطالعددددروط.(1)وال  اعددددمطالثا تددددةطكطذهددددنطاةددددت  م 
ط م روا طلنط  ة،طو ومىنطلر بةطلنط  ةطأخرى.

غلب  ددةطال   ب ددة،طوهددحتطأغطت دد غطاهم ددةطسدد  مةطلددنطا  ددةطال  دداطولددنطتر  ب دداطط دد لنطاهددتمطتش لسدد حت
ددددمطل دددداط عبددددمطالددددرمحنطاحلددددامطصدددداا طهلدددد اطال ددددرحطلددددنطخدددد لط (2)ال  دددد  طولددددنطال ا  ددددةطاةع  يددددة طل  دددد  ،طوقددددمطأ ص

والسد لةطاخلاصدةططلكطال  داطوالد  ط سصدماطسد ب ي طكطط تا د ط ال تداو طلذطل صد ط دذطالسد لةطالرا عدةطط"اتست الة
غةعدددداطوالسدددد لةطالدددد طي تضدددد  اطال  دددداسطوالسدددد لةطالدددد طي   دددد اطاتسددددتعمالطاحل   ددددحتطل  دددداط ذطوذلددددنطكطغوط

  ،طولاطه طمدالط د و،ط  مط سن،طولست  مط  و،طولست  مطقب اتست الةطلنطال   طواي الة ط ... م  طلست
ا،طوألدددداطاذددددالط ددددإغطتدددد  إطأوصلط  لددددنطط ألصدددداطاةسددددت  مطاحلسددددن،ط   لددددن طأت تددددنطال تدددداوطألددددَ وسدددد ت نطغدددد ح

ط(3)آبخرا...

دددرطغل وددد  طلكطاعتبدددارا ط دددإطاةعددداطلذط دددمصطط،ولدددنطه ددداط دددا طالتم  ددد طاة  ددد ط دددذطال  ددداطواةعدددا وطأوط سص
  طووغطأ طاعتبدارطل معداط  د طل  دىنطاد الت   ىنطه طل  ىنطلع   ،طألصاطلذاط حىنطالت ميمطوالت س طع ىطال  اط

...وقددمط ددذطع ددىطذلددنطال  ددااطأغطال  دداطهدد ط»يعتددربطخ ددأطوت حدد اطط- مدداطي دد لطاحلددامطصدداا–واخل ددطط    مدداط
ايوصلطيتدد طهدد طاةتبدداورطلكطالدد هنطأوصتط طي  ددمطل دد طاةعددا،طوي تدد طع ددىطذلددنطأغطاتت دد قطكطالت   ددىنطجيدد طأغط

ط.(4)«ي  غطلنطال  اطكطأ سططأ  ال طوه طايت راو...

خد لطتنريتد طلبدمأط اتت حدالطوات تدما  ط  دثطي د ل ط ألداط عبدمطالدرمحنطاحلدامطصدااط  د لنطأ صدمطل داط
وميث دد غطهدد اطالب  ددةطرشددورينطط.امسددحتطو ع ددحتط الت  ي  دد غط     دد غطأغط ددىنطمج ددةطتت دد غطلددنطسدد  تذطالت ل ددمي غ

 طولددنطاهم دةطلدنط  دثطال   د طال  د ط.طويشد طط د لنطسد لةط(5)ايولطل ب  دةطالعم  دةطوالثدا،طل ب  دةطالسد   ة 
ةطاةع  يددةطوهدد طي   دد طكطل   دد طلددنطاحلددمتطال  لددحت،طأ طلددنطاخل دداوطورعدداي طاتت حددالطوات تددما طي دد غطال ا  دد

                                                           
 .90    ةطالع   ،طما را طكطاةمارسطال سات ةطاةعاصرا،طلر  طسا  ط،طصط (1)
ةطوطل ت ح ىنطأ ثرط  لطل    طاتست الةطع مطس ب ي طوطاة ارتةط    طوط ذطل   ل طع مطتش لس حتطنس اوط،طي نر طل شالطز راط،  تطألس   (2)

 .91-88عر  ةط،طلر  طسا  ،صط

،طط8اةاروط،طططوارطال  رطايس لحت،.81،ط81صطط8448،ط8،طوارطاه ىن،ط  و ،طط8س ب ي ،طال تاو،طت  طعبمطالس  طهاروغ،طمطط(3)
 .ط8440

وارطق ارطالعر  ة،عبمطالرمحنطاحلامطصاا،طال نريةطاخل    ةطاحلميثةطوالمراسا طاحلال ةطكطالعاملطالعريب،طوقائ طتمواط   يةط  لطت م طال سات ا طكطاي(4)
 .ط8440،طط8ال  رطايس لحت،طاةاروط،طط

 .891،لر  طسا  ،طصط8ا طالعر  ةط،م  تطوطوراسا طكطال سات ،طعبمطالرمحنطاحلامطصاا (5)
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وي  لطكطه ا ط  ىنطلاطي  حىنطويبمأط  طه طل رواطأوط  مدة،طأ طأصدىنط.ق عةطل  رواطكطالس سةطال  ل ةطاة  ماط
ه اطصارطلنطالضرور طأغطيتس طلبمأطتت حالطوا تما طلع ارحاطأساس اطلت ميدمطأقدىنطلداطي  د طتت لمط   طال روعطولنط

ط.ططط(1)  ،طأ طال  مةطوقمطمساهاطال  ااطايوصل غطاتسمطاة روطأوطلاطر  لت ...

ولنطخ لطهد اطال د لطمي   داطال د لط غطال  دااطايوائدىنطات   د اطكطل د   مطل ادةطلدنط اتسدمطاة درو طوهد ط
اخل  ددىنط ددد اسمطاةضددمر ،ط مدداطأط دد طع  دد ط ا ددنطيعدد   طو الر ددىططال دد ااطالدد طتت ددرصعططل دد طأ دد ا طأخددرى،طوقددمطمسصدداا

دداطقب  دداطوط اطلددنط عددمهلااتسدد غو  طلحدد   ط ال  نددة ،طوهدد طي حددمطه دداطأغط ددىنطو ددماطلا يددةطقا  ددةطل ت حددالطعمص
ع   داط سد طل قع داطكطال د  ،ط الت  يدىنطالد  ط دماطكطال د  طا تدما طوال قد فطال  ما طال ا ية،ط  ثط ىنطوط

  دةطأوط عميدة،ط دال اواطغلت  يدىنط)الد اواطوالتعاقد (طهد طالد  ط دموطال  دما طكط متطغلد اواطوتعاقد طسد ا طقب
 ددةطمي  دداطويسددداراط ال  ددااطهدد اطال ا ط،طومسصدددىال نريددةطاخل    ددة،طو ددىنطو ددماطلددنطال  دددما طمم لددةط عضدد اطع ددىط عددض

ط غلتم ن .

كططاتت دد قالت ل ددمي غ،طوهدد ط ددروراططغ طاط دد  مطالت  ي  ددالار  دد غطرددطالمارسدد غغ ددىنطع دد ط  ددمطأيضدداطألددرطي
الت   ددىنطلددنطال  نددة،ط دد فمطي    دد غطكطل دد   مطلددنطاهم ددةطاة  ددماطتعتمدداوهمطاخل دداوطأوااطالت   دد طتسددتسرامط

ميدددمطال  دددما ط  دددثط م ددد غطال  ددد طرعددداطأغط ال  دددااطالعرو...ي    ددد غطلدددنطالت ددد ي  طي دددىنطلط،ال  دددما 
 عضدد اطعدنطالددبعضط تد ع َطالتبع دة،طويددمرلطالتدا  طلددنطاةتبد ع،طوتتو صددىططواتت حدالطات تددما ال ا  دةطلنت دراو،طأ ط

زدمطأغط.(2)اة ا   طال ط تإط  ىنطو ماطوجمم عطه اطال قائ طي  غطلاطتسم  طال سات ا طاخل   ةطاةثالطأوطاحلدم 
ووغط ب  طع ىطال  ندةطأوطع دىطال   د ط،ط   طقا ىنطل تط(3)عريبطتطل ا ىنطل طكطال سات ا طالار  ة  اةثالط م    ط

طأغطي  غطل  ماطجب  طلنطاخل او.

 املنهج التداويل: -ج

يتض طه اطاة  جط   اطكطال نريةطاخل    ةطاحلميثةطوذلنطلنطخ لطل  د  طالعالدىنطالد  طي د  طع دىطلبدمأطط
ة،طهد  ط الع حدرطال عصدالطالد  طيدؤلرطكطغد اط دايوصل،طأ طمحىنطالشحت ط العالىنطكطال نريدةطاخل   التبع ةطواحلمىنطع ىط

 دا  اطالد طتدؤلرطكطاحلر دا طايعرا  دة،طالد طتن درطع دىطأواخدرططس ا طكطال ا  ةطال  ن ةطأوطاةع  ية،ط اي عدالطولدا

                                                           
ط.894،طصط،لر  طسا  ط8  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ةط،م،طعبمطالرمحنطاحلامطصاا(1)
 .18،ط18تس مةطغيب،طل اهجطالب ثطال ا  طع مطالعروطكط   طال نرا طال سات ة،لر  طسا  ،طصط (2)
 .818،لر  طسا  ،طصط8ال سات ا طالعر  ةط،م  تطوطوراسا طكط،طعبمطالرمحنطاحلامطصاا(3)
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 دد حطكط   دد طال ددملا ط ددذط دداتبذطال ددذطكط،طوهددحتطالع قددا طاة  دد واط ددذطايل دداظ،طويتو ددىطذلددنط  ط(1)ال  ددم 
ل  ددىنطال اددة،ط مدداطي دد لطعبددمطالددرمحنطاحلددامطصدداا ط اهاتدد طال  نددحتطالحدد ر طالدد  طخيددإطال  دداطكطذاتدد طوه   دد ط
وصددد ات ،طأ طاةعددداطاة  ددد عطلددد ط   ددد طال ندددرطعمددداطيؤويددد طلدددنطو   دددةطكطاخل ددداوطغددد طالمتلدددةطال  دددع ة،ط اتددد ط

.طوغعتبدددارطاخل ددداوطل دددماغط(2)اسدددتعمالطت دددنطايل ددداظطولدددمل تهتاطكطعم  دددةطاي ددداوا طاخل ددداو،طويتمثدددىنطكط    دددة
استعمالطل اةط إغطاةعاطتطيتب  رطلتصطلنطخ لطعم  ةطق ل دة،طأ طالدت  اطالد  طميد  طال ادةططا ع داطالتدماويل،طرعداط

ط لدنطخد لطجتسد مطتتا عدا طلا يدةطلدنططاتهتما طغل عىنطال ايتطكطاستعمالطال اةطأ طايزازطال ا  طكطس اقطلعدذص
طما طص ت ةطوصر  ةطأوطس اقطل   عحت.طو 

طلددنطذلددنطأغطالع اصددرطال   ب ددةطهددحتطع اصددرطخاصددةطجمددرصوا،طوأغصطه ددالطع اصددرطأخددرىطأوطزوائددمط)تددمخىنطأوطط  تبددذص
و دددذطاهاتددد طالددد    حتطرعددداطأغط   ددد طال  دددااطايوائدددىنط دددذطاهاتددد طال  ندددحتطالب  ددد  طط، دددرم(طع دددىطال ددد ااطال   ب دددة

اي  غددحتطملطي تحددرطع ددىطاهاتدد طاتت ددراو ط  سدد ط ددىنطتعددمااطلكطاةسددت ىطال   دد ،ط تددمخىنطع ددىطاهم ددةطال دد ااط
طزوائمطوتت زعط  لنطاةعا،ط س طاستعماهلا.

وقدددمطت هدددتط خ لدددةططدددالطاي راه مدددحت ط   مدددةطال  ندددةطكطالت   دددىنطالعدددريبط ر ت ددداطكطلسدددت ىطالت ب  دددا ط
نطع ددمطاواطال   يددةطاةددراوطتع  م دداطو دد ليدةط   هلددا ط لغطتطمي ددنطأغطتسددتثمرطتتددائجطهدد اطاة  دد  طع ددمطاخت ددارطاةددال   ط

لددنطط غ.طويعددينطذلددنطأغطال  ددااطالعددروطي    دد(3)تر  ب دداطولميددمطال    ددةطالدد طي باددحتطأغطتعددرلط دداطع ددىطاةتع مددذ 
   اطالعموطال لت اهحتطلنطاهمىن،طوه طال  طيسم  طال  دااطط ة،طوال طيش لمو  ةطال  ن ةطاهالعةط    اط؛أ طل الب

و غطأغطه دددالط   دددذطت طتبددداطع  ددد طالع اصدددرطوتت دددرعطل ددد طال دددروعطايخدددرى،طو ددد لنطيسدددت وطهددد طالددد ط،ق اسددداطولثدددات
ط."املعمول"و "العامل ط ل ن تذطل وم ةطرا

دداطملطتشددت طل اهو دداطط،ع م ددة اطوتعددال  اطلدد طال اددةط  ري ددةطخدد لطلدداطسددب طتسددت تجطأغطالعددروطوق ددطولددن وأفص
اةد  جطال صد حتطواةد  جططلنطالمراسا طال سات ةطالار  ة،ط ىنط اتتطل ارسدةط   داطل د ط مايدةطالد ات،طلذطزاو دتط دذ

طلىنطتط تامطل ا ةطوتطت حاغ.ا تورستطال صاةطر  جطلطالفطالع  حت؛

                                                           
رسالةطلا ست ،طقسمطال اةطوايووطالعريب،ط العةطل ل وطلعمر ،طت   طط وراسةطوص  ةطل    ة،ص   ةط ربو،،ط تاوطال  ائمطوال  اعمطل ثمات ين (1)

 .11،طصط8788-8788وزو،ط
 .888-888،لر  طسا  ،طصط8ةط،م  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ،طعبمطالرمحنطاحلامطصاا(2)
 .44خ لةططال طاي راه محت،طلباوئطال سات ا ،طلر  طسا  ،طصط(3)
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 التأسيس آلليات التفكري اللساين: -9

ط ئددد طالب دددثطال اددد  طايورويب،ط اددد  طالسددد قطالث ا  دددةطواةعر  دددةطكطالددد طنطالعدددريبطط87 دددرز طكطال دددرغط
تت وةطذلدنطاتتحدالطوات ت دالطغحلضداراطالار  دةطكطالعحدرطاحلدميثطعدنططريد طال مجدا طو لد طالبدا ثذطالعدروط

خرى،ط ن ر ط عضطأ  ارطالمراسدةطال ا يدةطاحلميثدةطممنطورس اطكط رتساطولز  اطوأةات اطوسائرطالب ماغطايورو  ةطاي
كط تدداغ ط)ر اعددةطال   دداو (طو) ر ددحتطزيددماغ(طالدد  طتشددرط تددا ذطكطال اددةط)ال  سدد ةطال ا يددةطوايل دداظطالعر  ددة،ط
ال اددةطالعر  ددةط ددائنط ددحت(،ط  ددثط دداولط   مدداطعددرلطآرا طع مددا طال اددةطالاددر  ذطكططب عددةطال اددةطوو   ت دداطوطددرقط

ط.طست اواطلنطذلنطكطوراسةطال اةطالعر  ةطل    اطوات

 دددا ةطلكط تدددا ذطةستشدددرقذ،طخباصدددةطايةددداغطلددد  م،طلكطذلدددنطيعتمدددمطع دددىطال مجدددةطلدددنط تددد طاطل دددمط ددداغ
آخرينطتَرمجاطلكطال اةطالعر  ةطت  اراطالبا ث غطغهتما ط ب طكطجمالطال اةطو دازطكطت  سد مطل اتدةط دمطلرل قدةطأتصط

(ط  مجةطمممطل مور،طوط تاوط)ال ادة(طل  دمريَط8491ات لاي  ط)  جطالب ثطكطايووطوال اة(طل تس ورا ط)ل 
و اتدتطهد اطالبمايدةطايوكططسد  التطال سات ا طع ىطم مطالمواخ حت،طوط ترمجةطايستاذطمممطال حاصطوعبمطاحل

ط(1)تتت الطال  رطال ا  طالاريبطلكطل ماغطالت   طال ا  طالعريب.

 مراسدةططط-لبداوئطوقد مط ث دةطكطال ادة،طلدنطل َطل طسا  ،ط ىنطأغطلاط دا  ط د ط ال سات ا طملطت نط معا
كطزلدنطالدت  مط داطلدنطأ د ااطأه  داطوو  داطوصد اطجمدرواطلدنطالع دىنطوالتدأل ا طاخلار  دةطالد طتطع قدةطط-ال اةطل   قة

والحد  ،طوايسدال  طط-الت ند م– طوالمتلدةطوال   د طهلاطغل اة،طوع ىطاةست ا طاةعر  ةطكط   ت اطتنال اط الح ط
طكط  ائ اطول   اهتاط ح ةط  رية.طولاطميتطل

ل مطسب تطلكطه اطال  جطكطوراسدةطال ادةطألدم،طو داغطل عدروطكطهد اطاةضدمارطيدمططد كطكطو د طأسدَطط
طمط   ا.ط اطق اعمهم،طوو ع اطأص اهت  ثطاست ر واطتح صطلات مطواست ب ط،الب ثطالع محتطال ا  

 داطكطهدد اطاةضددمارطزددمطعبددمطالددرمحنطاحلددامطصددااطيحدفطال  دد طالدد  ط اتددتطع  دد طال اددةطالعر  ددةطلددنطوطلع صط
اتهتما طجباتب اطالح يتطوطالش  حت،طه اطايخ طه طالد  طت درأطع  د طتاد ا طرداطيسدتمعحتطلتا عدةطالت د رطاحلاصدىنط

لغطال اقد طاحل   دحتطالد  ط اتدتطع   داطال ادةطالعر  دةطكطوطالتا ا طالحد ت ةطالد طت درأطع دىطال ادا ،ط  دثطي د ل ط 
ع مطال حا ةطالع  يةطخيت فطاخت  اط ب اطعماطه طع   طكطزلات داطهد ا،طوطقدمط اول داطكطهد اطالمراسدةطأغطتحدفط

                                                           
 .889ي نر طتعماغط  قرا،طال سات ا طاجتاهاهتاطوقضااهاطالراه ة،طلر  طسا  ،طصط (1)



 التأسيس احلداثي للسانيات العربية عند عبد الرمحن احلاج صاحل جتليات:الفصل الثاين
 

 
78 

طلدنطخدد لطايوصدافطالمق  ددةطالد طتر  دداطل داطال  ددااطايولد غطالدد ينطاحلالدةطالد ط اتددتطع   داطالعر  ددةطكطذلدنطال لدداغ
وطهددد اطالتاددد ا طهدددحتطالددد طأسدددَطع   ددداطو طس سددد طتنريتددد طال سدددات ةطلدددنطخددد لطط،ط(1) دددا   واط حددد ا طالعدددرو 

  المراسةطانت ة.

 ددددا واطجبم ددددةطلددددنطال نددددرا طواة دددداه مطال ا يددددة،طولددددنطهددددؤت طال راه ددددم طالدددد  ط ددددثطكطال اددددةط ددددالعروط
طاحلددامططوا تشددفطع ددمطالعددرول،ط ددأز طكطالعر  ددةطأعمدداتطتطتضدداه  اطلتصط لدداطأ معدد طالار  دد غطكطأعمدداهلمطلث مدداطأقددرص

طتددد الطأعمالددد طق مدددةطلكطي ل ددداطهددد اطوالددد  طتب ي طالددد  طخدددم طالددد اتطال اددد  طايصددد ىن،ط صددداا،طولددد  مط ددد لنطسددد
  مطهددمطالع مددا ط ددلت  يدد طه  دداطأغطالدد ينطتعاطلددنطوت ددمصط ط ددال اتطالعددريبطزاخددرط عمددالط اتددتطلددنطجم دد وا طايوائددىن

نطعا  اطكطزلدنطال حدا ةطال ا يدةطالع  يدة،طو دا   اط حد ا طالعدرو،طوقدال اط ت درا طل مات دةطواسدعةطايول غطال ي
  دداغطلددنطذلددنطاه دد وطو دد وطال  دد طط،(2) ال  داقطل  حدد لطع ددىطأ ددربطلموتددةطلا يددةط دد مهاطاتريدد طالع دد  طال ا يددة

العريب،طوق اعمطال ساغ،طوايسال  طالب ات ةطوالح رطالب غ دةطوأسدال  ط حدا ةطال ا  د طوايل داظطوت   دةطاة دروا ط
العر  ددةطممددداطواخ  ددداطلدددنطايعومدددحتطوالاريددد ،طو ددداغطل دددمافمطالدد  طصدددال اط  ددد طو دددال اطهددد طال دددرآغطال دددرلطواحلدددميثط

تطايويبطوات تماعحتطيئمةطالعروطقبىنطجمحت طايس  طوكطعحرطالرسدالةط دىتطأواخدرطالعحدرطال ب  طالشريفطوال ا
ايل  ،ط    اطاةمي ةطوتزلد اطالعدروطكط د اوي مطيسدمع غطلداطيت  مد غط د طالعدروطوي صدموغطخمدارمطايصد ا طلدنط

ىنطكط دددد اهرطال اددددةط  دددد طالاددددريب،طويحدددد  غط    ددددةطت  دددد ،ط  سددددو  غطذلددددنط  دددد طكطرسددددائىنطو تدددد .طو اتددددتطالرسددددائ
طثدىنطصد راطصداوقةطعدنطاهتمدا طالعدروط  ادةطاه يدرال ا يةطل طخمت فط  ات طاحل اا،ط اةست  ة،طوكطمج  طال ح صطا

ماطع مطالعروطال ح ا طال ينط ات اطكطال سدطط ع دمينطعدنطالتدألرطوالتدأل طاخلدار حتطالد  طو دماطآمراطع دمط سوتط
ططططيرا. عرا طاه ططأوغ طالشمالطواه  وطلن

 اتددتطالبمايددةطايوكطكطال ددرغطايولطهوددر طقددمط دد م طالب ددثطايلسددينطال صدد حتطاة   دد طال ندد طكط و
اة  جطوال ري ة،طل  ص لطلكط  دائ طالعر  دةطولورالطأسسد اطوترا  ب داطغة  ندةطوال صدفطوأ درزطلداطهدحتطع  د طلدنط

ط.(3) ال نا طوالب ا طوخحائح اط ىتطاتت تطلكطو  طاةؤل ا طوال ت 

                                                           
  .19،طص78عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طم (1)

 .14صطاةر  طت س ط،طط(2)
 .89-88 ،ط  و ،طصط8777،ط تا ط78خائر،طع  ةطاةعاصرا،طوالعر  ة،طجم ةطال صطر  مطعبمطالرمحنطالعب م ،طايلس(3)
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  ددئنط اتددتطاحلدد ا  طالدد طمح ددتطروصاوطال  ضددةطالعر  ددةطكط عددمهاطايسدد لحتطع ددىطاتهتمددا طغلندداهراطال ا يددةط
 إفدداطملطتحددمصهمطعددنطال صدد لطلكطال تددائجطاة  دد ع ةطالدد طيتع دد طط،ل دد  طوا تشددا اطذا ططددا  طويددينطغلمر ددةطايوك

طخالإطو ض لطلعركطغ طل  م.طط اطال  رطايتسا،ط   ماطي  غط ا  اطايساسحتطاست شافطع محت

وت ددنطأغطال  ددرطال سددا،طاحلددميثط عددمطأغطولدد ط ت الددىنطالبدداطالتأس سدد ةطكطاةعددارفطاةتحدد ةطغلندداهراطط
قدمطط،ر  د طل ارقدةطلد  جطال سدات ا طل م داهجطال    ل   دةطاةست  دةطنطالت د صلطال د عحتطاحلاصدىنمطلو  صط ط،ال ا ية

قدددرا اطاة اريدددثطايتسدددات ةطالددد طلث دددتطال ادددةطمددد راطأساسددد اط دددمنطل ن لت ددداطاةعر  دددةط دددأغطالددد اتططاطعدددناتدددربىط ع دددم
عاصدرينطتشدبثاطرد  جطاةعداوواطللداطهد طال  دذطال  ا،طوال اتطال ت ينطولاطاتبث طل  ا،طوال  طزاوط عضطال سات ذطاة

اهددداز ط غطل  دددا طالددد اتطولغ دددا اطعدددنططريددد طاة ددد ت طال سدددات ةطاةعاصدددراطولتحددد راهتاطاي رائ دددةط ثددد اطلددداطيحدددا ب ط
لخحاوطل معر ةطال ا يةطاحلميثةطت س اطعنططري طا تعاتطاةسد وغطال الدحتطايصد ىنطوذلدنط  مداطو دمطال دارئطع دىط

،طه اطايخ طال  ط ا طمثراطخمالط  در طلت د عطاسدت الط(1) ازغطكطاةعاولةطالحعبةط ذطاحلمالةطوال اتل   طالت ط
ع ددىطلددمىطتسددعةطقددروغطزاه ددةطلددنطاة اريددثطايتسددات ةطاةت  ئددةطلبددمئ اطلعم  ددةطالت اعددىنطاةعددركطاخلحدد  طوذلددنطعددنط

ططري طا را طال را اطالعحريةطال اع ة.

لغطاهتمدددا طروصاوطال سدددات ا طالعالدددةطكطعحدددراطاحلدددميثطرضدددم غطال  دددرطال اددد  طالعدددريبطير ددد طلكطأسدددباوط
ط(2) ططل لةطتتماخىنط   اطال  مطاةبمئ ةطل طال  مطاة  و ة

أغطالت اعدىنطي ضدحتطلكط حد لطامدرا طكطس سدةطالتدأري طل ت  د طال اد  طعدربطاحلضدارا طال سدات ةطط  أوهلاط
أغطروصاوطحلضداراطالعر  دةط عدمطأغطط  ىنطماولةط ص   ةطع مط س َط ر ةطالع مطوت دمطل ررصاتد ،طومت  داططوه اطمماطيع صىن

وراسددت اط تحد  فطع دد  طال سدداغطالعددريبطوتب يدد ط  درواطكطلاددت مطال  ع ددةطواسددت ب  اطل ن لت داطالعالددةط  ددموواط ددروعط
 اددةطالعر  ددةطلددنط  ددثطهددحتط دداهراط  ت ددةط است شدد  اططةطت رقدد اطلكطالت  دد طكطالاورهدداطادد حاطوصددر اطوأصدد ااتطو  غددم

دداطصدداغ اطلدداطعر دد اطلددنط ددأفاطأو دد اطلرتبددةط  ثدد اطلددنطأسددرارهاطاخل  ددةطووق دد اطع ددىطعميددمطلددنطت ال سدد اطالعالددة،ط  مص
ال   دددا طالددد طت ددداوطتت دددا  طلددد طالحددد اغةطالحددد ريةطالددد ط خددد هاطالع دددىنطكطذاهتددداطولددد اهتاطخدددارمط دددمووطال ادددةطالددد ط

طتس نط   ا.

                                                           
 .89،لر  طسا  ،طصخائر  ةطاةعاصرا،طوالعر  ة،طجم ةطال صطر  مطعبمطالرمحنطالعب م ،طايلس(1)

طال اةطكطال اتطعبمطالس  طاةسم  (2) ط8410ال سا،طالعريب،طوقائ طتمواط   يةط  لطت م طال سات ةطكطايق ارطالعر  ةطاةع ماطكطأ ريىنط،ط مص
 941ط-941 ،طصط8448،ط8لب اغ،طط- و غلرغط،طوارطالاروطايس لحت،ط 
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اطلشددداعا،طوي ددد صلط  ددداطط دددا ملثطو ددداطلتسدددات اط مدددىنطرصددد مح   تمثدددىنطكطأغطالددد اتطالعدددريبطيتعدددذطا ددداذاطل  ح
الشدددالىن،طوقدددمطتسددداطلددد طا تسددداوطهددد اطاخلح صددد ةططل   دددا،طيتددد طكطذاتددد طذوطعمددد طلتسدددا،طع دددىطلسدددت ىطالتددداري 

ع ىطاست عاوطالروا مطالسدا  ةطلد طلذطقدمطأ داوطلدنط دىنطلداطط  ضىنطت ق  طكطل   طلعاولت طالتارخي ةطالعس ا،طقمطاتبا
ع مئددد طلدددنطل اهدددىنطالددد اتطايتسدددا،،ط ثدددىنطاة اريدددثطاهل ميدددة،طال ارسددد ةطوال  ات دددةط  ددداغط   دددةطت اصدددىنططتددد  رطلميددد 

والتددماوطع ددىطلسددارطاحلضدداراطايتسددات ةطول  دد طاتبددينطأيضدداطع ددىطلبددمأطاخلح صدد ةطلذطت ددروط شددمائىنطت ع ددةط  ددمطي ددنط
ق ااطتس   اطاةضالذطال  ريةطالسال ة،طوللاطا   طال ا مطع   طلاواط ثىَنطولحاهراط  َّد ط مداطل د اطالتوداوزططجمرو

ططط عمطاي اوا.

  وددمطأغط عبددمطال دداورط اسددحتط   دد اطالث ائ ددةطاةتمث ددةطكطاحلمالددةطوالدد اتطقددمطأمر ط ددمتطوسددططالبددا ثذط
لكطال دد لطأغطا  دد وا طايوكطالدد ط اولددتطلوخددالطال سددات ا طلكططال  ددر  طيددرىط غطالع اصددرطايوكطالدد طتددمع ا

الث ا ةطالعر  ةطواةعر ةطالعر  ةطااحر طكطال    طع ىطهضمطال ث طلنطاةع  دا طال نريدةطواة  و دةطوال م   دةطالد ط
اخلدددرومطعدددنط دددرطالعدددريب،طواةشددد ىنطايساسدددحتطكطذلدددنطهددد ططا ددداغطال  دددرطال الدددحت،طوعدددم ط اعتدددرب طغر  دددةطع دددىطال

لع  ددددا طال ددددملا طول دددداهو م،ط ددددال ث طلددددنطالع اصدددددرطلازالددددتطلدددد لطووغطل  دددد طالتوميددددمطوالثدددد راطالضدددددروريذ،ط
سددات ا ،ط وايسدباوطاة  دد ع ةطالدد طلدد لطووغطل  دد طت  ددةطت ع دةطمي ددنطأغطزم  دداطكططا دداغطال  ددرطاذددا اطكطال

،طو  لنطلاطزل داط ب سدحتط(1)ميىنطل طع ىطاةست ىطاي رائحت ال اتطال ينط   اراطوأووات ط عىنطلنطالحع طاق احط 
لع  ا طال ملا طوملطتمخىنطلع  ا ط ميماطوملطت ودأطلكطاسدتعمالطلسدات ا طاةتد غط  ري دةطع  ت دةطول بد لط مداط

طوي  لطكطل   عطآخر  ط اسحتطال  ر  طه طاحلالطكطالث ا ا طايخرىط س ط عبمطال اورط

الدد اتطواحلا ددرطالعددريبطير دد طغيسدداسطلكطعددم طال ددمراطع ددىطلجيدداوطاةرا مددة،طجيدد طايقددرارط غطلشدد ىنط 
 الددمولطالدد طتسددت   طأغطتت ددم طهددحتطالدد طتسددت   طأغطتددرا م،طوهدد اطلاددراطكطل ا ت دداطالعددريب،ط الع ايددةط  ال دداطواخددىنط

تطوت    د طالت   دفطأوساط اطهحتطلنطقب ىنطايطرا طوا ال دةطول سدتطه دالطوراسدا طعم  دةطلداولطقدرا اطهد اطالد ا
اة  ددد وطوهددد اطخح صددد ةطغددد طل ا  دددة،طهددد اطهددد طال اقددد ،طو دددىنطل ا دددةطغددد ط ددداواطتب دددىطل ا دددةطغددد طلرا مدددةطوغددد ط

ط.(2) ل ا بة

                                                           
ط8غطل  شر،الرغط،طايسات ا،طوارطايلا  ارا طل طجمم عةطلنط،طأسئ ةطال اةطأسئ ةططال سات ا  ط ا اطلمساع ىنطع   ،ول مطأمحمطالع ايتي نر  (1)
 .41 ،ص8774،
ط.40-41ت س ،صطاةر   (2)
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 مددنطخدد لطهدد اطيتبددذطل دداط ددروراطالعدد واطلكطالدد اتطالعددريبطوقرا تدد ط ددىتطيتسدداطل با ددثطت    دد طت    حدداط
اطكطال سات ا طالعر  ة،ط   اطالع واطلكط عاوطلداط دا طكطالمراسدا طاحلميثدةطال اتطألرطمت  طع   طل  مطواست   مح

ط  واطلكططرحطالتسا لطالتايل ول  نطه الطت اصىنطوعم طات  اعط ذطال ملطواحلميث،طوه اطي

 هل هناك عالقة بني اللسانيات احلديثة والركام املعريف اللغوي الرتاثي العريب القدمي؟

لازغطالد عرطلكطأتد طه دالطع قدة،طتط دذطالد اتطالعدريبطال اد  طوال سدات ا طاحلميثدةط  سد طوللداطي ه ط
رأسدد طلدد طاسددت  ل ت ط ددنطل سددات ا طأغطت دد غطع مدداطقائمدداط يتدد طتطميط، ددذط ددىنطالدد ام طالعاة ددةطال سددات ا طاحلميثددة

طوع م ت طو رع ت طلاطملطيست مطلكطال اتطال ا  طالعريب.

طمطمج دددد طايلددددمطالسددددا  ة دددد غط ددددات اطقددددمطورسدددد اطلدددداط تدددد طقددددممياطعددددنطال اددددا طالبشددددريةطع دددد الارططال سددددات  غ 
اتطيتم  طغلمقةطوالشدم ل ةطوالعاة دة،ط ع دملاطعدالطالع مدا طال اتطال ا  طالعريبطال مل،طيغطه اطال ططوغيخإطك

داط داغطكطذهد  مطل اتدةطال ادةطالعر  دةط كطاةس م غطال اةطالعر  ةطملطي دنطكط  درهمطايتسداغطالعدريبطاةسد مط  دط،طوللص
لل  داطتندراطه اطال  غطالشالىنطال  طيضمطايتساغ،ط أراوواطوراسةطايتساغطلنطخ لطال ادة،طلد لنط اتدتطتندرهتمط

طلتسات ةطتطق ل ة.

غر  د غطألثدالطالعداملطال سدا،طايلري دحتطط وقمطاع فط  اطاخلحائإطالمراس ةطل  اتطال اد  طالعدريبطع مدا
والت د ي حتطوتسد ماططالت ل دم   ثطقالط ت ط لرطغل اتطالاريبطع ملاطو  طتنريت طكطال  د طط تع  طتش لس حت 

طسات ة(. ة    ةطل  نريةطال  طاة س  ط د ط)الب  ةطاكط تا

  دحتط مالدةط   د يةطط-لازغطال عر–وه اطيعينطأغطاحلمالةطتطت    ط   ةطعنطال ات،طألاطاحلمالةط س ط
يفدداطتشددأ طلددنط ددراغطوملط خدد طغحلسددباغطلدداط ع دد طالعددروطال ددملا طولدداط ع تدد طالدد ام طالع م ددةطايخددرى،طولددنطه دداط

واحلددمالذ،ط اةا دد يذطتطيت  عدد غطلكطايلددا طوتطيريددموغطأغطي دد رواطع مدداطط يتطذلددنطالحددراعطاحلدداوط ددذطاةا دد يذ
اطةع  ا ط ميماط  فمطلؤل  غط غطالع مطع مهمطقمطا تمىنطع ىطيمطايولذ،طول َطه الطلاطمي دنطل دا ت ط  ميمح

،طوه دد اط ددإغطأوطل ماعدد ط عددمطالسدد ف،طواحلددمال  غطتطيددروغطأغطيؤسسدد اطتنددرا ط ميثددةطلب  ددةطع ددىطتددرام طقمميددة
ط(1)خ  ئةطايلةطتط يتطلنطاحلمالذط  س ططوللاط يتطلنطال الذطأيضا.

                                                           
 .888ط-887ئ ةطال سات ا ،طلر  طسا  ،طصطامساع ىنطع   ،طول مطأمحمطالع ايت،طأسئ ةطال اةطأسطي نر  ا اط(1)
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لغطالعدد واطلكطايصدد لطال سددات ةطالعر  ددةطجيعددىنطل ددداطت  ددمطأغطال سددات ا ط اتددتطول ددماطاة  ددرينطالعدددروطكط
ادددر  ذطولدددنطذلدددنطغطالتدددمىطلدددنط عدددمهمطلل  ددداطال سدددات  ط عدددضط  اتب دددا،ط  دددثطسددداهمطالعدددروطكطعدددماطجمدددات طاه

طالمراسا طال ص  ةطواةعوم ة.

ولددنطاةع دد  طأغطالعدداملطالعددريبطخددرمطلددنطع ددمطاتسددتعمار،طوأه دد طأقددروطلكطاه ددىنطل دد طلكطالع ددمطق ددةطلددنط 
اةث  ذطغل   ىنطلنطع مطالس ف،طول ط حت طلنطلاا ططالاروطل صلدتططائ دةطلد  مطلكطخم د طذطل   ضدةطالعر  دة،ط

ط.(1)  عم ط  ايةطال اتطالعريبطتت  قطفضةطع ىطغرارطلاط حىنطكطأوروغطوغ  طاتجتااطال ائىن

ط دررطكطل دا ةطاسدت  اقطهد اطالع دمط ال سات ا ط روط ميمطلدنطالمراسدا طال ا يدةطكطعاة داطالعدريبطوت
وورطالعدروط،طوأتصطي تحدرطةطل دااطهالداطكطهد اطالدمرسطالعدا لكط ات طع  ل اطال ا يةط دري ةطأغطي د غطل ادةطالعر  د

 اعط ر دةطهد اطالعداملطوووراطكطتغطالعروطامرط اطكطال سات ا ططعنطوعحتطولقمووطال مجةطواتقتباس،ط ال سات  طكط 
لثدالط دا ط سداغ،طعبدمطالسد  طيايعمدالطالرائدماططل  د ط عدمتش  ىنطاةعر دةطايتسدات ةط   د طعدا ،طوقدمط  درطهد اطا

ط.لضاغطعبمطالت اوطوغ همرطتارطعمر،طوط ،طعبمطالرمحنطاحلامطصاا،طأمحمطخماةسم

و  ددمطمم دد ا ط ضددارهتمط غطتنددراطمش ل ددةطل ندداهراطال ا يددةوات  قدداطممدداطسددب ط ددإغطالت  دد طالعددريبطقددمط دد صططط
و  ددمطلتددمرامطتحدد مطالددميينطكطصدد   طهدد اطاةم دد ا ،طقددمطوعدد اطلكطت  دد طال اددةطكطتنال دداطوقمسدد ت اطولراتدد ط

ط ددمطال نددرطتط لكطورسطمشدد يلط دد كطل اددةط  سدد ،ط ددىنطقدداوهمطال نددرطلكطال شددفطعددنط ثدد طلددنطاعوازهددا،ط ددأ ضن
ط.(2)العشرينع   طال ساغطل  طال رغططازوهارأسرارطالناهراطال سات ةطمماطملطهتتم طلل  طالبشريةطلؤخراط  ضىنط

سدات ا طالار  دةطالد ط ثدىنط مايدةطاتت دالطال  وال   طوال سدات ا طكطاةر  دةططةلغطاة تمذط  ضااطال اةطالعر  
 طومي ددنطاحلددميثطعددنطع مددا ط ثدد ينط،لكطالعر  ددةطي تمدد غطلكطت  دد طلمرسددحتطوا ددمطت دد واطلمرسددةط  دد تطايز   يددة

ورسدد اطنز دد اطلددنطلحددرطخح صدداطلثددىن طعبددمطالددرمحنطأيدد و،ط مدداط شددر،طممدد وطالسددعراغ،طوغدد هم،طغدد طأغط  دد وط
ط.(3) هؤت طملطت نطلتح طكطقال طوا م،ط ىنطاجت ط ىنطغ ثطلكطل   عط ع   طيمرس طويتعم  

لتصطط،كطالدمرسطال اد  ط دذطالعداةذطالادريبطوالعدريبطئمنطال د لطأغطالتدألرطوالتدأل طقداوع ىطه اطايساسطمي 
طعضطاةشا ىنطال طس أيتطع ىطذ رها.أت طتطخي  طلنط 

                                                           
 .78مممايوراغحت،ط حائرطال سات ا ،ط العةطمممطاخلالَ،طو ،طأ مال،طالرغط،طصط (1)
 .81عبمطالس  طاةسم ،طال سات ا طوأسس اطاةعر  ة،لر  طسا  ،ص (2)
 .881سات ا طاجتاهاهتاطوقضااهاطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طصط تعماغط  قرا،طال (3)
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،طل  ددددد  ط تشدددددأاطالدددددمرسطال سدددددا،طالعدددددريبطاحلدددددميث ل دددددمط دددددمو ط  اطمدددددةط  ددددد " طكط ث ددددداطاة سددددد  ط
سددات ا طالعر  ددة،طأغطالددمصرسطال سددا،طالعددريبطاحلددميثطي باددحتطأغطي تحددرطع ددىطجمم عددةطلددنطاةؤل ددا طوالمراسددا ط ال

 دداطتب دد اطل دداهجطال نددرطال سددا،طو  ط87تحددفطاير ع   ددا طلددنطال ددرغطال سددات ةطالدد طأل  دداطال سددات  غطالعددرو،طل دد طل 
جم دد وا طالعددروطايوائددىنطلدد طت ب دد طاة دداهجطكطالاددريبطاحلددميث،ط الددمرسطال سددا،طاحلددميثطلدداطهدد طلتطجمم عددةطلددنط

ملطت ب  اهتا.طلتصطأغطال سات ا طكطالعاملطالعريبط أغطخمت فطعدنطتن هتداطكطالعداملطالادريبط اتسدت اواطل  د واطكطالعدا
ط(1) طر طأ طع ىطاةست ىططالت ب  حتطويت سإطه اطاتخت فط  ماطي حتالاريبطس ا طع ىطاةست ىطال ن

  مةطوصد   ة،طوهد اطات ا طملطي  دىنط رلتد ،ط الد ينطت  د اطلكطالعداملطالعدريبطت  دةطع م دة،طسد  غطع مطال سد -8
ل طأسبا  ،ط ال  ينطت   اطهدمطأصد طلتسر د غطلدنطأقسدا طال ادا طاي  ب دة،طلد لنط دإغطأغ دب مطو دع طكط
لطدددارطل مدددىنطو دددع فطوغددد طع مدددحتط) ددد  طولضدددم ا(طالشدددحت طالددد  ط ع ددد طل ددد ال ةطغل سدددبةطل  دددارئط

 عريب.ال
ه اطايلرط و طال الذطيغطي د غطهلدمطأتحدارط ثدرطلدنطأ دىنطال  دىنطلدنطهد اطالع دمطووصد  ط تد طوس سدةطأ  ب دةط -8

تطي   طال اةطالعر  ةطع ىطايط ق،طذلنطيفمطيعت موغطأغطال  طي  طال اةطالعر  ةطهحتط ال نريدةطال ا يدةطالعر  دةط
دداطتطتسددت   طأغط خدد طع ددىط–الَ ال ددة طوصددمهاطووغطالع ددمطأغطهدد اطال نريددةط الددرغمطلددنطل اوهتدداطو ددرع ت ا،طلتصطأفص

 سدباغطاةع  دا طاحلميثدةطالد طاسددت ملتطكطالعحدرطاحلدميثط)لثدىنطاحلاسدد و،طاه اتد طال   يدة،طوراسدةطال اددةط
ل   ددا،طلعاهددةطايلددرالطال ا يددة،طوراسددةطال اددةطع ددمطال  ددىنطالعددريب...لى(طاحل   ددةطل سددتطه ددالطي ط ط ا تماع دداطو 

ولدنطمتصطيسدت   طط(2)انغط  رطعريبط  س حتطا جطيست   طأغطيع مطه   دةطال نريدةطال ا يدةطالعر  دةطال ال دة،ط ىت
أغطيض طال نريةطال سات ةطالعر  ةطاحلميثةطكطلطارطعريبطوا د طول  د  طل  دارئطالعدريبطلدنطأ دىنطأغطيددَم مطل  درط

خد ط سدباغطالد اتطال اد  طالعدريب،طو خد طعريبط  س حتط ميثطونتد طلدنطأ دىنطاخلدرومط  نريدةطلا يدةط ميثدةط 
غل نريددةطال سددات ةطاحلميثددة،طوذلددنطةعاهددةطاةع  ددا طاةسدددتوماط دد طال نريددةطال ا يددةطالعر  ددةطاحلميثددةطقدداوراطع دددىط

قاوراطع ىطاست عاوطلداط داغط ع د طال دملا طالعدرو،ططلعاهةطه اطاةع  ا طاحلميثة،طوتطال نريةطال سات ةطاهميما
غطالددمرسطال ادد  طالعددريبطال ددملطواحلددميثطيعددا،طلددنطأزلددةطلعر  ددةط)ا سددت م ل   ة(طتطمي ددنطأغطتعددالطوال ت وددةطأ

 ال اق طالعريبطالراهن.

                                                           
 .91ي نر  اطمةطاهلامشحتط   "ط،تشأاطالمرسطال سا،طالعريبطاحلميث،طلر  طسا  ،صطط(1)

 .881،ط889أسئ ةطال اةطأسئ ةطال سات ا ،طلر  طسا  ،طصط ا اطامساع  حتطع   ،طول مطأمحمطالع ايت،طط(2)
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راط ددددماطكطالدددد طنطالعددددريبطلدددداولطل ددددرواطأغط دددد طهدددد اطال ودددد اط    ددددةطوال دددداو عددددضطاذدددداوت طالطه ددددال
يَدعندمط داهراط ريدماططاحلامطصاا ط   اطايخ طبمطالرمحن سعمطلح  ح ،طوط عطب ىنطاةثالالع م ة،طوت  رطع ىطس

لددنطت ع دداطكطالدد طنطالعددريبطيتدد طتت مدد ط ددىتطلر  ددةطالددم ت رااطكط العددةطايزهددر،ط   ددمطوهضددمطال نريددةطال ا يددةط
ال ال ةطال ممية،طو عمهاطذه طلكط العةطغريدَطتت مد طع دىطأسدات هتاطكطل  د عطال سدات ا طاحلميثدة،ط   م داط

وق دددد ط دددددما،طو دددد لنطاسددددت اعطأغطيعددددالط عدددددضطال ضددددااطال ا يددددةطالعر  ددددةطاةعاصدددددراطذا طوهضددددم اطع ددددىطادددد ط
طاي  ال ا طاةعر  ة.

عدنططريد ططوال اق طأت طي بادحتطالسدعحتطلكطل  د طتنريدةطلسدات ةطعر  دةط ميثدةطتعدالطاةع  دا طالعر  دةطاحلميثدة
تسدد طكطاتجتددااطالسدد  مطأغطاةعاهددمطاةتسححددةطكطهدد اطالشددأغ،ططالعمددىنطاهمدداعحت،طوت ددمطع ددىطاةؤسسددا طالرمس ددةطو

غط دمأ طكطاةم  دةطالعر  دةطالسدع ويةطلدنطخد لطاتشدا طلداطيسدمىط    دةطايلد طسد  اط  دثطل  ص لطهل اطاهلدمف
ط(1) أقسا طلتواتسةطايه  ة ط تنمصطلتشا طل تط

 يسمىط  سمطال سات ا طالت ب   ة. -8
   ةطاةع  لات ةط)لعاهةطالعر  ةطولاا طأخرىط اس   ة(.يسمىط  سمطال سات ا طاحلاس ط -8
 يسمىطقسمطال مجةط)لنطالعر  ةطولل  ا(. -9

 ب دد غطلعر دددةطلسدددات ةطسددد  مةطتطمي دددنطأغطي ددد غطلتصط  سددد  طقدد مطلعر  دددةطت ددد  طع دددىطأر ددد ةطصددد بةطتؤسدددَط
سدت ىطاة  د وطلتصطلذاطلد لطلدنطوالت   طال سدا،طتطمي دنطأغطيرقدىطلكطاةط،تت  قطت   طلسا،ط اوطكطل ا ت ا

 دذططالست ىطاه مطال رو طلكطاهماعحت،طوه اطالت  لطي تضحتط روراطت   طايلاتةطالع م ةطال طجتعىنطالعمىنطمم  د
طأ راوطاهماعة.

و  دددا طال ر ددد ا ،طوهددد اطلددداطيدددتمطاست ضددداراطكطلرا دددىنططات دددتاال  سددد ةطَلندددمصَوططرائددد طوكطالادددروطزدددمط
طكط تدد طول  لتدد ،طولدد طامددرططال سددات ذطالادددر  ذالت   ددىنطمجعحددا،ط دد طلددرا طأغطالاددروطيتدد ا رطع ددىطتدددراتطلادد  طلدد طأر

ال ضددااطواي دد ات طالدد طامددرطط   دداطال سددات  غطالعددرو،طلدداط اتددتطال سددات ا طلتب دد طلدداط  اتدد طال دد  ،ط  ددمطوعددىط
دد  مطلددنطجتدداوزطال ددملطلكطاهميددمط س سددة،طوهدد اطلدداطال سدد ات  غطأر ددةطاهاتدد طالتددارخيحتطكطالب ددثطوهدد طوعددحتطل ص

                                                           
 881ط-889ئ ةطال سات ا ،طلر  طسا  ،طصطع   ،طول مطأمحمطالع ايت،طأسئ ةطال اةطأسطحت ا اطامساع  (1)
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اترخي ددةطاي دداتطهتم دداطلدداطوالددتطت ددت طا ددالطيعمددالط ميددما،ط (Hjelmslevتستشدد  طلددنطقدد لطه مسدد  فط)
ط.(1) ولتسو ىنطاتتحالطأوطال   عةط س مرس اطهلمفطل وومطال  مطواةعار ة

ذطل ت د  طع دىطالتثمدذطوال  دمطواةعار دةطط،مثةطسد وراطةد طالثادرا طكطالتشد    طال سدات ةطاةعاصدراط؛لذغ
أتساقطتنريةطت   مية،طول دحتطيدتمطاسدتثمارهاطكطال سد طاحلدميثطي د لطأغططاة ض يةطلتزمطجمم عةطلنطاة اه مط

تَ ددرغطلددنطمت اهتدداطوتحدداغطو دد طل ندد رط ميددم،طو دداغطلددنطاة دد لطأغطت  دد طال سددات ا طالعر  ددةطكطال سددات ا طهدد اط
 طقمميددةططوت دد غطر ددأىطعددنطأ دد الطالحددراعطغدد طاةثمددر،طوتت دداوىطالتشدد   ط  نريددةطلددنطال نددراط،اة  ددىطلددنطالدد عحت

ط(2).  اتتطأ ط ميثة،طوال ب لطغلتعموطواتخت ف

تعددمو طاي دداغ طع دد طواخت  ددتطل   دداط   ددتط– دد ايلط بدد طسددؤالطليَ ددرحطكطجمددالطال سددات ا طالعر  ددةط
ط؟.وه  طةاذاطت م طالاروطو خراطان؟طولاطه طواق طال سات ا طالعر  ة–مح راطكطل لةطل اقفطأساس ةط

ث لةطهحتطال طتت  مطكطاخلري ةطال سات ةطكطالث ا ةطالعر  ةطال   طغجتاهاهتداطمجعدا طوالد طلغطه اطاة اقفطال
ط.(3) ت   طع ى

است ساغطال اتطال ا  طوللباس طز صطاحلمالدةطوتدبضطاةعاصدرا،طوالتسد  مطرداط دا ط  د طمج دةطوت حد  ،طلد ط -8
 سنبيف طلا ي  اطلكط ىنط ميمطلسا،ط)لسات ا طال اتطو عضطال تاغ طال سات ةطالتم  مية.طلوعا 

ت دددددمطهدددددد اطالدددددد اتطلكط ددددددمطاتسددددددت واغ،طوالددددددمع اطلكطاحلمالددددددةطوالتوميددددددمط)لعنددددددمطال صدددددد  ذطو عددددددضط -8
 الت ل مين(.

 ماولةطالت    ط ذطال ملط)ال اتطال ا  (طواهميمط)الب ثطال سا،(. -9

و عمطلط عطال ا يذطالعروطع ىطالمرسطال سا،طاحلميث،طوع ىطلاط درزط   داطلدنطأ  دارطوو  دا طط؛لذغ
تندرطلتعددمواطولتباي دة،طأ ددمتطذلدنطألددراطكطالدمرسطال ادد  طالعدريبطاةعاصددر،ط  دمط ددرزطغ ثد غط ددمطممتدازين،طولدد  مط

اطلر  دددةطاتقتبددداسطالسددد  طوملطي ددد طواسدددت اع اطأغطيتوددداوزوطط،لدددنط دددرعط راعدددةطكط  دددمطاةدددمارسطاحلميثدددةطكطال سدددات ا 
ال ثد طلدد  مطكط ضدد ضطالت   ددم،ط ددىنطا ت ددمواطو ضدد  مط بدد طكطتعريددفطال سددات ا طهم دد رطاةث  ددذ،طألدداطت عدداهتمط

ولشداي طال سددات ا طالد ينطتت مدد واطط،ولشدار مط  ددحتطكطالاالد طات عددةطل م دا  ططالع م ددةطالد طاسددت  اطل  داطلع  لدداهتم
                                                           

 .971 ا اطامساع ىنطع   ،طال سات ا طكطالث ا ةطالعر  ةطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طصط(1)
 .غطر  طت س ،طصاةط(2)
 غ.طت س ،طصطر  اةط(3)



 التأسيس احلداثي للسانيات العربية عند عبد الرمحن احلاج صاحل جتليات:الفصل الثاين
 

 
86 

–رمطالعاملطالعريب(ط  مط اتتطأقم طلمرسةطاتت ىنطل  اطاذدمل غطهدحتطلمرسدةط د تطايز   يدةطع   مطكطاخلارمط)خا
وت دددمرمطلددد طال  عدددا طايخدددرىطط،و اتدددتطت عدددةطوصددد  ةطمضدددةط،كطاير ع   دددا طواخلمسددد   ا ط- مددداطت دددم طالددد  ر

وهدددحتطاةمرسدددةطط،روسدددحتالط تسددد    ترو وايلددد طط و طس سددد  اةعاصدددراطهلددداطكطت دددنطاحلر دددةطال اسدددعةطالددد طأمرهددداط
ط ية،طوت مطلنطاة  نةطأغطعموطال سات ذطالعروطكطذلنطال قتط اغطق   ط ماط ىنطتطي الط  لن. الب 

    دددددة طأ ثدددددرطال  اعدددددا طاهتمالددددداط ددددداطخح صددددداطرددددداط  دددددرطكطأال ددددداطلدددددنطاسدددددتعمالطو اتدددددتط اةمرسدددددةطاخل
وه دددالطأعمدددالط بددد اطت وددد طكطالب دددماغطالعر  دددةطكطهددد اطالت   ل   ددداطكطالب ددد تطال ا يدددةطوتسددد ماطالت ب   دددةطل  دددا،ط

وأعمدددالطلع دددمطالع ددد  طال سدددات ةطغه ائدددرطوأعمدددالطط،اة دددماغط أعمدددالطايسدددتاذط ايخضدددرطغددد ال طكطاةم  دددةطاةار  دددة
البا ثذطكطوولةطال  يدتطوغ هدا،طوهد اط ادضطال ندرطعدنطالمراسدا طواة دات طالع م دةطال  مدةطالد طتحدمرطكط دىنط

ط(1)اغطالعر  ة.الب م

ولددد  مطلدددنطأراوطأغطي بددد طال ندددرا طالار  دددةط ط-وهدددمطق   ددد غ–لتصطأغطه دددالطلدددنطمي دددىنطلكطالت   دددمطل ادددر  ذط
يتعحب غطةمرسةطوا ماطوقدمطيدت ومط عضد مطع دىططنس ماطأولئنطال يتطوط،ع ىطال اةطالعر  ةطووغطت مطأوط   إ
 دماطل  داطا دىنطاةمرسدةطال طط،و دذطتحد را طال سدات ا ط-هداووغطأغطي  م طط- مال  ااطالعروط   دارت غط دذطل داه م

 دداع ذطهدد اطايخدد اطايصددىنطاةسدد مط دد ،ط ددإذاطملطجيددمواطع ددمطالعددروطلدداطي ا دد طهدد اطايصددىنطر ضدد اطأقدد اهلمطواسددت   واط
ط(2) .  م،ط منط  طالبا ثطاتتتما طلكطأ طلمرسةط ا ،طل نطل َطلنط   طأغطيتواهىنطلمرسةطأخرى

طال ندراطالت   ميدةطل ادة،طلذطملطي دنط ط،كطلسدارطالت  د طالعدريبتعماغط د قراططوه اطلاطتحلن  َن لند أغطتاد حاطتن
هنمصطع ما طال اةطالعروطال مالى،طوراسةطال اةطكطذاهتاطوي ىنطذاهتا،طوللاط اغطر دمطوراسدةطال ادةطالعر  دةطو دمهاطرداط

العدروطلكطال ادةط ت دفطعدنطال ندراطال ا يدةطاحلميثدةطكطهلاطلنطص ةطغل رآغطال رلط  ماطوأوا ،طولعاطهد اطأغطتندراط
أص هلاطوأهدما  ا،ط ال سدات ا طاحلميثدةطهلداطألدرطعم د طكطتا د طتندراطالعدروطاةعاصدرينطلكطال ادةطوو   ت داطوألرهداطكط

ط.(3) ال روطوا تم 

                                                           
كططالرمحنطاحلامطصاا،طاةمرسةطاخل    ةطاحلميثةطوالمراسا طال سات ةطاحلال ةطكطالعاملطالعريب،طوقائ طتمواط   يةط   لطت م طال سات ا طعبمنر ي  (1)

 .949-948،طصطلر  طسا  طايق ارطالعريب ،
 .لر  طت س ،طصطغ (2)
 .817اجتاهاهتاطوقضااهاطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طصطط تعماغط  قرا،طال سات ا  (3)
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 طلكطاغ  وددمطأغط عبددمطالددرمحنط ددنط سددنطالعددارف طيدد ه طكطوراسددت طل محدد   طال ادد  طع ددمط  ددا ط سدد
اةمرسدةط،ط  دمطط ت ط لصرطغةمرسةطايز   يةط، استعمىنطلحد   ات ط،طوطالدبعضطأخدمطعدنطاةمرسدةطالتشد   ة ال  لط

خحصدددإط دددا ط سددداغطلدددنطخددد لط تا ددد طاةسدددمصىط دددد)ال اةطالعر  دددةطلع اهددداطولب اهدددا(طل صدددفطال ادددةطالعر  دددةطغعتمددداوط
،ط  دثطيبدموطل دة اق ةطال  طل  ت طاة  جطالب    طاحلميث،طماوتطلعاواطقرا اطال اتطال    طكط   طال نريدةطالسد

ط.(1) اةعاطاةعومحتطواة الحتطأت ط اغطلتألرحاط  اطايخ اطال ط   

 جطوالر يدددةطوو ددد طأهدددمطجتر دددةطلشدددرق ةطلدددنط  دددثطاةددد ط- سددد طتعمددداغط ددد قرا–تعدددمطجتر دددةط دددا ط سددداغطوط
اطال سات ةط ثىنطص راطوا  ةطل لت ا طال  رطال سدا،طالعدريبطايصد ىنطغل نريدةطال   يدةطالار  دةطاحلميثدةطاهلمف،ط  را ط

قحدمطط-ب  د يذطلد  مط شد ىنطخداصال-ااطلعدروطال دملا طوال سدات ذطاةعاصدرينطكطماولةطت     دةطاقدماطةد  جطال  د
ط.(2)التأس َطل نريةطا يةطعر  ةط ميثةطعر تطعربطلؤل ات طغسمط)تنريةطتضا رطال رائن(

والدد  طخححدد طكطط8414ألداط مددالط شددرط  ددمطألددفط تا دد ط وراسددا طكطع دمطال اددةطالعددا  طالحدداورطسدد ةط
ة  دداطاهتمالددد ط تأصددد ىنطال ندددرا طال سدددات ةطوال شدددفطعدددنط ،طواالعدددروطكط ددد  طال سدددات االت  دد طال اددد  طع دددمط

 طو السد ا حت طالد ينطيعدمراطخد ط  ورهاطكطال  رطال سا،طالاريب،ط سد لطوراسدت طر د طع دىط دىنطلدنط ا دنط دين
 طال ادددةطالحددد ت ةطيورا  دددمططب عدددةطالع قدددا طال سددد  ةط دددذطلسدددت اط،ممثدددىنطلع مدددا طالعر  دددةطتندددراطوت ب  ددداطول  ودددا

طوالحر  ةطوال   ب ةطوالمتل ة،طولغط اغطقمطأعاوطع   مط عضطالشحت طعم طت     مطكطالت ب  .

ألدداطغل سددبةطلكطلل دداغطالت   دد ط ددذطلدد  جطالعددروطوال سددات ا طاحلميثددةطيحددرحط حددع  ةطذلددنطلعددم طت ددا ؤط
الت  ددد طول جيددداطلدددنططرائددد طالب دددثطأوقعتددد طكطط  دددذطخ   ددداطك  ال دددر ذطل ا  ددداطوع م دددا،طويدددرىطكطالت   ددد ط دددذطاة

أخ ددا طل  و ددةطتطي رصهدداطالب ددثطاحلددميثطلددنط  ددةطأخددرىط ددذط  مددالط شددر طاهلددمفطالع مددحتطل مراسددةطال سددات ةط
و تع ددد مطال  اعدددمطكطاةر  دددةطالثات دددة،طوع  ددد طيتبدددموطالددد همطال ائدددىنطط،العر  دددةطاةرتب دددةطغلددد إطال دددرآ،طكطاةر  دددةطايوك

ب د طاة داهجطاحلميثدةطكطال سددات ا طت ب  داطصدارلاطع دىطال  دد طالعدريبطتخدت فطايصد لطوايووا ط ددىنطنل ات دةطت 
اخت فطالس اقطاحلضر ط   ،طوايت  طغل سبةطل با ثذطال شفطعدنط  اتد طال نريدةطال سدات ةطالعر  دةطتطايوعدا ط

ط.(3)الب ثطال سا،طع ىطل  جطم تطووا  طارت از عمط

                                                           
 ط.ط888اجتاهاهتاطوقضااهاطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طصط عماغط  قرا،طال سات ا ت(1)
 .884صطاةر  طت س ط،ي نر (2)
 .ط881صط اةر  طت س ،ي نر (3)
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اطل ارتدةطامطصدااطرأ طعدنطاةسدت ىطولعبمطالرمحنطاحلد الث داكطل موتمعدا طالعر  دة،ط د ىط تد ط دع فط دمح
غ تمعا طالار  ة،طلاطوالتطهحتطت الط ىنط  ائ طت  ىنطت ريبدا،ط مداطأتد طيد ه طلكطأتد طلداطلدنط دروراطلتسدا لطعدنط

طخاصةطتططزمهاطكطغ ا.و   ع ةطط را  و أت طيتم  طعنطال  رطالعريبطكطالع   طايخرىطط،ال  رطال سا،طاةعاصر

ط  ماطتطي باحتطاعتبارطلاطين رطلنطوراسدا طغل ادةطالعر  دةطكطال سدات ا ط شدحت طلبتدمعطوأصد ىنطلداطملط  ف
ع   داط يدةطأوطالت ل ميدةطأوطالتماول دةطل ن درط ولداطملطخيدرمطأ دمطلدنطالب ط،   اطأص ا اط شحت طملطَيسب طلل  طلنطأ  ار

طط.اق احطالبميىنوت ائح اط   مطع محتطوط

لتدددألروغطغةددد اه طالار  دددةطوهدددمطملط ددداول اطأغطي تشددد  اطلددداطع دددمطال  دددااطط- سدددب –ال سدددات ذطالعدددروططلغ
ل اصددمهمطاحل    ددةطكطل دد  هتمطواي  ددارطال نريددةطايساسدد ةطالدد ط  دد اطع   دداطط سدد ب ي  وط اخل  ددىن ايول ددذطألثددالط

وهد طل  د  طجت  د ط الداطال سدات ا طالار  دة،طل دا ةطلكطل داه مطع م دةط،ل اه م مطال   يةطلثىنط  ا طال  مةط)وزفا(ط
أخدددرىطوق  دددةطتطزدددمهاطلتصطع دددمطال  دددااطايولدددذطوتطزدددمهاطكطال سدددات ا طالار  دددةطاحلميثدددةطوملطيدددت  نطهلددداطالبدددا ث غط

طططالعروطكطزلات ا.

طملطلت صدىنطلل  داطالادروطوط ماطأغطعبمطالرمحنطاحلامطصدااطقدمطاتتبد طلكط عدضطاخلح صد ا طال سدات ةطالد 
اسددت بططاةعاصددروغطلددنطترال ددا،طع ددملاطأقددرطأغطلددنطاة دد ا طال ا يددةطلدداطملطيت ددمتطع دد طع مددا طالاددرو،طوطتطت  ددمط

ط.(1) ىتطكطخحائإطلات م،طاست ب  اطلنطخ لطاست رائ طل ال اطالعريبطوطخاصةطلاطتع  طغل نريةطاخل    ة

اتجتدددااطاحلدددمالحتطأوطالت   دددم ط دددىنطكطال ندددراطالشدددال ةطالددد طتططتطت  حدددرطكأخدددرىطقضددد ةط مددداطأغطه دددالط
 طأغطي ندرطكطت ححتطتطال ملطوتطاحلميثطوتطتد لطأيدةطتنريدةطلتصطوت ندرط   داطوت  دمهاط دموغط  دراطلسدب ة،ط  ود

أ طلدنط  دثطهد ،طتطلنط  ثطه طقمل،طوجي طلل ا طال نراطت س اطغل سبةطلكط دىنط ميدمططال ملطلنط  ثطه 
  دماطل  دملا طأوطهد طأ ادضطلداطيتسد اطالبا دثط سد  لطسد ا ط داغطت ط- سب –أ طكطق مت طه طكطذات ،طوالت   مط

ط عدضطالبدا ثذطلكطالد اتطالع مدحتطال اد  طالعدريبط د اطالسد  لطغلد ا ،طوذهبد اطي دمل غطلداططل م ملذ،ط  مطأص رص
ةد اه طالار  دةطور اي سد مطاخلاصدةط داطالد ط  در طكط ميدةطال درغط اغطقمط  دااطع مدا اطايوائدىن،طغتعتمداوطع دىطا

                                                           
  .81-88الرمحنطاحلامطصاا،ط  تطوطوراسا طكطال سات ا طالعر  ة،طلر  طسا  ،طصطي نر عبم  (1)
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ولداط عدمطذلدنطكطال سدات ا ،طوتطت  درط ضدىنطهد اطاي  دارطاهميدماطواة داهجطاةرتب دةط دا،طول دنطالت   دمططالعشرين
ط.(1)وا مطس ا ط اغطل  ملطأوطل  ميث

اطل   ددرألدداطعددنط ممدد وطالسددعراغ طوالدد  طمي ددنطعددمصط ط  ددمح ال سددا،طالاددريبطيتو ددىطذلددنطلددنطخدد لطططاطقددار ح
أتددد طأوصلطلدددنطاسدددتعمىنطلحددد   طط رط)ع دددمطال ادددةطل ملدددةطل  دددارئطالعدددريب(،طمي دددنطاي ددداراطلك سصددد تا ددد طالتم  دددم طاة

)    يددة(طكطال  ددرطال سددا،طالعددريبطاحلددميث،طغدد طأتدد طكطالمراسددةطاةعتمددماطلدد مط ددذطاجتدداهذطلتعار ددذ،طلذط دداولط
الشدد  حتطالدد  طأرسددىطوعائمددةط    ل   دم طكطاتجتددااطالتدد زيعحت،طوهدد طاجتددااطي  ددىنطلكط ددمط بدد طالت   د ط ددذطالت   ددىنط

ط.(2) ال  طير ططال   طغلمتلةط،طو ذطاجتااط)  ت(؛لنطأر ةطاهات طاةع   طكطال صفطال    

العر  دةطلثدىنطذلدنطسات ا طالعر  ةطتعرفطعم طروامطكطاةؤسسدا طالع م دةط لذاطومماطت م طمي نطال  لطأغطال
 ع ددىطالددرغمطلددنطت ددنطاه دد وطال رويددةطال  مددةطط،وطكطعاة دداطالددروامطالدد  طتشدد ماطال سددات ا طالار  ددةطكطالعدداملطاةت ددم 

اة ملدددةطلدددنططدددرفطاةتسححدددذطلتصطأغطهددد اطالعددداملطلدددازالطل مشددداطكطاةؤسسدددا طالددد طأو  دددتطهلددداطل مدددةطالت م ددددةط
ولداطط،مطت ب دةط ا دا طاةتع مدذطالعدروطوغد همطكط ثد طلدنطالدب وطالعر  دةال سات ة،طوالتس  ططال ا  طوالتع  مطقحد

ولغط ددداغطذلدددنطلرتب ددداطأوتطط،عدددنطلسدددارطالت  ددد طالع مدددحتطالسددد  مطاوت بددد رطكط عدددمطال ندددرطواهددد اطايردددالطلتصطقحددد
كطال  دددرطوممددداطألدددرط ددد لنط شددد ىنطسددد  طط،كط دددىتطا دددات وأخددد اطغيزلدددةطاحلضددداريةطالعالدددةطالددد طتع شددد اطايلدددةط

ال سا،طكط عضطايق ارطالعر  ةطه ط ض رطال  عةطال رات   ت ة،طل ا ةطلكطأغطه دالط  اتد طكطال سدات ا طررداطملط
ت  د طأ ددماطو ع دتطال ثدد طيع  دد غطعدنطوراسددت ا،طهد اطعدد واطع ددىط  اتد طأخددرىطتتع د طغلع اصددرطات سددتم ل   ةط

حتطووا د ،طوهد اطلداط عدىنطال سدات ا طالعر  دةط ت دف،ط طه دالطال طملطت رحطكطال  رطال سا،طالعريبط ش ىنطأساسد
   أيضاطعم طو  وط  ئةطل ئمةطلمراسةطال سات ا طكطالعاملطالاريب.

 

 

 

                                                           
 .49ط-48ا ،طلر  طسا  ،طص ا اطامساع  حتطع   ،طول مطأمحمطع ايت،طأسئ ةطال اةطأسئ ةطال سات ي نر   (1)
 .880تعماغط  قرا،طال سات ا طاجتاهاهتاطوقضااهاطاةعاصرا،طلر  طسا  ،طصط (2)
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I. التفكري اللساين عند عبد الرمحن احلاج صاحل :  
 متهيد: 

 سدعىطالمارسدد غطط،لغطالثد راطال سدات ةطملطت دنط  دراطع دىطأوروغط  دط،ط دىنطزدمهاطالتدم طلكطالعداملطالعدريب
طت وددةط  دد وهمطتنددرا طولدد اه ط ميددماالعددروطسددع  مطل سدد  طهدد اطالددمرسطاهميددمطكطال  ددرطالعددريب،ط ن ددرطت

لددنطاة  ددرينطالعددروطالدد ينط دداول اطلعدداواطاعتبددارطل اتددةطالددمرسطالعددريبط ددذطهدد اط عبددمطالددرمحنطاحلددامطصددااط   وددمط
 La théorieلددتطاسددمط ال نريددةطاخل    ددةطاحلميثددة ط)ال نددرا طواةددمارسطاهميددما،ط  ددمط دداولطل  ددا طالدد اتط

néo-khaliliénneلر  اطع ىطل اه مطولباوئطاست اعطلنطخ هلاطأغطيبذطلمىطق مدةطال  د طالعدريبطوأر تد طط)
ط م   عطل مراسة.

–  مط اولطاحلامطصااطأغط  ىنط ىنصطلاطوصىنطلل  اطلنطتراتط  ماطخيإطل ماغطال اة،طو ىنطهد اطغل ندرط
لكطلددداطت صددد تطلل ددد طال سدددات ا طالار  دددة،طقحدددمطلعر دددةطلدددمىطو ددد وطالحددد ةط دددذطال  دددرطالعدددريبطط-تطت سددد كطال قددد

والاريب،طو  ماطي حتطسد  م طل  د  طلد   طل  نريدةطاخل    دةطوأهدمطاة داه مطوال ضدااطالد طتضدم ت اطوتعدرلطأيضداطأهدمط
 اطالددد اتط  ري دددةط ميثدددةطاط ددداولطقدددرالددداطتضدددم ت طأعمالددد طواةتمثدددىنطكط لشدددروعطالددد خ اطال ا يدددة ط  ددد طلدددنطخ هلددد

ط.ول ا بةطةاطيش ماطع مطال سات ا طاةعاصر

 ة مفاهيمها وقضاايها:يالنظرية اخلليل -8

طوهدحتطتنريدةط ميثدةط عبمطالدرمحنطاحلدامطصداا  سستطال نريةطاخل    ةطاحلميثةطع ىطيمطالبا ثطاه ائر ط
اي دداراطلكطأغطاحلددامطصددااطقددمص طط ،طوجتددمر8404 عر دد اطيولطلددراطعددا ططع ددىطأ  ددارطقمميددة،طوقددمطتشددرفطلب  ددة

طه اطال نريةطع مطل اقشت طلرسالةطالم ت رااطجبالعةطالسر  غط باريَ.

وهددد اطال نريدددةطتعتمدددمطع دددىطال  دددرطال اددد  طالعدددريبطال دددمل،طومس دددتط ددد لنطتسدددبةطلكطالعددداملطال اددد  طالعدددريبط
راطعددنطقددرا اطل دد اتطال  دد  طايصدد ىن،طلذطاعتمددم طع ددىطال  دد طاخل   ددحتط،طوهددحتطعبددا اخل  ددىنط ددنطأمحددمطال راه ددم  

  رطلددد  مط ت م ددد طاخل  دددىنط دددارهمطو  ددد وهمطالع م دددةطكطو دددع طوتدددالددد  طو دددع طاخل  دددىنطوأتباعددد طالددد ينطسدددار اط  
مصطط،طالدد  طيعدديخ دد  ،ط اةدداز، طولمرسددةطالسددرام طلثددىنطأيبطع ددحتطو الرلددا، طو السدد اك طو ال  ددا حت  اب ي  ،ط سدد

لدنطخد لطقرا تد طل د اتطالعدريبطال دملطلكطط عبمطالرمحنطاحلدامطصداا  محمرطلب ا طلططلا  ط ميم،طوقمطسعىط
و  مطلاطقال اطولاطألبتد اطلدنطاحل دائ طالع م دة،ط  دحتطقدرا اط ميدماطط، روراطال نرط  ماطتر  طالع ما طايوائىنطاةبمع غ
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كطلطدارطلداطت صدىنطلل د طالب دثطال سدا،طاحلدميثطوماولدةطاسدتثمارطل  اتطالعريبطولعاواطص اغةطة اه م طايساس ةط
يفدداطكطال قددتطت سدد طت ندد ططMétathéorieال اقدد طتنريددةطمت ددةططكطذلددنطكطالمراسددا طال ا يددةطالعر  ددة،ط  ددحت
طو ثطكطايسَطال نريةطاخل    ةطايوك.

و حدراطكطال دروغطاير عدةطط،ع ىطل اه مطعمصاطاسدت اهاطلدنطالد اتطال اد  طايصد ىنطاحلامطصااطاعتممقمط
وقددمطاهددتمطغل شددفطعددنطط   دداطال دداسطر ددأىطعددنط سدداوطايلسددنطوطهددحتطال ددروغطالدد ط دداغططالدد ط دداغطايوكطل  وددرا،

 طت صدد  اطلل  دداطكطالسددما طالعب ريددةطالدد ط دداغطالع مددا طالعددروطال ددمالىطميتددازوغط دداطلددنطخدد لطال تددائجطالعن مددةطالدد
ط ي ددةطلددنطاه ددمطاةت اصددىنطقحددمطلخددرامطتنريتدد طلكطال  دد و،طلذططسدد  ا طجمددالطع دد  طال سدداغ،ط مدداطيؤ ددمطأتدد طألضددى
تتوددتطعددنط ط لغطهدد اطاةمرسددةطوي دد لطكطهدد اطالحددمىط،غلىطواةتددأخروطاط دد طوقددارغط ددذطلدداط ددا ط دد طال  ددااطال ددما

اخل  ددىنطوأاططالدد طكطاهالعددةطايزهريددةطوخباصددةطكط   ددةطال اددةط  دد وطلت اصدد ةطوقددمط ددمأ طكطالت  دد ط  مدداطي دد لط
العر  ة،طوقارتتط ذطلاطأط عتطع   طكط تاوطس ب ي طآت الطلنطأق الطاخل  ىنطولداطقرأتد طو  دتطأقدر اطع دىط د  خ اط

الع مدحتط  دط،طكطه اطاهالعةطالعت  ة،ط   نتط رقط ب اطتطكطال  عةطالع   ةطوتطكطل داهجطالت   دىنطوكطاتجتدااط
ط.(1) ىنطكط ىنط حت طذ روا... 

ددمطاحلددامط طةطو دد طل دداهجطالب ددثطال ادد  طاحلددميثصددااطأتدد طو ددمطلدداطهدد طقدد صمطوهددا طوصددااطل مراسددل ددمطأ ص
ملاطلحدد   ا ط ميددما،طول ددمطولعدداواطوراسددةطادد طاخل  ددىنطقحددمطت دد يراطوت  دد   طوت سدد اط شدد ىنطأوسدد طلسددتس

ط مىطاذا را طالسؤالطالتايل سئىنطكطل

ا تشدد  اطكطال ددملط،وتطجمددمصوا،طول ددنطأ ددثطعددنطاة  ددمططا هددىنطأتددتمطلددنطاذددا نذ؟ط أ او لسددتطما ندد
ط.(2)ا تش  ااطكطاحلميثطيخ اط    ئاطعن ماطملطزماطكطاحلميث،طوطل ط 

وغلتددايلط ددإغطال نريددةطاخل   ددةطاحلميثددةطتنريددةط ال ددةطنرا طوأ  ددارطاخل  ددىنطل ددنط بحددمةط ميثددة،ط  ددحتط ثددىنط
لدنط  ددرا اط ميددماطةدداطتر د طاخل  ددىنطوت م دد اطسدد ب ي ،طلذطقدا طاحلددامطصددااط  ددرزطوذط، دماطع م دداطكطالعحددرطاحلددميث 

ماطمدووراسةطلآلرا طال   يةطوالمراسا طوالتعري ا طال طورو طكط تاوطس ب ي طوذلنط  ا  ط ميمطولت الىن،طلعت

                                                           
 .19ط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصطالت ايت (1)
،ط71/87/8787مممطصار ،طاة اه مطايساس ةطكطال نريةطاخل    ةطاحلميثة،طقسمطال اةطالعر  ةطوآوا اط العةطع ا ة،ط ت طي  ط(2)

www.google.com. 
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ت صد تطلل د طالمراسدا طال سدات ةطالار  دة،طوت   د طهد اطع ىطلبمأطاة ارتةط ذطأعمالطوآرا طال  ااطالعدرو،طو دذطلداط
ططط(1) نريةطكطقرا هتاطل  اتطو ص ىنطأ  اراطلنطل    ذطأساس ذ  ال

تطي سدرطالد اتطلتطغلد ات،ط  تداوطسد ب ي طتطي سصدراطلتصط تداوط سد ب ي  طولدنطاخل دأطأغطتسد ططع ددىط  -8
 ال  ع ة.ال اتطل اه مطوتح را طوخ  ةطتتواهىنطخح ص ات ط

أغطالدددد اتطالعددددريبطكطالع دددد  طايتسددددات ةطعالددددةطوال ا يددددةطخاصصددددةطلدددد َططب ددددةطوا ددددماطلددددنط  ددددثطايصددددالةط -8
 واي ماع .

نطع مددا طايولدد غطالدد ينطعا دد اطكطزلددواة حدد وطغلدد اتطهدد اطهدد طالدد اتطالع مددحتطال ادد  طالدد  طتر دد طل دداطال
اعددد طلدددنطال  دددااطايوائدددىنط دددمفطاذا ندددةطع دددىطالددد اتطال حدددا ةطال ا يدددةطايوك،ط  ددد طملطيت ددداولطأ  دددارطاخل  دددىنطوأتب

ال    طال ملطوالتوميم،ط دىنطأراوطأغطيسد طغلع دمطاد طات تشدافطوذلدنط  درا اطالد اتطالعدريبطال دملطقدرا اطوق  دةط
طططةط دددوذلدددنط   ددد طجمم عدددةطلدددنطاة ددداه مطواةبددداوئطلت   دددىنطال ادددةطالددد ط اتدددتطاة   ددد طايولطل  نريدددةطاخل   ط،ولعم دددة

ط(2) هحت وط

 .ال   طواتستعمال 
 .اتست الةطواتست الة 
 . اتت حالطوات تما 
 .اة   طوالع لةطالعمل ة 
 .ل    طالعالىن 
 .ل    طاةثال 
 ل    طايصىنطوال رع. 

ط

 الوضع واالستعمال: -أ

                                                           
 .8ال نريةطاخل    ةطاحلميثة،طلر  طسا  ،طصطمممطصار ،طاة اه مطايساس ةطكط (1)
 .11الت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط (2)
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هلد اطق دىنطط،ال نا طاة سومطلنطايولةطالح ت ةطذوا طاةعا،،طوهد طلدنطو د طاهماعدةطتطال درو ال   طه ط
اط أت ط اهراطا تماع ة،طوه ط حت طل روتطلت اقىنطعدربطاي  دالطوتطمي دنطل  دروطال ا دمطأغطيتدمخىنط  د طو دمتطتاد ص

.ط ايتسداغطتطيسدت   طأغطيسدت ىنطجبم د ط ا اتد ط(1) لث  طلثىن طأتنمدةطالد وامطوال د ق،طال ندا طاتقتحداو طوغد ا
وذلدنطي د غطرست دفطال درق،طولدنطذلدنطايل داظطالد طت  د طط،   مصطلنطالتعارفطوالتعداوغط دذطاي دراوط،عنطغ ا

ط  حمطت ب ةطاحلا  ا ط ت  غطهلاطلعا،طلتعارفطع   ا.

ط  دثط   طعباراطعنط ح إطالشدحت طغلشدحت ال ط   رحطل  امطالب ضاو  كطط تامطالسب حتال طواو مصط
ل د طاةعداطاد ط   دَطزيدم ط ع دمطت  داطاط  دمط دولعداطذلدنطأتد طلدنطأط د طال ،ط(2)أط  طايولط  مطل  طالثا، طلذا

يتدد طلعدداطلت ا دد طع  دد ط ددال  اطو دد طيغطط،اةددت  مط دد اطال دد ل،ط ددإغطالسددال طسدد   مطل دد طصددمورطاه دد سطلبا ددرا
ط، ال  دد طهدد طلدداطيثبتدد طالع ددىنطلددنطاتسددوا طوت اسدد ط ددذطالع اصددرطال ا يددةطي  ددمطذلددنطاةعدداطع ددمطاسددتعمالطاةددت  م.

ط،ت ل دددمطال دددروعطلدددنطايصددد ل؛أ طط،لعم  دددا طاحلميثدددةطلت دددنطالع اصدددرطع دددىط ددد ىنطت ريعدددحتوع قت ددداطالرا  دددةطو دددذطا
طوذلنطيغطال اةطعباراطعنطجمم عةطل سومةطلنطالموصالطواةمل ت طذا ط   ةطعالةط ط   ةط  ئ ة.

اطط،و ع دحتطهلد اطال ندا طالسدتعمالطتاتسدتعمالط  د طتندا طلدنطايولدةطاة  د عةطلادرلطالتب  د طواألاط جتسد مح
اتسددتعمالطل سددتطهددحتططيغطقدد اتذط، ددال  اطواةعدداطكطاتسددتعمالطخيت  دداغطع دد طكطال  دد طلدد طكطال اقدد طال  لددحت.

اهدداتبذطأوطاتقتحددارطع ددىط اتدد ططع ددىطأ ددمطهدد ينع ددىطعددم طاقتحددارطط أ ددمطاحلددامطصدداا ول ددمططقدد اتذطال  دد .
وا ددمطلددنطاتسددتعمالطووغطغدد ا،ط   دد لطكطهدد اطالحددمو ط  اتقتحددارطع ددىطأ ددمطهدد ينطاهدداتبذطلددنطقبددىنطالبا ددثط

طخ ددأط ددا  طذوطع اقدد طوخ مددة،طو دد لنطايلددرطكطاتقتحدد ارطع ددىط ددروطلددنطاتسددتعمالطووغطال ادد  طأوطاةددريبص
 عددذ طل دداطلت دد غطلددنط ددروفطم تددةطل ددنطهلدداطلددمل ت طط لتعددمصواطلثددىن ال  دد طوا ددمطواتسددتعمات طط(3)غدد ا 

طخمت  ةطت  غط س طاتستعمال 

ط

ط

ط
                                                           

 .11الت ايتط نطالت ايت،طالمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط (1)
 .14اةر  طت س ،طصط (2)
 .801،طلر  طسا  ،طصط8مطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،معب (3)

 منبع ماء  

 عين اإلبرة  

 عين الحاسد  عين

 عين اإلنسان كعضو  

 عين الجاسوس  
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وهد اطلدداطزدماطع ددمطع مائ دداطال دمالى،ط  ددمطيعتمدمواطع ددىطلدداطمتصط  ند طلددنطتحد صطكطالت  دد   طال ا يددةط
نطع مائ داطألثدالطاخل  دىنطوسد ب ي طادةط مداطيتحد رهاطاةبدمع غطلد لاعبمطالرمحنطاحلامطصااط   لد  ط  وه اطلاط    طل اط

طوغ همطممصنط  دمال مطمالط طاسدتعمالطال داط ذط داطأ طل  رطكطالحمرطايول،طهحتطقبىنط ىنط دحت طاسدتعوا نط ينص
أغطاخل  دىنطوسد ب ي طوا دنطط؛.طأ (1)ل ناطلع  حاطلتأويةطلعاطوغرلطكط الطاخل اوطت تضحتطه اطاةعاطوه اطال  ا 

طوغدد ه دد واطع ددىطأغطال اددةطو دد طواسددتعمالطم ددينص  طة تضددىطوهدد اطاتسددتعمالطخا ددط،لددنطالع مددا طكطت ددنطال دد اطر ص
)احلروفطا سماطهلا(طل دنطاسدتعماهلاطخيت دفطةطةعاطأويلطأص حتطهحتطم تةطلنط  ثطالب  ةطاحلالط ايل اظطاة   ع

طغخت فطاة الا طاخل ا  ةطاةستعم ةط   ا.

اتسددتعمالط ددمتطتادد ا طعددمصاطع ددىطلسددت ىطالب  ددةطاة  دد عةطأصدد طسدد ا ط غطأط احلددامطصدداا وذ ددرطل دداط
ولدداطيحدداوط دد طاةعدداطال  ددعحتط سددب طاتسددتعمالطل ددمالطو ددماطلا يددةط خددرىطوغدد طذلددنطغحلدد فطأوطال  دد طأوط

الحدداورط.ط اتسددتعمالطيتمثددىنطكطذلددنطال دد  ط(2) الد  طيتحددرفط دد طال دداط طغ ددازطواتسددتعاراطوال تا ددةطوغدد طذلددن
طعنطال رو،طلذط   ط ويةطل    .

لتوموطوخمت فطع مطالشسإطت س ط مدث ط درفط و طزدمط ويتد ط ت دفط دذطال  ندةط إت ططألاطال   ط
 دىنط دذطاهماعدا طواخدىنطط،ووا ط ت فطلنطجمتم طلكطآخرح ت ا طال   ائ ةط ماطأغطاي خرى،طوه اطرا  طلايوط

اص،ط مث طص  ط اه م طلمي طاستعمات طلتعمواطلدث  ط ود مطاه ائدرطو د مطا تم طال ا م،ط  ىنطواستعمال طاخل
اةاروطو  مطاةشرقطالعريبطزمط    اط  ارق،طواه مطال طت   ط داطالعدروطايوصلد غط ت دفطعدنطاهد مطالد طت  د ط داط

عددا طواي ددراو،طوالشددسإط ددايوا ا ط ت ددفط ددذطايق ددارطواهماط؛ال دد  ط   ددالط)اهدد مطالددم  م،طالدد ل،طال دد م(طلذغ
أغطل سددتعمالططلكطولددنطخدد لطلدداطسددب طزددمط.(3)ت سدد طقددمطيادد طت  دد ط سدد طاحلالددةطال  سدد ةطوال   ي ل   ددةطلميدد 

ط لست ا طورا

 :وهحتطال طي  غط   اطاحلميثطكطل الا طت رلطع  د ط رلدا طلع  دةطع دىططالتعبري الرتتييب أو اإلجاليل
لت ا دذطمج د طايخ دا طال   يدةطل  داطط،وجتع  مطيستعم  غطكط  ل مطأرقىطايل اظطوأ  ا داط،اةت ملذ

 وما را طايسات ا.أوطالب غ ة.طلثىن طخ اوطاخل   ،طخ اوطاة ي طكطايذاعةطوالت   اط

                                                           
 .801،طلر  طسا  ،طصط8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مط(1)
 .90،طلر  طسا  ،طصط8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مط(2)
 .49-48اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصطالت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول ي نر طط(3)
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 :)ط   طه اطال  طت تض  طل ا  طايتَط)خ داوطاي  دا ،طال و دة،طالتعبري االسرتسايل )الفصيح/العامي
قددمطو ددمطغل عددىنطكطاةساطبددا ط ددذط حدد ا طالعددروطكطط،ايصددمقا (.طوهدد اطالتعبدد طالع دد  طغدد طلت  ددف

ال لددداغطالددد ط اتدددتطت تسددد طاة  دددةط سددد   ة،طوميتدددازطهددد اطاةسدددت ىطعدددنطانخدددرط  ثدددراطاتختددد الطكط ويدددةط
 .احلروفطوال  مط اخت فطاحلر ا طواحل فطوايوغا طوالت ملطوالتأخ طو ثراطاي مار

ه اطعنطال ح طالع   ،طألاطانغط  طو د وطهلدا،ط  دمطا ت دتطل افداطال  ودةطالعال دةطالد طوخ دتطع   داط
تادد ا طعددمصاطأخر ت دداط الدداطعددنطال حدد ىطالع  يددةطالدد ط اتددتطسددائماطقددمميا،ط سدد  ططايعددراوطكطمج دد طاي دد الط

 صددد طالعال دددا ،طوهددد اطرا ددد طلكطعدددم طوالت ددد ين....لى،طوهددد اطاةسدددت ىطع دددىطأصددد  طغددد طل  ددد وطكطوقت ددداطو  صدددتطم
وطق صدةطاسدتسما طال ادةطال حد  ةطيدؤو ط.(1)،طوخح صاطكط    ةطايوا طالح يتاستعمالطق اعماطكطاة اهجطالتع  م ة

 لكطايخ لطغيوا طال ا  طالس  مطع مطلاطي  غطلره اطر الا طلاط،طوط ح ةطوقت ة.

 االستقامة واالستحالة: -و

ولداططومال،طولست  مط  و،طولست  مطقب  ص فطس ب ي طال   طلكطأت اعط  ال ط  م  طلست  مط سن،ط
   ل دداط.طال دد  طلدنطخدد لطقدد لطسدد ب ي طي  سدمطلكطمخسددةطأتدد اعط م دد طلداطيسددت  مطل ندد طولع ددااطط(2)هد طمددالط دد و 

  ددحتطمج ددةطلسددت  مةطكطالب ددا طوالمتلددةطلدد َط   دداطت ددضطوتطااددراف،طولددنطال دد  طلدداطيسددت  مطل ندد طط زر طعمددرحا 
ل دنطلع اهداطط،   اطاهم ةطلست  مةطلدنط  دثطالب دا ط سأزورلطألَ وخيتىنطلع ااط أط  طع   طس ب ي طاذالطا  ط

طل    اطمال.ط؛لذغط،غ طلست  م

قإطآخددددراطأوصلدددد ط)يراعددددحتط الدددداطال  اعددددمطا ددددتل دددد  طالدددد  طتطيزددددمطأيضدددداطال دددد  طاةسددددت  مطال دددد وطوهدددد طا
ال   يددة(طل ددنطلدد َطنل ات دداطقب لدد طيتدد ط دد  ط دد و،طأ طأتدد طلاددايرطةعر ت دداطغلعدداملطاذدد طط  ددا،طوتطيراعددحتطاحل   ددةط

صدد   ةطكطالب ددا طول ددنطلع اهدداطل دد ووط  دد طولسددت  ىنط  دد اطاهم ددةطأل ا  دداطط مح ددتطاهبددال اة  دد ع ةطادد  ط
ط    ط اهبىنطتطمي نطأغط م  طأ م.ل

طاددد  ط ددحتطزيدددماط ت دددنطت  مطكطالب ددا ،طول دددنطلع دددااطلسددت ب   دد طلسددد مدداطزدددمطال دد  طاةسدددت  مطال بددد  ط
ط اهم ةطل  ر ةطا ا.

                                                           
 .800،طلر  طسا  ،طصط8ي نر عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،م (1)
 .81،طلر  طسا  ،طصط8،طال تاو،طمس ب ي (2)
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طي  غطمالطل    طا  ط س فطأمحىنطاهبىنطألَ .لاططوزمطلنطال   

هد طأولطلدنطل صد ط دذطالسد لةطالرا عدةطط ب ي  سد أغطط عبدمطالدرمحنطاحلدامطصداا ولنطخ لطلاطسب طيدرىط
 ددذطالسدد لةطالدد ططاط)اةسددت  م/اذال(ط طل دد طأيضددا(طوالسدد لةطاخلاصددةطغةعددطال  دداط)اةسددت  م،طاحلسددن،طال بدد  لك

والس لةطال طي ر  اطاتستعمالطاحل   حتطل  اط ذط)لسدت  م،ط سدن(ط ع دىطهد اطي د غطالتم  د طط،ي تض  اطال  اس
ط(1) ال    ة   اط

  ا .ط.لست  مط سن طس  مطكطال  اسطواتستعمال    روطعمرطزيمح
   ت   .خارمطعنطال  اسطوق  ىن.ط الب راططول   ،غ طحلنططلن لست  مطقب 
 ذهدد طلكطاهالعددةطط.مددال طقددمطي دد غطسدد  ماطكطال  دداسطواتسددتعمالطول  دد طغدد طسدد  مطلددنط  ددثطاةعددا 

 .ال   طوسأع وطلل  اطألَ 

عداط   د لطكطهد اطالتم  د طاة  د ط دذطال  داطواة عبمطالرمحنطاحلامطصدااط لنطخ لطه اطاة    ط موطوط
دددرططالحدددمو ط لدددنط  غل وددد  طلكط دددا طالتم  ددد طاة  ددد ط دددذطال  ددداطواةعدددا،طوأعدددينط ددد لنطأغطال  ددداطلذاط دددموطأوط سص

،طألصداطلذاط حدىنطالت ميدمطوالت سد ط(طتطغد Sémantiqueاعتبارا ط إطاةعداط الت   دىنطهد طل  دىنطلع د  ط)
(طSémiologic ogrammaticalع ددىطال  ددداطت سدد طووغطأ طاعتبدددارطل معدداط  ددد طل  ددىنطل ندددحتطادد  ط)

ط.(2)والتس  طط ذطه ينطاتعتبارينطيعتربطخ أطوت ح ا 

ل ددد ط دددذطال  ددداطواةعدددا،ط الت   دددىنطي ددد غطلع ددد اطط عبدددمطالدددرمحنطاحلدددامطصددداا ولدددنطهددد اطال ددد لطزدددمطأغط
طع ىط دمتطوزلداغ ط   داطال عدىنطقدمط سصدرط غتت  قطلنطال  اطل طلراعااطاةعاط ال  لط غط ال عىن طه ط لاطولص

طغعتبارطاةعاطال  طيملطع   .

ال عدددىنططوالسدددذطكطموقدددمطي ددد غطالت   دددىنطل ن ددداطاددد اطلت ميدددمطال وائدددمطالددد طتدددمخىنطع دددىطال عدددىنطلثدددىن طقددد
لدد لنطط،غل  دداطووغطاعتبددارطاةعدداطاواتحددالطالضددم ط دد ،ط الت   ددىنطوالت سدد طكطهدد اطاحلالددةطي دد غطخاصدداةضددارعط

جي طالتم   ط ذطال  اطواةعداطوعدم طاخل دطط    مدا،ط سد ب ي طملطخي دطط    مداطوللداطذ درطال ادةط ب  دةطاسدتعمالطهد اط
خددداصط  اهم ددةطالعر  دددةطهلدداط   تددداغطأ ددمراطط،الب  ددة،ط  دددمطجيعددىنطالت   دددىنطلب  ددةطال ادددةطهدد طالت   دددىنطل    ت دداطالب   يدددة

                                                           
 .881،طلر  طسا  ،طصط8تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مي نر طعبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  طط(1)
 .881ر  طت س ،طصطاةط(2)
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اصطرسدت ىطال  داطوالحد اغةطال  ن دةطكطذاهتدا،طورداطأغطال  داطاةتبداورطخدط رست ىطاخل داوطول داواطاةعدا،طوانخدر
الت   دىنط ط(1)لكطال هنطأوصتطقمطي  مطل  طلعاطمغطول لنطجي طاتت  قطكطالت   ىنطلنطال  داطكطأ سدططأ  الد 

 ل  اطوه طايت راو.ططجي طأغطيبتمئط و ط مصط

 االنفراد وحّد اللفظة: -م

هدد طأو ط دد  طتت دد غطل دد طال  نددة،طوال  نددةطهددحتطأو ط دد  طتت دد غطل دد طاهم ددةطوهدد طاة   دد طالدد  ططايت دراو
ا  اطال  ااطالعروطال مالىطكطل    مطل صاةطي  لطاخل  ىن ط واع مطأتد طتطي د غطاسدمطلن درطع دىط درفطأ دما،طيغط

ولد َطقب د ط دحت طهد طاتسدمط د طيسد تطع ،طوالد  ط(2)اةضمرطيس تطع ماطول َطقب  ط حت طوتطي   ط  ط حت  
ط.(3) ئي  حىنطويبتمال  ط

  دد طأقددىنطلدداطي  دد ط دد طلددنطال دد  طاة  ددمطكططاتسددمطاةن ددر، كطل  ددىنطال اددةطهدد طط م   دد طال  ددااطايوائددىن
ل  دداط  ددططتطجيعددىنطال دد  طط  دداطوال قدد فطع ددىط دد ط ددحتطق عددةطل ن ددةطل  ددماط ت الددىنطأ  ائاخل دداوطلثددىنط  تدداو ط 

ا،طواتسمطاةن رطه طاتسم ط.(4) ئويبتمي  حىنططال  طل  مح

هددحتطال دد ااطوايصددىنطالدد  طتت ددرعطل دد طأ دد ا طأخددرىطوهددحتطلدداط و،طواتت حددالطوات تددما طهددحتطصدد ةطاتت ددراوط
ط.lexie (5)مسصااطا نطيع  طوالر صحتطغسمطال  نةطوترمج اطعبمطالرمحنطاحلامطصااط د 

و سنطالس   طع  د طط،ل    طترت  طع ىطالب ثطوات تما ،ط  حتطأولطلاطي   ط  طكطاتت حالوهحتطكط
طأوطت نطهحتطص ةطاتت راو.طئأوطهحتطلاطي  حىنطولاطيبتمط،وتطي   ط  ط حت طأوطيسب  ط  حتطلاطي  روطولاطي    

نطال  داطولد َطلدنطلكطأغطل   د طالت   دىنطكطالب  دةطال ا يدةطجيد طأغطي د غطلدطوقمطذه طا حلدامطصداا ط
،طوطعم ط  ا طالب دثطال سدا،ط(6)كطال   طا  ا ا طأخرىط ماط عىنطالت ل مي غطع ملاطات   طلنطاحلمووطاحل    ة

للاط اغط  عىنطالتألرطو ال نريةطاخل    ةطالد طي درطلزا هداطاحلدامطط- س طل ه طاحلامطصاا–ع ىط عىنطات  الط

                                                           
 .98،طصط8770،  زريعةطاه ائر،9ي نر طعبمطالرمحنطاحلامطصاا،طال نريةطاخل    ةطاحلميثةطل اه م اطايساس ة،عط(1)
 .881،طلر  طسا  ،طصط9،طمس ب ي  (2)
 .41ال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصطي نر طالت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطط(3)
 .810،طلر  طسا  ،طصط8،طال تاو،طمس ب ي  (4)
 .877الت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط (5)
 .884،طلر  طسا  ،طصط8الرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مطعبم(6)
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لسددب ة،طوطللدداطات  قدداطلددنطال اقدد ط  ددثطي دد ل ط لغطاخل  ددىنطوطسدد ب ي طتطصددااطأتدد طملطيب  دداطلددنطل   دد طا  ا ددا ط
ي    ددداغطكطل    مددداطل  ددد  طلدددنطأ طا ددد ال،ط دددىنطلدددنطال اقددد طاذسددد س،ط طلفمددداطتطي حدددماغطلدددنطهددد اطالت   دددىنط
طال صددد لطلكطال  دددما طأ طالع اصدددرطالددد طيتدددألفطل  ددداطال سددداغطوط حدددرها،ط طل  دددارطتندددا طالت ا دددىنطالددد  طي تمدددحت

ط(1)لل  

 دداتت  قطكطالت   ددىنطلددنطال  دداطيت ددموطردداطير دد طلكطال  دداطوهدد طلدداطيشدد ىنطل دداطو ددماطل ن ددةطل اويددةططط
(unité sémiologique communicationnelleط ع دددملاطت ددد لطلدددث ط  تددداو ط  دددحتطل ندددةط)

ل سددؤالطلدداططغ،ط مدداطأفدداطأو طلعدداطسدد ا ط اتددتطخددارمطمج ددةطأوطلتضددم ةطهلدداطلذاط اتددتطلددث ط دد ائت  حددىنطوتبتددم
الت ريعددا طلددنطهدد اطال دد ااطغلدد اواطال ب  ددةطوالبعميددة،ط ايل دداظطت بددىنط عبددمطالددرمحنطاحلددامطصددااط هدد ا؟،طوقددمط ددمصوط

ال اواطمي  اطويساراطووغطاخت لطلع اهاطوه اطال ا   ةطل  اواطهحتطلداطمساهداطال  دااط الدتم صن طوهد اطالدتم نط ع د اط
طور ا طع ىطال   طانيت 

 اه َطاةتحرفطوه طاةتم صنطايل ن.اسمط 
 اةم  عطلنطالحرفطوه طاةتم صنطغ طايل ن.

 (2)اتسمطل ن اط ماطي حت طحلامطصاااةبينطوه طغ طاةتم نطوتطايل ن،طوع   ط مصوطا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .87صط،طلر  طسا  ،8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،م(1)

 .99ي نر طعبمطالرمحنطاحلامطصاا،طال نريةطاخل    ةطاحلميثةطل اه م اطايساس ة،طلر  طسا  ،طصطط(2)
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 (1)طططططططططط

 لنطخ لطه اطاةس ططت  اطلاطي حت 

 .أغطالت  يىنطغل اواطوالتعاق طه طال  ط موطال  ما طكطال نريةطاخل   ة 

                                                           
 .817،طلر  طسا  ،طصط8الرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مطعبم(1)
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 و دما طلغط ىنطال  ما طاذم لةط عض اطع ىط عضط عم  ا طالت  يدىنطهدحتطتندائرطل  د ااطلدنط  دثطأفداط
 ت  روطأوصتط)ت بىنطات تما طواتت حال(طولت رعةطع  اطغل اواطمت ا.

 .لغصطال  ما طاذم لةط عض اطع ىط عضطت  غطجمم عةطذا ط   ةطتسمصىطكطاتص  حطالرا حتطغل لرا 

اطواتسددمطاة ددروطولدداطر  لتدد طهدد طاسددمطت دد غطلدد طتنددائرطلت ا ئددةطلددموهاطهدد ط، ددال اواطهددحتطتدد عطلددنطالت  يددىن
طال اوا.

أ طلددددنطاخل دددداوطت سدددد طلعتمددددماطلع ددددارطط، طاحلددددمتطال  لددددحتل نريددددةطاخل   ددددةطاحلميثددددةطت   دددد طلددددنطواقدددد ا
اتت حالطوات تما ،طأ طلاطي  غطق عةطل  رواطكطالس سد ةطال  ل دةطاة  دماطتطيسدب  اطوتط يتط عدمهاط دحت طلدنط

 ال وائم،طومي نطال ق فطع   ا،ط  ىنطلاطي  حىنطويبتمئط   طل رواطأ طأصىنطتت رعطل  ط روعطلت ا ئة.

 املوضع والعالمة العدمية: -و

تت دددالطلدددنطايصدددىنطلكطال دددرعطأوطالع دددَط)روطال دددروعطلكطأصددد  ا(طغلددد اواطهددد طالددد  ط دددموطاة  ددد طلغطات
وع دىطالدرغمطلدنطو د وطاخدت فط دذط،   ىنط   طلنطال  نةطل   طخاصط د طمي  داطأوطيسداراط ط،ال  ط ت  طال   

ط تدداو ال رطادد  ط  تدداو ،طالدد طتن ددرطغلت  يددىنطالت ريعددحتطكطواخددىنطاةثددالطاة لددمطل  نددةطلددنط  ددثطال دد لطوال حدد
ددداطتعدددمصطعبدددارا طلت ا ئدددةط ددد لنطتطخيدددرمطهددد اطايلث دددةطعدددنط  فددداط ل ندددة ،طوهدددحتط   تدددا ن ،ط  تددد طال ادددة ،طلتطأفص

غصطاة ا دد طالدد طهددحتط دد لطال صدد ااطقددمطت دد غطأعم  ددا طيت ددموط دداطل  دد عط ددىنطع حددرطواخددىنطاةثددال،طوقددمطأ ددارطلكط
ط.(1) حت طآخر ارغةطيغطاة   ط حت طولاط ت  طع   ط 

وال دراغطلد طط،ه طاة داغطأوطايلدا نطاة  د واطجباتد طاهد هر،طمي دنطأغط ت دوطأوطت د غط ارغدة  اة   طلذط
و   ة،ط س  طاة   طلنطالع حدرطيعدينطاخل د طلدنطالع لدةطأوطتر  دا،طوهد طلداطمسصدااطاحلدامطصدااط غلع لدةطالعمل دة ط

 expression zéroطورل هداط(2) ة ا  ت اطلع لدةط داهراطكطل  د طآخدر طوهحتطال ط ت حتطكطل   ط،وتعدينط
 ع لددةطط،لع صدمطلع صمدةط  ع لددةطالتد   طالعمل دةطت ا   داطع لدةط دداهراطكطاةؤتدثطاد ،طعدم طو د وطالع لدةطالنداهراط

 دداهراطكطط لع صددم طالعمل ددةطت ا   دداطات طالتأت ددثطالندداهراطكط لع صمددة طو دد لنطع لددةطاة ددروطالعمل ددةطت ا   دداطع لددة

                                                           
 .1مممطصار ،طاة اه مطيساس ةطكطال نريةطاخل    ةطاحلمل ة،طلر  طسا  ،طصطط(1)
 .877الت ايتط نطالت ايت،طالمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط(2)
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لع صمددد غط ع لدددةط لع صدددم طالعمل ددةطت ا   ددداطايلدددفطوال ددد غطكط لع صمددداغ طلع صمدداغطملع صدددط اددد ط،التث  ددةطواهمددد 
طوال اوطوال  غطكط لع صم غ طوغ طذلنطلنطالع لا طاةمال ة.

يغطالت   دددىنطع دددمهمطل تحدددرطع دددىط ددداهراططلط قددداول  ددد  طاة  ددد طتطي  دددمطلث ددد طكطال سدددات ا طالار  دددةط
 ددىتطال دد  ،ط ال  ددااطالعددروطي    دد غطلددنط دداهراطال  دداطلدد طمحددىنط عضدد طع ددىط عددضطلتودداوزينطالحدد ا طال ات ددةط

 يت ح  غطع ىطال ت  طوال صنمط.

 العامل: -ه

ططلغطتنريددةطالعالددىنطهددحتطأورعطلدداطأ معدد طاخل  ددىنطوأصدد ا  ط اةتألددىنطواةتحدد  طل تدداوطسدد ب ي طجيددمطأغط  ددرا
طلىنطع ماطقحمط اطالتعب طعنطالع قا ط ذطأ  ا طال    .االع

ولعدداطع ددىطال   دد طال ادد  ،ط  ددىنطتا دد ط ددمتطكطاةبدداططاول   لدد طع ددمطال  ددااطال ددمالىطهدد طاةددؤلرطل ندد
وهد طط،واةعاطي د غطسدبب طالعالدىن،طتطي  دمطلعمد لطلتطو داغطلد طعالدىنطسد ا طل ن داطأ طلع د اطع دمطالعدروطال دمالى

اطط عبمطالرمحنطحلامطصاا ل    طأعاوط والرا د ة.ويرىططي   ط  طا طالح اغةطالش  ت ةالتأس َطل ط س ساط  صمح
يددت  اط دد طايتسدداغطوي دد غططأغغطال  ددااطكطهدد اطاةسددت ىطي    دد غطلددنطأقددىنطلدداطمي ددنط طأعبددمطالددرمحنطاحلددامطصدداا 

حددددددارىطالدددددد طي  دددددد طل  دددددداطلسددددددت ىطال ا  دددددد طل سددددددتطال  نددددددةطال ا ددددددماطال»ل  ددددددما،طي دددددد لطكطهدددددد اطالحددددددمو ط
(syntaxique Niveauطيغطه اطاةست ىطو ما طأخرىطلنط  َطآخرطأ ثرطجتريما)»(1).ط

ي   دددد طال  ددددااطلددددنط دددد  طيسددددتاينطعمدددداط عددددماط عم  ددددا طمح  ددددةطل رائ ددددةط)أ طمحددددىنطالشددددحت طع ددددىط ددددحت (ط
ع فدداط ت ل ددمطترا  دد ط ميددماطلشددت ةطعددنط زيددمطقددائم ط طي رطط لددنطع حددرينطادد ط      دد غطلددنطاهم ددةطالدد طتت دد غ

وقددمطت دداطال  ددااطأغطط. سدد سر  غطالع اصددرطاةت ا ئددةط،طريدد طالت  يددىنطغلدد اواطلدد طاحل دداظطع ددىطايصددىنط ال دد اا 
ط ددد ،طو  مددداطي دددحتطلثدددالطلددد ي حتطو دددع طاحلدددامطصدددااهددد اطالددد اواط لدددرطع دددىطال ددد ااطمي  ددداطويسددداراط تاددد طأواخدددرطال ا 

طططت    اطل لن 

ط

ططط

                                                           
 .888،طلر  طسا  ،طص8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مط(1)
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   قائم زيد 
اطلغصط طقائمطزيمح

طاقائمحط زيمط اغ
اط سبت طاقائمحط زيمح

اطارحط متطعنميفطأعيفط طاقائمحط زيمح
ط9ط8ط8

طط(1)ططططططططططط

طولنطخ لطاهمولطيتبذطلاطي حت 

كطاةثالطايول طت  اطأغطايصىنطيت  غطلنطع حرينط زيمطقائم طول   طالعالىنط   طخالطلدنطالع اصدرط
وهدد طالدد  طيسددم  طع مددا طات تددما ،طألدداطايلث ددةطالدد ط   ددتط  ددمط ددملتطهلدداطعم  ددةططغلرلدد طال  ن ددةطوقددمطأ دد طلل دد 

طالت  يىنطوذلنطغل اواطع ىطاهم ةطال  اا،طوهحتطل ا ةطالع حرطاهميمطواةتمثىنطكطالع الىنطال  ن ةطالتال ة 

وهد اطايخد اطت  سدمط  ة،طلغص،ط اغ،ط سبت،طأع متطعمرحا طوه اطالع الىنطتمخىنطو رمطع ىطالب  ةطايصد
ط لكطت عذ

 الع الدىنطالبسد  ة طوهدحتطتت دد غطلدنطع حدرطوا ددم،طأ طعالدىنطل ندحتطوا دم ط)لثددىنطاي عدالطال اسدسة،ط دداغط
 وأخ اهتا(،طوهحتطاي عالطغ طال اسسةطلثىنط رو،طرأى،ط ا ،....

 سبت.الع الىنطاةر بةطتت  غطأ ثرطلنطعالىن،طوقمطت  غطمج ةطلثىن طقمطأع متطعمرا ، 

 دداطال  ددااطأغطالع حددرطاة  دد وطكطالعمدد وطالثددا،طلددنطاهددمولطتطمي ددنطأغطيت ددم طع ددىطايطدد قطتط وقددم
ب ي طاةعمد لطايول،طوي د غطلد طعال د طزو داطلرتبداط ع ىطالع حرطاة   وطكطالعم وطايولطلنطاهمول،ط   طع مطس

  دمط،ط(8) ألصداطاةعمد لطالثدا،طواة  د وطكطالعمد وطالثالدثطوهد طيرلد طلد طط(ط،8أوطل ائ ةطلرتبةطيرل طهلاطغلرلد ط)ع،ط 
ط.(2)يت م طع ىط ىنطالع اصرطلتصطكط الةطمج وطالعالىن 

                                                           
 .889،ط888صط،طلر  طسا  طط،8مطنطاحلامطصااط،  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ةط،ي نر عبمطالرمح (1)
 .90 ،طص،طلر  طسا -ل اه م اطايساس ة–عبمطالرمحنطاحلامطصاا،طال نريةطاخل    ةطاحلميثةطط(2)
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ط احلدامطصداا  العالىنط م    طل   وطكطالد اتطالعدريبطوالد اتطالادريب،طل دنطتتس  د طاخت  دا ،طويدرىط
،طphrase verb،طphrase.طnoum ددىنطاهم ددةطممدداطيسددم ت ط أغصطالت ل ددميذطلددنطال سددات ذطي    دد غطكطل 

 العالدددددىنطع دددددمط،ط(1) أ طاةر ددددد طاتمسدددددحتطواةر ددددد طال ع دددددحت،طوهددددد ط دددددب  طغلت   دددددىنطالعدددددريبطلكطلسددددد مطولسددددد مطلل ددددد 
طالع اصددرطالدد طيددت  مط   دداطعددنططريدد طاة دد ا ط)ل دد غط ع ددحتطل دد غطامسددحت،طل دد غط تش لسدد حتطتددر   ،طلذطيبددذص

هد طي د  طن درازطع اصدرطوطالع حدرطايصدىنطالد  طتت درعطع د طال  دما طات دت اق ة،طط؛ت عد طأ ط رك(،ط طي   طلميم
مد رطال   د طط  د طألاطالعالىنطكطال نريةطاخل    دةطالعر  دةط،اهم ةطأوطاةر با طووغطأغطيبذطأ طألرطلع   طأوطل نحت

طوت ااطال   ط ال اواطع ىطايصىنطع مهمطل طو   ةطتر  ب ةطولع  ية.

وهدد طول ددىنطع ددىطال  دداطتطع ددىطط، ويدد ا ىطذلددنط   دد حطكطل   ددحتطاهم ددةطاتمس ددةطلكطلبتددمأطولبدداطع  دد 
ويدددددن ط  ددددد طرعددددداط زيدددددمططلذطقدددددمطي ددددد غطمدددددىنطاي ددددداواطهددددد طاةبتدددددمأطوذلدددددنطلثدددددىن ط ع دددددحتطزيدددددميفطط،ال    دددددةطاي اويدددددة

و ددذطعدداملط(calSémiologico grammatiوه دداطلدداطين ددرط   دد حطاخل ددطط ددذطعدداملطال  دداط)،(2) لددمي غ 
وهددد اطلدداطأط ددد طع  دد طالعددروطالع مدددا ،ط محددىنطالشدددحت طع ددىطالشدددحت  طط(communicational)اةعدداطواي دداواط

ططط.ريبلع ائ ط  م طلذاطمجع ماط ال طوه طال  اسطالع

 إذاطمح  اطمج ةط س  ةطلثىن ط زيمطل     طع دىطمجدىنطتتضدمنطهد اطال د ااطلد طزوائدمطت سحد اطكطاهدمولطط
طالتايل 

ط ي   طال  ااطل طال وائمطكطال     مولط

طل    طزيمط
ط حا ل  طزيمط اغ
اطأغصط طل    طزيمح

ط(3)طططططططططط

 يةطال طت  غط دذطهد اطاحلمدىن،ط لاطت  ن طه اطه طه اطاحلمىنطين رط  ئاطل ماط ماطوه طالع قا طالب 
ط(.transformationل ي ط)ط ش لس حت ت  مطمسصااط

                                                           
 .974،طلر  طسا  ،طصط8عبمطالرمحنطاحلامطصاا،ط  تطووراسا طكطال سات ا طالعر  ة،مط(1)
 ر  طت س ،طصطغ.اةط(2)
 .987،طصطاةر  طت س  (3)
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طاحلدامطصدااطوع دمطتش لسد حتطخيت  داغلنطخد لطلداطسدب طتحدىنطلكطأغطل  د  طالعالدىنطع دمطعبدمطالدرمحنط
 ددددالعروطاهتمدددد اطغلت   ددددىنطال  نددددحتطوالت   ددددىنطاةع دددد  ،طأ ط دددداهرطال  دددداطوغط دددد ط)اةعددددا(طألدددداطتش لسدددد حتطاهددددتمط

طغلت   ىنطال  نحتط  ط.

 مفهوم املثال: -و

العم  ددا طاذددموطل   ددما طاذددمواطهلددا،طوقددمطأط دد طع   دداطعبددمط هدد طاحلددمطالحدد ر طاي رائددحتطالدد  ط ددموط
(ط دىتطgenerator pattern(طوغيز   يدةط)xhémegénirateurالدرمحنطاحلدامطصدااطاسدمطغل رتسد ةط)

ط.(1)ت  غطهلاطل اتت طكطال سات ا طالعر  ة 

يددةطكطواقدد طاخل دداوط  دد ط رائددحتطيتدد طيرسددمط  دد طمج دد طالع م ددا طالدد طتت لددمط دداطالع اصددرطال ا ط  دد ط ددمصطل
كطأواهدا،ط مسدت ىطال  مدةطوكطأع هداط مسدت ىططضطي  ب طع ىطمج  طلست ا طال اةل    طل   حتطرا حتطم

ال ا   ط  ثطي  ل ط ه طجمم عطاحلروفطايص  ةطوال ائدماطلد ط ر اهتداطوسد  اهتاط دىنصطكطل  دع ،طوهد طالب دا طأوط
ل  ندددة،طجممددد عطال  ددمطايصددد  ةطوال ائدددماطلددد طلراعدددااطوخددد لطال وائدددمطوزغطال  مددةطوكطلسدددت ىطال  مدددةطوكطلسدددت ىطا

ط.(2)وعم طوخ هلاط)الع لةطالعمل ة(ط ىنطكطل  ع طوه طلثالطال  نةطامس ةطأ ط ع  ة 

 وقمطتبص طايستاذطلكطأغطلثالطال  مةطه ط حت طتطيعر  طلنطال سدات ذطلتطلدنطاطص د طع دىطلداط تبد طال  دااط
 طاة ددد غطل  ندددةطوهددد ط  ائ ددداطووزفددداطاددد ط  عدددىن طومج ددد طال وائدددمطالددد طتحدددا ب اطسددد ا طكطالعدددرو،ط مثدددالطال  مدددةطهددد

 .(3)احلروفطأ طكطاحلر ا ،طألاطاةثالطكطلست ىطال ا   ط الع اصرط   طت  غط  قطال  نةطلنط  ثطالتورصو 

وال  دد  طالت ل ددم طط، يددةط   ددا كطال سددات ا طالار  ددة،ط ال سددات ا طالب  اةثددالط م  دد  طعددريبطتطل ا ددىنطلدد ط
ددمطتطيسددتا  ت ط ع حددرط لكط ددمطلدداطتعت ددمط   دداطق دد طأوط دد اهرطتربيددةطع ددىطالددرغمطأفددمطيعر دد غطل  ت دد طوتلددةطلتطأفص

طها طتستسرامطاةثىنطكط ىنطلست ىطلنطلست ا طال اة.

    مفهوم األصل والفرع: -ز
 : ل ل مطلمتطس ب ي طعنطايصىنطوطال رعطوطوورراطكطالت   ىنطال    ط  

                                                           
 .878،ط877الت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط (1)
 .41،طلر  طسا  ،طصط-ل اه م اطايساس ة–عبمطالرمحنطاحلامطصاا،طال نريةطاخل    ةطاحلميثةطط(2)
 .878الت ايتط نطالت ايت،طالمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط (3)
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ايصددىنطوال ددرعطهدد طاة  دد  طالدد  طي بددينطع  دد طال  دد طالعددريب،ط ددىنطوع دد  طال اددةطالعر  ددةط   دداطوهدد طلددرتبططط 
 ت طغحلددمووطاي رائ ددةطاةثددىنط)طأوطايلدداط(طالدد طتت ددرعطع   دداطال ددروعطأ طي وددأطال  ددااطالعددروطلكطلدد  جطع مددحتطيسددم

 ا ةطا تشافطالب  ةطال طجتم ط دذطايتد اعطال ثد اطلدنطاهمدىن،طومي دنطط،اطع    محىنطالشحت طع ىطالشحت  طأوطل را ط
ط (1)ت    طذلنطغيلث ةطالتال ة 

 . ٍلرر ط ر ىٍنطرا ٍ طوذاه 
 اه ٍط ر ىٍنطرا ٍ ط لرر ط . 
 . ٍلرر ط ر ىٍنطرا ٍ ط طذاه 
 .)....لرر ط ر ىٍنطرا ٍ طأوطسا ٍمط)ر  لةطللاطوللا 
 طط استمرلطوللاطتسحتط ت  ر...(لرر ط ر ىٍنطرا ٍ طتطسا ٍمط)للاطغ  

وي     غطلنطأ سططمج ةطوهحتطال طتت  غطلنطع حرينط)زيمطل   د (،ط ط م د غطع   داطمجد طأخدرىطقدمط
ت ددد غط   ددداطزاواطغل سدددبةطلكطاهم دددةطالبسددد  ةطوغلتدددايلطتن دددرط)لسدددت ىطاهم دددة(طعم  دددةطلددد لطال ددد ااطغل وائدددمطلكط

غطل  دد طجمم عددةطلددنطىنطالدد اوا،طوهدد طالدد  طمي ددنطأتددتطلمواةدداواطايوكطالدد ط روع ددا،طوغلتددايلط ايصددىنطهدد طال دد ااط
س ا طكط مايةطال  مةطأوطكطوسد  ا،طأوطآخدرطال  مدة،طوهد اطالد اواطتعمدىنطع دىطط روفطال اواط)لست ىطال  مة(

طواهمددد ط دددرعطع  ددد  دددروطأصدددىنطواةثددداطل دددماتطتا ددد طيسدددتمعحتطلعددداط ميدددما،ط اةددد  رطلدددث طأصدددىنطواةؤتدددثط دددرع،طواة
طأصىنطواةحاصرط رعطع    واهم ةطاةب  ةطل  اعىنطأصىنطل وم ةطاةب  ةطل م عد ل.ط وايصدىنطع دمطايئمدةطال  دااطط،واة ربص

 Marqueه طلاط ينطع   طوملطَينبنطع دىطغد ا،طوتط تدامطلكطع لدةطل تم د ط داطعدنط روعد ط  د طالع لدةطالعمل دةط 
Zéro (2).ط

روفطاة  دد عةطع ددىطاةعدداطو ددعاطأول ددا،طوال ددرعطل دداطي  ددمطكطت ددنطاحلددروفطلدد ط أ طأغطايصددىنطلددنطاحلدد
ت عطلنطتا  طي نمطلل  طلعاطزائمطع ىطايصىنطواةثالطكطذلن ط رو،طيضدرو،ط دارو،طلضدروو،ط  دىنصطايلث دةط

ط. (3)السدددا  ةط   ددداط دددروفطايصدددىنطوهدددحتط)ل،طر،طو(طو   ددداطزاوا طتدددملطع دددىطلعدددذط)ل ضدددرو(طولعددداطآخدددر 
ط الطو  طات اقطوو  طاخت فطكطتر  ب ماطوطجتريمرا   

                                                           
 .997-984،طلر  طسا  ،طصط8،طال تاو،طمس ب ي ط (1)
 .4مممطصار ،طاة اه مطيساس ةطكطال نريةطاخل    ةطاحلمل ة،طلر  طسا  ،طصطط(2)
 .884-881ي نر الت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميثطول اهو اطكطالب ث،طلر  طسا  ،طصط(3)
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 وغلتددايلط ايصددىنطهدد طالع حددرطالثا ددتطالدد  طي  ددمطكطمج دد ط رو دد ط     ددةطلجيا  ددةطأوطسدد ب ة،طوال ددرعطهدد ط
، الفاارع ألاألصلنعنصاار سااري مسااتمر ال ائاادايصددىنطلدد طالدد اوا،طومي ددنطأغطتضددع طع ددىط دد ىنطاةعاولددةطالتال ددة ط

ط.(1) اهرا طوايصىنطل َطل طع لة

ول  ددد  طايصدددىنطوال دددرعطملطيمر ددد طلتطعدددموطق  دددىنطلدددنطال سدددات ذطالادددر  ذ،ط  ددد اغطاةحددد   اغطرددداطصددد  ط
كطل  د  ط  ومطتش لس حتطت   طلكطت   طلسا،طقمطيشب طلاطوصدىنطلكطلل د طالعدروطط،المراسةطالع م ةطل اةطالعر  ة

طالب  ددةطالعم  ددةط كطالددملاغطالبشددر ،طوالدد طت دد  طع ددىطاة ددمراطوذلددنطلددنطايصددىنطوال ددرعطوذلددنط سددع  طلكطلعر ددةطسددرص
امطصدددااطكطهددد اطالحدددمو طخددد لطلعر دددةطع دددىطالب  دددةطالسددد   ةطل ادددةطولددداطمس دددتطغنوا ،طوي ددد لطعبدددمطالدددرمحنطاحلددد

ورو واطع دىطط،ت طقمط  ر طكطفايةطال رغطالعشرينطتنرا ط  اهاطأص ا اطع دىطل  د  طالت ريد طوالت ل دم والعو  طأ
وقددمطت صددىنطأصدد اوطهدد اطاةدد ه طانغطط.ط غطالمراسددةطل اددةطي باددحتطأغطت تحددرطع ددىطال صددفط ددموغطتع  ددىنال ددائ ذ

ط.(2)لكطلعاواطا تشافطل عميمطلنطاة اه مطال طعر  اطالع ما طالعروطايول غطوملطيمرلط   اهاطاةتأخروغ 

طالاددروطملطوأغطالمارسددذ  دد  طوأولطلددنطأور تدد طولددنطخدد لطهدد اطال دد لطزددمطأغطالعددروطسددباقةطلكطهدد اطاة
طيم  اط ىتطال رغطالعشرين.

 مشروع الذخرية اللغوية لعبد الرمحن احلاج صاحل: -2

لددنطأهددمطلدداططط عبددمطالددرمحنطاحلددامطصدداا يعددمصطهدد اطاةشددروعطواةتمثددىنطكطلشددروعطالدد خ اطال ا يددةطلحددا ب ط
 تددد طكطال سدددات ا طالعر  دددةطاحلميثدددة،طل دددا ةطلكطاةعودددمطالتدددارخيحتطوال نريدددةطاخل   دددةطاحلميثدددة،طالددد طسدددب طأغطلدددمل اط

وال ندرطلل  داطلدنطزاويدةطط،ع  ا،ط  مط ملطالر ىنط   اط   واطوص تطغهباراطلنطأ ىنطت م ةطال اةطالعر  ةطوعحدرتت ا
طلاطأصب طيسمىطغل سات ا طاحلاس   ة.

غطلشددددروعطالدددد خ اطال ا يددددةطالعر  ددددةطلشددددروعطعددددريبطعَددددرلطع ددددىطلددددؤ رطالتعريدددد طالدددد  طاتع ددددمط عمدددداغطكطل
 ،طو  راطال خ اطال ا يةطالعر  ةطو  ائمهاطال ب اطغل سبةطل ب  تطال ا يةطوالع م دةط عالدةطوغل سدبةطل  د طط8411

طاةح   ا طوت   مهاطخباصة.

                                                           
 .884صططسا  ،طثطول اهو اطكطالب ث،طلر  لت ايتط نطالت ايت،طاةمارسطال سات ةطكطالعحرطاحلميا (1)
 ت س ،صطغ.طلر  ط(2)
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طةالر دد عطلكطاتسددتعمالطاحل   ددحتطل اددةطالعر  دد» ثذطع ددىطأر ددةطل ددمط دداولطاحلددامطصددااطلق دداعطزل ئدد طالبددا
،طوقدمطل دحتط(1)«ول درالطأ دربطعدموطلدنطاةؤسسدا طالع م دةطيزدازطاةشدروع...ط،واستثمارطاي   اطاحلاس   ةطاحلال دة

اة نمددةطآرا اطايجيا  ددةطالدد طل  ددتطل ا  ددة،ط ت الددتطع ددىط  دد طعددرلططو ،8411ويسددمربطروعطل ا  ددةطكطشددهدد اطاة
لشددددروعطكطلزددددازاطكطأقددددروطل دددداغ ط ثدددد اطاتسددددمتطغيجيا  ددددةطأمجعددددتطكطجمم  دددداطع ددددىطأر ددددةطاةشددددروعطو ددددروراطا

طان ال.

ال ددرارا طال زلددةططا دداذل ددمطتنصمددتطاه ائددرط عددمطذلددنطغتت دداقطلدد طاة نمددةطتددمواطأوكطلمارسددةطاةشددروعطوط
موطلددنطاخلددربا طوطاةسددؤولذ،طوخر دد اط ت صدد ا ط ددإطت ندد مطلدد طخددربا طاةؤسسددا طالع م ددةطالعر  ددةطغةسددارةطلدد طعدد

طالعمىنطوطاةشار ةطولتشا طال واغطةتا عةطاةشروع.

دددا تبددداط  ددد نمطغةشدددار ةطاه ئ دددةطهالعدددةطاه ائدددرطتدددمواط س سددد ةطط، طاه ائدددر طل ادددةطالعر  دددةطهددد اطاةشدددروعمص
ث ددحتطاهل ئددا طالع م ددةطالعر  ددةطوذلددنطلددنطو ددارلط   دداط عددضطمم،ط8778ويسددمربط80و81طاتع ددم طكطاه ائددرط ددذ

أ ىنطال نرطكط    ةطلزازطه اطاةشروعطوطا اذطالتدما  طال زلدةطلت سد طالعمدىنطاةشد لطوت ند مطالعمدىنطوت زيد طاة دا ط
اهمع ددددا طالتا عددددةطهلدددداطوغ هددددا،ط  دددد اطاةشددددروعطتشددددأطلددددنط  ددددراطاتسددددتعاتةطغل مب دددد ترططو    ددددةطاةشددددار ةطوطلتشددددا 

اسددتا لطسددرعت طاهلائ ددةطكطعدد مطاةع  ددا طوقمرتدد طال بدد اطع ددىط دد ينطاةع  لددا طكطذا رتدد طيتشددا ط احلاسد و طوط
  نطآيل،طلنطاةع  ا ط ت  طع ىطأهمطلاط ررطغلعر  ةطع ىطلرطالعحد رطوايزل دة،طوسد   غطر دمورطأ ط دسإط

دداطيشددا طلددنطاةع  لددا ات   و دد ط سددرعةطالضدد  طووغطططدد عطع ددىطهدد اطايتتددام،طوذلددنط غطيسددألطاحلاسدد وطعمص
  دثطقدمطي ضدحتط د  رطوسد ذطط-ال اد  طخباصدة– ماطيس ىنطه اطالربالجطأوطاةشروعطلدنطل مدةطالبا دثططط،خ أ

ط.كطقرا اطال ت طومجع اط ىتطيعثرطع ىط   ت 

وذلددنطلددنطخدد لط دد ينطال حدد صطالعر  ددةطط،مط ددرعتط عددضطاةؤسسددا طالعر  ددةطكطهدد اطالعم  ددةطلب ددرال دد
عبدداراطعددنط  ددنطط-لذغ– ددرل،طاحلددميثطال بدد  طالشددريف،طوالشددعرطاهدداه حت...لىط الدد خ اطال ا يددةطلثددىن طال ددرآغطال

آيلطلنطال ح صطال مميةطواحلميثةط)لنطاهاه  ةط ىتطوقت اطاحلا ر(طغر  اطتس  ىنط ح لطالبا دثطع دىطلداطيريدمط
 ددةطعددربطالعحدد رطوعددربطاة دداط طلددنطلع  لددا ط سددرعةطومش ل ددة،طو دد لنطا ددتماهلاطع ددىطاتسددتعمالطاحل   ددحتطل اددةطالعر 

العر  ةطاةست  ة،طوهدحتطت د  ط دمورطل سد عةط دأ ربطلداطت د غطكطعحدراطاحلا در،طلتصطأفداطل سد عةطآل دةطمي دنطير د ط
لل  ددداطأ ط دددروطكطأ طل ددداغطوكطأ طوقدددت،طخاصدددةطكطل ددداغطعم ددد طو  ئتددد .طوذلدددنطت ت ائ ددداطع دددىط دددىنطاةعدددا مط
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ل دا ةط  ةطأوطلاطي ا ىنط ىنطتعريفطأوطت س طغل اةطاي  ب ةطزاواطع دىطالعر  دة،طالعر  ةطومج  طاة س عا طغل اةطالعرط
طلكطلاطيحمرطلنط  تطووراسا طغل اةطالعر  ةطأوطلاطتَ فىننطأوطي  ىنطلكطالعر  ة.

 أهداف املشروع: -أ

طلغطةشروعطال خ اطال ا يةطالعر  ةطأهمافطتتمثىنط  ماطي حت 

 الرئ سحتطل مشروعطهد طأغطيدتم نطالبا دثطع دىطاخدت فطل اصد ات ططال خ اطال ا يةط  نطآيل طلغطاهلمف
واتتمائ طلنطالعث رطع ىطاةع  لا طكطوقتطو   طو قىنط  مطوهد اطسد ت   ط  دططنزدازط  دنطآيلطل ادةط
العر  ددةطاةسددتعم ةطغل عددىن،ط  ددثطيتضددمنطأل ددا طال تدد طال ال ددةطاتو  ددةطوالع م ددةطوالت   ددةطوغ هددا،ط مدداط

ال ح صطووغطاة دروا ،طوهد اطال حد صطلسدتمماطغيسداسطلدنطال ادةطال حد ىطاذدرراططيساهمطكطلتشا 
 أوطاة   قة.

 س سددتسرمطلددنطهدد اطالب ددنطالعميددمطلددنطاةعددا مطالدد خ اطال ا يددةط محددمرطةست ددفطاةعددا مطوالمراسددا  ط
 (1)ل  ا ط

 أوطاة دروا طالعر  دةطالد ططاةعومطانيلطاهال طل ل اظطالعر  ةطاةستعم ة،ط  دثط تد  طع دىطمج د طايل داظ
 ورو طكطال ح صطاةس تةطقمميةطأوط ميثة،ط ماطلموطلعا،ط ىنطوا مطل  ا.

 اةسددتعم ةططاةعوددمطانيلطل محدد   ا طالع م ددةطوالت   ددةطاةسددتعم ةطغل عددىن،طيتضددمنطهدد اطاةعوددمططايل دداظ
كط  ددمطأوط  ددةطلع  ددةطيفدداطورو طكطتددإطوا ددمطع ددىطايقددىن،طويدد  رطكط ددىنصطلحدد   طل ا   دداطال رتسددحتط
وايز    طويتو أطه اطاةعودمطلكطلعدا مطأخدرىطلتسححدةط سد ط  د غطاةعر دةطوجمدات طال  دم،طوه دالط

 (2)لعا مطأخرى.
 اةعومطالتارخيحتطل اةطالعر  ة. -8
 لعومطايل اظطاحلضارية. -8
 لعومطايع  طاهارا  ة. -9
 لعومطايل اظطالماخ  ةطأوطاة لصما. -9
 لعومطايل اظطاةتواتسةطواة او ةطواةش  ة،طواي ماو. -1
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 .940،طصطاةر  طت س (2)



 التأسيس احلداثي للسانيات العربية عند عبد الرمحن احلاج صاحل جتليات:الفصل الثاين
 

 
109 

طلغط ىنطه اطاةعا مطتعمىنطع ىطتح  فطايل اظطاةأخ ذاطلنطاتستعمالطاحل   حتطقممياط اغطأ ط ميثا.

 مواصفات املشروع: -ب

طلنطاتستعمالطاحل   حتطل اةطالعر  ةطل ضمص ي   طالب نطانيلطل مع  ا طال ح ةط

 .اةؤلص ا طذا طال  مةطال ب اطكطانواوطوالع   طوالت   ل   اطوغ هاطقمميةطو ميثة 
 ا را طاهالع ةطال  مةطاة ش را.اذ 
 اة دددات طذا طال  مدددةطاة شددد راطكطا ددد  طايو  دددةطوالع م دددةطوالب ددد تطاةعرو دددةطكطال دددموا طواةدددؤ را ط

 ة ت  ا طوغ ها.وا

اة داي َ،ططاتمطالعدروسطجيم طاةعا مطالعر  ةطواة وو ةطل اةطالعر  ةطال مميةطواحلميثةط)العدذطولسداغطالعدرو،
ا مددىن،طاذ ددم،طاةسحددإ،طالع ددمطال ريددم...لى(طوالاددرلطلددنطهدد اطالب ددنطأغطي دد غطقاعددماطلع  ددا طوائمددةط  ددثط

و ددد لنطتحدددب طط،لدددنطخددد لطاتسدددتعمالطاحل   دددحتطل ادددةطالعر  دددةطت بدددىنطالددد اواطوالتحددد   ط سدددب طت ددد رطاةع  لدددا 
طاةحمرطايساسحتطيزازطاةعومطاهال طل اةطالعر  ة.

هدد طكطو دد وطهدد اطالب ددنطانيلطل عر  ددةطط،ال رتسدد ةطلددث طلدد خ اطال ا يددةطالعر  ددةطعددنطغ هددا؛لغصطأهددمصطلدداطمي صدد طا
غط  ضدىنط دب ةطاتحدالطوول دةطعر  دةطلدتطتحدرصفطأ ط   اطل ت  داطع دىطغد ا،طوقدا  طل د اواطوالتحد   ،طوسد   ط

غ ددثطكطالعدداملطوكطأ طوقددت،طومي ددنطأغطتضددافطلل دد ط ددىنطالدد اوا طاةم  ددةطوأغطتددمخىنطكط ددىنطال حدد صطذا ط
طاير ةطع ىطالموا طووغطات  اع.

 (1) م ااي الذخرية اللغوية وفوائدها: -ج
 ثىنطاتستعمالطاحل   حتطل ادة،ط مداطسدب طأغطق  دا،طلغطأهمطلاطتتم  ط  طال خ اط  طال خ اطال ا يةطه طأفاط 

لنطالعحرطاهداه حتطلكطعحدراطهد ا،ط ال حد صطهدحتطالد طي بادحتطاتعتمداوطع   داطلت ميدمطلعدا،طاة دروا ط
 وتطت ت حتطرعومطاة   وا.

 واةتمث ددددةطكطاحل اسدددد  طولدددداطلل  دددداطلددددنطال سددددائىنط، ددددمتطصدددد رهاطعتماوهدددداطع ددددىطأ  دددد اطال  وت ددددةطكطأا
وهددحتطال سدد  ةطال   ددماطالدد طمي ددنطأغطجتمدد طوتسدد ط م ددةط بدد اطلددنطال حدد صطوتعاه دداطط،ةطالبحددريةالسددمع 

وه طلاطص ىنطاي ا ةطعنطخمت فطايسئ ةط سرعةط ائ ةط عر  اطع ىطالشا ةطولل ات ةططبع داطغل ا عدا ط
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هدددد اططانل ددددةطكطوقددددتطو  دددد طواحلحدددد لطع   دددداطكطأ طل دددداغ،طل ددددا ةطلكطاستضددددا ت اطومش ل ت دددداط تا  ددددة
 اتستعمالطهم  طالب ماغطالعر  ة.

ط  نطال ح صطانيلط م ب طل   عحتطل لص طل معا مطالعر  ةطوالمراسا طال ا يةطعالة.-

لغط  ددنطال حدد صطاةددراوطلتشددائ طسدد   غطرثا ددةطاة بدد طالدد  طلددنطيسددتاينطع دد طأ طغ ددثطكطال اددة،ط ددىنطي دد غط-
طل  ريةطواحلضاريةطو  اطس تم نطالبا ث غطممصاطي حت وال بعاطل ث طلنطالمراسا طكطالع   طات تماع ةط

 رصمطوق  طو الىنطتستعمالطال اةطالعر  ةطكطلق  مطخاصطوكطعحرطلنطالعح ر.-

 . طلعذص  رص مطل تنمطتستعمالطاحل   حتطةح   ا طل ماغط ينص
 ال لصما.تح ص طلعا،طال  ما طلنطخ طس اقاهتاطولميمطاتري ط   رهاطو عضطال  ما طال ح  ةطأوط 
 لغطأهددمطالمراسددا طالدد طمي ددنطال  ددا ط دداطات  قدداطلددنطالدد خ اطوغل نددرطكطمت اهدداط دد م نطأغط ددإطال اددةط

العر  دةطكطذاهتدداطيغطالدد خ اطهددحتطر  لدةط دد  طالعددروطكطع ددمطال ادد يذطالعدروطايولددذ،ط  ددثطقددال اطجبمدد ط
 ضدد طعددنطالدد إطال ددرآ،طوات   دد اطلددنططالعددموطاهلائددىنطلددنطال حدد صطال ثريددةطوالشددعريةطوألثددالطو  ددمطالعددرو

هددد اطاةموتدددةطتسدددت باططال ددد اتذطالعر  دددةطوأوصدددا  اطلدددنطاتسدددتعمالطاحل   دددحتطهلدددا،ط مددداطاسدددتسر  اطاةعودددمط
العريب،طوع   ط إغطالمراسا طال طت   طع ىطه اطاة  الط ث اطلثىنطت  رطاةعدا،طعدربطالعحد رطووراسدت اطكط

 عحرطوا مطأوطلؤلفطوا م.

دد ةطالدد خ اطت  حددرطأساسدداطع ددىطوراسددةطال اددةطالعر  ددةطكطلسددارهاطالت دد ير ،طووراسددةطصدد  طاهمددىنطلغطل مص
 س طايغرالطواة   عا ط ماطاهتم اط مراسةطايص ا طالعر  ةطوغ هاطمماطخيإطال اةطالعر  دةط  دممي اطو دميث اط

طلنطالح  طوال ا   طكطخمت فطاة اط طوالب ماغطالعر  ة.

طالمراسدددا طالتارخي دددةطاةتمثص دددةطكطلعر دددةطاتريددد طاحلضددداراط مددداطاهدددتمصطهدددؤت ط ربددداوئطأخدددرىطغددد طلا يدددةط دددإص
لعر ةطلمىط لرهاطال  سدحتطع دىطخمت دفط درائ طا تمعدا طكطالعر  ةطواترخي اطال  ر طوالعاةحتطوالمينطوات تماعحتط

طخمت فطأق ارطالب وطالعر  ة.

 ا،طيفداطجمم عدةطأ دماتط  ل دةطلموتدةط مداطورو طلنطل ااهاط د لنطل دا ةطلكطمش ل ت داطهد طل  د ع ت
طوهحتطلثىنط  اهمطال اةطوال   طتطلرصوطهلاطلذاط اتتط ث طكطاتستعمال.
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 (1) وظائف الذخرية األساسية: -د
 .   طاه ورطوص  طال  لح ىنطلع  لا ط إص
 أ  اسطال   .طلح ىنطلع  لا ط إصط 
 .،ط روفطاةعا  لح ىنطلع  لا ط إص
 طاةعروطال  طوروطكطاتستعمال.لح ىنط  لع  لا ط إص
 طاهمددىنطالعر  ددةطوايسددال  طاحل صددةطواهالددماطواةتمثص ددةطكطالحدد رطالب ات ددةطوغ هدداطلددنط لحدد ىنطلع  لددا ط ددإص

 ال  ائفطال طمي نطل  خ اطأغطتؤوي ا.
 .   طال  مةطالعر  ةطأوطاةح  لح ىنطلع  لا ط إص

 خالصة:

طال نريدددةطاخل    دددةطاحلميثدددةط طقدددا ط   ددد طتنريتددد طاةسدددمااعبدددمطالدددرمحنطاحلدددامطصددداا وكطاخلتدددا طتحدددىنطلكطأغطط
والت ددد صرا طالع م دددةطاحلميثدددة،طلذطقدددا ط  دددرا اططال ال دددةط  دددثط  دددنط   ددداط دددذطاة او دددةط دددذطاي  دددارطال   يدددةطايصددد  ة

الد طأعداو طل نريةطال   دماط ميماطو ميثةطل نريةطال   طالعريبطخاصةطاة اه مطايساس ةطال ط   تطع   ا،طوهحتطا
غطهددد اط،طلذطلا،طوهددد اطلددداط عدددىنطهلددداطل اتدددةطلسدددت ب ط دددذطاة ددداهجطال سدددات ةطايخدددرىيدددمم سددد َطال  ددد ط س سددداط 

ال نريددةط ع ددتطوألبتددتطل اتددةطال  دد طالعددريبطالدد  طو ددع طال  ددااطال ددمالىطو دد ص تط ددىنطالتددماع ا طالدد طت ددرط عددم ط
وهدد ط  ددنطال حدد صطط، طلشددروعط ميددمطوهدد طلشددروعطالدد خ اطال ا يددة،ط مدداطقددا ط   ددلسددات ا طعر  ددةطأصدد  ةطو دد و

انيلطوهددد ط م بددد طل  ددد عحتطل لصددد طل معدددا مطالعر  دددةطوالمراسدددا طال ا يدددةطعالدددة،طو ددد لنط  ددد ط ددداولطقدددرا اطالددد اتط
 ال ملط  ري ةطعحريةط ميثةطل ا بةطلت  صرطالت   ل   ا طاحلميثة.
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 خـــــاتــــــــمــة



 خامتة
 

ثي حنمد هللا كل احلمد على إعانته لنا يف اجناز هذا العمل الذي كان حتت عنوان "التأسيس احلدا
"، إذ حاولنا يف هذا البحث -الرمحن احلاج صاحل "عبد ألعمال بستيمولوجيةإدراسة –للدرس اللساين العريب 

توضيح اإلشكالية اليت تطرقنا إليها املتمثلة حول حقيقة وجود لسانيات عربية حمضة، أم أهنا عبارة عن ترمجة 
املتمثلة يف و  " عبد الرمحن حاج صاحل"للسانيات الغربية، حيث أن هذه الدراسة العربية تظهر من خالل أعمال 

، إذ يعود له الفضل يف إرساء قواعد هذا العلم اللغوي ة"مشروع الذخرية اللغوي"و "خلليلية احلديثةالنظرية ا"
ذلك من خالل توظيف التقنيات و التداعيات اليت تقر بعدم وجود لسانيات عربية خالصة، كل تكذيب  و 

 ابخلصوص احلاسوب.و احلديثة يف البحث اللساين 
 نستنتج ما يلي:و مشروع الذخرية اللغوية  اخلليلية احلديثة  من خالل التطرق إىل مفاهيم النظرية

محد أرية اخلليلية القدمية للخليل بن قراءة النظلاولة حماهيم النظرية اخلليلية احلديثة احلاج صاحل استثمر مف -
 الفراهيدي من منظور اللسانيات احلديثة.

إىل متكنه من إدراك مستجدات البحث متكن احلاج صاحل من كشف خبااي علمية مردها ابلدرجة األوىل  -
 العلمي اللغوي احلديث.

هي  اليت عرض هلا يف خمتلف مؤلفاتهتوصل احلاج صاحل إىل أن املفاهيم اللغوية املوجودة يف التفكري اللغوي  -
 ليست غربية.و مفاهيم هلا جذورها العربية 

ذلك العتمادهم على مبدأ و الغربية و أثبت احلاج صاحل على وجود تشابه بني النظرية اللسانية العربية  -
 أفالطون.و  وذلك لتأثرهم بفكر آرسطو مبادئ لسانية، و الثنائيات لتقدمي املفاهيم 

أن و أثبت أهنا منغرسة فيه مند القدم، و كشف احلاج صاحل بذور املناهج الغربية يف اللسانيات العربية،  -
 العرب اعتمدت على منهج متكامل يف دراستها للغة.

 ابملقارنة مع اللسانيات الغربية قيمة ذاتعبد الرمحن احلاج صاحل الفضل يف جعل اللسانيات العربية كان ل -
من جاء و  سيبويه و أثبت أن العرب هلا درس لساين خاص منغرس يف الرتاث القدمي الذي وضعه اخلليل و 

 يساير التطور العلمي احلاصل.فوضع بصمته لبعدمها 

والتنقيااب يف مؤلفااات  ومواصاالة الاانهج إلثااراء البحااث اللغااوي العااريب، جلهااودن هااذه ان تااثم  أ وإننااا لنرجااو
يف  حات آفااق دراساة اللساانيات العربياةوتنوع مشاربه اللسانية اليت فت ن احلاج صاحل إببراز فكره الثاقبعبد الرمح

 .مقابل اللسانيات الغربية ، ببناء نظرية لسانية متكاملة
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