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 عمػ المغة

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 التحؽيمي التؽليدي السشيج

 المغػؼ  إلى التػليجؼ السشيج ويشدب المغة دراسة في الحجيثة السشاىج مغ وىػ
 ُيرحح أف جػمدكي حاوؿ وقج ـ،ٜٛٔٔ سشة أمخيكا في السػلػد جػمدكي، نعػـ

 ال آلي شيء الكالمية العسمية وكأف   المغػؼ  الدصح عمى اقترخ الحؼ سػسيخ مدار
 .وشعػرية عقمية عػالع مغ اإلنداف داخل في مػجػد بسا يختبط

 :قدسيغ عمى اإلنداني الكالـ قّدع فإّنو لحا

 .فعال اإلنداف يشصقو ما وىػ: لمكالـ الدصحية البشية .1

 فيجفعو التكمع ساعة اإلنداف أعساؽ في يجخؼ  ما وىػ: لمكالـ العسيقة البشية .2
 بيا نشصق التي المغة أف: ومعشاه التخكيب، ذلظ أو الريغة ىحه تفزيل إلى

 .عسيقة عقمية عسميات تحتيا تكػف 

 التفديخ فتقّجـ العسيقة البشية دراسة أما ،لمغة الرػتي التفديخ تقجـ الدصح بشية ودراسة 
 .ليا الجاللي

 جؽمدكي فكر روافد أىػ

 لتحميل أساًسا والعقل السشصق مغ اتخحت التي العقالنية ديكارت بسجرسة أثخت.  ٔ
 .وإثباتيا الحقائق معخفة تحميل إلى يؤدؼ الحؼ ىػ والفكخ االجتساعية، الطػاىخ
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 القاىخ عبج الذيخ عشج جاء ما والسيسا العخبي، المغػؼ  بالتخاث جػمدكي تأثخ.  ٕ
 إال الييػدية الجيانة إلى انتسائو مغ الخغع ىعم فجػمدكي ،(الشطع نطخية) في الجخجاني

 الجيغ رجاؿ مغ كاف الحؼ  والجه شخيق عغ العخبي المغػؼ  التخاث عمى اشمع قج أنو
 في مخة ألوؿ صياغتو تست العبخية نحػ ألفّ  جيجة؛ معخفة العخبية يعخؼ وىػ الييػد،

 الشدعة ضيػر ػى العخبية بشحػ تأثخه مطاىخ ومغ العخبية، نحػ غخار عمى األنجلذ
 والقياس التعميل في العخبية المغػية الجراسة مغ يقتخب بيحا وىػ مشيجو، في السشصقية
 .والججؿ والسشصق

 جؽمدكي أفكار أىػ

 : العسيقة والبشية الدطحية البشية .1

 الستكمع يدتعسميا نطخية، مجخدة وأشكاؿ تخكيبية قػاعج ىػ الكالـ أف   جػمدكي يخػ 
 :مدتػييغ عمى يكػف  يػلجه الحؼ واف الشطخية، المغة قػاعج يصبق ألنو انديابي؛ بذكل

 .الجواؿ مغ ندق وىػ يشصقو ما وىػ :ظاىري  مدتؽى  

 .جسيعيع المغة أبشاء فييا يذتخؾ التي السعشػية بالقزايا يتعمق عسيق: باطشي ومدتؽى 

 :والتؽليد التحؽيل .2

 وكحلظ الجسمة، عشاصخ مختمف بيغ القائسة العالقات يجرس الحؼ العمع ىػ: التحؽيل
 وإليو جػمدكي أستاذ وىػ ىاريذ إلى ويعػد ما، لغة في السسكشة الجسل بيغ العالقات

 .المغة في التحػيمية الشطخية تعػد

 الجسل مغ الالنيائي العجد ذلظ تشتج أف لغة أية وسع في أف   يخػ  عمع ىػ: والتؽليد
 في التػليجية الشطخية تعػد وإليو دكي،جػم إلى التػليج ويعػد المغة، في بالفعل تخد التي
 .المغة
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 الصفػلة، مشح بمغتو السثالي السدتسع أو الستكمع معخفة ىي :(الكفاية) القدرة .3
 جػمدكي ونعتيا بيا، سسع أف لو يدبق لع ججيجة جسل بتػليج لو تدسح والتي
 قػاعج مغ مكػف  مجخد نطاـ بسثابة وىي الحىغ، في قائع مجخد مفيػـ بأنيا
 .السسكشة الجسل مغ متشاه غيخ لعجد األصمي والسعشى الذكل تحجد

 (الكالمي األداء)المغؽي  االنجاز .4

 وأقػاؿ جسل في المغػية الكفاءة تحقيق أؼ المغػية، لمقجرة الفعمي االستعساؿ بو يخاد
 .ممسػسة مباشخة بكيفية مالحطتيا يسكغ

 :الكمي الشحؽ .5

 فيسا والخابصة الخاصة األنحاء بيغ والسػحجة الجامعة والعالقات اآلليات معخفة بو ويخاد
 .بيشيا

  العربي التراث في التحؽيمي التؽليدي السشيج

 القجماء، العخب الشحاة فكخ في التحػيمي التػليجؼ السشيج مغ أساسية سسات تػافخت
 .أبخزىا مغ ولعل

 :العخبي الشحػ في والفخع األصل ضاىخة .1

 فخع، والسعخفة أصل عشجىع فالشكخة كثيًخا، يياف وبحثػا الطاىخة ىحه إلى الشحاة تصخؽ 
 أصل إفّ  وقالػا فخع، والسؤنث أصل والسحكخ عميو، فخعاف والجسع والسثشى أصل والسفخد

 ويتابعػف  األصل عغ العخب الشحاة يبحث ىكحا ،(اصتبخ ػ اصصبخ)و( قػؿ ػ قاؿ)
 .عشو الفخع وتػلج تحػلو،

 يكتفػا لع إذ بالتعميل، ولعيع ىػ العخب الشحاة عشج والتػليج التحػيل مطاىخ ومغ .2
 وأسباب، عمل مغ وراءىا عسا بحثػا بل لمغة، الدصحية بالبشية يقتشعػا ولع
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 حخؼ ححؼ ثع ،(مغ) وبسعشى( الالـ) بسعشى نػعيغ، عمى عشجىع فالسزاؼ
 حخؼ يعسل كسا إليو السزاؼ في الجخ فعسل مقامو،  السزاؼ وقاـ الجخ

 أصل الالـ، ىػ جخ حخؼ تقجيخ عمى الشحاة رأؼ عمى( زيج   كتب: )مثال الجخ،
 .مقامو السزاؼ وأقيع الجخ حخؼ ححؼ إذ ،(لديج كتاب) الكتاب

 لع إذ العخب، الشحاة تفكيخ قي التحػيمي السشيج مالمح أبخز مغ والتأويل التقجيخ .3
 مغ كثيخ في ويؤولػف  يقجروف  أخحوا بل السكتػب؛ أو السمفػظ التخكيب عشج يقفػا
 .ُتحرى أف مغ أكثخ ذلظ عمى واألمثمة شغ،السػا

 والتحؽيل لمتؽليد تطبيقية أمثمة

 اسسية تػليجية إما ذلظ بعج وىي ،(فعمية و اسسية: )قدسيغ عمى عشجىع الجسمة تقع
 .فعمية تػليجية وإما

 التي( الخاـ الجسمة) أو( األصل الجسمة) أو( الشػاة ) بػ تدسى التي ىي التػليجية والجسمة
 .بديًصا اسشادًيا معشى تؤدؼ

 التػليجية والجسمة تحػيمية، فتربح الفعمية أو االسسية التػليجية عمى تغييخا يصخأ وقج
 كاف الحؼ السعشى عغ تحّػؿ ججيج لسعشى فتكػف  التحػيمية أما اإلخبار، لغخض تكػف 

 .بالسعشى مقعيت لغخض يكػف  فالتحػيل التػليجية، لمجسمة

 نافع   الجرُس  ػ

 ،(كاف) بديادة اسسية تحػيمية جسمة إلى تتحػؿ أف يسكغ اسسية، ػليجيةت جسمة ىحه
 :فشقػؿ

 نافًعا الجرُس  كاف ػ
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 في حرل قج الشفع ىحا كػف  إلى بالشفع الجرس اتراؼ كػف  مغ معشاىا ُنقل فقج
 :قمشا وإذا الساضي، الدمغ

 نافًعا الجرُس  أكاف ػ

 وقج ،(كاف)و( دةاليس) ىسا التحػيل عشاصخ مغ عشرخاف الجسمة في أصبح
 الدمغ في الشفع حرػؿ عغ الدؤاؿ إلى العشرخيغ بدبب الجسمة معشى تحػؿ

 :ُقمشا وإذا الساضي،

  الجرُس نافع   

 السبتجأ؛ عمى الخبخ تقجيع ىػ فييا التحػيل وعشرخ اسسية، تحػيمية جسمة فإنيا
 مكانو مغ يشقمو جعمو ما وىحا عميو، الزػء تدميط في وراغب بو، ميتع الستكمع  ألف

.الجسمة في الرجارة مكاف عمى الصبيعي  

  التؽليدي السشيج مؼ السحدثيؼ العرب الباحثيؼ مؽقف

 بجاية في إال السحجثيغ العخب  عشج تطيخ لع التػليجية أف   الباحثيغ بعس يخػ 
 عمى الػصفية الشدعة شغياف بدبب ذلظ تفديخ ويسكغ العذخيغ، القخف  مغ الدبعيشيات

 غخار عمى المغة بشيات في كتبػا الحيغ أبخز مغ ولعل آنحاؾ، العخبي المغػؼ  الفكخ
 الفيخؼ، الفاسي القادر عبج والجكتػر عسايخة، أحسج خميل الجكتػر)  ىع التػليجؼ السشيج

 ( .الػعخ مازف  والجكتػر

 عسايرة أحسد خميل الدكتؽر .1

 أبخز مغو  الحجيث، العرخ في المغة عمساء أبخز  مغ عسايخة خميل الجكتػر يعج
 .العخبية ثقافتشا في التػليجؼ التيار إلى يشتسػف  الحيغ األعالـ



 6 

 ،(وتخاكيبيا المغة نحػ في) كتاب أىسيا مغ ولعل عجة، مؤلفات عسايخة خميل ولمجكتػر
 .والتحميل السشاقذة مغ كثيخ إلى تحتاج التي التػليجية األفكار مغ عجدا يحسل إذ

 المغة عمع نتائج ضػء في المغػية األساليب ةدراس عسايخة خميل الجكتػر حاوؿ وقج
 ،(التراكيب تتزسشو الذي السعشى إبراز) ىي السخكدية الكتاب وفكخة ومعصياتو، الحجيث

 داخميا، مغ الجسمة في المغػية لمجاللة تفديخا يػجج أف عسايخة خميل الجكتػر حاوؿ وقج
 الشطخية في فػجج ،العخبي الشحػ في العامل بشطخية القػؿ يمغي وصفي مشيج وفق

 المغػية التخاكيب وصف خالليا مغ يسكغ التي األسذ بعس التحػيمية التػليجية
 :مشيا السػاشغ بعس في التحػيمية التػليجية الشطخة خالف قج أنو إال وتفديخىا،

 .ججيجة بسفاىيع التػليجية السرصمحات لبعس استخجامو .1

 يخاه  عسا مختمفة خيقةبص التػليجية الفكخة ضػء في القزايا لبعس عخضو .2
 .تذػمدكي

 التي الشػاة  يعجه جعمو بالسعشى عسايخة خميل الجكتػر اىتساـ أف بالحكخ الججيخ ومغ
 التخاكيب جسع شخيق عغ وأبػابو، العخبي الشحػ مباحث تختيب إلعادة مشيا يشصمق

 أساس عمى وليذ السعشى أساس عمى الُكبخػ  األبػاب مغ عجد في السحػلة الُجسمية
 .والعامل عسلال

 الفيري  الفاسي القادر عبد الدكتؽر .2

 بيحا مؤلفات ولو التػليجؼ، االتجاه تبشػا الحيغ السحجثيغ العخب الباحثيغ أبخز مغ وىػ
 المدانيات)كتابو في( السػسعة السعيارية الشطخية) تبشيو بو جاء ما أبخز ومغ الرجد،

 .(العخبية والمغة

 التي نطخيتو مغ تجاركو جػمدكي بو أراد ما( السعيار نسػذجاإل) أو السعيارية والشطخية
 ودعا مػقفو عغ عجؿ والسعشى الشحػ بيغ جػمدكي فرل فبعجما االنتقاد، إلييا وّجو
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 السكػف  في السعجع بإدراج قاـ ثع( السعيار إنسػذجو ضسغ الجاللي السكػف  إدراج) إلى
 .التخكيبي لمسكػف  األساسي

 وىي( السػسعة السعيارية الشطخية) إلى دعا فإّنو الفيخؼ  الفاسي القادر عبج الجكتػر أما
 والتشغيػ الشبر في وبخاصة الداللي التأويل في أثر الدطحية لمبشية أف   إلى تحىب التي

 خالؿ مغ الشحػية القزايا مغ العجيج القادر عبج الجكتػر عالج فقج وغيرىا، والتزسيؼ
 إلى تؽّصل وقد العربية، الجسمة في رتبةال قزية وأىسيا السػسعة، السعيارية الشطخية
 .الفعل عمى جسميا تبشي التي المغات صشف في العربية المغة ترشيف

 

 السراجع

 حّداف تساـ. د واألدب، المغة في مقاالت 

 التػاب عبج رمزاف. د المغة، عمع إلى السجخل 

  العبيجؼ الخحسغ عبج رشيج. د السعاصخ، المغػؼ  والبحث العخبية 

 العداوؼ  رحيع نعسة. د والسعاصخة، التخاث بيغ المغػؼ  حثالب مشاىج 

 عسايخة، أحسج خميل فكخ في دراسة الحجيث العخبي الشحػ في التػليجؼ االتجاه 
 (. ماجدتيخ رسالة)بػبكخ زكسػط
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 عمػ المغة

 والسقارن  التاريخيالسشيج 

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 التاريخيالسشيج  .1

في الجراسات المغػية الغخبية، وىػ مغ  ضيخ ىحا السشيج في القخنيغ الثامغ عذخ والتاسع عذخ
والسشيج السقارف، إذ ُعج السقارف جدًء مغ  التاريخي، وىشاؾ عالقة وثيقة بيغ السشيج أقجـ السشاىج

ـ( مؤسًدا لعمع ٖٙٛٔ) عشج المغػييغ الغخبييغ إذ ُيعّج جخيع التاريخي، وقج ضيخ السشيج التاريخي
ات  ، وقج أصبح ىحا السشيج ُعخًفا سائًجا في الجراسات الغخبية  وشبقػه عمى المغالتاريخيالمغة 

األوربية القجيسة كاليػنانية والالتيشية، وأىسمػا المغات الحجيثة التي كانػا يتكمسػف بيا؛ ألّنيع يخونيا 
شيء متغيخ وخجاع، وقج اتجيػا إلى الجدء الثابت مشيا وىػ السسثل في السكتػبة، أؼ أنيع أىسمػا 

ػبة مشيا، وييتسػف بالمغات القجيسة المغات السشصػقة الحجيثة التي كانػا يتكمسػف بيا، واعتشػا بالسكت
 السجونة والسكتػبة.

 التاريخيخرائص وسسات السشيج 

بجراسة التغيخات التي تعتخؼ لغة ما، أو مجسػعة مغ المغات عبخ  التاريخيُيعشى السشيج  .ٔ
مديختيا، ومطاىخ ىحا التغيخ وأسبابو ونتائجو، أؼ أنو يبحث في ضاىخة لغػية ما في 

التي ىا،  ويحاوؿ الباحث وفي ىحا السشيج أف يػفخ لتقدو أقجـ السرادر العخبية أو في غيخ 
الذعخية والشرػص استعسمت ىحه الطاىخة ، إذ يبجأ بالشقػش السكتػبة، ثع بالجواويغ 

، وىكحا إلى أف يرل بيا إلى آخخ مجاالت استعساالتيا اإلسالميةجاىمية، ثع بالشرػص ال
فييتع ببياف وصخًفا ومعشى وسياًقا الخاىشة، وخالؿ ىحه الخحمة الصػيمة يرف الكمسة صػتًيا 

   ما شخأ عمييا مغ تغيخات صػتية عبخ رحمة استعساليا مكاًنا وزماًنا.

عمى تتبع مطاىخ ىحا التغيخ في  بػ )التغيخ المغػؼ(، وىػ مشيج قائع التاريخييختبط السشيج  .ٕ
، وقج يعتقج بعس المغػييغ أف لغة ما، ومحاولة تفديخىا والكذف عغ العػامل السؤدية ليا
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ىحا التغيخ ىػ فداد في المغة أو انحخاؼ عغ التعبيخ الرحيح، إال أف ىحا ليذ صحيًحا؛ 
رىا أو التغاضي ألف التغيخ غالًبا ما يكػف ضخورة ممحة، أو حقيقة واقعة ال يسكغ انكا

عشيا، ومغ ذلظ أنشا قج نحتاج إلى كمسات ججيجة لمتعبيخ عغ حاجات ججيجة وقج نقتخض 
مغ المغات األخخػ وبيحا نزيف كمسات ججيجة إلى لغتشا، أو قج نزصخ إحياء كمسات 

استسخار، وال يشبغي أف يفدخ دائًسا عمى أنو فداد أو ميجػرة، وىحا يعشي أف المغة تتغيخ ب
 Historical، وىحه التغيخات التي تريب المغة تقع في اشار عمع المغة التأريخي) انحخاؼ

Linguistics). 

عمى الجانب السكتػب مغ المغة، فالسادة المغػية السشصػقة لسخحمة  التاريخييعتسج السشيج  .ٖ
زمشية سابقة لمسخحمة السعاصخة ال تتػافخ لجػ الباحث ووسائل التدجيل لع تختخع اال حجيثا 

فالسدائل الرػتية مثال تؤخح ، وسيمة قاصخة بل عاجدة عغ تسثيل السشصػؽ  ة، والكتاب
تسثيال صحيحا، والعخبية احتفطت بالجانب  األصػاتسثل ت الف الكتابة ال بالسذافو والدساع

السشصػؽ حتى زمانشا متسثمة في قخاءة كبار القخاء لمقخآف الكخيع، إذ أخح القخاء يتشاقمػنيا 
 الرحيحة. األسانيجسالف عغ شخيق خالفا عغ 

ىػ أف بشاء ومسا ساعج العخبية أيزا عمى االحتفاظ بجانبيا السشصػؽ حتى زمانشا 
وقج أتاح لشا ىحا معخفة بعس ألوزاف معيشة وشخؽ اشتقاؽ محجدة،  الكمسة فييا خاضع

 الحقائق الرػتية.
 

 نقد السشيج التاريخي

التاريخي وقممػا مغ شأف الجراسات المغػية التي ف السشيج لقج حارب عمساء المغة الػصفيػ 
وانرخفػا إلى دراسة المغات الحجيثة التي يتجاوليا الشاس وما يتذعب  ،تعتسج عمى الػثائق والسجونات

 عشيا مغ ليجات محمية، ولعل مغ أبخز السعارضيغ ليحا السشيج.

بالجراسة غيخ التاريخية لمغة ييتع  ، الحؼ رفس الجراسة التاريخية لمغة، ويخػ أف عمع المغةـ كريدتال
، ، أؼ دراسة مخحمة معيشة مغ المغة في وقت بعيشو بغس الشطخ عغ تاريخيا الدابق أو الالحق

 وأىع األسباب التي دعت كخيدتاؿ الى ىحا السػقف:
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إف التغيخ المغػؼ لع يعج يذغل المغػييغ اليػـ كسا كاف يذغميع في  التاسع عذخ؛ ألنيع  .ٔ
السجاالت العسمية، أو ما يعخؼ اليػـ بػ )عمع  باالفادة مغ نتائج العمػـ المغػية فياىتسػا 

مثل )صشاعة السعجع، وتعميع المغات القػمية واألجشبية،وعالج أمخاض ، المغة التصبيقي(
 الكالـ والعادات المفطية والكالمية والتخجسة( وغيخ ذلظ.

بحث العمسي، وىػ أمخ يجعل مغ السدتبعج إّف دراسة التغيخ المغػؼ ال تخزع لسقتزيات ال .ٕ
 الػصػؿ مغ دراستو إلى نتائج يسكغ التحقق مشيا تجخيبًيا.

؛ ألّف المغات في رأؼ مغ عمساء المغة الحيغ رفزػا السشيج التاريخي في الجراسة المغػية ـ سؽسير،
لحالة سػسيخ يسكغ وصفيا في أؼ وقت دوف الخجػع إلى أحػاؿ سابقة كاف ليا تأثيخىا في ا

 في الػقت السحجد.السػصػفة 

ال ُيعيششا عمى تعميل الطػاىخ التي وصف الطاىخة فقط   ويؤخح عمى كخيدتياؿ وسػسيخ أفّ 
تػجج في ىحه المغة يطل أمخا بالغ الرعػبة إذا لع ُيعخؼ ليحه المغة فتخات تاريخية متباعجة يسكغ 

الكثيخة ، عشجئح يسكشو الكذف  األجياؿسقارنة بيشيا، وعخفة صػر التصػر الشاتجة عبخ الشاتجة عبخ ال
 صػر ىحا التصػر. إحجػعغ الدخ الحؼ يكسغ وراء 

والسثاؿ عمى ذلظ أف المغة العامية التي نتجاوليا اليػـ يسكغ وصفيا مغ نػاحييا السختمفة عغ شخيق 
 .الفرحى في العخبية ة والتخكيبية والجالليةمعخفة نػاحييا الرػتية والرخفي

  الدراسة المغؽية العربية التراثية والسشيج التاريخي

في الساضي دراسات تاريخية لغػية ذات شأف، فقج تخكدت جيػد المغػييغ  لع يتيدخ لمعخبية
 اإلسالـعمى دراسة المغة في عرخ االحتجاج المغػؼ، أؼ مغ العرخ الجاىمي مخوًرا برجر 

الشاشقة  األجياؿمعاييخ ثابتة لمغة تمتـد بيا  إيجاد، وكاف ىحا بقرج ىػ(ٓ٘ٔوانتياء بحػالي )
تسثل مخحمة  ألنياكاف ىحا بدبب رغبتيع في الحفاظ بيحه الرػرة بالعخبية في العرػر الالحقة، 

 .وؿندوؿ القخآف الكخيع وضيػر الدشة الشبػية السصيخة وسيخة الدمف الرالح مغ السدمسيغ األ

وقج كاف ىحا سببا في ضيػر دراسة لبعس المغػييغ القجماء تيتع بطاىخة المحغ المغػؼ في 
 .العرػر الالحقة لالحتجاج
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عرػر لغػية عجيجة تستج عمى رقعة أما ما ُسسي بعرخ االحتجاج المغػؼ فيػ في حقيقتو 
زمانية تزخب في عسق الدمغ إلى ثمثسائة عاـ، وقج تصػرت المغة خالليا وقبميا تصػرا أثخ في 

بأف يمتفتػا إلى ىحا في اختالؼ الدماف والسكاف والجػار، إال أف ىحا لع يفت القجماء مغ المغػييغ 
ا، بل إنيع انتبيػا إلى أثخ الدمغ في تحػؿ حجيثيع عغ تبايغ الميجات واألصػات والتخاكيب أحيان

وصف واو القدع بأنيا أكثخ  ىػ(ٖٔٔالريغ والتخاكيب مغ زمغ إلى زمغ ، مغ ذلظ أف ابغ الدخاج)
 .ثع أشار إلى أف أكثخىا شيػًعا كاف الباءأدوات القدع شيػًعا 

 
 حاجة العربية إلى السشيج التاريخي

، بيج أّف ىحا ال أسسىاعتشت الجراسات المغػية إلى الحفاظ عمى المغة القخآنية وىػ ىجؼ 
يتعارض مع ىجؼ آخخ يتصمبو السشيج التاريخي وىػ مخاقبة التصػر الجاللي لمكمسات واألساليب 

 وتكسغ أىسية السشيج التاريخي في الجراسات المغػية مغ خالؿ ما يأتي:نفديا، العخبية 

 دراسات السعجسية الفي  .1

 العخبية بحاجة ماّسة إلى معجسات لغػية تكسل معجساتشا السعيارية القجيسة، وتبيغ لشا أمػًرا، مشو:

الَسْيد بيغ العخبي األصيل والسعخب والجخيل الحؼ وفج إلى العخبية مغ لغات أخخػ عمى  . أ
 مخ العرػر.

عة، وفي مجاالت استعسالو تتبع سيخ حياة المفع العخبي، وذلظ عبخ مخاحل زمشية متتاب  . ب
السختمفة مع مالحطة ما شخأ عمى األلفاظ مغ تصػر أو تغييخ في السعشى والسزسػف، في 

 كل عرخ مغ عسخ المغة .

والعخبية لع يشفرل ماضييا عغ حاضخىا كسا ىػ الحاؿ في المغة االنكميدية ، إذ ما تداؿ 
بسخاحميا ييدخ البشائيا االتراؿ العخبية تتػاتخ فييا أسباب ربط الساضي بالحاضخ، وىحا 

التاريخية فيفيسػىا، ومع ذلظ فإف العخبية ما زالت تفتقخ إلى معجع تاريخي تأصيمي عمى غخار 
 معجع اكدفػرد التاريخي لمغة االنكميدية.
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لػضع معجع  (  August Fischerوقج كانت ىشاؾ محاولة لمسدتذخؽ األلساني )فيذخ()
بعشػاف)السعجع المغػؼ التاريخي(، إذ لع ُيشجد مشو إال السقجمة وبعس مادة اليسدة، وذلظ بدبب 

 ـ.ُٜٚٙٔنذخ ما انجده في القاىخة سشة ـ، وقج ٜٜٗٔمػت فذخ في عاـ 

وىشاؾ محاولة أخخػ لبعس السدتذخقيغ األلساف أمثاؿ)انصػف شبيتالخ، وفػلف ديتخير فيذخ، 
، وقج صجر مشو مجمج سشة وىمسػت جيتيو( إلصجار )معجع المغة العخبية الفرحى(ونفخيج أولساف 

 ، وبعس السالـز مغ السجمج الثاني في سشػات الحقة.ٜٓٚٔ

ليذ الشحػ العخبي العخبي بسشأػ عغ الجراسة التاريخية، ولخبسا يطغ : في الدراسات الشحؽّية .2
وقج تختب عمى ىحا الفيع سديا التصػر، بعزيع أّف الشحػ ىػ قػاعج ثابتة وىحه الثػابت ال ي

 بعس الطػاىخ الشحػية مغ ذلظ:كيفية التعامل مع 

 تمكسػا عمى ىحه المغة كثيًخا إال أنيع لع يتصخقػا إلى أنيا تسثل أصال قجيًسالغة )أكمػني البخاغيث(أ . 
 والقاعجة تصػر. السعيار ىي البخاغيث(أصبحت الدامية،وأّف)أكمتشي المغات مع تذتخؾ فيو العخبية

فشقػؿ: مشيسا معيار جائد وقاعجة مصخدة،  كال إف   مغ حيث كالتخكيب الفعميالتخكيب االسسي ب . 
) التخكيب االسسي أصبح أكثخ شيػًعا في لغة قػـ َكُثخ احتكاكيع بغيخ بيج أّف  )زيج  قاـ، وقاـ زيج 

خالؿ التخكيب االسسي وحجه، فإذا العخب كاألوروبييغ مثال، الحيغ تؤدػ الجسمة الخبخية عشجىع مغ 
 ُقِجـ الفعل أصبحت الجسمة استفيامية.

ػ ىػ ليذ جثة ىامجة وجامجة ال تقبل التصػر واالتغيخ،بل أنو يذبو حيتزح مسا تقجـ أف الش
ذرات الساء اليادئة في إناء زجاجي صاؼ،يالحطيا الخائي لمػىمة األولى أنيا ساكشة وثابتة بيج أف 

 ذرات الساء تتحخؾ بيجوء نحػ األعمى واألسفل بفعل ما فييا مغ عػامل التفاعلواقع األمخ أّف 
 الجاخمي،وكحلظ الشحػ عمى الخغع مغ وجػد السعيارية فيو إالأف ىشاؾ حخكة تغيخ ىادئة تعتخيو.

والجسػد  في ليدت الجراسة الرخفية دراسة تتدع بالثبػت : في الدراسات الررفية .ٖ
 الشحػ، نالحع ذلظ مغ خالؿاالستعساؿ، بل ىي مثل 

 أصبحت قياسية لكثخة الحاجة إلييا.ّف بعس الريغ الرخفية قج كانت سساعية فإ  . أ

 السرادر الرشاعية وضاىخة الشحت كانت قميمة ثع كثخت أمثمتيا عبخ العرػر .  . ب
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ىشاؾ بعس األوزاف الفعمية كانت قميمة ثع ُىجخت ىجخاًنا ، مثل: ) افعشمل كاقعشدذ،  . ت
 سمشقى، وافعّػؿ كاجمّػد...(.وافعشمى كا

 
 

 ن السقارالسشيج . 2 

ىػ جدء مغ السشيج التاريخي في دراسة المغة، إال أنو يتسيد عشو كػنو يعشى ببحث الطاىخة 
، ويخكد بذكل خاص عمى بحث الطاىخة في المغات التي تشتسي إلى المغػية في أكثخ مغ لغة 

، كأف  اليشجية األوربية، ويكػف ىجفو التأصيل التاريخيأصل واحج كالمغات الدامية أو الحامية أو 
في أخػاتيا، أو حجاثتيا بتفخد المغة السعشية بيا مغ بيغ أخػاتيا، وفق  اُيدتجؿ عمى الطاىخة بالتساسي

، وقج يبحث الطاىخة في لغات تشتسي إلى أصػؿ متشػعة ولكغ غايتو تبقى تاريخ حياة  تمظ المغة
 تأصيمية تصػرية.

 نذأتو

ضيخ السشيج السقارف بعج أف اكتذفت المغة الدشدكخيتية، ثع تصػر تصػرا كبيخا في القخف 
بدبب السقارنات التي أجخاىا المغػيػف بيغ المغة الدشدكخيتية والمغات األوربية التاسع عذخ، 

 السختمفة وقج أثبتت أف كثيخا مغ ىحه المغات تحسل أوجو شبو في البشية والسعجع.

الباحثػف في مجاؿ المغات الدامية، فطيخت بحلظ مجسػعة يج السقارف عشجما شبقو وقج تصػر السش
 المغة العخبية والعبخية واآلرامية واالكجية والعخبية الجشػبية  في اليسغ والحبذة.

ما ورد األصػات والرخؼ والشحػ والجاللة، وعمى سبيل السثاؿ  ومجاؿ استعساؿ ىحا السشيج ىػ في
فكل  األسخة الػاحجة،  غةمدتسخة دوف تغيخ ُيحكخ في كل لأف ىشاؾ أصػاًتا  في السدتػػ الرػتي

المغات الدامية مثال يػجج فييا صػت الخاء دوف تغيخ، وعمى العكذ في بعس األصػات التي 
لتغيخات بعيجة السجػ مشيا صػت الزاد الحؼ اختفى بسزي الػقت مغ كل المغات خزعت 

  الدامية باستثشاء العخبية.

 حاجة العربية إلى السشيج السقارن 
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لع تكغ الجراسات السقارنة مشيًجا متبًعا عشج عمساء العخبية القجماء، وإف حرمت مقارنة فيي عخضية 
وعابخة كاإلشارات السقارنة الدخيعة التي أشار إلييا سيبػيو والفارسي وابغ جشي وغيخىع؛ ألنيا لع 

اؽ عمى الشحػ الحؼ عخفتو الجراسات المغػية تكغ مغ خالؿ مشيج محجد السعالع وواسع الشص
ا ًً  .حجيَث

سػف بػجػد صمة وثيقة تجسع العخبية بمغات أخخػ كالعبخية مخبية القجماء يععوقج كاف عمساء ال
 :والكشعانية والدخيانية، ولعل مغ أبخز ىحه األقػاؿ

أّف الكشعانييغ كانػا  في مادة)كشع( في كتاب العيغ ىػ(٘ٚٔما ذكخه الخميل)رحسو هللا()  . أ
 يتكمسػف بمغة تزارع العخبية.

الحؼ قارف بيغ أداة التعخيف في العخبية  إلى مقارنة ىػ(ٕٕٗ)أبػ عبيج القاسع بغ ساّلـ  . ب
 والدخيانية.

يحه الرمة الػثيقة بيغ العخبية والدخيانية والعبخية الحؼ صخح ب ىػ(ٙ٘ٗابغ حـد األنجلدي) . ت
خ العخبية والعبخانية والدخيانية أيقغ أف اختالفيا ىػ مغ نحػ والحسيخية، إذ قاؿ: ))فسغ تجب

وإنيا البمجاف ومجاورة األمع، ما ذكخنا مغ تبجيل ألفاظ الشاس عمى شػؿ األزماف واختالؼ 
 .(ٖٓ/ٔ)األحكاـ في أصػؿ اإلحكاـ:لغة واحجة في األصل((.

سّساه) جالء الَغَبر عغ لداف نقمت السرادر القجيسة أّف أبا حياف  ألف كتاًبا في الحبذية  . ث
 الحبر(.

التي وردت عشج القجماء ال تعشي أنيع عخفػا السشيج السقارف وساروا عميو في  اإلشاراتوىحه 
 في العرخ الحجيث.ألّنو وليج الجراسات الغخبية دراساتيع المغػية عمى نحػ ما وجج عشج الغخبييغ، 

ية العخبية ما زالت تحتاج إلى السشيج السقارف في وقج أوضح الباحثػف السحجثػف أف الجراسات المغػ 
 جسيع مدتػيات المغة، مغ ذلظ: 

 السدتػػ الرػتي .ٔ

مّخ صػت الجيع بتصػرات كثيخة، وما زاؿ في نصقو خالؼ بيغ البمجاف العخبية، فالسرخيػف يشصقػف 
لجيع داال، وفي بيئات ُأخخػ في مرخ يشصقػف ا ( االنكميدية،gيذبو بشصقو ) )گ(الجيع)ج( كاًفا 
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كسا في  شجخية مغ وسط المداف،وتشصق عشج العخاقييغ )ج( جيًسا  فيقػلػف:)دير في جير(،
 .)چ(شفل، وتشصق عشج الذامييغ بشصق قخيب مغ الذيشي  child)كمسة)

وىحا التعجد في نصق الرػت يسكغ أف ُيبحث مغ خالؿ السشيج السقارف، إذ نخجع إلى المغات  
الشحػ  كاف عمىالشصق  عمساء الداميات أف وجج، فقج الدامية القجيسة وكيفية نصقيا ليحا الرػت 

 اآلتي:

 (.gamal ) شصقالحبذية يُ  . أ

 .(gamluاألكجية ُيشصق )  . ب

 (.gãmãlالعبخية ُيشصق ) . ت

 (.gamlãالدخيانية ُيشصق) . ث

(، يتزح مغ خالؿ السشيج girl( االنكميدؼ، في كمسة)gوىحا الشصق يذبو نصق صػت )
السقارف أف الشصق األصمي ليحا الرػت ىػ نصق السرخييغ الحؼ يشصقػنو برػت قخيب مغ 

 مل(.گالكاؼ)جسل ػ 

 السدتػػ الرخفي  .ٕ

 مغ ذلظ:  السشيج السقارف في الجراسات الرخفية لسعخفة أصػؿ بعس األبشية والريغ،  إلىنحتاج 

ىػ )قػؿ، بيع، ورمي،  ذىب المغػيػف العخب القجماء أف  أصل )قاؿ، باع، رمى، تال(، . أ
، أؼ أف العخب القجماء لع يتكمسػا بػ)قػؿ وتمػ(، وىي أصػؿ قياسية مفتخضة لع ُتدتعسل

 خاض ُتػّصل إليو عشج تصبيق القاعجة الرخفية عميو.بل ىػ افت(، وأخػاتيا

أّف ىحه األصػؿ كانت مدتعسمة فعال في المغات الدامية إال أّف الجراسات السقارنة قج أثبتت 
، و َدَيَغ بسعشى داَف، ورَمَي فالحبذية تقػؿ: )َبَيَغ بسعشى تحقق، ويقابل: )باف( في العخبية القجيسة، 

وبػساشة السشيج السقارف تػّصمشا إلى أف ىحه الريغ ىي كانت سعشى تال(، بسعشى َرَمى ، وَتَمَػ ب
 أو مقجرة.مدتعسمة قجيسا ولع تكغ مفتخضة 
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فالبرخيػف )اسع( لجييع مذتق مغ الدسػ، واأللف فيو  اختمف المغػيػف في كمسة)اسع( . ب
الػاو وذىب الكػفيػف إلى أّف )اسع( مذتق مغ الػسع وااللف عػض مغ عػض مغ الػاو، 

 أيَزا.

)اسع( في العبخية ىي)ِشْع(، واآلرامية )َشسا(، وأّف األلف في آخخه  وقج أثبتت الجراسات السقارنة أف  
أداة التعخيف ، وفي األكجية)ُشْع(، يتزح عشج الشطخ في األصل نجج أنو يبتعج عسا ذىب إليو 

 الكمسة ثشائية األصػؿ. البرخيػف والكػفيػف، إذ أّف اليسدة في )اسع( ىي ليدت أصمية، وأف

 

 السدتػػ الشحػؼ  .ٖ

عّج الشحػيػف األلف في )وامؤمشاه، وازيجاه( ألًفا زائجة، وكل مغ )مؤمغ، زيج( مبشي عمى  . أ
الزع في محل نرب، وأف الياء فييسا لمدكت، إال أّف السشيج السقارف قج فّدخ ىحه األلف 

زيجاه، كأنسا قاؿ: يا زيج يا، فإذا ُمصل عمى أّنيا بقايا حخوؼ نجاء مكخرة، فالحؼ يقػؿ: يا 
 الرػت كثيًخا انتيى الشفذ فقاؿ: يازيجاه، وكحلظ في بقية الكمسات.

 

 يا زيد يا 

 يا زيد اه

والجليل عمى ذلظ أّف المغة الحبذية الجعدية، ُيحكخ فييا حخؼ الشجاء في أوؿ التعبيخ، ثع ُيحكخ 
بعزو، فيقاؿ مثال: )اوبئدت او(، معشاىا: )يا امخأة يا(. السشادػ، ُثع ُيكخر حخؼ الشجاء أو ُيكخر 

)أو( =)يا(، )ِبِئدْت(= )امخأة( + أو = يا، وقج تححؼ اليسدة مغ حخؼ الشجاء األخيخ لتربح 
 )أوِبِئدتػ(.

 أصل )حتى( . ب

 ورد في نقر الشسارة كمسة )َعْجَكي( بسعشى )حتى(، جاء في الشقر:

 بكدمػؿ بمدعج ذو ولجه((ٚيػـ ٖٕٕبمغو َعْجكي ىمظ سشة))ووكميغ فخسػ لخـو فمع يبمغ ممظ م
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 ويعشي ىذا الشص

اليػـ الدابع مغ كدمػؿ، ياَسْعَج ٖٕٕ)) ووّكمو الفخُس والخوـ، فمع يبمغ ممظ مبمغو، حتى ىمظ سشة
 مغ َوَلَجُه((. نالحع أّف أصل )حتى( )َعْجكي(، كيف أصبحت عجكي حتى؟

)عجكي( حخؼ الشرب السذيػر الحؼ يجخل عمى الفعل  يحكخ بعس عمساء الداميات أّف )كي( في
 وقج تخكبت مع )عج(. السزارع

يتزح أّف )حتى( تقابميا في الداميات )عج(، وقج كذف لشا السشيج السقارف أنيا في العبخية )َعْج( 
 وفي اآلرامية )َعْج( أيًزا.

 عد  ←حتى 

أبجؿ صػت التاء السيسػس في ىاتيغ المغتيغ داال، وىػ صػت مجيػر يتجانذ مع العيغ 
السجيػر، ومعشى ذلظ أف صػت العيغ في ىحه الكمسة ىػ األصل الدامي الحؼ احتفطت فيو ُىحيل 

عتى(، وقج سّساىا المغػيػف القجماء بػ   ←)وىي احجػ لغات العخب( إذ يقػلػف في )حتى 
 35ٌوسف: ) چڭ ۓچفحة)ىي جعل الحاء عيًشا(، وقج قخأ ابغ مدعػد قػلو تعالى:)الفحفحة(، والفح

 ( ))عّتى حيغ((.

ُيفاد مغ الجراسة السقارنة لسعخفة بعس أصػؿ بعس الطػاىخ :يالسدتؽى السعجس .ٗ
 السعجسية، مغ ذلظ:

 وُندب السعشى، وىػ يعشي)انحشى وانترب(، الفعل )سجج( عّجه المغػيػف القجماء مغ األضجاد
 ، وقج أثبت الجرس السقارف أف )ساكج( في العبخية يعشي)الخزػع( في أحج معانيو، الثاني إلى شيء

قبل أف يتخرز في شيء بسعشى االنتراب، وسائخ القبائل األخخػ بسعشى االنحشاء، وىحا يجؿ 
 أف السعشى الدامي القجيع عاـ يرجؽ عمى االنحشاء واالنتراب.

 الدراسات العربية الحديثة السشيج التاريخي والسقارن في

في العرخ الحجيث أصبح لمجراسة السقارنة مشيجيا الخاص مشح اقتخح الديخ وليع جػند 
"W. Jones".  ىحا السشيج قخب نياية القخف الثامغ عذخ، وشبقو مغ بعجه عمساء بارزوف مػغ

 Grimm "، و " جخيعBopp " ، و" بػب Rask "، و" راسظ"Schlegal "أمثاؿ " شميجل
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وقج شبقػا ذلظ عمى المغات اليشجية األوربية، ثع اتدع نصاؽ الجرس السقارف عشجىع ليذػسل 
العػخبية والمغػات الدػامية فيسا بعػج، عمى يج كل مغ : " نػلجكة " و" بخوكمساف " و" 

 بخجذتخاسخ" و" رايت "، ثع " مػسكاتي " الحؼ يعج مغ أشيخ مغ قاـ بحلظ.

لسحجثيغ العخب بالجراسات المغػية الدامية السقارنة عمى جسيع وقج اىتع بعس المغػييغ ا
السدتػيات أو الشطع الفخعية لمغة، ونعشي بحلظ مدتػيات الجرس المغػؼ الحجيث ]الرػتية ػ 
الرخفية ػ التخكيبية ػ الجاللية[ متسسيغ بحلظ مدػيخة أسػالفيع. ففي مرخ بخز في ىػػحا السجاؿ 

أ.د. دمحم سالع الجخح، وأ. د. رمزاف عبج التػػػاب وكحلظ أ. د. أ. د. الدػيج يعػقػب بكخ، و 
محسػد حجازؼ، و أ. د. عبج الفتاح البخكاوؼ، و أ. د. عسخ صابخ. وفي الذػػاـ واألردف 
والعػػخاؽ أ. د. يحػيى كسػاؿ، وأ. د. محػسج التػػنػجي، وأ.د.إسساعيل عسايخه، وأ.د. إبخاىيع 

 وأ. د. دمحم حديغ آؿ ياسيغ. خحسغ الُعبيجؼ،وأ.د. رشيج عبج ال الدامخائي،

كسا ضيخ في السغخب العخبي العجيج مغ الجراسات المغػية الدامية السقارنة عمى يج العػجيج 
 السرصفى حدػني.د. مغ الباحػثيغ مشيع : أ. د. أحسج شحالف، و أ. د. محسػج السػجالوؼ، وأ. 
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 عمػ المغة

  السدتؽى الررفي

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 

 معاني األبشية

 االسػ والفعلأوال. 
إف  لبشية االسع والفعل مغ الشاحية الرخفية داللة، وىحه الجاللة فييا فخوؽ دقيقػة يجػب مخاعاتيػا عشػج 

 الدياؽ.

 .عمى الثبػت: يجّؿ فاالسػ

يجّؿ عمى التججد والحػجوث؛ ألف  االسػع غيػخ مقيػج بػدمغ فيػػ أعػع وأشػسل وأثبػت مػغ الفعػل  :الفعلو 
زػارع مقيػج بػدمغ الحػاؿ فالفعػل الساضػي مقيػج بػالدمغ الساضػي، والسالحؼ يكػف مقيػًجا بػدمغ معػيغ، 

 واالستقباؿ.

أف يثبػػت بػػو السعشػػى لمذػػيء  مػػغ  إف  مػضػػػع االسػػع عمػػى : ))فػػي ذلػػظ  القػػاىخ الجخجػػاني قػػاؿ عبػػج
السثبت . وأما الفعل فسػضػعو عمى أف يقتزي تججد السعشى غيخ أف يقتزي تججده شيئا بعج شيء

 بو شيئا بعج شيء(( دالئل اإلعجاز

 واألمثمة عمى ذلظ: 

( )  جسمة اسسية أفادت ثبػت االجتياد لديج زيج مجتيج 

)  اد لو بعج إف لع يكغ.جسمة فعمية أفادت حجوث االجتي ) يجتيج زيج 
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، وكػػػػحلظ فػػػػي وكػػػحلظ )حػػػػافع( اسػػػػع فاعػػػػل دؿ عمػػػػى الثبػػػػػت، و)يحفػػػع( دؿ عمػػػػى الحػػػػجوث والتجػػػػجد
 شب ويخصب(، و) قاتل ويقتل(...الخ.)خا

يػجؿ فػي كثيػخ مػغ السػاضػع عمػى ثبػػت السرػجر فػي الفاعػل  اسـػ الفاعـل)) إف  قاؿ الفخخ الخازؼ: 
. الخسػػخ شــاربوفػػالف  ،الخسػػخَشــِرَب كسػػا ُيقػػاؿ: فػػالف  وال يػػجؿ عميػػ والفعــل الساضــيورسػػػخو فيػػو، 

، فإنو ال يفيع مغ صيغة الفعل التكخار والخسػخ ومغ اسػع الفاعػل وفالف نفَح أمخه ، وفالف نافُح األمخ
 التفديخ الكبيخ: ُيفيع ذلظ((

 

فػي السعشػى وقج جاءت أمثمة كثيخة في القخآف الكخيع عمى داللة بشية االسع والفعل، وىي فخوؽ دقيقػة 
  تػّضح مجػ إعجاز القخآف الكخيع، مغ ذلظ:

    193األعراف:  چ      سواء علٌكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون     چ. قاؿ تعالى: ٔ

باالسػػع، ولػػع يدػػػ    چ      صووامتون      چبالفعػػل، وقػػاؿ أيًزػػا:            چ أدعوتموووهم چقػػاؿ: 
، أو أأنتع داعػػىع أـ أنػتع صػامتػف باالسػسية، والدػبب فعميةبيشيسا، فمع يقل: أدعػتسػىع أـ صستع بال

لإلنداف ىػي الرػست وإنسػا يػتكمع لدػبب ُيعػخض لػو، ولػػ رأيػت إندانػػًا في ذلظ: )) أف  الحاؿ الثابتة 
بل  ُيكمع نفدو الّتيستو في عقمو، فالكالـ شارػء ُيحجثو اإلنداف لدبب ُيعخض لو ولحا لع يدػ  بيشيسا

، وداء عمػػى الحػػاؿ الصارئػػة بالفعػػل )دعػتسػػػىع( )صػػامتػف(باالسػػع مػػى الحػػاؿ الثابتػػة جػػاء لمجاللػػة ع
  .ٔٔأؼ: أأحجثت ليع دعاء أـ بقيتع عمى حالكع مغ الرست((. معاني األبشية:

إنســـا نحـــؼ  إنـــا معكـــػ اوإذا لقـــؽا الـــذيؼ قمشـــؽا قـــالؽ قمشـــا وإذا خمـــؽا إلـــى شـــياطيشيػ قـــالؽ    چ. 2
 ٤٢البقرة:  چ مدتيزئؽن 

فػػػخؽ بػػػيغ قػػػػليع لمسػػػؤمشيغ وقػػػػليع ألصػػػحابيع، فخاشػػػب السػػػؤمشيغ بالجسمػػػة الفعميػػػة الجالػػػة عمػػػى  فقػػػج
وخػػاشبػا جسػػاعتيع بالجسمػػة االسػػسية السؤكػػجة الجالػػة عمػػى الثبػػػت  چ آمشػػا چالحػػجث والتغيػػخ بالفعػػل 

  چ إنا معكع چوالجواـ

آل چ  ال يخمــف السيعــادربشــا إنــغ جــامع الشــاس ليــؽم الريــب فيــو إن ه         چقــال تعــالى: . 3

  ٩عمران: 
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واألصػػل: تجسػػع الشػػاس ألنػػو فػػي االسػػتقباؿ وألف األمػػخ متحقػػق ثابػػت أخبػػخ عشػػو باسػػع الفاعػػل الػػجاؿ 
 .عمى الثبػت

إنَّ في ذلغ ألية لسؼ خاف عذاب االخرة ذلغ يؽم مجسؽع لو الشاس وذلـغ         چقال تعالى: . 4
  ٤٠١هود:  چيؽم مذيؽد

لسا فيو مغ الجاللة عمى  عمى الفعل السدتقبل الحؼ ىػ )يجسع( الحؼ ىػ )مجسػع(آثخ اسع السفعػؿ 
 وأنو السػصػؼ بيحه الرفة.لميـػ معشى الجسع ثبات 

 

 

 ثانيــــًا: معاني أبشية الجسؽع
عمػى أوزاف كثيػخة ربسػا ترػل  الجسع عمى قدػسيغ جسػع سػالع)السحكخ والسؤنػث( وجسػع التكدػيخ، وىػػ

 وكافخيغ.، وقج يكػف لالسع الػاحج جسػع عجة، مثل: كافخ وكفار وَكَفخة ػػًاإلى سبعة وعذخيغ وزن

 والدؤاؿ: ىل تختمف معاني الجسػع باختالؼ األوزاف؟

، ذلػػظ أف  )َفَعمػػة( تختمػػف فػػي داللتيػػا تختمػػف بػػاختالؼ األوزاف الجسػػػع أبشيػػةوفػػي الحقيقػػة أف  معػػاني 
فػخوؽ دقيقػة فػي السعشػى عػغ ) الُكتّػاب(، ولػػال اخػتالؼ أؼ أف )الَكَتبة( فييا  عغ الجسع عغ )ُفّعاؿ(

  السعشى لسا اختمفت األوزاف، وأىع األسباب التي أدت إلى اختالؼ أوزاف الجسػع، ىي:

: قج تختمف لغات العخب في بعس الجسػع، مػغ ذلػظ مػا ذكػخه سػيبػيو أف اختالؼ لغات العخب.  ٔ
بعػػس جسػػع ِخسػػار فتقػػػؿ: ُحْسػػخ، وُخْسػػخ، وقػػاؿ إف   تسيًسػػا تخفػػف )ُفُعػػال( كُحُسػػخ جسػػع حسػػار، وُخُسػػخ

يقػلػػف ، وبعزػيع اآلخػخ  ِفدػاؿيجسػع عمػى  عشػجىع َفْدالال مكاف، و  العخب يقػلػف: أمكغ في َمْكغ
 .(أجُبل)جَبل ، في 

 ربسا قج ُخررت بعزيا داللًيا، مغ ذلظ:وقج وردت شائفة مغ الجسػع في القخآف الكخيع، 
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داللػة معيشػػة  لػػو فكػػل جسػع (التػي ىػػي جسػع ميػت الجسػػع )السػػػتى واألمػػات والسيتػػػف ألفػاظ  . أ
 .في القخآف الكخيع

: استعسل ىحا الجسع في القخآف الكخيع لسغ أصابيع السػت حقيقة، وقج وردت ىحه المفطة السؽتى
 في القخآف الكخيع تجؿ عمى ىحا السعشى، مغ ذلظ سبع عذخة مخة

   :٠٤٠البقرة:  چ إبراىيػ رب أرني كيف ُتحي السؽتى وإذ قالچ قؽلو تعالى  
 :٤٤٤األنعام:  چ ولؽ أنشا نزلشا إلييػ السالئكة وكمسيػ السؽتى چ  وقؽلو تعالى  

 األمؽات: استعسل ىذا الجسع لمسؽت السعشؽي، مؼ ذلغ 

 :٠2البقرة: چ كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكمچ   قؽلو تعالى  

   ــ چوقولههت تعههال ــدعؽن مــؼ دون ه ال يخمقــؽن شــيخا وىــػ يخمقــؽن وال ذيؼ ي
  ٠٤ ــ٠٠النحل: چ أمؽات غير أحياء وما يذعرون أيان يبعثؽن 

 ، مغ ذلظ:استعسل ىحا الشػع مغ الجسع لسغ لع يست: ؽن السيت

 ٤٣المؤمنون:  چ ثػ إنكػ بعد ذلغ لسيتؽن    چ ٹ ٹ  
 ١٠الزمر:  چ إنغ ميت وإنيػ ميتؽن  ٹ ٹچ  

 .د المغات ىػ سبب واحج مغ بيغ جسمة مغ األسباب لتعجد الجسػعويبجو أف تعج

 

. اخػػػتالؼ السعشػػػى: ربسػػػا يكػػػػف لمكمسػػػة أكثػػػخ مػػػغ معشػػػى كػػػأف تكػػػػف المفطػػػة مذػػػتخكة ٕ
جسػعيػػػا ا بػػػالجسع، أو قػػػج يكػػػػف معشاىػػػا واحػػػًجا غيػػػخ مذػػػتخؾ ولكػػػغ سػػػفعشجئػػػح ُيفػػػخؽ بيشي

 تختز بسعاف مختمفة، مغ ذلظ:

 .، ويجسع ربيع الججوؿ عمى )أربعاء(سع عمى )أِربعة(ربيع الكأل يجأ. الخبيع: 

الخػػػاؿ: ومشػػػو خػػػاؿ الخجػػػل عمػػػى أخػػػػػاؿ ، والخػػػاؿ الػػػحؼ فػػػي الجدػػػج يجسػػػع عمػػػػى ب . 
 )ِخيالف(.

 يجسع عمى ِخفاؼ، أما ُخفُّ البعيخ فيجسع عمى أخفاؼ.ت . الُخّف: 
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، واألسػارػ: األسػخػ:الحيغ فػي اليػج واألسخػ واألسارػ، إذ قاؿ أبػ عسػخ بػغ العػالء،ج. 
 الحيغ في وثاؽ.

 . القمة والكثخة: ٖ

 اد بالقمة مغ الثالثة إلى العذخة، وإذا زاد عمى العذخة فيػ مغ جسػع الكثخة.السخ 

 ، وِفْعمػةكأغخبػة ِعمػة، وأفْ كأشػياخ ، وأفعػاؿكأشػيخ )أفُعػلتجّؿ عمػى القمػة مثل:جسػع ىشاؾ 
 أما جسع التكديخ فيفيج الكثخة . ،القمةيفيجاف معشى والجسع  الدالع بشػعيو  (كِفتية

 فيدتعسل جسع القمة لمقمة والكثخة وبالعكذ، مثاؿ ذلظ:بجسع عغ جسع  وقج ُيدتغشى

 الكثخة إال أنو يدتعسل لمقمة والكثخة.ػػػ الخجاؿ: مغ أوزاف 

 .جسع قمع وىػ مغ أوزاف القمة ويدتعسل لمقمة والكثخة أيًزاػػػ واألقالـ: 

 لقخآف الكخيع مشيا:وىشاؾ أمثمة وردت في ا

، اسػػتعسل أْفُعػػل)أبُحخ( 27لممووان:  چ والبحػػخ يسػػّجه مػػغ بعػػجه سػػبعة أبحػػخٹ ٹ چ  . أ
   لمقمة ألنيا سبعة.

وإذا البحـــــار   چ         3االنفطوووووار: چ وإذا البحـــــار ُفّجـــــرت      چ               ٹ ٹ 
 يػػػا تشفجػػػخ، اسػػػتعسل البحػػار لمجاللػػػة عمػػى الكثػػػخة؛ ألنيػػا جسيع6التكووووٌر:  چ ُســجَّرت

      .وُتدجخ يـػ القيامة

    ٹ ٹ چ    و 13  :لكهووفاچإنَّهههم فتيههن أمنههوا بههربهم وزدنههاهم هههد       چ ٹ ٹ ب. 

، اسػتعسل الفتيػة لمقمػة؛ ألف أكثػخ مػا قيػل 11الكهوف:  چوإذ أو  الفتين إل  الكههف 
 .في عجتيع سبعة وثامشيع كمبيع 
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فػػجّؿ بػػحلظ  ،62ٌوسووف:  چ حههالهموقههال لفتيانههت ااعبههوا ب ههاعتهم فهه  ر    ٹ ٹ چ
عمػػػى أنيػػػع أكثػػػخ مػػػغ عذػػػخة؛ ألفِّ عسػػػاؿ العديػػػد الػػػحيغ يعسمػػػػف عمػػػى الصعػػػاـ يكػػػػف 

 .عجدىع أكثخ مغ عذخة

 ل الفتية لمقمة والفتياف لمكثخة.لحا فقج استعس

ىحا ىػ األصل في استعساؿ القمة والكثخة، إال أنو قج ُيعجؿ عغ ىحا األصػل لزػخب مػغ 
 لغػخض مػا أو قػج ُيخػزُّ عصػى القمػة وزف الكثػخة، وُتعصػى الكثػخة وزف القمػة البالغة، فقج تُ 

 مغ ذلظ:بسعشى كل مغ الػزنيغ 

مثل الـذيؼ ُيشفقـؽن أمـؽاليػ فـي سـبيل ه كسثـل حبـة أنبتـت سـبع سـشابل    چ     ٹ ٹ 
٠٤٤البقهرة:  چ في كـي ُسـشبمة مائةحبـة يه يزـامف لسـؼ يذـاء يه واسـع عمـيػ

   

وقــال السمــغ إنــي أرى ســبع بقــرات ســسان يــأكميؼَّ ســبع ِعجــاف  چ        ى:وقػلػػو تعػػال
   43ٌوسف:  چ وسبع ُسشبالت خْزٍر وأخر يابدات

، والدػبب ورد في اآليتيغ العجد )سبع(، إال أّنو استعسل جسع الكثخة مّخة والقمػة مػّخة ُأخػخػ 
 بيػا عمػػى )سػػشابل(فجػػيء فػي مقػػاـ التكثيػخ والسزػػاعفة فػي ذلػػظ أف  اآليػة األولػػى ِسػػيقت 

فجػاء بيػا عمػى لفػع القمػة؛ ألف  الدػبعة قميمػة وال  لبياف التكثيخ، وأما قػلو )سبع سػشبالت(
 مقتزى لمتكثيخ.

 ػػػػػػػػػػػػػػ معاني األبشية في العخبية، د.فاضل صالح الدامخائي.
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 عمػ المغة

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 تأريخ الدرس المداني وتطؽره

: ىػػػي العمػػػع الػػػحؼ يػػػجرس المغػػػة اإلندػػػانية دراسػػػة عمسيػػػة تقػػػـػ عمػػػى الػصػػػف المدـــانيات
 ومعايشة الػقائع بعيًجا عغ الشدعة التعميسية واألحكاـ السعيارية.

 أريخ الدرس المداني عشد  الغربييؼت. 1

تخجع بجاية المدانيات إلى القخف التاسػع عذػخ ، إذ شػيج ثالثػة مشعصفػات فػي مدػيخة ىػحا 
 العمع:

 اكتذاؼ المغة الدشدكخيتية. .ٔ

 ضيػر القػاعج السقارنة. .ٕ

 نذػء عمع المغة التأريخي. .ٖ

 نذػء عمع المغة الػصفي)مخحمة سػسيخ(. .ٗ

 

 . اكتذاف المغة الدشدكريتية1

ضيػػػػخ فػػػػي بجايػػػػة ىػػػػحا القػػػػخف اكتذػػػػاؼ المغػػػػة الدشدػػػػكخيتية، عمػػػػى يػػػػج : الدػػػػيخ وليػػػػاـ 
فقػػػػج أعمػػػػغ أمػػػػاـ الجسعيػػػػة  ـ(،  الػػػػحؼ كػػػػاف قاضػػػػيا فػػػػي كالكتػػػػا فػػػػي اليشػػػػج، ٙٛٚٔجػػػػػند)

 في البشغاؿ عغ أىسية ىحه المغة في البحػث المغػية. المغػية اآلسيػية

بذػخح ٛٓٛٔفػي سػشة  ػد وحكسػتيع(ثّع بعج ذلظ ُعشي )شميجل( في كتابو )حػؿ لغػة اليشػ
 ىحه الشطخية التي شخحيا جػند.
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 قػاعػػػج الدشدػػػكخيتية( ) سػػػّساه وكػػػحلظ اـ بػػػارتمسي بتػػػأليف كتػػػاب فػػػي المغػػػة الدشدػػػكخيتية،
 وغيخه مغ كتبو في ىحا اإلتجاه.

مجسػعة مغ الكتب التي تعالج الدشدكخيتية، ولكػغ  بػاريذ غػجت  اوقج صجرت في إنكمتخ 
ية، واسػػػػتقصبت كثيػػػػًخا مػػػػغ البػػػػاحثيغ فػػػػي السانيػػػػا الدشدػػػػكخيتالسخترػػػػة ب مجراسػػػػاتا لمخكػػػػد 

 وانكمتخا.

اسػػػتخجاـ المغػػػة الدشدػػػكخيتية أساًسػػػا لمسقارنػػػة ضػػػسغ المغػػػات  قػػػج نػػػتج عػػػغ ىػػػحه الحقبػػػةو 
 .اليشجية األوربية)اليشجوأوربية(

 

 ظيؽر القؽاعد السقارنة. .2

السقػػػػارف فػػػػي  مػػػػغ أشػػػػيخ مػػػػغ شبػػػػق األسػػػػمػب( بأنػػػػو ٜٕٛٔاشػػػػتيخ شػػػػميجل فػػػػي سػػػػشة) 
عمػى الجراسات المغػية، فقج درس الحزارة اليشجية ، وأسػيع فػي ترػشيف المغػات ، ونّبػو 

 صالت التذابو الكثيخة التي تخبط المغات األوربية واليشجية واآلرية بعزيا ببعس.

أمػػػا بػػػػب فيعػػػج مػػػغ مؤسدػػػي القػاعػػػج السقارنػػػة، إذ درس مجسػعػػػة مػػػغ المغػػػات ، مثػػػل: 
تو ، والدشدكخيتية، وغيخىا مغ المغات األوربية، وكاف ىجفػو مػغ دراسػاالفارسية ، والعخبية

القخابػػة بػػيغ المغػػات، وىشػػاؾ بعػػس المغػػػييغ الػػحيغ انتسػػػا إلػػى مجرسػػة بػػػب ،  إثبػػاتىػػحه 
 مثل:ماكذ مػلخ، وجػرج كػرتيػس، وأغدت شميذخ، فيؤالء مغ رواد الجراسة السقارنة.

 

 نذؽء عمػ المغة التأريخي. .ٖ
سػمػب السقػػارف الػحؼ اعتسػج فػي شخقػػو العمسيػة عمػى رصػج التصػػػر وبعػج تصػػر األ

التػػأريخي أصػػبح يتبػػع أسػػمػًبا ججيػػًجا، عػػجـ اىتسامػػو بإثبػػات القخابػػة بػػيغ المغػػات، بػػل 
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ييتع بسعخفة جسيػع التصػػرات المفطيػة فػي لغػة مػا مػغ خػالؿ مجسػػع تأريخيػا،  أصبح
، مػع ـ ٙٚٛٔزح إال بعج عاـ إال أّف التفخيق بيغ األسمػب التأريخي والسقارف لع يت

غخيع ودييد وشميذخ بػضع القػاعج التأريخيػة ، قاـ بقاء التجاخل بيغ األسمػبيغ، وقج 
كسا اىتست مجرسة الشحػييغ السحػجثيغ بيػحا األسػمػب متػأثخة بشفػػذ عمػع التػأريخ الػحؼ 

 كاف يعج العمع الخائج في القخف التاسع عذخ.

 

 ير(.نذؽء عمػ المغة الؽصفي)مرحمة سؽس .4

وقج ضيخ أسمػًبا ججيجا في الجراسة المغػية وأصبحت مالمحو تتزح، فػي أواخػخ 
القػػخف التاسػػع عذػػخ وأوائػػل القػػخف العذػػخيغ، وىػػػ األسػػمػب الػصػػفي الػػحؼ دعػػا إليػػو 

وقػػاـ ىػحا األسػمػب السشيجػي ىػػ دراسػة  ، وفخديشاف دوسػسػيخ،ٜٗٔٔانصػاف مارتي
لػصػػػػف العمسػػػػي البعيػػػػج عػػػػغ األحكػػػػاـ زمشيػػػػة محػػػػجدة وبا مػػػػجةالطػػػػػاىخ المغػيػػػػة فػػػػي 

 السدبقة، أو معاييخ الخصأ والرػاب.

؛ ألنػػػػػػو وّضػػػػػػح وقػػػػػػج بػػػػػػات معخوًفػػػػػػا أف سػسػػػػػػيخ ىػػػػػػػ األب الحقيقػػػػػػي لمدػػػػػػانيات
وسػسيخ لو مؤلفاف ىسا: )أحخؼ العمػة فػي المغػات  اختراصيا ومشاىجيا وحجودىا،

و)حالػػة الجػػخ السصمػػق فػػي المغػػة الدشدػػكخيتية(، إال أّنػػو لػػع يذػػتيخ  اليشجيػػة األوربيػػة(
بيػػحه السؤلفػػات، وإنسػػا اشػػتيخ بكتػػاب لػػع يكتبػػو، إذ اشػػتيخ بسحاضػػخات فػػي األلدػػشية 

اثشػػػاف مػػػغ شالبػػػو وىسا)بالي(و)سيذػػػيي( فػػػي جشيػػػف بإعػػػجاد ىػػػحا العامػػػة، وقػػػج قػػػاـ 
بػػػػي بيػػػػحا الكتػػػػاب ، وقػػػػج اىػػػػتع العػػػػالع العخ ـٜٙٔٔوأصػػػػجراه فػػػػي كتػػػػاب سػػػػشة الكتػػػػاب 

أمػػا أىػػع أفكػػار سػسػػيخ فيػػي  فترػػجػ عػػجد مػػغ الستػػخجسيغ إلػػى تخجستػػو إلػػى العخبيػػة.
 تتسثل مجسػعة مغ السدائل الثشائية الستعارضة، 
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 عرب السحدثيؼتأريخ الدرس المداني عشد  ال. 2

 السرطمح

ي )المدانيات( جسع مؤنث سالع  لكمسة لدػانّي، السشدػػبة إلػى كمسػة )لدػاف( ويعشػ    
)المغػػة(، ضيػػخ مرػػصمح )المدػػانيات( فػػي العرػػخ الحػػجيث وأخػػح يشتذػػخ، تخجسػػة لمكمسػػة 

وقػػػػػج تعػػػػػجدت ( Linguistics( السشدػػػػػػب إلييػػػػػا السرػػػػػصمح الغخبػػػػػي)Lingueاإلنكميديػػػػػة)
إلػػػى ثالثػػػة وعذػػػخيغ مرػػػصمًحا مشيػػػا: )األلدػػػشية، وعمػػػع المغػػػة،  ليػػػحا السرػػػصمحالتخجسػػػة 

 وعمػع المغػة العػاـ، وعمػع المدػاف، واالنغػيدػتيظ...( والمغػيات، والجراسة المغػية الحجيثػة،
     .وغيخىا مغ السرصمحات

، ىػ ٜٜٙٔوُيعّج المغػؼ الجدائخؼ الجكتػر عبج الخحسغ الحاج صالح في سشة 
 أّوؿ مغ استعسل مرصمح )المدانيات(.

وتبشػػػى الػػػجكتػر عبػػػج الدػػػالـ السدػػػجؼ ىػػػحا السرػػػصمح مػػػع جسػػػع مػػػغ المغػػػػييغ، 
غيػػخ أّف الػػجكتػر أحسػػج مختػػار عسػػخ تعسيسػػو عمػػى العػػالع العخبػػي، وأوصػػى باسػػتعسالو و 

استعسل مرصمح )األلدشية( وحاوؿ أف ُيعسع استعساؿ ىػحا السرػصمح ، إال أّنػو انحرػخ 
إذ فػػاؽ اسػػتعساؿ مرػػصمح )المدػػانيات( فػػي الجراسػػات تػػجريجًيا ولػػع يعػػج يدػػتعسل بكثػػخة، 

 المغػية الحجيثة.

 عشج الباحثيغ العخب مغ خالؿ مخحمتيغ: يسكغ لمجارس أف يتتبع المدانيات

 :  السرحمة األولى

عشػجما أصػجر الػجكتػر مػغ األربعيشيػات إلػى بجايػة الدػبعيشيات بجأت ىحه السخحمػة 
وكػػاف نتػػاج ىػػحه السخحمػػة ىػػػ  ٜٔٗٔعمػػي عبػػج الػاحػػج وافػػي كتابػػو)عمع المغػػة( فػػي عػػاـ 

بػػػالعمـػ والثقافػػػات نقاشػػػات عامػػػة حػػػػؿ مشػػػاىج الػػػجرس المغػػػػؼ ضػػػسغ بػػػاب التػػػأثخ  إثػػػارة



 29 

األجشبيػػػة، ورفػػػجت عػػػغ شخيػػػق اإلضػػػافة والتكييػػػف درسػػػشا المغػػػػؼ السحػػػجث دوف أف ُتقػػػّجـ 
.  المدانيات عمى أنيا عمع لو استقاللو مشاىَج ومجارَس ومرصمحات 

 السرحمة الثانية:

ومػػغ بػجأت ىػػحه السخحمػػة فػي بجايػػة الدػػبعيشيات وال تػداؿ مدػػتسخة إلػػى يػمشػا ىػػحا،  
ولعػل أبػخز خحمة أنيا شيجت تػسًعا مّصخًدا في التخجسػة والتػأليف والتصبيػق، نتاج ىحه الس

 مغ ألف في ىحه الحقبة مجسػعة مغ السرخييغ ، مشيع:

 .  ٜٚٗٔالجكتػر إبخاىيع أنيذ وكتابو)األصػات المغػية(  .1

 .ٜ٘٘ٔالجكتػر تساـ حّداف )مشاىج البحث في المغة(   .2

 ٕٜٙٔة لمقارغ العخبي(الجكتػر محسػد الدعخاف )عمع المغة مقجم .3

 .ٖٜٙٔالجكتػر عبج الخحسغ أيػب )أصػات المغة( في سشة .4

 .ٜٓٚٔالجكتػر كساؿ بذخ )عمع المغة العاـ( في سشة .5

الػػػػػػجكتػر محسػػػػػػػد فيسػػػػػػي ُحجػػػػػػازؼ )عمػػػػػػع المغػػػػػػة بػػػػػػيغ التػػػػػػخاث والسشػػػػػػاىج  .6
 .ٜٓٚٔالحجيثة(

وقػػػج امتػػػجت جػانػػػب الػػػجرس المدػػػاني فػػػي عقػػػج الدػػػبعيشيات ليذػػػسل أكثػػػخ أقصػػػار 
خبػػي، بعػػج أف كػػاف مقترػػًخا عمػػى مرػػخ، وقػػج بػػجأت مخحمػػة ججيػػجة فػػي الػػػشغ ػشغ العالػػ

شػػيجت بػػخوز اخترػػاص المدػػانيات فػػي السشػػاىج الجامعيػػة ، مػػع ازديػػاد اإلقبػػاؿ  العػػخب
عمػػػػػى مػضػػػػػػع )المدػػػػػانيات( فػػػػػي الرػػػػػحف والسجػػػػػالت ، وتػالػػػػػت التخجسػػػػػات الستعػػػػػجدة 

ىحا بشيزة ثقافية جػجدت كثيػًخا  أسيعج والكثيخة الفخوع، وق االتجاىاتلمسرادر السختمفة 
 مغ األفكار الجرسية في المغة والشقج والبالغة.
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 عمػ المغة

 السؽرفيػالسدتؽى الررفي /

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 

تعشػػػػػي )شػػػػػػكل( أو   morpheأصػػػػػل السرػػػػػصمح مػػػػػأخػذ مػػػػػغ الكمسػػػػػة اليػنانيػػػػػة  •
(، وتخجسيػػا بعزػػيع )الرػػخفيع(، وقػػج  Form)صػػيغة(، تقابميػػا فػػي االنكميديػػة ) 

 (.morphemeالباحثيغ العخب كمسة)مػرفيع( تعخيب لػ)استعسل أكثخ 

 

 تعخيف السػرفيع

 ُعّخؼ بتعخيفات عّجة مشيا:

 .ىػ أصغخ وحجة صخفية ذات معشى عمى مدتػػ التخكيب 
  عّخفػػػػػو فشػػػػػجريذ: بأّنػػػػػو العشرػػػػػخ الػػػػػحؼ يعبػػػػػخ عػػػػػغ الشدػػػػػبة، أو العالقػػػػػة بػػػػػيغ

التػػي فػػي الساىيػػات. وحدػػب ىػػحا السفيػػـػ أنػػو عشرػػخ لغػػػؼ يعبػػخ عػػغ الفكػػخة 
الػػحىغ، مػػثال قػلشػػا: )الحرػػاف يجػػخؼ( العالقػػة بػػيغ ماىيػػة الحرػػاف أو فكػػخة 
الحراف وبيغ ماىية الجخؼ أو فكخة الجخؼ وىحه العالقة تدسى بػػ )السػػرفيع( 

 وىي عالقة االسشاد.
 السؽرفيػ والسعشى

  السػػػخاد بػػػػ )ذات معشػػػى( لػػػيذ السعشػػػى السعجسػػػي لمفطػػػة، وإنسػػػا يػػػخاد بػػػو تسثيػػػل
لتي تػجج بيغ السػرفيسات كجدء مغ نطػاـ التعبيػخ، وبسعشػى آخػخ أف العالقة ا
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معشى السػػرفيع ىػػ قيسػة عالقتػو بسػا قبمػو وبسػا بعػجه، فػالسػرفيع يػختبط بعالقػة 
 مباشخة مع أؼ جدء في السحتػػ.

  الحخؼ )إلى( ليذ لو قيسة خػارج التخكيػب، إال أف لػو قيسػة بػل ويعػج مػرفيًسػا
لػػى مجرسػػة قخيبػػة(، ولػػػ حػػحفشا )إلػػى( ترػػبح ذات معشػػى فػػي قػلشػػا: )ذىػػب إ

الجسمػػػة عجيسػػػة السعشػػػى )ذىػػػب مجرسػػػة قخيبػػػة( فػػػػ )إلػػػى( وجػدىػػػا ضػػػخورؼ إذ 
 تقـػ بخبط أجداء الجسمة.

 

 

 

 مكؽنات السؽرفيػ

قػج يتكػػف السػػرفيع مػغ فػػنيع واحػج أو أكثػخ، مثػل تػاء التأنيػث )ذىبػْت، وكتبػػْت(،  •
 ريخة ومػرفيع الخفع وىػ الزسة الصػيمة أو الق

وقػػج يتكػػػف السػػػرفيع مػػغ فػػػنيسيغ اثشػػيغ فكػػل مػػغ كػػاؼ التذػػبيو وبػػاء الجػػخ يعػػج   •
 الرػت الرامت فػنيًسا وحخكتو فػنيًسا آخخ.

وقػج يتكػػف مػػغ أكثػخ مػغ فػػػنيسيغ ويكػػف فػي كػػل كمسػة مجػخدة مػػغ الدوائػج مثػػل:  •
 رجل، ولج درس ، دحخج...إلخ 

 أنؽاع السؽرفيسات

 ف مغ كمسة بحاتيا، وىػ كل كمسة مجخدة .السػرفيع الحخ: ىػ الحؼ يتأل .ٔ

السػػػرفيع السقيػػج: وىػػػ الػػحؼ يطيػػخ مػػع مػػػرفيع آخػػخ، سػػػاء كػػاف مػرفيًسػػا مقيػػًجا   .ٕ
مثمو أـ حًخا في كمسػة واحػجة تجسعيسػا، مثػل كمسػة )رجمػيغ( فػػ)رجل( مػػرفيع حػخ، 

 و)يغ( مػرفيع مقيج، فالحخ والسقيج ىيشا في كمسة واحجة.
 ذاء الجحور والدوائج واألح .ٖ
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)ثشائيػة أكثخ فئات السػرفيسات ىي الجحور والدوائج، والجحور تذسل كل األفعاؿ السجخدة،
 السجػػػػخدة، والحػػػػخوؼ واألدوات السجػػػػخدة، األسػػػػساءوثالثيػػػػة ورباعيػػػػة وخساسػػػػية(، وكػػػػحلظ 

والدوائػج ىػػي أحػػخؼ الديػػادة )سػػألتسػنييا( والتػػي يػػداد بعزػػيا إلػػى الفعػػل السجػػخد فيزػػيف 
، وحخوؼ )أنيت( التي يمرق الػاحج مشيا بالفعل فيحػلػو إلػى مزػارع معشى إضافًيا إليو

 ، والدوائج عمى ثالثة أنػاع، ىي: 

:جسع سابقة وىي زائجة تدبق الجػحر وتػختبط بػو ارتباًشػا وثيًقػا لترػبحا كمسػة . الدؽابقأ 
 واحجة، مثل: ؼ في)يحىب(، ومثل اؿ في )الخجل( ومثل است في )استخجـ(.

: جسع الحقػة، وىػي زائػجة تمحػق بالجػحر وتػختبط بػو ارتباشػػًا وثيقػػًا مثػل تػاء ب . المؽاحق
 التأنيث في )ذىبت(، وياء السخاشبة في )اكتبي( وتاء الخفع في )أتيُت(.

: جسع حذػ، وىي زائجة داخل الجحر بػيغ صػػامتو وصػػائتو، وىػي تذػغل ج . األحذاء
ػًا، مثػل: األلػف فػي )كاتػب(، ويػاء الترػغيخ مغ الجحر مكانػًا ثابتػًا مػغ الجػحر مكانػػًا ثابتػ

تعتبػػخ مثػػاال واضحػػػًا لألحذػػاء، إذ مكانيػػا فػػي داخػػل الجػػحر ثابػػت مصػػخد، مثػػل: كتيػػب ، 
 وغديل، وعريفيخ. 

. السػػػرفيع األساسػػي: ىػػػ مػػا كػػاف لػػو صػػػرة صػػػتية، وقػػج يكػػػف فػنيسػػػًا أو مقصعػػػًا أو ٗ
لظ الدوائػػػػج مػػػػغ سػػػػػابق ولػاحػػػػق كمسػػػػة، أؼ أّف الجػػػػحور كميػػػػا مػرفيسػػػػات أساسػػػػية، وكػػػػح

 أو أكثخ . ىحه وتمظ صػرة صػتية،فيي تتألف مغ فػنيع واحجةمغ وأحذاء،إذ لكل

. السػػػرفيع الثػػانػؼ: لػػيذ لػػو صػػػرة صػػػتية ماثمػػة، ومثالػػو الشبػػخ والتشغػػيع، مػػع أّنػػو جػػدء ٘
 مغ التخكيب ولو قيسة فيو.

اضػػػػػػػحة، مثػػػػػػػل: . مػػػػػػػػرفيع الرػػػػػػػفخ: يذػػػػػػػبو الثػػػػػػػانػؼ إذ لػػػػػػػيذ لػػػػػػػو صػػػػػػػػرة صػػػػػػػػتية و ٙ
 )َكَتَب(،فييامػرفيع وىػ ضسيخ الغائب)ىػ(، أؼ: كتب ىػ.
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. مػػػرفيع السغػػايخة: يذػػسل جسػػع التكدػػيخ)رجل رجػػاؿ(، والسبشػػي لمسجيػؿ)قػَتػََل()قػُِتػػػَل(، ٚ
واسسي الفاعل والسفعػؿ)معصي معصػى( ويػخاد بػو السػخفيع الحاصػل مػغ تبػادؿ األصػػات 

 لمسجيػؿ )ُكِتب(بابجاؿ حخكة الرػتيغ األوليغ.الرائتة ، مثل: )كتب(عشجما نحػليا 

. مػػػػػػػػرفيع األجػػػػػػػداء الستفخقػػػػػػػة: ومثالػػػػػػػو )مزػػػػػػػخوب( جػػػػػػػحرىا )ضػػػػػػػخب(، إذ يحتػػػػػػػػؼ  ٛ
)مزػػػػخوب( عمػػػػى مػػػػػرفيع مػػػػغ جػػػػدئيغ متفػػػػخقيغ ىسػػػػا الدػػػػابقة)ـ( والحذػػػػػ )و(، وىػػػػحاف 

ع الجدءاف يكػناف مػرفيًسا واحًجا ىػ الحؼ حػؿ الجحر )ضخب(إلى اسع مفعػؿ وىحا الشػػ 
 مغ السػرفيسات ىػ ما ندسيو بالسػرفيع متفخؽ األجداء.

. مػػػػرفيع السػقعيػػػة: لػػػيذ لػػػو أىسيػػػة كبيػػػخة فػػػي العخبيػػػة؛ ألف  العخبيػػػة معخبػػػة اآلواخػػػخ،  ٜ
وبيػػحا فػػإف السػقػػع ال خػػالؼ فيػػو، ولكػػغ قػػج أف يحػػجث لػػبذ فػػي معخفػػة السػقعيػػة بدػػبب 

رػرة، فال بػج أّف نعتسػج عمػى عجـ ضيػر عالمات اإلعخاب في أواخخ الكمسات كػنيا مق
السػقعيػػػة بػػػأف نقػػػػؿ أف تختيػػػب الكػػػالـ يكػػػػف )فعػػػل+ فاعػػػل+ مفعػػػػؿ(، مثػػػل : )ضػػػخبت 
سػػػمسى بذػػػخػ( نعمػػػع مػػػغ خػػػالؿ السػقعيػػػة أف الفاعػػػل الزػػػارب ىػػػػ )سػػػمسى( والسفعػػػػؿ 

 السزخوب)بذخػ(.  

ىػخة( ىػػ . مػرفيع اإلسشاد: اإلسشاد ىػ عالقة بػيغ لفطػة ولفطػة، فقػلشػا: )الذػجخة مد  ٓٔ
 االسشاد كػنشا أسشجنا االزىار إلى الذجخ، وىحه  العالقة تدسى بسػرفيع اإلسشاد.

. السػرفيع اليتػيع: وىػػ الػحؼ ال يحػجث فػي كػل المغػة إال مػّخة واحػجة وال يتكػخر، مثػل  ٔٔ
الزػػػسيخ )إيػػػا( فػػػي المغػػػة العخبيػػػة، والتػػػي تذػػػكل السقصػػػع األوؿ)الدػػػابقة( مػػػع الزػػػسائخ 

 عػًا ضسائخ الشرب السشفرمة)إياؼ، إياه، إياؾ...إلخ(.السترمة لتكػنا م
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 محاضرة علم اللغة

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 المستوى الداللي
 

أو هو ))ذلن الفرع  دراسة المعنى((، )) أنّه ف عدة، منها:ٌبتعار عرف علم الداللة

أو ))ذلن الفرع الذي ٌدرس الشروط  ((،نظرٌة المعنى علم اللغة الذي ٌتناولمن 

 على حمل المعنى((. الواجب توافرها فً الرمز حتى ٌكون لادًرا

 نأخذ فً هذا المستوى تغٌر المعنى داللًٌا، وٌمكن تمسٌمه على لسمٌن:

 أسباب تغٌر المعنى. .1

 أشكال تغٌر المعنى. .2

 أسباب تغير المعن 

 إلى تغٌر المعنى: أهم األسباب التً تؤدي

 فٌحٌون بعضهاإلى األلفاظ المدٌمة المندثرة  ٌلجأ أبناء اللغةالحاجة: ظهور  .1

ملتمسٌن فً هذا وٌطلمونه على مستحدثاتهم، ملتمسٌن فً هذا أدنى مالبسة 

والتً  االختراعات واالكتشافات الحدٌثةمن ذلن مصطلحات  أدنى مالبسة،

أمام ذلن الموج  فمد وجدنا أنفسنا لدٌمة لمعان حدٌثةألفاًظا  نستعمل لها

، مثل كلمات )المدفع  الجدٌدة الداللة الصورة الزاخر من األلفاظ المدٌمة

والثالجة والسخان والمذٌاع والذبذبات  والدبابة والسٌارة والماطرة

كتور إبراهٌم أنٌس أن هذه د، وٌرى ال(والتسجٌل والجرائد والصحف...

، أو أنها لد تكون على العملٌة تتم عن طرٌك الهٌئات والمجامع اللغوٌة

فً صناعة الكالم مثل األدباء والكتاب  الموهوبٌنمن مستوى األفراد 

 .والشعراء

 وهذا السبب على صور هً: التطور االجتماعً والثمافً: .2

إلى الدالالت التجرٌدٌة  الدالالت الحسٌة االنتمال منشكل  لد ٌكون . أ

، ولد واالنتمال هذا ٌكون بشكل تدرٌجً نتٌجة للعمل اإلنسانً ورلٌه،

، أو لد تكون مستعملة مع الداللة تنزوي الداللة الحسٌة أو تندثر

 لمدة تطول أو تمصر. التجرٌدٌة جنبًا إلى جنب
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 ذات ثمافة مختلفة لد ٌكون التغٌر على شكل اتفاق مجموعة فرعٌة  . ب

تتماشى مع األشٌاء  فً دالالت تحددهاألفاظ معٌنة  على استخدام

، ولد ٌؤدي إلى نشوء لغة والمفاهٌم المالئمة لمهنها وثمافتها والتجارب

 ، مثل: الصالة والزكاةفً الكلمات الدٌنٌة، ولد حدث مثل هذا خاّصة

الخاص فً مثل  إلىوغالبًا ما تنتمل الداللة من العام والوضوء والتٌمم.

 هذه الحاالت.

التغٌر على شكل استخدام اللفظ ذي المدلول المدٌم وإطالله  لد ٌكون . ت

رغم االختالف فً  لإلحساس باستمرار الوظٌفةعلى مدلول حدٌث 

منذ عهد لم تتغٌر صٌغتها  الشكل، والمثال على ذلن كلمة )سفٌنة( التً

على الرغم من أن السفٌنة الحالٌة ومازالت تستعمل إلى ٌومنا هذا لدٌم، 

 فً الشكل والحجم. نت علٌه لدًٌماتختلف عما كا

تحظر اللغات استعمال بعض الكلمات لما لها  المشاعر النفسٌة والعاطفٌة: .3

، وهو ما ، أو لدلتها الصرٌحة على ما ٌستمبح ذكرهمن إٌحاءات مكروهة

ولكن الذي ٌحدث  ٌر المعنىٌ، واالمساس ال ٌؤدي إلى تغٌعرف باالمساس

تغٌر داللة اللفظ،  علىمما ٌؤدي له معنى لدٌم،  البدٌل ٌكون أن المصطلح

، وهو وكأن االمساس ٌؤدي إلى التحاٌل فً التعبٌر أو ما ٌسمى بـ)التلطف(

التلطف هو  ، وهذاوأكثر لبوال حدةبكلمة ألل  فً حمٌمته إبدال الكلمة الحادة

 تغٌر المعنى.السبب فً 

لد ٌنحرف مستعمل الكلمة بالكلمة من معناها الى معنى  االنحراف اللغوي: .4

، وٌلمى لبوال من أبناء اللغة بسهولة، لرٌب أو مشابه، فٌعد من باب المجاز

فٌتصدى له  أو الغموض ولد ٌكون االنحراف بسبب سوء الفهم أو االلتباس

 اللغوٌون بالتموٌم والتصوٌب.

،ولد فٌخمن معناه ول مرةوٌحدث سوء الفهم عندما ٌصادف المرء اللفظ أل

بأي ال تكاد تمت إلى ما فً ذهن المتكلم ٌنتهً به التخمٌن إلى داللة غرٌبة 

ٌرثه الجٌل  تطوًرا مفاجئًا ٌؤدي هذا االنحراف إلى تطور اللفظ صلة، ولد

 الناشئ وٌركن إلٌه.

خصوًصا وأنهم ٌغلبون  وٌعد األطفال أحد األمثلة البارزة لالنحراف اللغوي

، فمد ٌطلك بعضهم على الفأس والمطرلة لفظ لشكل على الوظٌفةجانب ا

 .)المدوم(

، عادة ٌتم بدون لصد وٌكون بهدف سد فجوة معجمٌة االنتمال المجازي: .5

فً  وٌمٌز االستعمال المجازي من الحمٌمً للكلمة عنصر النفً الموجود

، وعٌن االبرة لٌست كل مجاز حً،مثل لولنا: رجل الكرسً لٌست رجال

، ولد ، ولد ٌحدث وأن ٌشٌع االستعمال المجازي فٌصبح للفظ معنٌانعٌنـًا
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، وٌمٌز العلماء ٌشٌع المعنى المجازي على المعنى الحمٌمً فٌمضً علٌه

 بٌن أنواع المجاز على النحو اآلتً:

المجاز الحً الذي ٌظل فً عتبة الوعً، وٌثٌر الغرابة والدهشة عند  . أ

 السامع.

فري، وهو الذي ٌفمد مجازٌته، وٌكتسب الحمٌمٌة المجاز المٌت، أو الح . ب

 من األلفة وكثرة التردد.

 ، وٌحتل مكانـًا وسًطا بٌن النوعٌن السابمٌن.المجاز النائم أو الداوي . ت

، وغالبا  الواعٌة لتغٌر المعنى األسباباالبتداع: وٌعد االبتداع أو الخلك من  .6

 ما ٌموم به أحد صنفٌن من الناس:

 ، وحاجة من أصحاب المهارة فً الكالم كالشعراء واألدباء الموهبون . أ

هً التً تحمله على  فً الذهن االدٌب الى توضٌح الداللة وتموٌة أثرها

 .على االلتجاء الى االبداع

حٌن تحتاج إلى استخدام لفظ ما  المجامع اللغوٌة والهٌئات العلمٌة . ب

ٌبدأ  معنى جدًٌدا، وبهذا تعطً للكلمة للتعبٌر عن فكرة أو مفهوم معٌن

دائرة المجتمع فٌغزو اللغة  علىأول األمر اصطالحًٌا، ثم لد ٌخرج 

 .المشتركة كذلن

 أشكال تغير المعن 

 توسٌع المعنى .1

، من المعنى الخاص إلى المعنى العاماالنتمال  ٌحدثعندما  المعنى  ٌمع توسٌع

الكلمة أكثر من السابك، أو أن عنً توسٌع المعنى أن ٌصبح عدد ما تشٌر إلٌه وٌ

 أوسع من لبل، ومن األمثلة على ذلن: ٌصبح مجال استعمالها 

فً الشكل التً تشبهها  ةمستدٌرال اءشٌاأللد ٌطلك الطفل كلمة التفاحة على كل  . أ

 .وكرة التنس مثل البرتمالة 

ومن ذلن أن الطفل ٌستخدم كلمة )عم(مع كل رجل، وهو بهذا أسمط كل  . ب

 ً الذكورة والبلوغ.للفظ كالمرابة واكتفى بملمحالمالمح التمٌٌزٌة 

 ، وهو اتجاهبـ)تخصٌص المعنى( سّماه إبراهٌم السامرائً تضٌٌك المعنى: .2

ضٌٌك أو ت ، ومعناه تحوٌل الداللة من المعنى الكلً إلى المعنى الجزئًمعاكس

  وٌمكن تفسٌر ،وعّرفه بعضهم بأنه تحدٌد معانً الكلمات وتملٌلها مجالها،

إضافة بعض المالمح التمٌٌزٌة  التخصٌص أو التضٌٌك بعكس التوسٌع بأنه

 ومن األمثلة على ذلن: ما لل عدد أفراده،فكلما زادت المالمح لشًء  للفظ،
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ولد تخصصت داللتها فأصبحت  الحرام، إلىهً نسبة كلمة )حرامً(  . أ

 تطلك على اللص.

 الختان.  وأصبحت تعنً تخصصت كلمة )الطهارة(فً لهجات الخطاب   . ب

تخصصت كلمة )الحرٌم( فبعد أن كانت تطلك على كل محرم ال ٌمس ،   . ت

 أصبحت تطلك على النساء.

 تخصصت فً مصر فأصبحت تطلك على الخبز. كلمة )العٌش(  . ث

 

 نمل المعنى .3

 أو إذا كان ال ٌختلفان من جهة العموم المعنى عندما ٌتعادل المعنٌانٌحدث نمل 

إلى أو من المسبب  ، كما فً حالة انتمال الكلمة من المحل إلى الحال والخصوص

 علٌه. إلى الشًء المدلول أو من العالمة الدالة السبب

الكل، وانتمال المعنى ٌتضمن طرائك شتى مثل )االستعارة، وإطالق البعض على 

 ، أي أن جمٌع أنواع المجاز التً ٌتساوى فٌها الطرفانالمجاز المرسل بشكل عام(

 دخل تحت هذا النوع، واألمثلة على ذلن:ٌ

وهً ، فً المدٌم جمال الثغر وصفاء األسنان كلمة )الشنب( التً كانت تعنً . أ

 فً االستعمال الحدٌث تعنً الشارب.

، وهً فً الطعام الذي ٌُصنع للمسافر السفرة( التً كانت تعنًكلمة ) . ب

 المائدة وما ٌوضع علٌها من طعام. االستعمال الحدٌث

 وصف للسارق.)طوٌل الٌد( التً كانت تعنً السخاء، وفً االستعمال الحدٌث  . ت

 ومن أشكال انتمال المعنى

 .رلً المعنىب.   انحطاط المعنى أو )ابتذاله( . أ

، ، بل لد تصعد الكلمة الواحدة إلى الممة الرلً واالنحطاط ولد تتردد الكلمة بٌن

 فً ولت واحد، واألمثلة على ذلن. وتهبط إلى الحضٌض

فً المرن  ومركًزا هاًما اللمب )أفندي( هً لفظة تركٌة كان لها لدًرا كبًٌرا .1

ا لدر ذ صار اآلن، و ، ولد انحط لدر هذه الكلمة بمرور األٌامالتاسع الهجري

 .تافه

ولد ا معنى الشخص الذي ٌرسل فً مهمة ما، كان لهكلمة )رسول(   .2

 تدل على مكانة سامٌة كما نألفها اآلن. فأصبحتلفظة ارتمت ال
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 محا رة عبم البغن

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 المستو  التداول 

، بمعنى المذهب اللغوي (pragmaticsالتداولٌة هً ترجمة للمصطلح االنكلٌزي)

 التواصلً الجدٌد

 ، منها:عرفت التداولٌة بتعرٌفات عدة

نها دراسة عاللة العالمات بمستعملٌها، أي دراسة اللغة أثناء ممارستها إحدى إ))ػ 

 . ((وظائفها اإلنجازٌة والحوارٌة والتواصلٌة
 ((.هً دراسة ارتباط العالمات بمؤولٌها أي بمستعملٌهاػ ))

 ((.دراسة تهتم باللغة فً الخطاب بأنها )) "ف.رٌكاناتػ عخفيا 

مبحث  ))بأنها "التداولٌة عند العلماء العرب"  صحراويسعود مالدكتور ػ وعّخفيا 

لسانً ٌدرس الكٌفٌة التً ٌصدر وٌعً بها الناس فعال تواصلٌا ، أو فعال كالمٌا غالبا 
 ((.ما ٌأتً فً شكل محادثة

فالتداولٌة ـ على ما ٌبدو ـ علم ٌهتم بعاللة اللغة بمستعملٌها ، هدفه إرساء مبادئ 
 ًالكالم . ومن هذه التحدٌدات ٌعنوثٌمة مع الممام الذي ٌنتج فٌه للحوار ، فً عاللته ال

لنا أن التداولٌة تخصص لسانً ٌحدد موضوعه فً المجال االستعمالً ، أو اإلنجازي 
لما نتكلم به ؛ وٌدرس كٌفٌة استعمال المتكلمٌن لألدلة اللغوٌة أثناء حواراتهم ، وفً 

عتنً هذا التخصص بكٌفٌة تأوٌل صب أحادٌثهم ، وفً خضم خطاباتهم . كما ٌ
مستعملً اللغة لتلن الخطابات وتلن األحادٌث ، كما وٌهتم أٌضا بمنشئ الكالم 

 .الخطٌب ، المتكلم( ، وكذا السٌاق)
إن التداولٌة إذا تخصص لسانً ٌدرس كٌفٌة استخدام الناس لألدلة اللغوٌة فً 

نب آخر بكٌفٌة تأوٌلهم صلب أحادٌثهم وخطاباتهم ، كما ٌعنى هذا التخصص من جا
ز لنا المول إن اللسانٌات التداولٌة إنما هً التلن الخطابات واألحادٌث . ومن هنا ج

،  compétence de communication "الحوار" أو"الملكة التبلٌغٌة"لسانٌات 

 والتً تمابل الملكة اللغوٌة الصرفة عند "تشومسكً
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و التداولٌة العلم الذي ٌدرس األفكار والمعانً بدوباالستناد إلى هذه التعرٌفات ت
وبعبارة جامعة  ،واأللفاظ والمفاهٌم واإلشارات ، وكل ما له عاللة باالستعمال اللغوي 

إن التداولٌة هً أداة للتفسٌر والنمد معا ، تبدو لٌمتها فً اعتبارها وسٌلة معرفٌة  :نمول
ن ما نبحث فٌه له لٌمة ومعنى أم لٌس نلجأ إلٌها لتعٌننا على فهم ومعرفة وتمٌٌز هل أ

فً المواضٌع التً  طأله ذلن ؟ .كما أننا نتمكن بواسطتها من لٌاس درجة الصحة والخ
ندرسها . ثم هل هً جدٌرة بان تأخذ منا الجهد والولت فً البحث عن خصائصها أم 

 . ال ...؟

 أبرز السفاىيػ التداولية

 ، وىي: متزسشات القػؿ،السعاصخوف ىشاؾ مفاىيع عجة يتشاوليا الجارسػف، 
 والقرجية.  ،السالءمةنطخية والفعل الكالمي، و  ،االستمداـ الحػارؼ)السحادثة(

 متزسشات القؽل .1

وخفية يتعمق بخصج جسمة مغ الطػاىخ الستعمقة بجػانب ضسشية  إجخائيمفيػـ تجاولي 
 ، ومغ أىع ًأصشافو:مغ قػانيغ الخصاب

في كل تػاصل لداني يشصمق الذخكاء مغ معصيات وافتخاضات  االفتراض السدبق:أ . 
 ومتفق عمييا بيشيع، والسثاؿ عمى ذلظ:معتخؼ بيا 

ففي كال التخكيبيغ )افتخاض ، (ال تغمق الشافذة ) (اغمق الشافذة  ) .ٔ
 مدبق( وىػ أف الشافحة مفتػحة.

 في مقاـ تػاصمي معيغ يقػؿ الذخيظ لذخيكو الثاني في الحػار، .ٕ

ىػ  (امدبقً  ا)افتراًض وىحا الدؤاؿ يعصيشا  زوجتغ وأوالدك()كيف حال 
أحج الذخيكيغ متدوج ولجيو أشفاؿ، وأّف ىشاؾ عالقة ما بيغ الذخيكيغ  أف  

ىي التي تدسح بسثل ىحا الدؤاؿ، لحا فإف الذخيظ السدؤوؿ تخبصيسا 
 . )إّنيا بخير ، واألوالد في عطمة، شكًرا(:سيجيب 

صمية غيخ مذتخكة بيغ الذخيكيغ )ال يػجج وإذا كانت الخمفية التػا
افتخاض مدبق(، فإف الذخيظ )السدؤوؿ( سيتجاىل الدؤاؿ، أو يجيب 

 بأحج السمفػضات اآلتية:
 ـ ال أعرفغ
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 ـ لدت متزوًجا
 ـ لقد طمقت زوجتي

وقج أقّخ التجاوليػف بزخورة وجػد االفتخاض السدبق، ألنو األساس الحؼ يشصمق مشو 
 والبشاء عميو.

، وىػ عكذ االفتخاض بػضعية الخصاب ومقاموتختبط  : األقؽال السزسرةب . 
 ، والسثاؿ عمى ذلظ:السدبق

 (إنَّ الدساء مسطرة)

 الدامع ليحا التخكيب ربسا اعتقج أف القائل أراد أف يقػؿ:

 .السكػث في البيت 

 .أو اإلسخاع في عسمو حتى اليفػتو السػعج 

 .أو االنتطار والتخيث حتى يتػقف السصخ 

 .أو عجـ ندياف مطمتو عشج الخخوج 

مع تعجد الدياقات والصبقات السقامية التي يشجد ضسشيا ويبجو أف التأويالت مفتػحة 
 السدبق وليج الدياؽ الكالمي، وأف   الخصاب، والفخؽ بيشو وبيغ )االفتخاض السدبق(، أف  

 السزسخة( وليجة مالبدات الخصاب. األقػاؿ)

 الحؽاري)السحادثة(االستمزام .  2

، تجؿ عمى أّف جسل المغات الصبيعية، في بعس السقاماتالحع المغػؼ الغخبي غخايذ 
 الحؼ تقتزيو، والسثاؿ عمى ذلظ: معشى غيخ محتػاىا 

 :حػار بيغ ُأستاذيغ )أ(و)ب(

 ()ىل الصالب فالف مدتعج لستابعة دراستو الجامعية في قدع الفمدفة؟ اأُلستاذ )أ(

 )إف  الصالب فالف العب كخة مستاز(.اأُلستاذ)ب(
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اثشيغ في الػقت نفدو،  ىشاؾ حسػلة داللية في كالـ اأُلستاذ)ب( تجؿ عمى معشييغ
، أحجىسا حخفي فالحخفي )أّف الصالب فالف العب كخة مستاز(،  واآلخخ ُمدَتمـد

لستابعة دراستو في قدع الفمدفة(، ىحه واالستمدامي، )أف  الصالب فالف ليذ مدتعًجا 
 .الطاىخة سساىا غخايذ بػ)االستمداـ الحػارؼ(

ويخاد بو كل ممفػظ يشيس عمى نطاـ شكمي داللي انجازؼ  :الفعل الكالمي.  3 
 ، ىي:، وُقدع الفعل الكالمي الكامل عمى ثالثة أفعاؿ فخعيةتأثيخؼ 

، ويخاد بو ))اشالؽ األلفاظ في جسل مفيجة ذات فعل القػؿ أو )الفعل المغػؼ( . أ
وذات داللة((، وفعل القػؿ يذتسل بالزخورة عمى أفعاؿ لغػية بشاء نحػؼ سميع، 

 (.)صػت، تخكيب ، داللةفخعية،

 .والسخاد بالفعل الرػتي: ىػ التمفع بدمدمة مغ األلفاظ السشتسية إلى لغة معيشة
 شبًقا لقػاعج لغة معيشة.يقـػ بتأليف مفخدات والفعل التخكيبي:

 والفعل الجاللي: تػضيف ىحه األفعاؿ حدب معاف وإحاالت محجدة.
 )إّنيا ستسطر(نقػؿ مثال: 

يسكغ أف ُيفيع معشى الجسمة ، ومع ذلظ ال نجرؼ أىي اخبار بػ ))أنيا ستسصخ((، 
أـ ))تححيخ مغ عػاقب الخخوج في الخحمة(( أـ ))أمخ بحسل مطمة(( أـ غيخ 

 الستكمع أو غخضو. بالخجػع إلى قخائغ الدياؽ لتحجيج قرج إالذلظ...
)ىؽ عسل ُيشجز بقؽل  وىػ الفعل االنجازؼ الحقيقي: الفعل الستزسَّؼ في القؽل . ب

وعج ، أمخ  إصجار تأكيج أو تححيخ،ومغ أمثمتو )الدؤاؿ ، إجابة الدؤاؿ، ، ما(
ىؽ أنَّ الثاني  ... فالفخؽ بيغ الفعل )أ( والفعل الثاني)ب(، شيادة في محكسة

 .الذي ىؽ مجرد قؽل شيء ، في مقابل األولقؽل شيءقيام بفعل ضسؼ 

ىحا الفعل مختبط بسا سبق، فقج يكػف مع القياـ بفعل الفعل الشاتج عؼ القؽل: ج . 
القػؿ، وما يرحبو مغ فعل متزسغ في القػؿ، فقج يكػف الفاعل )وىػ الذخز 

في نذػء آثار في السذاعخ والفكخ، ومغ ، ىػ التدبب قائًسا بفعل ثالث الستكمع(
، سّساه اوستيغ بيحا االسع، ، التثبيطاإلرشاد، التزميل ، اإلقشاعاآلثار :  أمثمة تمظ

 وقج يدسيو بعزيع بػ )الفعل التأثيخؼ(.
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 عمػ المغة 

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 

 السشيـــــــــــــــج الؽصفــــــــــــــــي

 أوال: ظروف الشذأة

لقج كانت الجراسات المغػية التاريخية والسقارنة ىي الدائجة آنحاؾ، وكاف االىتساـ 
اس عسل المغػؼ في أوربا، حتى أصبحت الدشدكخيتية ىي بالمغة الدشدكخيتية ىػ أس

السخشج في دراسة المغة، وكاف تعمسيا فخًضا عمى المغػؼ، كاف مدار الجراسات  المغػية 
ـ، مغ أصل ٚ٘ٛٔعمى ىحا الشحػ حتى جاء فخديشاف دؼ سػسيخ الحؼ ولج في عاـ 
دىار الحخكة المغػية فخندي، ودرس في جشيف، ثع أكسل دراستو في ألسانيا في أثشاء از 

 التاريخية كسا أنو شارؾ في ىحه الحخكة تأليًفا وتجريًدا.

 أىػ روافد فكر سؽسير

ـ، ٜٚٔٔكاف لجور كايع ومحاضخاتو في عمع االجتساع التي ألقاىا في سشة 
األثخ البالغ في اتجاه سػسيخ، إذ ذىب دور كايع أّف )الػقائع االجتساعية( ىي أشياء 

ة، وأف المغة ىي إحجػ ىحه األشياء التي تكػف عاّمة وليدت فخدية، عاّمة وليدت فخدي
وىحا األمخ حجا بدػسيخ إلى تحػيل الجرس المغػؼ إلى االتجاه العمسي وتصبيق قػانيغ 

 العمع عمى المغة في دراسة ضػاىخىا.

 أىػ أفكار سؽسير
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بحث في نبح الجراسة التاريخية والجرس المغػؼ التقميجؼ القجيع، لحا فإنو ال ي .1
 القػاعج الشحػية التقميجية القجيسة؛ ألنيا أسدت عمى لغات بصل استعساليا.

استعساؿ السشيج العمسي في دراسة المغة؛ ألف المغة ىي عمع مثل بقية العمـػ  .2
 التي يصبق عمييا السشيج العمسي، مثل : )عمع االجتساع ، عمع الخياضيات ...(

السالحطة السباشخة لمطػاىخ المغػية،  الشطخ إلى المغة نطخة وصفية تعتسج عمى .3
 وىػ ال ييجؼ إلى وضع قػاعج يفخضيا عمى الستكمسيغ بالمغة.

والمغػؼ الػصفي بيحا السفيػـ يرف فقط، أؼ أنو يرف المغة بسدتػياتيا بجوف 
التجخل في التحميل ألية ضاىخة مغ الطػاىخ المغػية، بيشسا المغػؼ التقميجؼ يقجـ 

و القمع مغ الخصأ أو المحغ، وتقيج مدتعسمي المغة بسدتػػ قػاعج تعرع المداف أ
لغػؼ محجد يجب الحفاظ عميو ويستشع الخخوج عشو وتخسع ليع حجوًدا لسا يشبغي أف 
يقػلػا، وىحه الحجود ُتدتخمز مغ كتب المغة القجيسة، وفق االستعساؿ القجيع لمغة، 

 وىي تيسل االستعساؿ الحجيث لمغة.

 

ؽسير أنو فرق بيؼ مجسؽعة مؼ الثشائيات الستعارضة، ومؼ أىػ أفكار دي س
 وىي:

 ثشائية )لدان ـ كالم (  .1

 فّخؽ سػيخ بيغ ثالثة مرصمحات)المغة، المداف، الكالـ(

والمغة  ( : ضاىخة إندانية ليا أشكاؿ كثيخة تشتج مغ السمكة المغػية. Langue)  المغة
، وتكػف مدتقّخة بذكل تجخيجؼ عّيغيتعّمسيا أفخاد مجتسع لغػؼ منطاـ أو مجسػعَة قػاعج 

في أذىانيع . أو بسعشى آخخ المغة ىي تمظ القػاعج الرػتية، والتخكيبية الشحػية، و 
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الرخفية، و الجاللية السعجسية، فإذا تكّمع الفخُد لغتو ال بّج أف يشزبط بيحه القػاعج 
 صئاً الخاصة بمغتو صػتيًا و نحػيًا و صخفيًا و دالليًا و إاّل اعُتبخ مخ

(: اجتساعي وعخفي ومكتدب، ويذكل نطاًما متعارًفا عميو داخل  Langue) المدان
جساعة إندانية محجدة ، نقػؿ مثال : )المداف العخبي، المداف الفخندي...( ونصمق عميو 

 في العخبية عادة كمسة )المغة(.

ػقا أو والكالـ سػاء كاف مشص( : وىػ شيء فخدؼ يشتسي إلى المداف، Parole) الكالم
مكتػبا فيػ التحقيق الِفْعمي لتمظ القػاعج الدابقة مغ الستكّمع عغ شخيق صياغتيا في 

 ُجسل و تعابيخ، وتػضيفيا وُمسارستيا بذكل واقعي . 

وقج دعا سػسيخ إلى االىتساـ بػجراسة )المداف( ألنو اجتساعي وعخفي، أؼ يذتخؾ فيو 
 شاس.أفخاد السجتسع، وأنو وسيمة االتراؿ ما بيغ ال

 ثشائية )دال ومدلؽل( .2

يؤمغ سػسيخ بػجػد الخمد المغػؼ، أؼ أنو يخػ أف الكمسة تحتػؼ عمى رمد أو عالمة 
يجؿ عمى الكمسة في المفع والسعشى، كسا أنو يخػ أف الخمد المغػؼ يتكػف مغ الجاؿ: 
وىػ الرػرة الرػتية لمكمسة) حدية( والسجلػؿ: ىػ الرػرة السفيػمية أو الحىشية 

ػر( التي تعبخ عغ السترػر الحىشي، وتتع الجاللة باقتخاف الرػرتيغ الرػتية )التر
 والحىشية وبحرػليا يتع الفيع.

والسيع في ىحا أنو يخػ أف العالقة بيغ الجاؿ والسجلػؿ ىي عالقة اعتباشية غيخ معممة، 
أؼ أف العالقة بيغ المفطة ومجلػليا ىي عالقة اعتباشية، مثال:  لػ اصصمح الشاس 

 عمى تدسية الذسذ قسخ لجاز ذلظ.؟؟؟
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وىحا يعشي أف لمسػاضعة واالصصالح واإلرادة مابيغ الشاس ليا أثخىا في اقتخاف األلفاظ 
 بسجلػالتيا.

 ثشائية السحؽر االستبدالي والسحؽر الشعسي: .3

إذا قمشا: )سقصت شائخة مخوحية قخب السصار( فػ )الصائخة السخوحية( ضسغ ندق 
 آخخمغ السحػر الشطسي، إال أف ندق الجسمة لع ُيقجـ لشا معشى الجسمة ما ُيدتخمز 

ػر االستبجالي: ىل ىي )شائخة ركاب ، شائخة حخبية، شائخة شخاعية، حُيفاد مشو وىػ الس
 شائخة نقاثة...(.

إذ فخؽ بيغ السجسػعات المغػية الكامشة في الحاكخة والسجسػعات المغػية الحاضخة في  
السعشى يجب الشطخ إلى السحػريغ  وإلدراؾالجسمة، والتي تذكل محػًرا أفقًيا َنْطسًيا، 

 مًعا.

 

 

 خطؽات السشيج الؽصف

: معشاه أخح السادة المغػية مغ مرادرىا)مدتعسمػىا( عغ شخيق االستقراء .1
تراؿ السباشخ بيع، فالمغػؼ يدسع ويجوف ويدسى ىحا بػ)الجراسة الحقمية(، اال

ويعتسج المغػؼ الػاصف عمى عيشة )الخاوؼ( أو )مداعج الباحث(، وُيذتخط فيو 
 أف يكػف:

 أف يكػف مسغ نذؤوا ونسػا في ضل ىحه المغة كي يسثميا تسثيال صحيًحا. . أ
لعػامل الثقافية في تسثيمو أف يكػف أمًيا ال يقخأ وال يكتب لكي ال تؤثخ ا . ب

 الرحيح.
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أف ال يكػف قج خخج مغ السشصقة التي نذأ فييا؛ ألف كثخة األسفار  . ت
 واالحتكاؾ بالميجات األخخػ يجعل السخء عخضة لمتغيخ في نصقو.

 
وىي الخصػة الثانية، ويعشي تقديع السادة المغػية، وجسع ما يتػافق أو  الترشيف: .2

لسزسػف، ثع تدسيتو باسع معيغ يعخؼ بػ ما يختمف مشيا في الذكل أو ا
)السرصمح( فسا تػافق مشيا ائتمف وُجعل في صشف معيغ، وما تشاكخ واختمف 

 في صشف آخخ.
، أؼ أنيا تكػف عامة ال شسػلية،  التقعيد: .3 أو القاعجة، يجب أف تترف بالعسـػ

والقاعجة ال يزعيا أو يفخضيا الباحث الػصفي بل ىي تعبيخ عغ شيء 
 فو.الحطو فػص

وما خخج عغ القاعجة فعمى المغػؼ الػصفي أف يشحيو عغ شخيقو، ليجرسيا في نصاؽ عسل 
 آخخ.

 
 

 (Bloomfield) الوصفين عند ببومفيبد

(، كسا ٜٓ٘ٔػُٖٜٓٔيسثل بمػمفيمج السجرسة األمخيكية في دراسة المغة مغ السجة)
 مثل قبمو سػسػر السجرسة األوربية في دراسة المغة أيًزا.

خ بمػمفيمج  بدػسػر كسا تأثخ بأعالـ السجرسة األمخيكية مثل: )فخاند وقج تأث
 بػب( و)إدوارد سابيخ(.

وقج حاوؿ بػمفيمج أف يجعل دراسة المغة دراسة عمسية مدتقمة عغ العمـػ 
 األخخػ، وقج حاوؿ أف ُيكسل ما بجأ بو سػسػر.
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فذ، وىػ ( في عمع الشّ Behaviouyismوقج تأثخ بػمفيمج بالسحىب الدمػكي ) 
ّجمو البيئة قمحىب يقـػ عمى السالحطة واالستجابة العزػية لسشّبو أو مثيخ خارجي ت

 السحيصة بالكائغ الحي.

ويزخب الدمػكيػف أمثمة عمى ذلظ، مغ ىحه األمثمة مثاؿ )جاؾ وجيل 
والتفاحة(، إذ تذعخ )جيل( بالجػع، وتخػ الذجخة وفييا التفاحة، مع اإلحداس بالجػع، 

خؤية واإلحداس يعجاف مشبياف ومثيخاف ليا، فتشجفع إلى الكالـ شالبة مغ فكل مغ ال
)جاؾ( أف يأتييا بالتفاحة، وعشجئح يتحػؿ كالميا إلى مثيخ لػ)جاؾ(، فديبادر )جاؾ( 

 إلى الكالـ أو تشفيح السصمػب.

وقج حاوؿ بمػمفيمج تصبيق ىحا السحىب عمى دراسة المغة، إذ يخػ أّف الكالـ 
ألصػات ؛ ألنػّو دسػع، يسكغ إخزاعو لمسالحطة؛ لحا فإنو بجأ بجراسة اسمػؾ  مادؼ م

و أو مثيخ يؤدؼ إلى استجابة مشصػقة  أو غيخ مشصػقة وناتجة عغ مشبّ  يخػ المغة 
مشصػقة، يكػف السشصػؽ األوؿ مشبًيا ، أو مثيًخا ليا؛ لحا فقج استبعج في كتابو كل 

لسػضػعية، مثل السدائل اإلندانية والثقافية الجػانب التي ال تخزع لمسعاييخ العمسية ا
 والغخائدية مسغ ال تخزع إلى الػصف والقياس والتجخيب.

وعمى الخغع مغ  اشتيار بمػمفيمج ببحػثو في الفػنيع و السػرفيع، إال أّنو ُعخؼ 
) نطخية السكػنات السباشخة( فسيسة الشحػؼ تقترخ عمى تحميل الجسمة  بشطخيتو الشحػية

بات الشحػية السباشخة، وبعجىا تحميل ىحه السخكبات إلى مكػنات نحػية وىكحا إلى السخك
 ...إلى أف يرل التحميل بشا إلى وضع تبجو فيو عسمية التحميل مدتحيمة.

وقج رّد تذػمدكي عمى ىحه الفكخة ويخػ أّنيا غيخ دقيقة؛ ألف الستكمع يدتصيع 
يع االمتشاع عغ الكالـ بػجػد و أو عجمو، ويدتصالتكمع برخؼ الشطخ عغ وجػد مشب  
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ذلظ السشبو الخارجي وعجمو، إذ يسشو أف ُيكمع نفدو، أو أف ُيفكخ بػساشة الكالـ، وأف 
 يتكمع في نػمو، وقج ُيصمب مشو أف يتكمع لكشو يعتو بالدكػت.

ويخػ تذػمدكي أف  الكالـ ليذ نذاًشا غخيدًيا، إّنسا ىػ نذاط عقمي ُيكتدب 
ميع السدتسخ، فالكالـ عشجه نذاط عقمي خالز تذتخؾ فيو قػػ بالسخاف والرقل والتع

 الفخد الّشفدية والحىشية والحاكخة الشذصة.

( وحاوؿ أف يتجاوز العيػب التي Harrisوقج جاء بعج بمػمفيمج  زيمغ ىاريذ )
وجيت إلى بػمفيمج ، فقج حاوؿ أف ُيقجـ إنسػذًجا لمجرس الشحػؼ مبخءا مغ األخصاء 

ميل الخصاب(، الحؼ انتقج فيو نطخية بمػمفيمج واقتخح إنسػذًجا ُعخؼ فألف كتابو )تح
 باسع )الشطخية التػزيعية(.

 ما ىي الشعرية التؽزيعية:

ىي نطخية تقـػ عمى ترشيف مفخدات المغة في ججاوؿ وفًقا لسا فييا مغ 
مػرفيسات )حخة أو مقيجة(، فكل مػرفيع مشيا يشتسي إلى صيغة صخفية، ولكل صيغة 

ة خانة مغ الخانات التي تتألف مشيا الجسمة، فالريغة التي تشتسي إلى االسع صخفي
مثال تقع بعج أداة التعخيف، لكغ الريغة التي تشتسي إلى الفعل ال يسكغ أف تقع بعج 
 أداة التعخيف، والريغة التي تشتسي إلى صشف األفعاؿ ال ُيسكغ أف تقع بعج حخؼ الجخ

 وىكحا...

 ات ونحػ الشّػز، د. إبخاىيع محسػد خميل.: في المدانيالسردرػ 
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 عمػ المغة

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 الؽظيفي االتجاه  

 الشذأة

 سػسيخ، بعج الحجيث العرخ في ضيخت التي المغػية التيارات بيغ مغ الػضيفي التيار
 عمى خنداف في االتجاه ىحا ضيخ وقج وتخبتدكػؼ، جاكبدػف، روماف مغ كل ُأسدو وقج
 .كثيًخا يجيو عمى وتصػر مارتيشيو يج

 االتجاه ىذا أصحاب بيا جاء التي االفكار أىػ

 دراسػػة خػػالؿ مػػغ اكتذػػافو الباحػػث يتػػػخى وضيفػػي تشطػػيع أنيػػا عمػػى بالمغػػة يػػتعي .1
 .كميا المغة مطاىخ

 فػػي األولػيػة الرػػتي لمجانػب يعصػي إذ كبيػخا، اىتسامػا الرػػتي بالسدػتػػ  ييػتع  .2
 .ػيةالمغ الجراسة

 سػسػػيخ إلييػػا نطػػخ حػػيغ فػػي ومتغيػػخ، متحػػخؾ تشطػػيع أنيػػا عمػػى المغػػة إلػػى يشطػػخ .3
 .وثابت جامج تشطيع أو كياف أّنيا عمى

 ثشائيػػػة سػػػسة عذػػػخة اثشتػػػي إلػػػى ترػػػل قػػػج ألصػػػػاتيا مسيػػػدة سػػػسات لغػػػة لكػػػل ف  إ .4
 تشطيسيػػا لغػػة كػػل مشػػو تختػػار مدػػتػدع الدػػسات ىػػحه أف جاكبدػػػف  ويػػخػ  سػػسعية،

 مػػغ لغيخىػػا السغػػايخة وصػػفاتيا خرػصػػياتيا لمغػػة يعصػػي لػػحؼا الستسيػػد الرػػػتي
 .المغات

 أفكاره وأىػ االتجاه ىذا رواد أىػ ومؼ
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 جاكبدؽن  رومان .1

 وجامعاتيا، مجارسيا في درس مػسكػ، في ـٜٙٛٔ عاـ ولج الخوس عمساء أحج
 الدالفية، المغة وفقو الخوسية المغة بيغ السقارنة القػاعج دراسة في وتخرز

 ىحه عمى وبشاء ،(سػسيخ محاضخات) أبخزىا مغ لعل أخخػ  ماتاىتسا ولو
 شارؾ الحؼ األلدشي، مػسكػ نادؼ في هءمباد يصخح أف حاوؿ االىتسامات

 .األدبي الشقج دراسة في البشيػؼ  السشيج فأدخل ـ،ٜ٘ٔٔ عاـ بتأسيدو
 المغة حقل في العامميغ مغ نخبة مع فأسذ بخاغ مجيشة إلى جاكبدػف  ذىب وقج

 في مؤتسخا عقج وقج ،ٕٜٓٔ في(األلدشي بخاغ نادؼ)وسسػىا بخاغ مجرسة واألدب
 مرصمح فيو أعمشػا( تخوبتدكػؼ )و( كخاتذػفدكي)زميميو مع ـٕٜٛٔ سشة

 .البشيػية
 آراءه وبػػػػث فييػػػػا واسػػػػتقخ ـٕٜٗٔ سػػػػشة فػػػػي أمخيكػػػػا إلػػػػى جاكبدػػػػػف  رحػػػػل وقػػػػج

 .أبخزىا مغ لعل شخحيا التي مؤلفاتو خالؿ مغ األلدشية
 المغػػػػػػة فػػػػػػي السفخسػػػػػػة األصػػػػػػػات) و ـ،ٖٜٗٔ(الخوسػػػػػػية لمغػػػػػػة صػػػػػػػتي تحميػػػػػػل)

 .ـٖٜٚٔ(والسعشى الرػت في دروس)و ـ،ٜٚ٘ٔ(العخبية
 جاكبدؽن  أفكار أىػ

 الرػت تأريخية بقزية والتسدظ ،(األصػات وضائف عمع) عمى التأكيج .1
 .سػسيخ ذلظ في مخالفا وحخكيتو،

 .مياونطا المغة بشاء داخل في صػت كل وضيفة عمى التخكيد .2

 ميجاف في يجخل ألدشي مرصمح فالفػنيع والرػت، الفػنيع بيغ التسييد .3
 .والسادة الجػىخ ميجاف في يجخل ألدشي مرصمح فيػ الرػت أما الذكل،

 تقع التي العامة القػاعج دراسة عمى تخكد التي المغػية الجراسة بيغ التسييد .4
 ،(الػضائف ععم) بػ ويدسػنو لغة لكل الرػتية األنطسة وضائف مقجمة في
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 معيغ، نطاـ داخل ومادتو الرػت بجػىخ تيتع التي المغػية الجراسة وبيغ
 (.األصػات عمع)بػ ويدسػنو

 التي السحايجة المغة وىي: السعيارية المغة المغات، مغ نػعيغ بيغ التسييد .5
 الجقة تتػخى وىي حدب، معيشة( معمػمة)رسالة تػصيل بقرج وتكتب تمفع

 ومديتيا( الذعخية أو) األدبية المغة وبيغ لجساليات،ا عغ والبعج والشفعية
 . والتفشغ والخياؿ جازسال تزسغ إذ الدابقة، عكذ

 

 فيرث روبرت .2

 مجيشة في ولج المغة، دراسة في لشجف مجرسة ويسثل الغخبييغ المغة عمساء مغ عالع
 بوجا الػششية بالخجمة إلتحق ثع التاريخ ودرس ـ،ٜٓٛٔ سشة في البخيصانيا بػرشيخ
 باليشج استقخ وقج األولى، العالسية الحخب خالؿ البخيصانية االمبخاشػرية أنحاء مختمف

 . الذخقية المغات بعس تعّمع وقج شػيمة، مجة

 حتى ـٜٜٔٔ سشة مغ اليشج في البشجاب بجامعة اإلنكميدية فيخث درس وقج
 كمية إلى انتقل ثع الرػتيات، بسعيج فييا وُعيغ لشجف إلى رجع ثع ـ،ٕٜٛٔ سشة

 االعتخاؼ في أسيع وقج ـ،ٖٜٛٔ سشة في االفخيقية الذخقية لمجراسات المدانيات
 .درسيا مغ أّوؿ وىػ البخيصانية، الجامعات في يأكاديس كعمع العامة بالمدانيات

 فيرث أفكار أىػ

 إليو ذىب فسسا والكالـ، المغة بيغ فييا فخؽ  التي سػسيخ ثشائيات مغ فيخث انصمق
 ال فخدؼ الكالـ وأف واالصصالح التػاضع عمى مؤسذ جساعي مشتج المغة أف سػسيخ
 .االجتساعي بالبعج لو عالقة
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 خالف وقج االجتساعي، بالسحيط عزػيا تخابًصا تختبط المغة أف يخػ  فيخث أف   إال
 معدوؿ غيخ أن و إال فخديتو مغ الخغع عمى فالكالـ الكالـ، في أليو ذىب فيسا سػسيخ

 اجتساعية وأحػاؿ ضػابط إلى يحتاج فيخث عشج فالكالـ االجتساعي، السحيط عغ
 الشطخية) بػ ُيعخؼ فيسا األحػاؿ ىحه حرخ وقج معانيو، لتحجيج التػاصل تكتشف

 .لمدياؽ وفقا يكػف  السعشى فتحجيج ،(السقاـ أو الحاؿ سياؽ) أو( الدياقية

 الدياقية الشعرية

 :قدسيغ عمى الدياؽ فيخث صّشف

 صخفية وصيغ أصػات مغ فيو بسا المفطي الدياؽ بو ويخاد: غػؼ الم الدياؽ .1
 وجسل نحػية، تخكيبية وقػاعج مقصعية، فػؽ  وسالسل مشبػرة، نغسة ذات ومقاشع
 .متذابكة بعالقات بعس إلى بعزيا مشطػمة

 (.السقاـ) أو الحاؿ سياؽ .2

 :كاآلتي الثشائيات مع فيخث تعامل فقج الدياؽ نطخية ووفق

 واحجة كتمة أنيسا عمى والمغة الكالـ مغ كل ُيجرس أف يشبغي :والمغة الكالـ .1
 الخارج، مغ الجارسة جانب إلى الجاخمي الػصفي التحميل عمى باالعتساد
 أف إال المغػؼ  لمباحث كغسي ال والرخؼ الشصق بيغ والعالقة لألصػات فبالشدبة
( سافخ) مثل كمسة في الحخكة إشالة: ذلظ عمى والسثاؿ بيشيسا، الرمة يالحع
 .المغػؼ  أو المفطي، بالدياؽ مايدسى وىحا ،(سفخ) كمسة عغ مختمفة تجعميا

 وسسعية نصقية عادات مغ بالدامع يتعمق ما بالشطخ نأخح أف عميشا ثع ومغ
 (.الخارجي الدياؽ) بػ سّساه ما وىحا وادراكية،

 السعشى يجلتحج تكفي ال بالسجلػؿ الجاؿ وعالقة المغػية باالشارة الدامع معخفة إف   .2
 ،(االجتساعي الُعخؼ) المفطي الدياؽ عغ فزال تحجيجه عمى ُيداعج الحؼ وإنسا
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 الدياؽ في وضعو يتصمب التػاصمية وضائفو أداء عمى الكالـ لقجرة فيسشا أف   أؼ
 االتراؿ، عسمية في تؤثخ التي الطخوؼ ىػ الدياؽ ىحا مغ وجدء االجتساعي،

 :ومشيا

 لمستكمع السباشخة الحالة . أ

 .كالمو أثشاء في عشو يرجر الحؼ العسمي شذاطال . ب

 .وأىجافو الكالـ أداء وضيفة . ت

 .الثقافي الستكمع مدتػػ  . ث

 .أنثى أـ كاف ذكخا الستكمع جشذ مخاعاة . ج

 ما ضيػر إلى فيخث ابتجعو الحؼ االجتساعي البعج دراسة في التعسق أدػ وقج
 .خالحاض وقتشا في المدانيات في( االجتساعي المغة عمع) بػ ُيدسى

  

 والؽظيفية العرب السحدثؽن 

 عمى الحجيث إلى يقػدنا العخبية ثقافتشا في الػضيفي االتجاه عغ الحجيث إف  
 كاف الحؼ الستػكل أحسج الجكتػر وىػ الرجد، ىحا في كبيخ جيج لو بارز عخبي عالع

 فتختم ال راقية أعساال وقجـ العخبية إلى الغخب مغ الػضيفية الجراسة نقل في الفزل لو
 .واتداًنا وعمسية مشيجية الغخب في مثيالتيا عغ

 العخبية المغة ضػاىخ يتتبع أف الػضيفي مذخوعو في الستػكل الجكتػر حاوؿ لقج
 وصًفا خرائريا بخصج العخبية لمغة وضيفًيا نحًػا ليا يزع وأفْ  والجارجة الفرحى في

 جػىخية نقصة عمى ـيقػ  مذخوعو ألف   التخاث؛ في انقصاع يكػف  أف غيخ مغ وتفديًخا،
 بالجرس تخبصو التي العالقة تحجيج خالليا مغ يسكغ  العخبي المغػؼ  التخاث قخاءة وىي
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 العخبي لمشحػ ترػره كاف وقج الػضيفية، بجػانبو يتعمق بسا خاصة الحجيث المداني
 :اآلتي الشحػ عمى

 .جيثةالح المدانية لمجراسة امتجادا يذّكل وضيفي لفكخ تاريخية حقبة يعج أّنو .1

 .الحاجة عشج بو ُيحتج الحجيث المداني لمجرس مخجًعا يكػف  أف .2

 .والترػرات واآلراء السفاىيع مغ بسجسػعة يسجنا مرجرا يكػف  أف .3

 األبحاث مغ العخبية الػضيفية الجراسة ُيغشي أف حاوؿ أّنو جيجه إلى يزاؼ ومسا
 :مشيا المغػية القزايا مغ عجدا فييا تشاوؿ التي والسؤلفات

 .المغة تجاولية وضائف جتحجي .1

 .العخبية الجسمة تػاكب التي االنجازية القػة دراسة .2

 .الخصاب حيد إلى الجسمة حيد مغ الػضيفي الشحػ نطخية إخخاج .3

 السخاجع

 العبيجؼ الخحسغ عبج رشيج.د السعاصخ، المغػؼ  والبحث العخبية. 

 أحسج خميل فكخ في دراسة الحجيث العخبي الشحػ في التػليجؼ االتجاه 
 (. ماجدتيخ رسالة)بػبكخ زكسػط عسايخة،

 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

 عبم البغن

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 العربين الدراسات ف  الوصف  المنهج

 القدماء العربين عبماء عند الوصف  المنهج . أ

ا دراسػػاتيع المغػيػػػة باالعتسػػاد عمػػى السػػػشيج و لػػيذ القػػػؿ بػػأف العػػػخب القػػجماء بػػجؤ 
 :اآلتية الشقاط خالؿ مغ ذلظ مالحطة يسكغ إذقة الػصفي ببعيج عغ الحقي

 مباشًخا اتراال بيع واترمػا البػادؼ بصػف  في األعخاب األوائل الشحاة شافو لقج .1
 أثشاء في حبخ قشيشة عذخة خسذ أنفح أّنو الكدائي عغ ُذكخ وقج مشيع، وأخحوا
 .الػصفي الشحػ أصػؿ مغ أصل وىحا ، العخب أفػاه  مغ المغة مدائل تجويشو

  عساًل وصفياً  ىػ( يعجٜٙتالجؤلي)كاف أوؿ عسل لغػؼ عمى يج أبي األسػد    .2
رأيتشي قج فتحت فسي بالحخؼ فانقط نقصة فػقو إلى  إذا،إذ قاؿ لكاتبو:))خالراً 

كدخت فاجعل  فْ إضسست فسي فأنقط نقصة بيشي يجؼ الحخؼ، و  فْ إأعاله، و 
األسػد مع كاتبو ىي  ىحه الصخيقة التي اتبعيا أبػ((الشقصة مغ تحت الحخؼ

  .محزة وصفية شخيقة

 عمى كانت أحكاميع مغ كثيًخا أف   يجج األوائل المغػييغ أعساؿ يتتبع الحؼ إف   .3
 ذلظ مغ تقجيخ، أو تأويل أو تعميل فيو يػجج وال محس، تقخيخؼ  وصفي أساس

 العخب لكالـ واصًفا كاف السػاضع مغ كثيخ في نججه سيبػيو كتاب في ورد ما
 شيء كل وضع أجخوه كسا فأجخه: ))السػاضع ىحه بعس في قػلو بجليل

 وىػ كالميع في أكثخ ىحا ألف: ))وقػلو ،٘ٚٔ/ٔالكتاب((مػضعو
 .ٖٓٗ/ٔالكتاب((القياس
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 في ورد ما لحلظ استجلػا وقج وصفية، مجرسة بأنيا الكػفة مجرسة ُعخفت. ٗ
 عغ وردت فقج ييغالكػف عمى يقترخ ال األمخ ىحا أفّ  والحقيقة المغػؼ، تخاثيع

 الجراسات بعس في وصفيتيع عمى تجؿ التي اإلشارات بعس البرخييغ
 يػنذ مجمذ في)) ُسئل حيغ الكػفي الكدائي عغ روؼ  ما ذلظ مغ المغػية،

 ضخَبغ   ال: ُيقاؿ ال لع يقػـ، أيُّيع ضخَبغ   ال: قػليع عغ( الكدائي شيػخ وىػ)
 أحج ذكخ كسا محس   وصف حاوى ،((ُخِمقت ىكحا أؼ: فقاؿ يقػـ؟ أي يع

( ىـ395)فارس ابؼ عؼ ورد ما الكؽفييؼ تراث مؼ بو ُيدتدل ومسا الباحثيغ،
 المغة أحكاـ مغ دّوف  فيسا الػصفية بالشدعة لو يذيج تعبيخ الراحبي كتابو في

 ..((.وكحا كحا العخب َسشغ ومغ: ))يقػؿ كاف فقج وقػانيشيا،
 عمى المغػية الطػاىخ دراستيع العخبي الشحػ في الػصف مطاىخ ومغ.  ٘

ًَ  وقج ،(شكمي) أساس  مغ مبجأ التخكيبية وأبشيتيا المغة أشكاؿ دراسة أف   بشا مخ 
 المغة ضػاىخ تشاولػا العخب الشحاة أف   ذلظ عمى والجليل الػصفي، السشيج مبادغ

 الفعل بيغ والعالقة والجسع والتثشية واإلفخاد والتشكيخ والتعخيف والتحكيخ كالتأنيث
 (.السعاني) أساس عمى ال( األشكاؿ) أساس عمى والخبخ والسبتجأ والفاعل

  السحدثيؼ الباحثيؼ عشد الؽصفي السشيج . ب

 مغ ولعل الػصفي، بالسشيج السحجثيغ العخب الباحثيغ مغ كبيخ عجد تأثخ لقج
 المغة لحقائق بالػصف االكتفاء إلى دعا الحؼ فخيحة أنيذ الجكتػر أبخزىع

 المغة، غخيب مغ أغمبيا ُيدتسج تعميالت مغ القجماء مشيج تجشبو  وقزاياىا
 لكل ميداًنا الشحاة عجه الحؼ( فعل) في الستسثل الرخفي السيداف لحلظ مثاال وضخب
( عخض)و( أصل) أو( جػىخ) أنيا عمى الكمسة إلى نطخوا ألنيع الثالثية، األفعاؿ

 .األصل ذلظ يمحق
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 أصل أفّ : قػليع ىحا ومغ واإلدغاـ، عالؿلإل قػانيغ وضع إلى الشحاة وضع وقج
 (.بيع ػ باع)و( قػؿ ػ قاؿ)و( مجد ػ مج  )

 إذ الرارمة، السشصقية الشطخة ىحه تحتسل ال المغة أف فخيحة أنيذ الجكتػر ويخػ 
 أف   حطشا ال: فيقػلػا الخارج، مغ الثالثي الفعل أحػاؿ عمى ُيقترخ أف يشبغي يخػ 

، باع، قاـ،: ) وىي فئات، عمى الثالثي الفعل  ترخيف مشيا ولكل...(  ، قزى مج 
 .الكالـ بيحا وُيكتفى  خاص

 استعساؿ في تصخؼ ىحا أف ويخػ  فخيحة أنيذ عمى عبجه داوود الجكتػر ردّ  وقج
 يجعل ال فقط المغػية لمطػاىخ الػصف أف   يخػ  وىػ فيسو، وعجـ الػصفي السشيج

 إلى نطخ لػ الصبيعة عمساء مغ العع أفّ  ذلظ عمى مثاال وضخب عمًسا، المغة عمع
 فإنيا الذجخة مغ التفاحة سقصت إذا: )فيقػؿ فقط فيرف شجخة مغ تدقط تفاحة
 شخز أف يرفو أف يدتصيع وصف مجخد وىحا ،(األسفل وإلى عسػدًيا تدقط

 أف فعميو وصف، مجخد ال حجث، لسا تفديًخا ُيقجـ أف فيجب العالع أما اعتيادؼ،
 .وىكحا األعمى إلى أو أفقًيا تتجو ولع أسفل إلى التفاحة سقصت لساذا تفديًخا يقجـ

 التقخيخؼ، الػصف عمى المغة في نقترخ ال أف يشبغي عبجه داوود الجكتػر ويخػ 
 أف يسكغ الػصف ىحا مثل ألف   حدب؛ الخارج مغ المغة حقائق إلى يشطخ الحؼ
 كبقية عمًسا يكػف  ال المغة عمع فإف وبحا متخرز، غيخ عادؼ إنداف أؼ يقجمو
 .العمـػ

 عمى تفديخ، إلى تحتاج فخيحة أنيذ الجكتػر ذكخىا التي األفعاؿ أف   إلى وذىب
 :اآلتي الشحػ

( باع)مزارع بيشسا ،(َقْػؿ)ومرجره( َقَػؿَ ) مثال( قاؿ) مزارع يكػف  لساذا . أ
 (.َبْيع) ومرجره( يبيع)
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 ولكشو ،(ومّجوا ػ ومّجتُ  ػ مجّ ) في( فع  ) وزف  عمى( مج  ) الفعل يكػف  لساذا . ب
 (.َمَجْدُتعً   ػ مَجْدنا ػ مجْدتُ ) في( فعل) وزف  عمى يكػف 

 
 

 عمػ المغة

 محاضرة الدراسة األولية السرحمة الثالثة/ قدػ المغة العربية

 أ.م.د. دمحم بذير حدؼ

 السشيج الؽصفي

 (Bloomfieldالؽصفية عشد بمؽمفيمد )

(، كسا ٜٓ٘ٔػُٖٜٓٔيسثل بمػمفيمج السجرسة األمخيكية في دراسة المغة مغ السجة)
 أيًزا. األوربية في دراسة المغة مثل قبمو سػسػر السجرسة

وقج تأثخ بمػمفيمج  بدػسػر كسا تأثخ بأعالـ السجرسة األمخيكية مثل: )فخاند 
 بػب( و)إدوارد سابيخ(.

وقج حاوؿ بػمفيمج أف يجعل دراسة المغة دراسة عمسية مدتقمة عغ العمـػ 
 األخخػ، وقج حاوؿ أف ُيكسل ما بجأ بو سػسػر.

( في عمع الّشفذ، وىػ Behaviouyismوقج تأثخ بػمفيمج بالسحىب الدمػكي ) 
محىب يقػـ عمى السالحطة واالستجابة العزػية لسشّبو أو مثيخ خارجي تّجمو البيئة 

 السحيصة بالكائغ الحي.
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ويزخب الدمػكيػف أمثمة عمى ذلظ، مغ ىحه األمثمة مثاؿ )جاؾ وجيل 
جػع، والتفاحة(، إذ تذعخ )جيل( بالجػع، وتخػ الذجخة وفييا التفاحة، مع اإلحداس بال

فكل مغ الخؤية واإلحداس يعجاف مشبياف ومثيخاف ليا، فتشجفع إلى الكالـ شالبة مغ 
)جاؾ( أف يأتييا بالتفاحة، وعشجئح يتحػؿ كالميا إلى مثيخ لػ)جاؾ(، فديبادر )جاؾ( 

 إلى الكالـ أو تشفيح السصمػب.

ـ وقج حاوؿ بمػمفيمج تصبيق ىحا السحىب عمى دراسة المغة، إذ يخػ أّف الكال
سمػؾ  مادؼ مدسػع، يسكغ إخزاعو لمسالحطة؛ لحا فإنو بجأ بجراسة األصػات ؛ ألنػّو 
يخػ المغة بأّنيا مشصػقة وناتجة عغ مشبو أو مثيخ يؤدؼ إلى استجابة مشصػقة  أو غيخ 
مشصػقة، يكػف السشصػؽ األوؿ مشبًيا ، أو مثيًخا ليا؛ لحا فقج استبعج في كتابو كل 

لمسعاييخ العمسية السػضػعية، مثل السدائل اإلندانية والثقافية  الجػانب التي ال تخزع
 والغخائدية مسغ ال تخزع إلى الػصف والقياس والتجخيب.

وعمى الخغع مغ  اشتيار بمػمفيمج ببحػثو في الفػنيع و السػرفيع، إال أّنو ُعخؼ 
بشطخيتو الشحػية) نطخية السكػنات السباشخة( فسيسة الشحػؼ تقترخ عمى تحميل الجسمة 
إلى السخكبات الشحػية السباشخة، وبعجىا تحميل ىحه السخكبات إلى مكػنات نحػية وىكحا 

 شا إلى وضع تبجو فيو عسمية التحميل مدتحيمة....إلى أف يرل التحميل ب

وقج رّد تذػمدكي عمى ىحه الفكخة ويخػ أّنيا غيخ دقيقة؛ ألف الستكمع يدتصيع 
التكمع برخؼ الشطخ عغ وجػد مشبو أو عجمو، ويدتصيع االمتشاع عغ الكالـ بػجػد 

الكالـ، وأف ذلظ السشبو الخارجي وعجمو، إذ يسشو أف ُيكمع نفدو، أو أف ُيفكخ بػساشة 
 يتكمع في نػمو، وقج ُيصمب مشو أف يتكمع لكشو يعتو بالدكػت.
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ويخػ تذػمدكي أف  الكالـ ليذ نذاًشا غخيدًيا، إّنسا ىػ نذاط عقمي ُيكتدب 
بالسخاف والرقل والتعميع السدتسخ، فالكالـ عشجه نذاط عقمي خالز تذتخؾ فيو قػػ 

 الفخد الّشفدية والحىشية والحاكخة الشذصة.

( وحاوؿ أف يتجاوز العيػب التي Harrisوقج جاء بعج بمػمفيمج  زيمغ ىاريذ )
وجيت إلى بػمفيمج ، فقج حاوؿ أف ُيقجـ إنسػذًجا لمجرس الشحػؼ مبخءا مغ األخصاء 
فألف كتابو )تحميل الخصاب(، الحؼ انتقج فيو نطخية بمػمفيمج واقتخح إنسػذًجا ُعخؼ 

 باسع )الشطخية التػزيعية(.

 الشعرية التؽزيعية:ما ىي 

ىي نطخية تقـػ عمى ترشيف مفخدات المغة في ججاوؿ وفًقا لسا فييا مغ 
مػرفيسات )حخة أو مقيجة(، فكل مػرفيع مشيا يشتسي إلى صيغة صخفية، ولكل صيغة 
صخفية خانة مغ الخانات التي تتألف مشيا الجسمة، فالريغة التي تشتسي إلى االسع 

، لكغ الريغة التي تشتسي إلى الفعل ال يسكغ أف تقع بعج مثال تقع بعج أداة التعخيف
 أداة التعخيف، والريغة التي تشتسي إلى صشف األفعاؿ ال ُيسكغ أف تقع بعج حخؼ الجخ

 وىكحا...

 : في المدانيات ونحػ الشّػز، د. إبخاىيع محسػد خميل.السردرػ 
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 علن اللغت

  )اللسانياث( وفقه اللغت)الفيلىلىجيا(

 حماضرة الدراست األوليت /املرحلت الثالثت يف قسن اللغت العربيت 

 أ.م.د. حمود بشري حسن

 هصادر احملاضرة

 .ػ عمع المغة العخبية، الجكتػر محسػد فيسي ُحجازؼ ٔ

 .ػ فقو المغة في الكتب العخبية، الجكتػر عبجه الخاجحيٕ

 ي فقو المغة، الجكتػر رمزاف عبج التػاب.. فرػؿ فٗ

 .ػ مقجمة في المدانيات، الجكتػر عاشف  فزل  دمحمٖ

 

 داللت هصطلحي )علن اللغت وفقه اللغت ( عند القدهاءأ. 

ضيػػػػػػػػخت ىػػػػػػػػحه السرػػػػػػػػصمحات عشػػػػػػػػج المغػػػػػػػػػييغ العػػػػػػػػخب القػػػػػػػػجماء، إال أف  ىػػػػػػػػحه  
 :مشياالسرصمحات ال تخمػ مغ غسػض قجيًسا وحجيًثا،

 المغة ( عمػ ح )مرطمـ 1 

كػػاف القػػجماء يصمقػنػػو عمػػى العمػػع الػػحؼ يخػػتز بجسػػع األلفػػاظ المغػيػػة ودراسػػتيا، 
، وُيخاد بو ))العالع الػحؼ يعػخؼ قػجًرا كبيػًخا مػغ ألفػاظ فكانػا يشدبػف إليو فيقػلػف: )لغػؼ(
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تخرػػػػز فػػػػي إخػػػػخاج السعػػػػاجع المغػػػػة وعمػػػػى األخػػػػز األلفػػػػاظ الغخيبػػػػة مشيػػػػا، أو ىػػػػػ ال
 .ٖٚالمغة في الكتب العخبية: المغػية(( فقو

متابعػػػة  فػػػي زمػػػغ متقػػػجـ ثػػػع  اسػػػتعسل مػػػغ قبػػػل اآلخػػػخيغ، ويسكػػػغ ضيػػػخ ىػػػحا السرػػػصمح
 السرصمح مغ خالؿ أدلة كثيخة مشيا:

أصػػػحاب الخميػػػل أربعػػػة مػػػشيع   المغػػػػييغ األولػػػيغ أف   ىػػػػ(ٕٖٛابػػػغ األنبػػػارؼ) نقػػػل  . أ
ُندىػػػػة بالمغػػػػة. اخػػػػتز سػػػػيبػيو بػػػػالشحػ والشزػػػػخ قج سػػػػيبػيو والشزػػػػخ بػػػػغ ُشػػػػسيل،و 

 .ٖٛاأللباء:
اعمػػع أف  المغػػػؼ شػػأنو  ميػػد عبػػج المصيػػف البغػػجادؼ المغػػػؼ مػػغ الشحػػػؼ، بقػلػػو: )) . ب

أف يشقل ما نصقت بو العخب وال يتعػجاه، وأمػا الشحػػؼ فذػأنو أف يترػخؼ فيسػا نقمػو 
المغػػػػػؼ ويقػػػػيذ عميػػػػو، ومثاليسػػػػا السحػػػػجث والفقيػػػػو، فذػػػػأف السحػػػػجث نقػػػػل الحػػػػجيث 

الفقيػو يتمقػػاه ويترػخؼ فيػو، ويبدػط فيػػو عممػو، ويقػيذ عميػو األمثػػاؿ بخمتػو، ثػع إف  
 .ٖٓ/ٔواألشباه((.السدىخ:

عمػػى  مرػػصمح )المغػػة( كمسػػة العمػػع فدػػّساه  فػػي كتابػػو السقجمػػة أضػػاؼ ابػػغ خمػػجوف  . ت
)عمع المغة(، ويتزح أنو يخيػج بػو عمػع السعػاجع عمػى اخػتالؼ أنػاعيػا سػػاء كانػت 

ة أـ بجسػػػع األلفػػػاظ السشجرجػػػة تحػػػت مػضػػػػع مترػػػمة بجسػػػع األلفػػػاظ المغػيػػػة عاّمػػػ
ترػػمة بػػالستخادؼ والػػجخيل والسذػػتخؾ، ويبػػجو أف  ىػػحا التحجيػػج ىػػػ واحػج، أـ كانػػت م

 الحؼ سار عميو العخب القجماء في فيسيع لسرصمح )المغة( أو )عمع المغة(.

يتزػػػح مسػػػا تقػػػّجـ أف  المغػػػة أو عمػػػع المغػػػة يقرػػػخونو عمػػػى دراسػػػة األلفػػػاظ المغػيػػػة مػػػغ 
 جػانب مختمفة.

 

 ـ مرطمح )فقو المغة (2

وكػاف عشػاًنػا ألحػج كتػب ىحا السرصمح أوؿ مػّخة فػي القػخف الخابػع اليجػخؼ، ضيخ 
ىػ(، وىػ )الراحبي في فقو المغة وَسػشغ العػخب فػي كالميػا(، وضيػخ ٜٖ٘ابغ فارس)
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ىػػ( الػحؼ أشمقػو عمػى كتابػو ٜٕٗ)ىحا السرصمح مّخة ُأخخػ عشج أبي مشرػػر الثعػالبي
ويبػػجو أف  السحػػجثيغ أخػػحوا ىػػحه التدػػسية   حؼ كػػاف بعشػاف)فقػػو المغػػة وسػػخ العخبيػػة(،الػػ

عمػػى  philology)مػػغ ابػػغ فػػارس والثعػػالبي إذ عػػّجوه مقػػابال لتخجسػػة المفطػػة األوربيػػة)
بػػيغ اسػػتعساؿ الغػػخبييغ والعػػخب، فزػػال عػػغ الغسػػػض الػػحؼ أحػػاط  خػػالؼ فػػي السػػشيج

   السرصمح.ب

خب إلػػى وضػػع مػػشيج لػػجرس المغػػة مػػغ كتػػابي ابػػغ ىػػػ أقػػ وقػػج ضيػػخ كتػػاب ثالػػث
فارس والثعالبي مغ غيخ أف ُيذيخ مغ بعيػج أو قخيػب إلػى مرػصمح )فقػو المغػة(، وىػػ 

 ىػ(.ٕٜٖكتاب )الخرائز(البغ جشي)

السعشى الػحؼ فيسػو والثعالبي مرصمح )فقو المغػة( بػىل استعسل ابغ فارس ولكغ 
شػػػي عشػػػجما اسػػػتعسل ي إليػػػو أبػػػغ جومػػػا السقرػػػج الػػػحؼ كػػػاف يخمػػػ الغخبيػػػػف بعػػػج ذلػػػظ،

عػػػغ ىػػػحا الدػػػؤاؿ يشبغػػػي معخفػػػة مػػػا جػػػاء فػػػي ىػػػحه  واإلجابػػػةمرػػػصمح )الخرػػػائز(، 
 السؤلفات.

 :كتاب ابؼ فارس)الراحبي في فقو المغة وَسشؼ العرب في كالميا(. 1

الػػحؼ ىػػػ(، وىػػػ والػػي مػػغ الػػػالة ٖٓٛيعشػػي بػػػ )الرػػاحبي( الرػػاحب بػػغ عبػػاد ) 
 ألفو لو، ثع قّجمو إليو.

 (وقػػػج أراد بػػػػ )فقػػػو المغػػػة( دراسػػػة األلفػػػاظ عمػػػى شخيقػػػة السعػػػاجع، وأراد بػػػػ )َسػػػشغ العخبيػػػة
 القػانيغ التي تديخ وفقيا االستعساالت المغػية.

 قدسو عمى قدسيؼ: )فقو المغة وسر العربية( الثعالبي كتاب. 2
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قدػػع )فقػػو المغػػة( ضػػسشو ثالثػػيغ باًبػػا، كػػل بػػاب عمػػى عػػجة فرػػػؿ، وىػػحا ال القدػػع األوؿ
عبػػارة عػػغ معجػػع مػػغ نػػػع خػػاص، جسػػع فيػػو األلفػػاظ السترػػمة بسػضػػػع واحػػج، ثػػع رتبيػػا 

 .حدب السػضػعات فأراد بيحا السرصمح بحث األلفاظ المغػية عمى مدتػيات معيشة

ضػسشو مػضػػعات  لغػيػة متشػعػة  يبػجو أنػو اليخبصيػا  أما القدع الثاني: )سػخ العخبيػة( 
حػػج، ألف السػػشيج الػػحؼ يػػشطع السػضػػػعات ويقدػػسيا رابػػط، ألنػػو ال يدػػيخ عمػػى مػػشيج وا

فقػػج تشػػاوؿ مفقػػػد أو مزػػصخب كسػػا قػػاؿ الػػجكتػر كسػػاؿ بذػػخ والػػجكتػر عبػػجه الخاجحػػي، 
مػضػػػعات صػػػتية مخترػػخة جػػجا، كسػػا ضػػسشو جػانػػب صػػخفية، وجػانػػب أخػػخػ نحػيػػة، 

بيػا  ويبجو أنو أراد بيحا القدع أف يعخض لػبعس )الخرػائز( أو )القػػانيغ( التػي تتسيػد
 العخبية في استعساالتيا السختمفة.

ويبػػػػػجو أف داللػػػػػة مرػػػػػصمح )فقػػػػػو المغػػػػػة( تختمػػػػػف عشػػػػػجىع عسػػػػػا اسػػػػػتقخ عشػػػػػج السحػػػػػجثيغ 
يتشاوؿ مػضػعات أخخػ مثػل: نذػأة المغػة اإلندػانية، واحتكػاؾ المغػات  ،philology))فػ

لفاظ السختمفة بعزيا ببعس، ونذأة المغة الفرحى والميجات، وأصػات المغة وداللة األ
وبشيتيػػػػػا مػػػػػغ الشػػػػػػاحي التاريخيػػػػػة السقارنػػػػػة والػصػػػػػفية، وقػػػػػج خررػػػػػو األلسػػػػػاف بجراسػػػػػة 

 .ٜالشرػص المغػية دراسة تاريخية مقارنة. فرػؿ في فقو المغة:

 كتاب ابؼ جشي )الخرائص(. 3

 :أبخزىاوىػ كتاب ميع وفيو مادة لغػية وفيخة ودقيقة فقج ضع  جػانب لعل مغ 

لمغػػة وتصػرىػػا مػػغ نحػػػ تعخيػػف المغػػة ونذػػأتيا وتفخعيػػا إلػػى قزػػايا عاّمػػة عػػغ حيػػاة ا أ.
 ليجات وتصػرىا...الخ

ػػػػػ جػانػػػػب تتزػػػػسغ مػػػػشيج البحػػػػث فػػػػي المغػػػػة مػػػػغ مثػػػػل: حجيػػػػة المغػػػػة، وشخيقػػػػة جسعيػػػػا 
 وترشيفيا، ووضع التعاريف ليا، وتعميل الطػاىخ...الخ.
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ّجـ ال يقػ ػ مدتػيات الجراسة المغػية مغ صػت وصخؼ ونحػ وداللة، وإف كاف ابػغ جشػي
معطع ما وصل إليو مغ مقخرات تتفق مع ما اسػتقخ عميػو  ربًصا بيغ ىحه السدتػيات فإف

 عمع المغة في العرخ الحجيث.

ويبػػجو أف  ابػػغ جشػػي أراد بػػػ )الخرػػائز( تمػػظ القػػػانيغ العامػػة التػػي تشػػتطع العخبيػػة، مػػغ 
ب الشحػػػػػ غيػػػػخ أف يكػػػػػف السقرػػػػػد دراسػػػػة جدئيػػػػات المغػػػػة تفرػػػػيمًيا كسػػػػا ىػػػػي فػػػػي أبػػػػػا

، وىػػػ لػػع يدػػتعسل مرػػصمح )فقػػو المغػػة( ألنػػو لػػع يكػػغ مقػػخًرا بػػيغ عمسػػاء المغػػة، والرػػخؼ
 و استعسل مرصمح )الخرائز(.وإنسا أتت السشاسبة بيشو وبيغ الفقو، لحا فإنّ 

  

 عند احملدثني(علن اللغت وفقه اللغت داللت هصطلحي ) ب.

 داللتهوا عند الغربيني. 1

مع المغة في القػخف التاسػع عذػخ عشػج الغػخبييغ، فقػج ضيخ مرصمحي فقو المغة وع
ارتػػبط  ضيػػػر مرػػصمح )فقػػو المغػػة( بالمغػػة الدشدػػكخيتية)لغة اليشػػػد(، والجراسػػة السقارنػػة 

 والتي قدست المغات عمى شكل سالالت)التقديع الداللي لمغات(

، وقػػج ضيػػخ أيزػػػًا تحجيػػج دراسػػة )فقػػو المغػػة( و)عمػػع المغػػة( والتسييػػد فيسػػا بيشيسػػا 
بذػػػكل واضػػػح وجمػػػي، فأصػػػبحت المغػػػة الدشدػػػكخيتية  ىػػػي األسػػػاس فػػػي البحػػػث المغػػػػؼ 
 الغخبي، وكانػا يمجأوف إلييا في شخح أية ضاىخة مغ ضػاىخ المغة، قػاؿ مػاكذ مػػلخ: ))

إّف الدشدػػكخيتية ىػػي األسػػاس الػحيػػج لفقػػو المغػػة السقػػارف، وسػػػؼ تبقػػى السخشػػج الػحيػػج 
لمغػػة السقػػارف الػػحؼ ال يعػػخؼ الدشدػػكخيتية شػػأنو شػػأف الرػػحيح ليػػحا العمػػع، وعػػالع فقػػو ا

 .ٙٔعالع الفمظ الحؼ ال يعخؼ الخياضيات((. فقو المغة في الكتب العخبية:

 وأصبح مرصمح )فقو المغة( يتشاوؿ مػضػعات مثل: 
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نذػػػػأة المغػػػػة اإلندػػػػانية، واحتكػػػػاؾ المغػػػػات السختمفػػػػة فيسػػػػا بيشيػػػػا، ونذػػػػأة المغػػػػة الفرػػػػحى 
ػات المغة وداللػة األلفػاظ وبشيتيػا مػغ الشػػاحي التاريخيػة السقارنػة، والميجات، ودراسة أص

وقػػج تحػػجدت ىػػحه الكمسػػة عشػػج األلسػػاف بجراسػػة الشرػػػص المغػيػػة دراسػػة تاريخيػػة مقارنػػة. 
 .ٜفرػؿ في فقو المغة:

في أواخخ القػخف التاسػع عذػخ، والسػيسا عمػى فقج ضيخ  أما مرطمح )عمػ المغة( 
ػسػيخ عشػجما أعمػغ أف ))مػضػػع عمػع المغػة الرػحيح والػحيػج يج المغػػؼ  فخديشانػج دؼ س

 ىػ المغة في ذاتيا ومغ أجل ذاتيا((.

وقج بجأ )عمع المغة( يتخح اسع )العمع( باعتبار أف المغة )مادة محدػسة( تػجرس كسػا ىػي 
، وليذ كسا يشبغي أف تكػف، ومغ ثػع تػخؾ المغػيػػف كثيػخا مػغ السػضػػعات التػي كانػت 

القػػػجماء مػػػغ نحػػػػ البحػػػث فػػػي )نذػػػأة المغػػػة(، وفػػػي )أفزػػػمية لغػػػة عمػػػى تجػػػحب المغػػػػييغ 
 أخخػ، وفي )أصػػؿ المغػة األـ(...الػخ وىػحه السػضػػعات تترػل بسرػصمح )فقػو المغػة(

 وىي بعيجة عغ عمع المغة.

ويخػ المغػيػف أف عمسيع يتصمب االستعانة بعجد مغ العمػـػ كالتػاريخ والجغخافيػة،  
اء، وعمػػع زػػوعمػػع الػػشفذ، وعمػػع االجتسػػاع، وعمػػع األجشػػاس البذػػخية، وعمػػع وضػػائف األع

التذػػخيح، ولكػػشيع نبيػػػا أف االسػػتعانة بيػػحه العمػػـػ ال يشبغػػي أف يدػػيصخ عمػػى مشػػاىج عمػػع 
 المغة.

اسػػة المغػػة تكػػػف وفػػق أربعػػة مدػػتػيات، صػػػتية وصػػخفية، كسػػا أنيػػع يػػخوف أف در  
 ونحػية، وداللية.

 :قدع عمى قدسيغيُ  السدتػػ الرػتي:  .ٔ
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 (phoneticeوييػػتع ىػػحا الشػػػع )بجراسػػة األصػػػات مػػغ حيػػث  ()فػنايتػػظ
كػنيػػا أحجاثًػػػا مشصػقػػة بالفعػػل، وليػػا تػػأثيخ سػػسعي، دوف الشطػػخ فػػي قػػيع 

 .ىحه األصػات أو معانييا في المغة
 (phenology  وييػػػػتع ىػػػػحا الشػػػػػع بجراسػػػػة األصػػػػػات مػػػػغ ،)فشػلػجيػػػػا()

 حيث وضائفيا في المغة )عمع وضائف األصػات(  .  
 السدتػػ الرخفي: .ٕ

تيػػػػػػػػػػػػػػػتع بجراسػػػػػػػػػػػػػػػػة الػحػػػػػػػػػػػػػػػػجات الرػػػػػػػػػػػػػػػػخفية والرػػػػػػػػػػػػػػػػيغ المغػيػػػػػػػػػػػػػػػػة، ويدػػػػػػػػػػػػػػػػسى عشػػػػػػػػػػػػػػػػج  
 ()مػرفػلػجي(.morphologyالغخبييغ)

مػػػػغ خػػػػػاص، ويدػػػػسى عشػػػػج  التخاكيػػػػب ومػػػػا يترػػػػل بيػػػػا ميجانػػػػو :السدػػػػتػػ الشحػػػػػؼ و .  ٖ
 (.Grammar(، ويدسيو آخخوف )syntaxالغخبييغ)

، أو )عمػػع السعشػػى( ييػػتع بجراسػػة السعػػاني ومذػػكالتيا سػػػاء السدػػتػػ الػػجاللي .ٗ 
كػػػاف مقرػػػػرا عمػػػى دراسػػػة معػػػاني األلفػػػاظ السفػػػخدة أـ دراسػػػة معػػػاني السفػػػخدات والجسػػػل 

 (.semanticsوالعبارات، ويدسى عشج الغخبييغ)

مػضػػػػػػعات أخػػػػػخػ يبحػػػػػث فييػػػػػا عمػػػػػع المغػػػػػة مثػػػػػل مػضػػػػػػعات )ماىيػػػػػة المغػػػػػة( وىشػػػػػاؾ 
 و)وضيفتيا( و)بيئتيا( و)شخيقة جسع السادة المغػية( وغيخىا مغ السػضػعات.

وعمسػػاء المغػػة يجرسػػػف ىػػحه السدػػتػيات بذػػكل متػػخابط، إذ ال يفرػػمػف فيسػػا بػػيغ 
تػػػائج، وىػػػي تذػػػكل ىػػػحه السدػػػتػيات؛ ألّف كػػػال مشيػػػا يعتسػػػج عمػػػى اآلخػػػخ فػػػي البحػػػث والش

 اإلشار العاـ لعمع المغة.

 

 احملدثني داللتهوا عند الباحثني العرب . 2
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ضيخ مرصمح )فقو المغة( في العالع العخبي في العرخ الحجيث في الجامعة السرػخية، 
عشجما وفج إلييا عجد مػغ السدتذػخقيغ الػحيغ انتػجبػا لمتػجريذ فييػا فػي بجايػة نذػأتيا، وقػج 

أّف كمسػػػة ٕٜٙٔ( فػػػي إحػػػجػ محاضػػػخاتو فػػػي عػػػاـ Guidi جؼ)اعتخؼ الدشيػر جػي
(philology يرعب تخجستيا إلى العخبية ) وأف  ليا في المغات الغخبيػة معشػى خاصػػًا ال

 يتفق عميو أصحاب العمع واألدب، عمى الشحػ اآلتي:

 إنو مجخد درس قػاعج الرخؼ والشحػ ونقج نرػص اآلثار األدبية. .ٔ
 فقط بل يبحث في الحياة العقمية مغ جسيع وجػىيا.إنو ال يقترخ عمى المغة  .ٕ

ف  فقػػػػو المغػػػػة اشػػػػتيخ فػػػػي الجامعػػػػات السرػػػػخية بأنػػػػو إويقػػػػؿ الػػػػجكتػر عبػػػػجه الخاجحػػػػي : 
الجراسػػػة السقارنػػػة لمغػػػة داخػػػل )العائمػػػة الدػػػامية(، إذ يفيػػػع الصػػػالب أنػػػو مقارنػػػة األلفػػػاظ 

وربسػا اقترػخ بعػس األسػاتحة  العخبية وتخاكيبيا بالمغات الدامية وبخاصػة المغػة العبخيػة،
عمػػى بحػػث تصػػػر المفطػػة العخبيػػة السفػػخدة تاريخًيػػا، ويخكػػدوف عمػػى تصػرىػػا الػػجاللي. فقػػو 

 .ٜٕػػػ ٕٛالمغة في الكتب العخبية:

وفقػػو  مرػػصمحي)عمع المغػػة عمػػى الػػخغع مػػغ ذلػػظ فقػػج عػػخؼ البػػاحثػف العػػخب السحػػجثػف 
 في تحجيج داللة ىػاتيغ السرػصمحيغ،المغة(، إال أّنيا معخفة يمفيا الغسػض واالضصخاب 

 والجليل عمى ذلظ:

ككتػػاب الػػجكتػر عمػػي  كتاًبػػا فػػي )فقػػو المغػػة( ويخيػػج بػػو )عمػػع المغػػة(، . ىشػػاؾ مػػغ يكتػػبٔ
عػػخض فيػػو بحػثًػػا تتعمػػق إذ تػسػػع فػػي اسػػتعساؿ ىػػحا السرػػصمح،  الػػحؼعبػػج الػاحػػج وافػػي 

التػػي تتػػألف مشيػػا المغػػة،  تاألصػػػاودراسػػة حيػػاة المغػػة، والتغيػػخات التػػي تصػػخأ عمييػػا، )ػبػػ
 .(ودراسة دالالت األلفاظ وغيخىا مغ السػضػعات
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 ة، وقخنػػو بعشػػػاف تػضػػيحي )دراسػػة تحميميػػ)فقػػو المغػػة( الػػجكتػر دمحم السبػػارؾ فػػيكتػػب . ٕ
مقارنػػػة لمكمسػػػة العخبيػػػة( ويعػػػخض فيػػػو مػضػػػػعات فػػػي )األصػػػػات، واالشػػػتقاؽ، واألبشيػػػة 

   (. واألوزاف، ومعاني األلفاظ

ب الػػػجكتػر صػػػبحي الرػػػالح كتاًبػػػا سػػػّساه )دراسػػػات فػػػي فقػػػو المغػػػة(، عػػػخض فيػػػو كتػػػ. ٖ
أخػاتيػػا الدػػامية( و)خرػػائز العخبيػػة مػػغ إعػػخاب،  غمػضػػػعات مػػغ مثػػل )العخبيػػة بػػي

والشحػػت، غيخىػػا مػػغ ومشاسػػبة الحػػخوؼ لسعانييػػا، والسشاسػػبة الػضػػعية، وأنػػػاع االشػػتقاؽ، 
 السػضػعات(.

يذػػػػسل كتابػػػػو ائي كتاًبػػػػا سػػػػساه )فقػػػػو المغػػػػة السقػػػػارف(، كتػػػػب الػػػػجكتػر إبػػػػخاىيع الدػػػػامخ . ٗ
مػضػػػػػػعات عامػػػػػة )كالعخبيػػػػػة بػػػػػيغ الجسػػػػػػد والتصػػػػػػر، والثقافػػػػػة العخبيػػػػػة واإلقميسيػػػػػة( ، 
ومػضػػػػػعات خاصػػػػة )كالفعػػػػل والشطػػػػاـ الفعمػػػػي فػػػػي العخبيػػػػة، والشػػػػػف والسػػػػيع فػػػػي المغػػػػة 

 العخبية... وغيخىا مغ السػضػعات(.

ىشاؾ لبًدػا فػي اسػتعساؿ ىػحيغ السرػصمحيغ، يتزح مغ خالؿ ىحه السؤلفات أف 
ويبػػػجو أّف معطػػػع ىػػػؤالء الكتػػػاب قػػػج خػػػخ، فالسػضػػػػعات متجاخمػػػة ومختمفػػػة مػػػغ باحػػػث آل

 .سّػػ بيغ فقو المغة وعمع المغة

وقػج كشػا نػػد أف ندػسي كتابشػا ىػحا باسػع  )) قاؿ الجكتػر عمي عبػج الػاحػج وافػي: 
، فأصػػبح ال السػػألػؼو فػػي االسػػتعساؿ )فقػػو المغػػة( لػػػال أف ىػػحا االسػػع قػػج خرػػز مجلػلػػ

 يفيع مشو إال البحػث الستعمقة بفقو العخبية وحجىا((.

دمحم السبػارؾ أف  ))عمػػع المغػة بيػػحا السفيػـػ الػػحؼ بدػصشاه والػػحؼ آؿ  األسػػتاذويػخػ 
إليو األمخ في تصػر البحث المغػؼ نخػ أف نصمق عميو أحج االسػسيغ )عمػع المغة(أو)فقػو 

 السفيـػ العمسي لسباحث المغة((. فيج السقرػد ويشصبق عمىالمغة( وكالىسا ي
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 :السحجثيغ انقدسػا عمى قدسيغ يتزح مغ خالؿ ىحا الحجيث أفّ 

وىؤالء أغمبيع تأثخ بػالسشيج العخبػي  ) وعمع المغة( فخيق يدػؼ بيغ )فقو المغة(ػ ٔ
 لسشيج الحجيث الحؼ شػره الغخبيػف.القجيع، ولع يترل اتراال وثيًقا با

فخيػػػق يفػػػخؽ بيشيسػػػا، وىػػػؤالء تػػػأثخوا بػػػالسشيج الحػػػجيث، كسػػػا أنيػػػع وجيػػػػا الشقػػػج  ػػػػٕ
 لمسشيج القجيع.

كػال االتجػاىيغ نػاقز ال جػجاؿ، النػا ال قاؿ فػي ذلػظ الػجكتػر عبػجه الخاجحػي: ))
نػػؤمغ أف درس السػػشيج المغػػػؼ عشػػج العػػخب عمػػى أسػػاس شػػامل لػػع يػػتع حتػػى اآلف، وألف 

بيػػػة دوف درسػػػيا ىػػػحا الػػػجرس الذػػػامل فيػػػو قػػػجر غيػػػخ تصبيػػػق السػػػشيج الحػػػجيث عمػػػى العخ 
 .ٔٔفقو المغة في الكتب العخبية: ضئيل مغ مجافاة السشيج العمسي((.

 

 خرائص ومسيزات عمػ المغة عمى الشحؽ اآلتي: أىػويسكؼ تمخيص 

)عمػػع المغػػة( يػػجرس المغػػة فػػي ذاتيػػا مػػغ أجػػل ذاتيػػا، وىػػػ الػػحؼ يرػػل إليػػو التحميػػل ػػػ ٔ
 غػؼ.الشيائي لمجرس الم

)عمػػػع المغػػػة( يػػػجرس المغػػػة دراسػػػة وصػػػفية، وىػػػػ السػػػشيج الغالػػػب عمػػػى دراسػػػة عمسػػػاء ػػػػ ٕ
 العخبية عمى الشحػ الحؼ يطيخ في الفرػؿ التالية.

 )عمع المغة( يقدع درس المغة إلى مدتػيات صػتية وصخفية ونحػية وداللية.ػ ٖ

 ي تشتطع المغة.الت)عمع المغة( يتخح السشيج العمسي وصػال إلى القػانيغ العامة ػ ٗ
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 الفخؽ بيغ فقو المغة وعمع المغة
ػػػػ مشيجيػػػة فقػػػو المغػػػة تختمػػػف عػػػغ مشيجيػػػة عمػػػع المغػػػة، ففقػػػو المغػػػة يػػػجرس المغػػػة وسػػػيمة ٔ

خيػػػػػق بػػػػػيغ لجراسػػػػػة الحزػػػػػارة واألدب ، بيشسػػػػػا يػػػػػجرس عمػػػػػع المغػػػػػة لػػػػػحاتيا؛ لػػػػػحا يتحػػػػػتع التف
السرػصمحيغ مػغ التفخيػق بػػيغ دراسػة المغػة باعتبارىػا وسػػيمة وبػيغ دراسػة المغػة باعتبارىػػا 

 غاية في ذاتيا.
ػػػ إف ميػػجاف فقػػو المغػػة أوسػػع واشػػسل ، إذ الغايػػة الشيائيػػة مشػػو دراسػػة الحزػػارة واألدب ٕ

تقدػيع والبحث عغ الحياة العقمية لمذعػب مغ جسيػع وجػىيػا؛ لػحا فقػج اىػتع فقيػاء المغػة ب
المغػػات سػػاللًيا، وبسقارنتيػػا بعزػػيا مػػع بعػػس وبإعػػادة صػػيغ الشرػػػص القجيسػػة لذػػخحيا 
في سبيل التعػخؼ عمػى مػا تتزػسشو مػغ مزػاميغ حزػارية بسختمػف وجػىيػا ففقػو المغػة 
ىػػػػ األرض الػاسػػػعة بػػػيغ عمػػػع المغػػػة مػػػغ ناحيػػػة وبػػػيغ الجراسػػػات األدبيػػػة واالندػػػانية مػػػغ 

خكػػػػد عمػػػػى التحميػػػػل لتخكيػػػػب المغػػػػة ووصػػػػفيا كسيجانػػػػو ناحيػػػػة أخػػػػخػ ، أمػػػػا عمػػػػع المغػػػػة في
األسػػاس، وعشػػجما يػسػػع عمسػػاء المغػػة مػضػػػعيع فػػإنيع يعػػالجػف السعشػػى فػػإنيع يقتخبػػػف 

 مغ مجاؿ فقو المغة.
الحؼ جػاء  ػ إّف اصصالح )فقو المغة( سبق مغ الشاحية الدمانية اصصالح )عمع المغة(،ٖ

فخؽ بيغ االثشيغ ، وذلظ واضح فػي وصػف لتػضيح التخكيد المغػؼ دوف غيخه كأساس لم
فقو المغة غالًبا بأنو مقارف، أما عمع المغة فيػ تخكيبي شػكمي فيػػ يعشػى بالذػكل فقػط وال 

 يعشى بسا حػؿ المغة أو ما يترل بالذكل المغػؼ.
ػ إّف )عمع المغة( اترف مشح نذأتو بكػنو عمًسا حدػب السػشيج الػجقيق ليػحا السرػصمح، ٗ

 ة عمى ىحه الشاحية، أما عمع المغة فمع يحاوؿ أحج وصفو بأنو )عمع(.وشجد عمساء المغ
ػ إّف عسل فقياء المغػة عسػل تػأريخي مقػارف فػي أغمبػو، أمػا عسػل عمسػاء المغػة فػصػفي ٘

    تقخيخؼ 

 

 

 

 


