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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات
أساسية يف فضاء التفكري املعارص.
وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية
شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
اإلجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل
النحوالتايل:
أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد
منها .ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار
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سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.
رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
اإلصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي
واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص المركز عىل أن
يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين
من العاملني العريب واإلسالمي.

***

هذه الدراسة التي تندرج ضمن مرشوعنا "سلسلة مصطلحات معارصة"
تبحث يف األلسنية كمفهوم ومصطلح وتيار نشأ وتتطور يف أزمنة الحداثة
املتعاقبة .كام تبحث يف الجذر التاريخي واملعريف لنشوء املفهوم ودراسة
مذاهبه ومدارسه والرواد األوائل املؤسسني.
يتناول الباحث هذا املعطى العلمي واملعريف من وجهة نظر ابستمولوجية
وتاريخية فضالً عن متاخمته بالتفكيك النقدي انطالقًا من املنهجية األصلية
ملرشوعنا يف درس املفاهيم الحديثة.
والله ويل التوفيق

املقدمة
اللّغة إحدى أه ّم الظّواهر اإلنسان ّية الّتي لفتت أنظار اإلنسان
نفسه منذ أن كانت أصواتًا يتواصل بها مع أبناء جنسه إىل أن غدت
بني ًة متكاملة .ث ّم كانت مح ّ
ط اهتامم الفالسفة واللّغويني يجهدون
يف تفسري نشأتها ،ودراسة بنيتها ووظيفتها ،وإماطة اللّثام عن كيف ّية
البرشي.
عملها يف الدماغ
ّ
وهذا البحث ال يعدو أن يكون محاول ًة صادق ًة للتعريف بالعلم
الّذي أصبح متكأً لدراسة (الظّاهرة اللّغويّة) ،والوقوف عىل أبعادها،
فيام أصبح يعرف بـ (اللّسانيّات).

ُس هذا البحث عىل أربعة فصول أُريد بها أن تقف عند
ك َِ
معامل هذا الفرع من ال ّدراسات اإلنسانيّة ،فوقف أ ّول فصوله عند
اللّسان ّيات ومفهومها وأقسامها ،فرأى أنّها عل ٌم يدرس اللّغة اإلنسان ّية
دراسة علمية عامدها الوصف واملعاينة ،وينأى بنفسه عن ال ّنزعات
التّعليميّة واألحكام املعياريّة.
وجعل الفصل الثاين وجهته املناهج اللّسان ّية ،فرأى أنّها قسامن
رئيسيان هام :قس ٌم يعود إىل ما قبل القرن التّاسع عرش ،والقسم اآلخر
من مطلع القرن التّاسع عرش حتى زمان ال ّناس هذا .فكانت املناهج
توسلت بها اللّسان ّيات متعددة ،نحو :اللّسان ّيات املقارنة،
الّتي َّ
الوصفي.
يل ،واملنهج
واللّسان ّيات التّاريخ ّية ،واملنهج التقاب ّ
ّ
ثم أردف ذلك بدراسة التيارات واملدارس اللسانية ،بادئًا
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بالبنيويّة التي وضع حجر أساسها (سوسور) الّذي يُع ّد أبًا حقيقيًّا
لهذا االتجاه ،وعرض لِ َمن تأثر بهذا االتجاه من اللّسان ّيني ،أمثال:
فرانز بواز ،وإدوارد سابري ،وبلومفيلد .وم ّر كذلك عىل الوظيف ّية الّتي
كانت جهود (أندريه مارتينيه) نقطة انطالقها ،ث ّم ح ّ
ط رحاله عند
يل) ،وصاحبه (تشومسيك) ،واآلثار
اتجاه (ال ّنحو
ّ
التوليدي التّحوي ّ
الّتي متظهرت فيها معامل نظريّته ،ومساعيه الخبيثة لتطوير نظريّته
عىل م ّر األيام.
ين
ويف إطار ذلك تل ّبث الفصل عند مستويات ال ّدرس اللّسا ّ
ين ،فال ّدرس
فوقف عند ال ّدرس ّ
الصويتّ ،وهو ّ
أس الدرس اللّسا ّ
يل ،وهو آخر املستويات وذروة سنامها،
يفّ ،
ّ
كيبي ،فال ّدال ّ
الص ّ
فالت ّ
ففيه شحنات ال ّداللة واملقاصد التي يتغيَّاها متكلم أيّة لغة.
ومل يغفل البحث دراسة متظهرات هذه االتجاهات واملناهج
الساحة العرب ّية ،فوقف وقف ًة متأني ًة عند
يف اللّسان ّيني عىل امتداد ّ
لتمم حسان ،وميشال زكريا ،وأحمد املتوكل
ال ّدراسات اللّسان ّية ّ
كل منهم ميثل اتجا ًها يحاول توظيفه يف دراساته اللّسان ّية.
إذ كان ّ

خاصا بالتّعريف والرتجمة
ثم انتجع البحث الفصل ال ّرابع فكان
ً
ين ،فوقف عند مراحل نشأتههم
أله ّم األعالم يف ميدان ال ّدرس اللّسا ّ
العلمي ،وكشف أه ّم املؤثرات الّتي كانت
وحياتهم يف امليدان
ّ
ين.
وراء تسلّمهم هذه املكانة عىل صعيد الدرس اللّسا ِّ

ين
وليس لهذا البحث أن ي ّدعي أنّه أحاط بجوانب ال ّدرس اللّسا ّ
ٍ
حارث لهذه األرض ،أو أنّه استطاع أن يأيت مبا
كلّها ،أو أنّه أ ّول
عجزت األوائل عن اإلتيان به .فحسبه أنّه كان صادق املحاولة

المقدمة

يف رسم مالمح هذا العلم القديم الجديد ومعامله ،وهو غري ُمنك ٍر
السابقني عليه ،وقد كانت سطور آثارهم مور ًدا له خالل عامٍ
لفضل ّ
صفحاته ،ولك ّنه ال يدفعه التّواضع إىل الضَّ َعة فينكر
رصم يف إعداد َ
ت َّ
وفس ،وأخذ ور َّد ،وأعجب وأنكر ،فنرث رأيًا هنا،
عىل نفسه أنّه ناقشَّ ،
العب ،وبالتلميح
ومقول ًة يؤمن بها هناك ،مكتفيًا باالرتشاف دون
ِّ
دون التّرصيح ،وباإلشارة إذا أغنت عن العبارة.
والله من وراء القصد.
اإلثنني التّاسع عرش من ش ّوال1439 ،هـ ،املوافق الثاين من
متوز2018 ،م.

اقبي
وليد محمد ّ
الس ّ

11

الفصل ّ
األول
ّ
ّالل ّ
سانيات :التعريف والجذور

األول
الفصل ّ
ال ّلسان ّيات :ال ّتعريف واجلذور
*تعريف اللسانيات:
تُع َّرف (اللِّسان ّيات) بأنّها عل ٌم يدرس «اللّغة اإلنساني ًة دراس ًة
علمية تقوم عىل الوصف ومعاينة الواقع بعي ًدا عن النزعات التعليمية
واألحكام املعياريَّة»( )1فهي دراس ٌة تأخذ من العلم سل ًَّم لها،
بكل قوم،
وتعرض للغات البرشية كافة من خالل األلسنة الخاصة ّ
وتدرس اللّغة بعي ًدا عن مؤثرات الزمن والتاريخ وال ِع ْرق(.)2

كل لغة من هذه اللّغات،
واملقصد من هذه الدراسة بيان جوهر ّ
كل منها وال ّنظر إليها عىل «أنّها منظوم ٌة كل ّي ٌة
واسرتاتيج َّية عمل ٍّ
تتألف من مستويات مرتاتب ٍة يستند األعىل منها إىل األدىن»(.)3
إل إىل اللّغة املعيارية الّتي تفرتش
فإذا كان (فقه اللّغة) ال يلتفت ّ
املعجامت ،وتنطق بها كتب األدب واملجاميع الشعريّة ،فالحظ
للعامية يف أن متت َّد إليها يدها بالدراسة ،فإ ّن اتجاه اللسانيات يدفعه
إىل «دراسة اللغات يف واقعها املعيش إىل جانب دراستها يف ماضيها
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العا ّمة ،جامعة حلب ،2006 ،ص.15 :
(((-الوعر ،مازن :قضايا أساسية يف اللسانيات ،دار طالس ،دمشق ،ط1988 ،1م ،ص:
.12-10
(((-قضامين ،رضوان :مدخل إىل اللسانيات ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية،
منشورات جامعة البعث ،بال تاريخ ،ص.1 :

الفصل األول :اللّسان ّيات :التّعريف والجذور

تتأب عىل تناول اللّغة ـ أية لغة
املنقول إلينا»( )1ـ فإ َّن (اللسانيات) ال ّ
إنسانية ،ح َّية كانت أم ميتة ،أو آيلة إىل االندثار ،عامية أم فصيحة
بالدراسة العلميَّة ،يحدوها البحث املج َّرد عن أيّة معايريٍ قدمية(.)2
ّغوي لإلنسان يف املايض
فموضوع اللسانيات ّ
«كل النشاط الل ّ
والحارض ،ويستوي يف هذه اإلنسان البدايئ واملتحرض ،واللغات
ح ٍة أو لحن،
الحية وامليتة ،والقدمية والحديثة ،دون اعتبا ٍر لص َّ
وجود ٍة أو رداءة»(.)3

*خصائص اللسانيات:
إ َّن ما اشتملت عليه جمل ُة التعريفات السابقة ،والخصائص
علم له
السابقة -تجعل من اللسانيات ً
السطور ّ
الّتي فرشت ـ يف ّ
تخصصه وله ما مييّزه ،إذا ما قورن بعلوم اللّغة األُخرى مثل (ال ّنحو)
ُّ
()4
و(الصف) ،ومن ذلك :
ّ
الصلة
1.1استقالل ّيتها عن بقية العلوم ،كال ّنحو الّذي كان وشيج ّ
باملنطق.
2.2توجهها إىل اللّغة املنطوقة قبل املكتوبة.
تقل أهمي ًة
3.3االعتناء بدراسة اللّهجات ،إذ هذه اللّهجات «ال ُّ
ّغوي»(.)5
عن سواها من مستويات االستخدام الل ّ
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.17 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.17 :
(((-عبد التواب ،رمضان :املدخل إىل علم اللّغة ومناهج البحث اللغوي ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة1985 ،م ،ص.7 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.15 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،ص .18 :و :طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق،
ص.18 :
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4.4طموحها إىل بناء نظريّة لسانيّة عا ّمة تدرس مبوجبها اللّغات
البرشيّة كافة.
ومتحضها.
يئ اللّغات
ِّ
5.5إهامل الفوارق بني بدا ِّ

الصوت
6.6ال ّنظر إىل اللّغة ً
ح ًدا ،وتسري يف ال ّدراسة من ّ
كل مو َّ
الصفية فال ّنحوية.
لتنتهي بال ّداللة مرو ًرا بالبنى ّ
7.7دراسة اللّغة دراس ًة حس َّي ًة استقرائي ًة وصفي ًة وفق الواقع
ّغوي املعيش.
الل ّ
8.8االعتامد عىل التقانات من ٍ
آالت وأجهز ٍة حديث ٍة يف ال ّدرس
الصويتّ أحد ميادينها.
ّ
9.9استنباط القوانني الناظمة للظواهر اللّغويّة أو للغات
باالتكاء عىل املالحظة اإلحصائية.
فاللّسانيّات عل ٌم «يدرس اللّغة أو اللهجة دراس ًة موضوعيةً،
غرضها الكشف عن خصائصها ،وعن القوانني اللّغويّة الّتي تسري
والصف ّية وال ّنحويّة وال ّدالل ّية واالشتقاق ّية
الصوت ّية
عليها ظواهرها ّ
ّ
والكشف عن العالقات الّتي تربط هذه الظّواهر بعضها ببعض،
وتربطها بالظّواهـر ال ّنفسيّة ،وباملجتمـع والبيئة الجغرافيّة»(.)1

*قسمة اللسانيات:
وتنقسم اللِّسانيّات ـ بالنظر إىل كونها علمـًا يدرس اللّسان
البرشي ـ قسمني( :)2أ ّولهام قس ٌم يتناول بال ّدرس والتّدقيق اللّسان
َّ
(((-مطر ،عبد العزيز :علم اللّغة وفقه اللّغة ،تحديد وتوضيح ،قطر1985 ،م ،ص 18 :و.19
(((-قضامين ،رضوان :مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.3 :
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البرشي ال متييز بني لسانٍ
قومي
البرشي عا ّمة ،أساسه وحدة اللّسان
ّ
َّ
ٍّ
وآخر ،فهو يعرض للكليات اللّغويّة الّتي تشرتك فيها اللغات البرشية،
مثل يف اللغات ،أو ظاهرة االسم ،أو ظاهرة
كدراسة ظاهرة التأنيث ً
التذكري ،أو ظاهرة الجمع ... ،وكذلك يدرس عنارص املنظومة
خواص تفرزها من غريها أ ّو ًل ،وما يربط
اللّغويّة ،وما متتاز به من
ٍّ
بني هذه العنارص ومستويات استعاملها ومظاهره ،فهو إذًا يدرس
«البنى العميقة يف اللّسان البرشي ،وهي تجمع بني ظواهر خاصة،
أي :بني اللغات القوميّة»(.)1
وثانيهام :دراسة الظواهر الخاصة يف اللّسان البرشي ،أي يدرس
فيخص لغة ما بدراسة وصفية عمدتها املعاينة
اللغات القومية،
ُّ
واملوضوعية ،رغبة يف الكشف عن خصوصياتها ومزاياها الّتي
كل هو (اللّغة القومية) وهذا يعني أنه ينطلق ـ عىل
حد بينها يف ٍّ
تو ِّ
النقيض من القسم األول ـ من
الخاص إىل العا ّم(.)2
ّ

*املهاد التاريخي للسانيات:
التاريخي لهذا العلم كان يف
وإذا أردنا البحث عن العمق
ّ
استطاعتنا أن نتل ّبث عند القرن التاسع عرش ،ذلك القرن الّذي شهد
بداية علم اللسانيات ،إذ اكتشف (وليام جونز  )William Jonesسنة
1796م اللّغة السنسكريتية ،وكشف عن منزلة اكتشاف هذه اللّغة
ّغوي يف أوربا ،فكان ينظر إىل أ ّن هذه اللّغة،
وما تق ِّدمه للدرس الل ّ
عىل ال ّرغم من إمعانها يف القدم ذات بنية رائعة تفوق اللّغة اليونان ّية
(((-قضامين ،رضوان :مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.3 :
(((-قضامين ،رضوان :مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.3 :
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الصلة الوثقى بهاتني
كامل
ً
واللتينيّة
ّ
وغنى وثقافة ولكن ال تعدم ّ
ً
الصيغ
اللّغتني «سواء من ناحية جذور هذه األفعال ،أم من ناحية ّ
إل أن
حصه هذه اللّغات الثّالث ّ
لغي بعد تف ُّ
ال ّنحوية  ...وال يسع أي ٍّ
ٍ
يعرتف بأنّها تتفرع من أصلٍ
مشرتك زال من الوجود»(.)1
السنسـكريت ّية-
لقـد كان اكتشـاف هـذه اللّغـة ـ أعنـي اللّغـة ّ
وموئل
ً
الخـاص بهـذه اللّغـة من جهـة،
ين
ّ
منطلقًـا للـدرس اللّسـا ّ
لعلـم اللّغـة املقـارن من جهـ ٍة أخرى .فقـد وضع (كارل شـليجل
 )Karl Schlegelسـنة 1808كتابًـا سماه (حـول لغـة الهنـود
وحكمتهـم) ،وقـد بسـط فيـه مـا طرحـه سـابقه (وليـام جونـز)،
السنسـكريت ّية)
وكتـب (بارتلمـي) كتابًـا بــعنوان (قواعـد اللّغـة ّ
والسنسـكريتيّة الجرمانيّة
وآخـر بعنوان (يف قـدم اللّغات الفارسـيّة ّ
والتجانـس بينهما).
ووضع (فرانز بوب  )Franz Boppسنة  1916كتابه (منظومة
السنسكريت ّية) ،وكشف فيه عن ال ّروابط ال َّرحم ّية
ترصيف األفعال ّ
السنسكريتيّة واللّغات األوربيّة ،كالالتينية ،واألملانية،
بني اللّغة ّ
وسميت ٍ
آنئذ بـ (اللغات الهندوأوربية).
ٍ
بحوث فعلي ٍة دقيق ٍة عمدتها عقد
وقد أشار (بوب) إىل بداية
مقارنات فيام بني النصوص القدمية لِام بني اللغات من تطابقات
الصف ّية ،أو غريها.
يف األصوات ،أو البنى ّ
وترمي هـذه األبحاث إىل تل ُّمس األصول الّتي توارثتها هذه
(((-مونان ،جورج :تاريخ علم اللّغة ،ترجمة بدر الدين القاسم ،وزارة التعليم العايل،
 ،1981ص.162 :
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الحقيقي لهذه اللّغات ،بعي ًدا عن شطحات
اللغات ،وتبيان األصل
ّ
ين
الخيال ،وبذلك يكون هذا الكتاب قد فتح الباب أمام أفقٍ لسا ٍّ
جديد(.)1
فإذا كانت ال ّدراسات اللّسان ّية املقارنة قد ولَّت وجهها
ريا من
شطر العلوم الطبيعية تتكئ عىل منهجها ،وتأخذ منها كث ً
ين وجه ًة
املصطلحات ،عىل ما م َّر معنا = فقد اتجه ال ّدرس اللّسا ّ
حرق
تاريخية ،وهيمن علم التاريخ عىل الفكر عامة ،ثم غدا م ْ
تاريخي بعد أن كان يُنظر إىل اللّغة
ّغوي فغدا أشبه بعلمٍ
الدرس الل ّ
ٍّ
إىل أنها أشبه بالجسم البرشي.
فاالنتقال بني الدرس اللساين املقارن والدرس التاريخي
حصل بني األعوام (1886–1876م) مع املدرسة اللّغويّة
الّتي كانت تسمى بـ (ال ّنحاة الجدد) أو (ال ّنحاة املحدثني)
ين
 ))Neo – grammarianفقد كان لهذا األسلوب يف ال ّدرس اللّسا ّ
أثره يف هؤالء النحاة ،ملا كان لعلم التاريخ من ريادة علمية يف القرن
التاسع عرش (.)2
منطلق النحاة الجدد يف الدرس اللساين:
كانت نقطة انطالق (النحاة املحدثني) ما وقّر يف أذهانهم حول
تغيٍ
اللغات وطبيعتها من تص ّورات وصفية وآلية ،وأكدوا أ ّن َّ
أي ّ
ني ال استثناء فيها ،ذلك أ َّن
فس بقوان ٍ
صويت يف اللغات ميكن أن يُ َّ
(((-غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.23 :
(((-سوسور ،فردنياند :محارضات يف األلسنية ،ترجمة يوسف غازي ومجيد نرص ،دار
نعامن ،بريوت1984 ،م ،ص ،13 :و :قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع
سابق ،ص.19 :
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التغيات الّتي تالحظ يف وثائق الدرس األلسني التاريخي إمنا
هذه
ّ
()1
إل بالتوافق مع غريها من القوانني .
مصدرها قوانني ثابتة ال تتغري ّ
فهذه املدرسة تنظر إىل اللسانيات عىل أنّها عل ٌم تاريخي ،وترى
ّغوي الّذي ال
أن الدرس التاريخي هو املسلك الوحيد يف الدرس الل ّ
وكل
يسلك سبل هذا املنهج يُتَّه ُم بقصور الرؤيا ،ونقص املصادرّ ،
ذلك عائد إىل سيطرة علم التاريخ وهيمنته يف هذه الحقبة ،عىل ما
أرشنا إليه من قبل.
ين
وكان من نتائج االعتامد عىل البعد التاريخي يف ال ّدرس اللّسا ّ
أي تأصيلٍ
لغوي يقوم
ّ
تشتُّت ال ّدراسات اللّسان ّية وبعرثتها ،ورفضها ّ
أي تفسريٍ منطلقه ذات اللّغة ولك ّنها ـ عىل ال ّرغم
عىل التخ ُّيل ،أو ّ
تشق طريقها علمٍ مستقل (.)2
مام تق ّدم ـ جعلت اللسانيات ُّ
وأفسحت مدرسة (النحاة املحدثني) السبيل إىل علم النفس
ليكون عونًا لها يف البحث اللّساين ،ذلك أ ّن يف مقدوره تحليل
رش َع اللّسانيون املحدثون يقرتضون من علم
روابط اللّغة بالفكر ،و َ
الساحة العلم ّية ـ مصطلحاته وآلياته
النفس ـ وقد بسط جناحيه يف ّ
وفرضياته ومنهجه ،وأخذوا يُولون العامل النفيس ملتكلم اللّغة
اهتام ًما فائقًا.
ومتخَّضت أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين
ٍ
ٍ
ين كان من أعالمه (أنطوان
مسلك
عن
جديد يف ال ّدرس اللّسا ّ
ماييه ( ،)Antoine Meilletفرديناند دو سوسور Ferdinand de

(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص 24 :و.25
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.26 :
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 ،)Saussureوعمدته دراسة الظواهر اللّغويّة يف م ّد ٍة مح َّدد ٍة دراسة
وصف ال تُدخل يف حسبانها أية أفكا ٍر سابقة ،وال تحتكم إىل معايري
الصواب والخطأ ،وكان ظهور هذا املنهج بالوقوف عىل قيمـة
املحارضات الّتي ألقاها (سوسور) عىل طالبه ،وقاموا من بعده
الحقيقي لل ّدراسات األلسنيّة الوصفية،
بجمعها ،وهو ما جعله ال ّرائد
ّ
وهو كذلك مؤسس اللسانيات املحدثة بال منازع ،فقد «وضح
اختصاصها ومناهجها وحدودها ،وأغنى الدراسات اإلنسانية بالكثري
من األفكار اللّغويّة»(.)1

(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،ص.20 :
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الفصل الثّاين
املناهج واألقسام
*عني عىل التاريخ:
رشا عىل ما ج َّد من مناهج
تقتضينا ال َّنصفة ّ
أل نهجم هجو ًما مبا ً
لسان ّية ،ذلك أ َّن هذه املناهج املحدثة مل ت ُولد من فراغ ،ولذا كان
لزا ًما عىل الدارس املنصف أن يع ِّرج عىل مراحل سبقت ،فيقف
محلِّل ،مدقّقًا ،راص ًدا امتداداتها أو انقطاعاتها يف العرص
ً
عندها،
ين
الحديث ،ولذا رغبنا يف تقسيم دراسة تط ّور ال ّدرس اللّسا ّ
ومناهجه قسمني:
 – 1القسم األول :ما قبل القرن التاسع عرش.
 – 2القسم الثاين :مطلع القرن التاسع عرش إىل العرص الحايل.
أما القسم األ َّول فيبدأ يف الحضارة الهندية ( 1000 – 2000ق.م)،
وهي الّتي تُس َّمى (مرحلة الفيدا) ،كتاب البوذيني املق َّدس ،ذلك
ين املحافظة عىل
أ ّن غاية هذه املرحلة املتق ِّدمة من ال ّدرس اللّسا ّ
ال ّنصوص الطّقسيّة ال ّدينيّة من أ ْن متت َّد إليها يد ال ّزمان واللّهجات
باإلفساد(.)1
ّغوي ،فقد
وكانت جهود (بانيني  )Pāṇiniأه ّم ما قُ ِّدم للدرس الل ّ
(((-روبنز ،هـ :موجز تاريخ علم اللّغة ،ترجمة د .أحمد عوض ،عامل املعرفة ،الكويت،
ع  ،227سنة  1997م ،ص 227 :و.228
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أثرت دراسات الهنود اللّغويّة يف االرتقاء باملنهج العلمي لدراسة
ّغوي ،فدرسوا األصوات املفردة ،ووزَّعوا الصوت بني
الصوت الل ّ
علل بسيطة
وقسموا العلل قسمنيً :
ٍّ
معتل ،ونصف
ٍّ
معتل ،وساكنّ ،
وعلل مركبة ،وص َّنفوا السواكن بحسب مخارجها ،وع َّرفوا األصوات
ً
االنفجارية ،وعرضوا لصوت العلّة الناتج عن تقارب الوترين أو
تباعدهام.
وتح ّدثوا عن املقطع ،ووضعوا قواعد النرب فجعلوه يف ثالث
درجات ،وأولوا ال ّدرس ال ّن
حوي عناي ًة كبرية ،حتَّى إن الهند ح َوتْ
ّ
نحوي.
اثنتي عرشة مدرسة نحويّة ووجد فيها  300مؤلف
ّ

ين يف الهند ،ذلك أنّه
و(بانيني) ميثل فرتة ال ّنضج يف ال ّدرس اللّسا ّ
واضع كتاب (األقسام الثامنية) الّذي ض َّم جملة اآلراء املتناقضة(.)1

*خصائص النحو الهندي:
وميكن للدارس أن يستخلص جمل ٌة من السامت الّتي عرفها
النحو الهندي ،فقد عمل عىل جمع املادة العلم ّية وتصنيفها ليصري
وقسم الكالم إىل (اسم،
إىل استخالص القواعد النحوية منهاّ ،
وفعل ،وحرف ،وإضافة ،وأدوات) ،وبذلك يسبق النحو اليوناين
يف ذلك ،وع ّرف النحو الهندي قسمة الفعل إىل (ماض ،وحارض،
و مستقبل) متكئًا عىل الزمن يف ذلك ،وحلّل الكالم إىل عنارص
أساسية ،وع ّرف أقسام االسم من جهة العدد فكان فيه اإلفراد،
والتثنية ،والجمع.
ّغوي عند العرب ،ص .56
(((-عمر ،أحمد مختار :البحث الل ّ
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ورصف النحاة الهنود همتهم إىل صنع معجمٍ يض ّم قوائم
املفردات الغريبة املعنى يف كتابهم املق ّدس (الفيدا) ،وهذا ما غدا
يعرف ـ فيام بعد ـ مبعجم املعاين(.)1

*اليونانيون والدرس اللساين:
أمـا اليونانيون ،فقـد كان تفكريهـم ومناحيه يقعـان تحت تأث ّري
ّغـوي
الفلسـفة الّتـي كان لهـا السـلطان األكبر ،وكان للـدرس الل
ّ
ّغـوي يطغى عليه
تأثـره الواضـح يف ذلـك ( ،)2لـذا كان درسـهم الل
ّ
التنظير دون التطبيق ،وارشأبت نفوسـهم إىل كشـف حقيقة النظام
الل
ّغـوي اإلنسـاين وجـذوره ،فأفضى ذلـك إىل متظهـر مفاهيـمٍ
ّ
ين املعـارص،
وتصـورات ج ّمـ ًة كان لهـا أثرهـا يف الـ ّدرس اللّسـا ّ
وكانـت بحـوث أفالطـون ( 428ق.م –  348ق.م) وأرسـطو (328
ق.م –  322ق.م) ،واملدرسـة ال ّرواقيـة ومؤسسـها ( )Zenoيف
( 300ق.م) وهـي أهـم املـدارس اللّسـان ّية ـ باملفهـوم العا ّم ـ يف
ين القديم.
الـ ّدرس اللّسـا ّ

التوصل إىل الوقوف عىل جذور اللّغة اإلنسانية
وكان هاجس
ّ
ين لديهم بروزًا ،ولذلك عند تل ُّمس
أكرث جوانب ال ّدرس اللّسا ّ
إرهاصات اآلراء يف ذلك نقف عىل رأي (هرياقليط )Heraclitus
الّذي يرى أ ّن اللّغة إلها ٌم إلهي ،هبط عىل اإلنسان هبوطًا ،فكان بعد
تحف به .وقد شاع هذا
ذلك أن تعلَّم وضع األسامء للمسميات الّتي ّ
الرأي بني األوربيني ،وكان لهم يف هذا املذهب ما أخرب به (سفر
(((-عمر ،أحمد مختار :البحث اللغوي عند العرب ،ص 56 :و.57
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.94 :
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والسالم ،أسامء الكائنات الّتي
التكوين) عن وضع آدم ،عليه ّ
الصالة ّ
()1
يراها وتعيش معه عىل سطح األرض ،من طري وغريه .
أ ّما ال ّرأي الثّاين يف ذلك فكان رأي (دميوقريط )Democritus
الّذي كان يعتقد أن نشأة اللّغة تعود إىل ابتداع املتحدثني بها
ٍ
ألفاظ تحقِّق لهم
واصطالحهم ،وارتجالهم ما يريدون التعبريية من
التوصل بني بني جنسهم.

وميكننا بيش ٍء من العلم ّية أن نع َّد درس اليونان ّيني للّغة
بحق ،إذ مل تقترص جهودهم عىل البحث عن أمور
درسا رياديًا ّ
ً
(ميتافيزيف ّية) فحسب ،كبحثهم عـن (نشأة اللّغة) والرت ُّدد بني القول
ين ،فبحثوا العالقة
بتوقيفيتها أو عرفيتها ،بل أمعنوا يف ال ّدرس اللّسا ّ
ومسمه ،وبحثوا يف أصل املفردات املنطوقة،
ال ّرابطة بني االسم
َّ
وكان ألفالطون قصب تقسيم الكلمة إىل اسم ،فعل ،وحرف ،هذه
القسمة الثالثية الّتي نجدها يف نحونا العريب القديم ،وح َّدد جنس
ٍ
َّب ،وقال باإلعراب ،ويع ّد أول من
وقسمه إىل
بسيط ومرك ٍ
اللّفظّ ،
ف ّرق بني األسامء ،واألفعال( ،)2وقد أطال أفالطون يف تل ّبثه يف عرض
وقسم األصوات إىل معتلَّة ،وساكنة
النحو اليوناين وبسط معاملهّ ،
مهموسة ،وساكنة مجهورة.
والتقى (أرسطو  )Aristotleمع أستاذه (أفالطون  )Platoعىل
قسم
تقسيم الكلمة إىل اسم وفعل ،وحرف وزاد عىل قسمة أستاذه ً
راب ًعا هو (ال ّرابطة).
(((-سفر التكوين ،2:20 :وانظر :وايف ،عيل عبد الواحد ،نهضة مرص للطبع ،القاهرة،
 1984م ،ص ،98 :و :طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.94 :
(((-روبنز ،هـ :موجز تاريخ علم اللّغة يف الغرب ،مرجع سابق ص.4 :
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ّغوي ؛ فكان
وكان لليونانيّني ُس ْهمة بل ريادة يف صنع املعجم الل ّ
معجم (أبقراط  180ق.م) أهم املعجامت ،وكانت القرون امليالديّة
رصا ذهب ًّيا للـتأليف
املعجمي(.)1
األوىل ع ً
ّ

السـمة الّتـي انطبعـت بهـا جهـود ال ّيونانيين يف ال ّدرس
ولكـن ّ
ّغـوي إنّ ـا هـي «التأمـل والنظر والتفكير املج َّرد غري املشـفوع
الل
ّ
مبالحظـة مبـارشة»( ،)2ذلك أنّهـم كانوا «كمن يدرس جذور شـجرة
ولعـل هـذا
ّ
إل الغصـون»(.)3
خفيـت يف األرض ،وهـو ال يـرى ّ
عائـ ٌد إىل أنّهـم عرضـوا لـدرس اللّغـة وكانـت اللّغـة قـد اكتملت،
وكل
وبسـطوا القول يف نشـأة اللّغة وهم مل يعايشـوا هذه النشـأة(ّ ،)4
مـا ميكننـا اإلشـارة إليه ـ على الرغم مـن قـدم الدراسـات اللّغويّة
درسـا
لديهـم -أنّها نظـراتٌ ُعمدتها الظن والرجم بالغيب ،وليسـت ً
علمـي قائـ ٌم على مالحظـ ٍة منظ ّم ٍة ملـا يُراد
منهـج
علم ًيـا يحكمـه
ٌ
ٌّ
درسـه مـن ظواهـر ،ثـم عزلهـا وانتقاؤهـا وتحكيـم مبضـع الدرس
فيهـا دون غريهـا من الوقائـع( .)5وهذا مـا يجعلنا نقف مـع الدكتور
علي عبـد الواحـد وايف ومن وافقـه بالنظـر إىل تلـك الجهود عىل
عقيما ،يحمـل يف طياتـه
إل تخمي ًنـا خيال ًّيـا ،وفرضً ـا
أنهـا ليسـت ّ
ً
آيـة بطالنـه ،وليـس عىل أنّهـا معـاملُ نظريّ ٍة لسـان ّي ٍة محكومـ ٍة بقيود
العلمي.
البحـث
ّ
(((-عمر ،أحمد مختار :البحث اللغوي عند العرب ،مرجع سابق ،ص ،63 :وشنوقة،
السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،املكتبة األزهرية ،القاهرة ،2008 ،ص.15 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.94 :
(((-يف علم اللّغة ،ص.94 :
(((-يف علم اللّغة ،ص.94 :
(((-زكريا ،فؤاد :التقليد العلمي ،عامل املعرفة ،الكويت  ،1978ص.31 :
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ّغوي اليوناين،
أما الرومان فلم يكونوا ورث ًة رشعيني للدرس الل ّ
ولكن ميكن القول إ ّن لهم أثرهم يف دفع الحركة العلمية يف ال ّدرس
ين إىل األمام ،ومتظهر ذلك يف دراساتهم الدالل ّية والبالغ ّية(.)1
اللّسا ّ

*العرب والدرس اللساين:
إل جاحد؛ فقد
وكان للعرب جهودهم الّتي ال تخفى وال ينكرها ّ
م َّرت دراساتهم مبراحل ع َّدة حتى استوت عىل سوقها دراس ٌة تستند
إىل أصول ،فكانت املرحلة األوىل لصوقة بحامية القرآن الكريم
ين ضبط
من التحريف والتصحيف ،وبُ ِدئ فيها بضبط ال ّن ّ
ص القرآ ّ
إعجام ،ثم ضبط إعراب فكان من أعالم هذا ال ّدرس أبو األسود
ّيثي (ت  89هـ) ،والخليل
ال ّدؤيل (ت 69هـ) ،ونرص بن عاصم الل ّ
الفراهيدي (ت  175هـ) صاحب معجم (العني) ،فسيبويه
بـن أحمد
ّ
(ت  180هـ) صاحب (الكتاب) ،وكال الكتابني ميثالن أرقى ما
ّغوي يف تلك املرحلة(.)2
وصل إليه البحث الل ّ

وقد أك ّد أستاذنا الدكتور غازي طليامت أ ّن منهجهم يقتفي
الوصفي ،فهو يقوم عىل تحديد ال ّزمان ،وهو ما قبل
خطوات املنهج
ّ
( 150هـ) ،وتحديد مكان املادة املدروسة ،وهي هنا البقعة الّتي
رس لغتها ،واملراد بها قلب الجزيرة العربيّة ،ثم تحديد املستوى؛
ت ُ ْد ُ
ذلك أ ّن «الوصفيني حينام رسموا للظاهرة املدروسة إطا ًرا تاريخيًا
ّغوي للظّاهرة»( ،)3ولذا
وإطا ًرا جغراف ًيا قصدوا حرص املستوى الل ّ
(((-شنوقة ،السعيد ،مرجع سابق ،ص.16 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص .98
(((-يف علم اللّغة ،ص.100 :
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ّغوي الفصيح ،وانتباذ ما عداه
رمى نحاتنا إىل «اختيار املستوى الل ّ
()1
من اللّهجات املضعوفة والكالم امللحون» .
الوصفي واملنهج
يب
ولدى عقده املقارنة بني املنهج العر ّ
ّ
ريا بني املنهجني ،فبينام
ين خلص إىل نتيج ٍة مؤ َّداها أ ّن فرقًا كب ً
اليونا ّ
ع َّول اليونانيون عىل دراسة نشأة اللّغة ،وهي قضي ٌة غيبي ٌة ال يُ ْركن إىل
نتيجة فيها ،آثر النحاة اللّغويّون العرب دراسة اللّغة الحية الّتي تنطق
ويعب بها عن حيواتهم.
بها مجتمعاتهم،
َّ
واملنهجان مختلفان يف الغاية أيضً ا ،فقد رمى اليونانيّون إىل
إخضاع اللّغة للمنطق وربطها بالفلسفة ،وامت ّد أثر ذلك إىل ال ّنحو
ين
ّ
التقليدي يف أوربة ،فكانت الطّريقة الّتي انتهجها ال ّنحو اليونا ّ
التقليدي ،أي ال ّنحو املتش ّبع بآراء أرسطو وعالقته
هي طريقة النحو
ّ
باللّغة اليونانيّة ،ومبا أنتجه ال ّرومان أيضً ا = يف حني أن منهج الدرس
يب هو الّذي ُس ِّمي يف علم اللّغة الحديث املنهج الوصفي
العر ّ
ّغوي الحديث(.)2
الّذي أصبح الطريق الالحق يف الدرس الل ّ
فالذين يقرنون «الدراسات اللّغويّة العرب ّية القدمية باملنهج
يب
ين يبخسون العرب حقّهم ،ويحملون عىل ظهر املنهج العر ّ
اليونا ّ
يب»( .)3وليس ُّ
أدل عىل ما ذهب
الوصفي أوزار املنهج
ّ
التقليدي الغر ّ
ّ
إليه أستاذنا ونؤيده فيه من قول علم من أعالم الدرس الوصفي
حسان الّذي قال« :االتصال املبارش
العريب الحديث ،وأعني به متّام ّ
(((-يف علم اللّغة ،ص.100 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص ،100 :و :الراجحي ،عبده :النحو
العريب والدرس الحديث ،دار النهضة ،بريوت ،ص 1986 :م ،ص.45 :
(((-يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.101 :

الفصل الثاني :المناهج واألقسام

أصل من أصول النحو الوصفي  ...وقد كان أيضً ا
ٌ
ّغوي
بالواقع الل ّ
أصل من أصول النحو العريب نتيج ًة لطبيعة الحياة العرب ّية ،ولطبيعة
ً
خ عامٍ أساسه النقل والرواية .وقد
الحركة العلمية الّتي نشأت يف منا ٍ
أ َّدى هذا االتصال إىل أن يكون يف النحو اتجاه وصفي يف تناول
كثري من ظواهر اللّغة»(.)1
أطل فجر القرن التاسع عرش عىل أوربا حتَّى بدأ علم
وما إن ّ
يشق طريقه ويغدو القرن التاسع عرش املرسح الّذي
اللّغة الحديث ُّ
تزدهر عىل خشبته الدراسات اللّغويّة وتتجه نحو ال ّنضج ،وكان ذلك
كلّه بتأثري (وليام جونز  )William Jonesالّذي يعود إليه الفضل يف
اكتشاف اللّغة السنسكريتية ،فرشع علم اللّغة يستقل من الحقل
جه السري (وليام جونز) كتابًا إىل الجمعية اآلسيوية
األديب بعد أن و َّ
يخربها فيه باكتشافه املشار إليه ،فكان لهذا العلم ـ علم اللّغة ـ
املستقل وحدوده الخاصة به( ،)2فكان عىل «طالب هذا العلم
ّ
حقله
يف القرون الّتي تلت أن يخلقوا ألنفسهم حدود مادته وطريقته»(.)3
لقد أ ّدى اكتشاف هذه اللّغة إىل وضع اليد عىل وشائج الصلة
بينها وبني اليونانية والالتينية ،ودفع الدارسني إىل اصطناع مناهج يف
ين ،وهي مناهج تختلف يف املنطلقات والتوجهات
ال ّدرس اللّسا ّ
والغايات ،وكانت عىل النحو اآليت:
اللّسان ّيات املقارنة :Comparative linguistics
(((-حسان ،متّ ام :اللّغة بني املعيارية والوصفية ،القاهرة 1958 ،م ،ص.37 :
ّ
(((-حسان ،متّ ام :مناهج البحث يف اللّغة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1394 ،هـ1974/م،
ّ
ص ،27 :و :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.107 :
(((-وايف ،عيل عبد الواحد :علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص 49 :و.50
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ين إىل وضع اليد عىل روابط االتصال
ويرمي هذا املنهج اللّسا ّ
بني غري ما لغة مع رشط انتامئها إىل أرسة لغوية واحدة خالل عمر
هذه اللغات.
منهج عمدته «املوازنة بني الظواهر اللّغويّة يف طائفة من
إنّه
ٌ
اللغات الستنباط خواصها املشرتكة ،وللوقوف عىل وجوه االتفاق
والخالف يف عواملها ونتائجها ،وللوصول من وراء هذا كلّه إىل
كشف القوانني الخاضعة لها يف مختلف مظاهرها»(.)1
قسم علامء اللّغة اللغات إىل فصيلتني رئيسيتني هي:
ّ
السامية الحاميّة.
أ .الفصيلة ّ

ب .الفصيلة الهنديّة األورب ّية.

أما الفصيلة( )2األوىل فتشمل بالد العرب وشامل إفريقيا ،وبعض
رشقي إفريقيا ،أي يف مساحة ( 20مليون كم ،)2وتشمل :األكاديّة،
والكنعانيّة ،والعربيّة الجنوبيّة ،والحبشيّة ،واملرصيّة ،والكوشيّة،
والرببرية .وأهم ما مي ّيز هذه املجموعة متاسك أجزاء منطقتها.
أما الفصيلة الثانية فتمتد رقعة الناطقني بها من الهند إىل أوربة،
ولها من الفروع :الهندية ،واإليرانية ،والجرمان ّية ،وال ّرومان ّية.

ين عىل دراسة األصوات ،والبنى
ويعمل هذا الفرع اللسا ّ
حوي.
الرصف ّية ،واملعجم ّية ،والرتكيب ال ّن
ّ
وقد خلص العلامء األوربيون من عقد املقارنة بني لغات

(((-وايف ،عيل عبد الواحد :علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص 49 :و.50
(((-وايف ،عيل عبد الواحد :مرجع سابق ،ص.186 :
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ع ّد ٍة تنحدر من هذه الفصيلة إىل اشرتاكها يف الرتاكيب األساسية،
واملفردات األولية ،واألصوات(.)1
وإذا حاولنا أن نقف عىل جهود علامئنا العرب يف ميدان
املقارنة بني لغتهم العرب ّية وغريها من الساميات = وقفنا عىل
إشارات واضح ٍة تُفصح عن إدراكهم حقيقة هذا الشبه ـ بل رمبا
يدفعنا ما نلمسه عندهم من ُرؤى إىل القول مبعرفتهم أخوات
العربيّة من الساميات ،فأشار الخليل بن أحمد (ت  175هـ) إىل أ ّن
الكنعانيني الذين ينتسبون إىل كنعان بن سام بن نوح ،كانت اللّغة
الّتي يتكلمونها تشابه العرب ّية.
رصح ابن حزم بأ َّن « َم ْن تدبَّر العرب ّية والعربانية والرسيانية
و َّ
أيقن أ َّن اختالفها إنّ ا هو من تبديل ألفاظ الناس عىل طول األزمان
واختالف البلدان ،ومجاورة األمم ،وأنّها لغ ٌة واحد ٌة يف األصل»(.)2
ولعمري! أميكن أن يتف َّوه هذا الرجل مبثل ما تف َّوه به منذ ألف
إل إذا كان عىل وعي بأثر الزمن والبيئة والجوار يف طبع اللغات
سنة ّ
ولعل ذلك يدفع إىل اإلقرار
ّ
مبيسم التط ُّور والتح ُّول واالنتقاء.
بأ ّن «املقارنة بني لغتني متح ّدرتني من أصلٍ سامٍ ُّ
أدل عىل جدوى
املنهج املقارن لقرب األرسة السامية من أفهامنا»(.)3
وقد عرف االسترشاق أهم ّية عقد املقارنة بني اللغات للوقوف عىل
خصائصها الصوتية والرتكيبيّة والدالليّة ،فولَّوا وجوههم شطر دراسة
(((-باي ،ماريو :أسس علم اللّغة ،ترجمة د .أحمد مختار عمر ،عامل الكتب ،القاهرة،
 ،1983ص.170 :
(((-األندليس ،ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام ،مطبعة اإلمام.30 :1 ،
ّ
(((-يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.122 :
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وترسموا خطاهم،
الساميات ،وسار الباحثون العرب عىل نهجهم
َّ
كثب عىل أهم أوجه الشبه بني الساميات ،أصوات ًا ،وجذو ًرا،
فوقفوا عن ٍ
وضامئر ،وألفاظ عدد ،واشتقاق أسامء (.)1

اللّسان ّيات التاريخ ّية

يقوم منهجها عىل دراسة اللّغة يف مظاهر تط ّورها التاريخي،
تصب يف مجراها التط ّوري ،من روافد
مضافًا إليها الروافد الّتي
ّ
اجتامعية ،وأخرى ثقافية ،وثالثة علمية ،وهكذا دواليك.
ومل ّا كان من وظائفه رصد حركة اللّغة وحياتها ،أو حركة لغة
ما بعينها ومالمح تط ّورها وسم هذا املنهج بـ (علم اللّغة التاريخي
.)Historical linguistics
منهج «يتتبع الظاهرة اللّغويّة يف عصو ٍر مختلفة ،وأماكن
إنّه
ٌ
رس هذا
ً
متع ِّددة لريى ما أصابها من التط ّور،
محاول الوقوف عىل ّ
التط ّور وقوانينه املختلفة»(.)2

الوصفـي يـدرس اللّغـة يف ثباتها زم ًنـا ومكانًا
وإذا كان املنهـج
ّ
ومسـتوى ،فـإن (اللّسـان ّيات التاريخيـة) تهتـم بالـدرس الطـوالين
ً
للغـة ،وتـدرس اللّغة يف حركتهـا وحيويتها ال يف ثباتها ـ ويكشـف
عـن موضـع اللّغة من الحيـاة وعنارصها الّتي تسـم اللّغة مبيسـمها
حـا أو عا ّم ًّيـا( .)3ولكنها
صوتًـا وداللـة وتركي ًبا ،نحـ ًوا ورصفًـا ،فصي ً
(((-يف علم اللّغة ،ص 122 :و ،123و :كامل ،ربحي :دروس يف اللّغة العربية ،مطبعة
جامعة دمشق ،1960 ،ص 19 :و.20
(((-يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.118 :
(((-يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.119 :

الفصل الثاني :المناهج واألقسام

دراسـ ٌة ال تحتكـم إىل قواعـد معيارية ،مـع رصد العالقة بين اللّغة
والبيئـة واملجتمع(.)1
وتتع ّدد ميادين دراسة (اللّسانيّات التاريخية) ،ومن ذلك:
االنتشار اللهجي ،وتح ُّول لغة ما إىل العاملية ،وتح ُّول لهج ٍة ما إىل
لغ ٍة رسمية ،والتط ّور الصويت للغة ما ،وتط ّور الصيغ الرصف ّية إلحدى
اللغات ،والتح ّول الداليل أللفاظ لغة ،كأن يدرس التغيريات الداللية
أللفاظ جاهلية واكتسابها دالالت جديدة يف ظل اإلسالم (.)2
ولعل من أهم ما يعود به هذا املنهج من عائد ٍة عىل اللّغة أنه قد
َّ
تبي تط ّور األلفاظ لفظًا
يصنع َم ْن َّ
يرتسمون خطواته أطالس لغوية ِّ
وداللة ،وتأث ّ ًرا مبا مي ّر بها من عوامل اجتامعي ٍة وغري ذلك ،عىل نحو
ما أملحت من قبل إىل دراسة التط ّور الداليل لبعض األلفاظ بني
الجاهلية واإلسالم.
واللّسانيّات التاريخية هي الّتي تعرض لبدايات وجود صيغ ٍة
امتثال لعوامل البيئة الزمانية
ً
لفظي ٍة وتح ُّوالتها بني الحقول الداللية
واملكانية ،وكذلك ميكن للّسان ّيات التاريخية دراسة االنحرافات
الصوتية وتط ّورها سواء أكانت عىل صعيد االنعزال أم عىل صعيد
الرتكيب .و «من واجب املنهج التاريخي يحدد هذه االنحرافات
تحدي ًدا زمنيًا ومكانيًا) (« .)3وأن يبحث كذلك عن أسبابها ،ويعمل
عىل كشف العوامل الّتي أ ّدت إليها»(.)4
(((-يف علم اللّغة ،ص.119 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.25 :
(((-طليامت ،غازي ،يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.120 :
(((-وايف ،عيل عبد الواحد :علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.310 :
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يل :Contrastive linguistics
املنهج ال ّتقاب ّ

عمدة هذا املنهج دراسة «لغتني أو لهجتني ،أو مستويني من
الكالم بالدرس العلمي للوصول إىل الفروق املوضوعية بني
الطرفني اللذين تبنى عليهام الدراسة)) (.)1
وليس من ُوكد هذا املنهج أن يدرس لغتني تعودان إىل أرومة
مثل لغة تنتمي إىل السامية وأخرى تنتمي
واحدة ،فقد يدرس ً
إىل السالفية ،كأن يدرس خصائص اإلفراد والتثنية بينهام ،أو كأن
يدرس صيغة البناء للمجهول يف العرب ّية وهذه الصيغة يف الفرنسية
أو اإلنكليزية ،وتعود نشأة هذا املنهج إىل تذليل الصعوبات الّتي
يواجهها متعلم اللّغة الثانية ،كاإلنكليزي الّذي يريد أن يدرس
درسا تقابل ًّيا بني الخصائص الصوت ّية ،والرصف ّية،
العرب ّية ،فيجري ً
والرتكيب ّية بينهام ،ولذلك توضع النتائج الّتي ميكن أن تتمخَّض
عن ال ّدراسة التّقابليّة يف خدمة فر ٍع من فروع اللّسانيّات يدعى
(اللّسانيّات التطبيقيَّة) لتيسري أمر تعلّم لغ ٍة ثاني ٍة لغريِ الناطقني بها.

الوصفي :Descriptive linguistics
املنهج
ّ

يع ُّد هذا املنهج أكرث املناهج اللسانيّة شهرةً ،وتع ُّدد مدارس،
وعدد دارسني ،واتسا َع زمان ،وتخصيص درس ،وتحديد أصول ،ذلك
حا عن مناهج الدراسات السابقة الّتي كان من
أنه منهج رضب صف ً
أصل ونشأة ،أما املقابلة بني لغتني
ً
وكدها األصل امليتافيزيقي للغة
أو لهجتني ،أو املقارنة بينهام يف مستويني أو أكرث ،وجعل اللّسانيّون
الوصفيّون جهودهم منصبّ ًة عىل توصيف اللّغة الّتي يتواصل بها القوم
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.25 :

الفصل الثاني :المناهج واألقسام

ال أن ينكفئوا إىل املايض ينقّبون يف دهاليز التاريخ عن اللّغة ونشأتها،
وكان أن أسسوا منهجهم عىل ثالث ركائز هي:
 – 1تحديد البيئة االجتامعية.
 – 2تحديد املجال الزمني للغة املدروسة.
 – 3تحديد املجال املكاين.
ٍ
موقف معياري؛ ذلك أنه «يف ِّرق بني
أي
وال ينطلق هذا املنهج من ِّ
يتوسل باملنهج الوصفي
ما هو علمي وما هو تعليمي ،فالدرس العلمي َّ
أساسا ،عىل حني أ ّن الدرس التعليمي هو الّذي يحتكم دو ًما إىل قواعد
ً
()1
الخطأ والصواب» .
ولعلّنا نستذكر ما قد سبق أن مررنا به من جهود اللّغويّني والنحاة
العرب الذين ح ّددوا زمان اللّغة الّتي يدرسونها ،وهذا القيد «يقيد بداية
لسبب معروف ،وهو أ ّن
املادة املدروسة ونهايتها بفرت ٍة زمني ٍة معين ٍة
ٍ
التغي الظاهرة
التغي ،فإذا مل يح ّدد الزمان أدرك
الظواهر اللّغويّة دامئة
ُّ
ّ
()2
قبل أن تبلغ الدراسة غايتها» .
إل يف
وكذلك فعلوا بالنسبة إىل املكان؛ ذلك أ ّن اللّغة ال تكون ّ
مكانٍ يؤطّرها ،فليست تعيش وتنمو يف فراغ ،فال يجوز إطالق الفسحة
املكانية للغة املدروسة يف االتجاهات كافة ،ألن ذلك يعيق اإلمساك
بأطراف املوضوع (اللّغة) املدروسة ،ويدخل فيها اللهجة يف اللهجة،
والبيئة يف البيئة ،واملستوى باملستوى.
(((-قدور ،مبادئ اللسانيات لعامة ،مرجع سابق ،ص.26 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.108 :
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فإذا كانت الدراسات اللّغويّة القدمية تنتهج سبيل الدرس القائم
عىل ثنائية الصواب والخطأ ،والرفض والقبول ،فأساس الدرس
الوصفي وصف اللّغة ودراسة عنارصها املختلفة املك ِّونة لها
بد ًءا من الصوت مرو ًرا بالبنية وانتها ًء بالرتكيب ،وهو يعتمد عىل
«االتصال الناجح بني عامل اللّسان ّيات ومتكلِّم اللّغة» ( ،)1فهو يقترص
عىل تسجيل ما يسمعه ووصفه وصفًا دقيقًا من غري أن يخضعه
صواب أو خطأ.
معياري من
ٍ
لحكمٍ
ٍّ
وهو ال يقترص عىل دراسة اللّغة القوم ّية بل أفسح للهجة مكانًا
ولعل هذا ما دفع
واس ًعا ،إذ ليس للهجة ما للغة القوم ّية من االتساعَّ ،
ين (أنطوان ماييه  )Antoine Meilletإىل ال ّنظر إىل املنهج
اللّسا ّ
الوصفي أنّه إنّ ا يختص بدراسة استعامل شخص ما اللّغة يف مكان
ّ
()2
وزمان معينني .

ين يف القرن
وإذا كانت الصبغة الّتي سيطرت عىل ال ّدرس اللّسا ّ
السمة التاريخيّة ،ودرست اللّغة من ناحي ٍة تاريخي ٍة
التاسع عرش هي ّ
اللّغة ومراحل تطورها ،واالهتامم باملذهب امليكانييك الفلسفي،
مستقل = فإ َّن املنهج الوصفي هو االبن
ً
علم
وهذا ما جعل اللّغة ً
الرشعي للقرن العرشين ،ويف ذلك يقول (فريث « :)Firthويزداد
ّ
استحقاق علم اللّغة الوصفي ملكانته باعتباره مجموع ًة مستقل ًة من
املواد املرتابطة كاألصوات ،والتشكيل ،والجراماطيقا ،واملعجم،
ّغوي»(.)3
والدالالت ،وما ميكن أن يس َّمى علم االجتامع الل ّ
(((-الوعر ،مازن :قضايا أساسية يف علم اللسانيات الحديث ،مرجع سابق ،ص.45 :
(((-عبد التواب ،رمضان :املدخل إىل علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص،182 ،181 :
وطليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.109 :
(((-حسان ،متام :مناهج البحث يف اللّغة ،مرجع سابق ،ص.29 :

الفصل الثاني :المناهج واألقسام

الوصفي مل يبق عىل سمت واحد ،ومل يركن
ولكن املنهج
ّ
إىل أصول ثابتة ال يحيد عنها ،بل انشعب هو نفسه إىل مدارس
واتجاهات لها أصولها ،ولها أعالمها ،وهي عىل الرغم من ذلك مل
تخرج عن طريق الوصفية ،ومل تخلع عنها عباءة املنهج الوصفي،
كل مدرسة أن ترمي سابقتها بيشء من النقد ،وتح ِّور بعض
فحسب ّ
()1
املفاهيم واملبادئ لتشكّل مدرس ًة جديدة .
ين العريب ،وعمد
وقد وجدت الوصفيّة سبيلها إىل ال ّدرس اللّسا ّ
يب كام فعل الوصف ّيون
الوصف ّيون العرب إىل نقد ال ّدرس ال ّن
ّ
حوي العر ّ
الغرب ّيون بالنسبة إىل أنحائهم ،فمن هذه النقدات اعتقادهم بتأثر
األرسطي ،وميله إىل التعليل والتأويل والتقدير،
يب بال ّنحو
ال ّنحو العر ّ
ّ
يب قد نأى عن االستعامل الواقعي للّغة.
وبذلك يكون نَحونا العر ّ

ومن ذلك أنَّه نح ٌو ق َّعد لِلغ ٍة منوذجي ٍة ال للغة االستعامل ،فلم
«يوسع درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس يف شؤون الحياة،
ّ
وإنّ ا قرصه عىل اللغة األدب ّية  ...مام أبعدهم عن االستعامل الشائع
يف هذه اللغة»(.)2
يضاف إىل ذلك تحديد بيئ ٍة زماني ٍة للّغة املنتقاة ،وعدم وضع
ّغوي ومستوياته ،فجاءت تلك التحليالت
حدو ٍد معيّنة للتحليل الل ّ
متعددة املستويات.
وهذه النقدات ـ عىل ما هو واضح ـ ال تخرج عن سمت ما نقد
التقليدي ،فأفىض بهم هذا إىل السعي
الوصفيون الغربيون به نحوهم
ّ
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.109 :
(((-علوي إسامعييل ،حافظ :اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق،
ص 227 :و.228
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ٍ
بأسس جديدة تجلَّت
إىل االستعاضة عن األسس ال ّدرسيّة القدمية
«أي نهض ٍة
يف املنهج الوصفي ،حتى إنهم ذهبوا إىل االعتقاد بأ ّن َّ
منشود ٍة يف مجال الدراسات اللغوية العربية ،بحسب الوصفيني،
تبقى رهين ًة بتطبيق هذا املنهج عىل اللغة العربية»(.)1
*تجليات املنهج الوصفي عند اللسانيني العرب املحدثني:
يب يف
وقد متثَّل هذا االتجاه
ين العر ّ
الوصفي ،يف ال ّدرس اللّسا ّ
ّ
عد ٍد من ال ّدارسني املحدثني ،نذكر منهم( :إبراهيم أنيس)( ،)2و(عبد
إخالصا
حسان)؛ وكان هذا األخري أكرثهم
ً
الرحمن أيّوب)( ،)3و(متّام ّ
ومتثيل له من خالل أهم أثرين له ،هام( :اللغة
ً
ين
لهذا التوجه اللّسا ّ
بني املعياريّة والوصف ّية) ،و( :اللغة العربية :معناها ومبناها).
حسان يقول« :إ ّن ال ّدراسات اللغوية الحديثة
فقد كتب متّام ّ
تجعل اللّغة موضو ًعا للوصف ،وتستخدم املوضوع ّية التّامة لهذا
الوصف»(.)4
حسان -كام فعل سابقوه -نقده إىل ال ّدرس
جه متّام ّ
وقد و َّ
خلل يف تقسيم الق ّدماء لل َكلِم ،ودعا
يب ،ورأى أ ّن مث ّة ً
ال ّنحوي العر ّ
ح لوصف ظواهر
إىل تقسيم جديد« ،يندرج ضمن مرشو ٍع طَمو ٍ
اللّغة العرب ّية ومستوياتها»(.)5
حسان) إىل رضورة «بناء ال ّدراسات اللّغويّة عىل
ودعا (متّام ّ

(((-اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.229 :
(((-من أهم كتبه( :من أرسار اللغة).
(((-من أهم كتبه( :دراسات نقدية يف النحو العريب).
(((-حسان ،متام :اللغة بني املعيارية والوصفية ،ص.26 :
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.234 :

الفصل الثاني :المناهج واألقسام

منهج له فلسفته وتجاربه ،إرضا ًء لل ّروح العلميّة الخالصة من جهة،
ريا لجهود عشاق اللّغة من جه ٍة أخرى ،فقارئ اللّغة العربية أمام
وتوف ً
ح ًة إىل
أمشاج من األفكار غري املتناسبة  ...ومن هنا كانت الرغبة مل ّ
نص
تخليص منهج اللغة من هذه العدوى ،حتى يسلم لقارئ اللّغة ٌّ
ٍ
ٍ
أسس من خارجها».
معتمد عىل
يف اللّغة ،واللّغة فحسب غري
وهذا القول ص ًدى لِ َم قال به (سوسور) بأ َّن اللّغة ت ُ ْد َرس لذاتها
إل تبيان العنارص
ومن أجل ذاتها ،وليس من هدف لل ّدرس اللّغوي ّ
يعب اللّغويّون العرب ـ ال عن
املؤلفة لّلغة املدروسة .وبذلك ّ
الوصفي ،وتبني دعوته ال ّرامية إىل
ين
انتامء رصيح إىل ال ّدرس اللّسا ّ
ّ
ّغوي عن غريه من الدراسات« ،ومن ث َ َّم يكون ما
استقالل ال ّدرس الل ّ
يب من نقد وما ألقوا
وجهه هؤالء الوصفيّون العرب إىل نحونا العر ّ
عىل منهجه من لوم» ناب ًعا من رغبتهم يف االنتامء إىل علم اللّغة
الوصفي بالدرجة األوىل.
ّ
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الفصل الثالث
ّ
التيارات والمدارس
ّ
ومستويات التحليل

الفصل الثّالث
ال ّتيارات واملدارس ومستويات ال ّتحليل
الوصفي فهي:
ين
أما أهم تيارات ال ّدرس اللّسا ّ
ّ

 .1البنيوية :واضع حجر أساسها (فرديناند دو سوسور Ferdinand
ين
 )de Saussureاللّغو ّ
ي السويرسي الّذي كان أهم مفاصل ال ّدرس اللّسا ّ
يف القرن العرشين ،وجاءت بنيويّته ر ّدة فع ٍل عىل املنهج التاريخي الّذي
ين يف القرن التاسع عرش.
بسط جناحيه عىل ال ّدرس اللّسا ّ

يع ِّرف (( )Louis Hislmeslevت1965م) البنيوية بأنّها «مجموع ٌة
من البحوث الّتي تقوم عىل عللٍ فرضي ٍة يكون من املرشوط علم ًيا
مستقل من
ً
توصف اللّغة واعتبارها جوه ًرا وكيانًا
طبقًا لها أن
ِّ
العالقات الداخلية»(.)1
وإذا كان أكرث الدارسني يجعلون مـن (سوسور) األب الحقيقي
للّسانيّات البنيويـة ،فإن (جاكوبسون) أرجعها إىل (شارل بريس
 1941-1839( )Charles Sanders Peirceم) وإ ّن (جون ليونز John
 )Lyonsذهب إىل «أ ّن املذهب البنيوي كان الصيحة الّتي جمعت
بني مدارس مختلفة يف علم اللّغة يف القرن العرشين ،أي إ ّن ما ج َّد
من مدارس لسانيّ ٍة حديث ٍة راجع ٌة إىل البنيوية بطريقة أو بأخرى؛ ذلك
أنّها ترى اللّغة نظا ًما من األصوات ترتكّب وفق طريق ٍة عرف ّي ٍة لتغدو
بنى رصفية تنتظم يف خ ٍّ
نظمي ٍّ
دال عىل معانٍ »(.)2
ط
ٍّ
(((-شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،مرجع سابق ،ص.41 :
(((-شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،مرجع سابق ،ص.41 :
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وقد متظهر املنهج الوصفي يف جهود (سوسور) اللسانية
ين ،واالنتقال من
يف مظاهر عدة ،منها :تحديد مادة ال ّدرس اللّسا ّ
العموم إىل الخصوص ،والفصل بني الكالم واللّسان ،أي بني الكالم
يل للمتكلم ،وبني ما تواضع عليه املجتمع
ّ
الفردي واملنطوق الفع ّ
ّغوي من إشارات ومواصفات هي مطية أفراد هذا املجتمع يف
الل ّ
()1
ّغوي  .وقد سبق لنا أن وقفنا وقفات مط ّولة عند أهم
التواصل الل ّ
ين(.)2
مفاهيم الّتي طرحها (سوسور) وأصبحت َم ْعلم تفكريه اللّسا ّ

إ ّن اللّغة عنده «نظا ٌم من العنارص املرتابطة ،تشرتك يف بنائه
شكل ال
ٌ
األصوات ،واملفردات ،والرتاكيب ...ولهذا فاللّغة عنده
مادة ،وهذا الشكل هو الجدير بالدراسة الوصفية ،والدراسة الوصفية
لألنظمة اللّغويّة الشكلية أساسية علم اللّغة عنده ،وعند َم ْن بنى عىل
نظريته البنيوية»( .)3ويتّجه التحليل البنيوي من املركب إىل البسيط،
من الجملة إىل مفرداتها« ،ومن الكلامت إىل العنارص الصوتية الّتي
كل كلمة»(.)4
تتألف منها ّ
وليس من ٍ
بأس يف أن نقتبس خطاط ٌة نحلِّل بها جمل ًة عىل
املنهج البنيوي ،إذ ينتقل التحليل ـ كام سرنى ـ من الجملة إىل
عنارصها املكونة لها.
وقـد تب ّنى عد ٌد من اللّسانيّني مبادئ البنيوية وأهدافها ،واقتفوا
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.110 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.110 :
(((-انظر :شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،مرجع سابق ،ص– 41 :
 ،69والعلوي ،شفيقة :محارضات يف املدارس اللسانيات املعارصة ،أبحاث للرتجمة
والنرش ،بريوت ،2004 ،ص.16 – 9 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.111 :
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آثار مؤسسها ،ومن هؤالء (فرانز بواز  ،) Franz Boasو(إدوارد سابري
 ،) Edward Sapirوهو أحد تالميذ (بواز) ،ثم (بلومفيلد Leonard
 ،)Bloomfieldصاحب كتاب (اللّغة) الّذي نرش سنة  ،1923فكانت
ين ثالثة عقود ،واشتهر بأ ّن «عامل
له الهيمنة عىل ساحة ال ّدرس اللّسا ّ
ني ترصد ما يجري ،ولهذا فعليه أن يقرص عمله عىل مراقبة
اللّغة ع ٌ
()1
الظواهر اللّغويّة الخارجية الّتي تقبل القياس»  ،ثم إن ما يجب عىل
ّغوي أن يغلب اعتناءه بأصوات البنى اللّغويّة (املفردات)
العامل الل ّ
عىل احتفاله بدالالتها« ،ونحن ،مهام تبلغ بنا محاباة البنيويني ،ال
نستطيع أن ننىس أن اللّغة وعاء الفكر ،وأ ّن تحليل املبنى ال يغني
عن دراسة املعنى»(.)2

ين يجعل وكده يف
 .2الوظيفية :هذا االتجاه من ال ّدرس اللّسا ّ
ّغوي وسبل استخدامه وبني املقاصد املبتغاة
التواشج بني النظام الل ّ
(((-طحان ،رميون :األلسنية العرب ّية ،دار الكتاب العريب ،بريوت 1972 ،م ،ص ،2:53
و :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.112 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.111 :
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من وراء ذلك؛ أي إ َّن دراسة اللّغة عند أصحاب هذا االتجاه هي دراسة
الوظيفة التواصل َّية يف الجامعة اللّغويّة.

ين عىل يد (أندريه
لقد كانت نقطة انبثاق هذا االتجاه اللّسا ّ
مارتينيه  )André Martinetهي الدراسات الّتي ركّزت عىل دراسة
الظواهر الصوتية املنضوية تحت الدرس الفونولوجي وصاحبه
(نيكوالي تروبتسكوي  )Nikolai Trubetzkoyواملط ّور عىل يد
كل من (رومان جاكوبسون  )Roman Jakobsonو(أندريه مارتينيه)،
ٍّ
ين سنة
وحلقة (براغ) الّتي رأت النور اتجا ًها يف ال ّدرس اللّسا ّ
( ،1)1928وجوهر هذه املدرسة أمران:
أ – املعنى.
ب – الوظيفة.
أ َّما أهم مبادئها فهو:

الصوتيّة ذات الوظيفة يف بنية
1.1الكشف عن املقاطع ّ
الرتكيب.
الصوتيّة املفضية إىل تب ّدالت داللية.
2.2كشف الوحدات ّ

3.3اختيار املتكلم نظا ًما لغويًّا مقصو ًدا يُوجِد سياقًا لغويًّا ذا
وظائف مح ّددة.
فلكل بنية
ّ
4.4تع ّدد الخيارات يف بنى الرتكيب ال يعني ترادفها،
منها بؤرة تركيز ما.
5.5ارتباط اللّغة باملجتمع ارتباطًا يشمل تراثه ،وتقاليده ،وثقافته
((( -العلوي ،شفيقة :محارضات يف املدارس اللسانية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.17 :
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ٍ
معي ،ذلك أ ّن املنطوق
وهذا يُخضع متكلم اللّغة
ملسلك ّ
ري عن بنية املجتمع الّذي يعيش (املتكلم) بني
اللّفظي تعب ٌ
ظهرانيه.

لغوي منعزل ،بل عىل
6.6ال تنتج وظيفة اللّغة عن عنرص
ّ
مجموع ال ُبنى.
7.7وجوب إحصاء الوحدات اللّغويّة املكونة للرتكيب ،ثم
َسلْكها يف ترتيب بحسب عالقات التشابه واالختالف.
جا،
ّ 8.8
لكل عنرص مكوناته الصوتية الّتي تختلف صف ًة ومخر ً
ومن ث َ َّم تؤدي إىل اختالف داليل ،مثال ذلك قولنا( :عاد)
فكل من اللّفظني يشكّالن صيغ ًة مشابه ًة لألخرى،
(ســاد) ّ
ويتشابهان يف مقطعني ،ويتخالفان يف املقطع األ ّول من
لكل منهام معنى منفرد.
كل منهام (ع  /س) ،ومن ث َ َّم ّ
ّ
9.9التقطيع املزدوج ( )1والتقطيع األ َّويل والقطع الثانوي ،وهذا ما
أعطى هذا االتجاه اللساين أهميةً ،وهذا التقطيع هو الفيصل
بني منظومة التواصل اإلنساين من سبل التواصل غري املنطوقة
(كاإلشارات ،ولغة الحيوان) ويعني التقطيع املزدوج أن
تُحلَّل العنارص اللّغويّة يف الرتكيب عىل مستويني:
 .1مستوى التقطيع األ ّويل ،يعتمد عىل تحليل الجملة إىل
املورفيامت = الكلامت األساسية املكونة لها ،كام يف قولنا:
أنشأ املهندس مبنى الجامعة.

أنشأ  +الـ  +مهندس  +مبنى  +الـ  +جامعة.
((( -محارضات يف املدارس اللسانية ،مصدر سابق ،ص 18 :و.19
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 .2مستوى التقطيع الثانوي :عمدته تحليل العنارص
السابقة إىل أصغر بنى صوتي ٍة لها مجردة من املعنى .وهذا
النوع من التحليل يعود بالفائدة عىل اللّغة إذ يعطيها قدرة
تعبريٍ غري متنا ٍه عن األفكار واملعاين املج َّردة.

ميثل (أندريه مارتينيه  )André Martinetأهم أقطاب هذه
ين ،وكان
املدرسة ،وصاحب الفضل الكبري يف تط ّور ال ّدرس اللّسا ّ
من أتباع هذه املدرسة بل من أعالمها( :إميل بنفنيست Émile
 ،)Benvenisteو(جورج غوغينهايم ،)Georges Gougenheim
و(لوسيان تنيري  ،)Lucien Tesnièreو(غوستاف ِغ ّيوم Gustave
.)1()Guillaume
وترتسم خطواته ،فتجعل
تحذو هذه املدرسة حذو (سوسور)
َّ
وكدها يف الوظيفة التواصلية الّتي تؤديها اللّغة يف املجتمع،
حص ما تخلّفه الرتاكيب يف متلقيها.
وتتف َّ
صب (مارتينيه) جهده عىل املحاور البحثية الثالثة اآلتية:
لقد َّ

الصوتية العا ّمة والوصفيّة.
ّ –1
الصوتية التزامن ّية.
ّ –2

 – 3اللّسان ّيات العا ّمة.

ين كتابة
من مؤلفاته الّتي تفصح عن جهوده يف ال ّدرس اللّسا ّ
«التصويت ّية من حيث كونها صوت ّية وظيف ّية» ،ثم كتابة «دينامية اللّغة
ووظيفتها».
(((-غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.265 :
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الوظيفي ،فالتصويت ّية
ين دراسة الطابع
وهو يجعل بؤرة التحليل اللّسا ّ
ّ
ين الّذي
هي الّتي ِّ
تفس الوقائع الصوت ّية الّتي يتألف منها الواقع اللّسا ّ
تتبي االختالفات الصوتية
يدرسه اللّسانيّون ،وبالرتكيز عىل التصويتية َّ
وإسهامها الوظيفي يف تشكيل البنية وأداء ال ّداللة(.)1
وقد ظهر عند (مارتينيه) مصطلح «الصوتية التزامنيّة» ،ومراده
به عدم االكتفاء أو االقتصار عىل توصيف الصوت توصيفًا آل ًيا
مادي ،وال ب َّد من رصد التطورات
مفتوح
مج َّر ًدا ،ذلك أ ّن الصوت
ٌّ
ٌ
الصوت ّية وتبيان ما ينجم عن ذلك من إجراء تبادلي ٍة بني األصوات،
أو تنحية أحدها وإحالل آخر ،وأثر ذلك كله يف تفسري الوقائع
الصوتيّة ،وبيان أسبابها وآليتها ،وبيان األسباب الكامنة وراء ذلك،
فـ (مارتينيه) يسعى إىل رصد السريورة التط ّورية للغة باالعتامد عىل
العوامل اللّغويّة الراسخة ،ومن هنا يرى وجوب «إقامة تواصل
أصل موجودة
ً
واملحافظة عليه ،وتلبية حاجات تواصلٍ جديد ٍة هي
تزمن ًيا وتزامن ًيا»(.)2
كان مارتينيه صدى آلراء (تروبتسكوي) فقد كان تأثري هذا األخري
حا فيه ،ومع ذلك سعى (مارتينيه) إىل تجاوز أستاذه بتطوير
واض ً
بنية اإلسناد يف الجملة باالتكاء عىل املبادئ واألصول الوظيفية
لـ (تروبتسكوي) ،وعمل كذلك عىل تطوير تصنيف (سابري) الّذي
يفصل اللّغة إىل لوائح صوتي ٍة ،ومناذج تنغيمي ٍة ،وبنى رصفيّ ٍة،
ونحويّ ٍة ،ومعجميّة(.)3
(((-غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.267 :
(((-املرجع السابق نفسه ،ص.268 :
(((-مارتينيه ،أندريه :نظرة وظيفية إىل اللّغة ،ص 85 :من الرتجمة الفرنسية[ ،نقلً عن:
غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،ص.]269 :
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إ ّن (مارتينيه) يرى أ َّن املشـكلة األسـاسية ليسـت فـي (البنيـة)
أو (الشكل) ،ولكنها يف (الوظيفة) ،وأ َّن التعقيدات اللّغويّة ال يصح
أن تعاد إىل (مبدأ واحد) ،من قبيل القول :هذه لغ ٌة انعزالية ،أو أخرى
ّغوي أن يدرس
الصقة ،وثالثة إعرابية ،وأ َّن أهم وظيفة يضطلع بها الل ّ
اللّغة دراس ٌة وظيفيةٌ ،وال سيام يف العملية التواصليّة ،وال يجوز
ٌ
أشكال فحسب(.)1
االقتصار عىل النظر إىل اللّغة عىل أنّها
ومن أتباع هذه املدرسة(( :)2إميل بنفنيست )Émile Benveniste
(1976-1902م) ،و(جورج غوغينهايم )Georges Gougenheim
(1972-1900م) ،و(لوسيان تنيري -1893( )Lucien Tesnière
1954م) ،و(غوستاف ِغيّوم -1883( )Gustave Guillaume
1960م).
إ َّن عمدة منهج (مارتينيه)  ...فحوى الكالم الّذي يستحيل
سمه (أداة
إيجازه ،وقد دعا لذلك إىل رضورة إيجاده بوساطة ما َّ
التحصيل) ،وما عدا ذلك معدود عنده يف امللحقات.
يُبني مارتينيه ذلك يف قوله« :ويقودنا ذلك إىل أن أصغر قو ٍل
ال ب َّد أن يشتمل عىل عنرصين يشري أحدهام إىل مضمون اآلخر أو
حدث ،ويش ّد االنتباه إليه ونسميه املسند ،ويشد اآلخر إىل مشارك
سلبي ونسميه املسند إليه ،ويكون تقويم دوره عىل هذا
إيجايب أو
ِّ
()3
األساس» .
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص. .269 :
(((-للتوسع يف آراء كل منهم ،ينظر :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.273-270 :
(((-مارتينيه ،أندريه:
مبادئ اللسانيات ،ترجمة زهري الحمو ،وزارة التعليم العايل ،دمشق ،ص.124 :
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فهو يرى أ َّن أصغر وحد ٍة ذات دالل ٍة تام ٍة هي الجملة املك ّونة
مركزي هو (املحمول = املسند) ،وهو الّذي يشكّل
رص
من عن ٍ
ٍّ
بؤرة الداللة ،أما املسند إليه فهو الّذي يس ّميه (أداة التحصيل)
ومراده بذلك (املسند إليه) ـ الفاعل ،وموقعه صدر الجملة ،وال
إل باملسند إليه ،لذلك يرى رضورة وجوده وال يجيز
داللة للجملة ّ
حذف ،وال يجيز حذفه املسند أيضً ا .ويكون التمييز بني املسند إليه
ّغوي.
وامللحقات عن طريق املوقع ّية للعنرص الل ّ
ولنمثّل عىل ذلك بجمل ٍة هي:

فال وجود للجملة هذه بغري (املوضوع واملحمول = املسند
إليه واملسند)؛ أي إ َّن بؤرة االهتامم وهي (املسند = الخرب)؛ ألنَّه
ٌ
مدلول يُراد إلصاقه باملسند إليه (زيـد).

ين الوصفي (تنيري) عىل وظيفية (مارتينيه) بجعله
وخرج اللّسا ّ
(املسند = الفعل = الخرب) هو املحور يف الرتكيب ،أما (املسند
ٍ
واحد يف الرتكيب،
إليه = الفاعل = املبتدأ) فيقعان يف مستوى
واملفعول به فهو (معمم ،مت ّمم) وهو املح ِّدد.

الوصفي منطه يف تحليل الجملة و ُدعي
ين
وشُ هِر عن هذا اللّسا ّ
ّ
بـ (طوق تنيري) ،فإذا كان لدينا جملة مثل:

الفصل الثالث :التّيارات والمدارس ومستويات التّحليل

فالفعل = تقرأ هو النواة (املح ِّدد)
بنت  +كتابًا = نواتان من الدرجة الثانية

الصفة  +األداة = تتبعان االسم (بنت).
ّ
(شابّة  +الـ)

الصفة (جميل  +تنكري = تتبعان االسم (الكتاب).
ّ

وهذا يعني أ ّن بنية الرتكيب عند (تنيري) ترتاءى من خالل تسلسل
متتا ٍل اسم الحدث (الفعل) ،وتغيري العالقات بني العنارص اللّغويّة
جا(.)1
يسميه (تنيري) إدما ً

ووجد إىل جانب ما تق ّدم اتجاهاتٌ وصفي ٌة أخرى متع ِّددة ،وكان
لها أعال ٌم أرسوا معاملها ووضعوا أصولها ،ومن ذلك (اللّسانيّات
السياق ّية) ومؤسسها (جون فريث -1890( )John Rupert Firth
ّ
1960م) ،وتقوم نظريته عىل «إعادة االهتامم باألحوال واملحيط
ين
الّذي يتض َّمن األحداث الكالمية)()2؛ إذ إ َّن هذا االتجاه اللّسا ّ
(((-غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص 227 :و.228
(((-العلوي ،شفيقة :محارضات يف اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.20 :
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ٌ
أفعال تحتوي الحدث
ينظر إىل أ ّن اللّغة ليست أقوالً فحسب ،بل هي
()1
ص املنطوق أو املكتوب» .
الكالمي ،والقضايا املاديّة املحيطة بال ّن ِّ

ين ـ وفق مقوالت (فريث) ـ أ ْن يعرف ما
وال ميكن لل ّدارس اللّسا ّ
يرشح عن التعبري من دالالت من دون الوقوف عىل «األمناط الحيات ّية
للجامعة املتكلِّمة ،وكذا الحياة الثقافية والعاطفية والعالقات الّتي
ولعل هذا ترجمة حقيقية لِام
َّ
تؤلف بني األفراد داخل املجتمع»(،)2
مقال.
ً
ي ُدعى لدينا بـ (املقام) ،فإ ّن ّ
لكل مقامٍ
ومن ذلك أيضً ا :اللّسانيّات التوزيعيّة ،وأبرز أعالمها فرانز بواز
(1942-1858 Franz Boasم) ،وإدوارد سابري (Edward Sapir
1939-1884م) ،وليونارد بلومفيلد (-1887 Leonard Bloomfield
يك عائد إىل ارتباطه
1949م) ،ونشوء هذا االتجاه يف الدرس األمري ّ
بـ (األنرثوبولوجيا)؛ «أل ّن املؤسسني األوائل اعتمدوا يف وصف
لغات املجتمعات الّتي قاموا بدراستها وتحليل لغاتها عىل مناهج
األنرثوبولوجيني»(.)3
السلويكّ،
ويضاف إىل ذلك تأث ّر أقطاب هذا االتجاه باملذهب ّ
ذلك أنّهم كانوا يع ّدون اللّغة عادات سلوكية ،لذلك كان محور
تركيزهم هو (اللّغة املنطوقة)؛ أي لغة الحديث ،ومن ث َّم رأوا أن
ت َتعلَّم لغة الحديث ،يليها تعلُّم لغة الكتابة .وكان كتاب (اللّغة =
 )Languageلـ (بلومفيلد) أكرث أث ًرا من غريه يف بلْورة هذا االتجاه
ين يف أمريكا.
من ال ّدرس اللّسا ّ
(((-محارضات يف اللسانيات العامة ،ص.20 :
(((-محارضات يف اللسانيات العامة ،ص.20 :
(((-شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،مرجع سابق ،ص.87 :
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والهدف النهايئ للتحليل التوزيعي الكشف عن البناء املتسلسل
ّغوي؛ ذلك أن الوقوف عىل هذا البناء يفيض إىل إمكان ّية
للرتكيب الل ّ
إجراء التعويض يف املواضع السابقة الّتي احتلتها املفردات فيه
مثل
من غري التع ّرض للمكونات األساسية املشكلة له ،فلو رضبنا ً
الجملة اآلتية:
ال ّرياضيون يلعبون كرة الطّائرة

فهذه الجملة مك ّونة من عنرص رئييس هو (املسند إليه =
ال ّرياضيون) و (الخرب = يلعبون) واملتمامت (كرة الطّائرة) .فـ
(ال ّرياضيون) مك ّون رئيس و(يلعبون كرة الطّائرة) مك ّون رئيس.
ولدى تحليل العنارص تكون الصورة عىل النحو اآليت:

األوالد = مك ّو ٌن مبارش.

يلعبون = مك ّو ٌن مبارش.

كرة الطائرة = مك ّو ٌن مبارش.

ثم يجري تحليل هذه املك ِّونات إىل مكوناتها النهائية الّتي ال
ميكن تحليلها ،فتكون عىل النحو اآليت:
الرياضيون = الـ  +ريايض  +ون
يلعبون = يلعب  +ون
كرة الطائرة = كرة
الطائرة = الـ  +طائرة  +ة
وقد تتلمذ عىل بلومفيلد (ت  1949م) عد ٌد من الباحثني الذين
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ين ،ومنهم:
أصبح لهم فيام بعد مكانتهم املرموقة يف ال ّدرس اللّسا ّ
1.1برنارد بلوك (1965-1906( )Bernard Blochم).
2.2زيليغ هاريس (1992-1909( )Zellig Harrisم)
3.3شارل هوكيت (2000-1916( )Charles F. Hockettم).
4.4أوجني نيدا (2011-1914( )Eugene Nidaم).
وكا ّن لـ (هاريس  )Harrisفضل متثيل البنيويّة األمريك ّية مبظاهرها
كلها ،فقد وضع كتابه (مناهج اللّسان ّيات البنيوية Methods in
 )Structural Linguisticsسنة  1951م ،وفيه وضع األسس النظرية
ين يف أمريكا ،ومن عباءته خرج االتجاه
واإلجرائية للدرس اللّسا ّ
التوليدي التحوييل عىل يد (تشومسيك) كام سرنى.
وزيعي
وكأن هاريس قد لحظ بعض النقائص يف التحليل التّ
ّ
بنيوي ُع ْمدته
ج
أسس معامل منه ٍ
ٍّ
ّ
(البلومفيلدي) فسعى إىل وضع ّ
()1
ظل العالقات التوزيع ّية ،فعمد إىل فكرة التّحويل
وصف اللّغة يف ّ
الّتي تبلورت أكرث فأكرث بعد عام  1952يف مقا ٍل له بعنوان( :البنى
الرياضية) ،فغدا التوزيع لديه مرا ًدا به(:)2
 – 1جملة األسيقة الّتي يرد فيها مكون لغوي ما.
ّغوي.
تبي أثر هذه األسيقة يف املكون الل ّ
ُّ – 2

 – 3االتكاء عىل الداللة إىل جانب مقياس التوزيع يف سبيل
ضبط املكونات الصوتية والفونولوجيّة والرتكيبيّة.
(((-شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللسانية ،مرجع سابق ،ص.109 :
((( -مدخل إىل املدارس اللسانية ،ص.109 :
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– 4التفريق بني معاين العنارص اللّغويّة هو السبيل إىل التفريق
بني الفونيامت.
 – 5قسمة الرتكيب (الجملة) إىل:
أ – الجملة ال ّنواة.
ب – الجملة املح َّولة.

فاللغات عام ًة تتشابه يف مستوى الجمل املح َّولة ،ولكن
الخالف إنّ ا يقع يف الجمل ال َّنواة.
وقد كان لتطوير (هاريس) ملفهومي (الجملة النواة والجملة
البي يف انبثاق مدرسة (النحو التوليدي والتحوييل)،
املح َّولة) أثره ِّ
فقد تلقَّف تلميذه (نوم تشومسيك) هذين املفهومني وبنى عليهام
ين
نظريّته تلك ،فغدا بذلك نقطة الفصل بني منهجي ال ّدرس اللّسا ّ
كل من أمريكا وأوربة.
الوصفيني يف ّ

يل:
ال ّنحو ال ّت ّ
وليدي ال ّتحوي ّ

ذكرنا من قبل أ ّن (تشومسيك) املولود سنة (1928م) ومذهبه
ين قد خرجا من عباءة (هاريس  ،)Harrisإذ كان لهذا األخري
اللّسا ّ
جه نق ًدا لكتاب (Burrhus
ري فيه ،ذلك أ َّن (تشومسيك) و َّ
أث ٌر كب ٌ
ّفظي )Verbal Behavior
 )Frederic Skinnerوعنوانهّ :
(السلوك الل ّ
الصادر عام 1957م ،وهو بهذا يحمل عىل املذهب السلويك يف
ّغوي الّذي وضع أسسه (بلومفيلد).
الدرس الل ّ
لقد تراءى لـِ (تشومسيك) بعد محاوالته تطبيق املنهج
التوزيعي يف دراساته عدم جدوى هذا املنهج يف دراسة الجمل
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لعدم اهتاممها بالداللة ،ولعدم تطبيقها عىل أنواع الجمل كافة أو
عىل األجزاء الرئيس ّية منها ،ذلك أنّها تعجز عن تفسري العالقات بني
الجمل ذات املعنى الواحد مع اختالف تراكيبها ظاهريًا ،أو ذات
املعاين املختلفة ولكن بُنيتها الظاهرية واحدة.
إن «وضع قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملة يف جميع اللغات
عىل أساس أ َّن هناك عوامل مشرتكة من البرش»( ،)1وهذه العوامل
إل مظاهر «الشبه امللحوظة بني لغات العامل»(،)2
املشرتكة ليست ّ
وتدعى (املظاهر الكلية) ،ذلك أ َّن «أمناط التفكر الّتي التزمها العقل
البرشي فرضت عىل اللّغات كافة»(.)3
ّ

كان كتابه (مظاهر ال ّنظرية ال ّنحوية) (Aspects of the Theory
 )of Syntaxسنة  1957أول كتاب نرث فيه (تشومسيك) أسس نظريته
ومتثُّالتها ،واستمر يف تطوير نظريته بوضعه كتابه (البنى النحوية)
( )Syntactic Structuresوكتابه (دراسات ال ّداللة يف القواعد
التّوليديّة) ()Studies on of Semantic Generative Grammar
وكتابه( :مقاالت يف الشكل والتفسري) (Essay on Form and
ولعل امللحوظ أ ّن هذا املنهج أو هذه املدرسة
ّ
.)Interpretation
تقوم عىل أساسني هام :فكرة (التحويل) يف البنى ،وهي فكرة تعود
جهه ،وفكرة
إىل صاحبها (هاريس  )Harrisأستاذ (تشومسيك) ومو ّ
التوليد ،وهي الفكرة الّتي متخضت عنها دراسات (تشومسيك) من
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.232 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،ص.232 :
(((-إيلوار ،رونالد :مدخل إىل اللسانيات ،ترجمة بدر الدين القاسم ،وزارة التعليم
العايل ،دمشق ،1980 ،ص.142 :
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خالل كتبه السابقة ،وقد جمع (تشومسيك) يف نظريته بني قواعد
التّوليد وقواعد التّحويل.
قليدي مفاهيامً
فهذه ال ّنظرية ال ّنحويّة تفارق املفهوم ال ّن
حوي التّ
ّ
ّ
استعامل
ً
ّغوي
وأهدافًا ،وليست تقصد إىل تقنني االستعامل الل ّ
ٌ
أصول قواعديّ ٌة
حا مبعايري ،وتؤمن هذه النظرية بأن النحو
صحي ً
يختزنها ذهن مستعمل اللّغة ،وهي قواع ٌد يفيض عليه بها الواقع،
وهي الّتي تجعل املتكلّم للغ ٍة ما قاد ًرا عىل أن يكتسب ما يشاء من
جمل
ً
لغات وهو تب ًعا لذلك وبنا ًء عليه ،ميكن له أن «يولّد = ينتج)،
مل يسمعها من بيئته االجتامعية ،وهو املراد مبصطلح (التوليد)،
فإذا كانت الجملة الكلية تقوم عىل جملة نواة أخرى غري النواة،
فإن الجمل غري النواة إمنا تُشْ تَ ّق من الجمل النواة بوساطة قواعد
ٍ
قواعد تقوم عىل
تحويلية ،فالنحو (التوليدي التحوييل) ،منظومة
حا مح َّد ًدا.
وصف الجمل وصفًا واض ً

ويلحظ من خالل مـا سبق املرور به أ َّن «قـدرة املتكلم عىل
جهت مدرسة النحو
إنشاء جملٍ مل تطرق سمعه قبل»( ،)1أهم ما و َّ
التوليدي التحوييل أنظارها إليه ،وصبَّت جهدها عليه ،إىل جانب
سعيها الحثيث إىل «دراسة السالسل اللّفظية للتمييز بني ما يشكِّل
جه
ً
منها
جمل مفيد ًة وما ال يشكل مثل هذه الجمل  ...وأن تو ّ
ٍ
هدف رسمته لنفسها ،وهو الكشف عن القواعد الكامنة
دراستها إىل
وراء بناء الجمل»(.)2
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.112 :
(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص .112 :و :مجلة الفكر
العريب :األلسنية أحدث العلوم اإلنسانية ،ع  ،1979 ،9-8ص.127 :
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ين
وقـد اسـتم َّر (تشومسكي) يف تطويـر الـ ّدرس اللّسـا ّ
لي ،فلـم يقـف عنـد نقطـة معينـة ،ذلـك أ َّن
التّ
ّ
وليـدي التّحوي ّ
النظريـة الشـكلية الّتـي ق َّدمهـا (تشومسكي) سـنة (1957م)،
متمثلـة يف كتابـه( :البنـى ال ّنحويّـة) فرضيّـ ٌة علميـ ٌة يف إطـار
األلسـنية التّوليديّـة تبقـى صحيحـ ًة مـا مل «تربهـن املعطيـات
اللحقـة عـدم صحتهـا» ،ومـن ثـ َّم دأب (تشومسكي) على
ّ
تطويـر فرضيتـه ،ووصـل مـن جـراء ذلـك إىل أنّهـا فرضيـة
الــمحض ،وليـس إىل اعتبـارات ال ّداللـة
ٌمؤسسـ ٌة على الشّ ـكل
ّ
َّ
إليهـا سـبيل؛ ذلـك أنّهـا كانـت تـدرس الجملـة يف إطار مسـتوى
تركيبـي ( )Syntactic Levelقائـ ٌم على تعاقب جملـة من العنارص
اللّغويّـة ،وآخـر (فونولوجـي صـويت) (،)Phonological Level
السـابقة بنظريـة
فـكان أن اسـتدرك (تشومسكي) على فرضيتـه ّ
فرشـها يف كتابـه الّـذي صـدر بعد مثاين سـنوات من كتابـه األ ّول
(البنـى النحويـة) ،وأعنـي بـه كتابـه (مظاهـر النظريـة ال ّنحويّـة)،
( ،)Aspects of the Theory of Syntaxوفيه أفسـح (تشومسيك)
للداللـة اللّفظيّـة مكانها يف بنـاء مقوالته ،وف َّرق بين البنية العميقة
ّغـوي والكفايـة اللّغويّة.
السـطحيّة ،وبين األداء الل
ّ
والبنيـة ّ
وال
يذهب بنا الشّ طط إىل النظر إىل أطاريح (تشومسيك) عىل
َ َّ
الحق الّذي يعلو عىل غريه ،أو أنّها النظرية املستعصية عىل
أنّها
ّ
االنتقاد؛ ذلك أنّها فرضي ٌة قابل ٌة لألخذ وال ّرد ،وليست مسلَّم ًة من
املسلَّامت ،فقد نكص (تشومسيك) نفسه عن كثري من املقوالت،
«فكل فرضية هي قابلة مبدئيًا أن
ّ
وتخل عن كثري من املقوالت(،)1
َّ

(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.115 :
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جل عليها مثانية
يعاد النظر فيها»( ،)1فنظرية (تشومسيك) نفسها س ِّ
املخصصة لدراسة
كتاب من الكتب
يخل
وعرشون مأخذًا( ،)2فلم ُ
َّ
ٌ
هذه النظرية من أن يوجه سابقها نقده لالحقها ،أو يسعى إىل تعديل
مقوالته(.)3
كل من (كاتز  )Jerrold Katzو(فودر )Jerry Fodor
وكان ّ
وراء ال ّدعوة إىل تطوير قواعد (تشومسيك) بإفساح مكان لل ّداللة،
بالبحث «عن معاين الكلامت بإرجاعها إىل املؤلفات األساسية أو
املكونات التجزيئية عىل أساس أن معنى الكلمة مؤلف من سامت
معنوية»(.)4
فإذا أُرِيد يف ـ ضوء التطور املقرتح -تحليل كلمة (املرأة) يكون
تحليلها عىل النسق اآليت:
[محسوس  +معدود  +حي  +برش  +أنثى  +بالغة].
ومر ّد ذلك أ َّن ما اقرتحه (تشومسيك) من مناذج يفسح املجال
لتوليد جملٍ ليست ذات دالل ٍة مع اتساقها وانسجامها مع قواعد
رشب الحليب الطفل ،فهي صحيحة تركيبيًا من
الرتكيب ،كأن يقال:
َ
جهة اإلسناد وعالقة التخصيص باملفعول به ،ولكنها غري متسقة دالليًا،
(((-زكريا ،ميشال :التطور الذايت يف األلسنية التوليدية والتحويلية ،مجلة الفكر العريب
املعارص ،ع  ،1983 ،25ص.19 :
(((-التطور الذايت يف األلسنية التوليدية والتحويلية ،مجلة الفكر العريب املعارص ،ع
 ،1983 ،25ص.19 :
(((-السيد ،صربي :تشومسيك وفكره اللغوي وآراء التقادمية ،دار املعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،1989 ،ص ،347 :و :طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق،
ص.115 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص .115 :وانظر :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع
سابق ،ص.238 :
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حي ،وبني (الطفل) وهو متحرك
ذلك أن تناقضً ا بني (الحليب) وهو غري ّ
إل من كانت فيه سمة الحياة
حي ،والفعل (رشب) ال ميكن أن ينفذه ّ
ّ
وتأسيسا عىل اقرتاح (كاتز) و(فودر) بإعطاء املعنى موقعيته
والحركة
ً
األلسني يكون بناء الجملة عىل ما متثِّله الخطاطة اآلتية(:)1
يف التحليل
ّ

مثال لتبيان مستوى تحليل الجملة وفق قواعد
وال بأس أن نقتبس ً
الرتكيب الشّ كلية ،ث ّم نتبعها بالتّمثيالت ال ّدالل ّية ،ففي قولنا(( :)2أكل
جل التّفاحةَ)
ال ّر ُ
فاستنا ًدا إىل مقوالت (تشومسيك) األوىل تحلَّل الجملة عىل
النحو اآليت(:)3

(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.238 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،ص .240 :وقد ع َّولنا عليه يف رضب املثال لِام فيه من
وضوح وقرب من الذائقة العرب ّية.
(((-زكريا ،ميشال :املك ِّون الداليل يف القواعد التوليدية والتحويلية ،مجلة الفكر
العريب املعارص ،العددان ( ،)19/18ص ،15 :ومبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق،
ص.240 :
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جل التّفاح َة
أكل ال ّر ُ
َ
الرجل)  +ركن تكملة (التفاحة)
ُ
الجملة (ج)!ركن إسناد (أكل

املحض التمثيالتُ ال ّداللية
يل
ّ
فإذا أضيفت إىل هذا التّمثيلِ الشّ ك ّ
لكل عنرص ،يكون التحليل عىل النحو اآليت():
ّ
 – 1أكل +(! :فعل) -( ،ركن اسمي)( ،متحرك)( ،نشاط)،
(غذاء).
 – 2الـ +( ! :تعريف)( ،مح ِّدد)( ،مفرد أو جمع)( ،مذكر أو
مؤنث).
(حي)،
 – 3رجل +( ! :اسم)( ،إنسان)( ،ذكر)( ،متحرك)،
ّ
(أكرث من عرشين سنة).
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 – 4تفاحة +( ! :اسم)( ،مؤنث)( ،يشء)( ،نبات)( ،مأكول)،
(طبيعي).
فإذا ض َّم املكون الداليل إىل البنية التشجريية يكون لدينا مزج
املكونات الداللية بالبنية الرتكيبية ،ومتثّلها الخطاطة اآلتية:

وقد لخَّص د .أحمد قدور منهج (تشومسيك) يف العملية
ال ّنحوية إلنتاج الجملة يف املراحل اآلتية(:)1
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص ،242 :و :الوعر ،مازن :نحو نظرية
لسانيّة عربيّة حديثة ،دار طالس ،دمشق ،1987 ،ص 55 :و.56
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التوليدي أو
الرتكيبي ابتدا ًء من املستوى
 – 1يُولِّد املكون
ّ
ّ
األسايس البنية العميقة للجملة.
ّ
 – 2يح ِّول هذا املكون بوساطة املستوى التحوييل البنية العميقة
إىل بنية سطحية من خالل اإلضافة ،والحذف ،والنقل والقلب.

يل التّفسريات ال ّداللية للبنية العميقة
 – 3يق ِّدم املك ِّون ال ّدال ّ
يل للمفردة.
بالجمع بني التمثيل
الركني للرتكيب والتمثيل الدال ّ
ّ
السطحية من
 – 4يقدم املكون الصو ّ
يت متثيل الجملة يف بنيتها ّ
الصوتية املتفق عليها(.)1
خالل القواعد ّ

اللّسان ّيات الوظيف ّية العرب ّية

وإذا أردنا الوقوف عىل متظهرات اللّسان ّيات الوظيفية يف ساح
ين (أحمد املتوكل) الّذي تب ّنى ال ّنحو
الدرس العريب تلقّانا اللّسا ّ
الوظيفي أرضية نظرية يته ّدى بأصولها يف تناول معطيات اللّغة
ّ
العربيّة ،وميثّل ذلك كتابان له هام:

أ( .الوظائف التداولية يف اللغة العربية) ( ،)2وقد درس فيه
«خصائص املكونات املسندة إليها الوظائف التداولية»( ،)3وهذه
املكونات هي :املبتدأ ،والذّيل ،واملحور ،والبؤرة ،واملنادى.

وقد قسم ال ّنظريات اللّسانيّة املعارصة من جهة تص ُّورها للغة
الصوريّة .وثانيهام :اللّسان ّيات
ووظيفتها قسمني :أولهام :اللّسان ّيات ّ

(((-للتوسع ،ينظر :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص 243 :وما بعدها ،و:
مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص 298 :وما بعدها.
(((-صدر يف طبعته األوىل عن دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب.1985 ،
(((-املتوكل ،أحمد :الوظائف التداولية ،ص.7 :
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الوظيفية (التداولية) ،وإىل املدرسة الثّانية (النظريّة الوظيف ّية
الوظيفي
 ،)Functionalismوال سيام املدرسة ال ّنسق ّية ،ث َّم ال ّنحو
ّ
الّذي قال به (سيمون ديك .)1()1995-1940 Simon C. Dik
الوظيفي Functional
ويرصح (املتوكل) أ َّن «ال ّنحو
ّ
 Grammarالذي اقرتحه (سيمون ديك) يف السنوات األخرية يف
نظرنا ،النظرية الوظيفية التداولية األكرث استجاب ًة لرشوط التنظري
الوظيفي «محاولة لصهر ٍ
بعض
وملقتضيات ال ّنمذجة»( ،... )2فال ّنحو
ّ
من مقرتحات لغوية (النحو
العالقي(،)Relational Grammar )3
ّ
و(نحو األحوال  ،)Case grammarو(الوظيف ّية ،)Functionalism
ونظريات فلسفية (نظرية األفعال اللغوية)( )4خاصة أثبتت قيمتها» (.)5
الوظيفي فيام
وقد لخّص يف كتابه هذا األصول املنهج ّية لل ّنحو
ّ
يأيت(:)6
1.1الوظيفة األساسيّة للّغة هي التّواصل.

ين وظيفته وصف القدرة التّواصلية للمتكلم
2.2ال ّدرس اللّسا ّ
واملخاطب.
التكيب وال ّداللة ال ّراشحة عنه،
3.3ال ّنحو
الوظيفي نظري ٌة يف ّ
ّ
ولكنها من وجهة نظ ٍر تداوليّة.
(((-نفسه ،ص.9 :
(((-نفسه ،ص.9 :
(((-أميل إىل ترجمة هذا املصطلح بـ (التعالق النحوي).
(((-هي التي يطلق عليها مصطلح :أفعال الكالم.
(((-املتوكل ،أحمد :الوظائف التداولية ،مرجع سابق ،ص.9 :
(((-نفسه ،ص.10 :
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الساعي إىل الكفاية أن يحقق
4.4يجب عىل الوصف الل ّ
ّغوي ّ
أنوا ًعا ثالثة منها هي :الكفاية النفس ّية ،والكفاية التداول ّية،
والكفاية النمط ّية.

الوظيفي عىل إلغاء القواعد
وبنا ًء عىل ذلك يعمل النحو
ّ
التحويلية لعدم واقعيتها النفس ّية(.)1

ب( .املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب :األصول
ّساني الوظيفني
واالمتداد)( :)2وفيه يبني املتوكل عن هدف الل ّ
العرب ،وح َّددها يف:
1.1االنطالق من تبعية البنية لوظيفة التواصل ،من خالل
الكشف عن نسق اللغة العربية يف املستويات اللّسانيّة
املختلفة ،الرصفية والرتكيب ،مع التفريق بني ال ّنسق
الفصيح وال ّنسق ال ّدارج.
يث يف
ين
يب الرتا ّ
الوظيفي بالتنظري العر ّ
2.2ربط ال ّدرس اللّسا ّ
ّ
ريا(... ،)3
جوانبه املختلفة ،نح ًوا ،وبالغةً ،وتفس ً

وظيفي يف اللغة العربية ،يستطيع
فاملتوكل يتغ ّيا التأسيس لنح ٍو
ٍّ
()4
رصح عن
من خالله رصد ما يرتبط بهذه اللغة من قضايا  .فقد ّ
هدفني اثنني يقصد إليهام من وراء مرشوعه ،هام(:)5
(((-نفسه ،ص.11 :
(((-صدرت طبعته األوىل عن دار األمان ،الرباط ،املغرب 2006 ،م.
(((-املتوكل ،أحمد :املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب ،دار األمان ،الرباط،
 ،2006ص.15 :
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية ،مرجع سابق ،ص.348 :
(((-نفسه ،ص.348 :
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ٍ
أوصاف وظيفيّ ٍة لظواهر
1.1إغناء لسانيات اللغة العربية بتقديم
مركزية بالنسبة إىل قضايا تداولية ،أو داللية ،وتركيبية يف
عربيتنا.
الوظيفي مبفاهيم يفرضها الوصف الكامل
2.2تطعيم ال ّنحو
ّ
لظاهرة ما.
جهه
3.3وقد اتكأ يف وصف قضايا اللّغة العربية بنا ًء عىل تو ّ
الوظيفي عىل جملة تحليالت نجملها يف:
حوي
ال ّن
ّ
ّ
•التّحليالت املعجم ّية
•التّحليالت الرتكيب ّية

•التّحليالت التداوليّة

وسعى إىل إغناء النموذج الوظيفي ،وق َّدم جمل ًة من املقرتحات
الوظيفي (سيمون ديك) سنة  ،1978أو ال ّنموذج
ملضمونات منوذج
ّ
()1
العائد إىل عام  1989م .

ين (حافظ إسامعييل علوي) فيام ذهب
وإذا ك ّنا نؤيد اللّسا ّ
التوليدي يف الثقافة العربية ...
ين
ّ
إليه أ َّن «تت ّبع مسرية البحث اللّسا ّ
يب ،لك ّنه
مل يكن نتيج ًة طبيعي ًة لرتاكامت يف البحث الل ّ
ّغوي العر ّ
كان ظهو ًرا طفريًّا»( ،)2فإنَّنا منيل معه أيضً ا إىل القول« :إ ّن االتجاه
الوظيفي كان ظهوره أيضً ا طفريًّا»( ،)3وهو االتجاه الّذي جاء بعد
ّ
()4
التوليدي ،ولذلك أسبابه .
االتجاه
ّ
(((-ال يتسع املقام لعرضها ،ولالستزادة يراجع :اللّسانيات يف الثّقافة العربيّة ،ص:
.381 – 349
(((-اللّسانيّات يف الثّقافة العربيّة ،ص .381
(((-نفسه ،ص.381 :
(((-انظر :اللسانيات يف الثقافة العربية ،ص .382
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ولكن ال مف ّر من اإلقرار بانطالق املتوكّل يف تأسيس تص ُّوره
حده
«من موقف إبستمولوجي مفاده أ َّن الخطاب
العلمي يتصف بتو ّ
ّ
خطاب يتجاوز السياق التاريخي ليدخل يف عالقة
وكونيته ،فهو
ٌ
العلمي الحديث»(.)1
تواصلٍ وتفاعلٍ مع الخطاب
ّ
•النحو التوليدي التحوييل عند اللسانيني العرب املحدثني:

يل سلطانه عىل فكر بعض ال ّدارسني
بسط ال َنحو التّ
ّ
وليدي التّحوي ّ
ح العربية ،ووجد صدى واس ًعا يف محاوالتهم،
السا ِ
اللّسان ّيني يف ّ
وهي محاوالت يتّصف بعضها بالجزئيّة وبعضها اآلخر بالشّ موليّة(.)2
كل من (داود
ومتظهر هذا التبني ال التأثري فحسب يف كتابات ّ
متثيل لذلك.
ً
عبده) و(ميشال زكريا) ،وكان الثاين منهام أكرث

وضع (داود عبده) مؤلفات ع ّدة ،منها (أبحاث يف اللغة العربية)،
و( :دراسات يف أصوات اللغة العربية) ،و( :التقدير وظاهر اللفظ)
و( :الرتتيب يف القواعد الصوتية يف اللغة العربية) ،و( :البنية
الداخلية للجملة يف اللغة العربية).
لقد كانت كتاباته موزع ًة بني الدراسة الصوت ّية والدراسة الرتكيب ّية،
وكان يهدف من ورائها إىل تخطي معايب الدرس الوصفي الذي
ين
وصم أصحابه
ّ
بالتعصب له ،وبأنَّهم كادوا أن يج ّردوا ال ّدرس اللّسا ّ
العريب وما يتعلّق به من قضايا
ّساين
(((-العيش ،عيل :مفهوم القراءة الجديدة للرتاث الل ّ
ّ
منهج ّية من خالل بعض ال ّنامذج ،ص[ 137 :عن :اللسانيات يف الثقافة العربية ،مرجع
سابق ،ص.]383 :
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص ،262 :و :من قضايا اللغة
العربية يف اللسانيات التوليدية ،عامل الفكر ،مجلد  ،37ع 2008 ،1م ،ص 145 :وما
بعدها.

69

األلسن ّية -مفهومها ،مبانيها المعرف ّية ومدارسها
70
ُ

قائل« :فإذا كانت
علم .وتساءل ً
مام يستحق أن يسمى من أجله ً
فألي علم ننسب تفسري الظواهر
غاية علم اللغة الوصف فقط،
ّ
الساحة اللّغوية العرب ّية الحديثة
اللغوية املختلفة»( .)1وانتهى إىل أ َّن ّ
يث يف العربية يأيت
تحتاج إىل «عامل لغوي ليك يذكر أ ّن الفعل الثّال ّ
خاص قائ ٌم
ترصيف
ولكل من هذه الفئات
ّ
عىل أوزانٍ مختلفة ...
ٌ
ٌّ
بذاته  ...ما تحتاج إليه هو تفسري عد ٍد من الظّواهر اللّغوية املتعلقة
بهذه األفعال»(.)2
جا يسري عليه
وال يخفى أ َّن (داود عبده) يف اعتامده التفسري منه ً
حا يف املنهج التوليدي،
مستعيضً ا به عن الوصف ،يعني انخراطًا واض ً
حا ال مواربة فيه إىل املدرسة التّوليديّة(.)3
ويعني انتام ًء رصي ً

إ ّن (داود عبده) كان من أوائل من أفادوا من معطيات الدرس
وليدي وطبقوه عىل اللغة العربيّة ،فقد كتب يقول« :يتطلب
التّ
ّ
ريا من
التفسري ّ
الصحيح لكثريٍ من قضايا اللغة العرب ّية أ ْن ترد كث ً
الكلامت إىل أصلٍ أو بني ٍة تحت ّية  Under ling structureتختلف
عن ظاهر اللفظ»(.)4
وقد انطلقت آراء (داودعبده) يف تبنيه مبادئ (تشومسيك) من
ٍ
أمناط تحويليّة هي :الحذف ،والتعويض ،واإلضافة ،والقلب.
أربعة
وأشار يف الفصل ال ّرابع من كتابه (دراسات يف علم أصوات

(((-عبده ،داود :دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ،ص.15 :
(((-عبده ،داود :دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ،ص.15 :
(((-من قضايا اللغة العربية ،عامل الفكر ،مرجع سابق ،ص ،147 :و :اللسانيات يف
الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.262 :
(((-دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص 27 :و .28
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وفس من خاللهام،
اللغة العربيّة) إىل البنيتنيّ :
السطحية والعميقةَّ ،
عىل نحو ما انتهى إليه أ َّن «األلف يف األفعال املزيدة واسم الفاعل
بدل من واو أو ياء بعامة هي يف األصل همزة .أي
واملثنى ،ليست ً
إ ّن البنية التحتية لصيغة (فاعل) فاعل ... ،وأن الهمزة سقطت من
هذه الصيغ وأطيلت الفتحة السابقة لها .)1(»...
وانترشت يف كتاباته مصطلحات توليدية ،نحو :بنية داخلية،
وبنية خارجية ،وقواعد تحويلية ،وقواعد اختيارية« ... ،وكل هذا
يشري إىل مدى منثُّله للنظرية التوليدية وملفاهيمها املوظفة»(.)2
وبسط (النحو التوليدي التحوييل) سلطانه عىل فكر بعض
الدارسني اللّسان ّيني يف الساح العربية ،ووجد صدى واس ًعا يف
محاوالتهم ،وهي محاوالت يتصف بعضها بالجزئ ّية وبعضها اآلخر
بالشّ موليّة(.)3
ومتظهر هذا التبني ـ ال التأثرـ فحسب يف كتابات كل من (داود
متثيل لذلك.
ً
عبده) ،و(ميشال زكريا) ،وكان الثاين منهام أكرث

وضع (داود عبده) مؤلفات ع َّدة ،منها :أبحاث يف اللغة العربية،
ودراسات يف أصوات اللغة العربية ،والتقدير وظاهر اللفظ أو
الرتتيب يف القواعد الصوتية يف اللغة العربية ،والبنية الداخلية
للجملة يف اللغة العربية.
(((-دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ،مرجع سابق ،ص.77 :
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية ،ص ،219 :وانظر :تحليلً للدراسات الرتكيبية لدى
داود عبده ،وحديثًا عن قضية الرتبة ،والرتتيب الذي يقول به للجملة العربية ،يف كتابه
(البنية الداخلية للجملة العربية) ص 37 :وما بعدها.
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص ،262 :وعن قضايا اللغة
العربية يف اللسانيات التوليدية ،عامل الفكر ،مجلد  ،37ع  2008 ،1م ،ص  45وما بعدها.
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لقد كانت كتاباته موزعة بني الدراسة الصوتية والدراسة الرتكيبية،
وكان يهدف من ورائها إىل تخطي معايب الدرس الوصفي الذي
ين
وصم أصحابه
ُّ
بالتعصب له ،وبأنهم كادوا أن يجردوا الدرس اللّسا ّ
قائل« :فإذا كانت
علم .وتساءل ً
مام يستحق أن يسمى من أجله ً
غاية علم اللغة الوصف فقط ،فألي علم ننسب تفسري الظواهر
اللغوية املختلفة»(.)1

الساحة اللّغويّة العربيّة الحديثة تحتاج إىل «عامل
وانتهى إىل أ ّن ّ
لغوي ليك يذكر أن الفعل الثاليث يف العربية يأيت عىل أوزان مختلفة
ّ
« ...ولكل من هذه الفئات ترصيف خاص قائم بذاته  ...ما نحتاج
إليه هو تفسري عدد من الظّواهر اللّغويّة املتعلقة بهذه األفعال»(.)2
جا يسري عليه
وال يخفى أ َّن (داود عبده) يف اعتامده التفسري منه ً
التوليدي
حا يف املنهج
ّ
مستعيضً ا به عن الوصف ،يعني انخراطًا واض ً
حا ال مواربة فيه إىل املدرسة التّوليديّة»(.)3
«ويعني انتامء رصي ً

ٍ
سمت واحد ،ومل يركن إىل
الوصفي مل يبق عىل
ولكن املنهج
ّ
ٍ
مدارس واتجاهات
أصو ٍل ثابت ٍة ال يحيد عنها ،بل انشعب هو نفسه إىل
لها أصولها ،ولها أعالمها ،وهي عىل الرغم من ذلك مل تخرج عىل
كل
الوصفي ،فحسب ّ
طريق الوصفيّة ،ومل تخلع عنها عباءة املنهج
ّ
مدرسة أن ترمي سابقتها بيشء من النقد ،وتح ِّور بعض املفاهيم
واملبادئ لتشكّل مدرس ًة جديدة(.)4
(((-عبده ،داود :دراسات يف علم أصوات اللغة العربية ،ص.15 :
(((-للتوسع ،ينظر :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص 243 :وما بعدها ،و:
مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص 298 :وما بعدها.
(((-عامل الفكر ،مرجع سابق ،ص ،147 :واللسانيات يف الثقافة العربية ،ص.262 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.109 :
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ين العريب،
وقد وجدت الوصفية سبيلها إىل ال ّدرس اللّسا ّ
يب كام
وعمد الوصف ّيون العرب إىل نقد ال ّدرس ال ّن
ّ
حوي عىل العر ّ
فعل الوصف ّيون الغرب ّيون بالنسبة إىل أنحائهم ،فمن هذه النقدات
األرسطي ،وميله إىل التعليل
يب بال ّنحو
اعتقادهم بتأثر ال ّنحو العر ّ
ّ
يب قد نأى عن االستعامل
والتأويل والتقدير ،وبذلك يكون نَحونا العر ّ
الواقعي للّغة.
ومن ذلك أنَّه نح ٌو ق َّعد للغ ٍة منوذجي ٍة ال للغة االستعامل ،فلم
وسع درسه ليشمل اللّغة التي يستعملها الناس يف شؤون الحياة،
«يُ ّ
وإنّ ا قرصه عىل اللّغة األدب ّية  ...مام أبعدهم عن االستعامل الشائع
يف هذه اللغة»(.)1
يضاف إىل ذلك تحديد بيئ ٍة زمان ّي ٍة للّغة املنتقاة ،وعدم وضع
ّغوي ومستوياته ،فجاءت تلك التحليالت
حدو ٍد معيّن ٍة للتحليل الل ّ
متع ّددة املستويات.
وهذه النقدات ـ عىل ما هو واضح ـ ال تخرج عن سمت ما
التقليدي ،وهذاما أفىض بهم
نقد الوصفيون الغربيون به نحوهم
ّ
إىل السعي إىل االستعاضة عن األسس ال ّدرس ّية القدمية بأسس
جديدة تجلَّت يف املنهج الوصفي ،حتى إنهم ذهبوا إىل االعتقاد
«أي نهضة منشودة يف مجال الدراسات اللغوية العربية ،بحسب
بأ ّن َّ
()2
الوصفيني ،تبقى رهين ًة بتطبيق هذا املنهج عىل اللغة العربية» .
ين (ميشال زكريا) فتنم مؤلفاته عن تب ّنيه نظريّة
أما اللّسا ّ
(((-علوي إسامعييل ،حافظ :اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق،
ص 227 :و.228
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.229 :
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مفص ًل( )1ممث ًّل لها بنامذج من
(تشومسيك) وعرضها عرضً ا
َّ
معطيات اللّغة العرب ّية ،فقد وضع كت ًبا متع ِّددة يف هذا اإلطار ،وهي:
ـ األلسنية (علم اللّغة الحديث) املبادئ واألعالم ،املؤسسة
الجامعية للدراسات ،لبنان1987 ،م.
ـ األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية :النظرية
األلسنية ،املؤسسة الجامعية ،لبنان 1986 ،م.
ـ األلسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية :الجملة
البسيطة ،املؤسسة الجامعية ،لبنان 1983 ،م.
ـ امللكة اللّسان ّية يف مقدمة ابن خلدون ،دراسة ألسنية ،املؤسسة
الجامعية ،لبنان1983 ،م.
وقد كان يقول بوجود بنيتني للجملة ،أوالهام :البنية العميقة
ٍ
قواعد توليديّ ٍة وتحويل ّية .وكان
الّتي تتولّد منها بنية سطح ّية بفعل
تحليله للجملة هو األبرز ،إذ «أشار إىل األهمية التي تتخذها إعادة
كتابتها ـ يعني الجملة ـ بالقواعد التوليديّة والتحويل ّية من حيث إ ّن
للجملة بيئ ٌة عميق ٌة تشتغل عليها قواع ٌد توليديّ ٌة وتحويل ّي ٌة الشتقاق
السطح ّية»(.)2
بنيتها ّ
وانتهى (زكريا) إىل أ َّن الجملتني االسمية والفعلية هام جمل ٌة
واحد ٌة هي الجملة الفعلية ،فالجملة هي أساس القواعد كلّها.

ومن الجدير ذكره ههنا أنّه حذا حذو ابن هشام يف فهمه للجملة،

(((-علوي ،حافظ إسامعييل ،من قضايا اللغة العربية ،مجلة عامل الفكر ،مرجع سابق،
ص ،151 :و :اللسانيات يف الثقافة العربية ،مرجع سابق ،ص.269 :
(((-املرجع السابق.
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ذلك أنّه قد تب ّنى تعريفه لها ،فهي عنده كام هي عند ابن هشام «اللّفظ
السكوت عليها» ،ورأى أ ّن فهم (هاريس) يف
املفيد فائدة يحسن ّ
ين الغريب كبري شبه بفهم ابن هشام.
الفكر اللّسا ّ
وع ّرض كذلك لقضية ال ّرتبة تحت مس َّمى (ترتيب العنارص يف
البنية العميقة) ،وارتأى أ َّن ترتيبها ليس ح ًّرا ،بل محكو ًما ،وقدم
جا ب ّينة عىل ذلك(.)1
حج ً

ويتجل تبنيه معطيات النظريّة التّوليديّة والتّحويليّة من خالل
َّ
تحليله معطيات لغويّة عرب ّية ،ومن خالل الرتكيز الواضح عىل عنارص
التّحويل ،ودراسة البنية املكون ّية ،ومعالجة القواعد األساس ّية ،ومنها
التكيبيّة(.)2
قواعد إعادة الكتابة لتنظيم املعطيات ّ
وقد وقف (زكريا) موقف ال ّناقد لل ّدراسات ال ّنحوية املط َّبقة عىل
السابقة ،وما تب ّنوه من مفاهيمٍ يف
اللّغة العرب ّية ،فام قامت به األجيال ّ
يل
ال ّدرس اللّغوي غري صالح ٍة ولو حصل لها بعض التّحسني الشّ ك ّ
الّذي ال ميس الجوهر ،فهي دراساتٌ ال نستطيع من خاللها فهم كثريٍ
من القضايا اللّغويّة ،وليست وافية بالتّحليل ،لذلك كانت ال ّنظريّات
األلسن ّية العلم ّية الحديثة «هي التقنية التي يُتَسلَّح بها يف سرب أغوار
قضايا اللغة وتفسريها وتوضيحها»( .)3ورفضه هذا ييش باعتقاده أ َّن
يب ،وهو
ال ّدراسات اللّسانيّة الحديثة هي البديل
ّ
الحق عن ال ّنحو العر ّ
()4
الفهري) من املغاربة  ،وهذا
الفايس
موقف يشاركه فيه (عبد القادر
ٌ
ّ
ّ
(((-من قضايا اللغة العربية ،عامل الفكر ،مرجع سابق ،ص ،153 :و :اللسانيات يف
الثقافة العربية ،ص .274 – 271
(((-املرجع السابق.
(((-األلسنية العربية ،ص.5 :
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية ،مرجع سابق ،ص.322 :

75

األلسن ّية -مفهومها ،مبانيها المعرف ّية ومدارسها
76
ُ

ما يجعلنا نتب ّنى رأيًا مفاده أ ّن املدرسة التّوليديّة العربيّة الحقّة هي
وليدي،
مدرسة اللّسان ّيني املغاربة ،إذ هي أكرث ترسيخًا لالتجاه التّ
ّ
وتحمل يف الوقت نفسه مقو ّمات العمل املتكامل ،ومثالها دراسات
الفهري) الذي عني بدراسة لغتنا وفق مستويات
الفايس
(عبد القادر
ّ
ّ
والتكيبية ،واملعجميّة.
ين ال ّدالليّةّ ،
ال ّدرس اللّسا ّ
يب ل َّم يزل
ين التّ
ّ
وليدي العر ّ
ومع ما تق ّدم كلّه يبقى البحث اللّسا ّ
مفتق ًرا إىل كثري من رشوط التّكامل والتّساوق(.)1

وتضطلع اللّسان ّيات بدراسة اللّغة أيّة لغة من خالل مستويات
أربعة ،هي:
الصويتّPhonological Level :
1.1املستوى َّ

يفMorphological Level :
2.2املستوى الرص ّ
الرتكيبيSyntactic Level :
3.3املستوى
ّ

يلSemantic Level :
 4.املستوى الدال ّ

كل مستوى من تلك املستويات
وستكون لنا وقف ٌة خاصة عند ّ
املذكورة آنفًا ،تح ِّدد معامله وآفاقه.

ً
الصويت:
أول :املستوى ّ

تشكل اللّغة منظوم ًة من األصوات املنطوقة أو املكتوبة الّتي
ٍ
ٍ
قواعد بنائ ّي ٍة معين ٍة سع ًيا إىل تحقيق
بعض بوساطة
يُ ْربَط بعضها إىل
تواصلٍ
فكري أو عاطفي بني متكلمي اللّغة(.)2
ٍّ
(((-اللسانيات يف الثقافة العربية ،مرجع سابق ،ص.323 :
(((-ابن نعامن ،أحمد :اللّغة العربيّة ،أسئلة التطور الذايت واملستقبل ،مجموعة مؤلفني،
سلسلة كتب املستقبل العريب ،ع  ،46ص ،32 :مركز دراسات الوحدة 2005 ،م ،ص.32 :
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واللّغة اإلنسانية إمنا بدأت شفاهيّ ًة منطوق ًة قبل أن يتّجه متكلّمها
إىل تسجيلها وكتابتها؛ ذلك أن «اخرتاع الكتابة مل يكن متأت ًيا من
معرفة الطبيعة الشفه ّية للغة ومحاولة تقييدها بالكتابة ،بل كان
الصور وال ّرسوم»(.)1
محاول ًة لتسجيل معنى الكلمة بتاممها عن طريق ّ

وهـذا يعنـي أنّـه مل يُعـرف لألصـوات املنعزلـة داللـة حتـى
توصلـه إىل اختراع (األبجديـة) ،فكان لـه أن عرف األصـوات الّتي
ّ
منهـا ترتكـب الكلمات ،هـذه الكلمات الّتـي يؤلّـف منهـا جملـه
الّتـي هـي وسـيلة التواصل فأكثر اللغـات كانت منطوقـ ًة ثم جرت
كتابتهـا (.)2
فاألصوات اللّغويّة املفردة ال مؤ ّدى لها وال وظيفة ،وال يكون
ِ
إل إذا ُركِّبت هذه األصوات وتآلفت.
مستحقًا صفة الكالم ّ
الكالم
يقول (فندريس)« :ال توجد يف اللغات أصواتٌ لغويّ ٌة منعزلة ،وهذا
ال يعني فقط أ َّن األصوات اللّغويّة ال توجد مستقلَّة ،وأنها ال ت ُحلَّل
إل بنو ٍع من التّجريد»(.)3
عىل انفرا ٍد ّ
وقـد كان الفينيقيـون أ ّول األقـوام اخرتا ًعـا لألبجديّـة ،وبذلـك
كانـوا هم األسـبق إىل الوقـوف عىل البنيـة الصوت ّية للّغـة ،واندفعوا
بذلـك إىل توصيـف األصـوات ،وبيـان مـا متتـاز به مـن خصائص
جـزِيء اللّغـة املدروسـة إىل
وسمات وأ ّن يف ُمكْنـة الـ ّدارس تَ ْ
تقطيعـات يرمـز إليها بإشـارات ،وعرفوا الصوامـت دون الصوائت،
(((-قدورة ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.37 :
(((-ليونز ،جون :نظرية تشومسيك اللغوية ،ترجمة حلمي خليل ،دار املعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،1985 ،ص 41 :و .42
(((-فندريس ،ج :اللّغة ،تعريب عبد الحميد الدواخيل ومحمد القصاص ،مكتبة
األنجلو املرصية ،كتبت مقدمته سنة  ،1995ص.83 :
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فـكان اختراع هـؤالء القـوم لألبجديـة أهـم أحـداث التاريـخ عىل
اإلطالق (.)1
ولقي وصف األصوات اهتاممٍ أقوام آخرين هم الهنود ،وكانوا
يتوقون من وراء ذلك إىل أن يكون نطقهم بلغتهم السنسكريتية
حا ،ألنها لغ ٌة تتىل يف املعابد ،وهي عمدة الطقوس الدينية
صحي ً
الّتي ميارسونها ،ذلك العتقادهم أنها لغة اآللهة الّتي ال يجوز
رأسا يف ذلك ،فقد اعتنى بوصف
تحريفها ،وكان (بانيني ً )Pāṇini
()2
األصوات وتبيان خصائصها ،ومخارجها ،وأعضاء نطقها  .فقد كان
حا عن
وصف الهنود لألصوات يف غاية الدقة مع أنّهم رضبوا صف ً
«أثر البنية الصوتية يف نقل املعنى( ،)3ومل يعرف بحثهم الصويت
تق ّدمه املشهود إىل أن ترجم كتاب (بانيني) سنة .)4(»1840-1815
ثم كان أن أخذ اإلغريق األبجديّة الّتي اخرتعها الفينيقيون،
جلوا الصوائت ،ولك ّنهم يف بحوثهم
وأمتوا اخرتاعهم الكتابة ،وس ّ
تلك مل يصلوا إىل ما وصل إليه الهنود ،ومل يكن له كبري أث ٍر يف
ين عند الغرب من بعد.
ال ّدرس اللّسا ّ
فلم تكن الصوائت تعتمد عىل الظّ ّن والتّخمني عند اإلغريق،
فكان يجب امتزاج اللّفظ باإلشارة إليها حتى تكون اللّفظة مفهومة(.)5

(((-مونان ،جورج :تاريخ علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص .78 :ومحارضات يف األلسنية،
ص ،40 :و :أونج ،والرت ج :الشفاهية والكتابة ،عامل املعرفة ،شباط 1994 ،م ،ص.54 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.67 :
(((-مونان ،جورج :مرجع سابق ،ص.67 :
(((-مونان ،جورج :مرجع سابق ،ص.66 – 64 :
(((-مونان :تاريخ علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.84 :
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ين الحديث
وليس مبقدور ال ّدارس أن يصل إىل ال ّدرس اللّسا ّ
ما مل مي َّر مرو ًرا ه ِّي ًنا عىل جهد العرب يف الدرس الصويت .فعىل
الرغم من اتكائهم عىل (املشافهة = الرواية) يف تلقّي اللّغة،
وانعدام وجود مد َّونات لغوية = توافرت لهم العوامل الّتي دفعت
ظهور الدرس الصويت مب ِّك ًرا ،نحو :القراءات القرآنية وخصائصها،
واملصحف وكتابته وضبطه ،وظهور الدرس املعجمي ابتدا ًء
من تفسري غريب النص القرآين ،ثم من بعد ظهور علم الرتكيب
بحق ـ
(النحو) عىل يد الخليل بن أحمد الفراهيدي الّذي يُ َع ّد ـ ّ
أصل
ً
يب ممث ًَّل مبعجمه املبني
ذروة سنام ال ّدرس ّ
الصويتّ العر ّ
ٍ
يت
عىل
أساس صويت ،حتى إ ْن استطاعتنا القول« :إ ّن ال ّدرس ّ
الصو ّ
كل ما عرفه
عند الغرب فاق نسقه وعمقه وتع ُّدد مجاالته وتطبيقه ّ
درس له استقالليّته عن
علم اللّغة حتى العرص الحديث»( .)1وهو
ٌ
املؤثرات األجنبية ،فكان منطلقه لغويًّا فحسب ،وكان الخليل
وسيبويه رائدين من رواده(.)2
الصويتّ يف العرب -عىل
وال يذهب بنا الظّ ّن إىل تف ُّوق ال ّدرس ّ
يب ،وذلك لِ َم توفّر له من تقانة،
حداثته ـ عىل ال ّدرس ّ
الصو ّ
يت العر ّ
فال يتجاوز ذلك غري ال ّدقة يف تحديد الخصائص والسامت اعتام ًدا
عىل األجهزة الحدثية( ،)3وهذا راج ٌع يف حقيقة األمر إىل املركزيّة
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص .69 :وانظر :قدور ،أحمد:
اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي ،دار الفكر ،دمشق ،ص ،2001 ،1ص ،91 – 39 :و:
كانتينو ،جان :دروس يف علم األصوات العربيّة ،ترجمة صالح القرماوي ،تونس،1966 ،
ص.18 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص 69 :و .224
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.70 :
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األوربيّة ،وضعف دراساتنا عن ال ّدفع بهذا العلم وتقدميه عىل أنّه
ين العا ّم(.)1
جز ٌء من ّ
التاث اإلنسا ّ

يئ
يف ِّرق يف الّدرس الصويتّ بني معنيني هام :املعنى الفيزيا ّ
ّغوي له ،أما األول فهو «ظاهر ٌة طبيعي ٌة تنشأ عن
للصوت ،واملعنى الل ّ
السمع»(.)2وأما الثاين فهو
اهتزاز األجسام ،وندركه عن طريق حاسة ّ
سمعي نتيجة أعضاء النطق اإلنساين إراديًّا يف صورة ذبذبات،
«أث ٌر
ٌّ
ٍ
وحركات معيّنة لهذه األعضاء»(.)3
نتيج ًة ألوضا ٍع
فعلم الفيزياء يدرس الصوت مادة ،وهو يختلف عن علم
ّغوي الّذي يدرس الصوت اإلنساين ،وما يرتبط به من
الصوت الل ّ
مخرج ،وصفة ،وموقعية يف نسج الكلمة ،وتأثره وأثره يف السابق
والالحق من األصوات الّتي تجاوره.

ٍ
واحد
كل
الصويتّ مصطلحان يدل ّ
وقد ظهر يف ميدان ال ّدرس ّ
الصويتّ ،وهام:
منهام عىل فر ٍع من فروع ال ّدرس ّ
 ،Phonetics – 1ويدعى( ،علم األصوات العا ّم).

الخاص).
 Phonology – 2ويدعى( ،علم األصوات
ّ

أما علم األصوات العا ّم ( )Phoneticsفينقسم أقسا ًما أربعة،
الفيزيولوجي ،وعلم
النطقي ،وعلم األصوات
هي :علم األصوات
ّ
ّ
املخربي ،ولكن الدارسني
معي ،وعلم األصوات
ّ
األصوات ّ
الس ّ
والسمع ّية الّتي يحتاجها
اللّسان ّيني يقترصون «عىل الجوانب ال ّنطق ّية ّ
ين»(.)4
التّحليل اللّسا ّ
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.70 :
(((-منصور ،عبد الحميد :علم اللّغة النفيس ،الرياض 1403 ،هـ ،ص.47 :
(((-مطر ،عبد العزيز :علم اللّغة وفقه اللّغة ،قطر ،1983 ،ص.31 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،ص.45 :
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وميدان هذا الفرع دراسة مخارج األصوات (الحروف) والتفريق
بني األصوات الجوف ّية والحلق ّية ،واللّهويّة ،والشّ فه ّية.

الخاص ( = )Phonologyعلم األصوات
أما علم األصوات
ّ
التشكييل فيعود ظهور هذا املصطلح ( )Phonologyإىل سنة
( )1850عىل يد ( )William Dwight Whitneyاملتوىف سنة
البرشي ،وهي
(1894م) ،الّذي كان يذهب إىل أ ّن اللّغة تشبه الجسم
ّ
مك ّون ٌة من تالصق أجزا ٍء متامثلة ،بل إنّها جزئياتٌ تتواشج فيام بينها،
ويعضد بعضها بعضها اآلخر ،ويرى كذلك أ ّن «الصوت املنطوق
جا ماديًا ،وأنّه ال يشكّل املادة األولية للّغة ما مل يكن
ليس ّ
إل نتا ً
حامل للمعنى ،واألصوات البسيطة للّغة ما ليست سدميًا ،وإنّ ا
ً
()1
ٍ
ألفاظ متّسق ٍة محكومة بعالقات عىل األصعدة كلّها» .
هي نظا ٌم من
الصوتيّة بد ًءا من الجزء
قسم التحليل
الفونولوجي الوحدة ّ
ويُ ّ
ّ
الكل ،عىل ال ّنحو اآليت:
وانتها ًء إىل ّ
1.1الفونيم  :Phonemeأصغر وحدة يف التحليل ،ويعرف بأنه
أصغ ُر وحد ٍة صوت ّي ٍة تؤدي إىل التمييز بني معنى وآخر (،)2
نحو :القاف ،والعني ،والالم يف األلفاظ :قام ،عام ،الم.
فكل منها (فونيم) يغري معنى (الكلمة) الّتي يدخل فيها.
ّ
2.2املقطع  :Syllableهو مجموعة أصوات مفردة ،ويكون
نامت،
مؤلفًا من صائت وصامت ،أو أكرث ،نحو قولنا:
ْ
فالكلمة مؤلفة من مقطع أول ( َن  +ا) ومقطع ثان ( َم تْ )،
(((-مونان ،جورج :تاريخ علم اللّغة يف القرن العرشين ،لبنان ،مرجع سابق ،ص.19 :
(((-الخويل ،محمد عيل :معجم علم اللّغة النظري ،ص.67 :
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فاأل ّول صامت والثّاين طويل (نا) ،ويف عربيتنا خمسة
مقاطع:
(ب).
أ .مقطع قصري مفتوح = صامت  +صائت قصري َ CV

ب .مقطع متوسط مفتوح = صامت  +صائت طويل CVV
(با).
ج .مقطع متوسط مغلق = صامت  +قصري  +صامت
( CVVXم ْن).
هـ .مقطع طويل مغلق = صامت  +صائت طويل  +صامت
.CVVC
و .مقطع طويل مضاعف اإلغالق = صامت  +صائت
ب ويرمز له بـ (.)VCC
قصري  +صامت  +صامت = َد ْر ْ

فاملقاطع الثّالثة األوىل هي الشّ ائعة يف منظومة الكالم
إل عند
يب ،واملقطعان األخريان قليالن فيها ،وليس يوجدان ّ
العر ّ
()1
الوقف عىل أواخر األلفاظ  .وليست البنية املقطع ّية من ابتداع
التشكيليني فحسب ،فهم مسبوقون إليه باألكاديني الذين كانت
ٍ
واحد يرمزون به إىل أصوات املقطع
كتابتهم املسامرية عىل رم ٍز
()2
كله ،ثم تركوا ذلك بعد وصولهم إىل األبجديّة  ،فقد بدأت كتابتهم
املسامرية صورية ،ثم نصف صورية ،ثم مقطعية ،فكان الرمز كلم ًة
(.)3
أو مقط ًعا
(((-أنيس ،إبراهيم :األصوات اللغوية ،مكتبة األنجلو أمريكية ،القاهرة ،ط 1971 ،4م،
ص.105 :
(((-األنطايك ،محمد :الوجيز يف فقه اللّغة ،دار الرشوق ،بريوت ،1969 ،ص.256 :
(((-مرعي ،عيد :اللسان األكادي ،وزارة الثقافة ،دمشق ،2012 ،ص.39 :
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ولعلامئنا األقدمني فضل الوقوف عىل البنية املقطعيّة ،ومنهم:
أبو نرص الفارايب (ت  339هـ) ،وأبو الوليد بن رشد (ت  595هـ)،
وقد وضع هذا األخري مصطلح (املقطع) ،فكان أسبق ابتكا ًرا من
املحدثني(.)1
 .3النرب  :Stressهو ظاهرة لصيقة باملقطع ،وال نشاط
فجائيًا يعرتي أعضاء النطق يف أثناء التلفظ مبقطعٍ من
وسبيل إىل التفريق بني ال ّدالالت يف لغات
ٌ
مقاطع الكلمة (،)2
(فونيم) مم ِّي ًزا بني املعاين ،إذ
أخرى غري العرب ّية ،ولذلك يع ُّد
ً
قد ينقل الكلمة من االسمية إىل الفعلية ،أو العكس(.)3
وضوح يف الصوت يف مقطعٍ إذا قيس باملقاطع
فس بأنه
ويُ َّ
ٌ
األخرى ،ويتطلب جه ًدا أكرب منها ،إذ إ َّن هذه الظاهرة تتضافر
يف إنجازها أجزاء الجهاز النطقي كلها ،فيؤدي ذلك إىل عل ٍّو يف
السمع(.)4
الصوت ووضو ٍ
ح يف ّ
مفصلة
ين العريب مل يعرف للنرب دراسة
َّ
وإذا كان ال ّدرس اللّسا ّ
فال يعني أ ْن نق َّر (هرني فاليش  )Henri Fleischالّذي أجحف بحق
ج ْعله فكرة (النرب) ومصطلحه
اللّغويّني العرب عىل افتئاته عليهم و َ

(((-طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.153 :
(((-املسدي ،عبد السالم :التفكري اللساين يف الحضارة العربيّة ،تونس 1981 ،م ،ص:
.260
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص ،110 :و :طليامت،
غازي :يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.154 :
(((-عمر ،أحمد مختار :دراسة الصوت اللغوي ،عامل الكتب ،القاهرة ،1976 ،ص،88 :
وقدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص  ،110و :حسان ،متام :مناهج
البحث يف اللّغة ،مرجع سابق ،ص.194 :
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أي إسهامٍ فيه ،وقد فاته أ ّن مصطلح
نتاج الفكر الغريب وليس للنحاة ُّ
(النرب) ورد يف خ ٍ
النبي ،صىل الله عليه وسلّم ،حينام خاطبه
رب عن
ّ
ب
أحدهم بقوله( :يا نبيء الله) بالهمزة يف آخر الكلمة فأجابه( :ال ت َ ْن ُ ْ
باس ِمي) ،أَي ال ت َ ْه ِم ْز(.)1
ْ

تتجل العناية بها يف قراءة القرآن ،وهو
َّ
ثم إ َّن هذه الظاهرة أكرث ما
(فونيم) يحمل تفريقًا
اهتام ٌم بالناحية الصوتية أكرث من النظر إليه
ً
بني ال ّدالالت ،عىل غرار ما هو يف اللّغات األخرى .وذهب الدكتور
متام حسان يف تأكيد وجود هذه الظاهرة إىل «أ ّن ال ّنرب يف الكلامت
العرب ّية من وظيفة الصيغة الرصفية ،فصيغة (فاعل) يقع النرب فيها
عىل الفاء (فا) ،وصيغة (مفعول) ،يقع ال ّنرب فيها عىل العني (عو)
 ...أما نرب الجمل واملجموعات الكالميّة فليس له ارتباط بالصيغ
الرصفية ،الرتباطه بالوظائف ال ّنحويّة(.)2
 .4التنغيم  :Intonationواملراد به أن تُعطي الكالم تطري ًبا معي ًنا
الصوت ،وتع ّدد هزات وتري الحنجرة،
تغي يف درجات ّ
نتيجة ُّ
ما يزيد االهتزاز أو ينقصه وفق املؤثرات النفسية أو الفكرية ،وال
إل ضمن نسقٍ من الكلامت عىل مستوى الجملة ،وهو
يكون ّ
غري (النغمة =  )Toneالّتي تعني األثر الّذي يُسببه ازدياد عدد
الذّبذبات أو انخفاضها يف مستوى الكلمة(.)3

(((-انظر :العني  ،269 :8والزاهر يف معاين كلامت الناس  ،113 :2واملحكم .264 :10
(((-حسان ،متام :مناهج البحث يف اللّغة ،ص.195-194 :
(((-انظر يف ذلك :أنيس ،إبراهيم :األصوات اللغوية ،مرجع سابق ،ص ،112 :ويف
علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص ،154 :ودراسة الصوت اللغوي ،مرجع سابق ،ص:
 .191التنغيم يف إطار النظام النحوي :مجلة جامعة أم القرى ،ع  ،14السنة 1417 ،10
– 1996م.
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وعىل ال ّرغم من أ ّن هذه الظاهرة مل تح َ
ظ بال ّدرس املستقرئ
املتوسع ،لكن مل يغفل عنها علامؤنا ،وال يخلو تراثنا من تجليات
ِّ
لها ،ومن هنا كانت مثار خالف بني قائل بعدم وجود هذا املستوى
من الدرس ،وأنه مازال ينتظر من يؤصله ،ومن هؤالء املرحوم محمد
األنطايك ،والدكتور عبد السالم املسدي ،وبني واضع يده عىل
بي فيه تأثري التنغيم يف تغيري توجيه العبارة بني دالل ٍة وأخرى،
ّ
نص يُ ّ
()1
كنقلها من التقرير إىل االستفهام ،أو التعجب إىل التوكيد .
الصفة وداللة الحال عليها،
يقول ابن جني يف حديثه عن حذف ّ
ليل) ،وهم
ري عليه ٌ
وذلك فيام حكاه سيبويه من قول العرب( :س َ
طويل)« :وكأ َّن هذا إنّ ا حذفت فيه الصفة لـام َّ
دل
ٌ
(ليل
يريدونٌ :
من الحال عىل موضعها ،وذلك أنك تحس يف كالم القائل لذلك
من التطوع والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله( :طويل)
أو نحو ذلك ،وأنت تحس ذلك من نفسك إذا تأملته .وذلك أن
رجل!) فتزيد
ً
تكون يف مدح إنسان والثناء عليه فتقول( :كان والله
اللم أو إطالة
يف قوة اللّفظ بـ (الله) هذه الكلمة وتتمكن يف متطيط ّ
الصوت بها وعليها»(.)2
والبن سينا إشارة واضحة إليه يف الفصل التاسع يف حديثه عن
الخطابة وجعل التنغيم مسلكًا مائ ًزا بني دالل ٍة وأخرى ،مع إقرارنا
باختالط مفهوم التنغيم مبفهوم النرب ،وقد م ّيز ابن سينا بني ثالثة
مكونات للتنغيم هي :الحدة ،والثقل ،والنربات ،فقال يف ذلك« :إ ّن
من أحوال النغم :النربات ،وهي هيئات يف النغم م ّدية ،غري حرفية،
(((-مناهج البحث يف اللّغة ،مرجع سابق ،ص.200 – 198 :
(((-الخصائص 370 :3 :و.371
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يبتدئ بها تارة ،وتتخلل الكالم تارة ،وتعقب النهاية تارة ،ورمبا تكرث
تقل ،ويكون فيها إشارات نحو األغراض ،ورمبا
يف الكالم ،ورمبا ّ
كانت مطلق ًة لإلشباع ،ولتعريف القطع ،واإلمهال السامع ليتص َّور،
ولتفخيم الكالم ،ورمبا أعطيت هذه النربات بالحدة والثقل هيئات
تصري بها دالّ ًة عىل أحوا ٍل أخرى من أحوال القائل إنه متحي ٌز أو
ٍ
رض ٍع أو غري
غضبان ،أو تصري مستدرج ًة للمعقول معه
بتهديد أو ت ُّ
ذلك ،ورمبا صارت املعاين مختلف ًة باختالفها ،مثل أن النربة قد
تجعل الخرب استفها ًما ،واالستفهام تعجبًا ،وغري ذلك»(.)1
حسان ـ وهو أكرث املحدثني املجتهدين
وقد انتهى الدكتور متّام ّ
املحتفني بهذا ال ّدرس -إىل حرص مظاهر التنغيم يف ستة هي(:)2
بكل من الهمزة
1.1إيجايب هابط :يتمظهر يف تأكيد االستفهام ّ
و(هل) ،ويف تأكيد اإلثبات.
2.2إيجايب صاعد :يؤكد به االستفهام بالهمزة و(هل).
3.3نسبي هابط :يثبت به غري املؤكد ،مثل الكالم يف التحية
والنداء ،وتفصيل املعدودات.
يتجل يف االستفهام بغري أداة ،أو بـ (هل)،
ّ
4.4نسبي صاعد:
أو الهمزة.
5.5سلبي صاعد :يكون يف التم ّني والعتاب مضافًا إىل ذلك
نغمة ثابتة تعلو عىل ما قبلها.
(((-ابن سينا :الشفاء ،تحقيق د .إبراهيم بركور ،القاهرة ،1966 ،ص.198 :
(((-حسان ،متام :مناهج البحث يف اللّغة ،ص.169 :
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6.6سلبي هابط :يكون يف اإلثبات غري املؤكد ،واالستفهام
بغري (هل) والهمزة ،ويف تعبريات التسليم باألمر ،وعبارات
األسف والتحرس.

الصيفّ:
ثان ًيا :املستوى ّ

السابق يُ ْعنى باألصوات مفكَّك ًة غري مؤتلف ٍة
إذا كان ال ّدرس ّ
لغوي يل ُّم شعثها ،فإن هذا املستوى عمدته دراسة
رص
يف عن ٍ
ٍّ
هذه األصوات وقد انتظمت يف عنرص لغوي يس َّمى الكلمة،
و( ،)Morphemeولذلك يُدعى هذا املستوى بالدراسة
املورفولوج ّية ( ،)Morphologyوهو ما يقابله يف تراثنا (علم
الصف) ،قسيم علم الرتكيب (ال ّنحو).
ّ
ويف هذا املستوى تدرس الوحدة اللّغويّة الصغرى
( )Morphemeالّتي لها داللة مستقلَّة ،وما يتصل بها من ترصيف
واشتقاق ،وما يضاف إليها من سوابق ( )Prefixأو يف أوساطها
ويس َّمى (أحشاء  ،)Infixesومـا يلحق بآخرها ،ويسـمى اللواحق
كل
فتغي بنيتها وداللتها ،وفيام يأيت تحديد ّ
= األعجاز (َّ )Suffixes
ح مام سبق:
مصطل ٍ
 .1املورفيم :يعرف بأنّه اللّفظ الّذي يَ ُّ
دل عىل معان تربط بني
املاهيات( ،)1ويُطلق عليه أيضً ا اسم( :وحدة رصفية)( .)2وقد تع َّددت
املصطلحات الّتي أشري بها إليه ،فقيل( :الصيغم) ،و(املورفيمة)،
(((-األنطايك ،محمد :الوجيز يف فقه اللّغة ،مرجع سابق ،ص ،93 :وحجازي ،محمود
فهمي :املدخل إىل علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص ،56 :وطليامت ،غازي :يف علم اللّغة
العام ،مرجع سابق ،ص.164 :
((( -املرجع السابق.
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و(الرصفية) ،و(رصفيم) ،و(رصفيمة) ،و(الوحدة الرصفية)(،)1
و(الوحدة ال ّدالة) ،و(املونيم)... ،
(السلسلة
رص
ٌّ
لغوي ينتظم يف وحدات تدعى ّ
والـ (مورفيم) عن ٌ
الكالم ّية) ،وهو ّ
والصفية ،وليس
يدل عىل املقوالت ال ّنحوية
ّ
له ارتباط باملعجم ،وال داللة عرف ّية أو رصف ّية له ،وهو األدىن يف
السلسلة الكالميّة ،ومن هنا ال ميكن أن يج َّزأ إىل وحدات أصغـر لها
ّ
()2
الصفيـّة أو ال ّنحويّة  .ومثالـه ياء املضارعة يف (يكتب)،
داللتها ّ
واللم يف (الم)... ،
واأللف يف اسم الفاعل نحو (نادم)ّ ،
السوابق ( :)Prefixوهي املورفيامت الّتي تقع يف بداية
َّ .2
مثل ،وهمـزة
األلفاظ ،ومن ذلك سـني االستقبال يف (سيكتب) ً
التعديـة يف قولنا( :أذهب) ،و (أجاد) .ومثالها يف اإلنكليزية.
مورفيم ( )imيف كلمة ( )Possibleمبعنى (املستحيل) ،فبالسـابقة
( )imانتقل معنى اللّفظ إىل (املمـكن) ومثلها السابقة ( )interيف
(وطني)
( )internationalالّتي تقلب املعنى يف ( )nationalمن
ّ
(عاملي).
إىل
ّ

 .3الدواخل  :infixesوهي مورفيامت تأيت يف وسط اللّفظ
تغيه ،نحو (الواو) يف (بيوت) جمع (بيت) ،نقل هذا
تُقلّب معناه أو ّ
املورفيم اللّفظ من (املفرد) عىل الجمع .ومثل األلف يف (بالد)
الّتي تنقل املفرد (بلد) إىل جمع أيضً ا .ورمبا كان زيادة عىل ما رأينا،
((( -عمر ،أحمد مختار :األلسنية ،عامل الفكر ،مج  ،20ع  ،1989 ،3ص ،13 :وقدور،
أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،ص .189 :وإيلوا :مدخل عىل اللسانيات ،مرجع سابق،
ص.78-76 :
((( -قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،ص ،197 :وحسان ،متام :مناهج البحث
يف اللّغة ،مرجع سابق ،ص.204 :
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إنقاصا نحو قولنا يف (آكل)( :أَكِ ٌل) عىل زنة (فَ ِعل) ،ومن
ورمبا كان
ً
ض).
ذلك يف اإلنكليزية ( )Biteمبعنى (يعض) و ( )Bitمبعنى ( َع َّ
 .4اللواحق أو األعجاز ( :)Suffixesوهي املورفيامت الّتي
تأيت يف آخر اللّفظ نحو:
كاتب ! كاتبة = التاء نقلت اللّفظ من التّذكري إىل التّأنيث.
غيت ال ّداللة من الفعل ّية إىل
ونحو:
حلبي ! َّ
(ي) (ياء النسبة) ّ
َّ
االسميّة.
ونحو :كتابان ! (ان) = غريت اللّفظ من اإلفراد إىل التثنية.
ريا
وما مثّلنا به يظهر لنا أ ّن هذه املورفيامت قد تكون صوت ًا قص ً
طويل كام يف (كاتب) ،وقـد
ً
بدل من (فاهم) ،أو
كام يف (فَهِم) ً
تكون مالصق ًة للّفظ كام يف (املطر) فـ (الـ) يف الكلمة مورفيم
تعريف ،وجاء سابقًا اللّفظ ومالصقًا له ،وقد تكون مقط ًعا كام يف
غي هذا املورفيم الفعل من
(لن) من قولنا( :ل ْن يفوز
ِّ
املقص) ،وقد ّ
اإلثبات إىل ال ّنفي.
وبالنظر إىل ما تؤديه املباين الترصيف ّية من داللة ،وما تضطلع به
الصيف ميكن تقسيم هذه املباين ثالثة
من وظيفة يف إطار ال ّنظام ّ
أقسام ،هي(:)1
1.1مباين التّقسيم ،أو ما يس َّمى (أقسام الكالم).
(((-حسان ،متام :اللّغة العربيّة معناها ومبناها ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،1979 ،
ص 87 :وما بعدها .ومبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص ،144 :ويف علم اللّغة
العامة ،مرجع سابق ،ص.168 :
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2.2مباين التّرصيف ،وهي الدالة عىل الجنس ،والعدد،
واملؤنّث ،واملذكّر ،والشّ خص أو التّعريف.
السياقية ،مثل اإلسناد ،والرتبة ،والنرب،
3.3مباين القراء من ّ
والتنغيم.
 .1أقسام الكالم :وهي بحسب التقسيم القديم ثالثة أقسام:
االسم ،والفعل ،والحرف .وهذا تقسيم لقي من املحدثني نق ًدا
ّغوي ،والعتامده عىل املنطق ،لذا كان
لخروجه عىل الواقع الل ّ
حسان (ت  2011م) ،أحد أهم الذين اجتهدوا وخرجوا عىل
متام ّ
التصنيف القديم واستفادوا من إشارات متناثرة يف بعض آثار القدماء
من اللّغويّني ،وانتهى إىل جعل القسمة سباعية ال ثالثية ،وهي:
أ .االسم وأنواعه :اسم ذات ،اسم معنى (مصدر) ،اسم جنس،
اسم مبهم ،أسامء مبدوءة مبيم زائدة (اسم اآللة ،اسم ال ّزمان،
اسم املكان) ،ولالسم قرائن متيزه ويعرف بها.

ٍ
الصفة :ويعني بها ما َّ
موصوف بالحدث،
دل عىل
بّ .
ويشمل :اسم الفاعل ،اسم املفعول ،الصفة املش َّبهة ،مبالغة
اسم الفاعل ،اسم التفضيل وللصفة خصائص مميزة أيضً ا.
ج .الفعل :وهو كلم ٌة دال ٌة عىل حدث وزمن ،وأقسامه ثالثة:
ماض ،حال ،مستقبل.

د .الضمري :وهو كلم ٌة جامد ٌة ّ
تدل عىل حضور املتكلم ،أو
مخاطبته ،أو غيبته .ويدخل فيه األسامء املوصولة ،وأسامء
اإلشارة ،وال يقرصها عىل ما عهد من تقسيمٍ إىل متّصلٍ ومنفصل.
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هـ .الخالفة :وهي مبنى جامد ّ
ح
يدل عىل
ٍ
تعجب ،أو مد ٍ
وذ ٍّم ،وأسامء األفعال ،وليست مقصور ًة عىل (أسامء األفعال)
األندليس (ق  6هـ) ،أو أبو حيان
كام أشار أحمد بن صابر
ّ
األندليس (ت  745هـ) أو الكوفيّون.

و .ال ّظرف :مبنى جامد رصيف ّ
دال عىل زمانٍ أو مكانٍ
مختصا من الظروف فال يدخل يف هذا
مختص ْي ،أ ّما ما ليس
ً
َّ
التقسيم ،وذلك كاالسم الّذي يأيت ظرفًا وغري ظرف ،مثل
كلمة (يوم) أو (ساعة) ،أو (شهر)؛ ألنّها مترصفة ،والظّرف
وفق التّقسيم الجديد ال يترصف.

املعجمي وخلصت ألداء
ز .األداة :وهي كلم ٌة «فقدت معناها
ّ
()1
الوظيفة ال ّنحويّة ،وهي ال ّربط بني املاهيات» .

 .2مباين ال ّترصيف :وتشمل العدد ،والشخص ،والجنس (النوع)
والتعيني (التعريف والتنكري).

سمه متام حسان معاين
السياق ّية :ويُق َ
ْص ُد بها ما َّ
 .3مباين القرائن ّ
القرائن ،وهي قسامن(:)2
أ .قرائ ٌن معنوي ٌة وتشمل :اإلسناد (بني الفعل والفاعل وما يقوم
مقامهام ،أو بني املبتدأ والخرب) ،والتّخصيص ،وال ّنسبة ،والتّبعية،
واملخالفة.

ب .قرائن لفظية وتشمل :ال ّرتبة (املوقعية = تقديم ،تأخري)،
ال ّنرب ،التّنغيم... ،
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص ،173 :وانظر :حسان ،متام :اللّغة العرب ّية،
ص.175 – 82 :
(((-اللّغة العربيّة معناها ومبناها ،مرجع سابق ،ص.188 :
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الرتكيبي (:)Syntax
ثالثًا :املستوى
ُّ

جاء إيثارنا ههنا مصطلح الرتكيب ( )Syntaxعىل مصطلح ال ّنحو
ين ،وأعني به (الدرس
( )Grammarاتّساقًا مع ما يع ِّول عليه اللّسا ّ
الوصفي) ،يف حني أ ّن مصطلح ( )Grammarيرتبط يف ذهننا
الصواب والخطأ قراءة
جه أنظارها إىل مستوى ّ
باملعياريّة الّتي تو ِّ
وكتابة ،ويسعى إىل الحفاظ عىل اللّغة الّتي هي موضوع دراسته من
اللّحن ،والتّصحيف ،والتّحريف ،ويجعل مستوى اللّغة الفصيحة
هو املستوى املثال الّذي عىل املتكلم احتذاءه.
ويعني (علم الرتكيب) أن تتكئ فروع العلوم اللّغويّة عىل بعضها،
وتتواشج فيام بينها يش ُّد بعضها أز َر بعض ،فيُستعان عىل دراسة النحو
بكل من الرصف ،والبالغة ،والعروض ،وعلم الداللة ،وغري
وتراكيبه ّ
ٍ
مفض إىل تش ُّعب ميادين الدراسة اللّسان ّية،
ذلك ،وهذا املسلك
كل علمٍ قسيمه عىل النحو الّذي كان
و«تفس اللّغة باللّغة ،ويؤازر ّ
َّ
()1
علامؤنا األقدمون يؤثرونه ويطبقونه»  ،وهو ما نجد مصداقه يف
ربد ،أو يف كتب أعاريب
كتاب (سيبويه) ً
مثل ،أو يف (الكامل) للم ِّ
القرآن ،إذ كانت العلوم اللّغويّة كلها تتضافر فيام بينها ،فال يتخلَّف
علم منها عىل رفد أخيه من العلوم مبا يحتاجه اآلخر.
ين ـ عىل نحو ما رأينا سابقًاـ هو
وإذا كان منطلق ال ّدرس اللّسا ّ
جا ،وصفةً ،وكانت األصوات إمنا تتآلف عىل نح ٍو
الصوت مخر ً
بنى ذات صيغٍ متعدد ٍة .فإن املستوى الرتكيبي
من األنحاء لتغدو ً
معي،
إل يف سياق
ال يأبه باملفردة مستقلّةً ،وال يعبأ بها ّ
ٍ
تركيب َّ
يراد منه إبالغ دالل ٍة مقصودة ،ولذلك كانت دراسة الجملة هي أس
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.186 :
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ين ،ذلك أن متكلم اللّغة ال يفكر
هذا املستوى من التحليل اللّسا ّ
()1
باألصوات وال بالبنى املفردة ،وإنّ ا يفكر بالجمل .
فاملفردة إذا مل تسلك يف نظم ذي روابط بني عنارصه ال ميكن
بها نقل ما يراد من فكر ،أو عواطف ،وهذا النظم والرتتيب للجمل
إنَّ ا يحصل «وفق عادات تفرضها لغة املجتمع عىل الفرد»()2؛ ذلك
أ ّن «تفكري اإلنسان وتعبريه مرتبطان بالعادات اللّغويّة»(.)3
ين الحديث ال يقف يف درسه الجمل «عند
وال ّدرس اللّسا ّ
العالقات الشّ كلية الّتي اهتم بها الدرس املعياري ،إمنا يتع ّدى ذلك
ُعب عنها تلك الرتاكيب»(.)4
إىل البحث عن املعاين الّتي ت ّ

ويشري مصطلح الجملة إىل وجود عالق ٍة إسناديّ ٍة بني اسمني،
ولكل
ّ
فتكون جملة اسمية ،أو بني فعلٍ واسمٍ فتكون جمل ًة فعلية،
منهام غاية ،إذ األوىل ُّ
تدل عىل ثبوت املسند للمسند إليه من دون
تبي العالقة
الداللة عىل التج ّدد أو االستمرار ،يف حني أ ّن الثانية ّ
اإلسنادية بني الفعل واالسم مع الداللة الزمنية املاضوية ،أو
الحارضة ،أو املستقبلية ،مع إرادة التجدد ،أو االستمرار من غري
كل جملة منهام عىل النسق اآليت:
تج ّدد ( .)5ويكون نظم ّ
أ – الجملة االسمية :املسند إليه (املبتدأ)  +املسند (الخرب).
ب – الجملة الفعلية :املسند (الفعل)  +املسند إليه (االسم).
(((-فندريس ،ج :اللّغة ،مرجع سابق ،ص.104 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.186 :
(((-املصدر السابق :ص.186 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق.196 :
(((-الكفوي ،أبو البقاء :الكليات ،أعده للنرش د .عدنان درويش ،ومحمد املرصي،
وزارة الثقافة ،دمشق 1981 ،و ،1982ح 2ص 153 :و.154
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نحـوي لعالق ٍة
مصطلح
صناعي ،أو
ري
ٌّ
ٌ
والجملة عند النحاة «تعب ٌ
ٌّ
إسناديّ ٍة بني اسمني أو اسمٍ وفعلٍ سـواء أمتت الفائدة بها أم مل تتم،
أخص منها»(.)1
ولذلك فهي أعم من الكالم ،والكالم
ُّ
وقد كرثت القضايا الّتي تناولها يف ميدان دراسة الجملة ،وليس
يف قدرتنا أن نغطيها كلَّها يف هذه الدراسة الّتي متيل إىل اإليجاز ال
اإلطناب والتفصيل ،وتقترص إىل اإلشارة دون اإلطالة.
ويف عربيتنا منطان ُج ْمل ّيان أساسيان كام أرشنا من قبل هام:
النمط االسمي والنمط الفعيل ،والنمط الثاين هو األشيع يف
عربيتنا( .)2يضاف إىل ذلك أ ّن يف اعتامد أمناط الجمل يف اللّغة
حا أمام متكلّم اللّغة أن يق ِّدم
العرب ّية عىل قرينتي اإلعراب والرتبة ْ
فس ً
وأن يؤخر ،كأن يق ِّدم املفعول به عىل الفاعل (املسند إليه) وأن يؤخّر
املبتدأ ويق ّدم الخرب ،وهكذا  ...وهذا عىل نقيض اللغات األوربية
ّغوي،
الّتي تشيع فيها داللة املوقع ّية فحسب عىل وظيفة العنرص الل ّ
إل يف حدو ٍد قليل ٍة ج ًدا ال تذكر بالقياس عىل
فال تقديم وال تأخري ّ
ري يف املوقع ّية
اللّغة العرب ّية ،فإن حصل يف اللغات األوربية تغي ٌ
ُرميت بالخطأ ،والنمط الشائع يف هذه اللّغات هو ال ّنمط الّذي يدعى
(النمط التحلييل) أما ما
يب(.)3
ُّ
يخص عربيتنا فهو النمط اإلعرا ّ
أ ّما ما اشتهر من اتجاهات يف تحليل الجملة فهي:

جـه عنايته إىل بيان طريقة استخدام
 – 1االتجاه
الوظيفي :ويو ّ
ّ

(((-األنصاري ،ابن هشام :املباحث املرضية املتعلقة بـ ( َم ْن) الرشطية ،حققه د .مازن
املبارك ،دمشق ،1987 ،مقدمة التحقيق ،ص.50 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.189 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.204 :
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اللّغة وتوظيفها كوسيلة تواصل ،وهذا الجانب «الوظيفي ليس شيئًا
ّغوي نفسه.)1(»...
ً
منفصل عن النظام الل ّ

والجملة من الوجهة الوظيفية تقوم عىل عنرصين أساسيني هام:
كل
كل منهام استنا ًدا إىل ما تثريه ّ
املسند واملسند إليه ،و «يتح َّدد ٌّ
كلم ٍة من كلامت الجملة من االنتباه»( ،)2ويع ُّد (أندريه مارتينيه) رأس
الهرم يف هذا االتجاه ،وقد وقفنا من قبل عند أصول هذا االتجاه(.)3
التوزيعي :وعمدته الطريقة الشكل ّية ،يف سبيل بلوغ
 – 2االتجاه
ّ
املكونات النهائية واملبارشة للجملة ،ويع ّد (بلومفيلد)(( )4ت )1949
اإلنكليزي:
ممثل هذا االتجاه يف كتابه (اللّغة) فإذا اقتبسنا املثال
ّ
( ،)Poor John ran awayوترجمته( :هرب جون الفقري) ،كانت
الجملة وفق هذا املنهج مك ّون ًة من مك ِّونني مبارشين عىل النحو
اآليت:
 – 1املك ّون املبارش األ ّولPoor John :
 – 2املك ّون املبارش الثّاينRan away :

لكل
فكل مك ِّونٍ يشكّل صيغ ًة معقّدةً ،ولكن املكونات املبارشة ّ
ُّ
منهام هام:
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.2018 :
(((-يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.191 :
(((-انظر يف سبيل ذلك :مارتينيه ،أندريه :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص:
 .123ودنيا اللّغة ووظيفتها ،ترجمة رميا بركة ،مرجع سابق ،وهو من الكتب التي متثل
هذا االتجاه .وانظر أيضً ا :طليامت ،غازي :يف علم اللّغة العام ،ص،192 – 191 :
ومبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.25 – 218 :
(((-غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص ،219 :ومبادئ اللسانيات
العامة ،مرجع سابق ،ص ،225 :ويف علم اللّغة العامة ،مرجع سابق ،ص.220 :
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أ = Poor + John .بالنسبة إىل املك ِّون األول.
ب = Ran away .بالنسبة إىل املك ِّون الثاين.

ثم هناك مكونات نهائية لهام ،هي املورفيامت (الوحدات
ريا تأيت املكونات النهائية ،وهي:
الرصفية) ،وأخ ً
 = Ran – 1مورفيم مستقل.

 a = away – 2مورفيم  = way +مورفيم.
ٍ
واحد ،فقد كان منهم
ولكن التّوزيعيني مل يكونوا عىل قلب رجل
جرة ،ومنهم
من ات ّبع التّوزيع
الهرمي ،ومنهم من اعتمد البنية املش َّ
ّ
كل عنرص يف قوس»( ،)1أي اعتمد
من اتبع مبدأ «التقويس = حرص ّ
()2
ٍ
«أقواس متداخل ٍة لتمييز املقاطع الداخلة يف الرتكيب» .
عىل وضع
 – 3االتجاه التوليدي التحوييل :ويعتمد عىل العودة بالجملة
ٍ
مكونات مبارش ٍة سع ًيا للوصول «إىل قواعد شاملة تنتظم تركيب
إىل
الجملة يف جميع اللغات» ( ،)3اتكاء عىل االعتقاد بوجود عواملٍ
إل ممثلة ألوجه
مشرتك ٍة بني البرش جميعهم ،وهذه العوامل ليس ّ
الشبه الّتي ميكن أن يلحظها ال ّدارس بني لغات العامل ،وهي الّتي
يل.
سميت بال ّنحو الك ّ
ين وآرائه
وقد وقفنا مليًا -من قبل -عند أصول هذا االتجاه اللّسا ّ
ونقترص -ههنا -عىل الوقوف عىل أركان الجملة عند (تشومسيك)

(((-غازي ،يوسف
 :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.224 :
(((-قدورة ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،ص .227 :وانظر :ص.231 – 26 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.232 :
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ممثل هذا االتجاه وباين رصحه ،وهي:
 .1الجملة ! مركب اسمي  +مركب
فعيل ويرمز لهام بـ

 .2املركب االسمي !أداة تعريف

 +اسم

 .3املركب الفعيل!الفعل  +املركب

)1 – (S"NP +VP
)2 – (NP" T + N
)3 – (VP " V+NP

االسمي

 .4أداة التعريف ! ألـ

 .5االسم ! (رجل ،كرة)

 .6الفعل ! (رضب ،أخذ)

)4 – (T " The

)5 – (N " man ،ball
)6 – (V " hit ،took

فإذا أردنا تحليل الجملة اإلنكليزية اآلتية:
The Man Hit the Ball
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وأردنا تطبيق قواعد (تشومسيك) آنفة الذّكر ،ميكننا أن منثِّل
التّحليل يف الخطاطة التشجريية اآلتية:

وميتاز هذا االتجاه بتوليد «جمل اللّغة كلّها من الجملة النواة
( ،)Kernalوهي الجملة الخربيّة البسيطة املبن ّية للمعلوم»( ،)1كام
يف الجملة املحلَّلة ،إذ منها نُف ّرع الجملة املبنيّة للمجهول ،والجملة
االستفهامية ...وقد تع َّددت مناذج التحليل عند (تشومسيك) و َم ْن
جر ،واملربّع،
ّ
لف لفّه من تالميذه ومريديه ،فكان مثة التحليل املش َّ
واملف َّرع ،واملدور(... ،)2
(((-السيد ،صربي إبراهيم :تشومسيك وفكره اللغوي ،مرجع سابق ،ص.193 :
(((-ليونز ،جون :نظرية تشومسيك اللغوية ،مرجع سابق ،ص ،126 :وغازي ،يوسف:
مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص ،246 :وفاخوري ،عادل :اللسانية التحويلية
التوليدية ،ص 61 :وما بعدها.
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راب ًعا :املستوى الدال ّيل:

وهو مآل االتجاهات اللّسان ّية السابقة ،وذروة سنام ال ّدرس
الصوتيةّ ،فاللّفظيّة،
ين؛ ألنّه به تتحقق عملية التواصل
ّ
اللّسا ّ
فالجمليّة ،فإنّ ا تنتظم األصوات يف ألفاظ ،وت ُ ْنظم املفردات يف
جمل ،وغاية هذه الجمل ال ّداللة عىل ما يريده متكلم اللّغة وما
يبتغيه.
ين ،ذلك أ ّن «الحياة
ويُ َع ّد علم الداللة ق ّمة ال ّدرس اللّسا ّ
كل متكلّمٍ إىل النظر يف معنى هذه الكلمة أو
االجتامعية تُلجِئ ّ
ين
تلك ،وهذا الرتكيب أو ذاك»( ،)1فهو ليس أحد فروع ال ّدرس اللّسا ّ
شأنه شأن األصوات والرتكيب كام يرى باملر ،بل هو ذروة سنامها(.)2
ّغوي للمفردة
ومدار هذا املستوى الكشف عن املعنى الل ّ
والرتكيب ،ذلك أ ّن املعنى «يف املآل والنتيجة هو القصد من إنتاج
املتكلم للسلسلة الكالم ّية بد ًءا من األصوات وانتها ًء باملعجم،
ومرو ًرا بالبناء الرصيف وقواعد الرتكيب ،وما يضاف إىل ذلك كلّه
من معطيات املقام االجتامعية والثقافية»(.)3
ولنا أن نف ِّرق يف نشأة (علم الداللة) بني مرحلتني:

اشتغال
ً
الشائح
قدمية :وكان اللّغويّون يف هذه املرحلة أكرث ّ
أصل مرهو ٌن بالوقوف ال ّدقيق عىل ال ّداللة
ً
التاث
بها؛ إذ إ َّن فهم ّ
((( -السعران ،محمود :علم اللّغة ،مقدمة للقارئ العريب ،مرجع سابق ،ص.261 :
(((-باملر ،ف ،آر :علم الداللة ،ترجمة مجيد املاشطة ،الجامعة املستنرصية ،بغداد،
 ،1985ص.80 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.251 :
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الّتي تتحملها األلفاظ ودليلنا عىل ذلك أنّها مل تكن خاصة مبيدانٍ
يس واحد ،فقد َع َّمت ال ّنحو ،واللّغة ،والفقه وأصوله ،وغري ذلك،
َد ْر ٍّ
وسائل لغويّ ٍة
َ
ويعضد ذلك ما قام به اللّغويّون األوائل الّذين وضعوا
غدت نواة املعاجم الكربى ،سواء يف ذلك معاجم األلفاظ أم
معاجم املعاين ،وكذلك اعتناء العلامء وباالشتقاق ،والتمييز بني
ّغوي ،واهتامم علامء أصول
الحقيقي
واملجازي يف االستعامل الل ّ
ّ
ّ
يل ال
الفقه بال ّدالالت ال ّراشحة عن ّ
التكيب؛ أل ّن نحوهم نح ٌو دال ٌّ
يب.
إعرا ّ

حديثة :ويُ ْعزى فيها وضـع اللبنة األوىل فيمـا رصحه إىل
الباحـث الفرنيس (ميشيل بريال  )1( Michel Bréalالّذي نرش مقال ًة
سنة  ،1883ووضع كتابًا أسس فيه لهذا العلم سنة 1897م( .)2وجاء
بعده (جيمس دارمستيرت  )James Darmesteterالّذي ألّف كتابًا
بعنوان (حياة الكلامت) الصادر سنة 1887م.
يُضاف إىل ذلك كتاب (معنى املعنى) لـ (Charles Kay
 ،)Ogdenو( )I. A. Richardsوفيه أشارا إىل عقادة مسألة املعنى
وطبيعته( .)3واتسعت آفاق الدرس ال ّداليل عىل يد (جون فريث
 )John Rupert Firthو(ستيفني أوملان )Stephen Ullmann
و(ليونز  )John Lyonsو(باملري  )Frank R. Palmerو(غرمياس
 )Algirdas Julien Greimasو(بيري جريو )Pierre Guiraud
(((-جرمان ،كلود ،ولوبالن ،رميون :علم الداللة ،ترجمة نور الهدى لوشن ،دار
الفاضل ،دمشق ،1994 ،ص ،5 :ومطر ،عبد العزيز :علم اللّغة وفقه اللّغة ،مرجع سابق،
ص ،45 :وقدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.252 :
(((-السعران ،محمود :علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.294 :
((( -السعران ،محمود :علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.294 :
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وغريهم ،وال يتسع املقام للتعمق التاريخي يف أوليات هذا العلم
وسريورته التطوريّة.

ومل يسل ْم هذا العلم من مشكالت ،فمن ذلك عدم محدوديّة
املصطلح واقتصاره عىل ميدانٍ واحد ،ومن ث َّم استعامله يف
تخصصات متع ّددة ،عىل جانب الخالف يف وحدة التحليل الداليل:
ُّ
أهي الكلمة أم الجملة؟ فعىل حني يرى البنيويّون أن (الكلمة) هي
يل ،يرى التّوليديّون أ ّن ال ّداللة الحقيقيّة
اللّبنة األوىل للتحليل ال ّدال ّ
هي داللة (الرتكيب = الجملة)؛ إذ هي الحامل ملنظومة األلفاظ،
الكل
واأللفاظ جز ٌء من الجملة ،وبهذا ينطلق هؤالء من الجزء إىل ّ
جتهم
حا( .)1أما أصحاب االتجاه األ ّول فح ّ
وال يرون العكس صحي ً
()2
أ ّن البُنى اللّغويّة متعددة ،وهذا يؤول إىل تع ّد ٍد يف ال ّدالالت  .وهم
يق ِّدمون دراسة معنى ال ُبنى اللّغويّة منفردة للوقوف من وراء ذلك
عىل مدى ات ّساق هذه الوحدات يف البنية الكل ّية ،عىل حني يرى
التكيز عىل تحليل الجملة الدالليّة من دون أن يعبؤوا
أصحاب ّ
بتحليل اللّفظة مفردة إميانهم بأ ّن معنى الرتكيب أكرب قسمة من معنى
األلفاظ الّتي تشكِّله(.)3
وقد تع َّددت املحاور الّتي اضطلعت بها الدراسات الداللية يف
العرص الحديث وفق ما يأيت(.)4
(((-جرمان ،كلود :علم الداللة ،مرجع سابق ،ص.52 :
(((-جرمان ،كلود :علم الداللة ،مرجع سابق ،ص.21 :
(((-جرمان ،كلود :علم الداللة ،مرجع سابق ،ص.53 :
(((-قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص .255 :وطليامت ،غازي:
يف علم اللّغة العام ،مرجع سابق ،ص.237 – 214 :
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1.1محور الدّاللة :ويدخل تحته دراسة املعنى ،والحقل
الداليل ،والسياق ،وأنواع املعنى.
2.2محور العالقات الداللية :كالرتادف ،واالشرتاك ،والتضاد،
واالقرتاض.

3.3محور التطور الداليل :يدرس األسباب الداخلية والخارجية
التغي ،واملجاز ،واالستعارة،
له ،وكيفية حصول هذا
ُّ
التغي الداليل.
ومظاهر َمجليات
ٌّ
وال أحسبنا نستطيع أن نرتك للقلم جموحه وحميته يف تفصيل
كل محور من املحاور السابقة ،إذ إن ذلك يحتاج إىل مثل ما س ّودناه
ّ
كل فرع
من صفحات سابقات ذلك أنها محاو ٌر متعددة الفروع ،وأن ّ
يحتاج إىل تفصيل ال يتسع له صدر دراسة تهدف إىل اإلطاللة دون
التمل ،وإىل اإلشارة دون العبارة ،وإىل التلميح دون الترصيح.
ِّ
ولعلَّنا فيام سبق لنا أن ق ّدمناه عىل نح ٍو موج ٍز وفق ما يقتضيه
طريق َم ْهيع ،مرتامي األطراف،
ين
ٌ
املقام أن نؤكد أن ال ّدرس اللّسا ّ
ح ُدث ،متع ّدد الفروع،
معر ٌِق يف التاريخ القديم،
ح َّد و َ
مستوعب ملا َ
ٌ
مختلف املدارس ،وافر االتجاهات ،متطاول البنيان.
لقد استحالت اللّسان ّيات إىل «مول ٍِّد بشتّى املعارف ،فهي كلَّام

التجأت إىل حقلٍ من املعارف اقتحمته فغزت أسسه حتّى يصبح ذلك
فضل تأسيس جمل ٍة
ُ
العلم نفسه ساع ًيا إليها  ...فقد كانت للّسان ّيات
من القواعد ال ّنظريّة والتّطبيق ّية أصبحت اآلن من فرضيات البحث
فضل عن ال ّنزعة العلامن ّية
ً
ومسلَّامت االستدالل  ...وأبرز هذه القواعد

 ...اثنتان :قاعدة متازج االختصاص ،وقاعدة التف ُّرد والشّ مول .)1(»...

(((-املسدي ،عبد السالم :التفكري اللساين يف الحضارة العربيّة ،مرجع سابق ،ص.10 :

الفصل الرابع
ّ
والمنظرين
أهم األعالم

الرابع
الفصل ّ
أهم األعالم واملنظر ّين
آ -فرديناند دو سوسور
)مFerdinand de Saussure (1857- 1913
ميكن القول بقليلٍ من املجاز إ َّن ما ميتاز به القرن العرشون
الوصفي سلطانه عىل الساحة الدرس ّية،
أمران :أ ّولهام بسط املنهج
ّ
وظهور شخص ّية (فرديناند دو سوسور )Ferdinand de Saussure
ٍ
ين ،وتركه من أث ٍر فيه
الذي كان ما ق َّدمه من
جهد يف الدرس اللّسا ّ
()1
أشبه ما يكون بالثورة الكوبرنيكية .
ولد (فرديناند دو سوسور  )2()Ferdinand de Saussureيف
جنيف سنة  1857م وتويف سنة 1913م .تأث ّر (سوسور) باالتجاهات
والقيادات الّتي كانت سائد ًة ٍ
آنئذ ،ومن هؤالء املؤثرين فيه (ميشيل
بريال 1915-1832( )Michel Bréalم) ،و(دوركهايم Émile
السوسيولوجية ،ورائد علم االجتامع
 )Durkheimزعيم املدرسة ّ
ٍ
عرصئذ ،و(تارد  )Gabriel Tardeزعيم تيار
الّذي كان يبسط سلطته
فكل أولئك كان لهم «مسارب يف أعامل
الجامعيّ ،
علم النفس
ّ
(((-روبنز ،ر .ه :موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب ،عامل املعرفة ،ع 1997 ،227م،
الكويت ،ص.287 :
(((-مدارس اللسانيات :السباق والتطور ،سامبسون ،ترجمة زياد كبة ،جامعة امللك
سعود ،ص.36 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

سوسور األلسنيّة»( ،)1وتركوا فيه بصامت ال ت ُنكر ،ولك ّنه كان «هو
الّذي جمع خيوط املسألة األلسنية»(.)2
كتب (سوسور) رسال ًة يف «مالحظات حول النظام البدايئ
لصوتيات اللغات الهنديّة األورب ّية» ( 1878م) وأخرى يف «حالة
السنسكريت ّية (.)3(»)1881
الج ّر املطلق يف اللّغة ّ
ولكن شهرته ال تعود إىل ذينك املؤلفني الجامعيني املهمني
السابق ذكرهام ،بل إىل املحارضات الّتي ألقاها (سوسور) يف
ّ
جامعة جنيف يف ترشين الثاين سنة 1891م ،وكانت مفتتح تدريس
تاريخ اللغات الهنديّة األوربية وعقد املقارنات فيام بينها ،وهذه
املحارضات شاهد «عىل الحالة الفكريّة لدى (سوسور) يف تلك
الفرتة حول مسائلٍ أساسية ،والسيام حول أهم ّية وصف القوانني
العامة للغة باالرتكاز إىل دراسة األلسنة أو إىل رشوط التعديالت
الّتي تطرأ عليها أو إىل املسألة األساسية املتعلقة مباهية اللّسان
عرب ال ّزمن»(.)4

مستقل عنوانه
ً
فـ (فرديناند دو سوسور) مل يؤلّف كتابًا
(محارضات يف اللّسان ّيات العا ّمة) ،وإنّ ا ألقى محارضات ثالث ًا
قام تلميذان له هام (سيشيهاي  )Albert Sechehayeو(شارل بايل
 ) Charles Ballyبجمع األمايل الّتي د ّوناها عن أستاذهام (سوسور)
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.31 :
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.31 :
(((-دوبيكري ،لويك :فهم فرديناند دو سوسور وفقًا ملخطوطاته :مفاهيم فكرية يف تط ّور
اللسانيات ،ترجمة :رميا بركة ،املنظمة العرب ّية للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة ،بريوت،
ط ،2015 ،1ص32 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.34 :
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فقد حيل بينهام وبني سامع محارضاته يف اللّسانيّات العا ّمة ،فعقدا
وترسـخت
كتاب أصدره سنة 1916م،
العزم عىل إعادة تنظيمها يف
ٍ
َّ
من خالله «مصطلحات مه َّمة ج ًدا يف نظريّة (دو سوسور) ،مثل:
لسان ،ولغة ،وتعاقبية ،وتزامنية ،ودال ،ومدلول»(.)1
حقيقي ،ذلك أنّه
لقد كان (دو سوسور) يسلك مسلك أستا ٍذ
ّ
ج لغويّ ٍة
حا ،ويتّكئ عىل مناذ ٍ
حا واض ً
كان يقوم برشح الوقائع رش ً
مح َّددة ،ويق ِّرب البيانات من فهم تالميذه ،ويتسع يف بعض القضايا
مع الحفاظ عىل ترابط تا ّم»(.)2
إل بعد عام  1967خاصة إذ شهد هذا العام
ومل يصادف الكتاب ّ
«انتشا ًرا واس ًعا ألفكار الدارسني» ( ،)3وبنا ًء عىل ذلك « ُع َّد سوسور
الحقيقي للسانيات يف القرن العرشين»(.)4
األب
َّ

أبواب ،أما املق ِّدمة
بُ ِني كتاب (سوسور) عىل مقدم ٍة وخمسة
ٍ
فعرض فيها قضايا لسانيّة عامة ،نحو :تاريخ اللّسانيّات ومادتها،
وأسس علم األصوات ،ومفهوم الفونيم ( )Phonemeوعرض يف
السكون ّية ،ث ّم
الباب األول مفاهيم ٍّ
كل من :العالمة ،واللّسان ّيات ّ
اللّسان ّيات التّعاقب ّية.
وناقش يف جزئه الثّاين مفهوم الوصف ّية يف اللّسان ّيات أو ما سامه
اللّسان ّيات التّزامنية ،وال ّنحو وما يتف ّرع عنه.

(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.37 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.37 :
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص ،20 :ومدارس اللسانيات :السباق
والتطور ،ص37 :
(((-مدارس اللسانيات :السباق والتط ّور ،مرجع سابق ،ص.37 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

وخص الباب الثالث بدراسة اللّسانيّات التّاريخيّة ،والتّأصيل،
َّ
الصوت ّية.
والتب ُّدالت ّ
ّغوي،
وتناول يف الباب ال ّرابع اللّسانيّات الجغرافيّة ،والتّعدد الل ّ
ّغوي ،وانتشار الهجرات أو املوجات اللّغويّة.
وأسباب التّنوع الل ّ

وناقش يف الباب الخامس مسائل مرتبط ٍة باللّسان ّيات االسرتجاع ّية
ويعني بها اللّسان ّيات التّاريخ ّية الـمتّجهة نحو األقدم ،واملسائل
اللّغويّة األكرث قد ًما ،والعالقة بني اللّغة واألنرثبولوجيا.

ولعل رسدنا ألهم مصطلحات الكتاب وأفكاره يكون له أث ّر يف
َّ
تبيان جملة األفكار الّتي يتب ّناها (سوسور) ويبديها يف كتابه؛ ولذلك
لنا وقفتان :أ ّوالهام :ترتبط باملصطلحات األساسيّة الّتي تناثرت يف
كتابه ،وثانيتهام :األطاريح الّتي فرشها (سوسور) يف ثنايا كتابه ،أو
ق ُْل :محارضاته ،أما املصطلحات فهي:
أ .العالمة :وهذه العالمة تؤكّد الرتابط بني (اللسانيات)
و(السيميولوجيا)؛ ولذا يحسن التفريق بني ما هو يف صلب
املصطلح (السيميولوجيا) ،كالرمز واأليقونة ،وبني العالمة الّتي هي
ين بحت ،وأكرث تعقي ًدا من الدليل ،والرمز ،واإلشارة.
ٌ
مصطلح لسا ٌّ
فالرمز إشار ٌة اعتباط ّي ٌة ال رابط بينها وبني ما يشري إليه ،وقد يكون
اصطالح ًيا (اتفاق ًيا) ،وهو يربط بني عنرصين .فالرمز يتصف بالثبات
كام يف الرمز بامليزان إىل العدالة.
أما األيقونة فهي ترتبط بعالقة مشابه ٍة مع الواقع الخارجي،
وتكسب ما تومئ إليه خصائصها ،فإذا رسمنا (كرسيًا) فهذا الرسم
يشكّل (أيقونةٌ) للكريس الواقعي األصيل ،وتتشابه مع األصل من
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جهة الهندسة الشكليّة والغاية الوظيفيّة ،وهي كذلك يش ٌء معلَّل،
وشكلها ليس نتاج محض املصادفة ،نحو (بقعة الدم) الرامزة للون
األحمر ،والبقعة السوداء الّتي تشري إىل اللّون األسود(.)1
كل من اإلشارة وال ّرمز
إ ّن (العالمة اللّسان ّية) تختلف عن ٍّ
واأليقونة ،وتبدو معقَّد ًة منها« ،وتتشكل لفعل سلطان الرتابط بني
َّ
الدال ،وتص ّو ٍر يُدعى املدلول»(.)2
صور ٍة سمعيّ ٍة تدعى
لغوي له وجهان:
ينظر (سوسور) إىل العالمة عىل أنّها كيا ٌن
ٌّ

ٍ
ّ
ألصوات مركّب ٍة يشكّل واق ًعا ماديًا.
الدال ،وهو تتا ٍل
األول :هو

والثاين :املدلول ،وهو املفهوم ،أو الفكرة ،أو التص ُّور الّذي
السمع ّية
السمعية (ال ّد ّال) ،وليس املراد ّ
تستحرضه ّ
بالصورة ّ
الصورة ّ
(الصوت) فحسب ،ولكن هي االنطباع النفيس
يئ
ّ
األثر الفيزيا ّ
()3
حواسنا .
الصويت الّذي تشهده
للتّمثل ّ
ّ
نفيس ذو وجهني قائ ٌم عىل اتحا ٍد ال
فالعالمة اللّسانيّة «كيا ٌن
ٌّ
حقائق واقع ّي ٌة تتموضع
ينفصل بني ال ّد ّال واملدلول ،وهذه العالمات
ٌ
فضل عن قدرة الكتابة عىل تثبيتها
ً
س وتُل َمس،
يف ال ّدماغ
ّ
البرشي تُ َ
ح ّ
ماديًا بصو ٍر اصطالح ّية اتفاق ّية»(.)4
وتتصف العالمة بثالث خصائص هي:

أ .االعتباط ّية :فارتباط ال ّد ّال باملدلول ال ينتظمـه راب ٌ
منطقي
ط
ٌّ
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.40 :
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.41 :
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.88 :
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.62 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

الشء
أو
قيايس ،فالعالقة بينهام عالقة كيفيّة ،فال صلة تربط بني ّ
ّ
والتسمية .وأمر االعتباطية جاء بصيغتني يف املخطوطات الّتي
جلها تالميذ (سوسور) عنه ،ولذلك طرح (لويك ديبكري Loïc
س ّ
سؤال عن نسبيّة االعتباطية أو كلّيتها ،ذلك أ َّن أحد
ً
)Depecker
جل يف دفرته أ َّن سوسور قال :إنها اعتباطيّة كليًا،
تالميذ سوسور س ّ
ولك ّن تلميذًا آخر سجل :العالقة الّتي تربطهام اعتباطية ،يف حني
أن (ديغالييه) كتب :العالقة الّتي تربطهام اعتباطية كل ًيا .وهنا لجأ
نص محارضات فوجد فيه« :إ ّن العالقة الّتي تربط بني
(ديبكري) إىل ّ
ال ّد ّال واملدلول اعتباطيّةٌ ،أو باألحرى ،ومبا أنّنا نعني مبصطلح
الكل الناتج من ربط ال ّد ّال باملدلول ،ميكننا القول بشكلٍ
(إشارة) َّ
أكرث بساطة :إ ّن اإلشارة اللّغويّة اعتباطية»(.)1

وهذه االعتباط ّية تُفيض إىل أن تقف اللّغة عاجز ًة مكتوفة األيدي
أمام ال ّروابط الّتي قد توجدها عوامل ما بني ال ّدال ومدلوله ،وتنأى
باللّغة عن املفهومات االجتامعية الثابتة ،وتفرض الداللة عىل
الجامعة اللّغويّة فرضً ا؛ إذ ليس يف استطاعة ٍ
أحد متكلّمي لغة
عالئق غري متين ٍة بني طريف
الجامعة أن يب ّدل لغتها ،وبهذا توجد
ٌ
ال ّداللة (ال ّدال واملدلول) ،ذلك أ ّن اللّغة «متتثل لقانون الوقت ،أي
قانون التب ّدل والتّطور ،فهي تتطور عرب الزمن وتخلق عالمات جديدة
أو تبدل العالقة بني ال ّد ّال واملدلول»(.)2
ويرضب (سوسور) لذلك كلمة (أخت) فاملتوالية الصوتيّة لهذه
الفرنيس] .وانظر:
(((-محارضات يف اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص[ 100 :األصل
ّ
فهم فرديناند دو سوسور وفقًا ملخطوطاته ،مرجع سابق ،ص.44-38 :
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.59 :
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العالمة = الكلمة ليس بينها وبني مدلول األخت (فكرة األخوة) رابط
داخيل معلَّل ،فليس بينهام أي رابط
طبيعي(.)1
ّ

وكلمة (كلب) املؤلفة من متتالي ٍة صوتيّ ٍة هي (الكاف ،والالم،
ٍ
طبيعي بالتص َّور (الفكرة) الّتي يُشار بها إليها،
برابط
والباء) ال ترتبط
ٍّ
والدليل عىل ذلك «أ ّن اللغات تطلق تسميات متباينة عىل أشيا ٍء
متامثلة ،ومن ذلك كلمة ( )Dogيف اإلنكليزية و( )Chienيف
الفرنسية ،و(كلب) يف العربيّة ،و ( )Hundيف األملانية .)2(»...
ولنا أن نستثني من مفهوم االعتباطيّة الّتي نادى بها (سوسور)
فنقول :إنّها ليست اعتباط ّي ًة كلية ،وليست اعتباط ّي ًة مطلقة ،ذلك أنّنا
نجد أ ّن العالقة بني االسم واملس َّمى يف فكرنا العريب اإلسالمي ال
اس ُم
ميكن تفسريها مببدأ (االعتباطية) ،ففي قوله تعاىل﴿ :ت َ َبا َر َك ْ
ج َل ِل َوالْ ِكْ َرامِ ﴾ [الرحمن ]78 :يستحيل علينا أن نقول:
َربِّ َك ِذي الْ َ
الصورة
إ ّن (الربكة) للمسمى الّذي هو (الله) ال لالسم الّذي هو ّ
السمعية ،إذ ال اسم يتطابق مع املس َّمى إذا أطلق عىل مس َّمى فيه
ّ
الوصف ،فـ (الربكة) للمسمى ولالسم م ًعا.

ومثل ذلك نجد بعض األلفاظ يف العرب ّية تحايك صورتها
املعب بها عنه ،نحو قولنا( :زلزلة)،
(السمعية) املفهوم (التص ُّور)
ّ
َّ
(وشوشة)( ،خرير)( ،حفيف) ،وهو ما أشار إليه ابن جني يف حديثه
عن نشأة اللّغة تقلي ًدا ألصوات الطّبيعة( .)3ولقيت هذه ال ّنظرية من العامل
ين (هردر  )Johann Gottfried Herderاقتنا ًعا بها ومنافح ًة
األملا ّ
(((-محارضات يف األلسنية العامة ،مرجع سابق ،ص.90 :
(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.65 :
(((-الخصائص  ،47 ،46 :1ويف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.48 :
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عنها ،لك ّنه نكص عنها فيام بعد لضعف األساس الّذي أُسست عليه(.)1
وهذا يعني «أ ّن األمثلة القليلة الّتي تتصاقب فيها املعاين واأللفاظ يف
العربيّة أو يف اإلنكليزيّة ال يرقى بهذا ال ّرأي الفطري من أفق التخمني
وال ّرجم بالغيب إىل أفق اليقني والوصول إىل مرتبة العلم ،والقوانني
تُبنى عىل الكثري املطّرد ال عىل القليل ال ّنادر»(.)2
ب .الخطية( :)3وهي سم ٌة بديه ّي ٌة يف العالمة اللّغويّة ،إذ للدال
صورة سمع ّية متناهية يف ال ّزمن ،ولها امتداد زمني تكمن فيه
التغيريات ،وهو ميثّل اتسا ًعا ،وميكن قياسه يف ٍ
بعد واحد.
السلسلة الكالم ّية،
فالخطية تعني تعاقب العالمات اللّسان ّية يف ّ
ٍ
وقت م ًعا يف نقط ٍة واحدة ،فال
ولكن يستحيل عليها أن تظهر يف
ٍ
ٍ
فالصورة
واحد م ًعا،
وقت
كل من (ب) و(ج) يف
ميكن أن نلفظ ً
ّ
ٍ
أصوات تشكّل الكلمة ،والجملة تتايل كلامت،
السمعية تتايل
ّ
()4
والخطاب توايل جمل .

ت .القيمة أو ال ّتمييز :واملراد بذلك أ ّن وجود أيّ ِة عالم ٍة لغويّ ٍة
ٍ
عالمات أخرى متاميز ٍة مختلف ٍة فيام بينها؛ ذلك أن ليس
رشطه وجود
إل التقابل،
إل وجود االختالفات ،وليس بني عالق ٍة وأخرى ّ
للغة ّ
ٍ
تقابالت من هذا ال ّنمط وعىل
«وكل آلي ٍة لسانيّ ٍة إنّ ا تقوم عىل
ّ
()5
الصوتيّة واملتص ّورة الّتي تفرتضها» .
الفوارق ّ
(((-املدخل إىل علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص ،112 :ويف علم اللّغة ،مرجع سابق،
ص.48 :
(((-يف علم اللّغة ،مرجع سابق ،ص.48 :
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص ،59 :مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق،
ص.66 :
(((-املرجع السابق ،ص.66 :
(((-محارضات يف األلسنية العامة ،مرجع سابق ،ص 146 :و.147
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فأصوات اللّغة هي وحداتٌ مميّز ٌة ومتاميزة؛ ذلك أنّنا إذا قمنا
ٍ
ٍ
حرف استدعى ذلك تص ُّو ًرا آخر غري
لحرف مكان
بعملي ٍة استبدال ّي ٍة
السابق ،فإذا افرتضنا كلمتي (حاطب) و(خاطب) ،فهام
التص ّور ّ
متشابهتان من جهة البنية الشكليّة اإليقاعيّة ،ولكنهام متاميزتان أل ّن
صوت الحاء يف (حاطب) يتاميز من صوت (الخاء) يف خاطب،
فالتقابل بينهام ،أعني صويت الحاء والخاء متميزة ،ومن ثم تكون
الكلمتان متاميزتني داللة.
السلسلة الكالمية
وصفة التمييز هذه تع ّد رشطًا أساس ًيا «لتقطيع ّ
ٍ
وحدات ميكن فصلها وعزلها عن بعضها البعض هو ما ساعد
إىل
األلسنيّة عىل التأكيد عىل مبدأ الحضور أو الغياب ،والتشابه أو
االختالف بني هذه الوحدات»(.)1
جىل لجمل ٍة من الثّنائيات الّتي تركت
إ ّن محارضات (سوسور) م ْ
ٍ
سنوات مديدة ،إىل جانب
ين طوال
بصامتها عىل ال ّدرس اللّسا ّ
ين،
طرحه أفكا ًرا عديدة ،نحو :مفهوم اللّسان ،وغاية ال ّدرس اللّسا ّ
وموقفه من وجود أصلٍ للغة ،أو وجود اللّغة (اللّسان األم).
أما الثّنائ ّيات التّقابل ّية فيمكن أن نص ِّنفها وفق ما أراد (سوسور)
إىل:
 .1ثنائية اللّغة والكالم:
تفريق بني ما هو ظاهرة برشية عامة مصدرها امللكة
وهذا
ٌ
معي من هذه الظّاهرة ،كأ ْن
تجل أو مظهر
اللّغويّة ،وبني ما هو ٍّ
َّ
ح ٍ
ثالث هو
نقول :اللّغة ،اللّسان العريب ،أو
اإلنكليزي ،وبني مصطل ٍ
ّ
(((-مدخل إىل األلسنية ،ص.68 :
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الكالم ( )paroleوهو متظه ٌر ينتمي إىل اللّسان ،والفرق بني هذه
املصطلحات إنّ ا هو يف الفرق بني ما هو اجتامعي ،وبني ما هو
دي ،فاللّغة ظاهر ٌة إنسان ّي ٌة عا ّمة ،واللّسان أضيق نطاقًا من اللّغة؛
فَ ْر ّ
ذلك أ ّن عمدته ال ُع ْرفيّة واملجتمعيّة واالكتساب .أما الكالم فهو ذو
طبيعة فرديّة ،فاللّغة «كن ٌز ي َّدخره األفراد الّذين ينتمون إىل مجموع ٍة
ٍ
قواعد موجودة ـ شاء
واحد ٍة عرب مامرسة الكالم ،وهـي منظومة
تتجل اللّغة ّ
ّ
كل دماغ ... ،وال
الفرد أم أىب ـ يف ّ
إل بفعل تحقيقٍ
فردي لها ،نعني به الكالم»(.)1
ّ
فاللّسان ـ عند سوسورـ «مجموع املبادئ الخاصة الّتي تح ِّدد
اللّغة البرشية»( .)2ول ََّم كان (اللّسان) ظاهر ًة اجتامعيّ ًة وأدا ًة ُع ْرفيّ ًة
يتفاهم بها أبناء مجموعة لسانيّ ٍة كانت مهمة اللّسانيات دراسة
اللّسان ال دراسة اللّغة الظّاهرة اإلنسان ّية ،وال دراسة اللّسان ذي
الخصيصة الفرديّة ،إ ِذ اللّسان ّيات ال تستطيع أن تقرتب من هدفها
إل من خالل األلسنة ،ذلك أ ّن املبادئ
(دراسة التكلم البرشي) ّ
الّتي ستعمل ال ّدراسات اللّسانيّة عىل استخراجها من ألسنة هي الّتي
ستؤدي إىل بناء اللّسان.
جه فكر
فمفهوم اللسان يبدو للمدقق أحد املبادئ الّتي تو ِّ
ين مرتبط ٌة بـ «اللسان كمجموع
سوسور ذلك أن غاية ال ّدرس اللّسا ّ
مبادئٍ تُستخرج من خالل تحليل األلسنة ،وكتأ ّملٍ مج َّرد،
وكتجريد» (.)3
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.61 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.59 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.59 :
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فردي وبني ما هو
وبهذا يالحظ أ َّن (سوسور) يفصل بني ما هو
ّ
اجتامعي ،بني ما هو جوهري وما هو َع َريض ،بني ما هو منظومة
ّ
فردي ،بني ما هو شكل وبني ما هو متظهر
عا ّمة وبني ما هو نسق
ّ
لهذا الشّ كل.
ونتيجة ذلك ف َّرق (سوسور) بني علم لسان ّيات اللّغة ،وعلم
لسانيّات الكالم ،وبني اللّغة عىل أنّها شكل ،والكالم الّذي هو
فردي من خالل متتاليات صوتية يؤ َّدى بها معنى(.)1
متظهر
ّ

ين عن األخذ بثنائية اللّغة والكالم الّتي
وقد أعرض غري ما لسا ّ
بدل من ثنائية،
كانت جوهر مقولة (سوسور) ،وجعلوها ثالثي ًة ً
فهيلمسليف ال يجعل اللّغة منظوم ًة بل خطَّة ،والكالم هو الجانب
سمه (الكفاية
اإلجرايئ لهذه الخطة ،وف ّرق (تشومسيك) بني ما َّ
اللّغويّة) ،وهي تقابل مفهوم منظوم ٍة لغويّ ٍة عند (سوسور) ،واألداء
الكالمي ،وهو مقابل الكالم عند (سوسور) وف َّرق غريه بني اللّغة،
والكالم ،والخطاب.
وما تق َّدم كلّه يشري إىل أ ّن من اللسانيني َم ْن مل يأخذ ثنائية
ري من
(سوسور) مسلَّامت أو قوانني صارم ٍة ال ميكن تجاوزها ،فكث ٌ
اللّسانيّني رضبوا بتمييزات (سوسور) عرض الحائط ،فرأوا «أ ّن اللّغة
ظاهر ٌة عا ّم ٌة والكالم ظاهر ٌة عيانيّة  ...اللّغة دامئ ٌة والكالم ظاهر ٌة
عابرةٌ.)2(»... ،

(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.62 :
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.62 :
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 .2التزامن ّية( / )1وال ّتعاقب ّية( :)2واملراد بذلك أنَّ دراسة اللّغة يف
اإلطار الزمني ميكن أن تدرس وفق منهجني اثنني:
معي ،ودعاها (سوسور)
ين بزمنٍ
ّ
أ .تخصيص ال ّدرس اللّسا ّ
الهجري األ ّول لنقف
 ))synchronicكأ ْن ندرس اللّغة يف القرن
ّ
والتكيب ّية ،وال ّدالل ّية الّتي أصابت اللّغة،
الصوت ّية،
عىل
ّ
التغيات ّ
ُّ
التزامني.
وقد ُعرِف هذا املنهج باملنهج
ّ
ب .الدراسة التعاقب ّية للظاهرة اللّغويّة خالل مراحلٍ زمن ّي ٍة متتالية،
يأخذ بعضها برقاب بعض ،واصطلح عليها بالدراسة التعاقبيّة أو
صب
التطوريّةّ ،
وعب عنها بـ ( ،)diachronicوهذا املنهج هو الّذي ّ
العلمي الوحيد لدراسة
السبيل
ال ّدرس
العلمي مبيسمه ،وأصبح ّ
ّ
َّ
اللّغة.

ّغوي أ ّن
والفرق بني املنهجني أو الطّريقتني يف ال ّدرس الل ّ
ٍ
ثبات
«اللّسانيّات التّزامنية تجعل وكدها يف دراسة اللّغة يف حالة
جه األنظار إىل التط ّورات
ودميوم ٍة خالل زمنٍ معني ،أما األخرى فتو ّ
اللّغويّة خالل الزمن»(.)3

السياقي
 .3ثنائية النظم واالستبدال :ونعني بـ (النظم) املحور ّ
الّذي ترتبط فيه العنارص اللّغويّة ،وهو ما أطلق عليه مصطلح
(((-املقصود بالتزامنية الزمن الذي ندرك خالله عنارص لسان ما  ...ويرى سوسور أ َّن
التاسبية أو الثّابتة واللّسانيات الحراكيّة
هناك علمي لسان مختلفني هام :اللّسانيّات ّ
والتّعاقبيّة .فهم فرديناند دو سوسور ،ص .84
(((-التعاقبية :ترتبط بعلم األصوات يف أ ّول ظهوره ،فعلم األصوات يهتم بقيم تعاقبية،
والصف :يهتم بالتزامن ّية الفرديّة ،أي مبا
أي بتغري األصوات خالل الزمن .علم ال ّنحو
ّ
الخاص .فهم فرديناند دو سوسور ،ص.86 :
يساويه كل عنرص يف هذا التزامن
ّ
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص.64 :
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( ،)Syntagmaticأي «املجموعات اللّغويّة الحارضة يف الجملة
والتي تشكّل محو ًرا أفق ًيا نظم ًيا»(.)1

فاملحور ال َّنظمي يعني العالقات السياقيّة الرتكيبيّة بني وحد ٍة
لغويّ ٍة وأخرى ،وهذا املحور الّذي يقع عىل عاتقه بنيات الخطاب،
ٍ
أسس
وتتشكَّل األنساق ،وتتمظهر العالقات السياق ّية بوساطة
[الكاتب
قواعديّ ٍة تجعل هذه العنارص متآلفة فيام بينها ،نحو قولنا:
ُ
املبدع يهت ُّم بإبداع الصور] .فيالحظ أ ّن كلمتي (الكاتب املبدع)
ترتبطان بعالقة النعت ّية ،ومن األصول املق َّررة وجوب تطابق النعت
مع منعوته ،وأ ّن كلمة الكاتب مؤلف ٌة من أداة التعريف (ال)  +كلمة
غيت بنية الكلمة من التنكري إىل التعريف،
(كاتب) ،فهذه األداة (ال) َّ
وهكذا لو تابعنا كشف العالقات السياقية للرتكيب لوقفنا عىل محو ٍر
نظمي لو استبدل فيه عنرص بآخر لرمبا يؤدي ذلك إىل خللٍ داليل.
ٍّ
يل ،وما يطلق عليه مصطلح (العالقات
أما املحور االستبدا ّ
الجدول ّية) فتعني عالقات التبادل بني الوحدات اللّغويّة الّتي تضطلع
بأداء الوظيفة نفسها ،فهذا املحور هو الّذي يجعل متعلم اللّغة ح َّرًا
يف اختيار العنرص الّذي يتطابق مع املوقع من جه ٍة ومع الوظيفة من
جه ٍة أخرى ،وفق ما تسمح به منظومة قواعد اللّغة.

(((-مبادئ اللسانيات العامة ،مرجع سابق ،ص.22 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

وميكن توضيح هذين املحورين بالخطاطة اآلتية:

مثل بعنرص آخر كأ ْن نقول:
رص (الكاتب) ً
إذ ميكن استبدال عن ٍ
بدل من (الكاتب)
مثل ً
القاص ... ،فإذا قلنا( :ال ّنجار) ً
الشّ اعر ،أو
ّ
ال يشكّل املحور النظمي ٍ
آنئذ وحدات نظم ّي ًة سياق ّي ًة ذات وظيف ٍة
متناسقة ،ذلك أ ّن كلمة (ال ّنجار) تستدعي صور ًة ذهن ّي ًة ال عالقة
إل بني عنارص لغويّة تؤدي
لها بإبداع الصور ،فاالستبدال ال يكون ّ
السياقية ذاتها ،وهي الّتي تسمح للمتكلم باختيار العنرص
الوظيفة ّ
املنسجم مع املوقع والسياق م ًعا ،ووفق حدود الرتكيب الّتي تسمح
بها منظومة اللّغة الّتي ينتمي إليها الخطاب ،وهذا يدفع بنا إىل
كل يشء ،بل ال ب َّد من تبادل األثر
القول :ليست العالقات السياقيّة َّ
()1
بني محور النظم ومحور االستبدال .
(((-مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص 67 :و.68
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وليست هذه الثّنائيات وحدها هي الثّنائيات الّتي يفيض بها
ّغوي
كتاب (سوسور) ،فثمة ثنائيات أخرى ،نحو :ثنائية الرمز الل ّ
والسيميا ،واللّغة ،وال َع َرض والجوهر ،فكان
( )Signوال ّرمز عمو ًماّ ،
ذلك كلّه مطيَّة لوصف (سوسور) ولسانياته بالهوس يف التّقسيم(.)1
وينضح الكتاب (املحارضات) بأفكا ٍر كثري ٍة منها:

 .1ال أصل للّغة :فـ (سوسور) ال يق ُّر بوجود أصلٍ للّغة ،وال
أصل لأللسنة كذلك ،إذ إنّنا يستحيل علينا وبالرجوع إىل أصل لسانٍ
ما أن نعرف مبتدأه ،ولذلك جعل األصل الّذي ت ُعزى إليه األلسنة
رضبًا من الخيال ،وال ميكن بحا ٍل من األحوال تناول أصل اللّغة
نقطة ثابتة ميكن الوصول إليها وتحديدها ،وال ميكن ـ من ث َ َّم ـ
توالد لسان من آخر(.)2
ألي لسانٍ
ألي لسانٍ أم ،وال وجود ِّ
فهو يعتقد بأن ال وجود ِّ
بنت ،ولكن ما هو موجود هو اللسان الّذي انترش عرب الزمن من غري
إل إذا وقع عىل هذا اللسان حادثٌ
تحديد بداي ٍة لوجود أو نهاي ٍة لهّ ،
رب ٍة سوا ًء أكانت داخل ّي ًة أم خارج ّية،
ٌ
وعنف ،أو لدى وجود سلط ٍة متج ّ
تعمل عىل سحقه وإماتته(.)3
أصل للسان فليس مثة موتٌ له« ،إذ مل
ٌ
فإذا كان ليس مثة
يتم أب ًدا اإلبالغ عن والدة لسانٍ جديد عىل سـطح األرض ...ال
إل باختفاء
ميكن للسان أن ميوت ميتة طبيعية ،فاللسان ال يختفي ّ
(((-مبادئ اللسانيات العامة ،ص.23 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،ص.61 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.63 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

ٍ
أحداث
إل ميت ًة عنيف ًة بتأثري
الذين يتكلمونه :ال ميكنه أن ميوت ّ
خارج ّية  ...الطريقة الوحيدة الّتي تجعله يتوقف عن الوجود هي
أن يت َّم إلغاؤه بالق ّوة ...أي من خالل اإلبادة الكاملة للشعب الّذي
يتكلمه ،كام حصل يف وقت وجيز مع ألسنة الهنود الحمر يف أمريكا
ٍ
الشاملية ،أو من خالل ِ
فرض لسانٍ
جديد ينتمي إىل عرقٍ أقوى»(.)1
تاريخي :إ ّن التع ُّمق يف فهم حقيقة طبيعة
 .2اللّسان ّيات علم
ّ
الوقائع اللّغويّة يفيض إىل نتيجة مفادها أ ّن عل َم اللّسان هو عل ٌم
تاريخي ،وال يشء سوى ذلك ،ولذلك ال ب ّد من االرتكاز إىل
حقائقٍ ووقائعٍ ال إىل أمو ٍر متخ َّيلة ،ومن ث َّم ال ب َّد من االستناد إىل
كل يش ٍء يف اللّسان
ّغوي ،إذ إ ّن ّ
األلسنة للوصول إىل التحليل الل ّ
هو تاريخ(.)2
والتغي :فالعالمة اللّغويّة تتّسم بالثبات ،فال ميكن
 .3الثّبات
ُّ
ُّ
الدال
إل أن يكون هو نفسه« ،فإذا تب َّدى
ّغوي ّ
للعالمة أو العنرص الل ّ
رصا ح َّر االنتقاء بالقياس إىل الفكرة الّتي ميثلها ،فهو ـ حقيقة ـ
عن ً
عىل نقيض ذلك ،إذ إنه ليس ح ًّرا ...ذلك أنّه ال ميكن تبديل ال ّدال
الّذي تنتقيه اللّغة بغريه  ...إن العالقة ال ب ّد أن تكون نفسها ليس
غريها»(.)3
واملراد بذلك أ ّن العالمة اللّغويّة عالقتها دامئة باملرجع ،لوال
هذا الثبات لتعذّر التفاهم ونقل املعلومات.
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.64 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص 64 :و.65
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.93 :
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رس تط ُّورها ،فللزمن
ويف مقابل ذلك تحمل اللّغة يف داخلها َّ
تأثريه يف اللّغة ،وهو الّذي يضمن انتقال اللّغة انتقال اإلرث من جيلٍ
ريا مختلفًا
إىل تاليه ،وهكذا ،ولك ّن هذا الزمن من جه ٍة أخرى يؤثر تأث ً
يف العالمة ،إذ يعمل عىل تح ّول العالمة اللّغويّة سوا ًء واقعيًا أم يف
االنزياحات الداللية ،أو التب ُّدالت الصوتية« ،ويف معظم األحيان،
مت ُّر هذه التغريات دون أن يشعر بها أح ٌد من أولئك الذين ال يُولون
اهتاممهم املشاكل اللّغويّة ،وهكذا ،فحياة العالمات األلسن ّية
ليست مستمرة نهائيًا»(.)1

.4العالقة بني اللّغة واملكان :فاملبدآن اللّذان يهيمنان عىل
اللسانيات هام :التواصل (الثبات) أو الوحدة عرب الزمن ،والتب ُّدل،
ج متينة ،وتصل بينهام ُعرى وثيقة ،فإذا
وهام مبدآن يرتبطان بوشائ ٍ
تُجو ِهل أحدهام فليس معنى ذلك أن يُتجاهل اآلخر.
التغيات
وإ ّن عدم اإلقرار بالتب ّدل يفيض بنا إىل العجز عن تفسري
ُّ
الحاصلة يف األلسنة ،ويدفعنا إىل تحكيم املفاجأة واملصادفة
باللّغة.
تغي ،وال
وهذان املبدآن يشكّالن مبدأً مطلقًا مفاده األلسنة يف ُّ
التغي خالل اللّسان يتوافق
ألي لسان ،ذلك أن
ثبات مطلقًا مستق ًّرا ِّ
ُّ
والتغي خالل املكان( ،)2حتى أنَّه ما تتمخض عنه الدراسة اللسانيّة
ُّ
التغيات.
أصل مقرتضً ا ،ولك ّنه مجموع ٌة من
ً
ليس
ّ
ين :يتب ّوأ القياس يف ال ّدرس
.5أهمية القياس يف الدّ رس اللّسا ّ

(((-مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.69 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.7 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

ين منزل ًة مه ّم ًة عند سوسور ،إذ إ َّن له منزلة يف تفسـري استمراريّة
اللّسا ّ
كل لسانٍ
األلسنة وتواصلها ،ويف الوقوف عىل تطويرها ،فتاريخ ّ
«ليس سوى عبار ٍة عن عد ٍد كبريٍ من الظواهر القياس ّية املرتاكبة»
( ،)1فاللّسان عند سوسور شبي ٌه بالثوب ،وعىل القياس أن يعمـل يف
ثوب مصنو ٌع من ترقيعات» (.)2
الثوب« ،واللسان ٌ
 .6اللّغة منظومة :فقد نُظر إىل اللّغة عىل أنّها «منظوم ٌة ال تُ ْعرف
ٍ
عالقات
إل برتتيبها الخاص»( ،)3واملقصود بـ (املنظومة) أنّها جمل ُة
ّ
ٍ
مستويات صوتية ،أو مورفيمية ،أو تركيبية ،فالعنارص اللّغويّة
يف
إمنا تتح َّدد انطالقًا من مفهوم املنظومة ( ،)4وعن هذا املفهوم
يصدر مفهومان هام :التقابل والقيمة ،ويُراد بالتقابل ارتباط عالم ٍة
بأخرى يف املستوى الواحد (صوت ،رصف) ،فإذا قلنا( :عجوز)
ففي مقابلـه( :هرم)ُ ( ،م ِسـ ٌّن)( ،شيخ) ... ،وقـد كانت نظرته إىل
حا من الزمن هو
إرهاصا لنشأة
اللّغة
ٍ
ً
ين بسط سلطته رد ً
مذهب لسا ٍّ
(اللّسانيّات البنيويّة).
وكذلك األمر عىل صعيد (املفهوم) ال قيمة للوحدة اللّغويّة
إل إذا قُرنت بالوحدات األخرى الّتي تنتمي إليها ،فقيمة
(العالمة) ّ
()5
العالمة مح َّددة «عالقاتها مع عبارات املنظومة األخرى»  ،و«صفتها
األكرث دقّ ًة إمنا هي يف وجودها املغاير لوجود األخرى» (.)6

(((-دروس يف األلسنية ،ص.211 :
(((-فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.77 :
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.37 :
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.142 :
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.37 :
(((-محارضات يف األلسنية ،مرجع سابق ،ص.37 :
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علم طبيع ًّيا :يرفض (سوسور) مقولة
 .7ليست اللّسان ّيات
ً
كل
(هوفالك) ومؤ َّداها أ َّن اللّسان يولد وينمو ويذوي ،وميوت مثل ّ
مستقل عن متكلِّمه،
ً
جسم وال نبات ًا ،ينمو
حي .فليس اللّسان
ً
كائن ٍّ
وال حياة خاصة للسان تصل به إىل والد ٍة فموت ،فاللسانيات ليست
مثل ،ونظرته هذه «تق ّدم نظر ًة خاطئ ًة
من العلوم الطبيعيّة كالفيزياء ً
()1
تناول علم ًيا» .
ً
عن الظواهر اللّغويّة ومتنع من تناول اللسانيات
إنّه -أي سوسور -ينتقد النظرة إىل اللّسانيّات عىل أنّها أجسا ٌم
ح ّية ،إذ يع ّد األلسنة «هي اليشء امللموس املوجود أمام اللّغويّني
عىل سطح األرض ،اللّسان هو االسم الّذي ميكن إطالقه عىل ما
ّغوي استخالصه من مراقبته مجموع األلسنة عرب الزمان
استطاع الل ّ
()2
وعرب املكان» .
 .8االرتباط بني اللّغة وعلم اإلشارة ( ،)Semiologyفلإلشارة
أمناط متعددة ،كاإلشارات العسكرية ،وإشارات السلوك ،وهذا أ ّدى
جه
إىل أن استرشف سوسور علم اإلشارة ( )Semiologyالّذي يو ّ
األنظار إىل دراسة اإلشارات اللّغويّة وغريها.

 .9ازدواجية العالقة بني اللسان والعوامل الجغرافية ،وهذا ما
أفىض إىل دراسة الرتابط بني املكان واللسان ،بني اللّغة والجغرافية،
وأ َّدى ذلك ـ ِم ْن ث َ َّم ـ إىل نشوء فر ٍع من فروع الدراسات األلسنيّة
هو (اللسانيات الجغراف ّية) ،أحد الفروع الّتي ستكون لنا وقفة معها.
ريا
تلك هي أهم املبادئ وقد كان لها ـ عىل قلتها ـ أن أث َّرت تأث ً

((( -فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.60 :
(((-مانيس ،دانييل :علم اللّغة ،ترجمة سهيل عثامن وعبد الرزاق األصفر ،املوقف
األديب ،ع  ،136/135سنة 1982م ،ص.212 :

الفصل الرابع :أهم األعالم والمنظر ّين

حا يف النظريات اللسانية الّتي توالدت وانترشت بعد انتشار
واض ً
بالصلة
أفكاره املتض َّمنة يف محارضاته ،ما يجعل الدارس يحكم
ّ
الّتي ال تنكر بينها وبني ما بثّه (سوسور) من أفكا ٍر أصبح لها حضو ٌر
ٍ
جديد يف علم اللّسانيّات(.)1
كل
واضح يف ّ
ٌ

وما إطالتنا املكْث عند (سوسور) وأفكاره الّتي غدت مبادئً
ِ
تجل ألهميّة هذه األفكار
إل ٍّ
ين فيام بعد ّ
لكل
ِّ
نشاط ال ّدرس اللّسا ّ
ين الّذي تال (سوسور) ومحارضاته.
وأثرها يف ال ّدرس اللّسا ّ

((( -فهم فرديناند دو سوسور ،مرجع سابق ،ص.65 :
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ب  -نيقوالي سريجيفتش تروبتسكوي

()1

(1938-1890م) Nikolai Sergeyevich Trubetzkoy
ري وسليل أمراء ،ولد سنة 1890م من أصلٍ
رويس ،ويع ّد قطب
أم ٌ
ّ
الرحى يف تأسيس (حلقة براغ) اللّسان ّية ،فقد اجتذب بذهنه الوقّاد
مجموع ًة من العلامء التشيك ،ومنهم (رومان جاكوبسون Roman
 ،)Jakobsonو(ڤيلِم ماثيسيوس  )Vilém Mathesiusفشكّلوا حلقة
ين.
براغ لل ّدرس اللّسا ّ
كان حا َّد الذّكاء ،متّقد الذّهن ،فقد نرش أوىل مقاالته وهو يف
سن الخامسة عرشة ،ث ّم نرش أّول مباحثه عن اللّغات الّتي تُنترش بني
السابعة عرشة من عمره.
فنلندا وهنغاريا ،ومل يكن قد تجاوز ّ

السوار باملعصم ،بنرش
قام مع زمالئه الّذين أحاطوا به إحاطة ّ
جل
أعام ٍل لغويّ ٍة أطلق عليها (أعامل حلقة براغ اللّغويّة) .وكان ّ
السيربيّة ،والقوقازية ،وقواعد اللّغات
تركيزه عىل دراسة اللّغات ّ
الهندأوربية ،وكانت أطروحته الجامعية تصب يف هذا امليدان سنة
1916م.
((( -للتوسع ينظر :بارتشت ،بريجيته ،مناهج علم اللغة من هرمان باول حتّى نوم
تشومسيك ،ترجمة :د .سعيد حسن بحريي ،مؤسسة املختار ،ط ،1القاهرة2004 ،م،
ص ،143 ،115 :و :غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،منشورات العامل العريب
الجامعية ،ط ،1دمشق ،1985 ،ص 256 :وما بعدها ،و :ر .ه .روبنز :موجز تاريخ علم
اللغة يف الغرب ،عامل املعرفة ،عدد  ،227الكويت1997 ،م ،ص 325 :وما بعدها ،و:
هيشن ،كالرس :القضايا األساسية يف علم اللغة ،ترجمة :د .سعيد بحريي ،مؤسسة
املختار ،القاهرة ،ط ،2003 ،1ص 52 :وما بعدها ،و :مونان ،جورج :علم اللغة يف
القرن العرشين ،ترجمة د .نجيب غزاوي ،وزارة التعليم العايل ،دمشق ،ط ،1972 ،1ص:
 97وما بعدها ،و :لوينز ،جون :اللغة واللغويات ،ترجمة :محمد العناين ،دار جرير،
عامن ،ط2009 ،1م ،ص.199-197 :
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كل من إستانبول وصوفيا إىل أن ح ّ
ط رحاله يف فيينا
تنقّل بني ٍّ
السالفية فيام بني 1938 - 1932م ،ثم طُرِد
أستاذًا ذا
كريس لفقه اللّغة ّ
ٍّ
عىل يد النازيني وصودرت كتاباته.

وكانت (حلقة براغ) وعىل رأسها (تروبتسكوي) تركّز يف دراساتها
اللّغويّة عىل النظرية الفونولوج ّية ،وكان كتابه (مبادئ علم األصوات
 )Principles of phonologyأهم أث ٍر ارتبطت أواخر هذه الحلقة به.
فقد وصلت دراساته إىل ( )53عنوانًا تتقاسمها لغات عدة ،هي:
اإلنكليزيّة ،والفرنس ّية ،والروس ّية ،واإليطال ّية ،وغريها.

كان لـ (تروبتسكوي) وحلقته إسهاماتٌ جليّ ٌة يف تطوير نظريّة
الفونيم التي وضعها (سوسور) ،فقد رأت هذه الحلقة أ َّن أصوات
الكالم تنضوي تحت (مصطلح الكالم) ال (اللّغة) ،وبهذا يكون
(الفونيم) منتم ًيا إىل الكالم ال اللّغة ،فهو «وحدة فونولوج ّية مركّبة
تتحقق عن طريق أصوات الكالم ،وعالقة التحقّق بني الوحدات عىل
معي وبني الوحدات عىل مستوى آخر عالقة جوهريّة»(.)1
مستوى ّ ٍ
وللفونيم ـ بحسب هذه الحلقة ـ مالمح متييزيّة تفصله عن غريه
ص ّنفت
من الفونيامت ،فيغدو بذلك كيانًا لغويًّا متف ّر ًدا ،ومن ث َ َّم ُ
فمثل
ً
األنظمة الفونولوج ّية طبقًا للمالمح التمييزية للفونيامت(.)2
الفونيامت ( )Dو (ط) و( )Tو( ،)dو( )Kو( )gفونيامت متاميزة
كل موقعٍ ينطق
يف الجهر والهمس ،ويتقابل الجهر والهمس بها يف ّ
بها( )3فيه.
(((-موجز تاريخ علم اللغة ،سلسلة عامل املعرفة ،ص.325 :
((( -نفسه ،ص.325 :
((( -نفسه ،ص.326 :
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ميثل كتاب (تروبتسكوي) (مبادئ التصويتيَّة Principles of
 )phonologyذروة سنام عبقريّته اللّسان ّية ،ولهذا الكتاب صفات
املوسوع ّية والشمول ،إىل جانب تض ّمنه وصفًا للمنظومات
التصويتية ،ويع ّد املمثل الرئيس لفكر (تروبتسكوي) يف الدرس
ين بني ًة ومضمونًا ،وممثل املفهومات اللّسانيّة التي أجمعت
اللّسا ّ
()1
(حلقة براغ) عليها ،فجعلت منه مرتكز اللّسان ّيات الوظيف ّية .

ونتيجة بحوث هذه املدرسة وأعامل أفرادها «أصبح الفونيم
ككل ،ومن الوصف
رصا من العنارص األساس ّية للنظريّة اللّغويّة ٍّ
عن ً
والتحليل العلميني للّغات»( .)2وإىل (تروبتسكوي) هذا يعود فضل
الصوتيّة) سنة 1938م(.)3
إطالق مصطلح (األسلوبيّة ّ

ج .إدوارد سابري

()4

)مEdward Sapir (1884- 1939
ولد يف الونبورغ  Lauenburgاألملانية سنة (1884م) ،وانتقل
إىل الواليات املتحدة َول ََّم يتجاوز الخامسة من عمره ،وفيها
أمىض مراحله الدراس ّية كلّها ،وتخصص يف (اللّغة الجرمان ّية)،
وتابع دروس عامل األجناس البرشية وعامل اللّغة (فرانز بواز Franz
((( -مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص.295 :
((( -روبنز ،مرجع سابق ،ص.327 :
الصوت ّية وتحليل الخطاب ،دائرة الثقافة واإلعالم،
((( -الرساقبي ،د .وليد :األسلوبية ّ
الشارقة2016 ،م ،ص .15 :وانظر :سلييك ،خالد :من النقد املعياري إىل التحليل
اللساين ،عامل الفكر ،الكويت ،مج ،23ع1و1994 ،2م ،ص.178 :
((( -انظر :بارتشت ،بريجيه :مناهج علم اللغة ،ص 201 :وما بعدها ،و :مونان ،جورج:
علم اللغة يف القرن العرشين ،ص 81 :وما بعدها ،و :مدخل إىل األلسنية ،ص278 :
وما بعدها.
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 )1()Boasمؤسس علم اللّغة األمرييك الحديث (ت 1942م) ،فأ َّدى
إىل تغيريٍ
جذري يف مساره
العلمي(.)2
ّ
ّ

ميتاز (سابري) بسعة األفق ،والغنى املعريف ،وتع ُّدد املواهب،
فكان أدي ًبا ،وموسيق ًيا بالغ التذوق للموسيقا( ،)3وشاع ًرا ،و«اهتم
ّغوي الّذي ميكن» أن يط ّبق عىل الشّ عر ،واعتنى عناي ًة
بالتحليل الل ّ
واضح ًة بـ «العالقات بني اللّغة واألدب ،واللغة والثقافة .... ،وبوج ٍه
عام العالقات بني اللّغة وحامليها» فيام صار يعرف فيام بعد بـ (علم
اللّغة العرقي).
وكتابه (اللغة  )4()Languageالّذي نرش أ ّول م ّرة سنة 1921م،
وت ُ ْر ِج َم إىل الفرنس ّية فقط( )5سنة 1953م أحد املؤلفات املرموقة التي
ولدت يف القرن العرشين ،هذا باإلضافة إىل مقاله املهم (الحقيقة
السيكولوجية للفونيامت) ،وقد ترجم إىل الفرنسيّة أيضً ا(.)6

يعـ ّد (سـابري) هـذا رائـد مدرسـة اللّسـانيّات الذهنيـة وهـي
مدرسـ ٌة تسـتند يف الدراسـة اللّسـانيّة إىل بعـض الفـروع التـي
تعضدهـا ،مثـل :علم النفـس ،وعلم األجناس؛ ذلك أ َّن (سـابري)
َ
جـل اهتاممـه االعتامد عىل ال ّنشـاط
ّهنـي ،إذ ُّ
عـرف باتجاهـه الذ ّ
((( -هو عامل يف اللسانيات واألنرثبولوجيا ،درس لغة الهنود الحمر يف أمريكا قبل أن
تكتب ،وهو أول من نقل آراء همبولدت فيام يعرف بـ (الشكل الداخيل للّغة) ورؤية
العامل وتفسريه لدى متكلم اللّغة .انظر :مناهج علم اللغة ،ص[ ،200 :حاشية املرتجم].
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.81 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص ،201 :وعلم اللغة يف القرن العرشين ،ص.82 :
(((.Sapir، Edward: Language، BiblioBazaar، 2008، 228 pages-
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.278 :
(((Sapir، Edward: La réalité psychologique des phonemes، Presses-
.universitaires de France، 1933، 265 pages
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ّهنـي لتفسير الظّواهـر ال ّنفسـيّة()1؛ولذلك دعيـت باللسـانيات
الذ ّ
ا لذ هن َّية .
يعزو إليه (تروبتسكوي) التّوصل إىل فكرة وجود الفونيم(،)2
التوصل كان
وأنّه كان يسم ّيه يف البداية (صوت ًا منوذج ًيا) ،وأ ّن هذا
ّ
مبنأى عن (بودوان دو كورتيني )Jan I. Baudouin de Courteny
و(سوسور) نفسه ،وال يعني ذلك أ ّن يف مكنة ال ّدارس إهامل القول
بتأثره بـ (كورتيني) ،وهو «الذي وجد (سوسور) لديه الكثري من
التشجيع فيام يخص هذه املسألة» ،يعني فكرة (الفونيم)« .ومهام
يكن فإننا نجد لدى سابري ،ومنذ عام 1921م كل العنارص التي تك ّون
مفهوم الفونيم تقريبًا»(.)3
لقد كان (سابري) ذا قدر ٍة متميز ٍة عىل التنظري الفكري ،فتجاوز
وسوري ،فف َّرق يف اللّغة بني املنظومة
الس
ّ
بذلك حدود الفكر البنيوي ّ
الفيزيائ ّية واملنظومة النموذج ّية ،وهذه املنظومة مبدأٌ
حقيقي بالغ
ّ
األهمية يف حياة اللّغة(.)4

ثابت ولو عرض
يت أليّ ِة لغة
منوذج ٌ
كان يرى أ ّن النموذج ّ
الصو ّ
ٌ
مناذج صوتي ٌة
يت ،فقد يكون للغتني
التغيري طول املحتوى الصو ّ
ٌ
إل أ ّن األصوات التي تصدر عنها تتشابه فيام بينها(.)5
متعددةّ ،
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.277 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص 84 :وما بعدها ،ومناهج علم اللغة ،ص201 :
[حاشية املرتجم].
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.84 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.279 :
((( -نفسه ،ص.280 :
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و(سابري) هو القائل مع (بنامني يل وورف Benjamin Lee
 Whorfت1941م) بفرض ّي ٍة دعواها (النسب ّية اللّسان ّية) التي يُراد بها
أن اللّغة تح ِّدد للمتكلمني رؤيتهم للعامل( ،)1وما يظهر من فروقٍ بني
لغات العامل هو الذي يفيض إىل اختالف نظرات أبناء لغ ٍة ما إىل
العامل ،وإىل اختالف طرائق تفكريهم كذلك.
وفرضيّة (النسبية األلسنية) هذه تتكئ عىل فكرتني أساسيتني
هام(:)2
1.1إ ّن اللّغة هي الّتي تح ِّدد الفكر ،وهذا مؤ َّدى الحتميّة
اللّسان ّية.
2.2إ ّن اللّغة هي الّتي تحقّق رؤية معينة للعامل ،وهو املراد بـ
(النسبية اللّسان ّية).

خاصة للعامل(.)3
لكل لغ ٍة أن تح ّدد طريق ًة ورؤي ًة
وباختصارِّ :
ّ
وميكن إجامل بنية الفرضيّة اللّسانيّة مبا يأيت(:)4

لكل لغة منوذج ،فاللّغة مشكِّلة الفكر.
ّ 1.1

2.2النموذجات اللّسان ّية ذات ارتباط بالنموذجات االجتامعية
والثقافية.
3.3مث َّة نوع من التناغم والتناسب بني البنية اللّغويّة والبنية
االجتامعية والثقافية.
((( -نفسه ،ص.280 :
((( -نفسه ،ص.280 :
((( -نفسه ،ص.280 :
((( -نفسه ،ص.280 :
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4.4مث َّة توا ٍز بني البُنى اللّغويّة والبُنى االجتامعية والثقافية.

وفرضيّة النسبية اللّسانيّة التي قال بها (سابري) مل تكن فرض ّي ًة
بريئ ًة من املآخذ ،أو متفقة مع ما ساد أمريكا من اتجاه يف البحث
ح ّ
ط من شأنها،
يل ،ويُ َ
اللّسا ّ
ين ،ذلك أنَّها ُوصفت «بأنَّها اتجا ٌه عق ٌّ
وميكن بذلك أ ْن تكون قد أدخلت مضامني الوعي يف علم اللّغة»(.)1
ولعل فرضيتهام مل تتجاوز حدود الفرض؛ ذلك أ ّن اللغة وحدها
ّ
ال تصلح لصنع رؤي ٍة مع ّين ٍة للعامل ،فهي ليست منظارا ً أو تلسكوباً،
ني يف بيان هذه الرؤية ال يف صنعها.
ولك ّنها مع ٌ
يضاف إىل ذلك أن هذه الفرضية تُهمل العوامل األخرى
املشكلِّة للرؤية ،نحو التطور الفكري ،والبيئة االجتامعية،والثقافية،
واالقتصادية ،والعلمية فرؤية الفرد للعامل هي جامع هذا كلّه.
لغوي ذي
تويف (سابري) سنة 1939م ،وانطوت بذلك حياة عامل
ّ
أفقٍ واسعٍ ،درس األرس اللّغويّة كلّها تقري ًبا ،وترك أثره الواضح يف
جمل ٍة من علامء اللّغة ،مثل (كينيث بايك ،)Kenneth Lee Pike
و(هـاري هويجر .)2()Harry Hoijer

((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.201 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.202 :
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د .ليونارد بلومفيلد()1
)مLeonard Bloomfield (1887 – 1949
ولد ليونارد بلومفيلد سنة 1887م يف شيكاغو ،وأمىض شط ًرا
من حياته ال ّدراسية بني أوربا ،وهارفارد ،وشيكاغو ،ومن جامعة
شيكاغو نال درجة الدكتوراه سنة 1909م ليصبح فيام بعد أستاذًا للّغة
األملانية ،يف غري ما جامعة(.)2
مؤس ًسا حقيقيًا ملدرس ٍة لغويَّة هي مدرسة (ييل،)Yale :
كان ِّ
ت ُدعى (مدرسة علامء اللّغة الوصف ّيني) ،التي ترمي إىل وصف اللغة،
وتجعل هذا الوصف يف بؤرة بحثها(.)3
ٍ
مناقض التجاه (إدوارد سابري
ين
وهو صاحب اتجا ٍه لسا ٍّ
 ،)Edward Sapirيُدعى اللسانيات السلوكية فإذا كان هذا األخري
ّهني ،فإ ّن
ّ
يفس الظّواهر ال ّنفسيّة انطالقًا من دراسة ال ّنشاط الذ ّ
السلوك الّذي
يفس الظّواهر اللّغويّة باالتكاء عىل تحليل ّ
(بلومفيلد) ّ
ٍ
موقف ما ،يُطلق عليه اسم (املثري) ،وهذا يؤدي
هو ر ّدة فعلٍ نحو
ين أكرث
إىل استجاب ٍة لهذا املثري ،و ِمن ث َّم ال يع ّد التواصل اللّسا ّ
ٍ
طرف مقابلٍ التجاه (سابري)
من استجاب ٍة ما ملثريٍ ما؛ فهو يقف يف
ين.
الذهني ،وإن كانا يُك ِمل أحدهام اآلخر يف مقاربة الدرس اللّسا ّ
((( -للمزيد انظر :مونان ،جورج ،علم اللغة ،ص 202 :وما بعدها ،و :مدخل إىل
األلسنية ،ص 282 :وما بعدها ،و :القضايا األساسية يف علم اللغة ،ص 111 :وما بعدها،
و :سامسون ،جفري ،مدارس اللسانيات ،التسابق والتطور ،ترجمة د .محمد زياد كبة،
ط ،1جامعة امللك سعود1994 ،م ،ص.57 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.111 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص.202 :
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وإذا كانت الوضعيَّة الصارمة لعلامء السلوك قد بسطت تأثريها يف
ين يف أمريكا يف مرحلة التكوين ،فإن (بلومفيلد) أكرث
الدرس اللّسا ّ
علامء اللّسان ّيات متث ًّل لهذا التأثر؛ فقد أصدر كتابه ()Language
السلوكيّة(« ،)2فاللّغة بفعل
سنة 1933م( )1ومداره االتفاق مع النظريّة ّ
ٍ
وقت واحد»(.)3
تصح بدورها حاف ًزا وجوابًا عليه يف
هذه ال ّنظرية
ّ
وكانت اللّسان ّيات بالنسبة إليه فر ًعا من علم ال ّنفس اليقيني الّذي
بالسلوك ّية ،فكانت نظرياته سلوك ّي ًة إىل أبعد مدى(.)4
ُعرف ّ
وبتأثريٍ من الرصامة العلم ّية التي يتمتّع بها (بلومفيلد) وتركيزه
ّغوي الشكيل رفض «التحليل ال ّداليل بنفس ال ّدرجة
عىل التحليل الل ّ
يل من اللّغة»(.)5
من ّ
الصامة التي يطلبها الجانب الشّ ك ّ

وكان لوجهة نظره ال ّرافضة تلك أثرها يف تجاهل جيلٍ من
اللّسان ّيني الدراسة ال ّدالل ّية ،واستبعادها أيضً ا .وكان اإليحاء بهذا
محل استياء (بلومفيلد)؛ فقد
أي مستوى َّ
ال ّرفض لل ّدراسة ال ّداللية عىل ّ
أكّد (روبنز  )Robert Henry Robinsأ َّن هذا األمر مل يكن من غاية
يل ال ميكن أ ْن
(بلومفيلد) ووكْده ،وأ َّن «ما طرحه هو أ َّن التّحليل ال ّدال ّ
بأي حا ٍل لل ّدقة العلم ّية املتاحة للتحليل الشّ كيل
يطمع إىل الوصول ّ
أي تحليلٍ للمعاين يتطلّب معرف ًة واسع ًة من
للامدة اللّغويّة ...وأ َّن ّ
((( -ظهر كتابه هذا أول ما ظهر سنة  1914بعنوان (مدخل إىل دراسة اللغةAn :
.)Introduction of the study of language
((( -روبنز ،موجز تاريخ علم اللغة ،ص ،334 :و :سامسون ،جفري ،مدارس اللسانيات،
ص.57 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص ،279 :و :القضايا األساسية يف اللغة ،ص.114 :
((( -مدارس اللسانيات ،ص.59 :
((( -روبنز ،موجز تاريخ علم اللغة ،ص 324 :و .343
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الصحيحة أو املفرتضة ال ميكن
خارج علم اللّغة نفسه ،وأ َّن املعاين ّ
ّغوي،
ري يف التّحليل الل ّ
أ ْن تستعمل بشكلٍ صحيح»( ،)1عىل أنَّها معاي ٌ
وصعوبة الوصول إىل ال ّدقة ال ّداللية تؤدي إىل فشل التّحليل ،وهذا
يؤدي إىل فشل املعايري الَّتي يستند إليها هذا التحليل.
من ث َ َّم
ّ
إ َّن أهمية (بلومفيلد) يف املدرسة اللّسان ّية األمريكية تعود إىل
ّغوي ،وترك ألتباعه مه ّمة إنجاز
أنَّه رسم إطا ًرا مح َّد ًدا للنشاط الل ّ
يل ،وال سيام يف كتاب
التّوسيع املح ّدد الخاص ملنهجه التّحلي ّ
(هاريس ( )Zellig Harrisعلم اللّغة الرتكيبي) الذي يع ّد أكرث
متثيل للبنيويّة األمريك ّية(.)2
ً
الكتب

فلسفي دقيق
بأسلوب
ٍ
ويُضاف إىل ذلك «تأكيد اللّسانيّات كعلمٍ
ٍّ
ُصون العلم
إذ بلغ نضوجه
العلمي يف زمنٍ كان فيه الفالسفة يخ ّ
ّ
()3
مبكان ٍة رفيع ٍة باملقارنة مع املنجزات الفكريّة األخرى» .

هـ .لويس هيلمسليف
(1899مLouis Hjelmslev )1956-
ألب يعمل
ولد لويس هيلمسليف يف كوبنهاغن سنة 1899م ٍ
أستاذًا لل ّرياضيات ،ويف مسقط رأسه (كوبنهاغن) درس اللّسانيّات
املقارنة عىل يد (هولغر بيدرسن  ،)Holger Pedersenفكان أحد
علامء اللّغويّات املقارنة( )4ومريدي مدرسة ال ّنحاة املقارنني.
((( -روبنز ،موجز تاريخ علم اللغة ،ص 324 :و  ،343والقضايا األساسية يف علم اللغة،
ص[ 119 :حاشية املرتجم].
((( -القضايا األساسية يف علم اللغة ،ص.121 :
((( -مدارس اللسانيات ،ص.57 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص[ 167 :حاشية املرتجم].
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وقد حصل عىل منح ٍة لدراسة علم اللّغة يف (براغ) فلم ترق له
مثة دراسة علم اللّغة الكالسييك ،فانتقل إىل (باريس) ليدرس عىل
يد (أنطوان ماييه  )Antoine Meilletويتلقّف علم اللّغة عنه ،وهناك
ري األثر يف تع ّمق نظريّته(.)1
عرف محارضات (سوسور) ،فكان لها كب ُ
س (هيلمسليف) حلقة لغويي (كوبنهاغن) منذ تأسيسها سنة
رأَ َ
1931م ،واستم ّر يف ذلك إىل وفاته سنة 1965م عن ستة وستني عا ًما،
وأصدر له سنة 1943م كتابه (مقدمة إىل نظرية لغويّة Prolegomena
كتاب مصو ٌغ «بطريق ٍة عسري ٍة
 ،)to a Theory of Languageوهو
ٌ
عىل القارئ»( ،)2ويضم ثالثة وعرشين بحثًا ،تشكِّل أسس نظريته
اللّغويّة التي ترتكز إىل:

أ .ال ُك ُمون ،ومعناه تحليل اللّغة اتكا ًء عىل السامت الداخل ّية،
تلك السامت التي تجعل من اللّغة (بنية مغلقة) ،وبذلك يكون درس
درسا لذات اللّغة ،وليس بالنظر إىل أنّها وسيل ٌة
اللّغة وفقًا لذلك ً
درس يرضب باالعتبارات التاريخية واالجتامعية
تواصل ّية ،وهو
ٌ
والنفسية ُع ْرض الحائط.
ب .الوقوف عىل الخصائص املشرتكة للّغات عامة.

ج .دراسة اللّغة للّغة ألجل ذاتها ،وهو االتجاه الّذي عرف به
(هيلمسليف) وأُطلق عليه مصطلح (الغلوسيامتيك ،)Glossematic
أي النظرية اللّغويّة الّتي هدفها دراسة اللّغة ذاتها(.)3
((( -مناهج علم اللغة ،ص ،168 :و :مدخل إىل املدارس اللسانية ،ص.78 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص.175 :
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.127 :
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د .االعتامد يف استنباط خصائص اللّغة عىل ثوابت يف ذات
اللّغة ال عىل ما هو خارج اللغة.
السابقة.
وبهذا تكون نظريته مخالف ًة للنظريات اللّسانيّة ّ

كان (هيلمسليف) ينطلق من معالجة (سوسور) للعالمة اللّغويّة
بالنظر إليها عىل أنّها مركّب ٌة من ٍّ
(دال) و(مدلول) ،ويعمل عىل تطوير
مقوالت (سوسور) ،وال سيام يف نظرته إىل اللّغة باعتبارها فك ًرا
شكل ال مادة ،فعمل
ً
ب يف مبنى صويت ،وباعتبار اللّغة
منظم يُ َ
ً
ص ّ
(هيلمسليف) عىل نقل هذين املفهومني إىل مفهومي (املضمون
والشكل) ،فاملضمون (وحدات بنية املعنى) ،والشكل (مستوى
ولكل من مستويي (ال ّدال) و(املدلول) مادة
ٍّ
التعبري للفونيامت)(.)1
الصوت ّية التي يتموضع عليها وينبثق عنها،
وشكل ،فالتعبري له مادته ّ
وكذلك لـ (املضمون) مستويان (شكل ومادة).
جا لِ َم قال به
إن (هيلمسليف) كان يع ُّد نفسه استمرا ًرا ونض ً
(سوسور) ،وأنّه التلميذ الحقيقي له؛ فقد كان متّح ُد النظرة مع
شكل ال جوهر ،وأ َّن ليس للجوهر
ٌ
(سوسور) إىل اللّغة عىل أنّها
ـ أي الصوت واملعنى ـ أية قيم ٍة ذات ّية ،فرمبا كان الجوهر صوت ًّيا
يخص املدلول
يخص ال ّدال ،ولك ّنه فيام
أو كتابيًّا حركيًّا فيام
ّ
ّ
تجاوز (سوسور) بتب ّنيه فكرة أ َّن القي َم املجردة لأللفاظ هي وحدها
املوجودة ،ورفض املعنى الّذي ال شكل له(.)2
لقد ُع ُّد (هيلمسليف) أحد البنيويّني الّذين رشعوا يف تأسيس علم
((( -مدخل غىل األلسنية ،ص ،270 :و :مناهج علم اللغة ،ص.177 :
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.131 :
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ال ّداللة انطالقًا من مقولة التشابه بني مستويي التعبري واملحتوى،
السوسوري املتعلق بهذا
و ُع َّد إىل جانب ذلك مط ِّو ًرا للمرشوع ّ
املنحى.
كل من (جوليان غرمياس
ترك (هيلمسليف) بصامته يف ٍّ
 )Algirdas Julien Greimasو(روالن بارت )Roland Barthes
حذْوه.
اللَّذَين سارا عىل خطاه ،واقتفيا آثاره ،وحذوا َ
من اآلثار العلمية التي خلّفها( :اللّسان) ،و(محاوالت لسان ّية)،
وفيهام كان يصل يف طرح آرائه ح َّد املغامرة التي تعمل عىل طرح
ٍ
تساؤالت كثري ٍة يف نفس َم ْن يجيل ال ّنظر فيها(.)1
وقد َع َّد التقابل الّذي يقوم عند (سوسور) بني ال ّدال واملدلول
تقابل بني مستويي التعبري واملحتوى عند (هيلمسليف) ،أ ّما
ً
تقابل بني ال ّنظام
ً
مقابلة اللّغة للكالم عند (سوسور) ،فقد غدت
واالستعامل(.)2

و .رومان جاكوبسون

()3

)مRoman Jakobson (1896 – 1982
هو أحد أعالم حلقة براغ( .)4ولد سنة 1896م يف موسكو ألرس ٍة من
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص 276 :و .277
((( -نفسه ،ص.132 :
((( -للتوسع انظر :روبنز ،موجز تاريخ علم اللغة ،مرجع سابق ،ص ،328 :وما بعدها،
و :مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص 143 :وما بعدها ،و :مونان ،جورج ،علم اللغة
يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص 141 :وما بعدها ،و :غازي ،يوسف ،مدخل إىل
األلسنية ،مرجع سابق ،ص 261 :وما بعدها.
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.143 :
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الفنانني والعلامء ،وتلقَّى تعليمه يف معهد اللغات الرشقية يف موسكو،
وكان ذا ٍ
جهد واف ٍر يف تأسيس حلقة موسكو اللّسان ّية التي أسست سنة
1914م .وعقدت أول اجتام ٍع لها سنة 1915م .وكان هدف هذه الحلقة
(فن الشّ عر وتحليل الشّ عر)( ،)1أو ما يس َّمى (الشّ عرية).

غادر جاكوبسون روسيا سنة 1920م وهو العام الذي غادرها
فيه (تروبتسكوي)( )2وح َّ
ط رحاله يف (براغ) ،ودرس يف جامعتها،
حامل شهادة الدكتوراه سنة 1930م ،ود َّرس يف جامعة
ً
وتخ َّرج فيها
(برنو  ،)Brnoوكان صاحب إسهامٍ واف ٍر يف تأسيس جامع ٍة لغويّ ّي
براغ« ،فقد انض ّم مع لغويني روس وتشيك آخرين  ...يف جامعة
لغويّ ّي براغ»(.)3
ين لـ (تشيكوسلوفاكيا) إسها ٌم يف
وكان لظروف االحتالل األملا ّ
هروبه إىل ال ّدول اإلسكندنافّية يف بادئ األمر ،فعمل أستاذًا زائ ًرا يف
(جامعة كوبنهاغن) ،ث َّم جعل قصده سنة 1941م الواليات املتحدة
مؤسيس (حلقة نيويورك
األمريكية ،وملا استتب له األمر كان أحد
ّ
الصدارة
اللّسان ّية  ،)Linguistic Circle of New Yorkوكان له موقع ّ
س يف عد ٍد
يف مجلتها التي تصدر عنها باسم ( ،)Wordوهناك َد َّر َ
من الجامعات األمريك ّية ،منها جامعة هارفارد ،ومعهد ماساشوستس
للتكنولوجيا (،)Massachusetts Institute of Technology MIT
()4
لتصب يف
وكان له كبري يف فضلٍ «نقل املعرفة اللّغويّة األورب ّية»
َّ

((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.142 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.142 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.142 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.144 :
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«كل موضوعاته األثرية» كانت نتاج
بحر علم اللّغة األمرييكّ ،بل إ َّن ّ
الفرتة األمريكيّة.

كان (جاكوبسون) يتمتع بتع ّدد مسارب اختصاصاته ،وبغزارة علمه،

العلمي عىل ( )470عنوانًا موز ًعا بني الكتب واألبحاث.
فقد زاد نتاجه
ّ

وكانت له ي ٌد طُوىل يف تطوير النظريّة اللسان ّية من خالل
اللّسان ّيات البنيوية ،وأسهم مع (تروبتسكوي) يف وضع (الفونولوجيا
= التّصويت ّية)( )1وناقض زميله (تروبتسكوي) فامل إىل النظر إىل
ٍ
سامت فارق ٍة موجود ٍة بشكل
الفونيم عىل أنّه «مجموع ٌة من مجموع

ٍمتزامن»(.)2

للصوتيم،
لقد كان (جاكوبسون) صاحب أ ّول صياغ ٍة حديث ٍة ّ

تقابل صوتيًا
ً
الصوتيّة ض ّمها ()12
إذ إنه وضع تصنيفًا للتقابالت ّ

أساسيًا ،وهي تقابالت ميكن جمعها يف التقابالت الجهوريّة،
لكل لغ ٍة
والسامت ال ّنغميّة( ،)3ذلك أ َّن «النظام الفونولوجي املعني ّ
هو اختيا ٌر من الثّنائيات املتقابلة»( ،)4وهذا ما جعل (جورج مونان
 )Georges Mouninيقول بـ (الثّنائية الجاكوبسونيّة)( )5وميثلها ميله
الفلسفي إىل تفسري كل القضايا يف ضوء التقابل بني كلمتني( ،)6وهو
ّ
ٍ
يتجل يف «تقويم التعارض بني الرتاكيب
ّ
ضعف
يخل من
ات ّجا ٌه مل ُ
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.144 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص .145 :وانظر :مدخل إىل األلسنية ،ص.262 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.262 :
((( -مناهج علم اللغة ،مرجع سابق ،ص.145 :
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص .154 :واملراد
بالرتاكيب املعلَّمة التي تحمل خاصة فونولوجية أو شكلية أو نحوية متيزها عن غريها.
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.154 :
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املعلَّمة والرتاكيب غري املعلَّمة يف املوروفولوجيا ،وال ّنحو ،وعلم
املعاين»(.)1

ز .زليج سابيتي هاريس
)Zellig Sabbettai Harris (1992 – 1909
()2

زليج هاريس رويس املولد ،فقد ولد سنة (1909م) يف مدينة
(بالتا  )Baltaالواقعة جنوب غرب أوكرانيا ،ث ّم قصد مع أرسته
الواليات املتحدة األمريك ّية سنة (1913م) وله من العمر أربع
سنوات .تخ َّرج يف جامعة بنسلفانيا سنة (1930م) يحمل درجة
اإلجازة ،ثم حصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه بني أعوام
(1934-1930م) ،وغدا أستاذًا مساع ًدا ابتدا ًء من عام (1938م) ،ثم
يل سنة 1947م(.)3
أستاذ علم اللّغة التحلي ّ

العلمي
ُعرفت عنه كرثة النرش والكتابة املنتظمتان ،ولك َّن نتاجه
َّ
الصدى لدى ال ُق َّراء؛ ذلك أ َّن نتاجه مل يح َ
ظ «يف
كان ضعيف ّ
أوروبا وأمريكا بتقاري ٍر كان أ ْن تثري الرغبة يف مطالع ٍة شامل ٍة ملذهبه
العام»(.)4
وشُ هِر (هاريس) أيضً ا بجديّة التّفكري ،والثّبات الواضح عىل
األفكار الّتي كان يؤمن بها ،وبال ّرزانة العلميّة كذلك(.)5
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ح ،1ص.154 :
((( -انظر :مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،ص 175 :وما بعدها ،ومناهج
علم اللغة ،ص 227 :وما بعدها ،وشنوقة ،السعيد ،مدخل إىل اللسانيات ،ص 87 :و.88
((( -مناهج علم اللغة ،ص ،227 :و :مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين،
ص.175 :
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.175 :
((( -نفسه ،ص.175 :
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التقليدي ،ذلك أ ّن
الوصفي
يع ُّد (هاريس) مؤسس علم اللّغة
ّ
ّ
البنيوي �Methods in Structural Lin
(مناهج يف علم اللّغة
كتابه
 ّ
ٌ
 )guisticsهو «الكتاب املق َّدس لهذه املدرسة»(.)1
ترك آثا ًرا عدة ،منها :رسالته للامجستري بعنوان (نشأة األبجدية
 ،)Origin of the Alphabetوبحثه للدكتوراه الذي يحمل عنوان
(نَح ُو اللّغة الفينيقيّة )A Grammar of the Phoenician Language
وآخرها كتابه (نظرية اللّغة واملعلومات منهج ريايض A Theory of
.)Language and Information: A mathematical approach
الوصفي) ليست
يخص (علم اللّغة
إ ّن وجهة نظر (هاريس) فيام
ُّ
ّ
يف إبداع نظريّ ٍة لغويّة من فراغ« ،بل عىل األرجح يف تطوير مناهج
لوصف اللّغات»( ،)2ويكون ذلك إجرائ ًّيا عىل عين ٍة لغويّ ٍة عشوائ ّي ٍة
ِ
ٍ
خطوات معين ٍة بدق ٍة
برشط أن تجري ذلك بحسب
غري منتقا ٍة
بوصف هذا اإلجراء اتجا ًها خوارزم ًّيا وأسلوبًا حساب ًّيا ميدانه علم
اللّغة واألصوات ،وقصده بسط قض ّي ٍة لغويّ ٍة ما وفق ٍ
نقاط متسلسل ٍة
عىل غرار الجداول الرياضية املستعملة يف الحاسبات االلكرتون ّية،
وليدي( ،)3وهو ما عرف بـ (املعيار
وأخص ما يكون هذا يف ال ّنحو التّ
ّ
ّ
التوزيعي) الّذي يؤسس عىل استبعاد املعنى ،واالقتصار عىل
ّ
توزيع الوحدات اللّغويّة من مورفيامت ،وفونيامت توزي ًعا شكل ًيا
فحسب(.)4
((( -مناهج علم اللغة ،ص.227 :
((( -نفسه ،ص.229 :
((( -نفسه ،ص[ ،229 :حاشية املرتجم].
((( -نفسه ،ص.229 :
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الحقيقي للمنهج
لقد غدا (هاريس) املمثل
التوزيعي()1يف
ّ
ّ
ين يف الواليات
ين ،وقد سيطر عىل ساحة الدرس اللّسا ّ
الدرس اللّسا ّ
املتحدة األمريكية بد ًءا من سنة (1930م) وكان لكتاب (بلومفيلد)
(اللغة) اإللهام األكرب يف انتشاره( .)2وهي نظريّ ٌة «معروف ٌة ج ًّدا ويرتبط
بها وحدها» اسم (هاريس) ،وتتصف نظريّته اللّسانيّة هذه بالصالبة
(البلومفيلدي)
واالنسجام ،وكانت تهدف إىل إكامل املذهب
ّ
الوصفي وتصحيح مساره ،ومن ث َّم تخطّيه(.)3
ّ
السوسوريّة ،فهي تقوم
وأُسس هذه ال ّنظرية ال تنأى عن األفكار ّ
عىل جمل ٍة من األسس منها(:)4
1.1اللّغة هي الغرض األ ّول لل ّدراسة وهي تقابل الكالم.

2.2اعتامد االستبدال وتحليل املك ّونات ،فاالستبدال يكشف
فئات التوزيع ،وبتحليل املك ّونات تح َّدد القواعد التي
ترتبط وفقها عنارص الفئات املوزّعة ببعضها.
3.3استبعاد العوامل الذّات ّية.

4.4االستغناء عن معنى الوحدات اللّغويّة.
ٍ
وحدات توزيعيّ ٍة متييزيّ ٍة تظهر بفعل
5.5تقوم بنية اللّغة عىل
التّقطيع أو التّقسيم.
((( -يطلق عىل هذا املنهج مصطلحات كثرية ،نحو :شكيل ،هيكيل ،وسلويك،
جا
وتوزيعي .ينطلق من مفهوم البنية وفق ما حدَّده سوسور مع تدقيق أكرث ،وجعله منه ً
يعتمد عليه يف تحليل اللغة .شنوقة ،السعيد ،مدخل إىل اللسانيات ،ص 87 :و.88
((( -شنوقة ،السعيد ،مدخل إىل اللسانيات ،ص 87 :و.88
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.179 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص ،235 – 230 :و :القضايا األساسية يف علم اللغة ،ص،122 :
و :علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.184 ،182 :
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6.6االعتامد عىل التّوزيع يفيض إىل العالمة اللّسانيّة.

نص متتاب ٌع
7.7وحدة الكالم ليست الجملة املفردة ،فالكالم ٌّ
بد ًءا من الجملة املك ّونة من كلم ٍة واحد ٍة حتى العمل
املؤلف من عرشة مجلدات.
8.8يتوصل بوساطة التحليل التوزيعي إىل جملة القوانني
الخاصة بأنساق الوحدات املتع ّددة واملختلفة(.)1
إ ّن النظريّة اللّسان ّية التّوزيعية تتسم بالتّعقيد والصعوبة،
و(هاريس) نفسه «ظل مدركًا للصعوبات الّتي يثريها التّحليل
التّوزيعي ،وعىل ال ّرغم من إرصاره عىل تأكيداته القطعيّة فهو ال
يتجاهل االعرتاضات» ( ،)2ويُق ّر ضمنيًّا أو بشكلٍ وا ٍع بعض مظاهر
الضّ عف املنهجي يف نظريته التّوزيع ّية.

((( -مناهج علم اللغة ،ص.245 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.182 :
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ح .أندريه مارتينيه

()1

(1999-1809م) André Martinet
أحد أعالم مدرسة اللّسانيّات الوظيفية التي ولدت يف فرنسا.
ولد سنة 1908م يف مقاطعة ( ،)Savoieيف بلدة (Saint-Alban-
 )des-Villardsألبوين معلِّمني ،ويف مدارس (باريس) شدا أوليات
ّغوي ،فقد
العلم ،وكان لطفولته يف مقاطعته تلك أث ٌر يف مستواه الل ّ
ّ
«احتك هناك بظواهر الثنائية اللّغويّة الحقيقية»( ،)2ويف دراسة لهجة
منطقة ( )Hautevilleالقريبة من بلدته(.)3
ثم تابع تلقّي تعليمه عىل يد (فندريس  )Joseph Vendryesيف
والسوربون بني عامي ( 1928و1929م)،
املدرسة املسلكية العلياّ ،
وتد ّرج يف تعلُّمه حتى نال سنة 1937م شهادة الدكتوراه عن أطروحته
«االزدواجية من أصلٍ
تعبريي يف اللغات الجرمانيّة»( ،)4وتس ّنم سنة
ّ
1939م منصب أستاذ التّصويت ّية األ ّول يف املدرسة نفسها ،ثم أستاذ
اللّسان ّيات العامة يف جامعة باريس.
وملا تع َّرض لألرس يف أثناء الحرب العامل ّية الثانية ،أجرى بحوث ًا

((( -انظر يف ترجمته :مونان ،جورج ،إطالالت عىل النظريات اللسانية والداللية ،33 :1
و :علم اللغة يف القرن العرشين ،ص 159 :وما بعدها ،و :مدخل إىل األلسنية ،مرجع
سابق ،ص 265 :وما بعدها ،و :هيشن ،كالوس ،القضايا األساسية يف علم اللغة ،مرجع
سابق ،ص 68 :وما بعدها.
((( -مونان ،جورج ،علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.159 :
(3)-Martinet، André: La description phonologique avec application au
parler francoprovençal d’Hauteville (Savoie)، coll. Publication romanes et
françaises، Genève، Librairie Droz، 1956.
((( -مدخل إىل اللسانيات ،مرجع سابق ،ص 265 :و .266
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السجناء م َدا ُرها اللّغة الفرنسية املعارصة ،فنجم عن
عىل عيّنات من ّ
الصوت ّية الفرنس ّية وصفًا منهج ًّيا دقيقًا.
هذه ال ّدراسات وصفه للبن ّية ّ
توطّدت عالقاته بعد رحيله إىل أمريكا بقصد اإلقامة فيام بني
(1955 -1946م) مع أقطاب املدرسة البنيويّة (إدوارد سابري Edward
 ،)Sapirو(ليونارد بلومفيلد  ،)Leonard Bloomfieldوغدا مدير
مدرسة اللّسانيّات يف جامعة كولومبيا ،وشارك يف مجلة ()Word
التي كانت تصدرها (حلقة نيويورك اللّسانيّة).
عاد أدراجه إىل فرنسة يف 1955م وتس ّنم اإلدارة والتدريس يف
وتول اإلرشاف عىل مجلة اللّسان ّيات
ّ
معهد السوربون للسانيات،
الصدور سنة 1965م ،وهي املنرب الّذي ينافح عن
التي بدأت يف ّ
اللّسان ّيات البنيويّة(.)1

ويعد (مارتينيه) أحد «أفضل أتباع تروبتسكوي يف مجال
الفونولوجيا وأكرثهم أمانة»()2؛فقد كان له الباع األطول يف تطوير
«الخطوط األساسيّة لتحليلٍ
نحوي عام متناسق ،متحور ،شيئًا
ٍّ
فشيئًا ،حول املسألة الرئيس ّية املهملة بشكلٍ عام ،أال وهي :بنية
اإلخبار يف الجملة ووظيفة الخاصتني ج ًدا  ...وربط مفهوم تك ّون
يب من خالل شكله تلك الفكرة الجاكوبسونية التي تعرف
العمل األد ّ
بدقّة علم األسلوب مبفهوم الفحوى الّذي اعتربه أكرث أهميّ ًة عىل
والفني»(.)3
مستوى االستعامل الشّ عري
ّ
((( -مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص 266 :و .267
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص ،164 :و :مدخل إىل األلسنية،
مرجع سابق ،ص.267 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص 164 :و.165
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ّغوي الفرنيس الذي تلقَّى اإلرث الحقيقي
ويع ّد مارتينيه «الل ّ
()1
حق قدره لفرتة طويلة قبله» .
لسوسور الذي مل يق َّدر َّ
جل اهتاممه عىل الطابع الوظيفي للتحليل
يصب (مارتينيه) ّ
ّ
الصوت ّية ،وعرب
البنيوي ،إذ يجب دراسة «الوظيفة األلسن ّية للفوارق ّ
الطريقة التي يت ّم بها استخدام هذه الفوارق نفسها يف املنظومة
الوظيفي»(.)2
األلسنيّة ،ونعني بها مردودها
ّ

فهو ال يع ّول عىل الوصف الخالص بوساطة تسجيل التغيريات
الصوتيّة وفق
الصوتيّة ،ولكنه يتجاوز ذلك إىل تفسري هذه التغريات ّ
ّ
أس ٍ
س عامة ،فهو يرى أنَّه «ال يكفي أن نرسد الوقائع بل يجب أيضً ا
ّ
تفسريها ور ّدها إىل أسبابها  »...إذ ليس «مهمًّ أن نضع عىل الظّواهر
ونفس بشكلٍ سليمٍ آليتها»(.)3
بطاقة مح َّددة ،بل املهم أن نرصد
ّ

فـ (مارتينيه) يجعل وكده وديدنه سرب أغوار بواعث التغريات يف
الصوتيّة ،والكشف عن أسباب ذلك داخل املنظومة اللّغويّة،
البنى ّ
فال يعتمد عىل التفسري من خارجها ،ويسعى دامئًا إىل التحليل
تحليل علم ًّيا دقيقًا(.)4
ً
النحوي
الوظيفي للرتكيب
ّ
ّ
ترك (مارتينيه) جمل ًة من اآلثار ،منها:

1.1اللّغة والوظيفة .Langue et fonction
((( -نفسه ،ص.166 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.267 :
ل عن كتابه :اقتصاد التغريات
((( -مدخل إىل األلسنية ،مرجع سابق ،ص[ 268 :نق ً
الصوتية ،ص 17 :و.]18
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.268 :
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2.2مبادئ يف اللّسانيّات العامة Éléments de linguistique
.générale
الصوتيّة Economie des changements
3.3اقتصاد التغريات ّ
.phonétiques
4.4وظيفة األلسن وديناميتها Fonction et dynamique des
.langues
وآثاره كلّها تشهد له برتسمه خطوات (تروبتسكوي) (ت 1938م)،
السعي إىل إمتام النظرة الوظيفية للظاهرة اللّغويّة وفق
فقد كان أدام ّ
ما رسمته حلقة براغ .وأهم محاور الوظيفية التي يدرسها هو الوظيفيّة
التّواصليّة( ،)1فقد أوالها من االهتامم أضعاف إيالئه الشكل والبنية،
ومع ذلك ميكن االعتقاد بتكامل الرؤيتني البنيويّة والوظيف ّية لديه(.)2
أسس (مارتينيه) الجمعيّة الدولية للسانيات الوظيفية Société
َّ
 ،Internationale de Linguistique Fonctionnelle SILFوهي
جمع ّية تض ّم زمال َء له ،ومريدين ،وطالبًا ،ممن اتسقت عقولهم،
وتآلفت قلوبهم(.)3

وكان يربط بني النظريّة واإلجراء ،فقد كان يتبع تعاليمه النظريّة
باإلجراء العميل والوصف الفنولوجي .واستطاع أن يط ّور أصول
نظريّته ،ويضع آليات منظومات للدراسة الوصف ّية للسان ّيات(.)4
((( -إطالالت عىل النظرية اللسانية والداللية.33 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.269 :
((( -وظيفة األلسن وديناميتها :أندريه مارتينه ،ترجمة نادر رساج ،املنظمة العربية
للرتجمة ،ص.27 :
((( -وظيفة األلسن وديناميتها ،ص.11 :
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وكانت له وقف ٌة عند (فونولوجيا) اللّغة العربية ،فأثارت مسائلها
فتملها ،وجهد يف سرب أغوار الدينام ّية التي تع ّرفها ،فوقف
ّ
فضوله،
عند فونيم (الجيم) يف العربية فكان نتاج ذلك بحثه املوسوم بـ
(التغوير العفوي للصامت  gيف العربيّة)(.)1

ين سعيه إىل
وكان من جملة جهوده التي بذلها يف ال ّدرس اللّسا ّ
بلورة مبدأ (التزامنية ال ّديناميّة  ،)2()Synchronie Dynamiqueهذا
رشع األبواب لدراسة ما يحصل من تغريات للوحدات
املبدأ الذي يُ ِّ
اللّسان ّية يف زمنٍ ما ،ذلك أ ّن اللّسان عرض ٌة للتغري ما دام يف حالة
شغل(.)3

ط .نوم تشومسيك
(Noam Chomsky )... – 1928
ين يف القرن العرشين محو ٌ
ط
قلنا من قبل :إ ّن الدرس اللّسا ّ
ويرسي الذي
الس
ّ
ين ّ
بثورتني علميتني ،حمل لواء أوالهام اللّسا ّ
ين
ترجمنا له من قبل (فرديناند دو سوسور) ،وحمل لواء الثانية اللّسا ّ
(نوم تشومسيك)( ،)4الّذي سنحاول يف الفقرات اآلتية أن نُل َّم بأهم
محطّات سريورته العلمية ،إ ْذ يع ُّد صاحب (تح ُّول كوبرنييكّ) يف
((( -وظيفة األلسن وديناميتها ،ص.12 :
(((Martinet، André: La synchronie dynamique، La Linguistique Vol. 26،-
.23-Fasc. 2، Linguistique et “facteurs externes”? (1990)، pp. 13
((( -وظيفة األلسن وديناميتها ،ص.12 :
((( -انظر ترجمة له يف :علم اللغة يف القرن العرشين ،ص 194 :و  ،195ومناهج علم
اللغة ،ص ،265 :و :صحيفة ( ،)New Yorkerعدد 1971/5/18م ،ص [ 88 – 44عن:
علم اللغة يف القرن العرشين ،ص ،194 :حاشية.]1
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وليدي
علم اللغة( ،)1وقد ُعرفت نظريته اللّسانيّة باسم (النحو التّ
ّ
فضل عن
ً
يل) ،وهو أحدث املذاهب اللّسان ّية من جهة،
التّحوي ّ
السيع من جهة ثانية(.)2
امتيازه بتطوره ال ّدائب ّ

ولد أفرام نوم تشومسيك ()Avram Noam Chomsky
معلم للّغة العربيّة .وحصل عىل درجة
ألب يعمل
عام 1928م ٍ
ً
املاجستري من جامعة بنسلفانيا سنة 1951م عن أطروحته املعنونة
(دراسة مورفولوجية للعربيّة الحديثة) .ثم نال درجة الدكتوراه سنة
يل) بإرشاف
1955م عن أطروح ٍة تحمل عنوان (التحليل التحوي ّ
أستاذه (هاريس) صاحب النظرية التوزيعية التي أرشنا إىل بعض
مالمحها يف صفحة سابقة.
إ َّن هذا يعني أ َّن توليديّة (تشومسيك) تنبثق من البنيويّة
األمريكيّة ،وأ َّن تحويليته هي نتاج تأثره الج ِّم بأستاذه (هاريس) ،فقد
بدأ هذا األخري منذ عام 1951م إصدار كتاب (املناهج )Method
ملذهب (وصفي) يتكئ عىل التّوزيع ّية اتكا ًء مطلقًا ،وتأث َّر
ؤسس
ٍ
يُ ّ
(تشومسيك) بأفكار أستاذه (هاريس) حول القواعد التّحويل ّية.
وتأثر كذلك بـ (جاكوبسون)( )3الذي كان يدرس يف (هارفاد)،
وقد انتقل إليها (تشومسيك) ،ووقف عىل (الفونولوجيا) التي كان
يدرسها (جاكوبسون) ،وهي عىل نقيض توزيعية (هاريس).
الفكري الّذي يع ّم
يضاف إىل ذلك تأثر (تشومسيك)( )4بالتنوع
ّ
((( -مناهج علم اللغة ،ص.263 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.193 :
((( -نفسه ،ص ،125 :ومناهج علم اللغة ،ص.263
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص ،195 :و :مناهج علم اللغة ،ص.263 :
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معهد (ماسا شوسيتس Massachusetts Institute of Technology
 ،MITفقد كانت تتجاور فيه «أعالم يف الرياضيات ،واملنطق،
وعلم النفس .)1(» .... ،فهذا املعهد ميثل «عملية ال ّنضج النهايئ
لتشومسيك» (.)2
تب َّوأ (تشومسيك) مكان ًة عالي ًة يف علم اللّغة يف القرن العرشين؛
والصدمة التي أراد أن
ذلك أ ّن أبعاد طموحه وتجديده ال ّنظري
ّ
يحدثها وأحدثها يجعل الباحث قليل ال ّزاد من املعرفة اللّغويّة يحار
الصف لسلسلة الخصومات هذه أو
بني أن يعترب «تشومسيك ال ّنتاج ّ
تلك ،وإ ّما أ ْن نعتربه (سوسور) ورمبا كان يف الوقت نفسه أرسطو
وديكارت وهمبولد ،وسابري ،وتروبتزكوي وبانيني النصف الثاين من
القرن العرشين»(.)3
إ َّن سـنة (1957م) بالنسـبة إىل الـ ّدرس اللسـاين لديـه هي نقطة
التحـ ُّول ال ّرئيسـة ،فقـد نشر (تشومسكي) كتابـه (ال ُبنـى ال ّنحويـة
وليـدي ـ
 ،)Syntactic Structuresوفيـه بسـط قواعـد ال ّنحـو التّ
ّ
التحويلي ،فغـدا (تشومسكي) حامـل لـواء املعارضـة والتّحـدي
البلومفيلـدي الّذي سـاد عقـو ًدا طويلة ،فكان (تشومسكي)
للفكـر
ّ
هـو «الـذي تحـ َّدى برصاحـة ووضـوح ،معظـم األسـس الفلسـف ّية
للبلومفيلديّـة»(.)4
وغدا (تشومسيك) ورفاقه القواعديّون التّوليديّون هم َم ْن ميثلون

((( -مناهج علم اللغة ،ص( ،263 :حاشية املرتجم).
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.195 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.194 :
((( -موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب ،ص.344 :
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البلومفيلدي ،وهم وحدهم ـ عىل
ّغوي
ّ
هذه املناقضة للفكر الل ّ
()1
اإلطالق ـ املعارضون األكرث بروزًا وتع ّد ًدا .
وقد تغيّا (تشومسيك) من كتابه (البنى النحوية) سابق الذّكر «بناء
ريا تأسيس نظرية
نحو لتوليد الجمل ،ووصف خواص األنحاء ،وأخ ً
للبنية اللّغويّة دون صلة بلغات مفردة»(.)2

مفتاح لفهم العقل
لقد كان (تشومسيك) ينظر إىل اللّغة عىل أنّها
ٌ
فهم جزئ ًّيا ،وأ ّن علم اللّغة هو فر ٌع من علم يس َّمى (علم
ين ً
اإلنسا ّ
نفس املعرفة)( )3؛ ذلك أ َّن العقل ـ عند تشومسيك ـ ليس صفيحة
بيضاء تنتظر االنطباعات الّتي ستأتيه فتنطبع فيه ،لك ّنه مزو ٌد بربنامج
واضح يستطيع به استقبال املعلومات وتفسريها وتخزينها(.)4
وينبني عىل ذلك أ َّن «تعلّم اللّغة األوىل هو العملية الّتي يقوم
خ الطّفل نحو الّتجربة العشوائية للكالم»( ،)5ويحدث هذا بتأثري
بها م ّ
نظامٍ مح َّدد يقوم بإدخال هذه املعلومات وتفسريها ،وبذلك يكون
ّغوي للّغة األوىل نشاطًا يعتمد عىل مك ّونٍ موجود
االكتساب الل ّ
()6
خ الطفل ،وهو (جهاز اكتساب اللغة) .
وراث ًة يف م ّ
وقد م َّرت توليدية (تشومسيك) ،مبرحلتني( ،)7ط ّور يف أوالهام
((( -نفسه ،ص.340 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص.271 :
((( -موجز تاريخ علم اللغة يف الغرب ،ص.345 :
((( -نفسه.345 ،
((( -نفسه.345 ،
((( -نفسه.345 ،
((( -مناهج علم اللغة ،ص .277-270
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تص ّوراته حول وظائف علم اللغة ،وط َّور يف املرحلة الثانية نظريّة
شمول أودعها كتابه (مظاهر ال ّنظرية النحوية Aspects of the
ً
أكرث
 )Theory of Syntaxالصادر سنة (1965م).
السطح ّية والبنية العميقة ،فاألوىل
يف ِّرق (تشومسيك) بني البنية ّ
خاصة «بتنظيم الجملة كظاهر ٍة ماديّة» ،يف حني إن البنية العميقة
املعنوي ،وهو
يئ املج ّرد الّذي يحدد املحتوى
ّ
هي «األساس البنا ّ
()1
ترسل الجملة أو تتلقى»  ،والبنية العميقة
موجود يف الذّهن حني َ
ٍ
عالقات ما
تشتمل عىل عد ٍد من الجمل األساسية املنظمة وفق
ٍ
معي ،وهي قابلة إىل أن تتح ّول إىل بني ٍة سطح ّي ٍة من خالل
لغرض ّ
عمليات شكلية يطلق عليها اسم (التحويالت القواعدية)(.)2

يس ّمي (تشومسيك) التّملك الفطري لآلليات العا ّمة الّتي تنقل
البنى العميقة إىل بنى سطحيّة (الكفاءة اللّغويّة) ،وهي قدر ٌة توليديّ ٌة
ال تفسرييّة ،قدرة عىل الفهم ،واإلنتاج ،والتمييز( .)3وترتبط الكفاءة
عفوي عىل توليد عد ٍد كبريٍ من الجمل
بقابل ّية املتكلّم عىل نح ٍو
ّ
كل متكلّمٍ أو سامع ،فهي معرف ٌة
وفهمها( .)4وهي موجود ٌة لدى ِّ
حدسيّ ٌة أو ضمنيّة للغة ميكن بها توليد جملٍ وفهمها م ًعا(.)5

ومفهوم الكفاءة اللّغويّة هذا يع ّد «حدث ًا ها ًما من وجهة نظ ٍر معرفيّة
اإلبداعي للّغة أو
 ،» ...فهو يرتبط بعرى وثيق ٍة «مبفهوم املظهر
ّ
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.202 :
((( -نفسه ،ص.203 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص[ 287 :حاشية املرتجم] ،و :مدخل إىل األلسنية ،ص.301 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.301 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.204 :
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ّغوي )Performance
بإبداعيتها»( .)1ويقابل ذلك ما أسامه (األداء الل ّ
ٍ
موقف ما( ،)2أو هو األداء
الذي يراد به التداول اإلجرايئ لِلُغ ٍة ما يف
يل للكفاءة اللّغويّة(.)3
الفع ّ
وقد رأى (تشومسيك) أ َّن مثة فرقًا جوهريًّا بني منهجه وبني
علوم اللّسان ّيات السابقة عليه ،ويتمثّل هذا الفرق يف أنّه سعى إىل
تقديم «نظريّ ٍة لغويّ ٍة وليس عل َم لغ ٍة عا ٍّم [كذا] ،نظري ٍة دقيق ِة البناء
يايض
املنطقي وال ّر
استنتاجي باملعنى
ج فريض
عىل شكل منوذ ٍ
ّ
ّ
ّ
لهذا التعبري»(.)4

إن نظرية (تشومسيك) التّحويل ّية التّوليديّة مل تنجم من فراغ ،بل
جهت إىل البنيويّة ،ما دفع إىل
كانت والدتها بفعل االنتقادات الّتي ُو ِّ
ين متجاو ٍز وصفي َة (سوسور) ،فاتّجه البحث نحو الوصف
منهج لسا ّ
والتفسري بعد أ ْن كان مقصو ًرا عىل الوصف فحسب ،وال يكون
ٍ
قواعد
إل من داخل اللّغة( ،)5والتّوليديّون إنّ ا يتغ ّيون صوغ
التفسري ّ
عا ّمة تشمل اللّغات كافة ،وهذا يتطلب منهم وجود أصو ٍل افرتاض ّي ٍة
لنامذج لغويّة تستنبط استنباطًا منطق ًّيا ورياض ًّيا(.)6
ين الّذي
لقد أفاد (تشومسيك) من ّ
كل معطيات ال ّدرس اللّسا ّ
ين يف القرن العرشين ،ومن
بسط أجنحته عىل سا ِ
ح ال ّدرس اللّسا ّ

((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.205 :
((( -مناهج علم اللغة ،ص.287 :
((( -مدخل إىل األلسنية ،ص.301 :
((( -علم اللغة يف القرن العرشين ،ص.209 :
((( -علوي ،حافظ إسامعييل :من قضايا اللغة العربية يف اللسانيات التوليدية ،عامل
الفكر ،ع ،1مجلد  ،2008/37ص.145 :
((( -نفسه ،ص.145 :
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ذلك (توزيعية) (هاريس) الّتي أراد بها مناقضة أستاذه (بلومفيلد) ،إذ
ٍ
أسس تحويل ّية(.)1
اعتمد يف صوغ اللّغة عىل

ين من
وقد كان لـ (تشومسيك) كبري األثر يف انتقال الدرس اللّسا ّ
املستوى التصنيفي إىل املستوى التنظريي؛ فقد كانت املدارس
السابقة عليه تجعل وكدها يف تصنيف الوقائع اللّسان ّية ووصفها،
قاصد ًة من وراء ذلك إىل وضع تنظيم يعمل الوقائع موضوع ال ّدرس.

((( -نفسه ،ص.145 :
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الخامتة
السابقة إىل جمل ٍة من ال ّنتائج،
نخلص مام تق َّدم يف ّ
الصفحات ّ
لعل منها:
ّ
ين نشأ متداخل التّخوم مع بعض العلوم
1.1أ ّن ال ّدرس اللّسا ّ
ٍ
يشق
اللّغويّة األُخرى ،من نحوٍ،
ورصف ... ،لك ّنه أخذ ّ
مستقل عن غريه من العلوم ،وينظر إىل اللغة نظر ًة
ًّ
طريقه
خاصة به.
كل ّية ،وطمح إىل بناء نظريّة
ّ
دت ،فكانت هناك البنيو ّية،
2.2أنَّ ال ّتيارات اللّسان ّية تعدّ ْ
والسلوك ّية ،وال ّتوزيع ّية ،والوظيف ّية ،وال ّتوليديّة،
وال ّذهن ّية،
ّ
ولكل منها
ّ
لكل اتّجاه منها أصوله الفكريّة والفلسف ّية،
وكان ّ
الخاصة يف الدّ راسة اللّسان ّية .ولكن يبدو أنّ منها ما
جهاته
ّ
تو ّ
ٍ
خاص ،كال ّذهن ّية،
ني ومرتبطًا بفك ٍر
كان محكو ًما
بغرض مع ٍ
ٍّ
بالصعوبة
والسلوك ّية ،واتّصف بعضها ـ كال ّتوزيعية ـ
ّ
ّ
ً
مستحيل ،فخرجت من
والصالبة مام جعل استمرارها
ّ
عباءتها تحويل ّية (تشومسيك) وتوليديته.
3.3ابتعدت بعض ال ّتيارات اللّسان ّية ابتعادًا كثريًا عن واقع الدّ رس
والسلوك ّية لـ
اللّسا ّ
ين ،كام هي حال ال ّذهن ّية لـ (سابري)ّ ،
(بلومفيلد) ،فكان ذلك االبتعاد مؤذنًا بانتهائها ،مؤكّدً ا عدم
جدواها يف الدّ راسة اللّغويّة.
ين سكون ًيا ،فلم يثبت عىل حال،
4.4مل يكنِ الدّ رس اللّسا ّ
َتى،
وهذا دليل حيويّ ٍة وامتدا ٍد ،فكانت ال ّنظريات اللّسانية ت ْ َ
تحاول ّ
السابقة.
اللحقة منها تجاوز ما ُو ِّجه من نق ٍد إىل ّ

الخاتمة

الوصفي
5.5تعدُّ جهود (فرديناند دو سوسور) ذروة سنام الدّ رس
ّ
ين الّذي بسط سلطته عىل القرن العرشين عا ّمة ،ذلك
اللّسا ّ
ت لها أث ًرا ظاه ًرا يف الدّ ارسني الّذين تلوه.
أنّ مقوالته وجدَ ْ
ين الّذي تبناه (تشومسيك) هو املرحلة
6.6أنّ املنهج اللّسا ّ
خرج من
الثّانية املهمة يف الدّ راسات اللّسان ّية ،وهو اتّجا ٌه
َ
عباءة ال ّتوزيع ّية وأستاذها (زيليغ هاريس) ،وما زال تأثريه
الساعة ،عىل
منذ أن نرش كتاب (البنى ال ّنحويّة) حتى هذه ّ
الرغم مام وجه إليها من انتقاد.
ين األكرث نجاع ًة يف الوقوف عىل سبل
ّ
ولعل هذا االتجاه اللّسا ّ
االكتساب اللّغويّة من جهة ،ويف قدرة متكلم اللّغة عىل توليد
ٍ
قياسا ملا مل ترفده به البيئة اللغوية عىل مارفدته به.
عبارات جديد ٍة ً
خاصة،
َقيت هذه النظريات عا ّمة ،والوظيف ّية وال ّتوليديّة
وقد ل ْ
ّ
الساح العرب ّية ،فكان لها ممثلوها
متظهرات يف الدّ رس اللّسا ّ
ين يف ّ
وأقطابها الّذين سعوا إىل استثامر األصول ال ّنظريّة لهذه ال ّتيارات
وتوظيفها يف دراسة اللّغة العرب ّية ،مع أنّنا ال نعدم يف تراثنا بعض
مثل هذه األفكار عند بعض اللّغويني الّذين كانوا ميزجون الدّ رس
ين ،الّذي
حوي
ال ّن
بالبالغي ،ويأيت عىل رأسهم عبد القاهر الجرجا ّ
ّ
ّ
وليدي ،وأبو الحسن
يل ال ّت
ّ
تنطق آثاره بكثري من مقوالت ال ّنحو ال ّتحوي ّ
الفارقي الّذي ال نعدم ذلك عنده ،وال سيام يف كتابه (تفسري املسائل
ّ
()1
املشكلة يف أ ّول املقتضب)  ،إذ إِنَّ مناذجه وأمثلته ال تخرج عام
كان يدعو إليه (تشومسيك).
((( -حقَّقه د .سمري معلوف ،ونرشه معهد املخطوطات العربية ،القاهرة1993 ،م.
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ولكن هذا ال يحجب عن أعيننا ال ّرؤية ،وال يدفعنا إىل االدعاء
السباقون ،وأنّ الغرب ليس له فضل ال ّريادة،
بأنّنا ـ نحن العرب ـ ّ
َ
أصول
ين لدينا ـ عىل تعدّ د اتجاهاته ـ ال ميتلك
فإنّ الدّ رس اللّسا ّ
نظريَّ ٍة متكاملة ،وال يعدو أنْ يكون طفرة ،وليس نتيجة تراكامت
نب نظريته ّ
إل باالتّكاء
معرفية ،مع إمياننا أنّ (تشومسيك) نفسه مل ي ِ
عىل دراسته اللّغة العرب ّية ونحوها ،هذه اللّغة الّتي ت ّتفق والعرب ّية يف
األصل الواحد.
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األوىل1412 ،هـ1992/م.
•األندليس ،ابن حزم :اإلحكام يف أصول األحكام ،مطبعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
•األنصاري ،ابن هشام ،املباحث املرضية املتعلقة بـ ( َم ْن)
الرشطية ،حققه د .مازن املبارك ،دمشق1987 ،م.
•األنطايك ،محمد :الوجيز يف فقه اللّغة ،دار الرشوق،
بريوت1969 ،م.
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•الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :العني ،تحقيق :د .مهدي
املخزومي ،ود .إبراهيم السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل ،د.
ت.
•أنيس ،إبراهيم :األصوات اللّغويّة ،مكتبة األنجلو أمريكية،
القاهرة ،ط1971 ،4م.
•أونج ،والرت ج :الشفاهية والكتابة ،عامل املعرفة ،شباط،
1994م.
•إيلوار ،رونالد :مدخل إىل اللّسان ّيات ،ترجمة بدر الدين
القاسم ،وزارة التعليم العايل ،دمشق1980 ،م.
•بارتشت ،بريجتيه :مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى
نعوم تشومسيك ،ترجمة د .سعيد حسن بحريي ،مؤسسة
املختار للنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط.2004 ،1
•باملر ،ف .ر :علم الداللة ،ترجمة مجيد املاشطة ،الجامعة
املستنرصية ،بغداد1985 ،م.
•باي ،ماريو :أسس علم اللّغة ،ترجمة د .أحمد مختار عمر،
عامل الكتب ،القاهرة1983 ،م.
•برش ،كامل :علم اللّغة االجتامعي ،دار غريب للطباعة
والنرش ،القاهرة1995 ،م.
•بوبو ،د .مسعود :أثر الدخيل عىل العرب ّية يف عصور
االحتجاج ،وزارة الثقافة بدمشق ،ط1978 ،1م.
•بيشت ،هربرت ،وجينفر دراسكاو :مقدمة يف املصطلحية،
ترجمة د .محمد حلمي هليل ،جامعة الكويت2000 ،م.

المراجع

•الرتايب ،د .دفع الله :تعريب الرموز ،مجلة مجمع اللّغة
العرب ّية ،مج ،71ع.1
•التنغيم يف إطار النظام النحوي :مجلة جامعة أم القرى ،ع
 ،14السنة .1996 – 1417 ،10
•جرمان ،كلود ،ولوبالن ،رميون :علم الداللة ،ترجمة نور
الهدى لوشن ،دار الفاضل ،دمشق1994 ،م.
•حجازي ،د .محمود فهمي ،األسس اللّغويّة لعلم
املصطلح ،ط ،1دار غريب للطباعة ،القاهرة1977 ،م.
•حجازي ،محمود فهمي :مدخل إىل علم اللّغة ،القاهرة،
1989م.
حسان ،متّام :اللّغة العرب ّية معناها ومبناها ،الهيئة املرصية
• ّ
العامة للكتاب1979 ،م.
حسان ،متّام :اللّغة بني املعيارية والوصفية ،القاهرة،
• ّ
1958م.
حسان ،متّام :مناهج البحث يف اللّغة ،دار الثقافة ،الدار
• ّ
البيضاء1394 ،هـ1974/م.
•حسني ،محمد الخرض :دراسات يف العرب ّية وتاريخها،
دمشق ،املكتب اإلسالمية1960 ،م.
•الخويل ،محمد عيل :معجم علم اللّغة النظري ،مكتبة
لبنان-نارشون.
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•دوبيكري ،لويك :فهم فرديناند دو سوسور وفقًا ملخطوطاته:
مفاهيم فكرية يف تط ّور اللّسان ّيات ،ترجمة :رميا بركة،
املنظمة العرب ّية للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة ،بريوت،
ط2015 ،1م.
•دو سوسور ،فردنياند :محارضات يف األلسنية ،ترجمة
يوسف غازي ومجيد نرص ،دار نعامن ،بريوت1984 ،م.
•دو سوسور ،فرديناند :علم اللّغة العام ،ترجمة يوئيل عزير،
العراق.
•دو سوسور ،فرديناند :فصول يف علم اللّغة ،ترجمة أحمد
نعيم الكراعني ،دار املعارف الجامعية ،اإلسكندرية،
1985م.
•ديكرو ،أوزاولد :القاموس املوسوعي الجديد ،ترجمة
منذر عيايش ،جامعة البحرين2003 ،م.
•ال ّراجحي ،عبده :النحو العريب والدرس الحديث ،دار
النهضة ،بريوت ،ص1986 :م.
•روبنز ،ر .هـ :موجز تاريخ علم اللّغة ،ترجمة د .أحمد
عوض ،عامل املعرفة ،الكويت ،ع 1997 ،227م.
•زكريا ،فؤاد :التقليد العلمي ،عامل املعرفة ،الكويت
1978م.
•زكريا ،ميشال :التطور الذايت يف األلسنية التوليدية
والتحويلية ،مجلة الفكر العريب املعارص ،ع .1983 ،25

المراجع

•زكريا ،ميشال :املك ِّون الداليل يف القواعد التوليدية
والتحويلية ،مجلة الفك العريب املعارص ،العددان
(.)19/18
ّغوي التاريخي ،دار األندلس،
•السامرايئ ،إبراهيم :التط ّور الل ّ
بريوت1983 ،م.
•سامسون ،جفري :مدارس اللّسان ّيات ،التسابق والتطور،
العلمي واملطابع ،جامعة امللك
ترجمة زياد كبة ،ال ّنرش
ّ
سعود1417 ،هـ.
الساقبي ،د .وليد :األسلوبية الصوتية وتحليل الخطاب،
• ّ
دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة2016 ،م.
•السعران ،محمود :علم اللّغة :مقدمة للقارئ العريب ،دار
النهضة ،بريوت ،بال تاريخ.
•سفر التكوين.
•سلييك ،خالد :من النقد املعياري إىل التحليل اللساين،
مجلة عامل الفكر ،الكويت ،مج ،23ع1و1994 ،2م.
ّغوي وآراء التقادمية،
السيد ،صربي :تشومسيك وفكره الل ّ
• ّ
دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1989 ،م.
•شنوقة ،السعيد :مدخل إىل املدارس اللّسانيّة ،املكتبة
األزهرية ،القاهرة2008 ،م.
•طحان ،رميون :األلسنية العربيّة ،دار الكتاب العريب،
بريوت1972 ،م.
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•طليامت ،د .غازي :يف علم اللّغة ،ط ،3دار طالس،
دمشق2007 ،م.
•عبد التواب ،رمضان :املدخل إىل علم اللّغة ومناهج
ّغوي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1985 ،م.
البحث الل ّ
•عبد العزيز ،محمد حسن :مدخل إىل علم اللّغة ،القاهرة،
1983م.
•العلوي ،شفيقة :محارضات يف املدارس اللّسان ّيات
املعارصة ،أبحاث للرتجمة والنرش ،بريوت2004 ،م.
•عمر ،أحمد مختار :األلسنية ،عامل الفكر ،مج  ،20ع ،3
1989م.
ّغوي عند العرب ،طرابلس،
•عمر ،أحمد مختار :البحث الل ّ
1972م.
ّغوي ،عامل الكتب،
•عمر ،أحمد مختار :دراسة الصوت الل ّ
القاهرة1976 ،م.
•غازي ،يوسف :مدخل إىل األلسنية ،منشورات العامل
العريب الجامعية ،دمشق ،ط1985 ،1م.
•الفراهيدي ،الخليل بن أحمد :العني :تحقيق :د .مهدي
املخزومي ،ود .إبراهيم السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل.
•فلرش ،هرني :العربيّة الفصحى ،ترجمة د .عبد الصبور
شاهني ،دار املرشق ،بريوت ،ط1983 ،2م.

المراجع

•فندريس ،ج :اللّغة ،تعريب عبد الحميد الدواخيل ومحمد
القصاص ،مكتبة األنجلو املرصية.
•الفهري ،عبد القادر الفايس :اللّسان ّيات واللّغة العرب ّية ،دار
الشؤون الثقافية ،بغداد .1985
•الفياض ،محمد جابر :أهمية اللّغة يف الحياة اإلنسانية،
مجلة اللّغة العرب ّية والوعي القومي1984 ،م ،مركز دراسات
الوحدة.
•الفريوزأبادي ،القاموس املحيط (فقه).
ّغوي ،دار الفكر،
•قدور ،أحمد :اللّسان ّيات وآفاق الدرس الل ّ
دمشق2001 ،م.
•قدور ،أحمد :مبادئ اللسانيات العا ّمة ،جامعة حلب،
2006م.
•قضامين ،رضوان :مدخل إىل اللّسان ّيات ،مديرية الكتب
واملطبوعات الجامعية ،منشورات جامعة البعث ،بال
تاريخ.
•كانتينو ،جان :دروس يف علم األصوات العرب ّية ،ترجمة
صالح القرماوي ،تونس1966 ،م.
•الكفوي ،أبو البقاء :الكليات ،أعده للنرش د .عدنان
درويش ،ومحمد املرصي ،وزارة الثقافة ،دمشق-1981 ،
1982م.
•كامل ،ربحي :دروس يف اللّغة العربية ،مطبعة جامعة
دمشق1960 ،م.
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•ليونز ،جون :اللّغة واللّغويّات ،ترجمة د .محمد العناين،
عمن ،ط2008 ،1م.
دار جريرّ ،
•ليونز ،جون :تشومسيك ،النادي األديب ،ترجمة د .محمد
زياد كبة ،الرياض ،ط1987 ،1م.
•ليونز ،جون :نظرية تشومسيك اللّغويّة ،ترجمة حلمي
خليل ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1985 ،م.
•مارتينيه ،أندريه :مبادئ اللّسانيّات ،ترجمة زهري الحمو،
وزارة التعليم العايل ،دمشق.
•مانيس ،دانييل :علم اللّغة ،ترجمة سهيل عثامن وعبد
الرزاق األصفر ،املوقف األديب ،ع 1982 ،136 -135م.
•املبارك ،محمد :فقه اللّغة ،دار الفكر ،دمشق1972 ،م.
ّغوي
•املتوكل ،أحمد :املنحى الوظيفي يف الفكر الل ّ
يب ،دار األمان ،الرباط ،ط2006 ،1م.
العر ّ
•املتوكل ،أحمد :الوظائف التداولية يف اللّغة العرب ّية ،دار
الثقافة ،الرباط ،ط1985 ،1م.
•املريس ،ابن سيده :املحكم واملحيط األعظم ،تحقيق:
عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ2000/م.
•مرعي ،عيد :اللسان األكادي ،وزارة الثقافة ،دمشق2012 ،م.
ّغوي ،سلسلة كتاب الرياض،
•املزيني ،د .حمزة :التح ّيز الل ّ
ع 2004 ،125م.

المراجع

•املزيني ،د .حمزة :مراجعات لسانية ،سلسلة كتاب
الرياض ،ع 1420 ،75هـ.
ين يف الحضارة
•املسدي ،عبد السالم :التفكري اللّسا ّ
العرب ّية ،تونس1981 ،م.
•املسدي ،عبد السالم :قاموس اللّسان ّيات ،الدار العربية
للكتاب ،بال تاريخ.
•مطر ،عبد العزيز :علم اللّغة وفقه اللّغة ،تحديد وتوضيح،
قطر1985 ،م.
•مطر ،عبد العزيز :علم اللّغة وفقه اللّغة ،قطر1983 ،م.
ّغوي التاريخي ،مجمع اللّغة العرب ّية ،القاهرة،
•املعجم الل ّ
1976م.
•منصور ،عبد الحميد :علم اللّغة النفيس ،الرياض1403 ،
هـ.
•مونان ،جورج :تاريخ علم اللّغة حتى القرن العرشين،
ترجمة بدر الدين القاسم ،وزارة التعليم العايل1981 ،م.
•مونان ،جورج :تاريخ علم اللّغة حتى القرن العرشين،
غزاوي ،وزارة التعليم ،مطابع مؤسسة
ترجمة نجيب
ّ
الوحدة1972 ،م.
•وايف ،عيل عبد الواحد ،علم اللّغة ،نهضة مرص للطبع،
القاهرة1984 ،م.
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، قضايا أساسية يف علم اللّسانيّات الحديث: مازن،•الوعر
.م1988 ،1 ط،دار طالس
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•	
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