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Abstract: 

Modern linguistic theory has presented multiple linguistic cognitive 

problems Including: Langue, Langage and the function of language 

and its relationship to thought. And based on the fact that language 

is above all a human phenomenon that can be described and formed 

We tried to study a linguistic Category of the Arab scholar Ibn Jinni 

(d.392 AH) in ((The limit of the language is voices that all people 
express their purposes)), And analyze it according to modern 

linguistic theories The research is divided into three topics: the 

idiomatic dimension, the philosophical-linguistic dimension, and the 

functional dimension represented by: the social function, which is 

divided into several functions, including: expressive, deliberative, 
communicative, and is concluded with a conclusion that summarizes 

the results of the research. 
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 2هناء محمود إسماعيل

 
 الملخص

مت النظرية اللسانية الحديثة
ّ
ثنائية اللغة  :منها، ِإشكاالت لسانية معرفية متعددة قد

ء ظاهرة ، واللسان ي
ا من أن اللغة قبل كل ش 

ً
ووظيفية اللغة وعالقتها بالفكر....وانطالق

مت   
ي جوهرها بنية تصوغها ، إنسانية قابلة للوصف والتشكيل والتر

 
الداللة وهي ف

ا ... ذلك التر ي اث اللغوي العرب 
ي التر

 
ث واالستعمال حاولنا استقراء تلك اإلشكاالت وتتبعها ف

ق(  ولم َيحتر
َ
ضج

َ
عىل مّر -ونصوصه العميقة ، فقد أثبتت متونه اللغوية ؛الذي هو)علم ن

 المعارصة -األزمان 
َ
 والنظريات اللسانية

َ
 .قدرتها عىل محاورة األفكاَر اللغوية

)تومن تل ي
ي ))حد الل392ك المقوالت اللسانية مقولة عالم العربية ابن جن 

 
غة ـه( ف

ّ أصوات يعت  كل قوم عن أغراضهم( ي
اب  واستنباط ، ( وعمدنا فيها إىل استنطاق النص التر

ي ضوء المقاربة المعرفية واتفاق أغلب الدارسي   
 
ي الحديث منها ف

أصول النظر اللساب 
ي ال

 
ي ف

ر
ّ الحديث. وستفصل مباحث البحث األبعاد المحدثي   عىل وجوه التالف ي

نظر اللساب 
ي ثالثة أبعاد متمثلة بـ، واألنظار اللسانية المعارصة المستنبطة منها 

 
البعد  :وتتلخص ف

ي اللغوي، االصطالحي 
ي المتمثل، والبعد الفلسف 

ي  :والبعد الوظيف 
بالوظيفة االجتماعية النر

ية: تتفرع إىل عدة وظائف منها َويختم بخاتمة تجمل نتائج .التواصلية، ليةالتداو ، التعبت 
 .البحث

 .الوظيفة، المقولة، اللغة: الكلمات المفتاحية

 

 
 المقدمة: 

ي )ت
ي حبها ووصفها وأحكام لغتها 392عالم العربية واللسان أبوالفتح بن عثمان بن جن 

 
ي اللغة العربية فأجاد ف

 
ير  ف

ُ
ـه( افت

ا رفعه عن كل مذهب
ً
ّصل لكثت  من النظريات اللغوية وقواني   النظام اللغوي كنظرية اكتساب وأ، وسحر أرسارها افتتان

ي الدرس ، واالشتقاق، والتوقيف واالصطالح، اللغة
 
ونظرية النحو واالعراب..وكان لتلك الدراسات العميقة صداها ف
ي 
(وفق النظر اللساب  ي

ي قراءة فكر)ابن جن 
 
ي وفرة الدراسات البحثية ف

 
 الحديث اللغوي الحديث وانعكس ذلك ف

ي 1) غوي العرب 
ُّ
رس الل

َّ
ي الد

 
ي ف

ي شغلها أقيمت ندوة علمية)مركزية ابن جن 
ة النر . فلماذا .(2019(؛وللمكانة العلمية الكبت 

ي  م من أعالم الفكر اللغوي العرب 
َ
ل
َ
ي ع

 
ة ؟؟؟، تنظم ندوة دولية علمية ف

َ
َمن يفصلنا عنه أكت  من ألف َسن

َ
ي ز

 
فكان من أهم  ف

 إىل دالالتها أن الفكر ا
َ
 النحوية والنظرياِت اللسانية

َ
 حيا ُيحاوُر األفكاَر اللغوية والمناهج

ً
 متطورا

ً
ي ما زال فكرا للغوي العرب 

ي البحث اللغوي من جهة أخرى)، (2اليوم من جهة )
 
ّ ف ي  والحضاري العرب 

ّ
ي
ا اىل السبق التاريخ  ً  .(3ومشت 

ي أوال  لنظريات اللسانية المعارصة له بشهادة اغلب الباحثي   ومقاربة ا، انطلق بحثنا من أصالة الفكراللغوي العرب 
، (Rubens )روبت    :ومنهم مازن الوعر؛ فقد " أثبت باحثون لسانيون غربيون معتدلون ومنصفون أمثال، (4المعارصين )
ي ؛وذلك عن طريق وسائل مختلفة سواء (، Chomsky)وتشومسكي  اث اللغوي العرب 

وكوك تأثر اللسانيات الحديثة بالتر
اث اللغوي باللغة العربية ة: االطالع عىل التر ة عن طريق ترجمة أعمال النحاة واللغويي   ، أكانت مبارس  أم غت  مبارس 
ة وباللغة األلمانية ي قوله ( وينقل الوعررأي عالم اللغة األمريكي تشومسكي 5" ).والبالغيي   العرب إىل لغات أجنبية كثت 

 
 :ف

ي مرحلة متقدمة عن الزمن "لو التفت الغرب المعارص إىل التأريــــ
 
ي لكان علم اللسانيات الحديث ف ي العرب 

اب  خ اللغوي التر
 (6الذي هو فيه.... " )

بر بعد  (Deidre Wilsonوديدري ولسون ، Dan Sperber ورأي آخر يثبته مؤلفا كتاب)نظرية الصلة والمناسبة دان سبت 
ي اللسانيات عند 

 
صيلية العربية ف

ً
ي  اطالعهما عىل الجهود التأ

 
 عمل األستاذ هشام الخليفة ف

ّ
األستاذ هشام الخليفة " إن

اثية( اللتي   تسنت لنا الفرصة لقراءتهما 
ي ، الفعليات الحديثة والفعليات)العربية التر

 
ي إعادة النظر ف

 
وهذا العمل يساعدنا ف
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ي 
ي الفعليات الحديثة كانت قد سبقت :الفعليات الحديثة من منظور تأريخ 

 
ّ فاالفكار المركزية ف ي اث العرب 

ي التر
 
دراستهما ف

ّ يجب أن يجعلنا أكت  تواضًعا .وكان قد تم تطوير أفكار أساسية، اللغويّ  ي
 اتخاذ هذا المنظور التأريخ 

ّ
وهو كذلك يبي   ، إن

ي وضع يجعلنا نتعلم من بعضنا البعض")
 
 .(7لنا بوضوح كم نحن جميًعا ف

" 
ّ
ا للعرب وحدهم وهذا يؤكد لنا حقيقة تاريخية حضارية مهمة مفادها أن

ً
ّ ليس ملك ي اث اللغوّي العرب 

ولكنه ملك ، التر
ي اطار النحو العالمي بعد مراعاة سماتها ومزاياها ،  (8حضارة االنسان المعارص" )

 
كما يمكن دراسة اللغة العربية ف

 (9).المخصوصة
ي محاولة ربط جسور المعرفة بي   أصالة المعرفة وحداثتها عمدنا أن نتوقف عند مقولة

 
لسانية عربية جمعت بي    و ف

ي باب )القول عىل اللغة
 
ي الفتح ف ا عن أب 

ً
؟، )التنصيص والتأسيس( تناقلها الباحثون قديًما وحديث ها  (وماهي

ُّ
قال: " أما حد

 ُيعت ر بها كّل قوم عن أغراضهم")
ٌ
ها أصوات

ّ
ّ عىل محاورة10فإن ّ الخي ي  وبيان قدرة العقل العرب 

ّ
ي
اب   ( وتحليل هذا النص التر

ق.).فكر اللغوّي الحديثال اث والعلم الذي نضج ولم يحتر  ( 11..ذلك التر
اث( الذي دعا إليه مصطف  )ويندرج هذا الصنف من الكتابة اللسانية الذي نحن بصدده تحت مصطلح  لسانيات التر

ي شموليته موضوعا لدراسا
 
اث اللغوّي القديم ف ي اعتماد " التر

 
هما ف ته المتنوعة غلفان والحافظ اسماعيىلي علوي وغت 

رعن هذا التصنيف من الكتابات اللسانية ماُيعَرف " بـ)منهج القراءة(، (12")
ُ
(، أو)إعادة القراءة، أّما المنهج الذي يصد

اث وأهدافها قراءة التصورات اللغوية القديمة ي ، ومن غايات لسانيات التر
وتأويلها وفق ما وصل اليه البحث اللساب 

ي حلة جديدة تبي   قيمتها ، لفكر اللغوّي القديم والنظريات اللسانية الحديثةالحديث والتوفيق بي   نتائج ا
 
وإخراجها ف

 (13التاريخية والحضارية ".)
ّ ؛" فقراءة  ي

 
ا متأسي   برأي المسدي الذي يرى فيه اكتمال التأسيس المعرف

ً
وهو منهج موضوعي ال نرى فيه بأًسا والبطش
ي منهج ال يعوزه التأسيس ا

اث اإلنساب  ي حد ذاتهالمت 
 
ي ف

 
ي المنظور التواصىلي العام ، لمعرف

 
فكل قراءة كما هو معلوم ف

ي المنظور التواصىلي العام
 
ا ، تفكيك لرسالة قائمة ف اث اال موجود لغوّي قائم الذات باعتباره نصًّ وإعادة قراءته ، وما التر

اث تأسيس للمستقبل ( 14وهي بذلك اثبات لديمومة وجوده")، تجديد لتفكيك رسالته عت  الزمن عت  الزمن و" قراءة التر
ي بما يسنح ببعث الجديد عت  احياء المكتسب")

ي وقراءته 15عىل أصول الماض  اث العرب 
(.كما اننا ال نقصد قولبة التر

ي له خصوصيته المعرفية والمرجعية الحضارية ، بقوالب لسانية حديثة  الموروث العرب 
ّ
ا لتلك التصورات؛ألن

ً
وقياسه وفق

ي 
ي مناهج الدراسة وأساليب التحليل. ، ال يمكن تجاوزها والفكرية النر

 
من تجديد النظر ف  وال ضت 

ّ عرض وتحليل - ْ
  :مقولة ابن جن 

ا عن اللغة
ً
ا ُمستفيض

ً
ي كتابه )الخصائص(حديث

 
ّ ف ي

ث ابن جن 
ّ
ي باب القول عىل اللغة ، تحد

 
ي هذا المقام قوله ف

 
وما يهمنا ف

 ُيعت ر 
ٌ
ها أصوات

ّ
ها فإن

ُّ
؟ قال: " أما حد  (16..."). بها كل قوم عن أغراضهم. هذا حدهاوماهي

ة  
َ
ول
ُ
ي تحليل )الَمق

 
ع ف  :فنقول لسانيا يستوقفنا بيان اختيارنا لهذا المصطلح (قبل أن نش 

 َومقالة
َ
 َومقاَل

ٌ
ولة

َ
 َوق

َ
وٌل وِقيَل

َ
ل َيقُول ق

َ
ول( ِمن" قا

َ
وهو االلفاظ المفردة ، والجمع أقوال وأقاويل، يتأّسس مصطلح )الق

ي 
  النر

ٌ
 ُمنطِلق

ٌ
: زيد

َ
")، ُيبن َ الكالم منها كزيٍد من قولك

ٌ
ا  17وقاَم زيد

ً
:هواللفظ الموضوع لمعن ى مفرد ي اصطالح النحويي  

 
(وف

ُمفيٍد ، أوُمركًبا ، كان ا أوغت 
ً
ولٌ 18").مفيد

َ
 (19وليَس كّل قوٍل كالًما.")، (و" كّل كالٍم ق

ول(
َ
ة())( ومصطلح 20) ويرد مصطلح)الق

َ
ول
َ
ي الدراسات21الق

 
جم واحد وهو  ( ف  (utterance)اللسانية تحت مصطلح متر

ي كونها تتكيف تبًعا لعنارص الخطاب وسياقاته المتنوعة ؛ِلتدل عىل" أي قطعة معينة من اللغة سواء 
 
ة ف وتتخصص األخت 

ي سياق مُ ، منطوقة أو مكتوبة من ِقبل ُمتكلم–أكانت كلمة أم عبارةأم جملة أم سلسلة من الجمل 
 
ي أو كاتب معي   ف

 
عي   ف

ّينة من االستعمال اللغوي الُمسَبق، (22مناسبة معينة" )
َ
 القولة "ع

ّ
والُمكّيف بصورة جزئية سياقًيا ، وبتعبت  آخر فإن

ل سلوك لغوي من جانب المتكلم، وثقافًيا واجتماعًيا 
ّ
شك

ُ
 (23" ).وهي ت

ة 
َ
ول
ُ
ي أصولها إىل علوم الفلسفة والمنطقCategory()24أما )الَمق

 
جع ف ، رتباطها بالقضية الحملية وموضوعها وا، ( فتر

عىل الموضوع
ى
ي القضية مقوَل

 
، وجمعها مقوالت ، "فالمقولة هي المحمول ووجه اطالقها عىل المحمول ؛كون المحمول ف

ي تحيط بجميع الموجودات
ي ُيمكن إسنادها إىل كل موضوع، وهي األجناس العالية النر

، أو المحموالت األساسية النر
ةوعددها عند أرسطوع : الجوهر ، ش  ، والفعل، والملك، والوضع، والزمان، والكيف والمكان، واإلضافة والكم، وهي

 (25واالنفعال." )
ي كتابه)

 
ول( ف

َ
ي ِلمصطلح )الق

نا آثرنا اعتماد)الَمقولة، (26ومع استعمال ابن جن 
ّ
قاصدين بها القواني   والتصورات  (إال إن

مة لصورالمعرفة)
ِّ
لّية الُمنظ

ُ
وتصورات معرفية كلية ، حمله من تساؤالت جزئية تنفتح عىل أبعاد فلسفية( ؛ وِلما ت27الك

ي واالجتماعي 
 
. وسنعمد إىل تحليل (وهو الجوهرالذي تتشارك به لسانًيا مع )القولة، من غت  استبعاد لسياقها الثقاف

اثية ي الحديث عىل تنوع نظريا، تراكيب المقولة اللسانية التر
اتب وقرائتها بمنهج الدرس اللساب  ته عت  ثالثة أبعاد تكاد تتر

ي تأصيل النظرية اللغوية العربية. ، منهجًيا 
 
  وتتشارك معرفًيا ف
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 ول: الُبعد االصطالْحّ المبحث األ
 
ّ
عد
ُ
؛ الرتباطها بتحديد األسس العلمية  (Terminologyالنظرية الُمصطلحّية)ت ي

من أحدث نظريات علم اللغة التطبيفر
ي أنظمة المفاهيم ")وتتضح ا، لتحديد المفاهيم

 
ي بناء المعرفة والتحكم ف

 
و" دَراسة ، (28لوظيفة األساس للمصطلح " ف

الالت " )
َ
قيق للَمفاهيم والد

َ
ْبٍط د

َ
ّ ُمعي   ِبض ي

 
ٍل َمْعرف

ْ
ربطها داِخل َحق

َ
ي ت
ظمة الَمفاِهيمّية والَعالِئق النر

ْ
  (.29األن

ي يعالج األسس النظ
ينفالُمصطلحّية " لم تتحول إىل مبحث لساب  ي القرن العش 

 
 (وتتنوع30").رية والتطبيقية إال ف

ُهومّية، تبعا لمرجعياتها الثقافية والفكرية والفلسفية إىل: الُمتصورّية نظرياتها
ْ
 (31).واللسانّية، و الداللّية، والَمف

 اللغة بقوله )
ّ
ّ واستقراء البعد االصطالحي فيها نجد التنصيص عىل َحد ي

ها.... هذا أ)وبالرجوع إىل مقولة ابن جن 
ُّ
ّما حد

ها
ّ
 (.32( )(حد

ي )عملية االصطالح
 
ي العلوم مهمة دقيقة إىل حد كبت  (وتحديد الحدود ف

 
ي األصل اللغوي، ف

ع :فف 
ْ
يشت  الحد إىل: الَمن

اك، (33) ول يشتمل عىل مابه االشتر
َ
ي االصطالح " ق

 
ء " ، وف ي

وعىل ما به االمتياز........ وهو قول دال عىل ماهّية الش 
ي ، (34)

 
ّ  االصطالح النحويّ  وف ي ِء")377ت )عّرفه الزجاح  ي

َّ اُل عىل حقيقِة الش 
َّ
 هو الد

ُّ
( وعند 35ـه( بقوله:"الحد

" هو الَجاِمع الَمانع سم ")، األُصولّيي   )ت ، (36وذلك يشمل الرَّ  والتعريف972ويساوي الفاكهي
ر
  :ـه( بي   الَحد

ّ
" فالَحد

حاة
ُ
رف الن

ُ
ي ع

 
ف ف اه. وال يكون كذلك إال ، يي ّ  واألصول، والفقهاء ، والُمعرر

َ
د
َ
ء عماع ي

ّ  الش  اسمان لُمسم واحد. وهو: ما ُيمت 
ي ، (37ما كان َجامًعا مانًعا")

ي الذي :فيما ُيفّرق المحدثون بينهما تبعا لمنظور التصور الذهن 
 هو التصور الذهن 

ّ
" فالحد

ء وفصله ي
 التعريف هوما ينبثق عن هذا التصور. ، نتصور بمقتضاه جنس الش 

ّ
 (38")وإن

ي الرُسوم " واالتفاق عىل اْصطالح
 
 ف

ر
ي أذهانهم الَحد

 
ي والّصور ف

ا ؛ بل لتمثيل الَمعاب 
ً
صد

َ
ونفوِسهم باالصطالح  لم َيجِر ق

حديدها ")
َ
عريفها وت

َ
 ((ويمت   األعسم بي   )الحد والرسم39عليها وت

ّ
ي حدودهما الفلسفية التصورية

 
ما  ف

ّ
"فالُمخلصون إن

ء ي
ّ ه الش 

ْ
ن
ُ
ّصور ك

َ
 التّميت    يطلبون ت

ُ
بَعه

َ
َمالِه ت

َ
فوسهم ال ِلُمجرد التميت   ؛ولكّن َمهما َحَصل التّصور بك

ُ
ي ن
 
ل َحقيقته ف

ُ
َمث
َ
، وت

 ما ينتهي إليه تأثت  االسم، وَمْن َيطلب التّميت   الُمجّرد يقتنع بالرسم
َ
رفت

َ
هيم األشياء ، فقد ع

ّ
ي تف

 
 والرسم ف

ٍّ
 ، والَحد

َ
رفت

َ
وع

ّص 
َ
ء إىل ت ي

ّ لةانقسام تّصور الش  راِضه، وٍر له بَمعرفة ذاتياته الُمفصَّ
َ
ّصور له بَمعرفة أع

َ
وإن كّل واحٍد منهما يكون تاًما ، وإىل ت

ي الَحْمل ؛وقد يكون ناقًصا فيكون أعّم ِمن االْسم" )
َ  
َرف

َ
ي ط

 
 (40ُمساوًيا لالسم ف

( تنتمي معرفًيا إىل حقل ّ ي
ي  النظرية)ومن خالل ما تقدم يمكننا القول أن )مقولة ابن جن 

 
ها ف ي يمكننا تفست 

المفهومية( النر
ي بضبط

ي تحيل عىل تسميته المصطلحية ضوئها و" فالنظرية المفهومية تعتن 
، المفهوم وفق منظومته المعرفية النر

ا مفهومًيا ")
ً
ي يتمثلها 41وتمكن من تعريفه تعريف

ل "بإدراك تنظيم الخصائص الموضوعية النر
ّ
(؛ ذلك أن المفهوم يتشك

ي ذ
 
ّ ف دها أو يعطيها صورة مجردة، هنهالُمصطلخي ُيجرر

َ
ّ الذي ، ف ي

 
د العالقات المفهومية داخل النسق المعرف

َ
فتتحد

ي ")
ي تحديده الخصائص الموضوعّية42يحتضن الشبكة المفهومية للعلم الَمعن 

 
ّ ف ي

ي تعريف ابن جن 
 
، ( وهو ما وجدناه ف

ي المباحث القادمة. 
 
ي سنفصلها ف

 والعالقات بي   المفاهيم النر
ّ ومن ز  ي لع عىل الموروث العرب 

ّ
 الُمط

ّ
ي العربّية والعلوم األخرى يجد ابتداءالمصنفي   ، اوية أخرى فإن

 
والمصنفات القديمة ف

ي تآليفهم بذكر، المتأخرين
 
دة للعلوم()وقبلهم المتقدمي   ف

ر
ن ُمستقل ؛ألغراض تعليمية ، المبادئ الُمحد

َ
د بها كَل ف

ّ
وُيَحد

ف الطالب بماهّية الِعلم عرر
ُ
ه، ت

ُّ
:)حد ه، وفائدته، وموضوعه، وهذه المبادئ هي ، واسمه، وفضله، ونسبته إىل غت 

ي حدها  وحديث، (43وَمسائله(. )، وُحكمه، واستمداده
 
ة: ف  عن ذكر المبادئ الَعش 

ى
ي عن اللغة لم يأِت منفصَل

ابن جن 
وعلل العربية وظواهر ، ماعواصوله من القياس والس، واإلعراب، وأصلها ونظريات نشأتها..... وعلم النحو وأصوله

 44العربية عىل مختلف مستوياتها اللغوية.)
ّ
ي لمصطلح )الَحد

 استعمال ابن جن 
ّ
ي جذوره األصولية  (( وكذلك فإن

 
ف

ا  ً ي كتب الفقه وأصوله كثت 
 
" كان ينظر ف ي

 ابن جن 
ّ
ا منهج الفقه ، والفقهية نابع من أن ي مباحث النحو كثت 

 
وقد احتذى ف

  (45").وأصول الفقه
ى
بل أسهمت ،  عن ذلك أن كتابه )الخصائص( لم تنبع موارده من رافد واحد فحسبفضَل
ي رفده

 
ة ف مي   والفقهاء والمتفلسفي    :يقول: ، روافدوعلوم كثت 

ّ
ُوو النظر من المتكل

َ
"فهو كتاب )أي الخصائص( يتساهم ذ

اب المتأدّبي   التأّمل له
ّ
ت
ُ
حاة والك

ّ
عه، والن

َ
ي مستود

 
اطب كّل إنسان منهم بما يعتاده ويأنس فقد وجب أن يُ ، والبحث ف

َ
خ

 ( وُيستنبط من ذلك: 46به؛ ليكون له سهم منه وحّصة فيه".)
 النظرية اللغوية العربية لم يسهم فيها علماء اللغة فحسب -1

ّ
بل تعاونت معها علوم أخرى: كأصول الفقه وعلوم ، إن

 .(47... ).الكالم والفلسفة والمنطق
اك العلوم اللغوية واج -2  اشتر

ّ
ي مقولته حضورمتقدمإن

 
ي ف

ي المعرفة اللغوية يدل عىل إن ابن جن 
 
، تماعها وإسهامها ف
 (48).والقواعد الكلّية، ووعي ُمدرك؛ ِلما ُيعَرف اليوم باللسانيات العامة

 
 ْ
 
لغويّ  :المبحث الثان

ّ
ّ ال ْ

لسف 
َ
 :الُبعد الف

ي للغة بإجماع الباحثي   مع تعريفات اللسانيي ّ  المُ 
ا من 49حدثي   )يتوافق تعريف ابن جن  ( ؛ فهو "تعريف دقيق يذكر كثت 
ة للغة ّ عىل الطبيعة الصوتية للغة.الجوانب الممت   ي

ي التعبت  ونقل الفكر ،  واكد ابن جن 
 
، كما ذكر وظيفتها االجتماعية ف
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ي مجتمع
 
كّل قوم لغتهم، وذكر أيضا أنها تستخدم ف

ُ
ل
َ
وظيفة .....وتؤكدالتعريفات الحديثة الطبيعية الصوتية للغة وال.ف

ي آلخر، االجتماعية
 (50") .وتنوع البنية اللغوية من مجتمع انساب 

ي أن: )
 
ّ يشتمل عىل موضوعات علم اللغة الحديث المتمثلة ف ي

غة عند ابن جن 
ّ
 الل

ّ
 (51فحد

 اللغة عبارة عن أصوات. -1
2- .  اللغة وسيلة التعبت 
 وسيلة تعبت  كل قوم عن األغراض. -3
ي الحديث. تنوع اللغات وتعددها بحسب أق-3

ي كل منها تبًعا لبعده اللساب 
 
 وامها ومتكلمها.وسنفصل الحديث ف

ي بـ " حد اللغة أصوات ")  
وهو تقرير علمي دقيق ، وماهّيتها  (( يشت  إىل)الطبيعة الصوتية للغة52إن ترصيــــح ابن جن 

د مفهوم اللغة ب
ّ
ّ للغة؛إذ يتحد ي

ّ الَمنطوق سبق بها التعريفات الحديثة من حيث تحديد النسق اللساب  ـ )األداء الكالمي
ي جوهرها ظاهرة مكتوبة...")، للسان(

 
م أن اللغة ف

ّ
كما إن قرص اللغة عىل ،  (53و"يستبعد الخطأ الشائع الذي يتوه

 علماء العربية لم يكونوا يدرسونها باعتبارها لغة )مكتوبة( شأن علماء )فقه اللغة(
ّ
وإنما  ، األصوات "دليل واضح عىل أن

( ويكاد يتوافق إىل حد ما 54." )(قائمة عىل األصوات شأن أصحاب )علم اللغة ا باعتبارها لغة )منطوقة(كانوا يدرسونه
ي سويت)مع تعريف  ي الكالم "فاللغة هي التعبت  عن األفكار بواسطة األصوات الكالمية  (هت 

 
ي ف

للغة بمظهرها الصوبر
ي كلمات " )

 
 (55المؤتلفة ف

ي )اللغة( بـأنها )أصوا
د ابن جن 

ّ
أو كلمات أو حروف ؛ فاألصوات أشمل ، ولم يصفها بأنها ألفاظ، (speech soundsت حد
ي (، وما ُيعرف بـ )علم األصوات، وهو من اصطالحات علم اللغة الحديث، وأعم

 
الذي كان للعلماء العرب قصب السبق ف

ارس)، وتأسيس أصوله منذ وقت مبكر ، االهتداء إليه  قومان ( "و لم يسبق الغر 1932يقول برجستر
ّ
ي هذا العلم إال

 
بيي   ف

ق الخليل بن أحمد الفراهيدّي" ، وأول من وضع أصوات هذا العلم من العرب، والعرب، و هما: أهل الهند ، من أقوام الش 
ي  وقد فّصل الحافظ اسماعيىلي علوي، (56)

 
ي ف

ي مجال)الصوتيات(و)علم )قوله فيأن أبحاث ابن جن 
 
اث( ف لسانيات التر

ي كتابيه) (األصوات
 
الخصائص(و)رس صناعة االعراب( تدعو اىل الفخر ؛ "ألنه يماثل من نواح عدة أبحاث الصوتيي   ف
ا آراء: كمال بش   (57المعارصين ")

ً
ي العطار.)، وعبد الغفارهالل، مؤيد

 ( 58وبوشنر
األصوات )لمع :أو)علم األصوات( إىل فروع متعددة تتعدد تبًعا ؛لميدانها ومنهجها نحو(، وتتفرع )اللسانيات الصوتية  

) ي
(، النطفر ي

ياب  من أحدث علوم اللسان " ويقرصونه عىل  (phonetics)فعلم األصوات العام ، (59) ....(و)السمعي ، و)الفت  
ي لغة معينة، دراسة أصوات الكالم مستقلة عن تقابالت نماذجها 

 
أو ، و دون نظر إىل وظائفها اللغوية، وعن تجمعاتها ف

ي تنتمي إلي
أو ، علم )وظائف األصوات((:Phonology)اما مصطلح الفونولجيا .(60ها " )حنر معرفة اللغة النر

) (، علم)األصوات التنظيمي ي للغة ، أو)األصوات التشكيىلي
ي تصف و تصنف النظام الصوبر

ويخصص للدراسة النر
 (61معينـة.)

ي للغة بـ
د النسق اللساب 

ّ
ي النظرية اللسانية الحديثة يتحد

 
ء نظام من الرموز فاللغة  " :الرموزوالعالمات()وف ي

، وقبل كل ش 
ي يتعامل بها االنسان تركيًبا ، ومعن  هذا إن اللغة تتكون من مجموعة من الرموز 

أوتعقيدا ". ، واللغة أكت  نظم الرموز النر
(62)  

 :(ترتبط باالشارات والعالماتde Saussure) 1913فاللغة عند فرديناند دي سوست  
ي والصور الصوتية")" اللغة نظام من اإلشارات جوهره الو  

(وقد مت   دي سوست  بي   ثالثة من 63حيد الربط بي   المعاب 
ي )نظرية اللغة(

 
 :وهي ، المصطلحات األساسية ف

ي ، (Langue)مصطلح-1
ية، اللغة العربية :واللغة الواحدة مثل، اللسان :ويعن   ....أو اللغة الفرنسية أو اللغة اإلنجلت  

ي paroieمصطلح )-2
 الستخدام الفردي للغة الواحدة عند الفرد. أو ا، الكالم:( وتعن 

ي للسانيات هو اللسان .( القدرة اللغوية عند االنسان بصفة عامةLangageمصطلح )-3
وانته إىل أن الموضوع الحقيفر

ي ذاته ومن أجل ذاته.)
 
 (64ف

: لسانيات اللغة ي البحث اللغوي والكالم له أ، واللسان، وتميت   دي سوست  بي   ثالث من مستويات اللسانيات وهي
 
همية ف

كة عند أفراد الجماعة  ي ابعادها العامة المشتر
 
المعارص؛ ذلك أنه "يتجاوز االستخدام الفردي للغة اىل ظاهرة اللغة ف

  (65" ).اللغوية
ورة ، أن العالمة اللسانّية "كيان نفشي ذو وجهي   دال و مدلول ويرى دي سوست   ء ذهنيا بالرص  ي

يستدعي تصور الش 
 (66").إنهما مثل وجهي الورقة ال يمكن عزلهما، لعكس صحيحوا، السمعية

أما .أو التصورية او المفهومية، و)المدلول( للصورة الذهنية، ويعتمد دي سوست  مصطلح )الدال(للصورة السمعية
 يةبل عالقة اعتباط، أو عالقة محاكاة، فهي ليست عالقة طبيعية العالقة الناتجة عن الجمع بينهما والرابطة بنهما

ي التصور الكىلي للعالمة اللسانية ؛ألن " اعتباطية العالمة اللغوية .(67)
 
ي العالقات االجتماعية والمجتمع ف

وهو ال ينف 
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( 68").وإدراك التصورات المحسوسة والمجردة نتيجة المواضعة بي   المتكلمي   للسان الواحد، تجعل تسمية األشياء 
ي الخ بمعن  إنه ربط بي   األصوات ودالالتها
 
ي المجتمع. ف

 
 ارج بالتواضع عليها ف

 تشومسكي بي   مستويي   للغة 
(؛ فقد مت   ي المنظور )التوليدي التحويىلي

 
"وهي المقدرة  :الكفاية اللغوية:أما مفهوم اللغة ف

ي ضمن سياق 
 
ي للغة ف

عىل انتاج الجمل وتفهمها وهو المعرفة الضمنية باللغة. اما األداء الكالمي هو االستعمال الىن 
 .( ويكاد يتفق مع مفهوم دي سوست  69)".معي   

ي 
 
ي نظريته ف

 
ي (العالمة اللغوية)وقد استثمر لسانيو حلقة براغ الوظيفية نظرية دي سوست  ف

 
و)ثنائية الدال والمدلول( ف

فيق بي   مناهج دراستها )
ورة التر ي ورص 

( إىل أن " الدال Tropetskoy 1938)(ويذهب تروبتسكوي 70التحليل الصوبر
أما الداللة فليس شيئا بسيطا كما يوحي بذلك تصور ، هما علمان مختلفان يختص علم الداللة بالمدلولوالمدلول يدرس

"فمن الالزم تصور  (71الدال عىل مستوى اللسان وعىل مستوى الكالم") :بل يمكن تقسيمه اىل مستويي   ، سوست  
يا، منهجي   مختلفي   لدراستهما  ئية الحقيقية يستعمل مناهج العلوم الطبيعية فعلم دال الكالم له ارتباط بالظواهرالفت  

وُيسّمي تروبتسكوي العلم األول  .اما الدال فيستعمل مناهج العلوم السيكولوجية واالجتماعية()التجريبية
ي تحديد طبيعة المادة الصوتية المكونة لالصوات وكيفية التلفظ ، ب)االصواتية(

 
ي )الِصواتة(وتتحدد االصواتية ف

والثاب 
 (72بار الصوت ظاهرة طبيعية معزولة." )بها باعت

ي لطبيعة اللغة ال يختص بكونه مسألة معرفة لغوية عامة
يدل عىل الوعي اللغوي  وإنما، ويمكننا القول أن تحديد ابن جن 

ي المتقدم واإلدراك العميق لماهية اللغة وجوانبها)
نظت  قول دي سوست  باعتباطية العالمة  ؛ذلك أننا نجد (73الصوبر
االلغو  ً ي كثت 

ي تفست  ظواهراللغة عىل الربط بي   األلفاظ ية اعتماد ابن جن 
 
ي ، ف

وعىل ، واألصوات بدالالتها عىل المعاب 
ي النصوص القرآنية

 
ي ظواهر الكالم وف

 
ي ف

ر
ي  الحّس اللغوي والذوف

 
ة من كتابه ف ي تصاقب االلفاظ :منها، أبواب كثت 

 
)باب ف

() ي
ي إمساس األلفاظ، (74لتصاقب المعاب 

 
ي  و)باب ف

ي تعليل وجوه 75) (أشباه المعاب 
 
(.ومن استدالالته العميقة ف

ومقابلة اللفظ للصوت: ، التناسب بي   األصوات ومعانيها ومناسبة األصوات لمعانيها باعتبار مخارج الحروف وصفاتها 
ا مقابلة األلفاظ بما ُيشاِكل أصواتها من األحداث فباٌب عظيم واسع قال " ئب عند ، فأمَّ

َ
ل
ْ
عارفيه مأموم؛ وذلك ونهج ُمت

ا ما َيجعلون أصوات الحروف عىل َسْمت األحداث المَعت َّ بها عنها  ً هم كثت 
َّ
وذلك أكت  ، وَيحتذونها عليها ، فيعدلونها بها ، أن

ره
ر
ِضم وقِضم، مما نقد

َ
اء ، وأضعاف ما نستشعره. من ذلك قولهم: خ

َّ
يِخ والِقث

ر
ب؛ كالِبط

ْ
م ألكل الرط

ْ
ض
َ
وما كان من ، فالخ

ها ، وهما من المأكول الرطبنح  شعت 
ُ
ابة

َّ
ُم للصلب اليابس؛ نحو: قِضَمِت الد

ْ
ونحو ذلك.... فاختاروا الخاء ، والقض

ًوا لمسموع األصوات عىل َمْحسوس األْحداث." )، لرخاوتها للرطب
ْ
ي تفريقه بي   76والقاف لصالبتها لليابس؛ َحذ

 
( وف

اِن )قال تعاىل" )، والنضخ أقوى من النضح، ونحوهالنضح للماء  :الدالالت الصوتية " ومن ذلك قولهم
َ
ْين
َ
ِفيِهَما ع

اِن 
َ
ت
َ
اخ

َّ
ض
َ
 (78").والخاء لغلضها لما هو اقوى منه، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف، (77()(ن
 

ّ  :المبحث الثالث ْ
 الُبعد الَوظيف 

ي تح  ( كمبدأFunctionتنطلق النظريات اللسانيات الوظيفية من )الوظيفة 
 
ي ضوء أساشي ف

 
ديد الخصائص الجزئية للغة ف

)وظيفة التواصل()، ظروف االستعمال  (.79والوظيفة األساس هي
ي التواصل ")

 
 (80واللسان عند الوظيفيي   "من وسائل التعبت  المناسبة لغاية ما تتمثل أساس ف

( المرتبط بالسياقات االجتماعية والثقافية ؛إ وقد )التواصىلي ي
ذ " تؤكد عىل وظيفة عرفت حلقة براغ بمنهجها الوظيف 

ي هي التواصل ضمن وظائف أخرى ممكنة بحسب السياق والمقام والبنيات اللغوية المستعملة")
 (.81اللغة األساس النر

ي قوله " "يعت  ب
 
ي ف

ي قصد إليها ابن جن 
: ويمكن استقراء الوظائف اللسانية النر ي

 ها كل قوم عن أغراضهم " مايأبر
ّية-1   :الوظيفة التعبت 

ي تحديد عالقة اللغة بالفكر ووظيفتها بي   التعبت  والتواصلتباينت ال
 
وهل هي تعبت  عن الفكر ، نظرية اللغوية الحديثة ف
 أم هي وسيلة اتصال وتواصل ؟ 

 ؟ وهل التعبت  منفصل عن التوصيل؟ 
ٍّ
عت 
ُ
 واذا كانت للتعبت  عّم ت

ي لسانيات
 
فهي كما يقول مصطف  غلفان "سؤال ، اللغة والفكر  وتبعا لذلك أحالتنا تلك التساؤالت إىل إشكاالت معرفية ف

ي تكاملها 82قديم جديد " )
 
 أو انفصالها كما سنبينه. ، ( وتباينت آراء الباحثي   العرب والغرب ف

ي 
َ بوظيفة اللغة من ، مستقصًيا تلك اإلشكاالت ، ناقش عبده الراجخي مقولة ابن جن  ي

ن 
ُ
ي خت  من ع

وذهب إىل أن ابن جن 
 الشموىلي لألغراض، (Expression تعبت  )حيث إنها

ي ، وبالمعن 
 
والطابع االجتماعي للغة والعقىلي والنفشي الذي يتمثل ف

ي للغة عىل أنه"تعريف قائم عىل االتصال باللغة وليس تعريفا مستوح ، (83)()عالقة الفكر باللغة
وفّش تعريف ابن جن 

" )، (84من خارجها " ) ي
ي للغة فهي .بها)أصوات ُيعت   وقوله، (85فهو "تعريف وظيف 

 ...( تحديد للنسق الوظيف 
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داخل مجتمع ")، نظام من الرموزالصوتية للتوصيل "  كالم  "ويشت  :كما يفهم من كالمه مساواته بينها قائال،  (86او التعبت 
ي )ُيعت  بها كل قوم

". ).ابن جن  : التعبت  يل " وأيضا "يمكن فهمها عىل أنها للتوص (87...( إىل وظيفة اللغة عنده إنما هي
(88). 

واألساسية للتعبت  عن عواطف ، " التعبت  وهي الوسيلة الوحيدة وعند احمد عبد الرحمن الوظيفة األساسية للغة
ولم ينف عن اللغة وظيفة ، (89وقد يتخذ هذا التعبت  صوًرا وأشكاال ")، االنسان وأحاسيسه وأفكاره من الدال إىل الخارج

ي المجتمع ال تقترصعىل )االتصال(90) .التبليغ ونقل األفكار وتوصيلها
 
بل ، ( وذهب نايف خرما إىل أن وظيفة اللغة ف

ي من المشاعر 
ات عن االنفعاالت ، تتعداها إىل وظيفة التعبت  عن الفكر اإلنساب  والشعور باالنتماء واألمان ، والتعبت 

( ي تؤديها اللغة تبفر وظيفتها  ، (91الجماعي
بي   البش  أهم (كـ)وسيلة لالتصال"ولكن عىل الرغم من تعدد الوظائف النر

  (92تلك الوظائف جميعا." )
ي )عن أغراضهم

عن الفكر(استوقفهم قول ابن جن  ي )التعبت 
 
الذي يحيلنا بدوره االخر إىل عدة  (وَمْن أّيد وظيفتها ف

ي عالقة اللغة بالفكر 
 
)األغراض، تساؤالت لسانية تتمحورف ( بلغة العرص )بـ (ووجه الراجخي معن  " ، الحديث التفكت  غت 

ي استعمال لفظة األغراض من استعمال المحدثي   لفظة التفكت  ؛ألنها أكت  اتساعا وشموال من 
 
أن أبا الفتح أكت  توفيقا ف

ي قد يقترصمعناها عىل )الصورة العقلية
( الحادة القاطعة النر " (.اوعىل )العمليات الذهنية (لفظة )الفكر( او )التفكت 

ا(وقد توحي )األغراض( 93)
ً
ي صناعة  أيض

 
ي ينطلق منها المتكلم ويكون سببا ف

"ألوانا من الدالالت النفسية والشعورية النر
 (94" ).ويليه الهدف الذي ينتجه ويصل إليه التعبت  اللغوي، أو تلك من خالل ربط القصد بالغرض، خطابه بهذه السمة

ها عن الفكر؛لتتحول اىل أداة مشاركة و   ي تعبت 
 
ي تكوين هذا الفكر وتشكيلهوتتسع وظيفة اللغة ف

 
" فاللغة ليست :فعالة ف

ل تلك األفكار. فنحن نقسم الطبيعة )أو العالم( بموجب ، مجرد وسيلة للتعبت  عن األفكار 
ّ
شك

ُ
ي ت
بل أنها هي نفسها النر

ي ترسمها لنا لغاتنا القومية "
ي لل95) الخطوط النر

 تعريف ابن جن 
ّ
غة خت  (. ومن هنا ذهب بعض اللغويي   العرب إىل أن

ي عالقة الفكرباللغة
 
ل الطابع العقىلي والنفشي المتمثل ف

ّ
 (96).َمْن َمث

ي المجتمع رفض ما أسماه بالنظرية الكالسيكية الرامية اىل ، أما محمود السعران فانطالقا من عالقة اللغة  
 
ووظيفتها ف

هنة عل:القول " وهكذا نرى أن تلك :يها يقولبالتعبت  والتوصيل موسعا إياها إىل الوظيفة االجتماعية بعد الت 
ي تقرص وظيفتها عىل توصيل الفكر  (الكالسيكية)النظرية

ي اللغة ؛ تلك النظرية النر
 
أو التعبت  عنه نظرية ال تمكننا من ان ، ف

أوعىل انها )طريقة  (وأصح منها وأدق أن ننظر إىل اللغة عىل إنها )وظيفة اجتماعية(، نحلل جميع أشكال )السلوك الكالمي 
ي  من

 
ي أن مما يعيننا عىل فهم طبيعة اللغة وجوهرها حق القفهم أن ننظر إىل الدور الذي تقوم به ف

 
العمل( فما من شك ف

كة ي يؤلف بي   أفرادها لحديث بلغة مشتر
ي حياة الجماعة النر

 
ي عامة، حياة الفرد وف

ي حياة النوع اإلنساب 
 
( ومن هنا 97").وف

 (98).ف: الوظيفة االجتماعية والنفسية والفكريةاتسعت وظائف اللغة لتشتمل عىل ثالث وظائ
وظاهرة ، انتقلنا إىل النظرية الغربية فنجد االهتمام بـ)السمة التواصلية للغة( بوصف اللغة ظاهرة إنسانية من جهة واذا

ي تعريفهم اللغة منهم، اجتماعية من جهة أخرى
 
ه مارتيني:وقد عرض حسام البهنساوي آراء علماء اللغة الغرب ف

Martinet) 1999ة اإلنسان بصورة  ( الذي يؤكد عىل وظيفة التواصل بي   متكلميها "اللغة أداة تواصل تحلل وفقها خت 
ي عت  وحدات تشتمل عىل محتوى دالىلي وعىل عبارة صوتية " )

ي كل مجتمع انساب 
 
 Sapeer( و)سابت  99مختلفة ف

ا لتوصيل ا1939
ً
ي (" اللغة وسيلة خالصة وغت  غريزية اطالق

ألفكار واالنفعاالت والرغبات عن طريق نظام من الرموز النر
 (100").تصدر بطريقة إرادية

ية( فقد اتخذت بعدين لسانيي   )أما   :التعبت 
ي الدراسات األسلوبية ا  :األول -

 
ية( ف منطلقا معرفيا  انطلقت فيه من تميت   دي سوست  لثنائية اللسان والكالم، )التعبت 

ت سيشهاي:اللمدرسة جنيف من تالمذته أمث ية او نظرية التلفظ1947وتشارل باىلي )، ألت  ي االسلوبية التعبت 
 
 ( 101).( ف

ي ، وجاء بحث باىلي منصًبا عىل أهمية العوامل النفسية الفردية المصاحبة للنشاط اللغوي
 
ي واالنفعاىلي ف والجانب التعبت 

ي ضوء الجوانب الن، من جهة، اللغة
 
ي المجتمع ف

 
وعالقة ، فسية واالجتماعية لمستعمل اللغةومن جهة أخرى دوراللغة ف

  بي   102).اللغة بالفكر وهو ما أهمله دي سوست  
ّ
؛ إذ "مت  ي

( وكذلك عالقة الفكر بالتعبت  وارتباطها بعلم النفس النفساب 
ي النشاط اللغوي

 
ي تمثل الفكر الخالص والعنارص االنفعالية ف

القة فالتعبت  مجال تصبح فيه ع، ......العنارص الفكرية النر
ي تجمع الكالم بالفكر 

ي اللسان هي العالقة النر
 
ية( ف وهذا التصور لعالقة الفكر ، الفكر باللسان متجلية لتصبح )التعبت 

ي أصولها األوىل اىل اعمال 
 
ية محملة بنفسانية فردية وجماعية تعود ف بالكالم يجعل اسلوبية باىلي التعبت 

ي Font1932فونت)  Ball 1846("103)ان بول وهرم، ( مؤسس علم النفس التجرين 

ي  -
حها :)الوظيفة اللسانية للغة( :الثاب  ي اقتر

ية( إحدى الوظائف اللسانية للغة الست النر من حيث كون )الوظيفة التعبت 
ية(jakobson1982)عند ياكبسون ي " فالوظيفة التعبت 

أو)االنفعالية(المركزة عىل ، غت  أنها تختلف عما ذكره ابن جن 
عت  ب

ُ
 ع إىل تقديم انطباع عن انفعال معي   المرسل عىل أن ت

ة عن موقف المتكلم تجاه ما يحدث عنه.وهي تت  صفة مبارس 
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حها مارتينيه قد بدت مفضلة عىل الوظيفة ، صادق ي اقتر
أوخادع ؛ ولهذا السبب فان تسمية )الوظيفة االنفعالية( النر

ي اللغة." )
 
ي تمثل صيغ التعجب ف

 (104الوجدانية النر

 : وأشكالها ةالوظيفة االجتماعي-2
ي المجتمع. ويرى احمد المتوكل أن " المباديء 

 
ي تؤديها اللغة ف

تهتم اللسانيات االجتماعية بـ )الوظيفة االجتماعية(النر
ي اعتمدها اللغويون القدام تشابه من قريب

ي تحكم الدرس اللغوي ، المنهجية النر
أومن بعيد المباديء المنهجية النر

ي المعارص")
 .(105الوظيف 

ي المحيط االجتماعي لفت اليه ابن  يفة اللغة وارتباطها بالجماعة اللغويةووظ
 
واستعمال اللغة عند االفراد بداللة سياقها ف

ي قوله: " كل قوم.... " واستعماله لهذه اللفظة عند العرب بمعن  )الداللة عىل المجتمع
 
ي ف

بمعناها الحديث (جن 
( فاللغة من وجهة نظره تكتسب من خالل المحيط 106تماعي )والمعارص بما تكون ظاهرة اجتماعية طابعه االج

 .  االجتماعي
ي مقصدية التعبت  باللغة عن أغراض كل قوم؛ إذ "

 
ي ف

ترسم الجماعة حدودا لالستعماالت ذات  وهو ما انطلق منه ابن جن 
ذي يحدد عالقة الفرد البعد االجتماعي تتسع وتضيق باتساع مفهوم تلك الجماعة أو ضيقه ؛لطبيعة العقد االجتماعي ال

ي االستعماالت بالمقدار الذي تحصلوه من فهمهم لطبيعة.بالمجتمع
 
تلك العالقة."  ويختلف االفراد بعضهم عن بعض ف

(107) 
() ي الحديث بـ)المنهج اللغوي االجتماعي

ي الدرس اللساب 
 
ي ، (108وُيعَرف هذا المنهج ف

الذي يقوم عىل نظرية السياق النر
ث والوظائف الخارجية المقصود ، ( المتكونة من الوظائف اللغوية الداخلية للمركب اللغويFirth 1960 أسس لها )فت 
ي مجملها بمعزل عن أثر ، الممتد إىل شخصية المتكلم والسامع(بها )سياق الحال

 
ي ال تكون ف

والظروف المحيطة بهما النر
 (109).المعطيات االجتماعية فيها

ي   
ي هذا المقام تمثل مقولة ابن جن 

 
" إقرار بالوظيفة االجتماعية والمعرفية  ()يعت  بها كل قوم عن اغراضهم وف

ا 110؛اذ إنها وسيلة تعبت  تؤدي وظيفة الفهم المتبادل.")(وهي وظيفة بديهية ال خالف عليها، والتواصلية للغة
ً
(وتأكيد

ي موضع آخر لهذه الوظيفة
 
ي يقول ف

ى عىل العرب عناي)نجد ابن جن 
ّ
ي الرد عىل من اد

 
(باب ف ي

 تها باأللفاظ وإغفالها المعاب 
ي ألفاظها 

ّ
حىل

ُ
دبجها ، " فكانت العرب إنما ت

ُ
ي وراءها ، وتشيها ، وت

ي النر
زخرفها عناية بالمعاب 

ُ
وتوّصال بها إىل إدراك ، وت

 (111مطالبها.")
ي علماء الغرب لمفهوم اللغة المرتبط

ي النظرية اللسانية الحديثة نجد تبن 
 
" بالمحيط االجتماعي عند دي سوس وف ت 

وهو أمر قد يخالف ، فاللغة ال وجود لها خارج االطار االجتماعي .مجتمع من المتكلمي    فتحقيق كيان اللغة يتطلب وجود
ات الداخلية لها كما ان .جميع المظاهر؛ألن اللغة ظاهرة من ظواهر اإلشارة والطبيعة االجتماعية للغة هي احدى الممت  

ي 112لفصل بينهما.")تعريفها الكامل يتطلب عنرصين ال يمكن ا
 
ي ف

(وال يذهب دي سوسور بعيدا عما توصل اليه ابن جن 
ي المحيط اللغوي

 
 (113).الطابع اللغوي واجتماعيتها ف

ْ المقولة
 
  :ومن أشكال الوظيفة االجتماعية ف

  :الوظيفة التداولية- أ
وهي من أحدث فروع  (pragmatics ةتمتد رؤى الوظيفة االجتماعية إىل )االستعمال اللغوي( المعروفة بـ)النظرية التداولي

ي أعم وأشمل حدودها تشت  إىل ")علم االستعمال اللغوي(
 
د )فان دايك ، العلوم اللغوية. والتداولية ف

ّ
 Van Dyckوحد

( عالقة اللغة بمستعمليها فيعرف الخطاب التداوىلي بأنه " الخطاب الذي يهتم بالعالقات المطردة بي   بنيات 1895
والتعرف عىل ، "إيجاد القواني   الكلية لالستعمال اللغوي :ويحدها مسعود صحراوي بأنها، (114) النص والسياق"

 ( 115").القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي
ي ابسط معانيها ان تكون مرادفة Halliday 2018 والوظيفة اللغوية عند )هاليداي

 
(ترادف االستعمال " لعل المقصود ف

ي يستعمل الناس لغتهم او لغاتهم ان كان لذلك حي   نتحدث عن ، لالستعمال
ي اال الطريقة النر

وظائف اللغة فنحن ال نعن 
كل مقاربة لسانية، (116لهم اكت  من لغة")

ّ
ش
ُ
ي ت
عن أغراض المتكلمي   عند ابن جن  مع أراء بعض  واستعمالية اللغة للتعبت 

ي حال تداولها واستعمالها. 
 
 ( 117)الوظيفيي   الغرب ممن يؤكدون عىل دراسة اللغة ف

 :الوظيفة التواصلية- ب
تشكل اللسانيات التواصلية " أظهر فروع اللسانيات االجتماعية وارتقت إىل أن تكون من أهم العلوم اللسانية برمتها    
( وهو الدراسة المنظمة لكل Communication ( وتقع "التداوليات أو " الفعليات " ضمن مجال )علم التواصل118")

و أفعال ، وصف الفعل التواصىلي عىل أنه "أي فعل من أفعال التواصل باستعمال الكالم( وي119جوانب التواصل.")
(".  ( 120أخرى وبموجب هذا التعريف تقع كل من األفعال اللغوية واالفعال الكالمية تحت صنف الفعل التواصىلي

ي الدنماركي ) 
حه اللساب  ي عام اقتر

ينص عىل أن الناس  (َجيكوب َمي وتبًعا لذلك فأن المبدأ التواصىلي " وهو مبدأ فعليابر
ء ما لشخص ما  ي

أي ان ، (121وذلك ما ُيشكل األساس الذي ُيبن  عليه السلوك اللغوي")، يتكلمون بهدف توصيل ش 
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ي (الهدف المحدد للسلوك اللغوي هو )التوصيل او التواصل
 
ستعمل من أجله اللغة ف

ُ
ووظيفة اللغة هي " الهدف الذي ت

"  (122).مقام تواصىلي
ي ذاتها  وقد ذهب

 
، وانما وسيلة للتواصل بي   أفراد الجماعة اإلنسانية، بعض اللغويي   العرب إىل أن " اللغة ليست هدفا ف
ي مواقف الحياة

 
ي عملية الكالم ف

 
ي يعيشها الفرد تختلف ، وإن الفرد الواحد يشارك ف

وباختالف المواقف الكالمية النر
ي استخدام اللغة

 
 (123" ).مشاركته ف

ي  
 
 (. 124"فاللغة تواصل ال اتصال فقط ") (تواصلية)السياق االجتماعي من وجهة النظر الوظيفية وظيفة وتؤدي اللغة ف

ي )التعبت  
 
ي ف

ي المحور السابق من مقولة ابن جن 
 
نا ف ية( (وقد أرس  وهنا سنوضح مقاصد الوظيفة ، إىل)الوظيفة تعبت 

ي ال تنفك عن األوىل
 .التواصلية النر

ي ل )ا  
ي  (لتعبت  عنُيفصح استعمال ابن جن 

 
ي تعريفه عن وظيفة اللغة ف

 
ي المنطوق( بي   أفراد )ف

التواصل اللغوي اللفظ 
 عما، (125وذلك ؛ الن التواصل " ينطوي عىل قدر كبت  من القيم االجتماعية واإلنسانية ")، الجماعة اللغوية

ى
فيه  فضَل

(وجاء توظيف 126لمتوفرة لدى المخاطب ")بالقدرة االستعمالية ا، من " إشارة جلية إىل أن وظيفة اللغة هي التواصل
ي له تعلق واتصال ليس بالمواضعة االجتماعية فحسب

( متوافقا مع مابعدها " فلفظ )األغراض( عند ابن جن  ، )التعبت 
ي أثناء عملية التواصل ")

 
ي .(127بل األنشطة العقلية للمتحدثي   والمستمعي   ف

الرسالة اللغوية عند ابن جن  وعليه تشت 
ي  :إىل عنرصي

 -والرسالة –المرسل  :فضال عن العنارص الرئيسة الثالثة من، والسياق التواصىلي ، المحتوى الوظيف 
 (128والمستقبل ")

ي دراستها واالهداف المرجوة 129ويرى مصطف  غلفان صعوبة تعريف اللغة تعريفا مانعا جامعا)
 
(؛الختالف الوجهات ف

 ( 130ة والحضارية.)والمرجعيات الفكرية والفلسفية والمنطقية والتاريخي
م تعريفا للغة صوريا شكليا عىل حد قوله جامع الوظائفها بأنها " وسيلة للتواصل أو أداة للتعبت  عن 

ّ
ويحاول أن تيقد

 (131االفكار" أو أنها " نظام من العالمات لنقل األفكار" )
د ماهية اللغة ( من المفاهيم الجCommunication( و)التواصل Expressionويرى أن مفهومي )التعبت  

ّ
ي تحد

وهرية النر
" وظيفة طبيعية تتجاوز حدود ماهو لغوي بالمعن  الدقيق يشمل كل ، ووجب التميت   بينهما ، وجوهرها  فالتعبت 

ة بكل االشكال والوسائل عن مختلف األنشطة الجسدية، التظاهرات الدالة اوالعاطفية ، أوالفكرية، وغت  الدالة المعت 
، اوشعورية، أوال إراديا؛ لبيان حالة ذهنية، ن التعبت  نشاطا رمزيا عفويا او مقصودا إراديا ويكو ، اومجتمعة، منفردة

ة نفسها ي وإزاء الذات المعت  ي مما يختلج داخل الذات والجسد والفكر إزاء العالم الخارح 
 (.132").اوموقف عاطف 

ورة بي   مجموع:أما التواصل  ة من االفراد نتواضع عىل داللة الوحدات " فهو تعبت  موجه اىل الغت  يفهم ويؤول بالرص 
ي اطار مجتمع لغوي محدد." )

 
ي الخلط بينهما 133اللسانية ومعانيها وطرائق استعمالها ف

(و"برغم العالقة بينهما ال ينبع 
ت  يبمنا ال يتطلب التعب، فالحوارية والتفاعلية التبادلية أساس التواصل، ولكن ليس كل تعبت  تواصال ، فكل تواصل تعبت  ، 

ط لتحقيق التغيت   ورة حضور اآلخر ومشاركته كش   (134").رص 
ى أخرى وهي    ى "للغة وظيفة كت  ي النظرية اللسانية الغربية الحديثة فإن الوظيفة التواصلية هي الوظيفة الكت 

 
وف

قدراتهم اللغوية لتوصيل المعرفة والمهارت والمعلومات." ) وعند ( 135الوظيفة التواصلية ؛ حيث يستعمل بنو البش 
مارتينيه" اللسان أداة للتواصل تحلل بواستطتها التجربة اإلنسانية وبشكل مختلف بحسب كل جماعة اىل وحدات ذات 

ي وهي الكلمات")
ي ، (137اللغة أداة تواصل ) وعند ياكوبسون.(136محتوى دالىلي وتعبت  صوبر

 
و" اللغة يجب أن تدرس ف

سانّية رأيا وظيفيا حجاجيصا للغة يرتبط بمقاصد (.عىل حي   طرحت النظرّية الِح 138كل تنوع وظائفها " )
ِّ
جاجّية الل

 ( 139وسياقاته التداولية.)، القول
بي   أشكال التواصل ويرى" طابعا ثنائيا    

ّ
ي )التواصل اللغوي( بخصوصيتها اللسانية ؛ فهو ُيمت 

 
وحظيت نظرية ياكبسون ف

ي وجود شكلي   من التواصل
 
(. وقدطّور جاكبسون 140والتواصل بالكتابة ")، مالتواصل بالكال  :لوظيفة التواصل يكمن ف

 :والمرجعية؛ ليوسعها مضيفا اليها ثالثة، واإلفهامية، ( وهي االنفعاليةBuher)  1963الوظائف اللغوية الثالثة عندبوهلر
 (141) .الشعرية والميتا لسانية واالنتباهية

ي للغة  ي نظريته اهتماما بليغا  واهتم به، وغالبا ما ترتبط هذه الوظائف بالسياق التخاطن 
 
ذ طورها استئناًسا ، ياكبسون ف

ّ
أ

ين لنظرية التواصل عند شانون  ي القرن العش 
 
ا إليها بعض األفكار الناضجة ف

ً
بطروحات حلقة براغ الثالثة مضيف

((Shanon (وWeaver()1916-2001()142.) 
قناة (والُمرِسلة، وسياق الرسالة(، يه )الُمستقِبلوالُمرِسل إل، الُمرِسل)المتكلم( :تتكون من عنارص فعملية التواصل عنده

رف هذا االنموذج عند ياكبسون بـ )ديناميكية التواصل( 143وكل منها يؤدي وظيفة لسانية مختلفة ) .االتصال
ُ
(.وقد ع

ا 
ً
ي االتجا، الذي يجعل من اللغة وعنارصها نظاًما دينايميكًيا متحرك

 
ا تبناه من جاء بعده ّممن سار ف

ُ
ي وليس ثابت

ه الوظيف 
ياس وسغال.)  (144أمثال: داتيس وفت 
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ي للغة ُيفصح عن "السمة التواصلية للغة عنده حي   أعطاها سمة جماعية  
م فأن تعريف ابن جن 

ّ
فال ، وتأسيًسا ٍلما تقد

ٍق 
ْ
ٍق ، تكون اللغة لغة إال إذا توافر فيها ُمل

َ
ل
َ
ومن ، (145وتكون صالحة للتعبت  عن األغراض عىل وجه االستمرارية ")، وُمت

ي أنها" قيدت تطبيق ، جانب آخر فإنه يكشف عن نظرية عربية أصيلة اث العرب 
ي التر

 
ومن أصول النظرية اللغوية ف

 االتصاىلي ؛ فمن وعيهم بدور اللغة االتصاىلي اهتمامهم بااللفاظ من جهة انها 
ط تحقيق المنطوق للمعن  قواعدها بش 

ي ، أداة توصيل الرسالة اللغوية
ة" ا :قال ابن جن  ي أِزمَّ

ة، علم أنه لّما كانت األلفاظ للمعاب 
ّ
لة، وعليها أِدل وعىل ، وإليها ُمَوصر

لة نيت العرب بها فأّولتها صدرا صالحا من تثقيفها وإصالحها، المراد منها ُمَحصر
ُ
 (146").ع

 
 الخاتمة 

اثية( .1 ي )الهوية اللغوية التر
ان لغوي له خصوصيته الثقافية فهي كي، أثبتت هذه المقاربة اللسانية ذات المنخ الوصف 

 والحضارية المتجانسة والمتكاملة. 

ي أصيل .2
 
ي لمفهوم اللغة وهويتها عن بناء معرف

اث اللغوي ، ومتجدد ، ومنفتح، كشف تحديد ابن جن  بما يجعل التر

ي مرجًعا أساسًيا من مراجع الدراسات اللسانية   .أوالغاؤه، المعارصة الذي ال يمكن تجاوزه العرب 

اثيةأظهرت مق .3 ي التر
ي درس اللسانيات المعارصة بشكل عام ولة ابن جن 

 
ي ف ي العرب 

 
وبنظرياته المتعددة ، الوعي الثقاف

 .والتواصلية، والنظرية االجتماعية، والنظرية الوظيفية، ونظرية االصطالح، من ثنائية اللغة واللسان :بشكل خاص

والتفاهم والتواصل بما يشكل نقطة التقاء ، التعبت   :بي    تعدد قراءات الباحثي   العرب والغرب لوظيفة اللغة وتباينها  .4

 . ي
ي سبق إليها ابن جن 

 
 علمي ومعرف

 

 هوامش البحث: 

 
                                                           

ي علم اللغة كريم زكي حسام الدين:ينظر (1)
 
ي ، 1985:55أصول تراثية ف

ي خصائص ابن جن 
 
ي الفكر البنيوي التحويىلي ف

 
والبحوث المنشورة: ف

ي ، 63-80: 2012 اث النحوي العرب  ي التر
 
ي :ومبادئ لسانية ف

ي ضوء المنهج البنوي -كتاب الخصائص البن جن 
 
ي  نموذجا مقاربة تأصيلية ف األورب 

ي /الخصائص انموذجا ، 2014ومالمح من النظرية الوظيفية التواصلية التواصلية ، 2012
والرؤية ، 2014ومالمح من نظرية السياق عند ابن جن 

ي ضوء الدرس اللغوي 
 
ي )الخصائص(قراء جديدة ف

 
ي ف

ّ  .2019اللغوّية عند ابن جن 
ي جامعة عبد المالك السع (2)

 
ي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان/المغربالندوة العلمية الدولية ف

 
 .2018نوفمت   15-14 دي ف

ي الحضارة العربية :ينظر  (3)
 
ي ف

 .24 :التفكت  اللساب 
 .1أهمية الربط بي   التفكت  اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث: :ينظر (4)

ي باللسانيات (5) اث اللغوي العرب   .95 :بحث منشور، د. مازن الوعر  :صلة التر
ي –: " ال أريد أن أقول 88 :المصدر نفسه (6) ي عرب 

اث اللغوي العالمي  -ألنن  ة التر ي مست 
 
 ف
ً
ا  كبت 

ى
اث اللغوي ُيعد تحوال ي أقول هذا ألن ، إن التر

ولكنن 
ي مقاالت عديدة أنه لو التفت 

 
. وأكرر ما كنت قد ذكرته ف

ً
الغرب المعارص إىل التأريــــخ اللغوي الحقائق العلمية حول هذا الموضوع مثبتة تاريخيا

ي فيها عالم اللسانيات األمريكي 
ي مرحلة متقدمة عن الزمن الذي هو فيه. هذه الحقيقة شاركن 

 
ي لكان علم اللسانيات الحديث ف ي العرب 

اب   نعوم التر
ي مجلة الل1982تشومسكي خالل حوار كنت أجريته معه 

 
ت ما قاله تشومسكي حول هذا الموضوع ف

سانيات الصادرة عن معهد العلوم . وقد نش 
 .(1984-6اإلنسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر )المجلد 

ي التواصل واالدراك (7)
 
 (ونظرية التلويــــح الحواري، . ويعنيان بتلك المقالتي   كتاب )الفعل الكالمي 3-2مقدمة الكتاب :نظرية الصلة أوالمناسبة ف

وع تأصيل الدراسات  ي مؤلفاتهوالخليفة صاحب مش 
 
 .اللسانية العربية ف

ي باللسانيات (8) اث اللغوي العرب   .85 :صلة التر

ي اللغة العربية:  :ينظر (9)
 
اكيب األساسية ف  .14نحونظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التر

 .34/ 1 :الخصائص (10)
ي كتابه )المنث (11)

 
ي رحمه هللا تعاىل ف

ي القواعدقال االمام األصوىلي الفقيه الشافعي الزركش 
 
ولُ (:ور ف

ُ
اِيِخ َيق

َ
َمش

ْ
  :" كان َبْعُض ال

ٌ
ة
َ
ث
َ
َل
َ
وُم ث

ُ
ُعل
ْ
ٌم  :ال

ْ
ِعل

 
َ
ق َ
 َوَما اْحترَ

َ
ِضج

َ
ْحوِ ، ن

َّ
ُصوِل َوالن

ُ ْ
ُم األ

ْ
َو ِعل

ُ
 ، َوه

َ
ق َ
 اْحترَ

َ
 َوَل

َ
ِضج

َ
 ن

َ
ٌم َل

ْ
ِ ، َوِعل ِست 

ْ
ف
َّ
َبَياِن َوالت

ْ
ُم ال

ْ
َو ِعل

ُ
َو ِع ، َوه

ُ
 َوه

َ
ق َ
 َواْحترَ

َ
ِضج

َ
ٌم ن

ْ
ِه َوِعل

ْ
ِفق
ْ
ُم ال

ْ
ل

َحِديِث 
ْ
 .66-65".َوال
ي المصادر واألسس النظرية والمنهجية (12)

 
وتابعه الحافظ اسماعيىلي ، 92.: ، مصطف  غلفان، ، اللسانيات العربية الحديثة دراسات نقدية ف

ي 
 
ي الثقافة العربية المعارصة)علوي ف

 
 هاوما بعد 131 م: 2009، 1دار الكتاب الجديد المتحدة ط، اللسانيات ف

 .المرجع نفسه (13)
ي اللسانيات:.  (14)

 
 19مباحث تأسيسية ف

ونظريات ، بي   التفكت  اللغوي عند العرب أهمية الربط :و ينظرعىل سبيل المثال عىل الحرص دراسات مهمة مثل، 26او  25المرجع نفسه   (15)
ي الثقافة العربية ال، م1994حسام البهنساوي ، البحث اللغوي الحديث

 
وتأصيل النظريات ، 2009 الحافظ اسماعيىلي علوي، معارصةواللسانيات ف

اث اللغوي عند العرب ي التر
 
 م. 2015، هدى صالح رشيد ، اللسانية الحديثة ف
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 .1/34 :الخصائص (16)

 .(لسان العرب:مادة )قول (17)
ي النحو  (18)

 
ح كتاب الحدود ف  .70 :رس 

 .1/18الخصائص:  (19)
 .306 :ر الفاشي الفهري ونادية العمريعبد القاد، معجم المصطلحات اللسانية (20)

 .663يانغ هوانغ: ، معجم أوكسفورد للتداولية (21)
 .663المرجع نفسه:  (22)
 .663المرجع نفسه:  (23)
 .151 :المسدي، وقاموس اللسانيات، 113و، 295:ينظر:معجم المصطلحات اللسانية  (24)

ي (25)
 .134-79: ، ابن رشد ، وتلخيص كتاب المقوالت  .2/1633: ، لعلومكشاف اصطالحات الفنون وا وينظر: ، 410 :المعجم الفلسف 

ي بي   الكالم والقول()20-1/5:ينظر: الخصائص (26)
 .48 -1/34 :والبناء وأصل اللغة، واالعراب، والنحو ، وباب القول عىل اللغة، تفريق ابن جن 

(27)  : ي
ي تحدد صورة المعرفة وتنظم  اىل ان المقوالت هي القوانن(. ذهب ))رينوفيه411ينظر:المعجم الفلسف 

األولية والعالقات األساسية النر
ي تتعود العقل ان يرجع اليها أحكامه وأفكاره((. .حركتها

 .. وعند المتأخرين تطلق المقوالت عىل التصورات الكلية النر

ي اللغوي العام /المعجم الوسيط نموذجا  (28) ي القاموس العرب 
 
 .87بحث منشور: ، الحبيب النرصاوي، )التوليد المصطلخي ف

 .85بحث منشور: ، علم المصطلحات وبنوك المعطيات (29)

ي واألعجمي بحث منشور (30) ي القاموس اللغوي العام العرب 
 
ي ف

 .128:المصطلح العلمي والفن 

ي وتأسيس المفهوم (31)
 .64 -51 :ينظر المصطلح اللساب 

 .1/34:الخصائص (32)

(33)  
ّ
 (.ينظر لسان العرب مادة )حد

 74:تعريفاتمعجم ال (34)

ي علل النحو (35)
 
 .46:اإليضاح ف

 .392 :الكليات(36)
ي النحو:  (37)

 
ح كتاب الحدود ف  .49رس 

 .302اللسانيات المجال الوظية المنهج:  (38)
ي المفهوم واالصطالح (39)

 
( قراءة تأصيلية ف ّ ي

رآب 
ُ
حو الق

َ
 .130بحث منشور: ، )ُمْصطلح الن

ي عند العرب:  (40)
 .91المصطلح الفلسف 

ي وتأسيس المفهومالمص (41)
 .55:طلح اللساب 

 .55.-54المرجع نفسه  (42)

ي النحو: : ينظر (43)
 
ح كتاب الحدود ف  ، 50-1/43:أبجد العلوم، 10-1/6:و كشف الظنون، 55-51 رس 

  .48 -1/34:الخصائص:ينظر (44)

 مقدمة المحقق. :الخصائص (45)
 .1/68:الخصائص (46)
ي مازن الوعر :ينظر (47) اث العرب  ي علم اللغة واللسانيات، 96-92 :صلة التر

 
ونظرية الفعل الكالمي ونظرية التلويــــح الحواري ، 17-9، ومباحث ف

 هشام الخليفة. 
ي  (48)

ي  -ينظر: كتاب الخصائص البن جن  ي ضوء المنهج البنوي األورب 
 
 .11:بحث منشور، نموذجا مقاربة تأصيلية ف

ي كتب العربية (49)
 
ي الث، : 60ينظر: فقه اللغة ف

 
 .144:قافةالعربية المعارصةواللسانيات ف

 .7 ، : محمود فهمي حجازي، أسس علم اللغةالعربية (50)

ي كتب العربية، 8أهمية الربط بي   التفكت  اللغوي عند العرب والفكر اللغوي الحديث:  :ينظر (51)
 
 .60:وفقه اللغة ف

 1/34 :الخصائص (52)
 .10 :محمود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة (53)

ي كتب العربيةفقه الل (54)
 
 .61-60:غة ف

 .11اللغة والمجتمع السعران:  (55)

ارس:  (56)  .11التطور النحوي للغة العربية برجيشستر

ي الثقافة العربية المعارصة (57)
 
 .176: ينظر: اللسانيات ف

 .178-176:ينظر: المرجع نفسه (58)
 35.:مدخل اىل علم اللغة حجازي :ينظر (59)
 .68دراسة الصوت اللغوي:  (60)

 .69 :ينظر المرجع نفسه (61)

 .10:مدخل اىل علم اللغة (62)

 .33 :علم اللغة العام  (63)
 .27المرجع نفسه:  (64)
 .12 :مدخل اىل علم اللغة (65)
 .27وينظر:علم اللغة العام: ، 170 :اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات  (66)
 .30-27علم اللغة العام:  (67)
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 .173 :نياتاللسانيات البنيوية اللسا (68)
 .70االلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية:  (69)
 .236ينظر اللسانيات البنيوية:  :(70)
 .236المرجع نفسه:  (71)
 .237المرجع نفسه:  (72)
ي عالم  (73)

ية"ابن جن  ي دراسته باللغة اإلنجلت  
 
" ف ي

مقدمة ، الصوتياتذكر د نعمان بوقرة " ولعل ما كتبه "محمد حسن باكال حول "ابن جن 
ي التأسيس 

 
ي مجال معرفة الجهود العربية القديمة ف

 
ي غليل الدارس ف

للدراسات الصوتية واللسانية لدى العرب المسلمي   األوائل" ما يشف 
وأستاذ ، بقا ومعهد اللغة العربية بجامعة الرياض سا، محمد حسن باكال أستاذ اللسانيات والصوتيات المشارك بكلية اآلداب، للصوتيات النطقية

ي لندن ، . تايوان الوطنية(زائر بجامعة
 
ي ف

اتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة : ينظر (١٩٨٢تايبيه سنة  –صدرت دراسته األكاديمية عن ابن جن 
ي المملكة العربية السعودية

 
 ف

 .284: 2013بحث منشور ، دراسة وصفية تحليلية
 .2/147 :ينظر: الخصائص (74)

 .1/154 :فسهينظر:المصدر ن (75)

 2/159 :المصدر نفسه (76)

 .11سورة الرحمن:  (77)
 2/160:الخصائص (78)
ي اللغة العربية :ينظر (79)

 
 .8 :الوظائف التداولية ف

 .225:اللسانيات البنيوية (80)

 .224المرجع نفسه:  (81)
ي اللسانيات العامة:الفصل الثالث:وينظر كتابه االخر، 228 :المرجع نفسه (82)

 
 .ف

ي كتب العربيةينظر:  (83)
 
 .76-69:فقه اللغة ف

ي كتب العربية (84)
 
 .76:فقه اللغة ف

 189تأصيل النظريات اللسانية:.  (85)
ي الكتب العربية (86)

 
 .73: فقه اللغة ف

 .69 :المرجع نفسه (87)
 71:المرجع نفسه (88)
 .53 العالقة بي   اللغة والفكر:  (89)

 .55:ينظر:المرجع نفسه (90)
 .26 :اسات اللغوية المعارصةأضواء عىل الدر :ينظر (91)

 .27:المرجع نفسه (92)
ي كتب العربية (93)

 
 .74 :فقه اللغة ف

 .7 :التواصلية( بحث منشور)الوظيفية  مالمح من النظرية (94)
  .181المرجع نفسه:  (95)

 .53والعالقة بي   اللغة والفكر ، 133:د.حاتم الضامن ، وعلم اللغة، 7أسس علم اللغة العربية: :ينظر (96)
 .25-:16واللغة والمجتمع ، 70 :فقه اللغة وكتب العربية (97)
 .133:علم اللغة، 52ينظرالعالقة بي   اللغة والفكر:  (98)
 .13 :ونظريات البحث اللغوي الحديث ، بي   التفكت  اللغوي عند العرب أهمية الربط (99)

 .11 :اللغة والمجتمع (100)
 .192-187:ينظر: اللسانيات البنيوية (101)
 .192 -191نفسه  ظر:المرجعين (102)

 .201-200:اللسانيات البنيوية (103)
 .28رومان ياكبسون: :قضايا الشعرية (104)
ي اللسانيات الوظيفية /بنية المكونات.، 84اللسانيات الوظيفية مدخل نظري:  (105)

 
ي  وينظر: قضايا اللغة العربية ف كين 

ي التر
 
 :أو التمثيل الرصف

15-240. 

ي كت:ينظر (106)
 
 .71:ب العربية فقه اللغة ف

 .680:اللسانيات المجال والوظيفة (107)
 .121أضواء عىل الدراسات اللغوية المعارصة:  (108)
(109)  : ي  .121، 31ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العرب 
اث اللغوي عند العرب:  (110) ي التر

 
 .190تأصيل النظريات اللسانية الحديثة ف

 190:.يةوتأصيل النظريات اللسان، 1/216:الخصائص (111)
 95 :علم اللغة العام (112)
ي منشور.  (113)

وب  مقال ألكتر ر وفرديناند دي سوست  ي
 )علم اللغة بي   ابن جن 

 .275 :النص والسياق (114)

 17-16:التداولية عند العلماء العرب (115)
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جم منشور، وظائف اللغة عند هاليدي (116) جم د محمود احمد نحلة أن هذا البحث هو ، 105 :بحث متر جم للفصل  ذكر المتر البحث المتر

ي من الكتاب
 Language, context, and text: aspects of language in:)عنوانه، رقية حسن، الهندية األصل، الذي شاركته فيه زوجته الثاب 

social -Semiotic perspective    (Oxford University Perss 1985).                                                                                                    

ي طبعته الثانية                                           
 
ي أصبحت تمثل محور  وترجع (1989)ف

أهمية هذا الفصل إىل أنه محضه لوظائف اللغة النر
 النظرية."

ي  (117)
ي خصائص ابن جن 

 
ي الفكر البنيوي التحويىلي ف

 
ي كتاب الخصائص ، 66منشور: بحث ، ينظر: ف

 
ي دراسة تطبيقية ف

والتداولية عند ابن جن 
ي 
ي /الخصائص انموذجا ، 256-252بحث منشور: ، ، البن جن 

 .466-459بحث منشور: ، و مالمح نظرية السياق عند ابن جن 
 .675 :اللسانيات المجال والوظيفة (118)
 .156معجم أكسفورد للتداولية:  (119)
 .157:المرجع نفسه (120)
 .159المرجع نفسه:  (121)

 .228اللسانيات البنيوية:  (122)
 .12:مدخل اىل علم اللغة (123)

 .676: اللسانيات المجال والوظيفة(124)

 .676المرجع نفسه  (125)
 .8 :مالمح من النظرية الوظيفية التواصلية بحث منشور (126)

 .7 :المرجع نفسه (127)

 .7:المرجع نفسه (128)
ي اللسانيات العامة (129)

 
 .11 :ينظر: ف

ي اللسانيات العامة:  (130)
 
 .12ينظر: ف

ي اللسانيات العامة 11نفسه:  (131)
 
 ف

ي اللسانيات العامة 71-70نفسه:  (132)
 
 ف

ي اللسانيات العامة 71نفسه:  (133)
 
 ف

ي اللسانيات العامة (134)
 
 .71: ف

 20:جورج يول، معرفة اللغة (135)
 .323اللسانيات البنيوية:  (136)
 .39:جاكبسون/دراسة ونصوصينظر: النظرية االلسنية عند  (137)
 .27 :قضايا الشعرية (138)

 .41:من الحجاج إىل البالغة الجديدة :ينظر (139)

 49.المرجع نفسه  (140)
 .66-65و: ، 33-27ينظرقضايا الشعرية:  (141)
 .230ينظر:اللسانيات البنيوية:  (142)
 .65و، 27ينظر قضايا الشعرية:  (143)

ي الثقافة العربية ا (144)
 
 .343 :لمعارصةينظر: اللسانيات ف

 197:تأصيل النظريات اللسانية (145)
ي  (146) اث العرب  ي التر

 
 .1/313والخصائص ، 29:النظرية اللغوية ف

 
 المصادر

 القرآن الكريم
ي ، أبجد العلوم ، 1ط، دمشق، الثقافةمنشورات وزارة ، اعداد عبد الجبار زكار ، ـه(1730)ت، صديق حسن القنوح 

 م. 1978
 .م2003، القاهرة، دار الثقافة، محمود فهمي حجازي، أسس علم اللغةالعربية

 م. 1978، سلسلةعالم المعرفة، د.نايف خرما ، أضواء عىل الدراسات اللغوية المعارصة

وت، ؤسسة الجامعيةالم، د ميشال زكريا ، االلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية/الجملة البسيطة ، 2ط، بت 
 م. 1986

ي علم اللغة
 
 م. 1985، 2ط، ، القاهرة، عالم الكتب، كريم زكي حسام الدين،  أصول تراثية ف

، 1ط، القاهرة، د حسام البهنساوي، أهمية الربط بي   التفكت  اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث
 م. 1994

ي علل النحو 
 
)تأبو القاسم ا، اإليضاح ف ي ي ، تحقيقمازنالمبارك، ـه(377لزجاح 

 م. 1959، مرص ، المدب 

اث اللغوي عند العرب ي التر
 
، الرباط، هدى صالح رشيد منشورات االختالف، تأصيل النظريات اللسانية الحديثة ف

 م. 2015
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وت، دار الطليعة، د.مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب  م. 2005، 1ط، بت 

ارس التطور النحوي للغة  ي ، تعليق: رمضان عبد التواب، العربية برجيستر  م. 1982، مرص ، القاهرة، مكتبة الخانخ 

ي الحضاري العربية
 
ي ف

 م. 1986، 2ط، الدار العربيةللكتاب، عبدالسالم المسدي، التفكت  اللساب 

 م. 1980، 1ط، الدار المرصية للكتاب، تحقيق د.محمود قاسم، ابن رشد ، تلخيص كتاب المقوالت  

)ت، ئصالخصا ي
، 4ط، القاهرة، الهيئةالمرصية للكتاب، تحقيق محمد عىلي النجار ، ـه(392أبوالفتح عثمان بن جن 

 م. 1999

 .م1997، القاهرة، عالم الكتب، احمد مختار عمر  ، دراسة الصوت اللغوي

ي النحو 
 
ح كتاب الحدود ف  .م1993، 2ط، القاهرة، مكتبة وهبة، ـه(972عبدهللا بن احمد الفاكهي )ت، رس 

 .م 1985، 1ط، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، احمد عبد الرحمن حماد ، العالقة بي   اللغة والفكر  

 د.ت(. ، بيت الحكمة، جامعة بغداد ، حاتم الضامن، علم اللغة

 م. 1985، افاق عربية، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ، فرديناند دي سوسور ، علم اللغة العام 

ي علم اللغة مقدمة للقارئ ال  ي ، د.محمود السعران، عرب    .م1962، 1ط، اإلسكندرية، دار الفكر العرب 

ي الكتب العربية
 
وت، دار النهضة العربية\ ، عبده الراجخي ، فقه اللغة ف  .)د.ت(، بت 

ي اللسانيات العامة  
 
 .م 2010، 1ط، دار الكتاب الجديد ، مصطف  غلفان، ف

 )د.ت(، ية للكتابالدار العرب، عبد السالم المسدي، قاموس اللسانيات

 م. 1988، 1ط، الدار البيضاء ، دار توبقال، ومبارك حنون، ترجمة محمد الوىلي ، رومان ياكبسون، قضايا الشعرية

ي اللسانيات الوظيفية /بنية المكونات 
 
ي  قضايا اللغة العربية ف كين 

ي التر
 
، دار األمان، أحمد المتوكل، أو التمثيل الرصف

 )د.ت(. ، الرباط

ون ط، محمد التهانوي، الفنون والعلوم كشاف اصطالحات  م. 1996، 1تحقيق عىلي دحروج مكتبة لبنان نارس 

، مؤسسة الرسالة، ومحمد المرصي، د.عدنان درويش :وضع فهارسه، ـه(1094أبوالبقاء الكفوي )، الكفوي، الكليات
وت  م. 1998، 2ط، لبنان، بت 

وت، دار صادر ، ـه(711محمد بن مكرم بن أحمد)ت، ابن منظور ، لسان العرب  م. 2000، 1ط، بت 
 

 .م2013، 1ط، دار الكتاب الجديدالمتحدة، مصطف  غلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهات

ي المصادر واألسس النظرية والمنهجية
 
جامعة الحسن ، مصطف  غلفان، ، اللسانيات العربية الحديثة دراسات نقدية ف

ي 
 م. 1998، كلية اآلدااب،  الثاب 

يف استيتية، ت المجال الوظيفة المنهجاللسانيا  .م2008، 2ط، عالم الكتب الحديث ودارجدارا ، سمت  رس 

 م. 1993، الرباط، منشورات عكاظ، أحمدالمتوكل، اللسانيات الوظيفية مدخل نظري

ي الثقافة العربية المعارصة الحافظ اسماعيىلي علوي دار الكتاب الجديد المتحدة ط
 
 م. 2009، 1اللسانيات ف

 م. 1963، 2ط، اإلسكندرية، محمود السعران، ة والمجتمع رأي ومنهجاللغ

ي اللسانيات
 
 م. 2010، 1ط، دار الكتاب الجديدالمتحدة، عبد السالم المسدي، مباحث تأسيسية ف

ي علم اللغة واللسانيات
 
 م. 2008، 1ط، بغداد ، دارالشؤون الثقافية، رشيد العبيدي، مباحث ف

 .)د.ت(، القاهرة، دار قباء ،  حجازيمحمود فهمي ، مدخل إىل علم اللغة

ي عند العرب
ي ، عبداألمت  األعسم، المصطلح الفلسف   م. 1985، 1ط، بغداد ، دار الفكرالعرب 

ي وتأسيس المفهوم
 م. 2013، 1ط، الرباط، منشورات دالر االختالف، خليفة الميساوي، المصطلح اللساب 

، 1ط، دار الكتاب الجديد المتحدة، يم عبدهللا الخليفةيانغ هوانغ ترجمة هشام إبراه، معجم أكسفورد للتداولية
 م. 2020

ي ، معجم التعريفات
يف الجرجاب  ، دار الفضيلة، تحقيق محمد صديق المنشاوي، ـه(816عىلي بن محمد)ت، الش 

 مرص)د.ت(. 

ي 
ي ، جميل صليبا ، المعجم الفلسف 

 .م1982، 1ط، دار الكتاب اللبناب 

 )دت(. ، دار الكتاب الجديد المتحدة، الفاشي الفهري ونادية العمري عبد القادر ، معجم المصطلحات اللسانية

 )دت(. ، دار الوفاءمرص ، ترجمة محمود فراج عبد الحافظ، معرفة اللغة / جورج يول

ق، د.جميل حمداوي، ، من الحجاج إىل البالغة الجديدة  م. 2014، 1ط، افريقيا الش 

ي القواعد 
 
)ت، المنثور ف ي

 م. 1985، 2ط، دار الكويت، ست  فائق احمد تحقيق تي، ـه(794الزركش 
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ي اللغة العربية 
 
اكيب األساسية ف / 1ط، دمشق، طالس دار ، مازن الوعر ، نحونظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التر

 م. 1987

ي ، فان دايك، النص والسياق
ق، ترجمةعبد القادرقنين  وت، افريقيا الش   م. 2000، 1ط، بت 

وت، المؤسسة الجامعية للنش  ، فاطمة الطبال، /دراسة ونصوصالنظرية االلسنية عند جاكبسون  م. 1993، 1ط، بت 

ي التواصل واالدراك 
 
بر ، نظرية الصلة أوالمناسبة ف دار الكتاب الجديد ، ترجمة هشام الخليفة، ديدري ولسون، دان سبت 

 2016، 1ط، /لبنان

ي  اث العرب 
ي التر

 
 م. 2006، 1ط ، القاهرة، دار السالم ،محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية ف

ي اللغة العربية
 
 م. 1985الدار البيضاء / ، دار الثقافة، أحمد المتوكل، الوظائف التداولية ف

 
 الدوريات: 

ي المملكة العربية السعودية
 
، دراسة وصفية تحليليةد. نعمان عبدالحميد بوقرة)اتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة ف

ي 
 
ي  ١٤٣٤( صفر ١)( العدد ٩)المجلد ،  اللغة العربية وآدابها المجلة األردنية ف

 . م ٢٠١٣ـه / كانون ثاب 

ي 
ي كتاب الخصائص البن جن 

 
ي دراسة تطبيقية ف

ي ، التداولية عند ابن جن 
قية، صبخي إبراهيم الففر ، مجلة الدراسات الش 

 م. 2007العدد يوليو ، مرص 

ي "الخصائص"قراءة 
 
ي ف

ي ضوء الدرس اللغوي المعارص مالك ياسي   الرؤية اللغوّية عند ابن جن ّ
 
مجلة جامعة ، جديدة ف

ين للبحوث والدراسات  م. 2019، 3ع، 14مج ، تش 

ي باللسانيات اث اللغوي العرب 
ي ـ العدد ، د. مازن الوعر  :صلة التر اث العرب 

 م. 1992تموز ، 48مجلة التر

ي ، علم المصطلحات وبنوك المعطيات  .م1987، 28ع ليىل المسعودي مجلة اللسان العرب 

ي 
ي خصائص ابن جن 

 
ي الفكر البنيوي التحويىلي ف

 
الحولّية ، / االجتماعّية .حولّيات اآلداب والعلوم، عبدهللا جاد الكريم، ف

 2012، 14، الكويت، الثالثة والثالثون

ي  اث النحوي العرب 
ي التر

 
ي :مبادئ لسانية ف

ي ضوء المنهج -كتاب الخصائص البن جن 
 
البنوي  نموذجا مقاربة تأصيلية ف

ي   م. 2012 ، 16ع، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية، 2أ. كمال قادري جامعة سطيف  األورب 

ي القاموس العام
 
ي ف

ي اللغوي العام /المعجم الوسيط ، المصطلح العلمي والفن  ي القاموس العرب 
 
بحث)التوليد المصطلخي ف

دار ، فرنس 2جامعة ليون، ية القاموسيةوقائع الندوة السابعة للقاءات الدول، الحبيب النرصاوي ،(نموذجا 

وت، ومكتبة هالل  م. 2013بت 

ي المفهوم واالصطالح
 
ّ قراءة تأصيلية ف ي

رآب 
ُ
حو الق

َ
، كلية االداب،  مجلة مداد اآلداب، هـنـاء محمود اسماعيل، ُمْصطلح الن

 م. 2015، 14ع، الجامعة العراقية

ي ك
 
ي ف

مجلة كلية العلوم ، هيثم محمد مصطف  ، تابه)الخصائص(مالمح من النظريةالوظيفية)التواصلية( عندابن جن 

 م. 2014، 15/2ع، 8اإلسالمية مج

ي /الخصائص انموذجا 
ين للبحوث، محمد بصل وفاطمة بلة، مالمح من نظرية السياق عند ابن جن  ، 36مج، مجلة تش 

 م. 2014، 3ع

ي ، ترجمة محمود احمد نحلة، وظائف اللغة عند هاليدي  م. 2002كانون األول ،  54ع، رباطال، مجلة اللسان العرب 

 
  :كَتونيةللمواقع اإلا

ي وفرديناند دي سوست  
 منت  الرأي، عبد المنعم عجب الفيا ، . مقال منشور .علم اللغة بي   ابن جن ر

 http://www.sudanile.com/indexم. 7/4/2012
ي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان/المغربالندوة العلمية الدول

 
ي جامعة عبد المالك السعدي ف

 
نوفمت   15-14 ية ف

2018. 
http://www.flsht.ac.ma › liste  
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