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 أوَّليَّة إطالالتاني: ـَسـكر اللِِّفـال
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  خصوصا،  احلديثة/الل َِّسـانية  العلوم  دارسي  أحباث   طاولة  على   تتوارد  املعاين  ََمُْموالت   من  َخزَّاانت           
  رامزا،  ،  واملدلولية  الدَّاللية،  أبعاده  يف  اإلنسان  ُهـوِّيَـّة  حامل  اللغة،/اللسان  بكون   عموما،  واإلنسانية  واالجتماعية

 .الدَّاللة مرتاوح الرمز، من ضرب   وهي. إليه ومرموزا

   العربية،  اللغة  هي   لغة  يف  ُمَشكَّال  وحيا   البشرية  إل  اخلامتة   رسالته   تكون   أن  تعال   هللا  إرادة   شاءت   لقد          
 الل ِّسان  هذا  فإن   .3الشريف  النبوي   احلديث  وهو  معجز  غري  أو  -الكرمي  القران  وهو-  معجزا  الوحي  ذلك   كان  وسواء

 للدور  التب ِّياين  القرآين  النص  قراءة  يف  اإلسالمي كله  الرتاث   اإلبتسمولوجية، /املعرفية  بتمظهراهتا حكمت  آلـيَـّات   أضحى
اإلنساين،   ابلرسالة   النبوة   ختم   يف  ُمَشخََّصا  !  التكليفي/االستخاليف  الدور  هلذا   الـُمب ِّي   النبوي   والنص  االستخاليف 

 . اخلامتة  احملمدية

  اللساين   النـظـر  أمهية  عرفنا  مبوجبها .  وعمال   نظرا  هللا،/واملطلق  املتعايل  حنو  اإلنسان  من  صريورة   إهنا         
  اختاره   الذي  هو  اللسان  هذا  يكون   أن   –  هللا مبشيئة  اجنلى  الذي  التكليفي،/االسخاليف  الدور  هذا  يف   والبشري/اآليل

 . املربوب  مع الرب  عالقة العالقة، هذه يف السري واحلبل التواصل، جسر  يكون أن
 

1 https://alhamdi.blog  (. 22/05/2014 عام )نشر هذا املقال  

 . م2004اإلسالمي،   املكتب (19 ص ) الغائب  الــخطاب  حسنه، عبيد عمر 2

 . م2006  ،هـ1427:  األول  ط،  دمشق، سوراي،  الفكرية، للتنمية  الراية  مركز ، ونقد  عرض الديين:  للنص اجلديدة القراءة النجار،  اجمليد عبد 3

https://alhamdi.blog/archives/394
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بي هذه اللغة أو تلك فهي عملية ال فائدة علمية من   «املفاضلة اللغوية»اءة  إل عدم الدخول يف  بدَ   نبهـن       
  اللغة   أفضلية  إل  منها  واحدة  أي  تشر  مل  القرآن  عربية  على  تؤكد  واليت  إليها،  االستناد  يتم  اليت  القرآنية  وراءها. اآلايت 

  لقوله ...  هللا  آايت   من  األلسنة   اختالف  يعتب   الكرمي  والقرآن  ذلك   يكون  أن   ميكن  كيف   األخرى،  اللغات   على  العربية
َنتُِّكمْ  َواْختِّاَلفُ  َواأَلْرضِّ  السََّماَواتِّ  َخْلقُ   آاَيتِّهِّ  َومِّنْ : }تعال  [. 22سورة الروم ] {ل ِّْلَعالِّمِّيَ  آلاَيت   َذلِّكَ  يفِّ   إِّنَّ  َوأَْلَوانُِّكْم، أَْلسِّ

 بعضها   وجتاهل  العربية،  علماء  أقوال  من  للكثري  مغلوط  فهم  عن  ينم    العربية  اللغة  يُعطى  الذي  التقديس  إن       
  وقد : »بقوله  حزم  ابن   إليه   أشار   ما  وهذا  أخرى،  على  لغة  تفضيل  عدم  إل  تشري  الرتاث   نصوص  من  فالكثري  أحياان ، 

 عمل   ول   اختصاص،  أو   بعمل   هي   وإمنا  معروفة،   الفضل   وجوه   ألن   له؛   معن   ل   وهذا   اللغات،   أفضل  أهنا   لغتهم   ف   قوم   توهم
َ   قـَْوِمهِ   بِِلَسانِ   ِإلَّ   رَُّسول    ِمن  َأْرَسْلَنا   َوَما : }تعاىل  قال   وقد   لغة،   على   لغة   تفضيل   ف   نص   جاء  ول   للغة  : تعاىل  وقال  ، {ََلُمْ   لِيُـَبيِّ

َا}  غري  ل  ملسو هيلع هللا ىلص  قومه   ذلك   ليفهم  إل  العرب   بلغة   القرآن  ينزل   مل  أنه   تعاىل  فأخرب{.  يـََتذَكَُّرونَ   لََعلَُّهمْ   بِِلَساِنكَ   َيسَّْرََنهُ   فَِإمنَّ
 نباح  تشبه   هي   إمنا  اللغات   سائر  ألن  اللغات،   أفضل   إهنا :  اليوَننيي  لغة  عن  فقال   جالينوس   ذلك   ف   غلط  وقد.  ذلك

 ذكر  الذي  النصاب   ف   عنده  فهي  يفهمها  ول   لغته   ليست   لغة   سامع  كل   ألن  شديد،  جهل  وهذا.  الضفادع  نقيق  أو   الكالب،
 مل   أنه  أخربَن   قد ...  للا  ألن   له،   معن   ل  وهذا  تعاىل،  للا   كالم   هبا  ألنه  اللغات   أفضل   العربية :  قوم  وقال .  فرق  ول   جالينوس 

 .«4قومه   بلسان   إل  رسولا   يرسل

خطيئة معرفية   هو   ثقافتها،  وتشكيل  شخصيتها،  وصياغة   األمم،  بناء   يف   ودورها  اللغة  أمهية  إدراك  عدم  إن         
 !. الجتثاثها قيصرية عملية هلا تُقامُ  أن والبد اليت اخلطرية اجلراثيم وإحدى ،5حضارية 

 الصور  وتشكيل  ،  الذكاء  وعمليات   معادالت   إلجراء  الوسيلة  وهي  برمتها،  اإلنسانية  احلركة  وعاء  اللغة    
 املقدس   البناء  هذا  لكن  ،6احلضاري  اإلقالع  ومفتاح  والتجديد،  واالجتهاد  التفكري،  َمرض  هي  الذهنية،
  مل  إذا أمامنا ومسدودا  ومغلقا َمنطا يبقى سوف اهلائل، الثقايف املرياث  وهذا الضخم - وسنة قرآان – النبوي/والشامخ

  ما   ندري  ولن  جنته   إل  نـلج   لن  بدونه  والذي  -"احلس اللساين/اللغويمفاتيحه أعين به "  أهم  فكره وأحدروح    منلك 
 هجر  اللسان،  هـجر   من  أن: "  واحلجى  النظر  أويل  عند  الواضحات   أوضح  من  هي  نتيجة  إل   خنلص  بداخله. وعندها

  ".  !!   الـقرآن 

 
  مقاربة   واللسانيات  حننعلوي،    إمساعيلي  عن: حافيظ   . (32ص1)ج  القاهرة  اإلمام،   مطبعة   ، األحكام  أصول  ف  اإلحكام  الظاهري،  حزم   ابن  4

 هـ.1429/ 2008  ربيع - عشرة اخلامسة السنة(  59)  ، جملة الكلمة، العدد العربية  الثقافة ف  التلقي إشكالت  لبعض
 . م 2005اإلسالمي،   املكتب ( 95 ص ) ، القوة ثـقافة   ل  الثقافة قوة حسنه،  عبيد عمر 5
 (. 87-86 ص)م.س     6
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  جد   فهم  دراستها  وطرائق  ووظيفتها  اللغة  لطبيعة  -دارسيها  اليوم ومجهرة  ابلعربية  املتكلمي  حنن  -فهمنا  إن         
 مبا   جهل  على  خطرية  لغوية  مشكالت   أحياان  لنعاجل  وإان  ومقصر،  قاصر  اللغوية  امليادين  يف  إنتاجنا  ومعظم  متخلف،

اللغة   يراه النحو"عن   نتحدث   أننا  ذلك   ومن.    واألوليات   البسائط  من  احلديث"  "علم  العربية "وعن  "  تيسري    تيسري 
 ونقضي " االشتقاق " و"  النحت"و"  التعريب" وعن" والفصحى العامية"وعن"  العربية الكتابة إصالح"وعن" وترقيتها
اللغة  بنتائج"معرفة    و  َماوالت   لنا  كانت  ولو  هذا،  كل  يف  الوقت " 7احلديثة   اللغوية  الدراسات "من  وبشيء  "علم 
 اإلبداع   فهم  من  أشواطا   وقطعنا  أوقاتنا،  الختصران  الفلسفية،  اإلبتسمولوجية/املعرفية  واألطروحات   ابلنظرايت   ومعرفة

  أن   إال  –  اإلنسانية  املعرفة  إليه  وصلت  أصل،   وأسلم  فصل،  أوضح  على  اإلدراكية،  والقوالب  املعاين  واستكناه  اللساين
 .8املعرفة سبيل يف الشهادة عوامل كل  يف االجتهاد مفهوم  بـتعميم إال نسيمها بشم نفرح لن أغـوار لــه االستجالء هذا

  احلضارات؛  لدراسة  يعرضون  من  به   حيس  أمر  الفهم  حق   الثقافة   لفهم  اللسانية   اللغوية  الدراسة   أمهية   إن        
 .   كامال   التعبري  هذا  يكن   مل  وإن  ولنفسها،  لبيئتها  اجلماعات   من  مجاعة  إدراك   عن   تعبري   هو   لغوي   نظام  أي أن وذلك 

 جيهل   من   الـفهم  حـق    ما  حـضارة  يـفهم   أن  يـستطيع  فـال  مث  ومن "  :قال  عندما   صادقا"  مسرفلت   آلف"   يكن   أمل   
 ". !9التعبري  ف واللسانية  اللغوية  وسـيلتها

 

 [2 ] 

 
  "

 

!    والكتابة   /اللغة  اإلطالق   على  وأبرزها   إبداعا   أكثرها  أن  إال  كثريا،  للحضارات   الفكرية  املظاهر  تعددت            
 وسيلة   وهي  ؛11الباطنة   وآالمه  آماله  عن  املعب  الظاهر،  التواصلي  بُعده   يف/إنساان  اإلنسان  من  صبغت  اليت  هي  فاللغة

 
 (. 23ص)،بريوت، لبنان  العربية  النهضة  دار  ،العرب  للقارئ  مقدمة اللغة:   علمالسعدان،  َممود  7
8

  وتعانقت   مجعاء  اإلنسانية  فيه  اشرتكت  الذي   اللساين  /اللغوي /اإلنساين  النسيب  يف  النظر  فعل  هي  اللغوي   املعريف  ابلدرس  املقصودة   املعرفية  األطر  إن  
 .التداويل البشري اجملال يف  البشري  اإلمكان حلدود  املتجاوز  السمع، إال  إليه  لنا طريق  ال  الذي الغييب النظر  مليتافيزيقيا  خالفا اإلنسانية، التجربة  فيه 

 (. 19ص)العرب  للقارئ مقدمة   –  الــلغة عــلم عن:  .-جملة ديوجي –مقال - اللغة   علم ف احلديثة   الجتاهاتمسرفلت،   آلف 9
 . لبنان  / للدراسات، بريوت العربية  املؤسسة  ( 10 ص )، احلـداثة حمارق  النص قلق خوجه،   غالية  10
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 تتكامل  وابلتايل  وتتفاهم،  تتقارب   أن  البشرية  والكتل  اجلماعات   استطاعت  ملا  ولوالها  األفراد،  بي  والتفاهم  التفاعل
 . صفاهتا عن بعيدة األشياء  إدراك ليستطيع اإلنسان يكن ومل بينها، فيما

 سهلت   وابلتايل   احلروف  لتظهر   تطورت   ث   عليها   للداللة  لألشياء  أشكال  برسم  بدأت   الكتابة  وكذلك           
 . 12وتفهمه  الفكر انضباط سبل الكتابة

  مفردات  يف  نضيع  ال  كي  -   أمامنا  ماثال  لـيبقى  هرمي  /جرماين  مثلث  زوااي  بزمام  أنخذ  أن  ينبغي  عندئذ          
 : خصوصا والعرب عموما، اللساين البحث عند األدايت التناول يف - البحث

 . للعرب  الذايت الفكر عامل إل الرئيس املفتاح هي...  العربية اللغة أن: األول الزاوية -1

 كل  يف  احملمدية   لألمة  الشهودي  الوجود  حوهلا   يدور  اليت  املركزية  والفكرة/احملور   بصفته  الدين، :    الثانية  الزاوية  -2
 .13أبمورها يتعلق ما

 :  وهي األربع  احلية اللحظة عناصر تتطلب واليت  اإلنسانية،/احلضارية ابلذات  الوعي: الثالثة  الزاوية -3

  حباصلية   الوعي  حالة  :األنقاض؛ أي  حتت  املدفون  الفكري  لألسس املعرفية اليت صاغت املاضي     
 . تلك  أو األمة هذه ثوب  ميثل الذي  بعد فيما الفريد التحصيل إلمكان احلاصل،

احلضارية  واخلروج  وانداثره  تقهقره،  ث  واكـتهاله،   املاضي،  هذا  نشوء  ألسباب      الالزمة  ابلعبة 
  وكانوا   اإلنسانية،  التجربة   حصاد  من  صفرا يكونوا مل  ولكنهم  البداية،  من  انطلقوا  األوائل  فالعرب   للمستقبل،  لالنطالق

 موصوال   جسرا   فكانوا   أولئك،  من  البناء  والنقد  األعمى،  غري  األخذ  يف  يرتددوا  فلم  تفوقهم  حضارات   وسط  آنذاك
 . املستقبل إل اللحظة مع للماضي

 .  اخلاصة وطريقتهم املستقلة، بنكهتهم تشييدا ذلك  فوق واصلوا  حيث :

  الرايدية   اللحظة  مظاهر  والبنائية،  واالستيعابية،   ،   النقدية/   التنقيبية   الروح  تلك   عن  نتج   حيث :  14
 .واملسطور املنظور، اإلبداع ألوان شكلت اليت

 
  . غريه   عن  اإلنسان   ميزة   هو   العمراين   واالجتماع   والبيان،   واملنطق   الفكر، /العقل   جعل   ملن   خالفا   االستخاليف،   لدوره  كان   الوجود  يف   اإلنسان   متايز   11

  –  الكرمي  القرآن   ف   الســتـخالف  وظـيفة  و".  (114-108  ص  -34  عدد)  احلكمة   جملة: " يف  -حبث-الرازق   عبد  َممود   ، الكـون  بـدايـة:  انظر 
 . م2002  - هـ1423 ط، األول   األردن، األعالم، دار ( 33ص)  زرمان َممد

 . بتصرف  -األردن –  اجلامعية  والدراسات للخدمات   محادة مؤسسة  (54 ص)  اإلنسانـية احلضارات تـاريـخ وآخرون،    خريسات َممد 12

 العقلي.  التطور يعارض ال  الذي  ،  العامل  على  املنفتح العقل اإلسالمي، بذلك   نعين 13
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  ألفاظها   يكتسب  ال  هلجة،   أو   لغة   يكسب  ومن  وثقافتهم،  مستعمليها  فكر  تعكس  الفكر،  مرآة   فاللغة       
 للثقافة  حاملة   مثال  اإلجنليزية  اللغة  أن  نعلم  هنا  ومن  ،15أيضا  وثقافتها  فكرها  يكتسب  بل  فحسب؛  وقواعدها
  مل   لو  اليوم،  تفعله  كما  مثال،  األوروبية  املؤسسات   يف  نفسها،  تفرض  أن   لإلجنليزية  ممكنا  يكن  ومل!  والبـد  األمريكية

 . 16ورمزاي  ماداي، املتفوقة، األمريكية القوة لغة تكن

 . الثقاف  وقبلهما  والقتصادي،  العمراين،   اجملال  ف وضعفها  قوهتا   ملدى   تبع  أمة   ألي   اللغوي  فالوضع        

  إحدى   اللغة  تعتب  الذي  –  الرابين  الشـرع  وأحـــكام  العمــراين،  الوجــود  أحــكام  بي  التالزم  مدى  نعلم  وعليه       
"    يف  -خلدون  ابن  –  اليماين  احلضرمي  الفيلسوف  أثرها  قرر  حقيقة  وهي  -فهمه  آليات   أهم :    بقوله"    املقدمة: 

 !". الغالب  بتقليد  أبدا  مولع املغلوب"

 

 [3 ] 

   " 

 (. 17)الـعـقـاد ! ".  

          

  للمشكل   مـعقد  تركيب   عن  منعزلة  مفردة  ليست  فاحلالة  العام،  الثقايف  التذبذب   وليد  اللغوي  التـذبذب            
  املعامل   مبعثرة  فسيفسائية  لوحة   يف  التخلف  من  ألوان   إل  ننظر  جيعلنا  الذي  هذا  ومكاين،  زماين  ظرف   أي  يف  اإلنساين

 .  والتأطري  األشكلة إلعادة  حاجة يف

 
14

   الدولية   الشروق  مكتبة  ،( 108-107  ص)  عمارة  َممد  –  واحلضارة  الدين :  عن   (101-96-95  ص)  كـذلـك  ليس  للاهونكه،    زجـريد  
 .   بتصرف. م2005هـ،1426 ،األول   ط "   1:رقم اإلسالم  هو هذا: سلسلة"

 ( . 15-11 ص  -34 عدد ")  احلكمة جملة : "يف   -مقال- ،الناس   حياة عن  تنزوي  ل الفـصحىالرتكستاين،   َممد 15

 . م 2006:   األول ،  ط  بريوت،/لبنان   عويدات، دار ( 143 ص)  األمريكية  الـخارجية   السـياسةلوفابر،   مكسيم  انظر: 16

  نظمها   اليت  الفكرية   الندوة  ومناقشات   حبوث  ،القومي   والوعي  العربية  اللــغة  -ندوة-عن(  6ص)العربية    اللغة  يف  والتعبري   الفن  مزااي:  الشاعرة  اللغة   17
 (. 144 ص )  م1984 األول ط،   العربية، الدراسات  البحوث ومعهد  العراقي،  العلمي  اجملمع :مع  ابالشرتاك  الوحدة دراسات  مركز
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  من  حالة  يولد  أهلها  نفوس   يف  هبا   الضخ   وحالة  ،َنطقة  حية  أجسام  هي  وإمنا  صامتة،  هياكل   ليست  اللغة          
 تضليل  دومنا  اليوم  للغتنا  ننظر  أن  علينا  يوجب  ما!  وجهلناه  غريان  أدركه  ما  ذلك   احلياة؛  جنبات   يف  هبا  التفاعل
 .18الصحة  إل منه للمرض أقرب  هو حال من العربية الشخصية تــعانيه مبا واعـي للواقع، تزيي وال للنفس،

 للخلق   ذاته   التصميم   يف  جوهراي    دورا    الثقافية  وللرموز/للغة  مفهومنا   أن  إل  19البعض  يذهب  بل          
  بقوة   واجلماعات   األفراد  شحن  على  كبرية  قدرة  الثقافية  وللرموز  اللغوي  فللخطاب   لإلنسان،  الفيزيولوجي/البيولوجي

  واآلين   السريع  التنقل  على  قادرة  فطرية  مسات   وهلا  جبارة،  وسلوكاهتم  أعماهلم  تصبح  أن  ميكن  حىت  عظيمتي،  وطاقة
 .20والزمان  املكان، عب

  التخلف،  من  أخرى   ألواان  نعيش  أننا   ندرك  21الثقافية   الرموز  لكافة  أم  ابعتبارها   إليها  نظران   إذا  واللغة          
 اآلخر أاي كان هذا اآلخر احلضاري  إزاء   النقص  مبركب  فالشعور  ،22والنفسي   والثقايف  اللغوي،  التخلف  رأسها  وعلى
 مكوانت   أهم  على  اعتداء  هو  لإلنسان  إل  رامز  أهم  على  واالعتداء"  الثالث  العامل"  جمتمعات   يف  منتشر  نفسي  َمْعلم

  -  شعورية  ال  بطريقة  –  فجرها  الذي  َمموهلا  إل  كان االنتماء  ث  ومن  إليها،  االنتماء  يقوض  بتقويضها  واليت  ُهـويتة،
 !.  إال ليس القرآن الكرميعاملية، أعين به  لغة تغدو وجعلها

  هلوايت   هتديد  هو  العرب:  اللغوي  الكساد   حالة  أو/اللسانية  األزمة  حوله  حتوم  مركزي  عصب  فثمت  إذن           
  الروح   على  هجوم  هو  هنا،  اللغة/العربية  الثقافية  الرموز  على  اهلجوم  أخرى  وبعبارة  واجملتمعات،  واجلماعات،  األفراد

 .23يف حالته االجتماعية  لإلنسان العرب الثقافية الرموزية

  الناس  وعزوف  عموما،  اللغوي والبالغي  ابلدرس  االهتمام  عدم  على  البكاء  عند  متوقفة  القضية  فليست           
 وألوان  ودنقل،  وانزك،  ودرويش،  نزار،  أشعار  إل   واملتنبئ،  ومتام،  البحرتي،   وأشعار  والبالغة،  والصرف،  النحو،  عن

 
18

 (. 145  ص)الوحدة   دراسات ، مركز القومي  والوعي العربية  اللــغة  -نــدوة -عن  ، العربية   للغة والجتماعية  النـفسية األسـسالفيتوري،   الشاذيل  

 . (الطبيعية )  الفيزيقية مدارس األنثروبولوجيا، خصوصا األنثروبولوجيا انظر:  19

20
 . م 2005/ 01/06  بـتاريخ 276: رقم عدد  -مقال   نت،-السعودية/ الوطين احلرس  جملة ، الثـقافية  الرموز نـظرية   الذوادي، َممود 

د  21   لن   اليت   الثقافية،   واألعراف   والقيم   والقواني  العلم/واملعرفة  والدين   والفكر   اللغة   يف   املتمثل   الكل   ذلك "   أبهنا   الثقافية  الرموز   الذوادي   . يصف 
  عربـية   مـفاهيم"  -مقال-عن  . "مركب   ككل  يتناول  ابلطبع،  ثقايف  رموزي   كائن   اإلنسان  إليها، إذ   الرجوع   أولوية  بدون  البشري   السلوك  خبااي  نستجلي 
 .  م2006يناير   - هـ1427َمرم   التاسعة  السنة ( 43: ص  33، عدد اجلــديد  املنار : جملـة"."  الجتماعية  العلوم   ف  جديدة

22
  : أبنه  اآلخر  التخلف   معىن  حيدد  حيث  ".الثالث   العامل  ف  الثقافية  اَلوايت  أزمات..  اآلخر   التخـلف" كتابه  يف   الذوادي  .د   إليه   يذهب  كما  

 . -نت-اجلزيرة موقع  عن .م05/2003/ 20  بتاريخ  جليس،  خـري: برانمج " اجلـزيرة قـناة "لـ  تلفزيوين  لقاء  يف.  والنفسي والثقايف  اللغوي التخلف

 . بتصرف  51-50، صاجلديد املنار : ، جملةالجتماعية  العلوم ف  جديدة  عربية مفاهيمالذوادي،  23
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ل   التسطيح  هذا  من  أغور  األمر  بل  فحسب،  املشاعر  وبلسمة  البوليسية،  واملغامرات   اجلنسية،  اإلاثرة  أدب   الكسِّ
 . اجلماهريي الوعظ تتجاوز ال بطريقة البعض يبسطه  والذي لألزمة،

 رمال   من  قصرا  يبين  فمن  ،والتمانع  التدافع  بسنن  ويروضها  يفقهها،  من   جتد  ل   عندما  أكرب  تكون  النكبة  إن          
  الكارثة  القصر، إذ  ذلك   سقوط  يتأخر  عندما  ستحصل  اليت  ابلكارثة  تقاس   ال   ولكنها   كارثة،  فتلك   حينه   يف  وسقط

 (. 176: األعراف ) !( " يتفكرون لعلهم القصص فاقصص!)فاجعة ستكون

 

 [4 ] 

 

 (. 24أمي عثمان. )د! " " 

 

(1 ) 

  كل   يف  البشري  اإلبداع  جمال  يف  ومصريية  حيوية   جد  تعتب  واألفكار  املفاهيم  بتكوين  اللغة  عالقة            
 اللغة،  على  منها  كبري  جزء  يف  تركز  أبهنا  لوجدان  املختلفة،  والعلمية  الفكرية  املنظومات   جيدا  أتملنا  ولو  ميادينه،

 .25األفكار  توجد وعاء اللغة فداخل أفكار، بدون  إنسان  هو األشياء إال يعرف ال الذي فاإلنسان

 املستعملة   اللغة  لطبيعة   كبري  حد  إل  خيضع  واملعارف   األفكار  إنتاج  أن   السياق  هذا  يف  نقول  أن  ونستطيع       
 اعتبارها  ميكن   األملانية  والفلسفة  اليواننية،  اللغة  وفضاء  ببنية  بعيد   حد  إل  متأثرة  اليواننية  فالفلسفة  وخصوصيتها،

  تصبح  اللغوية فاخلصوصية "26ابألرض  اآلاثر عامل يصنعه ما ابللغة يصنع فاألملاين"األملانية   للغة ومبدعا شديدا تكثيفا
 . -! هنا القرآن هو للعرب واملسلمي وابلنسبة  – مبحموهلا  ترابطها بعظم أبناءها يشعر ال عندما منتهكة

 لعملة   متقابلي  وجهي  الفكر  مع  والثنائية   اجلدلية  عالقتها  يف  تشكل  الفالسفة،  أحد  يشري  كما  واللغة            
 أن   ريب  وال   جمردة،  أفكار  إل  الشعورية  احلاالت   حتول  اليت  وهي  هــيجل،  تعبري  حد  على  الفكر  وعاء  فهي  واحدة،

 
24

أ العربية   ابللغة   الكتابة   إتـقان   حنو   عن،  ؛ العربية   اللغة   فلسفة :  كتابه   يف     حملمد   ، الشائعة  األخطاء  معجم و  (.  2ص) احلَسين    مك ي .  د.، 
 . م1993 ، 2لبنان، ط  مكتبة(  6ص)العدانين

 والتوزيع، سوراي.   والنشر  للطباعة كيوان   ، داراملنطق واللغة واملعن ف فلسفة فتجنشتيانظر: رشدي احلاج صاحل،  25
26

 (. 72ص) م  1990 ط، األول،  البيضاء،  بريوت، والدار  العرب، الثقايف املركز  ، الفلسفية   املناهجوعزيز،   الطاهر  
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 وبي   األويل،  شكله  يف  الفكر،  قواني  بضبط  يعىن  كعلم  املنطق،  علم  بي  املقابلة   تصح  لذا  ،  ابللغة  الصلة  وثيق  املنطق
 .28،  27اللغة قواني  بضبط يعىن الذي النحو علم

  يزيد،   أو   قران  عشر  سبعة  واستمرت   صمدت،  اليت  الوحيدة  هي  العربية  اللغة"  أن  األمر  يف  العجيب  لكن         
 عامة،   أزمة  من  اليوم  تعاين  ابتت  اللـغة  هذه    !"29قرون  مخسة  من  أكثر  عن  أخرى  حية  لغة  أية  عمر  يزيد  ال  بينما 

 . ومعمقة  خاصة معاجلات  تستدعي

 اللغةَ   نطالب  أم فيهما معا؟ ملاذا  ؟"    العقل"   يف  أم"    اللسان"   يف  األزمة  تكمن  هل  30كاتبة   تتساءل           
 .؟ قليال  نعلو أن حنن حناول ال ملاذا  أجلنا، من هامَتها حُتىن أن

  إل   العقل  من  الفكرة  نقل  آلية  إشكالية   هو  ما  بقدر  العربية  اللغة  يف  خاصة  أبزمة  عالقة  لألمر  ليس"  وجتيب  
  ذهنية   عملية  وهي.  داللة  ذات   َمددة  مفردة  إل  البشرى  املخ  يف  املوهومة  التجريدية   اهليولية  الفكرة  حتويل  أي.  اللسان
. 31لغة  كل.  اللغة  قصور  عن  دوما  نتكلم   جيعلنا  ما  وهذا  وحدها،  العربية  اللغة  على  مقصورة  وليست  التعقيد  شديدة

  يف   ليس  كل ه،  العرب  الوطن  يف  التعليم  نُظُم  مأساة  إل  األزمة  أرد    لكنين  العربية،  اللغة  عن  الصعوبة  أنفى  ال  هنا  وأان
 ".العلم فروع خمتلف يف بل وحسب، العربية اللغة مادة

والكياانت احلضارية األخرى   للوحي القرآين،  طريق  يتضمن  ولساهنم  العامل،  جزء مهم من هذا  فالعرب            
  كونيته، يف    لإلنسان  بعث  هو  إمنا  العرب  لإلنسان  البعث  أن  يعين  وهذا  !"32العرب  رسالة  من  ثقافتها  معىن  ترتقب"

  بفقه   إال  العرب   بعث  يتم   ولن  اإلنسانية،   تفرضه   طبيعيا،   جتاواب  األمم  مع  تتجاوب   إنسانية،  حقيقة  العربية  األمة  ألن
  النتائج   عن  تقل  ال  عامة،  إنسانية  نتائج  قدموا  لساهنم،  العرب   فقه  وإذا  لغتهم،  بفقه  إال  تراثهم  يفقهوا  ولن  تراثهم،

 
27

  الـفلسفة :  عن   (45ص)  م،1990الرابعة، أكتوبر  الطبعة  الطليعة، بريوت،  دار   "الصوري  املنطق"املنـطـق    علم  إىل  مـدخلهللا،    فضل  مهدي  
 (. 101-99-98ص)  5رقم العربية، الفلسفية اجلمعيات م، احتاد2002 األول،  :الطبعة  للنشر، مصر،  الكتاب مركز  الزاوي، احلسي . الواصفة

 (. بعد   فما -18ص)م  1996- هـ1416املعرفة، مصر،  ، دارالنـص  وعلم  اخلطاب  بالغةفضل،  صالح : انظر  28

29
  استهداف "  عن   -العربية  اللغوية   اجملامع   ألحد  مقدمة   مؤمتر   ورقة  –  املعاصرة   اإلنسـانية   والثقافة  العربية   اللـغة   -رومانيا  من  –  دوبريشان   نيقوال   

 . م17/50/2007-نت-اإلخبارية َميط  " شبكةاللـغة عرب  العرب 

  يسقط   أن   دون   من   العربية  حتيا..  وعقله   العرب   لـسان   بي   اللـغة   -مقال  -"قزح   قوس "   جملة   حترير   ومدير   مصرية   ومرتمجة   شاعرة  -انعوت   فـاطـمة  30
 . م 2006 حزيران -نت- العربية  موقع: صوت .    سيبويه

 م. 2013متوز )يوليو(   19اجلمعة  -نت –موقع: األوان    -مقال-فيتغشتي  عند والفكـر اللغة انظر: احلاج بنزينب،   31
  الثانية،   دمشق، الطبعة  السـؤال،   دار   أمحد،   خليل   . د .  األرسوزي   زكي  عند   اإلنسان  بناء   ف   اللسان   دور :  انظر  . األرسوزي   زكي   تعبري   حد   على   32

 . بتصرف  (.175-174 ص.)م1981 ، هـ1401
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 أصحاب   التارخيية   املرحلة   هذه   يف  العرب  جيعل  العرب  اللسان  بفضل  ذلك   إل  واالهتداء  33اخلاصة   اإلنسانية اللسانية 
 . الشريعي/اإلنسان وعلوم الطبيعي،/العمران علوم بي. االنسجام ختلق رسالة

 :الوقت نفس يف ،ومتميزاتن،  متداخلتان وحداتن الفكر وأصولية اللسان،  أصولية إن

 :اخلطاب  فألن ،أما ( أ)

 . سواه عمن هبا اإلنسان يستقل متطورة، ذهنيات   بي إال يتم ال(   1)     

  نتحدث  وابللغة  الفكر،  عن  نتحدث   ابللغة  ألننا  وذلك   اللغة،  بتوسط  إال  يكون  ال  الذهن  تطور  وألن(    2)     
 !. اللغة عن نتحدث  وابللغة األشياء، عن

 . فــكري ومتايز لســاين، متايز: قسمي إل ينقسم أيضا  فهو  عن وأما( ب )

(1 ) 

 كأداة:   وهو. أداة  بكونه اللسان يتميز

 "34يتضمنه  ما دليل"  -

 .بنظامه مستقل  -

 :بقوله اللسان قسرية إل اجلرجاين أشار وقد . قوانينه  ابلتزام جمب  -

 من  رمسا  ذلك   يف  هلا  مبقتف  هلا  الناظم   وال  معىن،  عن  مبقتضى  وليس  فقط،  النطق  يف  تواليها  هو  احلروف  نظم"   
  يف   كان  ملا(  ضرب )  مكان  (ربض)  قال  كان  قد  اللغة  واضع  أن  فلو  حتراه،  ما  هلا  نظمه  يف  يتحرى  أن  اقتضى  العقل
 . !"35فساد إل يؤدي ما ذلك 

 ."36اللغات يف للعقل جمال ال"فيقول  هذا يؤكد والغزايل. به للعقل عالقة ال  -

 
33

  للنصوص،   العميقة  البىن   عن  والكشف  األساطري،  تكوين   عن  البشري، والكشف  العقل   تكوين   عن  والكشف  اإلنسانية،  جذور  عن  الكشف  مثل  
مبدعة،  عبقرية   إل  ابإلنسان  ترتقي  إنسانية   ثقافة  وإنشاء األدبية   سوق   األدب، / اجلمايل   بعدها  يف  -مثال–  تتجاوز  حرة،    العربية   اجلنسية  النخاسة 

 . األدب  اإلبداع الثقافية الرخيصة، ابسم احلقائب جتار أدمنها   اليت الكتابة  يف  املعاصرة، 

 (. 359/ 16) والتوحيد  العدل أبواب   ف املغين  املعتزيل،  اجلبار عبد القاضي 34

 (. 35ص)رضا   رشيد:  نشر  . اإلعجاز  دلئل 35
 (. 48/  1) األصول  علم ف  املستصفى 36
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 ابلتعليم،  إال  حيصل  ال  ذلك   بل  البتة،  اللغات   معرفة  إل  له  طريق   ال  العقل  ألن  وذلك "فيقول    األمر  الرازي  ويشرح
 38،  37!" فال وإال ، به العلم حصل التعليم، حصل فإن

 

(2   ) 

 : كمضمون   وهو. مضموان  بكونه الفكر يتميز

 .غريه على دليل  -

 .بنفسه مستقل وغري ظهوره، يف غريه إل َمتاج  -

 .بنظامه جمب غري  -

 . 39املعارف حتصيل يف متمكن  -

  واجلَنان؛  اللسان  بي   العالقة  بعد  وتتبي  اإلنسان،   فيه   يتموقع  الذي   الفريد  اللساين  الدور  يتبي   سبق  مما   لعـل       
   40العام  اإلنساين دورها  يف اللسانية، الوظائف بعض جنمل أن املفيد من لكن

  بصورة  االنتباه  يشد  الذي  أن  غري  عدد،  عند  معها  يقـف  ال  الدور  هذا  عن  الرتاث   ملقوالت   املتتبع  يكاد       
  جوانب   من  هاما   جانبا  منهما   واحدة  كل  أتخذ  املعتزيل،/اجلبار  عبد  والقاضي   األشعري،/  للشهرستاين   مقولتان  خاصة 
 . واملعرفة التأصيل، عملية يف العرب التفكري

 

  معرض   يف  للزجني  يقول   أن   منه  حيسن   فال  "قوله:  (  كلها   األمساء  آدم   وعلم)تعال  قوله  عند  املعىن   ومتام   (2/162)   الكبري   التفسري/الغيب   مفاتح   37
  أما.  فال  وإال به العلم حصل التعليم حصل فإن  ابلتعليم إال  حيصل  ال ذلك  بل البتة  اللغات معرفة إل   له طريق  ال  العقل ألن  وذلك  بلغيت  تكلم التحدي 

 . هـ.أ "  فيه التحدي  وقوع   فصح حتصيله  من متمكن فالعقل  األشياء حبقائق العلم

ظاظا،    38 الثانية  90-67، )صاللغة   فلسفة  واإلنسان  اللسانانظر: حسن  القلم، ط،  دار  وآخرون،  1990(.  أورو  سيلفان  اللغة م.  ،  فلسفة 
األول 305)ص ط،  للرتمجة،  العربية  املنظمة  بعد(  مصطفى 2012فما  األعمال   .  الذهن،   وفلسفة   والفكر   اللغة احلداد،    م.  مجعية  منشورات 

 .م 5199 االجتماعية والثقافية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان
39

الدارة ،  العرب  عند  التفكري  ومنهج  اللسانيةعياشي،    منذر   الرابع،  ،السعودية /جملة   -97هـ، )ص1407  عشرة، رجب  الثانية  السنة  العدد 
116) . 

  ومنهج   اللسانية:  عن.  هـ.أ... "   األفكار  عن  احلر  للتعبري  أداة  ( اللسان  :أي )  إهنا "  فقال  تشومسكي  أسهب  كثرية، وقد  اللسان  وظائف  أن   حيث  40
  ونضيف   (.116  -97  )ص  هـ،1407  عشرة، رجب  الثانية  السنة   الرابع،  العدد  السعودية،/الدارة:  جملة)عياشي    منذر.  د .  العرب  عند   التفكري

  ف   اللغوية  امللكة:  وانظر  (.24  ص)  اللسـاين  التـفكري كتابه:    يف  املسدي  يقول  كما"  اللغوية  الظاهرة  يف  مشولية  نظرية  أفرز  العرب  التفكري"  أبن   القول 
 (. 9 ص )  الشرقاوي السيد .د  ، العرب  اللغوي الفكر 
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 : اللسان به  يصبح  أمر إل االنتباه الشهرستاين يلفت ( أ) 

 . له هو ملا مـُعدَّا(   1)

 .  الفكر مناء ُيكون  أحنائه بعض يف وموطنا، (   2)

 . أيضا القضية هذه عن" 41تشومسكي "  يكتبه ما القرون، خلف من يقرأ الشهرستاين وكأن

  اجلنان،  َماهلا   واملفهومات   املعاين  وكل  اللسان،  َماهلا  والكلمات   احلروف  كل"فيقول    األول  النقطة  عن  أما       
 ". انطقا اإلنسان مسي األمرين ومبجموع

  متكلما   ال  جمنوان   مسي  اجلانبية   املعاين  دون (  اإلنسان  :أي )منه    اللسانية   وجدت   لو"فيقول    الثانية  النقطة  وأما      
 . "42ابجملاز  إال متكلما ال مفكرا مسي األلفاظ  دون منه  اجلانبية املعاين وجدت  ولو ابجملاز، إال

 احلروف  مقابل  يف"  السطحية/الفوقية  البنية "  بـ   تسميته   على  تشومسكي  اصطلح   ما  هي  األول  فالنقطة     
 : تشومسكي يقول اجلنانية،   املعاين مقابل يف "العميقة/التحتية  والبنية " والكلمات،

 . 44"43الفونيمات /الصويت التأويل حتدد الفوقية البنية وإن مورفيمات،/الداليل التأويل حتدد التحتية البنية إن" 

.  "45الفكر  ألشكال  انعكاسا   إال"  ليست  التحتية  البنية  أن   يرى  تشومسكي  فإن   الثانية   النقطة  عن  وأما    
  العقل   صحة  على  وشاهدا  جهة،   من  صحته  على  شاهدا  فيصري  األول،  وظيفته  اللسان  أيخذ   التصور  هذا  ومبوجب

 .  أخرى جهة من

 اجلناين   املعىن  صحة  على  شاهدا  العقل   ويصري  الشهرستاين،   عند  العقل  صحة  على  شاهدا  اللسان  يصري  وإذ   (ب)
 املراد  معه يعلم ما العقل يف ليس إنه:" -القاضي -يقول. منه املراد مبعلوم عنه العبث فينتفي اجلبار،  عبد القاضي عند

 ."46عبثا  فيكون

 
 املعاصرين.  اللسانية علماء الشهري، من اللغوايت  ومنظر املفكر األمريكي،  41
 (. 285 ص ) الكالم  علم  ف  اإلقدام هناية  42

43 Aspects de la theorie syntaxique . 

 (. 114 -99 ص هـ،1402 السعودية /الدارة:  جملة)  العرب احلديثة والنحو  األلـسنية   بي الوصـل حـلقة عمايرة،  خليل : انظر  44

45    La linguistique cartesienne p 67 
 (. 7/190)  والتوحيد العدل  أبواب   ف  املغين   46
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  على   الداللة"  : اجلرجاين  يقول.  اخلب  عن  ابللغة  اإلخبار:  وهي  الثانية،   وظيفته   اللسان  أيخذ  املقولتي  وهباتي    
 .    ..."47إايه  السامع إعالمك  َمالة ال هي شيء

 

 إل  ويردها  ولسانيا،   اجتماعيا،/سوسيولوجيا   مذهبا  الكالم  إل  احلاجة  حتليل  يف"  مسكويه  ابن "  ويذهب     
 :أصلي

 .  التواصل( د. )التعايش( ج)

  فعن( ج)

 يف  بنفسه  مكتف  غري  كان   ملا  الواحد  اإلنسان   أن  هو  الكالم،  إل  أجله  من  احتيج  الذي  السبب  إن : "يقول     
 بشريطة   ووجب.  غريه  من  بقاءه  مادة  يف  ضروراته   استدعاء  إل  احتاج  املقسوم،  املقدر  وزمانه  املعلومة  مدته   بقائه  تتمة

 ". ابملعاونة منه استدعاه ما عوض غريه يعطي أن العدل

  وعن( د)

  بعض   ليستدعيها  ابالصطالح  املعاين  هذه   على  دالة  أبصوات   حركات   إل  يفزع  أن  من   بد  يكن   مل:"يقول     
 . "48البشرية  احلياة فيهم وتكمل اإلنساين، البقاء هلم فيتم بعضا بعضهم  وليعاون بعض، من الناس

 
 (. 347 ص ) اإلعجاز  دلئل   47

  السعودية، /الدارة  جملة )   عياشي؛   منذر .  ، دالعرب  عند   التفكري   ومنهج   اللسانـية  : عن(  7-6  ص )مسكويه    وابن  ، التوحيدي والشوامل  اَلوامل  48
 (. 116 -97 هـ )ص1407 عشرة، رجب الثانية  السنة  الرابع، العدد 
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 يف  العرب،  اللسان  إل  النظر  عند  معرفتهما  ينبغي  -  إبجياز  إليهما  اإلشارة  سبقت  –  حقيقتان  مثت           
 :القرآن، والسنة/ابلوحي عالقته

اإلنسانية،    الظاهرة  تعقيدات   هلا  اجتماعية  ظاهرة  فهي  متطور،  اثبت،  غري  حي  كائن  بوصفها  اللغة  أن(  أ )   
 .49وإشكاالهتا 

  بعض  به   ينادي   ما  نرفض  جيعلنا  الظرف  هذا  –  العامل  يف  لغة  ألي   يتوفر  مل  خاص،   ظرف  هلا   العربية   أن(  ب )  
  مع   تتفاعل  لكي  الفصحى،  للعربية  الغارب   على  احلبل  ترك  من  –  أحياان   نية  وسوء  نية  حسن  عن  –  الغافلي

 مع اإلميان بضرورة النفتاح الدراسي للغات العاملية كشرط حضاري.  .كلها  اللغات  يف حيدث  كما  العاميات،

  سنة  وتلك   القدمي،  من  أكثر  جمراها  أتخذ  احلديثة  األشكال  أن   التاريخ  يف  هللا   وسنة   حي،  كائن  اللغة  حـقا        
اللغات،  ظهر  على  لغة  تُعرفُ   فال  عنها،  ببدع  اللغة  ليست يقول خباء   واحد   شكل  على  مجعت  األرض حسبما 
" مسي  فيما  دالليا  واملستوعبة  واملشتقة،  املنحوتة  الكلمات   مئات   السني،  مئات   مثل"    الدللية  احلقول   بنظرية: 
 .  50العربية

 
49

  فيها   تتوقع  الالتينية   أمريكا  يف دراسة  بوادر   ظهرت  فقد  احلضاري،   الدور   من  العربية  اللسانية  أفول  تعين ال وفكرا،  درسا   اللسانية،   األزمات  هذه   لكن  
  اللغة   -2.البيولوجي  العامل   هو   بقائها   وسبب   الصينية،  اللغة   -1:هي  العامل   عاملية، يف  لغات   أربع   إال   يبقى   لن   والقريب،   املنظور  املدى   على   أنه 

  العامل  هو   بقائها  وسبب   العربية،   اللغة   -4.التكنولوجي  العامل   هو   بقائها   وسبب   االجنليزية،   اللغة   -3الدميوغرايف  العامل  هو   بقائها  وسبب   اإلسبانية، 
  هوان   بكل  ذلتها  رام من – فبشروا  هتان  أن  أيىب وهللا: "   الرافعي  احلميد  عبد  :الشاعر  يقول .البشر  من   مليار   من   ألكثر الدينية  اللغة  هي  الديين، ألهنا

  اللغة، شبكة   عب  العرب   استهداف: "عن   -العربية  اللغوية   اجملامع  ألحد  مقدمة  ورقة  . اإلبراهيمي  طالب   أمحد  –(    للمجمع  املاسي  العيد  يف: )    عن   "
  ( العربية  اللغوية  اجملامع  ألحد  مقدمة  ورقة  -األسد  الدين  انصر   .د   -متغري  عامل  ف  العربية  اللغة   مستقبل)  و .  م17/5/2007-نت-اإلخبارية  َميط

 . م17/5/2007-نت–  اإلخبارية َميط شبكة"   -اللغـة عب  العرب استهداف :  عن

50
  سبقه،   من   مجيع   عن   أخذ  الذي"  العروس   اتج"  صاحب   الزبيدي،  ولد  حىت  آابدي،   الفريوز   وفاة   بعد   هجرية (  سنة 328)  العرب   العامل  انتظر   لقد   

إل   مادة  ألف  أربعي   مضيفا  أخطائهم،   مجيع   اجتناب  -استطاع  ما  –  وحاول    رواية   حسب  اللسان،   هبا   جاء   اليت  مادة،   ألف  الثماني   جديدة، 
 . م1993 ، 2لبنان، ط  مكتبة( 8-7ص)الشائعة    األخطاء معجم  عدانين، َممد .د  ". الصحاح   مقدمة"كتابه    عطار، يف الغفور  عبد أمحد: األستاذ 
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 لغة   قران، وغدت   عشر  أربعة  منذ  الكرمي،   ابلقرآن  ارتبطت  أهنا  هو   اخلاص،  ظرفها هلا  قلنا  كما  العربية  أن  غري        
  ولوال  الكرمي،   القرآن  َموره  كان  الذي  الضخم،  العرب/اإلسالمي  الرتاث   هبا   وُدو ِّنَ   52،  51الكرمي   القرآن  بسبب  عاملية
 .  السنسكريتية أو  الالتينية،  تشابه  نقوشية، /أثرية لغة املختلفة، العربية اللهجات  ألضحت هذا كل

 هذه  عمر  أقصى  فإن  املعاصرة،  احلية  اللغات   من  بغريها  الفصحى  العربية  قياسنا  عدم  يف  السر  هو  هذا       
 .  الزمان من قرني يتعدى ال احلاضر، شكلها يف اللغات،

  أي )الفرنسيس  محلها  اليت  اللغة  أن  يف  أراتب   ال  "أان:  قال  حي  العاملي  رضا  أمحد  :الشيخ  صدق  وقد           
 ". 53األايم هذه  إليها أحفادهم محلها اليت كاللغة  تكن مل سوراي إل الصليبية، احلروب  أايم( الفرنسيي:

 !  العربية حال هو كما  مقدس حتديدا، بكتاب  ترتبط مل اللغات  تلك  أن ذلك 

  الذي  املركز  وهو  الكرمي،   القرآن  نفهم  حىت   ودراستها،   القدمية،  ابلفصحى  اهتمامنا   يف  كذلك   السر  وهو         
صلى هللا عليه وآله وسلم للشعر يف  -صحابة النيب    العربية. وقد كان من مقاصد تناول  الدراسات   كل  حوله  تتبزخ

  سيدان   لقول!   تنظرن  ، فال54الشارع  خطاب   لفهم  يشكل مدخال  نثرا،  أو  كان  شعرا  اللسان،  لكون  -مثال  تلذذهم به
 العرب،  بلغة  هللا  أنزله  الذي  القرآن  من  احلرف  علينا  خفي  فإذا  العرب،  ديوان  الشعر"   –  عنه   هللا  رضي   –  عباس  ابن

 !.اللساين النظر يف القرآين، املآل عن مبعزل 56  "55ذلك معرفة فالتمسنا  ديواننا، إل رجعنا

 
:  عن  (79)ص  السامية   اللغات  ".  واإلسالم  القرآن  بسبب  إل  حقا،  عاملية  لغة  تصر  مل   العربية"  تقول  حيث  "نولدكه "   املستشرقة  بشهادة  51

   . م1987 - هـ1408 ، 3ط ( 109:ص ) العربية  فقه ف  فصولالتواب،   عبد  رمضان

  علي:  ، ترمجة والوسيط  القدمي   العلم/455-1/452  العـام   العـلوم   تـاريخ   :عليها   أشرف  اليت   املوسوعة  يف "  اتتـون  رينيه " العلمي    املؤرخ  وبشهادة     52
 . م2006 - هـ1426والتوزيع،   والنشر للدراسات   اجلامعية املؤسسة مقلد،

 هـ1417  ابلقاهرة،  اخلاجني،   مكتبة  ( 13  ص)  التواب   عبد   رمضان . د. مظاهره، وعلله، وقوانينه   – اللغوي  التطور: عن  ( 72ص)  ، اللغـة   مـولد   53
 . م1997 -

54
 . م1997 - هـ1417 ابلقاهرة،   اخلاجني، مكتبة   (13 ص )  التواب عبد  رمضان. د  ،مظاهره، وعلله، وقوانينه  – اللغوي  التطور : مقدمة عن  
55
 ( . 14-9)التواب   عبد رمضان . د . اللغوي   التطور(.  100ص)  والبتداء  الوقف  إيضاحاألنباري،   ابن  

56
  رضي   –  عباس  ابن  عن  عكرمة  طريق   من (  والصفات  األمساء )  يف  والبيهقي   وصححه،  واحلاكم   حامت،  أب   وابن   املنذر،   وابن   محيد،  بن  عبد  أخرجه   
 . فذكره ( 254ص/8 املنثور  الدر)  يف  كما... ".   العرب  ديوان  فإنه   الشعر، يف  فابتغوه القرآن  من  شيء عليكم خفي إذا: قال   -عنه هللا
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  حيملها  معان    الوحي   إذ  الفهم،   أساس  هو  العرب   اللسان  قانون  فإن   أيضا،   والفهم  التبيي  مستوى  وعلى        
 يف   تعال  هلل  العامة  املقاصد  ويف  -وسلم  عليه وآله  هللا  صلى  –  الرسول  عهد  يف  عليه  كانت  كما  العرب،  اللسان  وعاء

 . 57اإلهلي املراد تبي يف السبيل، ينري ما القرآين، التنزل وملناسبات  خلقه،

[6] 
 

 * 

 ".  58نفسه على يدور فإنه  الكــالم، على الكــالم فــأما"  

 عن  اإلنسان  حبث  من  جزء  وهي  اللسانية،  ابألداة  اللساين،  احلَدث   عن  احلديث  التوحيدي  يصف  هـكـذا       
 يف   البحث  وأداة  البحث،  َمل  اإلنساين  البحث  غور  بعد  إل  إشارة  يعتب  ما  الواسعة،  الزئبقية  إبنسانيته  اإلنسان  ويف
 .اإلنسان من جزء  اللسان أن ذلك . معا آن

 بشكل   اللغوية  الظاهرة  بدراسة  يُعىن  الذي  اللغوي  الفرع"  اللسانيات "   حقل  على  إطاللة  نلقي  أن   املفيد  ومن    
 ال  عندما  حتليله  يف  قاصرا  سيكون  عاملي  لسان  أي  ودراسة  اجتماعي،  لساين  مشكل  أي  حل  أن  اعتقادان  ويف  مشويل،
العرب    للقارئ  –  إبجياز  -  عليه  سريعة  إطالله  سنلقي  لذا   وإشكاالته،  فيه،   ُكتبَ   وما  احلقل  هذا  أبطروحات   أيخذ
 . املهتم

 

] 7 [ 

 * 

 .   "59اللغوية املوضوعات  بيان أبنه: "خلدون ابن يعرفه!   قدمي حديث، علم اللسانيات 

 : منها  فكثرية احلديثة، التعريفات  أما

 .   "60اإلنسانية للغة  العلمية الدراسة  هي"(  أ) 

 
  العاملي  للعلوم، واملعهد العربية  الدار  (134ص )  والواقع والعقل النص جدلية   ف حبث   –  والعـقل الوحي   بي اإلنسان  خالفة النجار،  عبداجمليد 57

 . م2005 - هـ1425 الثالثة  اإلسالمي، الطبعة  للفكر
 (. 131/ 2)  واملـؤانسة اإلمـتاع  58
 (. 548 ص ) ة املقــدم 59
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 التعريف   هذا  ويتضمن.  اإلنسان"  لدى   اللغوية  الظاهر  دراسة  وهو   واحد،  هدف  جيمعها  العلوم  من  جمموعة ( "ب )
 :يلي ما

 ...(. الثقافية  االنثروبولوجيا الرايضيات،  االجتماع، علم النفس، علم املنطق،) األخرى ابلعلوم االستعانة -1

 ...(.  اآليل احلاسب الصوتية،  املختبات ) احلديثة ابلتقنيات  االستعانة -2

 (. اجتماعية أو نفسية،  أو وظيفية،/فسيولوجية)  الظاهر هذه على املؤثرة العوامل -2

 (. مورفيمات /  ،وداللة  تراكيب  الفونيمات،/  أصوات )  اللغوية الظواهر -3

 .  61...(  القواعد استنتاج مالحظة، استقراء،) املعروفة العلمية  األساليب اتباع -4

  لو   له،  لرتى  كانت  ما  أبعاد  إىل  ليخلص  كلي،  بشكل  اللغة  يتناول  الدراسات  من  حقل  أنه"  "اللسانيات "  تعريف  يف  واخلالصة    

 ". الوظيفي أو  الجتماعي،  البعد أو  الرتكيب،  أو  الدللة، أو  الصوت، حد  عند  وقف

 حقل   يف   واملثارة  املتناولة   القضااي  إذ"  اللغة  فلسفة"  حقول  من  كذلك   وحقال   مدخال،  اللسانيات   وتعتب    
  املبحث  حنو  اللغوي  املبحث  توجه  من  جزء  كذلك   وهي.  األول  ابلدرجة  فلسفية  نقدية  تركيبة  ذات   اللسانيات 
 . الفلسفي

  هلا  أضحت"  SOCIAL MEDIA - MULTIMEDIA  اإللكرتونية االفرتاضية  والشبكات "  احلاسوب   ظهور   بعد  اللغة      
 الضوء   إبلقاء  الثقايف،  والتفاعل  اللسانيات،  حقل  برزخ  يف  اللسانيون  النقاد  دور  أييت  ث  ومن  إشكاالت،  احملل  هذا  يف

 . ومعاجلة وصفا، وحتليال، .اإلشكاالت  هذه على

 والفضاء  املعلوميات،  جمال  يف  احلالية   العربية   اللغة"  املرتابط  النص  إىل   النص  من :  كتابه  يف    62يقطـي   سعـيد.د  يقول
الشخصية  املواقع  بعض   خالل  من)  الشبكي  قواعدها   أبسط  حترتم  ال   جدا  ركيكة  لغة (  الرمسية  شبه   أو  واملدوانت 
  اهتمام   أو  إبداعي،   جهد   أي   خالهلا   من  يبدو  أو   سليمة،   عربية  مصطلحاهتا  تكون   أن   فأحرى   واإلمالئية،   النحوية

  التكوين   ذوو   فالتقنيون  ذلك   يف  غرابة  وال(    مستوايهتا  وأحط  صورها،  أبسط  يف  العاميات   استعمال)العربية    ابللغة

 

  . د   اللسانيات  ف   مقدمة :  عن  (23حسن. )ص  ، َممد اللغة  علم .  (35ص)   املعاصرة  اللغوايت   ف   مقدمة .  (11ص)  اللغوي   النفس   علم     60
 (. 55  ص )م 2005 - هـ1426األول الطبعة  الرازي، دار  فضل،  عاطف

 (. 29 ص)   العام  اللغة علم شاهي،  توفيق  61
 / http://www.saidyaktine.net.  وغريها  ... الروائي اخلطاب  وحتليل  والسلطة،  واملؤسسة األدب : كتبه  مغرب، من  انقد 62
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 ذات )  املواقع  بعض  أن  كما  جدا،  ضعيف  والثقايف  اللغوي  وتكوينهم  -الركيكة–  اللغة  هذه  يف  يساهم  من  هم  العلمي
 تدغدغ  اليت  واملثرية،  احمللية  اللغات   هذه  توظيفها  خالل  من  أتيت"  شعبيتها "   أن  تتوهم(  الرتفيهية واالجتماعية  الطبيعة

  مستحيل  شبه أو مستحيل، هو العصر دخولنا كون  يبره القضية هذه على وتركيزي !الساقطة شبه ابأللفاظ العواطف
 اليت  ابلصورة  هبا  معتىن  غري  وذاك  هذا  وقبل  متطورة،  وغري  َمللة،  أو  مدروسة  وغري  ضعيفة،  العربية  اللغة  كانت  إذا

 .  " 63مستعمليها لدن من األمثل النحو على خالهلا  من واإلبداع هبا،  التواصل تضمن

أي  القضااي  واستنفاد   الشمول(  أ)     وبناه   الدرس،  مبوضوع   يتصل  ما  لكل  الشاملة  التفسريية  املعاجلة :  اللغوية، 
 .اللغوية

  كال   لتكون  تتعاون   بل   التنظيم،   تؤلف  اليت  األجزاء   خمتلف  تتناقض  ال:  الرتابط، أي  أو   والتماسك   االنسجام(  ب )
 حتليل  يف  َمددة،   معايري  تعتمد  اليت  الواحدة،   املبادئ  من  انطالقا  اللغوية  القضااي  اللسانيات   علم  فيعاجل  .متناسقا
 .اللغوي التنظيم

 : القواعد عرض يف  التذليل أو االقتصاد( ج)

  خواطر  يف   جيول  عما  واختصار  ابقتضاب   اللغة  فتعتب  البشرية،  اجلهود  هدر  عدم  إل  اللغوي   التنظيم  يسعى     
 الدائب   السعي  إال  ليس  اللغة  يف  ابالقتصاد  عادة   نسميه   ما  إن"و    "64األلسين  القتصاد"يسمى   وهذا   هبا،  املتكلمي

 ."65اإلنسانية  الذاكرة ومخول اإلبالغ، حاجات : تلبيتها من بد ال واليت املتضاربة، االحتياجات  بي التوازن، لتحقيق

 : املوضوعية( د)

 .66اللغوي للتحليل واملالئمة  الواضحة األساليب اتباع  من البد ابملوضوعية، البحث يتسم ولكي

 

 

 

 
 . م2005 ، 1 العرب، ط الثقايف  املركز ( 81ص) التفاعلي اإلبداع   مجاليات إىل  مدخل  املرتابط  النص   إىل النص  من  63

 (. 57 ص)فضل   عاطف .د  اللسانيات  ف مقدمة: عن (143-142ص)   احلديث اللغة   األلسنية: علم 64

 (. 58 ص )فضل عاطف  . د اللسانيات ف  مقدمة :  عن (14 )ص احلديث   اللغة األلسنية: علم  65
66

 م.س.  
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 * 

بغريها،    وعالقتها  لوظائفها،  أداؤها  حيث  من  اللغة،  وفقها  تسري  اليت  اللغة،  وقواني  أسرار   عن  الكشف (    1)
 : يلي ما بذلك   ، ويتم... وتذوقها وتفهمها، وتطورها،

 .وأسسها  وعناصرها، اللغوية، الظواهر حقيقة على الوقوف( أ) 

 . مظاهرها خمتلف يف اللغة تؤديها  اليت الوظائف  على الوقوف(ب )

 : الظواهر  من  بغريها  تربطها  اليت)واخلارجية    (ببعض  بعضها  اللغة  تربط  اليت)  الداخلية  العالقات   على  الوقوف(  ج)
 ... .  والتارخيية والنفسية، االجتماعية، 

وثقافتها،    اترخيها،  عن  يكشف  كما  اللغة،  تلك   تتكلم   اليت  67األمة   عقلية  عن  يكشف  اللسانيات   علم(2)
 ... .   وقيمها

 االجتاه   يف   به  وإصالحه، والسري  سده  فيسهل  اللغة،   يف  يقع  خلل  أي   عن  الكشف  من  ميكننا   اللسانيات   علم(  3)
 . 68االنداثر  أو لالحنالل، يعرضها وال وقوانينها،  خصائصها، يناسب مبا الصحيح،

 

 (. General Linguistics)  العـــام اللــغة علم(   1)

 ( . Historical Linguistics)  التارخيي اللــغة علم(   2)

 (. Linguistics    Comparative)  املقارن اللــغة علم(   3)

 (. Linguistics     Descriptive) الوصفي اللــغة علم(   4)

 . ( Contrastive  Linguistics)  التقابلي ــغةالل  علم(   5)

 (.   Geolinguistics Linguistics)  اجلغرايف اللــغة علم(   6)

 (. Linguistics   Theoretical) النظري اللــغة علم(   7)

 
 (. 169-164ص)املريخ، الرايض دار  ،الثقافـية   األنثـروبولوجيا  لدراسة  مدخلالشنواين،   إبراهيم، ومصطفى  فتحية  67

 (. 59 ص )فضل عاطف  . د اللسانيات  يف  مقدمة:  عن (14 ص)   اللغة   علموايف،  علي  (40ص)  العربية  خصائـصاملبارك،  مازن 68
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 (.  Linguistics     Applied) التطبيقي اللــغة علم(   8)

   (:General Linguistics)  العــام اللــغة علم(   1)

 اليت  اخلصائص   عن  والبحث  فيها،  البحث  ومناهج  العامة،  اللغوية  النظرايت   يف  يبحث  الذي  العلم  وهو      
 .69ما  لغة منها تتكون

 ( : Historical Linguistics)   التارخيي اللـــغة علم( 2)

 ما  ليكشف  متعددة  وأماكن  خمتلفة،  عصور  يف(الواحدة  للغة)اللغوية    الظاهرة  بتتبع  يعىن  الذي  العلم  وهو      
وهو   العشرين  القرن   قبل  ساد  الذي   هو "  التزميين"  املنهج   وهذا  . تطور  من  أصاهبا    املدرسة "تتبناه    الذي   امليالدي، 

 ". التارخيية

 (: Linguistics    Comparative) املقارن اللــغة علم( 3)

  اليت  اللغات   يف(  النحوية  و   والصرفية،  الصوتية، )  اللغوية  الظواهر  ويدرس   التارخيي،   اللغة  لعلم  امتداد  هو       
  الصوتية،   املقابلة  هو  هنا  الباحث  وميدان  ،  أوربية  -اهلندو  واللغات   السامية،  كاللغات   واحدة  لغوية  أسرة  إل  تنتمي

 .   بينها والتاليف التالقي، نقاط ورصد واملعجمية، والصرفية،

 (: Linguistics     Descriptive) الوصفي اللــغة علم(4)

(  ومعجميا  ودالليا،  وحنواي،   وصرفيا،  صوتيا، )  املختلفة  مستوايهتا   يف  اللهجة  أو  اللغة  وصف  أساس  على  يقوم      
 .الوصفي اللغة علم قرن يعد الذي العشرين القرن يف (العلم)املنهج  هذا ساد وقد

 : (Contrastive  Linguistics)    التقابلي اللــغة علم( 5)

 "أرومة"   يف  مشرتكتي  ليستا  لغتي  بي(  ودالليا  وحنواي،  وصرفيا،  صوتيا،)  املختلفة  املستوايت   يف  ويبحث     
 (. اإلجنليزية واللغة العربية، كاللغة)واحدة   ( أصل :أي)

 (: Geolinguistics Linguistics)  اجلغرايف  اللــغة علم(     6)

  أمهيتها   ليوضح  املختلفة،  العامل  مناطق  يف  اللغات   توزيع  وموضوعية  علمية،  بطريقة  يصف  أن  العلم  هذا  وظيفة      
 .70والثقافية  واالسرتاتيجية، واالقتصادية،  السياسية،

 
 (. 59 ص )فضل   عاطف . د  اللسانيات يف  مقدمة : عن( 20-19ص) وتراكيـبها اللغة  حنو فعمايرة،   خليل 69
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 (: Linguistics   Theoretical) النظري اللــغة علم( 7)

 :وهي علوم جمموعة حتته وتدخل

 :هي وفروعه Phonetics األصــــوات  عـــــلم( أ) 

 Phonetics   Ariculatory النطقي األصوات  علم(   1)

 Phonetics  Acousticِِّ   ِّ السمعي األصوات  علم(   2)

 phonology  األصوات  وظائف علم(   3)

 :علوم حتته  ويدخل Grammar الــقواعــــد علم( ب )

 Morphology الصـــرف علم( 1)

 Syntax النحــــــو علم( 2)

 Semantics الداللــــة علم(3)

 (:  Linguistics    Applied) التطبيقي اللــغة علم( 8)

 : علوم حتته ويدخل

 Psycho Linguistics  النفسي اللغة علم(   1)

 Socio Linguistics االجتماعي اللغة علم(   2)

 Computioral Linguistics  اآليل اللغة علم(   3)

 Lexicography  املعاجم صناعة(   4)

 Language  Teaching اللغات  تعليم(   5)

 

 
 

  .د   اللسانيات   يف  مقدمة:    عن (  24-19ص )  عمايرة  خليل .  د  وتراكيــــبها   اللغة  حنـو   يف:  وانظر   (37-36ص)   اللغة   علم  أسسابي،    ماريو  70
 (. 61 ص )فضل عاطف
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 .م2005 - هـ1426:  األول الطبعة ، الرازي دار فضل، عاطف .د  اللسانيات،   ف مقدمة(   1)

 .م1981تونس، -للكتاب، ليبيا العربية  الدار. املسدي السالم عبد. د ،العربية  احلضارة  ف   اللساين  التفكري(   2)

 .اإلسالمي الغرب  دار – محزاوي  رشاد َممد .د ،فصاحات الفصاحة  أو  واحلداثة  العربية(   3)

 . م1985غازي يوسف ،األلسنية  إىل  مدخل(   4)

 .حركات  مصطفى ،العامة  اللسانيات(   5)

 . املعاصر الفكر دار األول، الطبعة قدور،  َممد أمحد ،اللسانيات  مبادئ(   6)

 . الوعر ، مازناحلديث  اللسانيات  علم   ف   أساسية   قضااي(   7)

 . الفهري القادر ، عبدالعربية  واللغة  اللسانيات(   8)

 عياشي  منذر  ،والدللة  اللسانيات(   9)

   ظاظا. ، حسناللغة  فلسفة   واإلنسان  اللسان( 10)

 للرتمجة.  العربية املنظمة وآخرون.  أورو  سيلفان ،اللغة  فلسفة ( 11)

 . احلداد ، مصطفىالذهن   وفلسفة   والفكر  اللغة ( 12)

 وغريها كثري.  .71نعوم نشومسكي اللغة ومشكالت املعرفة،  ( 31)

 خـاتـمة:

  مشكل   أي  حل  يف"  املنهج  قبل  ما"أمهية إسرتاتيجية    إل  نشري  أن  األولية،  االنطباعية  اإلطاللة   هبذه  أردان     
  اللساين   واإلبداعاللساين    الدرس  ألزمة  الناجزة،   البلسمية  التوصيفات   تلك   يف  الدخول  عدم  وتعمدان   عندان،   72لساين 

 
71

  العرب   املتعلم  أحـوج  وما  التطبيقات،  وقلة  النظري،  اجلانب   اعتمادها:  مثال   ذلك  من  مآخذ،  من   ختلو   ال  احملدثي  العرب  والنقاد  اللساني  إسهامات   
  ظـاهرة   شيوع  ذلك  إل  أضف  التطبيقي،  و  النظري  اجلانبي  تربط  دراسة  جند  فقلما  الرتاثية،  املدونة  على  وتطبيقـه  املنهج،   استخـدام  آليـات  إل  اليوم

  العدد :  الرابعة   السنة اإلنسانية،  العلوم  جملة   زيـوان،   ، فـاتحأصيل  عربّ   نقديّ   لساينّ   خطاب  حنو:  انــــظر.  النقدية   املمارسة  يف  املالحظة  االستنسـاخ
 م. 2006( سبتمب)  أيلول: 30

 عشرة اخلامسة  السنة(  59)   ، جملة الكلمة، العددالعربية الثقافة   ف  التلقي  إشكالت  لبعض مقاربة واللسانيات حنن علوي،  إمساعيلي  حافيظ  72
 هـ.1429/ 2008 ربيع -
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  العربية   اللسانية  األزمة  تناول  يتم  أن  جيب  كيف:  التايل  السؤال  عن  اإلجابة  هو  هنا،  القصد  إذ  العرب،  الوطن  يف
  حقل "   يقدمه  ما  إل  مشريين   ؟  الكليات   بدل  ابملفردات   االنشغال  على  يتعال  مبنطق  –  جتلياهتا   بكل   –  الراهنة

 . أبزمتها  اإلمساك علينا جيب اإلفادة، تستحق أدوات  من املشكل هذا حل يف اللساين، والفكر" / احلديثة اللسانيات 

 .أعلمأعلى و  وهللا   


