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 ( 1022توبرالثاين أكاجلزء  – الثالثونالعدد ) 

 
 

 املقدهـــة
الحمد هلل الذى خمؽ اإلنساف عممو البياف ، والصالة والسالـ عمػ  خيػر مػف 

 نطؽ فأباف ، وعم  آلو وصحبو وسمـ .
 ،،، أما بعد

( بػو عمػ  اإلنسػاف ، إذ ىػ  أداة ال صػاؿ  فالمغة مف أىـ مػا مػف اهلل   
 أفراده .ووسيمة البياف ، فالبد لكؿ مج مع مف لغة ي واصؿ بيا 

لذا فالدراسة ف  المغة مف أىـ الدراسات ، وقد كػاف الى مػاـ بالمغػة والعنايػة 
 بيا مف أقدـ الدراسات عند كؿ األمـ .

وقػػد ظيػػر فػػ  التػػرف ال اسػػع عقػػر عمػػـ يطمػػؽ عميػػو عمػػـ المغػػة ، وقػػد  ػػـ 
 نضجو ف  الترف العقريف عم  يد عالـ المغة دى سوسير .

العمـ ، ليست ى  المغة العربية أو اإلنجميزية أو والمغة ال   يبحث فييا ىذا 
نسانية عامة ، فموضوع عمـ المغػة  نما ى  المغة كظاىرة اج ماعية ، وا  الفرنسية ، وا 

 كما يرى دى سوسير ىو المغة مع برة ف  ذا يا ومف أجؿ ذا يا . 
والبحث ىنا يجيب عف سؤاؿ ىؿ النظرة العامة الواسعة لمغة مف مسػ حداات 

الغرب  ؟ أـ أف ىذه النظرة يرجع  اريخيػا إلػ  البػاحايف فػ  العربيػة أو بمفػظ المنيج 
 آخر ىؿ كاف لمعرب إسيامات ف  عمـ المغة ؟ 

لذا فتد وجيت وجيػ  إلػ  عممػاء المغػة العػرب األقػدميف ألرى إلػ  أى مػدى 
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 اى ـ العرب بالنظر إل  المغة بوجو عاـ .
ألف ىػذا العػالـ كػاف لػو جيػد وقد اخ رت ابػف جنػ  نموذجػا لعممػاء العػرب   

، ربيػة أبوابػا لػـ ي سػف ف حيػا لسػواهبارز ف  دراسة المغة ، فتد ف ح ابف جن  ف  الع
ىمػػاؿ مػػا أىمػػؿ مػػف  ووضػػع أصػػول فػػ  القػػ تاؽ ، ومناسػػبة األلفػػاظ لممعػػان  ، وا 

 ، ولذا فتػد أطمػؽ عميػو : " عبترى المغة " . (ٔ األلفاظ إل  غير ذلؾ 
 ربيػػع محمػػود : " وىػػؿ أخػػذ المػػنيج الحػػديث ماػػؿ ىػػذه يتػػوؿ د / عبػػد اهلل

إل مػػف ابػػف جنػػ   –يتصػػد األفكػػار والنظػػرات العامػػة فػػ  المغػػة بوجػػو عػػاـ  –األفكػػار 
ونظرائو مف عمماء العربية ، إف لبف جن  كايرا مف ىذه النظرات العامة   ناار عمػ  

ا فػ  ىػذا ، األخص ف  خصائصو وف  سر صناعة اإلعراب ... وابف جن  ليس بدع
عػػف قػػيوخ  –وكمػػا يصػػرح أحيانػػا  –فالػػذى ل قػػؾ فيػػو أنػػو أخػػذ كايػػرا ممػػا  ناولػػو 

العربية األوائؿ ... وف  ظن  أنو لول  وقؼ  يار اإلبداع فػ  البحػث المغػوى بعػد ابػف 
جن  لرأينا مف ذلؾ عجبا عجابا ولكاف المسمموف ىـ أصحاب عمػـ المغػة العػاـ بفكػر 

 (ٕ  مع دؿ ونظر صائب "  .
ويتوؿ د / محمد يوسؼ حبمص : " ويعد فيـ ابػف جنػ  لكايػر مػف التضػايا 
العامػػػة فػػػ  المغػػػة فيمػػػا يسػػػبؽ عصػػػره ، وىػػػ  رؤيػػػة رقػػػيدة يغمػػػض عػػػف رؤي يػػػا 

 (ٖ  الحاقدوف "  .
دور علمـاء العـرب فى علــ  اللةـ" ا ا ـ     والبحث الذى بيف يدى التارئ :   

                                           
وما بعدىا ، ومف الفروؽ الدللية عند ابػف جنػ    حوليػة كميػة  ٖٔ:  ٔمتدمة الخصائص :   (ٔ 

 (،  لمػػػػدك ور/ عبػػػػد اليػػػػادى أحمػػػػد محمػػػػد السػػػػمموف – ٕٛالعػػػػدد  –المغػػػػة العربيػػػػة بٍأسػػػػيوط 
  .٘ٓ٘ص 

  .ٕ٘،  ٕٗمف مالمح المنيج العمم  ، ص   (ٕ 
  .ٕٛٔمف أسس عمـ المغة ، ص   (ٖ 
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ابػف جنػ  كالخصػائص وسػر صػناعة ( أحاوؿ فيو قراءة بعػض  ػراث  جنى نموذجا ا
 اإلعراب لس جالء دوره ف  مجاؿ عمـ المغة .

وكاف منيج  ف  البحث ىو بياف رأى ابف جن  ف  بعض قضػايا عمػـ المغػة 
ال   عرضيا ف  ك ابيو : الخصائص وسر صناعة اإلعراب ، اـ متارن يا بما  وصؿ 

 ليذه التضايا . إليو عمـ المغة ف  العصر الحديث لنرى مدى فيػـ ابف جن 
ىػػذا وقػػد اق ضػػت طبيعػػة البحػػث أف يػػأ   فػػ  متدمػػة و مييػػد ، اػػـ عػػرض 

 مبسط لموضوع البحث اـ خا مة وفيارس .
َلْيِو أُِنيبُ   { } َوَما َ ْوِفيِتي ِإلَّ ِبالّمِو َعَمْيِو َ َوكَّْمُت َواِ 

 
 الباحث 
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 التوِيد
 " اتي جىن ّعلن اللغة " 

 أّال : التعسيف تاتي جىن :
بإسكاف الياء : معػرب كنػ  ، ومعنػاه  –أبو الف ح عاماف بف جني :  (ٔ ىو 

األزدى  –فػػ  العربيػػة : فاضػػؿ ، كػػريـ ، نبيػػؿ ، جيػػد ال فكيػػر ، عبتػػرى ، مخمػػص 
 . موصمي النحوي المقيوربالولء ال

وزيػر قػرؼ الدولػة وكًا روميًا لسػميماف بػف فيػد األزدي ػوكاف أبوه جني ممم
 . موصؿوصاحب القراوق  ممؾ العرب 

لييػػػا  نسػػػب ، وكػػػاف مولػػػده قبػػػؿ يلػػػذا فتػػػد ولػػػد بالموصػػػؿ ، وفييػػػا نقػػػأ ، وا 
 الاالايف والاالامائة مف اليجرة .

وقد أخذ ابف جن  النحو عف : أحمد بف محمد الموصم  القافع  المعػروؼ 
باألخفش ، وقرأ األدب عم  أب  عمػ  الفارسػ  وىػو الػذى أحسػف  خريجػو ونيػج لػو 

 البحث .
 واتت الصالت بينو وبيف أسػ اذه أبػ  عمػ  الفارسػ  بػأواؽ األسػباب ،  وقد

 عممػػػػو أحسػػػػف مػػػػا يظيػػػػر وكػػػػاف ابػػػػف جنػػػػ  يظيػػػػر مػػػػف ال عمػػػػؽ بػػػػو والن فػػػػاع ب
 . مميذ ألس اذه

وقد أخػػذ ابػف جنػ  أيضػا عػف كايػر مػف رواة المغػة واألدب ، مػنيـ : محمػد 
لفػػرج األصػػبيان  ، ابػػف الحسػػف المعػػروؼ بػػابف متسػػـ ، وىػػو مػػف التػػراء ، وأبػػ  ا

 صاحب : " األغان  " ، وغيرىـ .

                                           
، ومعجػـ األدبػاء  ٖٔٔ/  ٔٔ، و اريخ بغداد:  ٕٙٗ/  ٖانظر  رجم و ف  : وفيات األعياف:   (ٔ 

  .ٕٖٔ/  ٕ، وبغية الوعاة :  ٔٙٗ/  ٖ: 
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وقد ان فع بعممو كؿ مف أ   بعػده بدءا مػف ابػف سػػيده ، مػرورا بػابف سػناف 
 (ٔ  الخفاج  ، وابف منظور ، وغيرىـ  .

 هؤلفاتَ : 
بمغ ابف جن  ف  عمـو العربية مف الجاللة ما لـ يبمغو إل التميؿ ، ولذا فتػد 

 بال جديد ف  المغة ، ولذا أطمؽ عميو : " عبترى المغة " .  كارت مؤلفا و وام ازت
 ىا . غير المح سب ، و و  ،وسر الصناعة ، الخصائص مف أىـ مؤلفا و : 

ىػػ ، فػ  بغػداد ودفػف فػ  ٕٜٖويكاد يجمع الرواة عم  أف وفا و كانت سنة 
 متابرىا   رحمو اهلل ( .
 ثاًيا : علن اللغة : 

عمػـ يسػم  عمػـ المغػة ، يبحػث فػ  المغػة وقػد ف  بداية الترف العقريف ولد 
بػػدت إرىاصػػات ىػػذا العمػػـ فػػ  التػػرف ال اسػػع عقػػر ، اػػـ أخػػذ صػػور و الناضػػحة فػػ  

: فردينػاف دى سوسػير   ع الصػيتأوائؿ الترف العقػريف عم  يد العالػـ المغػػوى الذائػػ
ـ ( الػػذى وضػػع المنػػاىج األساسػػية المع مػػدة إلػػ  يومنػػا ىػػذا فػػ  ٖٜٔٔ – ٚ٘ٛٔ

 اسات المغوية الحدياة .الدر 
الذى يرى أف موضوع عمـ المغة ىػو دراسػة المغػة " فػ  ذا يػا " أى :  ػدرس 
كما ى  ، فميس لمباحث أف يغير مف طبيع يا ، فميس لو أف يت صر فػ  بحاػو عمػ  

 جوانب مف المغة مس حسنا إياىا وينح  جوانب أخرى اس يجانا ليا .
ؿ ذا يا " فمعنػاه أنػو يدرسػيا بغػرض كما أف عمـ المغة يدرس المغة " مف أج

الدراسػػػة نفسػػػيا ، بعيػػػدا عػػػف النزعػػػة المعياريػػػة مػػػف  صػػػحيح لمخطػػػأ ، أو النزعػػػة 
ال تويمية مف  بياف ما ىو جميؿ أو قبيح ، إف عممو قاصر عم  أف يصفيا ويحمميا 

                                           
  .وما بعدىا ٖٔ/  ٔمتدمة الخصائص :   (ٔ 
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 (ٔ  بطريتة موضوعية .
مة البعيدة عػف ودراسة المغة ف  عمـ المغة ل   حتؽ إل بالنظرة العامة القام

النظػػر الضػػيؽ ، والفكػػر الجزئػػ  المحػػدود ، فالمغػػة ال ػػ  يدرسػػيا عمػػـ المغػػة ليسػػت 
الفرنسػية أو اإلنجميزيػة أو العربيػػة وليسػت لغػػة معينػة مػػف المغػات ، إنمػػا ىػ  المغػػة 
ال ػ   ظيػػر و  حتػػؽ فػػ  أقػكاؿ لغػػات كايػػرة وليجػػات م عػددة ، وصػػور مخ مفػػة مػػف 

أف المغػة العربيػة  خ مػؼ عػف اإلنجميزيػة وىػذه األخيػرة صور الكالـ اإلنسان  ، فمع 
، ص جوىرية  جمػع مػا بػيف ىػذه المغػات ف رؽ عف الفرنسية ، إل أف أصول وخصائ

و جمع ما بينيا وما بػيف سػائر المغػات وصػور الكػالـ اإلنسػان  ، وىػو أف كػال منيػا 
 .لمج مععف الغة ، ليا نظاـ اج ماع  معيف   كممو جماعة معينة بعد أف   متاه 

وىكذا فعمـ المغة يس ت  ماد و مػف النظػر فػ  المغػات عمػ  اخ الفيػا ، وىػو 
يحاوؿ أف يصؿ إلػ  فيػـ الحتػائؽ والخصػائص ال ػ   سػمؾ المغػات جميعػا فػ  نسػؽ 

 (ٕ  واحد  .

                                           
، عمػػػـ المغػػػة ،  ٗٔد العزيػػػز ، ص وسػػػير رائػػػد عمػػػـ المغػػػة الحػػػديث، د/محمػػػػد حسػػػف عبػػػس  (ٔ 

  ٖٗ، ٖٔ، عمػـ المغػة العربيػة، د/ محمػود فيم  حجػازى ، صٖٗ/السػعراف، صد
، والمػػدخؿ إلػػ  عمػـ المغػػة ومنػاىج البحػػث المغػػوى ، د /  ٔ٘عمػـ المغػػة ، د / السػعراف ، ص   (ٕ 

، ومػف مالمػح المػنيج العممػ  ، د / عبػد اهلل ربيػع محمػود ،  ٛ،  ٚرمضاف عبد ال واب، ص 
  .ٕٓص 



 

  

 

 
 د / سالمو عمر محمد عبد الرحيـ       { ادور عمماء العرب في عمـ المغة } ابف جني نموذجً 
 

ٔٔٗٚ 

 أّال : اللغة تني الفطسية ّاالكتساب
ومػاف مف الموضوعات ال   دار الحديث عنيا فييا اب ػداء مػف اإلغريػؽ والر 

والعػػرب وان يػػاء بالعصػػر الحػػديث ىػػذه التضػػية ، ولػػـ يػػزؿ الخػػالؼ حوليػػا مػػف أكاػػر 
نتاط البحث المغوى قيمة ، وربما عمتا أيضا لما ي ر ب عم  ذلػؾ مػف آاػار فػ  فيػـ 

 (ٔ  المغة و فسير حتيت يا  فسيرا عمميا .
يػا ومعن  أف المغػة ظػاىرة مك سػبة ، أف اإلنسػػاف ل يولػد مػزودا بيػا ، فمام

ماؿ العادات وال تاليد ، أما الظاىػرة الفطرية أو الغرزية فيػ  الظػاىرة الطبيعيػة ال ػ  
يولد اإلنساف مزودا بيا ماػؿ : األكػؿ والقػرب والبكػاء والضػحؾ فيػ  ظػواىر فطريػة 

، " فالفرضػػية المسػػماة بالفطريػػة  ػػنص عمػػ  أف إحػػدى ممكػػات العتػػؿ العامػػة فػػ   (ٕ 
 تـو بالوظيف يف األساسي يف ف  النظرية العتالنية ،  الجنس البقرى ى  ممكة لغوية

في   وفر  نظيما حسيا لم حاليؿ المغوية األولية ورسما  خطيطا يحدد بصػورة دقيتػة 
 (ٖ  . فئة معينة مف التواعد "

وقػػد اخ مػػؼ العممػػاء  جػػاه ىػػذه التضػػية إلػػ  فػػريتيف : فريػػؽ يػػرى أف المغػػة 
غػػة ممكػة فطريػػة وسػػوؼ نسػػ عرض فيػػـ كػػؿ اج ماعيػة مك سػػبة ، وا خػػر يػػرى أف الم

فريػػؽ وأدل ػػو العمميػػة فػػ  ضػػوء مػػا ان يػػ  إليػػو الوصػػفيوف البنيويػػوف التػػائموف بػػأف 
المغػػة اج ماعيػػة مك سػػبة ، وىػػ  الرؤيػػة ال ػػ  ار  ىػػا دى سوسػػير وبمومفيمػػد ، ومػػا 
 ان ي  إليو العتميوف والبيولوجيوف التائموف بأف المغة ممكة فطريػة وىػ  النظػرة ال ػ 

 (ٗ   بناىا ديكارت و قومسك  .
                                           

  .ٛٔ،  ٚٔمف أسس عمـ المغة ، د / محمد يوسؼ حبمص ، ص   (ٔ 
  .ٖٛٔأضواء عم  الدراسات المغوية المعاصرة ، د / نايؼ خرما ، ص   (ٕ 
  .ٖٛٔ، ص األلسػنية   عمػـ المغػة الحديث ( قراءات  مييدية ، د / ميقاؿ زكريا   (ٖ 
  .ٛٔمف أسس عمـ المغة ، د / حبمص ، ص   (ٗ 
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ٔٔٗٛ 

الـ الػنفس فتد  أار الوصفيوف البنيويوف با راء ال ػ  عرضػيا " سػكينر " عػ
الذى يػرى أف المغػة ل  Verbal Behaviorالسموؾ المغوى (األمريك  ف  ك ابو :  

 عدو أف  كوف عادة اج ماعية سػموكية مك سػبة ماػؿ العػادات األخػرى ال ػ  يك سػبيا 
 (ٔ  ف اك ساب المغة ي ـ عف طريؽ المحاولة والخطأ .اإلنساف ، وأ

ويمكف  مخيص آراء السموكية بالنسبة لمغة بػأف المغػة   ػألؼ مػف ردود فعػؿ 
أو اسػػػ جابات لمػػؤارات خارجيػػة ، يصػػبح القػػكؿ المتبػػوؿ منيػػا اج ماعيػػا عػػادة لػػدى 

الػديف الفرد ، عف طريؽ الاواب الذى يتدمو المج مع سواء اق صر المج مػع عمػ  الو 
 (ٕ  ف  بادئ األمر ، أو ام د إل  أبعد مف ذلؾ فيما بعد .

لػػذا فتػػد رأى الوصػػفيوف أف المغػػة رمػػز صػػو   عرفػػ  والرمػػز أو اإلقػػارة ىػػو 
وليست ىناؾ عالقة ضرورية بيف األصوات ومػا  (ٖ الرابط الذى يصؿ الداؿ بالمدلوؿ 

والقئ المقار إليػو بػو  قير إليو ، فميس ىناؾ عالقة مباقرة بيف المنطوؽ " قمـ " 
وىػو التمػـ ذا ػو ، والرمػوز ال ػ  يسػ خدميا اإلنسػاف كايػرة فػاأللواف رمػوز والحركػات 
رموز واألعالـ رموز ، غيػر أف الرمػوز المغويػة ىػ  أغنػ  األنظمػة الرمزيػػة وأكارىػا 

 (ٗ  إيجازا .
والمغة أصوات ، والصوت المغوى ىو : " أار سمع  يصػدر طواعيػة واخ يػارا 

 (٘  مؾ األعضاء المسماة  جاوزا أعضاء النطؽ ... "  .عف  
فالمغة ل  عدو أف  كػوف أصػوا ا ي ػألؼ منيػا مػا يعػرؼ بالكممػات واأللفػاظ ، 

                                           
  .ٖٗعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص   (ٔ 
  .ٖٛٔأضواء عم  الدراسات المغوية المعاصرة ، د / نايؼ خرما ، ص   (ٕ 
  .ٜٔمف أسس عمـ المغة ، د / حبمص ، ص   (ٖ 
  .٘ٔد حسف عبد العزيز ، ص مدخؿ إل  عمـ المغة ، د / محم  (ٗ 
  .ٔٛعمـ المغة العاـ ، التسـ الاان  األصوات ، ص   (٘ 
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ومف ىذه الكممات   كوف الجمؿ والعبػارات والػربط بػيف الرمػز المغػوى ومػا يقػير إليػو 
مراحػؿ النمػو  ي حتؽ عف طريؽ الخبرة الم كررة فػ  الطفولػة عنػد اك سػاب المغػة فػ 

 (ٔ  المغوى فيما بعد  .
، يقػير إليػو عالقػة عرفيػة ل ضػروريةوالمغة عرفية فالعالقة بيف المفظ ومػا 

لتد حدث فػ  وقػت مػا أف اخ يػر لفػظ معػيف ليقػير إلػ  قػئ أو فكػرة ، فمػيس ىنػاؾ 
  الـز بيف المفظ وما يدؿ عميو .

، ميو ىػ  عالقػة الرمػزغوى وما يدؿ عوالعالقة الوحيدة التائمة بيف الرمز الم
فالكممة  رمػز إلػ  قػئ مػادى أو معنػوى ، فػال عالقػة مػاال بػيف كممػة منضػدة كرمػز 

 (ٕ .(لغوى وبيف المنضدة كواقع مادى إل عالقة الرمز
فالػػذى يضػػف  عمػػ  الكممػػة معنػػ  ىػػو ال فػػاؽ المحػػض ، ا فػػاؽ الجماعػػة 

 المغوى عم  كوف ىذا الرمز المغوى دال عم  ىذا القئ .
: " لػػيس عمػػال  -كمػػا يتػػوؿ د / محمػػد حسػػف عبػػد العزيػػز  –ا ال فػػاؽ وىػػذ

صريحا أو واضحا فمـ يج مع الناس ماال ف  مػؤ مر لي فتػوا عمػ  اسػ خداـ كممػة أو 
جممػػة . إنػػو فحسػػب ا فػػاؽ فػػ  السػػموؾ والعمػػؿ أف الم كممػػيف فػػ  جماعػػة معينػػة 

رؼ الضػمن  الػذى يس خدموف نفس الكممات لإلقػارة إلػ  نفػس األقػياء ... إنػو العػ
 (ٖ  يكوف ويتر األنظمة المغوية وكؿ منا يك سب لغ و مف مج معو المعيف " .

فاإلنسػػػاف يػػػ عمـ " يك سػػػب " المغػػػة مػػػف المج مػػػع " ففػػػ  أحضػػػاف المج مػػػع 
 كونت المغػة . وجػدت المغػة يػـو أحػس النػاس بالحاجػة إلػ  ال فػاىـ فيمػا بيػنيـ ... 

                                           
  .٘ٔمدخؿ إل  عمـ المغة ، د / محمد حسف عبد العزيز ، ص   (ٔ 
عمـ المغة العربية مدخؿ  اريخ  متارف ف  ضوء ال راث والمغات السامية ، د / محمػود فيمػ    (ٕ 

  .٘ٔحجازى ، ص 
  .ٙٔمـ المغة ، د / محمد حسف عبد العزيز ، ص مدخؿ إل  ع  (ٖ 
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ألوفػػ  ،  نػػ ج مػػف الح كػػاؾ الج مػػاع  . فممغػػة وىػػ  الواقػػع الج مػػاع  بمعنػػاه ا
وصارت واحدة مف أقوى العرى ال ػ   ػربط الجماعػات وقػد دانػت بنقػوئيا إلػ  وجػود 

 (ٔ  اح قاد اج ماع  " .
ولك  يؤكد التائموف بأف المغة اج ماعية مك سبة يحرصوف عم  نف  فطريػة 

ؿ ال جاوز ، أو المغة ، فيتولوف بأف اس عماؿ مصطمح " أعضاء النطؽ " ىو مف قبي
اع بار النطؽ وظيفػة اانويػة ليػذه األعضػاء ، يتػوؿ سػابير : " ل ينبغػ  أف يضػممنا 
ىػػذا المصػػػطمح فنػػػرى فيػػو  سػػػميما مػػػف المغػػوييف بػػػأف الكػػػالـ نفسػػػو نقػػػاط غريػػػزى 

، مفػردة لػو ، الحتيتػة " أعضػاء " خاصػة بػالكالـ بيولوج  . ذلؾ ألنو ليس امػة فػ 
ألصمية ى  الكالـ . إف الموجود فعال ، والمسػ عمؿ فػ  ومتصورة عميو ، ووظيف يا ا

عممية الكالـ . ىو أعضاء " صالحة " ا فاقا إلن ػاج األصػػوات الكالميػة . فالرئ ػاف ، 
والحنجػػرة والحمػػؽ، واألنػػؼ، والمسػػاف، واألسػػناف ، والقػػف اف كميػػا " صػػالحة إلن ػػاج 

 (ٕ .األصوات الكالمية ، ولكنيا ليست أعضاء أصمية لمكالـ..."
 فطسية اللغة :

وبعػػد أف عرضػػنا النظريػػة التائمػػة بػػأف المغػػة اج ماعيػػة مك سػػبة ، نػػأ   إلػػ  
 النظرية المضادة وى  التائمة بأف المغة ىبة مف اهلل أو ممكة فطرية غريزية .

وى  النظرة ال    بناىا العتميػوف والبيولوجيػوف ، والػذيف يػروف أف الممكػات 
 حكـ فػػػػػػ  معارفنػػػػػػا دوف أى  ػػػػػػأاير لمبيئػػػػػػة الفطريػػػػػػة أو العتػػػػػػؿ ىػػػػػػو الػػػػػػذى يػػػػػػ 

 مف حولنا .
فػػػالعتميوف ينظػػػروف لممػػػخ باع بػػػاره مػػػزودا وراايػػػا ببرنػػػامج غنػػػ  ومفصػػػؿ 

                                           
  .ٖ٘المغة لفندريس ،  عريب / عبد الحميد الدواخم  ومحمد التصاص ، ص   (ٔ 
، ومف أسس عمـ  ٔٛ، واألصوات ، د / كماؿ بقر ، ص  ٔٙعمـ المغة، د / السعراف ، ص   (ٕ 

  .ٕٙ،  ٕ٘المغة ، د / حبمص ، ص 
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ٔٔ٘ٔ 

بوضوح ، لس تباؿ و فسير و خزيف واس عماؿ المعمومات العقوائية ال    ػزوده بيػا 
 (ٔ  أعضاء الحس .

وذجػػا ليػػذا و ماػػؿ المدرسػػة ال وليديػػة ال حويميػػة وعمػػ  رأسػػيا  قومسػػك  نم
ال جاه العتم  الذى ي كئ عم  أدلة بعضيا بيولوج  وبعضيا عتم  وبعضػيا واقعػ  

 (ٕ  . ف  الن صار لفظرية المغة
فتػػد كػػاف مػػف أىػػـ مػػا قػػاـ بػػو  قومسػػك  فػػ  عمػػـ المغػػة ىجومػػو السػػاحؽ  

المػػدمر عمػػ  آراء سػػكينر ال ػػ  عرضػػيا فػػ  ك ابػػػو " السػػموؾ المغػػوى " بػػأف المغػػة ل 
 كوف عادة اج ماعية سموكية ماميػا فػ  ذلػؾ ماػؿ سػائر العػادات السػموكية  عدو أف 

األخرى ، وأف اك ساب المغة ي ـ عف طريػؽ المحاولػة والخطػأ ، أابػت  قومسػك  فػ  
 ىجومو أمريف : 

يػػرى أنػػو ل  وجػػػد أى عالقػػة بػػيف سػػػموؾ حيوانػػات ال جػػارب  األهــس األّ: :
ف خصائص اإلنساف ال ػ  ل يقػاركو فييػا وبيف المغة البقرية   ألف المغة خاصية م

 غيره .
ىو أف فيـ سكينر لطبيعة المغػة فيػـ خػاطئ مػف أساسػو ،  األهس الثأً :

فبينما يعػد سػكينر المغػة مجموعػة مػف العػادات الظاىريػة ال ػ    كػوف لػدى اإلنسػاف 
ن يجة لالس جابات لممؤارات الخارجية دونما حاجة إل  جياز فطػرى أو عتمػ  خػاص 

ف عمػػ  ذلػػؾ يػػرى  قومسػػك  أف المغػػة ظػػاىرة عتميػػة معتػػدة غايػػة ال عتيػػد ، وأف يعػػي
اإلنسػػاف يولػػد ولديػػو قػػدرة لغويػػة معينػػة  سػػاعده عمػػ  اك سػػاب أيػػة لغػػة يعػػيش فػػ  

                                           
، ومباحػث  ٖ٘ٗف  الغػرب لروبنػز ،  رجمػػة د / أحمػد عػوض ، ص موجػز  اريػخ عمـ المغة   (ٔ 

  .ٖٔٗ،  ٖٓٗف  عمػـ المغػة ومػناىج البحػث المغػوى ، د / نور اليػدى لوقػف ، ص 
، ومف أسس  ٜٗالوضع المغػوى ف  الفصح  المعاصرة ، د / محمد حسػف عبد العزيز ، ص   (ٕ 

  .ٕٛعمـ المغة ، ص 
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 (ٔ  مج معيا .
كما أبرز  قومسك  صفة ميمة لمغاية مف صػفات المغػة وىػ  قػدرة المػ كمـ 

تميػا أحػد مػف قبػؿ ، أو عمػ  األقػؿ لػـ عم   أليؼ واب كػار جمػؿ و عػابير جديػدة لػـ ي
 (ٕ  يسمعيا ىو نفسو مف قبؿ وى  ما  سم  بنظرية : " الخمؽ والب كار " .

بؿ لتد ذىب  قومسك  إل  أبعد مف ذلؾ فتػاؿ : بػأف الطفػؿ ل يولػد وذىنػو 
بؿ يولػد ولديػو قػدرة فطريػة عمػ   عمػـ أيػة  –كما يتوؿ السموكيوف  –صفحة بيضاء 

 (ٖ  معيا .لغة يعيش ف  مج 
وقد بيف أنصار ىذا ال جاه أف وظيفة النطؽ ليست وظيفػة اانويػة ألعضػاء 
النطؽ ، بؿ إف دراسة خصائص أعضػاء النطػؽ  قػريحيا  ػدعـ فرضػية الخ صػاص 

 .ىذه الوظيفةف  ال صميـ ، وال ييؤ المسبؽ ألداء 
في ركػػب الفػػـ والوجػػو مػػف قػػبكة مػػف العضػػالت المعتػػدة ، والم نوعػػة عػػددا 

، لمناسبة ألداء ميمػة إن ػاج الكػالـما مما يسيؿ حركة الفـ ، ويكسبو المرونة اوحج
كما أف  كافؤ ار فاع األسناف وان ظاـ  جاورىا يسػاعد عمػ  إصػدار طائفػة أخػرى مػف 
األصوات ، والمساف وقو ػو ومرون ػو ال ػ   سػاعد عمػ  سػرعة حرك ػو ، يؤكػد حتيتػة 

لكػػػالـ ، وكػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لمحنجػػػرة ال ييػػؤ التبمػػػ  ليػػػذا العضػػو ألداء وظيفػػػة ا
 والبمعـو و جويؼ الفـ .

كؿ ذلؾ يؤكػد أف اإلنسػاف يم مػؾ جيػاز نطػؽ إلصػدار الكػالـ مصػمما فطريػا 

                                           
، وعمػـ المغػة بػيف  ٓٗٔ، ٖٔٔالمغوية المعاصرة، د/ نػايؼ خرمػا، ص  أضواء عم  الدراسات  (ٔ 

  .ٖٗال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص 
، وأضػواء عمػ   ٖٛٔاأللسنية  عمـ المغة الحػديث( قػراءات  مييديػة، د / ميقػاؿ زكريػا، ص   (ٕ 

  .ٔٗٔ، ٜٔٔالدراسات المغوية المعاصرة، د/ نايؼ خرما، ص 
  .ٜٔٔ  الدراسات المغوية المعاصرة ، د / نايؼ خرما ، ص أضواء عم  (ٖ 
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 ، وغير ذلؾ مف األدلة ال   ساقيا أنصار الفطرية . (ٔ  داء ىذه الوظيفة 
 يتوؿ الدك ور / محمد حػبمص : " ... غيػر أننػا لػف نضػيؼ أكاػر مػف  أكيػد
نفػػس الحتيتػػة أف ىنػػاؾ أدلػػة بيولوجيػػة  ؤكػػد وجػػود أعضػػاء ومراكػػز مػػف ميما يػػا 
إصدار الكالـ واس تبالو و حميمو ، وأف المغة بالنسبة ليػذه األعضػاء والمراكػز ليسػت 
نما يؤكد ال صميـ ال قريح  ، وال حميؿ الفسيولوج  الوظيف  ليذه  وظيفة عرضية وا 

يا التبمػ  فػ  إن ػاج المغػة واسػ تباليا وكػؿ األعضاء والمراكز يؤكػد ذلػؾ كمػو  خصصػ
 (ٕ  ذلؾ بالطبع يدعـ الفرضية الفطرية " .

 وقد وجيت إل  ىذه النظرية " فطرية المغة " عدة ان تادات ، منيا :
يرفض المعارضوف ليذه النظريػة دعوى ام الؾ الطفؿ لنظرية لغوية منطتية 

، ويػروف أف وجػود ىػذه التػدرة  مكنو مف اب كار ال مييػزات عػف طريػؽ ىػذه النظريػة 
 (ٖ  الفطرية أمر ل ينكره أحد ، ولكف ما كنو ىذه التدرة ؟ ! .

فيذه التدرة ليست أكار مف مجرد كممات ل دلػياًل عمميػًا عمييػا كمػا ل يمكػف 
الفصؿ ف  المغة بيف ما ىو فطػرى غريزى وما ىو اج ماع  مك سب ، فمف الواضػح 

غريػػزة وراايػػة  نمػػو و  طػػور بمعػػزؿ عػػف المج مػػع  مامػػا أف المغػػة ليسػػت صػػفة أو 
كالمقػ  وال بػػوؿ والنمػػو الجنسػػ  مػػاال ، كمػػا أف الطفػػؿ ل يك سػػب المغػػة وىػػو خػػال  
الذىف بؿ إنو يفعػؿ ذلػؾ بػوع  كامػؿ ، فيػو عنصػر إيجػاب  م فاعػؿ مػع المغػة ال ػ  

 (ٗ  ي عمميا .

                                           
ينظر ف  ىذه األمور بال فصيؿ ف : أضواء عم  الدراسات المغوية المعاصػرة، د / نػايؼ خرمػا   (ٔ 

  .وما بعدىا ٙٙٔ، ص 
  .ٖٗمف أسس عمـ المغة ، ص   (ٕ 
  .٘ٗالمرجع السابؽ ، ص   (ٖ 
، ومػػف أسػػس عمػػـ  ٗ٘ٔعاصػػرة ، د / نػػايؼ خرمػػا ، ص أضػػواء عمػػ  الدراسػػات المغويػػة الم  (ٗ 
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ٔٔ٘ٗ 

 طبػع كامػؿ  : " ل ىػ  طبػع كامػؿ ول -كما يتوؿ د / نايؼ خرمػا  –فالمغة 
بؿ ى  حصيمة الانيف معا ، وما داـ األمر كذلؾ فإف األمر يس دع  النظػػر فػ  كػؿ 

 (ٔ  مف ىذيف األمريف نظػرة جديدة ف  ضوء النظريات الحدياة " .
ف  ضوء ما سػبؽ ي ضح لنا أف عممػاء المغة ف  العصػر الحػديث وقفػوا  جػاه ىػذه 

 ية وبيف كونيا مك سبة اج ماعية .التضية م ردديف بيف كوف المغة فطرية غريز 
وىو نفس الموقػؼ الػذى وقفػو عبتػرى المغػة المغػػوى الكبيػر ابػف جنػ  حػيف 
نظر ف  المسػالة قبػؿ ألػؼ عػاـ فمػـ يػدر ألمغػة ىبػة فطريػة مػف اهلل ، أـ اصػطالحية 

 (ٕ مك سبة ؟ 
بعد  واعمـ فيما: "  -عف كػوف المغػة ىبة فطرية مف اهلل  –يتػوؿ ابف جن  

فأجػد الػػدواعي  ، دائػػـ ال نتيػر والبحػث عػػف ىػذا الموضػػع. نػي عمػ   تػػادـ الوقػتأن، 
وذلػؾ أننػي إذا ،  رىػعمػ  فكػ(ٖ مخ مفػة ِجيػاِت ال غػّوؿ ، والخواِلج قوّية ال جاذب لػي 

، وجدت فييا مف الحكمة والدّقة ، ة المطيفة ػالكريم، ة القريفة ػ ّأممت حاؿ ىذه المغ
 (ٗ ح   يكػاد يطمػح بػو أمػاـ َغْمػِوة ، مؾ عمّ  جانب الفكر ما يم، والرّقة ، واإلرىاؼ 
ومنػو مػا حذو ػو عمػ  ،  -رحميػـ اهلل  -فمف ذلؾ مػا نّبػو عميػو أصػحابنا ، السحر 
صػّحة مػا وفَّتػوا ل تديمػو ، وبعػد مراميػو وآمػاده ، فعرفػت ب  ابعػو وانتيػاده ، أمام يـ 

ؼ إلػػ  ذلػػؾ وارد األخبػػار وانضػػا. وفُػػرؽ ليػػـ عنػػو ، ولطػػَؼ مػػا ُأسػػعدوا بػػو . منػػو 
فتوى في نفس  اع تػاد كونيػا  وفيتػًا مػف  -جؿ وعّز  -مف عند الّمو  بأنياالمأاورة 

                                                                                                           

  .ٚٗ،  ٙٗالمغة ، ص 
  .ٙ٘ٔأضواء عم  الدراسات المغوية المعاصرة ، د / نايؼ خرما ، ص   (ٔ 
  .ٖ٘مف أسس عمـ المغة ، د / محمد يوسؼ حبمص ، ص   (ٕ 
  . غوؿ األمر :  ناكر و قابو ، أى : أقكؿ . ] المساف   غ و ؿ ( [  (ٖ 
  .غال ف  القئ :  قدد فيو وجاوز الحد وأفرط . ] المساف   غ ؿ و ( [  (ٗ 
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ٔٔ٘٘ 

 (ٔ  " . وأنيا وحي، اهلل سبحانو 
: وؿ فػي ضػّد ىػػذا ػاػـ أقػ: "  -عػف كونيػا اصػطالحية مك سػػبة  –اػـ يتػوؿ 

، مة الرائعػة البػاىرة عم   أمؿ ىذه الحك، وا و نبينا ػو نبي، ع ألصحابنا ولنا ػكما وق
ف بعد مداه عنا  -قد خمؽ مف َقبمنا  -  عال  –كذلؾ ل ننكر أف يكوف اهلل  َمػف  -وا 

 (ٕ  . " وأسرع خواطر وأجرأ َجَناناً ، كاف ألطؼ منا أذىانا 
فػأقؼ بػيف  ػيف الَخّم ػيف اـ يبيف أنػو ل يجػـز بأحػد الػرأييف ، فيتػوؿ : " ... 

ف خطػر خػاطر فيمػا بعػد . اورًا وأكاارىما فأنكفئ مك، حسيرًا  يعمّػؽ الكػؼ بإحػدى ، وا 
 (ٖ  " . وباهلل ال وفيؽ، قمنا بو ، ويكفيا عف صاحب يا ، الجي يف 

ظير مف خالؿ النص السابؽ أدلة ابف جن  لكؿ فرضػية منيػا فأدل ػو لكػوف 
المغة ىبة فطرية مف اهلل وجود الحكمة والدقة واإلرىاؼ والرقة ف  المغة ممػا يجعميػا 

 عال  عف صنع البقر ، وىذه األقياء منيا ما نبو عميو عمماء المغة قبؿ ابف جن   
، ومنيا ما وقؼ عميو ابف جن  . كمػا يضػاؼ إلػ  ذلػؾ وارد األخبػار المػأاورة بأنيػا 

 . -  -مف عند اهلل 
وأدل ػػػو لكػػػوف المغػػػة اصػػػطالحية مك سػػػػبة مػػػف صػػػنع اإلنسػػػػاف ىػػػ  إذ كنػػػا 

قػػد  -  -كمػػة البػػاىرة فػػ  المغػػة ، فيجػػػوز أف اهلل اسػػ طعنا الوقػػوؼ ومعرفػػة الح
خمؽ مف قبمنا مف اسػ طاع وضع ىذه المغة ذات الحكمة الباىرة ، فيتوؿ ف  صف يـ 

 " .َمف كاف ألطؼ منا أذىانا وأسرع خواطر وأجرأ َجَنانًا : " 
 

                                           
  .ٚٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٔ 
  .ٚٗ/  ٔالمرجع السابؽ :   (ٕ 
  .ٚٗ/  ٔالمرجع السابؽ :   (ٖ 
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ٔٔ٘ٙ 

 ثاًيا : ًشأة اللغة
ذ عصػػر ىػػذا موضػػوع مايػػر ، كاػػرت الك ابػػة فيػػو كاػػرة فاقػػت الحصػػر ، فمنػػ

 اليوناف وح   عصرنا ىذا ، والناس يك بوف فيو . 
وقد كػاف لبػف جنػ  بػاع فػ  ىػذه التضػية ، يتػوؿ الػدك ور / محمػد يوسػؼ 
حػػبمص : "  نػػاوؿ عممػػاء العربيػػة قضػػايا المغػػة العامػػة كتضػػية نقػػأة المغػػة وانتسػػموا 

حي يا فريتيف : فريؽ يتوؿ ب وقيفية المغة ومنيـ ابف فػارس ، وفريػؽ يتػوؿ باصػطال
وعم  رأسيـ ابف جن  ، ويعد فيـ ابف جن  لكاير مف التضايا العامة ف  المغة فيما 

، وقػد  نػاوؿ  (ٔ يسبؽ عصػره ، وىػ  رؤيػة رقػيدة يغمػض عػف رؤي يػا الحاقػدوف " 
ابف جن  ىذه التضية ، وسوؼ نعرض لرأيو فييا ونرى وجية عمـ المغة الحديث ف  

 ىذا الرأى .
 الْحٔ ّاإلهلام ) املرُة التْقيفٔ ( :املرُة األّ: : ًظسية 

 (ٕ  وقد قاؿ ابف جن  بيذا المذىب م ابعا فيو قيخو أبا عم  الفارس 
وقػػػد قػػػاؿ بيػػػذا الػػػرأى فػػػ  العصػػػر الحػػػديث األب   لمػػػ  ( و  دو بونالػػػد ( 

، وىػػذه النظريػة  تػػرر أف الفضػؿ فػػ  نقػأة المغػػة يرجػع إلػػ   (ٖ الفيمسػوؼ الفرنسػ  
، فعممػو أسػماء المخموقػات واألقػياء  -  -ىػبط عمػ  آدـ  إلياـ ووح  مف اهلل

 مف حولػو .
 }وقد اسػ دؿ ابف جن  والتائمػوف مف المسمميف بيذه النظرية بتولو  عال  : 

ـَ اأَلْسػػػػَوَعمَّػػػ عمػػػ  أف معنػػػ  } عمػػػػـ { لتػػػف وأوقػػػؼ وأليػػػػـ ، و }  (ٗ {َماء ُكمََّيػػػاػـَ آَد
                                           

  .ٕٛٔمف أسس عمـ المغة ، ص   (ٔ 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٕ 
  .ٜٚحد واف  ، ص عمـ المغة ، د / عم  عبد الوا  (ٖ 
  .(ٖٔ مف ا ية  سورة البترة  (ٗ 
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ٔٔ٘ٚ 

 (ٔ ل قمؿ أنواع الكممة.األسماء { األلفاظ ال    دؿ عم  معاف 
وىػذا ل ي نػاوؿ موضػع ويرد ابف جن  عم  الس دلؿ بيػذه ا يػة بتولػو : " 

، آدـ عمػ  أف واضػع عمييػا  أقػدر: وذلػؾ أنػو قػد يجػوز أف يكػوف  أويمػو . الخالؼ 
بحانو ل محالة فإذا كاف ذلؾ مح ماًل غير مس نَكر ستط ػوىذا المعن  مف عند اهلل س

 (ٕ  ."  الس دلؿ بو
قػد فّسػر  غير أننا نجد ابف جن  ي ممس ليذا الرأى حجػة بتولػو: " عمػ  أنػو

: بجميػػع المغػػات ، ىػػذا بػػأف قيػػؿ إف اهلل سػػبحانو عمػػـ آدـ أسػػماء جميػػع المخموقػػات
ائر ػوغيػػر ذلػػؾ مػػف سػػ، والروميػػة ، والعبرانيػػة ، والسػػريانية ، والفارسػػية ، العربيػػة 
وِعمػؽ كػؿ ، اػـ إّف ولػده  فرقػوا فػي الػدنيا ، ا فكػاف آدـ وولػده ي كممػوف بيػ، المغات 

،  واضػمحّؿ عنػو مػا سػواىا لبعػد عيػدىـ بيػا، فغمبت عميػو ، منيـ بمغة مف المغات 
ذا كاف الخبر الصحيح قد ورد بيذا وجب  مّتيو باع تاده والنطواُء عم  التوؿ بو  " وا 

.  ٖ) 
 (ٗ  ياـ .وىذا التوؿ مف ابف جن  يؤكد رأيو ف  التوؿ بالوح  واإلل

، وأفعػػاؿ ، ماء ػإف المغػػة فييػػا أسػػبػػؿ يجيػػب ابػػف جنػػ  عمػػ  مػػف يتػػوؿ: " 
ممػا لػيس ، وليس يجػوز أف يكػوف المعمَّػـ مػف ذلػؾ األسػماء دوف غيرىػا ، وحروؼ 

                                           
  .ٖٚ، وف  فتو المغة العربية، د / ناجح عبد الحافظ ، ص ٚٔ/  ٔالمزىر:   (ٔ 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٕ 
  .٘ٗ/  ٔالمرجع السابؽ :   (ٖ 
ف ىذا التوؿ يػذىب عم  عكس ما يرى المحتؽ الكريـ ، فاألس اذ /عبد الحكيـ بف محمد يرى أ  (ٗ 

إل  مذىب ال واضع والصطالح ، وكيؼ ذلؾ وابف جن  ىنا ي كمـ عف مذىب الوح  واإللياـ ، 
عمػػـ آدـ جميػػع المخموقػػات " .  –سػػبحانو  –كمػػا نجػػد عبار ػػو فػػ  أوؿ ىػػذه الفتػػرة : " أف اهلل 

 مػػف اليػػامش ، ط المك بػػة ٔ٘/  ٔالخصػػائص لبػػف جنػػ ،  حتيػػؽ/ عبػػد الحكػػيـ بػػف محمػػد : 
   .ال وفيتية
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ٔٔ٘ٛ 

 (ٔ  . ؟ " فكيؼ خّص األسماء وحدىا، بأسماء 
كػؿ اعَ َمد ذلؾ مف حيث كانت األسماء أقوى الُتُبػؿ الاالاػة ولبػّد لفيتوؿ : " 

والفعؿ  وقد  س غني الجممة المس تّمة عف كؿ واحد مف الحرؼ، كالـ مفيد مف السـ 
عم  مال خفاء بػو جػاز ، فمّما كانت األسماء مف التّوة واألّولية في النْفس والر بة ، 

 (ٕ ."ومحموؿ في الحاجة إليو عمييا، أف يك في بيا مما ىو  اؿ ليا 
 السد علٔ ُرا املرُة :

{ وف }عمّػـليسػت نصػا فػ  أف اهلل أليػـ آدـ المغػة ، لجػػواز أف يكػىذه ا ية 
والػدليؿ إذا  (ٖ األسماء { بمعنػ  :   صػفات األقػياء ونعو يػا ( بمعن  : أقػدر ، و }

  طرؽ إليو الح ماؿ ستط الس دلؿ بو .
ف المذىب ال وقيف  غير م تبؿ ف  العمـ المغوى الحديث وذلؾ لف تاره  ىذا وا 

العممية المتنعة نظرا لما  بيف لنا مف وىف حججو وأدل و ، وعدـ قطعي يا إل  الحجة 
مف جية ، ولمخالف و سنة ال طور المنطتية ، وطبيعة نقأة الظواىر الج ماعية مف 

 (ٗ  جية أخرى .
فػإذا ورد  –كما يتوؿ ابف جنػ   –ىذا إذا لـ يكف قد ورد بو الخبر الصحيح 

 (٘    التوؿ بو .وجب  متيو بالتبوؿ والنطواء عم
 املرُة الثأً : هرُة املْاضعة ّاالصطالح : 

يرى أصحاب ىذا المذىب أف المغػة اب ػدعت واسػ حدات بال واضػع وال فػاؽ، 

                                           
  .ٙٗ/  ٔالخصائص :   (ٔ 
  .المرجع السابؽ ، نفس الجزء والصفحة  (ٕ 
  .ٕٚالعربية خصائصيا وسما يا ، د / عبد الغفار حامد ىالؿ ، ص   (ٖ 
  .ٗٗف  فتو المغة العربية ، د / ناجح عبد الحافظ مبروؾ ، ص   (ٗ 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (٘ 
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ٜٔٔ٘ 

وأف اإلنسػػاف ىػػو الػػذى وضػػع ألفػػاظ المغػػة ، فيػػو مخ رعيػػا وصػػانعيا بفكػػره الخػػاص 
 وحسب حاج يا ف  الحياة .

اؿ بيػػذا المػػذىب فػػ  العصػػر وقػػد ذىػػب إلػػ  ىػػذا الػػرأى ابػػف جنػػ  ، وقػػد قػػ
 (ٔ  الحديث الفالسفة اإلنجميز : آدـ سميث ، وريد ، ودجمد اس يوارت .

كػػأف يج مػػع حكيمػػاف أو ويبػػيف ابػػف جنػػ  كيػػؼ  كػػوف المواضػػعة بتولػػو : " 
ة عف األقياء المعمومات فيضعوا لكػؿ واحػد منيػا نابفيح اجوا إل  اإل، االاة فصاعدا
ولُيْغَنػ  بػذكره عػف ، ف غيػره عػليم ػاز ، و مػا مسػماه إذا ذكػر عػرؼ بػ، ِسمة ولفظًا 

لبمػوغ ، فيكوف ذلؾ أقرب وأخّؼ وأسػيؿ مػف  كمػؼ إحضػاره، إحضاره إل  َمْرآة العيف 
بػػؿ قػػد يح ػػاج فػػي كايػػر مػػف األحػػواؿ إلػػ  ذكػػر مػػا ل يمكػػف . الغػػرض فػػي إبانػػة حالػػو

كيؼ يكوف  ، احدوحاؿ اج ماع الضديف عم  المحؿ الو ، كالفاني ، إحضاره ول إدناؤه
فكػأنيـ جػاءوا . والبعػد مجػراه  السػ حالةوغيِر ىذا ممػا ىػو جػاٍر فػي ، ذلؾ لو جاز 

فػأىَّ وقػت ،  إنسػافإنسػاف إنسػاف : وقػالوا ، فػأومئوا إليػو ، د مػف بنػ  آدـ ػإل  واحػ
ف أرادوا ِسػمة عينػو أو  سمع ىذا المفظ عمـ أف المراد بو ىذا الضرب مف المخموؽ وا 

فم   ُسػِمعت . أو نحو ذلؾ ، قدـ ، رأس ، عيف ، يد : فتالوا ، إل  ذلؾ ِيده أقاروا 
، واألفعػاؿ ، وى ىػذا مػف األسػماء ػوىمػـ َجػرّا فيمػا سػ، المفظة مف ىذا ِعرؼ معنِيّيػا 

الػذي : ف تػوؿ ، اـَ لؾ مف بعد ذلؾ أف  نتػؿ ىػذه المواضػعة إلػ  غيرىػا ، والحروؼ 
،  (ٖ والػػذي اسػػمو رأس فميجعػػؿ مكانػػو َسػػْر ،  (ٕ  اسػػمو إنسػػاف فميجعػػؿ مكانػػو َمػػْرد

، وكػذلؾ لػو بػدَئت المغػة الفارسػية فوقعػت المواضػعة عمييػا . وعم  ىذا بتّية الكػالـ 

                                           
  .ٜٛد / عم  عبد الواحد واف  ، ص عمـ المغة ،   (ٔ 
   .المرد : ىو اإلنساف بالفارسية  (ٕ 
  .سر : الرأس ف  الفارسية  (ٖ 
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 (ٔ  . وغيرىما، والزنجية ، مف الرومية : منيا لغات كايرة  لجاز أف  نتؿ ويَولَّد
 أدلة ُرا السأٓ عٌد اتي جىن : 

اج و ف  الحياة يضع ألفاظا جديدة، اإلنساف بفكره الخاص ، وحسب ح – ٔ
ناع  لت صنائعيـ يتوؿ ابف جن  : "  وعم  ىذا ما نقاىده ا ف مف اخ راعات الصُّ

 (ٕ ".والحائؾ ، والصائغ ، كالنّجار : مف األسماء 
ل جارحػة لػو  -  -المواضعة لبد فييا مف اإليماء واإلقػارة ، واهلل  – ٕ

قػالوا ولكػف ل بػّد  مف البقر ، يتوؿ ابػف جنػ  : " ، فيابت أف المواضعة ل  كوف إل
بحانو ل يجػوز ػوالتديـ سػ: قالوا . ألّوليا مف أف يكوف م واضعًا بالمقاىدِة واإليماء 

إذ قػد ابػت أف المواضػعة ل بػّد ، باده عمػ  قػئ ػأف يوصؼ بأف يواِضع أحػدا مػف عػ
قارة بالجارح والتديـ سػبحانو ،  اِر نحوهوالمق،  ة نحو المومأ إليوػمعيا مف إيماء وا 

فبطػؿ عنػدىـ أف  صػّح المواضػعة ، فيصحَّ اإليماء واإلقػارة بيػا منػو ، ل جارحة لو 
أف ينتػؿ اهلل المغػة ال ػي قػد قالوا : ولكػف يجػوز  – تّدست أسماؤه  -عم  المغة منو 

الػذي كنػ ـ  عّبػروف عنػو بكػذا عبَّػروا : بػأف يتػوؿ ، وقع ال واضع بػيف عبػاده عمييػا 
 –وجػػواز ىػػذا منػػو ، والػػذي كنػػ ـ  سػػّمونو كػػذا ينبغػػي أف  سػػّموه كػػذا ، نػػو بكػػذاع

 (ٖ  " .كجوازه مف عباده  -سبحانو
يتصػػد مػػذىب  -وىػػذا قػػوؿ ويحسػػػف ابػػف جنػػ  ىػػػذا المػػذىب ، فيتػػوؿ : " 

 (ٗ  " . الظيور عم  ما  راهمف  –المواضعة 
 

                                           
  .٘ٗ،  ٗٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٔ 
  .٘ٗ/  ٔالمرجع السابؽ :   (ٕ 
  .المرجع السابؽ ، نفس الجزء والصفحة  (ٖ 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٗ 
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 السد علٔ ُرٍ األدلة : 
المواضػػػعة والصػػػطالح   عػػػارض مػػػع  إف التػػػوؿ بػػػأف المغػػػة نقػػػأت بطريػػػؽ

النػػواميس العامػػة ال ػػ   سػػير عمييػػا الػػنظـ الج ماعيػػة فيػػو يجعػػؿ المغػػة وىػػ  نظػػاـ 
اج ماع   ر جؿ ار جال ، و خمؽ خمتا م كامال مف أوؿ أمرىا ، وقد عيدنا ف  النظـ 

 (ٔ الج ماعية أنيا   كوف بال دريج قيئا فقيئا.
يات وما إل  ذلؾ وعم  حد  عبير ابف جن  اـ كيؼ  كوف اإلقارة إل  المعنو 

ول ، بؿ قد يح اج في كاير مف األحواؿ إل  ذكر ما ل يمكف إحضػاره : "  -نفسو  –
كيػؼ يكػوف ذلػؾ لػو ، وحاؿ اج ماع الضػديف عمػ  المحػؿ الواحػد ، كالفاني  ، إدناؤه
نفسػو ل فػابف جنػ   (ٕ "  الة والبعػد مجػراهحوغيِر ىذا مما ىو جاٍر فػي السػ ، جاز 

 يجد  فسيرا ليذا ويتر بصعوب و .
كمػػا أف ال واضػػع عمػػ  ال سػػمية ، ي وقػػؼ فػػ  كايػػر مػػف مظػػاىره عمػػ  لغػػػة 
صػػو ية ي فػػاىـ بيػػا الم واضػػعوف ، فكيػػؼ نقػػػأت ىػػذه المغػػة الصػػو ية إذف ؟ وىكػػذا 
نجػد أف ما يجعمو أصحاب ىذه النظرية منقأ لغة ، ي وقؼ ىو نفسػػو عمػ  وجودىػا 

 (ٖ  مف قبؿ .
أمػا عػػف كػوف أبنػػاء المجموعػة المغويػػة يكػػوف ليػـ دور فػػ  نقػأة كايػػر مػػف 

وعم  ىذا ما نقػاىده ا ف األلفاظ وار جاليا ، وىو ما يعبر عنو ابف جن  بتولو : " 
ػػناع فيػػذا مقػػاىد ومممػػوس ، لكننػػا نقػػؾ كايػػرا فػػ  أف  (ٗ ... "  مػػف اخ راعػػات الصُّ

                                           
  .ٔٓٔ:  ٜٛ، د / عم  عبد الواحد واف  ، ص عمـ المغة   (ٔ 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٕ 
، والمػػدخؿ إلػػ  عمػػـ المغػػػة ، د /  ٕٖنقػػػأة المغػػػة عنػػد اإلنسػػاف والطفػػؿ ، د / وافػػ  ، ص   (ٖ 

  .ٕٔٔرمضاف عبد ال واب ، ص 
  .٘ٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٗ 
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واضػعة مرحمػػة  اليػة لنقػأة المغػة ،  كوف المواضعة ى  أساس نقػأة المغػة ، إف الم
مرحمة أ ت بعػد أف اك قػؼ اإلنسػاف أعضػاء نطتػو ودربيػا عمػ  إصػدار األصػوات ، 
وكػػػّوف منيػػػا رصػػػيدا صػػػو يا اسػػػ طاع بػػػو فيمػػػا بعػػػد أف يضػػػع ألفاظػػػا ب قػػػكيؿ ىػػػذه 

 (ٔ . األصوات ف  صور عدة يعبر بكؿ صورة عف مك قفو مف معاف
سػبحانو  –و أف اإلقػارة مسػ حيمة عمػ  اهلل أما الرد عم  الدليؿ الاان  ، وى

مػا : فتمػت ، ن  سػألت يومػًا بعػض أىمػو نإل أفالرد مف ابف جن  نفسو يتوؿ : "  –
ف لػـ يكػف ذا جارحػ؟  ة مػف اهلل  عػال ػ نكر أف  صّح المواضعػ بػأف ُيحػدث فػي ، ة ػوا 

ا و حريكػ، إقبػال عمػ  قػخص مػف األقػخاص ، جسـ مف األجساـ خقػٍبة أو غيرىػا 
ليا نحوه وُيسمع في َنْفس  حريؾ الخقبة نحو ذلؾ القخص صو ًا يضػعو اسػمًا لػو 

قػادر  -عّز اسػمو  -مع أنو ، ويعيد حركة  مؾ الخقبة نحو ذلؾ القخص دَفَعاٍت ، 
وىػذه ، ف تـو الخقبة في ىذا اإليماء ، عم  أف ُيتنع في  عريفو ذلؾ بالمرة الواحدة 

فمػـ يِجػب عػف ىػذا  ... في اإلقارة بيا في المواضػعةمتاـ جارحة ابف آدـ ، اإلقارة 
وىػو ، ولػـ يخػرج مػف جي ػو قػئ أصػال فأحكَيػو عنػو ، بأكار مف الع ػراؼ بوجوبػو 

 (ٕ . عندي وعم  ما  راه ا ف لـز لمف قاؿ بام ناع مواضعو التديـ  عال 
 املرُة الثالث : هرُة احملاكاة ّالتقليد :
ايف إلػػ  أف المغػػة نقػػأت عػػف طريػػؽ ذىػػب كايػػر مػػف عممػػاء المغػػة المحػػد

وذىػب بعضػيـ إلػ  أّف المحاكاة وال تميد ألصوات الطبيعة يتوؿ عالمنا ابف جنػ  : " 
، وحنيِف الرعد ،  كدِوّى الريح:  وعاتمات كميا إنما ىو مف األصوات المسػأصؿ المغ

، بػي ونِزيػِب الظ، وصييؿ الفػرس ، راب ػونعيؽ الغ، ِحيج الحمار سو ، وخِرير الماء 

                                           
، ومحاضرات ف  فتو المغػة العربيػة ، د/  ٕٖد/ واف  ، ص نقأة المغة عند اإلنساف والطفؿ ،  (ٔ 

  .٘ٔ، ٗٔعيد الطيب ، ص 
  .ٙٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٕ 
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ومػذىب ، وىذا عنػدي وجػو صػالح . اـ ولدِت المغات عف ذلؾ فيما بعد ، ونحو ذلؾ 
 (ٔ  " . م تبَّؿ

وعم  ىذا فاإلنساف قد حػاك  األصػوات ال ػ  يريػد إحضػارىا فػ  ذىنػو ليػدؿ 
بالصوت عم  مصدره أو ما ي صؿ بو ، وقد اس خدـ ف  ىذه المحاكاة مػا منحػػو اهلل 

ظ بأصوات ذات متاطع خاصة اـ  كويف الكممات فيمػا بعػد مف قػدرات مكن و مف ال مف
. 

ىػذا وقػػد كانػت لغ ػػو فػ  أوؿ األمػػر محػدودة األلفػػاظ ، قميمػة ال نػػوع ،  قػػبو 
األصوات الطبيعية ال   أخذت عنيا ، اـ ار تت برقيػو ، و عػػددت أنػواع الدللػة فييػا 

  بحاجا ػو ح   ان تمت مػف طػػور المحسوسػات إلػ  طػور المعتػولت ، وأصػبحت  فػ
وم طمبا و ، وكانت ف  أوؿ أمرىا  س خدـ اإلقارات بجميع أنواعيا لمدللة بيػا عمػ  

، وقػد اسػ مد التػائموف بيػذه النظريػة بأدلػة مػف  (ٕ المطمػوب ، اـ  رك يا بعػد رقييػا 
لغة الطفؿ ، ومف لغات األمـ البدائية ، واس طاعوا الرد عم  كؿ النتػود ال ػ  وجيػت 

 (ٖ  ية .إل  ىذه النظر 
: " ىػ  أدنػ  -كما يتػوؿ الػدك ور/ عمػ  عبػد الواحػد وافػ   –وىذه النظرية 

نظريات ىذا البحػث إلػ  الصػحة ، وأقربيػا إلػ  المعتػوؿ ، وأكارىػا ا فاقػا مػع طبيعػة 
األمور وسػنف النقوء والر تاء الخاضعة ليا الكائنات وظواىر الطبيعة الج ماعية ، 

مة ال ػ  نحػف بصػددىا ، وىػ  األسػموب الػذى سػار وى  إل  ىػذا وذاؾ  فسػر المقػك
عميو اإلنساف ف  مبدأ األمر ف  وضع أصوات معينة لمسميات خاصة والعوامؿ ال   

                                           
  .ٙٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (ٔ 
  .ٕٓفتو المغة العربية ، د / إبراىيـ نجا ، ص   (ٕ 
، وفػ  فتػو المغػة  ٕٔ،  ٕٓراجع ىذه األمور بال فصيؿ ف : فتو المغػة العربيػة د/ نجػا ، ص   (ٖ 

  .ٙ٘:  ٔ٘العربية ، د / ناجح عبد الحافظ ، ص 
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 (ٔ وجي و إل  ىذا األسموب دوف غيره ".
وقد ان صر ليذا المػذىب كايػر مػف البػاحايف العػرب ماػؿ : مصػطف  صػادؽ 

 وغيرىـ . (ٖ ، وجورج  زيداف(ٕ الرافع  
الدك ور / إبراىيـ أنيس : " ل يصح أف ننساؽ مػع بعػض المع رضػيف  يتوؿ

عم  ىذه النظريػة ف   يكميـ عمييا بأنيا  تؼ بالفكػر اإلنسػان  عنػد حػدود حظػائر 
الحيوانػػات ، و جعػػػؿ المغػػػة اإلنسػػػانية الراقيػػػة متصػػػورة النقػػػأة عمػػػ   مػػػؾ األصػػػوات 

نا عنده فػ  الحتيتػة  بػدأ لغػة الفطرية الغريزية   ألف وراء ىذه األصوات سورا حصي
اإلنساف ذات الدللت الم ميػزة الم باينػة فالمع رضػوف يف رضػوف فػ  ىػذا النػوع مػف 
األصػػوات عتمػػا ول  صػػمح ألف ينحػػدر منيػػا  مػػؾ الػػدللت اإلنسػػانية السػػػامية ولكػػف 
الواقػػػع يبػػػرىف عمػػػ  أف كايػػػرا مػػػف كممػػػات المغػػػات اإلنسػػػػانية قػػػد انحػػػدرت عػػػف  مػػػؾ 

لغريزية المبيمة ، اـ سمت ف   طورىا ودلم يا وأصبحت  عبػر عػف الفكػر األصوات ا
اإلنسػان  ... اػػـ يتػوؿ : " يمكننػػا إذف أف نػدرؾ أف الكممػػات المسػ تاة مػػف األصػػوات 
الطبيعية قد   طور ف  دلل يػا ح ػ   صػبح معبػرة عػف الػدللت المجػردة فػ  الػذىف 

 (ٗ اإلنسان  ".
قػػب أف يبػػيف أف المغػػة نقػػأت عػػف طريػػؽ لتػػد اسػػ طاع ابػػف جنػػ  بفكػػره الاا

، (٘ المحاكػػاة وال تميػػد فػػ  أوؿ أمرىػػا اػػـ أ ػػت بعػػػدىا مرحمػػة المواضػػعة والصػػطالح 
فاإلنساف بالمحاكاة قد اف  ح طريؽ الكالـ ، ف عد ف رة المحاكاة ف ػرة  ػدريب ألعضػاء 

                                           
  .٘ٓٔعمـ المغة ، د / عم  عبد الواحد واف  ، ص   (ٔ 
  .ٗٚٔ/  ٔ اريخ آداب المغة العربية لمصطف  صادؽ الرافع  :   (ٕ 
  .ٕٙ٘الفمسفة المغوية لجورج  زيداف ، ص   (ٖ 
  .ٕٕ،  ٕٔأنيس ، ص دللة األلفاظ ، د / إبراىيـ   (ٗ 
  .ٕٚٗ،  ٘ٗ،  ٗٗ/  ٔالخصائص لبف جن  :   (٘ 
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ٔٔٙ٘ 

ميػو ، وىػو مػا يوافػؽ ع (ٔ النطؽ ينطمؽ بعػدىا اإلنسػاف إلػ  المواضػعة والصػطالح 
 عمـ المغة الحديث .

يتوؿ الدك ور / صبح  الصالح : " فإذا اس انينا رأى ىذا العبترى ابػف جنػ  
الذى سبؽ إل  التوؿ بوضع المغػة وبػأف وضػعيا لػـ يكػف فػ  وقػت واحػد ، بػؿ عمػ  
دفعات ، إذ  الحؽ  ابع منيا بفارط ، وأنيا بػدأت بصػور يا الصػو ية السػمعية فكػاف 

 (ٕ  . وات المسموعة "أصؿ المغات كميا األص

                                           
  .٘ٔمحاضرات ف  فتو المغة العربية ، د / عيد الطيب ، ص   (ٔ 
  .ٖٗدراسات ف  فتو المغة ، د / صبح  الصالح ، ص   (ٕ 
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 ثالثا : ّظائف اللغة
 – عد المغة مف أىـ األقياء ال ػ   ميػز اإلنسػاف ،  تػوؿ د / يمنػ  الخػول  

: " إف المغػة اإلنسػػانية بوظائفيػػا المخ مفػػة ىػ  عمػػة خروجنػػا مػػف  -نتػال عػػف بػػوبر 
يجػة مممكة الحيواف ، أى عمة كوننا بقرًا ، الوع  اإلنسػان  والػوع  بالػذات جػاءا ن 

ليا ، ونحف نديف بفكرنا وحضار نا لمغة ، وى  ال   كفمت  واصؿ األجياؿ واسػ ئناؼ 
 (ٔ  . المسير "

لذا فتد اخ مفت وجيات نظػر العممػاء فػ  وظيفػة المغػة ، فالفالسػفة وعممػاء 
 المنطؽ ، يحصروف وظائؼ المغة ف  أمور االث ، ى  : 

 كونيا وسيمة لم وصيؿ . .ٔ

 مساعد آل  لم فكير . .ٕ

 (ٕ  خداميا وسيمة لم سجيؿ والرجوع إل  ما يسجؿ .اس  .ٖ
وىؤلء نظروا لمغة عم  أنيا أداة الفكػر ، وميم يػا نتػؿ األفكػار وواضػح أف 
األمر الاالػث يرجػع فػ  الحتيتػة إلػ  األمػر األوؿ ، وىػو ال وصػيؿ   ألف مػف يسػجؿ 

غايػػة أفكػػاره ليرجػػع إلييػػا ىػػو أو غيػػره ، فػػإف ىػػذا أمػػر ل يخ مػػؼ فػػ  جػػوىره عػػف ال
 (ٖ  األول  لمغة .

وواضػػح أف ىػػذه األغػػراض ال ػػ  ذكرىػػا عممػػاء الفالسػػفة وعممػػاء المنطػػؽ ل 
نمػػا  نطبػػؽ عمػػ  رجػػاؿ الفكػػر فحسػػب فػػ  حػػالت   خػػص جميػػع النػػاطتيف بالمغػػة ، وا 

 الس غراؽ الذىن  ، والس بطاف العتم  .
 –ؽ فػػ  نظػر العتميػيف مػػف أصػحاب الفمسػفة والمنطػػ -إف المغػة أول وأخيػرا 

                                           
  .ـٜ٘ٛٔ/  ٔٔ/  ٔمتاؿ د / يمن  طريؼ الخول  ، ف  جريدة األىراـ :   (ٔ 
  .وما بعدىا ٖٔالمج مع .. رأى ومنيج لمدك ور / محمػود السػعراف ، ص المغػة و   (ٕ 
  .ٖٔ، ومدخؿ إل  عمـ المغة الحديث، د / البركاوى ، ص  ٗٔالمرجع السابؽ ، ص   (ٖ 
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فكر أو  عبير عػف فكػر ، وىػذه نظػرة قاصػرة جػدا ألنيػا ل يمكػف أف  سػ وعب جميػع 
 (ٔ أقكاؿ " األحداث المغوية " أو أنواع السموؾ الكالم .

أما أصحاب المدرسة السموكية مف عممػاء الػنفس فيحصػروف وظػائؼ المغػة 
 ف  األمور الاالاة :

 ال عبير عف قئ ما ، أو اإلخبار عنو ، وىذا خاص بالم كمـ . .ٔ

 اس دعاء معن  مف المعان  ، وىذا خاص بالسامع . .ٕ

 (ٕ   وضيح لقئ ما ، وىذا خاص بموضوع البحث . .ٖ
وىذه األمور ف  الحتيتة  رجع إلػ  أف وظيفػة المغػة ىػ  ال ػأاير فػ  النػاس 

قنػػاعيـ بالرسػػالة ال ػػ   وجػػو إلػػييـ ، ودفعيػػـ إلػػ   عمػػؿ سػػموك  معػػيف ، وىػػذه وا 
الوظيفة السموكية ميمػة ول قػؾ ، وذات خطػورة عظيمػة وخاصػة فػ  زماننػا ن يجػة 
لن قػػار وسػػائؿ اإلعػػالـ ، ودورىػػا الخطيػػر فػػػ  صػػنع الػػرأى العػػاـ و وجيػػو سػػػموؾ 
المج معات ، فالمغة مف أقوى األسمحة النفسية لمسيطرة عم  األفكار ، ولكنيا ليست 

 (ٖ  ى يدفعنا إل  الكالـ .السبب الوحيد الذ
أما أصحاب المدرسة الج ماعية فيروف أف المغة ظػاىرة اج ماعيػة لبػد ليػا 
مػػف مج مػػع  وجػػد فيػػو ، فػػال  وجػػد لغػػة مػػف دوف مج مػػع ، فيػػ  ن يجػػة لال صػػاؿ 
الج ماع  ، لذا فيروف أف الوظيفة األساسػية لمغة ى   حتيؽ ال صاؿ وال رابط بيف 

لمغػػة  تػػؼ موقػػؼ الرابطػػة ال ػػ   وحػػد أعضػػاء الجماعػػة ، ف كػػوف أفػػراد المج مػػع ، فا
 (ٗ  العالمة ال   بيا يعرفوف والنسب الذى إليو ين سبوف .

                                           
  .٘ٔعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص   (ٔ 
  .ٕٖبركاوى ، ص مدخؿ إل  عمـ المغة الحديث ، د / عبد الف اح ال  (ٕ 
  .ٙٔ،  ٘ٔعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص   (ٖ 
  .ٚٔ، وعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، ص  ٕٓٗالمغة لفندريس ، ص   (ٗ 
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 وي حتؽ ىذا ال واصؿ بأقكاؿ مخ مفة منيا : 
ال رابط الج ماع  ، فكممات ماؿ : صباح الخيػر ، مسػاء الخيػر ، ... لػيس  .ٔ

نما ينظر إلييا الناس عم  أ  نيا واجب اج ماع  . فييا فكر ، وا 

واألمااؿ ال   قد ي ماموف بيا ى   راث قائع ، وقسمة مق ركة ، وعم  ذلؾ 
فميس وراء ىذه األحاديث مف غاية إل النسجاـ النفس  وال عاطؼ الوجدان  و زجية 

 الوقت ، وال سرية عف النفس . 

 ال فاىـ بيف البقر ، وى  وظيفػة أساسػية ليحتػؽ اإلنسػاف مصػالحو ، ومػف .ٕ
 ذلؾ أغمب المغة المس عممة ف  البيع والقراء والعمؿ وال جارة.

المساعدة عم  إنجاز بعض األعماؿ واألنقطة الحيويػة ال ػ  يؤدييػا العمػاؿ  .ٖ
ف  صورة جماعية كأعماؿ الصيد والبناء والحفر ، فالكممات ال   ي غن  بيػا 

 العماؿ ليس ليا معن  سوى قيم يا العممية ف  انجاز العمؿ .

جيػو العممػ  المباقػػر ، ويػػدخؿ فػ  ذلػؾ الكػالـ الػػذى ي ر ػب عميػو حػػدث ال و  .ٗ
 (ٔ  معيف ، ماؿ الكالـ المس عمؿ ف  الزواج ، والمحكمة ... .

 ولكف يوجد لمغة أيضا وظائؼ أخرى غير ىذه الوظائؼ ، منيا : 
أف  صبح المغة غاية ف  نفسػيا ، وذلػؾ لمػا يجمػب التيػاـ بيػا مػف م عػة  .ٔ

قػػػيوة الكػػالـ ، وبحػػد لػػذة فػػ  سػػماع صػػو و وىػػو  فػػبعض النػػاس  سػػكره
يػ كمـ ، فاإلنسػػاف ميػػاؿ إلػػ  المعػػب بالمغػػة فيػػ  بالنسػػبة لػػو وسػػيمة لميػػو 
دخػاؿ القػرور إلػ  الػنفس ، ولػذا قيػؿ : " خيػر لعػب اإلنسػاف  وال سمية وا 

(ٕ لسانو " .
 

                                           
المغػػػة بػػػيف ال ػػػراث والمعاصػػػرة ،  ، وعمػػػـ ٕٖالمغػػػة والمج مػػػع ، د / محمػػػود السػػػعراف ، ص   (ٔ 

  .ٜٔ،  ٛٔ/عاطؼ مدكور ، ص د
  .ٕٓعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص   (ٕ 
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المغة المس خدمة ف  الدعاء أو الصالة ، ل  يدؼ لنتؿ فكر ، ول  حتػؽ  .ٕ
ف حتتت ا صال بالخالؽ  ا صال  (ٔ .-  -اج ماعيا ، وا 

المغة المس خدمة ف  طتوس السحر والقعوذة ، ومناجاة الصػوفية وأوراد  .ٖ
 (ٕ  النساؾ والزىاد .

عممػاء  –مما سبؽ ي بيف لنا أف كؿ مدرسة مف المدارس السػابتة " العتميػة 
ائؼ المغػة وفا يػا والسموكية ، والج ماعية " قد ذكرت بعض وظ –الفمسفة والمنطؽ 
 وظائؼ أخرى .

وحيف ننظر إل  عالمنا ابف جن  نجده قػد أوجػز وظيفػة المغػػة فػ  " ال عبيػر 
عف أغراض الجماعػة " ، وال عبيػر عػف الغػرض لػدى أفػراد الجماعػة قػد يكػوف  بػادل 
لممعمومات أو األفكار مف قػخص  خػر . وقػد يكػوف لم ػأاير عمػ  النػاس أو لم م ػع 

 (ٖ  ذلؾ .بالمغة أو غير 
يتػػوؿ الػػدك ور / محمػػد يوسػػؼ حػػبمص : " ويغمػػب عمػػ  ظنػػ  أف العبتػػرى 

حدُّ المغة أصواٌت يعّبر بيػا العرب  ابف جن  قد بز الجميع ورادىـ أيضا حيف قاؿ : " 
" فف  قولو " يعبر " أى أنيا أداة لم عبير ، و " كؿ قػـو " يػدؿ  كؿُّ قوـٍ عف أغراضيـ

 خ مػػؼ مػػف جماعػة ألخػػرى ، و " عػف أغراضػػيـ " قيػػد عمػ  أنيػػا وسػيمة لم عبيػػر قػد 
عاـ فضفاض ي سػع لكػؿ مػا ذكػر سػابتا سػواء أكػاف الغػرض نتػؿ الفكػر أـ المقػاعر 
والعواطػػػؼ أـ اإلقنػػػاع واإلاػػػارة أـ  حتيػػػؽ ال واصػػػؿ الج مػػػاع  وال فػػػاىـ . أـ المعػػػب 

 يدفو والميو وال سػمية ... أو غيػر ذلػؾ ... فػال عبير عػف غرضػنا ي سػع لكػؿ مػا نسػ
ومػػا نريػػده مػػف ال عبيػػر ، ومػػا نتصػػد مػػػف الكػػالـ ... والمغػػة ال ػػ   عبػػر عػػف ىػػػذه 

                                           
  .ٕٔٔأضواء عم  الدراسات المغوية العاصرة ، ص   (ٔ 
  .ٜٙمف أسس عمـ المغة ، د / محمد يوسؼ حبمص ، ص   (ٕ 
  .ٜٔمدخؿ إل  عمـ المغة الحديث ، د / البركاوى ، ص   (ٖ 
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األغراض الم نوعة لبد أف   نوع وظائفيا كذلؾ ، األمر الذى يجعػؿ  عبيػر ابػف جنػ  
ىذا ال عبير البارع الواف  ، أدؽ ف   حديد حتيتػة الوظيفػة ال ػ   تػـو بيػا المغػة مػف 

غة الم نوعة  نوع أغراض اإلنساف ومتاصػده ل نػوع أى حصر أو  صنيؼ لوظائؼ الم
البقػػر و نػػوع الزمػػاف و نػػوع المكػػاف ، و نػػوع الحاجػػات والمتاصػػد ال ػػ  ي غيونيػػا مػػف 

مػف جانػب  كالميـ و مؾ ى  التاعػدة العمميػة الذىبيػة ال ػ    م ػع بالقػموؿ واإلطػراد
 (ٔ ".والبساطة مف جانب آخر

                                           
  .ٔٚ،  ٓٚمد يوسؼ حبمص ، ص مف أسس عمـ المغة ، د / مح  (ٔ 
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 زاتعا : تعسيف اللغة
مغػػة كاػػرة قػػديدة ،وذلػػؾ يػػدؿ عمػػ  أىميػػة المغػػة بالنسػػبة كاػػرت  عريفػػات ال

لممج مع ، وسوؼ نورد  عريؼ ابف جن  ليا و بيف ما فيو مػف عناصػر ، اػـ نتيمػو 
 مف خالؿ  عريفات عمماء المغة المحدايف .
حدُّ المغة أصواٌت يعّبػر بيػا كػؿُّ قػوـٍ عػف يتوؿ ابف جن  ف   عريفو لمغة : " 

 (ٔ  " . أغراضيـ
ىنػػا يتصػػد المغػػة اإلنسػػانية بوجػػو عػػاـ ، فتػػد ذكػػر ىػػذا ال عريػػؼ  وابػػف جنػػ 

وقولػو بعػد إيػراد ىػذا ال عريػؼ "  (ٕ  حت عنواف   باب التػوؿ عمػ  المغػة ومػا ىػ  ( 
  (ٖ وأما اخ الفيا فمما سنذكره عمييا أمواضعة ى  أـ إلياـ ؟ " 

ويعػػد  عريػػؼ ابػػف جنػػ  لمغػػة مػػف ال عريفػػات الدقيتػػة ، وقػػد سػػبؽ ابػػف جنػػ  
، كمػا  (ٗ برؤي و ىذه ، و عريفو ىذا ما  وصؿ إليو عمماء المغة ف  العصػر الحػديث 

 سي ضح بعد .
ونجد ف   عريؼ ابف جن  ىذا أىـ العناصر ، ال   يح اج إلييا اإلنساف ف  

  صور المغة ، ماؿ : 
، فالمغة   كوف مف أصوات ، وىذا يؤكد الصػيغة الصػو ية  هادة اللغة - 1

ذه األصػػوات ال ػػ    كػػوف منيػػا الكممػػات والجمػػؿ إل رمػػوزا أحميػػا لمغػػة ، وليسػػت ىػػ
اإلنساف بموىب و محؿ الخواطر واألفكار و خ مؼ الرموز الصو ية عػف سػائر وسػائؿ 

 ال صاؿ األخرى كاإلقارات والعالمات .
                                           

 .   ٖٖ/  ٔالخصائص :  (ٔ 

 المرجع السابؽ ، نفس الجزء والصفحة .   (ٕ 

 المرجع السابؽ ، نفس الجزء والصفحة .   (ٖ 

 .   ٜعمـ المغة العربية ، د / محمود فيم  حجازى ، ص  (ٗ 
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ٕٔٔٚ 

فالرموز الصو ية ل   حدد بالزمف أو المحظة ، ال    نقأ فييػا ، ولكنيػا قػد 
 ة أو حالية أو مس تبمة . عبر عف أمور ماضي

أما العالمات ال    صدر عف الحيوانات أو عػف عناصػر طبيعػة فإنيػا  ػر بط 
  (ٔ  .بالمحظة أو الموقؼ الذى  نقأ فيو

وقػػد سػػبؽ أف بينػػا أف ابػػف جنػػ  كػػاف أكاػػر دقػػة مػػف  ّظيفــة اللغــة   – 2
عمػ   المحدايف ف  ىذا القأف ف  قولػػو " عػف أغراضػيـ " فػاألغراض  خ مػؼ و عػػدد

، و مػؾ حالػة ، وعمػ  حسػب البيئػة والمج مػعحسب األفراد ، وعم  حسب الموقؼ وال
ى  التاعدة العممية الذىبية ال     م ػع بالقػموؿ والطػراد مػف جانػب والبسػاطة مػف 

  (ٕ  . جانب آخر
بمعنػ  أف المغػة ظػاىرة اج ماعيػة ، فػال  وجػد لغػة  ،اجتواعية اللغة  – 3

عنػػو ابػػف جنػػ  بتولػػو : " كػػؿ قػػـو " إذ التػػـو بمعنػػ  دوف مج مػػع ، وىػػو مػػا عبػػر 
لمغة  -أى المج مع  –الجماعة ، فمكؿ قـو لغ يـ ، يتوؿ د / إبراىيـ أنيس : " وىو 

كال ربة بالنسبة لمزىػرة ، أو الحبػة ، فالحبػة  كمػف فييػا جراومػػة الحيػاة ، ولكنيػا ل 
المػػرء مسػػ عدا لمنطػػػؽ   نبػػت إل فػػ  ال ربػػة ، وكػػذلؾ المغػػة فػػ  اإلنسػػاف ، إذ يولػػد

والكالـ، ولديو أجيز و وأعضاؤه ، ولكنو وحػده منعػزل عف الناس ل ينطػػؽ ول يػ كمـ 
  (ٖ  .ول  نقػأ لو لغة "

والمتصود بالعرفية اصػطالح الجماعػػة المغويػة عمػ  أف ، عسفية اللغة  - 4

                                           
 .   ٘ٔمدخؿ إل  عمـ المغة الحديث ، د / البركاوى ، ص  (ٔ 

 .   ٔٚس عمـ المغة ، د / محمد يوسؼ حبمص ، ص مف أس (ٕ 

، ومدخػػؿ إلػ  عمػػػـ المغػػة الحػػديث ، د / البركػػاوى ،  ٜٕالمغػػة بيػػف التومػػية والعالمػػػية ، ص  (ٖ 
 .   ٙٔص 
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ٖٔٔٚ 

ب المغػػة ، أى أف أصػػحا (ٔ ىػػذا الرمػػز الصػػو   المعػػيف ىػػو ليػػذه الدللػػة المحػػددة 
، ويؤخذ ىذا مف قولػو : "  (ٕ للة ىذه األصوات عم  معاف معينةا فتوا ، أو  تبموا د

  (ٖ  .كؿ قـو " فكؿ قـو لغة  خ مؼ عف لغة التـو ا خر وىكذا
: " أف ىػػذا ال صػػور ل يخ مػػؼ  -كمػػا يتػػػوؿ د / عبػػد اهلل ربيػػع  –ويالحػػظ 

رب ، أولئؾ الذيف جاءوا بعد ابف كايرا عف  صور عدد مف المغوييف المحدايف ف  الغ
  (ٗ  .جن  بتروف "

يتوؿ ىنرى سويت ف   عريفو لمغة : " ال عبير عف األفكار بواسطة األصوات 
  (٘  .الكالمية المؤ مفة ف  كممات "

إف ىذا ال عريؼ ل يعط  صػػورة كاممػة لكػؿ جوانػب المغػة وعناصػرىا ، فيػو 
نمػا ذكػر كونيػا أصػوات لـ يذكر وظيفػػة المغػة ول دورىػا الج مػا ع  ول عرفي يػا ، وا 

وىذه األصوات مؤ مفة ف  كممػات ول يػذكر إل وظيفػة واحػدة لمغػة وىػ  ال عبيػر عػف 
 األفكار ، و رؾ أىـ وظيفة وى  ال واصؿ بيف المج مع .

ويتوؿ إدوارد سػابير فػ   عريفػػو لمغػة : " وسػػيمة إنسانيػػة خالصػة ل وصػيؿ 
غبات عف طريؽ نظاـ مف الرموز ال ػ   صػدر بطريتػة إراديػة األفكار والنفعالت والر 

".  ٙ)  
لـ يقػمؿ  عريػؼ سػابير وظيفػة المغػة الج ماعيػة ، ول عرف ييػا ، فتػد ركػز 

                                           
 .   ٕٔأسس عمـ المغة ، ص  (ٔ 

 .   ٕٙعمـ المغة العاـ أسسو ومناىجو ، د / عبد اهلل ربيع محمود ، ص  (ٕ 

،  ٙٔ  عكس ما يراه د / البركاوى فػ  ك ابػػو : مػدخؿ إلػ  عمػـ المغػػة الحػديث ، ص وىذا عم (ٖ 
ٔٚ   . 

   .  ٕٙعمـ المغة العاـ أسسو ومناىجو ، د / عبد اهلل ربيع محمود ، ص  (ٗ 

 .   ٕٚالمرجع السابؽ ، ص  (٘ 

   .  ٕٙعمـ المغة العاـ أسسو ومناىجو ، د / عبد اهلل ربيع محمود ، ص  (ٙ 
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ٔٔٚٗ 

ف   عريفو عم  أف المغة خاصة باإلنساف ، وقد أقار إل  ذلؾ ابف جنػ  فػ  قولػو " 
 ية الم راصػة كيفمػا كؿ قـو " وأنيا نظاـ ، فالمغة ليسػت سمسػمة مػف الوحػدات الصػو 
 (ٔ  .ا فؽ ، بؿ إف ذلؾ يخضع لنظاـ دقيؽ ف  بناء الكممة والجممة

أمػػا المغػػة عنػػد سػػيموف بػػو ر فيػػ  : " نظػػاـ عرفػػ  مػػف الرمػػوز الصػػو ية 
  (ٕ  . س خدمو جماعة لغوية معينة بيدؼ ال صاؿ "

لتد قمؿ ىذا ال عريؼ بعض عناصر المغة ، وى  كوف المغػة نظامػًا وكونيػا 
، ذكػػر وظيفػة ميمػة مػف وظػائؼ المغػة فية ، وأقار إلػ  طبيع يػا الصػو ية ، كمػاعر 

وى   حتيؽ ال صاؿ بيف أفػػراد المج مػع ، وىػذه الوظيفػة  دخػػؿ ضػمف  عريػؼ ابػف 
جن  األكار مرونة وسعة ألف قوؿ ابف جن  " يعبر " أى أف المغة أداة  عبيػر ، وىػو 

أمػػا بػػاق  وظػػائؼ  (ٖ  صػػالية اإلبالغيػػة إقػارة إلػػ  مػػا يسػػميو المحػػداوف الوظيفػة ال 
المغة فتد أىمميا  عريؼ بو ػر ، عم  حيف اح واىا  عريؼ ابف جن  " عف أغراضػيـ 

 " إذ األغراض م نوعة ب نوع اإلنساف والزماف والمكاف .
بعد ىذا العرض مف ال عريفات ، يعد  عريؼ ابف جنػ  أفضػؿ مػا وصػؿ إلينػا 

األوليف الم ماؿ ف  ابف جن  ل يتؿ بحػاؿ عػف وعػ  مف ال عريفات لمغة ، واف وع  
المحػدايف ، ف عريفػػو بيػػا يايػػر دىقػػة البػػاحايف المحػػدايف فيػػو عمػػ  إيجػػازه ي ضػػمف 
معظػػـ الجوانػػب ال ػػ  ي فػػؽ عمييػػا المحػػداوف فػػ   عريػػؼ المغػػة ، فيػػو يقػػير إلػػ  

أف الوظيفة ال عبيريػة لمغػة ، ويفصػح عػف كػوف المغػة ظػاىرة اج ماعيػة ، كمػا يتػرر 
المغة أصوات ، وىذا ما أكده أبو عمـ المغة الحديث فردينػاف دى سوسػير فػ   عريفػو 
لمغة أنيا : " نظاـ مف الرموز الصو ية أو مجموعة مف الصػور المفظيػة  خ ػزف فػ  

                                           
 .   ٗٚمف أسس عمـ المغة ، د / محمد يوسؼ حبمص ، ص   (ٔ 

 .   ٕٚالمرجع السابؽ ، ص  (ٕ 

 .   ٚٚالمرجع السابؽ ، ص  (ٖ 
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ٔٔٚ٘ 

، وي متاىػا دـ لم فػاىـ بػيف أبنػاء مج مػع معػيفأذىاف أفراد الجماعة المغوية ، و سػ خ
  (ٔ  .عيا عف طريؽ السماع "الفرد عف الجماعة ال   يعيش م

وفػػػ  النيايػػػة يتػػػوؿ د / عبػػػد الصػػػبور قػػػاىيف : " ولػػػـ  سػػػ طع ال عريفػػػات 
  (ٕ . الحدياة لمغة أف   جاوز ىذا ال عريؼ الموضوع  "

                                           
 .   ٖٕعمـ المغة بيف ال راث والمعاصرة ، د / عاطؼ مدكور ، ص  (ٔ 

 .   ٖٚالعربية لغة العمـو وال تنية ، ص  (ٕ 
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ٔٔٚٙ 

 خاهسا : اللغة ّالكالم
لتد اس طاع عالـ المغة فرديناف دى سوسير أف يتـو بعمؿ كاف لو أار كبيػر 

  العصػػػر الحػػػديث ، وىػػػو  مييػػػزه بػػػيف مفيػػػوميف أو فػػػ  ا جاىػػػات عممػػػاء المغػػػة فػػػ
 مظيريف لمغة " المغة والكالـ " .

 فدى سوسير يرى أف النقاط المغوى لو مظيراف :
وىػ   ماػػؿ الظػػاىرة الج ماعيػػة لمج مػػع معػػيف ، كمػػا أنيػػا  األّ: : اللغــة :

: ، أو عم  حد  عبير دى سوسػير نفسػوصورة ذىنية مق ركة موجودة ف  كؿ دماغ 
أو عم  األصح ف  أدمغة المجموع مف األقخاص   ألنيػا   المغػة ( ل  وجػد كميػا " 

  (ٔ عند أحد منيـ ، بؿ وجودىا بال ماـ ل يحصؿ إل عند الجماعة "
وىػو النقػاط الفػردى ، فيػو ال طبيػؽ العممػ  لمغػة وىػذا  الثأً : الكـالم :

و كايػره ، ولكػف يخ مؼ طبعا مػف قػخص إلػ  آخػر ومػف فػػئة إلػ  أخػرى فػ  قميمػو أ
يػربط بينيػػا جميعػا قواعػػد لغويػة وسػػموكية عامػة ونظػػاـ عػاـ يجعػػؿ منيػا لغػػة واحػػدة 

 (ٕ  .مفيومة ف  المج مع الواحد
ولك  يوضح دى سوسير فكر و فإنو يقبو المغة بمتطوعػة موسػيتية أو سػيمفونية 

برازىػا لمعػالـ ال محسػوس ، كمػا ، الكالـ عنده بماابة عزؼ ىػذه المتطوعػة أو السػيمفونية وا 
قػبو المغة والكػالـ كػذلؾ بمعبػة القػطرنج ، فنظػاـ المعبػة الػذى ي عػارؼ عميػو الالعبػوف ىػو 

 (ٖ  .بماابة المغة ، و حريؾ التطع ، وممارسة المعبة بماابة الكالـ
وكػػاف مػػف أبػػرز مػػف  ػػأار بنظريػػة دى سوسػػير العػػالـ المغػػوى األميركػػ  نػػـو 

 : قومسك  فتد قسـ النقاط المغوى إل  
                                           

 .   ٕٓف  عمـ المغة ، د / غالب المطمب  ، ص  (ٔ 

 .   ٛٓٔأضواء عم  الدراسات المغوية المعاصرة ، د / نايؼ خرما ، ص  (ٕ 

 .  ٕٙ،  ٕ٘مدخؿ إل  عمـ المغة الحديث، د / عبد الف اح البركاوى ، ص  (ٖ 
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ٔٔٚٚ 

 الكفاءة المغوية ، فيو ما يتابؿ المغة عند دى سوسير . .ٔ

 األداء ، وىو ال طبيؽ العمم  لمغة ، الكالـ عند دى سوسير .  .ٕ

فالكفػػاءة المغويػػة عنػػد  قومسػػك  صػػورة  جريديػػة فػػ  الػػذىف  عطػػ  الفػػرد 
 التدرة عم  ال عبير بجمؿ جديدة لـ يسمعيا مف قبؿ .  

ة ال ركيػػب والجمػػؿ ، أو عػػدـ صػػح يا كمػػا  عطيػػو المتػػدرة عمػػ  الحكػػـ بصػػح
 وذلؾ وفتا لتواعد المغة .

أما األداء فيو السموؾ النطت  الحال  لإلنسػاف ، والػذى ي وقػؼ بػدوره عمػ  
وجػػود المتػػدرة عمػػ  ال عبيػػر عمػػا يريػػده الفػػرد وفػػؽ قواعػػد المغػػة ونظاميػػا ، أو عمػػ  

 خالؼ ذلؾ .
 (ٔ وية حدود ىذا العمؿفاألداء المغوى عند  قومسك  عمؿ ، والكفاءة المغ

وقػػد  ػػأار عمماؤنػػا العػػرب المحػػداوف بػػدى سوسػػير فػػ   فريتػػػو بػػيف المغػػة 
والكػػالـ ، فالػػدك ور /  مػػاـ حسػػاف يػػذىب إلػػ  أف الكػػالـ سػػموؾ والمغػػة معػػايير ىػػذا 
السموؾ ، والكالـ نقاط والمغػة قواعػد ىػذا النقػاط ، والكػالـ حركػة والمغػة نظػػاـ ىػذه 

السػمع نطتػا والبصػر ك ابػة ، والمغػة  فيػـ بال أمػؿ فػ  الكػالـ الحركة والكالـ يحػس ب
فالذى نتولو أو نك بو كالـ ، والذى نتوؿ بحسبو ونك ب بحسػبو ىػو المغػة ، فػالكالـ 
ىو المنطوؽ ، وىو المك وب ، والمغػة ىػ  الموصػوفة فػ  ك ػب التواعػد وفتػو المغػة 

ا ، ولكػف المغػة ل  كػوف إل والمعجـ ونحوىا ، والكػالـ قد يحدث أف يكوف عمػال فرديػ
 (ٕ  .اج ماعية

                                           
، و أضواء عم  الدراسات المغوية المعاصرة ، د  ٜٗٔعمـ المغة ، د / محمود جاد الرب ، ص  (ٔ 

 .   ٙٔٔ/ نايؼ خرما ، ص 

، ومدخػػؿ إلػ  عمػػـ المغػػة الحػػديث ، د / البركػاوى ،  ٕٖالمغػة العربيػة معػػناىا ومبناىػا ، ص  (ٕ 
 .   ٜٕص 
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ٔٔٚٛ 

 تني اللغة ّالكالم عٌد اتي جىن :
سػبؽ أف ذكرنا  عريؼ المغػة عنػد ابػف جنػ  ، أمػا الكػالـ عنػده فيػو : " كػؿ 

 (ٔ  .لفظ مس تؿ بنفسو ، مفيد لمعناه "
وقد وضح ابف جن  المراد بالمفظ بأنو كؿ لفظ مذؿ بو المساف ،  اما كاف أو 

 ناقصا .
يػوال اـ ىو المفيد، أعن  الجممة وما كف . اف ف  معناىا مف نحػو : صػو ، وا 

 (ٕ  .والناقص ما كاف بضد ذلؾ
 ونأخذ مف  عريؼ ابف جن  لمكالـ : 

 .  و: " مذؿ بو " أى نطؽ بو وأفقاهأف الكالـ ىو األلفاظ المنطوقة بالفعؿ فتول .ٔ

  الجمػؿ ال امػة أنو لبد مف قرط اإلفادة ف  الكالـ، ول ي حتؽ ذلؾ إل ف .ٕ
 (ٖ  .، وىذا يعن  أف وحدة الكالـ األساسية ى  الجممة

فػػابف جنػػ  ي فػػؽ مػػع عممػػاء المغػػة المحػػدايف فػػ  أف الكػػالـ ىػػو ال طبيػػؽ 
العمم  لمغة ، الصورة الواقعية أو الفعميػة لمغػة يظيػر ىػذا مػف  عريفػو السػابؽ ومػف 

وال ػ   ػدؿ عمػ  أف الكػالـ ل مالحظ و البارعة ال   عبر عنيا بػػ " مواقػع الكػالـ " ، 
يكوف اس رسال ول  رجيما ، ولو كاف كذلؾ لكار خالفػو ، وان قػرت جيا ػو ولػـ  نتػد 

عطػائيـ متاييسو ، ودليؿ ذلؾ  أمؿ العرب  ّيػاه فػي كػؿ موضػع حًتػو إمواقػع الكػالـ وا 
 (ٗ  وِحَص و مف اإلعراب عف ِميزة وعم  بصيرة

                                           
 .   ٚٔ/  ٔالخصائص :  (ٔ 

 المرجع السابؽ ، نفس الجزء والصفحة . (ٕ 

ي فؽ ابف جن  ىنا أيضا ا فاقا  اما مع المحدايف الذيف يروف أف الجممة ىػ  : وحػدة الكػالـ ،  (ٖ 
 .ٕٚأما المفظ المفرد فيو : وحدة المغة . مدخؿ إل  عمـ المغة الحديث، ص 

 .   ٙٚ/  ٔالخصائص :  (ٗ 
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فيػـ إل إذا جػاء م فتػا مػع نظػاـ المغػة فيذه العبػارة  ػدؿ عمػ  أف الكػالـ ل ي
 وأنو قئ والمغة قئ آخر ، إذ ىو بماابة ال طبيؽ العمم  ليا .

فػػالكالـ عنػػد ابػػف جنػػ  لبػػد أف يسػػير عمػػ  قػػرط المغػػة ، أو بعبػػارة حدياػػة 
 الكالـ عمؿ والمغة نظاـ ىذا العمؿ .

ـ ، وأنػو ن بيف مف ىذا أف ابف جن  قد أدرؾ أف ىػناؾ فرقا بػيف المغػة والكػال
 (ٔ  .قد سبؽ المحدايف إل  مالحظة أف المغة نظاـ ، وأف الكالـ  طبيؽ عمم  لذلؾ

 
 

                                           
 .   ٕٛ:  ٚٔمدخؿ إل  عمـ المغة الحديث ، د / البركاوى ، ص  (ٔ 
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 سادسا : علن األصْات ّاتي جىن
وضع ابف جنػ  ك ابػا مسػ تال فػ  عمػـ األصػوات : " سػر صػناعة اإلعػراب " 
الذى يعد أوؿ ك اب مس تؿ ف  عمـ األصوات ف  العربية وربما ف  كايػر مػف المغػات 

. ولبػف جنػ  فػ  ىػذا الك ػاب أمػور عامػة سػبؽ فييػا البحػث الصػو   فػ   (ٔ ا أيض
 العصر الحديث :

فابف جن  أوؿ مػف اسػ عمؿ مصػطمح " عمػـ األصػوات " فػ  ك ابػو ، لمدللػة 
عم  دراسة األصوات والبحث ف  مقكال يا الصو ية ، عم  نحو ما جاء ف  الػدرس 

بؽ لممصػطمح األوروبػ  المػرادؼ لػو الصو   الحديث ، ويبدو أف ىػذا المصػطمح سػا
phonetics . ٕ) 

وابػػف جنػػ  أقػػػار أيضػػا إلػػ  العالقػػػة بػػيف عمػػػـ األصػػوات وعمػػـ الموسػػيت  ، 
عندما أراد إيضاح كيفية إن اج الصوت المغوى ، إذ يقبو جيػاز النطػؽ بالنػاى وو ػر 

يخرج  فإف الصوت، قبو بعضيـ الحمؽ والفـ بالناي العود ، يتوؿ ابف جن  : " وقد 
فػإذا ، كما يجػري الصػوت فػي األلػؼ غفػال بغيػر صػنعة ، فيو مس طيال أممس ساذجا

وراوح بيف عممو اخ مفت األصوات ، وضع الزامر أناممو عم  خروؽ الناي المنسوقة 
فكذلؾ إذا قطع الصوت في الحمػؽ ، منيا صوت ل يقبو صاحبو  وسمع لكؿ خرؽ، 

، بب اسػ ماعنا ىػذه األصػوات المخ مفػة كػاف سػ، والفـ باع ماد عم  جيات مخ مفػة 
سػمعت لػو صػو ا ، فإف الضارب إذا ضربو وىو مرسؿ ، ونظير ذلؾ أيضا و ر العود 

فػإف أدناىػا قمػيال ، أدى صػو ا آخػر ، فإف حصر آخر الػو ر بػبعض أصػابع يسػراه ، 
اـ كذلؾ كمما أدنػ  أصػبعو مػف أوؿ الػو ر  قػكمت لػؾ أصػداء ، سمعت غير الانيف 

إل أف الصوت الذي يؤديو الػو ر غفػال غيػر محصػور  جػده باإلضػافة إلػ   ، مخ مفة
                                           

 .  ٚٙعمـ الصو يات ، د / عبد اهلل ربيع بالق راؾ ، ص  (ٔ 

 .    ٛٙ، د / كماؿ بقر ،  عمـ المغة العاـ ، التسـ الاان  ، األصوات (ٕ 
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ما أداه وىو مضغوط محصػور أممػس مي ػزا ويخ مػؼ ذلػؾ بتػدر قػوة الػو ر وصػالب و 
وضػػعفو ورخاو ػػو فػػالو ر فػػي ىػػذا ال مايػػؿ كػػالحمؽ والخفتػػة بالضػػرب عميػػو كػػأوؿ 

جرياف الصوت وجرياف الصوت فيو غفال غير محصور ك. الصوت مف أقص  الحمؽ 
ومػػا يع رضػػو مػػف الضػػغط والحصػػر باألصػػابع كالػػذي يعػػرض ، فػػي األلػػؼ السػػاكنة 

"  واخ الؼ األصوات ىناؾ كاخ الفيا ىنػا، لمصوت في مخارج الحروؼ مف المتاطع 
. ٔ) 

لػذى جػاء و " جدير بنا أن  نترر أنو ليس ىناؾ  عبير أبرع ول أوضح مػف ا
ضػػاح كيفيػػة حػػدوث الصػػوت المغػػوى مػػف ىػػذه ، فػػ  إي (ٕ بػػو ىػػذا العبتػػرى العربػػ  "

الصػػورة ال قػػبييية الرائعػػػة " الػػو ر فػػ  ىػػذا ال مايػػؿ كػػالحمؽ ... ومػػا يع رضػػو مػػف 
الضغط والحصر باألصابع كالذى يعرض لمصوت ف  مخارج الحػروؼ مػف المتػاطع ، 

 واخ الؼ األصوات ىناؾ كاخ الفيا ىنا " .
 –سػر الصػناعة  –ىػذا الك ػاب يتوؿ د / عبد اهلل ربيػع : " ولبػف جنػ  فػ  

قػػراقات رائعػػة ، سػػبؽ فييػػا البحػػث الصػػو   الحػػديث ... مػػف ذلػػؾ  أيضػػا لمحػػات وا 
إقػػار و الذكيػػة إلػػ  العالقػػة بػػيف عمػػـ األصػػوات وعمػػـ الموسػػيت  ، وقػػرحو العممػػ  
لطريتػػػة خػػروج األصػػوات ، حيػػث يقػػبو جيػػاز النطػػؽ بالنػػاى ، وأعضػػاءه بأصػػابع 

أف حركات األصابع  كيؼ الصوت و ضع نغما ػو ، كػذلؾ  العازؼ عم  ف حا و ، فكما
 (ٖ  . فعؿ أعضاء النطؽ ف  إن اج أصوات المغة عبر ممرىا الطويؿ "

 

                                           
 .  ٜ/  ٔسر صناعة اإلعراب :  (ٔ 
 .   ٖٓٔاألصوات ، د / بقر ، ص  (ٕ 

 .   ٛٙعمـ الصو يات ، ص  ( ٖ 
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 اخلامتة
الحمد هلل الذى  ػ ـ بػو الصػالحات ، والصػالة والسػالـ عمػ  رسػوؿ الرحمػات 

 وعم  آلو وصحبو أول  الفضؿ واليبات .

 أما بعد
ب فػػ  مػػف ىػػذا البحػػث :   دور عممػػاء العػػر  ( قػػد ان ييػػت فبفضػػؿ اهلل   

 "( ، وقد  وصمت فيو إل  ن ائج مف أىميا : عمـ المغة " ابف جن  نموذجا
 دور عمماء العرب المقرؽ ف  بناء صرح الحضارة ف  العصر الحديث . .ٔ

لـ يت صر نظر عمماء العرب التدام  ف  النظر إل  المغة العربية فتط بؿ  .ٕ
لمغػة بػالمعن  العػاـ ، المغػة كظػاىرة اج ماعيػة  عدى ذلؾ إل  النظر إلػ  ا

نسانية عامة .  وا 

المغة  جمع بيف الفطرية والك ساب ، وىذا مػا جعػؿ ابػف جنػ  ي ػردد فػ   .ٖ
 كوف المغة ىبة فطرية مف اهلل أـ اصطالحية مك سبة . 

كاف رأى ابف جن  ف  نقأة المغة عف طريؽ المحاكػاة وال تميػد ىػو الػرأى  .ٗ
 واألدن  إل  الصحة ف  العصر الحديث .   األقرب إل  التبوؿ 

اس طاع ابف جن  بعبارة موجزة أف يجمػع كػؿ وظػائؼ المغػػة فػ  قولػػو: "  .٘
عػػف أغراضػػيـ " ، فػػال عبير " عػػف أغراضػػيـ " " ي سػػػع لكػػؿ مػػا نس يدفػػػو 
ومػػا نريػػده مػػف ال عبيػػر ، ومػػا نتصػػده مػػف الكػػالـ ، ومػػا نرمػػ  إليػػو مػػف 

 التوؿ " .   

ن  لمغػة ماار إعجػاب قػديد مػف المغػوييف المحػدايف ، كاف  عريؼ ابف ج .ٙ
فتػد قػػمؿ كػػؿ عناصػػر المغػػة ، " ومػػا أظػف أف  عريفػػا لمغػػة جػػاء بعػػد ابػػف 

 جن  يعط  أكار مف ىذا ال عريؼ ف  ا ساع األفؽ والنظر العاـ " . 
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سػبؽ ابػف جنػ  عممػػاء المغػة المحػدايف فػ  أف المغػػة فػ  معناىػا العػػاـ :  .ٚ
لظاىرة الج ماعية ، واألمر الاابت الجػوىرى ، وأف الصورة الذىنية ، أو ا

 الكالـ ىو : ال طبيؽ العمم  لمغة الصورة الواقعية أو الفعمية لمغة . 

يرى ابف جن  أف الجممة ى  وحدة الكالـ ، أما المفظ فيػو وحػدة المغػة ،  .ٛ
 وىو ما آر اه عمـ المغة ف  العصر الحديث . 

مـ األصوات " ف  ك ابو، لمدللػة " ابف جن  أوؿ مف اس عمؿ مصطمح " ع .ٜ
عم  دراسة األصوات والبحث ف  مقكال يا الصو ية ، عم  نحو ما جػاء 
ف  الدرس الصو   الحديث ، ويبػدو أف ىػذا المصػطمح سػابؽ لممصػطمح 

 "   phoneticsاألوروب  المرادؼ لو 

" ليػس ىناؾ  عبير أبػرع ول أوضػح مػف الػذى جػاء بػو ىػذا العبتػرى  .ٓٔ
ابف جن  " ف  إيضاح كيفيػة حػدوث الصػوت المغػوى مػف ىػذه العرب  " " 

الصػػػورة ال قػػػبييية الرائعػػػة " الػػػو ر فػػػ  ىػػػذا ال مايػػػؿ كػػػالحمؽ ... ومػػػا 
يع رضو مف الضغط والحصر باألصابع كالذى يعرض لمصوت فػ  مخػارج 

 الحروؼ مف المتاطع ، واخ الؼ األصوات ىناؾ كاخ الفيا ىنا " .  

وعم  آلو وصػحبو وسػمـ  سػميمًا كايػرًا  وصم  اهلل عم  سيدنا محمد .ٔٔ
 ف  كؿ متاؿ وحاؿ . 
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 أُن املصادز ّاملساجع
 القسآى الكسين ) جل هي أًزلَ ( .* 

أضػػػواء عمػػػ  الدراسػػػات المغويػػػة المعاصػػػرة ، د / نػػػايؼ خرمػػػا ، عػػػالـ  .ٔ
 ـ .ٜٛٚٔىػ ٜٖٛٔالمعرفة ، الكويت 

ميقػػاؿ زكريػا ،  األلسنية   عمـ المغة الحديث ( قراءات  مييديػػة ، د / .ٕ
 ىػ .  ٗٓٗٔط المؤسسة الجامعية ، بيروت ، ط األول  

 اريخ آداب المغة العربية ، مصطف  صادؽ الرافعػ  ، ط دار األخبػار ،  .ٖ
 ـ .ٜٔٔٔمصر 

الخصػػائص لبػػف جنػػ ،  حتيػػؽ / محمػػد عمػػ  النجػػار ، ط دار الك ػػب  .ٗ
ـ، وب حتيػػػؽ / عبػػػد الحكػػػيـ بػػػف محمػػػد ، ط ٜ٘٘ٔىػػػػ ٖٗٚٔالمصػػػرية 

   بعة ال وفيتية .المط
دراسات ف  فتو المغػة ، د / صػبح  الصػالح ، ط دار العمػـ لمماليػيف ،  .٘

 ـ .  ٜٜٛٔبيروت ، لبناف 

 ـ.  ٜٛ٘ٔدللة األلفاظ، د/ إبراىيـ أنيس، مك بة األنجمو المصرية  .ٙ

سػػر صػػناعة اإلعػػراب لبػػف جنػػ ،  حتيػػؽ د/ حسػػف ىنػػداوى ، ط دار  .ٚ
 ـ .ٜ٘ٛٔالتمـ ، دمقؽ 

مـ المغة الحديث ، د / محمػد حسف عبد العزيػز ، ط دار سوسير رائد ع .ٛ
 ـ . ٜٜٓٔالفكر العرب  ، التاىرة 

العربيػة خصائصيا وسػما يا ، د / عبد الغفار حامػد ىػالؿ ، ط الرابعػة  .ٜ
 ـ .  ٜٜ٘ٔىػ ٘ٔٗٔ

ة الطالػػػب عمػػػـ الصػػػو يات ، د / عبػػػد اهلل ربيػػػػع بالقػػػػ راؾ ، ط مك بػػػ .ٓٔ
  ـٜٛٛٔالجامع  ، الرياض 
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المغػػة ، د / عمػػ  عبػػد الواحػػػد وافػػ  ، ط دار نيضػػة مصػػر لمطبػػع عمػػـ  .ٔٔ
 والنقر ، ط ال اسعة .

عمـ المغة بيف ال راث والمعاصػرة ، د / عػاطؼ مػدكور ، ط دار الاتافػة  .ٕٔ
 ـ .ٜٚٛٔلمنقر وال وزيع ، التاىرة 

عمـ المغة العاـ أسسو ومناىجو ، د / عبد اهلل ربيع محمود ، مؤسسػة  .ٖٔ
 ـ.  ٜٜٗٔىػ ٘ٔٗٔاىرة، ط األول الزىور لمطباعة، الت

عمػـ المغػة العاـ   األصػوات ( ، د / كمػػاؿ بقػر ، ط دار المعػارؼ ، ط  .ٗٔ
 ـ .ٜٓٛٔالسابعة 

عمػػـ المغػػة العربيػػة مػػدخؿ  ػػاريخ  متػػارف فػػ  ضػػوء ال ػػراث والمغػػػات  .٘ٔ
 السامية، د / محمود فيم  حجازى ، ط دار الاتافة لمطباعة والنقر .  

 د السعراف، ط دار الفكر العرب  ارئ العرب ، د / محمو عمـ المغة متدمة لمت .ٙٔ
 ـ .   ٜٗٚٔفتػو المغة العربية ، د / إبراىيـ نجا ، ط السعادة  .ٚٔ

 الفمسفة المغوية واأللفػاظ العربية، جورج  زيداف ، التاىرة ، ط الاانية . .ٛٔ

ف  فتو المغة العربية ، د / ناجح عبد الحافظ مبػروؾ ، مطبعػة األمانػة  .ٜٔ
 ـ .  ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ

لساف العرب لبف منظػور ،  حتيؽ / نخبة مف العػامميف بػدار المعػارؼ  .ٕٓ
 ، ط دار المعارؼ .

المغػة لفندريػس ،  عريب / عبد الحمػيد الدواخم  ومحمد التصاص ، ط  .ٕٔ
 ـ. ٜٓ٘ٔ

 المغة بيف التومية والعالمية، د / إبراىيـ أنيس ، ط دار المعارؼ. .ٕٕ

 /  ماـ حساف ، ط عالـ الك ب . المغة العربية معناىا ومبناىا ، د .ٖٕ
المغػػة والمج مػػع .. رأى ومنيػػػػج لمػػدك ور / محمػػػود السػػػعراف ، ط دار  .ٕٗ



 

  

 

 
 د / سالمو عمر محمد عبد الرحيـ       { ادور عمماء العرب في عمـ المغة } ابف جني نموذجً 
 

ٔٔٛٙ 

 ـ . ٖٜٙٔالمعارؼ 
، لمغوى ، د / نػور اليػدى لوقػفمباحث ف  عمـ المغة ومناىج البحث ا .ٕ٘

 ـ .ٕٔٓٓالمك بة الجامعية ، اإلسكندرية 

 . محاضرات ف  فتو المغة ، د / عيد الطيب ، ط األمانة .ٕٙ
مػػدخؿ إلػػ  عمػػـ المغػػة ، د / محمػػد حسػػف عبػػد العزيػػز ، ط دار الفكػػر  .ٕٚ

 ـ .ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔالعرب  

 مػػػػػدخؿ إلػػػػػ  عمػػػػػػـ المغػػػػػػة الحػػػػػديث ، د / عبػػػػػد الفػػػػػػ اح البركػػػػػاوى ،  .ٕٛ
 ـ . ٕ٘ٓٓىػ ٕٙٗٔط الرابعة 

المدخؿ إل  عمـ المغة ومناىج البحث المغوى ، د / رمضاف عبد ال واب  .ٜٕ
 ىػ.ٚٔٗٔ، ط الاالاة ، مك بة الخانج  بالتاىرة

 عمػػػي فػػػؤاد /  حتيػػػؽ،  مسػػػيوطيل وأنواعيػػػا المغػػػة عمػػػـو فػػػي المزىػػػر .ٖٓ
 ـ .ٜٜٛٔ األول  ط،  بيروت ، العممية الك ب دار، ط  منصور

مف أسس عمـ المغة ، د / محمػد يوسػؼ حػبمص ، الناقػر دار الاتافػة  .ٖٔ
 ـ .  ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔالعربية ، ط الاانية 

سة  طبيتية عند عمماء المغة وال جويػد ، مف مالمػح المنيػج العمم  درا .ٕٖ
 د / عبد اهلل ربيع محمود ، دوف طبعة و اريخ .

موجز  اريخ عمـ المغة ف  الغرب لروبنز ،  رجمػػة د / أحمػػد عػوض ،  .ٖٖ
 ـ .ٜٜٚٔط الكويت 

نقأة المغة عند اإلنساف والطفؿ ، د / عمػ  عبػد الواحػػد وافػ  ، ط دار  .ٖٗ
 نيضة مصر ، ط الاالاة .

لمغػوى ف  الفصح  المعاصرة ، د / محمد حسػف عبد العزيز ، الوضع ا .ٖ٘
 ـ .ٕٜٜٔىػ ٖٔٗٔط دار الفكر العرب  ، التاىرة 


