
 في ضوء النظريات الغربية الحديثةالمصطلح اللساني التراثي 

  ) الجزائر (شلف –بقلم الدكتورة :صفية   بن زينة                         جامعة حسيبة بن بوعلي 

 مقدمة :

ل . و العمود الفقري بالنسبة إلى الحقول المعرفية المختلفةالمصطلح يشكل       ذا كان علماء اإلسالم اأُلوَّ ا 
قالوا: المصطلحات مفاتيح العلوم، فإن الُمْحَدثين منهم يؤكدون أنها مفاتيح العقل البشري" بصفة عامة. 
فهي "خالصة البحث في العلوم في كل عصر ومصر؛ ببدايتها يبدأ الوجود العلني للعلم، وفي تطورها 

و شأُنها في الخطاب أشبُه بــ"شأن األعمدة في البناء؛ ما لم تستو في موضعها، " 1يتلخص تطور العلم.
 –خطورته معًا.  فلقد أصبح المصطلح محالة. ومن هنا، تنبع أهميته و  ال 2فإن البناء مآله إلى انهيار"

زمن  "أداة ال غنى للمرء عنها إذا ما أراد الخوض في خضم الفكر والغوص في بحره الزاخر، في -بعامة
تصاصاته، وتعددت وسائل التواصل تنوعت اخلفكر، و رحبت آفاق ات فيه أنماط الحياة اإلنسانية، و تطور 

ــت تقنيتها، و  االتصـالو    3تعقدت آلتها."بين البشر في مختلف الميادين، ودقـ

ى يحظالعربي المعاصر، و  مكانة مرموقة في المشهد اللغوي  -بخاصة –يتبوَّأ المصطلح اللسانيو     
قول الباحث كما ي –الباحثين العرب منهم والغرب ؛ حتى إنه يبدو احتفال متزايد من قبل الدارسين و ب

كأننا نعيش في عصر ذهبي حقيقي للمصطلح ... يكاد يغطي على الكثير من و  -العراقي فاضل ثامر
 4بشكل خاص منذ السبعينات إلى اآلن."ة في ثقافتنا العربية الحديثة، و المظاهر المهم

في كثير من  كما أشار علماء اللغة حديثا إلى أن الموروث اللساني العربي فيه إشارات واضحة       
القضايا اللغوية العامة التي لم تدركها اللسانيات الغربية إال منذ قرن واحد من الزمن على أبعد 
تقدير،ولذلك فقد حملتني الرغبة إلى عقد مقارنة بين المصطلحات اللسانية العربية التراثية بمقابلتها 

ينها في تفصيل األمور وتوضيحها، بالمصطلحات اللغوية الغربية مع ذكر أوجه االختالف والتشابه ب
أتي ير الذي تفخر به اللغة العربية .و وسأحاول اإللمام بها قصد إبراز قيمة الموروث اللغوي العربي الزاخ

سعيا وراء إبراز الجهد الذي بذله اللغويون العرب والوقوف على مقدرتهم ووعيهم بذلك من  قالالم اهذ
ومحاولة إسقاط هذه المفاهيم دراسات اللغوية والنظريات الحديثة حيث المساهمة في معالجتها في ضوء ال

على جهود القدامى العرب للوصول إلى حقيقة مفادها أن التراث العربي القديم في مجال اللسانيات مليء 
 بكثير من المفاهيم والمصطلحات التي سبقوا فيها الغربيين بشكل واضح ومنهجي.

االتفاق ،ق للداللة على مفهوم معين عن طريق االصطالح المصطلح لفظ يطل تعريف المصطلح:
. إذن فاالتفاق بين الجماعة اللغوية على تلك الداللة 5والتوافق،وتصالح القوم :قام الصلح والسالم بينهم

لمناسبة بينهما هو الرمز اللغوي المحدد لمفهوم  المرادة، التي تربط بين اللفظ )الدال( والمفهوم )المدلول(



وأدى هذا االهتمام إلى ظهور علم قائم بذاته له أسسه، ومناهجه وهو علم المصطلح واحد، 
(Terminologie وهو العلم الذي يتناول بالدراسة الكلمات والعبارات الخاصة بفن من الفنون أو علم ": )

 ". 6من العلوم ويصنفها ويعرفها ويدرس نشأتها وتطورها 
دية العربية ضارب بجذوره في القدم،وليس وليد النهضة األدبية والنقإن الوعي بالمصطلح في الثقافة     

االصطالح عبارٌة عن اتفاق  قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن الحديثة. فيقول الجرجاني :"و 
موضعه األول.وقيل االصطالح إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر،لمناسبة بينهما.وقيل: االصطالح 

وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل: االصطالح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى  اتفاق طائفة على
 .7آخر؛لبيان المراد. وقيل االصطالح: لفٌظ معين بين قوم معينين

في العصر الحديث "مفهوم مفرد أو عبارة مرّكبة استقّر معناها أو باألحرى استخدامها المصطلح و        
ضيق في داللتـه المتخصصة، وواضح إلى أقصىى درجة ممكنة، وله  وحّدد في وضوح، هو تعبير خاص

ما يقابله في اللغات األخرى ويرد دائما في سيـاق النظـام الخاص بالمصطلحات فرع محدد فيتحقق بذلك 
، ولعل منشأ هذه المفردة أو العبارة المركبة أن تنزاح عن داللتها المعجمية لتؤطر 8وضوحه الضروري"

وتسّميها في إطـار معين، حيث تقوى على تجسيد وضبط المفاهيم التي تنتجها ُممارسٌة ما  تصورات فكرية
 . 9في لحظات معينة

و لقد اعتنى القدماء العرب بالمصطلح ألنه قضية أساسية في الموروث اللغوي العربي فأنشأوا        
فتقديم المصطلح تقديما هذا ل؛ و تصنيف ظواهرهاط مفاهيم العلوم و شبكة من المصطلحات تساعد على ضب

يجعلهما يدركان استيعابه في  ئ العربيين على تضاريس المصطلح و القار تكوينيا ونظريا يوقف الباحث و 
المفهومية عبر تشكلها في سبت حمولتها الفكرية و حقله المعرفي ؛ ذلك أن كثيرا من المصطلحات قد اكت

العلماء "أهمية كبرى لموضوع المصطلح ضمن اهتماماتهم بموضوع اللغة  وخص الزمان و المكان.
لقد ،و 10ثها وقدموا في هذا االتجاه دراسات كان لها أعظم األثر في بيان الترابط بين المصطلحات"احوأب

 .هأحس العلماء بأهمية المصطلح ومكانته وضرورة وضع أسس تتبع في وضع

 : العربية الثقافة في اللساني المصطلح إشكالية -
تبقى قضية المصطلح من القضايا التي أولتها اللسانيات أهمية خاصة، بالنظر إلى أهميتها في تيسير 
العلوم وبناء صرحها، وخلق نوع من التقارب بين العلماء وتوفير الجهد على الباحثين وتقليص مجاالت 

ديد وضبط جهازه المصطلحي؛ ألن االختالف بينهم. وكل نجاح للعلم يتوقف في جانب منه على تح
مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى، فهي مجمع حقائقها المعرفية، وعنوان "

ما يتميز به كل واحد عما سواه. وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إلى منطق العلم غير ألفاظه 



الدوال ليست مدلوالته إال محاور العلم ذاته االصطالحية، حتى كأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من 
 ."11ومضامين قدره من يقين المعارف وحقائق األقوال

 في المتخصصين بين توافق من نفترضه ما ؛)اللساني المصطلح ( داللة تكون  أن ينبغي ذلك ضوء وفي
 في مشروط مركب أو مفرد لفظ عليها يدل بعينها، لسانية لغوية ظاهرة يخص فيما ودراساته اللسان علم

 هذا استعمال من المتوخاة اللغوية الوظيفة أداء على والقدرة ،)ممكنة درجة أقصى إلى( الوضوح داللته
  .ذاك أو اللساني المصطلح

ثم إن االهتمام بالمصطلح لم يكن وليد الحاضر فتراثنا الفكري العربي يتوسد على كوكبة اصطالحية      
ممتدة الجذور في العلوم المختلفة؛ ولعل ذلك نابع من الغزارة التوليدية التي تتمتع  بها اللغة العربية في 

عرفة بإسهامها في تطوير العلوم، إنتاج المصطلح. إذ نعلم أن اللغة العربية كانت لغة حضارية أْثرت الم
فكان لها ثروة مفرداتية هائلة من المصطلحات بكل تراكماتها المعرفية و التي شقت طريقها بين الحقول 
المعرفية لتجد مستقرها بين زوايا المنظومة االصطالحية. فالتراث الفكري العربي بشموليته الحضارية ال 

و ثقافيا يتبدى لنا في مدى اهتمام علمائنا العرب القدامى  يعدو أن يكون في جوهره مخزونا معرفيا
بالقضية االصطالحية إلقامة العلوم اللغوية بخاصة. حيث إن الدرس اللغوي في التراث يتميز بلغته 

فكل علم ينحت لنفسه من اللغة معجما " االصطالحية التي يستند إليها و يوظفها في مجاالت نشاطه
 يقول عبد السالم المسدي. ومعنى ذلك أن كل لغة قادرة على صناعة مصطلحها. كما 12"خاصا 

تحوي مخزونا ثريا  ، كماعلى مصطلحات في تراثها وهي ذخيرة فكر أصيل تتوفر اللغة العربية  و      
ديك  يتصل رأسا بالجانب العملي من معالجة إشكالية المصطلح. فلقد صرح مرة المستشرق ادوارد فون 

إن اللغة العربية من أكثر لغات األرض امتيازا و هذا االمتياز " بشهادة قّيمة في هذا الصدد جاء فيها : 
وبالتالي فمن الضروري   "13من وجهين األول من حيث معجمها و الثاني من حيث استيعاب آدابها 

لهذا كله فمن األفضل  "سمي ": التفاعل مع التجارب المتقدمة لإلفادة منها ؛ يقول " علي القااالنتفاع و 
يتم ذلك و  ،14"العودة إلى التراث الستكناه مصطلحاته واالستفادة منها في التعبير عن أغراضنا المستجدة 

مجاله التداولي و ذلك بتقويته و استنهاضه ليكون المعبر لتوجه إلى ضبط المصطلح التراثي و عن طريق ا
صود بالمصطلحات التراثية ما جاء منها في أّمات الكتب . والمق15األصلي عن التوجه الحضاري لألمة

 الكالسيكية و هي تتميز بنوع من الدقة و الوضوح ال تستغني عنهما علوم اللغة الحديثة.

وهذا البحث يمكن أن يكون دعوة للذين ينخدعون بالمسميات والمصطلحات الغربية وكأنها الخلق الجديد 
فيها ميدانا واسعا لعرض قدراتهم دون أدنى محاولة لغربلة هذه  واإلبداع الذي طال انتظاره ويجدون 

 المصطلحات العربية العريقة وتطويرها.



إذ نحاول في مداخلتنا تأصيل هذه المصطلحات من خالل النصوص التي ُجمعت من كتب التراث اللغوي 
سبق المفاهيم الغربية أو تقدم  العربي،ثّم مقابلتها بالمفاهيم اللسانية الغربية ،وهذه المقابلة ال نعني بها

العقل األوروبي من أجل تطوير مصطلحات عربية لغوية،بل نسعى على قدر طاقتنا وما توفر لدينا من 
مصادر ومراجع إلى تأصيل هذه المصطلحات واحترامها، وأن نثبت أن ما جاء به اللغويون العرب 

 انية الغربية.القدامى يختصر علينا الكثير مما نادت به الدراسات اللس

إن المطلع على كتب التراث اللغوي يجد فيها نقاط تقاطع في كثير من المفاهيم التي جاءت في اللسانيات 
الغربية الحديثة ولذلك سأحاول تتبعها ؛ من خالل مجموعة من المصطلحات التراثية العربية جاءت بها 

 الدراسات اللسانية الغربية ويمكن أن نجملها فيما يلي :
فما خلفه الفالسفة وعلماء الكالم في دراستهم للمقاطع العربية يدنو كثيرًا من تلك التـي نلمسها  المقطع :

عهود في الدرس الحديث، كما ــاليوم في البحث الصوتي الجديد، فقد عرضوا للمقطع بمعناه العلمي الم
الفالسفة الذين كان لهم باع هـام في أدركوا المقاطع الرئيسة في العربية، إذ يطل علينا الفارابي من بين 

مجال الدراسات الصوتية، بأعمــاله الجليلة التي من ضمنها كتابه الضخم الـذي ألفه وهو "الموسيقى 
الكبير"، فتناول فيه الصوت اللغوي اإلنساني الدال، والمقطع الصوتي بما يظهر قدرته على اإلفادة من 

طالقه تسميـــة المقطع القصير على ما  فكرة المقطــع في دراسة أوزان الشعر، وحسن تصرفه بالمصطلح وا 
يقـــابل الصـــامت المتبوع بمصوت قصيـر، والمقطـع الطويل على ما يقـــابل الصامت.المتبوع بمصوت 

 قرن  قصير بمصوت اتبع مصوت غير حرف كل " : قوله في ذكر المقطع من أول هو الفارابيطويل، 
 . 16يسمونه)المتحرك(" والعرب القصير(، المقطع ) يسمى فإنه ، به

وكل حرف لم يتبع بمصّوت أصاًل، وهو يمكن أن يقترن به، فإنهم يسمونه الحرف الساكن، وكل حرف 
ثم يربط المقطع الطويل بالسبب .17 غير مصوت قرن به مصوت طويل فإنا نسميه المقطع الطويل

بالسبب الخفيف فيقول:  سبب ثم يربط المقطع الطويلالخفيف فيقول: "وكل مقطع طويل فإن قوته قوة ال
ــد في األسباب الخفيفة، وكل ما لحق األسباب  "وكل مقطع طويل فإن قوته قوة السبب الخفيف، فلذلك يعـ
الخفيفة لحق المقاطع الطويلة، وســائر ما يركب تركيبًا أزيد مما عددناها فإن جميعها مركبة إما عن 

ما عن أوتاد و  ما عنهما جميعًا. وكل سبب خفيف فإّنه يقوم مقام نقرة تامة تعقبهما وقفة.كذلك أسباب وا  ا 
 . 18كل مقطع طويل"

(، فالمقطع مجموع حرف هو حصيلة اقتران حرف غير مصوت )صامت( بحرف مصوت )صائتو       
مصوت وحرف غير مصوت، وهما نوعان فّصل فيهما أيما تفصيل، المقطع القصير والطويل، يقول: 
"وكل حرف غير مصوت أتبع بمصوت قصير قرن به فإنه يسمى المقطع القصير، والعرب يسمونه 

 19الحرف المتحرك، من ِقَبل أنهم يسمون المصوتات القصيرة حركات



ار ابن جني إلى مصطلح النبر، ولكن بمعنى تطويل بعض حركات الكلمة، وسماه مطل لقد أش النبر:
الحركة، فقال :"وحكى الفراء عنهم :أكلت لحما شاة، فمطل الفتحة فأنشأ عنها ألفا، ومن إشباع الكسرة 

تية، وقد تنبه سيبويه إلى هذه الظاهرة الصو 20ومطلها ما جاء عنهم من الصياريف، والمطافيل والجالعيد 
لك المشافهة،  فسماها باإلشباع، فقال :" فأما الذين يشبعون فيمططون، وعالمتها واو وياء، وهذا تحكمه

وذلك قولك:يضربها، ومن مأمنك، وأما الذين اليشبعون فيختلسون اختالسا، وذلك قولك :يضربها ومن 
ها متحركة قولهم :من مأمنك، ويدلك على أن " 21مامنك، يسرعون اللفظ ومن ثم قال أبو عمرو إلى بارئكم 

" .إّن الواضح من خالل ما تقدم  أن النبر كظاهرة  22فيبينون بالنون، فلو كانت ساكنة لم تحقق النون 
صوتية ال يقوم بأية وظيفة داللية يمكن لها أن تؤثر على المعنى في الكلمة العربية، إذن فالنبر بهذه 

ل أو اإلشباع هو ميزة في اللغة العربية "ولحسن الحظ ال التسميات القديمة والناتج عن الضغط، أوالمط
 "23تختلف معاني الكلمات العربية، والاستعمالها باختالف مواضع النبر فيها

فالتنغيم يخص نغمات السلسلة الكالمية بصورة أطول منها في النبر، ذلك أن الكالم تختلف  التنغيم:
صوت المنغم، يقول جورج مونان " إن الخط، أو المنحنى نغماته بحسب أنماط التركيب، وموقف المتلقي لل

( عنصر أساسي للكثير من التواصالت اللغوية، بل اللغويون يدركون ذلك، Ligne Mélodiqueالنغمي )
  " 24فدراسته تبدأ حقيقة من كيفية يمكن للسامع أو المتلقي التعرف على نمط هذا التنغيم

لقد حظيت ظاهرة التنغيم بحظ وافر، وحيز واسع في الدراسات اللسانية الحديثة، بل لقد أفردت لها    
كما  -أبحاث خاصة بها،لقد تناول أجدادنا هذه الظاهرة، وربطوها بالجانب الداللي، فهم أي علماء العربية

ة وغير ذلك من القضايا، ال يفصلون في دراساتهم في القضايا النحوية، والصرفية، والصوتي -هو معلوم
ومن هنا فإن نظرة واعية في مختلف أبواب كتب التراث، تكشف لنا عن العديد من القضايا الصوتية التي 

فهذا ابن جني يتحدث في كتابه "الخصائص  عالج بها القدماء مسائل نحوية، ومن بينها قضية التنغيم .
فة ودلت الحال عليها، وذلك فيما حكاه "عن مسوغات حذف الصفة، ويورد في ذلك "وقد حذفت الص

صاحب الكتاب :سير عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من 
الحال على موضعها .وذلك أنك تحس في كالم القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما 

هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن تكون في مدح إنسان  يقوم مقام قوله :طويل أو نحو ذلك، وأنت تحس
طالة  والثناء عليه، فتقول :كان وهللا رجال، فتزيد في قــوة اللفظ بــاهلل هذه الكلمة، وتتمكن في تمطيط الالم وا 

طالة الصوت بها أو الصوت بها أو عليهــا أي رجال،  اللفظ بــاهلل هذه  الكلمة، وتتمكن في تمطيط الالم وا 
عليها أي رجال فاضال أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك .كذلك تقول :سألناه فوجدناه إنسانا، وتمكن 

  "25الصوت بإنسان وتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك :إنسانا سمحا أو جودا أو نحو ذلك 



قائل تلعب لقد أدرك صاحب الخصائص بفكره الثاقب، أن التنغيم وتغيرات الوجه التي تصاحب قول ال   
دورا دالليا هاما إذ تساعد في فهم الكثير من القضايا النحوية، وال أحد يماري وينكر بأن المصطلحات 
التي جاءت في هذا النص "التطويح، التطريح، التفخيم، والتعظيم، والتمطيط كلها وسائل تنغيمية تصدر 

 . التنغيم في اللسانيات الحديثة عن المتكلم، ويمكن القول أن هذه المصطلحات جميعها تقابل مصطلح

هو   La Sémiotiqueالشائع في األوساط العلمية أن صاحب هذا المصطلح السيميوتيك :
، كما أن  Peirce Charles Sanders 1839 - 1914الفيلسوف األمريكي شارل ساندرس بيرس 

 Ferdinand deاند دي سوسير االنتشار لهذا المفهوم في أوروبا يعود إلى العالم اللغوي السويسري فردين
Saussure, 1857-1913  الذي أطلق عليها اسم السيميولوجيا.La sémiologie   في كتابه دروس

 Cours de Linguistique généralفي اللسانيات العامة 

 Dictionnaire deو رفاقه في معجم اللسانيات  Jean Duboisنجد جون دو بوا 
Linguistique  السيميولوجيا ولدت من مشروع دي سوسير،و" أنها  دراسة حياة العالمات يزعمون أن

 ضمن حياة المجتمع "

ذا عدنا إلى مناقشة مصطلح السيميوتيك "من حيث االشتقاق وجدناه أقرب إلى المفهوم العربي و   ا 
و منذ القديم  – و أكثر التصاقا بالداللة العربية ،كما أنه أقل تعقيدا من غيره فهو اآلن في اللسان العربي

مثيال للمصطلح الغربي لفظا و معنى ،إلى درجة توحي باالنطباق الكلي ،فالعرب يقولون هي : الُّسومة  –
وفي ،،و الِسيمة ،و السيمياء  ،والسيما ...، وكلها بمعنى العالمة ذات الداللة الصامتة ) غير منطوقة(

ُجودالقرآن الكريم :" ِسيَماُهم ِفي ُوُجوِهِهم ِمن َأثَ   "  26ِر السُّ

ذا ما رجعنا إلى كتب التفسير كال ما " ابن كثير وجدناها تذكر أن لفظ " السيطبري ،والقرطبي و وا 
املها األمارة في وجوه المؤمنين العابدين.واستشفوا بعدها ما اعد هللا لحفي اآلية يدل على العالمة واألثر و 

ال هذا ما يثبت انشغالدنيا من أثر الّسمت الحسن .و ي ما ُيرى على صاحبها فمن نعيم مقيم في اآلخرة ،و 
 المفسرين بقضية " العالمة السيميائية "منذ القديم .علماء العربية و 

بعدها ظهر عدد ضخم من األلفاظ في الفكر العربي كمصطلحات لهذا العلم مثل : "علم 
م دراسة المعنى ، علم العالقات ، العالمات ، علم اإلشارات ،علم الدالئل ، علم الداللة ،علم المعاني ،عل

علم الرموز ، علم األدلة ، األعراض العالمية ، السيمياء ـ السميائية والسيمياء ، باإلضافة إلى 
.مما يدل على عدم وضوح المصطلح  "27السيميوتية ، و الّسيماتيك السيميولوجيا و السيميوطيقا ،و 

كان تجنب هذا الغموض لو عاد الباحثون إلى استشارة العربي بسبب الترجمة غير الدقيقة .و كان باإلم
التراث المعجمي العربي ،ففيه من الغناء و الثراء ما يحفظ للمصطلح العربي كرامته. فنجد مثال لفظ 

وذكر ابن منظور في " لسان  ". 28للداللة على العالمةالسيمياء في معجم الجوهري "بأنها لفظ يستعمل 



 العرب "بشيء يشبه ذلك .

أسرار الحروف بقوله :  علم كما أشار ابن خلدون في مقدمته إلى هذا المصطلح  عند حديثه عن
ال يوقف على موضوعه وال تحاط بالعدد ريع علم السيمياء ارار الحروف و هو من تفعلم أسلذلك " فحدث 
 ."29مسائله

علم األصوات العام علم يدرس األصوات  :Phonologie،والفونولوجيا Phonétiqueالفونتيك 
البشرية بمعزل عن الوظائف اللغوية التي تؤديها هذه األصوات، ويعد علما قديما بالقياس إلى علم 

.( حيث بدأ هذا العلم ينشأ ويتطور منذ بدأ االهتمام بمالحظة الظاهرة einononohPاألصوات الوظيفي )
جي، وأخذ يكتمل بفضل توافر نتائج علمية في رحاب معارف إنسانية الصوتية بجانبيها الفيزيائي والفيزيولو 

يدرس علم األصوات الصوت اإلنساني بصورة »مختلفة .يعرفه الدكتور عبد القادر عبد الجليل قائال:
عامة،  باعتباره مادة حية ذات تأثير سمعي .إن هذه الدراسة ال تشمل بطبيعتها النظر في الوظيفة 

نين التي تحكم بنيتها، إنما تنصب على الكيفية التباينية لطبيعة النتاج الصوتي وانتقاالته، الصوتية وال القوا
 "30ومن ثم استقباله .
(من الناحية التاريخية مؤسس علم الفونولوجيا، وقد 0981-0899)Troubetzkoyويعد"تروبتسكوي 

حدد أهم الفروقات بين ي أن"Principes de Phonologieاستطاع من خالل مؤلفه "مبادئ الفونولوجيا
 .31الفونتيك و الفونولوجيا 

 Boudoin deومن اللغويين األوربيين من يشير صراحة إلى  إسهامات بودوان دو كورتناي)  
courtenay( يقول جورج مونان )George Mounin:)" هذه  يرجع اهتمامنا الخاص ببودوان في أيامنا

 . 32اللغوية "إلى كونه تمكن أن يكتشف الفونيم وطبيعته 
وهو أول  33سر صناعة اإلعراب()جني هو  قد وردت تسمية علم األصوات في كتاب من أهم كتب ابن

العرب قبله كتابًا موقوفًا على األصوات وحدها، وهناك من  كتاب مستقل يؤلف في هذا العلم، إذ لم يعرف
العالم الهندي )القرن الخامس أو  مختص باألصوات، وال يقارن بكتاب بانيني يرى أنه أول كتاب في العالم

 لم يكن خاصًا باألصوات، بل هو في النحو –ويسمى المثمن  –الميالد(، ألن ذلك الكتاب  الرابع قبل
 .34السنسكريتي عامة

اللفظ الواضح الصريح قبل الغربيين بقرون،  وابن جني أول من جعل األصوات علمًا، وأطلق عليها هذا 
مشكالتها المختلفة على نحو مشابه للدرس الصوتي الحديث،  ات والبحث فيودل به على دراسة األصو 

له تعلق ومشاركة للموسيقا لما  -أعني علم األصوات والحروف–من هذا العلم.  هذا القبيل" :أسمعه يقول
ن كانت كلمة35"صنعة األصوات والنغم فيه من علم  ، فقد أدرك إذن أن علم األصوات علم قائم بذاته، وا 

الداللة على أن  ال تعني يومذاك ما نعنيه اليوم من أسس وقواعد منهجية دقيقة. وكالم ابن جني واضح
تدرس درسًا مستقاًل، كما كانت  األصوات أخذ ينظر إليها في القرن الرابع الهجري على أنها يمكن أن



لدكتور كمال بشر أن وغيرها، ويرى اوبالغة  تدرس علوم اللغة، باالصطالح القديم، من نحو وصرف
التي رسمها لهذا العلم جاء سابقًا للمصطلح األوروبي  مصطلح علم األصوات عند ابن جني على الصورة

 .المقابل له وهو الفونيتيك
عائلة من األصوات المترابطة  الفونيم "وقد أورد الدكتور كمال بشر رأي العالم اإلنجليزي جونز الفونيم :

فيما بينها في الصفات في لغة معينة التي تستعمل بطريقة تمنع وقوع أحد األعضاء في كلمة من الكلمات 
 .  36"في نفس السياق الذي يقع فيه أي عضو آخر من العائلة نفسها 

بالمعنى حسب السياق  صغر وحدة صوتيةأا الحقل عالقة الفونيم باعتباره وال يخفى على الدارس في هذ  
الذي ترد فيه، فمثال كلمتي "قام، صام "فالفونيمين القاف والصاد مختلفتين وال يمكن لهما أن يؤديا نفس 
المعنى في الكلمتين السابقتين، وليس ذلك وقفا على اللغة العربية فحسب، بل يتعداه إلى كل اللغات 

حمد مختار عمر رأي ترنكا ألداللي، فقد أورد الدكتور معنى ااإلنسانية، فالعالقة واضحة بين الفونيم وال
(Tranka الذي قال ) « وال يختلف تعريف أصحاب  .37«الفونيم كل صوت قادر على إيجاد تغيير داللي

المعاجم العربية في الحقل اللساني في تعريفهم للفونيم عن التعاريف التي سقناها، فهذا بسام بركة 
 38ظ، مستصوت، وحدة صوتية صغرى"يحدده"الفونيم : فونيم، الف

مما الشك فيه أن الباحث العربي في مجال اللسانيات حينما يتعمق في دراسة كتاب سر صناعة   
كثر من مفاجأة تمأل نفسه اعتزازا بالفكر اللغوي العربي القديم، أاثية، تنتظره اإلعراب وغيره من الكتب التر 

ابن جني "سر صناعة اإلعراب "خاصة يحتوي فيما  ولعل من أبرز هذه المفاجآت مالحظة أن كتاب
يحتوي عليه من قضايا لغوية متطورة، ومن دواعي االعتزاز بالنسبة إلى األلسني العربي أن يكتشف في 
نتاج لغوي عمره أكثر من ألف عام وما يزيد مالمح قاعدة موسعة في دراسة الصوت اللغوي في مختلف 

وما له من عالقة بالجانب الداللي .يعد هذا العالم أول من استعمل  زيولوجية،الف جوانبه الفيزيائية،
مصطلحا لغويا للداللة على هذا العلم، وهو علم األصوات، فيعتبر ابن جني رائد هذا العلم وقد حق في 

  .39وال أشبعه هذا اإلشباع ..."قوله "ما علمت أن أحدا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض، 
تنبه ابن جني للصوت اللغوي المميز أو كما اصطلح على تسميته في الدراسات الصوتية الحديثة لقد      

تبرز وظيفة الفونيم في  باسم "الفونيم " لقد عقد ابن جني في كتابه "الخصائص "جملة من األبواب التي
 .تغيير المعاني وداللتها

موجود عند عبد القاهر الجرجاني وقد عالجه في  )العالقات(، فهو بذاته:أّما بالنسبة لمصطلح  العالقات :
في )نظرية ه د أّن جذور الفكرة واضحة في منهججنو ."40وقت مبّكر وتناوله بالدراسة داخل )نظرية الّنظم(

، ويسمي الترتيب، ويسمي البناء الّنظم(، فهو يسمي )الّتعليق(، ويقصد به العالقات، ويسّمي النظام والّنظم
 ".41غيرها ، مما يرجح الحكم أّن عبقرية عبد القاهر قد فاقت جهود دي سوسير بعامل الّسبق واالبتكارو 

"ال نظم في الكلم وال ترتيب حّتى يعلق بعضها :ويجمع هذه التسميات في حديثه عن التعليق بقوله



 .42"ببعض، وُيبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب من تلك

ومة ال قيمة لمكوناتها إال بالعالقة القائمة بينها، وبالتالي، ال يمكن لأللسني اعتبار "أّن الّلغة منظاللغة :
وهذا ، "43مفردات لغة ما كيانات مستقلة، بل إّن لزاما عليه وصف العالقات التي تربط هذه المفردات

"اعلم أّن األلفاظ :بعينـــه ما أكد عليه عبد القاهر الجرجاني في مواضع عدة من كتابه الدالئل ومنها قوله
َم بعضها إلى بعض  المفردة التي هي أوضاع الّلغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن ألن ُيضَّ

 ."44فيعرف فيما بينها فوائد

في  والذي يهمنا ،45"قوم عن أغراضهم أصوات يعبر بها كل :"أما حدها فإنهاعّرف ابن جني اللغة بقوله
أصوات أو ال تحمل دالالت يقوم بها التفاهم بين  هذا المقام أولها، فقد نظر ابن جني إلى اللغة على أنها

في الظاهرة اللغوية النطق، وهو أساس تقوم عليه أكثر  البشر حين يتخاطبون، وعرف أن األساس
أربعة سبق ذكرها أولها وأهمها بالكالم المنطوق أواًل، وتدرسه من جوانب  الدراسات المعاصرة. إذ تعنى

المنطوق قد  الصوتي، أما الكتابة فترى أنها تأتي في الدرجة الثانية، وما هي إال محاولة لتصوير الجانب
  تنجح وقد تخفق.

"كنز يّدخره األفراد الذين ينتمون إلى  -عنده-فّرق دي سوسير بين الّلغة والكالم، فالّلغة  اللغة و الكالم :
دة عبر ممارسة الكالم، وهي منظومة نحوية موجودة بالقوة في كّل دماغ، وتحديدا في أدمغة مجموعة واح

نما لدى المجموعة أّما الكالم فهو عمل فردي لإلرادة . "46مجموعـــة أفراد، إذ أنها ال توجد تامة عند الفرد وا 
 .والعقل، وهذه التفرقة كان لها صداها وانعكاساتها في الفكر األلسني

ّن عبد القاهر الجرجاني قد فّرق بين الّلغة والكالم، فاعتبر الّلغة من الجانب النظري فـــي نجد أ
حّيزها المسمى )علم الّلغة(، واعتبر الكالم من الجانب التطبيقي في حيزه المسمى العلم )بالوضع 

 .47الّلغوي("

مات وال "إن الّلغ:: لقد أوردها عبد القاهر الجرجاني في قولهالعالمة أو الرمز ة تجري مجرى العالمات والسِّ
مة حّتى يحتمل الشيء ما جعلت العالمة دليال عليه  ."48معنى للعالمة أو السِّ

"ويظهر ذلك من قوله Simiology"أّما دي سوسير فقد كان هو الموطئ لنشأة علم العالمات 
ُيشكل جانبا من علم الّنفس "يمكننا تصور علم يدرس حياة العالمات في صور الحياة االجتماعية، وهو :

" يدّلنا على كنه وماهية العالمات والقوانين Simiology"إننا ندعوه .االجتماعي، وبالتالي علم الّنفس العام
وهنا جعل دائرة السيمولوجيا أوسع من دائرة ، "49..وما األلسنية إاّل جزء من هذا العلم العام ...التي تنظمها

 .عدهاأللسنية، وهذا إرهاص تحقق ب



إن القصد من قول دي سوسير )اعتباطية(: هو أّنه ال معنى للعالمة في ذاتها، فهو يصّرح  االعتباطية :
"أن الرابط الجامع بين الدال والمدلول اعتباطي، وأن العالمة هي مجموع ما ينجم عن ترابط :بها في قوله

وهو تفسير يوافق قول عبد القاهر .ةالدال والمدلول" وبالتالي إّن العالمة األلسنية هي أيضا اعتباطي
"وال معنى للعالمة" حّتى يكون لها مدلول، وتتطابق فكرة عبد القاهر تمام المطابقة مع فكرة  :الجرجاني

     .    50دي سوسير في كثير من الوقفات التعليلية"

 هي الوحدة الّلغوية األساسية، باعتبارها الجملة  في تشومسكي يمّيز البنية السطحية و البنية العميقة:
بين البنية الظاهرية )السطحية( والبنية الخفية )العميقة(، وتنظم القواعد التحويلية العالقة بين البنية العميقة 

وقد تناول عبد القاهر الجرجاني الجملة الظاهرية والجملة العميقة من  .والبنية الظاهرية )السطحية( للجملة
لية في استظهار دالالت متباينة في المعنى، على نحو ما توّسع فيه باب حيث هي بنية ذات قاب

مع مراعاة التغيرات التي تقع في الجملة من تقديم وتأخير من موضع إلى موضع، وتمّيز بين  .االستعارة
ويذهب عبد  .هذه التغيرات وما يترّتب عنها من تغيُّر جوهري في المعنى الذي ينجم عنه تحوالت قواعدية

"دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة" فيمّيز بين ظاهرة التقديم على  :لقاهر الجرجاني هذا المذهب في كتابيها
نّية التأخير؛ ألّنه يؤّدي إلى تحوالت قواعدية وبين التقديم الذي هو ليس على نّية التأخير؛ ألّنه يؤّدي إلى 

 .تحوالت قواعدية وهو مذهب تشومسكي نفسه

تناول تشومسكي صاحب نظرية "النحو التوليدي" في العصر الحديث كيفية توليد  ية:الخاصية التوليد
الصيغ اللغوية المتعددة من الكلمات وأشباه الجمل والتي تلخصها مقولته الشهيرة:اللغة هي االستخدام 

يرى أن اختالف وضع و الالمحدود لموارد محدودة .وقد عبر اإلمام عبد القاهر عن هذا "التوليد النحوي" 
الكلمة في التركيب يولد معاني نحوية كثيرة.الذي يحدث نتيجة الوضع الدقيق للكلمة في الجملة أو العبارة، 
وقد أعطى مثااًل لذلك بقوله: "فلينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق، وزيد ينطلق ، 

.وهكذا يتم توليد المعاني النحوية  51يد هو المنطلق... "وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، وز 
الكثيرة من ألفاظ قليلة وذلك باختالف موضع الكلمة في الجملة، وبإدراك المعاني الدقيقة للكلمة في 

 السياق.إذن  فالكلمة الواحدة تكتسب معاني كثيرة بحسب المكانة التي تأخذها في التراكيب.

لقد أقام اإلمام عبد القاهر نظريته في النَّْظم على ثنائية المعاني دال و المدلول :ثنائية البنية اللغوية ال -
واأللفاظ. إال أنه قد أعلى من شأن المعاني وجعلها األساس في اختيار األلفاظ وتركيبها، حيث قال: "إنه 

حيث هي ال يتصور أن تعرف للفظ موضعًا من غير أن تعرف معناه، وال أن تتوخى في األلفاظ، من 
نما تتوخى الترتيب في المعاني، وتعمل الفكر هناك. فإذا تم لك ذلك اتبعتها األلفاظ  ألفاظ ترتيبًا ونظمًا، وا 
نك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرًا في ترتيب  وقفوت بها آثارها. وا 

ن العلم بمواقع المعاني األلفاظ، بل ستجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وت ابعة لها، والحقة بها. وا 



 .52في النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النطق."

"إّن  :استقرار األسلوبية علما لسانيا نقديا فيقول 0898األلماني ستيفن أولمان في عام  أكداألسلوبية: 
األسلوبية اليوم هي من أكثر أفنان الّلسانيات صرامة على ما يعتري غائيات هذا العلم الوليد ومناهجه و 
مصطلحاته، من تردد، ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث األسلوبية، من فضل على الّنقد األدبي واللسانيات 

ايا التعبير، وكّل ما يقوم عليه العمل ومن هنا تكون األسلوبية قد اختّصت "بعلم األسلوب وقض.53"معا
 .54األدبي من قيم شعورية وقيم تعبيرية مما يؤلف فّنية النص األدبي، ويمنحه مسحة جمالية، "

أدق فهم، يرى أّن عبد القاهر ال يطابق بين  ةنظريالفهم "بعمق و اإلعجاز ولعل من قرأ "دالئل
الضرب من الّنظم " :واألسلوب .مفهوم األسلوبالّنظم واألسلوب، ويرى أّن مفهوم الّنظم أعمق من 

فيعمد شاعٌر آخر إلى ذلك األسلوب، فيجيء به في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعال  -والطريقة فيه
ومن هذا النص يتبين أّن األسلوب في .55على مثال نعل قد قطعها صاحبها فيقال قد احتذى على مثاله"

ذا كانت األسلوبية قائمة على دراسة األسلوب، فإن  .مفهوم عبد القاهر هو طريقة الكتابة أو اإلنشاء وا 
مصطلح "الصياغة" الذي كان المصطلح الذي يقابله في نظرية الّنظم والذي يفي بالغرض في فهمها هو 

 .لح الّنظم باعتباره قريبا من معناه وذلك في كثير من تعبيراتهيستعمله عبد القاهـر الجرجاني مكان مصط
"ومعلوم أّن سبيل الكالم سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل :منها قوله

هنا تّتضح  ومن".56الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب، يصاغ منها خاتم أو سوار
ة شخصية وعليه فـ ") األسلوب(، سم.جليا أّن فكرة الصياغة في الّنظم تقابلها فكرة األسلوب في األسلوبية

 .57في استعمال الّلغة ال يمكن تكرارها"

ومخارجها هذا باب عدد الحروف العربية ": باب اإلدغام يقول سيبويه في  .األلوفون بين الفونيم و 
عشرون حرفا: وأحوال مجهورها ومهموسها واختالفها. فأصل حروف العربية تسعة و ومهموسها ومجهورها 

تكون خمسة وثالثين حرفا بحروف هن فروع ، وأصلها من التسعة والعشرين . وهي الهاء و الهمزة واأللف و 
أللف او  النون الخفيفة ، والهمزة التي بين بين ،هي : حسن في قراءة القرآن واألشعار و تستكثيرة يؤخذ بها و 

هذا الكالم 58" ألف التفخيمالتي ُتمال إمالة شديدة ، والشين التي كالجيم ، والصاد التي تكون كالزاي ، و 
المحدثون  (la phonétique ) و هو نفسه الذي قّرره علماء األصوات الدقيق قاله سيبويه منذ قرون ،

 .(allophone)ن واأللوفو  وبين (phonème ) حين قالوا إن هناك فرقا بين الفونيم
إن الحروف التي سماها سيبويه ) الحروف الفروع ( هي التي تسمَّى في الدرس الصوتي الحديث بالصورة 

أو الحروف يتم انطالقًا من الدور  الصوتية أو البديل الصوتي أو األلوفون ، فالتفريق بين الفونيمات
الوظيفي أو التقابل الداللي الذي يتمثل في النظام اللغوي الذي تتفق عليه الجماعة اللغوية، وسنضرب 

  لذلك مجموعة من األمثلة:



فهناك تقابل بين الراء و الالم مثال ، فهما فونيمان لهما وظيفة داللية مختلفة في النظام اللغوي العربي  -
الصيني في النظامين اللغويين الياباني و ناك فرق داللي معنوي بين "َرَوى" و" َلَوى" ( و لكنهما يعتبران )فه

فونيما واحدا ال فرق بينهما ، لذلك يجد كل من الياباني و الصيني صعوبة كبيرة في التمييز بينهما عند 
كما أن اإلنجليزية و معظم اللغات  ء و الغين.وال تميِّز الفرنسية و األلمانية مثال بين الرا ، تعلم العربية.

 . sunو sea و األوربية ال تفرق بين السين و الصاد في مثل
هذا التشابه و التنوع يتوقف على فونيم يحتوي على أصوات متشابهة ومتنوعة و و خالصة القول إن ال
قد سمى اللغويون المحدثون هذه الصور و تأثره بما جاوره من أصوات . و  موقع الفونيم في الكلمة

  .ُلفونا أي صورة أو بدياًل صوتياالمتشابهة و المتنوعة للفونيم أ
نما كانت  السياق : أّن فكرة السياق عندما تناوله الغربيون في القرن العشرين لم تكن جديدة تماما ، وا 

ولكن نستطيع القول أن . استمرارا لجهود الدرس اللغوي عند العرب وأبرزهم عبد القاهر الجرجاني
لمات الغربيين مثل فيرث الذي يرى : "أن دراسة اللغة بشكل عام ، وكذلك دراسة عناصرها من ك

  .". سبق عبد القاهر الجرجاني المستشرقين ، 59وأصوات وجمل هي دراسة داللية لمعاني هذه العناصر

ويتقارب مفهوما النظم والسياق ، فالنظم هو تأليف الكلم في سياق محدد يقتضيه علم النحو )متوخَّى فيه 
نما من  خالل إقامة عالقات معنوّية بينها ، معاني النحو( ، فالكلم ال تأخذه مواقعها في السياق عفوا ، وا 

كما يستخدم عبد القاهر الجرجاني في شرح نظريته مصطلحات تشير إلى السياق ، مثل : الضم ، 
فنجد أّن )فيرث( قد وافق )عبد القاهر . والترتيب ،والتركيب ، والتأليف والنسق ، والسياق ... وغيرها

في تعريف لنظرية سياق اللفظ والمعنى : " أّنه  -يرثأي ف-الجرجاني( وسار على نهجه ، عندما قال ؛ 
عالقة بين العناصر اللغوّية ، والسياق االجتماعي ، بحيث تتحّدد معاني تلك العناصر وفقا الستعمالها 

 60في المواقف االجتماعّية المختلفة.

طق بسبب ترتيب و قد أحاط الجرجاني بهذا المعيار علما وفهما ، فيشير إلى أّن "الكلم يترتب في الن
معانيها في الّنفس ، وهذا ما عرف بترتيب المعاني مع األلفاظ ، ولّما كانت المعاني ال تبين إال باأللفاظ 
وكان ال سبيل لها إال بترتيب األلفاظ ، فكفوا عن ترتيب المعاني بترتيب األلفاظ ، وقالوا : " هذا لفظ 

 .61متمكن وذلك لفظ ناٍب "

وقوله : "... اللفظ تبٌع للمعنى في النظم ، وأّن الكلم تترتَُّب في النطق بسبب ترتيب معانيها في الّنفس ، 
وأّنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف ،لما وقع في ضمير ، وال هجس في 

 .62خاطر ،أن يجب فيها ترتيب ونظم "

ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج أن تستأنف فكرا في ترتيب ويقول أيضا مؤكدا ذلك : " إذا فرغت من 
األلفاظ ، بل تجدها تترتب لك بعلم أّنها خدٌم للمعاني وتابعة لها ، والحقة بها ، وأّن العلم بمواقع المعاني 



 "  63في النفس علم بمواقع األلفاظ الّدالة عليها في النطق

ي عملية إنشاء الكالم ، أن يكون تحديد اللفظ منفصال نجد ضمن هذا السياق أّن الجرجاني ينفي ف     
عن تحديد موقع ذلك اللفظ ، ومن هنا نجد أن الجرجاني ال يفصل نسق األلفاظ عن نسق المعاني , وال 
يفصل أيضا القصد الذي يكون سببا في إنشائهما , ولذلك نجد أن المعاني النفسية ال يمكن أن تنفصل 

 .قعّما يشير إليها في السيا

 .إّن مصطلح التأليف عند عبد القاهر الجرجاني يقابله مصطلح التركيب عند دي سوسير

ومن هنا ال مجال للجدال في تقدير قيمة ما بذله اللغويون العرب من جهد فيما عرف  خاتمة :   
والتي رقت بمفاهيمهم التراثية  ،"بالمصطلحات"، وال سبيل إلنكار قيمة تحليالتهم الذكية لنسق األداء اللغوي 

إلى درجة القاعدة الكّلية لكّل صوغ كالمي واألساس المطلق لتبيان مراتب الكالم. وقد آثرت المقارنة 
كشفت عن سر قوتها وقدرتها على الظهور كمصطلحات اللسانية القتناعي بأن المفاهيم التراثية العربية 

بالنظر إلى منجزات ذلك الغربي الحديث تنظيرا وتطبيقا.و  نيلغوية لها كيانها المستقل في الدرس اللسا
 اللغويين العرب.

نخلص أن المصطلحات اللسانية التراثية تقف جنبا إلى جنب مع المصطلحات اللسانية الغربية ،بل و 
كأن هذه المصطلحات أخذت خصيصا من التراث العربي ،ألن هذا تفوقها في الكثير من المجاالت ،و و 

 لتشابه الكبير بين المفاهيم العربية والغربية لم يكن بمحض الصدفة.التقاطع وا
 الهوامش:
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