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 الملخص

لوم     األنظارَهذا الَبْحث  ِإلى ِإظهاِر    َيهِدف          راِساِت اللَُّغويَِّة؛ َفالع  الَمْعِرفيَِّة الم ْخَتِلَفِة الَّتي َتَتباَدل  التَّأثيَر َوالتََّأثَُّر في الدَّ
 . الَمعِرفيَّة  ال َتنبّت َعن ِخدَمِة َبعِضها َبْعًضا، َفِهَي َتَتكاَمل  في ِبناِء الَمعِرَفِة اإِلنسانيَّةِ 

راسات  اللَُّغويِّة ؛ إِلبراِز الَمشاِرِب    تتبعَواعَتَمَد الَبْحث  الَمْنَهَج االسِتنباطّي، ِمْن ِخالِل        لوِم الَّتي َتَتقاَطع  َمَعها الدِّ الع 
ْمَلٍة ِمَن النَّماِذِج َواأَلمثِ  ًزا َذِلَك ِبج   َلِة الَّتي ت َؤيِّد  َهِذِه التَّأثيراِت.  الَمعِرفيَِّة الَّتي َوَجَدْت َلها َصدى في التَّصّوراِت اللَُّغويَِّة، م عزِّ

ِبعلوٍم          َتَأثََّر  اللَُّغوّي  ْرَس  الدَّ َأنَّ  ِإلى  الَبْحث   َوِعْلِم    شّتىَوَخل َص  َوالَهْنَدَسِة،  الفيزياِء،  َوِعْلِم  الرِّياضّيات،  َكِعْلِم: 
اآلنيَِّة، َوَقْد َتَجلَّى َهذا    َوَنَظريَّة داروين، ِإضاَفًة ِإلى الَوصفيَّةِ     االجِتماِع، َوِعْلِم النَّفِس، َوَبْعض الَفلسفاِت َوالنََّظريَّات:

 التََّأثُّر  في جاِنِب: الَمْنَهِج، َوالتَّصّوراِت، َوالَمفاهيِم، َوالنَّتاِئِج.   
راِسات، التَّأثيَ األنظار الَمْعِرفيَّة  الكلمات المفتاحية: لوم  الَمعِرفيَّة  ويَّة،   اللُّغَ  ر، التََّأثُّر، الدَّ  .الع 

 
Abstract  

 
    This research aims to show the different knowledge sources that influence (and are influenced 

by) the linguistic studies; because the knowledge sciences serve and integrate with each other to 

build human knowledge.  The research based on deductive method by studying the different 

sciences that intersect with language studies to highlight the linguistic strips which has influences 

on linguistic studies and giving some examples to support that. The research concluded that 

linguistics studies are affected by different sciences like: math, physics, engineering, sociology, 

and some philosophies and theories, Darwin's theory. The influence was found to be manifested 

in the curriculum, concepts, and results. 
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َمـــة   الم َقـــدِّ

أن  الَمعاِرِف َكافًَّة، َتَتباَدل  التَّأث       ْأن ها شاااَ لوِم اإِلنساااانيَِّة، شاااَ راساااات  اللَُّغويَّة  َفْرًعا ِمَن الع  يَر َوالتَّأثَُّر في ت َعدُّ الدِّ
ِة َأن َيك راِت الِعلمياَِّة، َوالتَّغيُّراِت الِفكرياَِّة، لِاَذلِاَك َيْنَبغي َعلى داِرِس اللُّغاَ وُّ ،  التَّصااااااااااااااَ ، َوَذوٍق َأَدبيٍّ وَن ذا ِحٍس ل َغويٍّ

َدِ؛؛ ِللوقوِف َعلى ِتْلك م  التاَّأثيراِت َواأَلفكااِر َوالَمفااهيِم الَّتي َتساااااااااااااا  دِّ قوِل الَمْعرفياَِّة الم َتعاَ لَّلَاْت ِإلى الدَّرِس  َوَمعِرَفٍة ِبالح 
دى واساااااااعل في ِبناِء اللَُّغِة َوَتطويِرها،   ، وَكاَن َلها صاااااااَ َوَتحليِلها، َفكاَن َهذا الَبْحث  ِلَجْمِع ِتْلك م  اآلثاِر الَّتي  اللَُّغويِّ

رِس اللَُّغوّي تحاات عنوان: ة في الاادَّ ة  الم خَتِلفااَ لوم  الَمْعرفيااَّ ِة    َتَرَكْتهااا الع  راسااااااااااااااااِت اللَُّغِويااَّ ة  ِفي الاادِّ األنظااار الَمْعِرِفيااَّ
 العربّية.     

 
 أهداف  الّدراسة      

 َتْسعى هذِه الّدراسة  إلى اإلجابِة َعِن التَّساؤالِت اآلتيِة:                  
ْرِس اللَُّغوّي؟ - لوم  الَمعرفيَّة  الَّتي َأثََّرْت في الدَّ  ما الع 
رِس اللَُّغوّي؟ - لوم  الَمْعرفيَّة  في الدَّ  َكيَف َأثََّرْت َهِذِه الع 
لوِم الَمعرفيَِّة في َمجاِل الدَّرسِ  -  اللَُّغوّي؟   ما قيَمة  َهِذِه الع 

 
 منهجّية  الّدراسة

 اْستعنت  في هذِه الّدراسِة بالمنهج االستنباطّي الذي يسعى إلى استنباط األنظار المعرفّية في الدراسات اللغوّية.
 ْضمون  الّدراسة. مَ 

 قسمت هذه الّدراسة على مقدمة وستِة مباحث وخاتمة على الّنحو اآلتي:    
المقدمة: تطرقت  فيها إلى الّتعريف بمقصد الّدراسة وحتمية التأثر والتأثير بين العلوم المعرفّية كافة  ِلَذِلَك َيْنَبغي  

َد؛ِ  ؛ ِللوقوِف َعلى ِتْلك م  التَّأثيراِت َواأَلفكاِر َوالَمفاهيِم الَّتي  َعلى داِرِس اللَُّغِة َأن يتلّمس األنظاَر الَمْعرفيَِّة الم َتَعدِّ
، َوَتحليِلها.   رِس اللَُّغويِّ  َتسلََّلْت ِإلى الدَّ

 المبحث األول: خّصص لبيان األنظار الّدارونّية في الّدرس الّلغوّي.
 المبحث الثاني: خّصص لبيان األنظار الفيزيائّية في الّدرس الّلغوّي.   
 لمبحث الثالث: خّصص لبيان أنظار الّرياضيات في الّدرس الّلغوّي. ا

 المبحث الّرابع: خّصص لبيان أنظار علم االجتماع في الّدرس اللغوّي.  
 المبحث الخامس: خّصص لبيان أنظار علم الّنفس في الّدرس اللغوّي.  
 المبحث الّسادس: خّصص لبيان األنظار اآلنّية في الّدرس اللغوّي. 

 . ثّم ختمت الّدراسة بأهم النتائج المتوّصل إليها
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 لّدراسات الّسابقة  ا
 تطرق إلى جوانب التأثير بين العلوم المعرفّية والّدرس الّلغوّي بعض الباحثين ، نذكر منهم: 

.  41الرباط. ع  –( ، مجلة اللسان العربي. مكتب تنسيق التعريب  محمد كشاش )الفكر الرياضي والنحو العربي
 م.  1996

النفسي   اللغة  كلية اآلداب والعلوم    – وعزيز كعواش )علم  النفسية(، مجلة  اللسانية والدراسات  بين األدبيات 
 م. 2010/ 7الجزائر. ع   –اإلنسانية واالجتماعية. جامعة محمد خيضر 

سيماتيكية وتجلياتها في الدرس اللساني العربي( مقاربة ابستمولوجية. )رسالة  ومحمد بن شماني )النظرية الغلو 
 م. 2015الجزائر.  – دكتورا؛ غير منشور؛(. جامعة جياللي ليابس 

ومها خيربك ناصر)اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي( مجلة التراث العربي.   
 . كانون أول. 108دمشق. ع

 
رِس اللَُّغوّي.  •  اأَلنظار  الَدارِوينة في الدَّ

ِة ِفْي أوروْ        ارِوْيِنّي َأْكَثَر َمْا َشَغَل الَحَيْاَ؛ الِفْكِريَّة الَعْامَّة َواللَُّغِويَّة الَخْاصَّ ّبة َطَوْاَل النِّْصِف الثَّْاِني ِمَن  َكاَن الِفْكر  الدَّ
ٍر َوْاِسَعٍة َتَخطَّْت الَمَجْاَل الِعْلِميَّ ِإَلى اللَُّغِوّي، َوَتقْوم  النََّظريَّة   ؛ ِإْذ عَدْت َنَظِريَّت ه  َثْوَرً؛ ِعْلِميًَّة ذْاَت آَثاْ   الَقْرِن التَّْاِسَع َعَشرَ 

، َوَأنََّها َلْيَسْت َقْصًرا َعَلى اإِلْنَسْاِن، َبْل ِإنَّ ِلْلَحْيَوْانِ  يَّةل م ْصَطِرَعةل  ل َغَته ، َواللَُّغْات  َكْاِئَنْاتل حَ   َعَلى اعِتَبْاِر َأنَّ اللَُّغَة َأْمرل َطبْيِعيٌّ
َرَها َسْلًبا َأْو ِإيَجْاًبا م ْسَتِقلَّ  َر الع ْضِو، َوت َحقِّق  َتَطوُّ ر  َتَطوُّ  (1) ًة ِبَمْعَزٍل َعِن النَّْاِطقْيَن ِبَها.م َتَنْاِحَر؛ل َعَلى الَبَقْاِء، َتَتَطوَّ

َلَمْاَء وَ        َرْاَسْات  َوالب حْوث  "َأنَّ الع  الم َفكِّْرْيَن َلْم َيْخَتِلفوا ِفْي َشيٍء ِمْن َمَسْاِئِل ِعْلِم اللَُّغِة اخَتالفهم َحْوَل َمْوضْوِع  وَأكََّدْت الدِّ
َها ِمَن الَغْيِبيَّْاِت؛ لَكْوِنَها َمْوضْوًعا َيْسَتِند  ِإَلى الَمَعْاِرِف َغْيِر الِعْلِميَّ   (2)َنْشَأِ؛ اللَُّغِة"، ؛ أِلَنََّها اجِتَهْاَدْاتل  ةِ َوَوَصَل اأَلْمر  ِإَلى َعدِّ

 َوآرْاءل. 
َلَمْاء   ِلذا، َكْاَن ِلَنَظريَِّة َدْارِوين َواَلِعْلم الطَّبْيِعي َأَثر ه َما ِفي ِدَرْاَسِة التََّغيُّرْاِت اللَُّغِويَِّة َعَلى وَ         ْوِص، َفَتَأثََّر ِبَها ع  ْجِه الخ ص 

رْاٍت    ْيٍر ِمَن الم ْشِكاْلِت، َفَظَهَرْت َمَنْاِهج  َجِدْيَد؛ل ِلْلَبْحِث ِفي اللَُّغِة َعَلى َأَسْاِس َفْلَسَفٍة َجِدْيَدٍ؛ َأوْ اللَُّغِة، َوَرَأْوا ِفْيَها َحالا ِلَكثِ  َتَصوُّ
الَّ  التََّغيُّرْاِت  َطِبْيَعَة  ت ْشِبه   اللَُّغِويَِّة  التََّغيُّرْاِت  َطِبْيَعَة  َأنَّ  َوِهَي  َجِدْيَدٍ؛،  َعْاَلم   َعْامٍَّة  ِسيََّما  اَل   ، الطَّبْيِعيِّ الَعْاَلِم  ِفي  َتْحد ث   تي 

 (3)الَحْيَوْاِن َوالنََّبْاِت.
َر ل َغِة النَّْوِع اإِلْنسَ        ْفِل ي ْشِبه  َتَطوُّ ، َوَأنَّ ل َغَة اإِلنْ َوَهَذا َدَفَع ِإَلى الَقْوِل: ِبَأنَّ "النُّم وَّ اللَُّغِويَّ ِعْنَد الطِّ ِل َسَلَكْت  ْاِنيِّ َسْاِن اأَلوَّ

َية َمَع َمَراِحل ن م وِِّه الَعْقِلي"، َد؛ م َتَمشِّ َمَرْاِحَل ِفْطِريَّة م َتَعدِّ
َكَما َنَظَر اللَُّغِويُّْوَن ِإَلى "اللَُّغْاِت َواللََّهَجْاِت َعَلى َأنََّها َكْاِئَنْاتل    (4)

 
 . 77. المرجع السابق. ص  أثر الفكر الّداروينّي في البحث الّلغوّي العربّي الحديثانظر: إسماعيل، عبد هللا أحمد خليل:  (1)
 . 109م. ص  1997. القاهر؛: مكتبة الخانجي.  3. طالمدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغويّ عبد الّتواب، رمضان:  (2)

 
 . 271م. ص  1997. القاهر؛: دار الفكر العربي.  2. طمقّدمة للقارئ العربيّ  –غة  علم اللّ انظر: الّسعران، محمود:  (3)
 . 119. مرجع سابق. ص  المدخل إلى علم الّلغة ومناهج البحث الّلغويّ عبد الّتّواب، رمضان:  (4)
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َر النََّبْاَتْاِت َوالَحْيَوْاَنْاِت، َوَأْنَشَأ اللَُّغِويُّْوَن َعاَلْقَ ي ْمِكن  َتْصنْيف َها َحْسَب َأْنَوْاِعَها، َويَ  ر  َتَطوُّ ْاِت النََّسِب  َتَأتَّى َحْصر  أْعَدْاِدَها َوَتَتَطوَّ
."  (1)َبْيَن اللَُّغْاِت َواللََّهَجْاِت َكَما ه َو الَحْال  ِفي التَّْاِرْيِخ الطَّبْيِعيِّ

ِرَها، َنِجد  َأنَّ َهَذا الِفْكَر  َوِباإِلَضْاَفِة         اروْيني ِفي َنْشَأِ؛ اللَُّغْاِت َوَتَطوُّ ْرِس  ِإَلى اأَلَثِر الَِّذي َأْحَدَثه  الِفْكر  الدَّ َقْد َسَرى ِفي الدَّ
ْوِل اللَُّغِويَِّة؛ َأْي َأنَّ "األ صوْ  َر؛ َعْن أ صْوٍل ث َنْاِئيٍَّة"،اللَُّغِويِّ الَعَرِبيِّ ِفْيَما َيَتَعلَّق  ِبث َنْاِئيَِّة األ ص  َل اللَُّغِويََّة م َتَطوِّ

َفالَجْذر  اأَلْصليُّ    (2) 
َر ِبَتَوْالي الع صْوِر ِإلَ  َطِع، َحتَّى  ى ث َنْاِئيِّ الَمْقَطِع َوث اَلِْثيِّ الَمقْ ِلك لِّ الَكِلَمْاِت الَقِدْيَمِة ِفي َنْشَأِتَها َكْاَن َأَحْاِديَّ الَمْقَطِع َوَأنَّه  َتَطوَّ

َرْت َكالَكْاِئَنْاِت    (3) َصْاَرِت الَكِلَمْات  َعَلى النَّْحِو الَمْأل ْوِف َلَنا اآلَن، َوَهَذا َيْعِني َأنَّ الَكِلَمْاِت َنَشَأْت َصِغْيَرً؛، ث مَّ َنَمْت َوَتَطوَّ
 الَحيَِّة.  
الَعاْ        َبثََّها  الَِّتي  َواالْرِتقْاِء  النُّشْوِء  ِبَنَظِريَِّة  َتَأثََّر  ْوِمْسِكي(  )تش  اللَُّغِويَّ  الَعْاِلَم  َأنَّ  )َدْاروِ َكَمْا  ِبِصَراِْع  ِلم   َيَتَعلَّق   ِفْيَما  ين( 

ِل االسِتْعَمْالّي، َوِهَي ِفي َخطِّ َسْيِرَها  األَْنَمْاِط اللَُّغِويَِّة، َوِفْكَرت َها "َأنَّ التََّرْاكْيَب اللَُّغِويََّة الم ْخَتِلَفة َتسْير  َجْنًبا ِإَلى َجْنٍب فِ  ي التََّدْاو 
َيِغ األ ْخَرى". َهَذا َتَتَصْاَرع  ِفْيَما َبْيِنها َيِغ َعَلى الصِّ  (4)ِإَلى َأْن َتَتَغلََّب ِإْحَدى الصِّ

ْسِن ل           َغاِتها َوِرقَِّة َأْلِسَنِتها، َفَقْد َتَأثََّرْت َوِممَّا ي َؤكِّد  َنَظِريََّة التََّطّوِر َمْا َطَرَأ َعَلى ل َغِة ق َرْيٍش، َفِهَي ِبالرُّْغِم ِمْن َفَصْاَحِتها َوح 
مِ  ف ْود   الو  "َأَتْته م   َفِإذا  الف ْصحى،  اللَُّغة  ِهَي  ِلت ْصِبَح   ، ِللَحجِّ َة  َمكَّ ِإَلى  القْاِدَمِة  الَقبْاِئِل  َكاْلِمِهم  ِبل غْاِت  ِمْن  َتَخيَّروا  الَعَرِب  َن 

َك اللُّغْاِت ِإَلى َنحْاِئِزِهم َوَساْلِئِقِهم الَِّتي ط ِبعوا َعَلْيها،  َوَأْشعْاِرِهم َأْحَسَن ل غْاِتِهم َوَأْصفى َكاْلِمِهم، َفاجَتَمَع َما َتَخيَّروا ِمْن ِتلْ 
 (5)َفصْاروا ِبَذِلَك َأْفَصَح الَعَرَب".

 
رِس اللَُّغويّ  •  اأَلنظار  الفيزيائيَّة في الدَّ
؛ل ِعلِميَّةل َتقْوم  عَلى الم اَلَحَظِة َواالسِتنَباِط،   َكْاَن ِلْلَمَباِدِئ الِفْيزَياِئيَِّة انِعَكْاسل َوْاِضحل َعَلى الّدراساِت اللَُّغويَِّة،       فالِفْيزَياء  مْادَّ

َلَمْاء  اللَُّغِة َنَظِريَّاِتِهم، ِإْذ   َراَساِت اللَُّغِويَّة الم ْخَتِلَفِة  َواعِتَماًدا َعلى َهذا الَمْبَدِأ، َأَقاَم ع  "ِإنَّ ب ْنَيَة التَّْفِكْيِر الِعْلِميِّ الَهَرِميَِّة ِفي الدِّ
َدٍ؛ ث مَّ َتْرَتِقي ِإَلى م ْسَتوى النََّظِريَِّة"، َتْنَطِلق  ِمَن الَوْصِف ث مَّ ت ْفَرز  ِإَلى َقَوْاِنْيَن م َجرَّ
َلماء  النَّْحِو في َجْمِع  َوَهذا ما قاَم ِبِه  (6)  ع 

ْواًل ِإَلى اسِتْنَبْاِط الَقْاِعَدِ؛ َوَرْسمِ  اااْوِل الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَِّة ِمْن َمَنْاِبِعَها، َوَدَراستَها ِبالم اَلَْحَظِة و ص   النََّظِريَِّة، َفَهَذا َمااا َيْظَهر  ِفي أ ص 
 النَّْحِو الَعَرِبي. 
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الَحَقْاِئِق        مِ وِمَن  َأِو االقِتَراَب  َلْمَسَها  اإِلْنَسْان   َيْسَتِطْيع   اَل  َحَرْاِريَّة  َطْاَقة  ِباعِتَبْاِرَها  ْمَس  الشَّ َأنَّ  ِفي  الِعلِميَِّة  َلِكن  ْنَها، 
َخضاعها ِتَها الَِّتي َتِصل  ِإَلْيَنا، َوا  راَسِة، َوَهِذِه الِفْكَر؛  َنْفسَها ِهَي الَّتي    الم َقاِبِل ي ْمِكن  َأْن َنَتَعرََّف َخَصْاِئصَها ِمْن ِخاَلِْل َأِشعَّ للدِّ

راَسِة  أ سِقَطْت َعَلى اللَُّغِة، َفِهي َكيانل م ْبَهمل ال ي ْدَرك  َكْنهَها إاّل ِمْن ِخاَلِْل َكِلَماِتها، َوَأساليِبَها الَّتي وَ  َصَلْتَنا، َفِهي َمَحطُّ الدِّ
 ِإلى َمْعِرَفِة كْنه اللَُّغِة.   َوالتَّحليِل، َوِمْن ِخالِلَها َنْهَتدي

ْرس  اللَُّغِويُّ َوِعْلم  الِفْيزَياِء ِفي َمْاّدِ؛ اأَلْصَوْاِت، َفَقد اسَتْعَمل ِعْلم  اللَُّغِة َمْجم وْ            َعًة ِمَن اأَلْجِهَزِ؛ َواآلاَلِت الِفْيزَيْاِئيَِّة َوَيْلَتِقي الدَّ
َمْت ِدَرْاَسًة َجِديْ  ِمْن ِخالِل ِجهاِز الرَّْسِم الّطيفي ِلأَلصواِت: الّصاِمَتة َوالّصاِئَتة،    (1)َدً؛ ِلِدَرْاَسِة اأَلْصَوْاِت َوَوْصِفَهاالَِّتي َقدَّ

د، َوم ْسَتَوى الطَّْاَقة، َوَزَمن النُّْطِق ِبها.   َوَبيان م ْسَتَوى التََّردُّ
م وا تسويًغا ِفْيز             َياِئياا َمْنِطِقياا ِللَحَرَكْاِت، "َفالَعَرب  اَل َتْبَدأ  ِبَسْاِكٍن، َواَل َتِقف  ِعْنَد م َتَحرٍِّك؛ أِلَنَّ الَحَرَكةَ َكَما َأنَّ النَُّحْاَ؛ َقدَّ

َتتَ  ي ْمِكن  َأن  َواَل  الِفْيزَياِئيَّة،  ِبانِعَدْاِم الَحَرَكِة  َوَلْيَس  ِمْيَكاِنْيِكّي،  ِبِفْعٍل  َتْبَدأ   ِفْعِلَها  َوقَّ الِفْيزَياِئيَّة  الِفيزَياِئيَّة َعْن  الَحَرَكة   َهِذِه  َف 
يَناِمْيِكي، َوِهَي ِفي َحْاٍل ِمْن ِإْصَدْاِر َصْوٍت َدْالٍّ َعَلى َحَرَكٍة، َوِعْنَد َتَوقُِّف الَحَرَكِة الِفيزَياِئيَّ  وت  َصَدى َداَلَلِة  الدِّ ة َيْحِمل  الصَّ

ق وِف". الو 
 (2 ) 

َما م ْفه وَمْاِن فِ َوِفي الَمَفاِهيْ        ْوِن(، ِإْذ ِإنَّه  ك  َما  ِم َوالم ْصَطَلَحاِت َنِجد  َتَطاب ًقا َبْيَن الِعْلَمْيِن َكااا )الَحَرَكِة َوالسُّ يزَياِئيَّان، اسَتعَمَله 
ْعِر، ِإْذ اسَتَطْاَع َأْن َيْكَتِشَف )اإلِ  ْعِر،الَخِلْيل  بن َأْحَمد الَفَراِهيِدي؛ ِلِدَرْاَسِة بحور الشِّ َوِمْن   (3) ْيَقْاَع( َو)النَّْغَم( َو)الَوْزَن( ِفي الشِّ

م وْ  -َأيًضا   –َذِلَك  ْونل َوج  ك  ، ِوِفي الثَّْاِنَيِة س  دل، َوَعَلى َهَذا الَمْبَدِأ  َمْفه وم  الَكاِئَنْاِت الَحيَِّة َوالَجَماَدْاِت، َفِفي األ ْوَلى ن م وٌّ َوَتَكْاث رل
، َوِمْنَها الَجْاِمد  َكِنْعَم َوِبْئَس َوَعَسى.... َجْاَءْت َأْفَعْال   الَعَرِبيَِّة، َفَكْاَن ِمْنَها: الم َتَصرِّف 

(4)        
، َواأَلْقَطْابَ  -الم َسلَّم ِبَها-َوِمَن الَمالِمحِ الِفْيزَيائيَِّة            ، َوَقْد  َأنَّ اأَلْقَطْاَب الَمْغَناِطيِسيَِّة الم َتَشْاِبَهِة َتَتَناَفر   الم ْخَتِلَفِة َتَتَجْاَذب 

، دوَلَها َعَلى َمَسْاِئَل ِفي النَّْحِو الَعَرِبيَّ َأْرَخْت َهِذِه الم َعْاَدَلة  س 
 ِمْنَها:  (5) 

" َوَأَخَواِتَها َعَلْيِهّن: -أ ِم َخَبر"َإنَّ    َعَدم  َتْقدُّ
م  َخَبر ه ّن م ْطَلًقا"،َفِفي َأْوَضِح الَمَسْاِلِك ِإَلى َألِفيَِّة ابِن         َمْاِلك َوَرَد َأنَّه  "اَل َيَتَقدَّ

ْوز  َأْن َنق وَل: "َقْاِئمل ِإنَّ    (6) َفاَل َيج 
" ي ْشِبه  "الِفْعَل َشَبًها َقِوياا ِفي اللَّْفظِ  َفَلْو َجْاَز    (7) ِمْيًعا"،َوِفي الَمْعَنى جَ   َزْيًدا"، َوالِعلَّة  َأنَّ الَخَبَر َقْد َيْأِتي ِفْعاًل، َوَحْرف  "ِإنَّ
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َغوِيَّةِ  الد ِراساتِ  فِي الَمْعرِفِيَّة   األنظار 
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ْمَلٍة، َوَكَأنَّ الِفْعَلْيِن ق ْطَبا َمْغَناِطْيٍس م َتَماِثاَلِْن، َفاَل   م  الَخَبِر َلَتَعْاَقَب ِفْعاَلِْن ِفي ج  َيَتَجاَذَباِن، َبْل َيَتَنْاَفَرْاِن، َواَل ِعلََّة  َتَقدُّ
" ي َمثِّل  ق طْ  (1) َغْير  َذِلَك،  ًبا َمْغَناِطْيِسياا م ت َماِثاًل َمَع َخَبِرِه، َفَيَتَنْاَفَراِن.  َفَكَأنَّ "ِإنَّ

ْوِل "اأَلِلِف َوالالِم" َعَلى الم َضْافِ  - ب  خ     : َعَدم  د 
الَمَبّرد )ت         َيق ْول   َمْحَضًة،  ِإَضْاَفًة  الم َضْاِف  َعَلى  التَّْعِرْيِف  اَلِم  وَل  د خ  َمَنًعوا  الِقَياس   ه(: "وَ 286َفالَبْصِريُّوَن 

م  ِمْن َغْيِر اأَلْسَماِء الم شَتقَِّة ِمَن اأَلْفَعْاِل، َفاَل  ْوز  َأْن َتق وَل: َجاَءِني  َحاِكمل َبْعد  َأنَّه  اَل ي َضاف  َما ِفْيِه األَِلف  َوالالَّ  َيج 
ِباإِلَضْاَفِة"، م َعرَّفل  الغ اَلَم  أِلَنَّ  َزْيٍد؛  الغ الم  
الَمْنِع؛    (2) َفَتك ْون   َوِعلَّة   َوْاِحٍد،  م َعرٍَّف  َعَلى  َفيِن  معرِّ اجِتَماع   َيلَزم  ِلَئالَّ 

ْوز  الَجْمع  َبْيَن َعاَلَمَتْينِ  َما َعاَلَمةل ِلَتعِرْيِف االْسِم، َفاَل َيج  ِم، َوك لل ِمْنه   ِلَمْعَنى َوْاِحد، َفَكَأنَّ َهاَتْيِن  اإِلَضْاَفة  م َعاِقَبًة لالَّ
ِمْن َأْقَطْاٍب م َتَجْاِنَسٍة، َفَتتْناِفَرْاِن.الَعاَلَمَتْيِن 

(3) 
َرْت؛ ِلَتتَِّصَل ِبالَخَبِر،:  الاّلم  الم َزْحَلَقة  - ت  " َعَلْيَها َتَأخَّ ْوِل "ِإنَّ َوِهَي اَلم  االْبِتَدْاِء، َفِعْنَد د خ 

أِلَنَّ ِكاَل الَحْرَفْيِن ِللتَّْوِكْيِد،    (4) 
" ِلَتَنْاف   ِر؛ ِلَكياَل َتْجَتِمَع َمع "ِإنَّ َم الَخَبر  اتََّصَلْت ِباالسِم الم َتَأخِّ َذا َتَقدَّ  ِرِهَما. َفاَل َيْجَتِمَعْاِن، َواِ 

َلَمْاء  الَعَرِبيَِّة ِإَلى َهَذا الَقان وِن الِفْيزَياِئّي  َوِفي الِفْيزَياِء ع رَف َأنَّ "الطَّْاَقَة َتَتَناَسب  َطرًدا َمَع وَ         ْزِن الِجْسِم"، َوَقْد َتَنبََّه ع 
 ِمْنَها: (5) َوَرَعوه  ِفي َأْحَكاِمِهم،

ِعَل الَمْعَنى ِفي الَماَدِ؛ اللَُّغِويَِّة م َقْاِباًل ِللطَّْاَقِة، َوِبَنْاء   :  الَمْبَنى َوالَمعَنى - أ الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَِّة م َقْاِباًل ِلَوْزِن الِجْسِم، َأي  ِإْذ ج 
لََّما ازَدْاَدْت ح رْوف  الَكِلَمِة)َوْزن ها( ازَدْاَد َمْعَنْاَها، َوَهِذِه الَقْاِعَد؛  َظْاِهَر؛ل ل َغِويَّةل ِفي اللَُّغِة َتَجلَّْت ِفي َفْصٍل َحَسٍن َعَقَده  ابن     (6)ك 

َن َواخَشْوَشَن،  ِه "الَخَصْاِئِص" َأْسَمْاه  )َبْاب  ق وَِّ؛ اللَّْفِظ ِلق وَِّ؛ الَمْعَنى( َوِمْن َذِلَك َما َجاء َعلى افَعْوَعَل َكَقْوِلهِ ِجنِّي ِفي ِكَتْابِ  م: "َخش 
ْوَن َمْعَنى اخَشْوَشَن؛ ِلَما ِفْيِه ِمْن َتكِريِر الَعْيِن َوِزَيْاَدِ؛ الَوْاِو، َومِ  َن د  َرِضَي هللا  َعْنه : اخَشْوِشن وا    –ْنه  َقْول  ع َمَر  َفَمْعَنى َخش 

ْشَنِة". وا، َأي اصَلب وا َوَتَناه وا ِفي الخ   (7)َوَتَمْعَدد 
الَكِلَمةِ  - ب  َوِبْنَية   ْمَلِة  الج  َوم سَ :  ِبْنَية   الَمَعْاِني  ِزَياَدِ؛  َمَع  َطْرًدا  َتَتَنْاَسب   ْمَلِة  الج  ِفي  األَْلَفْاِظ  وِف  َفِزَيْاَد؛   الَفْيَلس  اَءَلة  

الَفاَرْاِبي النَّْحِوّي الم َبّرد َتْشَهد  ِلَذِلَك،
،  ِإْذ َقْاَل: "ِإنِّي َأِجد  ِفي َكاَلِم الَعَرِب َحْشًوا َيق ْول وَن: "َعْبد  هللِا َقْاِئمل" َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َقْاِئمل"   (8)

َعْبَد هللِا    ِحدل، َفَأَجْاَبه  الم َبّرد: ِبْل الَمَعْاِني م ْخَتِلَفةل، َفاا"َعْبد  هللِا َقْاِئمل" ِإْخَبارل َعْن ِقَيْاِمِه، َو"ِإنَّ َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َلَقْاِئمل" َوالَمْعَنى َواْ 
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َؤْاِل َسْاِئٍل، َو"ِإنَّ َعْبَد هللِا َلَقْاِئمل" َجَوْابل َعن ِإْنَكْاِر م ْنِكٍر، َقْاِئمل" َجَوْابل َعن س 
ْلَك َفَهَذا االخِتاَلف  ِفي الَمْعَنى َنِتْيَجة  ِزَيْاَدِ؛  ِلذَ   (1)

ْمَلِة.   َأْلَفاٍظ ِفي ِبْنَيِة الج 
ًبا َطْرِدياا َمَع َكَثْاَفِة َمْاَدِ؛ الَوَسِط الَِّذي َيْجِري ِفيْ         ْوِت َتَناس  ؛  الصَّ ْوِت ِفي  ِه، َفَمَثاًل  َوِفي الِفْيزَياِء َتَتَناَسب  ِشدَّ ؛  الصَّ ِشدَّ

دِ  ْوت  الشَّ َواِئل، َوِلَهَذا َكاَن الصَّ ْلَبِة َكالَحِدْيِد أَْعَلى ِمْنَها ِفي الَغْاَزْاِت َوم ْعَظِم السَّ ْيد  ِفي الَمْاَدِ؛ اللَُّغِويَّة َيْحِمل  ِفي  الَمْواِد الصُّ
ِدْيَد، الشَّ الَحَدَث  ال  (2) َطيَّْاِتِه  أِلَْكِل  الَخاَء  َفاا)َخَضَم(  َفاخَتاروا  ِعْيِر،  َكالشَّ الَيْاِبِس  ِلِب  للصُّ َو)َقَضَم(  َوالِقَثاِء  يِخ  َكالَبطِّ رَّطِب 

للَيْاِبِس، َوالَقاَف ِلَصالَبِتَها  الَقْسِم؛ أِلَنَّ الَقْص   (3)ِلَرَخاَوِتَها للرَّْطِب  ِمَن  ِفْعاًل  َأْقَوى  َفالَقْصم   َوالَقْصِم(،  َم  َوَكَذِلَك ِفي )الَقْسِم 
ْاد   ْت ِباأَلْقَوى الصَّ ه َما، َفِلَذِلَك خ صَّ ْيَئيِن َفاَل َيْنَكأ  َأَحد  ْون  َمَع الّدِق، َوَقْد ي ْقَسم  َبْيَن الشَّ ْين  َيك   .(4)  َوِباأَلْضَعِف السِّ

َلَماَء النَّْحِو َسَلك وا ِفي َمْعِرَفِة َمَوْاِدِهم، َوالتََّأكُِّد ِمن         ْكٍم َما َمْسَلَك الِفيزَياِئييَن، َوِمْن َأِدلَِّة َذِلَك َتْمييزه م الِفْعل  َكَما َأنَّ ع  ح 
ي ِبإدَخاِلِهم الَهاء )َضِمْيِر النَّْصِب( َعَلْيِه، َفِإْن َصحَّ َمْعه  َفْهَو م َتَعدٍّ وَ  ِزم ِمَن الِفْعل الم َتَعدِّ الَّ َفْهَو اَلِْزمل.الالَّ اِ 

 (5 ) 
ي  َوَلَجَأ اللُّغَ        ِوَي َعِن السُّ ه( َأنَّه   911وِطي)تِويُّوَن ِإَلى أ ْسل ْوِب الب ْرَهْاِن م َتَأثِِّرْيَن ِبالَمَبْاِدِئ الِفْيزَياِئيَِّة، َوِمْن َذِلَك َما ر 

: َما َأقَ  َله  الَخِلْيل  َفَقْاَل  َفْرًقا،  اأَلْفَعْاِل َقْاَل: "َقْاَل َرج لل ِللَخِلْيِل: اَل َأِجد  َبْيَن الَحَرَكْاِت  َأْفَعاَله ! َأْخِبْرِني ِبَأَخّف  لَّ َمْن ي َمّيز  
اسِتعْ  ِإَلى  ِفْيِه  َتْحَتْاج   اَل  أِلَنََّك  َمع ؛  السَّ َعَلْيَك  اأَلْفَعْاِل  َأَخفُّ  َقْاَل:  َأْدِري،  اَل  َفَقاَل:  ِمَن  َعَلْيَك،  َتْسَمع ه   ِإنََّما  َجْاِرَحٍة،  َماِل 

ْوِت َوَأْنَت َتتَ  ْوِت، َوِفي َتْحِرْيِك الَفْتَحِة ِإَلى الصَّ َفَتْيِن َمَع ِإْخَرْاِج الصَّ مَِّة ِإَلى َتْحِرْيِك الشَّ َتْحِرْيِك َوسِط    َكلَّف  ِفي ِإْخَرْاِج الضَّ
. ْوِت، َفَما َعِمَل ِفْيِه ع ْضو اِن َأْثَقل  ِممَّا َعِمَل ِفْيِه ع ْضول َوْاِحدل      (6)الَفمِّ َمَع ِإْخَرْاِج الصَّ

َم ِمْن َهَذا التََّرْاب ِط َبْيَن اللَُّغِة َوَأْحَكْاِمَها َوَبْيَن الِفْيزَيْاِء َوَمَبْاِدِئهَ        وا  َوِبَنْاًء َعَلى َما َتَقدَّ ا، َنْسَتِطْيع  الَقْوَل: ِإنَّ النَُّحْاَ؛ َتَأثَّر 
، َفَأْخَضع وا الظََّوْاِهرَ  اللَُّغِويََّة ِلأَلْحَكْاِم الَعْقِليَِّة، َفاسَتْعَمل وا اأَلَسْاِلْيَب الِفْيزَياِئيَِّة ِفي الب ْرَهْاِن َوالتَّْأِكْيِد    ِبالَمْنَهِج الِعْلِميِّ الِفْيزَياِئيَّ

 لنَّْحِويَِّة َوالفكر اللَُّغِوّي.   ِ؛ اَوالتَّْفِسْيِر ِللظََّوْاِهِر اللَُّغِويَِّة، َحتَّى َأْضَحْت الَمَباِدئ  الِفْيزَياِئيَّة َوْاِضَحًة ِفي ِبَنْاِء الَقْاِعدَ 
•   . ْرِس اللَُّغِويِّ َياِضيَّات ِفي الدَّ  َأنظار  الرِّ

ْوَدات  الَِّتي ب ِذَلْت ِفي َمَجْاِل اللَُّغِة َوَتْقعِ         ، َفالَمْجه  ْرس  اللَُّغِويُّ ِبالِفْكِر الرَِّياِضيِّ ٍس ِعلِميَّ َتَأثََّر الدَّ ٍة  ْيِدَها َكاَنْت َعَلى أ س 
َيااِضيَِّة"،170رياضّية؛ "َفالَخِلْيل  ابن  َأْحَماَد الَفَراِهْيِدي)ت االوِم الرِّ س  الَحِقْيِقي ِلِعْلاِم النَّْحاِو َكاااَن م ْتِقًنا ِللَمْنِطاِق َوالع  ه( الم ااَؤسِّ

(7 ) 
َلْم َيْسَتْنبِ  وِض، َوِمْن ِعَلِل النَّْحِو َما  ْطه  َأَحدل، َوَلْم ِيْسِبْقه  ِإَلى ِمْثِلِه  َفاسَتَطْاَع الَخِلْيل  ِبِفْكِرِه الرَِّياِضّي َأْن ِيْسَتْنِبَط ِمَن الَعر 
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لِِّهم، َلَماِء ك  ي م ْعَجِمِه )الَعْين( َعَلى ِفْكَرِ؛ االحِتَمااَلِت، َفَجَمَع الَكِلَماِت الَعَرِبيَّة  َفَمَثاًل َقْاَمْت َنَظِريَّة  الَخِلْيِل فِ  (1)َسْاِبقل ِمَن الع 
َتِحْيٍل َغْيِر م ْمِكٍن، ِباسِتْعَمْاِل  َوَحَصَرَها َوَأْحَصاَها ِرَياِضياا، ث مَّ َصنََّفَها ِإَلى "م ْحَتَمٍل م ْمِكٍن م ْسَتْعَمٍل، َوم ْحَتَمٍل م ْهَمٍل، َوم سْ 

فِ نَ  الَمْجم ْوَعِة )س(  َعَنْاِصِر  ْوَب  َتْعِني َأنَّ َمْضر  الَِّتي  التََّبْاِدْيِل الرَِّياِضيَِّة،  َأو  الَبَدْاِئِل  َبْعِضَها ي َسْاِوي احِتَمااَلِت  َظِريَِّة  ي 
َأْشَكْاٍل م ْخَتِلَفٍة"،
َنة  ِمن َثاَلْ   (2) َثِة َعَنْاِصَر ِهَي )ب، ر، ق(، َفَهَذا َيْعِني: َأنَّ َلَها ِستََّة  َفَلو َكْاَن َلَدْيَنا الَمْجم ْوَعة  )س( الم َكوَّ

وِبَها َوه َو: )  َوِمْن َأْمِثَلِة َذِلَك: (3) (6=1×2×3َأْشَكْاٍل اعِتَماًدا َعَلى َمْضر 

 

                      
ه( ِباا "االشِتَقْاِق اأَلْكَبِر"؛  392ْوِل ِبَما َسمَّاه  ِفْيَما َبْعد  ابن  ِجنِّي)تَوَهَذا التَّْفِكْير  الرَِّياِضيُّ َجَعَل الَخِلْيَل َيْنَأى َعِن القَ       

؛  )َسَنَد( اَل ي ْمِكن  َأنْ أِلَنَّه  اَل ي ْمِكن  َأْن ي َشكَِّل َقْاِعَدً؛ َعامًَّة م طَِّرَدً؛، َكَما َأنَّه  َيَتَعْاَرض  َمَع َداَلَلِة االحِتَماالَ  َتْشَتِرَك    ِت، َفالَمْادَّ
َمع م َناْظَرِتَها )َدَنَس( ِإالَّ ِفي )س، ن، د(....
 (4) 

َيْاِضّي)اال        الَمْبَدَأ الرِّ َهَذا  َيْغِرَس  َأْن  َأْحَمَد  الَخِلْيل  بن   َيْاِضيَِّة اسَتَطْاَع  الرِّ الَعْقِليَِّة  َأْذَهْاِن  َوِبَهِذِه  َوَغْيَره  ِفي  حِتَمااَلت( 
)تالنَُّحْاِ؛ الَّذِ  ه(  638ه( َعِن ابِن الَخبَّْاِز)ت761ْيَن َتَتلَمذ وا له، َوِمَثْال  َذِلَك: )َأْقَسْام  الَكاَلِْم(، َفَقْد َنَقَل ابن  ِهَشْاِم األَْنَصْاِريِّ

،  َقْوَله : "َواَل َيْخَتصُّ انِحَصْار  الَكِلَمِة ِفي األَْنَواِْع الثَّاَلَثِة ِبل َغِة الَعَرِب؛ أِلَنَّ الدَّ  ِلْيَل الَِّذي َدلَّ َعَلى االنِحَصاِر ِفي الثَّاَلَثِة َعْقِليٌّ
َواأل م ْور الَعْقِليَّة اَل َتْخَتِلف  ِباخِتاَلِْف اللَُّغْاِت، انَتَهى".
وِمْسِكي ت ْظِهر  التََّشْاب َه الِفكِرّي النَّْحِوّي    (5)  َكَما َأنَّ النََّظِريََّة التَّْوِلْيِديَّة ِلتش 

ص   ِبال َمَل النَّْحِويَّة، َوت َخصِّ وِريَّةل اسِتْنَباِطيَّةل ِرَياِضيَّةل ت ْنِتج  الج  َياِضّي، ِإْذ ِإنََّها "َنَظِريَّةل ص  َأْوَصاًفا ِبْنَيِويًَّة َلَها، َوِهَي َما ي ْعَرف   رِّ
 ( 6) ِبالق ْدَرِ؛ اللَُّغِويَِّة".

، َوِكاَلْه َما "ي َعبِّر  َعْن آِليَّاِت اإذن، َتْلَتِقي اللَُّغة  َمَع عِلِم الرِّ         لَفْرِد  َياِضيَّاِت، َفاأل ْوَلى َأَدْات َها األَْلَفْاظ ، واآلخر َأَدْات ه  الرُّم ْوز 
ْوَرّية َأْو ِفْكَرٍ؛ ِذْهِنيَّةٍ  ْوَن اسِتْخَدْاِم  الِفْكِريَِّة َوالِوْجَداِنيَِّة َواإِلَرْاِديَِّة، َفِمَن الم ْسَتِحْيِل َتْحِلْيل َأّي ص   ِإَلى َأْجَزْاِئَها َأو َخَصاِئِصَها د 

ْوَن اسِتْخَدْاِم الرُّم وِز". األَلَفْاِظ، َأو د 
(7) 

 
م. 1986. تحقيق: محمد أبو الفضاااااااال إبراهيم القاهر؛:  1. ج: أنباه الرواة على أنباه النحاةه( 646الوزير جمال الدين أبي الحساااااااان)تانظر: القفطّي،    (1)

 . 377ص  
 . 16م. ص  2007. عمان: دار الشروق.  1. طرؤى لسانية في نظرية النحو العربيالملخ، حسين خميس:    (2)
 . 16. المرجع السابق، صنظرية النحو العربيرؤى لسانية في  انظر: الملخ، حسين خميس:  (3)
 . 17. المرجع السابق، ص  رؤى لسانية في نظرية النحو العربيانظر: الملخ، حسين خميس:  (4)

 
. بيروت: دار إحياء  1. تحقيق: محمد أبو فضاال عاشااور. طشــرل شــاور الاهب في معرفة كالم العربه(:  761ابن هشااام، جمال الدين األنصاااري)ت(5)

 . 11م. ص  2001التراث العربي.  
 . 676. ص  2013/  70مصر. ع   –. مجلة كلية دار العلوم. جامعة القاهر؛  أثر تعلم النحو في تنمية القدرات الفكرية والعقليةفجال، يوسف محمود:  (6)
 . 61م. ص2002/  7،8فلسطين. ع   -. رؤى تربوية. مركز القطانالرياضيات في اللغة واللغة في الرياضيات  الحميضات، محمود: (7)
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ِ؛ ِمَن الِفْكِر الرِّيَ        ْاِضيِّ ِمْن ِخاَلِْل َبْعِض  َوِبَنْاًء َعَلى َما َسَبق، ي ْمكن  َأن َنْسَتْعِرَض َبْعَض اأَلْحَكْاِم النَّْحِويَِّة الم ْسَتَمدَّ
 ( 1) الَمَسْاِئِل َواأَلْمِثَلِة اآلِتَيِة:

( ي ؤَ  - أ ْاِلب  َوالم ْوَجب  ْيِن )السَّ دَّ ي ِإَلى َنِتْيَجٍة َسْلِبيٍَّة: اجِتَماع  الضِّ  دِّ

ي ِإَلى َنِتْيَجٍة َساِلَبٍة، َوي َعبَّ        ه  َعاَدً؛ َما ي َؤدِّ َيْاِضيَّاِت ِإَذا اجَتَمَع الَعَدد  َوِضدُّ (  -ر  َعْنَها ِبالم َعْاَدَلِة التَّْاِلَيِة: )ِفي َقَوْاِنْيِن الرِّ
ْت َعَلْيِه الَقْاِعَد؛  اإِلعْ (، َوَقْد اتََّسَع َهَذا الَقْان  -)+(= ) َر َكِثْيًرا ِمَن اأَلْحَكاِم النَّْحِويَِّة، َوِمْن َأْمِثَلِة َذِلَك َما َنصَّ َرْاِبيَّة ِمْن  ْون  ِلي َفسِّ

ِلَمِة )ِكَتاب(؛ أِلَنََّها أ ِضْيَفْت ِإَلى )َزْيد(،  و ج وِب َتْجِرْيِد الم َضْاِف ْمَن التَّْنِوْيِن َكَما ِفي َقْوِلِهم: )ِكَتاب  َزْيٍد(، َفاَل ي ْمِكن  َتْنِوْين كَ 
اأَلْنَباِرّي)ت َيجْ 577َيق ول   َفَلْم  االتَِّصاِل،  َعَلى  َتد لُّ  َواإِلَضْاَفة   االْنِفَصاِل،  َعَلى  َيد لُّ  َفأِلَنَّه   التَّْنِوْيِن  َحْذف   "َأمَّا  َمع وا  ه(: 

َما، َأاَل َتَرى َأنَّ التَّْنِوْينَ  يِء م تَِّصاًل م ْنَفِصاًل َبْيَنه     ي ْؤِذن  ِبانِقَطْاِع االسِم َوَتَماِمِه، َواإِلَضْاَفَة َتد لُّ َعَلى االتَِّصاِل، َوكْون  الشَّ
." ِفي َحاَلٍة َوْاِحَدٍ؛ م َحْالل
(2) 

ِر الَعْاِقل الَمْخت ْوِم بِ        َمة( َوِمْن َذِلَك َما َجْاَء ِفي َمْنِع َجْمِع االسِم الم َذكَّ َفة الَمْخت ْوَمة ِبَها َكااا)َعالَّ التَّْاِء َكاا)َطْلَحة(، َوالصِّ
َتان، َفالتَّاء  َعاَلَْمة  الم َؤنَِّث، َوالَواو عَ  َما َعاَلَْمَتْاِن م َتَضادَّ ِر، ِلَذا م ِنَع َهَذا الَجْمع .َجْمًعا َساِلًما، َوم َسوِّغ  َذِلَك َأنَّه  اَلَْمة  الم َذكَّ

 (3 )  
ْمَلًة م ْثَبَتًة، َفاَل   - َأْيًضا    –َوِفي اللَُّغِة        ي َعدُّ    النَِّفي َواإِليَجْاب، َفَمَثاًل: االْسِتْثَناء  َغْير الم ْوَجِب ِإَذا كْاَن َنْاِقًصا ي ْعَتَبر  ج 

( : ، َكَما ه َو الَحْال  ِبَقْت باا )ِإْن(  (= )+(، َوَكَذِلَك  - (×)- َنْفًيا؛ أِلَنَّ َنْفَي النَِّفي ِإْيَجابل ِفي )مْا( الَعْاِمَلة َعَمل َلْيَس، ِإَذا س 
؛ أِلَنََّها َنْفي  النَِّفي ِإْيَجاب.   النَّْاِفَية َفِإنََّها اَل َتْعَمل 

َيْاِضيَِّة:  - ب   اسِتعَمال  الم َعاَداَلِت الرِّ
تَّى، َوِمَثال  َذِلَك: َمْسَأَلة  ِعلَِّة ِإعَراِب الِفْعِل الم َضْاِرِع، َوَقد َجاَءْت  اسَتْعَمَل النَُّحْا؛  الم َعاَداَلِت الرَِّياِضيَِّة ِفي َمَساِئَل شَ      

 َهِذِه الِعلَّة  ِضْمَن الم َعاَداِلِت اآلِتَيِة: 

 
 هذه المسائل واألحكام مستمد؛ من عد؛ أبحاث، منها:(1)

م.  2018/  27. ع15ة. جن، مجلة العلوم االجتماعية. جامعة اإلخو؛ منتوري قسنطياللغة العربية من المنطل الرياضي إلى الحوسبةقدور، نبيلة:    -
 . 224-208ص
 . 49-35م. ص1996. 41الرباط. ع –مجلة اللسان العربي. مكتب تنسيق التعريب . الفكر الرياضي والنحو العربي كشاش، محمد:  -

 . 679 -676. مرجع سابق. ص  أثر تعلم النحو في تنمية القدرات الفكرية والعقليةفجال، يوسف محمود:   -
م. 1957. تحقيق: محمد بهجة البيطار. دمشااااااااااق: المجمع العلمي العربي،  كتاب أســـــــرار العربيةه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (2)

 . 279ص
 

 . 38. مرجع سابق. صالفكر الرياضي والنحو العربيانظر: كشاش، محمد:  (3)



َغوِيَّةِ  الد ِراساتِ  فِي الَمْعرِفِيَّة   األنظار 
ُّ
 ناصر ابراهيم النعيمي، عاهد عامرية                     ...                                             العربي ة الل
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األَْنَباْ         َيق ول    ، ص  َفَيَتَخصَّ َشْاِئًعا  ْون   َيك  االْسَم  َأنَّ  َكَما   ، ص  َفَيَتَخصَّ َشاِئًعا  ْون   َيك  الِفْعَل  َأنَّ  ِفي  577ِرّي)تَأْي  ه( 

)َيق ْوم( َفَيْصل ح  ِللَحاِل َواالسِتْقَبْاِل، َفِإَذا َأْدَخْلتَ  ْين  َأو َسْوَف اخَتصَّ ِباالسِتْقَباِل، َكاَماا َأْسَرْاِرِه: "َأاَل َتَرى َأنََّك َتق ْول   َعَلْيِه السِّ
َم اخَتصَّ ِبرَ  ااال( َفَيْصل ح  ِلَجمْيِع الرَِّجاِل، َفِإَذا َأْدَخْلَت َعَلْيِه األَِلَف َوالالَّ : ) َرج  ٍل ِبَعْيِنِه، َفَلمَّا اخَتصَّ َهَذا الِفْعل   َأنَّااَك َتق اْول  ج 

  (1)، َكَما َأنِّ االسَم اخَتصَّ َبْعَد ِشَياِعِه، َفَقْد َشاَبَهه  ِمْن َهَذا الَوْجِه".َبْعَد ِشَياِعهِ 

 
: )ِإنَّ َزْيًدا  َم الم َزْحَلَقة َتْدخ ل  َعَلى الِفْعِل الم َضْاِرِع َواالسِم، "َأاَل َتَرى َأنََّك َتق ْول  َلَيق ْوم ( كما تقول:)ِإنَّ    َأي َأنَّ الالَّ

ه ما".َقاِئمل(، َواَلم  االبِتَداِء َتْخَتصُّ ِباأَلْسَمْاِء، َفَلمَّا َدَخَلْت َعَلى َهَذا الِفْعِل َدلَّ َعَلى م َشاَبَهٍة َبْينَ ّزْيًدا لَ 
 (2 ) 

 
                                       

ْوِنِه، َأاَل َتَرى َأنَّ )َيْضِرب( َعلَ       ك  ى َوْزِن )َضْاِرب( ِفي  َأي َأنَّ الِفْعَل الم َضْاِرَع َيْجِري َعَلى اسِم الَفْاِعِل ِفي َحَرَكْاِتِه َوس 
ْوِنِه، َوِلَهَذا َيْعَمل  اسم  الَفاِعِل َعَمَل الِفْعِل، َفَلمَّا َأْشَبَه الِفْعل   ك  ْمَلَة  َحَرَكْاِتِه َوس  ِه اسَتَحقَّ ج   الم َضاِرع االسَم ِمْن َهِذِه اأَلْوج 

  (3)اإِلْعَرْاِب الَِّذي ه َو الرَّْفع  َوالنَّْصب  َوالَجْزم .

 
 . 26-25. مرجع سابق،  أسرار العربيةكتاب ه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (1)

 
 .   26. مرجع سابق، ص  كتاب أسرار العربيةه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (2)
 . 27. المرجع السابق، ص  كتاب أسرار العربيةه(:  577انظر: ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (3)
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 اسِتعَمال  َخَواّص اأَلْعَدْاِد:  - ت 
َنْاِت الَعَدِد، َوَذِلَك َعْن َطِرْيِق اسِتْبَداْ         ْوِف ِباسِتْعَمْاِل م َكوِّ ِل الَعَدِد ِبَمْجم ْوِع َعَدَدْيِن  َأْرَجَع النَُّحْا؛  َأْصَل َكِثْيٍر ِمَن الح ر 

،(، َوَيَتَجلَّى َذِلَك ِفي َمْسَأَلِة الَقْوِل ِفي َأْصِل االْشِتَقْاقِ 3=1+2َعَلى َنْحو:) َفَلو افَتَرْضَنا َأنَّ   (1) ، َهْل ه َو الِفْعل  َأْم الَمْصَدر 
يِء ت َسْاِوي الَعَدَد) اَلَْلَة َعَلى الشَّ : 1الدَّ ْون   (، َفَيك 

 ()الحدث والزمن(2( = ))الزمن(  1+   )الحدث(  1الِفْعل  = )      •
•   ( =  (     )الحدث(1( = ) )ال زمن(0+   )الحدث( 1الَمْصَدر 

، ِبَأنَّ الِفْعَل ِبِصْيَغِتِه َيد لُّ َعَلى َشْيَئْيِن: الَحَدِث          َمْاِن، َوالَمْصَدَر َيد لُّ  َأْي اسَتَدلَّ َمْن َقْاَل: ِإنَّ الَمْصَدَر ه َو اأَلْصل  َوالزَّ
، َوَكَما َأنَّ الَوْاِحَد َأْصل  االثنَ  َوي َؤّكد  َذِلَك َما    (2) ْيِن َفَكَذِلَك الَمْصَدر  َأْصل  الِفْعِل،ِبِصْيَغِتِه َعَلى َشيٍء َوْاِحٍد: َوه َو الَحَدث 

َبة  ِمَن اآلَحْاِد، َفالوَ  َواِرزِمّي ِفي َفْصِل اأَلرثَماِطْيِقي، ِبَأنَّ "الَعَدَد ه َو الَكْثَر؛  الم َركَّ نََّما ه َو ر ْكن  َأْثَبَته  الخ  ْاِحد  ِإًذا َلْيَس ِبالَعَدِد، َواِ 
 (3) ِد".الَعدَ 
 اسِتْخَدْام  الَمْجم ْوَعاِت َوم َقْاَرَنت َها:  - ث 

ِف َعَلى َعَدِد َعَنْاِصر الَمْجم ْوَعْاِت َوم َقاَرَنِتهَ   و  ْوِل ِإَلى الَمْجم ْوَعِة  اتََّكَأ النَُّحْا؛  َوه م ي َحْاِول ْوَن ِإْثَبْاَت َأْصِل الح ر  ص  ا ِللو 
ًرا ِمَن الَعَنْاِصِر، ٍل ِمْنَها ع ْنص  ِئْيَسِة، َوَذِلَك ِباْعِتَبْاِر َعَمِل ك  ْكِم  643ْن َأْمِثَلِة َذِلَك َما َأْوَرَده  ابن  َيِعْيٍش)تَومِ   ( 4) الرَّ ه( َعْن ح 

ْوِف ِإنََّما ه َو َمْحم ْولل َعَلْيَها، َوِلَذِلَك َتْنَفرِ "  )َباِء الَقَسِم( َقْاَل: ْوِف الَقَسِم، َوَغْيرَها ِمَن الح ر  د  َعْنَها ِبأ م ْوٍر،  ِإنَّ )الَبْاَء( َأْصل  ح ر 
ْونَ  ْوِف ِإنََّما َيْدخ ل  َعَلى الم ْظَهِر د  : " ِباهلِل  ِمْنَها: َأنََّها َتْدخ ل  َعَلى الم ْظَهِر َوالم ْضَمِر، َوَغْيرَها ِمَن الح ر   الم ْضَمِر، َتق ْول 

ل  َعَلى الم ْضَمِر َكَما َتْدخ ل  َعَلى الظَّاْ  "، َفَتْدخ  ْوز  "َوَك  أَلَْفَعَلنَّ "، َو"ِبَك أَلَْذَهَبنَّ ِهِر، َواَل َتق ْول  ِمْثَل َذِلَك ِفي َغْيِرَها، اَل َيج 
،" " َواَل "َتَك"، َكَما ق ْلَت "ِبَك أَلْفَعَلنَّ َيْاِضّي اآلِتي (5) أَلَْفَعَلنَّ ْاش ِبالرَّْسِم الرِّ َوي َمثِّل ه ا م َحمَّد َكشَّ

 (6): 

 
 . 41. مرجع سابق، صالعربيالفكر الرياضي والنحو  كشاش، محمد:  (1)
. دمشااق: دار الفكر. ص  1. جاإلنصــاف في مســائل الخالف بين النحويين البصــريين والكوفيينه(:  577ابن األنباري، أبو البركات عبد الرحمن )ت  (2)

237 . 
 . 109م. ص  1930األدهمي،  . علق عليه محمد كمال الدين  1. طمفاتيا العلومالخوارزمي، أبو عبد هللا بن محمد الكاتب:  (3)

 
 . 42. مرجع سابق، ص  الفكر الرياضي والنحو العربيكشاش، محمد:  (4)
. بيروت: دار الكتب  1. تقديم: إميل بديع يعقوب. ط5.جشــرل المفصــل للزمخشــري ه(:  643ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين األسااادي الموصااالي)ت  (5)

 . 257م. ص  2001العلمية.  
 . 42. مرجع سابق، ص  الفكر الرياضي والنحو العربي  انظر: كشاش، محمد: (6)
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ت َمثِّ         اأَلْحر ِف  َوَبِقيََّة  ِئْيَسة،  الرَّ الَمْجم ْوَعَة  ت َمثِّل   الَقَسِم(  )َبْاَء  َأنَّ  الرَّْسِم  ِخاَلِْل  ِمْن  ِفي  َيتَِّضح   ْزِئيًَّة  ج  َمْجم ْوَعْاٍت  ل  
ِئْيَسِة، َفاااا )الَبْاء ( َتْدخ ل  َعَلى االسِم الظَّْاِهِر َوالَضمِ  (  الَمْجم ْوَعِة الرَّ ْيِر، َبْيَنَما )التَّْاء ( َفَتْدخ ل  َعَلى َلْفِظ الَجاَلَْلِة َفَقْط، َأمَّا )الَوْاو 

ِر  َأنَّ )الَبْاَء( َدَخَلْت َعَلى الم ْظهَ َفِإنََّها َتْقَتِرن  ِباالْسِم الظَّْاِهِر َفَقْط، ِلَذِلَك َفِإنَّ الَِّذي َدلَّ َعَلى َأنَّ )الَبْاَء( ِهَي اأَلْصل  ه َو  
ْت ِباسِم هللِا َتْعاَلى.  ْت ِبالم ْظَهِر، َو)التَّْاَء( اْخَتصَّ  َوالم ْضَمِر، َو)الْوْاَو( اْخَتصَّ

ْرِف َوه َو َمْسَأَلة  الَحْذِف، َفِإْن          َيْاِضيَّاِت َوِعْلِم الصَّ روِف  َحَدَث َحْذفل ِفي ح  َوي ْمِكن  َأْن َنِضْيَف أ ْنم ْوَذًجا َأَخَر َبْيَن الرِّ
ْرِفّي، َفَمَثاًل: ) َقْاَل = َفَعَل (  و)  ق ْل = ف ْل  ِذَف َما ي َقْاِبل ه  ِفي الِمْيَزاِن الصَّ (، َوالم َسوِّغ  ِفي َأنَّ )ق ْل =  الَكِلَمِة الَموزوَنِة، ح 

ِذَف َما ي َقْاِبل ه  ِفي الِمْيَزْانِ  َيْاِضيَّاِت ِعْنَد ِإْجَراِء َبْعِض الَعَمِليَّاِت  ف ْل( َهَو َحْذف  َعْيِن الِفْعِل )الَواو(، ِلَهَذا ح  ، َوِفي الرِّ ْرِفيِّ  الصَّ
 ِصْفًرا ِمَن الَبْسِط َوالَمَقاِم، َكَأْن َنق ْول:   الِحَسْاِبيَّة َكَعَمِليَِّة الِقْسَمِة َمَثاًل، ِفِإنََّنا َنْحِذف  

 
ْاِئَرِ؛(، َفالم َثلَّ         ث  َشْكلل َهْنَدِسيٌّ َيَتَأْلف  ِمْن َثاَلَْثِة  َوِمْن َجْاِنٍب آَخَر، َنِجد  َتَأثَُّر اللَُّغِويِّيَن ِبالَهْنَدَسِة ِمْن ِخاَلِْل:)الم َثلَِّث َوالدَّ

، َوِمْنَها الم َثلَّث  اْلَقاِئم . َوَشْيءل ه(:"َوَأْرضل م َثلََّثةل: َلَها ثَ 711َأْضاَلٍْع، َيق ول  ابن  َمْنظ ْوٍر)ت اَلَثة  َأْطَراٍف؛ َفِمْنَها الم َثلَّث  الَحادُّ
وعل َعَلى َثاَلِث َطْاَقاٍت" : َمْوض  م َثلَّثل
مَّة  َوالَفْتَحة  َوالَكْسَر؛ ، َكَما َأنَّ (1)    ِفي    الَكالمَ  . وِفي اللَُّغِة َنِجد  َأنَّ الَحَرَكْاِت َثاَلْث: الضَّ

،اسٌم و  ِمْن:   الَعَرِبيَِّة َيأَتِلف   ِْعَرْاِبيَّةل َظَهَرْت َظْاِهَر؛  الم َثلََّثْاِت، َوِهَي ظَ  ِفْعلل َوَحْرفل ْاِهَر؛ل  َوِبَما َأنَّ اللَُّغَة الَعَرِبيََّة ل َغةل اشِتَقْاِقيَّةل َوا 
ْوَف الَِّتي ت َحرَّك  ِبالَحَرَكْاِت الثَّاَلِْث ِبالم َثلََّثْاِت، َواهَتمَّ  206اللَُّغِويَّ الم َلقَّب ِبق ْطر ب)تل َغِويَّةل َتَنبََّه ِإَلْيَها الَعْاِلم    ه(، َفَسمَّى الح ر 

م ْخَتِلف الَمَعْاِني" "ِبَجْمِع الم َثلَِّث، َوَألََّف ِكَتْاًبا ي ْعَرف  ِبم َثلَِّث ق ْطر ب، َأْوَرَد ِفْيِه َثاَلِْثْيَن َلْفًظا م َثلًَّثا 
  (2). 

 
 . 123. بيروت: دار صادر. ص  3.  ط2. ج لسان العربه(:  711ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين األنصاري)ت(1)
 . 170م. ص  1986/  9، كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر. ع المثلثات اللغويةشوقي، جالل:  (2)

 ( ره  ظ  الم  +   رم  ض  الم  = ) 

 ( ره  ظ  م  )  الجاللة لفظ=  

 ( ر ه  ظ  الم  = ) 
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َها، مِ       مَّا اخت ِلَفْت َداَلَْلت َها، َفااا)ِبالَفْتِح(  َوِمْن َأْمِثَلِة األَْلَفاِظ الم َثلََّثِة ِفي الَعَرِبيَِّة، َكِلَمة  )الغْمر( ِبَفْتِح الَغْيِن َوَكْسِرَها َوَضمِّ
الَمَعْاِنيَتْعِني: ال َهِذِه  مِّ( َتْعِني: الرَّج ل الَجْاِهل، َوَقْد َنظَم  الِحْقد، َو)ِبالضَّ الثَّاَلَْثة ق ْطَرب    َمْاء الَكِثْير، َو)ِبالَكْسِر( َتْعِني: 
       (1)ِبَقْوِلِه:

 
ْاِئرِ         َظْاِم الدَّ ْاِئَر؛ ، فه َو َما ي ْعَرف  ِفي اللَُّغِة ِبالنِّ ْوِف الم ْعَجِم ِعْنَد َأْحَمَد ِبن َفْاِرس)تَأمَّا الدَّ ه( ِفي  395ي ِفي َتْرِتْيِب ح ر 

ْاِئِري، َوَذِلَك ِبَأْن َيْبَدَأ الَبْاَب ِبَحْرٍف َمَعيَّ  َظْاَم األَِلفَباِئي الدَّ ٍن َمَع َما َيِلْيِه، ث مَّ َيْنَتِقل  ِإَلى الَحْرِف  َمَقاِييِس اللَُّغِة، ِإْذ الَتَزَم النِّ
ْاِئَر؛  ِمااْن َحْيث  َباااَدَأْت، َمَثاًل: َبْاب  الَبْاِء َيْبَدأ  ِبااا)َبت(، ث   مَّ )َبث( ث مَّ )َبج( ث مَّ )َبح(... َوَهَكَذا، ث مَّ  الثَّْاِني َوَهَكَذا َحتَّى َتع ْوَد الدَّ

لِّ َأْبَوْابِ  ْوَف الِهَجاِئيَّة َعَلى َهْيَئِة َدْاِئَرٍ؛.َيع ْود  ِإَلى الَبْاِء َمَع الَهْمَزِ؛ )َبَأ( َوَهَكَذا ِفي ك  ًرا الح ر  ِه َيِسْير  م َتَصوِّ
(2) 

ْرِس اللَُّغوّي:  •  َأنظار  ِعْلم االجِتَماِع ِفي الدَّ
رِ         َوَتَطوُّ ن شْوِئِه  ِفي  البََّشرّي  الم ْجَتَمَع  َيْدر س   اإِلْنسْاِنيَِّة،  لْوِم  الع  ِمَن  َفْرًعا  االجِتَماِع  ِعْلم   َفالنُّشْوء   ي َعدُّ  َوَخَصاِئِصِه،  ِه 

ر  حْاَلتْاِن،   َوِدرْاَسة     (3) : ت َمثِّل  التََّغيَُّر االجِتمْاعّي،الثَّانيَّة  عيَّة، وَ : ت َمثِّل  الِبَناَء االجِتَماعّي َأو النُّظ َم االجِتماْ األ ْولى َوالتََّطوُّ
 اللَُّغِة االجِتَماعّي، َوه َو  اللَُّغِة ِبَوْصِفَها َظْاِهَرً؛ اجِتمْاعيًَّة َحظَيْت ِبَنْوٍع ِمَن االسِتْقاَلِل، ِممَّا َأّدى ِإَلى ظ هوِر م ْصطَلِح ِعْلمِ 

ِفي َعاْلَقِتها ِبالم ْجَتَمِع"،"ِدَرْاَسة  اللَُّغِة  
ْهدل اَل َيْسَتِحقُّ الَعنْاَء"،  (4) ياِق االجِتَماعّي ج  ْوِع ِإَلى السِّ ْوَن الرُّج   ( 5)و"َأنَّ ِدراَسَة اللَُّغِة د 

لوَك اللَُّغوّي ِبَهدَ  م  السُّ ِس َأِو الَمعْاييِر االجِتمْاعيَّة الَّتي َتْحك  ِف ِإعْاَدِ؛ التَّْفكْيِر في الَمقواَلِت َوالف رْوِق  لذلك ينبغي اكِتشْاف  األ س 
م  َقوْاِعَد الَعَمِل اللَُّغوّي، َوِمْن ثمَّ َتْوضْيح َمْوِقِع اللَُّغِة في الَحيْاِ؛ اإِلْنسانيَِّة. الَّتي َتْحك 
 (6 ) 

َوِمْن ه َنا، فِإنَّ ِعْلَم االجِتمْاِع    (7) الْيِب الَفْرديَّة".َفِإنَّ "الم ْعَطياِت االجِتماعيَّة ت سِهم  ِفي َتْحديِد َخصاِئِص اأَلسَ وعليه        
ْرِس اللَُّغوّي ِمْن ِخاْلِل الطَّاِبِع االجِتمْاعّي للَُّغِة، َففي اللَُّغِة الَعَربيَِّة َتْخَتِلف  ا الَلة  االجِتماعيَّة ِللَكِلَمِة َعِن َيَتقْاَطع  َمَع الدَّ لدَّ

الَلِة الم ْعَجميَّ  مّي َواِحدل، َفاألولى  ِة، َفِإذا ق ْلَنا )َيْرَحم َك هللا( َأْو )َيْرَحم ه  هللا( اخَتَلَفْت َداَلَلة  الِعباَرَتْيِن َمَع أنَّ الَمْعَنى الم ْعجَ الدَّ
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ِم َعلى الَميِِّت، َكَما َأنَّ في اللَُّغِة الَعَربيَِّة َكثيًرا مِ  َن األَلفاِظ اللَُّغويَِّة َتَغيَّرْت َدالَلت ها َمَع َتَغيُِّر  ِلَتْشميِت الَعاِطِس َواأل ْخرى ِللتََّرحُّ
ْمِح الَّذي ع وِلَج ِبالتَّْصحيِح؛ ِلي صْيَب الَهدَ  َرْت َدالَلة   الظُّروِف االجِتماعيَِّة، َفَكِلَمة  )م َثقَّف( َكاَنْت َتد لُّ َعلى الرُّ َف، ثمَّ َتَطوَّ

 َعَلى َمْن َيْقَرأ  الك ت َب الَكثْيَر؛ في َمجاالٍت م ْخَتِلَفٍة.  َهِذِه الَكِلَمِة الَيوم، ِلَتْدخ لَ 
         
الَعاِلِم االجِتَماعّي 1913-م 1857َوَكْاَن )دي سوسير( )         ِللظَّاِهَرِ؛ اللَُّغويَِّة ْمَن  َر االجِتَماعّي  م( َقْد اسَتَمدَّ التََّصوُّ

 ( 1)االجِتماعيَِّة"،  م(، َفَبنى "َنَظِريََّته  االجِتمْاعيَّة ِفي اللَُّغاِة َعاااَلى َأَساِس َنَظريَِّة )دوركايم( 1917  - م 1858َأميل دوركايم)
يِه "َنشاط الَجامْاَعِة" م ْسَتِقالا َعْن َأّي َفْرٍد ِمْن َأْفراِد الَجماَعِة، َذِلَك َأنَّ لِ  اوَده  الخاااّص، َكَما  َوَيعّد )دوركايم( َماا ي َسمِّ ْلَفاْرِد و ج 

ِبهَ  ا  َخااصا و جااْوًدا  االجِتماعيَِّة  ِللظَّااواِهاِر  ِبَأنَّ  َر  لْوِك  َقرَّ السُّ ِلِسمْاِت  َأنَّ  َكَما  االجِتمْاعيَِّة،  الظَّوْاِهِر  وِمَن  َظاِهااَر؛ل  َفاللَُّغة   ا، 
َره )دوركايم( َعِن الظَّاِهَرِ؛ االجِتماعيَّة َيْصدق  َعلى اللَُّغِة في نَ  ّل َما َقرَّ ، َفك  وًدا م ْسَتِقالا َظريَّة )دي سوسير(  االجِتمْاعّي و ج 

 (2)اللَُّغويَّة.
َمظْاِهٍر،         َثالَثِة  َتجّلى في  َقْد  ه   َيِجد  االجِتمْاِع  ِبِعْلِم  اللَُّغوّي  ْرِس  الدَّ ِلَتَأثُِّر  ل  َوالم َتَتبِّع   : اصِطنْاع  )دي سوسير(  اأَلوَّ

َد خ طواِتِه )َأميل دوركايم( ِلِدراَسِة   : َتْغليب  الَجاِنب  الثَّاني الظَّوْاِهِر االجِتمْاعيَّة، وَ الَمْنَهج االجِتمْاعّي الَوْضعّي، الَّذي َحدَّ
راَسِة في ِعْلِم اللَُّغِة،الثَّالث  االجِتمْاعّي ِللَُّغِة، وَ  َوِمْن َمالِمح  َتأثير )دوركايم( ِفي    (3) : استعمال الثُّنْائيَّات كَمْنَهٍج ِللتَّْقسْيِم َوالدِّ

 )دي سوسير(: 

ْهَده  ِلَتحقيِق اسَتقالِل ِعْلِم االجِتماِع، َوِحين اطََّلَع )دي سوسير( َعَلى م َؤلَّفاِت  فاَاخ صوصيَّة الِعْلِم:    - أ )دوركايم( َكرََّس ج 
الوَ  َذِلَك  ِفي  اللَُّغِة  ِعْلَم  أَلَنَّ  فْيِه؛  َنْفَسه   َوَجَد )دوركايم(  الَّذي  الَمَكاِن  َذاِت  ِفي  َنْفَسه   َوَجَد  ي َحقِّق  )دوركايم(  َلْم  ِلذاِتِه  ْقِت 

د( َما ِهَي ِإالَّ َظاِهَر؛ل َنْفِسيَّ  د  ، َواَل َمْنَهًجا َثاِبًتا، َفاللَُّغة ِفي َنَظِر)النَُّحاِ؛ الج  ةل، ِلَذا َسَعى )دي سوسير( ِإَلى  َمْوضوًعا م ْسَتِقالا
وِعِه ِمْثَلَما فَ   (4) َعَل )دوركايم(.َتْحقيِق االسِتْقالِل ِلِعْلِم اللَُّغِة ِمْن ِخاَلل اسِتْقالِل َمْوض 

سَبِة لاا)دوركايم(؛ أِلَنَّه َيعدُّ الّظاِهرَ نَظام الّظاِهَرِة:    - ب  َ؛  ت َعدُّ َقِضيَّة  النِّظام في الظَّواِهِر االجِتماعيَِّة نبراًسا أساسياا ِبالنِّ
َويَعدُّ )دي سوسير( اللَُّغَة ِنَظاًما م نَضبًطا    (5) وْفقَها الظَّواِهَر الطَّبْيَعيَّة،ِفي َسْيِرَها ْخاِضَعًة ِلَقوانْيَن َثاِبتٍة ت ْشِبه  ِتْلَك الَّتي َتسْير   

 ِبقواِعد م َعيََّنة.  
ِل َوظْيَفًة َأسْاسيًَّة ِللَُّغِة، َوَقْد         ألََثر  ِمْن ِخاْلِل  َتجلَّى َهذا اَوِمْن َجوْاِنب َتَأثُِّر ِعْلم اللَُّغِة ِبِعْلِم االجِتمْاِع اعِتبْار  التَّواص 

عن أغراضهم"    َتْعرْيِف اللَُّغوّييَن ِلم ْصَطَلِح اللَُّغِة، َفِمْن ِضْمِن َهذِه التَّْعريفاِت ما قاله ابن جني:"اللغة: أصوات يعّبر كّل قوم 
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ِلَذا َكْاَن االهِتمام     (2)االتِّصاِل َبْعضه م ِبَبْعض"،وقال إبراهيم أنيس:"اللَُّغَة ِنَظامل ع ْرفّي ِلر موٍز َصوتيٍَّة َيسَتِغلَُّها النَّاس  ِفي    (1)،
ناِتِه َأَثًرا ِمْن آثْاِر النَّْظَرِ؛ االجِتَماعيَّة ِللَُّغِة، َفَقْد اهَتمَّْت َمْدَرَسة  ب  ِبالَجاِنِب الَوظيفيِّ ِمَن اللَُّغِة َكَما   راغ*ِبِدراَسِة االتِّصاِل َوم َكوِّ

 .َغةِ اهَتمَّْت ِبَوظيَفِة اللُّ 
ياقيَّة)ِسياق  الَمْوِقِف( ت َمثِّل  امِتداًدا أِلََثِر ِعْلِم االجِتَمْاِع ِفي ِعْلِم اللَُّغِة، َفَقْد  1960-م1890و َنَظريََّة فيرث)       م( السِّ

ِدَراَسِتِه االجِتماعيَّة، ِمْن ِخالِل  َعْاِلِم اإلنثروبولوجيا )مالينوفيسكي(**  ِمْن ِدراسْاِت  "ِإنَّ    اسَتفاَد )فيرث(  َيقول  )فيرث(: 
ْزًءا ِمَن الَمَساِر االجِتماعّي، َأْي: َكَشْكٍل ِمْن َأْشَكاِل الَحياِ؛ اإِلن  سانيَّة، َوَلْيَس َكَمْجموَعٍة  اللَُّغَة َيْنَبغي َأْن ت ْدَرَس ِبَوْصِفَها ج 

  (3) ِمَن الَعالماِت االعِتباطيَّة َأِو اإِلشاراِت".
اللَُّغِة، َفالثُّنائيَّات   ويلحظ َأنَّ الثُّنائيَّات الَّتي ت َشكِّل  َمْنَهًجا ِمْن َمناِهِج الَبْحِث في ِعْلِم االجِتماِع، قد انَعَكَسْت َعَلى ِعْلِم        

؛ أِلَنَّه  ي شْير  ِإَلى ِفَئَتْيِن ه َما:  ت شير  ِإلى "الم َتَغيِّر الَّذي اَل َتكون  َله  ِإالَّ قيَمتاِن م ْمِكَنتاِن َفَقط، َفَمثاًل: ال ِجْنس  م َتَغيَّرل ث نائيٌّ
ْوِء َمْرَحَلَتْيِن َفَقط"  َوَكْاَن )دي سوسير( َقْد    (4)،الذََّكر  َواأل ْنَثى، َوَهذا الم ْصَطَلح  ي ْطَلق  َعَلى َنَظريَّاٍت ت َعاِلج  التََّغيَُّر ِفي ض 

ِصَف "ِبَأنَّه  َقاِئمل َعَلى )َهَوِس( التَّقسيِم،    اسَتعمل َهِذِه الثُّنائيَّاتِ  َكأ سلوِب َتْحليٍل ِلِنظاِم اللَُّغِة َحتَّى إنَّ َمْذَهَب )دي سوسير( و 
ِإْذ ي ْمِكن  ِإْرجاع  م ْعَظِم َما َأَتى ِبِه ِمْن َأْفَكاٍر ِإَلى ِقْسَمٍة ث نائيٍَّة َتعار ضيَّة".
(5) 

ثَُّنائيَّة  ِإَلى  ة  )الَفْرِد َوالم ْجَتَمِع( َلَها أََهمَّيَّةل َكبيَر؛ل ِعْنَد َأْصحاِب الَمْذَهِب االجِتماعّي، َوَقْد انَتَقَلْت َهِذِه الَفَمَثاًل: ث َنائيَّ        
راَساِت اللَُّغويَِّة، َوَيَتِضح  َذِلَك ِبَتمييِز )دي سوسير( َبْيَن اللَُّغِة َوالَكاْلِم، َفاللَُّغة  ت مَ  ثِّل  الَجاِنَب االجِتماعّي، ِفي حين ي َمثِّل   الدِّ

ا ه و اجتماعّي َوَما  الَكالم  الَجاِنَب الَفْردّي، َيقول  )دي سوسير(:" ِإنَّ الَفْصَل َبْيَن اللَُّغِة َوالَكالِم َيْعني َأْيًضا الَفْصَل َبْيَن مَ 
َثا ه َو  َوَما  َجْوَهرّي  ه َو  َما  َبْيَن  الَفْصَل  َفردّي،  َميََّز    (6) َنوّي"،ه و  َوالَكالِم  اللَُّغِة  َبْيَن  َتمييِز )دي سوسير(  ِمْن  َوانِطالًقا 

َمِل.   طحيَّة ِللج   )تشومسكي( َبْيَن الِكَفاَيِة َواأَلداِء، َوَبْيَن الب ْنَية الَعميَقة َوالب نَية السَّ
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َلماَء الَعربيَّة قد َتَنبَّهوا إِ         دراِك الَوظيَفة االجِتماعيَّة  ومن الجدير بالذكر َأنَّ ع  لى َطبيَعِة الَعالَقة َبْيَن اللَُّغِة َوالم ْجَتَمِع، َواِ 
أِلَنَّه   َوالَجماَعِة؛  الَفْرِد  َوالتَّأثيَر في َحياِ؛  التََّأثَُّر  َيَتباَدالِن  َوالم ْجَتَمَع  "اللَُّغَة  َله و جوًداِللَُّغِة؛ أِلَنَّ    ما ك لٌّ م تراِبطل ال انفصاَل 

 (1)َوَعَدًما، َوازِدهاًرا َوانِدثاًرا".
       ،" َقْد َأشاَر ِإلى "َأنَّ االجِتماَع اإِلنسانيَّ َضروريٌّ اللَُّغوّي االجِتماعّي،  الِفْكِر  لدون َأَحَد رّواِد  َوه َو   (2) َوكاَن ابن  خ 

ذَ  َوَيْظَهر   االجِتماِع،  ِعْلِم  َوْضِع  في  َسَبَقه   َكما  ِباللَُّغِة،  االهِتماِم  في  )إميل دوركايم(  َسَبَق  َقْد  َيكون   في  ِبَذِلَك  َجلياا  ِلَك 
َمِتِه، م َقدِّ
: "اعَلْم َأنَّ   (3)  ناَعِة، َيق ول  لدون اللَُّغَة َمَلَكًة َشبيَهة ِبالصِّ ناَعِة، ِإْذ  َوَقد َعدَّ ابن  خ  لَّها َمَلكاتل َشبيَهةل ِبالصِّ  اللُّغاِت ك 

ل  ِهَي َمَلكاتل في اللِّساِن ِللِعباَرِ؛ َعِن الَمعاني، َوجوَدتها َوق صورها بَحسب َتماِم الَمَلَكة َأْو ن قصاِنها... َوالَملكات    اَل َتْحص 
لدون َميََّز   : "إنَّ َمَلَكَة َهذا اللِّساِن َغْير ِصناَعِة الَعربيَّة،  ِإالَّ ِبَتكراِر اأَلفعاِل، َكما َأنَّ ابَن خ  ناَعِة، َيقول  َبْيَن الَمَلَكِة َوالصِّ

َبب  في َذِلَك َأنَّ ِصناَعَة الَعَربيَّة ِإنَّما ِهَي َمْعِرَفة  َقوانيِن َهِذِه ال ة"،َوم سَتغنية َعْنها في التَّعليِم، َوالسَّ  ( 4)َمَلَكِة َوَمقاييِسها َخاصَّ
د  الِكفاَيَة اللَُّغويَّة   ِمْن َحيث ِهَي الَمْعِرَفة َوفي َتمييِزِه َهذا َيْقَتِرب  منه ِبو ضوٍح )تشومسكي( في َنَظريَِّتِه التَّوليديَّة الَّتي ت َحدِّ

منيَّة ِبَقواِعِد اللَُّغِة.  ( 5) الضِّ
لٍّ مْنهما، َوَتناَوَل  وامَتدَّت أنظار ابن خلدون ِإلى َقضايا ل َغويَّة أ خرى، فَ        َتَكلَّم عَن اللَُّغِة َواللِّساِن َوَمفهوِمِهما، َوَطبيَعِة ك 

ِبالم ْجَتَمِع، َوم حاَوَلة الَكْشِف عَ  اللَُّغِة  الَعميِق َعالَقَة  ِبالنََّظِر  َوَتناَوَل  اللَُّغوّي،  ِر  الب ْنيِة  َقِضيََّة التََّطوُّ َبْيَن  ْن َمدى المواَءَمة 
ريف بن هاشم ) بحر الّرجز(: (6) ة َوالب ْنَيِة االجِتماعيَِّة،اللَُّغويَّ   ( 7) َوِمثال  َذِلَك: َما َأوَرَده  ابن  خلدون َعلى ِلساِن الشَّ

 تبّدي َماضي الجبار َوَقال لي          َأشكر  َما نحنا شي َعليى رضاشِ                
 َنحن  غدينا فصادفوا َما َقضى َلنا     َكما صـاَدفــت طـعــم الـزنـَــاِد طشاشِ              

ِة )رضاش( َتلَحق  َففي الَبْيَتيِن َنْلَحظ  َكِلَمَة )أحنا( َبداًل ِمْن َكِلَمِة )حنا( َأو َما ي قاِبلها ِبَلْهَجِة أَهل الَجزيَر؛، َوفي َكِلمَ      
(، َفضاًل َعْن َظواِهر َلْهجيَّة أ خرى،  الّشين في ِنهاَيةِ   الِفْعِل، َوفي الَبيِت الثَّاني َنِجد  الِفْعَل )نصدفوا( َبداًل ِمَن الِفعِل)نصدف 

َأنَّه ِمَن  يفَترض  ِمّما َيَتميَّز ِبه َكالم  أَهل الَمْغِرب الَعَربّي، َوَيقوم َدلياًل َعلى َأنَّ َهذه اأَلبيات َمنحوَلةل َعلى الّشريِف الَّذي  
          (8) الِحجاِز َوَلهَجته ِحجازيَّة.

 
م. ص  2015/ 213العراق. ع –. مجلة األساااااااتاذ. جامعة بغداد  دراســـــة إجرائّية –مقدمة ابن خلدون  مقاربة لســـــانّية في  الطائي، نعمة دهش فرحان:  (1)
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ْرِس اللَُّغوّي:    •  َأنظار  ِعْلِم النَّْفِس في الدَّ

ْرِس اللَُّغويِّ ي َبيِّن  َلَنا َحقيَقَة الَمعاني الَخفيَّة َوراَء النَّّصِ         ، ِلذا َيْنَبغي َأْن َيكوَن اللَُّغويُّ  ِإنَّ ِدراَسَة ِعْلِم النَّْفِس َوَأَثِرِه في الدَّ
راساِت النَّْفسيَِّة، "َفَيْعِرف  ِمَن النَّْفِس اإِلنسانيَّةِ  راساِت اللَُّغويَِّة، َوَما َيْهديِه ِإلى َأَثِر النَّْفِس في  َذا َمْعِرَفٍة ِبالدِّ  َما َيتَِّصل  ِبالدِّ

اللَ  (1) اللَُّغِة"؛ ِة  ِة ِبَحسِب الَحاَلِة النَّْفسيَّ أِلَنَّ ِعْلَم النَّْفِس َله  َأَثرل َكبْيرل في َدالَلِة الَكِلماِت، َكَما َأنَّ اإِلْنساَن َيَتَعاَمل  َمَع َهِذِه الدَّ
 الَّتي َيم رُّ ِبها. 

ْطالق َها َعَلى اأَلْعَمى ه وَ         ِمْن َبْاِب التَّفاؤ ِل  َفاإِلنَسان  َمَثاًل: َقْد ي ْطِلق  َلْفَظَة )الَبصْيِر( َعَلى الم ْبِصِر َوَعَلى اأَلْعمى، َواِ 
وِع ِنْعَمِة الَبَصِر ِإَلْيِه، َوِمْنه  َأْيًضا َلْفَظة  )َبْلهاء(  الَّتي ت ْطَلق  َعَلى الَمْرأَِ؛ الَكاِمَلِة الَعْقِل؛ َوَذِلَك َخوًفا ِمَن اإِلصاَبِة ِبَعْيِن    ِبر ج 

اِمِع،  (2) الَحسوِد، ثاَرً؛ الهِتماِم السَّ ِه ِللم باَلَغِة ِفي الَوْصِف َواِ  يِء ِباسِم ِضدِّ ِجْبنا  َفَمَثاًل: ِإَذا أ عْ َكَما َأنَّنا َكثيًرا َما ن َعبِّر  َعِن الشَّ
ذا اسَتْحَسنَّا َشْيًئا ق ْلَنا )َفظيع(!! َفاإِلنسان  َيْلَجأ  ِإَلى مِ  ْثِل َهِذِه التَّعبيراِت؛ أِلَنَّ  ِبَشْخٍص َوَصْفناه  ِباا )َشيطان( َأْو )َملعون(!! َواِ 

ا ِفي َنْفِس الم َتَكلَِّم.      (3)َلها اهِتماًما َخاصا
ْرس  اللَُّغويُّ       راَساِت النَّْفسيَِّة ِفي َتْفسيِر َبْعِض  َوَكْاَن الدَّ راَساِت النَّفسيَِّة، َوَأَخَذ َيْنَتِفع  ِبَحقاِئِق الدِّ َتَأثََّر ِبالدِّ الظَّواِهِر   َقْد 

لِّ َأْبعاِدَها َدْرًسا َله ، َيَتناَول  اللَُّغَة  (4)اللَُّغويَّة، ِبَوْصِفَها َظاِهَرً؛ َلها ِصالتل م ْرَتِبَطةل َمَع ِتْلَك  َفَقْد َجَعَل ِمَن الظَّاِهَرِ؛ النَّْفسيَِّة ِبك 
اخليَِّة ِللنَّْفِس الَبَشريَِّة.        (5)الَعواِلِم الدَّ

دْوِر اللُّ         ِث َقْبَل ص  ْرِس اللَُّغويِّ النَّْفسّي ه َو ِدَراَسة  الَعَمليَّاِت الَعْقليَِّة ِعْنَد الم َتَحدِّ دوِرَها ِمْن ِقَبِل  َغِة وَ َوَمَجال  الدَّ ِعْنَد ص 
رفّي َوالنَّْحوّي َوا ْوتّي َوالصَّ الليّ الم َتَكلِِّم، َكَما َوَيْدر س  االكِتساَب َواإِلدراَك َلَدْيِه َوْفَق الم سَتَوياِت: الصَّ ، َفَمَثاًل: ِعْلم  النَّْفِس  (6)   لدَّ

اللَُّغويّ  ْرس   َبْيَنَما الدَّ اإِلنساِن،  لوَك  َوْفَق    َيْدر س  س  َوَتْحِليَله   اللَُّغويَِّة،  اللَُّغِة َحسَب الم سَتَوياِت  لوِك ِفي  السُّ َهَذا  َأَثَر  َيْدر س  
 الَمَعاييِر اللَُّغويَِّة َوالنَّفسيَِّة. 

ْرِس اللَُّغوّي ِبِعْلِم النَّْفِس ِمْن ِخالِل الَعْاِلِم اللَُّغوّي ا       م(  1949-م 1887أَلْمريكّي ليونارد بلومفيلد )َوَقْد َنْسَتْشِعر  َتَأثَُّر الدَّ
لوكيَِّة  1921الَّذي َمَزَج ِدراَسَة اللَُّغِة ِبم ْعَطياِت ِعْلِم النَّْفِس، َفَتَأثََّر ِبأ ْستاِذِه )وايس( َعْاَم ) م(، َوَجَعَله  َيميل  ِإلى النََّظريَِّة السُّ

 
 . 61م. ص  1951. القاهر؛: مطبعة الشبكشي.  1، طالمدخل إلى دراسة الّنحو العربي على ضوء الّلغات الّسامّيةعابدين، عبد المجيد:  (1)
.  8العراق. م –، مجلة جامعة كركوك للدراساات اإلنساانية. جامعة كركوك أثر العامل الّنفسـي في تغير دالالت األلفاظ  انظر: محيي الدين، فرهاد عزيز: (2)
 . 20م. ص  2013/ 1ع
. وانظر: محيي الدين، فرهاد عزيز: أثر العامل النفسااااااي في 80م. ص  1969، حلب: مكتبة الشااااااهباء.  الوجيز في فقه اللغةانظر: األنطاكي، محمد:  (3)
 . 12ير دالالت األلفاظ، مرجع سابق. ص  تغ

 
 . 329، مرجع سابق. ص  مقدمة للقارئ العربي –علم الّلغة  انظر: السعران، محمود:  (4)
محمد مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنساانية واالجتماعية. جامعة    ، بين األدبيات الّلسـانية والّدراسـات الّنفسـّية  –علم الّلغة الّنفسـي انظر: كعواش، عزيز: (5)
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لوكّي الطَّريَقة الَوحيَد؛ الَّتي ي ْمِكن  في َضوِئَها ِدراَسة  الدَّالالِت اللَُّغويَّة،  َواْنَتَهى ِإلى اعِتباِر عِ   (1) في ِعْلِم النَّْفِس، ْلِم النَّْفِس السُّ
لوكّي. ليل  َعَلى َذِلَك َتَوقُّف ه  َأَماَم الَحَدِث الَكالمّي َوَتْحليل ه  ِفي َضْوِء الَمْذَهِب السُّ  (2)َوالدَّ

لوكّي َظاِهٍر" لد( َيْنظ ر  ِإلى اللَُّغِة َعَلى َأنَّهاِلَذا، َفاِإنَّ )بلومفي        "ِنَتاجل آليٌّ َواسِتجاَبة َكالميَّة ِلحاِفٍز س 
َأْي َأنَّ اللَُّغَة    (3)   

ِسْلِسَلةل ِمَن الِفْعِل الم ثْيِر َوَرِد ِفْعِل االسِتجاَبِة،
ِإَذْن، َفالَمْنَهج  اآلليُّ الَّذي اتََّبَعه  )بلومفيلد( ِفي ِدراَسِة اللَُّغِة ه َو َمْنَهجل    (4) 

دوِد الم ثْيِر َواالسِتجاَبِة َعَلى  لوَك الَبَشرّي ِفي ح  ر  السُّ راَسات  النَّفسيَّة. ي َفسِّ  ِغراِر َما َتقوم  ِبِه الدِّ
ّل ِمْن فرويد*)        م( ِبالاّلشعور الَفْردّي َوالَجْمعّي 1961  -م 1875م( ويونغ*)1939  - م   1856بل َإنَّ اهِتماَم ك 

ِللظَّاِهَرِ؛ اللَُّغويَّةِ  راَساِت النَّْفسيَِّة  ِماْن ِخاالل    (5) َواأَلَدبيَّة،  َكْاَن َله  َأَثرل َكبْيرل ِفي َتْطويِر الدِّ َهااَذا  َباَرَز  ِدراَسِة الَعالَقاِت  َوَقااْد 
الليَّة ِفي النَِّص اللَُّغوّي، ْخصيَِّة الم ْبِدَعِة، َواألَْبعاِد الدَّ عور ِفي الشَّ ش  الم َتَداِخَلة َبْيَن الالَّ
َوه َناَك َمْن اهَتمَّ ِبَتحليِل النُّصوِص    (6)

َما َتداعياٍت اَل حَ   (7)َتْحلياًل َنْفسياا، َس َقاِعَدَ؛ َأنَّ الاّلشعوَر َمْبنيٌّ ِمْثَلَما َأنَّ اللَُّغَة َمْبنيَّةل، َوَأنَّ ِلك لٍّ ِمْنه  ْصَر َلها ِمْن َعناِصر  َفَأسَّ
 (8)َمْحدوَدِ؛ الَعَدِد.

ْمَلِة َأْو َربْ        طحيَّة ِمَن الج  نَّ َمَفاهيَم )تشومسكي( َحْوَل ِبناِء الِعباَرِ؛ َوالتَّْحويالِت، َواشِتقاِق الب ْنَية السَّ طحيَّة  وا  ِط الب ْنَية السَّ
ّل َذِلَك َكاَن َناِبًعا ِمْن  ِبالَمْعَنى الَعميِق، َوالنََّظريَّاِت النَّحويَّة الَحديَثة ِمْن َتوليديَّة َوَتحويليَّة َوتوزيعيَّ  ة َوِنظاميَّة َوَتَكام ليَّة، ك 

م( ي َعدُّ ِفي ِكتاَباِتِه اللَُّغويَّة ِمَن الَّذيَن انَتَهجوا التَّْفسيَر  1960-م 1875َكَما َأنَّ فندرس) (9)َأَثِر ِدراساِت ِعْلِم النَّْفس اللَُّغوي،
ٍة، َفَكاَن ي اَلِحظ  التَّقار َب الَحاّد َبْيَن الَعَمليَّاِت الَكالميَّة الَعقليَّة ِبِتْلَك الِوْجدانيَّة النَّفالنَّْفسّي ِللظَّواِهِر اللَُّغويَّة ِبِصفَ  سيَّة،  ٍة َخاصَّ

ِك الَحْاَلِة النَّفسيَِّة ِللم خاَطِب  َأْي َأنَّ الَجاِنَب الِوْجَدانّي ِفي ِإدرا   (10) َواْنَتهى َجاِزًما َأنَّ ك لَّ َحَدٍث َكالميٍّ َيْحِمل  َأَثًرا انِفعالياا،
 م ِهمٌّ ِفي َتْفسْيِر الَمْعنى. 

راَساِت الَبالغيَِّة مث      راَساِت الَعَربيَّة َنِجد  َبْعَض الَباِحثْيَن َقْد َرَبَط ِعْلَم النَّْفِس ِبالدِّ ل: َأمين الخولي في  َوِفي َمَجاِل الدِّ
قيَقة ِفي الف نوِن اأَلَدبيَّة ومنبحثِه )الَبالَغة َوِعلم النَّفس(، وَ  هم :  ه َناَك َمْن اهَتمَّ ِباأَلْبعاِد النَّفسيَِّة ِللَعناِصِر الَفّنيَِّة َواللَُّغويَّة الدَّ
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عّز الّدين إسماعيل في ِكتاِبِه )التَّفسير النَّفسي ِلأَلَدب(، َوريكان إبراهيم في كتابه )نقد الّشعر في المنظور الّنفسي(، ِإْذ  
اِعِر النَّفسيَِّة.تَ  َث َعْن ِعْلِم النَّْفِس َبْيَن النَِّص َوالنَّْقِد َوالَجماِل َوَعْن َحاالِت الشَّ  ( 1) َحدَّ

الَعالَقِة في       َهِذِه  فاعَتَمَد  َوالَبالَغِة،  النَّْفِس  ِعْلِم  َبْيَن  الَعالَقة  ِدراَسِة  انَفَرَد في  الخولي(  مَ َفَمثاًل: )َأمين  سَأَلة  م َعاَلَجِة 
ياِق النَّفسّي َأو الَمعِرفة النَّفسيَّة، َفالَفهْ  حيح  ِللقرآِن  )ِإعجاز القرآن( الَّتي َتحتاج  في َتَصّوِرِه ِإلى َأن ت دَرَس في َضوِء السِّ م  الصَّ

ّل ما فيه ِمْن  الَكريِم ال َيقوم  في َنَظرِه ِإالَّ َعلى إدراِك َما اسَتخَدمه ِمْن َظواهر َفنيَّة َبالغيَّة ِبوساَطةِ   الَقواِعد النَّفسيَّة، َفك 
طالٍة َوترتيٍب َوم ناسَبٍة... ال ي َعّلل ِإالَّ ِبالَفْهِم النَّفسّي َوحَده. شارٍ؛ َوتكراٍر َوا  طناٍب َوتوكيٍد َوا  إيجاٍز َوا 
 (2)   

راسة  َوفي الَعَمِل اأَلَدبّي َيرى )الخولي( َضروَر؛ اعِتماد َحيا؛ اأَلِديب، ِلذا           اِعر َأبا الَعالء الَمعّرّي ِبالدِّ َنراه  َتناَوَل الشَّ
ل ِإليها َأنَّ َظاِهَرَ؛ )التَّ  َمة الَباِرَز؛ في  النَّفسّية م حاِواًل َفْهم َشخصيَِّتِه َفْهًما َنْفسياا، َوَكاَن ِمن النَّتاِئج الَّتي َتَوصَّ ناق ض( ِهَي السِّ

لوِكه، َلْيَس في الَمساِئِل الدّ  ّل آراِئِه، َوَأفَكاِرِه، َومواِقِفه.س  نَّما في ك   (3)ينيَّة َفَحسب، َواِ 
 اأَلنظار  اآلنّية في الّدْرِس الّلغوّي  •
لوٍم أ خَرى َكالتَّاريِخ َوِعْلِم النَّ         ْرِس اللَُّغويِّ الَحدْيِث ت ْدَرس  اعِتماًدا لع  ِم االجِتماِع  ْفِس َوِعلْ َكْاَنْت اللَُّغة  َقْبَل ظ ه وِر الدَّ

موليًَّة،  َوالَفْلَسَفِة، ِإالَّ َأنَّ َهذا الَواِقَع َأرََّق الّلسانييَن الَباحثيَن َعْن َطراِئَق أ ْخَرى َجدْيَدٍ؛ َتكون  َأْكَثَر عِ  لميًَّة َوِدقًَّة َوَموضوعيًَّة َوش 
لِّ ِدراَسٍة اَل َتْنَطِلق  ِمنَ  اللَُّغِة ِبَحدِّ َذاِتَها، َفَنَتَج َعْن َهذا الرَّْفِض ظ هور  َتيَّاٍر ِلسانيٍّ َجدْيٍد،    َوَقْد َحدا ِبِهْم َهذا ِإلى َرْفِض ك 

 َأْي َأنَّ َهذا الَمْنَهَج َجاَء ِبَسَبِب َرْفِض الَمْنَهِج التَّاريخّي الَحَركّي.  (4) ه َو الَمْنَهج  الَوْصفّي اآلنّي،
لِّ َما َيحوط ه  ِمْن م الَبساٍت َتاريخيَّ         ْرِس اللَُّغويِّ الَغربيِّ ِبك  ٍة َوَثقافيٍَّة ِإَلى الدَّرِس  َوالَوْصفيَّة  َمْنَهجل َتمَّ اسِتعاَرت ه  ِمَن الدَّ
َهذا التَّعميَم الَوصفّي    يِّ الَعَربيِّ الَحديِث، َوِبما َأنَّ الَوصفيََّة ِعْنَده م َمْنَهجل َعامٌّ ِفي اللَُّغِة، َفَقْد َأَخَذ الم ْحَدثوَن الَعَربالنَّْحو 

ْت ِعْنَد َجماَعٍة ِمَن اللِّسانّييَن ِمْن َأْمثاِل:  َوَكْاَنْت َمالِمح  َهذا الَمْنَهِج الَوصفيِّ اآلنيِّ َقْد َبَرزَ   (5) َعلى اللَُّغِة ِبجواِنِبها َكافًَّة،
َوَيْدعو َهذا الَمْنَهج  ِإلى ِدراَسٍة َتَتعاَمل     (6) )أنطوان مارتي( َو)دي سوسير( َو)بودوان كورتناي( َو)األمريكي واتني( َوَغْيره م،

َل َمْن َفِطَن ِإلى َذِلَك. َمَع اللَُّغِة ِمْن َمْنظوٍر َنَسقيٍّ م َجرٍَّد، َوَكْاَن )دي سوسير( أَ   وَّ
َفِإنَّه  َنَسقل م ْسَتِقلٌّ َيتَِّخذ ه  َأْفراد         ة، َوِمْن ثمَّ  ه  الخاصَّ اللِّساِن الواِحِد َوسيَلًة    َواللَُّغة  ِعْنَد )دي سوسير( ِنَظامل َله  َقواِعد 

ِل، َمَع الِعْلِم ِبَأنَّ َهذا النََّسَق َأِو النِّظامَ  َها َعَلى َبْعٍض، َوَكْاَن  ِللتَّواص  اخليَِّة َيعَتمد َبْعض   ي َمثِّل  ِكياًنا م ْسَتقالا ِمَن الَعالقاِت الدَّ
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َغوِيَّةِ  الد ِراساتِ  فِي الَمْعرِفِيَّة   األنظار 
ُّ
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ْرِس   ِر الِبنائّي ِللَُّغِة ِإحالَل الَوصفيَِّة َمَحلَّ النَّْظَرِ؛ التَّاريخيَِّة في الدَّ َز  ِلَهذا َميَّ   (1)اللَُّغوّي،َهَدف  )دي سوسير( ِبهذا التََّصوُّ
ْرِس اللغوي،   : ِعْلم  اللَُّغِة الّدياكرونّي  الثَّانَية  : ِعْلم  اللَُّغِة الِسنكرونّي )التَّزام نّي(، وَ األ ْوَلى )دي سوسير( َبْيَن َحالَتيِن ِفي الدَّ

ِر ِإنَّما ه َو َزَمنيٌّ فااَ  )التَّعاق بّي(، َفك لُّ َشيٍء َيَتَعلَّق  ِبالجاِنِب الثَّاِبِت ِلِعْلِم اللَُّغِة ِإنَّما ه َو َتزام   ، َوك لُّ َشيٍء َيَتَعلَّق  ِبالتََّطوُّ نيٌّ
رّي َعلى الّتوالي. اّلِن َعَلى َحاَلٍة ل َغويٍَّة َوَجاِنٍب َتَطوُّ )التَّزام نيَّة َوالتَّعاق بيَّة( َيد 
 (2 ) 

لَ         الزَّماَن  أِلَنَّ  اللَُّغويَِّة؛  ِللظَّواِهِر  التَّاريخّي  التَّفسْيَر  َتْرف ض   سوسير(  )دي  ِعْنَد  الَوصفيَّة   العاِمل   َوالنَّْظَر؛   ه َو  ْيَس 
يِر الَّذي َيْطَرأ  َعلى َهذا الَعْصِر َأْو َذاك ِمْن  الَفْيَصل ِفي ِدراَسِة اأَلشياِء، َبْل ِإنَّ الزَّماَن ه َو م َجرَّد  ِإطاٍر َلها، َأمَّا ِعلَّة  التَّغي

ٍة أ خَرى ِفي َعالقاِت  َعناِصر اللَُّغِة ذاِتَها، فَتكمن  ِمْن ِجَهٍة ِفي َطبيَعِة الَعناِصِر الم َرّكَبِة َلَها ِفي َلْحَظٍة َمعلوَمٍة، َوِمْن ِجهَ 
  (3)الب نَية القاِئَمة َبْيَن الَعناِصِر.

ْرِس النَّْحوّي الَعربّي َحيًِّزا َكبيًرا ِفي َتَبّني َهذا الَمْنَهج اللَُّغوّي الَجديد َعْن َطريوالوَ         َلْت ِفي الدَّ ْعَوِ؛ ِإليِه  صفيََّة َشكَّ ِق الدَّ
واد َوَضعوا  ِفي الَبْحِث َوالتَّأليِف، َأْو َعْن َطريِق َنْقِد النَّْحِو الَعَربّي الَقديِم ِبَأنَّه  ي َخاِلف  َهِذِه ال َوْصفيَّة، َفَمَثاًل: الَوصفّيوَن الرُّ

ًسا م َعيَّنة؛ ِلَتكوَن ن ْقَطَة االنِطالِق ِفي اسِتبداِل الَمْنَهَج الَوصفيَّ بالَمْنَهِج النَّحوّي الَعَربّي ، َوَأنَّ   َهذا الَمْنَهَج ه َو الَكفيل   أ س 
َد؛  ِبَتخليِص النَّْحِو الَعَربّي ِمْن م ْشِكالِتِه ال ِرِهم    –م َتَعدِّ ِس    (4)أِلَنَّ َهذا الَمْنَهَج َلْيَس َوليَد أْفكاِرِهم،  –َحْسَب َتَصوُّ َوِمَن األ س 

راِع َبْيَن الَماضي َوالَحاِضِر ب ْؤَرً؛ ِلَصْهِر التُّراِث الَعَربيِّ ِفي م َجَعلوا َقضيََّة الصُّ ْرِس اللُّ   الَّتي َنادوا ِبها: َأنَّه  َغويِّ  ب وتَقِة الدَّ
َمًة َمْنَهجيًَّة ِلَهذا االسِتْبداِل، ؛ ِلَتكوَن م َقدِّ الَغربيِّ
ْن م ْكَتماًل، َفَيْنَبغي ِإعاَد؛  النََّظِر    (5) َفَكَأنَّ التُّراَث اللَُّغوّي ِمْن َمْنظوِرِهم َلْم َيك 

 فيِه ِبما َيَتماشى َوالدَّرس اللَُّغوّي الَغربّي.  
ِس أَ         لَِّها، َوِمَن األ س  ْرَس اللَُّغوّي الَغربّي ِباعِتباِرِه الَمْنَهَج اأَلْمَثل ِلِدراَسِة ل غاِت الَعاَلِم ك  ِبالرُّْغِم ِمَن    يًضا َأنَّه م الَتَزموا الدَّ

رِس اللَُّغويِّ  الَفواِرِق الَحضاِريَِّة َوالِفْكريَِّة َوالزَّمانيَّة َوالَعقديَِّة الَّتي َتم رُّ ِبَها ك لُّ أ مٍَّة، ثّم إنَّ  ه م َقاموا ِبَتطبيِق َهذا الَمْنَهِج َعلى الدَّ
الَعَربّي، َواتََّخذوا م ْصَطَلَح الِعلميَّة َسَبًبا ِللتَّطبيِق.
(6)  

 
 :الَخاِتَمة  

لوِم الَمعِرفيَِّة الم خَتِلَفةِ        راساِت َبْيَن الع  ِل التَّأثيِر َوالتََّأثُِّر في الدِّ ، َبْل ه ناَك َتكام لل َبْيَنها  ال ي وَجد  فاِصلل َيْمَنع  ِمْن َتباد 
 ِبالرُّغِم ِمْن اختالِف الَمجاالِت، َواْنَتهى الَبْحث  ِبالنَّتاِئِج اآلتَيِة: 

 
 . 36م. ص 2001المصرية.  . القاهر؛: مكتبة النهضة  3، طأصول تراثية في اللسانياتانظر: حسام الدين، كريم زكي: (1)
 . 100، مرجع سابق. ص  علم اللغة العام:  دي سوسور، فرديناندانظر:  (2)
 . 37، مرجع سابق. ص  أصول تراثية في اللسانياتانظر: حسام الدين، كريم زكي: (3)

 
 . 80، مرجع سابق. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (4)

 .88، المرجع السابق نفسه. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (5)

 . 91-89، مرجع سابق. ص  تقويم الفكر النحوي عند اللسانيين العربانظر: عيد، سلمان عباس:  (6)
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َوِعْلم   ْرس  اللَُّغوّي ِبعلوٍم َمْعِرفيٍَّة م ْخَتِلَفٍة، ِمنها: َنَظريَّة داروين، َوِعْلم الفيزياِء َوالرِّياضيَّات َوالَهنَدَسة، َتَأثََّر الدَّ   •
 االجِتماِع َوِعْلم النَّْفِس. 

ْرِس اللَُّغوّي في الَمْنَهِج َوالَمفاهيِم  • لوِم الَمْعِرفيَِّة في الدَّ راِت. َتَجلَّى َتأثير  الع   َوالنَّتاِئِج َوالتََّصوُّ
َوَسَلكوا َمساِلَكه   • َوالرِّياضيَّة،  َوالَمبادَئ الفيزيائيَّة  اللَُّغِة في أ صوِلِهم النَّْحويَّة اأَلِدلًَّة  َلماء   َمْعِرَفِة  َطبََّق ع  م في 

ْكٍم ما.  الَمواِد َوالب رهاِن َوالتََّأكُِّد ِمْن ح 
َلماء  اللَُّغِة إِ  • دراِكِهم ِللَوظيَفِة النَّفسيَِّة َواالجِتماعيَِّة ِللَُّغِة. َتَنبَّه ع   لى َطبيَعِة الَعالَقِة َبْيَن اللَُّغِة َوالم ْجَتَمِع، َواِ 
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نسانية واالجتماعية.  ، مجلة االندلس للعلوم اإلالبنيوية )النشرة والمفهوم(بلعفير، محمد بن عبد هللا بن صالح:   •

 م. 2017/ 15. ع16جامعة األندلس. م 
.  دراسة مقارنة بين العربية واليوربوية  –في نظرية التطور وثنائية أصول ألفاظ اللغة  جمبا، مشهود محمود محمد:   •

 م. 2006. ديسمبر 36السودان. م   –مركز البحوث والدراسات اإلفريقية. جامعة إفريقيا العالمية 
  – .مجلة جامعة اإلمام. كلية اآلداب  األصل النحوي توالي االمثال اللفظية والمعنوية الحمد، منير؛ بنت محمود:   •

 ه.  1427. شوال/ 1الرياض. ع 
الرياضياتالحميضات، محمود:   • واللغة في  اللغة  القطانالرياضيات في  تربوية.مركز  /  7،8فلسطين.ع  -. رؤى 

 م. 2002
، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية  األسس والمفاهيم   –كي التحويلية التوليدية  نظرية تشومسدرقاوي، مختار:   •

 م. 13/2915الشلف. ع  –واإلنسانية. جامعة حسيبة بن بوعلي 
. مجلة المنتدى األكاديمي.  دراسة وصفية  – التكامل المعرفي بين اللسانيات وعلم االجتماع  رشراش، أحمد الهادي:   •

 م. 3/2018عليبيا.   –جامعة طرابلس 
، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية. جامعة اليرموك  مظاهر الوسطية في مواقف براغ اللسانيةالشايب، فوزي حسن:  •
 م. 2012. 119/30األردن. ع  –
. دراسات الجامعة اإلسالمية  دراسة لغوية   -اللهجات العربية وعالقتها باللغة العربية الفصحى  شفيع الدين، محمد:   •

 م. 2007. ديسمبر 4تاغونغ. م العالمية شي
 م. 1986/  9، كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة قطر. ع المثلثات اللغويةشوقي، جالل:  •
. مجلة األستاذ. جامعة بغداد  دراسة إجرائية   – مقاربة لسانية في مقدمة ابن خلدون  الطائي، نعمة دهش فرحان:   •
 م.  213/2015العراق. ع –
، مجلة دراسات العلوم  نتقال الداللة المعجمية من المادي إلى المعنوي في المعجم العربي اعرار، مهدي أسعد:   •

 م. 2/2003. ع30فلسطين. م  –اإلنسانية واالجتماعية. جامعة بيرزيت 
 .30/2018، مجلة كلية التربية. جامعة القادسية. عرؤية النظريات اللسانية الحديثة لمفهوم اللغةعلي، وسن عبد:   •
  –. مجلة كلية دار العلوم. جامعة القاهر؛  أثر تعلم النحو في تنمية القدرات الفكرية والعقليةفجال، يوسف محمود:  •

 .  2013/ 70مصر. ع 
، مجلة العلوم االجتماعية. جامعة اإلخو؛ منتوري  اللغة العربية من المنطل الرياضي إلى الحوسبةقدور، نبيلة:   •

 م. 2018/ 27. ع15قسنطينة. ج
 ، محمد:  كشاش •
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العربي - والنحو  الرياضي  التعريب  الفكر  تنسيق  مكتب  العربي.  اللسان  مجلة  ع  – .  م.  1996.  41الرباط. 
 .49-35ص

الرباط. ع    – . مجلة اللسان العربي. مكتب تنسيق التعريب  التعليل واالستدالل   –الفيزياء وأحكام اللغة العربية   -
 م. 1998 – . أيار 47

، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  بين األدبيات اللسانية والدراسات النفسية  –ي  علم اللغة النفسكعواش، عزيز:   •
 م. 2010/ 7الجزائر. ع  – واالجتماعية. جامعة محمد خيضر 

. )رسالة  مقاربة ابستمولوجية   –النظرية الغلوسيماتيكية وتجلياتها في الدرس اللساني العربي  محمد، ابن شماني:  •
 م. 2015الجزائر.  – جامعة جياللي ليابس دكتورا؛ غير منشور؛(.  

، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية.  أثر العامل النفسي في تغير دالالت األلفاظمحيي الدين، فرهاد عزيز:   •
 م. 1/2013. ع8العراق. م  –جامعة كركوك 

. مجلة التربية والعلم.  خفة الحركات القصيرة وثقلها بين القدماء وعلم الفيزياءبني مصطفى، عبير نواف محمود:   •
 م. 2013/ 3. ع 20األردن. م  –جامعة جرش 

. مجلة التراث العربي. دمشق.  اللغة العربية والعولمة في ضوء النحو العربي والمنطل الرياضي ناصر، مها خيربك:   •
 . كانون أول. 108ع
-. سبتمبر21نيات.الجزائر.ع. مجلة إنساالصوت بين المعيارية والموضوعية عند الخليل الفراهيدييايوش، جعفر:   •

 م. 2003
 : علمية رسائل -

 م. 2020ليبيا.  –. )رسالة ماجستير غير منشور؛(. جامعة سبها  الشى عند ديكارت حسن، ناجية بهيج حمد:  •
. )رسالة دكتورا؛ غير منشور؛(. جامعة السوادن للعلوم  ترثر علم اللغة بعلم االجتماع طه، علي عبد الرحمن إبراهيم:   •

 م.  2017والتكنولوجيا. السودان.
. )رسالة دكتورا؛  دراسة خصائص البنيوية بين القدماء والمحدثين من علماء اللغة عليان، عبد الرسول أحمد عايد:   •

 م. 2006غير منشور؛(. جامعة أم درمان اإلسالمية. 
أبو زينب:   • هناء محمد  أم منهجمحمد،  أفلسفة هي  الخرطوم.  البنيوية  منشور؛(. جامعة  دكتورا؛ غير  )رسالة   .

 م. 2006


