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 الممخص :
 مما أدى، امتدت المعرفة المسانية عمى مساحة واسعة مف النصؼ األوؿ مف القرف العشريف 

 االىتماـ بالمسانيات بوصفيا معطًى منيجيًا يحكـ التفكير المغوي عامة .لى إ
وىو يبحث في ، فمادتو تصنؼ باعتبار الوظائؼ والدالالت، الصرؼ ىو عمـ تصنيفي

وىو عمـ توليدي ؛ النو يولد مف ، وما يطرأ عمى ىذا البناء مف تغيرات لفظية، طرائؽ بناء الكممة
فيو العمـ الذي يكشؼ ، ثيرة ىي مادة المغة التي تجري عمى السنة الناطقيفاألصوؿ القميمة فروعًا ك

 عف الجانب اإلبداعي الخالؽ في المغة .
ذكرت في ، لقد اشتمؿ ىذا البحث عمى تمييد وفصميف وقسمت الفصؿ األوؿ عمى مبحثيف

والصرؼ( ، تعميؿوال، المبحث األوؿ مفاىيـ وقضايا بالمعنى المغوي واالصطالحي لكؿ مف )المسانيات
ثـ وضحت التعميؿ الصرفي وىو مغزى موضوع البحث . اما المبحث الثاني فقد خصصتو لتوضيح 

ثـ تناولت العالقة بيف المسانيات ، والخصائص، والمجاالت والفروع، واقع المسانيات مف خالؿ النشأة
  وصفة الشموؿ لممسانيات .، وعالقة المسانيات بالمعرفة المعاصرة، والتراث

اما الفصؿ الثاني فبينت فيو دور المسانيات في التعميؿ الصرفي وتضمف مبحثيف أوليما كاف 
اما المبحث الثاني فكاف في التعميؿ الصرفي في ، في ابراز العالقة بيف الصرؼ وعمـو المغة األخرى

الثالث فقد  اما المبحث، النحو  وتناولت فيو ما ورد في المسانيات مف مصطمح )المقوالت التصريفية(
 تناولت فيو التعميؿ الصرفي في الظواىر الصوتية .

فيي في ، اف العربية تجري فيما يتصؿ بمفرداتيا وتراكيبيا بيف المنطؽ العقمي واالرتجاؿ
 اصؿ المفردات بازاء المعاني قائمة في عامة امرىا عمى االرتجاؿ وىي في قوانينيا المتصمة بتراكيبيا
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، وقواعد منظمة قائمة عمى منطؽ عقمي سديد، ري عمى وفؽ سنف مطردةاشتقاؽ مفرداتيا تجأو 
 ومبنية عمى عمؿ محكمة .  

وجدت مف خالؿ بحثي ىذا اف الوصفييف يدعوف االنساف اف يمنع عقمو مف التفكير في 
واالكتفاء بنظر العيف فقط مف خالؿ تطبيؽ منيج ، النظر في المفردات التي حصؿ فييا تغيير

لذا انني مع مف يرى اف المنيج الوصفي التقريري ال ، تجربة وىو منيج صاـر عمى المغةالمعاينة وال
الف النظرة السطحية التتناسب مع سمو المغة التي ترتبط بالمنطؽ العقمي ، يصمح لدراسة الصرؼ

 ـ . لمدارس والمتعم واسيؿ تناوالً ًا، فال بد مف تقديـ تفسير لكؿ ظاىرة لتكوف وضوح اً مباشر  اً ارتباط
 (.المسانيات، الصرؼ، التعميؿ، األصوات، الوحدات)الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 

Linguistic knowledge spanned a wide area of the first half of the 20th 

century، leading to interest in linguistics as a systematic given governing 

linguistic thinking in general. Exchange is a taxonomy، its material is 

classified as functions and semantics، and it looks at the methods of word-

building، and the verbal changes that occur in this building، which is 

generated from the origins of many branches is the subject of language 

conducted on the year of speakers، it is science that reveals the creative 

aspect of language. This research included a preface and two chapters and 

divided the first chapter into two researches، which mentioned in the first 

research concepts and issues in the linguistic and conventional sense of both 

(linguistics، explanation، and drainage) and then clarified the pure 

explanation، which is the meaning of the subject of research. The second 

research was devoted to clarifying the reality of linguistics through genesis، 

fields and branches، and characteristics، and then addressed the relationship 

between linguistics and heritage، the relationship of linguistics to 

contemporary knowledge، and the recipe for inclusion of linguistics.  The 
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second chapter showed the role of linguistics in pure reasoning and included 

two researches، the first of which was to highlight the relationship between 

exchange and other linguistics، but  ...  

Keywords:( linguistics، exchange، explanation، sounds، units). 

 :المقدمة
اف المعرفة المسانية التي امتدت عمى مساحة واسعة مف النصؼ االوؿ مف 

بعد اف ، قد اثرت في تحريؾ البنية الثقافية العربية في مجاؿ المغويات ،القرف العشريف
إلى  مما ادى، تيسرت ليا سبؿ االتصاؿ وتعددت اماميا منافذ التحصيؿ العممي

 يحكـ التفكير المغوي عامة . اً االىتماـ بالمسانيات بوصفيا معطى" منيجي
ؿ مفاىيـ وقضايا لقد جعمت الفصؿ االوؿ عمى مبحثيف حددت في المبحث االو 

والصرؼ( ثـ ، والتعميؿ، تتعمؽ بالمعنى المغوي واالصطالحي لكٍؿ مف )المسانيات
 توضيح التعميؿ الصرفي وىو مغزى موضوع البحث .إلى  تطرقت

اما المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ فقد خصصتو لتوضيح واقع المسانيات مف 
ثـ تناولت العالقة بيف ، اوخصائصي، وفروعيا، خالؿ نشأة المسانيات ومجاالتيا

كما وضحت صفة ، وكذلؾ عالقة المسانيات بالمعرفة المعاصرة، المسانيات والتراث
 الشموؿ لمسانيات .

اما الفصؿ الثاني فكاف في توضيح دور المسانيات في التعميؿ الصرفي 
 وتضمف مبحثيف اوليما كاف في ابراز العالقة بيف الصرؼ وعموـ المغة االخرى وتناولت
فيو مقدمة وجيزة عف ىذه العالقة ثـ انتقمت لمتعريؼ بالوحدات الصرفية واصطالحات 

مفيوـ الصرؼ في ضوء إلى  وتطرقت المسانييف فييا ثـ انواع الوحدات الصرفية
 .لنسبية المسانيات ا

اما المبحث الثاني فكاف في التعميؿ الصرفي في النحو تناولت فيو ماورد في 
)المقوالت التصريفية( والتي تضمنت عدة انواع ىي المسانيات مف مصطمح 
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والتصريؼ( واما المبحث الثالث فقد تناولت فيو ، عييف،والنوعتالشخص،والعدد،وال(
التعميؿ الصرفي في الظواىر الصوتية وبينت ذلؾ مف خالؿ دور المسانييف الوصفييف 

ي ارى اف مف يريد اف في تعميؿ ظاىرة االبداؿ واالعالؿ واالدغاـ والمماثمة . اال انن
بدور المسانيات في التعميؿ الصرفي فعميو اف يطمع عمى كتاب المنيج  اً يحيط فيم

في تعميؿ  اً تام الصوتي لمبنية العربية لمدكتور عبدالصبور شاىيف حيث فّصؿ تفصيالً 
 عف النظرة اً بعيد رة المسانية الوصفية الجديدةوفؽ النظ اً صرفي االسماء واالفعاؿ تعميالً 

التقطيع الصوتي ليذه االبنية ولكوف  المعيارية القديمة باالعتماد عمى عمـ الصوت في
اال انني  اً جزء مف متطمبات الكورس الثاني فأني لـ اتوسع كثير  وىو اً بحثي قصير 

ثمة التي وجدتيا تفيد القاريء في ادراؾ دور المسانيات في التعميؿ متناولت بعض اال
 الصرفي .

 :التمييد
وما يطرأ عمى ىذا ، لصرؼ ىو العمـ الذي يبحث في طرائؽ بناء الكممةعمـ ا

ويبرز ىذا التعريؼ المجاالت التي يتناوليا عمـ الصرؼ   البناء مف تغيرات لفظية
فيو العمـ الذي ، بالبحث والدراسة وكما يبرز اىـ خصائص ىذا العمـ وحاجة المغة اليو

المباني التي يندرج تحتيا ما ال حصر لو يكشؼ عف الطرؽ التي تنمي المغة وتزودىا ب
، مف الكممات فيو عمـ وظيفي عندما يكوف معنى الوظيفية تزويد المغة والناطقيف بيا

كثيرة  اً النو يولد مف االصوؿ القميمة فروع، وىو عمـ توليدي، برصيد ىائؿ مف الكممات
العموـ االساسية ىي مادة المغة التي تجري عمى السنة الناطقيف بيا . اف الصرؼ مف 

 ؼ عف الجانب االبداعي الخالؽ في المغة .التي تكش
مف  اً فقد يجد الباحث ضرب، ولما كانت الكممة ىي مجاؿ البحث الصرفي

فقد ييـ بعض الناس بوجود ضرب مف التداخؿ ، العمـ وعمميف آخريفىذا  التداخؿ بيف
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 والحؽ انو ال مجاؿ.  اً فالكممة مادة ليما جميع، جـالصرؼ والمع والتعارض بيف
فالصرؼ يبحث في صيغة الكممة وبنيتيا . ، لمحديث عف تداخؿ بيف ىذيف العمميف

وليس ذلؾ مف ، يولد مف الكممة كمماتوالمعجـ يدرس دالاللتيا المختمفة . والصرؼ 
شأف المعجـ . بؿ انو يقتصر عمى ذكر بعض الكممات التي تولدىا المعرفة الصرفية 

 وال لمتثنية اال يسيرا . جموع اال قميالً فالمعجـ ال يعرض لم
والمادة الدنيا في الصرؼ ىو )المورفيـ( والمادة الدنيا في المعجـ ىي الكممة 

 . مسند في الغالب اذا كانت فعالً ، وغير مفردة اف كانت اسماً 
بينو وبيف الصرؼ فيو  واما العمـ الثاني الذي يجد المرء عند دراستو تداخالً 

لفاظ حيث يتخذ ىذا العمـ ثالث اتجاىات فاحدىا يدرس االلفاظ عبر عمـ تاريخ اال
عالقة االلفاظ التي يدرسيا بغيرىا مف المغات إلى  دوف النظر، تاريخ المغة نفسيا

ىو االتجاه الذي يدرس تمؾ االلفاظ عبر ، واالتجاه الثاني في دراسة تاريخ االلفاظ
احدة . وىذا ما يسمى بػ)البحث المقارف( . مف االسرة المغوية الو ، صالت المغة باخواتيا

بمغات اخرى واما ثالث ىذه االتجاىات فيو الذي يدرس تمؾ االلفاظ عبر صالت المغة 
 مي( .ويسمى بػ)البحث التقاب

ومف الواضح اف ىذه االتجاىات الثالثة ليس ليا عالقة بالدرس الصرفي الف 
ولكنو ثراء المغة مف خارجيا المغة ىذه االتجاىات قد ُتسيـ في جانب مف جوانب ثراء 

 فقط . واما الصرؼ فيو العمـ الذي يبحث في ثراء المغة مف داخميا .
فقيرة أو  عاجزة، ي ليس ليا صرؼ بالمعنى المعروؼاف المغات النغمية الت

فالمغة الصينية وىي احدى ىذه المغات تستعيض عف التحوالت الصرفية بالتنغيـ الذي 
 الكممة الواحدة . تعدد معاني إلى  يؤدي اختالفو
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فمادتو ُتصنؼ باعتبار الوظائؼ والدالالت فعندما يرصد ، الصرؼ ىو عمـ تصنيفي
، سامعم، مسَمع، ُمْسمع، ىذا العمـ االسماء اآلتية ضمف اسماء الفاعميف : سامع

فاف ثمة ما ، فيذه االسماء عمى تنوع صياغاتيا اً كثير  اً متسمع فانو يعني شيئ، مستمع
مع بينيا عمى مستوى الوظيفة الداللية ففي كؿ واحد منيا شخص قائـ يحدث يج

، ظ الواحد مف ىذه االلفاظ ،لو بعد نحوي دالليفلو . وىذا يعني اف الم مؤدٍ ، االستماع
 يتمثؿ في انو ينطوي عمى معنى جممة كاممة ويختصرىا لؾ .

إلى  ادى، في النحو فاف التقدـ، االرتباط الوثيؽ بيف النحو والصرؼإلى  اً ونظر 
حيث بدأ الصرؼ ومنذ اواسط السبعينات يحظى بقدر  اً تقدـ مماثؿ في الصرؼ ايض

 عف المكونات االخرى . كبير مف الرعاية واالىتماـ اي انو اصبح مكونا فرعيا مستقالً 
 الفصل االول : تحديد مفاىيم وقضايا

 – التعميل –لمسانيات ) ا لكل من :ـ المبحث االول : المعنى المغوي واالصطالحي
 الصرف(

  اً المسانيات لغة واصطالح -1
يدؿ عمى طوؿ ، ))الالـ والسيف والنوف اصؿ صحيح واحد:  المسانيات لغة

وىو مذكر والجمع ، معروؼ، غيره . مف ذلؾ المسافأو  لطيؼ غير بائف في عضو
)ابف فارس، دوف  اذا اخذتو بمسانؾ((، فاذا كثير فيي االلسنة . ويقاؿ لسنتو، السف

يقاؿ ، جودة المساف والفصاحة . والّمْسف : المغة ))والمَّْسف : .(ٕٚٗ/٘تاريخ، صفحة 
 . (ٕٛٗ/٘)ابف فارس، دوف تاريخ، صفحة  لكؿ قوـ ِلْسف اي لغة ((

اسة العممية لمغة انسانية ويمكف تعريفيا بانيا وىي الدر  : اً المسانيات اصطالح
في كؿ المجتمعات أو  ذلؾ الفرع مف المعرفة الذي يدرس المغات في مجتمع انساني

االنسانية دراسة عممية والمراد بالعممية الوصؼ الذي يسير عمى طريقة منيجية اي 
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كف اثباتيا دراسة المغة وبحثيا عف طريؽ المالحظات المنظمة والتجريبية التي يم
 . (ٙٔ، ٔٔ، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب،  نظرية عامةإلى  باالستناد

 اً التعميل لغة واصطالح -2
... تشاغؿ  ))التعميؿ سقٌي بعد سقي ... وتعمؿ باالمر واعتؿ التعميل لغة :

والتعميؿ  .(ٕٛٗ/ٖٔ، صفحة ٜ٘٘ٔ)ابف منظور،  ((وعممو بطعاـ وحديث شغمو بيما
اكانت  اً االثر ))وقيؿ : التعميؿ ىو اظيار عمية الشيء سواءإلى  ىو تقرير ثبوت المؤثر

 والصواب اف التعميؿ ىو تقرير ثبوت المؤثر في اثبات االثر((، تامة اـ ناقصة
واذا كاف التعميؿ مف العمة فممعمة في المغة اكثر  .(ٜٗدوف تاريخ، صفحة  )الجرجاني،

والحدث : ، ومعنى المرض، مف معنى منيا : معنى يحؿ بالمحؿ فيتغير بو حاؿ المحؿ
وقد ترادؼ العمة ، حاجتو وقد توضع العمة موضع العذرأو  يشغؿ صاحبُو عف وجيو

-ٕٖ/ٛىػ، الصفحات ٖٙٓٔ)الزبيدي،  فيقاؿ ىذا عمة ليذا اي : سبب لو، السبب
ٖٖ). 

ثـ تعقبو ، لقد ورد مصطمح )التعميؿ( عند الفالسفة : اً التعميل اصطالح
سأكتفي بذكر المعنى االصطالحي لمتعميؿ عند المغوييف الف  االصولييف ثـ المغوييف .

فالتعميؿ عند  يخص موضوع بحثنا ىذا . مف بيف انواعو )التعميؿ الصرفي( وىذا ما
المغوييف يتمثؿ في البحث عف االسباب التي تكمف وراء الظاىرة المغوية وىو تعميؿ 

 فطري فيو يبحث عمى ىامش تمؾ الظواىر والقواعد . ومف انواعو :
 .التعميؿ الصوتي -ج، التعميؿ الصرفي -ب، التعميؿ النحوي -أ
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  اً الصرف لغة واصطالح -3
 الصرف لغة :*

إلى  وىو صرفيا مف جية، التغيير ومنو تصريؼ الرياح التصريف في المغة :
غير ذلؾ مف إلى ، وداو َدبُ  اً وَصب وشماالً  اً حاؿ جنوبإلى  وتحويميا مف حاؿ، جية

ف منظور، )اب وتصريؼ الحديث والكالـ : تغييره بحممو عمى غير الظاىر، انواعيا
 .(ٜٔ/ٔٔ، صفحة ٜ٘٘ٔ

)ابف منظور،  اما الصرؼ وىو المصطمح الشائع في عصرنا فيو رد الشيء عف وجيو
 .(ٕٜ/ٔٔ، صفحة ٜ٘٘ٔ)ابف منظور،  والتقمب (ٜٓ/ٔٔ، صفحة ٜ٘٘ٔ

ـ باصوؿ يعرؼ بيا احواؿ ابنية الكممة التي ليست ىو عم : اً الصرف اصطالح
المراد بالتصريؼ عندىـ بالمعنى العممي اما المقصود  اً وىذا ىو ايض، باعراب

لمعاٍف ، امثمة مختمفةإلى  بالمصطمحيف بالمعنى العممي فيو )تحويؿ االصؿ الواحد
 . (ٗ/ٕ، صفحة ٜٔٓٔو عمي،  )المراغي مقصودة التحصؿ اال بيا(

  التعميل الصرفي : -4
اف مصطمح التعميؿ الصرفي يفيد ببياف العمؿ واالسباب الموجبة لمتغيرات التي 

ذلؾ مما يثري إلى  النقصاف وماأو  الزيادةأو  تناؿ البنية المفظية جزاء االبداؿ والحذؼ
  (ٕٚ، صفحة ٜٜٙٔ)عبود،  المغة العربية مف حيث تنوع الصيغ وزيادة االلفاظ

أو  الحذؼأو  ؿ مثالً بالنقوما ظواىر االعالؿ ، فالسوابؽ والمواحؽ ليا دالالتيا الخاصة
القمب المكاني اال دليؿ واضح كؿ الوضوح عمى اثر تغيير االصوات في البنية 

ات ذات القيمة صوتاخمي اال اثر مف آثار تبدؿ الموما التحوؿ الد، الصرفية
  .(ٕٚ، صفحة ٜٜٙٔ)عبود، الوظيفية
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 واقع المسانيات العربية المبحث الثاني :
 نشأة المسانيات  -1

أو  ( الذي يعني المسافIinguaاصؿ التيني )إلى  اف المسانيات مصطمح يرجع
ئمة عمى الوصؼ وبناء النماذج المغة والذي يدرس المساف البشري بطريقة عممية قا

وتحميميا باالفادة مف معطيات العموـ والمعارؼ االنسانية االخرى بيدؼ كشؼ حقائؽ 
وقوانيف ومنيج الظواىر المسانية وبياف عناصرىا ووظائفيا وعالقتيا االفرادية والتركيبية 

 . (ٚٓٔ، صفحة ٕٕٓٓ)عبد الجميؿ،  داخؿ وخارج بنية النص
مف  اً بدايات البحث في المغة مف حيث كونيا جزءإلى  اف االنساف كاف ينظر

النظر في المغة لذاتيا إلى  الالحقة انية المختمفة ثـ انتقؿ في مراحموالنشاطات االنس
 . (٘ٔصفحة  ،ٕٕٓٓ)باقر،  مرحمة النضج في البحث المسانيإلى  وىذا يشير

القرف التاسع عشر ؛ النو شيد إلى  فترجع اً المسانيات بوصفيا عمماما بداية 
وظيور ، وىي اكتشاؼ المغة السنسكريتية، ثالث منعطفات كبرى في مسيرة ىذا العمـ

 ي .ونشوء عمـ المغة التاريخ، القواعد المقارنة
ـ حيث ٙٛٚٔنز عاـ اما اكتشاؼ المغة السنسكريتية فقد كاف عمى يد ولياـ جو 

اعمف عف اىمية ىذه المغة لمبحوث المغوية االوربية فوصفيا بانيا بنية رائعة اكمؿ مف 
االغريقية واغنى مف الالتينية ولكنيا تتصؿ بياتيف المغتيف صمة وثيقة مف القرابة سواء 

، صفحة ٕٜٚٔ)موناف،  اـ مف ناحية الصيغ النحوية، مف ناحية جذور االفعاؿ
ٕٔٙ). 

، االوربية، واستخدمت المغة السنسكريتية اساس لممقارنة ضمف المغات اليندية
واشير مف طبؽ االسموب المقارف في الدراسات المغوية في تمؾ الفترة )شميجؿ( حيث 
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، ونبو عمى صالت التشابو الكبيرة، واسيـ في تصنيؼ المغات، درس الحضارة اليندية
 ي تربط المغات االوربية واليندية بعضيا ببعض .الت

التاريخي  ثـ ظيرت نتيجة تطور االسموب المقارف اسموب جديد وىو عمـ المغة
ولكف ، الذي ييتـ بمعرفة جميع التطورات المفظية في لغة ما مف خالؿ مجموع تاريخيا

مع بقاء  اً تقريب، ـٙٚٛٔالتفريؽ بيف االسموبيف المقارف والتاريخي لـ يتضح اال بعد عاـ 
كما ، غريـ وديير وشميشر بوضع القواعد التاريخية اىتـ تداخؿ بيف االسموبيف . لقد

الذي كاف يعد العمـ ، اىتمت مدرسة النحوييف بيذا االسموب متأثرة بنفوذ عمـ التأريخ
 . (٘ٔ، صفحة ٜٓٛٔ)بشر،  الرائد في فكر القرف التاسع عشر

 مجاالت المسانيات  -2
 مـ المسانيات المجاالت اآلتية :يتناوؿ ع

وتشمؿ الجياز الصوتي لدى االنساف ، دراسة االصوات التي تتألؼ منيا المغة -ٔ
وطريقة انتاج ، ومعرفة امكانات النطؽ المختمفة الكامنة، بالمغة المدروسةالناطؽ 

وتتناوؿ وصؼ اماكف ، اءوتحديد ما يشترؾ في ىذا االنتاج مف اعض، كؿ صوت
مجموعات تتميز بخصائص إلى  وتقسيـ االصوات، مخارج االصواتأو ، النطؽ
وبياف القوانيف التي ، كممةأو  مع غيره في مقطع اً وتتناوؿ الصوت مركب، معينة

بػ) عمـ  اً ويطمؽ الباحثوف عمى دراسة الصوت مفرد، تتحكـ في ىذا التركيب
 مع غيره بػ)عمـ التشكيؿ الصوتي ( . اً لفالصوت ( وعمى دراسة الصوت متآ

بياف القواعد المتصمة إلى  الصيغة :ػ وتنصرؼ ىذه الدراسةأو  دراسة البنية -ٕ
ويقصد بالتصريؼ تغيير ابنية االلفاظ لمداللة ، بالصيغ واشتقاؽ الكممات وتصريفيا

 .(لنوع مف الدراسة بػ) عمـ الصرؼويسمى الباحثوف ىذا ا، عمى المعاني المختمفة
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الجممة وتبحث الطريقة التي ُترتب بيا اجزاء الجممة واثر كؿ أو  دراسة التركيب -ٖ
ويسمى الباحثوف ىذا المستوى ، جزء  في اآلخر  وعالقة االجزاء بعضيا ببعض

 . (ٕٔ، صفحة ٜ٘٘ٔ)حساف،  مف دراسة المغة بػ)عمـ النحو(
لتيا ويعني ىذا الوجو ببحث ما يكوف بيف المعاني دراسة معاني االلفاظ ودال -ٗ

ونشوء الترادؼ واالشتراؾ ، والدالالت مف عالقة  وبياف الحقيقي والمجازي
وتسجيؿ ما يعرض مف تطور في دالالت المفردات وتوضيح اتجاىات ، والتضاد

 ىذا التطور .
بو عمـ المغة فعمى الرغـ مف اف ىذا الوجو يتجن، البحث في نشأة المغة االنسانية -٘

فقد ظيرت نظريات مختمفة تحاوؿ ، اراء يقينةإلى  لتعذر الوصوؿ فيو، الحديث
تفسير الصور االولى لمكالـ االنساني والسبؿ التي سمكيا ىذا الكالـ في تطوره 

 حتى وصؿ الينا في صوره المختمفة .، عمى مر العصور
ذا الوجو عمى اف عمـ عالقة المغة بالمجتمع االنساني والنفس البشرية ويكشؼ ى -ٙ

 المغة يتنازعو عمماف آخراف ىما عمـ االجتماع وعمـ النفس .
وىو يتناوؿ اطوار ، وىو آخر مجاالت عمـ المغة، البحث في حياة المغة وتطورىا -ٚ

 فيسجؿ ما عرض ليا خالؿ ىذه المراحؿ مف تبدؿ، المغة والمراحؿ التي مرت بيا
 .(ٖٕ-ٕٕ، الصفحات ٜ٘٘ٔ)حساف،  وصيغيا وتراكيبيا ودالالتيا اصواتيا في

 فروع المسانيات : -3
الظواىر المغوية الصوتية والصرفية وىو عمـ الذي يدرس  المسانيات النظرية : -أ

وفروع المسانيات  التي تشترؾ فييا جميع المغات، والنحوية والداللية بصفة اساسية
 النظرية يشمؿ :
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عف النية مف حيث  اً وىو العمـ الذي يدرس الصوت المغوي بعيد عمم االصوات : :اوالً 
 عدة اقساـ ىي :إلى  ومف ثـ انقسـ عمـ االصوات، طبيعتو  وكيفية حدوثو

 ػ عمـ االصوات النطقي .ٔ
 عمـ االصوات الفيزيائي . -ٕ
   عمـ االصوات السمعي . -ٖ
 عمـ االصوات التجريبي . -ٗ
 ات .عمـ الفوينم -٘

وىو العمـ الذي يبحث في تصنيؼ المورفيمات  : عمم الصرف )عمم المورفيمات( :اً ثاني
 وانواعيا ومعانييا المختمفة ووظائفيا .

، ويدرس احكاـ نظـ الكممات وقوانينيا داخؿ الجمؿ : عمم النحو )التركيب( : اً ثالث
، ٕٙٔٓ)الشايب،  والعالقات النحوية التي تربطيا، والعبارات وانواع الجمؿ

  . (ٚ٘-٘٘الصفحات 
ويحمؿ الداللة مف حيث ، ويدرس الطبيعة الرمزية لمغة : عمم الداللة وفروعو :اً رابع

 يو عدة فروع :القتيا بالمغة والبنية المغوية وفع
 عمـ المفردات . -ٔ
 عمـ المعجمات النظري . -ٕ
 عمـ المغة الرياضي . -ٖ
 رافيمات( .عمـ الكتابة )الج -ٗ
 عمـ الحركة الجسمية المصاحبة لمكالـ . -٘

اما مف حيث دراسة المغة مف وجية نظر منيجية معينة فيناؾ عمـو لغوية 
 ذي يستعمؿ في دراسة المغة وىي :لممنيج ال اً تصنؼ مف عمـ المغة النظري طبق
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 المسانيات التاريخية . -ٔ
 .(٘ٚ٘، صفحة ٕٛٓٓ)استيتية،  المسانيات المقارنة -ٕ
 المسانيات الوصفية . -ٖ
 المسانيات التقابمية . -ٗ
 عمـ الميجات . -٘
 .(ٜ٘-ٚ٘، الصفحات ٕٙٔٓ)الشايب،  المسانيات الكمية -ٙ
بيؽ النظريات المغوية ومعالجة وىذا الفرع يعنى بتط نيات التطبيقية :المسا -ب

كما يعني بالتحميؿ التقابمي بيف المغات ، المشكالت المتعمقة باكتساب المغة وتعميميا
ويندرج تحت ىذا العمـ ، لالستفادة منو في تحسيف ظروؼ تعمـ المغات وتدريسيا

 فروع ىي :
ويدرس المغات والميجات  :(٘ٔٙ، صفحة ٕٛٓٓ)استيتية،   المسانيات الجغرافية -ٔ

خصائصيا المغوية الصوتية إلى  لموقعيا الجغرافي،وبالنظر اً ويصنفيا طبق
 ليجة عف ليجة .أو  والصرفية والنحوية والداللية،التي تفرؽ لغة عف لغة

ويدرس المغة في عالقتيا بالمجتمع ؛ النو ينظـ كؿ  المسانيات االجتماعية : -ٕ
 مغة وطرائؽ استعماليا .جوانب بنية ال

وييتـ بدراسة المظاىر لمتنوع واالختالؼ في استعماؿ الناس لمغة  عمـ االسموب : -ٖ
 الفنية .أو  ما وتحميميا ونجاحة عمى مستوى المغة االدبية

، المسانيات النفسية : وييتـ بدراسة العوامؿ النفسية المؤثرة في اكتساب المغة االـ -ٗ
كما يدرس النطؽ والكالـ والعالقة بيف ، عمـ لغة اجنبيةتأو  وال سيما عند االطفاؿ

 النفس البشرية والمغة بشكؿ عاـ .
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وىو ييتـ ، مف عمـ المغة النفسي اً ويعده بعض العمماء جزء عمـ امراض الكالـ : -٘
بدراسة وعالج االمراض المتصمة بعيوب الكالـ والنطؽ عند االطفاؿ والكبار عمى 

 السواء .
مف حيث طرائؽ ، ويدرس فف صناعة المعجـ وتأليفو : فف صناعة المعجمات -ٙ

واعداد التعريفات والشروح لمكممات داخؿ ، ترتيب المفردات واختيار المداخؿ
وغير ذلؾ مف العمميات الفنية حتى ، والصور والنماذج المصاحبة لمشروح، المعجـ

 . (ٜٜٕ، صفحة ٕٛٓٓ)استيتية،  يتـ اخراج المعجـ في صورتو النيائية
أو  والوسائؿ التي تساعد عمى تعميـ المغة االـوييتـ بالطرائؽ  عمـ المغة التعميمي : -ٚ

 المغات االخرى التي يتعمميا الطالب في المدارس .
 خصائص المسانيات  -4

عشر في كثير مف ف قبؿ التاسع يتختمؼ المسانيات عف عمـو المغة عند الغربي
 واىميا :الخصائص 

اف المسانيات تتصؼ باالستقالؿ وىذا مظير مف مظاىر عمميتيا عمى حيف اف  -ٔ
ليما في بعض  اً النحو التقميدي كاف يتصؿ بالفمسفة والمنطؽ ؛ بؿ كاف خاضع

 االحياف .
تيتـ المسانيات بالمغة المنطوقة قبؿ المكتوبة عمى حيف اف عموـ المغة التقميدية  -ٕ

 فعمت العكس .
مف  اً النحو الذي كاف سائد فضؿ الفصحى عمىات بالميجات وال تتعنى المساني -ٖ

 .قبؿ
بناء نظرية لسانية ليا صفة العموـ . اذ يمكف عمى اساسيا إلى  تسعى المسانيات -ٗ

 دراسة جميع المغات االنسانية ووصفيا .
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جديرة بالدرس  اً ال تفرؽ المسانيات بيف المغات البدائية والمتحضرة ؛ النيا جميع -٘
 ييز .دونما تم

الداللة إلى  تدرس المسانيات المغة بصورة عامة ضمف تسمسؿ متدرج مف االصوات -ٙ
 .(ٙٔ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  بالجوانب الصرفية والنحوية اً مرور 

 لمسانيات تقوـ بثالث ميمات ىي :ا وسي رافويرى دي 
 تقديـ الوصؼ والتاريخ لكؿ المغات . -ٔ
وبطريقة شمولية متواصمة ثـ ، ف القوى الموجودة في المغات كافةالبحث ع -ٕ

 استخالص القوانيف العامة التي يمكف اف ترد اليا كؿ ظواىر التاريخ الخاصة .
 .(ٚٔ، صفحة ٜ٘ٛٔ)سوسير،  تحديد نفسيا واالعتراؼ بنفسيا  -ٖ

في القرف التاسع عشر  اً حديث اً يات عممومف ىنا يمكف القوؿ اف الذي جعؿ المسان
لما كانت عميو في اوربا اذ  اً ىو اخضاع الظواىر المغوية لمناىيج البحث العممي خالف

، ٜٜٙٔ)قدور،  عف الموضوعية اً والتخميف والتأمؿ العضمي بعيداتصفت بالذاتية 
  .(ٚٔصفحة 

 المسانيات والتراث  -5
لكف عمى انو ، ف العرب اليوـ يواجيوف تراثيـ ال عمى انو ِممؾ حضوري لدييـا

واستعادتو حمؿ ، واسترداده ىو استعاده ليـ، مِمؾ افتراضي يظؿ بالقوة مالـ يستردوه
 النقدية المعاصرة عميو .عمى المنظور المنيجي المتجدد وحمؿ الرؤى 

مبدأ ثقافي تسقي منو إلى  اف مقولة التراث تستند عند عامة المفكريف العرب
شرعيتيا وصالبتيا في التأثير وىي تعني بيذا االعتبار لحظة البدء في خمؽ الفكر 

لممستقبؿ عمى اصوؿ  اً فال غرابة اف ُتعد قراءة التراث تأسيس، العربي المعاصر والمميز
 . (ٕ٘، صفحة ٕٓٔٓ)المسدي،  الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبر احياء المكتسب
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اف النص القرآني يعد رسالة لسانية في حد ذاتو وىو شيادة عف رسالة عقائدية 
 اً اذ انو نزؿ تحدي اً وال مستعصي اً فمـ يكف مبيم، االلغازأو  فيو نص خال مف الطالسـ

حتماؿ واذا بالتفسير عمـ شرعي يتجدد ال باال، لحضارة البياف بمنطوؽ البياف اً واعجاز 
 بؿ بالوجوب .

لقد تمكنت االمة العربية مف ضبط لغتيا وتقنينيا مف خالؿ تفكير اعالميا في 
تراثيـ المغوي في  اً تصنيؼ عموميا وتبويب محاور كؿ منيا . فكاف مف ذلؾ جميع

التفكير في الكالـ مف إلى  النحو والصرؼ واالصوات والبالغة والعروض لكنيـ تطرقوا
في منعطفات عمـو  اً ولئف ورد ذلؾ جزئي اً ي الظاىرة المغوية كونياي ف، حيث ىو كالـ

المغة العربية وخاصة عندما فمسفوا منشأ نظاميا وقواعدىا فوضعوا عمـ اصوؿ النحو 
وما خمفوه لنا في ىذا ًا، االخر غير المغوي اساسفانيـ دونوا ذلؾ في جداوؿ تراثيـ 

ثيـ المغوية مف مستوى العبارة وىو المضمار ليكشؼ لنا بجالء انيـ ترقوا في بحو 
وىي في ، مستوى المغةإلى  مستوى المغة مجسدة في انماط مف الكالـ قد قيمت فعالً 

 .(ٕٙ، صفحة ٕٓٔٓ)المسدي،  مقاميـ المغة العربية
إلى  والمغة مفيـو يعكس االنظمة المجردة التي تصاغ عمى منواليا العبارة

اي الحدث المساني المطمؽ مف حيث ىو ظاىرة بشرية عامة . اف ، مستوى الكالـ
ولعؿ ذلؾ ما كاف إال ، التفكير العربي قد افرز نظرية شمولية في الظاىرة المغوية

 في ميزة التراث العربي . اً لعوامؿ تاريخية تنصب جميع اً طبيعي محصوالً 
ـ الديني في صمب ىذه فالعرب بحكـ مميزات حضارتيـ وبحكـ اندراج نصي

سيتيا ومراتب اعجازىا فأفضى بيـ تفكر المغة في نظاميا وقدإلى  المميزات قد دعوا
الكشؼ عف إلى  اً بؿ قادىـ النظر ايض، درس شمولي كوني لمغة فحسبإلى  النظر

بفضؿ ازدىار عمـو  اً كثير مف اسرار الظاىرة المسانية مما لـ تيتِد اليو البشرية اال مؤخر 
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وىذا ما يمكف استقراؤه بالكشؼ النصي واالستدالؿ ، ف منذ مطمع القرف العشريفالمسا
    . (ٕٚ، صفحة ٕٓٔٓ)المسدي،  الضمني

ولعؿ الذي عاؽ الدراسات عف استيعاب النظرية المغوية في التراث العربي 
يا انما ىو حاجز االختصاص . عف ِجَدة مقولة الشموؿ في المسانيات وحداثت فضالً 

ال خصوا بعض الفالسفة بالدرس المستقؿ أو  فالذيف تناولوا دراسة الفمسفة االسالمية
يكادوف يخصوف آراءىـ في المغة بالجمع والتحميؿ، حتى اف التصانيؼ المركزة عمى 

دعامة  الفكر المغوي باعتبارةإلى  لـ تشتمؿ ولو عمى االشارة )تاريخ الفكر العربي( مثالً 
كما اف المختصيف في المغة قمما يستنطقوف غير ، مف دعائـ التفكير الحضاري جممة

إلى  التراث المغوي ذاتو في نحوه وصرفو وبالغتو وعمـ معاجمو . فال يكادوف يتطرقوف
 .(ٕٚ، صفحة ٕٓٔٓ)المسدي،  اً غيره اال نادر أو  التراث الفمسفي

مف  وذلؾ متأتٍ ، اف التراث العربي ذو عمؽ انساني عمى مستوى التاريخ االشمؿ    
 غالبتيف :سمتيف 

اذ قد استفاد مف كؿ ما ، انو انبنى عمى استيعاب الروافد السابقة اياه االولى :
االنساني اذ تمثؿ ثمار المواريث اليندية والفارسية توفر لديو عندئٍذ مف مناىؿ التراث 

كاف بو حمقة تواصؿ وامتداد  اً انساني اً وباستيعابو لثقافة السالفيف اكتسب ُبعد، واليونانية
عمى مساؽ الحضارة البشرية . وحيث انتفت عف التراث العربي صفة العزلة الحضارية 

 عمى مستوى التاريخ تعيف انتفاء القطيعة عنو عمى الصعيد الفكري .
مبدأ إلى  لتمثؿ قد استندىي انو مع مبدأ االستيعاب وا لثانية :والسمة ا

قناة تعبرىا ثمرة أو  فمـ يكف مجرد جسر، بشمائؿ نوعيةالخصوصية مف حيث انو تفرد 
الطابع االسالمي الذي نقؿ العرب في إلى  وىذه السمة مرجعيا، الحضارة السابقة

ىو  اً ثاني اً بعد اً ضوئو مواريث السالفيف . وبموجب ما ُذكر فقد جاء التراث العربي مؤكد
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، ُبعد التجاوز . وىكذا كاف الفكر العربي في نفس الوقت حمقة وصؿ  ومنطمؽ خمؽ
 وصانع تاريخ .

اني فبقراءتنا لمتراث االنسومف ىنا نجد اف التراث العربي ىو جزء مف التراث 
لذواتنا وانما نغدؽ عمى الفكر  خدمة لميراثنا فحسب وال نقدـ جميالً  قدـالعربي ال ن

مف مركز  اً طبيعي فتتحوؿ عالقتنا بعمـ المساف الحديث تحوالً ، سياـاالنساني بوابؿ اال
 .(ٜٕ، صفحة ٕٓٔٓ)المسدي،  موقع النصيرإلى  الخصيـ

المعاصر( في محاولة اصحابيا ابراز  لقد انبتت حركة )التدويف المساني
قؿ البحث المساني مف المحور خصائص المسانيات الحديثة ومقوماتيا النوعية فانت

فمنذ ظيور النيضة في العالـ الغربي في القرف الخامس ، المنظور اآلليإلى  الزماني
ثـ ازدىار النحو المقارف في القرف التاسع عشر بدأ ينعدـ عشر وظيور النحو الفمسفي 

نساني ذكر العرب عند التأريخ المساني البشري بما يحدث القطيعة في تسمسؿ التاريخ اال
وىذه الثغرة العربية في تاريخ المسانيات يفسرىا وقوؼ المؤرخيف بالحدس والتخميف عمى 
عصور انقرضت لغة االمـ التي شاعت فييا حيث يفترض انيـ وضعوا نظرية في 

ىذا المقاـ بؿ اف العربية ذاتيا وليس التفكير المغوي العربي ىو وحده المنسي في ، المغة
في التجد حظيا عادة عند استعراض المسانيف لنماذج المغات  اً لغوي اً باعتبارىا نمط

العصر الحديث . اال اف جيود بعض ابناء االمة العربية برزت مف خالؿ قدرتيـ عمى 
وتدرعوا بوعي ، استقوه مف مناىمو الغربية والشرقيةالتسمح بسالح العمـ الحديث بعد اف 

، يمتزموف موضوعية المعرفة حضاري جعميـ يتصدروف مف مواقع الثقة واالتزاف
فيو التزاـ مصيري  اً حضاري اً وينتصروف لطاقات الفكر العربي فيجعموف لمعمـ مضموم

 خمؽ جديد .إلى  ليحوؿ القدرة الكامنة
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 ة المسانيات والمعرفة المعاصر  -6
اف ما حظيت بو الدراسات المسانية المعاصرة مف ازدىار واشعاع  اً لقد غدا مقرر 

ليس نزوة مف نزوات  اً نزلة مركز الجاذبية في كؿ البحوث االنسانية اطالقتبوات بيما م
فالذي حدث ىي عمـو ، الفكر البشري وال ىو بدعة مف بدع المساجالت النظرية

فمف المعموـ اف المسانيات قد اصبحت في حقؿ البحوث االنسانية مركز ، المساف
أو  ثيائ سواء" في مناىج بحرى اصبحت تمتجاالستقطاب بال منازع فكؿ العموـ االخ

المسانيات والى ما تفرزه مف تقريرات عممية وطرائؽ في إلى  في تقدير حصيمتيا العممية
 البحث واالستخالص .
موكوؿ ليا مقود الحركة التأسيسية في المعرفة االنسانية ال مف  فالمسانيات اليـو

ف حيث انيا تعكؼ م اً ولكف ايض، وتنظير طرؽ اخصابيا فحسبتأصيؿ المناىج حيث 
وما يميز االنساف ىو الكالـ وىذه  اً عمى دراسة المساف فتتخذ المغة مادة ليا وموضوع

الخصوصية المطمقة ىي التي اضفت عمى المسانيات ومف جية اخرى صبغة الجاذبية 
واالشعاع في نفس الوقت فالمغة عنصر بارز في العمـ والمعرفة سواء ما كاف منيا 

فبالمغة نتحدث عف االشياء كما نتحدث بيا ًا، مجرد اً تفكير أو  معرفة نسبيةأو  اً دقيق اً عمم
اف تكوف المساف ىي  اً يعيفكاف طب، عف المغة نفسيا وعف عالقة الفكر اذ ُيفَكر بالمغة

حقؿ مف المعارؼ اقتحمتو فغزت اسسو إلى  الموَلَدلشتى المعارؼ فيي كمما التجأت
 .(ٛٔ-ٚٔ، الصفحات ٜٕٓٓ)المسدي،  ليياا اً حتى يصبح ذلؾ العمـ نفسو ساعي

حيث اقتحمت االدب والتاريخ وعمـ النفس وعمـ االجتماع وغيرىا مف العمـو 
وىكذا تسنى لمسانيات اف تمتحؽ بالمعارؼ الكونية اذ لـ تعد مقترنة باطار ، االخرى

فيي ، وال حتى بمساف ما دوف آخر، رىوال بمجموعة لغوية دوف اخ، عممي دوف آخر
. اما عمى الصعيد االصولي في فمسفة العموـ ونظرية المعارؼ فقد اليوـ عمـ شمولي 
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الفضؿ في تأسيس جممة مف القواعد النظرية والتطبيقية ومف كاف لمدراسات المسانية 
وؿ فاما ابرز ىذه القواعد اثنتاف ىما : قاعدة تمازج االختصاص وقاعدة التفرد والشم

سنت المسانيات شريعتو وقد مف أُسس البحث الحديث ، اً عد أسَ تمازج االختصاص فانو ي
عندما تتبعت الظاىرة المغوية حيثما كانت وكاف مف ثمار ىذه الممارسة المستحدثة 

ومف بينيا عمـ النفس المغوي والنقد ، بروز عموـ سميت معارؼ متمازجة االختصاص
 .  (ٜٔ، صفحة ٜٕٓٓ)المسدي،  المساني واالسموبية

وصورة ذلؾ اف المنيج ، واما مبدأ التفرد والشموؿ فانو ثمرة مف ثمار المسانيات
مركبتيا إلى  بيف تفكيؾ الظاىرة المساني ينصير فيو التحميؿ والتأليؼ فيغدو تفاعالً 
ج يقوـ عمى االستقراء واالستنتاج والبحث عما يجمع االجزاء مف روابط مؤلفة فيو مني

 .عكس حسبما تمميو الضرورة النوعيةاالجزاء وبالإلى  فيكوف مسار البحث مف الكؿ اً مع
 :المسانيات والشمول  -7

لقد بسطت الظاىرة المغوية اماـ الفكر البشري منذ القديـ صنفيف مف القضايا 
ي عناصر المغة باعتبارىا فاما الصنؼ االوؿ فيتمثؿ ف، احدىما نوعي واآلخر مبدئي

ولكؿ ىذه االوجو ، لو مكوناتو الصوتية والصرفيو والنحوية والمعجمية اً مخصوص اً نظام
واما النصؼ ، وىذا الجانب مف الدراسة نوعي، فرع مختص مف فروع الدراسة المغوية

الثاني مف القضايا متصؿ بالمشاكؿ المبدئية التي يواجييا الناظر في المغة مف حيث 
ظاىرة بشرية مطمقة كقضية اصؿ المغة وعالقة الكالـ بالفكر وتفاعؿ المغة  ىي

وقامت المسانيات المعاصرة فتأسست حسبما يفضي اليو الفحص ، بالحضارة االنسانية
االصولي االبستيمولوجيعمى ركيزتيف اساسيتيف ال تخمواف مف تناقض : تشمؿ االولى 

إلى  في السعية عامة . وتتمثؿ الثانية في النظر في المغة مف حيث ىي ظاىرة بشري
 وىذا التناقض بيف المنطمقيف ادى، في تشريح الظاىرة المغويةادراؾ الموضوعية العممية 
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حقؿ الدراسة المسانية إلى  عودة المشاغؿ المغوية ذات الطابع التجريدي الفمسفيإلى 
ؿ فيو اف ينظر ( اصدر ميشاؿ فوكو كتابو )االسماء واالشياء( وحاو ٜٙٙٔففي سنة )

تاريخ الفكر البشري بمنظور فمسفة العمـو والمعارؼ . وفي إلى  مف خالؿ مقوالت المغة
نفس السنة نشر تشومسكي )المسانيات الديكارتية( حيث اقاـ مناظرة بيف مبدأ التوليدية 

 ابنية داللية وابنية صوتيةإلى  وبيف مقوالت الفمسفة الديكارتية باعتبار اف المغة تستند
، ٜٕٓٓ)المسدي،  )فيزيائية( والعنصر المنظـ ليما ىو عمـ التركيب اي )عمـ النحو(

 .(ٕٚصفحة 
نشر جاكبسوف دراسة بعنواف )البحث عف ماىية الكالـ( اثار  اً وفي نفس السنة ايض

وقد ؽ والمسانيات(فييا عالقة الدواؿ بالمدلوالت ثـ ظيرت دراسة اخرى بعنواف )المنط
تناولت عالقة بعض العمـو المسانية كعمـ التركيب وعمـ الداللة بمحاور الفمسفة عبر 

 .(ٕٛ، صفحة ٜٕٓٓ)المسدي،  تصنيفات عمـ المنطؽ
الذي ظيور الثنائي التقابمي إلى  ادى انبعاث الطرح الفمسفي لمقضايا المغوية

عمـو المساف الحديث كعالقة المغة باالنساف اذ اصبحت تطرح عمى نفسيا  استندت اليو
اعتنائيا بالمغة في حد ذاتيا وبالمغة مف حيث ىي وليد الفكر وبالفكر إلى  قضايا تعود

 .(ٕٚ، صفحة ٜٕٓٓ)المسدي، مف حيث ىو مفرز لمغة 
في تاريخ الممسانيات المعاصرة فيذا يعني ىناؾ  اً اصولي اً فأذا ُأعتبرت ىذه الظاىرة تطور 

دخوؿ المنعطؼ إلى  قضيتيف كانتا بمثابة الحافز المباشر الذي استفز التفكير المساني
 المبدئي .

فأولى القضيتيف ذات مظير تنظيري وتتمثؿ في المثمث الداللي الذي اعتمدتو المسانيات 
عنصر الداؿ وعنصر المدلوؿ وعنصر إلى  في تعريفيا لمحدث المغوي والذي تفرع

ظيور إلى  المرجع حيث واجو المسانيوف عالقة ىذه العناصر مع بعضيا مما ادى
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فاف ، اشكاؿ لساني عاـإلى  فاذا كاف تفاعؿ الداؿ والمدلوؿ ُيفضي، حقوؿ متنوعة
إلى  تفاعؿ الداؿ والمرجع اي الحدث المغوي الصرؼ مع االشياء الخارجية ُيفضي

المغة . واما تفاعؿ المدلوؿ والمرجع اي المتصورات الذىنية المجردة مع حقائؽ  فمسفة
 . (ٕٛ، صفحة ٜٕٓٓ)المسدي، نظرية المعرفة إلى  االشياء فانو ُيفضي

واما القضية الثانية فيي ذات مظير تجريدي وتتمثؿ في اصوؿ المدرسة 
 التوليدية الحديثة .

وتتمثؿ في ، د ركز التيار التوليدي عنايتو عمى المستويات العميا في الكالـلق
عف المستويات الُدنيا وىي مستوى الصرؼ ومستوى  اً التراكيب والجمؿ ُمعرضا نسبي

الذي يدرس صياغة الجمؿ وظائؼ االصوات اذ يعتبر التوليديوف اف عمـ التركيب 
، ٜٕٓٓ)المسدي،  محركات الكالـإلى  ذوانتظاميا بيف الجمؿ ىو الذي يستطيع النفا

 .(ٖٓصفحة 
المدرسة التحويمية التوليدية في اف غاية المساني اف يحمؿ وتتمثؿ منطمقات 

استخداـ الرموز المغوية سواء اكانت تمؾ إلى  المحركات التي بفضميا يتوصؿ االنساف
ية( فال يمكف اف يقتصر عمؿ المساني عمى اقامة ثبت المحركات نفسانية اـ )ذىنية ذات

تفسير نشأة تمؾ الصيغ إلى  الصيغ التي تنبني عمييا لغة مف لغات وانما يتعدى ذلؾ
 حقيقة الظاىرة المغوية .إلى  وتأويؿ تركبيا حتى ييتدي

لوجو اماـ قضايا  اً وبيذا المسار وجدت المسانيات نفسيا في آخر مراحؿ تطورىا وجي
وُتطرح فييا المغة باعتبارىا وليد الفكر ثـ ُتطرح ، ية ُتطرح فييا المغة في حد ذاتياشمول

اندكت مقولة المغة فييا قضية الفكر ذاتو مف حيث ىو مولد لمظاىرة المغوية وبيذا 
لمغة فاصبح االنساف محور البحوث  اً قائمة بنفسيا وحمت محميا مقولة االنساف مولد

 الممسانية المعاصرة .
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 : دور المسانيات في التعميل الصرفي الثانيفصل ال
 المبحث االول : العالقة بين الصرف وفروع المغة االخرى

يعنى الدرس الصرفي الحديث وىو فرع مف فروع المسانيات ومستوى مف 
مستويات التحميؿ المغوي يتناوؿ البنية التي تمثميا الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية 

عمى ىذا الدرس  نحوية . ويطمؽ الدارسوف المحدثوفأو  رفيةالتي تؤدي معاني ص
دراسة مسائؿ إلى  مصطمح )المورفولوجيا( اي دراسة الوحدات الصرفية دوف التطرؽ

 . (ٙٚٔ-٘ٚٔ، الصفحات ٕٜٛٔ)الخولي،  التركيب النحوي
خالؿ النيج الذي انتيجتو وتتبيف عالقة الصرؼ بعموـ المغة االخرى مف 

الى البنية إلى  وىو يبدأ مف االصوات، المسانيات الحديثة في تسمسؿ العناصر المغوية
النيا محصمة ، الداللة التي تمثؿ قمة ىذه العناصر وثمرتياإلى  ثـ، فالتركيب النحوي

 .(٘ٛٔ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  لمعانييا كافة
كالصيغ والمقوالت ، ف معظـ المغات القديمة والحديثة عًبرت كما تشير اليو المورفيماتا

كما حفمت بالجداوؿ الصرفية ، الصرفية والنحوية كاالسمية والظرفية والحرفية ونحوىا
، بذاتو التي حددت أزمنة االفعاؿ غير اف ىذا الدرس التقميدي لمصرؼ لـ يكف مستقالً 

قواعد النحوية وقد غمب عميو الطابع المعياري . فالصرؼ كاف النيـ تناولوه ضمف ال
واالعراب النحو بانو عمـ شامؿ لمصرؼ إلى  نظر القدامىلالعراب حيث  اً يعد قسيم

والف االعراب اليقوـ اال عمى معطيات الصرؼ لذا فاف النحاة القدامى ميدوا البواب 
فية التي اليصح بيا ىذا وعف الشروط الصر ، الدراسة بالحديث عف المفظ واقسامو

)قدور،  ذاؾ مف ىنا نجد مدى العالقة بيف عمـ الصرؼ وقواعد االعرابأو  االعراب
 .(ٙٛٔ، صفحة ٜٜٙٔ
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، الصمة الوثقى بيف االصوات والتغييرات الصرفيةإلى  كما تنبو العمماء القدامى
ونحوىما حيث قاموا بتوضيح االصوات العربية مف عندما وضحوا ابواب االدغاـ والبدؿ 
ما فعمو الخميؿ وخير ما يمثؿ ذلؾ منيا وما يختمؼ خالؿ المخارج والصفات وما يأتمؼ 

ىػ( في كتابو العيف حيث بدأه بالحديث عف االصوات ومخارجيا ٘ٚٔبف احمد )ت 
إلى  رؽ الوصوؿثـ تناوؿ مسائؿ صرفية تتعمؽ بط، وصفاتيا وقواعد ائتالفيا واختالفيا

وقد بنى معجمو ، الكممات مف خالؿ الحروؼ واصوات الطبيعة وما يتص بيا كالنحت
-ٚٗ/ٔ، الصفحات ٜٚٙٔ)الفارابي،  باالعتماد عمى نظرية التقاليب اً وصرفي اً صوتي
ٙٔ) . 

العموـ االخرى بؿ وقد اكد عبد الصبور شاىيف عف العالقة بيف عمـ الصرؼ و 
اف نتناوؿ عمـ )الصرؼ( ، بؿ ىو ضروري، وليس ىناؾ مانعَعًده امر ضروري فقاؿ ))

فميس مف الممكف  بالمفيـو الحديث، وبالمنيج الحديث الذي يربط فروع عمـ المغة،
دوف دراسة اصواتيا، ومقاطعيا وعالقة الصوامت )السواكف( ، دراسة بنية الكممة

يير تتعرض لو ىذه البنية ينشأ عف تفاعؿ عناصرىا الصوتية في الف كؿ تغ، بالحركات
   . (ٕ٘، صفحة ٜٓٛٔ)شاىيف،  الممارسة الكالمية((

ويستطيع الدارس اف يتبيف االقساـ الرئيسة التي تنظـ فييا المسائؿ الصرفية 
وفيو االشتقاؽ ، ية معنويةوىي ثالثة اقساـ . اوليما مخصص لتعريؼ الكممة لغا

ومعانييا ومسائؿ التعريؼ والتنكير والتذكير والزيادة ، وانواعو والنسب والتصغير
 ونحو ذلؾ .والتأنيث والجمع والتثنية 

وفيو االعالؿ ، وثانييا موجو لرصد التغييرات التي تعتري الكممة لغير غاية معنوية
ى كاإلمالة والوقؼ والتقاء الساكنيف ونحوىا واالبداؿ والقمب والثقؿ واالدغاـ ومسائؿ اخر 

مف قواعد االداء الصوتية الصرفية . اما ثالث ىذه االقساـ فيو ما ُدعي بمسائؿ 
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وىي تطبيقات عمى قواعد الصرؼ جيء بيا لتدريب الطالب عمى اتقاف ، التمريف
 .(ٛٛ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  الصرؼ والتجويد فيو

ما اصطمح عمى تسميتو بالوحدة الصرفية ىو أو  اف المورفيـالوحدات الصرفية :  -1
أو  وىو يقع ضمف سمسمة تدعى بالمركبات القالبية، اساس التحميؿ الصرفي الحديث

 .(ٜٛٔ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  السمسمة الكالمية
، لصرفية )المورفيـ( وربما كاف اقرب تعريؼ لووقد اختمؼ في تعريؼ الوحدة ا

بحيث اف ، مايمكف اجمالو في اف المورفيـ ىو الوحدة الصرفية الدنيا الدالة عمى معنى
 (ٜٓٔ، صفحة ٕٛٓٓ)استيتية،   تغييرىا يغير المعنى

تغيير إلى   يؤديوحده في الكممة الواحدة الالنطقي أو  اف التغيير المفظي
فال نممس  اً فقد يكوف المفظ واحد، في المعنى اً المورفيـ مالـ يصاحب ىذا التغيير تغيير 

في المورفيـ اال اذا كاف ىناؾ تغيير في المعنى ومثاؿ ذلؾ قولو تعالى )) ويـو  اً تغيير 
:  ((يقسـ المجرموف ما لبثوا اال ساعةتقـو الساعة  ( ةفكممة )الساع( ٘٘)سورة الرـو

االولى غير الثانية فعمى الرغـ مف اف لفظيما واحد اال انيما مورفيماف مختمفاف 
 الختالؼ معناىما .

امثاؿ ، ييفمف قبؿ المسانييف البنيو  اً ايضلقد حظي الصرؼ باىتماـ كبير 
فقد فرضت ىذه المدرسة ، في النصؼ االوؿ مف القرف العشريف، بمومفيمد واتباعو

فيي ًا، لمغة ليا بنية . واف ىذه البنية ىي مف نوع محدد جدفريضة اساسية وىي اف ا
اذ يتكوف ، اكبر مف الفونيمات اً والمورفيمات عموم مكونة مف مورفيمات وفونيمات

ومف اجؿ اثبات ىذه البنية المورفيمية ، مف الفونيمات اكثرأو  المورفيـ عادة مف واحد
ت المغة وفونيماتيا عف طريؽ تقطيع مورفيما ينبغي لمساني اف يحدد اوالً ، والفونيمية

 .(ٜٕ٘، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب،  المادة المغوية الفعمية وتصنيفيا
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ذلؾ إلى  ومف ىنا كانت القواعد عند البنيوييف قواعد تصنيفية،والذي دفعيـ
تقدـ إلى  ،وقد ادت القواعد التصنيفيةالوصؼ حرصيـ عمى التزاـ الموضوعية في

، اف البنيوييف قد اتجيوا في مراحؿ الحقةإلى  ذلؾ ويرجع، الدراسات الصوتية والصرفية
االمر الذي تسبب في توسيع ، تذويب العزوؼ المميزة بيف الصرؼ ونظـ الجممةإلى 

مفيوـ نظـ الجممة عندىـ بحيث اصبح يعني دراسة توزيع الوحدات الصرفية 
ظيور االعتقاد الذي ساد في إلى  كممات . وقد ادى ذلؾ)المورفيمات( اكثر مف صيغ ال

ولكف قواعد ، وىو اف القواعد تعني الصرؼ فقط، النصؼ االوؿ مف القرف الماضي
بالتركيب ؛ اي النحو الذي ىو  اً انما ىي معنية ايض، المغة ليست مسألة صرؼ فقط

 تراكيب اكبر وجمالً في الحقيقة اآللية التي تتجمع بموجبيا الكممات والعبارات لتشكؿ 

ُيالحظ اف الوحدات المغوية بدءا ، في مجاؿ المساف .(ٜٕٙ، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب، 
بالوحدات الصوتية والصرفية والمكونات التركيبية تبيف بوضوح اشتغاؿ البنية في اطار 

نتمي اليو الفوينمات والصرفات النسؽ المغوي الذي تإلى  ما ينتمي اً داخمي ينتج دائم
بعض في تنسيؽ إلى  فاالصوات تضاؼ بعضيا، التي يتـ التآلؼ والتنسيؽ بينيا

صوتي لتعطي وحدات لغوية اكبر ىي الًصرفات )المورفيمات( التي يدورىا اذا ُأضيؼ 
في  معينة . والمعروؼ اف عدد االصوات والًصرفات بعض تعطي جمالً إلى  بعضيا

بيعية محدود لكف الجمؿ والخطابات التي يمكف الحصوؿ عمييا ال يمكف كؿ المغات الط
 ما يعبر عنو تشومسكي بالخمؽأو  حصرىا وىذا ما يسميو مارتينيو باالقتصاد المغوي

 .(ٜٕ٘، صفحة ٕٓٔٓ)غمفاف،  االبداع المغويأو 
المترابطة فيما بينيا . اف  ومجمؿ القوؿ اف البنية مجموعة مف العناصر

العنصر الواحد ال قيمة لو اال في اطار العالقات التي تجمعو بباقي العناصر الموجودة 
معو في السياؽ نفسو . حيث اف عناصر المساف تظؿ محافظة عمى خصائصيا 
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 ومميزاتيا غير اف وجودىا مع عناصر اخرى داخؿ السياؽ ىو الذي يحدد قيمتيا

 .(ٕٓٙ، صفحة ٕٓٔٓ)غمفاف، 
 قسميف ىما :إلى  وتنقسـ الوحدات الصرفية مف حيث ورودىا في السياؽ

 الوحدات الصفرية -ٖوحدات مقيدة    -ٕوحدات حرة   -ٔ
ومثاؿ الوحدات الثانية ، ومثاؿ الوحدات االولى في العربية الضمائر المنفصمة

ضمير الغائب المفرد المذكر إلى  دات الثالثة فعؿ مسندالضمائر المتصمة ومثاؿ الوح
 مع عدـ وجود اي مبنى صرفي يشير اليو .

نحو )ُمْطَعـ( فالفتحة  اً واحد اً اف ىذه الوحدات الصرفية يمكف اف تكوف صوت
أو  مف حرفيف كوفتكما يمكف اف ت، تدؿ عمى الفرؽ بيف اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ

وقد ترد ىذه الوحدات ، االناث والواو والنوف لجمع الذكور كااللؼ والتاء لجمعصوتيف 
الصرفية عمى ىيئة كممة وىي مبنى جامد كالضمائر المنفصمة واسماء االشارة 

نحو )كاف( واخواتيا وىي االفعاؿ ، االصوؿ االشتقاقيةأو ، واالسماء الموصولة
-ٜٚٔ، الصفحات ٕٙٔٓ)الشايب،  النيا اصبحت ادوات تعبر عف الزمف، الناقصة
ٜٔٛ). 

 :انواع الوحدات الصرفية
وامثمتيا في العربية كثيرة منيا حروؼ المضارعة وىي حروؼ  السوابؽ:أو  الصدور -أ

وااللؼ والسيف والتاء في وزف )استفعؿ( ، كممة )انيت( وىمزة التعدية في وزف افعؿ
 ونحو ذلؾ .

والؼ فاِعؿ ، والتضعيؼ في )فًعؿ(، وامثمتيا تاء االفتعاؿ واخؿ :الدأو  االحشاء -ب
 مف الثالثي لمداللة عمى اسـ الفاعؿ وغيرىا .
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ونوف الوقاية ، ومف امثمتيا في العربية الضمائر المتصمة المواحؽ:أو  االعجاز -ج
)الشايب،  وعالمات التثنية والجمع، وعالمة التأنيث، وحروفو، وحركات االعراب

 .(ٕٓٓ-ٜٛٔ، الصفحات ٕٙٔٓ
فقد راى اف  ما فندريس فمو تقسيـ مشيور لموحدات الصرفية )المورفيمات( .أ

عدة مقاطع أو  مقطعأو  ىو عنصر اصواتي يتألؼ مف صوت واحد المورفيـ اصالً 
 ثالثة اقساـ ىي :إلى  وبناء" عمى ىذا فقد قًسـ المورفيـ

ومنيا مف يتألؼ مف صوت ، الوحدات الدالةإلى  مورفيمات الصوتية المضافةال -ٔ
 نحو الفتحة )صائت قصير( في قولنا : اكرمُت احمَد .، واحد

= نحو )ما( ، كاالدوات عندنا، ومنيا ما يتألؼ مف مقطع صوتي واحد
و)ال(.ومنيا )َؾ( و)ِب( و)َت( مف حروؼ الجر  )صامت + صائت طويؿ( و )في(،

مف اكثر مف مقطع وىي مؤلفَة مف)صامت +صائت قصير(. ومنيا ما يشكؿ وىي 
كااللؼ والسيف والتاء في قولنا : )استغفر ربو( وااللؼ والتاء في قولنا : )اجتمع القوـ( 

 ونحو ذلؾ .
ا لبعض اصواتيا دونم اً وىي التي تكوف تحريف المورفيمات الصوتية التحريفية : -ٕ

صائت إلى  الصائت الطويؿ )االلؼ( في كممة )حمار( ؿنقصاف نحو تحوّ أو  زيادة
كما ، طويؿ آخر ىو الياء وذلؾ عندما تجمع الكممة جمع تكسير فتقوؿ )حمير(

و )عاَدَؿ(وىما فعالف ال  نحو )َعَدؿ(، في الصرؼ اً صوتي اً تُفسر بعض الزيادة تفسير 
أو ، اي )عا( فرؽ بينيما اال في جعؿ الصوت القصير)الفتحة(التالية لمعيف طويالً 

فاوليما فعؿ امر فيو )الفتحة( صوت طويؿ، اما ، العكس نحو )حاِذْر( و )َحِذٌر(
وىذه االمثمة ىي مف باب التحريؼ ، والفتحة فيو صوت قصير، الثاني فصفة مشبية
 .(ٕٓٓ، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب،  ال مف باب الزيادة
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لقديمة ترى اف اصوؿ الكالـ ىي مف االصوات الصامتة فالنظرة العربية ا
تمس الصورة اي اضافة عمى انيا زيادة صرفية اف كانت إلى  لذلؾ ينظر، وحدىا

 . الحرفية لالصوؿ اما االصوات الصائتة القصيرة فال تعد زيادات كما ال تعد اصوالً 
صؿ شركة بيف اما النظرة الغربية وىي نظرة المسانييف بصورة عامة فترى اف اال

صوت إلى  تحّوؿ اً الزم اً لذلؾ اعتبرت الفتحة في نحو )َقَتَؿ( شيئ، الصوامت والصوائت
طويؿ )قاتؿ( ،ويبدو اف العربية حّمت ىذه المفارقة باالعتماد عمى )الِصيغة( التي 

عناصر تضـ أو  مف اجزاء اً مؤلف اً فتكوف الصيغة مورفيما كمي، تصب فييا االصوؿ
ي مصطمح العرب وحروؼ الزيادة مثؿ صيغة )تفّعؿ( التي يحمميا عالمات الضبط ف
يعتري الصيغة اي تغيير اصؿ زائد وعالمات ضبط دوف اف إلى  الصرفيوف العرب

 متعددة . الصيغة التي تحوي اصوالً إلى  فكؿ ضبط ىو منسوب، صوتي
 فالتحميؿ الحديث يعتبر باف النظاـ الصرفي لمعربية ال يتأثر بأعتبار الضمة

اصؿ المبنى إلى  والكسرة في صيغة )ُقِتَؿ( مورفيميف عمى اساس انيما صوتاف اضيفا
في حيف اف المورفيمات التحريفية التي سبؽ ذكرىا ، نحويأو  لمداللة عمى معنى صرفي

  .(ٕٔٓ، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب،  تمّبث قبؿ اف تعّمـ عمى الصرؼ العربيإلى  تحتاج
وىي قميمة في العربية النيا تعتمد عمى العالمات االعرابية  المورفيمات الترتيبية : -ٖ

نؤخر عناصر كثيرة أو  ولذلؾ نستطيع في العربية اف نقدـ، ال عمى المواقع الترتيبية
اكرـَ حاتـٌ(  اً عمى ىذه العالمات االعرابية نحو)عمي اً مف عناصر الجممة اعتماد

بو واف تقدـ عمى فاعمو وفعمو، وال يمكف اف يعرب مبتدأ بدعوى انو مفعوؿ  فػ)عميا(
 عرابيالتقدـ وابتديء بو الكالـ الف العالمة االعرابية ىي التي حكمت موقعو ا

 . (ٕٕٓ، صفحة ٕٙٔٓ)الشايب، 
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مة وقد شاع في بعض المسانيات مصطمح )المصرفات( والمقصود بيا العال
، وىذا المصطمح يتداخؿ مع مفيوـ الكممة عندما يكوف مصّرفا مستقالً ، المغوية الصغرى

ومف ذلؾ انقساميا مف حيث ، مختمفة باعتبارات مختمفة اً وتنقسـ ىذه المصرفات اقسام
، لواحؽ وصيغإلى  ومصرفات قواعدية ومف حيث بنيتيا، مصرفات معجميةإلى  داللتيا

 مصرفات حرة  ومصّرفات مقيدة .إلى  قييدومف حيث االستقالؿ والت
وتوصؼ بانيا غير  ىي التي تدؿ عمى معنى معجمي، المصّرفات المعجمية : -ٔ

ومف امثمتيا ، اطرادمحدودة العدد، وذلؾ النيا ُتحيؿ عمى مدلوالت قابمة لمزيادة ب
 و)نبات( .، جمؿ()و، )اسناف(

بؿ تؤدي وظائؼ ، ذاتيا ىي التي ليس ليا معاٍف في حد القواعدية :المصّرفات  -ٕ
كواو  اً ىما معأو ، صرفية كما في تاء التأنيثأو ، نحو كما في حركات االعراب
 الجماعة في نحو )مسمموف( .

وتسمى ، ؽ الجذر المعجميىي المصرفات التي تسب قة :المصّرفات الالص -ٖ
وتسمى ، فات التي تمحؽ الجذروالمصر ، ومف امثمتيا اداة التعريؼ )اؿ(، سوابؽ

 .ومف امثمتيا )تاء التأنيث( ، ؽاصلو 
، وىي اوزاف ذوات وظيفة قواعدية كصيغ االفعاؿ المصّرفات الصيغية : -ٗ

والتأنيث ومف الفروؽ الجوىرية بيف ، والتصغير، وجموع التكسير، والمشتقات
 اً خطي وىو ما يعني امكاف فصميا فصالً  المواحؽ والصيغ اف االولى تتسـ بالخطية

فيي قوالب مجردة اريد بيا تحديد اما الصيغ ، مف عناصرعما قبميا وبعدىا 
 وتحديد مواقعيا وبياف مواضع الصوائت، الصوامت االصمية وتمييزىا مف الزائد

 اً طبيعتيا االندماجية مع الَعَجمات فقد اضحى فصميا عنيا امر إلى  اً بينيا ؛ ونظر 
لؼ مف عدد مف وتشترؾ الَعَجمات مع الصيغ في سمة التجريد ؛ اذ تتأ اً متعذر 
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كما في نحو )َكَتَب( المؤلفة مف )ؾ ، الصوامت قد يندمج مع صيغة قواعدية دالة
د(  –س  –أما لفظة )اسد( التي تتألؼ مف )ء ، ب( وصيغة )َفَعَؿ( –ت  –

، لاللصاؽ فتدخؿ عميو اداة التعريؼ مثالً  اً وىو بذلؾ يصبح جاىز ، ووزنيا )َفَعَؿ(
وىذا يعني اف الصيغ الصرفية  .(ٕٔٔ، صفحة ٖٕٔٓ)عمي،  فيصبح )األسد(

عندما تستخدـ في تأليؼ الكممات يكوف الجزء المادي مف المفظ المتمثؿ في 
اما المعبر عف المعنى القواعدي ، الصوامت ىو المعبر عف المعنى المعجمي

ي عميو الصيغة عالوة فيغمب عميو الجزء الصوري المتمثؿ في الشكؿ الذي تأت
في  ب( –ت  –عمى الصوائت المتضمنة في تمؾ الصيغة اي اف الصوامت)ؾ 

 و)َفَعَؿ( يدؿ عمى المعنى القواعدي. كتب تدؿ عمى معنى الَعَجَمَو ،
وتعامؿ ، ينطبؽ عمييا تعريؼ الكممة اً ىي كممات مستقمة نحوي المصّرفات الحرة: -٘

اصغر عناصر لغوية إلى  مكف تقسيميا؛ النيا اليمعاممتيا،وقد ُعدت مصرفات
 )ثـ(. ذات معنى ومف امثمتيا )عف(،

ومف ًا، المصّرفات المقيدة :ػ وىي عناصر اليمكف استقالليا عف جذور الكممة نحوي -ٙ
، صفحة ٖٕٔٓ)عمي،  والالحقة )ة( في )مكتَبة(، امثمتيا )اؿ( في )الكتاب(

ٕٔٔ) .    
 الصرف في ضوء المسانيات النسبية -3

قوالب تُفرع إلى  ترى المسانيات النسبية اف النموذج النحوي ينبغي اف يتفرع
بحيث يتكفؿ كؿ قالب في النموذج النحوي بوصؼ فص ، فصوصإلى المغة الموصوفة 

 :إلى  مف فصوص المغة ويمكف تقسيميا
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فتعويد حاسة السمع ، فص الصوتي(ويبدو انيـ ارادوا بو )ال الفص النصغي : -1
حيث يستطيع مف خاللو الناطؽ ، الفص النصغيإلى  وترويض جياز النطؽ موكوؿ

 انجاز نشاطيف لغوييف .
التمييز بحاسة السمع بيف الصور الصوتية المتجانسة مثؿ )سيؼ وصيؼ(، و )تيف  -أ

، و : )تمفازوطيف( . ويكوف اسيؿ عميو التمييز بيف الصور الصوتية المتباينة نح
 جموس( وىكذا.، و)وتعود، تمساح(

التحكـ في تحريؾ اعضاء جياز النطؽ داخؿ حجرات الرنيف مف اجؿ بناء  -ب
بحيث ُيصدر كؿ نطيقة ، االحياز المولدة لالصوات المستعممة في المغة العربية

 اً تام اً حينئذ يكوف الفرد قد اكتسب ميارة السمع والنطؽ اكتساب، مستوفية لمصوتيات
 .(ٓٔ، صفحة ٕٓٔٓ)األوراغي، 

وال بد مف ضرورة ربط تمقيف الكتابة بميارة السمع والنطؽ عف طريؽ مبدأ 
 لما سمعو اً مغاير  اً فال يخط الفرد بيده شيئ، التبعية اي تخصيص الحرؼ لمنطقية الواحدة

 .(ٔٔ، صفحة ٕٓٔٓ)األوراغي، 
ويتضمف عدد غير متناه مف المداخؿ المعجمية المختزنة في  الفص المعجمي : -2

ويفترض في القالب المكمؼ بوصؼ اف يدقؽ بْنية الَقِولة ويحدد ، اذىاف الناطقيف بالمغة
 مفيـو الكممة .

اي مجموع ، اما اليدؼ المباشر مف تمقيف المعجـ فيو تكويف الحصيمة المغوية
مف جراء المحادثة في  اً ولغوي اً المداخؿ المعجمية المبرمج تمقينيا لتمكيف الطالب ثقافي

 .(ٕٔ، صفحة ٕٓٔٓ)األوراغي،  مستوى ثقافي مناسب لمستواه الذىني
ومف اجؿ ذلؾ ينبغي البدء بالمفردات الدالة عمى الموضوعات الحية القريبة 

واف يكوف دمجيا في نص الدرس ، المجرداتإلى  مع االنتقاؿ التدريجي، ف المتعمـم
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مف العالقات االشتقاقية ونحوىا ، بعالقات معنوية كالتضاد والترادؼ اً منضبط
 .والصرفية

 ىو يحتوي عمى صنفيف مف القواعد :و  الفص التحويمي : -3
عض الكممات مف بعض كتوليد قواعد اشتقاقية ذات طبيعة داللية تتكفؿ بتوليد ب -أ

 المطاوعة مف المتعدي .
ميمتيا ضبط مختمؼ التغييرات التي تطرأ عمى ، قواعد صرفية ذات طبيعة صورية -ب

كقمب الواو ياء اذا اجتمعتا في قولة ، اخرىإلى  وىي تنتقؿ مف بنية، القِولة المتصرفة
، صفحة ٕٓٔٓ)األوراغي،  وميت وسيد، وادغاـ الياء في الياء في نحو : طيَّ و عي  

ٖٔ). 
اذ كؿ مايسمح بو المكوف االشتقاقي ، وبيف ىذيف الضربيف مف القواعد عالقة تحكُّـ

وليس كؿ مايسمح بو الصرؼ يجوَّزه االشتقاؽ . فمثؿ )ُىمَؾ( ، يجوَّزه المكوف الصرفي
وكذلؾ )كيف( المحوَّؿ ، تمنعو قاعدة اشتقاقيةالمحوَّؿ عف )َىَمَؾ( تجوزَّه قاعدة صرفي و 

لتيف تباع ـَ( و )ِقيَد( المحوَّ مف  اً عف )كاف( . في حيف تجوَّزه كمتا القاعدتيف مثؿ )ُشِت
 )َشتـ( و )قاد( .

فيؤلؼ ، وىو يستمـ مف المعجـ مفردات نتظمة في بضع مقوالتالفص التركيبي :  -4
مة لتكويف قابمة لالستعماؿ بيدؼ انجاح بينيا بواسطة عالقات بغية انشاء جمؿ تا

 .(٘ٔ، صفحة ٕٓٔٓ)األوراغي،  المحادثة والمحافظة عمى استمرارىا
 التعميل الصرفي في النحو: المبحث الثاني 

اف العالقة بيف الصرؼ والنحو تحددىا المقوالت الصرفية التي ىي عبارة عف 
المالحظ اف ىذا المصطمح مستعار مف  اني التصريؼ . ومفتعبر عف مب معافٍ 
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)حساف،  التوجد اجناس اعمى منيا واعـالمقوالت المنطقية وىي االجناس العميا التي 
 .(ٜٛ، صفحة ٜٜٚٔ

 مباني جامدةأو  صرفية اً اوزانأو  اً وتمتاز مباني التصريؼ مف سواىا بانيا ليست صيغ
إلى  تمؾ االشكاؿ الصرفية المنتميةإلى  انما ىي لواصؽ مضافة، ذات استقالؿ شكمي

بيف  اً . فيناؾ فرق اً كبير  اً مباني التقسيـ . اف ىذه المواصؽ تختمؼ عما عداىا اختالف
االدوات الموضوعة عمى حرؼ واحد مف جية والمواصؽ التصريفية التي ال تعدو كونيا 

جية اخرى . فاذا قمنا )كتب التمميذ بالقمـ( . عرفنا اف عالمات تتصؿ بالكممات مف 
)قدور،  واآلخر القمـ وىو كممة معجمية، احدىما : اداة ىي حرؼ جر، )بالقمـ( مبنياف

 .(ٜٕٕ، صفحة ٜٜٙٔ
فاف )المرأة( كممة ليست ، اما اذا قمنا )المرأة الفضمى ىي مف ترعى اوالدىا(

انما ىي معجمية )وحدة داللية( لحقتيا عالمة تصريفية ، ركبة مف كممتيف نحو )بالقمـ(م
تدؿ عمى النوع ىي التاء )وحدة صرفية( تابعة لمكممة والدليؿ وقوع عالمة االعراب 

 عمييا .
نحو احرؼ ، سوايؽأو  : صدورإلى  وتقسـ المواصؽ المستخدمة في التصريؼ

، دواخؿأو  وعالمة التعريؼ )اؿ( . والى احشاء، نيت()االمضارعة المجموعة في كممة 
أو  نحو الؼ كممة )رجاؿ( الدالة عمى الجمع بالتضامف مع الصيغة . والى اعجاز

نحو عالمة التأنيث الثالث وعالمات الجمع السالـ لممذكر ، وىي كثيرة، لواصؽ
لنسوة وسائر ونوف ا، وعالمات المستثنى،وتاء التأنيث التي تمحؽ االفعاؿ، والمؤنث

 الضمائر المتصمة .
 اف المقوالت التصريفية في المغة العربية تتضمف عدة انواع ىي :
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والتصريؼ . اما مقولة التصريؼ الزمني فيي ، والنوع والتعييف، والعدد، الشخص،
 مختصة باالفعاؿ .

وىذه ُتؤدى في المغة العربية عف ، يقصد بو التكمـ والخطاب والغيبة الشخص : -ٔ
الضمائر واالفعاؿ بما يمتَصؽ بيا مف عالمات تصريفية تؤدي اكثر أو  يؽ الضمائرطر 

كما تميز بيف المذكر ، مف وظيفة . فالمغة العربية تتضمف المثنى كما ىو معروؼ
والمؤنث في جميع الحاالت التصريفية وىذا يظير مف خالؿ الضمائر المنفصمة وىي 

ىما  –ىي  –و)ىو ، انتف( لمخطاب-انتـ-ماانت-انتِ -و) انتَ ، نحف( لمخطاب –)انا 
 . (ٖٕٔ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  ىف( لمغيبة –ىـ  –

المواصؽ التي تعبر عف )الشخص( فاننا نالحظ نوعيف مف المواصؽ إلى  نظرنااما اذا 
 وىما :ػػ

 العجز .أو  العالمات التصريفية ومكانيا الصدر -أ
 ئر المتصمة ومكانيا العجز .الضما -ب

ذىبنا(  –فعند تصريؼ الشخص مع زمف المضي اذا اردت التكمـ تقوؿ )ذىبُت 
   ذىبِت( –واذا اردت الخطاب تقوؿ )ذىبَت 

ذىبا( . وتقوـ في المضارع عالمات خاصة  –واذا اردت الغيبة تقوؿ )ذىبْت 
تترة عمى حد سواء . فال المسأو  بالداللة عمى الشخص بالتضافر مع الضمائر المتصمة

( اما في  –مستتر نحو )اقوـ أو  متصدرة وضمير الحؽمضارع مف عالمة  يخموا تقـو
وال ، اعممي( لممخاطب وحده -تصريؼ االمر فال يظير فيو اال الضمير نحو )اعمال 

معنى لفظة )شخص( ضمف ىذه المقوالت الصرفية مالـ يتحقؽ التوافؽ أو  تظير جدوى
، الصفحات ٜ٘٘ٔ)حساف،  يف الصرؼ مف خمؽ الجداوؿ التصريفيةوتمك، السياقي
ٕ٘ٚ-ٕ٘ٛ). 
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اذ ، لممعطيات االجتماعية والنفسية في استخداـ الشخص اً وتتصرؼ المغات وفق
قرابة بصيغة الجمع أو  ومكانة اً مخاطبة المفرد ذي االىمية قدر إلى  تميؿ بعض المغات

وفي حاالت اخرى ، ما ىو سائد باف تصّدر االوامر الممكية بكممة )نحف( ممؾ كذا. ك
يتجنب المتكمـ استخداـ ضمير الشخص وصيغتو المعروفة )انا قمُت(حتى ال مماثمة 

بؿ ، لنفسو اً ضمير الجماعة ال تعظيمإلى  يتيـ باالنانية وطغياف الشخصية . فيمجأ
ف المقاـ مقاـ افتخار جماعي . عمى حيف اف وال سيما اذا كامف كؿ  اً لجعميا جزء

تحديد شخصية . فيقاؿ ، بتحمؿ مسؤولية اً العكس مطموب اذا اختمؼ المقاـ فكاف خاص
 .(ٖٕ٘، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  )انا فعمت كذا(

عامة،اذ ال  العدد : يقصد بالعدد ىنا االفراد والثنية والجمع . وىو مقولة صرفية -ٕ
مفرد وجمع . أو إلى  اسماء وصفات وافعاالإلى  تخمو لغة مف اف تقسيـ الكممات

وتمتاز العربية واخواتيا مف المغات السامية بانيا تقسـ الكممات قسمة ثالثية ىي المفرد 
العدد في الضمائر إلى  وتشير العربية ومعظـ المغات المعروفة، والمثنى والجمع

 –اي دوف ال صفة تعريفية وذلؾ نحو : )انا ، ف طريؽ المبنى نفسووالصيغ الجامدة ع
نحو )انتما اما الصيغ االخرى الدالة عمى المثنى ، وانتف( لمجمع –و)انتـ ، انت( لممفرد

اذ ال تقبؿ الالصقة )االلؼ( ىنا االنفصاؿ النيا جزء ًا، ىما( فمبنياف جامداف ايض –
نحو قولنا )المجداف فازا( اذ وقعت االلؼ  لذلؾ ال تستقؿ باعراب عمى، مف المبنى

 .(ٖٕٚ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  بموقع الفاعؿ
وفي االفعاؿ عالمات تصريفية تدؿ عمى العدد . ففي العربية نقوؿ : الطالباف 

ية لمجمع المؤنث . والعرب، درسا . والطالب درسوا لممجع المذكر . والطالبات درسف
عالمات ، ونوف النسوة عندما تتصؿ باالفعاؿ، التعد الؼ المثنى،وواو الجماعة

تابعة،بؿ تعّدىا كممات مستقمة تنفرد باعراب خاص . ويالحظ اف ىذا االلصاؽ في 
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مع فاعمو الظاىر سواء اكاف  اً اذ يبقى الفعؿ مفرد، الضمائرإلى  العربية خاص باالسناد
 : )قاـ التمميذ( و)قاـ التمميذاف( و)قامت التمميذات( .نحو  اً مثنى اـ جمعأو  اً مفرد
تنكيرىا . فاالسماء التي تدؿ عمى أو  يراد بالتعييف تعريؼ االسماء التعييف : -ٖ

تحديد المقصود مف داللتيا اذ انيا تصمح لمداللة عمى إلى  تحتاج مسميات الصفات 
عمى اجناسيـ . فعندما نقوؿ  أو كما تصمح لمداللة عمى عموـ الداخميف فييا، فرد معيف

عمى ، انما يقصد بذلؾ كؿ رجؿ مف جنس الرجاؿًا، معين اً : )رجؿ( ال نقصد بذلؾ فرد
االضافة يَعدو أو  اداة التعريؼأو  النداءأو  حيف اف ىذا االسـ حيف يعّيف باالشارة

   .(ٜٖٕ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  فقط اً معين اً واحد محدود الداللة النو يعني رجالً 
احدىما ما يدؿ بنفسو اي ، عمى نوعيف مف المعارؼ وتشتمؿ معظـ المغات

ونحو ذلؾ مف المباني ، بمبناه عمى التعييف . كالضمير واالشارة والموصوؿ والَعَمـ
أو  الجامدة . والثاني ما تدؿ عمى تعيينو اداة خاصة ىي الصقة صرفية تسبؽ االسـ

اما النوع االوؿ فال يتخمى ، لمجنس اً اسمأو  تسقط االداة يرجع االسـ نكرة. وحيف  تمحقو
 اذ اليدؿ عمى ذلؾ باالداة انما بالمبنى .، عف تعيينو

اف العربية ومعظـ المغات السامية تكتفي بالصاؽ المضاؼ بالمضاؼ اليو دوف 
ى المضاؼ عف اداة صرفية . وفي المغات المعربة كالمغة العربية الفصحى يتخم

عالمات تنكيره كالتنويف والنوف وعالمات تعيينو كأؿ التعريؼ قبؿ اف يمتصؽ 
وال شؾ في اف ىذه الطريقة تساعد عمى ايجاد ًا، اضافي اً بالمضاؼ اليو ليكونا مركب
االشتقاؽ التصريفي . لذلؾ يالحظ اف المضاؼ إلى  تسميات كثيرة دوف الحاجة

فال يتصور ، ؿ االسـ الواحد وقد امتزجت داللتاىماوالمضاؼ اليو يستعمالف استعما
)قدور،  في العربية )جياز االشعة( و )مديرية التعميـ( وغيرىا قولنا : انيما اسماف نحو

 .(ٕٓٗ، صفحة ٜٜٙٔ
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اما تعريؼ االسماء بادخاؿ اداة معينة فيو باب صرفي مطرد في كثير مف 
 وجود بعض االختالؼ بيف لغة واخرى .المغات مع 

)اؿ( التعريؼ عمى النكرات أو ، ففي العربية يطرد ادخاؿ الؼ والـ التعريؼ
ًا، كما في )اؿ( الجنسية التي ال تزيد النكرة تعريف، مع بعض االستثناء، لتصبح معارؼ

 الجنس فقط .إلى  بؿ تشير
ا اداة تعيينية واف دلت أما سائر اقساـ )اؿ( المذكورة عند النحاة فيمكف عدى

الضميرية . نحو )المكـر ضيفو محمود(،و)سمـ عمى أو  االشارةأو  عمى الموصولية
 الرجؿ( اي : الذي يكـر ضيفو، وسمـ عمى ىذا الرجؿ .

عمى  اً اما التنكير في العربية فعالمتو الرئيسة ىي قبوؿ التنويف الذي يدؿ صرفي
التخمي عف سائر طرؽ عمى  اً ويدؿ ايض، وعدـ ارتباطو بمبنى آخر، تحديد المبنى

 اذ اليجتمع تعريؼ وتنكير اال في حالة واحدة ىي اسـ العمـ المنوف .، التعريؼ
نحو : )محمٌد رسوُؿ اهلل( . وقد فسر احمد محمد قدور ىذا التناقض بقولو 
:ػ)والتفسير الذي نرتضيو ليذا التناقض ىو اف اسـ العمـ اشبو النكره في خمّوه مف 

وات التعريؼ ولواصقو مف جية الشكؿ فاستحؽ التنويف ال لمتنكير بؿ لتحديد منتيى اد
 .(ٕٕٗ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  عف االضافة(( البناء مستقالً 

اي بمدلوؿ اسـ ، وىذا يعني اف المسألة صرفية شكمية العالقة ليا بالمعنى
نحو ، دخوؿ )اؿ( التعريؼ عمى كثير مف أسماء االعالـ العمـ وعمى ىذا التفسير ساغ

 . (ٜٕٗ-ٕٛٗ، الصفحات ٜٛٚٔ)حجازي،  العباس واالميف والرشيد والحمزة
مف  اً انما ينبغي تعييف الصفات ايض، وال يكتفي في العربية بتعييف االسماء

لذلؾ فاف الصفة تطابؽ الموصوؼ بالتعريؼ و ، اجؿ تحقيؽ الربط السياقي لمجممة
    . والتنكير واالفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير واالعراب
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الجنس مف المقوالت الصرفية الميمة حيث اعتنت معظـ أو  يعد النوع النوع : -ٗ
حتى اصبح  اً دقيق اً المغات ومنذ اقدـ العصور عمى التفريؽ بيف المذكر والمؤنث تفريق

 بيف كممتيف مختمفتيف معنى" متفقتيف صيغة . اً وحيد اً لنوع في بعض المغات مميز ا
فاف معالجة امر النوع في ، ومع اف النوع في المغة ىو صدى لمنوع في الطبيعة

الف المغة تتطمؽ في تعامميا مع النوع ، المغة ينبغي اف تكوف ضمف اطر المغة وقوانينيا
الفكر . فأىـ ما تسعى اليو المغة ىو التوافؽ أو  لحياةوغيره مف مقوالت ليا اشباه في ا

 السياقي وضماف أمف المبس وابراز الوظيفة االبالغية لمكالـ .
لذا الفائدة مف االمعاف في مقارنة مقولة النوع في المغة بمسألة النوع في 

 .(ٕٗٗ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  الطبيعة
تعبيرىا عف النوع طرؽ مختمفة مف حيث الوسائؿ والمورفيمات  ولمغات في

اص بالمذكر،ومبنى آخر ولعؿ اقدـ طريقة في ذلؾ ىي تخصيص مبنى خ، الصرفية
ىذا  –، ومف امثمة ىذه الطريقة الضمائر والموصولة واالشارة نحو :)انَت خاص بالمؤف

التفريؽ بيف المذكر  . وال يقتصرالتي ( لممؤنث –ىذه  –الذي( لممذكر و)انِت  –
والمؤنث عف طريؽ المباني الجامدة )الضمائر واالشارة والموصوؿ( وانما ىناؾ لغات 
تخص المذكر لكممة مستقمة كما تخص المؤنث بكممة اخرى كما جاء في العربية )اب 

 .(ٕٚٗ، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  ناقة( وغيرىا –إمرأة( و )جمؿ  –أـ( و )رجؿ  –
اذ تتطمب كممة خاصة لكؿ نوع . ويخالؼ ، ولكف ىذه الطريقة مرىقة لمذىف
االكتفاء باقؿ المباني لمداللة عمى اكثر إلى  ىذا مبدأ االقتصاد المغوي الذي يسعى

 . اً وداللي اً المعاني صرفي
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أو  بعض المغات المف المبس ىي استخداـ كممةوىناؾ طريقة اخرى تعتمدىا 
 –انثى الصقر( و )النسر  –يـ لتحديد النوع كما في قولنا في العربية : )الصقر مورف

 ىي النسر( .
اما الطريقة القياسية فيي التفريؽ بيف المذكر والمؤنث بواسطة العالمات 

ولكؿ لغة ، والمورفيمات الصرفية التي تمحؽ االسماء والصفات واالدوات واالفعاؿ
حيث اف المذكر مف االسماء ، ومنيا غير المطرد، منيا المطرد، عالمات خاصة بيا

إلى  اً انو مذكر . اما المؤنث فيو يحتاج دومإلى  عالمة تشيرإلى  اليحتاجوالصفات 
والتاء ، وااللؼ الممدودة، وااللؼ المقصورة، عالمة مميزة وىي ثالث عالمات التاء

يعترييا  اً واحيان، ساميةتدعى في العربية بالتاء المربوطة وىي موجودة في كؿ المغات ال
   .(ٖٕٙ، صفحة ٜٛٚٔ)حجازي،  شيء مف التغيير يجعميا قريبة مف الؼ المد

وتدخؿ التاء عمى كثير مف االسماء لمتمييز بيف المؤنث والمذكر نحو انساف و 
، ثمر وثمرة نحو لتحديد الجنسأو ، تدخؿ عمى الصفات نحو كريـ و كريمةأو  انسانة
تكوف بدؿ مف الياء في وزف )مفاعيؿ( في جمع أو  لممبالغة نحو عاّلـ وعاّلمةأو 

تكوف أو ، بدؿ مف ياء البنية نحو دماشقة جمع دمشقيأو ، التكسير نحو زنديؽ وزنادقة
تعويض لالـ الكممة أو  تعويض لفاء الكممة المحذوفة نحو : عدة التي اصميا وعد .

    اصميا لغو .نحو لغة التي 
أو  اما العالمة الثانية فيي االلؼ المقصورة وترد في وزف )ُفْعمى( مؤنث )افعؿ(

ويرد وزف )ِفْعمى( الف مذكره ِفْعٌؿ نحو ، وزف )َفْعمى( مؤنث )فعالف( نحو ُكبرى وَنشوى
ويشترط في االلؼ المقصورة التي يراد بيا التأنيث اف تكوف زائدة ، ِذْكرى ومذكره ِذْكرٌ 

 عمى االصؿ ال منقمبة الف المنقمبة ال ُتعد عالمة لمتأنيث .
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وعالمة التأنيث الثالثة في العربية ىي االلؼ الممدودة التي تمحقيا ىمزة زائدة 
عيب أو  واو كما في وزف )فعالء( مؤنث )أفعؿ( الداؿ عمى لوفأو  غير منقمبة عف ياء

. وقد ترد كممات عمى وزف نحو )سمراء و عرجاء( التي ىي مؤنث )اسمر و اعرج( 
)فعالء( ولـ يسمع ليا مذكر عمى وزف )افعؿ( نحو حسناء التي ليس ليا مذكر مف 

واليمزة فييا زائدة نحو )صحراء( وقد  اً وقد ترد اسماء عمى وزف فعالء ايض، لفظيا
وعّداء ومّشاء ، اما بّناء، تكوف اليمزة متقمبة عف اصؿ نحو )سماء( واصميا )سماو(

 . (ٔ)وىمزتيا اصميةت لممذكر عمى سبيؿ المبالغة فيي صفا
إلى  اف شيوع استخداـ تاء التأنيث في العربية وجعميا العالمة القياسية ادى

 :(ٕٔ٘، صفحة ٜٜٙٔ)قدور، امريف ىما 
، دودةعدـ االعتداد بعالمتي التأنيث االخرييف وىما االلؼ المقصورة وااللؼ المم  -ٔ

وا : بيضة وفي وفي بيضاء قال، َعزالء قالوا : َعزلةففي ، وتأنيث ما يؤنث بيا بالتاء
 .عطشى عطشانة وىكذا

عدـ تصور اف المؤنث يوجد بال تاء لذلؾ الحقت الميجات الدارجة التاء بكؿ صفة  -ٕ
 العالمة .إلى  حتى اف لـ تكف محتاجة

وفي ، . فيقاؿ في دعاء : ُدعاكما اجازت العربية الفصحى قصر الممدود اصالً   
عالمة تأنيث إلى  اسماء وصفات ال تحتاج اً العربية الفصحى ايض صفراء :صفرا، وفي

فيو ترؾ وىناؾ مؤنث القياس ، ،اذ بعضو مؤنث سماعي نحو:عيف ودار وِرْجؿ وارض
اال انو قد يرد بالتاء كما في قولو تعالى ))يـو ، التاء نحو : حائض ومرضع ومطفؿ

ويبدو اف ترؾ العالمة ، (ٕٕ)سورة الحج:  يا تذىؿ كؿ مرضعة عما ارضعت((ترون
صفات يستوي فييا المذكر والمؤنث وىذا يعني وىناؾ ، ىو ضرب مف االقتصاد المغوي

تجرد ىذه الكممات مف عالمة التأنيث . فيكتفي بتحديد نوع الموصوؼ لمتفريؽ بيف 
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. اما اذا (ٖٕ٘، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  اؿالمذكر والمؤنث نحو : امرأة جريح وفتاة مقو 
ىذه الصفات استعماؿ االسماء فالبد الحاقيا بالتاء نحو : ذبيحة اسـ لما استعممت 

 ونطيحة اسـ لما ينطح .، يذبح
السالمة وىي االلؼ والتاء . وتستخدـ العربية الفصحى عالمة تأنيث في الجموع 

كرامات اً ما يجمع بااللؼ والتاء ليس مؤنث ومع اف بعض وتمفزيوف ، نحو إكراـ وا 
عمى حيف اف الصفات ، واف معظـ ما يجمع ىذا الجمع ىو مف االسماء، وتمفزيونات

، نحو حمراء وعطشى اً القياسية واف كانت لممؤنث الحقيقي فال تجمع جمع مؤنث سالم
اؿ :ُحْمر وِعطاش كذلؾ في انما تجمع جمع تكسير عمى وزف واحد مع مذكرىا فيق

وىناؾ  .كحائض فيقاؿ : حوائض الصفات الخاصة باالناث والتي ال تتضمف التاء 
 اسماء مذكرة اال انيا اكتسبت صفة التأنيث مف الجمع مثؿ حّماـ يجمع عمى حّمامات

  .(ٖٓ٘)األنطاكي، دوف تاريخ، صفحة 
وبعضيا لواحؽ فالضمائر كنوف ، بية عالمات تأنيث بعضيا ضمائرولمفعؿ في العر 

المخاطبة التي تمحؽ المضارع  ياءو ، محؽ الماضي والمضارع واالمرالنسوة التي ت
واالمر لمداللة عمى المفردة المؤنثة والمواحؽ كتاء التأنيث الساكنة التي ال تمحؽ إال 

نحو )ذىبتّف( . فالنوف ىنا  اً ير والنوف الدالة عمى النسوة وىي ليست ضم، الماضي
عالمة الحقة لمضمير لمداللة عمى النسوة وليست مبنى كنوف النسوة كما في قولنا : 

 .(ٕ٘٘، صفحة ٜٜٙٔ)قدور،  النساء شارْكَف في بناء المجتمع
  التصريف والزمن  

تصريؼ الفعمي وتشترؾ المغات الزمف مقولة صرفية ونحوية تعبر عنيا صيغ ال
صرفية رئيسية ىي الماضي والحاضر والمستقبؿ .  ثالثة ازمنةالمعروفة في انيا تضـ 
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مف  اً ونحوي اً اال اف ىذه المغات تختمؼ فيما بينيا في طرؽ التعبير عف الزمف صرفي
 وفي عدد ما تتضمنو مف االزمنة مف جية اخرى .، جية

ثالثة انواع ىي إلى  اً زمني اً امية تقسـ الفعؿ تقسيموالمغات الس اف المغة العربية
 :ػ )الماضي( والحاضر )المضارع( و )االمر(. 

اف العربية إلى  لقد انتبو معظـ المستشرقيف ممف درسوا ظاىرة الزمف في العربية
اف ىؤالء قد إلى  . والسبب يعود اً محدود اً واخواتيا الساميات تعبر عف الفعؿ تعبير 

ولـ يتناولوه  .وال سيما اذا كاف خارج السياؽ  بوصفو نتاج لمفعؿ وحدهدرسوا الزمف 
باتجاه تحميؿ السياؽ النحوي الذي تأتمؼ فيو االفعاؿ واالدوات والمواقع االسنادية لتقدـ 

 الزمف النحوي الذي ال يقؿ دقة عف الزمف في المغات االخرى .
صرفي وىذا ما تقّدمو جداوؿ  نوعيف مف الزمف : احدىما زمفإلى  االشارة لذا ينبغي

وىو زمف يوصؼ خارج السياؽ . ، التصريؼ الفعمي عف طريؽ المواصؽ )المورفيمات(
، وثانييما زمف نحوي تقدمو التراكيب االسنادية التي تضـ االفعاؿ داخؿ السياؽ النحوي

)حساف،  زمف اليوصؼ إال داخؿ السياؽوىو ، وكؿ مباني القرائف السياقية، واالدوات
 . (ٕٓٗ، صفحة ٜٜٚٔ

اف النحاة العرب لـ يخصصوا لمزمف بشقيو الصرفي والنحوي مباحث وافية ا 
وىذا اليتفؽ مع تُقّدمو العربية ، واف يقدموا ذلؾ في باب مستقؿ بارز مف ابواب دراستيـ

ابواب النحو . إلى  ىفكانت نظرتيـ عجم، مف تنوع وتدقيؽ في الزمف بوسائؿ متعددة
ومف ىنا ساغ بعض الدارسيف كالدكتور تماـ حساف في تجميع االنظار النحوية 

ولكف ىذا مشروط باالنطالؽ مما ىو ، المتفرقة في تضاعيؼ المصنفات وتفسيرىا
خطأ اصطناع جداوؿ تصريفية ىي حتى يتجنب الدارس في  موجود في المعربية فعالً 

 ى تركيبية اجنبية .في االصؿ ترجمات حرفية لبن
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وىنا يبرز رأي دقيؽ لممستشرؽ االلماني برجشتراسر في كتابو )التطور 
اذ وضع ىذه القضية في مكانيا الصحيح . فالعربية كما يرى تمتاز مف ، النحوي(

المغات السامية بتخصيص معاني ابنية االفعاؿ وتنويعيا . وذلؾ بطريقتيف ىما : 
واستعماؿ . فعؿ( و )قد يفعؿ( و )سيفعؿ( و)لف يفعؿ(  نحو : )قد، اقترانيا باالدوات

الفعؿ )كاف( عمى اختالؼ صيغو نحو )كاف قد فعؿ( و )كاف يفعؿ( و )سيكوف قد 
 .(ٜٓ-ٜٛ، الصفحات ٕٜٛٔ)براجشتراسر،  فعؿ(

تستطيع اف ما ذكره )برجشتراسر( ليس إال امثمة محدودة مف وسائؿ كثيرة 
 . العربية التعبير عف الزمف والسيما عمى الصعيد النحوي السياقي

ومباحث انواع الجمؿ واالفعاؿ ، ففي مباحث االدوات الدالة عمى المعاني
واسماء االفعاؿ ، الناسخة واالفعاؿ ذات الوظائؼ الخاصة كالشروع والمقاربة والرجاء

انب المتعمقة بالزمف النحوي الذي ىو ومعظـ المشتقات االسمية القياسية كثير مف الجو 
محصمة لمزمف الصرفي الذي تقدمو صيغ االفعاؿ ولمعالقات والقرائف السياقية التي 

ف الزمف تقدميا قواعد التركيب النحوي . وىذا يعني اف العربية الفصحى عبرت ع
شارات بوساطة القرائف السياقية النحوية ومف الجدير بالذكر اف كتب التفسير حفمت باال

اف  القرائف الحالية ومنيا انيـ بينواأو  لمعالقات السياقية اً الميمة التي تغير الزمف تبع
كقولو تعالى ، فالحاضر، المستقبؿأو  زمف الحاضرعف ال اً الفعؿ الماضي قد يكوف معبر 

كقولو تعالى : ))اقتربت ، والمستقبؿ، (ٔ٘)سورة يوسؼ:  حصص الحؽ(( : ))الئف
كذلؾ بّيف النحاة والمفسروف اف الفعؿ ، (ٔٔ)سورة القمر:  قمر((الساعة وانشؽ ال

لغوية . نحو قولو تعالى : أو  المضارع يمكف اف يدؿ عمى زمف مضى الغراض بالغية
اي كف فكاف اي اف الفعؿ يكوف  ،(ٜ٘)سورة آؿ عمراف:  ))ثـ قاؿ لو كف فيكوف((

، مف الصرفي والزمف النحوي. وفي ضوء التفريؽ بيف الز اً وماٍض نحوي اً مضارع صرفي
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لمزمف النحوي  ومع االفادة مف نظرات النحاة القدامى ابتدع الدكتور تماـ حساف جدوالً 
، بالصيغ الصرفية الرئيسة وىي)َفَعَؿ(. و)َيْفَعؿ( و )إْفَعؿ( اً في العربية مستعين

يريف قسميف كبإلى  وباالدوات والنواسخ التي تدخؿ عمى ىذه الصيغ . حيث قّسـ جدولو
)قدور،  بحسب ما تقسـ الكالـ مف خبر وانشاء مع كؿ ما يتفرع منيما مف اساليب

 .(ٕٕٙ-ٕٔٙ، الصفحات ٜٜٙٔ
مسألة اخرى وىي اف بعض المسانييف قد اطمؽ عمى إلى  والبد مف االشارة

التركيب( وىؤالء ىـ العالقة بيف الصرؼ والنحو بأسـ )التقابالت في الصرؼ و 
المسانيوف البنيويوف االمريكيوف اذ يعتبروف الجممة سمسمة مف الوحدات الصرفية التي ال 

ما بحسب عالقتو  اً بؿ اف كؿ مكوف فييا يحتؿ موقع، تتجاوز بشكؿ اعتباطي
فكرة )الموقعية( لتحديد إلى  وىذا يعني انيـ استندوا، بالمكونات االخرى المجاورة لو

وىذا التحميؿ التوزيعي ال يأخذ في االعتبار معنى ، كممة داخؿ التركيبتوزيع ال
وانما يعتبر اف الموقع الذي تحتمو ىذه ، الوحدات وال ييتـ بو في تحديد وحدات الجممة

    . (ٕٕٚ، صفحة ٕٓٔٓ)غمفاف،  الوحدات ىو الذي يحدد معناىا
ف الجمؿ نحو )سقطت كرة الولد( و )لعب الولد بالكرة( و فمو اخذنا مجموعة م

)دع المعب ياولدي( وغيرىا مف الجمؿ االخرى نجد اف وحدة )ولد( قد تكررت في ىذه 
الجمؿ وقد اخذت )اؿ( التعريؼ في الجممتيف االولى والثانية عدا الجممة الثالثة وقد 

لثانية بفعؿ وفي الثالثة بحرؼ بأسـ وفي الجممة اسبقت كممة )ولد( في الجممة االولى 
لذا مف الصعب تحديد جميو المواقع التي تحتميا كممة )ولد( في المغة العربية ، نداء

وىكذا يتبيف التحميؿ التوزيعي لموحدة الصرفية ، وال يمكف حصرىا، النيا مواقع متعددة
التوزيع ويظير اف التوزيعييف كانوا يفضموف تطبيؽ ، عمى مستوى العالقات التركيبية

عف اية عناية بالمعنى فقد اىتموا بتصنيؼ االشكاؿ المغوية اي الوحدات المغوية  اً بعيد
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فاالشكاؿ التي ليا وظائؼ مماثمة ، في فئات معينة بناء" عمى توزيعيا داخؿ الجمؿ
، ٕٓٔٓاف، )غمف الصفات( –الحروؼ  –االسماء  –تّكوف فئة خاصة : )االفعاؿ 

 .(ٕ٘ٚصفحة 
فكرة التوزيع مبدأ العالقات االستبدالية الذي إلى  ويضيؼ البنيويوف االمريكيوف

اعتمدتو المسانيات البنيوية . وتعد العالقات االستبداليو المحرؾ االساسي لمنحو 
.  اً واالختيار بيف االشكاؿ ثاني التوزيعي . وتقوـ عمى استبداؿ الوحدات عمى التشابو اوالً 
فاف ذلؾ يعني انو يمكف اجراء ، فعندما نجمع )فتاة( و )طفؿ( و )رجؿ( في فئة واحدة

تعالقيا عمى استبداؿ بينيا . اي اف الواحدة منيا يمكنيا اف تحتؿ مكاف االخرى . اما 
المستوى التركيبي فيظير في كوف كؿ منيا يجاور الفعؿ واالسـ والحرؼ في عالقات 

 . (ٕٙٚ-ٕ٘ٚ، الصفحات ٕٓٔٓ)غمفاف،  متنوعة
مف ىنا نستنتج اف المسانييف التوزيعييف لـ ييتموا بالوحدات المجردة فحسب . 

)فتاة( وانما يوسعوف بنية الوحدات المستبدلة فييتموف بالعالقات التي أو  مثؿ)ولد(
  الفعمية.أو  تجمع المركبات سواء االسمية

 لظواىر الصوتية التعميل الصرفي في ا: لثالثالمبحث ا
مف النحو  اً يرى الدكتور عبدالصبور شاىيف اف الصرؼ ىو اشد التصاق

ويتعجب ممف يتصدى لتدريس الصرؼ دوف االعتماد ، باالصوات ونظرياتيا ونظميا
 . (ٜ، صفحة ٜٓٛٔ)شاىيف،  عمى عمـ االصوات المغوية

اذا كاف االقدموف لـ يعرفوا مدى التشابؾ بيف االصوات والنحو والصرؼ فانيـ و 
معذوروف في ذلؾ ولكنيـ مع ذلؾ بذلوا غاية اخالصيـ في تقعيد احواؿ الكممة 
، والتركيب العربي . ومع ذلؾ فمنيـ مف اىتـ بدراسة االصوات وفي مقدمتيـ سيبويو

 .عف دراسة النظاـ الصرفي صوات منفصالً وابف جني اال انيـ درسوا عمـ اال، والفارسي
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مف الرسـ المرئي المف سمسمة االصوات  اً اف تعميؿ التغييرات الصوتية انطالق
، الصفحات ٜٚٛٔ)البكوش،  المسموعة ىو خطأ منيجي وقع فيو الصرفيوف العرب

ٕٔ-ٕٕ). 
وبيف كتابتيا فاف ، وتي لمكممة العربيةفمف الضروري الفصؿ بيف التحميؿ الص

، لمكتابة مف جانب آخر ميزة تنفرد بيا عف النطؽ لكونيا الترسـ التفاعالت الصوتية
وقد تداخؿ الصرؼ العربي مع عمـ الرسـ حيف ربط الصرفيوف العرب القدماء بيف 

رؽ عظمة ىذا الفرؽ بقولو : )وفإلى  لقد اشار عبدالصبور شاىيف، الصرؼ والكتابة
فاف ًا، فصيحأو  كاف اً عامي، وما تسجمو الكتابة مف نطقو، عظيـ بيف ماينطقو المتكمـ

، والوظائؼ النطقية، الكتابة في اية لغة تعجز بطبيعتيا عف تسجيؿ جممة مف الظواىر
وىي ، والتحسر، والتعجب، واالنكار، والتنغيـ في حاالت االستفياـ والنفي، كالنبر

 .(ٓٔ، صفحة ٜٓٛٔ)شاىيف،  (حدث المغويوظائؼ ذات داللة في ال
اىماؿ العالقة الكمية التي تربط إلى  وقد ادى ىذا الربط بيف الصرؼ والكتابة

تأكيد المسانييف ىذه العالقة والتنبيو عمى إلى  عمـ الصرؼ بالمنيج الصوتي . وادى
)بكوش،  العربية مف وجية النظر الصوتيةظرورة دراسة الظواىر الصرفية في المغة 

  .(ٖٕٔ، صفحة ٕٗٓٓ
وضع إلى  وذكر الدكتور عبدالصبور شاىيف اف ىذا االعتبار ىو الذي دفعو

حة ، صفٜٓٛٔ)شاىيف،  منيج لمصرؼ العربي عمى اساس الدراسات الصوتية الحديثة
ٔ٘). 

لقد نشطت حركة التأليؼ في عموـ المغة العربية بتوسع التعميـ الجامعي في 
وكاف عمـ الصرؼ احد العموـ التي استأثرت بقسط كبير مف جيد ، البمداف العربية
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تجاىات اأو  وقد تضمنت ثالثة مناىج، فظيرت عشرات الكتب المخصصة، الدارسيف
 ىي :

صرؼ عمى المنيج القديـ مع الحرص عمى يدرس موضوعات ال اتجاه محافظ : -ٔ
 العقمية البعيدة .والتحقؽ مف التعديالت ، سيولة العبارة ووضوح الفكرة

اي ، اعادة كتابة قواعد الصرؼ في ضوء المنيج الوصفيإلى  يدعو، اتجاه تجديدي -ٕ
 التخمي عف الصرؼ العربي القديـ وكتابة الصرؼ مف جديد .

اث الصرفي العربي وفؽ رؤية تقوـ عمى اساس اف في يعيد دراسة التر ، اتجاه توفيقي -ٖ
واف في ، الصرؼ العربي القديـ ما يتوجب اىمالو في الكتب التعميمية خاصة

المناىج الحديثة ما يمكف االفادة منو في اعادة كتابة عمـ الصرؼ ومعالجة قضاياه 
  .(ٕٗٚ، صفحة ٕ٘ٓٓ)الحمد،  وتحميميا

مجموعة االفكار التي طرحيا الدكتور كماؿ بشر إلى  لقد اشار الدكتور غانـ قدوري
المفترض  مف يسمى باالصؿأو  والتي كانت مف ابرزىا ىي )ايمانيـ بفكرة االصؿ(

بطريؽ غير مباشر أو  بمعنى اف ىناؾ اصؿ ترجع اليو كؿ الصيغ إما بطريؽ مباشر
 .(ٖٗٗ، صفحة ٕ٘ٓٓ)بشر،  وىو االفتراض والتأويؿ

كرة االصؿ عمى الصرؼ لتأكيد اثر فائؿ التي عرضيا الدكتور كما بشر ومف المس
 العربي ىي :

 اً كاف واو أو  صيغة )افتعؿ( اذا كاف فاؤىا احد حروؼ االطباؽ )ص ض ط ظ( . -ٔ
تَّسر . ، واتصؿ، ياء مثؿ : اضطربأو     وا 

 عند الصرفييف القدامى كالىما عمى وزف )افتعؿ( وكالىما يرجعفابتكر واصطبر 
وقد ، اصؿ ثالثي وىو الباء والكاؼ والراء في االوؿ والصاد والباء والراء في الثانيإلى 

تعامؿ الدكتور كماؿ بشر مع ىذه االمثمة معاممة تختمؼ عما ذىب اليو الصرفيوف 
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ىذه االمثمة بحالتيا الراىنة دوف إلى  وتتخمص ىذه المعاممة بالنظر، التقميديوف
اخضاعيا لوزف )افتعؿ( باالعتماد عمى مبدأ)تعدد االنظمة( في البحث المغوي اي 

،فاالعتماد عمى مبدأ الوصؼ ومبدأ)تعدد االنظمة(اليتـ االعمى اً عممي اً تفسيرىا تفسير 
 .فالسياقات الصوتية المستحيمة في(ٖ)اسس صوتية اقتضتيا خواص الصيغ المذكورة

)ز( أو  ذ(، صوت مطبؽ + ط )دوالمستعمؿ ىو : ، العربية ىي:ػ صوت مطبؽ + ت
ز+ذ وبيذا اليكوف ىناؾ شيء مفترض أو  (والمستعمؿ ىو : د،ذ )وتقمب داالً ، + ت

اما اذا كاف ما افترضو التقميديوف ، كما لـ يتـ تجاوز الحقيقة في تفسير ىذه االمثمة
فاف نطقت بالتاء ال بالطاء في فترة مف الزمف غ حقيقة تاريخية اي اف الصيإلى  يعود

)بشر،   واصبح مف الضروري تغيير ىذا المنيج ومعالجة ىذه االمثمة، االمر يختمؼ
 .(ٕٔٔ-ٕٓٔ، الصفحات ٜٓٛٔ)شاىيف،  (ٖٗٗ، صفحة ٕ٘ٓٓ

وياء كما في  اً لتي ابدلت فييا )فاء االفتعاؿ( تاء اذا كانت واو وكذلؾ االمثمة ا
مف خالؿ ًا، صوتي اً قوليـ )اتعد( مف )الوعد( و )اتسر( مف )الُيسر( وقد ُفسرت تفسير 

ىمزة وصؿ + و + ت والمستعمؿ ت صوتية ممنوعة في العربية وىي : اف ىناؾ سياقا
تعمؿ ىو : ىمزة وصؿ + والمسىو : ىمزة وصؿ + ت + ت ىمزة وصؿ + ي + ت 

 ت + ت .
ٕ- . )  حذؼ حرؼ العمة في مثؿ )قؿ( و )لتكتُبفَّ

اف فعؿ االمر الثالثي االجوؼ )قؿ( عّده الصرفيوف التقميديوف باف اصمو 
 )قُوؿ( فالتقى ساكناف فحذفت الواو فصار )قؿ( .

اال اف النظرة الجديدة في الصرؼ ترى اف ما ذىبوا اليو ىو اصؿ افتراضي ال 
الفعؿ ُنِطؽ منذ بداية االمر بيذه الصورة اساس لو مف الحقيقة واف الذي حدث ىو اف 
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)قؿ( ولـ ينطؽ )ُقوْؿ( لسبب صوتي وىو اف المغة العربية ليا انماط معينة مف المقاطع 
 تيف ىما :واف التركيب المقطعي لمفعؿ )ُقوْؿ( ممنوع في ىذه المغة اال في حالتيف اثن

 حالة الوقؼ  -ٔ
متماثالف اصمييف في الكممة وكاف ال، اذا كاف الحرؼ االخير احد متماثميف مدغميف -ٕ

 نحو :
 ضاليف : ص + ح ح + ص / ص + ح ح + ص 

االمر )قؿ( اليدخؿ ضمف ىاتيف الحالتيف وبيذا فاف طبيعة والواضح اف فعؿ 
، شيءوانو لـ يحذؼ منو ، التركيب المقطعي بمغة االصوات منعت وقوع الصيغة )ُقوْؿ(

 وانما قُصرت الضمة الطويمة المتمثمة في )الواو( .
( المسند ضمير إلى  وبيذه الطريقة نفسيا عولج الفعؿ المضارع المؤكد )لتكتُبفَّ

(، الجماعة وحذفت نوف الرفع لتوالي االمثاؿ فالتقى ، حيث قالوا اف اصمو )لتكتبونفَّ
، ٕ٘ٓٓ)بشر،  عمييا مة دليالً فحذفت الواو وبقيت الض، ساكناف الواو والنوف المشددة

 .(ٙٗٗصفحة 
( نطقت ىكذا منذ البداية وتفسير ىذا  اما النظرة الجديدة فترى اف الفعؿ )لتكتُبفَّ

اذ مف المستحيؿ ، ىو اف النوف المشددة ىي نوع الرفع ونوف التوكيد الخفيفةالنطؽ 
ولـ تنطؽ ، الة وقوع ثالثة اصوات متتابعة في العربيةوقوع النوف الثقيمة ىنا الستح

تمنع ىذا السياؽ،)ص+ ح ح + صيغة )لتكتبوّف( الف طبيعة التركيب المقطعي 
الف النوناف  ؛وىذه الحالة ليست واحدة منيا اً ،وقد اشرنا الييما سابقاال في حالتيفص(

 معيف . وانما جاءت كؿ منيما لغرض، )المدغمتاف( ليستا مف اصؿ الكممة
 في مثؿ : قاؿ و غزا .، في الفعميف االجوؼ والناقص اً قمب الواو والياء الف -ٖ
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اف التصريؼ التقميدي لمفعؿ )قاؿ( ىو اصميا )َقَوَؿ( فتحركت الواو وانفتح ما 
 . و )غزا( عندىـ اصميا )َغَزَو( وىي كالمثاؿ السابؽ . اً قبميا فقمبت الف

ىذا ىو خضوعيـ إلى  والذي دعاىـوىذا االصؿ انما ىو اصؿ افتراضي 
ومحاولة حشد االمثمة تحت قاعدة ، لمنيجيـ العاـ وسيطرة فكرة االصوؿ عمى اذىانيـ

 تحت نظاـ واحد .أو  واحدة
اف عالج ىذه االفعاؿ بطريؽ التأويؿ االفتراضي إلى  اما النظرة الجديدة فذىبت

ؽ اقشتيا وتصريفيا وفؽ طريولذا البد مف من، ىو عالج غير دقيؽ مف الناحية العممية
 واحد مف اثنيف :
أو  الصرفي دوف تأويؿ –طريؽ وصفي وفؽ التحميؿ الصوتي  االوؿ :

يختمؼ عف )َنَصَر( ؛ وبيذا سيتضح لنا اف التركيب الصوتي ليذه االفعاؿ ، افتراض
 فمكؿ منيما تركيب مقطعي يختمؼ عف تركيب اآلخر . فالفعؿ )قاؿ( تركيبو الصوتي

 .اما الفعؿ )نصر( ، عي ىو : ص ح ح / ص حالمقطأو 
فاالوؿ مكوف مف مقطعيف ، فتركيبو المقطعي ىو : ص ح / ص ح /ص ح

وجوب معاممة إلى  وىذا الفرؽ الصوتي يشيراثنيف والثاني مكوف مف ثالثة مقاطع 
حيث اف االوزاف ىي ، الصيغتيف معاممة صرفية مختمفة، وبخاصة في باب االوزاف

وبيذا الطريؽ الوصفي ينبغي القوؿ باف )قاؿ( ، يغت لمقياس عمييامقاييس صوتية ص
، صفحة ٕ٘ٓٓ)بشر،  و)غزا( وزنيا )فعا( اما )نصر( فوزنيا )َفَعؿ(، وزنيا )فاؿ(

ٜٗٗ)   . 
معالجة ىذه االفعاؿ عف طريؽ المنيج التاريخي ومعناه اف نتتبع تاريخ  الثاني :

وما حدث ليا مف تطور عبر فترات ، غ المختمفة لنكشؼ عما اصابيا مف تغييرالصي
 . التاريخ المختمفة
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اما الدكتور فوزي الشايب فقد اشار في بحثو )مف مظاىر المعيارية في 
إلى  ثالث قضايا تجمت فييا المعيارية فكانت الحاجة ماسةإلى  الصرؼ العربي(

عمى اسس عممية سميمة لتكوف ، لقضايا المغويةالمراجعة واعادة النظر في كثير مف ا
وىذه االسس العممية تمثمت في المنيج الوصفي الذي سارت ، اكثر دقة واكثر عممية
 .   (ٜٚ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  عميو المغويات الحديثة

     وىذه القضايا ىي :  
لقد اوحت التبعية الخطية التي فرضتيا رسـو  : العالقة بين الصوامت والحركات -ٔ

فكرة تفوؽ الصامت واىميتو،فالصامت عند القدماء ، الكتابة العربية والسامية عامة
والحركة ىي التابع،ومف الناحية المنطقية فاف المتبوع اىـ واقوى مف التابع ؛ ، متبوع

ا لمصوامت لمصوامت فمـ يوِؿ القدماء الحركات القصيرة االىمية نفسيا التي اولوى
عدـ وجود رموز مستقمة لمحركات القصيرة فيي توضح فوؽ إلى  والسبب يعود

اذ قد يوجد وال حركة ، والصامت عندىـ مستقؿ مستغٍف بذاتو، تحتوأو  الصوامت
، معو. وىذا ما عبر عنو ابف جني بقولو : )ولكف لما كاف الحرؼ اقوى مف الحركة

، وكانت الحركة التوجد اال عند وجود الحرؼ، معووكاف الحرؼ قد يوجد وال حركة 
)ابف جني،  ال حقيقة(( اً وصار ىو كأنو تضمنيا تجوز ، صارت كأنيا قد حمتو

 .(ٕٖ، صفحة ٜ٘ٗٔ
 دماء يتفوؽ عمى الحركة بشيئيف :فالصامت عند الق

 . اً ال تابع اً وكونو متبوع، استقاللو -ٔ
 .قوتو  -ٕ

الصوامت  فميس، اما الدراسة الوصفية فقد اثبتت عكس ما ذىب اليو القدماء
، وليس الصامت والمتبوع والحركة ىي التابع، مف الحركات اً واقوى جرسًا، اوفى صوت
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اما ، فالصوامت تعد العنصر االىـ مف الناحية الداللية الف بيا وحدىا تتكوف الفكرة
اء باللفا لذا فقد شعر واضع، تخصيصوأو  عاـالحركات فوظيفتيا توجيو المعنى ال

 اً تارك، السامية اف الصوامت ىي الجزء الذي اليستغنى عنو بحاؿ مف الناحية الداللية
 .(ٔٛ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  السياؽإلى  لمقاريء ميمة اكتشاؼ الحركات باالستناد

مو عمى شكؿ تيار متدفؽ مف الصوامت يخرج كال واالنساف عندما ينطؽ
وعميو فاف القوؿ باف الصامت قد يوجد وال ، متكامالً  اً صوتي اً نسيج والحركات ُمشكالً 

النو ال وجدود لالصوات منفردة ،ففي النطؽ اليوجد صامت ، حركة معو قوؿ مردود
 دوف حركة،وال وجود لحركة دوف صامت؛ الننا نتكمـ سالسؿ صوتية متصمة .

وىذا ما ، لناحية الوظيفية تظير الحركات في صورة المتبوع ال التابعومف ا
في  اً الصوتي تكوف حركة دائموضحو المقطع الذي يمؿ ىـر صوتي وقمة ىذا اليـر 

فمو ، والقاعدة مرتبطة بالقمة ومشدودة الييا، في حيف تشكؿ الصوامت القاعدة، العربية
، فالمقطع االوؿ )َيْد( قمتو الفتحة، قاطعاخذنا الفعؿ )يدرس( نجده يتكوف مف ثالثة م

وال فرؽ بيف الياء والداؿ سوى اف االولى بداية المقطع ، وقاعدتاه ىما : الياء والداؿ
، والثانية نياية المقطع،فالصامت اذا تحرؾ تبع الحركة التي تميو وكاف بداية المقطع

متا الحالتيف تابع لمحركة وىو في ك، واف سكف تبع الحركة التي قبمو وكاف نياية المقطع
 . (ٖٛ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  ال متبوع

وانما ، فميست الصوامت اقوى مف الحركات، قوة الصوتإلى  اما بالنسبة
واذا كانت الصوامت اقوى مف الحركات في ، مف الصوامت اً الحركات اقوى اسماع

 مي .شيء فانيا اقوى في الجيد العض
 ثالثة اقساـ :إلى  ينقسـ االعالؿ بالنقؿ االعالؿ بالنقؿ : -ٕ
 اعالؿ بالنقؿ والقمب  -ٔ
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 اعالؿ بالنقؿ والحذؼ -ٕ
 اعالؿ بالنقؿ فقط  -ٖ

اقاـ( و )اباف( و )يخاؼ( و )يياب( و لقد مثؿ القدماء لمنوع االوؿ بنحو )
مرحمتيف . ففي المرحمة  وحدثت عممية االعالؿ عمى، فقد أُعمت ىذه الكممات، )ُيقاؿ(

إلى  الساكف فتحولت مف )أْقَوـ(الصحيح إلى  االولى نقمت الحركة مف حرؼ العمة
وذلؾ ًا، ىي االعالؿ بقمب حرؼ العمة الف، ثـ كانت الخطوة الثانية واالخيرة، )أَقْوـ(

، ٜٗ٘ٔ)المازني،  وىذا ما اشار اليو القدماء ومنيـ المازني، لحركة وانفتاح ما قبمو
 .(ٕٚٙ/ٔصفحة 

اف وجية نظر الدراسة الوصفية عف ظاىرة االعالؿ بالنقؿ في االلفاظ المعتمة 
وما حمؿ عمييا مف االلفاظ المضعفة ماىو إال تصورات وافتراضات الحقيقة ليا فميس 

قيت عمى ىذه الصورة لب اً اذ لو كاف ىذا ىو االصؿ حق، االصؿ في )اقاـ( ىو )أْقَوـ(
وىي ظواىر شاذة في الدراسة  وأْطَولْت  واستنوؽ(، واْخَيمتْ ، كما بقيت االلفاظ )أْغيمتْ 

ويرى الوصفيوف اف )اقاـ( ونحوىا ليس فييا ، فقد بقيت مصححة ولـ ُتعؿ، التقميدية
( وقد ُصدّ  ر شيء مف االعالؿ بالنقؿ الف ىذا الفعؿ في حقيقة امره ماضي مجرد )َقَوـَ

 ىو مورفيـ التعدية )أ( فاالصؿ فييا عمى ىذا ينبغي اف يكوف :      ، بمقطع قصير
ػػػػػ َأَقَوـَ )باالعالؿ( ػػػػػػ أقاـ أ + َقَوـَ  

 .(ٚٛ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  
( حمالً   اً ظن عمى الفعؿ الصحيح نحو )أْخَرج( وانما جعمو القدماء عمى )َأْقَوـْ

والحقيقة اف )أْخَرَج( ىي صورة متطورة عف ، منيـ اف ىذه ىي الصورة االصمية لمفعؿ
فأخرج ماضي مجرد )َخَرَج( ثـ زيد عميو في اولو اخرى افرزتيا البنية المقطعية لمعربية 

، مورفيـ التعدية الذي ىو مقطع قصير فتتابعت في كممة واحدة اربعة مقاطع قصيرة
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أو  بية اال في حالة واحدة وىي الماضي اذا اتصمت بو كاؼ الخطابوىذا التجيزه العر 
 . وفيما عدا ذلؾ فاف، المخاطبة نحو )َشَكَرَؾ( و )َشَكَرِؾ(

العربية التسمع بتتابع اربعة مقاطع قصيرة في كممة واحدة بسبب موقعيا 
مف  اً ر وفرا، نتيجة قصر الفترة الزمنية فانيا تمثؿ عنصر توتر واجياد لمنطؽ، السريع

ادماج المقطعيف االوؿ والثاني في مقطع واحد عف طريؽ إلى  تعمد العربية، ىذا الثقؿ
 )َأْخَرَج(إلى  وبذلؾ ينتقؿ الفعؿ مف )َأَخَرَج(، التخمص مف حركة المقطع الثاني

 .(ٜٛ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب، 
القدماء بنحو : )قـ وبع( واف االصؿ فييما ىو لقد مثؿ  : االعالل بالنقل والحذف -ٕ

( ومف يبيع ىو )بيْع()ُأْقُوـ(  ، و)إْبيع( اف فعؿ االمر مف الفعؿ المضارع )يقوـ( ىو )قوـْ
ىو مرفوض وال تجيزه العربية اال وىنا سيتشكؿ مقطع مدبر مف نوع )ص ح ح ص( و 

 ممة )ضاّلوف(وفي المقاطع المغمقة عف طريؽ التضعيؼ مثؿ ك، في حالة الوقؼ
 .(ٗٗ، صفحة ٜٚٚٔ)بروكمماف، 

إلى  تعمد العربية، وعميو فاذا ماتشكؿ المقطع المديد دوف تحقؽ ىذيف الشرطيف
فتتحوؿ االفعاؿ مف ، طويؿ مقفؿإلى  فتحوؿ المقطع مف مديد، اختزاؿ الحركة الطويمة

) ( ومف )بيْع(إلى  )ُقوـْ ـْ ِبْع( . وقد ردَّ القدماء الفعؿ المضعؼ )يمّد( و ) إلى )ُق
الصحيح إلى  ثـ حصؿ نقؿ لمحركة مف اوؿ المثميف، )يرّد(الى االصؿ )َيْمُدد( و )َيْرُدد(

ثـ ادغـ في الذي يميو . اما الوصفيوف فيروف اف المضارع ىنا اصمو ، الساكف قبمو
فكاف البد مف ادماج المقطعيف ، ةوىذا ما التجيزه العربي، مكوف مف اربعة مقاطع قصيرة
ادماج المقطعيف إلى  وىنا فاف االدغاـ ىو الذي ادى، االوؿ والثاني في مقطع واحد

فال يكوف ، الثالث والرابع في مقطع واحد وىذا مما يحوؿ دوف تتابع اربعة مقاطع قصيرة
 .(ٜٓ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  ىناؾ داٍع لتسكيف فاء الفعؿ
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حيث ، لقد مثؿ القدماء ليذا النوع بػ)يقوؿ ويبيع( ونظائرىما : االعالل بالنقل فقط -ٖ
الصحيح الساكف إلى  ثـ نقمت حركة حرؼ العمة، وَيْبيع، اعتقدوا اف اصميما َيْقُوؿ

قبمو وبقيت العيف عمى حاليا. اما الوصفيوف فقد رأوا اف القوؿ باف االصؿ في ىذيف 
، . والقوؿ بنقؿ الحركة مف اصؿ آلخرونظائرىما ىو سكوف الفاء، مرفوض ميفالفع

تتابع اربعة مقاطع قصيرة وقعت فييا الياء والواو بيف فاالصؿ فييا ًا، مرفوض ايض
فنطقتا فتشكؿ مف الحركتيف المتيف تكتنفانيا حركة ، فضعؼ مركزىما، حركتيف
 يع .يبإلى  يقوؿ ومف يْبيعإلى  فمف َيْقُوؿ، طويؿ

ىناؾ فئات مف االلفاظ يصر القدماء عمى وزنيا حسب اصوليا  : قضية الوزن -ٖ
فيـ يزنوف االلفاظ حسب الصيغ ، التاريخية فال ييتموف بالواقع المغوي الحقيقي

ي ثالث ويمكف حصر ىذه االلفاظ ف، وال ييتموف بالصورة النيائية ليا، االصمية ليا
  فئات ىي :

واستقاـ( فقد قاـ ، واقاـ، ورمى، ودعا، باع، مثاؿ ىذه االلفاظ )قاؿو  االلفاظ المعمة : -أ
، وباع، مف قاؿ فبدالً ، وليس بوزف الكممات نفسيا، القدماء بوزف اصوؿ ىذه الكممات

ويزنوف )خاؼ( عمى )َفِعَؿ( و )طاؿ( عمى وزف ، َبَيَع عمى وزف )َفَعَؿ(، َوؿَ يزنوف قَ 
 اً تنبغي اف يكوف عمى نسؽ الموزوف اصواويرى الوصفيوف اف الوزف ي، )َفُعَؿ(
الوزف ىو بياف الصورة الصوتية لمموزوف فال  عمميةاي اف الغرض مف ًا، وايقاع

الوزف يتكوف مف  ؛ الفو)دعا( و)رمى( عمى وزف )َفَعَؿ( )باع(و يمكف وزف)قاؿ(
والموزوف يتكوف مف اربعة اصوات ، تتوزع عمى ثالثة مقاطع قصيرهستة اصوات 

وقصير فطويؿ ، طويؿ مفتوح فقصير في الكممتيف االوليتيف، عمى مقطعيفتتوزع 
لذا ، فال مناسبة صوتية بيف وزف )خاؼ( ووزف )غِور(، مفتوح في الكممتيف األُخرييف

ورمى( ينبغي اف توزف حسب ، ودعا، وباع، يرى الوصفيوف اف االلفاظ )قاؿ
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)الشايب،  بيا تالتي لحقكي يظير الوزف والتغيرات الصوتية ، صورتيا الحقيقية
 .(ٕٜ، صفحة ٜٙٛٔ

و)دعا ورمى( عمى وزف ، وليذا توزف كؿ مف )قاؿ وباع( عمى وزف )فاؿ(
، ومقيـ عمى )مفيؿ(، ومقاـ عمى )مفاؿ(، عمى استفاؿواقاـ عمى أفاؿ واستقاـ ، )فعا(

وزف االلفاظ المعمة عمى حسب صورتيا وقد تنبو القدماء ليذه الظاىرة فأجازوا اف ت
 (ٛٔ/ٔ، صفحة ٜ٘ٚٔ)االسترابادي،  حيث جاء في شرح الشافية، الصوتية النيائية

)حساف،  كما رأى الدكتور تماـ حساف بضرورة مراعاة االبداؿ واالعالؿ في عممية الوزف
 (٘ٗٔ، صفحة ٜٜٚٔ

ومف االلفاظ المعمة االلفاظ المضعفة مثؿ )شدَّ( و )مدَّ( و )اشتدَّ( وغيرىا فيذه 
، اذ يزنوف )شدَّ( عمى وزف )َفَعَؿ(، االلفاظ يزنيا القدماء عمى حسب صورتيا االصمية

، اال اف الفرؽ واضح بيف الوزف الذي يتكوف مف ستة اصوات متوزعة عمى ثالثة مقاطع
وف الذي يتكوف مف اربعة اصوات موزعة عمى مقطعيف اف )َفَعَؿ( ىي وزف الفعؿ والموز 
، لـ يعد لممقطع وجود، العيف ولكنت بعد سقوط حركة المقطع الثاني الذي ىو، )َشَدَد(

ادمج في ، اي لـ يعد لعيف الفعؿ وجود ؛ الف مابقي مف المقطع بعد سقوط الحركة
( ولذا اص، طويمة اً الالـ فصّيرىا الم اشتدَّ  بح الوزف الحقيقي لشّد ونظائرىا ىو )فؿَّ

)  .(ٖٜ، صفحة ٜٙٛٔ)الشايب،  ومشتّد )مفتؿ(، )افتؿَّ
فيي بعض المفردات المتطورة عف صيغتي ، وأما الفئة االخيرة مف االلفاظ

فالقدماء ، واّدارؾ، اقمتـواث، )تفعؿ( و )تفاعؿ( مثؿ ّيطّير و اّطّير و اّزّينت االرض
وادارؾ( ، ويزنوف )اثاقمتـ، يزنوف )يطّير( عمى )يتفّعؿ( ويزنوف )اطّير( عمى )تفّعؿ(

بيف المفظ ووزنو اما الوصفيوف فيروف  اً واضح اً عمى )تفاعؿ( . ومف ىنا نجد ىناؾ تباين
، داتاف التاء في صيغتي )تفّعؿ( و )تفاعؿ( قد ادغمت في الفاء في كثير مف المفر 
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فاء طويمة فاصبح الوزف الحقيقي لممفردات السابقة ىو : إلى  فحّولتيا مف فاء قصيرة
)الشايب،  و )اّفاعؿ( وزف )اثاقمتـ وادارؾ(، يفعؿ وزف )يطّير( و )اّفّعؿ( وزف )اّطّير(

 .(ٖٜ، صفحة ٜٙٛٔ
يا المسانيوف الوصفيوف غير ومف الظواىر الصوتية االخرى التي اشار الي

والمماثمة وقد عمميما الدكتور عبدالصبور شاىيف االبداؿ واالعالؿ ظاىرتي االدغاـ 
 ي :تكما يأ اً صرفي تعميالً 

  االدغام : -1
الصبور شاىيف في بياف معنى االدغاـ عند الصرفييف التقميدييف  قاؿ عبد

ي مف الكممة خاصة بحالة تجاور )انيـ يجعموف االدغاـ الذي يجري في الجانب الصرف)
 –بمعنى انو التوجد حركة فاصمة بينيما ًا، فاف كاف تجاورىما مباشر ، صوتيف متماثميف
جرى حذؼ  –حركة فاصمة واف كاف تجاورىما غير مباشر لوجود ، حدث االدغاـ

 .(ٕ٘ٓحة ، صفٜٓٛٔ)شاىيف،  ا((موادغـ اوليما وثانيي، الحركة
وشَّد( ، المباشر توجب االدغاف نحو : )مدَّ وىذا يعني اف حالة التجاور 

 فادغمت االولى والثانية . واصميما :مَدَد وشَدَد .
، فيقاؿ : َجَعَؿ َلؾ، واما حالة التجاور غير المباشر فيجوز فييا االدغاـ والفؾ

 التقى فييا المثالف فعالً  كما يجوز الفؾ واالدغاـ اذا كانت الكممة التي، وجعْؿ لؾ
 ولـ يشْد .، : لـ يشددْ فعؿ امر فيقاؿأو ًا، مجزوم اً مضارع

وقد فسر عبدالصبور شاىيف ظارىرة االدغاـ بانيا مف الناحية الصوتية تعتبر 
فالصوت ، مف قبيؿ ما يسمى بالتضعيؼ وىي تعتمد عمى مخرج الصوت وصفتو

بحيث ، لمثة واصوؿ الثنايا اً اف مالمسيكوف مخرجو بوضع طرؼ المس، الصامت )الداؿ(
ثـ يسمح لو بالخروج مرة واحدة ًا، تام اً بالفـ حبس اً مار ، يحبس اليواء الخارج مف الرئتيف
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، الوتراف الصوتياف فيكوف الصوت المسموع ىو )د(في صورة انفجار يتحرؾ معو 
 .(ٕٙٓ، صفحة ٜٓٛٔ)شاىيف،  مجيور، لثوي، ويوصؼ بانو صوت انفجاري

إلى  اي : مف حيث جواز تقسيمو، اصمُو مف الناحية الصرفيةإلى  واذا نظرنا
 فيو صامت مكرر . ،صامتيف قصيريف

 المماثمة : -2
التقارب بيف صوتيف حيث يؤثر احد الصوتيف في أو  ىي حالة مف التجانس

، صفحة ٜٓٛٔ)شاىيف،  كؿ خصائصوأو ، مف خصائصو اً اآلخر ويمنحو شيئ
ٕٓٛ). 

اف الصوت الذي يكوف في الموقع االقوى ىو الذي يؤثر في الصوت اآلخر 
 قسميفإلى  وتقسـ المماثمة

فالداؿ والذاؿ صوتاف متواليا وكؿ منيما ، ومثاليا : مف بعِد َذلؾ مماثمة رجعية : -ٔ
ولكف حركة ، ذاؿ صوت احتكاكي رخووال، جاريفولكف الداؿ صوت ان، مجيور

ب النطؽ وىنا تطمحركة )الذاؿ( طويمة ىي )االلؼ( ،)الداؿ( قصيرة وىي الكسرة و 
 فاتصمت مباشرة بالذاؿ . ،)الكسرة(الفصيح اسقاط حركة الداؿ

حيث اثرت الجيـ في التاء ، ومثاليا القوؿ في )اجتمع( : )اجدمع( مماثمة تقدمية : -ٕ
  .(ٕٓٔ-ٜٕٓ، الصفحات ٜٓٛٔ)شاىيف،  بالجير فحولتيا داال

 :ةالخاتم
عمى الرغـ مف اف بعض الجامعات العربية قد بادرت بادراج مادة المسانيات 

اال اف اشعاع الفكر المساني الزاؿ ، ضمف برامجيا خاصة في اقساـ المغة العربية
قبات الموضوعية التي تعترض سبيؿ النيضة وىذه الع، في وطننا العربي اً متقدم
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وانما ، المسانية في الفكر العربي المعاصر لـ تظير في كافة ربوع الوطف العربي
 .ظيرت في بعضيا دوف اخرى 

لقد خرجت مف خالؿ البحث في دور المسانيات في التعميؿ الصرفي بعد نتائج 
قد وضع البحث المغوي ، ةتطبيؽ المناىج المسانيإلى  كاف مف اىميا ىو اف النزوع

، العربي في اطار تجربة بعيدة عف تجاربو واخضعو لمرحمة لـ ُيكتب لو اف مرَّ بيا
ومف ىنا وجدت اف الباحثيف الذيف تصدوا  واحكامُو بقوانيف لـ يعرفيا في مجاؿ تطوره،

كاف  ليذا المشروع وقعوا ضحية التقميد لمنظرية المسانية الغربية،حيث اف الواقع الثقافي
استشراؽ النظرية المسانية ويتأمموا واقعيا الذي بدأ إلى  يمـز المعنييف آنذاؾ اف ينصرفوا

يؤسس لحركة عممية اخذت مالمحيا تتضح بشكؿ جمي في القارتيف االوربية واالمريكية 
كما الواقع الثقافي يمزميـ اف يحددوا خطوات التعرؼ عمى تمؾ الثقافات وما تمثمو ًا، مع

 تقاطع مع الموروث العربي مف جية اخرى .أو  مف تقابؿ
اف الصراع بيف الوصفية والمعيارية ىو مف اخطر معوقات النيوض المساني 

الزائفة اربكت دعاة المعيارية وارىقت  حيث ولد ىذا الصراع مجموعة مف المشاكؿ
انبروا  ُحّراسيا وال خدـ المسانيات مففال انصَؼ العربية مف ظنوا انيـ ، انصار الوصفية

 ليا .  اً رواد
، اف العربية تجري فيما يتصؿ بمفرداتيا وتراكيبيا بيف المنطؽ العقمي واالرتجاؿ

فيي في اصؿ المفردات بازاء المعاني قائمة في عامة امرىا عمى االرتجاؿ وىي في 
وقواعد ، اشتقاؽ مفرداتيا تجري عمى وفؽ سنف مطردةأو  قوانينيا المتصمة بتراكيبيا

 ومبنية عمى عمؿ محكمة .، ئمة عمى منطؽ عقمي سديدمنظمة قا
بيف المفردات وتحديد ما حصؿ فييا مف  وال يعني النظر العقمي في العمؿ

وال يعني سيطرة المنطؽ اليوناني ، ر لذلؾ التغييرومحاولة تقديـ تفسي، ر في بنيتياتغيي



 هـ2113-م  0202. لسنة لرابعا العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 
 
 022 

بالمنطوؽ  اً رففال يحتاج الدارس اف يكوف عا   وضع قواعدىا أو  عمى دراسة المغة
 االرسطي لكي يدرؾ ماحصؿ في الكممات مف تغير .

وجدت مف خالؿ بحثي ىذا اف الوصفييف يدعوف االنساف اف يمنع عقمو مف 
واالكتفاء بنظر العيف فقط مف ، في النظر في المفردات التي حصؿ فييا تغييرالتفكير 

لذا انني مع مف يرى ، ةخالؿ تطبيؽ منيج المعاينة والتجربة وىو منيج صاـر عمى المغ
الف النظرة السطحية التتناسب ، اف المنيج الوصفي التقريري ال يصمح لدراسة الصرؼ

فال بد مف تقديـ تفسير لكؿ  اً مباشر  اً مع سمو المغة التي ترتبط بالمنطؽ العقمي ارتباط
    لمدارس والمتعمـ . واسيؿ تناوالً ًا، ظاىرة لتكوف وضوح

 :المصادر
 ريم.القرآن الك -
، القاىرة، ٔابف جني، سر صناعة االعراب، تحقيؽ : مصطفى وزمالئو، ط -ٔ

 ـ .ٜ٘ٗٔ
ابف فارس، ابو الحسيف، مقاييس المغة، تحقيؽ وضبط : عبدالسالـ ىاروف، دار  -ٕ

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع .
ىػ(، لساف العرب، طبعة ٔٔٚابف منظور، جماؿ الديف محمد مكـر االنصاري ) -ٖ

 ـ. ٜ٘٘ٔيفة بيروت، دار صادر وظ
استيتية، سمير شريؼ، المسانيات المجاؿ، والوظيفة، والمنيج، عالـ الكتب  -ٗ

 . ٕٛٓٓ، ٕاالردف ط-الحديث ،اربد
، د . ٖاالنطاكي، محمد ، الوجيز في فقو المغة، مكتبة دار الشرؼ، بيروت، ط -٘

 ت.
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ختالؼ، االوراغي، محمد، المسانيات النسبية وتعمـ المغة العربية، منشورات اال -ٙ
 . ٕٓٔٓ، ٔالدار العربية لمعمـو ناشروف، ط

، ٔباقر، مرتضى جواد، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروؽ، ط -ٚ
 ـ . ٕٕٓٓ

براجشتراسر، التطور النحوي لمغة العربية، نشر: رمضاف عبدالتواب، مكتبة  -ٛ
 .ٕٜٛٔالخانجي بالقاىرة ودار الرفاعي بالرياض، 

ات السامية، ترجمة د. رمضاف عبدالتواب، جامعة الرياض، بروكمماف، فقو المغ -ٜ
 ـ .ٜٚٚٔ

بشر، د. كماؿ، التفكير المغوي بيف القديـ والحديث، دار غريب لمطباعة والنشر  -ٓٔ
 ـ .ٕ٘ٓٓوالتوزيع، 

 . ٜٓٛٔبشر، كماؿ، عمـ المغة العاـ، دار المعارؼ بمصر،  -ٔٔ
، ٕالحديث، ط البكوش، د. الطيب، التصريؼ العربي مف خالؿ عمـ االصوات -ٕٔ

ٜٔٛٚ . 
بكوش، فاطمة الياشمي، نشأة الدرس المساني العربي الحديث، ايتراؾ لمنشر  -ٖٔ

 ـ .   ٕٗٓٓ، ٔوالتوزيع، مصر ط
ىػ(، التعريفات، تصحيح: احمد سعد ٙٔٛالجرجاني، الشريؼ عمي بف محمد ) -ٗٔ

 عمي، مطبعة البابي الحمبي، القاىرة .
، ٕة، دار الثقافة، القاىرة، طحجازي، محمود فيمي، المدخؿ إلى عمـ المغ -٘ٔ

 ـ .ٜٛٚٔ
، ٕحساف، تماـ، المغة العربية معناىا ومبناىا، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط -ٙٔ

 ـ .ٜٜٚٔ
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 ـ . ٜ٘٘ٔحساف، د. تماـ، مناىج البحث في المغة، مكتبة االنجمو المصرية،  -ٚٔ
وزيع الحمد، د. غانـ قدوري، ابحاث في العربية الفصحى، دار عماف لمنشر والت -ٛٔ

 ـ .ٕ٘ٓٓ، ٔعماف ط -،االردف
 ـ .ٕٜٛٔالخولي، محمد عمي، معجـ المغة النظري، بيروت، مكتبة لبناف،  -ٜٔ
دي سوسير، محاضرات في االلسنية العامة، ترجمة: صالح القرمادي وزمالئو،  -ٕٓ

 ـ . ٜ٘ٛٔالدار العربية لمكتاب، طرابمس، 
، ٔوزميمو، ط الرضي االستربادي، شرح الشافية، تحقيؽ : محمد نور الحسف -ٕٔ

 ـ.ٜ٘ٚٔبيروت، 
ىػ(، تاج العروس، مف جواىر القاموس الطبعة ٕ٘ٓٔالزبيدي، محي الديف ) -ٕٕ

 ىػ. ٖٙٓٔ، ٔالخيرية، القاىرة ط
شاىيف، د. عبد الصبور، المنيج الصوتي لمبنية العربية، رؤية جديدة في  -ٖٕ

 ـ . ٜٓٛٔالصرؼ العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
ىر المعيارية في الصرؼ العربي، مقاؿ منشور في الشايب، د. فوزي، مف مظا -ٕٗ

 ـ.    ٜٙٛٔيناير،  ٔ، ٖٓمجمع المغة العربية االردني، العدد رقـ 
 –الشايب، فوزي حسف، محاضرات في المسانيات، عالـ الكتاب الحديث،اربد  -ٕ٘

 ـ.ٕٙٔٓاالردف، 
، ٔعبد الجميؿ، عبد القادر، عمـ المسانيات الحديثة، دار الصفاء، االردف، ط -ٕٙ

 ـ . ٕٕٓٓ
 -عبد الجميؿ، عبدالقادر، عمـ الصرؼ الصوتي، دار صفاء لمنشر والتوزيع -ٕٚ

 .ٕٔٔٓ، ٔعماف ، ط
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عبود، رعد ىاشـ، التعميؿ الصرفي والصوفي في المغة العربية حتى نياية القرف  -ٕٛ
 .ٜٜٙٔالجامعة المستنصرية،  -الرابع اليجري، رسالة ماجستير، كمية اآلداب

مناىج البحث المغوي بيف التراث والمعاصرة، منشورات  العزاوي، د.نعمة رحيـ، -ٜٕ
 المجمع العممي، مطبعة المجمع العممي .

عمي، محمد محمد يوسؼ، قضايا في المغة والمسانيات وتحميؿ الخطاب، دار  -ٖٓ
 ـ . ٖٕٔٓالكتب الجديد المتحدة 

غمفاف، د.مصطفى، في المسانيات العامة )تاريخيا، تطبيقيا، موضوعيا،  -ٖٔ
 ـ . ٕٓٔٓ، دار الكتب الجديد المتحدة، مفاىيميا(

الفراىيدي، الخميؿ بف احمد، العيف، تحقيؽ :عبداهلل درويش ،الدار القومية  -ٕٖ
 ـ.ٜٚٙٔلمطباعة والنشر، القاىرة، 

 ـ . ٜٜٙٔقدور، د. احمد محمد، مبادئ المسانيات، دمشؽ، دار الفكر،  -ٖٖ
صطفى وعبداهلل المازني، المصنؼ في شرح كتاب التصريؼ، تحقيؽ : ابراىيـ م -ٖٗ

 ـ .ٜٗ٘ٔاميف، القاىرة 
المراغي، احمد مصطفى، وعمي، محمد سالـ، تيذيب التوضيح في النحو  -ٖ٘

 ـ.ٜٔٓٔوالصرؼ، طبعة مطبعة السعادة، 
المسدَّي، د. عبدالسالـ، مباحث تأسيسية في المسانيات، دار الكتب الجديد  -ٖٙ

 ـ . ٕٓٔٓالمتحدة، 
في الحضارة العربية، دار الكتب الجديد المسدَّي، عبدالسالـ، التفكير المساني  -ٖٚ

 ـ .ٜٕٓٓالمتحدة، 
موناف، جورج ، تاريخ عمـ المغة منذ نشأتيا حتى القرف العشريف، ترجمة بدر  -ٖٛ

 ـ .ٕٜٚٔالديف القاسـ، وزارة  التعميـ العالي، دمشؽ، 


