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 ارنةــــــة املقـــــــالدراس

ُظن وجود صلة بينها  يتضمن املنهج املقارن أساًسا؛ وضع الصيغ املبكرة املؤكدة، املأخوذة من لغات ي
ا إىل جنب؛ ليمكن إصدار حكم فيها بعد الفحص واملقارنة، خبصوص درجة الصلة بني عدة ً  جنب

 إىل اللغة األم. ةلغات، والشكل الذي يبدو أقرب صل

ا  ً ا حني يقرر انتماء لغات متعددة إىل أصل مشرتك، إذا وجد بينها متاثًال كافي ولعل الباحث يكون آمنً
ا ا النحوية، ومفردا ا بعضها من بعض، كلما اجتهنا إىل  يف تركيبا د قر األساسية، وإذا الحظ ازد

 الوراء.

ا خلصائصها، فبمقارنة      ا تُصنَّف فيه اللغات يف أسرات تبعً "ويقدم لنا النحو املقارن نظامً
األصوات، والصيغ، تتجلى ضروب التجديد اخلاصة بكل لغة، يف مقابلة البقا من حالة قدمية، وقد 

ريخ اللغات "اهلندوجنح ال أوربية"، ولكنهم مل يصلوا إىل معرفة من  - لغويون يف أن حيددوا ما قبل 
ا، ومل يستطيعوا أن حيددوا أسالف اإلغريق أو اجلرمان، أو الالتني، أو الكلتيني، وإمنا  كانوا يتكلمو

ا اجلرمانية واإلغريقية والالتينية والكلتي ة، حىت وصلت إىل احلالة، يعرفون فقط التغيريات اليت مرت 
اليت تكشف عنها النصوص. أما األمساء اليت أطلقوها على اللغات، اليت أعادوا بناءها فتحكمية، قد 
اتفقوا عليها جمرد اتفاق؛ فكلمة: اهلندية األوربية، إذا أخرجت من االستعمال اللغوي، مل يبق هلا أي 

 معىن".



رخيية- ومنذ نشأة طريقة املقارنة بني اللغات          وهي حتظى مبكانة مرموقة  - وهي أصًال طريقة 
وقًفا على كبار العلماء والباحثني، على حني  -كما صارت البحوث اللغوية التارخيية- اللسانياتيف 

اس استمرت الطريقة الوصفية كما كانت من قبل، طريقة عملية ذات نفع عاجل، تعاجل تعلم الن
م. لطريقة الصحيحة الستخدام لغا  اللغات األجنبية، وتعرفهم 

ا  ثر به دارسو اللغات السامية، وقطعوا فيه شوًط هذا هو املنهج املقارن، وتلك هي حدوده. وقد 
لقصري.  ليس 

ث وإن من يلج ميدان الدراسة السامية املقارنة يدرك على الفور مدى الصعوبة اليت تقابل الباح       
عندما يريد الرجوع بظاهرة ما يف هذه اللغات إىل أصلها؛ ذلك ألن هذه اللغات السامية ليست 
حلقات متصلة يف سلسلة لغوية واحدة، ميكن اعتبار إحداها أقدم اللغات، والثانية أحدث منها... 

سميته وهكذا، بل هي على العكس من ذلك، تُعدُّ خلًفا للغة واحدة، هي ما اصطلح العلماء على ت
ئق أو نقوش مكتوبة. لسامية األم"، وهذه اللغة ال وجود هلا اآلن يف صورة و " 

رخيية منتجة       ولذلك: فمن املمكن دراسة كل لغة من اللغات السامية على حدة دراسة وصفية و
لغ إىل أقصى حد، غري أن استنباط األصول األوىل للظواهر اللغوية املختلفة يف هذه اللغات أمر 

الصعوبة. وقد حاول العلماء استخدام الطرق العلمية، اليت كشف عنها املنهج املقارن، وعلم اللغة 
احلديث، يف الوصول إىل هذه األصول األوىل "لكن ال جيوز للمرء، أن يطلب الكثري يف هذه الناحية؛ 

ا، وذلك يف املرحلة ً لنسبة لنا غالب السابقة للمرحلة، اليت  فإن سري تطور اللغات غامض يف تفاصيله 
ئق لغوية".  وصلت إلينا منها و

-إىل نشوء علم اللغة املقارن  -يف القرن الثامن عشر-لقد أدى اكتشاف اللغة السنسكريتية       
، وطمع علماء الساميات يف تطبيق املنهج املقارن للغات "اهلندو أوربية"، على جمموعة - كما ذكر

ملقارنة االهتداء إىل األصول األوىل، وأطلقوا عليه اسم: "اللغة السامية اللغات السامية، وحاولوا 



ا افرتاًضا قابًال للتعديل يف أي  ا: أن هذه اللغة األم، ال خترج عن كو م كانوا يدركون متامً األم" غري أ
 وقت، طبًقا ملا تؤدي إليه حبوث املستقبل.

ا قال: "وإننا نريد أن نوجه سؤاًال ملن " على حق، عندمN&#246;ldekeولقد كان "نولدكه" 
لتقريب-يظن أن إعادة البناء الكامل للغة السامية األوىل  أمر ممكن. والسؤال هو: هل  -ولو 

للهجات الرومانية كلها (اإليطالية، والفرنسية، واإلسبانية) أن يعيد بناء  يستطيع أحسن العارفني 
ا غري معروفة اآلن؟".األصل القدمي هلذه اللهجات، وهو اللغة ا  لالتينية، لو فرض أ

ت، أمثرت الدراسات السامية املقارنة يف القرن املاضي، والقرن احلايل، مثرات  ومع كل هذه الصعو
عظيمة، وأصبحنا نقف يف كثري من املسائل فيها، على أرض ليست هشة. والفضل يف كل هذا 

 للمستشرقني من علماء الغرب.

لنسبة للعرب؛ فقد فطن اخلليل بن أمحد (املتوىف سنة ومل تكن اللغ       ا،  ات السامية جمهولة متامً
هـ) إىل العالقة بني الكنعانية والعربية، فقال: "وكنعان بن سام بن نوح، ينسب إليه الكنعانيون، 175

 وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية".

نية، وأداة التعريف فيها، وهي ه224كما عرف أبو عبيد القاسم بن سالم (املتوىف سنة  ـ) اللغة السر
ا.  الفتحة الطويلة يف أواخر كلما

نية،  ةباهـ) عالقة القر 456وكذلك أدرك ابن حزم األندلسي (املتوىف سنة  بني العربية والعربية والسر
نية؛ أيقن أن اختالفها إمنا هو من تبديل ألفا ظ الناس على فقال: "من تدبر العربية والعربانية والسر

ا لغة واحدة يف األصل".  طول األزمان، واختالف البلدان، وجماورة األمم، وأ

ين والعريب، أو يقاربه 581ويقول اإلمام السهيلي (املتوىف سنة  ا ما يقع االتفاق بني السر ً هـ): "وكثري
 يف اللفظ".



درك العالقة بينها وبني العربية، هـ) اللغة احلبشية، وأ754كما عرف أبو حيان األندلسي (املتوىف سنة 
ليًفا مستقًال؛ فقال: "وقد تكلمت على كيفية نسبة احلبش، يف كتابنا املرتجم عن هذه  وألف فيها 
ا ما تتوافق اللغتان: لغة العرب ولغة احلبش،  ً اللغة، املسمى بـ: "جالء الغبش عن لسان احلبش". وكثري

ء التأنيث، ومهزة التعدية".يف ألفاظ، ويف قواعد من الرتكيب حنوية،    كحروف املضارعة، و

م األوىل، يف أحضان كليات الالهوت، فأدركوا العالقة بني العربية  أما املستشرقون: فقد بدأت دراسا
نية، وبدأت هولوا مبقارنة  Schultensيف القرن الثامن عشر، على يد "شولتنس"  ندالعربية والسر

لعربية، وجاء بعده كل من: "إيـ فألفا يف  Olshausen، و "ألسهوزن" Ewaldـالد" ڤالعربية 
يف اآلرامية.  Noldekeاللغة العربية مستخدمني العربية يف املقارنة، كما حاول مثل ذلك "نولدكه" 

للغات كتابة: "حماضرات يف النحو املقارن   W.Wrightم ألف "وليم رايت" 1980ويف عام 
 Lectures on the comparative Grammar of the Semiticالسامية" 

Languages   كما ألف بعده بعام كل من: "الجاردLagarde رت ": "حبوث يف Barth" و"
 Untersuchungen über die semitischeأبنية األمساء السامية" 

Nominalbildung  برج كما ألف "لندLindbergللغات السامية"  ": "النحو املقارن
"Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen رن " وألف "تسمّ

Zimmern كتابه الذي مساه: "النحو املقارن للغات السامية" كذلك، ونشره يف برلني سنة "
 م.1898

ا، عمالق هذا الفن، املستشرق "كارل بروكلمان   C.brockelmannوجاء بعد هؤالء مجيعً
 Grundrissه الضخم: "األساس يف النحو املقارن للغات السامية" "فألفَّ كتاب

derverglenenden Grammatik der يف جزأين، يضم األول منهما دراسات، عن "
أصوات اللغات السامية وأبنية األمساء واألفعال فيها، كما خيتص الثاين بدراسة اجلملة يف اللغات 

، مل يسبق إليه مؤلفه. وقد نشر اجلزء األول يف برلني سنة السامية. وأكثر موضوعات هذا اجلزء جديد
 م.1913م، ونشر الثاين فيها سنة 1908



ن صغريان، يقتصران على موضوع اجلزء األول من "األساس" يسمى األول:  ولربوكلمان نفسه كتا
ليبزج سنة " نشره يف Semitische Sprachwissenschaft"فقه اللغات السامية" "

ض سنة  ترجم إىل العربية، ونشر م. وقد1906 م. أما الكتاب الثاين فيسمى: 1977يف جامعة الر
 Kurzgefasste Vergleichnde Grammatik"خمتصر النحو املقارن للغات السامية" "

der sdemiticsnden Sprachen م.1908" نشره يف برلني سنة 

" الذي نشر يف سنة De lacy O'Laeryوكل من جاء بعده عالة عليه، أمثال: "أولريي 
 Comparative Grammar ofم، كتًا بعنوان: "النحو املقارن للغات السامية 1929

the Semitic Languages "و "برجشرتاسر "Bergstrasser  الذي ألف يف عام
 Eniführung in die semitischenم، كتًا بعنوان: "املدخل إىل اللغات السامية 1928

Sprachenقى يف اجلامعة املصرية القدمية، حماضرات عن التطور النحوي، مقاًر العربية " كما أل
لقاهرة سنة  للغات السامية. وقد طبعت هذه احملاضرات حتت عنوان: "التطور النحوي للغة العربية" 

إليطالية، عنوانه: 1960" الذي نشر يف روما سنة S.Moscati"موسكايت و  م1929 م كتًا 
مث ترمجه بعد تنقيح  Lezioni di linguistica Semiticaيف اللغات السامية":  "حماضرات

الشرتاك مع: "أنطون شـپـيتالر"  و"إدوارد ألندورف"ونشر حتت عنوان:  A.Spitalerإىل اإلجنليزية، 
 E. Ullendorf An Introduction to the"مقدمة يف النحو املقارن للغات السامية"

Comparative Grammar of the Semitic Languages  ملانيا سنة ڤيف ـيسبادن 
 م.1964

االت العلمية، األوروبية واألمريكية    -هذا إىل مئات املقاالت اليت تعاجل موضوعات مفردة يف شىت ا
كل هذه املؤلفات تعاجل اللغات السامية، وفق املنهج املقارن. ومع تقدم هذا العلم يف الغرب، فإنه ما 

جديًدا غض اإلهاب يف الشرق، وسيمضي وقت طويل، قبل أن ينهض على  - ع األسفم- يزال 
قدم وساق؛ ألنه يتطلب معرفة كاملة بكل لغة من اللغات السامية، وهو أمر ملا يتح إال لقلة من 

   الدارسني. 



 العرب واللغات املقارنة: -2

لعربية ويعرفون الفارسية يف إطار احلضارة العربية اإلسالمية كان كثري من النحويني  واللغويني يؤلفون 
أو الرتكية. فسيبويه صاحب أقدم كتاب وصل إلينا يف النحو العريب كان يعرف الفارسية، والسريايف 
مؤلف أقدم شرح وصل إلينا على كتاب سيبويه نشأ أيًضا يف بيئة لغوية فارسية، أما أبو الفرج بن 

نية والعربية. كان ابن العربي مؤرًخا ولغًو م) فكان يعرف ا1286العربي (املتوىف  لسر لعربية وألف 
ين على غرار املفصل.  اهتم جبهود النحاة العرب ودرس "املفصل" للزخمشري، وألف يف النحو السر
ا للعربية على أساس  أما النحاة اليهود يف األندلس اإلسالمية فقد درسوا النحو العريب، وألفوا حنوً

ا كان النحوي العريب أثري الدين معرفتهم مبنه ج التحليل النحوي عند العرب. وإىل جانب هؤالء مجيعً
 بن حيان رائد التأليف يف النحو الرتكي، ورمبا كان أيًضا مؤلف يف النحو احلبشي.

نية، وشبه هذه القرابة      وفوق هذا فقد عرف ابن حزم القرابة اللغوية بني العربية والعربية والسر
نية والعربانية بقراب ا أن السر ة هلجات اللغة الواحدة. قال ابن حزم: "الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينً

والعربية اليت هي لغة مضر وربيعة ال لغة محري لغة واحدة تبدلت مساكن أهلها، فحدث فيها جرش  
ألندلسي. وحنن كالذي حيدث من األندلسي إذا رام نغمة أهل القريوان ومن القريواين إذا رام نعمة ا

لوط  َ ا لغة أخرى   -وهي على ليلة واحدة من قرطبة-جند من مسع لغة أهل فَْحص الب كاد يقول: إ
مة أخرى تتبدل لغتها تبدًال  غري لغة أهل قرطبة. وهكذا يف كثري من البالد؛ فإنه مبجاورة أهل البلدة 

مله... وإذا تعرب اجلليقي أبدل من العني وا حلاء هاء؛ فيقول "مهمًدا" إذا أراد أن ال خيفى على من 
نية أيقن أن ا ختالفهما إمنا هو من يقول: "حممًدا". ومثل هذا كثري فمن تدبر العربية والعربانية والسر

ا لغة  حنو ما ذكر  من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان واختالف البلدان، وجماورة األمم وأ
 واحدة يف األصل".

ة، ومن أصل وهكذا أتي     ح لبعض النحاة واملفكرين يف الدولة اإلسالمية أن يعرفوا لغات متشا
نية، وأن يعرف بعضهم إىل جانب العربية لغات أخرى ختتلف بنيتها  واحد مثل العربية والعربية والسر



تنتمي إىل  عن بنية اللغات السامية، مثل اللغة الفارسية وهي لغة هندية أوربية، واللغة الرتكية وهي لغة
   جمموعة لغوية أخرى.

 املنهج املقارن:

م اللغوية منذ أواخر القرن الثامن  املنهج املقارن هو الطريقة اليت سار عليها علماء أور يف دراسا
عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك عندما اكتشف السري "وليام جونز" اللغة السنسكريتية (لغة 

 سس املقبولة لنظرية املقارنة بني اللغات اهلندية األوربية.اهلنود القدمية)، وقدم األ

وإذا كان العامل اإلجنليزي "جونز" أول من قدم لعامل الدراسات اللغوية آراء عن العالقة القوية بني       
نية، والالتينية، والقوطية، والسالفية القدمية،  السنسكريتية وجمموعة اللغات األوربية، مثل: اليو

عدُّ صاحب االقرتاح يف اتباع املنهج املقارن.والكل ُ  تية، فإنه بذلك ي

بعه على طريقة املنهج املقارن جمموعة من العلماء قدموا معظم الشواهد والتطبيقات        وقد 
للدراسات املقارنة، ومن هؤالء شليجل، وماكس مولر، وفرانز بوب، وهيمان شتانتينتال، ويعقوب 

 وغريهم.جرمي وراموس راسك... 

ومن أهم األسس اليت قامت عليها الدراسات املقارنة تصنيف اللغات البشرية إىل فصائل لغوية،      
وكل فصيلة هي عبارة عن جمموعة من اللغات تنتمي إىل أصل واحد وتربط بينها صالت من القرابة 

عة اللغات اهلندية اللغوية يف األصوات والصيغ والرتاكيب والدالالت، ومن بني هذه الفصائل جممو 
 األوربية، وجمموعة اللغات السامية، وجمموعة اللغات احلامية... إخل.

ا دراسة  هتمام العلماء وتوفرهم على دراسا وينبغي أن نالحظ أن الفصائل اللغوية اليت حظيت 
كيبات مقارنة هي اليت لديها مادة صاحلة للدراسة ممثلة يف أقدم النماذج من الكلمات والصيغ والرت 

موعة  ئق لغوية مكتوبة، وقد روعي إىل جانب ذلك عدد املتكلمني  الثابتة اليت احندرت من و
 اللغوية اليت تكون فصيلة واحدة، والدور الكبري الذي لعبته يف بناء احلضارة اإلنسانية.



ة هي اليت وعلى هذا األساس: وجد أن جمموعة اللغات اهلندية األوربية وجمموعة اللغات السامي
أخذت حبظ وافر من االهتمام واملقارنة، وأن "بعض اللغات استعصت على املقارنة وخصوًصا تلك 

رخيية. س متخلفون، واليت ليس هلا صورة مكتوبة أو تقاليد   اللغات اليت يتكلمها أ

لذكر: أن الذين قاموا بتنفيذ قواعد املنهج املقارن يف دراسة جمموعة اللغ ات السامية هم ومن اجلدير 
ا من لغات اهلند وإيران  ً ا كبري موعة األوىل، وهي تضم عددً ملقارنة بني لغات ا األوروبيون، فقد بدؤوا 
والقارة األوربية، مث طبقوا قواعدهم على جمموعة اللغات السامية، وهي: العربية، والعربية، واآلرامية، 

إىل أوجه الشبه بني أفراد كل جمموعة، أمًال يف  واألكادية، واحلبشية، وكانوا يهدفون إىل التوصل
 الوصول إىل معرفة الصورة اليت كانت عليها اللغة األم.

ي- وطريقة املقارنة هي  : "احصل على أقدم الكلمات لكل فرع ممن فروع اللغات -كما قال ماريو
ات واختال فات، مث حاول اهلندية األوربية، مث ضعها بعضها جبانب بعض، وصف ما بينها من مشا

ا  ً كما جاء - الصيغة احملتملة للغة األم" أو هي -أن تركب عن طريق استخالص األشياء املشرتكة غالب
: "بعد أخذ عينات خمتلفة من الرتكيبات النحوية وخصوًصا املتطابق منها، وعينات -يف موضع آخر

رًزا يف ا  خذ دورً  الكلمات املتقابلة يف خمتلف من املفردات اللغوية، وأخرى من الفونيمات اليت 
مبظاهرها  -ولو بصورة تقريبية على األقل- اللغات ميكن للباحثني أن يعيدوا تركيب اللغة األم 

 وصيغها، وهي لغة مل يصل إلينا منها أي تسجيالت مكتوبة.

دمية ويالحظ أن املقارنة بني اللغات كما تكون يف الرتكيبات اخلاصة بلغتني أو أكثر من اللغات الق
دف التوصل إىل أصوهلا املشرتكة، تقع أيًضا يف اللغات احلديثة بقصد الوصول إىل مواطن الشبه 
ا: كالعربية، واهلذلية  ما احلاضرة، وتوجد كذلك بني "لغة وهلجة من هلجا واالختالف بينهما يف صور

ا كالعربية والطائية.. يف حماول ة للتعرف على األصل الذي أو لغة وهلجة للغة أخرى من هلجات أخوا
 احندرت منه".



ومن هنا نستطيع أن نقول: أن اتباع املنهج املقارن يف دراسة اللغات القدمية واحلديثة يؤدي إىل عدة 
 نتائج منها:

(أ) بيان درجة الصلة بني لغتني أو عدة لغات يف العناصر اللغوية من األصوات والصيغ والرتاكيب 
 والدالالت.

ألصوات والصيغ تتجلى ضروب التجديد اخلاصة بكل لغة يف مقابلة البقا الباقية من (ب) مبقارنة ا
 حالة قدمية.

(جـ) إذا توصلنا إىل حتديد الروابط والعالقات اللغوية يف العناصر املختلفة بني جمموعات اللغات 
ة نستطيع افرتاض صورة اللغة األم أو الشكل الذي يبدو أقرب صلة إىل اللغ ة األم اليت وجدت املتشا

 يف املاضي واليت تعد األصل املشرتك هلذه اللغات ومنها تشعبت مجيعها.

رخيية ولغوية، والذي يهيئ السبيل إىل ذلك  (د) تصنيف اللغات وربطها بسلسلة نسبية على أسس 
 هو النحو املقارن.

وهو الذي يزعم أن كل اللغات قد (هـ) استبعاد البقية الباقية من االعتقاد التقليدي الذي كان سائًدا، 
 احندرت من أصل لغوي مشرتك".

(و) اإلفادة من املقارنة بني لغات العامل احلديثة يف دراسة اللغات األجنبية وتدريسها؛ "إذ من 
املستحيل أن مينع املتعلم من عقد هذه املقارنة يف عقله بني صيغ اللغة اليت يتكلمها ويعرفها، وما 

ا وتعلمها". يقابلها يف اللغة  اليت يريد اكتسا

صيل دراسة اللهجات وذلك عن طريق الوقوف على التطور والتغري الذي حيدث يف عناصرها  (ز) 
صلها الذي احندرت منه.  اللغوية عند مقارنتها 

ومع أمهية تلك النتائج اليت ميكن الوصول إليها عن طريق املنهج املقارن وقواعده؛ فإنه ينبغي على 
الباحث أن يعاود النظر يف نتائجه؛ خوفًا من حدوث بعض األخطاء اليت ترجع يف أغلب األحيان 



شابه يف بعض ت - مثًال -"إىل نقص االستقراء، والتسرع يف صوغ القوانني العامة... فقد يبدو للباحث 
ما من فصيلة واحدة، مع أن الواقع قد يكون غري  الكلمات يف لغتني؛ فيتسرع يف احلكم عليهما 
ذلك، فقد يكون سبب االتفاق: أن إحدامها قد اقتبست هذه الكلمة اقتباًسا من األخرى مع 

ا من الكلما ً ا كبري نية عددً ت اإلغريقية، مع أن انتمائها إىل فصيلتني خمتلفتني، كما اقتبست السر
نية من فصيلة اللغات السامية، واإلغريقية من فصيلة اللغات اهلندية األوربية، كما اقتبست  السر
نيتهما من اللغات  الفارسية احلديثة كلمات كثرية من العربية، مع أن أوالمها من اللغات اآلرية، و

ا من منت لغته ً ا كبري ا من فصيلة غري السامية، وكما اقتبست الرتكية قسمً ا من العربية والفارسية، مع أ
 فصيليت العربية والفارسية وهي الفصيلة الترتيه".

لنقوش عادة؛ فإنه جيب على الباحث املقارن مراعاة  ال  وإذا كان املقارنون يستعينون يف هذا ا
ت املسجلة، فكلما اكتشفت شيء من ذلك، يعاد النظر  يف النتائج االكتشافات اجلديدة للكتا

 السابقة، إذ رمبا كان يف اجلديد املكتشف ما يناقضها.

ا إىل انعدام أو قلة األشكال القدمية احملتفظة  وقد يكون القصور يف نتائج الدراسة املقارنة راجعً
ا إىل عدم استكمال دراستها دراسة وصفية؛ ألنه من املفروض  مبجموعة من اللغات املرتابطة، أو راجعً

لوصف واستخالص النتائج يف كل لغة على حدة، مث يقارن بينها، ليوقف على "التقابالت أن يبدأ 
ا للمصادفة.  املطردة أو املنتظمة" اليت تنفي أن يكون ذلك خاضعً

 حظ اللغة العربية من الدراسات املقارنة:

ا إذا كان من املسلم به أن العرب مل يدرسوا لغتهم دراسة مقارنة ليتعرفوا على ما بينه ا وبني أخوا
الساميات من أوجه الشبه واالفرتاق؛ فإن املتتبع ملا أثر عن العرب من مؤلفات ال يعدم أن جيد بعض 

من أصول الدراسة  -وإن كان قليًال -اإلشارات اليت تدل على أن العرب كانوا على وعي بشيء 
 املقارنة.



ـ) من وجود عالقة لغوية أو أوجه ه175ومن أوىل تلك اإلشارات ما فطن إليه اخلليل بن أمحد (ت 
شبه بني لغة الكنعانيني الذين كانوا يقيمون يف اجلزء الغريب من مشال اجلزيرة العربية، وبني اللغة العربية 
ا القرآن الكرمي، وقد أشار إىل ذلك بقوله: "وكنعان بن سام بن نوح إليه ينسب  الباقية اليت نزل 

 تقارب العربية". الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة

فلم يقارن بني العربية وإحدى الساميات، وإمنا قارن بني  -وهو تلميذ اخلليل بن أمحد- أما سيبويه 
ب اطراد اإلبدال يف الفارسية"، وإمنا خص  العربية والفارسية فيما عقده يف الكتاب بعنوان "هذا 

ا من أك ا لغته األصلية، وأل حلديث؛ أل لعربية.سيبويه الفارسية   ثر اللغات احتكاًكا 

وقد عرض ملثل ذلك أبو الفتح عثمان بن جين يف حديثه عن اجتماع السواكن الثالثة يف بعض 
الكلمات األعجمية، وأنه مل يرد إال فيما كان ساكنه األول ألًفا، مثل: "آرو" للدقيق، و"ماست" 

ا مست. على أن للنب، وذلك ألن األلف ملا قاربت بضعفها وخفائها احلركة صار  ت "ماست" كأ
اجلاربردي يف شرحه للشافية أورد بعض الكلمات األعجمية اليت اجتمعت فيها ثالثة سواكن ليس 

 أوهلا ألف مثل "بيست، وكوشت".

لساكن يف كالم العجم  وخيرب ابن جين عن رأي أستاذه أيب علي الفارسي يف مسألة االبتداء 
لساكن يف كالم   -رمحه هللا- علي والعرب، فقال: "ورأيت مع هذا أ كغري املستوحش من االبتداء 

جازته، لكنه مل يتشدد فيه تشدده يف إفساد إجازة ابتداء العرب  العجم، ولعمري أنه مل يصرح 
لساكن، قال: وذلك أن العرب قد امتنعت من االبتداء مبا يقارب حال الساكن، وإن كان يف 

زة بني بني، قال: فإن كان بعض املتحرك ملضارعته الساكن ال ميكن االبتداء احلقيقة متحرًكا، يعين: مه
لساكن نفسه!! قال: وإمنا خفي حال هذا يف اللغة العجمية ملا فيها من الزمزمة، يريد  به، فما الظن 
م)   ا وخفيت، وأما أ فأمسعهم (أي: الفرس ومن يتكلم بلسا ا ملا كثر ذلك فيها ضعفت حركا أ

 ً فة كثري لكاف أن تكون ساكنة فإن حركتها جد مضعّ ا إذا أرادوا املفتاح، قالوا: (كليد) فإن مل تبلغ 



ملت ذلك طويًال؛ فلم أحل منه  ا ليخفى حاهلا علي، فال أدري: أفتحة هي أم كسرة، وقد  حىت إ
 بطائل.

حديث ابن سينا عن احلروف ومن املواضع اليت قارن فيها علماء العربية بني لغتهم وغريها ما جنده من 
ذه احلروف وليس يف لغة العرب، كاحلروف اليت تشبه اجليم، والسني الصادية والسني الزائية،  الشبيهة 
وتكثر يف لغة أهل خوارزم، والزاي السينية وهي شبيهة يف اللغة الفارسية عند قوهلم (زرد)، والراء 

 الغينية... إخل.

ملقارنة وإبراز بعض الفروق بني أصوات العربية وغريها من اللغات  وإذا كان العلماء العرب قد عنو  ا 
، فإننا جند ابن حزم األندلسي يتنبه إىل ما فطن إليه احملدثون من احندار بعض  كما سبق أن ذكر
نية أيقن أن اختالفها إمنا هو  اللغات من أصل واحد، فنراه يقول: "فمن تدبر العربية والعربانية والسر

ا من حن و ما ذكر من تبديل ألفاظ الناس على طول األزمان، واختالف البلدان، وجماورة األمم، وأ
لغة واحدة يف األصل"، وأبو حيان األندلسي صاحب "البحر احمليط" فطن إىل ما بني العربية واحلبشية 

يف كتابنا  من القرابة اللغوية، وأفصح عن ذلك يف عبارته: "وقد تكلمت على كيفية نسبة احلبشي
ا ما تتوافق اللغتان: لغة  ً املرتجم عن هذه اللغة، املسمى بـ: "جالء الغبش عن لسان احلبش" وكثري
ء التأنيث، ومهزة  العرب ولغة احلبش يف ألفاظ، ويف قواعد من الرتكيب حنوية، كحروف املضارعة، و

 التعدية".

ا لكنهم مع ذلك مل يفردوا مؤلًفا أو كتًا مستقًال يعاجل ون فيه مواطن الشبه بني العربية وأخوا
ا جيب أال تقارن بلغات أخرى،  الساميات، ورمبا يرجع ذلك إىل تعصبهم للغة العربية، واعتقادهم أ
وقد يكون ذلك واضًحا يف حديث ابن جين عن فضل العربية على العجمية، وماهلا يف نفوس العلماء 

كأيب -ا، يقول ابن جين: "ومل نر أحًدا من أشياخنا فيها من التعظيم الذي ال تستحقه أية لغة غريه
 يسوون بينهما، وال يقربون بني حاليهما". - حامت وبندار، وأيب علي، وفالن، وفالن



وهو - أضف إىل ذلك: أن األساس الذي قامت عليه الدراسة املقارنة يف عصر النهضة العربية احلديثة 
مل يكن معروفًا لدى علماء العربية على حنو ما  - الت لغويةتصنيف اللغات البشرية وتقسيمها إىل عائ

ا مبا بني العربية وغريها من صالت القرابة اللغوية، كما يفهم  ا، لكنهم أحسوا قطعً عرفه األوربيون حديثً
 من عبارة اخلليل بن أمحد، والنص املأثور عن أيب حيان يف "البحر احمليط".

غة العربية على أساس املنهج املقارن تُعدُّ وليدة العصر احلديث بدأها وأ ما كان األمر فإن دراسة الل
نية، ومن  املستشرقون يف أحضان كليات الالهوت عندما أدركوا العالقة بني العربية والعربية والسر
لعربية: (شولتنس) و(ايفالد) و(السهوزن)، ويف مقارنة العربية  األمساء الالمعة يف مقارنة العربية 

رت) و(لندبرج) آل رمية: (نولدكه)، ويف النحو املقارن للغات السامية: (وليم رايت) و(الجارد) و(
و(تسمرن) و(كارل بروكلمان) صاحب الكتاب الضخم "األساس يف النحو املقارن للغات السامية"، 

م م، ومن هؤالء أيًضا: (براجسشرتاسر) الذي ألف يف عا1913، 1908وقد نُِشر يف برلني سنة 
م كتًا بعنوان: "املدخل إىل اللغات السامية"، وألقى يف اجلامعة املصرية القدمية يف سنة 1928
بعت حماضراته يف 1929 للغات السامية، وقد ُط م حماضرات عن التطور النحوي، مقاًر العربية 

م حتت 1982القاهرة من نفس العام، وأُعيد طبعها بتصحيح الدكتور رمضان عبد التواب يف عام 
عنوان: "التطور النحوي للغة العربية"، ويشتمل على أربعة أبواب، األول: يف أصوات اللغة، والثاين: 
لرغم من توايل املؤلفات واملقاالت اليت  يف األبنية، والثالث: يف الرتكيبات، والرابع: يف املفردات... و

ا الساميات تعاجل اللغات السامية وفق املنهج املقارن؛ فإن هذا العلم ا لذي يعاجل العربية يف ضوء أخوا
جديًدا غض اإلهاب يف الشرق، وسيمضي وقت طويل قبل أن ينهض على  -مع األسف-ما يزال 

قدم وساق؛ ألنه يتطلب معرفة كاملة بكل لغة من اللغات السامية، وهو أمر ملا يتح إال لقلة من 
 الدارسني.

الد الشرق؛ فإن الدراسات اليت قدمها حفنة من العلماء املقارن يف ب ومهما يكن من حداثة املنهج
هلينة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر:  متخضت عن نتائج ليست 



إعادة النظر يف التأريخ لكثري من ظواهر اللغة العربية، فبعد أن كان الشائع لدى الباحثني أن أقدم  -
بعد اكتشاف اللغة -لي صار من املمكن النصوص العربية املعروفة تتمثل يف نصوص الشعر اجلاه

كثر من ألفي عام؛  -اآلكادية ريخ كثري من الظواهر العربية يف مرحلة أسبق من الشعر اجلاهلي  "
فالظواهر املشرتكة يف العربية واآلكادية ال ميكن إال أن تكون موروثة عن اللغة السامية األوىل اليت 

ريخ اللغة العربية ببيان عالقة العربية خرجت عنها كل اللغات السامية. ولذا ي بدأ البحث عن 
للغة السامية األوىل يف حماولة لتأريخ اجلوانب الصوتية والصرفية والنحوية  للغات السامية األخرى، و

 والداللية للغة العربية قبل تدوينها".

اللغات السامية ومل يف جمال األصوات استطاع الباحثون أن يقفوا على األصوات املشرتكة بني  -
يدخلها أي تغيري، وذلك مثل أصوات؛ الراء، والالم، والنون، والثاء، والدال، وأن يكشفوا عن جمموعة 
أخرى من األصوات الثابتة املشرتكة يف اللغات السامية، ولكنها تعرضت لتغيريات حمدودة، وذلك مثل 

ية مثل العربية إذا وقعت يف أول الكالم، أصوات: الباء، والكاف، والتاء، حيث تنطق العربية واآلرم
) وتنطق vأما إذا سبقت حبركة، ومل تكن الباء والكاف مشددتني فإن الباء تنطق مثل احلرف (

للغتني العربية واآلرمية، وليس  ا، مما يدل على أن ذلك التغيري خاص  ً ء ا، وتنطق التاء  ً الكاف خاء
فهي واضحة متميزة يف كل  - وهي أصوات احللق-موعة الثالثة موروً عن اللغة السامية األم. أما ا

ئر يف عدم التمييز بني أصوات احللق  أفرع اللغات السامية ما عدا الفرع األكادي الذي يرجح أنه 
 للغة السومرية.

واخلالصة: أن كل األصوات الثابتة واملشرتكة بني اللغات السامية هي أصوات قدمية، ومتثل أصوات 
كثرها.السا  مية األم، وقد احتفظت اللغة العربية 

وهي تستحق  - ومن بينها العربية-هناك عدد من الكلمات اليت تشرتك فيها كل اللغات السامية  -
أن متثل أقدم عناصر اللغة العربية. وهي عبارة عن بعض أمساء اإلنسان وأحواله؛ حنو: أب، وأم، 

ة مبعىن هذه األمساء حنو: ولد، ملك، وبعض أمساء وذكر، وأنثى، ...، وبعض األفعال املتعلق



ب، وعقرب، وبعض أمساء النبات وأجزائها، حنو: ثوم، وكمون،  ت، حنو: إبل، وثور، وذ احليوا
وسنبلة، وبعض أمساء ألعضاء البدن حنو رأس وعني وأذن، وبعض أمساء ألجزاء من العامل حنو مساء 

بعة هلا حنو: برق، وظل، وهلب، وبعض أمساء البيت وكوكب وأرض، وجبل، وبعض أمساء حلوادث 
وأجزائه واآلالت، حنو: بيت، وعمود، وحبل، وقوس، وبعض أمساء املأكوالت حنو: قمح، ودبس، 
وبعض أفعال تعود عليها، حنو: طحن، وطبخ، وبعض أفعال، حنو: بكى، وصرخ، وسقى، ورعى، 

 ، مث بعض األدوات.وركب، ... وأمساء العدد إىل العشرة، وبعدها مائة

  :2احملاضرة 

  الدراسة الوصفية

ا يف اللهجة أو اللغة وصف أساس على الوصفي املنهجيقوم   نواحي يف: أي املختلفة، مستو
ا، ا، وأبنيتها، ومقاطعها، أصوا  يتخطى وال النواحي، هذه بعض يف أو وألفاظها، وتراكيبها، ودالال

 واللهجات، اللغات على الوصفي املنهج هذا تطبيق أمثلة من مثال اللغوية واألطالس الوصف، مرحلة
 تعليل أو ظاهرة، بتفسري الباحث من تدخل دون مصنًفا، اللغوي الواقع سوى علينا تعرض ال فهي

  .هناك أو هنا لغوي، الجتاه

ا     ً  بعض كان وإن" املعاصرة، واللهجات اللغات على الوصفية، الدراسة هذه تنصب ما وغالب
 صوتية دراسة فأية" املاضي يف معني زمن يف وصفية دراسة اللغة، لدراسة مبحاوالت قاموا قد العلماء،

  .وصفية دراسة تعد احلديثة، أو القدمية اللهجات إلحدى داللية، أو تركيبية أو صرفية أو

 املهمة، التطورات من كثري إىل أدت كربى، ضة العشرين، القرن الوصفي اللغة علم حقق وقد     
  .احلديث العلم هلذا اإلرهاصات، من لكثري حامًال  عشر التاسع القرن وكان املعاصر، اللغة علم يف

 العامل والتارخيية، الوصفية الدراسات بني الفصل جمال يف أثروا الذين الباحثني، أكرب من وكان     
 الدراسات يف األساس حجر وضع الذي - F. de Saussure "سوسري دي فردينان: "السويسري



ر الوصفية، أو البنيوية اللغوية  Course de "العام اللغة علم يف حماضرات: "كتابه يف وأ
Linguistique générale إذ" جديدة نظر وجهة ،)م1916( سنة وفاته بعد نشر الذي 

ت اعترب ت عن أمهية تقل ال الوصفية، اللغو   ."وحدوده منهج كل وظيفة حدد كما التارخيية، اللغو

   :أمهها متعددة، وصفية لغوية مدارس العشرون القرن شهد وقد

   Structural Linguistics. البنيوية اللغوية املدرسة -1

 Transformational - Generative. التحويلي التوليدي النحو مدرسة -2
Grammar  

  Tagmemic Analysis.القوالب مدرسة -3

  :الوصفي املنهج

 عن أثرت اليت اللغوية الدراسات وترمجة عشر الثامن القرن أواخر يف السنسكريتية اللغة اكتشاف كان
ا عشر التاسع القرن أوائل يف األوربية اللغات إىل اهلنود ً ، يف اللغوية الدراسات مسار تغيري يف سبب  أور
ا اللغوية املناهج أسبق من وكان الدراسة، لتلك الالزمة احلديثة املناهج ظهور ويف  املقارن، املنهج ظهورً

 يف التارخيي املنهج الظهور يف وتاله عشر، التاسع القرن طوال اللغوية الدراسات على هيمن الذي
 القرن من الثاين العقد منذ اللغوية الدراسات على الوصفي املنهج سيطر مث القرن، ذلك أواخر

  .احلديثة الوصفية الدراسات رائد" سوسري دي: "السويسري العامل بفضل ذلك وكان العشرين،

 وبني بينه خالف من هناك وليس التقابلي، املنهج وهو رابع منهج السابقة املناهج إىل أضيف وقد
 واحدة فصيلة إىل تنتمي لغات عدة أو لغتني بني املقارنة تكون حيث الدراسة؛ مادة يف إال املقارن

 كالعربية خمتلفة فصائل من لغات عدة أو لغتني بني فتكون املقابلة أما احلامية، أو كالسامية
 التوصل إىل املقارن الدارس يهدف حيث أيًضا؛ اهلدف يف بينهما الفرق يكون وقد مثًال، واإلجنليزية



 جديدة لغة يتعلم أن يريد من ختدم فهي التقابلية الدراسة أما األم، للغة األصلية الصيغة أو الصورة إىل
  .لغته فصيلة غري من

 املالحظة، منهج اللغوية املناهج قائمة إىل يضيف دراسته ومناهج اللغة علم يف الباحثني وبعض
 تلك إىل ننظر أال األوىل من أنه يرون وآخرون االستقرائي، واملنهج التجرييب واملنهج اآليل، واملنهج
ا على املناهج ا، وقائمة مستقلة مناهج أ ا على بل بذا   .هلا ومساعدة السابقة، للمناهج مكملة أ

 أن اللغوي الدارس على ينبغي اليت املناهج ألهم التالية الصفحات يف سنعرض فإننا األمر كان ما وًأ 
  .وقواعدها صوهلا يلم

  :الوصفي ملنهج التعريف

ا يف اللهجة أو اللغة وصف أساس على يقوم الذي هو الوصفي املنهج  يف: أي املختلفة مستو
ا، نواحي ا، وأبنيتها ومقاطعها، أصوا  وال النواحي هذه بعض يف أو وألفاظها، وتراكيبها، ودالال

  .وتعليلها اللغوية الظواهر تفسري إىل الوصف مرحلة يتخطى

  :الوصفي املنهج من نوعني بني اللغويني بعض يفرق وبذلك

 والتحليل الوصف حدود عند فيه الباحث يقف الذي وهو :التقريري الوصفي املنهج: أوهلما
 أو لتفسري منه تدخل وأي وهناك، هنا لغوي الجتاه تعليل أو ظاهرة بتفسري يتدخل وال والتصنيف،

  .الفلسفة نطاق يف يدخل التعليل

نيهما  تفسري إىل الوصف جمرد الباحث فيه يتخطى الذي وهو :التفسريي الوصفي املنهج: و
ا، عللها يذكر وشرحها اللغوية الظواهر  االجتاهني، بني الفرق يوضح مثًال  ذلك على ولنضرب وأسبا

 والطفل املرأة صوت ويصف خلشونة، الرجل صوت يصف التقريري الواصف كان إذا أنه وهو
 خشونة يف العلة أن سبق ما إىل يضيف تفسري  وصًفا الواصف فإن احلد، هذا عند ويقف لنعومة
 الرجال عند فهما الصوتني، الوترين شكل إىل تعود واألطفال النساء أصوات ونعومة الرجال أصوات



، وأكثر وأغلظ، أطول، ً ت نوع وعلى الوترين، اهتزازات عدد على يؤثر وذلك ارختاء  الصادرة الذبذ
 عدد على يؤثر واألطفال النساء عند وشدمها ورقتهما، الصوتيني الوترين قصر أن كما عنهما،

  .نعومته أو الصوت خشونة يف املؤثر السبب هو وهذا نوعها، وعلى االهتزازات،

 الوصفي: املنهجني بني العربية للغة دراستهم يف جيمعون كانوا القدامى اللغويني أن يف ريب وال
ا منهجه كان احلروف خمارج عن حتدث عندما فسيبويه التفسريي، والوصفي التقريري ً ، وصفي  تقريًر
ا منهجه كان اإلدغام قضية حلديث تناول وعندما ً ؛ وصفي  مل املخارج على الكالم يف ألنه تفسري
ا كان فقد اإلدغام عن احلديث يف أما منه، خيرج ما وذكر املخرج، حتديد يتجاوز  التفسري بتقدمي مولعً
  .قبحه أو حسنه أو امتناعه أو وجوبه أو اإلدغام جلواز والتعليل

 رد مبثابة التفسريي املنهج حساب على التقريري للمنهج اللغويني من احملدثني بعض تعصب ولعل
  .القدامى العرب والنحويون اللغويون به وصم الذي الفلسفي املنهج على الكثرية للمآخذ الفعل

 بلغات يسمى ما بدراسة ارتباطه نتيجة وتطور نشأ قد احلديث العصر يف الوصفي املنهج كان وإذا
 استخدام من الباحثني بعض ميانع أن ذلك استدعى فقد بعد، الكتابة تعرف مل اليت املتخلفة الشعوب

 جتنيب إىل الوصفيني الباحثني ودعا لفعل، املنطوقة احلية اللغات حقول غري يف الوصفي املنهج
ا املكتوبة؛ املادة على االعتماد ا أسست قد أل ً   .استعماهلا بطل قدمية لغات على جزئي

 اليت العربية للغة لنسبة خمتلف جد األمر فإن اللغات، من كثري إىل لنسبة صحيًحا هذا كان وإذا
ا مجعت  الدقيقة املالحظة من أساس على قواعدها ووضعت واملشافهة، السماع بطريق مفردا

 واحلذر، احليطة من الدقة لغ جو ويف اللغات، من لغة تدوين يف له نظري ال الذي التام واالستقراء
ا، ملن لنسبة أو اللغة عنه تؤخذ ملن لنسبة سواء ا عن فضًال  هذا يرو  وهلذا... مقدس كتاب لغة أ
 أكانت سواء العربية، اللغة نصوص دراسة يف الوصفي املنهج عتماد القول يف أبًدا نرتدد ال فإننا

  .حديثة أم قدمية منطوقة، أم مكتوبة

  



  :الوصفي املنهج لتنفيذ الالزمة اخلطوات

  :األوىل اخلطوة

 أن الوصفي لباحث وحرّي  وحتليلها، وصفها يراد اليت الكالمية العينة أو اللغوية املادة مجع يف وتتمثل
   :عليها الوصفية الدراسة إجراء يزمع اليت العلمية املادة يف هامتني صفتني وجود من التحقق إىل يطمئن

 بطريقة وصفها يريد اليت اللغوية النصوص جبمع قام قد أنه من الدارس يتأكد أن :إحدامها
 كانت مهما املوضوع، أو الظاهرة متس نصوص أية يرتك مل أنه ظنه على يغلب حبيث استقصائية،

ا ترك إن ألنه أمهيتها؛ عدم من بدا ومهما النصوص، تلك قيمة  يف يكون فقد النصوص من ما شيئً
   ..أقوى بصورة أدلته يعزز ما أو يعدهلا، ما أو فكرته، يغري ما أو رأيه، يناقض ما املرتوك ذلك

قة إىل الباحث يطمئن أن :واألخرى  مصادرها عن خذها ن وذلك مجعها، اليت العلمية املادة و
ا ينقل فال ومكتوبة، مدونة النصوص كانت إذا سيما ال لوساطة، وليس ملباشرة األصلية  لعامل كالمً

ا، األصيل املرجع دام ما قل، وسيط مرجع عن  نقل يف اخلطأ احتماالت لنفي يده متناول ويف موجودً
  .وحتريفها تصحيفها يف أو فهمها يف أو الغري، آراء

 يف يعتمد الوصفي الدارس فإن املنطوقة؛ احلية النصوص على وتعتمد ميدانية الدراسة كانت إذا وأما
ُسمَّى ما على الدراسة مادة مجع ا ي   :اآلتية الشروط توافر من فيه والبد اللغوي، لراوي فني

 بني من يكون ن وذلك وحتليله، وصفه املراد املدروس اللغوي املستوى متثيل حيسن ممن يكون أن -
  .الدراسة موضوع للهجة أو للغة املتكلمني

 أو بلغات هلجته أو لغته فيها ثرت طويلة مدة اللهجة أو اللغة موطن غري يف عاش قد يكون أال -
   .أخرى هلجات



 أو أضجم، أو أشغى، أو ألثغ، راوٍ  على يعتمد فال والنطقية، الكالمية العيوب ذوي من يكون أال -
 ذي أو حبسة، ذي أو فأفاء، أو متتام، أو جلالج، أو ألكن، أو أشدن أو أفقم، أو أروق، أو أفلج،
  .لفف ذي أو حكلة

 ثري حتت يقع ال حىت أفضل كان ثقافة أقل كان وكلما الثقافة، من مناسب قدر على يكون وأن -
  .ثقافته

 يقوم أن الوصفي الدارس على فإنه اللغويني الرواة يف توافرت قد الشروط هذه كل أن فرض وعلى
 متثيلهم صدق من يتأكد حىت إليهم، وجهت اليت األسئلة مبعاودة وآخر، حني بني رواته ختبار

 اليت األوقات أحسن أن إىل الدارس يفطن أن ينبغي كما عنه، ويعربون إليه ينتمون الذي للمستوى
ا أكمل يف النفسية أحواهلم فيها تكون اليت هي رواته فيها يسأل  ممثًال  أداؤهم ليكون الطبيعية حاال
  .متثيل أصدق املدروسة اللهجة أو للغة

 اللغويون، الرواة ا تفوه كما اللهجة أو اللغة من الكالمية لعينات الوصفي الدارس حيتفظ ولكي
ا متثيًال  األدائية والطرق األصوات متثل اليت الصوتية، لكتابة تدوينها يف يستعني أن عليه ً  موضوعي

 الكاسيت شرائط على الصوتية والتجمعات الكالمية األحداث بتسجيل األقل على يقوم أو وصادقًا،
ت  من مث لديه، جتمعت اليت العينات صدق من يتأكد وأن يراجع أن ميكنه حىت وحنوها، واالسطوا

  .التحليل نتائج صدق

 طبقها قد -اللغوية املادة مجع يف االحتياط من عليه تشتمل مبا-  الوصفي املنهج مالمح أن وحنسب
  :نقاط عدة يف يبدو وذلك العربية، للغة دراستهم يف العربية علماء من القدماء

م - م بدليل العرب، كالم وتتبع االستقراء من أساس على للغة دراستهم بنوا أ  يعرفون كانوا أ
 حيفظ اخلليل وكان اللغة، ثلث حيفظ كان فاألصمعي للغة، واإلحاطة اإلملام يف ومنازهلم أقدارهم
م: يعين وهذا كلها؛ اللغة حيفظ كركرة بن عمرو مالك أبو وكان اللغة، نصف  اللغة حدود عرفوا أ
م لدرجة االستقراء، طريق عن جيدة معرفة  اليت اللغة من هو ما بني مييزوا أن يستطيعون كانوا أ



 األوائل العربية علماء من كثري عند جندها احلاسة وهذه العرب، تقله مل ما وبني العرب ا تفوهت
 تنطق مل العرب أن يف شك الذي الدؤيل األسود أبو هؤالء ومن العرب، بكالم والدراية الرواية ذوي

َْت  - بكلمة ِظي َ  مل اللغة من حرف هي: القائل قال فلما إليه، تنسب وعمن معناها، عن فسأل - ب
  .أدر مل فيما لك خري ال أخي ابن : األسود أبو قال درج، عش أي يف وال خرج، بيض أي من تدر

م -  عند العربية فاحلروف واألصوات، القراءات علمي يف للدراسة كأساس املنطوقة اللغة اعتمدوا أ
 حروف: ومنها واألشعار، القرآن قراءة يف تستحسن فروع حروف ومنها أصول، حروف منها سيبوية

 التسعة أصلها ورديئها جيدها وأربعني، اثنني -متمها- اليت احلروف وهذه كثرية، وال مستحسنة غري
 على تعليقه: ومنها كثرية، مواضع يف أيًضا جين ابن ذلك بني وقد ملشافهة، إال تتبني ال والعشرون

ا الواو وختليص الكسرة، رائحة الواو قبل اليت الضمة إمشام يف األخفش مذهب : مثل يف حمضة واوً
 من للسمع وتصحيحه أدائه يف البد مما وحنوه فهذا: جين ابن يقول بور، ابن وهذا مبذعور، مررت

  .سره خاص عن وتكشف توضحه مشافهة

م -  وأبو خرية، أبو: الرواة هؤالء أشهر ومن البدوية، اللغة متثيل يف اللغويني الرواة على اعتمدوا أ
  .وغريهم... نبهان بن واملنتجع العراف، وأبو الدقيش، وأبو ضمضم، وأبو مهدية،

ا الرواة هؤالء اختبار وكان - ا أمرً  خرية أيب مع العالء بن عمرو أيب وقصة العلماء، أذهان على واردً
م هللا استأصل- خرية أيب من مسع قد كان عمرو أ أن حتدثنا فهي ذلك، وقوع على شاهدة  -عرقا
م، من التاء خرية أبو نصب أخرى، مرة عنها السؤال عمرو أبو عاود وملا جلر،  أبو فقال عرقا
 أ أن سوى السابق تعليقه من عمرو أبو يقصد يكن ومل ،"جلدك الن خرية أ  هيهات: "عمرو
 وهو عمرو، أبو يدرسه الذي اللغوي املستوى ميثل يعد مل وأنه احلضر، أهل بلغة لسانه ثر قد خرية
  .الفصيحة البدوية اللغة

ا الشجري بن هللا عبد مع جين ابن صنيع كان وقد ً  يقول خرية، أيب وبني عمرو أيب بني حدث مما قريب
ا وسألته: جين ابن ؟: وقلت دكاكني،: فقال ؟"دكًا " جتمع كيف: له فقلت يومً : قال فسرحًا



؟: قلت سراحني  أيًضا قلت هال: له فقلت عثمانون،: قال فعثمان؟: قلت قراطني،: قال فقرطًا
  .أبًدا أقوهلا ال وهللا لغته، من ليس مبا يتكلم إنسًا  أرأيت! عثامني أيش: قال عثامني؟

ا العرب اللغويني عند جند وهكذا ً  املنهج تطبيق سبيل يف احملدثون ا دى اليت املبادئ من كثري
  .صدقها من والتأكد النصوص استقصاء يف سيما ال الوصفي،

  :الثانية اخلطوة

 يراد اليت اللغوية النصوص أو الكالمية العينة إليه تنتمي الذي اللغوي املستوى توحيد يف وتتمثل
 النصوص أو الكالمية العينة مجع يف يبدأ أن قبل الوصفي الدارس على فينبغي وحتليلها، وصفها
ت ألن وصفية؛ دراسة ويدرسه يبحثه أن يريد الذي اللغوي املستوى يعني أن: اللغوية  مستو

- يتميز وهو الشعر، لغة يف املائل الفصيح األديب املستوى فهناك ومتعددة، كثرية اللغة استخدام
 سيبويه، قال كما الكالم يف جيوز ال ما الشعر يف جيوز إذ النثر، لغة يف املاثل قسيمة عن لطبع
 بن اخلليل قال كما تصريف ومن وتقييده، املعىن إطالق من لغريهم جيز ال هلم وجائز ذلك، وتعليل
 ممدوده، وقصر مقصوره، ومد وتعقيده، اللفظ شاعوا أىن يصرفون الكالم أمراء الشعراء أن: أمحد

 عن واألذهان ونعته، وصفه عن األلسن كلت ما واستخراج صفاته، بني والتفريق لغاته، بني واجلمع
 العاملني هذين وكالم" عليهم، حيتج وال م وحيتج القريب، ويبعدون البعيد، فيقربون وإيضاحه، فهمه

 أو النمط لغة متثله: أحدمها" األدبية؛ اللغة من مستويني وجود يف صريح اللغة علماء من اجلليلني
 املثالية الصورة: أي الشعر لغة متثله: واآلخر العادي، الكالم يف تتحقق اليت الصوايب املستوى أو املعيار
  ."األدبية للغة

ا واعتبارمها الدراسة، يف املستويني هذين بني فاخللط  التحليل نتائج يف االضطراب إىل يؤدي واحًدا شيئً
 اللغويني بعض من حدث ما بعينه وهذا اآلخر، ملقاييس أحدمها إخضاع يف التعسف وإىل والوصف،

 من - احلضرمي إسحاق أيب بن هللا عبد رأسهم وعلى- أكثروا فقد اللغة، دراسة من مبكر وقت يف



م مع هلم، األخطاء وتلمس الشعراء، زالت تتبع  بني خلطوا وما ذلك، مثل فعلوا ما أنصفوا لو أ
  .والنثر الشعر مقاييس

ن ومها العلمي، واألسلوب األديب األسلوب أو العلمية، واللغة األدبية اللغة وهناك  ال اللغة من مستو
 فاللغة اآلخر، عن ا ينفرد خصائص منهما لكل ألن والتحليل؛ الوصف يف بينهما خللط جيوز

رة إىل ويهدف واألفكار، احلقائق جانب إىل لعاطفة يعين األديب األسلوب أو األدبية  يف االنفعال إ
ضة،: جماالت يف العقلية ملعارف فتعين العلمية اللغة أما والسامعني، القراء نفوس  والطب، الر

ء،  واألرض، بفروعها، واهلندسة الدقيقة، والكائنات والنبات، واحليوان، والفلك، والكيمياء، والفيز
 اللغة هذه ومتتاز واالنفعال، العواطف من جمردة واألفكار احلقائق أداء: منها والغرض وغريها، والطاقة،

  :منها خاصة مواصفات وهلا واالستقصاء، والتحديد لدقة

  .التجريبية دون احلسية األلفاظ استخدام -

  .الطويلة دون القصرية اجلملة تفضيل -

  .األلفاظ من املأنوس تفضيل -

هول البناء على للمعلوم البناء تفضيل -   .ا

  .املتعدية األفعال استعمال -

  .الصفات يف اإلسراف عدم -

  .الضروري غري األلفاظ من يستخدم أال -

  .الداللة غامض ألنه معنيني؛ ذا كان ما األلفاظ من يستعمل أال -

 األدبية اللغة مستوى بني التمايز هذا مثل يراعى أن الوصفي لدارس فحرّي : كذلك األمر كان وإذا
راد اليت الكالمية والعينات النصوص مجيع عند العلمية اللغة ومستوى ُ   .وصفية دراستها ي



 املعني، االجتماعي واملستوى الدارج، العامي املستوى الفصيح األديب املستوى مقابلة يف أيًضا ويوجد
 وأن املستويني، هذين بني مييز أن: وحتليلها النصوص مجع يف يبدأ أن قبل الوصفي لدارس وجيدر
 االجتماعية الطبقات ختالف ختتلف اللهجات ألن ذلك وصفها؛ يريد اليت اللهجة أو اللغة حيدد
 االجتماعية اللهجات تلك بني ومن الواضحة، العديدة واخلصائص السمات بعض يف تتكلمها اليت
 الدينية الطقوس ولغة والقاضي، احملضر يستخدمها اليت القانونية اللغة: اخلاصة للغات تسمى ما أو

 اخلاصة، الثكنات وعامية واألطباء احملاكم، ولغات واألشقياء، والصناع املدارس يف الطالب ولغة
ختصار وغريهم، البحارين، وعامية املناجم، عمال وعامية الغساالت، وعامية اخلياطات، وعامية  و

 بتنوعها تتميز اخلاصة والعامية متخصصة، مجاعات من يوجد ما بقدر اخلاصة العاميات من يوجد"
ا حيد، ال الذي ا دائم تغري يف وأ   .واألمكنة للظروف تبعً

 التشويه" وأن املفردات، يف يسريه غري املشرتكة اللغة وبني اخلاصة اللغات بني الفوارق أن الحظنا وإذا
ط قطع عنه ينتج قبل مهما الصريف أو الصويت  اليت املشرتكة للغة اخلاصة العامية يصل الذي الر
ت بني للفصل كافية مسوغات هذه أن عرفنا عنها خرجت  وبني اخلاصة اللغات تلك مستو
  .الفصيح املستوى

 من نصوًصا خيلط فال حبثه، يريد الذي اللغوي املستوى حيدد أن عليه - إذن- الوصفي فالدارس
 فأكثر، مستويني نصوص بني وخلط ذلك خالف إذا ألنه آخر؛ مستوى من بنصوص معني مستوى
 تسري هنا ومن النصوص، خمتلط مضطرب عليه بىن الذي األساس ألن الضطراب؛ نتائجه اتسمت
  .الواحد املوضع يف وتتعدد الوجوه، وتكثر نتائجه، يف الفوضى

 الفوضى، وعمت االضطراب، فيها شاع فقد العربية، اللغة لقواعد لنسبة حدث ما هو وهذا
 العربية علماء من القدماء ألن والشذوذ؛ والقياس واجلواز املنع بني الواحدة املسألة يف اآلراء واختلفت

 كان كما النموذجية، اللغة هو واحد مصدر على العربية لقواعد تقعيدهم يقصروا مل احلظ لسوء
ا القدمية العربية اللهجات معها أقحموا بل الواجب،  اخللط هذا ومرجع.. املتباينة وخصائصها بصفا



 فيها تعددت مضطربة، قواعدهم جاءتنا ولذا العربية، السليقة على خلعوها اليت القداسة فكرة هو
  .الواحدة املسألة يف األقوال واختلفت الوجوه،

  :الثالثة اخلطوة

يت املدروس، اللغوي املستوى حتديد إىل إلضافة املكانية البيئة وتوحيد حتديد يف وتتمثل  هذه أمهية و
تمعات اختالف يف كبري أثر هلما املختلف واملناخ املتعددة، اجلغرافية الطبيعة أن من اخلطوة  من ا
ا حيث  واللهجات، اللغات اختالف إىل لطبع يؤدي وهذا ا، تعمل اليت واملهن املتفاوتة، طبقا
ف املدن عن ختتلف البدو يقطنها اليت الصحراوية فالبيئة  الزراعة وبيئة احلضر، أهل يسكنها اليت واألر
 وهذا الباردة، أو املعتدلة املناطق عن ختتلف احلارة واملناطق والصيد، والتجارة الصناعة بيئات تغاير

 والعادات واحلرف االجتماعية الطبقات يف اختالف من يصحبه وما البيئات يف والتفاوت التعدد
 كل يف للحياة مرآة اللغة ألن أخرى، إىل بيئة من ختتلف وجيعلها اللغة خصائص يف يؤثر والتقاليد

 خصائص فجميع احلسية، املدركات أو الطبيعية املشاهد من فيها موجود هو عما صادق وتعبري بيئة،
  .سكانه لغة يف تنطبع اإلقليم

 وصفها يريد اليت اللغوية نصوصه منها جيمع اليت البيئة حيدد أن الوصفي الدارس على كان هنا ومن
ا منسجمة، قواعد للناس ليقدم وحتليلها،  االضطراب القواعد أصاب وإال وسهولة، يسر يف يتعلمو

ا النصوص فتباينت متباينة بيئات إىل أخذت اليت النصوص النتماء إليها، الفوضى وسرت  لتباينها، تبعً
ا، ا اإلملام يكون هنا ومن الواحد، الوضع يف األحكام اختالف إىل يؤدي بدوره وهذا ً  ويصبح صعب

ا فهمها ً   .عسري

 وأسد ومتيم قيس يف ا حيتج اليت القواعد حصروا قد اإلسالم صدر يف العرب اللغويون كان وإذا
 كانوا ممن الرباري وسكان احلضريني بلهجات االحتجاج ورفضوا الطائيني، وبعض وكنانة وهذيل

هم فقد اجلزيرة أطراف يسكنون  وأوضح اهلجري، الرابع القرن يف املبدأ ذا األخذ عن يرتاجعون وجد
 وكلها اللغات اختالف ب: "عنوان حتت جين البن" اخلصائص" كتاب يف جنده ما ذلك على دليل



 أبو فطن وقد وغريهم، وقضاعة، وخزاعة، خلم، لغة بنقل كتبه يف مالك ابن اعتناء من نراه وما" حجة
 ليس: "مالك ابن على معرتًضا" التسهيل شرح" يف فقال األولني، سنة عن الرتاجع ذلك إىل حيان
  ."الشأن هذا أئمة عادة من ذلك

ا القدمية العربية اللهجات إىل النظرة تلك أسفرت وقد ا على املتباينة وخصائصها بصفا  من صور أ
 التوفيق وحماولة الواحدة، املسألة يف األقوال اختالف أيسرها معقدة، مشاكل خلق" عن املشرتكة اللغة
 بات،والتشع التقسيمات وكثرة اجلائزة، األمور من واإلكثار املتناقضة، والشواهد املذاهب بني

م ولو. الشروط وضع يف واإلسراف  مل اللغة تقعيد يف وسيبويه كاخلليل األوائل مبدأ على ساروا أ
 للنصوص املكانية البيئة حتديد من احملدثون به دى عما كثري يبعدوا ومل االضطراب، ذلك حيدث
  .املدروسة اللغوية

  :الرابعة اخلطوة

 من لغة أية بوصف يكتفي الوصفي، فالباحث لغتها، حبث يراد اليت الزمنية الفرتة حتديد يف وتتمثل
ا اللغة يبحث أنه: أي معني، وقت يف اللهجات، من هلجة أو الشعوب، من شعب عند اللغات  حبثً
ا ً ا، ال عرضي . واحدة حال على يثبت وال ويتطور، ينمو حي كائن اللغة أن: هو ذلك يف والسر طولي

ا كما  وإذا والنشاط، للسلوك ومظاهر وعادات قيم من فيها عما تعرب االجتماعية للحياة مرآة أ
 أو اقتصادية أو سياسية أو دينية ثورة حتدث كأن- البيئات من بيئة يف كبرية اجتماعية تغريات حدث

ا أن شك فال اجتماعية، ً  على شاهد وأعظم البيئة، تلك يف اللغة جانب يف حيدث سوف مماثًال  تغيري
 عهدين بني فاصًال  القرآن نزول كان فلقد اإلسالم؛ جميء عند العربية البيئة يف حدث ما: ذلك

 تغريات من لغة له تتعرض ما ألعمق الثاين إىل أوهلما من انتقاهلا يف وتعرضت اللغة، عاشتهما
 فماتت اللغوي، االستخدام جمال من كثرية ألفاظ حنيت فقد الداللة؛ جانب يف سيما وال جوهرية،
 معاين وغريت معانيها، فماتت اللغوي، االستخدام جمال من كثرية ألفاظ معاين وغريت معانيها،

از بطريق جديدة معاٍن  على تدل فصارت أخرى ألفاظ  أو اإلطالق أو التخصيص أو التعميم أو ا



 يف اتسعت فلقد والعباسي، األموي العصرين يف العربية اللغة يف واضحة فروقًا نلحظ كذلك التقييد،
ا اتساًعا األخري العصر ً ا العامية اللغة دخلت حيث األموي، العصر يف عنها كبري  مبصطلحا

ا ونلحظ. البحث جمال إىل وخصائصها  يف بعدها وفيما ،1952 يوليو ثورة قبل فيما ذلك من شيئً
تمع لغة  يف تغيريات والسياسية واالجتماعية االقتصادية احلياة جوانب يف التغيري تبع حيث املصري ا

 أن عليه الوصفي فالدارس والتليفزيون، واإلذاعة الصحافة يف خاصة بصفة ظهر الذي اللغوي اجلانب
 ال حىت أخرى، فرتة ونصوص زمنية فرتة نصوص بني حبثه مادة يف خيلط وأال لبحثه، الزمنية الفرتة حيدد

 النتائج كانت كلما أضيق، للبحث املختارة الفرتة كانت وكلما. وحتليله وصفه نتائج تضطرب
  .وأضبط أدق املتوقعة

 فإنه األجزاء، خمتلفة غري تكون أن لغتها تبحث اليت الزمنية الفرتة يف يشرتطون الباحثون كان وإذا
 القرن اية إىل واإلسالم اجلاهلية عصري بني اللغة دراسة يف القدماء اللغويني خلط ن القول ميكن
 واالضطراب الفوضى بعض أشاعت اليت األسباب أحد كان الشعر، يف الرابع والقرن النثر، يف الثاين
  .نتائج من إليه توصلوا فيما

  :الوصفي الدارس عمل

 السابقة لكيفية حبثها يريد اليت الظاهرة أو اللهجة أو للغة والعينات النصوص الباحث جيمع أن بعد
 بفحص يقوم... ومكًا  زمًا  واحملددة الدراسة، ملوضوع متثيلها يف والصدق االستقراء على القائمة

 يقوم مث. والداللة والنحو والصرف األصوات من اللغوية عناصرها إىل وحتليلها ووصفها النصوص تلك
  :اآليت عن يسفر سوف التحليل وذلك الصغر، يف متناهية وحدات إىل العناصر تلك بتحليل

 تناسب املتضادة أو املتقابلة األصوات أي يقرر" أن الوصفي الدارس يستطيع األصوات جانب يف) أ(
ت، من للغة احلقيقية الفونيمات يفضل وأن يناسب، ال وأيها معينة، موقعية  صورة يكون وأن األلفو
ت وعن للغة، الفونيمي الرتكيب عن كاملة  عن واضحة صورة مع فونيم، كل تكون اليت األلفو

  .املعني األلفون يقع بتحقيقها اليت املعينة الظروف



 تظهر اليت والسياق تؤديها اليت والوظائف واأللومورفات، املورفيمات حيدد الصرف جانب ويف) ب(
  .فيها

  .يدرسها اليت اللهجة أو اللغة يف اجلمل ألمناط وصًفا يقدم النحو جانب ويف) ج(

  .ومعانيها الكلمة فيه يبني دراسته ملوضوع بسيط قاموس بعمل الدارس يقوم الداللة جانب ويف) د(

ا يكون أن اللغوي احمللل أو الدارس ذلك يف يشرتط أنه إىل ننبه أن يفوتنا وال ً  فال حتليله، يف موضوعي
 يقف ن وحدها، اللغوية النصوص من نتائجه يستمد وإمنا اخلاصة، اللغوية عاداته ثري حتت يقع
 وال ما، بعاطفة إليها والنظر معاجلتها يف يتأثر وال عليها أو هلا يتعصب ال املتجرد العامل موقف منها

 مطابقة التحليل نتائج تكون أن ينتظر وبذا الدراسة، مراحل من شيء يف وهواه اخلاص ذوقه حيكم
 التارخيية الدراسات عمل يف أو التعليم جمال يف عليها االعتماد وميكن املدروس، اللغوي للواقع

   .واملقارنة

  عند العرب الوصفية الدراسة

 على يقوم الذي ذلك ؛"الوصفي املنهج" احلديث اللغة علم اكتشفها اليت املناهج أحدث من إن
 الواقع، هذا خالل من القاعدة، استنباط مث اجلزئيات، واستقراء الظاهرة، وتتبع واملشاهدة، املالحظة،

  .وتقريره توصيفه، مت الذي

  :وتقنينه النحو، تقعيد حياولون وهم والتزموه، حبذافريه، املنهج هذا العربية حناة سلك ولقد

  :يوثق؟ ال ومن بعربيتهم؟ يوثق من -1

 من حتديد: "هو فعلوه ما أول فكان العربية، لدراسة خطتهم جتديد من العربية، اللغة علماء متكن لقد
  ."ا وُحيتج بعربيتهم، يوثق



ً  اللغة، عنها تؤخذ ال اليت العربية، القبائل حيددوا أن واستطاعوا  ا يشيد علمية، مقاييس على بناء
اورة، طريق عن" اختلطت اليت القبائل: "وهي أال احلديث، اللغة علم  أو التجارة، طريق عن أو ا

 منهج يف شأنه له أمر وذلك. اللغة عنها تؤخذ وال صحيحة، ليست القبائل هذه واهلجرة، التنقل
  .أخرى بلغة لغته ثرت قد يكون أال للغة رواية يكون فيمن يشرتط ألنه العلمي؛ البحث

 واهلجرة، التنقل، عنها يعرف ومل األخرى اللغات أصحاب من" بغريهم أهلها حيتك مل اليت القبائل" أما
م، يغادروا ومل وغريها، التجارة أجل من واألسفار،  تؤخذ فعنهم. لغتها تفسد مل اليت القبائل فهي بيئا

  .اللغة

  :واملشافهة االرحتال -2

 اليت وهي وحقيقتها، قيمتها، يف منهجية اخلطوة وهذه: إليهم فرحلوا" األعراب هؤالء مشافهة" هيو 
ا  يف منوذجني أفراد من منطقة اللغوية، املادة تسجيل صورة يف احلديثة، اللغوية الدراسات نفذ
  .نطقهم

 سؤاًال  وطلبتهم غرضهم، عن يسألون يكونوا مل للعرب، مشافهتهم يف القدماء أن: ذلك على يزاد
ا، ا مباشرً ً   .املنطوقة للغة احلقيقية، الصورة عن االبتعاد إىل الناطق يدفع ما كثري

 ماذا: يعرفوا أن العلماء وعلى إليهم، توجه معينة أسئلة دون يتكلمون، األعراب يرتكون كانوا وإمنا
  خذون؟ وماذا يريدون؟

 حيفظ الذي" التلقائي لكالم" يسمى مما احلديثة، اللغوية الدراسات حقل يف اآلن املتبع هو وهذا
  .يفسدها تغيري أي من اللغوية، العينة

م من امسع: أي فاستلغهم، ألعراب، تنتفع أن أردت إذا: سعيد أبو قال ولذا   ."مسألة غري من لغا



امة وجند، احلجاز، بوادي" حيث العربية؛ اجلزيرة قلب إىل" النحويني رحالت" وتتابع  أجل من" و
 ت" اخلليل بزعامة البصريني، من الثالثة الطبقة بداية مع الرحالت هذه وتبدأ واملشافهة، التلقي
  "هـ175

امة، وجند، احلجاز، بوادي إىل" اخلليل" فارحتل ف و ى فلما البوادي، ذه وطوّ  إىل رجع مهمته، أ
ت، من محل، ما على واعتكف البصرة،  قواعد من والكثري، الكثري منه فاستنبط ومشافهات، روا
  :عنه الزبيدي قال حىت فيه، ونبغ لنحو، اخلليل علم تكون وبذلك وأحكامه، النحو

ّب أطنابه، ومدّ  النحو، بسط الذي وهو"  بلغ حىت فيه، احلجاج وأوضح معانيه، وفتق علله، وسب
ته أبعد إىل وانتهى حدوده، أقصى   ."غا

 منهم، فسمع العرب، وواجه كذلك، البوادي إىل اخلليل، طبقة من" حبيب بن يونس" ارحتل كما
  ."املشكالت يف النحويني مرجع بذلك وأصبح

 أيب"و ،"زيد كأيب: "البوادي إىل فريحتلون اخلليل، منهج البصريني من" الرابعة الطبقة حناة" ويتبع
 املنهج الكوفيني، من الثانية الطبقة زعيم" هـ189 ت: الكسائي" يسلك كما ،"األصمعي"و ،"عبيدة
 هذا؟ علمك أخذت أين من: سأله - لبصرة إليه توجه حني-  خلليل أعجب ملا أنه وذلك نفسه،

امة، وجند، احلجاز،: بوادي من: قال   .طلبته حقق أن بعد عاد مث البوادي، هذه فجاب و

 منتصف حىت واللغويني، النحويني لدى متبعة سنة العربية اجلزيرة بوادي إىل الرحلة تصبح: وهكذا
ا، الرابع القرن ً  ما الرتحال، ومشقة السفر، عنت من وحتملوا أنفسهم، فيها العلماء أجهد تقريب

  :يروون ما سالمة من التثبت وهي النبيلة، الغاية سبيل يف استعذبوه

م، وأسواقهم، ومراعيهم أخبيتهم، يف منهم ومسعوا أوديتهم، يف األعراب فشافهوا"  وقدموا وجمتمعا
  ."العربية علوم أخذت هؤالء فعن تُنسى، ال ويًدا جلية، خدمة للعلم

  :الوصفي املنهج حتقيق يف البيئة إسهام -3



 يدرس كان اليت" البيئة طبيعة" يت بواديهم، يف إليهم الرتحال وبعد لغتهم، يف يوثق ممن التأكد بعد
ا النحو، فيها ا وقد البصرة، بيئة إ  فاستوطنوها، الفصيحة، القبائل من النازحون العرب، استطا

ا كما ،"ومتيم قيس" من ومعظمهم،  لسوق" مطورة صورة كان الذي" املربد سوق" من مقربة على أ
ء، فحفل ،"عكاظ  واألدب، العلم، وجمالس واملفاخرة، اإلنشاد، حلقات وقامت والشعراء، ألد

ء، العلماء، وأمه   .وللرواية للمدارسة، واألد

نون، اللغة، خذون هؤالء بني واللغويون تمع وذلك املنتدى، هذا يف جيدون والنحاة ويدوّ  العامل، - ا
م - اجلزيرة يف وعلمي ثقايف، مستوى أعلى ميثل الذي املثقف، م اخلصبة، ماد  اللغوية وعينا

ا الفصيحة،  أن من بدًال  والتأليف والتقعيد، والدرس، العمل، حيث البصرة، يف إليهم رحلت وكأ
 من يسمعون كان مث ومن أخرى، بصورة النحو أجل من وارحتال رحلة هذه فكأن إليها، هم يرحلوا
  .قواعدهم ويصحح مذهبهم، يؤيد ما: الفصحاء هؤالء

  :الرواية يف التحري -4

 فيما إال يثقون وال فيه، يثقون ما إال يكتبون ال فكانوا والتحري، الدقة، يف املثل القدماء ضرب
 وخباصة النحويني، كتب يف جتد أنك: ذلك وشاهد األمساع، منه وحتققت األخبار، به تواردت

  :مثل عبارات" سيبويه كتاب"

 أثق من حدثين"و" كذا: يقول من العرب من"و" كذا: فالن أنشدين" "كذا: يقول فالً  مسعت"
 وزعم: "منها السماع، من أقل بدرجة العلماء إىل وصل ما على تدل أخرى عبارات زاء ،"بعربيته
ِوي" ،.."كذا عمر بن عيسى وزعم"و ،"كذا يونس   ."...كذا زيد أيب عن ورُ

 يدل مما احلديث، رواية يف والتجريح كالعدل اللغة، عنهم تؤخذ الذين للرواة" والتجريح العدل" وكان
نون ما سالمة من التأكد على النحويني، حرص على   .يدوّ

  :الشواهد -5



 الشواهد وجميء والنثر، واألمثال، والشعر، واحلديث، القرآن،: منها معروفة؛ النحويني الشواهد
 خزانة" مثل ودراستها، لشرحها، خاصة كتب تفردت أن لدرجة- عليها املوجودة الكثرة ذه النحوية
م قواعدهم، استنباط يف النحاة، سلكه الذي املنهج، نتائج من نتيجة -وغريها البغدادي،" األدب  أ
 القاعدة، منها ويستنبطوا فيصفوها، الفصيحة، النماذج إىل ليصلوا والتحري، الدقة، أسباب اختذوا

ت االستشهاد كثر ومن ولغته، نصه، يف معجز فصيح، لغوي مستوى أعلى هو الكرمي والقرآن  آل
  .آية ثالمثائة من أكثر -مثًال -" سيبويه كتاب" يف وصلت اليت القرآنية،

 للقرآن لنسبة أقل النحويني كتب يف وروده نسبه كانت وإن للحديث، لنسبة األمر كذلك
  ."ملعىن احلديث رواية العلماء إجازة: "هو النحاة، متقدمي عند ذلك، يف السبب ولعل الكرمي،

 من أكثر سيبويه كتاب يف بلغت ولقد قواعدهم، النحاة ا دعم اليت الشعرية، الشواهد أكثر وما
  .واألمثال النثر كذلك بيت، ألف

ا، كانت الشواهد وكثرة  لشاهد، يكتفون ال فكانوا البصريني، عند لقاعدة األخذ شروط من شرًط
 العرب، وأقوال الفصيح، العريب والشعر الكرمي، القرآن من: الشواهد توافر من البد وإمنا الشاهدين، أو

  .فيها املوثوق لطرق الواردة

 اللغوية، الدراسات عماد هي اليت واللغوية، والبالغية، والصرفية، النحوية،" الشواهد" موضوع إن
 عند" الوصفي للمنهج" الكامل القوي الوجود على األدلة أقوى من العرب، عند والنقدية واألدبية،

  .خباصة النحو وعلماء بعامة، العربية علماء

 استمرارية متثل خباصة، والنحوي بعامة، اللغوي الدرس يف ظاهرة متثل اليت" الشواهد" أن كما
  .قائمة" املشافهة" فكأن اللغة، عنهم وتؤخذ بلغتهم، يوثق الذين الفصحاء عن واألخذ االتصال،

 كل وراء" واملثال الشاهد،: "على حرصهم كان العلماء، لدى اللغوي التصور هذا من وانطالقًا
 من درجتها وعلى" القاعدة" على احلكم أساس الشاهد وفرة كانت بل.. حكم كل أو قاعدة،



 يف االختالف مناط كان: هلذا: الشذوذ أو-  الندرة، أو- القلة، أو-  الكثرة، أو- . االطراد-: حيث
 الشواهد، وفرة على تعتمد وضعفه الرأي قوة كانت وذلك أكثر؛ أو شاهد وجود: القدماء بني الرأي
  .وقلتها

 صوره بعض يف بلغ الذي التمسك ذلك النحوية، رائهم البصريني متسك وراء السبب كان هذا ولعل
  .التعصب درجة

م وذلك ا الشواهد، توافر من فالبد عندهم، الصرفية أو النحوية القاعدة تصح لكي: أل  يصل توافرً
  ."االطراد" درجة إىل لقاعدة

  .القدماء عند النحوي احلكم مقاييس من مقياًسا" االستعمال كثرة" كانت هنا ومن

م حيث: مساع أهل م البصريني عن عرف وهلذا  العرب، وكالم لشواهد، يتمسكون كانوا إ
م بعد فيما-  عنهم عرف بينما. واستعماهلم  اليت بقواعدهم، متسكوا عندما وذلك: قياس أهل أ
 كل عليها يقيسون وأخذوا الشعرية، وغري الشعرية، وشواهدهم العرب، أقوال خالل من استنبطوها

 فإن حمصورة، قواعدهم خالف وما به، وأخذوا اعتمدوه، قواعدهم وافق فما الناس، به يتكلم الذي
لوه، للتأويل قابًال  كان   .لشذوذ عليه حكموا التأويل يقبل مل وإن أوّ

 وعدم الشواهد، توافر لعدم وذلك قياس، أهل كانوا األمر أول يف م عرفوا فقد: الكوفيون أما
 الناس، من يسمعونه ما كل يعتمدون أخذوا حينما ،"مساع أهل" بعد فيما صاروا مث املشافهة،
  .يؤولونه وال يردونه، وال ويقبلونه،

  :املوضوعية -6

ا كان والذي والكوفة، البصرة بني نشأ الذي" التنافس" العريب النحو ريخ يف املعروف من ، دافعً  قو
صيله، النحو وضع يف اجلهد أقصى ليبذلوا للعلماء؛ حمركة وقوة  وقد وقوانينه، أحكامه واستيفاء و



 أنصار مقابلة يف الكويف، للمذهب األنصار فظهر ،"العصبية" إىل فرتاته آخر يف التنافس هذا وصل
  .ومدرسته مذهبه، آلراء يتعصبون فريق، كل أنصار وأصبح البصري، للمذهب

 ثوب نزعوا ا، واستقروا النحويني، من كثري إليها ورحل النحوي، الدرس ميدان يف بغداد ظهرت وملا
 قواعد مع متفًقا جيًدا رأوه فما النحو، دراسة يف" العلمية واحليادية أملوضوعية" والتزموا العصبية،
، الرأي هذا كان إذا عما النظر بصرف به، أخذوا العربية، ا أو بصًر ً   .كوفي

 ريخ من الرابعة، املرحلة أو الرابع، الطور عن احلديث عند ذلك، على أمثلة ضرب لنا سبق وقد
  .العريب النحو

ذا ال يتسع مل مما وغريه و : على قام الذي الدقيق،" العلمي املنهج" العرب حناة لدى تكون له، ا
 وقد العرب، قبائل من فصيح، هو ملا والتقصي واالستقرار، واملشاهدة، واملالحظة، والتقرير، الوصف،

  .ونثرهم وأمثاهلم العرب، وأشعار املطهرة، والسنة الكرمي، القرآن من: الكثرية لشواهد هذا أيد

 اليوم به طالعتنا الذي هو والنحوية اللغوية الدراسات ريخ يف الواقعية، الصورة ذه املنهج وهذا
 ."الوصفي املنهج" وهو احلديث، العلمي البحث مناهج

  :3احملاضرة 

 التقابلية الدراسة

 :contrastive linguisticsعلم اللغة التقابلي 

على عدة أسس، من أمها: ما يطلق عليه علم اللغة  -يف رأي الباحثني املعاصرين-يقوم تعليم اللغات 
املقابلة بني لغتني  هو -أحدث مناهج على اللغة-التقابلي. وموضوع البحث يف علم اللغة التقابلي 

اثنتني أو هلجتني اثنتني أو لغة وهلجة، أي: بني مستويني لغويني متعاصرين، ويهدف علم اللغة 
  التقابلي إىل إثبات الفروق بني املستويني، ولذا فهو يعتمد أساًسا على علم اللغة الوصفي. 



ن قد وصفا وصًفا مبنهج لغوي واحد أمكن  ن اللغو ملنهج فإذا كان املستو حبثهما بعد ذلك 
ت يف تعليم اللغات، فإذا كان أحد  ن يوضح جوانب الصعو التقابلي، وإثبات الفروق بني املستو
ت اليت تواجهه ترجع يف املقام األول إىل اختالف اللغة  أبناء اإلجنليزية يود تعلم اللغة العربية فالصعو

بية. هناك فروق فردية جتعل بعض األفراد قادرين على االجنليزية عن اللغة اليت يريد تعلمها وهي العر 
ذه الفروق الفردية؛ بل يهتم  تعلم اللغات األجنبية أسرع من غريهم، ولكن علم اللغة التقابلي ال يهتم 
دف حبث أوجه االختالف بينهما،  لفروق املوضوعية. ولذا فهو يقابل مستويني لغويني اثنني 

ت الن نية يف تعلمهم اللغة والتعرف على الصعو ت اليت تواجه أبناء اللغة اليا امجة عن ذلك. فالصعو
ت ملثل فتعليم اليت تواجه أبناء اللغة اإل العربية ليست هي الصعو سبانية أثناء تعلمهم للعربية. و

ت املوضوعية يتم ختالف اللغة املنشودة، وحتديد الصعو ته   اللغات األجنبية للعرب ختتلف صعو
عن طريق املقابلة بني اللغتني األم واللغة املنشودة، وهذا جمال علم اللغة التقابلي، أما حتويل هذا إىل 

   برامج تطبيقية مع التوسل بكل الوسائل التعليمية احلديثة فهو موضوع علم اللغة التطبيقي.

 املنهج التقابلي: -

ا من جو  ً انب املنهج املقارن وإن كانت هناك بعض الفروق ميثل املنهج التقابلي يف الدراسة اللغوية جانب
 يف اهلدف بني املنهجني؛ ففي التقابلي اهلدف تعليمي ويف املقارن موضوعي.

ال التعليمي اخلاص بعلم اللغة، وهو يقوم على فكرة  عدُّ من أحدث املناهج اللغوية يف ا ُ وهذا املنهج ي
ت اليت تواجه متعلم الل ت يف يسرية؛ هي تذليل الصعو غة األجنبية. حيث تكمن هذه الصعو

ا يف برامج تعليم  االختالف بني اللغة األصلية واللغة اليت يريد اإلنسان تعلمها. وتذليلها يكون مبراعا
 اللغات.

خرى، ويريد أن يتعلم اإلجنليزية مثًال أو  فالعريب الذي اكتسب لغته العربية من بيئته بطريقة أو 
ت يف تعلم إحدى هذه اللغات أو غريها. وبقدر االختالف بني الفرنسية أو األملا نية فإنه جيد صعو

ت.  اللغة األم "لغته" واللغة املنشودة "اللغة اليت يريد أن يتعلمها" تكمن الصعو



ويعرفه دكتور حممود فهمي حجازي بقوله: هو املقابلة بني لغتني اثنتني، أو هلجتني اثنتني أو لغة 
 مستويني لغويني متعاصرين. وهلجة" أي: بني

ت يف تعليم اللغات. ا لتذليل الصعو  وهكذا ميكن أن تقدم الدراسات التقابلية أساًسا موضوعي

ة الفصيحة واللغة الفصيحة، كدراسة اللهجة احلجازية أو التميمية وقد تكون املقابلة بني اللهج
ملظاهر العامة للغة النموذجية ا لفصيحة، لنقف على مدى االتفاق ومقارنة مظاهر كل هلجة 

 واالختالف بني املظاهر العامة للغة واملظاهر اللهجية.

واهلدف من هذا املنهج التقابلي التعليمي هو الوقوف على الفروق يف املظاهر اللغوية بني املستويني 
لدراسة اللغويني موضوع البحث والدراسة، وهو يعتمد على املنهج الوصفي الذي يعد األساس األول ل

 املقارنة أو املقابلة أو التارخيية.

 واثبات الفروق بني املستويني يوضح جوانب الصعوبة يف تعليم اللغات مما ييسر العملية التعليمية.

وجماالت الدراسة ال تعدو إحدى الظواهر اللغوية يف لغتني خمتلفتني أو هلجتني للغة واحدة، أو بني 
ا. وقد تكون الل غتان من أسرة لغوية واحدة، أو من أسرتني لغويتني خمتلفتني. لغة وإحدى هلجا

فعندما نقابل بني النظام الصويت للهجة القاهرة والنظام الصويت لإلجنليزية األمريكية، وحندد جوانب 
ت النطقية  االختالف بني النظامني يف الصوامت واحلركات والنرب... إخل، نكون قد حدد الصعو

ه اجلماعة اللغوية عند تعلم تلك اللغة املنشودة، وميكن أن تتم املقارنة الصوتية بني اليت تواجه ابن هذ
 العربية واألمهرية وكلتامها من أسرة لغوية واحدة.

للغة الفصحى.  ومن جماالته أيًضا دراسة اللهجة احمللية أو العامية ومقارنتها 

ت املوضوعية اليت تواجه أبناء اللهجات املختلفة يف تعلم اللغة املشرتكة ميكن حتديدها عن  فالصعو
طريق الدراسات التقابلية. فإذا كانت اللهجة األم تفتقد بعض األصوات اليت توجد يف اللغة الفصحى 

لتدريب النطقي على هذه األصوات. وإذا كانت بعض الكل مات تستخدم يف املنشودة وجب العناية 



لتدريبات اليت توضح املعىن  اللهجة األم بدالالت ختالف اللغة الفصحى املنشودة وجب االهتمام 
  الفصيح املنشود.
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