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  مدخل

 العرب(-اليونان -نبذة عن تاريخ الفكر اللساني )الهنود 

 

 الدراسات اللغوية عند الهنود

لغاية دينية وقد حصل هذا ابتداء من القرن  غةيعد الهنود من أقدم األمم التي بحثت قضايا الل    

الخامس قبل الميالد ، فقد كان الهنود يقدرون لغتهم و يقدسونها باعتبارها لغة أول ديانة على 

يدا تنقل بكيفية فيدا ( ، فقد كانت نصوص الالفاألرض ، و اللغة السكنريتية لغة كتابهم المقدس ) 

ويل تغييرات هامة وصلت الى درجة ظهور عدة لهجات شفوية مما جعلها تعرف عبر تاريخها الط

محلية تختلف فيما بينها بنسب متفاوتة عن اللغة السنكريتية األولى التي انحدرت  منها لذا كان 

فيلة بالحفاظ على لسكنريتية البحث في الوسائل العملية الكلهدف النجاة الهنود في معالجتهم اللغوية 

القرن  )              panini :ين يريف الصوتي و أهم اللغوحو الت نحلمن ال كتابهم المقدس الفيدا

 الميالد(الخامس قبل 

 فلسفية( )الغايةالدراسات اللغوية عند اليونان    

كانت  ، فقدهووجهالتفكير اللغوي عند اليونان لم ينسلخ قط عن الفكر الفلسفي الذي احتواه        

المتمثلة في طبيعة األشياء مما جعل البحث في الغاية من البحث في اللغة خدمة القضايا الفلسفية 

والمنطق جزءا غير منفصل عن البحث في الميتافيزيقا  خصوصا،اليونانية  وفي اللغةاللغة عموما 

ان تعود و أولى الكتابات النحوية التي وصلت إلينا من اليون األدب،و الجدل و حتى  والخطابة 

 الميالد.الثاني قبل  نرقإلى ال

مع أفالطون معنى اللفظ و ال والعالقة بينالتي يتم تناولها هي عالقة اللغة بالفكر  وأهم القضايا     

 أرسطو.و بعده 

 الدراسات اللغوية عند العرب 

فقد شكل القرآن الكريم منطلقا  العربي،في الفكر اللغوي نجد الغاية الدينية حاضرة أيضا        

على القرآن الكريم من لحن  وكان الخوف ،واللغوية عند المسلمينحقيقيا للدراسات النحوية 

بالحواضر اإلسالمية الجديدة دافعا قويا  والعرب المقيمينالشعوب الحديثة العهد باللغة العربية 

المحافظة على اللغة  ومن خاللهلقرآن للتفكير مليا في كل ما يمكن أن يحافظ على سالمة تالوة ا

ل النص القرآني محور ظ الجديد،بعد قيام الدولة اإلسالمية ونشأة المجتمع العربي  العربية، وحتى

   .العربيةيد عنه لكل األبحاث اللغوية حال م

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األولى:المحاضرة 

 :والمجالسانيات المصطلح لال

 مدخل:

إال أنه يمكن له أن  األمر،ة إلى تعريف اللغة البشرية رغم صعوبلقد سبق للطالب التعرض        

يجدر بالطالب التساؤل عن  لها،يشكل في ذهنه صورة تقريبية عن مختلف التعريفات المقدمة 

جهنا اقد تو ،"اللسانيات"فالعلم الذي يتناول بالدراسة اللغة البشرية هو  اللغة،العلم الذي يدرس هذه 

ة إلى الخلط الحاصل أن ترجع هذه الصعوب اللسانيات، ويمكنديد مصطلح بعض الصعوبات في تح

 والفيلولوجيا.النحو  اللغة،فقه  مثل:تتناول هي أيضا دراسة اللغة  وممارسات أخرىبين اللسانيات 

 :والفيلولوجياالفرق بين اللسانيات  -1

"  و logos " و " philos تتكون كلمة " الفيلولوجيا " في أصلها اإلغريقي من شقين هما "     

" فيعني ) النطق / الكالم / الجملة  logos "   " محبة أما الشق الثاني philos يعني الشق األول "

قد  ومهتم بقضايا الكالم / فإن الكلمة في مجملها تعني عند اليونان : محبة الكالم أي ال ةاللغ /

 وة ظهرت في القرن الثاني قبل الميالد جيلوعرف المفهوم تطورا هاما عبر التاريخ و أول فيلو

ضع الشروح المساعدة على قراءة و فهم نصوص اإلليادة و األوديسة ، وكان هدف علمائها ،

قبل الميالد ، حيث كان ذلك يتطلب شروحا و تفسيرات  800س " سنة وهما " هومرفاللتين أل

 لغوية لتسهيل القراءة و الفهم .

أطلق لفظ فيلولوجيا على كل البحوث التي أحاطت  النهضة،ة و عندما دخلت أوربا فتر     

على الفكر اإلغريقي ، الروماني  لالطالعباالهتمام اللغتين اإلغريقية و الالتينية ، باعتبارهما أداة 

 القديم.

و قد أصبح مصطلح الفيلولوجيا منذ القرن الثامن عشر ميالدي مرادفا للدراسة النقدية        

، ثم أصبح المصطلح معين للنصوص و المقارنة بينهما للوقوف على خصائص النص عند  أديب

 يعني في فترة الحقة دراسة لغة النصوص من أجل الوصول إلى غايات و أهداف أخرى .

في استعمال مفهوم الفيلولوجية فأصبح يعني عموما ، االهتمام باإلنتاج  نسيونالفرتوسع        

شتى المظاهر الفكرية من أدب الفكري ألمة من األمم و الكشف عن معالم حضاراتها القديمة في 

و مع بداية القرن  –و عادات و أخالق و شعائر من خالل اللغة  اجتماعية  وفن و  دين و عالقات 

شمل يجي منتقال من العناية بالنصوص و تحقيقها و شرحها ، للواتسع العمل الفيلوالتاسع عشر 



القومية ، لتصبح بذلك الفيلولوجية  األعرافمجاالت األدب و التاريخ و دراسة العادات و التقاليد و 

جزءا أساسيا في التكوين العلمي للباحثين في الحضارات و األديان و الثقافات القديمة يعني أن 

جيا تهتم أساسا بالبحث في التاريخ الماضي للنصوص لتعالجها من حيث إنها وسيلة لمعرفة لولفيلوا

التي تصاحبها و تنظر إلى  الجغرافية و التاريخية و األدبية والمعطيات و الحقائق االجتماعية 

ة و النصوص القديمة و ذلك لتوثيقها توثيقا علميا بحثا عن ضبط مصادرها و مكوناتها اللغوي

 . منها وربطها بالمحيط الفكري الذي ظهرت فيهضتحليل المعلومات التي تت

 بذاتها،مستويات اللغوية القائمة المنظومة من كونه من حيث  باللسانإن الفيلولوجية ال تهتم    

من المعطيات  واألدبية وما تحتويهولكنها تهتم بلغة النصوص لمعرفة المضامين التارخية 

 الدين( الثقافة،التقاليد،  العادات،)الحضارية المتصلة بالنصوص التي تتم معالجتها 

كما أن تحقيق  ،والكتابات القديمةوالحفريات يتناول كذلك قراءة النقوش  والنشاط الفيلولوجي  

 جديدا يعد من صميم العمل الفيلولوجي. ونشرها نشراالمخطوطات 

 :اللغة وفقهت ابين اللساني

 صرف، وقدليست هي الدراسات المسماة بفقه اللغة الذي هو مصطلح عربي  اللسانيات،إن      

        كتابة وذلك فيهـ 395 "أبي الحسين أحمد بن فارس"استعمل مصطلح فقه اللغة ألول مرة عند 

 في كالمها " وسنن العرب" الصاحبي في فقه اللغة 

مسائل لغوية كثيرة منها ما يتعلق بالنحو و الصرف  "فارسن "ابالكتاب درس  وفي هذا      

كثير من العلماء  مجملها لدىأمور كانت معروفة في ما يتعلق بالبالغة والشعر وهي ومنها 

وسر هـ في كتابة فقه اللغة  420ت"أبي منصور الثعالبي "نفسه عند  واستعمل المصطلحالعرب. 

اظ التي تدل على أشياء تنتمي إلى الحقل الداللي نفسه بمعجم جمع فيه االلف وهو شبيهالعربية، 

 (مثال لفاظ الدالة على اليأس)األ

ص بالبحث اللغوي العربي ) ما يتعلق بالنحو و الصرف تمن ما سبق ندرك أن " فقه اللغة " يخ    

 و البالغة و الشعر و العروض و النقد األدبي و المعجم (

 :والنحوبين اللسانيات  

النحو من أقدم الممارسات التي تتناول اللغة بالدراسة و التحليل و هو في تعريف بسيط وضع      

يدرس بنية اللسان  كاللسانياتالقواعد التي يستعملها المتكلم في لغة معينة و من هنا فإن النحو 

اللسان ة في تحليل عسير عليها ، مع تباينهما في األهداف و الوسائل المتبيواضعا القواعد التي 

دراسة البنيات اللغوية لوضع القواعد القادرة على تمييز األقوال ) التراكيب ( السليمة  هو.فالنحو 

راكيب ( الخاطئة ، يهتم بما ينبغي أن يكون عليه هذا اللسان ، ال يهتم باللسان تمن األقوال ) ال

 كواقع و إنما باللسان النموذج الذي يراد له أن يسود و يستمر.

 اللسانيات تعريف 

سة و غير ب" و لكنها عبارة ملتscience de langageكثيرا ما تصادفنا عبارة " علم اللغة    

أو  دعيدقيقة ذلك أنها تسمية تشمل ليس اللسانيات فقط ، إنما كل العلوم التي تتناول اللغة  من ي

وحدها ،و إنما هي مجال  اللسانياتغة بمعناها العام ليست من اختصاص لقريب ،وهذا ألن ال



إن أساس صعوبة تحديد اللسانيات ؟ أال تستحق هذه المجاالت لقب " علم اللغة " ,مباحث أخرى 

هي الدراسة العلمية للغة " ما في ذلك  اللسانيات"وهو : تعريف العام الذي يعطي للسانيات الهو 

عالقة بالمفهوم الحسي أو شك و هذا هو المنطلق ، على أن اللغة المقصودة هنا ليس لها أي 

 نسمعها و نتعرف عليها. كأصواتالواقعي للغة ، أي اللغة 

اللسان، يعني اللغة و الذي  langueالكلمة الالتينية  إلى"  linguistiqueيرجع مصطلح     

كعلم موضوعي للسان البشري أول ما ظهر في المانيا ثم استعمل في  liungustik لفظ وظهر

عند الكثير من مؤرخي  1816و تعد سنة . 1855و في إنجلترا ابتداء من  1826فرنسا سنة 

على  فيه عدة لغات تحليال حللتول كتاب اللسانيات األوربية لحظة ميالد اللسانيات لصدور أ

ل الفلسفي مالحدود و المعايير و التأ ضأساس المقارنة العلمية لغرض علمي بحيث يتجنب فيه فر

-1791) ألماني  fraz boopساني المشهور للهوهذا الكتاب  طاليسي، وصاحبو األرسطو 

1867 ) 

ويات غة العربية مثل : علم اللغة ، اللغلعدة تسميات في ال linguistiqueوقد عرف مصطلح      

رمصطلح " تي) تونس ( أخ 1978فقه اللغة ، األلسنية ، علم اللسان ، علم اللسانيات و في سنة ,

 .سانيات " و هو المصطلح الذي وضعه األستاذ الدكتور ّ عبد الرحمان حاج صالح"الل

 " علم اللسانيات " قولنوال ونقول " علم اللسان " أو " اللسانيات " على قياس الرياضيات      

 "liqueاالحقة " بلألن الالحقة " أت " تقا

والفرضيات يقوم على المالحظات  ومنهجي علم استقرائي موضوعي تجريبي  :اللسانيات   

 واللسانيات هي  الثابتة.ر وبالمبادئ بااللغوية القابلة لالخت والتجارب والمسلمات ويعني بالحقائق

باللسان باعتباره نشاطا من النشاطات اإلنسانية  تهتموهي , واأللسنة البشريةالدراسة العلمية للغة 

 ثم تبحثثير من وظائف الكائن البشري ألن فهم وظيفة اللسان يمكننا من فهم الك األكثر خصوصية

لماذا تعمل اللغة بهذه الطريقة في : أيضا  البشرية، وتبحثفي الخصائص الذاتية المغيرة لألسنة 

بعض، ولماذا يختلف بعضها عن  البشرية؟سنة لبين مختلف األ نقاط التقاطع بها، وماهيالخاصة 

وتفسير سانيات من أجل بناء نظريات عامة لوصف تسعى الل االختالف، وهكذامصدر هذا  وما

 البشرية، واللسانيات علماللسانية بعيدا عن كل االعتبارات الخارجة عن نطاق اللغة  الوقائع

 .علمي(اللغة على نحو  )دراسةار بواالختتجريبي مؤسس على المالحظة 

 :الطالب بالمراجع اآلتية  نيعأكثر يست لالستفادة

 لمصطفى غلفان. :العامةفي اللسانيات  -
 مومن والتطور ألحمداللسانيات النشأة  -
 لعبد السالم المسدي. وأسسها المعرفية،اللسانيات  -
 التواب.رمضان عبد  اللغة،المدخل إلى علم  -
 نشأتها حتى القرن العشرين لجورج مونان ، ترجمة بدر القاسمتاريخ علم اللغة منذ  -

 

 


