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المخلص
هٌز ؤٍاخش الٔشى التبسن هشش ؤخز هَِْم اللٌّٔ ؿج٘وتْب ٍٍكِ٘تْب ٍدساستتْب ُتٖ التٌ٘.تش
ٍٓذ ؤحذث رلٖ التٌ٘.ش رَْد هالحٔٔ ثزلْب هلوبء الٌشة لذساسٔ هولن لٌبت الوبلن ٍطِبً
ٍتبسٗخ٘بً ٍهٔبسًٍٔ ،للَطَل هي رلٖ بلٖ ًلشٗٔ ؤٍ ًلشٗبت هبهُ ٔ.تٖ اللٌّتٔ ت٘شتَ هتي
حٔ٘ٔتْب ًشإٓ ٍتـَساً بىّ الخل٘ل ؤٍ.ل هي ٍػن الووزن ُٖ اللٌٔ الوشثٍ٘ٔ ،ؤٍ.ل هي ٍػتن
هوزوبً شبهالً ُٖ اللٌبت الوبلوٍ٘ٔ ،للووزوبت دٍس ّبم ُٖ بًتٔبل الخٔبُٔ ٍالولن ٍالووبًٖ
هي ر٘ل بلٖ ر٘ل آخش؛ الوٌبّذ الووزوبت ُٖ اللٌٔ الوشث٘ٔ هٌْز٘ي :الوتٌْذ الووتبًٖ
ٍالوٌْذ األلِبف هلوبء اللٌّٔ ُٖ األٍسٍثب ٍاألهشٗ٘ب ُٖ الٔشى التّبسن هشش ٍالوششٗي ٍػوَا
دساسٔ رذٗذٓ ُٖ هلن اللٌّٔ
الکلمات الرئیسیة :تبسٗخ اللٌتٔ ،الووزتن الوشثتٖ ،الذساستبت الزذٗتذٓ اللٌَّٗتٔ ،هتٌْذ
الووزوبت

* هؼَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؤ آصاد اإلساله٘ٔٓ ،سن اللٌّٔ الوشثٍ٘ ٔ.آداثْبُ ،شم هلَم ٍتحٔ٘ٔبت ثـْشاى(استبر)
** هؼَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؤ آصاد اإلساله٘ٔٓ ،سن اللٌّٔ الوشثٍ٘ ٔ.آداثْبُ ،شم هلَم ٍتحٔ٘ٔبت ثـْشاى(استبر)
Vahedi.h@yahoo.com
*** ؿبلت الذٗتَساُ ُٖ ربهؤ آصاد اإلسالهُ٘ ،ٔ.شم هلَم ٍتحٔ٘ٔبت ثـْشاى
ال٘بتت الوساٍل :حبهذ ٍاحذٕ ٗشد آثبد
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المقذمة
بىّ هـبلن الٌّلشٓ الحذٗخٔ بلٖ اللٌّٔ ٍدساستْب ُٖ الٔشى التبسن هشش ٍّٖ ،هذٌٗتٔ بلتٖ
حذٗ .ج٘ش ثوب ٗبى ٓجل ّزا الٔشى (هي هظش الٌْؼٔ بلٖ ؤٍائتل الٔتشى التبستن هشتش) هتي
رَْد.ّ٘ ،إت لْب سجل التٔذ.م ُٔذ ٗخشت ؤهن األسع التٖ س٘ـش هلْ٘ب الٌشثَ٘ى ؤٍ احتَّ٘ا
ثْب ٍالتٖ ؤٍُذٍا بلْ٘ب بسسبل٘بتْن الذٌٍٗ٘ ٔ.سِشاءّن الس٘بست٘٘.يٍٗ ،تبى لْتزُ اإلسستبل٘.بت
ٍلجوغ األُشاد ُؼل ٗج٘ش ُٖ التّوشٍ هلٖ لٌبت رذٗذٓ ٍُٖ رووْب ٍبثذاء هالحلبت هٌْب
ٍٗتبثٔ ؤًحبئْب ٍٍػن هوبرن لْب
أهمیة البحث
بىّ حشٗٔ اللٌَّٗٔ ُٖ الوبلن ُٖ ؤٕ .صهبى تَ٘ى هلٖ ُلسِٔ صهبًْب؛ ٍتإحّش ثْب هلوبء اللٌّٔ
ٗوب تإحّش سَاّن كَْس الوٌبّذ الزذٗذٓ هلتٖ ؤستبف ُلستِٔ رذٗتذٓ ؤٍ تظتَ.سات هبه.تٔ
رذٗذٓ ّٖ ،ؤىّ ؿج٘ؤ التٌ٘.شات اللًٌَِّٗ ٔ.س ؿج٘وتٔ التٌّ٘.تشات التتٖ تحتذث ُتٖ الوتبلن
الـج٘وٖ ٍّ٘زا ٓبل ثوغ هلوبء اللٌّٔ بىّ هب ٗوشع للٌبت هي تٌ٘.ش بًّوب ّتَ ثِوتل ٓتَاً٘ي
هو٘بء الجحج حَل التّبسٗخ الذساسبت اللٌٍَّٗ ٔ.الووزو٘٘ٗ ٔ.شَ سهَص التِ٘ش الِلسِٖ ُتٖ
ًلبهبت اللٌَّٗ ُٖ ٔ.الوبلن
منهجیة البحث
ٗزون الجحج ث٘ي التَّرْ٘ي الٌّلشٕ ٍالَطِٖ لَ٘٘ى الخبًٖ حزٔ هلٖ طحٔ األٍ.ل ُٖ
التشت٘ت التّبسٗخٖ للذساسبت اللٌَّٗٔ ٍالووزوُ٘ٔ ،ةرا ٗبًت األُ٘بس الٌّلشٗتٔ تتّجتن الوتٌْذ
الَطِٖ لللَاّش ٍالوَاهل الٌِ٘ٔ ُةًب للذساسٔ التبسٗخ٘ٔ توتوتذ الوتٌْذ اللٌّتَٕ التحل٘لتٖ
الٌِٖ
البحث
توشع الِالسِٔ الًَ٘بً٘٘ي هي الٔذٗن الضهبى ُٖ ثحَحْن ٍهٌبٓشبتْن لوَػَهبت توتذ
هي طو٘ن هلن الذاللٔ ٍهوٌٖ ّتزا ؤىّ الذ.ساستٔ الذالل٘تٔ ٓذٗوتٔ ٓتذم التِ٘٘تش اإلًستبًٖ

تبسٗخ الذساسبت اللٌَٗٔ ٍالووزو٘ٔ ُٖ هظش الٌْؼٔ 43 /

ٍهَاٗجٔ لتٔذ.هِ ٍتـَ.سُ ٍٓذ ت٘لّن ؤسسـَ هخالً هي الِشّ ث٘ي الظتَت ٍالووٌتٖ ٍرٗتش ؤىّ
الووٌٖ هتـبثْ هن التظَس الوَرَد ُٖ الؤل الِ٘شٍ ،ه٘.ض ؤسسـَ ث٘ي ؤهَس حالحٔ:
ؤ -األش٘بء ُٖ الوبلن الخبسرٖ
ة -التظَسات = الووبًٖ
ت -األطَات = الشهَص ؤٍ ال٘لوبت
ٍٗبى تو٘٘ضُ ث٘ي ال٘الم الخبسرٖ ٍال٘الم الوَرَد ُٖ الؤل األسبف لوولن ًلشٗتبت
الووٌٖ ُٖ الوبلن الٌشثٖ خالل الوظَس الَسـٖ(هلن الذ.اللٔ)71 :
ّ
قبل عصر النحاة
 -7بىّ الٌّلش ُٖ اللٌّٔ ٓذٗن رذاً ٓذ ٗشرن بلٖ ٍٓت ؤى ؤختزت الزوبهتبت الجشتشٗٔ.
ّ ًسج٘ ًب ثوتذ ًشتإٓ ال٘تبثتٔ؛ ٍل٘تي الذساستٔ الولو٘تٔ حٔت ًب للٌّتٔ حذٗختٔ؛
ُٖ ال٘الم حن .د ّ
ٍتظَ.سات الجشش هي اللٌّٔ آخزٓ؛ ُةلِ "تحتَت" هٌتذ ٓتذهبء الوظتشٗ٘ي ٗتبى ٓلتت "سم"
ٍلسبًِ ٍهي ؿشِٗٔ ًـٔت ٍط٘ٔ اهلل ُتٖ األسع َُرتذت الخل٘ٔتٍٔ ،الًَ٘تبى ٗتزلٖ ٓتذ
تخ٘.لَا خبلٔبً للٌّٔ ٍال٘تبثٍٔٗ ،زلٖ الحبل هٌذ الٌَْد ٍهٌذ ً٘شّن هي األهن الٔذٗؤ
شٌل الٔذهبء ثبلجحج ُٖ الٌّشَء اللٌّٔ ٍُٖ توذ.د اللٌّبت ٍبختالُْب ًٍزتذ شتَاّذ هلتٖ
رلٖ ُٖ سِش التَ٘ٗيُ ،بإلًسبى األٍ.ل ٓذ بختشم ؤسوبء للحَ٘اى؛ ٍٓظ ٔ.ثبثل تِستش توتذ.د
اللٌّبت
 -2حن .بىّ بختشام ال٘تبثٔ التٖ توخّل ال٘الم ثإٕ .طَسٓ هي الظَ.س توتجش ًَهبً ّبه.بً هتي
ؤًَام الٌّلش ُٖ اللٌٍّّٔ ،زا اإلختشام حذث ّبم ُٖ تبسٗخ الجشتشٗٔ :بىّ ّتزا اإلختتشام هتن
بختالٍ ٗتبثتبت الزبهوتبت الوختلِتٔٓ ،تذ دُتن ثبلذ.ساستبت اللٌَّٗتٔ خـتَٓ ٗج٘تشٓ بلتٖ
األهبم(الجحج اللٌَّٕ هٌذ الوشة)731 :
عنذ الهنىد
ؤحش هي الٌَْد ؤطحبة الخؾّ داًٍبرشٕ (  )Davenagri Scriptالشّائتن التذً ْ٘ٓ.حتَ
ٍطِٖ دْٓ٘ للٌّٔ السٌ.س٘شٗت٘ٔ الٗوتوذ هلٖ الوٌـْ شإى ًحتَ الًَ٘بًٖ(الجحتج اللٌّتَٕ
هٌذ الوشة)22 :
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ٍٓذ ٍطَ ثبًٌٖ٘ ً ٍَّ Paniniحَٕ ٌّذٕ هتب ُتٖ الٔتشى الشاثتن ٓجتل الوت٘الد،
الَٔاً٘ي الظَتٍ٘ ٔ.الٌحَٗ ٔ.للٌّٔ السٌس٘شٗت٘ٔ ٍطِبً ٗجلي دسرٔ ٗج٘شٓ هي الذّٓٔ حتّتٖ بًّتِ
ٗحٖ٘ ُٖ ثوغ الشٍاٗبت ؤًِّ تلٖٔ ّزا الولن هي ؿشْٗ الَحٖ ٍاإللْبم ٓذ تٌبٍلت األر٘بل
التّبل٘ٔ هولِ ثبلششح ٍالتولْ٘ ٍٗشٕ الوحذحَى هي هلوبء اللٌّٔ ؤىّ ثتبًٌٖ٘ ّتَ خ٘تش ًحتبٓ
الَطِ٘٘ي الٔذهبء(هذخل بلٖ هلن اللٌّٔ)22-29 :
لن ٗ٘ي الٌَْد ؤٓلّ بّتوبهبً ثوجبحج الذ.اللٔ هي الًَ٘بً٘٘ي ُٔذ هبلزَا هٌز ٍٓت هج٘تش
رذاً ٗخ٘شاً هي الوجبحج التٖ تشتجؾ ثِْن ؿج٘ؤ الوِشدات ٍالزول؛ ثل ال ًٌتبلٖ برا ٓلٌتب
بًّْن ًبٓشَا هولن الٔؼبٗب التٖ ٗوتجشّب هلن اللٌّٔ الحذٗج هي هجبحج هلن الذ.اللتٔ(الجحج
اللٌَّٕ هٌذ الوشة)22 :
الَ) ًشإٓ اللٌّٔ هٌذ الٌَْدٗ :بى هَػَم ًشإٓ اللٌّٔ ؤٍ ِٗ٘٘ ٔ.بٗتسبة ثوتغ األطتَات
لووبًْ٘ب ألٍ.ل هشّٓ هي الوش٘الت التٖ لِتت ؤًلبس هلوبء الذ.اللٔ الٌَْد ٍٓذ بختلِت ُْ٘تب
ٍرْبت الٌّلش ث٘ي بهتجبس اللٌّٔ الٔذٗؤ ٍّجٔ بلْ٘ ٔ.ل٘ست هي طٌن الجشتش ٍبهتجبسّتب هتي
بختشام اإلًسبى ًٍتبد ًشبؽ ُ٘شٕ(هلن الذ.اللٔ)79:
ة)الوالٓٔ ث٘ي اللِّق ٍالووٌٖ؛ رزة ّزا الوَػَم بّتوبم الٌَْد سث.وب ٓجل ؤى ٗزتزة
بّتوبم الًَ٘بً٘٘.ي ٓذ تحذ.د حَلِ اٙساء ُوٌْن هي سُغ ُ٘شٓ التّجبٗي ث٘ي اللِّق ٍالووٌٖ،
ٍهٌْن هي طشح ثإىّ الوالٓٔ ث٘ي اللِّق ٍهوٌبُ هالٓٔ ٓذٗؤ ٍُـشٗ ٔ.ؿج٘وٍ٘ ،ٔ.هتٌْن هتي
ٓبئل ثَرَد هالٓٔ ػشٍسٗ ٔ.ث٘ي اللِّق ٍالووٌٖ شجْ٘ٔ ثبلوالٓٔ اللّضٍه٘ ٔ.ث٘ي الٌّبس ٍالتذ.خبى،
ٍهٌْن هي سؤٕ ؤىّ الظ.لٔ ث٘ي اللِّتق ٍالووٌتٖ هزتشّد هالٓتٔ حبدحتٔ ٍلٌّ٘تِ ؿجٔتبً إلسادٓ
بلْ٘(ٔ.الذ.اللٔ هٌذ اللٌَّٗ٘.ي الوشة)72 :
الیىنان
ؤحش هي الًَ٘بى الٔذهبءٗ ،زلٖ آساء طَت٘ٔ لٌَٗٔ ٍهحبٍالت لَطَ اللٌّٔ الًَ٘بً٘ٔ:
ٍ -7لوب ٗبى الًَ٘تبى ُالستِٔ ؤٗختش هتي ٗتًَْن هلوتبء دٗتي ُٔتذ ٗبًتت ًلتشتْن
هتبُ٘ضٗٔ٘ٔ ش٘ئبً هبُ ،لٔذ تسبءلَا هي هبّ٘ٔ اللٌٔ ٍهي ؤطلْب ٍهي هبّ٘ ٔ.ال٘لؤ ٍتستبءلَا:
ّل ٌّبٕ هالٓٔ ؿج٘و٘ٔ ٍػشٍسٗٔ ث٘ي ال٘لؤ ٍث٘ي الشٖء الّزٕ تشهض بلِ٘؟ ؤتولّْ الووبًٖ

تبسٗخ الذساسبت اللٌَٗٔ ٍالووزو٘ٔ ُٖ هظش الٌْؼٔ 41 /

ثبل٘لوتتٔ تولّتتْ ثتتبلـّجن ؤم ثبإلطتتـالح؟ رّتتت بلتتٖ التشّؤٕ األٍ.ل ثشٍدٗ٘تتَف prodicus
ٍسَُسـبئَ٘ الٔشى الخبهس ٓجل الو٘الد(هلن اللٌّٔ ه٘بشٔ)722 :
ٍ -2هي ؤهخلٔ ًلش ًَٗبى ُٖ ؤطل اللٌّٔ ؤىّ ّ٘شٍدت ٗشٍٕ ُٖ الٔتشى الختبهس ٓجتل

الو٘الد ؤىّ ؤثسوبتٖ٘ ُ Psammethikusشهَى هظشٍٓ ،ذ ؤساد ؤى ٗوشٍ ؤٕ .األهن ؤهشّ
ٍآطل ،هضل ؿِل٘ي حذٗخٖ الَالدٓ ٍحذّوب ُٖ حذٗٔٔ ُلو.ب ؤخز ُٖ ال٘الم ًـٔتبً ث٘لوتٔ
 ٍّٖ Bekosال٘لؤ الِشٌٗ٘ Phrygian ٔ.التٖ تذلّ هلٖ خجض(هلن اللٌّٔ ه٘بشٔ)741 :
 -4ؤُالؿَى( ّ 431-321م) ُٖ هحبٍساتِ الوسو.بت ٗشات٘لَف ٌٗ Cratyllusتبٓ
ؤطل ال٘لوبت؛ ٌٍٗبٓ هسإلٔ ّبه ٔ.كلّت تشٌل اللٌّتَٗ٘.ي ٍالوِّ٘تشٗي ؤصهٌتٔ ؿتَاالً ّتٖ
هسإلٔ الوالٓٔ ث٘ي األدثبء ٍال٘لوبت التٖ تسوْ٘.ب ،ؤّٖ هالٓٔ ؿج٘وٍ٘ ٔ.ػتشٍسٗ ٔ.ؤم ؤًّْتب ال
توذٍ ؤى تَ٘ى حوشٓ اطـالح الزوبهبت؟(هلن اللٌّٔ ٍاُٖ)11:
 -3لن ٗذسف ٓذهبء الًَ٘بى سَٕ لٌتْن ٍلٌّْ٘ن سلوَا ثإىّ ثٌ٘ٔ لٌتْن تزس.ن الظ.تَس
الوبه ٔ.للتِّ٘٘ش اإلًسبًٖ؛ ؤٍ سث.وب تزس.ن الظَ.س الوبه ٔ.للٌّلتبم ال٘تًَٖ ثإستشُ ُوالحلتبتْن
اللٌَّٗٔ هحذٍدٓ ثلٌتْن ٍهٔشّسٓ ُٖ طَسٓ ُلسِ٘ٔ.
 -3بىّ الظ ِٔ.الٌبلجٔ هلٖ الٌّحَ الًَ٘بًٖ ّٖ ال٘شَ هي َٓاهذ تو٘.تض الظ.تَاة ال٘تالم
هي خـئِ حنُ .شع ّزُ الَٔاهذُ ،بلٌّحَ الًَ٘بًٖ ثْزا اإلهتجبس ًحَ تٔو٘تذٕ تول٘وتٖ(هلن
اللٌّٔ ٍاُٖ)99 :
«ٍ -1بل٘برٓ» ٍ «ؤٍدٗسب» ٗبًتب ه٘تَثت٘ي ثلٌٔ ًَٗبً٘.تٔ ٓذٗوتٔ ٗبًتت ً٘تش هوشٍُتٔ
ٍٓت ٗجبس الٌّحبُٓ٘ ،تبى هلتْ٘ن ؤى ٗذسستَا لٌتْوتب ٍؤى ٗٔتبثلَا ثت٘ي ًستخْب الوختلِتٔ
ًظْ.ب(هلن اللٌّٔ ٍاُٖ)9 :
ّ
الرومان
ٗبى الشٍّهبى تالهزٓ للًَ٘بى ُٖ الذ.ساسبت اللٌٍَّٗٔٓ ،ذ سجْ ؤى هشٌُب توشِٗبً هزوالً ثوب
ؤحش هٌْن هي هالحلبت طَت٘ٔ(هلن اللٌّٔ ٍاُٖ)27-91 :؛ ٍٓذ ؤخزت الشٍّهبى تشبسٕ ُتٖ
الذ.ساسبت اللٌَّٗٔ هٌز الٔشى الخبًٖ ٓجل الو٘الد ٍٓذ ٍػن الشٍّهبى ؤًحبء للٌّٔ الالتٌ٘٘ٔ هلٖ
ًشاس الٌحَ الًَ٘بًٖ ٍهوٌٖ رلٖ ؤًّْن ٍػوَا لٌتتْن ُتٖ اإلؿتبسات الّتتٖ تظتَ.سّب الًَ٘تبى
للٌتْن الًَ٘بًٍّ٘ ٔ.زا خـإ هٌْزٖ ٗج٘ش(الجحج اللٌَّٕ الحذٗج ُٖ الوبلن الوشثٖ)13 :
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ٍهي ؤشْش الٌّحبٓ الشٍّهبى ُبس Varro ٍ.هي الٔشى األٍ.ل ٓجل الوت٘الد ٍٓتذ ٗتتت De

 = Lingua Latinaهي اللٌّٔ الالتٌ٘٘.تٔ ؛ ٍدًٍتبتَف  Donatusهتي الٔتشى الشاثتن ثوتذ

الو٘الد ٍٓذ ٗتت  = Ars Grammaticaطٌبهٔ الٌّحَ؛ ٍثشٗس٘٘بى  Priscianهي الٔتشى
السبدف ٓجل الو٘الد(الجحج اللٌَّٕ الحذٗج ُٖ الوبلن الوشثٖ)11 :
العصىر الىسطی وعصر النهضة
لن شْذ الوظَس الَسـٖ ُٖ ؤٍسٍثب خـَات ؤطل٘ ُٖ ٔ.الذ.ساستبت اللٌَّٗتٍٔٗ ،تبى األهتش
الس.بئذ َّ تول٘ن اللٌّٔ الالتٌ٘٘ٔ ٍٓذ ًلوت َٓاهذ الٌحَ الالتٌٖ٘ شتوشاً ُتٖ الٔتشى الخبلتج
هششٍ ،لن ٗؼَ هلوبء ّزُ الوظَس ش٘ئ ًب رذٗتذ ًا بلتٖ َٓاهتذ الالتٌ٘٘تٔ التتٖ ٍطتل بلْ٘تب
الٔذهبء ٍلٌّْ٘ن هشػَّب ثظَسٓ ؤٗخش بتٔبًبً ُٖ ؤٍاخش الوظَس الَسـٖ تحذ.د بّتوبم الولوتبء
ٍالوتولّو٘ي ثذساسٔ اللٌّٔ الًَ٘بً٘ٔ.
ٍّ٘زا بستوشّ التإحش ثبلًَ٘بى – الزٗي ؤخز هٌْن الشٍّهتبى الٔتذهبءٍ -ثبلشٍّهتبىٍ ،كلّتت
الوجبدت ٍالتظَسات اللٌَٗٔ الوتذاٍلٔ ّٖ تلٖ الوجبدت ٍالتظَسات الٔبئؤ هلٖ ؤسبف هي
الوٌـْ(التـَس الٌحَٕ للٌّٔ الوشث٘ٔ)211 :
العصىر الىسطی فی الشرق
ً -7شإت الذساسبت اللٌَٗٔ هٌذ الوشة خذهٔ للٔشآى ال٘شٗنُ ،وٌتٖ الوستلو٘ي هٌتز
الٔشى األٍل الْزشٕ ثتذْٓ٘ ال٘تبثٔ الوشث٘ٔ ٍتٔ٘٘ذ الحشٍٍ ال٘تبث٘ٔ ثبلشت٘ل طتًَبً ل٘تالم
اهلل هضّ ٍرلّ هي ؤى ٗظ٘جِ التحشَٗ(ى م)211 :
ّ ٍُٖ -2زا الَٓت ثذؤت الوحبٍالت ٍتَالت لل٘شَ هي الَٔاهتذ التتٖ ٗست٘ش هلْ٘تب
ال٘الم الوشثٖ ٍلَػن ّزُ الَٔاهذ ُٖ َٓالت تتّخز للتّول٘ن ٍٗجشص ُٖ ّزُ الوحبٍالت بستن
ؤثٖ األسَد الذ.ئلٖ ٍهي ٍلِ٘ هي ًحبٓ الجظشٓ ٍالَُ٘تٔ ،بلتٖ ؤى ٗتإتٖ الخل٘تل ثتي ؤحوتذ
الِشاّ٘ذٕ ٍللخل٘ل شإى رل٘ل ُٖ ٗخ٘ش هي الزَاًت الذساسبت اللٌَٗٔ
ُٔذ استخشد ؤٍصاى الشوش الوشثٖ ٍؤح٘بم َٓاُِ٘ ٍخـٖ ثبلوحبٍالت الٌحَٗتٔ ٍالظتشُ٘ٔ
السبثٔٔ خـَات ٗجبساً ،تجذٍ آحبسّب ُٖ ٗتتبة تلو٘تزُ ست٘جَِٗ ٍٍػتن ؤٍ.ل هوزتن شتبهل
الوِشدات الوشث٘ٔ ٍَّ الووشٍٍ ة "الو٘ي"
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 -4حنٗ .بى ٗتبة س٘جَِٗ ؤٓذم ٗتبة ٍطل بلٌ٘ب ُٖ الٌّحَ الوشثٖ ٍالزٕ بتّخز ؤسبسبً
لوب ٍلِ٘ هي دساسبت ًحٍَٗٔٓ ،ذ توذ.د هذاسف الٌحَ ٍهزاّجِ ُٖ الجالد الوشث٘ٔ ٍاإلساله٘ٔ
الوختلِٔ ٍُٖ الوظَس الوختلِٔ ُٖ الوشاّ ٍهظش ٍالشبم ٍشوبل بُشٗٔ٘ب ٍاألًذلس ٍُتبسف
ٍ (التـَس الٌحَٕ للٌٔ الوشث٘ٔ)279 :
ٍٗ -3بًت هٌبٗٔ هلوبء الوشث٘ٔ ثبلوِشدات ال٘الم الوشثتٍٖٗ ،تبًَا ٗستوَ.ى ّتزا الولتن
"اللٌّٔ" هٌبٗٔ ثبلٌٔ هٌز الٔشى األٍ.ل للْزشٓ ٍكلّتت ّتزُ الوٌبٗتٔ هتَاطتلُٔ٘ ،تبى روتن
الوِشدات الخبطٔ ثوَػَم هو٘.ي٘ٗ ،تتبة الشّتزش ،ؤٍ الوـتش ؤٍ روتن الوِتشدات الٌشٗجتٔ
ٌٗشٗت الٔشآى ًٍشٗت الحذٗج ٍحَشٖ .ال٘الم ؤٍ روتن األػتذاد ؤٍ تتإلَ٘ ُتٖ التّتشادٍ
ٍاإلشتشإ اللِّلٖ(داللٔ األلِبف)221-271 :
ٍهٌٖ الوشة هي ٓذٗن ثج٘بى ال٘لوبت األهزو٘ٔ األطل الذخ٘لتٔ هلتٖ ال٘تالم الوشثتٖ،
ًٍظَ.ا هلٖ هب ُٖ لٌٔ الٔشآى ال٘شٗن هي األهزوٖ ٍلْن ُٖ الووتشّة تظتبًَ٘ ٗخ٘تشٓ هتي
ؤشْشّب ٗتبة الووشّة للزَالٍٖ٘ٔ ،هي هٌبٗتْن ثوِشدات اللٌّٔ تإلِْ٘ن ُٖ هظـلح الٌَِى
ٍالولَم ٍتجلي ّزُ الوٌبٗٔ رسٍتْب ُٖ الووبرن الوبهٍ ٔ.هي الووشٍٍ ؤىّ ؤٍ.ل هوزن ُٖ ّزا
الٌَّم ٍػن ُٖ الٔشى الخبًٖ للْزشٓ(داللٔ االلِبف)231-247 :
ٍ -3لن ٗ٘تَ هلوبء الوشث٘ٔ ثبل٘شتَ هتي األطتَل ،ثتل هٌتَا ثبلجحتج ُتٖ ؤستجبة
الِظبحٔ ال٘لؤ ٍثالًٔ ال٘الم ٍٓذ اتّظلت ثالًٔ الوشث٘ٗ ٔ.وب اتّظل الٌحَ الوشثٖ ثبلوٌـْ،
ٍٓتتذ ؤطتتبثت الذ.ساستتبت الجالً٘ تٔ الزِتتبٍ ٍالؤتتن لوتتب ًلتتت هلْ٘تتب اإلتز تبُ الوٌـٔتتٖ
الِلسِٖ(هلن اللٌّٔ ه٘بشٔ)741 :
ٍٗ -1بى للذساسبت الٌٔذٗٔ الوشث٘ٔ ؤحشّب ُٖ ال٘شَ هتي ثوتغ ؤستشاس الزوتبل ُتٖ
الوجبسٓ الوشث٘ٔ
ٍٓ -1ذ ؤحش هي الولوبء الوشث٘ ٔ.تظَ.سات هبه ٔ.هي اللٌّٔ ًشإتْب ٍح٘بتْب ٍهي الظ.لٔ ث٘ي
اللِّق ٍداللتِ(داللٔ األلِبفٍ )14-11:هي الٔ٘بف اللٌَّٕ(هي ؤسشاس اللٌٍٔ )22-79 :هو.تي
بّتن .ثْزا هلٖ ٍرِ الخظَص ؤثَ هلٖ .الِبسسٖ ٍبثي رٌّٖ ٍسَ٘ؿٖ ُٖ «الوضّش»
ٍ -9اّتن .هلوبء الوشث٘ٔ ثتبسٗخ الذساسبت اللٌَٗٔ الوشث٘ٔ؛ ُ٘بًت الووتبرن ٍالوالِّتبت
الوشَْسٓ ُٖ ؿجٔبت اللٌَّٗ٘ي ٍ الٌّحبٓ ُٖ تلخ٘ض آساء ثوغ الوذاسف الٌّحَٗٔ(هلن اللٌتٔ
ه٘بشٔ)211 :
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تٌَ.هت بّتوبهبت الوشة ثوذ رلٖ ٌُـت رَاًت ٗخ٘تشٓ هتي الذ.ساستٔ الذ.الل٘.تٔ ٍهتي
رلٖ:
 -7إهتوام اللّغویّین التی توثّلت فیوا یأتی:
ؤ) هحبٍلٔ بثي ُبسف الشّائذٓ – ُٖ الووزن هٔبٗ٘س – سثتؾ هوتبًٖ الزضئ٘.تٔ للوتبدٓ.
ثووٌٖ هبمٗ .زووْب
ة) هحبٍلٔ صهخششٕ الٌّبرحٔ – ُٖ ؤسبف الجالًٔ –التِّشٓٔ ث٘ي الووتبًٖ الحٔ٘ٔ٘.تٔ
ٍالووبًٖ الوزبصٗٔ.
ت) هحبٍلٔ بثي رٌّٖ سثؾ تٔلّجبت الوبد ٓ.الووٌ٘ٔ ثووٌٖ ٍاحتذ َٗٔلتٍِ :ؤه.تب ٕ ل م
ُْزُ ؤٗؼبً حبلْبٍ ،رلٖ ؤًّْب ح٘ج تٔلجت ُووٌبّب الذ.اللٔ هلٖ الٍَٔ ٓ.الشتذٍ ٓ.الوستتوول
هٌْتتب ؤطتتَل ٍّتتٖ  ٕ :ل م ٕ ،م ل ،ل ٕ م ،م ٕ ل ،م ل ٕ ٍؤّولتتت هٌتتِ ل م
ٕ(الخظبئض)74/7 :
ث) الجحَث الذ.الل٘ ٔ.الّتٖ بهتألت ثْب ٗتت هخل الؤبٗ٘س إلثي ُبسف – الظ.بحجٖ ُٖ
ُِٔ اللٌّٔ إلثي ُبسف -الخظبئض إلثي رٌّٖ – الوضّش للسَ٘.ؿٖ ٍ
 -2إهتوام األصولیّین وعلواء الکالم والفالسففة الوسلوین التی توثلّت فیواا
یأتی:
ؤ) هٔذ األطَل٘٘.ي ؤثَاثبً للذ.الالت ُٖ ٗتجْن تٌبٍلت هَػَهبت هخل داللتٔ اللِّتق –
داللٔ الوٌـَّ – داللٔ الوَِْم – تٔست٘ن اللِّتق ثحستت اللّْتَس ٍالخِتبء – التّتشادٍ –
اإلشتشإ – الووَم ٍالخظَص – التّخظ٘ض ٍالتّٔ٘٘ذ ٌٍّبٕ ثحَث ٗخ٘شٓ تحذ.حت هتي
الزَْد اللٌَّٗ ٔ.لولوبء األطَل هخل ثحج طلٔ هلن األطَل ثبللٌّتٔ للتذٗتَس هحو.تذ ُتَصٕ
ُ٘غ اهللٍ ،ثحج لٌَٗ ٔ.تـَ.ست هلٖ ؤٗذٕ هلوبء األطَل لألستبر هحو.ذ تٖٔ الح٘٘ن

ة) تزذ دساسبت ٍبشبسات ٗخ٘شٓ للووٌٖ ُٖ هالِّبت الِبساثٖ ٍبثي ستٌ٘ب ٍبثتي سشتذ
ٍبثي حضم ٍالٌضالٖ ٍالٔبػٖ هجذالزج.بس ًٍ٘شّن هوب ٗحتبد تِظ٘لِ بلٖ هالَّ هستٔلّ(هلن
الذ.اللٔ)27 :
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 -4بّتوبهبت الجالً٘٘.ي التٖ توخلت ُٖ دساسٔ الحٔ٘ٔٔ ٍالوزبصٍُ ،تٖ دساستٔ ٗخ٘تش
هي األسبل٘ت ٗبألهش ٍالٌّْٖ ٍاإلستِْبم ٍُٖ ًلشٗ ٔ.الٌّلن هٌتذ هجتذ الٔتبّش الزشرتبًٖ
ًٍ٘شّب (هلن الذاللٔ)2 :
عصر النهضة وما یلیه
 ُٖ -7هظش الٌّْؼٔ بتّسن ؤُْ الذ.ساسبت اللٌَٗٔ ُٖ ؤٍسٍثب ًت٘زٔ هَاهل هتوذ.دٓ هٌْب
حشٗٔ اإلح٘بء للتّشاث الًَ٘بًٖ ٍالشٍّهبًٖ ٍالحشٗبت الَؿٌ٘.تٔ ٍسحتالت ال٘شتٍَ الزٌشاُ٘تٔ
التٖ ٍطلت األٍسٍث٘٘.ي للٌّبت ٗخ٘شٍٓ ،حشٗٔ التّجشت٘ش الوست٘حٖ التتٖ طتحجت ال٘شتٍَ
الزٌشاُ٘ٔ ٍٓذ ًتذ هٌْب ٓ٘بم الجحَث التجشت٘شٗٔ الوست٘ح٘ٔ ثتشروتٔ ال٘تتت الوست٘ح٘ٔ
الؤذسٔ بلٖ لٌبت الجالد الو٘تشٍٍِٔ ،ػن ؤًحبء ٍهوبرن لجوغ اللٌّتبت ٍبى ٗبًتت ّتزُ
األهوبل ً٘ش دٓ٘ٔٔ
 -2هٌز ؤٍاخش الوظَس الَسـٖ ٍخالل هظتش الٌْؼتٔ ٍهٌبٗتٔ األٍسٍث٘.ت٘ي ثأحتبس ٗجتبس
األدثبء الًَ٘بى ٍالشٍّهبى آخزٓ ُٖ اإلصدٗبد ٍٓذ ؤختز الوَلوتَى ثتلتٖ الٌّظتَص ْٗتو.تَى
ثبألسلَة ؤٗخش هي بّتوبهْن ثبللٌّٔ ٍُٖ ّزا الوظش ثذؤ ًٔذ الٌظتَص(هلن اللٌّتٔ ه٘بشتٔ:
)271
 -4حن .ؤخز لٌَٗ َ.ؤسٍثب ُٖ دساسٔ لٌبت ؤخشٕ ً٘ش اللٌّتت٘ي ال٘الست٘٘٘.ت٘ي الًَ٘بً٘تٔ
ٍالالتٌ٘٘ٔ.؛ ُذسسَا ثوغ اللٌّبت السبه٘ٔ ٍخـَؿْب ٗبلسشٗبًٍ٘ ٔ.الوجشٍٗ ٔ.الوشثٍ٘ ٔ.الحجش٘ٔ.؛
ٍهي ؤشْش الوستششٓ٘ي ُٖ ّزا الوظش الوستششّ بٗـبلٖ ؤهجشٍرَ٘ ٍلئًَبسدٍ ؤثتال(تتبسٗخ
اللٌبت الس.به٘ٔ)713 :
ٍ -3شْذ الٔشى السبدف هشش ٍالسبثن هشش هٌبٗٔ ٗجشٕ ثبللٌّتبت الذ.ساُ٘ذٗ.تٔ ،لٌتبت
رٌَة ٌّذ
ٗ -3بى الجشتٌبلَ٘ى ؤٍ.ل الشوَة األٍسٍث٘ٔ بحت٘بٗبً ثبلٌْذ ٍهولن الذ.ساستبت األٍلتٖ
ُٖ اللٌّبت الٌْذٗٔ ٓبم ثْب ثشتٌبلَ٘ى(هلن اللٌّٔ ٍاُٖ)229 :
ل٘س هوٌٖ ٍرَد اإلّتوبهبت الس.بثٔٔ ثوجبحج الذ.اللٔ ؤىّ هلن الذ.اللٔ ٓذٗن ُتٖ ًشتإتِ
ٓذم الذ.ساسبت اللٌٍَّٗٔ ،لٌّ٘ب ًَٔل بىّ ثوغ هجبحخِ ٓذ ؤح٘شتٍ ،ثوغ ؤُ٘تبسُ ٓتذ ؿشحتت
للوٌبٓشٍٔ ،ل٘ي دٍى تو٘٘ضُ هي ً٘شُ هي ُشٍم هلن اللٌّٔ ،ثل حتّٖ دٍى تو٘٘ضُ هي هلَم
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ؤخشٕ توذ اٙى ًشٗجٔ هلِ٘ ٍثزلٖ ًَٔل بىّ هوبلزٔ ٓؼبٗب الذ.اللٔ ثوَِْم الولتن ٍثوٌتبّذ
ثحخِ الخبطٔ.؛ ٍهلٖ ؤٗذٕ اللٌَّٗ٘.ي هتخظ.ظ٘ي بًّوب توذ حوشٓ هي حوشات الذ.ساسبت اللٌَّٗٔ.
الحذٗخٍٍٔ ،احذٓ هي ؤّنً .تبئزْب(داللٔ األلِبف)22 :
ٍٓذ كْشت ؤٍل٘بت ّزا الولن هٌز ؤٍاسؾ الٔشى التبسن هشش ٍٗبى هي ؤّن .الوستْو٘ي
ُٖ ٍػن ؤسسْب:
 Max Muller -7التتزٕ طتتشح ُتتٖ ٗتتتبث٘ي ثوٌتتَاًٖThe science of :

Language 1862

ٍٗتبة 1877The Science Of Thought

 Michel Breal -2اللٌَّٕ الِشًسٖ الزٕ ٗتت ثحخبً ثوٌَاى هٔبلٔ ُتٖ الستوبًتٖ٘

(7921م)ٍٓ Essai de Semantiqueذ كْش ُٖ ؿجؤ بًزل٘ضٗٔ ثوذ حالث سٌَات ُٔؾ،
ٍٗبى ؤٍ.ل هي بستوول الوظـلح "س٘وبًتٖ٘" لذساسٔ الووٌٖ ٍطبست ال٘لؤ هٔجَلٔ ُتٖ
اإلًزل٘ضٍٗ ٔ.الِشًس٘(ٔ.الجحج اللٌَّٕ)12-11 :
 ُٖ -4سٌٔ  7991م ؤطذس ّشهبى ثَل  Hermann Paulثبأللوبً٘ٗ ٔ.تبثِ الوشَْس

«ؤطتَل التّتبسٗخ اللٌّتَٕ؛ (»Principles of the History of Languageهلتن اللٌّتٔ
ه٘بشٔ)471 :
ٗ -3تت ٍلْلن َُى ّوجَلت األلوبًٖ(7943-7111م) هي رولٔ هب ٗتت ثحختبً هتي
بختالٍ ال٘الم اإلًسبًٖ كْش سٌٔ  7941م ؤٕ ثوذ هَت هالِِّ ثستٌٔ(هلن اللٌّتٔ ه٘بشتٔ:
)471
ٍ -3هي ؤهالم اللٌَّٗ٘.ي اإلًزل٘تض ُتٖ الٔتشى التبستن هشتشٌّ ،تشٕ ستَٗت(-7933
7272م) َٗٔل سَٗت« :بًٌّب ؤٗخش هٌبٗٔ ثبللٌّٔ الحٍ٘ ٔ.ثبلذ.ساسبت اللٌَّٗتٔ الَطتِ٘ٔ»؛ ٍٗوتذ
ٗتبثب سَٗت هلٖ ًبٗٔ هي األّو٘ ُٖ ٔ.هلن األطَات اللٌَّٗ ُٖ ٔ.الٔشى التّبسن هشش ٍٗتبثبُ:
 =Primer of Spoken Englishالتّوْ٘ذ ُٖ اإلًزل٘ضٗ ٔ.الولَِكٔ

 =Handbook of phoneticsالوتتَرض ُتتٖ هلتتن األطتتَات اللٌَّٗ.تتٔ (هلتتن اللٌّتتٔ
ه٘بشٔ)477:
 -1حن .ؤكْشت هحبػشات ُشدٌٗبًذ دٕ سَس٘ش (7274-7931م) التٖ ًششّب تاله٘زُ
سٌٔ 7271م ؤّو٘ ٔ.الِظل الٔبؿن ث٘ي اللٌّٔ ،هي ح٘ج ّٖ ًلبم هستٔشّ ٍثت٘ي اللٌّتٔ هتي
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ح٘ج ّٖ تٌ٘ش لٌٍَٕٓ ،ذ تإحّش دٕ سَس٘ش ٍؤٗخش تالهزتِ ثوزّت به٘ل دٍسٗ٘ن ُٖ هلتن
اإلرتوبم ٍَّ ٗبى طذٗٔبً لِشدٌٗبًذ دٕ سَس٘ش(هلن اللٌّٔ ٍاُٖ)222 :
 -1ؤهب ٗسجشسي َُْ هشَْس ث٘تبثِ «اللٌّٔ» الزٕ كْش ألٍ.ل هشّٓ ستٌٔ 7222مٍّ ،تَ

خـتتَٓ ٗج٘تتشٓ ُتتٖ ستتج٘ل تتتبسٗخ اللٌّتتٔ ٍث٘تبثتتِ «ُلستتِٔ الٌّحتتَ» philosophy of

ًٍ Grammarحَ اللٌّٔ اإلًزل٘ضٗ ٔ.بلٖ آخش هالِّبتِ ال٘خ٘تشٓ ٍٗوتتبص ٗسجشستي ثبلَػتَح
ٍثتٔشٗت الٌّلشات اللٌَّٗ ٔ.الوؤذٓ بلٖ روَْس ٗج٘ش
 -9ؤه.ب ثذسسي  َُْ Pedersenهوشٍٍ ث٘تبثِ ُٖ تبسٗخ الذ.ساسبت اللٌَّٗ ُٖ ٔ.الٔتشى

التّبسن هششLinguistic Science In The Ninteenth century :

ٗ -2تبة «اللٌّٔ» لجلَهِ٘لذ َّ هوذٓ األهشٗ٘٘٘ي ُجلَهِ٘لذ ٗجذؤ هي الظتَس اللٌَٗتٔ
ال هي هوبًٖ الظَسٍٓ ،ذ َٗ٘ى هلتٖ ؤستبف هٔتبٗ٘س طتَسٗٔ خبلظتٔ ًلبهتبً ٗتبهالً هتي
الَحذات اللٌَٗٔ الظٌشٕ(الًَِ٘وبت)ٍ ،هي تظشُبتْب ٍهي الظالت الوبهٔ ثٌْ٘بٍ ،هي الظ.تَس
الٌحَٗٔ ٍالٌلن ٍؤًَام الزول(ؤثحبث ُٖ اللٌٔ الوشث٘ٔ)424 :
 -71ؤهب اللٌَّٕ الخبًٖ هي لٌَٕ ؤهشٗ٘ب ُٖ الٔشى الوششٗي َُْ بدٍاسد سبث٘ش ٍلن ٗ٘تي
سبث٘ش سلَٗ٘بً ٍلٔذ آتشح سبث٘ش تظٌِ٘بً للٌلن اللٌَٗٔ هلٖ ؤسبف الجٌ٘ٔ اللٌَٗٔ(هلن اللٌّتٔ
ه٘بشٔ)441 :
أهمیة المعاجم اللغىیة
بىّ اللٌّٔ ٗوب َّ هوشٍٍ تتّسن ٍتٌوَ ٍتـَ.س هتي ح٘تج هِشداتْتب ٍتشاٗ٘جْتب ٍطتٌْ٘ب
ٍؤسبل٘جْب تجوبً لتـَ.س الٌّبؿٔ٘ي ثْب ُ٘شٗ.بً ٍحؼبسٗ.بًٍ ،تجوبً لتـَ.سات الح٘تبٓ ٍكتشٍٍ الوت٘
ٍؤحَال اإلًسبى الوتٌ٘.شٓ« :بىّ األلِبف تبثؤ للح٘بٓ ،بًّْب تتحَ.ل ثتحَ.لْبُ٘ ،وب ؤىّ الح٘بٓ ال
تخجت هلٖ ؿَس هي األؿَاس األٍاطش»(األلِبف ٍالح٘بٓ)21:
بىّ هي ؤهلن هب اثت٘شُ اإلًسبى لحوبٗٔ اللٌٔ ٍالحِبف هلْ٘ب ًبه٘ٔ هتـتَ.سٓ ّتَ تتإلَ٘
هوبرن تحِق هِشدات اللٌّٔ الَٔه٘ٔ.؛ بىّ الووبرن اللٌَّٗ ّٖ ٔ.ثال شٖ .خضائي اللٌّٔ ٌٍَٗصّب
التٖ ٗستوذ .هٌْب اإلًسبىٍ ،هب ٗخشٕ حظ٘لتِ اللٌٌٍَّٗٗ ٔ.وْ٘تب ٍٗزولْتب هشًتِ ؿ٘وتٔ ُتٖ
هزبلٖ األخز ٍالوـبء :هزبل اإلست٘وبة ٍالِْن ٍالتَّس.ن الِ٘شٕ ٍالٌّوَ .الؤلتٖ ٍالووشُتٖ،
ٍالوزبل التّوج٘ش ٍالوول اإلثذاهٖ ٍاإلًتبد الخٔبُٖ(الووبرن اللٌَٗٔ الوشث٘ٔ)23:
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هلٖ ػَء ّزُ الؤذهٔ الوبهٔ سٌٌلش ُٖ الووبرن الوشث٘ٔ لٌتشٕ ٗ٘تَ رووتت لٌتْتب
ٍَٗ٘ ستّجت ٗلوبتْب ٍَٗ٘ ؤٍػوت هوبًْ٘ب ٍللووبرن الوشث٘ٔ الشبهلٔ ،تتبسٗخ ؿَٗتل ُتٖ
اللٌّٔ الوشث٘ ٔ.ؤٍ.ل هي ؤلَّ هوزوبً شبهالً َُْ الخل٘ل ثي ؤحوذ الِشاّ٘ذٕ الّزٕ هتب ُتٖ
الٔشى الخبًٖ للْزشٓ ٍؤلَّ «هوزن الو٘ي» ٍتتبثن ثوذُ تإلَ٘ الووبرن بلٖ الوظش الحبػش
ٍؤلَّ بثي دسٗذ الوتَُّٖ سٌٔ « ّ 247هوزن الزوْشٓ ُٖ اللٌّٔ» ٍؤلَّ ؤثَ هلٖ الٔتبلٖ
الوتَُّٖ سٌٔ « ّ 431هوزن الجبسم ُٖ اللٌّٔ» ٍؤلّتَ ؤثَهٌظتَس األصّتشٕ الوتتَُّٖ ستٌٔ
« ّ411هوزن التّْزٗت» ٍؤلَّ الظبحت ثي هج.بد الوتَُٖ ستٌٔ « ّ493هوزتن الوحت٘ؾ
ُٖ اللٌّٔ» ٍؤلَّ بثي ُبسف الوتَُٖ سٌٔ « ّ423هوزن هٔبٗ٘س اللٌّتٔ» ٍؤلّتَ الزتَّشٕ
الوتَُٖ سٌٔ « ّ311هوزن الظ.حبح ُٖ اللٌّٔ» ٍ ؤلَّ بثي س٘ذُ الوتَُّٖ « ّ339هوزتن
الوح٘ن ٍالوخظ.ض» ٍؤلَّ الضهخششٕ الوتتَُّٖ « ّ349هوزتن ؤستبف الجالًتٔ» ٍؤلّتَ
الظبًبًٖ الوتَُّٖ « ّ 131هوزن الوجبة» ٍؤلَّ بثي هٌلَس الوتَُّٖ سٌٔ « ّ177هوزتن
لسبى الوشة» ٍؤلَّ الِ٘شٍصآثبدٕ الوتَُّٖ سٌٔ « ّ 971هوزن ٓتبهَف الوحت٘ؾ» ٍؤلّتَ
الضّث٘ذٕ الوتَُّٖ سٌٔ « ّ 7213هوزن تبد الوشٍف» ٍؤلّتَ ثـتشف الجستتبًٖ الوتتَُّٖ
سٌٔ « ّ7294هوزن الوح٘ؾ» ٍ«ٓـش الوح٘ؾ» ٍؤلَّ الشّتشتًَٖ الوتتَُّٖ ستٌِ 7211م
«هوزن ؤٓشة الوَاسد» ٍؤلَّ األة لَٗس هولٍَ الوتَُّٖ سٌٔ 7229م «هوزتن الوٌزتذ»
ٍطذس هي الوزون اللٌَٕ سٌٔ « ّ 7491الووزتن الَست٘ؾ» ٗوتب ؤىّ ً٘تش الوتشة هتي
الولوبء شبسَٗا ُٖ الوظش الحذٗج ُٖ طٌن الووبد الوشث٘ٔ ٍهٌْب «هوزن هتذ .الٔتبهَف»ة
 Arabic-English Lexiconإلدٍاسد ٍٗل٘بم ل٘ي ٍ «هوزن ّبًس ٍٗش» Hans wehr
الزٕ كْش ثبأللوبً٘ٔ سٌٔ 7232م ٍكْش ثبإلًزل٘ضٗ ٔ.ثبشتشإ الوالتَ هتن األستتبر رتبى

ه٘لتتَى  J.MiltonثوٌتَاىA Dictionary Of Modern Written Arabic :
(الووبرن اللٌَٗٔ ُٖ ػَء دساسبت)21 :
ل٘لّ ًَم هي األًَام الووبرن الوزَٗسٓ ٓذٗوْب ٍحذٗخْب ٍل٘لّ الووبرن الّتٖ تِشهتت ؤٍ
تتٌَ.م هستٔجالً هٌْب ثال شٍٖ .كِ٘ٔ خبطٍٔ ،سث.وب ٍكبئَ ٍؤًشاع لٌَٗ.تٔ هتوتذ.دٍٓ ،ل٘تلّ
هٌْب ثال شٖ دٍس ٗج٘ش ُٖ بحشاء الوحظَل اللِّلٖ ٍتٌو٘ٔ الوْبسات الج٘بً٘تٔ للِتشد ٓتذ ال
ٗو٘ي ألًَٕ .م آخش ؤى ٌَٗة ُٖ تإدٗتِ ٍلئي ٗبًت الووبرن اللٌَّٗ ٔ.الوبه ٔ.تتّظتَ هتبدٓ
ثبلشّوَل ًٍضاسٓ الوبدٍ ٓ.سؤ الوحتتَٕ ٗوتب ؤًتِ هتّستؤ لوبه.تٔ ؤلِتبف اللٌّتٔ الوشتتشٗٔ
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ٍثوختلَ خظبئظْب ٍؤًَاهْب ٍثزلٖ ُْٖ تشتول هلٖ ؿَائَ هي الوِتشدات التخظ٘ظت٘ٔ
الشبئؤ(دٍسال٘لؤ ُٖ اللٌٔ)44 :
دراسات اللغة فی الشرق العربی ومراحل جمع اللغة
بىّ ّزُ الذساسٔ ُٖ الجالد الٌبؿٔٔ ثبلوشث٘ٔ التضال ًشٗجٔ هلٖ روَْس الوتخظظ٘ي ُتٖ
الوسبئل اللٌَٗٔ ،الؤٌـو٘ي لْب ،الوٌظشُ٘ي بلْ٘ب ُْتن ٓتذ ِْٗوتَى هتي دساستٔ اللٌّتٔ،
دساسٔ الٌحَ ٍالظشٍ ٍاإلشتٔبّ ٍحَشٖ .ال٘الم ،ؤٍ اإلشتتٌبل ثتتإلَ٘ الووزوتبت ؤٍ ً٘تش
رلٖ هوب ال تذهَ حبرٔ بلٖ بستٔظبئِ
هي الؤـَم ثِ هٌذ ؤّل اللٌّٔ ؤىّ الجبدٗٔ ّٖ ٌٗض اللّسبى الوشثٖ الِظ٘ح ٍٗبًتت اللٌّتٔ
تشٍٕ ٍتٌٔل هي الِظحبء هزولُٔ ،بلذ.ساسٔ اللٌَّٗ ٔ.ال صالت ُٖ الوْذ ٍٓتزإ بر لن توشٍ
ثوذ هستَٗبت اللٌّٔ ٗوب ّٖ اٙى ٍالتِّبط٘ل ال٘خ٘شٓ هي الٌبح٘ٔ الش٘ل٘ٔ خبطٔ؛ ُبلٔتذاهٖ
ِٗتٔذٍى حٔ٘ٔٔ لوو٘بس ش٘لٖ ٍاػح ٌٗتَٔى هلٖ حسجِ ُ٘إخزٍى هب َّ هَاُْ ٍٗـشحَى
ً٘ش رلٖ؛ ّزا ٍٓذ هشّ رون اللٌّٔ الوشث٘ٔ ثوشاحل ٗزٗش ؤحوذ ؤه٘ي ؤًّْب حالحٔ:
 -7المرحلة األولفی :رون اللٌٔ الوشث٘ٔ ؤهش هل٘ن رذاً لوي ٗوشٍ ٓ٘ؤ ّتزُ اللٌتٔ،
ُبلزون ُٖ ثذاٗتِ ٗبى ثس٘ـبً بر ٗشحل الوبلن ٍؿبلت اللٌٔ بلٖ الجبدٗٔ ٍٗذٍ.ى هب سون هي
ً٘ش تشت٘ت ٍال تجَٗت؛ الوْن .ؤى ٗحِق ٍٗذٍ.ى(ػحٖ اإلسالم)214/2:
 -2المرحلة الثانیةٍُْ٘ :ب هول الولوبء هلٖ رون ال٘لوبت رات الحْ الذ.اللٖ الَاحذ
ُٖ هَػن ٍاحذٍّ ،تزُ ثذاٗتٔ ٗتتت الوَػتَهبت (هوتبرن الووتبًٖ) ؤٍ الشستبئل اللٌَٗتٔ
اإلُشادٗٔ ُوٌْب «ٗتبة اللّجي» ألثٖ صٗذ ٍ«ٗتتبة الوـتش» ٍ«ٗتتبة اإلثتل» ٍ ٍ«ٗتتبة
ؤسوبء الَحَ لألطووٖ»(ػحٖ اإلسالم)214/2 :
 -4المرحلة الثالثفة ّٖ :هشحلٔ الٌّؼذ ح٘ج تن .تإلَ٘ الووبرن ٍُْ هتٌْذ هلوتٖ
دْٓ٘ هلٖ ًوؾ خبص ُٖ .التشت٘ت ٍال هزتبل للوشتَائُْ٘٘ ٔ.تبُ ،وتي ؤساد الحظتَل هلتٖ
هوٌٖ ٗلؤ ُـشٗٔٔ الجحج ٗس٘شٓ ٍثلَى الٌبٗٔ هو٘ي ٍٗبى «ٗتتبة الوت٘ي» للخل٘تل ثتي
ؤحوذ الِشاّ٘ذٕ ؤٍ.ل ّزُ الووبرن ح٘ج ٓذم الشرل هوالً هوزو٘.بً هلو٘.بً هٌْز٘.بً ثحّْ حن.
تلتِ هوبرن ؤخشٕ(ػحٖ اإلسالم)213/2 :
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دوافع التألیف المعجمی عنذ العرب
بىّ ُْن الٔشآى ٍالسٗ ٌٔ.تَِّٓبى هلٖ الذ.ساٗٔ ثبللٌٔ الوشث٘ٔ ٍٗٔتَل ؤّتل الولتن هتب ٗتبى
ٍس٘لٔ الَارت ٗإخز ح٘ن الَارت ؤٗؼبًٍ ،هي حو ٔ.حشص الولوبء ٍاللٌََٗ٘ى هلتٖ الحِتبف
هلٖ لٌتْن ُذًٍَّ.ب ُٖ الووبرن ّزا ٍٗزٗش ؤحوذ هجذ الٌَِس هـّبس ٗالهبً ًِ٘سبً ُٖ سجت
تإلَ٘ الووزوبت ح٘ج ٓبلٗ« :بى الٔظذ هي تإلَ٘ الووبرن ٍٗتت اللٌّتٔ حشاستٔ الٔتشآى
ال٘شٗن هي ؤى ٗٔتحوِ الخـإٍ ،حشاسٔ الوشث٘تٔ هتي ؤى ٗٔتتحن حشهْتب دخ٘تل التشػتٖ
الوشث٘ٔ هٌٍِ ،ط٘بًٔ ّزُ الخشٍٓ هي الؼّ٘ن ُ٘وب ؤى ٗتبثٔ الوظحَ ٗبًت ثسجت استتوشاس
الٔتل ُٖ الظحبثٔ حِلٔ الٔشآى هي ؤى ٗؼ٘ن شٖء هٌتِ ُ٘تزلٖ دًٍ.تت اللٌّتٔ ثَستبؿٔ
الووزوبت ٍال٘تت اللٌَٗٔ خش٘ٔ هي ؤى ٗؼ٘ن ثوغ هَادّب(هٔذهٔ الظحبح)34-32:
أنىاع المعاجم العربیة
ال توشٍ ؤه ٔ.هي األهن ُٖ تبسٗخْب الٔذٗن ٍالحذٗج ٓذ بُتٌت ثإش٘بل هوبروْب ٍؿتشّ
تجَٗجْب ٗوب ُول الوشةٍٓ ،ذ توذ.دت ؿشّ ٍػن الووزن الوشثٖ حتٖ ٗبدت تستتٌِذ ٗتل
اإلحتوبالت الووٌ٘ٔ؛ رلٖ ؤًّْب لن تسش رو٘وبً هلٖ ًلبم ٍاحتذ ُتٖ تشت٘تت ؤلِتبف اللٌّتٔ
ٍهَادّ.ب ٍبى الوتتجن لْب ٗشٕ ؤًْب ًلن هذٓ ،تتِّْ حٌ٘بً ٍتتِبٍت ؤح٘بًبً ؤخشٕ ٍل٘ي ّتزُ
الووزوبت رو٘وبً تَٔم هلٖ هالحلٔ ربًجٖ ال٘لؤ (اللِّق ٍالووٌٖ) ؤٍ (التذ.الّ ٍالوتذلَل)
ُ٘بًت الووبرن الوشث٘ٔ هشتّجٔ به.ب هلٖ األلِبف ٍبه.ب هلٖ الووبًٖ ٍهلٖ ّتزا األستبف ُٔتذ
تٌَهت هٌبّذ الوول الووزوٖ هٌذّن ُوٌْن هي بختبس رون الوبدٓ ثحست الوَػتَهبت
هجَ.ثبً لْب حست الووبًٖ ٍهٌْن هي رون الوبدٓ ثحست األلِبف هشتّجبً بٗ.بّب تشت٘جِ الختبص.
ل هتبلن برتْتبدُ ٍسئٗتتِ الخبط.تٔ(اللٌٔ
ٍٓذ اختلِت لذٕ الـّبئِت٘ي ؿتشّ التشت٘تت ُل٘ت ّ
الوشث٘ٔ هوٌبّب ٍهجٌبّب)791 :
األٍ.ل؛ هوبرن الووبًٖ َّ :الووزن الزٕ تشتّت ؤلِبكِ هلٖ هوبًْ٘ب ٍهَػَهبتْبٍ ،رلتٖ
ثَػن األلِبف التٖ تذٍس ُٖ ُلٖ ٍاحذ ٍحَل هَػَم ٍاحذ ُتٖ ٗتتت ٍؤثتَاة ؤٍ ُظتَل
ٍاحذٓ
الخّبًٖ؛ هوبرن األلِبفٍٗ :شاد ثْب الووبرن التٖ توبلذ األلِبف ُتؼتجـْب ٍتلْتش ؤطتَلْب
ٍتظبسِْٗب ٍهوبًْ٘بٍَ٘ٗ ،ى لْب ًوؾ خبص ُٖ .تشت٘ت األلِبف هجٌتٖ هلتٖ ؤحتشٍ الْزتبء
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سَاء هي ح٘ج هخبسرْب الظَت٘ٔ ٗوب َّ هٌذ الخل٘ل ُٖ ٗتبثتِ «الوت٘ي» ،ؤٍ هتي ح٘تج
حشُْب األخ٘ش ٗوب ُول الزَّشٕ ُٖ «الظتحبح» ،ؤٍ هتي ح٘تج حشُْتب األٍ.ل ٗوتب ُوتل
الضهخششٕ ُٖ «ؤسبف الجالًٔ»(ًشإٓ الووبرن الوشث٘ٔ ٍتـَسّب)34 :
نتیجة البحث
للذ.ساسبت اللٌَٗٔ دٍس ٗج٘ش ُٖ اللٌٔ الوبلو٘ٔ خبطٔ ُٖ اللٌٔ الوشث٘ٔ؛ ألًّْب تجحج حَل
ًلبم الٌحَ ٍالظشٍ ٍالجالًٔ ٍالٌٔذ ٍٗل هَػَم اللٌٍّٔ ،توبلذ ٓؼبٗبّب التتٖ تحت٘ؾ اللٌّتٔ
الوشث٘ٔ ؤطحبة اللٌَٕ الزٗي ؤلَِّا ٗتت هذٗذٓ ٍُخ٘ؤ حَل هلن اللٌٔ ٍالووبرن ٍػتوَا
ؤسس اللٌَٗٔ هلٖ ؤسبف الِلسِٔ ٍالوٌـْ ُٖ بؿبس ؤُ٘بس شوَثْن؛ بىّ لولوبء اللٌٔ الوشث٘ٔ
ُٖ الٔشٍى الَسـٖ ٍؤٗؼبً ُٖ هظش الٌْؼٔ ٗتت ّبهُ ٔ.تٖ هلتن اللٌتٔ ٍرتذٗش ثبلتزّٗش ؤىّ
تَسن الِ٘شٕ اللٌَٕ ُٖ الٌشة ٍاألهشٗ٘ب ًت٘زٔ هسبهٖ الزٗي سوَا ُٖ الششّ الوشثٖ هي
الِالسِٔ ٍاللٌَٗ٘ي ٍاألطَل٘٘ي
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المصادر والمراجع
بثشاّ٘ن ،ؤً٘س  7293م ،داللة األلفاظ ،ؽ ٓ ،7بّشٓ :ه٘تجٔ ؤًزلَ الوظشٗٔ
بثي رٌّٖ ،ؤثَالِتح هخوبى 7232م ،الخصائص ،تحْٔ٘ هحوذهلٖ الٌزبسٓ ،بّشٓ :داس ال٘تت الوظشٗٔ
ؤه٘ي ،ؤحوذ 7243م ضحی اإلسالمٓ ،بّشٓ :هـجؤ لزٌٔ التإلَ٘ ٍالتشرؤ ٍالششح
هجذالٌَِس الوـبس ،ؤحوذ 7293م مقذمة الصحاح ،ث٘شٍت :داس الولن للوالٗ٘ي
هوتَّ ،ؤحوذ هحوذ 2177م المعاجم اللغىیة العربیة ،ؽ  ،2ث٘شٍت :داس الٌْؼٔ الوشث٘ٔ
ٍلٌِسَى ،بسشائ٘ل 7222م تاریخ اللغات السامیةٓ ،بّشٓ :هـجؤ اإلهتوبد
بستِ٘ي ،ؤٍلوبى 7213م ،دور الکلمة فی اللغة ،تشروِ د ٗوبل هحوذ ثششٓ ،بّشٓ :ه٘تجٔ الشجبة
الوـ٘ٔ ،ؤَٗة رشر٘س 2111م الذاللة عنذ اللغویین العربٗ ،وي
حسبى ،توبم 7214م اللغة العربیة هعناها وهبناهآ ،بّشٓ :الْ٘ئٔ الوظشٗٔ الوبهٔ لل٘تبة
هجذُ ،داٍٍد 7214م أبحاث فی اللغة العربیة ،ث٘شٍت :ه٘تجٔ لجٌبى
سٔبل ،دٗضٗشُ 7221م نشأة المعاجم العربیة وتطورها ،ث٘شٍت :داس الِ٘ش الوشثٖ
ٓبسن ،سٗبع 7292م البحج اللغوی الحذیج فی العالن العربی ،ؽ  ،2ث٘شٍت :هاسسٔ ًَُل
رجشٕ ،شِْ٘  ّ 7424األلفاظ والحیاة ،الوزلذ الخبهي ٍاألسثوَى ،الوزون دهشْ :اللٌٔ الوشث٘ٔ
ؤثَالِشد ،هحوذ ؤحوذ 2112م ،المعاجم اللغىیة فی ضىء دراسات علم اللغة الحذیث ،ؽ  ،2ث٘تشٍت:
داس الٌْؼٔ الوشث٘ٔ
ه٘بشٔ ،هحوَد  ،2111علن اللغة ،ؽ  ،7هظش :داس الٌشش للزبهوبت
ُْوٖ الحزبصٕ ،هحوَد 7219م هذخل إلی علن اللغةٓ ،بّشٓ :داس الخٔبُٔ للـجبهٔ ٍالٌشش
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