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مبحثــن :املبحــث األول ( :الدرس اللســاين )



وشملت دراسة اللسان لغة واصطالحا ونشأت هذا

الملخص

وأما املبحث الثاين(( :مكانة الدكتور هادي نهر يف

العلم واهتامم اللغويني به ومصطلحات هذا العلم,

علم اللسانيات علم من علوم اللغة العربية الحديثة,
الذي شــغلت علامء اللغة املتأخرين كثريا وكذلك

املفكرين والفالســفة ,حتى غدا هــذا العلم علم

العــر ,إذ يتناول اللغة دراســة علميــة بعيدا عن
االنطباعــات القيمة كــون اللغة كائــن متطور أي

قابــل للتغيري يتأثر ويأثر بغريه ,ويعود هذا االهتامم
باللســانيات يف هذا العرص إىل رغبة االنســان يف
تلمــس ارسار اللغة باملنهج العلمي والوقوف عىل

تجلياتها ,يقول احد الباحثني (( :اللســانيات تهتم
بدراسة اللغة باعتبارها سمة متيز االنسان عىل بقية

املخلوقات عىل ان تهتم هذه الدراســة وفق اسس

علمية ,فاللســانيات بدأت بدراســة اللغة يف ذاتها

ولذاتها عىل اســس علمية ثم شهدت عدة تفرعات
وتخصصات تحت هذا الغطاء العام لتنظيم الدراسة

اللغوية وفق قواعد واســس علميــة معقولة )) .

(((

كــون اللغة هي الوســيلة التي نعرب بهــا عن اراءنا
وافكارنــا وحاجاتنا داخل املجتمعــات البرشية,

والتي نتواصل بها مع االخرين .

وطبيعــة البحث اقتضت خطة البحث نفســه عىل

((( املصطلح اللســاين يف املعجم العريب ـ مجلة علوم
اللغة وآدابها ــ جامعة الوادي . 243

اللسانيات )) .

❊

❊

❊
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ideas and needs within human societies,

and by which we communicate with others. Summary:

The nature of the research necessitated the Linguistics is one of the sciences of the

research plan itself on two research: the modern Arabic language, which preocfirst research: (the linguistic lesson) and the cupied much later linguists, thinkers and
study of the tongue included language and philosophers, until this science became the

terminology and the origin of this science science of the age, as it deals with language

and the interest of linguists in it and the as a scientific study away from valuable
terminology of this science, and the second impressions that language is a developed
research: (the position of Dr. Hadi Nahr in object that is subject to change, influenced
linguistics ).

❊

and influenced by others, and this inter-

est is due to linguistics. In this era, to the

❊

❊

human desire to touch the secrets of language through the scientific method and to

stand on its manifestations, one of the researchers says: ((Linguistics is concerned

with the study of language as a feature
that distinguishes man over the rest of the

creatures, provided that this study is con-

cerned according to scientific foundations.
Scientific foundations and then witnessed
several branches and specializations under

this general cover to organize the linguistic study according to reasonable scientific

bases and foundations)). Language is the

means by which we express our opinions,
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مقدمة
الحمدلله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد
املرسلني وعىل أله وصحبه أجمعني .

إ َّن من يقــرأ لل ّدكتور هادي نهر ســواء يف مؤلفاته
اللســانيات املتناولــة يف هذا البحــث ,أو غريها

يرى جلياً تبحر هذا العــامل يف علوم اللغة العربية,

وإملامه بهــا قلّام نرى ذلك عند غــره من علامء

عرصه ومن يقــرأ مؤلفاته يجده تارة يؤلف بلســان
األصالــة التي امتاز بها املتقدمــون فيقول فيه :إنه

من علامء اللغة املتقدمني وتارة اخرى يجده يؤلف
حر امللم يف علوم اللغة العربية الحديثة
بلسان املتب ّ

فيقول :إنه من علامء اللغة املحدثني ,ويثبت وجود
عالقة وارتباط ,أو هناك أصل لكالم املتأخرين من
املحدثــن مع أعامل العلامء املتق ّدمني من نحاة,

وبالغيني ولغويني ,وغريهم .

واملتّمعن يف اســلوبه املتبــع يف مؤلفاته نجد أ َّن

الدكتــور هادي نهر عقــد الصلة بــن املتقدمني

واملحدثــن وقلل الفجوة بينهــا .ومتثل مؤلفاته

يف اللســانيات ثــروة علميــة توازن بــن األصالة
العلم ّية التي جاء بها املتقدمون واالسلوب العلمي
الحديث التي يؤلف به املـــتأخرون ,لذلك اديرت

عن دراسات من رسائل وأطروحات جامعية ,ويعد
االول يف الكون ممن تدار عنه دراســات وهو عىل

قيد الحياة ,ومام يعد عنه من رســائل جامعية اذكر

منها :الرشح املعارص لكــــتاب سيبويه للدكتور

هادي نهر دراسة وصفية  ,وهناك العديد من الرسائل
التي تدار حول مؤلفاته قيد االنجاز .

❊

❊

❊

مكانة الدكتور هادي نهر يف اللسانيات

م .د .زامل تريك سليامن 327

من االتصال بآيــة نقطة من الفم ،فنتج عن تحركاته

المبحث األول

املختلفــة ،عدد كبري من اإلمكانــات الصوتية يف

الدرس اللساني

يرادف كلمة «اللغة» عند كثري من الشعوب ))((( .

الجهــاز النطقي ،وال غرابة بعد هذا إذا كان اســمه

وظهر هذا املصطلح أي مصطلح اللســانيات قبل

•اللسان لغة:

ظهور هذا العلم وانتشــاره ,إذ عــرف ألول مرة يف

لسن أملانيا ,ثم أستعمل بعد ذلك يف فرنسا عام 1826م,
(( لســن :اللِّسانُ :ما ينطق ،يُ َذكَّر ويُ َؤنَّث ،واألَ ُ
ِ
واأللســن ُة يف التذكري ول ََس َن ثــم انتقل بعد ذلك إىل انكلرتا يف عام 1855م ,أما
بيان التأنيث يف عدده،
خذَه بلسانه ))
فال ٌن فالناً يَل ُُس ُنه أي أ َ

(((

علم اللســانيات فقد ظهر يف القــرن العرشين عند

رجل ل َِس ٌن بني أكرث املؤرخني .
ج ْودة اللســان ،يقالٌ :
((والل ََســنَ :

الل ََسن ،وقوم لُسن ,وال َه ْدم ))

(((

•اللسان اصطالحاً:

وقد اطلق لهذا العلم أي علم اللسانيات مصطلحات
كثرية ,ووجدت السبب يعود يف ذلك أنهم يطلقون

دراســة اللغة نفســها علم من العلوم القدمية ,لكن املصطلــح وفق العلم الــذي يختصــون فيه ,لذا
اللســانيات علم حديث ,هي دراسة اللغة باملنهج أجد االســاء الكثرية التي تطلق عىل اللســانيات,

العلمي أي هي دراســة علمية ,وموضوعية للسان وكذلك اجد قد تعدد اســم املصطلــح فيذكر ابن

البرشي ,عن طريق األلســنة الخاصة بكل مجتمع خلدون أنهم فيطلقون اســم ( السيامء ) علم ارسار

لغوي ,ال يزيد عمرها عىل مئة عام ,فهو علم حديث الحــروف يف مقدمته عىل اللســانيات((( ,ويطلق
ودراسته للغة بشكل حديث مبظاهرها جميعا والتي عليهــا أحمد مدارس تســمية ( لســانيات النص )

تقوم عىل اللســان البرشي والتي تتميــز بالعلمية لســانيات الخطــاب((( ويطلق عليها دي سوســر
واملوضوعيــة  .إذ يقول رمضان عبــد التواب ( (( :علــم العالمــات )((( ويطلــق عليهــا ايضــا

فإنــه أهم عضو يف عملية النطق ،وهو يحتوي عىل

عدد كبري من العضــات .التي متكنه من التحرك ((( ،املدخل اىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي . 26/1
((( ينظر مقدمة ابن خلدون . 307/1

واالمتداد ،واالنكــاش ،والتلوي إىل أعىل أو إىل
الخلف .وهذه السهولة يف التحرك ،مكنت اللسان

((( العني . 256/7

((( اصالح املنطق . 48/1

((( ينظر لســانيات النــص نحو منهــج لتحليل الخطاب
الشعري . 5

((( ينظر اصول اللســانيات الحديثــة وعلم العالمات دي

سوسري. 157 ,72
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(الســيميولوجيا )((( ,واطلق عليهــا محمد محمد وبذلك يعد ( وليم جونــز  ) William Jonesأول

يونس تسمية ( االلســنة و علم اللغة)((( وبعضهم من كتب بهذا العلم أي علم اللســانيات وتابعه يف
اطلق تســمية ( الســيميوطيقا )((( ومنهم من اطلق ذلك املتخصصون باللغة واملولعون واملنشغلون

عليها ( لســانيات النص ) يريد بها ( علم لغة النص بهذا العلــم الحديث ,وعملــوا يف تطويره ,ويعود

) ,أو ( اللسانيات النصية ) ,أو ( نحو النص )((( .

الســبب يف اهتامم العلامء املحدثني باللغة؛ ألنها

إذ نال اهتامم العديد مــن علامء اللغة املعارصين الشغل الشاغل لإلنســان ,إذ ترى أنه دائب البحث

مــن العــرب وغريهم ,وهنــاك من يقول أ ّن نشــأة والدراسة يف أعطافها ,ويتوق اىل الوصول والتبحر
اللسانيات مل تكن صنيعة هذا القرن وإمنا تعود اىل يف ارسارها .

إل أ َّن عيل بن نايف له رأي آخر يف نشأة اللغة ,فعنده
القرن الثامن ,إذ يقول محمد محمد يونس (( :ويرى ّ

بعض املؤرخني أ ّن نشأة اللسانيات بدأت يف القرن أ َّن نشأة هذا العلم وكام يرويه املؤرخون والباحثون
الثامــن عرش مع ( وليم جونــز  ) William Jonesتعود اىل ما قبل دي سوســر مبئة سنة ,إذ نشأ هذا
الذي الحظ شبها قويا بني اللغة االنكليزية من جهة ,العلم عىل يــد العامل االملاين فرانز بوب 1791ــ

واللغة االســيوية واالوربية من جهة اخرى مبا يف 1913م((( ,إال أن من وضــع قواعد هذا العلم هو

ذلك اللغة السنســكريتية ,وهو ما دعاه إىل استنتاج دي سوسري ,إذ يقول بأن اللسانيات(( :فرع من علوم
وجود صلة تاريخية ,واصل مشرتك بينها ,وادى ذلك اللغــة الحديثة ,أرىس قواعدها العامل الســويرسي
إىل االهتامم باملنهــج التأثييل الذي يتوصل به يف فرديناند دي سوســر  1857ـــــ 1913م  ,وذلك

معرفة الصلة بني اللغات وتطوراتها التاريخية ))(((  .يف محارضاتــه التي أمالها عــى طالبه بني عامني
 1907ـــ 1913م ))((( .

((( ينظر اصول اللســانيات الحديثــة وعلم العالمات دي

سوسري. 157 ,72

((( ينظر مدخل إىل اللسانيات . 9

•أهداف علم اللسانيات:

إن الهــدف التــي ترمي إليه اللســانيات وتســعى

للوصول إليه من وراء دراستها للغات واأللسنة هو

((( ينظر انظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة ,مدخل الوصول والكشف عن ارسار اللسان وقوانينه سواء
اىل الســيميوطيقا مقاالت مرتجمة ودراســات سيزا قاسم

ونرص ابو زيد . 11

((( ينظر موســوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة

((( البديع بني البالغة العربية واللســانية النصية د .جميل عيل بن نايف الشحود  471/13ـ . 472
عبد املجيد . 66

((( مدخل إىل اللسانيات محمد محمد يونس . 10

((( موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة عيل بن

نايف الشحود 1ـ . 29
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كان ذلك يف مســتوى النظام املتعارف عليه أم يف

مســتوى الكالم والكشــف عن القوانني الضمنية

المبحث الثاني

وعن طريقة تأدية املتكلمني لوحداته وتركيباته يف
خطاباتهم الشفوية والكتابية ,وهذه القوانني الضمنية

تحكم بنيــة الجوهرة هذا من جهة ومن جهة اخرى
التوســع يف الفهم بتفاصيــل االرس اللغوية وكيفية
االشــارة النتامء لغة مــا اىل ارسة بعينه ,والتعريف
بحقيقة التاميز الحاصل بني الفروع املختلفة .

(((

مكانة الدكتور هادي نهر
في اللسانيات
يعــد الدكتــور هادي نهــر من علــاء العرص يف

حقل دراسة اللسانيات :وحقول الدراسة للسانيات اللسانيات وتظهر مكانة الدكتور هادي نهر يف علم
خاصة عىل الرغم من اختالف النظريات اللســانية ,اللســانيات الحديث من خالل مــا أنتجه من كتب
وبذلك يتمكن الدارس من فحص اللغة وما يحصل يف اللســانيات و ما أشــرك فيه مــن منتديات يف

فيهــا من تطور ,إذ الحركة ثابتــة من حيث الذهاب اللسانيات .

أوالً :بدايات الدكتور هادي نهر يف اللسانيات:

واالياب .

(((

أ -البحــث املقــدم إىل املؤمتر الــدويل األول

❊

❊

❊

للسانيات تونس . 1978

ب -أراء ( إعادة وصف اللغة العربية السنيا ) .

ج -عرشات املقــاالت يف اللســانيات املعارصة
املنشورة يف الصحف واملجالت ( ,وجهت انظار

الطلبة والدارســن والنقــاد واملثقفني ) إىل بعض

مفاهيــم اللســانيات املعارصة بأســلوب واضح
ومبسط ميكن االنطالق من خالله ملن اراد املزيد

توســعا وتعمقا ومــن تلك املقاالت عىل ســبيل
املثال ال الحرص أذكر اآليت:

((( ينظر مدخل إىل علم اللسان الحديث . 19

 -1املقالة االوىل:

((( ينظر معجم علم اللغــة التطبيقي محمد عيل الخويل مالمح من تاريــخ اللغة :والــذي يتحدث فيه عن
علم اللغة االجتامعي وموضوعه ,وعن اوليات هذا
. 112
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 -2دراسات يف اللسانيات مثار التجربة .

العلم وتطوره .

(((

2ـ املقالة الثانية:

علم اللغة االجتامعي ما هيته وموضوعه:

 -3علم الداللة التطبيقي .
 -4علم الصوت النطقي .

وتحــدث فيها عــن رضورة بعث الــراث اللغوي 5ـ التفسري اللغوي االجتامعي للقراءات القرانية .

من الفكر العريب من خالل قراءة لســانية معارصة6 ,ـ الكفايات التواصلية .

واهمية االفادة من املكتبات اللسانية ( النظرية منها ويعد كتاب اللسانيات االجتامعية من أهم كتبه يف
والتطبيقيــة ) يف اعادة وصف جديــد للغة العربية اللسانيات والذي ثبت فيه تلك املكانة العلمية يف

السيام يف مســتوى الصوتيات ,وظائف الصوت ,اللســانيات من وراء تناوله اللغة من نشــأة ووظيفة
وجمع وتطور ورصاع مع اللغات االخرى وطبيعتها

وعلم الرتكيب .

(((

3ـ املقالة الثالثة:

الفطرة اللغوية يف النظرية التوليدية لجومسيك:

االجتامعية.

إذ يقــول الدكتور هادي نهر يف البحث عن نشــأة

يرى الدكتور هادي نهر من وراء نظرية جومســي اللغة التي طاملا اختلف أهل العلم يف نشــأتها(( :

التوليدية بأن الفطرة اللغوية لالنســان تنمو بواسطة يتلخــص يف أن مثل هذا البحث غري مجد ,بوصفه
ما يكتســبه االنســان من املجتمع الــذي يعيش حدثا من احداث ما قبل التأريخ ,وإذا كان االنسان
فيه من تعابــر لغوية ,ثم يرى بأن هذا االكتســاب مل يجمع يف يده االن أطراف التاريخ جميعا ,فأوىل

الذي يحصل عليه االنســان يعمل عىل زيادة النمو به أن يفرق جهده فيها ينفعه ويجد له من الدالئل ما
الداخيل التنظيمي ,للقواعد الكلية يف ذهن االنسان يفــره ,فإما محاولة الرضب يف املجهول ,كام هو

يف جزئية منها ,وهي املســؤولة عــن بناء الجمل الحال يف البحث عن نشــأة اللغة األوىل فلن تصل
والرتاكيب يف لغته .

(((

بنا إىل يشء ســوى التخمــن واالفرتاض والنتائج

ثانياً :األثار اللسانية:

التي ال تصيب الحقيقة كام يسلم بها الجميع .وهو

املثال ال الحرص أذكر اآليت:

فيها أن تتشــبث باملوضوعيــة ,وتتجه اىل وصف

واألثار اللســانية عند الدكتور هادي نهر عىل سبيل ما ينبغي أن تتنزه عنه البحوث اللغوية التي يفرتض

 -1اللسانيات االجتامعية عند العرب .
((( دراسات يف اللسانيات مثار التجربة  334ـ . 342

الظواهــر الواقعية يف أغلب االحيــان .ولهذا يرى
أصحاب هذه النظرة أن قضية نشــأة اللغة فيها قبل

((( ينظر دراسات يف اللسانيات مثار التجربة  343ـ  . 347الـــتأريخ قضية تهم االنسان ( االنرثو بولوجية ) أو
((( ينظر دراسات يف اللسانيات مثار التجربة  349ـ ( . 352علــم االجتامع ) ,أو علــم االرض ( الجيولوجيا )
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أكرث مام تهم اللغوين )) ((( .

( ارسطو ) _ ان كل طائر عريض اللسان ,فاإلفصاح

ومن خــال كتابــه اللســانيات االجتامعية نجده بحروف الكالم منه اوجه ,والبن اوى صياح يشــبه

يؤكد عــى وظيفة اللغة ملا لها مــن عالقة وطيدة صياح الصبيــان ,وكذلك الخنزيــر  ...فإذا رصت
باإلنســان بشــكل خاص واملجتمع بشــكل عام للســنانري وجدتهــا تهيأ لهــا من الحــروف العدد
ويعضد ما يذهب إله بآراء املتأخرين والقدماء من الكثري ,ومتى احببت أن تعرف ذلك فتسمع تجاوب

املتخصصــن يف اللغة من عــرب وغريهم ,وكام الســنانري ,وتوعد بعضها ببعض يف جوف الليل ,ثم

عرفته يف الرشح املعارص الرجل الثبت املحايد إذ احص ما تسمع ,وتتبع ,وتوقف عنده ,فانك ترى من
ال يهمه القائل متقدم أم متأخر ,ولطاملا نجده يربط عدد الحروف ما ان كان بها من الحاجات والعقول

اقوال املتقدمني باملتأخرين ليهدم تلك الفجوة .

واالستطاعات ))((( .

ومن العرب الذين أخذ عنهم يف بيان عالقة االنسان ومــن امثلة ما يقوم به الدكتور هــادي نهر من ربط

باللغة واهميها له إذ يقــول (( :وقد قدم ابو عثامن اقوال املتقدمــن باملتأخرين يقــول (( :ويذكرنا

عمرو بن بحــر الجاحظ ( 150هـــ ـــ 256هـ ) مفهــوم الكالم عنــد ( الجاحظ )((( أيضــا بقول (
يف هذا املجال حقائق مــن علم اللغة االجتامعي ياسربسن ) الذي يذكر فيه ( مهمة االلفاظ هي اشباع
جديرة باإلثبات ,حقائق ما يزال الباحثون االوربيون الرغبة االجتامعية عند االنسان بهذه الوسيلة) ))

(((

يقلبون احتامالتها عىل جميع الوجوه املمكنة بعد ومن اقوال الدكتور يف عالقة اللغة باملجتمع تتضح

الجاحظ بأكرث من ألف عام .فقد بني ( الجاحظ ) أن يف ايراده لقول ألحــد املتقدمني (( :وقد وضحت

ما نسميه الكالم عند االنسان ال يتوقف عىل مجرد العالقــة بــن اللغة واملجتمــع ,وفعلهــا فيه ابلغ
القدرة عىل اســتعامل الصوت الطبيعي يف الصياح الوضوح عند العلم العريب ( سيف الدين اآلمدي )

أو تقطيعه إىل حروف ذات مخــارج متميزة ,فذكر ( ت 631هـ ) بقوله ( :وملا كان كل واحد ال يستقل
حيوانات شــتى اصواتها تشبه صوت االنسان عىل بتحصيل معارفه بنفسه دالئل يتوصل بها اىل معرفة

نحو يقل او يكرث حتى وصل يف النهاية اىل الببغاء مــا يف ضمري االخر مــن املعلومات له يف تحقيق

ثم السنانري ,ويف حديثه عن هذه االخري ال يرتدد يف غرضه  ) ...ولذلك استخدم االنسان ما يرتكب من
اعطاء توجيه اساســه التجربة املبارشة واالستقصاء املقاطع الصوتية التي خص بها نوع االنســان دون
واالحصاء ,يقــول (( وزعم صاحب املنطق_ يعني

((( اللسانيات االجتامعية عند العرب . 53

((( اللسانيات االجتامعية عند العرب . 57
((( ينظر الحيوان للجاحظ 259 ,201/5

((( اللسانيات االجتامعية عند العرب . 58
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ســائر انواع الحيوان عناية من اللــه تعاىل به ,ومن  .ظواهر التنوع اللغوي .علم اللهجات االجتامعي
اختالف تراكيب املقاطع الصوتية ) ))((( .

( املتنوعات غري املعيارية ).اللسانيات االجتامعية

وكون اللغــة عالقتها باملجتمع ,فــإن للغة وظيفة والرتبيــة .الدراســة الوصفيــة لألوضــاع اللغوية
اجتامعية ,ويثبــت الدكتور هادي نهر تلك الوظيفة (طريقة واســلوب الكالم ) .السجالت والفهارس

من خالل ايــراده ألقول املتقدمــن يف بيان تلك الكالمية واالنتقــال من لغة اىل اخــرى .العوامل
الوظيفة ومن ذلك مااستنتجه من اقوالهم إذ يقول :االجتامعية يف التغيري الصويت والنحوي .اللســان

(( ومهمــة اللغــة التي ذكرها ( اآلمــدي ) ,واكدها واملجتمع والتواصل الحضــاري .تطور اللغة عند
( الــرازي ) حقيقة علميــة يقول بها علــاء اللغة الطفل .اللسانيات العرفية ( االثنو منهجية ) .دراسة
املحدثون ويف طليعتهم علامء اللغة االجتامعيون ,النصوص ))((( .

فاللغة ليســت واقعــا ذهنيا مجــردا ال رابط يربطه بينام يــرى الدكتــور هادي نهــر بأ َّن علــم اللغة

بالواقع االجتامعي ,فللكلمة قوتها الخاصة يف اداء االجتامعــي (( :يهتم بالخطــوط العامة التي متيز
االعامل وانجازها ,وهي _ اعني الكلمة _ إن فقدت املجموعــات االجتامعية من حيــث أنها تختلف

فعلها يف الحياة االجتامعية فال ميكن لعمل انساين وتدخــل يف تناقضات داخل املجموعة اللســانية
ان ينجــز ,او ان يؤدي عىل النحــو الذي تكون فيه العامة نفســها ,والوقوف عىل القوانني التي تخضع

تأدية العمل فاعلة يف حركة االنسان داخل املجتمع لها الظاهرة اللغوية يف حياتها وتطورها وما يعرتوها
الذي يعيش ))((( .

من شــؤون الحياة ,ومبلــغ تأثرها مبــا عداها من

الدكتور هادي نهر:

الناس اللغة ,وما تحمله هذه اللغة من طوابع الحياة

اللسانيات االجتامعية وعلم اللغة االجتامعي عند الظواهــر االجتامعيــة التي لها تأثري عــى اختيار

يفرق الدكتور هادي نهر بني اللسانيات االجتامعية التي يحياها املتكلمون ,وطرائق االستعامل اللغوي
وعلم اللغة االجتامعي ,فعنده اللسانيات االجتامعية التي يكتسبها االنسان من املجتمع ))((( .

اعم واشــمل من علم اللغة االجتامعي إذ يقدم لنا

•موقف الدكتور هادي نهر من اللهجات :

مجموعة من التصنيفات التي تتضمنها اللســانيات عــى الرغم من أن الدكتور هادي نهر هو من رشاح
االجتامعيــة وهي (( :االزدواجيــة اللغوية والتعدد كتاب ســيبويه والذي تفرد برشحه يف هذا العرص ,

اللغوي ,وتعدد اللهجات .التخطيط والتنمية اللغوية والكل يعلم موقف ســيبويه والنحاة البرصيني من
((( اللسانيات االجتامعية عند العرب 59ـ . 60
(((

املصدر نفسه 60

((( اللسانيات االجتامعية عند العرب 22ـ . 23
((( اللسانيات االجتامعية عند العرب . 23
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اللهجات ,بعــدم قبول كثري مــن اللهجات ,إال إن رابعــاً :عقد الصلــة ما بني الرتاث اللســاين العريب
الدكتــور هادي نهر يوافــق الكوفيني يف موقفه من القديم واللسانيات املعارصة:

اللهجات إذ يقول (( :وعىل الرغم من ان ســيبويه وازن الدكتــور هادي نهر بني معطيــات االقدمني

( ت 180هـــ ) قد فطن إىل الفــروق اللغوية بني العرب وما قدمته اللسانيات املعارصة وعىل سبيل
اللهجــات ,إال أننا نرى أن عدم وضع الفصحى يف املثال ال الحرص اذكر اآليت:

صف اللهجات قد فــوت علينا كثريا مام نطقت به 1ـ اللسانيات املعارصة ومعطياتها :

القبائــل التي مل يعتد اللغويــن بلهجاتها ,يف حني 2ـ نظريتا املجاالت اللغوية والحقول الداللية:

ان لهجــات القبائل العربية عــى اختالفها ميكن 3ـ نظرية السياق:

أن تعــد صحيحة ,فصيحــة وكل واحدة منها يصح

ومــن ضمن ما يقول :تعريف الســياق يف

االخذ بها والقياس عليها ,عىل الرغم من أن اكرثها اللغة ويف االطالح ,إذ يقول يف تعريف السياق لغة:

أكرث شيوعا ,واوسع نفوذا ,واجمل وقعا ,ولكن هذا (( الســياق من مادة ( س  .و  .ق ) ,مبعنى الحدث,

ال يوجــب أن يقرص عليه وحــده ,وال يحول دون والتتابع وااليراد والتوايل ,ويسوق الحديث أحسن
االستشهاد بغريه ,واالحتجاج به ))((( .

سياق ,وإليك يســاق الحديث ,وهذا الكالم مساقه

التي متت بإرشافه:

أما االصطالح فيقول (( :فقد تعددت مفاهيمه عىل وفق

ثالثاً :الرســائل واالطاريح يف اللسانيات املعارصة كذا ,وجئت بالحديث عىل سوقه :عىل رسده ))((( .

االطاريح والرســائل اللســانية التي ارشف الدكتور امليدان املعريف الذي يستعمل فيه؛ ولذلك تعددت

هادي نهــر عىل انجازها كثرية ومن تلك الرســائل الصور البنائية التي يأيت عليها من حيث ( وصفه ) أو
واالطاريح عىل سبيل املثال ال الحرص أذكر اآليت( :نسبته ) أو ( نسبته ) أي ( إضافته ) ))((( .

أ -لســانيات الخطاب مفهومها وابعادها ( رســالة ويتناول الشارح فيها التعبري السياقي والذي يخضع
ماجستري ) ,جامعة عدن ـــ اليمن .

للتغري وبالتايل يــؤدي اىل تغيري يف الداللة ,وما له

الرشيف ( ,ماجستري ) ,جامعة جدارا االردنية .

والنص والجملــة ,ومصطلحات النص والخطاب,

ب -املحظــورات اللغويــة يف الحديــث النبوي عالقة من خالل السياق والنص ,والسياق والجملة
ج -التامثل الصـــــــويت يف الــــعربية ( اطروحة والسياق اللغوي والنظم .

دكتوراه ) ,الجامعة املستنرصية .

((( اللسانيات االجتامعية عند العرب . 95

(((

((( دراسات يف اللسانيات مثار التجربة . 224
((( دراسات يف اللسانيات مثار التجربة . 224
((( املصدر نفسه  226ـ . 234
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4ــ التقابل علم الداللة:

الخاتمة

5ـ توجيــه النظر اىل مقدمه جومســي يف نظريته

التوليديه (((.

6ـ ما نقل عنه فيام بعد من رسائل واطروحات وما 1ـ نجــد أن الدكتــور هادي نهر عاملــاً جليالً من

يؤلف من كتب يف اللسانيات .

❊

❊

علــاء اللغة العربية املعارصيــن فقد ربط القديم
بالحديث .

❊

2ـ يعد الدكتور هادي نهر مــن أهم العلامء الذين
برعــوا يف اللســانيات ,إذ يقــدم القديــم بطريقة
واسلوب حديث .

3ـ بلوغــه مكانة عظيمة بني مؤلفي عرصه بســبب
كرثة مؤلفاتــه يف مختلف علوم اللغــة العربية ,إ ْذ

مل يقترص عىل علم واحد مــن علوم اللغة العربية,
وبذلك يكون قد تابع املتقدمني يف تنوع علومهم .

4ـ أمكانيــة الدكتور هادي نهــر يف كل علوم اللغة
العربية وتبحره بها ومــا يتعلق بها من نحو ورصف
وداللة وبالغة مام ادى تنوع مؤلفاته فلم تقف عىل

علم واحد من علوم اللغة .

5ـ اثبت أن االصالة ال تقف عن املتقدمني فحسب,
فاألصالــة ال حد لهــا لكن يجــب ان تقوم اصول
وثوابت صحيحة يعتد بها ألجــل أن يرتقي العمل
حتى يصل إىل مستوى االصالة .

❊
((( دراسات يف اللسانيات مثار التجربة . 163

❊

❊
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المصادر

 .7العــن :أبو عبد الرحمــن الخليل بن أحمد بن

عمرو بن متيم الفراهيــدي البرصي (ت 170هـ),
تحقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرايئ,

 .1إصــاح املنطق :ابن الســكيت ،أبو يوســف النارش :دار ومكتبة الهالل .

يعقوب بن إســحاق (ت 244هـ) ,تحقيق :محمد

 .8اللســانيات االجتامعية عند العــرب :الدكتور

األوىل  1423هـ  2002 ,م .

اربد ,االردن ,الطبعة االوىل2009 ,م .

مرعب ,النارش :دار إحيــاء الرتاث العريب ,الطبعة :هادي نهــر لعيبي ,النارش :عــامل الكتب الحديثة,
 .2اصول اللســانيات الحديثــة وعلم العالمات .9 :لســانيات النص نحو منهــج لتحليل الخطاب

فرديناند دى سوســر ,تاليف جوناثان كلر ؛ ترجمة الشــعري :الدكتــور أحمد مــدارس ,كلية االداب

عــز الدين اســاعي ,النارش :املكتبــة اآلكادمية ,والعلوم االجتامعية ,جامعــة محمد خيرض ,مكتبة
الطبعة االوىل االوىل .

االدب املغريب ,بســكرة ـ الجزائــر ,عامل الكتب

اىل الســيميوطيقا مقاالت مرتجمة ودراسات :سيزا

 .10مدخل إىل اللسانيات :الدكتور محمد محمد

مرصـ القاهرة .

الطبعة الثانية ,تاريخ النرش 2018م .

 .3انظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة مدخل الحديث ,اربد ,االردن 2009م .

قاســم ونرص ابو زيد ,النارش :دار الياس العرصية ,يونس عيل ,النــارش :دار الكتب الجديدة املتحدة,
 .4البديــع بني البالغة العربية واللســانية النصية ,

 .11مدخل إىل علم اللسان الحديث تحليل ونقد

سلسلة دراسات ادبية :الدكتور جميل عبد املجيد ,ألهم مفاهيمه :الحاج صالح عبد الرحمن .

النارش :الهيئة املرصية العامة للكتاب ,تاريخ النرش  .12املدخــل اىل علــم اللغــة ومنهاهج البحث

1998م .

اللغوي ,الدكتور رمضان عبد التواب ,مرص ـ القاهرة,

 .5الحيــوان :عمرو بن بحر بــن محبوب الكناين مطبعة:مكتبة الخانجي ,الطبعة الثالثة 1997م

بالوالء ،الليثي ،أبو عثامن ،الشــهري بالجاحظ ( ت  .13املصطلح اللساين يف املعجم العريب ـ مجلة
255هـ) ,النــارش :دار الكتــب العلمية – بريوت ,علوم اللغة وآدابها ــ جامعة الوادي . 243
الطبعة :الثانية 1424 ،هـ .

 .14مقدمة ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد بن

 .6دراســات يف اللسانيات مثار التجربة :الدكتور خلدون الحرضمي ( ت 1406هـ ) ,مؤسسة النارش

هادي نهــر لعيبي ,النارش :عــامل الكتب الحديثة : ,الرسالة ,تاريخ النرش . 1377
اربد ,االردن ,الطبعة االوىل 2011 ,م .

 .15موســوعة الــرد عــى املذاهــب الفكريــة

مكانة الدكتور هادي نهر يف اللسانيات

 336م .د .زامل تريك سليامن

املعارصة :عيل بن نايف الشحود .

 .16ينظر معجم علم اللغة التطبيقي  :عيل الخويل,

النارش :مكتبة لبنان نارشون ,تاريخ النرش1998 :م,
الطبعة االوىل .

❊

❊

❊

