
 

 

 الفصل األول : وحدة مدخل إلى دراسة اللغة

 مسلك الدراسات العربية

 

 تقديم عام

 

 األولىالحصة 

 

 : العملبرنامج 

 

I.  للبرنامجاألهداف العامة: 

  تم من خالله تحديد مصطلح اللغة فرش مفهومي يوتأسيس قاعدة معرفية

تحديد مجموعة من المصطلحات التي تدور في حقله المفهوميو . 

  تمهيدية لمكونات الدرس اللغويدراسة. 

 التعرف على أهم المصادر اللغوية العربية. 

II. المحاور: 

 تحديد مصطلح اللغة 

  تحديد مجموعة من المصطلحات التي تدور في الحقل المفهومي لمصطلح

 )اللغة )اللفظ، القول، الكلمة، الكلم، الكالم، اللسان، الجملة

 دراسة مكونات الدرس اللغوي : 

 :تعريف لهذا الفرع العلمي         الصوت 

 .معرفة المخارج والصفات                            



 

 

 

 :تعريف لهذا الفرع العلمي وعالقته بالنحو      الصرف. 

 .الميزان الصرفي، االعالل، االبدال، االشتقاق                          

 

  :النشأة، الشروط التاريخية، مباحثه         النحو. 

 

  :العالقة بين اللفظ والمعنى        الداللة. 

 .مبحث الحقيقة والمجاز                          

 .المشترك اللفظي والترادف                          

 

 

على أشرف المرسلين سيدنا محمد  السالمالرحمان الرحيم والصالة وباسم هللا 

 .صحبه إلى يوم الدينوعلى آله الطاهرين و

 

 

 ."برنامج الوحدة التي سوف نتدارسها بمشيئة هللا هو "مدخل إلى دراسة اللغة

المدخل كما تعرفون هو اسم مكان يحدد بالضبط منطقة معينة هي مكان الدخول، و

أو هي بوابة ندلف منها إلى الداخل. بالطبع االستعمال هنا مجازي ولكنه يحيلنا إلى 

ي مفهومتكون من خالل فرش معرفي وغة سوف المقصود وهو أن دراستنا لل

ة هدفها األساس النظر في علمية مرتبطة باللغنستشرف من خالله آفاق معرفية و

 .العلوماللغة وتحليل أنظمتها وما يرتبط بها من المعارف و

 .للطالب المبتدئ عنه غنىالهذا الفرش القاعدي و

فة وهي الصوت للغة من خالل مكوناتها المحددة والمعروللعلم فإن دراسة ا

الداللة هي مجال واسع يصعب حصره أو اإلحاطة به، ولكن والصرف والنحو و

في كل مكون على حدى وهو ف يستطيع الغوص في أعماق الدرس والطالب سو

ند المدخل فقط عألكاديمي، و بالتالي فإننا سنقف يتدرج في مدارج تكوينه الجامعي ا

 .عليها تكوينكم اللغوي و العلميمحاولين تأسيس قاعدة أساسية ينبني 

ي كل صرح وما يجب أن يكون عليه من متانة أنتم تعرفون أهمية البناء األساس فو

 .جودةوصالبة و



 

 

 

 المدخل اذن هو "الى دراسة اللغة"، فما هي يا ترى هذه اللغة؟

 هذا اللغز القديم الحديث؟

 هذه الخاصية المقصورة على النوع البشري؟

ة التي ال نجد لها شبيها عند الكائنات الحيالميزة البشرية بامتياز وهذه الخصيصة و

 التي تبقى مشروعية التساؤل حولها مطروحة االخرى وعلى اإلطالق و

منفتحة انفتاحا كليا على البحث اإلنتاج الضخم حولها الزالت دائما، بمعنى أنه رغم 

 .الجديدوالدرس والتجارب العلمية و

تناسل مع كل تقدم في الدرس تسوف لإلجابة على هذا السؤال وعلى اسئلة كثيرة جدا 

أصحاب بد من اللجوء الى أصحاب العلم وكل اختراق لعوالمه ومجاهله، المع و

منذ عصور سحيقة خلت شكلت الرصين حيث يتأكد لنا أن اللغة والنظر العلمي 

الفكرية القديمة أسمى المنظومة  احتلت فيغال من أهم شواغل الفكر البشري وشا

علوم متعددة، هر فكرية مختلفة وتواشجت في عالقات مترابطة مع ظوااألمكنة. و

دراسة لغاتهم من فأثمرت عند عدد كبير من الشعوب موروثا ضخما تمت من خالله 

كانت الدوافع لتلك الدراسات مختلفة كذلك فكانت مختلف جوانبها ومكوناتها، و

االسس وتعليمية الى غير ذلك من الدوافع  ألسبابفلسفية و ألسبابو دينية ألسباب

الدرس. ثم توالى قظت في نفوسهم الرغبة غي البحث والمنهجية التي ايرفية والمع

لمعرفة اللغوي يصب عبر التاريخ ويتقوى بالتالقح المعرفي والمستجد العلمي شالل ا

راسات العامة ليعلن لدمن حين آلخر ينتصب فرع علمي يخرج من صلب تلك او

ن وصلنا الى يفرض بفعل التطور العلمي وجوده علما قائما بذاته الى ااستقالليته و

غيرها من العلوم لم الداللة وعاللسانيات الحديثة وعلم األصوات واالنحاء الحديثة و

 .المرتبطة باللغة

مختلف تخصصاتهم الدارسين من رت منذ القديم انتباه الباحثين وقلنا إن اللغة اثا

ب بل هي المعرفية ألنهم كلهم انتبهوا الى انها ليست فقط اداة تعبيرية تواصلية فحس

 .القوانين له قدرة فائقة على التماهي مع انشطة العقلنظام معقد من العالمات و

هتمون باللغة من جميع مناحيها. المفقد انبرى للبحث فيها الفالسفة والعلماء وبالتالي و

هذا الحرص على دراسة العربي سوف نلمس هذا االهتمام و وروث اللغويفي المو

ابن والجرجاني وابن حزم عالم اللغويين أمثال: ابن جني واللغة عند عدد كبير من اال

 .غيرهم كثيرفارس وابن خلدون و



 

 

 

في هذه المرحلة سوف ننطلق اذن من محطة اساسية وهي تحديد مصطلح اللغة، و

 والتعريف من الوقوف عند بعض االمور من قبيل الفرق بين التحديد  سال بأ

 .الوقوف عند مسألة االصطالح باعتبارها أدوات اجرائية البد للطالب من اكتسابهاو

الحقل المفهومي لمصطلح اللغة.  ثم تحديد مجموعة من المصطلحات التي تدور في

ن االختالف ان لم نقل نحن نتفحص تلك المصطلحات أن هناك نوعا موسنالحظ و

هي في طور نشأتها، الن معظم تباس المرتبط بتحديد المصطلحات واالل

المصطلحات اللغوية العربية لم يتضح منذ البدايات االولى لتشكل الفكر اللغوي 

االداة، تستقر إال بعد استقرار التصور واكتمال النظر واستحكام المنهج و العربي، فلم

 .الى الخصوصفانتقلت من العموم 

 ...من هذه المصطلحات نجد اللفظ، القول، الكلمة، الكلم، الكالم، اللسان، الجملةو

وهي بعد ذلك سوف نتقدم في الدرس ليتعرف الطالب على مكونات الدرس اللغوي 

 .علم الداللةثم الصرف والنحو و الصوت

لم من حولنا الى من خاللها العاان اللغة اداة عجيبة ينتقل بها واتفقنا جميعا على 

نظرتنا واحاسيسنا و بأفكارناينبعث من جديد من ذواتنا محمال وومشاعرنا اذهاننا 

يخ الى االجيال الالحقة لتصبح بذلك اللغة جسرا يصل الى الوجود تم ينتقل عبر التار

 .الفكربين الحياة و

ت ضيع الذي اختلف حولها الباحثون والدارسون في جميع الحضارامن اهم المواو

غة حيث ذهبوا في ذلك مسألة نشأة اللاللغات و أصلعند جميع الشعوب مسألة و

الى فرق متمايزة. وهو موضوع على طرافته  أصلهاانقسموا في تحديد مذاهب شتى و

المغرية بالتأمل الزال يفتقر الى دالئل علمية صارمة. وكثير من النظريات 

مين او التأمل بمعنى انه ليست هناك المطروحة فيه تقوم اساسا على االعتقاد او التخ

 .ادلة علمية تثبت صحة هذه النظرية او تلك

ونحن سوف نعرض لهذه النظريات من باب اإلحاطة بمعظم القضايا التي نوقشت 

 .عند اللغويين العرب القدامى

يتصل اتصاال وثيقا بمسألة ضوع اخر ال يقل اهمية عن سابقه وثم ننتقل الى مو

بالنسبة للطالب المبتدئ قد  ألنهو الفرق بين علم اللغة و فقه اللغة دراسة اللغة و ه

 .يحدث الخلط بينهما

 



 

 

في ابسط معانيه هو الدراسة العلمية للظاهرة linguistique اللغة كان علم  إذاو

ومنها ترجمه الى اللغة العربية لجد لهذا المفهوم مصطلحات متعددة ن فإننااللغوية 

ما و نحن هنا لسنا بصدد التطرق الى المصطلحأو غيرها. و ةاأللسنيأو  اللسانيات

لكن األهم عندنا هو الوقوف يه من مشاكل على مستوى التحديد واالصطالح ويعتر

بعض األسس للمدخل نحدد من خاللها المفهوم وعند اللسانيات الحديثة وقفة مالئمة 

 .التي تقوم عليها اللسانيات

 

هللا قد ارسينا قاعدة معرفية اساسية البد للطالب المبتدئ  بهذا سوف نكون بمشيئةو

 .من الوقوف عليها
 

 

 
 



 

 

 الفصل األول : وحدة مدخل إلى دراسة اللغة

 مسلك الدراسات العربية

 

 الثانية الحصة

 

 

 : األدوات اإلجرائية التي يجب إكتسابها في هذا المدخل

 أهمية تحديد المصطلح 

 تعريف اللغة 

 

 :تحديد المصطلح

 

تجنب المغالطات واألحكام تحصيل المعرفة ودورا أساسيا في يلعب تحديد المصطلح 

وإشكالية المصطلح هي إشكالية مرتبطة بالعلوم والمعرفة في عالقتها المسبقة. 

وقد  .إشكال مرتبط كذلك باللغة عرفته الشعوب جميعهاوهو بالمفاهيم المؤطرة لها. 

اهتموا بوضع وكبيرة للمصطلح حضارتهم عناية في مطلع أولى العرب 

من كثير من األلفاظ واستفادت اللغة العربية بة لعلومهم، المصطلحات المناس

لغات وشعوب أخرى ا على ذلك االنفتاح على حضارات ووالمعاني الجديدة ساعده

منها ووقد الفت حول ذلك المؤلفات، كاليونانية والفارسية والهندية وغيرها. 

صطالح الفنون اكشاف "ومفتاح العلوم للخوارزمي و التعريفات للشريف الجرجاني 

ي الحدود في النحو لعليد العلوم لجالل الدين السيوطي ومعجم مقالوالعلوم للتهاوني و

  بن عيسى الرماني وغيرها كثير. 

 

 



 

 

المفاهيم الجديدة التي لمرحلة عرفت زخما من المصطلحات وان امما يدل على 

ي تم االتفاق على استعمالها النظرية التوى إطار يؤطر للتصورات الفكرية احتاجت إل

لتقوم بوظيفة أساسية وهي تجسيد نتائج الدراسات هذا العلم أو ذاك من طرف رواد 

فالمصطلحات إذا هي عبارة عن مجموعة من الكلمات  والبحوث المتوصل إليها. 

التي تم االتفاق على استعمالها من طرف مجموعة من الباحثين لتقوم بوظيفة تتمثل 

ووضعها في قالب لغوي يضمن تواصال فعاال  الدراسات و نتائج البحوث  في تجسيد

 .بين مختلف فئات المستعملينومفيدا 

 .فالمصطلحات هي مفاتيح العلوم على حد تعبير الخوارزمي

مسألة ملحة تشغل بال العلماء وفي العصر الحديث وبعدما أضحت أهمية مصطلح 

هو علم قائم و terminologie علم المصطلحية وهووالدارسين ظهر علم جديد 

 .بذاته يدرس المصطلح ويدرس أسس صياغة مبادئ تحكم المصطلحات الجديدة

العربي أهمية كبيرة في الفكر اللغوي العربي المعاصر يكتسي المصطلح اللساني و 

غناها وتطورها في موطن آخر يعكس و يسلط الضوء على النظريات اللسانية  ألنه

 .جديد وهو العالم العربي

أهمية موضوع اكتسى وكيف أنه بعد هذه الوقفة القصيرة أمام مفهوم المصطلح 

سوف ننتقل بذاته.  قائماعلما انتصب كبيرة منذ القدم وعند جميع الشعوب إلى أن 

ونحاول وضع وهو مفهوم "اللغة" األساسي واألهم في دراستنا هاته  إلى المصطلح

 .تعريف لها

عند اصحاب االختصاص بالطبع وكما سبق أن قلنا: التعريف سوف نلتمسه 

أهمية كبيرة عندهم وسوف نرى بأنه اكتسى عند اللغويين العرب القدامى  وباألخص

يرة من اهمها: تطور الفكر اللغوي من اهتمامهم ألسباب كثوشغل جزءا مهما جدا 

من تطورات علمية وتيارات فلسفية وكالمية به المرحلة العربي نتيجة ما تعج 

لنتعرف ثم بعد ذلك سوف نحاول تتبع تطوره وحركة قوية في مجاالت اللغة والفكر 

هي تعريف ولعل أول محطة يجب التوقف عندها عليه في اللسانيات الحديثة. 

 ."اللغة"

 

 تعريف "اللغة"
 :معجميا

 

: الصوت، ، واللغايقال: لغوت باليمين : "من لغا يلغو لغوا، أي قال باطال، اللغة: لغة 

أيضا"  ولغات  مثل برة و برًى وجمعها لُغًى والهاء عوض واللغة أصلها لُغَّي أو لُغَّو 

)ت صحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري كتاب الصحاح تاج اللغة و

 )ه393



 

 

 

ال يعتد به من الكالم وغيره وال يحصل ما السقط ولعرب "اللّغو واللّغا : وفي لسان ا

ابن منظور. قال تعالى في كتابه الكريم لسان العرب مادة لغا  وال نفع"منه على فائدة 

و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم." سورة البقرة  "ال يؤاخذكم هللا باللغو في ايمانكم

 ٢٢٥آية 

ُت ومعرفة حروفها فإنها فُع  و"أما تصريفها  لُغ وة اصلها و تكلمُت  أيلَة من لَغَو 

 33الخصائص البن جني ج م ص ككرة..." 

وكذلك اللغو إذا هذى وقيل منها لغى يلغي كرون وككرات قالوا فيها لغات ولغون و

 هللا سبحانه وتعالىل قا

من قال في الجمعة صه  أي بالباطل وفي الحديث""  وإذا مروا باللغو مروا كراما"

 .اي تكلمفقد لغا" 

اللغوي وما تفيده هذا ما جاء في تعريف الكلمة من حيث المعجم ونعني به جذرها 

 .وضعها عند العرب أصلفي 

وهنا سوف نالحظ أن المسألة عرفت نقلة وسوف ننظر اآلن تعريفها اصالحيا. 

إن دلت على شيء فإنها تدل على نوع من التطور في الفكر وفي النظر نوعية 

وكما سبقنا به القول الذي والتصور المنبني على خلفيات فكرية معرفية متنوعة )

تيجة تطور كل مناحي نعلمية محضة ألسس نظرية دينية وفلسفية وكان نتاجا بدوره 

واالتصال التثاقف  دون أن ننسى مسألةالنص الديني. ارتباطها بعلوم اللغة و

صرح بالحضارات األخرى وغيرها من الشروط التي أسهمت حقيقة في بناء 

 )الموروث اللغوي العربي

 

 :اللغة اصطالحا

بشكل واضح من مفهوم  اقترب بهالخصائص تعريفا للغة  في كتابهيفرد ابن جني 

يقول: "حد اللغة اللغوية الحديثة، هذه الظاهرة كما أصبحت تطرح في الدراسات 

وهذا التعريف . ٣٤ص  ١الخصائص ج  اصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم."

يظهر جوانب أساسية تميز اللغة فهو يؤكد أوال على الطبيعة الصوتية على ايجازه 

تقل إلى وظيفتها االجتماعية من حيث تحقيق التواصل ونقل الحس والفكر للغة ثم ين

كما يشير إلى انتمائها في مجتمع يستخدمها في خصوصية وتمايز عن الجماعات 

في بن جني مسألة للغة عند اأن نستشف من هذا التعريف ويمكن اللغوية األخرى. 

طبيعية صوتية سمعية  الخصوصية وهي أن اللغة عنده هي ذاتغاية األهمية و

وبالتالي تم إقصاء كل أشكال التواصل األخرى من إشارات ورموز من هذه اللغة 

 .التي حاول وضع تحديد لها

 



 

 

"حد اللغة  مختصره: وقد توالت بعد ذلك التعريفات: نورد منها قول ابن الحاجب في 

 "كل لفظ وضع لمعنى

لغات عبارة عن االلفاظ الموضوعة وقال االسنوي في شرح منهاج االصول: "ال

 "للمعاني

يعبر بها كل قوم عن  في كتاب التعريفات للشريف الجرجاني: " اللغة هي ماو

غة الفاظ يعبر بها عن المسميات وعن عرفها ابن حزم بقوله: " اللاغراضهم". و

 ".لكل أمة لغتهمالمعاني المراد افهامها، و

العالقات والروابط المعنوية  عبارة عن نظام من اللغةويقول عبد القاهر الجرجاني:" 

التي تستفاد من المفردات وااللفاظ اللغوية بعد أن يسند بعضها إلى بعض ويعلق 

 ".تركيب لغوي قائم على أساس اإلسنادبعضها ببعض في 

يه هي عبارة المتكلم عن مقصوده اعلم أن اللغة في المتعارف عليقول ابن خلدون:" و

فالبد أن تصير ملكة متقررة إلفادة الكالم، تلك العبارة فعل لساني ناشيء عن القصد و

 ".اصطالحتهافي العضو الفاعل لها وهو اللسان وهو في كل أمة بحسب 

كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات  تااعلم أن اللغابن خلدون كذلك: " ويقول 

نقصانها وتها وقصورها بحسب تمام الملكة ودجواللسان للعبارة عن المعاني ي ف

 ".وليس ذلك بالنظر للمفردات وإنما هو بالنظر إلى التراكيب

والملكة صفة راسخة تحصل من استعمال ذلك الفعل ويقول في شرح الملكة: "

 "...مرة بعد أخرى وحتى ترسخ صورتهوتكرره 

من ونالحظ أن هذه التعريفات رغم تفاوتها من حيث الشحنة الفكرية والتصورية 

 :الخصائص منهاحيث اإلحاطة والشمولية اال أنها تتفق جميعها على مجموعة من 

 اللغة اصوات منطوقة وهنا التركيز على الطبيعة الصوتية للغة. 

 ابن جني: حد اللغة اصوات

 ابن الحاجب: حد اللغة كل لفظ

 ابن حزم: اللغة الفاظ

 الشريف الجرجاني: اللغة هي ما يعبر بها

 ابن خلدون: عبارة المتكلم

 إن اللغة وسيلة تواصلية تعبيرية إنسانية اجتماعية 

 ابن جني: يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

 تبليغ المعاني = ابن الحاجب: كل لفظ وضيع لمعنى

 .المعانى المراد افهامهاابن حزم: التعبير عن المسميات وعن 

 الشريف الجرجاني: التعبير عن األغراض



 

 

 ابن خلدون: عبارة المتكلم عن مقصوده

 

 اللغة تختلف من مجتمع آلخر 

 ابن جني: يعبر بها كل قوم

 ابن حزم: ولكل أمة لغتهم

 الشريف الجرجاني: يعبر بها كل قوم

 .ابن خلدون: وهي في كل أمة بحسب اصطالحها

 

اختالفها عن وسائل التواصل عند واإلنسانية تبرز فرادة اللغة خاصية االختالف هذه 

ويمكن هنا أن نفتح قوسا نتساءل داخله عن لغة الحيوانات الكائنات األخرى مثال )

قالت نملة يا أيها النمل اتوا على واد النمل  إذاقال تعالى: "حتى هل هي لغة أم ال؟( 

. 18سورة النمل اآلية ال يحطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون( ادخلوا مساكنكم 

وجئتك من سبإ بنبإ يقين" ط به تحفمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم "تعالى:وقوله 

كافة الحيوانات لها لغاتها التي فالحشرات لها لغاتها والطيور و .22سورة النمل اآلية 

خاصية التنوع بلخبرات بينها، ولكن هل تتميز تمكنها من التواصل والتعارف ونقل ا

خاصية التجديد؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى البحث العلمي العميق وخاصية اإلبداعية و

 .للتوصل إلى إجابات دقيقة وإال فإنها سوف تبقى من قبيل التخمين والوهم

 ونالحظ أن هناك قواسم مشتركة بين هذهنعود إلى التعريفات السابقة للغة، 

نوع من التفكير العلمي القائم على المالحظة ووصف التعريفات، كما يمكن أن نلمس 

بل الدهشة هو تعريف ابن  أكثرير االنتباه ثالذي ي تعريفلكن الوتفسير الظاهرة. 

اللغة عنده نشاط عقلي ارادي يتحقق في حدود عادة كالمية لسانية، فخلدون للغة. 

كما أنها خاصية بشرية راسخة في واللغة تصبح ملكة لسانية بتكرار استعمالها. 

أن الصناعة فعل وإنتاج  إذبطبيعة هذا التشبيه النفس. وشبهها بالصناعة وهو واع 

يطور الصناعة أو إستطاع أن وعلى اإلطالق إنساني صرف فال كائن فوق األرض 

خاصية إنسانية ليس لها فهي كذلك اللغة أن يستعمل المواد واألدوات لصنع شيء. 

 وهي بالنسبة البن خلدون ملكة بشريةشبيه على اإلطالق عند الكائنات األخرى. 

وهذا يحيلنا إلى مسألة اإلكساب في  .تكرارالراسخة لكنها تحتاج إلى المران و

فالفكر )رغم أننا لسنا في سياق المقارنة التي ال يجب أن تكون، ات الحديثة اللساني

اللسانيات الحديثة هي اللغوي القديم هو وليد شروط ثقافية وفكرية وتاريخية معينة و 

ب اللغة عند ابن خلدون اكتساوتناول اللغة من خالل البحث العلمي(. علم حديث 

 وكذلك بواسطة المران اع اللغة سممعينة وفي بيئة لغوية بالترعرع يكون 

 



 

يمارسها بالتكرار وترديد المسموع ثم يصبح ووالطفل يسمع لغة محيطه دربة. الو

ملكة راسخة وهذا تصور جد متطور في  فتصبحلى التعبير بها وإجادتها قادرا ع

 .زمانه

ا معقدا ومتطوركما يبدو كما ينفرد الجرجاني بتعريفه للغة بتصور جديد ومغاير، 

ترتبط فيما بينها  ةتركيبي اللغة عنده نظام وعالقاتفنسبيا بالنظر إلى المرحلة. 

مما يحيلنا إلى معنوية وداللية، كما أنها تركيب لغوي يقوم على اإلسناد، بروابط 

وهذا المعنى ال يتأتى إال ى نعمللالجملة وهي الصورة اللفظية الدنيا للكالم والحاملة 

وجعل "معلوم ان ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض  خالل النظم يقول:من 

ثالث: اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق والكالم بعضها بسبب من بعض 

معلومة وهو ال يعدو ثالثة أقسام تعلق اسم باسم وتعلق اسم بالفعل وتعلق حرف 

 ".بهما

 



 

 

 الفصل األول : وحدة مدخل إلى دراسة اللغة

 مسلك الدراسات العربية

 

 الثالثةالحصة 

 

لمصطلح اللغة  يتعريف لمجموعة من المصطلحات التي تدور في الحقل المفهوم

 )اللفظ، القول، الكلمة، الكلم، الكالم، اللسان، الجملة)

 

 

القدامى أن هناك ستوضح تعريف مصطلح اللغة عند اللغويين العرب ننالحظ ونحن 

 يحاجة ماسة إلى التدقيق في مجموعة من المصطلحات التي تدور في الحقل المفهوم

وبالتالي فإن تحديدها سوف للغة )اللفظ، القول، الكلمة، الكلم، الكالم، اللسان، الجملة( 

 .وث اللغوي العربييساعد على معرفة داللة المصطلح في المور

 

 تعريف اللفظ: 

 

 .أي طرحتهقول أكلت التمر ولفظت النوى، نالترك،  لغة:

هو صوت خارج من الفم مشتمل على بعض حروف الهجاء، وهو ما اصطالحا: 

 .سان مهمال كان أو مستعمالنيتلفظ به اإل

فالمهمل ما يمكن ائتالفه الكلمة وذلك أنها تشمل المهمل والمستعمل، س جنفاللفظة "

ونحوهما، "كف" و  معنى نحو "صص"الواضع بإزاء من الحروف ولم يضعه 

 ، ألنه جماعة حروف ملفوظ ةوهذا ما كان مثله ال يسمى لفظ

 



 

 

عيش شرح ابن يلفظة كلمة." هكذا قال سيبويه: "فكل كلمة لفظة وليس كل بها." 

  70/ 1المفصل 

  

 تعريف القول: 

 

اللسان تاما به جاء في تاج العروس: "القول: الكالم على الترتيب او كل لفظ مذل 

 ".كان أو ناقصا

اللسان تاما  كل لفظ قال بههو عرب: القول الكالم على الترتيب ووجاء في لسان ال

 .والمفعول مقولقائل والفاعل قال يقول قوال  : كان أو ناقصا، تقول

وقال سيبويه: واعلم ان قلت في كالم العرب انما وقعت على أن تحكي بها ما كان 

وقام زيد، ويعني بالقول األلفاظ زيد منطق يعني بالكالم الجمل كقولك: كالما ال قوال، 

في كتابه الخصائص: بن جني اويقول ينبني الكالم منها كزيد وعمرو المفردة التي 

فالتام هو المفيد، لفظ مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا انه كل فأصله "وأما القول 

الناقص ما كان بضد ذلك. نحو وما كان في معناها من نحو "صه" وأعني الجملة 

 72ص  1زيد، محمد." الخصائص ج 

ير جنسه القريب فهو بهذا القول نوع تحت مصطلح اللفظ ويسمى هذا األخفمصطلح 

 .المعنى أخص من اللفظ

 

 تعريف الكلمة: 

 

 .عرفها ابن الحاجب بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد

عرفها الزمخشري بقوله: "الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع وهي و

 .70ابن يعيش شرح المفصل ص االسم والفعل والحرف". جنس تحته ثالث أنواع: 

لمة جنس لشمولها لكل واحدة منها، وكل واحد منها نوع، اذ حقيقة الجنس فيه فالك"

 .اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجبموجودة وهي الكلمة" 

 

 

 

 



 

 

 تعريف الكالم: 

 

يقول ابن يعيش: "اعلم أن الكالم عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد 

 ".لمعناه ويسمى الجملة

ويقول الزمخشري "والكالم هو المركب من كلمتين اسندت احدهما إلى األخرى 

 ".اسمووهذا ال يتأتى إال في اسمين أو فعل 

سراج في األصول في النحو: "الكالم يتألف من ثالثة أشياء اسم وفعل ال بناويقول 

 "والقولباب القول على الفصل بين الكالم وحرف" كما عرف ابن جني الكالم في "

القول الذي قد يكون اصواتا يقول: "الكالم الذي ال يكون اال أصواتا تامة مفيدة... 

 "...غير مفيدة و آراء معتقدة

الكالم عنده ما كان من األلفاظ قائما برأسه مستقال بمعناه : "ان هسيبويوينقل عن 

الم لما قدم الفصل إذ لو كانت حال القول عنده حال الكالقول عنده بخالف ذلك، وأن 

بينهما ولما أراك فيه أن الكالم هو الجملة المستقلة بانفسها الغانية عن غيرها وأن 

القول ال يستحق هذه الصفة من حيث كانت الكلمة الواحدة قوال وإن لم يكن كالما". 

 .1ج  19الخصائص ص 

ل قد يكون من ويقول: "الكالم النه وضع على االستقالل واإلستغناء عما سواه والقو

 ".الفقر إلى غيره

 .ويقول: "سمو ما كان من األلفاظ تاما مفيدا كالما." الخصائص

 

 تعريف الكلم : 

 

سيبويه كتابه بقوله: "هذا باب علم ما الكلم  افتتحكلمة.  الكلم اسم جنس جمعي واحده

 ".من العربية

أو غير مفيد فإذا قلت فهو يقع على ما كان جمعا مفيدا جماعة "كلمة" واما الكلم ف"

دة منه وال يقال له كلم النه ليس فهو كالم لحصول الفائأو "زيد قائم" "قام زيد" 

ما زيد زيدا قائم" و " أناقل الجمع ثالثة، ولو قلت :" كان من جزأين او  بجمع إذ

فالكلم اخص من الكالم كالما من جهة إفادته ويسمى كلما ألنه جمع، قائم" كان 

 أي بسبب أي الكالم( و أعم منه )بار إشتراط التركيب منها، أي من الثالث باعت

 



 

 

فهو اخص من )أي الكلم(  هسكعئدة منه كما علم من حده والكالم عدم إشتراط الفا

الكلم بإشتراط الفائدة فيه كما علم من حده واعم منه بعدم إشتراط التركيب من 

 .شرح الحدود في النحوه( في كتابه 972اكهي )ت فالثالث" ال

الكالم يتألف من كلمتين تسند أحدهما الى األخرى اما  فالفرق بين الكلم والكالم ان

الكلم فهو اعم من جهة المعنى النطالقه على المفيد وغيره وأخص من جهة اللفظ 

كالم لوجود الفائدة قام أبوه" زيد " لكونه ال ينطلق على المركب من كلمتين فنحو

إن قام زيد" بالعكس" "وقام زيد" كالم ال كلم و "لوجود الثالثة بل األربعة. كلم و

 .20ص  1ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ج

شرطه وكذلك الجمع. ل يطلق على المفيد وغير المفيد وفالكلم اعم من الكالم ألن األو

 .ا الكلمةموالكالم شرطه التركيب مع اإلفادة ومادته

الكالم إنما هو لغة العرب عبارة عن وفي عالقة الكالم والقول يقول ابن جني:" 

مة برؤوسها المستغنية عن غيرها وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة ئااأللفاظ الق

أنه قد صرفا وتأن القول عندها أوسع من الكالم  تبتالجمل على اختالف تركيبها و

عتقاد ورأي اللفظ وجرس." ايقع على الجزء الواحد وعلى الجملة وعلى ما هو 

 32ص  ١الخصائص الجزء 

 

  الجملةتعريف: 

 

اعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره مالجملة جه( "517جاء في العين للخليل )ت 

 ."والكالم من الجملةله الحساب، وأجملت 

 ."مكتفيا بنفسه وهو الجملةكان وفي لسان العرب "الكالم ما 

مصطلح الجملة شأنه شأن معظم المصطلحات العربية لم يتضح منذ البدايات األولى 

اكتمال النظر وصور تالعربي فلم تستقر اال بعد استقرار اللتكون الفكر اللغوي 

ولعل مصطلح الجملة فانتقل من العموم إلى الخصوص. إستحكام المنهج واألداة، و

 .سيبويهمع باب المسند والمسند إليه" أضمر أوال في "قد 

حيث قال: ويقول قد ه( 207راء )ت فالعلى أن مصطلح الجملة النحوي ظهرا عند 

فتكون الجملة المرفوعة في المعنى كانك قلت تبين لي اقام زيد أو عمرو، لي تبين 

هو  ألنهإنما كان الفاعل رفعا وفي قوله: "ه( 285ت وفي استعماالت المبرد )" ذلك.

 الجملة ما يحسن  وحين عرفها بقوله: "لحسن السكوت عليها" والفعل جملة 



 

 

ص  ١س المبرد المقتضب جابأبو العخاطب." مالسكوت عليه وتجب به اإلفادة لل

146. 

هما الى االكالم هو المركب من كلمتين اسندت أحدعرفها الزمخشري بقوله: "و

أو في فعل ر صاحبك شبزيد أخوك واألخرى وذلك ال يتاتى اال في اسمين كقولك: "

الزمخشري المفصل في وانطلق بكر ويسمى الجملة." واسم نحو قولك: ضرب زيد 

 .3علم العربية صفحة 

ومن النصوص التي تستند في تعريف الكالم على شروط االستغناء واإلفادة ما ورد 

 ةكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحاابن جني بانه: "في تعريف 

 17ص  ١ابن جني الخصائص ج الجمل." 

هو في لغة ن جني بين مصطلحي الجملة والكالم في قوله عن الكالم: "باوقد جمع 

العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها 

بت أن القول عنها اوسع من الكالم ثوة بالجمل على اختالف تركيبها، الصناعاهل 

قد يقع على الجزء الواحد وعلى الجملة وإلى ما هو اعتقاد ورأي اللفظ تصرفا وانه 

 .32ابن جني الخصائص ص وجسر" 

اعلم أن الواحد من االسم والفعل والحرف : "ه(471القاهر الجرجاني )ت بدويقول ع

 "سمي جملةأفادا نحو )خرج زيد( سمي كالما وكلمة فإذا ائتلف منها اثنان فى يسم

نستنتج ان النحاة ذهبوا في تحديدهم لمفهوم الجملة اتجاهين: اتجاه يقوم على اإلسناد 

مسند ومسند إليه واتجاه يعول على المعنى أي أن الجملة هي ما دلت على معنى 

 .يحسن السكوت عليه
 

 

 
 



 
 

 الفصل األول : وحدة مدخل إلى دراسة اللغة 

 مسلك الدراسات العربية

 

 ة بعارالحصة ال

 

 

جميع   في  اللغوية  الدراسات  تطوير  في  كبير  فضل  القدامى  العرب  للغويين  كان 

     مستوياتها 
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I. المستوى الصوتي 

 

 :تعريف الصوت

السكيت:  الجرس والجمع اصوات.  لغة:   ابن    ،الصوت صوت اإلنسان وغيرهقال 

أي شديد الصوت ورجل صائت أي حسن الصوت  ورجل َصيّت الصائت الصائح و

 .ابن منظور لسان العرب  -

 .من االغنيات صوت من األصواتكان ضرب :  وفي كتاب العين للخليل

 

صناعة االعراب: "اعلم أن الصوت عرض  سر   ه كتاب فييقول ابن جني  اصطالحا:   

شفتين مقاطع  الوالفم وحتى يعرض له في الحلق    .متصال.النفس مستطيال    عيخرج م

امتداده  تثنيه   المقطع  عن  تختلف اجراس واستطالته فيسمى  له حرفا،  إنما عرض 

 ".الحروف بحسب اختالف مقاطعها

دفعة الصوت سببه القريب تموج الهواء وجاء في رسالة أسباب حدوث الحروف: "

 .56ابن سينا ص بسرعة وبقوة من أي سبب كان."  

يتكون الصوت  "    33ويقول محمود فهمي حجازي في كتابه مدخل إلى علم اللغة ص  

ووجه  المزمار،  النفخ مثل الناي وصوات في االت  اللغوي على نحو يشبه حدوث اال

ر الشبه بين حدوث الصوت اللغوي من جانب وصوت االت النفخ من الجانب اآلخ 

كليهما   مغلق  ان  ممر  محدد خالل  اتجاه  في  الهواء  من  عمود  يتحرك  بأن  يصدر 

فتحدث له في طريقه درجات مختلفة من االيقاف أو االعتراض في مواضع مختلفة 

 ".فيتنوع الصوت تبعا لذلك

الهواء خارجا  "ويقول:   تيار  يوجد  أن  الزفير والبد  هواء  من  يتكون  من  الصوت 

القصبة  عبر  النطق.    الرئتين  يتم  لكي  يعبر    يمضي وعندما  الهوائية  الهوى  تيار 

ز بين االصوات  ي تمينتج عن وجود هذا التوتر أو عدم وجوده  ت الوترين الصوتيين و

 .مدخل إلى علم اللغة محمود فهمي حجازي  34اللغوية..." ص

 :174وهو كذلك عند بسام بركة في كتابه علم األصوات العام صفحة 

"الصوت ظاهرة فيزيائي وسمعية تنتج عن إهتزازات جسم معين تولد تغيرات في  

 ".ضغط الهواء المحيط وتنتقل من مصدرها إلى األذن في تموجات متالحقة

 

 



 

 

 :أقسامه

 :إلىقسم االصوات اللغوية نت

"  )   صوامت • حروفا(:  الرئتين  المسمات  من  الزفير  هواء  يندفع  النطق  عند 

محاوال على القفص الصدري ويمضي هواء الزفير  الحاجز  بتأثير الحجاب  

 يحدث نوع من اإلعتراض   consonnes الخروج وعند النطق بالصوامت

الزفير قد يكون هذا االعتراض كامال أو جزئيا ففي كل  يعوق خروج هواء  

ظل لوقت  ييحدث هذا االعتراض ومن الطبيعي أن  النطق بالصوامت  ت  حاال

جدا   وتختلف  قصير  يزول  فيها  الثم  يتم  التي  النقطة  ناحية  من  صوامت 

مدخل إلى علم اللغة محمود   "االعتراض أي النقطة التي يصدر فيها الصوت

 .39 ص فهمي حجازي

 

فال يحدث هذا االعتراض    voyellesاما في حالة النطق بالحركات  :  صوائت •

 .عن طريق وضع الشفتين ووضع اللسان بل تتحدد طبيعة الحركة 

يجعلنا   نحو  على  الهواء  مجرى  يشكالن  األخرى.  وهما  عن  الحركة  نميز 

وهي بهذا تختلف عن  وضع االستدارة  الشفتان  مثال تنطق بأن تتخذ  فالضمة  

 .40تتخذ الشفة وضع االنبساط." ص  ففيهما ة والكسرة الفتح 

 

ص  :  الحركات • االعراب  صناعة  سر  في  جني  ابن  أن  "    17يقول  اعلم 

فكما أن هذه  لياء والواو. اوهي األلف وين لوالالمد  عاض حروف  بأ  اتالحرك

فالفتحة  ضمة. الالفتحة والكسرة و  هيوالحروف ثالثة فكذلك الحركات ثالث 

 ".ضمة بعض الواوالواأللف والكسرة بعض الياء  بعض  

 

العلمي والتكنولوجي  تطورا كبيرا جدا بفضل التطور  المستوى الصوتي قد تطورا  و

 التحديد الدقيق لمجموعة من األمور المتعلقة بوظائف األعضاء  في  اسهمااللذين  

 :وتنقسم الدراسة الصوتية إلى قسمينوغيرها.  النطقية 

 

 

 

 



 

 

وهو علم يدرس الصوت المفرد ويهتم  phonetics : علم األصوات اللغوية  •

 :بثالث مراحل

 مرحلة نطقية  => مرحلة إصدار الصوت

 مرحلة فيزيائية  => في الهواءالصوت مرحلة انتقال 

 مرحلة سمعية => مرحلة استقبال الصوت في األذن 

 

وهو العلم الذي يبحث في األصوات   phonologie :علم وظائف األصوات •

 .وما يترتب على اختالفهامن حيث وظائفها في اللغة وطريقة تركيبها 

 

II. المستوى الصرفي: 

 

 الصرف مصدر فعل صرف 

 مصدر فعل صّرف فالتصري

وتصريف ومن ذلك قوله تعالى "تغيير والتقليب،  التحويل واليدالن على معان منها  

وتصريف اآليات  بأحوال مختلفة.  ومتعددة  فهي تأتي من مناح  ها  أي تغييرالرياح"  

تعيينها   الشيء  أي  ردّ  والّصرف  متعددة  وصور  مختلفة  أساليب  وجهه  في  على 

 .وصرفه صرفا. لسان العرب

إنما هو لمعرفة انفس الكلم  التصريف ف"..   :فقد عرفه ابن جني بقولهصطالحا: اما ا

" و  قام بكرإنك إذا قلت: "ال ترى  إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، اوالنحو  الثابتة،  

االعراب الختالف  حركات حروف  فإنك خالفت بين  "مررت ببكر"   ورأيت بكرا"  "

فقد كان من الواجب على من  وإذا كان ذلك كذلك  تعرض لباقي الكلمة.  ولم  العامل،  

  ينبغي الن معرفة ذات الشيء الثابتة  بمعرفة التصريف،    النحو ان يبدأ  ةعرفمأراد  

الضرب من العلم لما كان عويصا اال ان هذا  قلة،  أن يكون أصال لمعرفة حاله المتن

ثم جئ به بعد  قبله  بدئ  صعبا.   النحو،  النحو موطئا ليكون االرتياض  بمعرفة  في 

وعلى تصرف الحال..." المنصف  ومعانيه  أغراضه    ةومعينا على معرفللدخول فيه،  

وما    ١/    ٣، القاهرة. ج  إبراهيم مصطفى، دار إحياء التراث القديم  تح عبد هللا امين،  

 .بعدها

 

 



 

 

"  ويقول   كذلك:  جني  الكلمة  ابن  إلى  تجئ  أن  وجوه وهو  على  فتصرفها  الواحدة 

 .الشتى" المنصف

علم بأصول تعرف بها أحوال بنية الكلم    التصريف"  :  (ه  6  قويقول ابن الحاجب ) 

محي الدين عبد الحميد  االستربادي، تح،  الرضى  شرح الشافية،  التي ليست باعراب"  

 .1/1ج  1975دار الفكر العربي، بيروت  وآخرون، 

فالتصريف تغيير الحروف األصول ودورها في األبنية  ه( "7ويقول ابن يعيش )ف

وفي الحال ضرب،  نحو قولك في الماضي:  تعاقب المعاني عليها،  المختلفة بحسب  

سيضرب،  يضرب   االستقبال  للفاعل،  وفي  فاالبنية  وضارب  للمفعول  ومضروب 

الذي هو )ض،ر،ب(   شرح ضروبها."  واحد موجود في جميع  مختلفة و األصل 

 .19ص 2/ 1988فخر الدين قباوة، دار األوزاعي بيروت، ط الملوكي، تح  

العربية يستعمل   التعريفات يظهر ان مصطلح الصرف عند علماء  من خالل هذه 

 تحويل:"  فاألول هوآلخر علمي،  أحدهما عملي واعلى معنيين متكاملين للداللة  

المصدر ال تحصل إال بها كتحويل  االصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة  

المفعول   واسم  الفاعل  اسمي  الزمان  التفضيل    واسمإلى  والتثنية  والمكان  واسمي 

 .وما إلى ذلكوالتأنيث والتذكير والجمع 

فتتحول الكلمة بنية الكلمة الختالف المعنى المراد  هو تغير  والصرف بهذا المعنى  

وداللتها معناها  يغير  مما  اخرى  بنية  الى  االصلية  بنيتها   .من 

وما طرأ على  ه  يبحث في اللفظ المفرد من حيث بناؤه ووزناما الثاني فهو العلم الذي  

ما يطرأ هيكله من نقصان وزيادة، فيدرس اصول الكلمات والزيادات التي تلحقها و

او ادغام او امالة، وما يعترض اخرها مما ليس    حذفعليها من اعالل او ابدال او  

 .ال بناء كالوقف او غيرهاعرابا و
 


