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ِّمةالمقد ِّ
 

د المرسلين محمد، وعلى آلهو على سي   والسالمُ  العالمين، والصالةُ  هلل رب   الحمدُ 
 .المنتجبين الطاىرين، وصحبو الغر   الطيبين
 أما بعد،
ىها منه  ميمه ، بهدأت بواريرُ  خطهواتٍ  العربيه ِ  فهي الهبالدِ  اللساني   فقد خطا البحثُ  
قهههرن الما هههي، وتحديهههدا بعهههد عهههودة الموفهههدين المصهههريين مهههن الجامعهههات ات الخمسهههيني  
الحديثهه ، وعههرعوا بعههد عههودتيم  اللسههاني   التفريههرِ   ، حيههث درسههوا ىنههاج منههاى َ األوروبي هه

، الصههههوتي ت جميههههت مسههههتويات الههههدر  اللسههههاني  غط ههههبنعههههر بحههههوثيم اللسههههاني  التههههي 
 والصرفي ، والترريبي ، والداللي (.

 مهها احتهاج معهو الهى أبحههاثٍ  عِ والتنهو   مهن الرثهرةِ  العربههي   اللسهاني   اطُ لقهد رهان النعه 
، والرعههع بالدراسهه  والتمحههيغي بغيهه  أرخنتههو تقههع علههى حههدود ىهه ا النعههاط ودراسههاتٍ 
 صول المعرفي  التي انطلق منيا، وبيان االتجاىات التي سلريا.عن األُ 
مراجعههه   لهههىإ سهههعت  ٌ أراديمي ههه وظيههرت فهههي ثمانينيهههات القهههرن الما هههي دراسهههاتٌ  

، وبيههان القيمهه  النظريهه  والمنيجيهه  للرتابهه  اللسههاني  والتههيريل لههو العربههي   الههدر  اللسههاني  
حلمهي خليهل فهي رتابهوع العربيه  وعلهم  الباحهثُ  ن ىه ا المعهروعَ العربي  الحديث ، وقد دع ه

 ، و علهههى جيهههود الوصهههفيين العهههرب اللسهههاني ط  فيهههو ال هههو َ الههه ي سهههل   ،عاللغههه  البنيهههويّ 
 رىا الباحثون المغارب ، وىم رهل  سط   ،وأصال ا عمقً و  سع ً  أرثرُ  ظيرت بعد  لج أبحاثٌ 

قههرا ة لسههاني  جديههدةع،  -وبع فههي رتابههوع المنههوال النحههوي العربههيععهها الههدين مجههد مههن
يهها رتابوعاللسههانيات العربيهه  أىم   فههات، لعههل  مههن المؤل   والباحهث مصههطفى غلفههان فههي عههددٍ 

ع، والباحهههث حهههافظ والمنيجيههه  سههه  النظريههه فهههي المصهههادر واألُ  نقديههه  دراسههه  -الحديثههه 
تحليليهه   دراسهه  -اسههماعيلي علههوي فههي رتابههوع اللسههانيات فههي الثقافهه  العربيهه  المعاصههرة

 .في ى ا االتجاه تسيرُ  خرىأُ  ف ال عن دراساتٍ  ع،عراالتووا   يالتلق   ق ايا في نقدي 



 تتخهه ُ  يههايهها تختلههع فههي أن  ، لرن  عههامّ  ههمن ىهه ا المعههروع ال ىهه ه الدراسهه ُ  وتنههدرجُ  
اخههههتالع  علههههى مههههن المو ههههوعات التههههي تناوليهههها اللسههههانيون العههههرب اً ا محههههددمو ههههوعً 

نظهههرة اللسهههانيين  لهههى متابعههه إ  سهههعت إ الداللههه يمدارسهههيم اللسهههاني ،  لهههج ىهههو مسهههتوى 
سهه  التههي انطلقههوا منيهها واالتجاىههات ، ومحاولهه  الوقههوع علههى األُ العههرب ليهه ا المسههتوى

 سلروىا. التي
ي النتهاج اللسهان تهرى أن   المعاصهر فرهرةٌ  خي الهدر  اللسهاني  ؤر  لقد سادت عند مُ  

 ،، واتجههاه تفسههيريّ اتجههاه وصههفيّ  ين:ينههدرج فههي مجملههو فههي اطههار اتجههاىين لسههانيين اثنهه
وبيان األسباب التي مهن أجليها جها ت الظهواىر  الى التفسير الوصعَ  ويتجاوا أصحابُ 

 مههههن جيهههه ، والتيههههارُ  الوصههههفي   ن، التيههههارُ ل ىهههه ين االتجههههاىي، ويمث هههه*علههههى مههههاىي عليههههو
التيهار األول فهي أغلهب األحهوال    يقتصهر نعهاطُ خهرى، إأُ  مهن جيه ٍ  والوظيفي   التوليدي  

علهههى جمهههت المعطيهههات اللغويههه ، ومحاولههه  وصهههفيا وتصهههنيفيا فهههي مختلهههع المسهههتويات 
الثههاني  ي حههين يتجههاوا التيههارُ  الصههوتي ، والصههرفي ، والترريبيهه ، والدالليهه (، فهه اللغويهه 
 لى تفسيرىا.الصرع للظواىر اللغوي  إ الوصعَ 
فهههي ترتيهههب فصهههول الدراسههه ، التهههي جههها ت فهههي  ىههه ا التقسهههيمَ  ع الباحهههثُ ووظ ههه  
، فهي حهين در  الثهانيع الدالله  فهي عال  األولعالدالل  في اللسانيات الوصهفي ع بابين،

فيهههو علهههى الق هههايا النظريههه   ، ُترل هههمتمييهههدٌ  ىههه ين البهههابين اللسهههانيات التفسهههيري ع، ويسهههبقُ 
، ومررايه  علهم الدالله  ، والمصهطل ُ والمفيهومُ  النعهيةُ  ق  بههععلم الدالله ع، مهن حيهثُ المتعل  

 خرى، والفرق بينو وبين التداولي .األُ  لى مستويات الدر  اللسانيّ بالنسب  إ
هه  الوصههفي ع، فقههد جهها  فههي  بهههع الداللهه  فههي اللسههانيات الهه ي ُوِسههمَ  األولُ  ا البههابُ أم 

 الغههربيين للجانههب الههدالليّ  منيمهها بههالوقوع علههى رؤيهه  الوصههفيين األولُ  يَ نِههعُ فصههلين: 
ههمبحثههين، خُ  مههن اللغهه ، و لههج فههي ، ووقفنهها فيههو (لوصفي  البنيويهه اه منيمهها لهه غ األولُ ص 

، (الوصفي  الوظيفيهههه ه الثههههاني بهههه فههههي حههههين اىههههتم   ،عع دي سوسههههير، وبلومفيلههههد علههههى آرا 
 فيرثع.عر نا فيو آرا  عو 

                                                 
*
وهى ماسيتضح لنا في  ،خزي للدرس اللساني المعاصزإنَّ هذا التقسيم الينفي وجىد تقسيمات أ   
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ع، للحهههديث عنعالداللههه  فهههي اللسهههانيات الوصهههفي  العربيههه الفصهههل الثهههاني  وُجِعهههلَ  
بهههوارير نعهههية  للوقهههوع علهههى منيههها األولُ  رَ ِصههه، قُ  لهههج فهههي اطهههار ثالثههه  مباحهههث وِصهههي َ 

الثاني للرالم على الدراسهات الدالليه  الوصهفي  التهي  َغ ص  ، وخُ العربيّ  الدر  اللسانيّ 
مهن الرتابه   وىو لهونٌ  حى تمييديا، في اطار مايعرع بهع اللسانيات التمييدي ع،نحت من
، سههوا  أرههان رة للقههارئ العربههيّ س ههمي لههى تقههديم المعرفهه  اللسههاني  بصههورةٍ إ يعمههد ،اللسههاني 

فهادة لإل   باللسهانياتلهى التسهل  غ، أم قارئها يسهعى إالتخص   عالمَ  ى ا القارئ مبتدئا يل ُ 
ليه ا  يه ُ ي الموج  الغايه  التعليميه  ىه    لنها أن  خرى، وقد ات  أُ  معرفي ٍ  منيا في مجاالتٍ 
هه النههوع مههن الرتابهه . نههى عنههد خالصهها لدراسهه  نظريهه  المع ا المبحههث الثالههث، فقههد ُجِعههلَ أم 

ههه جيهههود تمهههام  صهههول ىههه ه النظريههه ، وريهههع أن  أُ  فيهههو عهههن انع، ُرِعهههعَ ام حس هههالباحثعتم 
هههبهههين الوصهههفي  والوظيفيههه ،  يههه ً توفيق ل مرحلههه ً مث هههاللسهههاني  تُ  حسهههان الت حين التحهههو  مو  
 من اللغ . الداللي   في معالجتو الجانبَ  اني  التي طرأت على أفراره، والسي مااللس

و لهج فهي فصهلين: وقهع  الثانيعالدالله  فهي اللسهانيات التفسهيري ع، ودر  البابُ  
مبحثههين: عههال  فههي   ي َ اللسههانيات التوليديهه ع، وقههد ِصهه علههىع الداللهه  فههي األولُ  الفصههلُ 
، وموقههههع النظريهههه  التوليديهههه  علههههى للسههههانيات التوليديهههه  المعرفيهههه َ  منيمهههها األسههههَ   األولُ 

الداللهههه  فههههي الدراسههههات  فههههي حههههين وقههههع الثههههاني علههههىاخههههتالع نما جيهههها منعالداللهههه ع، 
مهههن الباحثينععبهههد القهههادر  صهههناه لدراسههه  الجيهههود الدالليههه  لرهههل  التوليديههه  العربيههه ، وخص  

 ، ومحمد غاليم، وماان الوعرع.الفيريّ  الفاسيّ 
، وقهد انهتظم فيه جعلنهاه لدراسه  الدالله  فهي اللسهانيات الوظي، فالثهاني لفصلُ ا اأم   

المبهههادئ النظريههه  والمنيجيههه  التهههي  نههها فهههي المبحهههث األولىههه ا الفصهههل فهههي مبحثهههين، بي  
ي اللسهههانيات تلق ههه انههها فههي المبحهههث الثهههاني علههى الوظيفيههه ، ورر   قامههت علييههها اللسههانياتُ 

باحهههث أحمهههد المتورهههل طين ال هههو  علهههى جيهههود الالوظيفيههه  فهههي الثقافههه  العربيههه ، مسهههل  
ه لُ مهن يمث ه خيهرُ  هنجهاَ مُ  الداللي ي ألن   وأثرىها ، فرعهفنا عهن اسهياماتو و اللسهانيىه ا التوج 

النتهائ  التهي انتيينها  نت أىهمَ ت م   م ٍ بخات لنا الدراس َ و ي   غنا  اللسانيات الوظيفي .في إ
 الييا. 
 فههي ىهه ه الدراسهه  منيجها يقههوم علههى رريههاتين أساسههيتين اثنتههين لقهد سههلج الباحههثُ  

 ىما:



بعنههاه فههي أبههواب ىهه ه الدراسهه  وفصههوليا يقههوم علههى العههر  المههني  الهه ي ات   ان   -1
دالليون تفصههيلي لمهها رتبههو الهه والوصههع والتحليههل، ولههم يرههن مههن ورههدنا تقههديم نقههدٍ 

ن  لهج لهم يحهل دو  لتي ارت هوىا، غيهر أن  العرب المحدثون في اطار المناى  ا
 الموا ت. من في عددٍ  الداللي  لرتاباتيم توجيو نقدٍ 

نتاجهههات  معينههه ، يقهههرأ فهههي  هههوئيا لسهههاني ٍ  نظريههه ٍ  مقهههوالتِ  الباحهههث لهههم يتهههبنَ  ان   -2
ىبيههه  فهههي رؤيههه  م  تجهههاوا رهههل   العهههرب علهههى اخهههتالع مدارسهههيم، بهههل الهههدالليين

   لألولى. طبيعي ٌ  النقط  نتيج ٌ  ى ه دراستو، ويبدو أن  

 
مههن بعهه  الصههعوبات  نجههاا ىهه ه الدراسهه  لههم يخههلُ إ ه ىنهها أن   رههرُ  وممهها يجههدرُ 

الحصههول  المصههادر وصههعوب ُ  التههي اعتر ههت سههبيل الباحههث، تقههع فههي مقههدمتيا نههدرةُ 
بعهههد حصهههول الباحهههث ووات ىههه ه الصهههعوب ، ُجهههتُ  -مهههن اهلل وبف هههلٍ  -وعلييههها، غيهههر أن ههه

ههههه ىا ثالثههههه ُ ، أمهههههدُ بحثيههههه ٍ  علهههههى بعثههههه ٍ  اىا فهههههي رحهههههاب رليههههه  ا داب والعلهههههوم أعهههههير، ق  
 وميههمٍ  بٍ طي هه ى لههو لقهها  جمههتٍ   تسههن  إ االنسههاني ، جامعهه  محمههد الخههام ، فههي المغههرب،

مهههن النهههدوات  وح هههور عهههددٍ  رعهههاداتيم،مهههن البهههاحثين المغاربههه ، واإفهههادة مهههن إ ورهههريمٍ 
 الباحههثَ  نههت ىهه ه البعثهه ُ مر  قههد ميهها الجامعههات، و الميهه ، التههي تنظ  ميهه  العوالمههؤتمرات العل

ىه ه الدراسه ، وتحديهدا  لت عمهادَ التي عر    الميم   فاتمن المؤل   الحصول على عددٍ  من
 في بابيا الثاني.

 ال  لهبع  اتجاىاتيهمث  النما ج المُ  ى ه الدراس  أن   فصول على الحظومما قد يُ  
انتقائيهها أو   لهج للسههانيين العهرب دون سهواىم، ولههم يرهنمهن ا عهددٍ  دجيههو  فهي انحصهرت
فر ت نفسهيا  لساني ٌ  يا نما جُ علمي ، يقع في مقدمتيا أن   ما ران ل روراتٍ ن  ريفيا، وا  

ههدة، درسههت الداللهه  فههي د  محهه لسههاني ً  عههن جههدارة، مههن خههالل تبنييهها نظريهه ً   ا ههوئيا، أم 
معالجه  ق هايا  فهي دةٌ محهد  و  وا هح ٌ  منيجيه ٌ  رؤي ٌ  المحاوالت الداللي  التي لم ترن ليا

، لغيهاب االطهار النظهري اله ي تعهتغل نقهع علييها فقد اسهتبعدناىا ولهم الدالل  ومسائليا
   .، وتقرأ الدالل  في  وئوعلى ىديو

 



سههههتا تي المعههههرف  أُ  اجييهههها بحههههق  أُ  وعرفههههانٍ  مههههن رلمهههه  عههههررٍ  وفههههي الختههههام، البههههد   
سههدا  والسههؤال وا   الدراسهه ، وتابعتيهها بالمناقعهه ِ  رعههتِ  ول، التههيالههدرتورة لطيفهه  عبههد الرسهه

مههههن  عههههري ٍ  جيههههلٍ  سههههتا َ وأُ  سههههتا يَ أُ  وأعههههررُ  التقههههدير،و  الههههود   رههههل   يفليهههها من هههه ،النصهههه 
فهههي نفسهههي  الههه ي بهههث   جنهههاح، الهههدرتور صهههاحب جعفهههر أبهههو المعهههتغلين بالهههدر  اللغهههويّ 

االحتههرام  ي رههل  فلههو من هه ،ا العمههلىهه  نجههااِ فههي إ ربيههرٌ  وتعههجيعا، رههان ليمهها أثههرٌ  عايمهه ً 
 تمهههام ىههه ا العمهههل، وأخهههغ  مهههن سهههاعدني علهههى إ لهههى رهههل  ، والعهههرر موصهههول إوالمحبههه 
مههن الههدرتور محمههد الظريههع، رئههي  عههعب  اللغهه   البههاحثين المغاربهه ، وىههم رههل   بالهه رر

العربيهه  فهههي رليههه  ا داب والعلهههوم االنسهههاني ، جامعههه  محمهههد الخهههام ، والهههدرتور محمهههد 
 ابي،والهههدرتور محمهههد خط ههه ، والهههدرتور محمهههد بلبهههول،راغهههي، والهههدرتور محمهههد غهههاليماألو 

ههوأالهه ين لمسههُت فههييم علمهها ربيههرا وتواُ ههعا أربههر،  لههى إ و بعههرري العميههق والخههاغ  توج 
والههدرتور فههائا  اع، والههدرتور تحسههين الههواان،الخف هه محمههود األسههات ة، الههدرتور  ههرغام

د والصهههديق مين ههه ،د حمهههد سهههماريو سهههتا  محمهههواألُ  والهههدرتور مؤيهههد آل صهههوينت، العهههرع،
رانت ومااالهت ة التي ر   ، والمناقعات الثألجوا  العلمي  ا جميعيم أعرر ليم رحيم جاسم،
سهرن  لى جواري مسهاندًة ومحف هاًة،ئع  التي وقفت إنسان  الرااإ ال أنسى عررتجمعنا، و 

  اوجتي العاياة. الروح
 

 من وراء القصد هللوا
                                                                            

            الباحث
             

 


