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 اىٍيغم

ٖنػػػة ٠نموعػػػة مػػػن اٞنبػػػادمء العقليػػػة ٬نكػػػن اسػػػت مارها يف الػػػدرس الصػػػويت ُنكػػػم التصػػػاؽ هػػػ ً  اٞنبػػػادمء 
كاللغػة بعػد أف بنظرية اٞنعرفة ٣نا يولد تبعان ٟن ا ٠نموعة مػن اٞنفػاهيم يقػود التأمػل فيهػا إُف كجػود ألفػة بينهػا 

يػػتم ربػػط صػػور التم يػػل بأحػػداث الكػػالـ اٞناديػػة كبإعتمػػاد ما٬نتلكػػ  اللغػػوم مػػن حػػ  يف إقػػرتاح الفرضػػيات 
 اٞنبنية عل  الوضوح كالدقة يقود التوج  ٥نوها اُف تأثًنات ْنريبية ٔن  تلك التعابًن.

بادمء العقلية بالظواهر كيف ظل ه ا اٞنستول من التعامل سنتوصل إُف تفسًن معقوًؿ لسب  إرتباط اٞن
اللغوية ككجودها عل  إ ا قدراتو طبيعية لإلنساف تينت  خطوطان منهجيػة تعػ ز كجػود اٞنعػىن الػ م يصػطبغ 

 بصبغة مظاهر اٜنياة إذ ما قيسى بالواق  عرب قدرة ال ات الصوتية كه  قدرة فطرية.
Summary 
There are a set of mental principlescan be exploited in the phonetic 

subject as these principles are adhered with Knowledge theory, A group of 

concepts are consequently generated, These are correlated with language 

when representation aspects attached with the material events of speech 

and through adopting the faculties of linguist right in presenting hypo 

                                                        
 .كلية الرتبية للعلـو االنسانية  –جامعة كربالء  - ُ
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theses based on clarity and accuracy which lead to empirical effects 

concerned to those expressions. 

Thanks to this level of treatment, we may reach to a reasonable 

explanation to the cause of connectivity of the mental principles with 

linguistic aspects and existence, and they are natural faculties of man 

producing systematic trends confirming presence of meaning which is 

mixed with the dye of life aspect, if compared with reality, via one's 

phonetic faculty, which is a native one. 

 حٌٔئث:

٬ن ل كتاب سيبوي  نظرية الدرس النحوم العريع يف أهم مبادئها كأجراءاهتا التطبيقية الي أجريت عل  
اللساف العريع كيق  الدرس الصويت من بػٌن اٞنسػتويات اللسػانيةع موقػ  االهتمػاـ كاٞنعاٛنػة كمػا هػو اٜنػاؿ 

بع كمن يتوقف عند اٞنستول النظرم ٟن   اٞنستوياتع كمن يتأمل فيمػا  م  سائر اٞنستويات يف ه ا الكتا
كتبػػ  سػػػيبوي  يف اٛنانػػ  الصػػػويتع سػػػيجد أف هػػ ا الرجػػػل تػػرؾ زكايػػػا النظػػػر يف هػػ   اإلجػػػراءات الصػػػوتيةع 
متداخلة بعضها يف بعضها اآلخر   فألجل اسػتنباط مسػتول نظػرم يف الػدرس الصػويتع علينػا أف ٥نسػ  

مػن ضػمن اٜنمػوالت النظريػة  –دكف االحتمػاؿ –رائية يف ه ا اٞنسػتولع تقػ  بالضػركرة أف العمليات اإلج
 الي يتعامل ّٔا صاح  الكتاب   لبياف اٞنستول اللساين اٞنعٌن ٟنا.

إف م ػػل هػػ ا العمػػل جػػدير بػػأف يقػػارف باٞنسػػتويات النظريػػة اٞنعاصػػرة لعلػػم الصػػوتع كيعػػرض الباحػػ  
 ال٧نوذج من  كهواٞندرسة الوظيفية.

 اىٍتطد األول: ٌاْٖ اىٔظ٘ف٘ث ؟

ابتداءن من سوسًن صار ٞنوضوع القيمة اْناهان جديدانع فعلل ظهور القيمة اإلجتماعية للعالمة اللغويةع 
ّنا ٚنػا  بػالقيم اٝنالفيػةع كعلػ  أسػاس التعػارض الكػائن يف بنيػة اٞنوجػوداتع تبنػت اٞندرسػة الوظيفيػة مبػدأ 

 السمات التميي ية بٌن األصوات.
م إذف علػػ  إتفػػاؽ تػاـ علػػ  كجػػود مبػػدأ التعػارض الػػ هين الػػ م ي سػس حقيقػػة القيمػػة اللسػػانية يف فهػ

 مستواها الصويتع كيف اٞنستويات األخرل.
كلكػػػن هػػػ ا االتفػػػاؽ يف الرباهػػػٌن الصػػػغًنة َف يػػػدـ طػػػويالنع ففػػػ  مدرسػػػة بػػػراغع كشػػػف جاكبسػػػوف عػػػن 

صة نظريت  تػ ه  إُف " إمكانيػة نطػ  عنصػرين تعددية مت امنة للمالمح الفارقة يف الصوت اللغومع كخال
 .(ّ)يف زمن كاحد "

إف ه   اٞنقولة عل  بساطتها قلبت مسار البح  الفونولػوج  الػ م بػدأ  سوسػًن فهػ ا االخػًن يػرلع 
أف العالقػػػة بػػػٌن العناصػػػر اللغويػػػة كالفػػػركؽ اٞنميػػػ ة بينهػػػاع تقػػػ  يف " االشػػػرتاؾ يف حػػػدكد ك٨نيػػػة تفصػػػل بػػػٌن 

 .(ْ)العنصر كالعنصر االخر" 
                                                        

 .ُٕد دم سوسًنع جون اف كلرع ت. ع  الدين اٚناعيلع مقدمة الرتٗنةع فردينان -ّ
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سػػػيم السلسػػػلة اٞننطوقػػػة تشػػػب  اٜنلقػػػات يف يقػػػوؿ سوسػػػًن: ))إف العناصػػػر الػػػي ٥نصػػػل عليهػػػا عنػػػد تق
 .(ٓ)السلسلةع فه  ٜنظات ال ٬نكن اختصارهاع كما ال ٬نكن دراستها خارج الوقت ال م تشغل ((

كاٞنالحػػػػه أف سوسػػػػًن يػػػػ ه  إُف أف السػػػػمات الصػػػػوتية الوظيفيػػػػة ٓنمػػػػل قيمػػػػان كظيفيػػػػة يف سلسػػػػلتها 
مػػ الن يتألفػػاف دائمػػان مػػن ٜنظػػة زمنيػػة بعػػد  taالكالميػػة فحسػػ ع كيفصػػل يف هػػ   اٞنسػػألة بقولػػ : فالصػػوتاف

 أخرلع من ج ء من الطوؿ بعد ج ء آخر.
كعلػػ  أيػػة حػػاؿ فػػإف  (ٔ)إذا أخػػ نا  كحػػد  فػػيمكن دراسػػت  بصػػورت  آّػػردة خػػارج الػػ من tأمػػا الصػػوت 

رةع اٞنتأمل يف الرأيٌنع سيجد أف جاكسبوف " ٩نرد من الصوت اٞنباشر البسيط مركبان من اٞنستويات اٞنضػم
شػػػبيهان بالنغمػػػة اٞنوسػػػيقية اٞنفػػػردةع بػػػل صػػػار شػػػبيهان  tأك اٜنػػػرؼ kأك اٜنػػػرؼ  pكمػػػن   َف يعػػػد اٜنػػػرؼ 

 .(ٕ)بالنغمات اٞنتآلفة "
سيكوف بعد ه   اٞنقارنة الػدرس الػوظيف  معلومػانع كخطوطػ  كاضػحةع فاٞنالحظػة األكُف تكشػف عػن 

بالدرجػػة ال انيػػةع ألف ذلػػك ينسػػجم كطبيعػػة أف الصػػوت ٪نػػدد أكالن بعامػػل السػػم ع كمػػن   بعامػػل النطػػ  
 الدرس الوظيف  ال م ٩نعل من اٞنرسل إلي  مرك ان لفعل النط .

إف ه   القاعدة صارت قاعدة قياسية عند سوسػًنع علػ  الػرغم مػن أف االنطبػاع السػمع  عنػد  " لػ  
السػػب  الوجػػودم كهػػو يقصػػد هنػػا  (ٖ)كجػػود ال شػػعورم عنػػد اٞنػػرءع يسػػب  دراسػػة الوحػػدات الفونولوجيػػة "

 اٜنس .
إذف فاٞنسػػػتول الصػػػويت اٜنسػػػ ع ١نمػػػوؿ علػػػ  االنطبػػػاع السػػػمع  يف التحليػػػل عنػػػد سوسػػػًن كالعكػػػس 
صػػحيح أيضػػانع كألف ك ػػًنان مػػن اٝنصػػائ  الصػػوتية ال تظهػػر يف السػػم ع قػػرف سوسػػًن تقسػػيم األصػػوات يف 

وف إال علػػ  أسػػاس عمػػل السلسػػلة اٞننطوقػػة باالنطباعػػات السػػمعيةع كأمػػا كصػػف هػػ   األصػػواتع فػػال تكػػ
 .(ٗ)فعل النط 

يريد سوسًن هنا أف يصل إُف الوحدة الصوتية آّػردةع لتكػوف فاعلػة يف التحليػل الصػويتع أك مايسػمي  
كصف ه   االصواتع ُني  تنسجم م  االنطباع السمع  الالشػعورمع كلتتنػاغم مػ  مبدئػ  األكؿ كهػو: 

 .(َُ)أف االنطباع السمع  أساس أية نظرية صوتية
فيعػػرؼ )الفػػونيم( بأنػػ  " اٜنصػػيلة النهائيػػة لالنطباعػػات السػػمعية كحركػػات النطػػ ع كهػػو األثػػر اٞنتبػػادؿ 
للوحػػدات السػػمعية كالوحػػدات اٞننطوقػػةع إذف هػػو كحػػدة مركبػػة ٟنػػا جػػ ر يف السلسػػلة اٞننطوقػػةع كآخػػر يف 

                                                                                                                                            
 .ُٖاٞنصدر نفس :  -ْ
 .ٖٓع ُٖٓٗعلم اللغة العاـع سوسًنع ت.يوئيل يوسف ع ي ع بغدادع  -ٓ
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ٔ
 .ُٕفرديناند دم سوسًنع جون اف كلرع ت. ع  الدين اٚناعيلع مقدمة اٞنرتجمع  -ٕ
 .ٔٓعاـع علم اللغة ال -ٖ
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ٗ

 .ٔٓاٞنصدر نفس :  -َُ
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باعػػات السػػمعية تكمػػن كّنعػػىن آخػػرع فػػإف سوسػػًن يريػػد أف ينبهنػػا إُف أف يف االنط (ُُ)السلسػػلة السػػمعية "
عملية ت امن إدراكػ  ٟنػ   االنطباعػات مػ  عمليػات السلسػلة اٞننطوقػةع علمػان أف السلسػلة اٞننطوقػة تعتمػد 

 باعرتاف  عل  التعاق  ال مينع ال م اعرتض علي  جاكبسوف كما رأينا يف أعال .
ح يف ظركؼ أخرلع بػل كنالحه أيضان أف ْنريد العينات الصوتية أمر متاح يف ظركؼ معينة كغًن متا 

 ٬نكن أف يكوف التجريد نفس  عامالن للكشف عن عمليات صوتية مضمرة.
أما اٞنالحظة األخًنة الي ْنل  االنتبا ع فه  أف البنية الصوتية اٞنضمرة ذات عالقػة تامػة بػالتم يالت 

لصػػػوتية الظػػػاهرة يف الصػػػوتية اٜنقيقيػػػةع كنػػػوع الػػػربط بػػػٌن التجريػػػدات كالتم ػػػيالت الواقعيػػػة ٓنػػػدد  اٞنالمػػػح ا
السلسلة الكالميةع كّنعىن أخرع فإف ما يظهر من السمات الصوتية متحققان أك متأثران بالسلسلة الكالميةع 

 هو من ٪نوز صفة التجريدع كتكوف ٞنستويات  انعكاسات مباشرة يف البنية اٞنضمرة.
تع كهنا تنشأ داللة ه   التقابالت كأخًنان أنب  إُف أف الوظيفيٌن ي منوف بأف ليس يف اللغة إال التقابال

عل  أساس أف اٞنعىن ال م يربطها هو معىن نفس ع يتم كظيفيان بعمليػة إشػرتاؾ بػٌن مسػتويٌن متقػابلٌن يف 
 .(ُِ)إستدعاء الصورة ال هنيةع كإذف فهم خًن من تبىن نظرية االنعكاس بشركطها اإلشارية اٞنعرفية

 اىؼؽةٖ  اىٍتطد اىراُٖ: اىٔظ٘ف٘ث واىػرس اىهٔحٖ

لدل مراجعة سلسلة العمل الوظيف  ٤نػد اف الػوظيفيٌن تركػوا أثػران مهمػان يف الػدرس الصػويتع كونػ  ٬ن ػل 
لػػػديهم اٞنسػػػتول االكؿ يف علػػػم اللغػػػةع كأقصػػػد رتبتػػػ ع كمػػػا تبقػػػ  مػػػن اٞنسػػػتويات األخػػػرل هػػػ  مسػػػتويات 

 مستمدة من ع كم سسة عل  كف  بيانات  اٞنعرفية.
العريع كهو درس باعرتاؼ اٛنمي  قدـ نظرية صوتيةع ٓنمل تفسػًنات َف ٔنطػأ كأما من ناحية الدرس 

ع فإف النظاـ اللغوم في  اليبدأ بالصوتع لك  تتأخر عنػ  البنيػة آّػردةع فػإذا ٘نلنػا عليػ  كقػدمنا   إُف اليـو
ريػػػة علػػػ  مايفعػػػل الوصػػػفيوفع أك أخرنػػػا  كمػػػا يفعػػػل التوليػػػديوفع فػػػإف النتيجػػػة تبقػػػ  كاحػػػدةع كهػػػ  أف نظ

االنعكػػاس مبعػػػدة ٕنامػػان يف الػػػدرس العػػريع كأف احتمػػػاالت التفسػػًن القائمػػػة علػػ  البػػػىن آّػػردة هػػػ  أقػػػرب 
 لوصف عمل ه   النظرية.

كإذف فػػإف السػػمة اٞنولػػدة للقػػدرة الصػػوتيةع بإمكا ػػا الكشػػف عػػن مضػػامٌن العمػػل الصػػويتع ّنعػػ ؿ أك 
كلكن األقرب منهمػا هػو إحتمػاالت التفسػًن اٞنقركنػة  ّنرافقة السياؽع فكال األمرين متاح يف ه   النظريةع

 بنماذج تامة للغةع ٬ن لها النظاـ النحوم العري.
إف موضوع ٕناـ اللغة كاف هاجسان متفردان عند النحاة العربع لػ لك تبػدك أكجػ  الكػالـ الػي أحصػاها 

ت كتػػاـ ككلػػ ع ال بػػد أف سػػيبوي ع مبنيػػة علػػ  ٧نػػاذج تامػػة متحققػػة يف صػػورها النطقيػػةع ككػػل تعامػػل مػػ  ثابػػ
يهمػػل الوظيفػػة الػػي تتعلػػ  بالصػػور اٞنتغػػًنة بتغػػًن الكػػالـع كعلػػ  األرجػػح فػػإف سػػيبوي  كػػاف كاعيػػا ٕنامػػان ٞنػػا 

 يفعلع حٌن قدـ النحو كأخر الصوت يف كتاب .

                                                        
 .ٖٓاٞنصدر نفس :  -ُُ
 .ِٗ – ِٖع ُِٗٗعلم الداللة بيًن جًنكع ت.د.من ر عياش ع دمش ع  -ُِ
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هػا كعل  أية حاؿ فإذا سقنا ه ا اٞن ل ّٔدؼ التقرب من اٞنعرفػة التفسػًنية التوليديػة اٞنعاصػرةع الػي ٕن ل
مدرسة جومسك ع فإف األمر قد يكوف ك لكع مضافان إلي  مػاهو أهػم مػن هػ   اٞنقاربػةع كهػو أف سػيبوي  
بعمل  تعامل م  الصوت بعد أف ارشد إُف طرائ  الداللة النحوية يف النظاـ اللغومع كبعد أف مت ل  ذلكع 

 لصويت.يف قواعد اللغةع كما ترشح من الكالـ عنهاع التفت بعد ذلك إُف النظاـ ا
رّنػػا تعػػين هػػ   اٞنقدمػػة أف سػػيبوي  ال ٬نكػػن أف يقػػارف عملػػ  بنظريػػة االنعكػػاسع ألف القواعػػد النحويػػة 
سػػابقة يف الػػوع  العػػري للػػدرس الصػػويتع كمػػن دكنػػ  كانػػت اٞنػػدكنات مفهومػػة يف األكسػػاط اٞنعرفيػػة العامػػة 

يطػػرا علػػ  الكػػالـ مػػن تغيػػًن"  كقػػد كصػػف  سػػيبوي  لتفسػػًن جانػػ  مػػا يفهػػم الكػػالـ العػػري ٬ن لػػ  بػػاب "مػػا 
ال م ظهر من  يف جان  البنية الصرفية اك السلسلة الصوتية عرب ظواهر عرفت باالدغاـ كاالبداؿ كالقل  

 كغًنها.
كمػػن   فػػإف الصػػوت َف ٬ن ػػل ضػػركرة يف كالدة القاعػػدة النحويػػةع هػػ ا مػػن جهػػةع كمػػن جهػػة ثانيػػة فػػإف 

حة لوضػ  نظريػة دالليػة مت امنػة كمرتابطػة مػ  كضػ  القاعػدة القاعدة النحوية عنػد سػيبوي  ٕن ػل خطػوة كاضػ
النحويةع كما داـ ه ا النوع من الداللة ال يعًن أ٨نية ت كر للعالقات الصوتية يف بناء الداللةع فإف مستول 

 انعكاس الداللة النحوية يف اٞنستول الصويتع مسألة فيها نظر عند سيبوي .
سػػتول الصػػويتع كمػػا يريػػد أصػػحاب النظريػػة الوظيفيػػةع فهػػ ا أمػػر كأمػػا انعكػػاس اٞنسػػتول النحػػوم يف اٞن

متحق  يف عمل سيبوي  نفس ع كسيتبٌن ذلك أك ر يف اٞنستول التحليل  ال م سنعرض ل  لدعاة اٞندرسة 
 الوصفية من الباح ٌن العرب.

ع َف تلػ  كقبل أف ٦نوض غمار ذلك ننو  إُف ما في  من األ٨نيةع كهػو أف النظريػة النحويػة عنػد سػيبوي 
اهتمامػػػان ملموسػػػانع كال فهمػػػان موسػػػعان يف الػػػدرس العػػػري اٞنعاصػػػرع قبػػػل صػػػدكر كتػػػاب مفهػػػـو اٛنملػػػة عنػػػد 
سػيبوي ع للػػدكتور حسػػن عبػػد الغػػين االسػػدمع كبنػػاء علػ  ذلػػك ننػػو  إُف أف ك ػػًنان مػػن األفكػػار اٞنعتمػػدة يف 

 ما يتم اإلشارة إلي  يف ه االبح .توصيف نظرية النحو الدالِف عند سيبوي  تعود إُف ه ا الكتابع إال 
 اىٍتطد اىراىد: ـ٘تّٔٗ واىٍػرـث اىٔظ٘ف٘ث 

حينمػػا ٧نػػا الػػوع  بػػاٞننه  اللغػػوم الوصػػف ع كّنقػػوالت سوسػػًن حصػػران ٛنػػأ بعػػض البػػاح ٌن العػػرب إُف 
ناع إال ١ناكلة إعادة النظرة يف الرتاث العري عرب ه ا اٞننه ع كلعل إستقصاء ه   ااكالت أمر ال يعنينا ه

أف مػػػن الضػػػركرم أف نرصػػػد بعػػػض مػػػا دار مػػػن كجهػػػات نظػػػر معاصػػػرة يف الػػػدرس الصػػػويت القػػػدميع يقػػػوؿ 
الباح  اٞنصرم الدكتور عبد الصبور شاهٌن: " إف من النادر أف ٤ند يف كت  النحو القد٬نة من يشًن اُف 

كن تفسًن  إال عل  أساس االرتباط بٌن ظاهرة ٥نويةع كأخرل صوتيةع م  أف الك ًن من ظواهر النحو ال ٬ن
 .(ُّ)صويت "

                                                        
عمطبعػة جامعػة القػاهرة كالكتػاب ُاٞننه  الصويت للبنية العربيةع رؤية جديدة يف الصرؼ العػريع د. عبػد الصػبور شػاهٌنعط -ُّ
 .ٗع ص ُٕٕٗاٛنامع  
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لقػػد كجػػػدت هػػػ   اٞنقولػػػة ترحيبػػان كاسػػػعان يف الػػػدرس الصػػػويت اٞنعاصػػػرع كخػػًن دليػػػل علػػػ  ذلػػػك ماالقػػػا  
البح  ال م كتب  الدكتور طارؽ اٛننػاي مػن إقبػاؿ يف هػ ا اٞنيػداف بالػ اتع كػاف عنػواف البحػ  " قضػايا 

ع األمػر (ُٓ) ا البحػ  كاضػح  يف ك ػًن مػن الرسػائل العلميػةكقد كانت أثار ه(ُْ)صوتية يف النحو العري "
ال م يعين من قري  أك بعيد أف تراث ه   االمة بق  معلقان عل  نظرية العامل ك دكف أف ينتب  اٞنعاصركف 
إُف أف مفاهيم الصوت ارتبطت بنظرية سيبوي  النحويةع كالعامل فيها يشاب  بل يفػوؽ يف تقنيتػ ع مػايعرؼ 

لة الكالميةع ك٬نكن ٞنن يطل  اٞن يد حوؿ ه ا اٞنوضوع أف يراج  كتػاب مفهػـو اٛنملػة عنػد اليـو بالسلس
 سيبوي .

كبناء عل  ه   اٛندة يف موضوع اٛنملة عند سيبوي ع ٬نكننا أف نقوؿ إف التم يػل أك قػدرة التفسػًن يف 
سػػتدعاءات تشػػمل اٛنملػػة تتم ػػل بعػػدد مػػن االسػػتدعاءات اٜناصػػلة يف النظػػاـ الػػ هين للجملػػةع كهػػ   اال

 مكوناهتا ٗنيعانع كتشمل أيضان االنتقاؿ بٌن مستويات اللغة الداللية كالصرفية كالصوتية.
إف ه ا الرتتي  يف عمليػة ٓنقػ  اٛنملػة عػرب االنتقػاؿ بػٌن مسػتوياهتاع أعػين بػ  مػان  عليػ  سػيبوي  قػد 

 التوليدم التحويل .يشاب  ك ًنان ما فرضت  عل  اٛنملة القواعد التفسًنية يف النحو 
ناهيك عن أف نظرية النحو العري أخ ت الطاب  العقل  يف متو ػا النظريػة منػ  سػيبوي ع كقػد تنبػ  اُف 

كإشػارة هػ ا الباحػ  يف  ع(ُٔ)أ٨نية البح  عن األصل اٞنعريف للنحو العري الباح  " كػرمي عبيػد علػوم "
 يف الدرس العراق  اٞنعاصر. البحوث التطبيقية اٞنقارنة تكاد تكوف يتيمة يف ٠ناٟنا

ك األسػػتدعاء األصػػغر يف أ كإذف فػػإف الصػػوت هػػو اٞنظهػػر اٞنتحقػػ  يف بنيػػة اٛنملػػةع أم اٞنظهػػر النهػػائ 
حساب اٞندرسة النحويةع كه ا يعين أن  اليوجد خلط دالِف يف الطبيعة اٝنطية للجملة العربية من منظػور 

أك القػػرائن األخػػػرل لتفسػػػًن  أك توضػػػيح ع كمػػػا يػػػ عم سػػيبوي  كنظريتػػػ  النحويػػػة   ليسػػػتدع  فيهػػػا الصػػػوت 
الوصػػػفيوفع هػػػ ا مػػػن جهػػػةع كمػػػن جهػػػة أخػػػرلع فػػػأف إظهػػػار مفهػػػـو الصػػػوت يف اٞندرسػػػة النحويػػػة ّنظهػػػر  
الوصػػف  التجػػريفع سػػواء علػػ  اٞنسػػتول الوصػػف  للصػػفة الصػػوتية كأج ائهػػاع أـ علػػ  مسػػتول اٞنقطػػ ع مػػن 

النحويةع حي  يكوف اٞنستول الصػويت يف اٛنملػة هػو الػ م ٬ن ػل  شأن  أف يعيد لألذهاف اعتباطية العالمة
اعتباطية الداللة النحويةع إذا أمكػن أف يوصػف هػ ا اٞنسػتول بأنػ  حصػيلة لالنطباعػات السػمعية النفسػية 
مقركنة ْنريبيان م  سلسلة صػوتية منطوقػة للمػتكلم كمػا كجههػا سوسػًن يف أعػال ع كهػ ا مارشػح فيمػا بعػد 

للػػػداؿ  –كهػػػ  مبع هػػػا االنطبػػػاع السػػػمع  للمنطػػػوؽ كمػػػا رأينػػػا  –ة بػػػٌن الصػػػورة النفسػػػية أف تكػػوف العالقػػػ
 )اٞننطوؽ( الي تربط  باٞندلوؿ اٞنتصورع أف تكوف داللة أعتباطيةع ككما هو مشهور يف نظرية سوسًن.

                                                        
 َُْٕع شػواؿ ّٖع مػ  ّعِقضايا صوتية يف النحو العري: د. طارؽ عبد عوف اٛننايع ٠نلة آّم  العلمػ  العراقػ ع ج  -ُْ

 ـ. ُٕٖٗهػع ح يراف 
منها التوجي  الصويت يف دراسة النحو العريع عالمات اإلعػراب كالبنػاء إ٧نوذجػانع عقيػل رحػيم علػ ع رسػالة دكتػورا ع جامعػة  -ُٓ

 ـ. ََِِدادع بغ
النظريػػة التوليديػػة التحويليػػة يف الدراسػػات النحويػػة العربيػػةع كػػرمي عبيػػد عليػػومع رسػػالة ماجسػػتًنع اٛنامعػػة اٞنستنصػػريةع كليػػة  -ُٔ
 .ٖٓع ص ُٗٗٗالرتبيةع 
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 عشر ثام ال ال دد

تػػ  إف هػػ   النتيجػػة األخػػًنة مهمػػة للغايػػةع ألف سػػيبوي  جعػػل اٞننطػػوؽ أسػػاس القاعػػدة الصػػوتية يف نظري
النحويػػةع ككػػل عوامػػل اإلثػػارة الػػي ٜنقػػت نظريػػة سوسػػًن ال تقابػػل بػػأم حػػاؿ مػػن األحػػواؿ عمػػل سػػيبوي  

 النظرم يف اللغة.
٣نػػا يػػنعكس نتيجػػة لػػ لك حػػرص سػػيبوي  علػػ  بنػػاء النحػػو الػػدالِف للجملػػة علػػ  كفػػ  إيقػػاع الداللػػة 

لػػ  كونػػ  كاقعػػان أك غػػًن كاقػػ ع فلػػم اٝنارجيػػة لل ػػربع فعلػػ  سػػبيل اٞن ػػاؿ جعػػل سػػيبوي  تصػػنيف  للفعػػل بنػػاءن ع
 يتطرؽ ابتداءن إُف مسألة زمن الفعل يف ه ا التصنيفع كترك  يف غًن مرة إُف اٞنستول السياق  للكالـ.

ك٤نػد هػ ا اٞنوقػػف كاضػحان يف البػػاب األكؿ يف تقسػيم الكػػالـع كاسػتمر علػػ  هػ ا اٞننػػواؿ كلمػا صػػارت 
 .(ُٕ)اٜناجة اُف الت كًن ب 

لفكػػػرة علػػػ  أ٨نيتهػػػا يف الػػػدرس النحػػػوم بعػػػد سػػػيبوي ع كهػػػ ا اال٨نػػػاؿ كػػػاف بسػػػب  كقػػػد أ٨نلػػػت هػػػ   ا
 تعارض االفكار م  سيبوي    فلم ٤ند ٟنا مناصران إال يف شركح الرض  عل  الكافيةع كسنبٌن ماجاء فيها.

يف  يشًن الرض  يف شرح  عل  الكافية يف باب اٞندح كال ـع إُف داللة اٛنملة اإلنشائيةع كاٝنربيةع كهو
موضػػ  الػػرد علػػ  مػػ ه  ٗنهػػور النحػػاةع يف قػػوٟنم: إف اٛنملػػة اإلنشػػائية توجػػد معػػىن يف اٝنػػارج َف يكػػن 

ع يقوؿ الرض  )).. أنك إذا قلت: نعم الرجل زيدع فإ٧نػا تنشػ ء اٞنػدح كٓندثػ  ّٔػ ا (ُٖ)موجدان قبل اللفه
 ا الكالـ إيا ع حىت يكوف خربانع اللفهع كليس اٞندح موجودان يف اٝنارج يف أحد األزمنة مقصودان مطابقة ه

بلػ ع تقصػد ّٔػػ ا الكػالـ مدحػػ  علػ  جودتػػ  اٞنوجػودة خارجػانع كلػػو كػاف إخبػػاران صػرفان عػػن جودتػ  خارجػػان 
كفيما يقوؿ الرض  يف ه ا الباب أمورع منها أف اإلنشاء ال يتػوافر علػ   (ُٗ)لدخل  التصدي  كالتك ي ((

 ىن اٝنرب.اٞنطابقة م  اٝنارجع إال أف يكوف في  مع
فالداللػة اإلنشػائية مسػحوب  مػن اٝنػربع ككػل ٗنلػة إنشػػائية مػن ناحيػة الداللػة ٟنػا كجهػافع أكٟنمػا عػػدـ 
قبوٟنا ٞنعيارم الصدؽ كالك ب من جهة إيقاع الفعلع كال اين قبوٟنا ٟنما يف ج ئها اٝنربمع كهػ ا يعػين أف 

اٛنملػةع كلػ لك أرجػح أف مػ ه  سػيبوي  الفعل ٪نرز هنا جهتٌن من الداللػة كهػ ا غػًن ملحػوظ يف داللػة 
ال م يتضح يف عمل الرض ع قائم عل  أف االشرتاؾ يف جهي الداللة حاصلة يف اٞنعٌن من الفعلع ال يف 

 الفعل نفس ع ككلمة فعل هنا تطل  عل  الكالـ أك اٛنملةع كليس اٞنراد منها الفعل النحوم.
سػػػمة أيضػػػان إُف جهتػػػٌن دالليتػػػٌن عنػػػد الرضػػػ ع كلعػػػل هػػػ ا يتضػػػح أك ػػػر يف اٛنملػػػة اٝنربيػػػةع كهػػػ  منق

كيوضح ذلك الدكتور مصطف  ٗناؿ الدين ال م ي ه  إُف أف الرض  يقيس هػ   القاعػدة علػ  اٛنملػة 
االنشػػائية ك٪نملهػػا علػػ  اٝنربيػػة كػػ لكع ))ألف ٗنلػػي )زيػػػد أفضػػل مػػن عمػػرك( أك )زيػػد قػػائم( فيهػػا جػػػ ء 

                                                        
ع ُّٖٗع عػػاَف الكتػػ ع القػػاهرةع ّينظػػر: مػػ الن يف قولػػ ع كأمػػا بنػػاء مػػا َف يقػػ ع سػػيبوي  ت. عبػػد السػػالـ ١نمػػد هػػاركفع ط -ُٕ

ُ/ُِ. 
 .ِٕٔع َُٖٗينظر: يف تل ي  م هبهمع البح  النحوم عند األصوليٌنع د.مصطف  ٗناؿ الدينع بغدادع  -ُٖ
 ع النس ة االلكرتكنية.ِّٖ/ ِشرح الرض  عل الكافيةع  -ُٗ
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يف األكُف كاإلخبػار يف ال انيػةع كفيهػا جػ ء يقبػل التكػ ي  هػو اليقبل التك ي  هو إ٩ناد اٞنتكلم التفضيل 
 .(َِ))ثبوت األفضلية أك ثبوت القياـ خارجان(((

كهك ا ٬نكننا أف ن بت أف الوع  العري كٓنديدان يف مفكري  اٞن سسٌنع َف يكن كعيان تفاضليان ناْنان يف 
عل  تناقضها كتضػادهاع كحقػل التأسػيس إنعكاسات القيمةع فهو يعمل عل  ٠ناكرة القيم أك ر ٣نا يعمل 

 ه ا ينطب  عل  اٞنيداف الصويت كما ينطب  عل  اٞنستويات األخرل يف العمل النحوم.
كبناء عل  ما تقدـ ٤ند أف مسػوغات ربػط الػدرس الصػويت العػريع باٞنسػتول الػوظيف  الػ م تتحػدث 

٦نضػػ  ٞنصػػطلح الفونولوجيػػاع لكونػػ   عنػػ  باٞندرسػػة الوظيفيػػةع غػػًن مسػػوغ بػػاٞنطل ع كإذا كنػػا مضػػطرين ألف
فػػإف كػػاف البػػد مػػن ذلػػكع فػػإف  –كهػػو اضػػطرار قػػد يػػ كؿ يف اٞنسػػتقبل  -٬ن ػػل النظػػاـ الػػوظيف  للصػػوتع 

الوظيفة الي تعين توظيف الصوت يف اللغةع ال يعػين ُنػاؿ مػن األحػواؿع افػرتاؽ القاعػدة الػي يعمػل عليهػا 
ت سػػس عليهػػا قواعػػد هػػ   اللغػػةع كإذف فػػألم حاجػػة نفكػػر الصػػوت يف اللغػػةع عػػن اٞنبػػادلء النظريػػة الػػي 

 بإقحاـ الفونولوجيا عل  عالهتا يف الدرس العري القدمي  .
كعل  أية حاؿع فإف لسوسًن رأيا مهما يف ه ا آّػاؿع فقػد تسػاءؿ " هػل ٬نكػن أف يكػوف للغػة كيػاف 

ثر إال يف اٞنػػادة الػػي تتػػألف منهػػا مسػػتقل عػػن التغيػػًنات الصػػوتية   اٛنػػواب نعػػم فػػالتغيًنات الصػػوتية ال تػػ  
الكلماتع كإذا أثرت يف اللغة من حيػ  أ ػا نظػاـ مػن اإلشػارات فػإف هػ ا التػأثًن غػًن مباشػرع كيػأيت مػن 

 .(ُِ)خالؿ التغيًنات يف التفسًنات الي تعق  ذلك"
ظػر إُف كعل  الرغم من أف باطن قول  يدين التفسًنات اللغويةع فػإف فيػ  مػن جهػة أخػرل ن عػة ٥نػو الن

ٗنلػػة التفسػػًنات علػػ  أ ػػا جػػ ء مهػػم مػػن اللغػػةع حيػػ  يكػػوف الػػوع  باللغػػة لػػ  أثػػر يف كجودهػػا كمػػا اللغػػة 
نفسػػػهاع ّنعػػػىن أف الفػػػارؽ بػػػٌن اللغػػػة كالػػػوع  باللغػػػة ت كبػػػ  الطرائػػػ  التفسػػػًنية اٞنرافقػػػة لوجػػػود اللغػػػة دائمػػػانع 

ت كجودهػاع كهػ ا ينطبػ  ٕنامػان علػ  كهك ا ٦نل  إُف أف قواعد اللغة قاربت أف تكوف ضػركرة مػن ضػركرا
 عمل سيبوي ع كعل  اللساف العري بالدرجة نفسها.

إف النظريػة العربيػة تلتفػػت إُف ٓنقػ  الصػوت يف الواقػػ ع كالصػوت عنػػد سػيبوي  يوصػف ّنػػا يتحقػ  بػػ ع 
يػةع كدكاع  التحقي  معركفةع فهو عامل مهم يف أداء اٞنعىنع كأما حبس الصوت علػ  نظريػة اإلدغػاـ العرب

 ففي  تأكيد عل  أف ْنعل أسباب النط  حاضرة يف اٞنستول األدائ  كالسمع  كاإلفهام .
كالس اؿ ال م يطرح نفس  هنا هػو كيػف يػتم ذلػك   اٛنػواب: إف نظريػة اٞنطابقػة اإلشػارية للفعػل مػ  

أداة تفهيم  اٝنارج ٕن ل مضامٌن علمية مهمةع أ٨نها أف اللغة ليست أداة تواصل يف فكر سيبوي ع كإ٧نا ه 
كتعهد كإلت اـع فإرادة اللفه مقركن  ّٔ   الوسيلةع كأما أف تكوف اللغة أداة تفكًنع ف لك أمر آخرع كبنػاءن 
علػػ  ذلػػك فإننػػا أمػػاـ ثػػالث نظريػػات مهمػػة مػػا زالػػت ٕنتػػد اُف اللغػػة العربيػػةع األكُف لسػػيبوي  كهػػ  النظريػػة 

هػػيم كتعهػد كالتػ اـع كال انيػػة كرائػدها سوسػػًن تقطػ  بػػإف العربيػة الػي تقػػوؿ إف اللغػة مقيػػاس مطابقػة كأداة تف

                                                        
 .ِٗٔ – ِٖٔالبح  النحوم عند األصوليٌنع  -َِ
 .ّٕعلم اللغة العاـ:  -ُِ

http://abu.edu.iq



 
 

َِٖ 

 عشر ثام ال ال دد

اللغػػة أداة تواصػػلع كأمػػا األخػػًنة فتقػػوؿ إف اللغػػة أداة تفكػػًن كهػػ  مقركنػػة بقواعػػد كأفكػػار ٪نملهػػا اٞنػػتكلم 
 غري يان ه  النظرية التوليدية التحويلية.

 ا يعػين أف طريقػة األداء كمػن هنػا يتبػٌن أف النظريػة العربيػة ٟنػا خصوصػية يف كضػ  النظػاـ الصػويتع كهػ
الصػويتع كعمليػػة ٓنقيػ  الفعػػل النطقػػ ع ٟنػا أثػػر يف الداللػة القياسػػية الػػي يػدعو إليهػػا سػيبوي ع كلػػ لك فػػإف 
قواعد النظاـ اللغومع كأخ  منها النحويةع ال ٬نكن أف تقود ّنفردها إُف ذلكع فاٛنانػ  اإليقػاع  لػيس 

مهمة اٞنطابقة كتوقيػ  اٞنعػىن يف اٝنػارجع فػإذا كػاف هػ ا يػتم علػ  ج ءان م ثران يف التواصلع بقدر ماتق  علي  
النحو االتفاق  اٞنسب ع فهػو متحقػ  باٜنركػة اإلعرابيػةع كلكػن تبقػ  فسػح  التم يػل الػواقع  القياسػ  للغػ  

 تكمن يف التحق  الصويت عل  ٥نو اإلطالؽ.
يف العربيةع كال أدؿ عل  ذلك من  إذف فإف مساح  التغيًن النطق  يف الصفات الصوتية كاٞن ارج كبًنة

األخػتالؼ الػ م حصػل يف قػراءة القػرآفع كعلػ  هػ ا الوصػف يكػاد يكػوف اٜنػرؼ العػري صػورة عقليػة ٞنػا 
 .(ِِ)٬نكن أف تنت  عن  صورة نطقية فعلية متحققة يف عملية النط 

نطقيػة يف  كإذف فإف سيبوي  َف ٫نط ء حٌن كض  الصػوت يف بػاب اإلدغػاـع ليم ػل فيهػا ألهػم عمليػة
الكالـ العري بل كأكسعهاع فف  اإلدغاـ ْنرم اٞنماثلة الصػوتية يف كػل مسػتويات الصػوت مػن الصػفة إُف 
اٞن ػرجع كفضػالن عػػن ذلػك كلػ  ففػػ  هػ ا البػػاب هنػاؾ ٕن يػل لوحػػدة صػوتية ٠نػػردة مػ  كػل كصػػف ٫نػرج بػػ  

امات الوصػػفية اٞنعاصػػرة الصػػوت عػػن القاعػػدة الػػي تعػػارؼ علػػ  كجػػود  فيهػػاع إف الػػ م ينظػػر إُف االسػػه
كاٞنتنوعة يف ٓنليل ظاهرة اإلدغاـع يقر أف ه   الظاهرة اللغويةع تشرتؾ فيهػا اٝنػواص الصػوتية النظريػة الػي 

 .(ِّ)اٞنعاصركفب ها سيبوي ع كفصل فيها 
 ُخائز اىتطد 

 ٬نكن اف ٦نل  عرب ما سب  اُف مايأيت:
 النط .إفَّ الصوت ٪ندد بعامل السم  أكالن كمن   بعامل  .ُ
إف ْنريػػد العينػػات الصػػوتية أمػػر متػػاح يف ظػػركؼ معينػػةع كغػػًن متػػاح يف ظػػركؼ أخػػرل ك٬نكػػن أف  .ِ

 يكوف التجريد عامالن للكشف عن عمليات صوتية مضمرة.
 إف البنية الصوتية اٞنضمرة ذات عالقة تامة بالتم يالت الصوتية اٜنقيقة. .ّ
اإلسػتدعاءات اٜناصػلة يف النظػاـ الػ هين  إف التم يل أك قدرة التفسًن يف اٛنملة تتم ػل بعػدد مػن .ْ

 للجملة كتشمل مكوناهتا ٗنيعان.

                                                        
شار ٟنا الدكتور عبد اٞننعم الناصرع نقلها عن كتاب اٜنركؼ للرازم كهو تقسػيم  اٜنػركؼ لدينا هنا إشارة مهمة من تراثنا أ -ِِ

ع َُٗٗإُف: فكريػة كلفظيػػة كخطيػػة: الفػػونيم بػػٌن النحػػو العػػري القػػدمي كعلػػم اللغػػة اٜنػػدي ع د.عبػػد اٞنػػنعم الناصػػرع آفػػاؽ عربيػػةع آبع 
ِٖ. 

 .كما بعدها َُٔأنيسع مصرع د.ت.ع ينظر عل  سبيل اٞن اؿع األصوات اللغويةع إبراهيم  -ِّ
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ُِٖ 

إف النظريػة العربيػة ٟنػا خصوصػية يف كضػ  النظػاـ الصػويت أم إف طريقػة األداء الصػويت ٟنػا أثػػر يف  .ٓ
 الداللة القياسية الي يدعو إليها سيبوي .

 اىٍهادر 

 مصرع د.ت. -األصوات اللغوية / أبراهيم أنيس  ُ
 .َُٖٗبح  النحوم عند األصوليٌن / د. مصطف  ٗناؿ الدينع بغدادع ال ِ
 شرح الرض  عل  الكافية )النس ة األلكرتكنية(. ّ
 .ُِٗٗعلم الداللة / بًن جربكع ت: د.من ر عياش ع دمش ع  ْ
 .ُٖٓٗعلم اللغة العاـ / دم سوسًن / ت: يوئيل يوسف ع ي ع بغدادع  ٓ
 ت: ع  الدين اٚناعيل. –فرديناند دم سوسًن / جون اف كلر  ٔ
الفػػونيم بػػٌن النحػػو العػػري القػػدمي كعلػػم اللغػػة اٜنػػدي ع د. عبػػد اٞنػػنعم الناصػػر / ـ: أفػػاؽ عربيػػة  ٕ

 (.َُٗٗ)آب 
قضػػايا صػػوتية يف النحػػػو العػػري / د. طػػارؽ عبػػػد عػػوف اٛننػػايع ٠نلػػػة آّمػػ  العلمػػ  العراقػػػ  /  ٖ

 ـ. ُٕٖٗهػع ح يراف  َُْٕع شواؿ ّٖ/ م   ّع ِج
 .ُّٖٗع عاَف الكت ع القاهرةع ّالكتاب لسيبوي  / ت: عبد السالـ ١نمد هاركفع ط ٗ

منهاج التوجي  الصويت يف دراسة النحو العريع عالمات االعراب كالبنػاء أ٧نوذجػانع عقيػل رحػيم  َُ
 ـ. ََِِعل ع رسالة دكتورا ع جامعة بغدادع 

ع ُالصػػويت للبنيػػة العربيػػةع رؤيػػة جديػػدة يف الصػػرؼ العػػريع د. عبػػد الصػػبور شػػاهٌنع طاٞنػػنه   ُُ
 .ُٕٕٗمطبعة جامعة القاهرةع كالكتاب اٛنامع ع

النظريػػة التوليديػػة التحويليػػة يف الدراسػػات النحويػػة العربيػػةع كػػرمي عبيػػد علػػومع رسػػالة ماجسػػتًنع  ُِ
 .ُٗٗٗاٛنامعة اٞنستنصريةع كلية الرتبيةع 
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