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 ) بدايات التأليف وظيور المنيج عند (  : المحاضرات
 الينود:

ظيرت في اليند القديمة دراسات لمغة السنسكريتية "لغة اليند الكالسيكية" عمى مستوى عال من التنظيم والدقة. 
في ىذا الميدان، سواء من ناحية الزمن أو ناحية القيمة. وقد  -حتى من اليونانيين-أسبق  الينود ولربما كان

أثرت عن الينود دراسات، في فروع عمم المغة المختمفة تتناول األصوات واالشتقاق والنحو والمعاجم، كما تتناول 
ولة لنا، أما أقدم ما وصمنا منيا فيرجع إلى كثيًرا من مشكالت فقو المغة، ويرجع أقدم ىذه الدراسات إلى فترة مجي

 حوالي القرن الخامس قبل الميالد.
ويحتاج عرض الدراسات المغوية عند الينود إلى حيز كبير ال يسمح بو المقام، ولذا سنكتفي بإشارات سريعة، 

 .تاركين التفصيالت إلى بحث آخر
انب ىذا العمم. فدرسوا الصوت المفرد وقسموه إلى أما الدراسة الصوتية عندىم فكانت متنوعة وشاممة لمعظم جو 

عمل وأنصاف عمل وسواكن وقسموا العمل إلى بسيطة ومركبة، كما قسموا السواكن بحسب مخارجيا. وتوصل 
الينود إلى أثر القفل في إنتاج األصوات االنفجارية، والفتح في إنتاج أصوات العمة والتضييق في إنتاج األصوات 

دث الينود عن كيفية تسرب اليواء من التجويف الحنجري، وذكروا أنو إذا فتح ما بين الوترين االحتكاكية. وتح
ذا ضيق ما بينيما ينتج الصوت، وصرحوا بأن النََّفس يحدث في حالة األصوات الساكنة  الصوتيين ينتج النفس وا 

 الميموسة، والصوت في حالة السواكن المجيورة أو العمل.
حديث عن الصوت المفرد فتحدثوا عن المقطع، وكان حديثيم مفصاًل بشكل مثير لمدىشة. ولم يكتف الينود بال

كذلك وضع الينود قواعد دقيقة لمنبر في لغتيم القديمة، واعتبروه من خصائص العمل ال السواكن، وقسموه إلى 
 . ثدرجات ثال



فترة النضج في الدراسات النحوية عند الينود، ولذا نال كتابو المسمى "األقسام الثمانية" شيرة  ويمثل بانيني
غطت عمى أي مؤلف آخر سبقو أو لحقو. وقد كتب بانيني تأليفو في شكل قواعد مختصرة، وبذل فيو جيًدا 

 ضخًما لمتوفيق بين اآلراء واالتجاىات المتعارضة التي كانت موجودة حينئذ.
 ما يميز النحو اليندي: وأىم
أنو بدأ بجمع المادة المغوية وتصنيفيا، ثم انتقل إلى استخالص الحقائق منيا. فنقطة البداية في النحو  -1

 اليندي مختمفة عنيا في اليوناني، الذي بدأ من الفمسفة وحاول أن يطبق القواعد الفمسفية عمى حقائق المغة.
 أدوات". -حروف إضافة  -فعل  -أقسام الكالم "اسم  أنو سبق النحو اليوناني في تحديد -2
 أنو حمل ىذه األقسام إلى عوامميا األولية فميز بين الجذر أو األصل، وبين الزيادة أو الحروف التشكيمية. -3
 عرف النحو اليندي األعداد الثالثة: المفرد والمثنى والجمع منذ عصر مبكر. 4
 تي إلى ثالثة أقسام بحسب الزمن وىي: ماض وحاضر ومستقبل.قسم النحو اليندي الفعل السنسكري -5

وأما األعمال المعجمية عند الينود فقد بدأت في شكل قوائم تضم األلفاظ الصعبة الموجودة في نصوصيم 
المقدسة، ثم تطور ىذا النظام فألحق بكل لفظ في القائمة شرًحا لمعناه، ويمكن أن يعتبر ىذا العمل من نوع 

وضوعات" أو "معاجم المعاني" وبعد ذلك ظيرت كتب ال تقصر نفسيا عمى ألفاظ النصوص المقدسة، "معاجم الم
وأقدم ما وصمنا من ىذه الكتب معجم ظير في القرن السادس الميالدي، أو قبمو، لمؤلف بوذي اسمو أمارا سنيا 

Amara Sinha  وقد ضم ىذا المعجم "واسموAmara Kosaت، وجزءا في كممات " جزءا ضم كممات المترادفا
المشترك المفظي، وجزءا عن الكممات غير المتصرفة والكممات المذكرة أو المؤنثة أو المحايدة: ويعيب ىذا 

الكتاب وأمثالو أنو كتب في شكل منظوم ليسيل حفظو وأنو لم يتبع أي ترتيب ييسر المجوء إليو والعثور عمى 
رتب بحسب الحروف الساكنة في أواخر كمماتو. وال نجد عماًل المراد بسرعة، فيما عدا المشترك المفظي الذي 

 آخر
يستحق اإلشارة إليو بعد ذلك سوى معجم كتب في القرن الحادي عشر الميالدي، وىو معجم ضخم رتبت 

 الكممات فيو أواًل بحسب عدد مقاطعيا ثم بحسب الجنس "مذكر ومؤنث" ثم بحسب الحرف األول.
 اليونانيون:

كان تطوير نظام ىجائي لمكتابة في  -وقد تم بالطبع قبل وصول أي تسجيالت-ي اليونان أول عمل لغوي ف
كل األصوات سواء السواكن منيا والعمل، وفيما  اليونانيون أوائل األلف قبل الميالد. وفي ىذا النظام اليجائي مثل

 .مثموا كذلك النبر برموز خاصة بوبعد 
وىي عمم كان يغطي مجااًل أوسع عند اليونانيين  Philosophiaأما التفكير المغوي فقد بدأ مرتبًطا بالفمسفة 

اليوم. ولذلك فإن أسماء المغويين اليونانيين األولين ىي أسماء فالسفتيم  philosophyالقدماء من المصطمح 
إلى حوالي القرن السادس قبل الميالد عمى أيدي  األولين. وربما كان أقدم ما وصمنا من أبحاث اليونانيين يرجع

 348ق م إلى 428السوفسطائيين. وبعد ذلك نجد سقراط يدلي برأيو في بعض مشكالت المغة ويميو أفالطون "
 ."ق م 322ق م إلى  384م" وأرسطو " ق



بيعي أو عرفي ناتج وربما كان من أىم المشاكل التي لفتت أنظار اليونانيين موضوع المغة نفسيا وىل ىي أمر ط
عن اتفاق البشر. وقد خصص أفالطون جزًءا من محاوراتو لمعالجة ىذه القضية وعرض وجيتي النظر 

وتطور النقاش بعد ذلك ليصل إلى  .وضوع العالقة بين االسم والمسمىالمختمفتين. كما عالج أصل الكممات أو م
األولون: إن المغة فطرية وقياسية ومنطقية، وقال  ، فقالAnomalistsوالشذوذيين  Analogistsأيدي القياسيين 

 اآلخرون: إن عدم
 

. وعمى الرغم من أن أفالطون لم يسبق آراءه المغوية بشكل لية خير دليل عمى بطالن الرأي األو اطراد المغ
لممشكالت نية "وأول فاحص فقد عده الباحثون رائد الدراسات النحوية اليونا -مترابط، ولم يجمعيا في مكان واحد

. ويعد أفالطون أول من فرق بين االسم والفعل كما أنو أعطانا تقسيًما ثالثيًّا لألصوات يمكن أن يكون: النحوية
. وأقر أرسطو تقسيم أفالطون لمكممة األصوات الساكنة الميموسة -جيورةاألصوات الساكنة الم-أصوات العمة 

و. وذلك أنو شعر أن األفعال واألسماء تؤدي معاني مستقمة في إلى اسم وفعل وزاد عمييا قسًما ثالثًا سماه رابط
 .ليس ليا إال الوظيفة النحوية فقطحين أن سائر الكممات 

الذين فصموىا عن الفمسفة واعتبرت حينئذ فرًعا  Stoicsوبعد ذلك انتقمت الدراسات المغوية إلى أيدي الرواقيين 
 311"حوالي  Zeno. وقد تأسست مدرسة الرواقيين عمى يد Philosophiaمستقالًّ تحت الحقل الواسع المسمى 

ن كان معظم اىتماميم منصبًّا  ق م". وأعطى ىؤالء شخصية مستقمة لكل من األصوات والنحو واالشتقاق، وا 
 .5عمى النحو وحده، حتى اعتبر بعضيم بدء النحو بمعناه الحديث عمى أيدي ىؤالء الرواقيين

رابع ثم خامس إلى أقسام الكممة الثالثة عند أرسطو، كما قدمت شروًحا مستفيضة  وعمى أيدي الرواقيين زيد قسم
 آلراء أرسطو المغوية. كذلك يبدو أن الرواقيين كانوا أول من درسوا العدد والمطابقة بين االسم

 والفعل، وحاالت االسم اإلعرابية، وحاالت الفعل من حيث الصيغة والزمن.
لدراسات النحوية إلى اإلسكندرية وظيرت مدرسة نحوية كاممة في االسكندرية خالل وبعد الرواقيين تحول مركز ا

القرن األول قبل الميالد كما سنعرض فيما بعد. أما في المجال فقد أنتجوا عدًدا ضخًما من المعاجم. وتقول دائرة 
. ولكن كثيًرا من جميعياعماًل معجميًّا فقدت  35ن قد اقتبس نصوًصا م Athenaeusالمعارف البريطانية: إن 

 ىذه المعاجم تم إنتاجو في االسكندرية ولذا نترك الحديث عنيا اآلن إلى مكان آخر.
ويعتبر العمماء القرون األولى بعد الميالد ىي العصر الذىبي لممعاجم اليونانية وبخاصة في مدينة اإلسكندرية 

الذي ألفو  Hippocrateية معجم أبو قراط كما سنتحدث فيما بعد، ولكن اشتير من بين المعاجم اليونان
Glaucus  ق م وىو معجم ألفبائي 181عام. 

 العرب عند المغوية الدراساتنشأة 
لم يؤثر عن العرب أي نوع من الدراسات المغوية قبل اإلسالم، وليذا فيم متأخرون زمنيًّا عن كثير من األمم 

 راسات لغوية راسخة قبل اإلسالم بقرون.التي سبق أن تحدثنا عن جيودىا، والتي عرف لبعضيا د
ولم يكن البحث المغوي عند العرب من الدراسات المبكرة التي خفوا ليا سرًعا، ألنيم وجيوا اىتماميم أواًل إلى 

 العموم الشرعية واإلسالمية وحين فرغوا منيا أو كادوا اتجيوا إلى العموم األخرى.



معبًرا عن الفكرة: إنو منذ منتصف القرن الثاني اليجري بدأ عمماء يقول السيوطي في كتابو تاريخ الخمفاء 
المسممين يسجمون الحديث النبوي، ويؤلفون في الفقو اإلسالمي والتفسير القرآني. وبعد أن تم تدوين ىذه العموم 

حمد أمين: . ويقول األستاذ أالشرعية ومن بينيا المغة والنحو اتجو العمماء وجية أخرى نحو تسجيل العموم غير
. وحتى ما وجد في القرن األول من تأمالت نحوية أو "العصر العباسي األول ال قبمو"أكثر المغة كتبت في 

نما العتباره خادًما لمنص  محاوالت لدراسة بعض المشاكل المغوية كان الحافز إليو إسالميًّا، ولم يقصد بذاتو وا 
لغريبة في القرآن وشرحيا من صحت نسبة "غريب القرآن" القرآني. ومن ذلك محاولة ابن عباس جمع الكممات ا

إليو. وكذلك محاولة أبي األسود الدؤلي لضبط المصحف بالشكل حين استحضر كاتًبا وأمره أن يتناول 
الحرف إذا رآه يفتح شفتيو، وتحت الحرف إذا  المصحف. وأن يأخذ صنًعا يخالف لون المداد فيضع نقطة فوق

ن يدي الحرف إذا رآه يضم شفتيو. أما إذا أتبع الحرف األخير غنة فينقط نقطتين فوق رآه قد خفض شفتيو، وبي
 بعضيما. أما الحرف الساكن فقد تركو

 (Scientific methodالمنهج العلمي )

حديثا ، ر والمعارف المكتشفة لفحص الظواى عبارة عن مجموعة من التقنيات والطرق المصممة المنيج العممي
مع أن االستقراء والتجريب. و . تستند ىذه الطرق أساسا عمى نظريات قديمة وتكميل معمومات أوأو لتصحيح 

عن غيره من أساليب  ىناك صفات تميز البحث فإن ،تمف حسب العمم المعنيخت المنيج العممي طرقطبيعة و 
 .البحث

من ىذه المناىج يسد  قد أنجز عمم المغة الحديث تقنين مجموعة من المناىج لدراسة المغة، وكل منيجو 
حاجة يتطمبيا الواقع المغوي؛ فبعضيا يكشف عن أسرار النظام المغوي لمغة موضوع الدرس، وبعضيا يرصد 
حركة التغير المغوي عبر الزمن، والبعض اآلخر ينيض بيدف التأصيل المغوي وتصنيف المغات إلى أسرات 

 .المقصود  المغات ملغوية، وبعضيا يأتي لتحقيق غايات تربوية في مجال تعمي

 

هو دراسة الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والتركٌبٌة والمعجمٌة فً اللغات  المنهج المقارن:

التً تنتمً إلى أسرة لغوٌة واحدة ، وبٌان العالقات التارٌخٌة بٌن اللغات التً تكون بٌنها عالقة 

 أسرة لغوٌة واحدة . قرابة أو تعود إلى

م من طرف ولٌام جونز السبب  6871) لغة الهند القدٌمة ( سنة كان اكتشاف السنسكرٌتٌة

األساس لظهور هذا الفرع من علوم اللغة عند األوربٌٌن ، حٌث وجه األنظار إلى الدراسة 

 .المقارنة على أسس علمٌة والتً كانت نقطة تحول فً الدراسة اللغوٌة فً أوربا 



،  لمقارنة لم توجد إال فً العصر الحدٌثمن المشهور بٌن الباحثٌن أن الدراسة اللغوٌة ا

لم ٌفطن أحد إلى وجود القرابة بٌن  : " . ٌقول محمد األنطاكً وبعد اكتشاف اللغة السنسكرٌتٌة

 . ."ولم ٌظهر المنهج المقارن إال بعد العثور على اللسان السنسكرٌتً كل هذه األلسن،

نسبة للدراسات العربٌة. فقد وهذه المقولة برغم شٌوعها لٌست صحٌحة، على األقل بال

وجدت منذ القرن العاشر المٌالدي "الرابع الهجري" دراسات مقارنة قام بها لغوٌون 

ٌهود سجلوها باللغة مسلمٌن ومتخصصون، ومعظمها تم فً المغرب واألندلس على ٌد لغوٌٌن 

   :العربٌة، نذكر منهم

له كتاب ( الذي الرابع الهجريالعاشر المٌالدي أي  لقرنبن قرٌش التاهرٌتً ) ا ٌهوذا

 .   ٌقارن به بٌن العربٌة والعبرٌة ٌذهب فٌه إلى وحدة األصل بٌنهما 

ٌقول فً كتابه "اإلحكام فً أصول األحكام " : ) الذي  هـ ( 651بن حزم األندلسً ) او

وقفنا علٌه وعلمناه ٌقٌنا أن السرٌانٌة والعبرانٌة والعربٌة ...لغة واحدة تبدلت مساكن أهلها ، 

فحدث فٌها جرش كالذي ٌحدث من األندلسً إذا رام نغمة أهل القٌروان ،ومن القٌروانً إذا رام 

ثٌر من البالد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبدال نغمة األندلسً ... وهكذا فً ك

ال ٌخفى على من تأمله... فمن تدبر العربٌة والعبرانٌة والسرٌانٌة أٌقن أن اختالفها إنما هو من 

نحو ما ذكرنا من تبدٌل ألفاظ الناس على طول األزمان واختالف البلدان ، ومجاورة األمم وأنها 

 . ً األصل"لغة واحدة ف

( فً كتابه :" كتاب الموازنة بٌن اللغة  الحادي عشر المٌالدي إسحاق بن بارون ) القرنو

العبرٌة والعربٌة " الذي عقد فٌه مقارنة بٌن اللغتٌن على المستوى النحوي فتوصل مثال إلى أن 

  ٌ وعلى المستوى  ان فً العربٌة بإضافة النون بٌنما العبرٌة تضٌف المٌم .م  ت  التثنٌة والجمع 

 ن .المعجمً حٌث جمع كل الجذور التً ٌتشابه نطقها ومعناها فً كلتا اللغتٌ

   :ام المنهج المقارن بتصنٌف اللغات إلى أسر أو مجموعات ، أهمهاق

غات الهند أوربٌة : تضم عددا كبٌرا من اللغات المنتشرة فً منطقة شاسعة من الهند الل

 ا .وإٌران إلى أورب

 . السامٌة : تشمل العربٌة والعبرٌة واآلرامٌة واألكادٌة والحبشٌةاللغات 

 . وإلى جانب هاتٌن األسرتٌن الكبٌرتٌن هناك أسر لغوٌة كثٌرة أخرى

وقد قسمت اللغات هذه التقسٌمات بناء على مقارنات بٌنها أثبتت أن هناك أوجه شبه بٌنها 

ا ٌعنً أن اللغات المنتمٌة إلى األسرة على المستوى الصوتً والصرفً والنحوي والمعجمً ، مم

 ا .نفسها قد انحدرت من أصل واحد مشترك تفرعت عنه لغات األسرة كله

  :فٌمكن إجمالها فً ما ٌلً أهداف علم اللغة المقارن في أورباأما عن 



 . الرؤٌة التارٌخٌة : بغرض التوصل إلى اللغة األقدم تارٌخٌا واللغة األحدث

  Jacob Grimmالتً تفسر الظواهر اللغوٌة : مثل ما نجد فً قانونالبحث عن القوانٌن 

ومن بٌن ما ، قارن فٌها بٌن بعض اللغات ، الذي أجرى العدٌد من البحوث التطبٌقٌة الصوتٌة 

أب   ) patsrمثال الكلمة الالتٌنٌة ) pو  fتوصل إلٌه أن هناك تبادال بٌن اللغات فٌما ٌتعلق بحرفً

 . ( père ) بٌنما ظل كما هو فً الفرنسٌة  ( father)فً اإلنجلٌزٌة  fإلى  p( تحول فٌها حرف

 . محاولة التصنٌف والتبوٌب للغات : مثلما ٌفعل علماء النبات للنباتات المتنوعة 

صٌاغة استنتاجات صحٌحة  المقارن اللغة علم ٌحاول بعض الباحثٌن المتخصصٌن فً

ا حول بنٌة ًٌ . وٌشكل البحث فً تصنٌف اللغات على أساس نوعها  والتغٌر اللغوي اللغة عالم

 . مجاالً للدراسة قائًما بذاته

ن من تبٌان كٌف نشأت المقارن اللغة علم الباحثون المتخصصون فً وٌسعى فً  اللغة للتمكُّ

المكتوبة تعتبر حدٌثة . لكن السجالت  ، ووصف الظروف التً أدت إلى نشوئها المقام األول

ا  ًٌ ، بٌنما نجد أنهم  سنة فقط 5555ألن الناس استخدموا أنظمة لكتابة الكلمات منذ حوالً ؛ نسب

فإن لجمٌع ،  تبٌانه اللغة . وبقدر ما ٌستطٌع علماء استخدموا اللغات المنطوقة منذ فترة أطول

نعرف أي شًء تقرًٌبا  . ولكل هذه األسباب فإننا ال ثقافات هذا العصر لغات متساوٌة فً التعقٌد

 حول أصل اللغة

 ُطُرق دراسة اللغة في علم اللغة المقارن

طرٌقتٌن رئٌسٌتٌن فً دراستهم للغة  المقارن اللغة علم ٌستخدم الباحثون المتخصصون فً

  .، وإعادة التركٌب اللغوي المقارن إعادة التركٌب اللغوي الداخلً: هما ، 

ادة التركٌب اللغوي الداخلً تنطوي على استخدام مرحلة من مراحل نشوء لغة ما إع

أو صٌغة فً لغة ما بنظٌراتها  كلمة ، أو مضاهاة لتوضٌح خصائص مرحلة سابقة لها

نجد أن نمط األفعال  ـ على سبٌل المثال ـ ففً العربٌة ، ات الداخلٌةٌأي بالبن ، ذاتها اللغة فً

دْ  (  المثال) ها ل  و  أ   المعتل   د  ـ ع  ع   ٌ د  ـ  ع  ْم ـ و  م  ـ س  س   ٌ م  ـ  س  لذا ٌمكن افتراًضا أن نقٌس على  ؛ هو: و 

ف  ـ  ما تقدم فنقول ص  فْ : و  ف  ـ ص   . ٌ ص 

عدة لغات متشابهة إلعادة  اللغة طرٌقة ٌستخدم فٌها عالم : إعادة التركٌب اللغوي المقارن

الب دائٌة هً األصل  اللغة أن اللغة وٌفترض عالم،  دائيةالبُ  اللغة تركٌب لغة افتراضٌة تدعى

 .منها اللغة المشترك للغات التً جرت إعادة تركٌب تلك

، ومنها  العربٌة الجنوبٌة اللغة ، كالضمائر فً بعض الكلمات اللغة فربما ٌقارن عالم

. أو ٌقارن بعض  ضمائر التثنٌة فً اللغتٌن السبئٌة والمعٌنٌة باللغة العربٌة الشمالٌة )الفصحى(
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ٌة الشمالٌة الغربٌة الضمائر الفٌنٌقٌة كضمٌر المخاطبات والغائبات بنظائرها فً اللغات السام

 . األخرى كاآلرامٌة والعبرٌة

 ـ على سبٌل المثال ـ أن ٌفترض أن لغتٌن كاإلغرٌقٌة )الٌونانٌة( والالتٌنٌة اللغة ٌمكن لعالم

اإلنجلٌزٌة قد  اللغة خلص أًٌضا أنكما ٌست ، تحتوٌان على األصوات الصامتة للغة البدائٌة

. وٌعتبر  خضعت لتحول صوتً استبدلت فٌه بعض األصوات الصامتة بأخرى بصورة منتظمة

واأللمانٌة هذا التحول الصوتً إحدى الخصائص التً تتسم بها اللغات الجرمانٌة ومنها اإلنجلٌزٌة 

  .والهولندٌة

 الفرق بين علم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي وعلم اللغة التقابلي

ٌدرس اللغة فً جمٌع جوانبها : الصوتٌة ، والصرفٌة ، والنحوٌة  علم اللغة المقارن

والداللٌة ، وغاٌته من هذه الدراسة بناء الشكل األصلً للغة األم من خالل مقارنة اللغات التً 

وٌعنى باللغات الحٌة والمٌتة ؛ " لتأصٌل الظواهر اللغوٌة أو  "  .تضمها أسرة لغوٌة واحدة

 ."  .تارٌخٌة ضرورٌةالحضارٌة وٌعدها وثٌقة 

وٌؤصل علم اللغة المقارن الظواهر اللغوٌة العربٌة استناًدا لمعطٌات الدرس اللغوي 

المقارن كظاهرة تطابق الفعل والفاعل ، فقد تبٌن من خالل علم اللغة المقارن أن  اللغات السامٌة 

 . تلحق عالمة عددٌة للفعل إذا كان مثنى أو مجموًعا

منقولة عن المصادر السابقة ال تمثل ما قٌل فً الدرس باللفظ وهً مالحظة : المحاضرة 

 من أراد  تمام الفائدة فلٌرجع إلٌها كلها 
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