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جهود ابن خلدون اللغوية ػي ضوء
الدرس اللداني الحديث
د ،إدماعيل ونوغي
جامعة محمد بوضياف المديلة
اإلالخو:
ًؼزغ الترار الٗغبي بٗلىم وفىىن ٖغبُت زغٍت
ٌغفل ٖنها هثير مً الضاعؾين ،وعبما لهظا الؿبب
حٗل مً بٌٗ الباخثين الىاقئين ًىىغون ٖلى
ٖلماء الٗغب اللضامى ما وان لهم مً فًل في بعؾاء
مجمىٖت هبيرة مً كىاٖض اللغت الٗغبُت ومً هٓم هم
َائل مً الكٗغ في مسخلف ألاغغاى ومً بوكاء هثير
مً الفىىن التي ماػالذ جإزيراتها فاٖلت بلى الُىم...
ألحل َظا ؤعصث ؤن ؤهكف قِئا ٌؿيرا ًٖ همىطج مً
الٗلماء الٗغب الىثيرًً الظًً واهذ لهم بهمت
واضخت في الضعاؾاث الٗغبُت اإلاسخلفت ؾىاء ؤواهذ
ؤصبُت ؤم لغىٍت والتي امخض جإزيرَا بلى الٗغب وغير
الٗغب ،منهم ٖبض الغخمان بً زلضون في ملضمخه
اإلاكهىعة التي ماػاٌ اؾخغاللها والغغف منها كائما بلى
الُىم .زانت وؤن ما حاء فيها مً هٓغٍاث مُابم بلى
خض بُٗض ما جضٖى بلُه الىٓغٍاث الخضًثت؛ في الخٗلُم
والؿُاؾت والاحخمإ وغيرَا...
اليلماث اإلافاجُذ :الترار الٗغبي ـ الفىىن الٗغبُت ـ
ؤصبُت ـ لغىٍت ـ ابً زلضون ـ ملضمخه ـ الىٓغٍاث
الخضًثت.

للض زاى ٖلماء هثيرون مىظ ؤمض بُٗض
ٖغب وغير ٖغب في مىيىٕ اللغت مً خُث
مٗىاَا والغغى منها وؤَمُتها وزهائهها
وٖالماتها وخغوفها وؤنىاتها وملاَٗها ،ولم
ًلفىا ٖىض طلً الخض بل خاولىا البدث في
ؤنلها ومىبٗها مىظ ؤن زلم هللا ؾبداهه
حٗالى ؤلاوؿان ٖلى وحه َظٍ البؿُُت ،ولىً
ازخلفذ وحهاث الىٓغ في خلُلت وكإة اللغت
ؤلاوؿاهُت لهٗىبت الٗثىع ٖلى مضوهاث وآزاع
جثبذ ؤكىالهم وآعاءَم ،وجفهل في اإلاؿإلت
بهىعة نهائُت .ووان الجضٌ الظي صاع خىٌ
وكإة اللغت كض ؤزاع ٖضة كًاًا حٗض اإلاداوع
ألاؾاؾُت ليكإة ٖلم ألالؿيُت الخضًث،

ولىً مً آلاعاء الغالبت ؤن اللغت جىكُفُت
َّ
اهُالكا مً كىٌ هللا ٖؼ وحلَ  :و َٖل َم َآص َم
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َ
ي ُه ْم َٖ َلى ْاإلاَ َال ِئ َى ِت َف َل َ
اٌ
ألاؾماء ولها زم ٖغ
َ َ ُ ْ
ُ
ُ
َؤهب ُئىوي ب َإ ْؾ َماء ََ ُـاالء بن هىخ ْم َ
ن ِاص ِكين كالىا
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ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ
ؾبداهً ال ِٖلم لىا ِبال ما ٖلمخىا ِبهً ؤهذ
َ
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ْال َٗل ُ
ُم َك َ
اٌ ًَا َآص ُم ؤ ِهب ْئ ُهم ِبإ ْؾ َم ِأئ ِه ْم
ِ
ِ
َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ ّ
فلما ؤهبإَم ِبإؾم ِأئ ِهم كاٌ ؤلم ؤكل لىم ِب ِوي
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
َ
ألا ْ
ى َوؤ ْٖل ُم َما ُج ْب ُضون
ع
ؤٖلم غُب الؿماو ِ
اث و ِ
ُ ُ َُْ َ
َو َما هىخ ْم جىخ ُمىن 1وفي باب اللىٌ ٖلى لغت
الٗغب ؤجىكُف ؤم انُالح ،كاٌ ابً فاعؽ
(ثَ395ـ)« :بن لغت الٗغب جىكُف ،وصلُل
طلً كىٌ هللا حل زىائٍ:
َ
ُ َّ
َّ
َ و َٖل َم َآص َم ألا ْؾ َماء ول َها 2فيان ابً ٖباؽ
َ
ألاؾماء ولها وهي َظٍ ألاؾماء
ًلىٌٖ :لمه
التي ًخٗاعفها الىاؽ ،مً صابت وؤعى وؾهل
3
وحبل وخماع ِوؤباٍ طلً مً ألامم وغيرَا».
كاٌ ابً هثير(ثَ774ـ)َ« :ظا ملام طهغ هللا
حٗالى فُه قغف آصم ٖلى اإلاالئىت بما ازخهه
به مً ٖلم ؤؾماء ول ش يء صونهم وَظا وان
بٗض سجىصَم له ًٖ....ابً ٖباؽ ،كاٌ:
ٖغى ٖلُه ؤؾماء ولضٍ بوؿاها والضواب،
فلُل َظا الخماعَ ،ظا الجملَ ،ظا
الفغؽ 4»...بن مً زالٌ الخفؿيرًً الؿابلين
جىىن آلاًت اللغآهُت كض كغبذ هثيرا ؤلاقاعة بلى
ّ
ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى َى الظي ٖلم آصم ؤو
ؤوحى بلُه َظٍ اإلاؿمُاث التي ٌؿخسضمها في
خُاجه .زم جىالذ حٗاعٍف اللغت واقخلاكاتها.
وْهغ ٖلماء هثيرون زايىا في مجاٌ ّ
خض
اللغت وؤَمُتها مً بُنهم ٖثمان بً حني
(ثَ392ـ) الظي كاٌ في حٗغٍف اللغت« :ؤما
ّ
خضَا فةنها ؤنىاث ّ
ٌٗبر بها ول كىم ًٖ
ؤغغايهم 5».اكخهغ ابً حني في حٗغٍف اللغت
ٖلى الجاهب الهىحي الظي ًبرػ الخغوف ًٖ
َغٍم اإلاساعج الهىجُت البكغٍت ،وَظٍ
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ألانىاث مدضصة ومىٓمت في ملاَ٘ جاصي
مٗاوي ملهىصة ،وَظٍ اللغت في ّ
خض طاتها هي
ً
التيٌٗ« :بر بها ول كىم ًٖ ؤغغايهم (ج) لغى
ولغاث ،وٍلاٌ :ؾمٗذ لغاتهم :ازخالف
هالمهم 6» .وألاغغاى التي ٌِٗل ؤلاوؿان
ألحلها هثيرة ومخىىٖت وهي حؿخضعى م٘
مخُلباث الخُاة ،وجىافم مؿخىي اإلاِٗكت
واليكاٍ الظي ًلىم به ؤلاوؿان في خُاجه،
وجؼصاص َظٍ الخُاة حٗلُضا ونٗىبت بدكٗب
ألاَضاف والغاًاث التي ٌٗمل ؤلاوؿان ٖلى
جدلُلها .وحاء في مسخاع الصخاح لئلمام
لغي ؤو ٌّ
الغاػي (ثَ606ـ)« :واللغت ؤنال ٌّ
لغى
ً
لغى مثل ُبغة ً
وبغي ولغاث ؤًًا...
وحمٗها
َ
ُ
7
ّ
و(لغي)
واليؿبت بليها لغى ٌّي وال جلل لغىي».
َّ ْ
مً اللغي خظفذ منها الُاء اإلاكضصة الثاهُت
واكخهغ ٖلى الُاء ألاولى اإلاخدغهت زم كلبذ جاء
مغبىَت ؤو َاء الؿىذ .وحاء في اإلاعجم
ُ ُ
الب َرة خللت مً نفغ ؤو غيرٍ في
الىؾُِ« :
ؤخض حاهبي ؤهف البٗير للخظلُل ؤو في ؤهف
ُ ُ
والب َرة ول خللت مً ؾىاع وكغٍ
اإلاغؤة للؼٍىت،
وزلخاٌ وما ؤقبه طلً (ج) ُبغاثً ،
وبغي،
وبغون 8»..وكاٌ ؤخمض بً ٖلي الفُىمي(ث
َ
َ
وله َج
« : )ٌ770ولغى باألمغ ًلغى مً باب ح ِٗب ِ
به ،وٍلاٌ اقخلاق اللغت مً طلً ،وخظفذ
ُ ْ
الالم وٖىى ٖنها الهاء وؤنلها لغىة مثاٌ:
ُ
9
غغفت ،وؾمٗذ لغاتهم ؤي ازخالف هالمهم».
ْ
خظف الالم َىا َى ألالف اإلالهىعة في (لغى)
وٖىى ًٖ ألالف اإلالهىعة بالخاء اإلاغبىَت
ؤو َاء الؿىذ فهاعث (لغت ؤو لغه).
ّ
كاٌ ابً زلضون (ثَ808ـ) في خض اللغت:
«واٖلم بإن الخِ بُان ًٖ اللىٌ ،هما ؤن
اللىٌ والىالم بُان ٖما في الىفـ والًمير
مً اإلاٗاوي فال بض ليل منهما ؤن ًىىن واضح
الضاللت 10».وَظا اللىٌ ًاهض ٖلى يغوعة

ويىح اللىٌ والىخابت وي ًدهل الخفاَم
والخىانل والاجهاٌ والخثاكف .وٍبضو في
حٗغٍف ابً زلضون بصعاهه الجاهب الىفس ي
لئلوؿان في ٖملُت الىالم ؤو في جإصًت الفٗل
الضاللي .وواضح ؤن ابً زلضون ؤعس ى مىظ
نهاًت اللغن الثامً الهجغي كىاٖض ٖلم
التربُت ماهضا ٖلى يغوعة ؤلاخاَت باأللفاّ
وصالالتها ٖلى اإلاٗاوي الظَىُت ،وخهغ
جدهُل جلً اإلاٗاوي في َغٍلين:
ّ
1ـ َغٍم اللغاءة بالخٗلم مً الىخاب.
ّ
2ـ َغٍم الخٗلم باإلاكافهت والخللين.
ولِـ بُٗضا ًٖ َظا اإلاٗنى ما حاء ٖىض
فغصًىاهض صي ؾىؾير اللغىي الغغبي الكهير
ؤن اللغت هٓام مً الٗالماث التي ّ
حٗبر ًٖ
ألافياع ،وهي خامل اإلافهىم ؤو الخهىع
الظَني ،وؤهض ؤن« :اليلماث لِؿذ ؾىي
نىع ؾمُٗت ،وؤن الٗالمت اللؿاهُت ؤو
الضلُل ،هي الخإلُف بين الخهىع الظَني
ّ
( )conceptوالهىع الؿمُٗت images
 11» acoustiquesفمً غير الىالم واللىٌ
واللغت ال ًخم الخفاَم بين ألافغاص.
نىاٖت اللغت ٖىض ابً زلضون:
َى ٖبض الغخمً بً مدمض بً زلضون
الخًغمي :ولض في غغة عمًان َ732ـ اإلاىافم
لـ ـ 27ماًى1332م وجىفي ًىم 19ماعؽ1406م
اإلاىافم لـ 26:عمًان َ808ـَ .ى
ماعر ٖغبي ،جىوس ي اإلاىلض ؤهضلس ي ألانل
وٖاف في ؤكُاع قماٌ ؤفغٍلُا ،عخل بلى
بؿىغة ،فاؽ ،غغهاَت ،بجاًت ،جلمؿان
َ
وألاهضلـ ،هما ج َى ّح َه بلى مهغ الٗغبُت ،خُث
ؤهغمه ؾلُانها الٓاَغ بغكىقَ ،وو ِل َي فيها
كًاء اإلاالىُتَّ ،
وْل بها ما ًىاَؼ عب٘ كغن مً
ُ ّ
الؼمً (مً َ784ـ بلى َ808ـ) وج ُى ِف َي ًٖ ٖمغ
ٖاما ُ
بلغ ؾخت وؾبٗين ً
وص ِف ًَ كغب باب الىهغ
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بكماٌ اللاَغة جاعوا جغازا ٖلمُا وؤصبُا ما ػاٌ
جإزيرٍ ممخضا ختى الُىم.
ؤلف ابً زلضون هخابا ؤوؾمه( :هخاب
الٗبر وصًىان اإلابخضب والخبر ،في ؤًام الٗغب
والعجم والبربغ ،ومً ٖانغَم مً طوي
الؿلُان ألاهبر) مً ؾبٗت ؤحؼاء وزو
الجؼء الثامً منها للفهاعؽ ،وَى ٖباعة ًٖ
الٗاإلاي
الخاعٍش
مداولت بؾالمُت لفهم
ّ
وَٗض مً ؤوائل الىخب التي تهخم
وؤلاوؿاوي،
بٗلم اإلاجخم٘ والخًاعة ؤلاوؿاهُت .وكض جغحم
بلى الٗضًض مً اللغاث الخُت ،وٖلُه جغجىؼ
مياهت ابً زلضون وقهغجه .ولئن وان مؿعى
ابً زلضون مً اإلالضمت ،وهي الجؼء ألاوٌ مً
"هخاب َ
الٗبر" َى ؤن ًً٘ هفؿه في فئت
اإلااعزين وؤن ًلفى ؤزغ اإلاؿٗىصي (ثَ346ـ)
ّ ً
ّ
مصدخا بٌٗ الهفىاث ،بال ؤهه ًهٗب ٖلى
ّ
اإلاغاح٘ ؤن ًهىفه يمً اإلااعزين ،هىهه
ّ
ؤزظ في ملضمخه مً ّ
فخدضر
ول ٖلم بُغف،
ّ
ًٖ ّ
ًسو ؤلاوؿان مً مٗىىٍاث
ول ما
ً
وماصًاث ،صاٖما ما طَب بلُه مً آعاء
بكىاَض مً اللغآن الىغٍم وصًىان الٗغب
ً
الكٗغي .وهٓغا إلاياهتها الٗلمُت ،فلض خُٓذ
اإلالضمت مىظ ؤن وكٗذ ٖليها ألاهٓاع بٗىاًت
اإلافىغًٍ واإلااعزين وٖلماء الاحخمإ
ً
والفالؾفت واللغىٍين ٖغبا ومؿدكغكين ،هما
َبٗذ ّ
ٖضة ّ
مغاث بخدلُلاث مسخلفت.
اإلالضمت :هخاب ؤلفه ابً
زلضون ؾىت 1377م هملضمت إلاالفه الطخم
اإلاىؾىم :هخاب الٗبر ...اإلاظهىع ؾالفا وكض
ً
ً
ُٖ ّضث اإلالضمت الخلا مالفا مىفهال طي َاب٘
مىؾىعي بط ًدىاوٌ فُه حمُ٘ مُاصًً اإلاٗغفت
مً الكغَٗت والخاعٍش والجغغافُا والاكخهاص
والٗمغان والاحخمإ والؿُاؾت والُب ...كض
جىاوٌ فُه ؤخىاٌ البكغ وازخالفاث َبائٗهم

والبِئت وؤزغَا في ؤلاوؿان .هما جىاوٌ
جُىع
والكٗىب
ألامم
بالضعاؾت
ً
ووكىء الضولت وؤؾباب انهُاعَا مغهؼا في
جفؿير طلً ٖلى مفهىم الٗهبُت.
بهظا الىخاب ؾبم ابً زلضون غيرٍ مً
اإلافىغًٍ بلى الٗضًض مً آلاعاء وألافياع ختى
ً
ّ
ٖض ماؾـ ٖلم الاحخمإ ،ؾابلا بظلً
الفُلؿىف الفغوس ي ؤوغؿذ هىهذ ( Auguste
 )Comteالظي ًهفه هثير مً الباخثين
والضاعؾين بإهه َى اإلااؾـ ألاوٌ لهظا الٗلم.
فاللغت بدؿب عئٍخه مغجبُت بمؿخىي
الفىغ ،ألن الفىغ َى الظي ًهى٘ اللغت في
هفـ الىكذ جهىٗه اللغت هما كاٌ صوال
هغوا  La Croix ,هما ؤن الفىغ حؿض
اللغت ،واللغت هي زىب الفىغ هما ًىو ٖلى
طلً مىعَـ ميرلىبىهتي mouricemer
lean.pontyفةطا واهذ ألامت مخلضمت
ٖلى نُٗض الٗلىم والخىىىلىحُا والفىىن
وآلاصاب خخما ؾدخلضم اللغت بضوعَا ماصامذ
هي خاملت للفىغ وؤصاة للخىنل والخبلُغ.
فاللغت والفىغ جىؤمان  ،فال فىغ بضون لغت،
وال لغت بضون فىغ ،ألن اللغت مغجبُت بالخُاة
ومخىلضة ٖنها  ،ؾىاء ؤواهذ مىُىكت ؤو
مىخىبت  ،فاللغت ماصة للخٗبير اللفٓي
والىخابي ...وبن ؤخضها ٖاَل مً الفىغ بن لم
جىً له لغت  ،وفغى بوؿان بضون لغت مٗىاٍ
فغى بوؿان بضون فىغ ...فالفىغة جخىىن في
عئوؾىا بيلماث ؤو بٗباعة ؤصق بإقباح ولماث
12
.
وٍمىً جلخُو اإلالضمت في مجمىٖه
هٓغٍاث وؤؾـ ويٗها ابً زلضون لخجٗل
مىه اإلااؾـ الخلُلي لٗلم الاحخمإ ٖلى
ٖىـ ما ًضُٖه ٖلماء الغغب ؤن اإلااؾـ
الخلُلي َى الفُلؿىف الفغوس ي ؤوغؿذ
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هىهذ .ومً زالٌ كغاءة اإلالضمت ًمىً وي٘
زالزت مفاَُم ؤؾاؾُه جاهض طلً وهي ؤن ابً
زلضون في ملضمخه ّبين ؤن اإلاجخمٗاث البكغٍت
حؿير وجمض ي وفم كىاهين مدضصة وَظٍ
اللىاهين حؿمذ بلضع مً الخيبا باإلاؿخلبل بطا
ُ
ما ُصعؾذ وفلهذ حُضا ،وؤن َظا الٗلم (ٖلم
الٗمغان) هما ؤؾماٍ ،ال ًخإزغ بالخىاصر
الفغصًت وبهما ًخإزغ باإلاجخمٗاث هيل ،وؤزيرا
ّ
ؤهض ابً زلضون ؤن َظٍ اللىاهين ًمىً
جُبُلها ٖلى مجخمٗاث حِٗل في ؤػمىه
مسخلفت بكغٍ ؤن جىىن ُ
البنى واخضة في
حمُٗها ،فمثال اإلاجخم٘ الؼعاعي َى هفـ
اإلاجخم٘ الؼعاعي بٗض 100ؾىت ؤو في الٗهغ
هفؿه .وبهظا ًىىن ابً زلضون َى مً وي٘
ألاؾـ الخلُلُت لٗلم الاحخمإ.
للض جدضر الٗلماء اإلادضزىن في مجاٌ
اللغت ًٖ الٗالماث والضواٌ واإلاضلىالث
ّ
وُٖىىا آلازاع التي جترهها َظٍ
واإلاٗاوي
الٗالماث في جىنُل اإلاٗاوي وجدلُم ٖملُت
الخفاَم ،ومً جلً الىماطج ما طهغٍ ألاؾخاط
نالح مفلىصة في الٗالكت بين الٗالمت اللغىٍت
ومٗىاَا فهي« :جىجم ًٖ ألازغ الظي ًترهه
مىيىٕ الٗالمت ألاولى في الظًَ ،وكض جىىن
اإلافؿغة مٗنى مً اإلاٗاوي ؤلاًدائُت الخاملت
لبٌٗ الضالالث الٗاَفُت اللهُلت بالٗالمت
ألاولى ،ؤو جغحمت مً لغت بلى ؤزغي ،ؤو ؾلىوا
13
جثيرٍ الٗالمت ٖىض اإلاخللي»
والبض لهظٍ الٗالماث اللغىٍت مً ؤن جترن ؤزغا
واضخا بين البار واإلاخللي.
ؤَمُت اللغت الٗغبُت وفًلها :للض جىلى
هللا ؾبداهه وحٗالى خفٔ اللغآن الىغٍم
بخفانُله وؤحؼائه وآًاجه ولغخه الٗغبُت ،كاٌ
َّ َ
ّْ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
الظه َغ َو ِبها ل ُه
هللا حٗالىِ  :بها هدً هؼلىا ِ
َ
ُ َ
ل َخا ِفٓىن 14وكاٌ حل حاللهِ :ب ِل َؿ ٍان َٖ َغِب ّ ٍي

َّ َ ْ َ ُ ً
ُّم ِب ٍين  15وكاٌ ٖؼ وحلِ  :بها ؤ َهؼلى ُاٍ ك ْغآها
ً َّ َّ ُ َ ُ
ّ
َٖ َغِب ُّا ل َٗلى ْم ح ْٗ ِللىن 16 بن اللغت هي ؤلاوؿان
ؤو بن اللغت مً ؤَم زهائو ؤلاوؿان التي
جميزٍ ًٖ غيرٍ مً اإلاسلىكاث الخُت ،وججٗل
ُ
له َظٍ اإلاياهت واإلاهمت التي زلم مً ؤحلها
وهي :الخالفت في ألاعى ،ختى بهه كُل:
ؤلاوؿان خُىان طو لغت .وبن وان ؤلاوؿان كض
جميز بٗلله وجفىيرٍ وكابلُخه للخُىع والغقي
والخلضم والخًاعة والٗمغان فةن طلً بفًل
َظٍ اإلاؼٍت اإلاعجؼة وهي مؼٍت اللغت ،كاٌ هللا
َّ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
وؿان
حٗالى :الغخمًٖ ،لم اللغآن ،زلم ِؤلا
َّ
ْ َ
َٖل َم ُه ال َب َُان 17بن ؤَمُت َظٍ اللغت ال جسفى
ٖلى مامً باللغآن الىغٍم وبغؾالت ؤلاؾالم
الخالضة ،وكض ؤصعن َظٍ الخلُلت ٖلمائها
الٗغب مىظ ؤمض بُٗض؛ منهم ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ
الكُش ؤبى مىهىع الثٗالبي (ثَ430ـ) الظي
ّ
َّ
ؤخب عؾىله اإلاهُفى
ؤخب هللا
كاٌ« :مً
ّ
ّ
نلى هللا ٖلُه وؾلم ومً ؤخب الىبي الٗغبي
ّ
ّ
ّ
ؤخب اللغت
ؤخب الٗغب
ؤخب الٗغب ومً
الٗغبُت التي هؼٌ بها ؤفًل الىخب ٖلى ؤفًل
العجم والٗغب ...والٗغبُت زير اللغاث
وألالؿىت ،وؤلاكباٌ ٖلى جفهمها مً الضًاهت؛
بط هي ؤصاة الٗلم ومفخاح الخفله في
الضًًٖ 18»...لى الغغم مً ؤن الثٗالبي عبِ
ؤَمُت اللغت الٗغبُت بالجاهب الضًني
والخٗبضي بال ؤهه ؤقاع بٗض طلً بلى ؤفًلُتها
ْ
وزيرًتها ٖلى ؤلاَالق ملاعهت باللغاث ألاحىبُت
ُ
ألازغي ،مً خُث اؾخٗمالها في البدث
الٗلمي وألابدار اإلاسخلفت.
وكاٌ ألاؾخاط ؤخمض ٖغابي« :وللض اخخلذ
اللغت الٗغبُت الهضاعة لىىنها وْفذ ؤؾالُب
وؤصواث جىُْفا ؤزبذ مغوهتها وؤهض صكتها
وزغاءَا وؤْهغ وفاءَا ألٖٓم هخاب في َظٍ
الضهُا ؤال وَى اللغآن الىغٍم ،وكضع هللا حٗالى
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ؤن جىىن ؤَال لهظا الدكغٍف ،فاهدؿبذ
بظلً الٗٓمت 19».وللض ؤهض هثير مً الٗلماء
واللغىٍين ؤن ؾغ ٖٓمت اللغت الٗغبُت َى
اللغآن الىغٍم الظي ؤعجؼ فصخاء الٗغب في
ػمانهم ،وجدضاَم ؤن ًإجىا بمثله ؤو ببٌٗ
مىه في مىاًَ ٖضة مً الخنزًل الخىُم ،ولىً
َ ُ ُ َ َْ ُ
َيهاث ،كاٌ هللا حٗالى :ؤ ْم ًَلىلىن افت َر ُاٍ ك ْل
ْ
َ ْ
َُْ ْ َ ْ
َْ َ
اث َو ْاص ُٖىا َم ًِ
فإجىا ِبٗك ِغ ُؾى ٍع ِّمث ِل ِه ُمفت َرً ٍ
ّ
َ
ْ َ َ ُْ ّ ُ
الله بن ُه ُىخ ْم َ
ن ِاص ِكين
اؾخُٗخم ِمً صو ِن ِ ِ
ُ ُ
20وكاٌ حل قإههَ  :و ِبن هىخ ْم ِفي َعٍْ ٍب ِّم َّما
ْ
َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
ْ
ىا ب ُؿ َ
ىع ٍة ِّمً ِّمث ِل ِه َو ْاص ُٖىا
هؼلىا ٖلى ٖب ِضها فإج ِ
ّ
َ 21
ُ ََ ُ ّ ُ
الله ب ْن ُه ْى ُخ ْم َ
ن ِاص ِكين
قهضاءهم ِمً صو ِن ِ َِ
ُ ُ َ َْ ُ
وكاٌ ٖؼ وحل هظلً  :ؤ ْم ًَلىلىن افت َر ُاٍ ك ْل
ْ
َُْ ْ ُ َ ْ
ْ َ َ ُ
اؾخُ ْٗخم ِّمً
ىع ٍة ِّمث ِل ِه َو ْاص ُٖىا َم ًِ
فإجىا ِبؿ
ّ
ُ
ُ
َ
ُ
الله بن هىخ ْم َ
ن ِاص ِكين 22بن ٖغاكت
صو ِن ِ ِ
اللغت الٗغبُت وزغاء هُىىهتها وحٗضص مؿخىٍاتها
الترهُبُت حؿخلؼم عؾىر مىهجُاتها وجإنُلها،
وَظا الظي ؾاٖضَا ٖلى الهمىص ؤمام لغاث
هثيرة ولهجاث مخٗضصة ،وللض اٖترف بظلً
ٖغب وغير ٖغب ،ألن مياهت اللغت الٗغبُت في
بكامت مجخم٘ اإلاٗغفت في البلضان الٗغبُت
وغيرَا باصًت للُٗان ،وَبُٗت مجخم٘ اإلاٗغفت
الُىم ٌٗخمض في ؤؾاؾه الخلني واإلاٗلىماحي
الظي ًغهؼ في ألاؾاؽ ٖلى اللغت جخجه فُه
اإلاٗغفت بلى الغكمُت وٖىانغَا الٗضًضة
والخىؾبت وألاكماع الهىاُٖت ،و الغكمىت مً
عمىػ وبقاعاث وبُاهاث ونىع وؤنىاث.
ّ
زاجمت وهخائج :للض ؤهض ٖضص هبير مً
الٗلماء ؤن جإؾِـ همىطج مٗغفي ٖغبي ٖام
ؤنُل مىفخذ ومؿدىير للنهىى باللغت الٗغبُت
ؤمغ ٌؿير ،باالٖخماص ٖلى حٗغٍب اإلاهُلخاث
الٗلمُت ،ووي٘ مٗاحم مخسههت ،ومالفاث
ؤزغي لغنض اإلافغصاث بين اإلادىُاث ؤو
اللهجاث والفهحى ،وحاء في جلغٍغ خىٌ

الخىمُت ؤلاوؿاهُت في اللاَغة ما له ٖالكت
بالترار الٗغبي وَى اؾخدًاع بياءاث الترار
اإلاٗغفي الٗغبي ،وبصماحها في لخمت الىمىطج
اإلاٗغفي الٗغبي بكيل ًخجاوػ الخفازغ ألاحىف
بلى الخمثل اإلاخإنل ألؾباب اػصَاع اإلاٗغفت
الٗغبُت ألنها كىام الىهىم واإلاٗبر الغئِـ
ًٖ الهىٍت :وحاء في جلغٍغ ؤصلذ به مجلت
الؿُاؾت الضولُت اإلايكىعة باللاَغة:
«اكترهذ مياهت اإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت في بهخاج
اإلاٗغفت بمغاٖاة الٗغبُت في الٗلىٌ والبنى
اإلااؾؿُت الٗغبُت 23».وكاٌ ٖبض هللا ؤبى
َُف في َظا اإلاجاٌ« :وما ّ
ٌٗض ؤؾاؽ َظا
الترار َى اللغت والاٖخباعاث اللغىٍت ،ومً
هافل اللىٌ بن اإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت طاث
جإزير فٗاٌ في جُىع الثلافت والٗلم والخلاهت
والاكخهاص والخُاة الاحخماُٖت والىعي
الاحخماعي والؿلىن البكغي بغمخه 24».فلم
جبم اللغت مجغص ؤصاة للخىانل والاجهاٌ بهما
ججاوػث طلً بلى جمثُل الٗلىم اإلاسخلفت التي
جُلبتها الخًاعة البكغٍت في الىكذ الغاًَ،
وما جب٘ طلً مً جلضم جىىىلىجي لم حكهضٍ
البكغٍت في الٗهىع الؿالفت ومىظ ألامض
البُٗض.
وؤزبذ الهائغ فائؼ ٖلى ؤن« :اللغت
حؿاٖض وؾائل الاجهاٌ الجماَيري في زضمت
كًُت الخلاعب البكغي ،فهي جمىذ الىؾائل
بميان اللُام بمسخلف الىْائف الاحخماُٖت،
مٗغفُت واهذ ؤو بًضًىلىحُت ،ؤو ختى مالُت،
وغيرَا مً جلً الىْائف» 25وؾبب طلً ؤن
اللغت ٖىهغ عئِـ في وؾائل الاجهاٌ
والٗلىم في الىكذ هفؿه ،وٖلى وحه
الخهىم بطا حٗلم ألامغ باللغت الٗغبُت التي
جخميز ببالغتها وصكت ببالغها بمسخلف وؾائل
الاجهاٌ وؤلاٖالم.
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للض خمل الٗغب ؤلاؾالم بلى الٗالم،
وخملىا مٗه اللغت الٗغبُت لغت اللغآن الىغٍم
واؾخٗغبذ قٗىب غغب آؾُا وقماٌ بفغٍلُت
باإلؾالم فترهذ لغاتها ألاولى وآزغث لغت
اللغآن الخىُم ،ؤي ؤن خبهم لئلؾالم َى
ً
الظي ٖغبهم ،فهجغوا صًىا بلى صًً ،وجغهىا
لغت بلى لغت ؤزغي.
وللض قاعن ألاٖاحم الظًً صزلىا ؤلاؾالم
في ٖبء قغح كىاٖض الٗغبُت وآصابها لآلزغًٍ
فياهىا ٖلماء الىدى والهغف والبالغت بفىىنها
الثالزت  :اإلاٗاوي  ،والبُان  ،والبضٌ٘ .
ولؼمً َىٍل واهذ اللغت الٗغبُت هي اللغت
الخًاعٍت ألاولى في الٗالم ،واللغت الٗغبُت
ؤكضم اللغاث التي ما ػالذ جخمخ٘ بسهائهها
مً ؤلفاّ وجغاهُب ونغف وهدى وؤصب
وزُاٌ ،م٘ الاؾخُاٖت في الخٗبير ًٖ مضاعن
ً
الٗلم اإلاسخلفت .وهٓغا لخمام اللامىؽ الٗغبي
وهماٌ الهغف والىدى فةنها حٗض ّ
ؤم مجمىٖت
مً اللغاث حٗغف باللغاث ألاٖغابُت ؤي التي
وكإث في قبه حؼٍغة الٗغب.
بن اليلماث الٗغبُت في اللغاث ؤلاؾالمُت:
الفاعؾُت والترهُت والؿىغالُت وؤلاؾباهُت
والبرحغالُت وألاإلااهُت وؤلاًُالُت وؤلاهيليزًت
والفغوؿُت وغيرَا مً الضوٌ ال حٗض وال
جدص ى.
وواهذ الخملت ٖلى اللغت الٗغبُت الفهحى
مً زالٌ حجج يُٗفت واَُت منها :نٗىبت
اللغت ،ومنها الخفاوث بُنها وبين الٗامُت .ووان
فغى اللغاث ألاحىبُت في مسخلف ؤكُاع ألامت
ً
ً
ؤلاؾالمُت ٖامال َاما في فغى زلافاتها
وفىىنها.
بن فًل ٖلماء الٗغب واإلاؿلمين ٖلى
الخًاعة ؤلاوؿاهُت ال ٌؿخُُ٘ بوؿان ونفه
والخٗبير ٖىه ،خُث بنهم بفخىخاتهم الُٗٓمت

اجهلىا بالخًاعاث اإلاسخلفت ،فجمٗىا َظٍ
الخًاعاث ونهغوَا ،وكضمىا خًاعة ٖغبُت
بؾالمُت جفىق التي ؾبلتها بضعحاث هبيرة،
ًلىٌ بغًٍ ولذ في هخابه (جىىًٍ ؤلاوؿاهُت):
الٗلم َى ؤٖٓم ما كضمخه الخًاعة الٗغبُت
ٖلى الٗالم الخضًث ٖامت .والجضًغ بالظهغ ؤهه
ال ًىحض هاخُت مً هىاحي الىمى الخًاعي بال
وٍٓهغ لئلوؿان فيها ؤزغ الخًاعة والثلافت
الٗغبُت ،وبن ؤٖٓم مازغ َى الضًً ؤلاؾالمي،
الظي وان اإلادغن للخُبُم الٗلمي ٖلى
الخُاة ،وبن ؤلاصٖاء بإن ؤوعوبا هي التي
اهدكفذ اإلاىهج الخجغٍبي بصٖاء باَل وزاٌ
مً الصخت ،حملت وجفهُال ،فالفىغ
ؤلاؾالمي َى الظي كاٌ« :اهٓغ ،وفىغ ،واٖمل
26
وحغب ختى جهل بلى الُلين الٗلمي».
َظا غٌُ مً فٌُ مما كام به ٖلماء
الٗلماء الٗغب اإلاؿلمىن وما كضمىٍ في
مُاصًً الخُاة الخؿاؾت واإلادكٗبت والتي ّ
حٗض
ؤؾـ الخًاعة والخُىع والٗمغان وما وان
لظلً مً جإزير في ألامم ألازغي مىظ ؤمض بُٗض،
مً طلً ما ٖغفىا به مً هٓم هثيرة ومخىىٖت
في حؿُير قاون الخُاة منها؛ الىٓم ؤلاؾالمُت
اإلاسخلفت والىٓم الضًيُت في الٗباصاث والىٓم
اإلاالُت والاكخهاصًت ،والىٓم الثلافُت والىٓم
الٗؿىغٍت ،والىٓم ؤلاصاعٍت ،والىٓم
اللًائُت ،والىٓم الؿُاؾُت ،والىٓم
الاحخماُٖت ،بيافت بلى احتهاصاتهم الجباعة في
مُاصًً الُب والهىضؾت والفلً والٗمغان
ومسخلف الفىىن ألاصبُت وغيرَا والتي ماػالذ
الضعاؾاث وألابدار كائمت بكإن ونفها
وجدلُلها وجهيُفها والخإعٍش لها كائمت بلى ًىم
الىاؽ َظا .وما طهغجه مً همىطج ابً زلضون
وما ؤهخجه مً آعاء في اللغت والٗلىم
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الاحخماُٖت بال النزع الِؿير ،وطلً ًدخاج بلى
ؤبدار ؤهبر مما ًدؿ٘ له َظا اإلالاٌ.
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القاهرة ،دث.
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1ـ ابن خلدون ،مقدمت ابن خلدون ،جح :حامد أحمد
الطاهر ،ط ،1دار الفجر للتراث ،القاهرة1245 :هـ ـ
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ـ f. de51
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ـ فغصًىاهض صي ؾىؾير (Ferdinand de
) :Saussureولض في مضًىت حىُف في ًىم 26
هىفمبر 1857م وجىفي في 22فبراًغ1913مٖ ،الم لغىي،
ؤب
بمثابت
ٌٗخبر
ؾىَؿغي قهير.
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للمضعؾت البيُىٍت في ٖلم اللؿاهُاث .فُما ّ
ٖضٍ
مً الباخثين ماؾـ ٖلم اللغت الخضًث.
بضعاؾت اللغت الهىضًت ـ ألاوعوبُت .كاًٌ :جب ؤن
اللغت ْاَغة احخماُٖت .مً ؤقهغ آزاعٍ:
ُ
ألالؿ ّيُت الٗامت cours générale( :
بدث في
 )de linguistiqueهخبه باللغت الفغوؿُت ووكغٍ
ُ
َلبخه ٖام1916م بٗض وفاجه ،وكض هلل بلى
اللغت الٗغبُت بترحماث مخٗضصة ومخباًىت.
ّ
ٌٗض فغصًىاهض صي ؾىؾير مً ؤقهغ ٖلماء اللغت في
الٗهغ الخضًث خُث اججه بخفىيرٍ هدى صعاؾت
اللغاث صعاؾت ونفُت بىنف اللغت ْاَغة
احخماُٖت وواهذ اللغاث جضعؽ آهظان صعاؾت
جاعٍسُت.هما ؾاٖض ٖلى َظا الخدىٌ الخُير في
صعاؾت اللغت اهدكاف اللغت الؿيؿىغٍدُتً .ىنف
صي ؾىؾير بإهه مً ؤهبر اإلاؿاَمين في جُىٍغ الٗضًض
مً هىاحي اللؿاهُاث الخضًثت في اللغن الٗكغًٍ.
وَى ؤوٌ مً ّ
ٖض اللؿاهُاث فغٖا مً ٖلم ؤقمل ،بط
ًضعؽ ؤلاقاعاث الهىجُت واكترح صي ؾىؾير
وَٗغف
حؿمُخه ( ) semiology
خالُا بالؿُمُىجًُ ؤو ٖلم ؤلاقاعاث.
11
ـ
f. de Saussure, cours de
linguistique generals, p98.
هثير
ُٖني
ّ
حٗض

ـ ؤوغؿذ هىهذ ( :)Auguste Comteولض في
مضًىت مىهبلُُه بفغوؿا ًىم ً19ىاًغ1798مٖ .الم
احخمإ وفُلؿىف احخماعي فغوس ي ،ؤُٖى لٗلم
الاحخمإ الاؾم الظي ٌٗغف به آلان ،ؤهض يغوعة بىاء
الىٓغٍاث الٗلمُت اإلابيُت ٖلى اإلاالخٓت ،بال ؤن
هخاباجه واهذ ٖلى حاهب ُٖٓم مً الخإمل الفلؿفي،
وَٗض َى هفؿه ألاب الكغعي وماؾـ الفلؿفت
الىيُٗت ،وٍغي هىهذ ؤن جاعٍش البكغٍت ًىلؿم بلى
زالر مغاخل مً الخلضم الكامل ،واإلاغخلت الضًيُت
؛واإلاغخلت اإلاُخافيزًلُت ،زم اإلاغخلت الٗلمُت .كضم
ملترخاث ٖلى حاهب هبير مً الخٗلُض إلكامت صولت
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