مناهج الدراسة اللغوية في التراث العربي
 والفجر:بقلم
Abstract
The human has a strong will to know things around him, particularly the language
that distinguishes him from other creatures. So he always sees the language in
many kinds of theories and methods of language studies. There are many kinds of
methods can be used in the field of modern language studies, such as descriptive
method, historical method, comparative method, prescriptive method, and
contrastive method. Each of these methods of language studies has limitations,
weaknesses, and advantages.So, for the researchers to choose a method or to
combine some methods which fit with their research in the field of modern
language studies.
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مقدمة

-أ

إن اللغة كائن حففي وهففي تتطففور مففن عصففر إلففي عصففور وفففي
مكان من المكنة في هذا العالم حيث اجتمففع النففاس فيففه أو اتصففلوا بففه
 ومن الواقع نجد صور اللغة ورموزها متنوعة شتى بخصائصففها.بينهم
 وهي تنمو وتتطور و تنتشر لففدى أمففم العففالم حففتى. التي تفترق بغيرها
يستوعب بعض شعب اللغات الجنبية الكففثيرة ومففن بعضففهم قففد يتكلففم
بالعربيففة والنجليزيففة والندونيسففية والورديففة واللتينيففة الففتي لهففا أم
.ومصدر أول عنها
ومظاهر العولمة تكون دافعة إلفى نمفو اللغفة وانتشفارها لفدى أي
 وبها تكون الدنيا صغيرة وكأنها قرية ضيقة ل تبعففد المسففافة.أمة العالم
ول يتسع عرضها حتى يستطيع سكانها التصال بينهم مففتى شففاء وأيففن
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اسففتقر بالوسففائل العلميففة أوالتسففهيلت الموجففودة كالاذاعففة والشففبكة
الدولية والهاتف وغيرها حيث تتبففددل وتختلففط لغففاتهم مففع غيرهففم حففتى
تمففتزج لغففاتهم ولهجففاتهم وسففاد بعضففها علففى بعففض ويتفففدوق وصففار
مودحدا.
وبناء على هففذه الحقففائق الواقعففة فففي هففذا العففالم وكففذلك أحففداث
امتزاج اللغة وثقافتها مففع تقففدم العلففوم وخاصففة العلففوم اللغويففة يجتففذب
كثير من اللغففويين مففن أنحففاء العففالم أن يلحففظ ويففدرس اللغففة بففأنواع
المناهج لمعرفة حقيقة اللغة السائرة لديهم .وقد عرف أدن البحث اللغففوي
قديم سابق في التراث العربففي وهففو يبففدأ مففع قيففام الحركففة العلميففة فففي
القرن الثاني الهجري وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي من علمففاء اللغففة
الذي يؤلف مقدمة "كتاب العين" 1.هو يريد أن يؤلدففف معجمفا يضفدم كففدل
اللفاظ العربيففة فففي عصففره .ول شففدك أدن دور خليففل لكففبير فففي مجففال
الدرس اللغففوي العربففي القففديم .ويففأتي بعففده سففيبويه وبففذل جهففوده فففي
دراسففة بنيففة الكلمففة العربيففة وفففي تحليففل الجملففة العربيففة حففتى اشففتهر
بنحوه .وقد عمل مثلهما العلماء اللغويون ففي دراس ة اللغفة العربيفة ففي
أي موضع ومجال وبمنهج ما حتى عصرنا اليوم .
وقففد عففدرف بعففض اللغففويين فففي دراسففة اللغففة العربيففة مختلففف
المناهففج الففتي اسففتخدمها بعضففهم فففي دراسففتهم اللغويففة وهففي :المنهففج
الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهففج التقففابلي والمنهففج
المعياري والمنهففج التوليففدي التحففويلي والمنهففج التركيففبي .ونعففرف أن
 1محمود فهمي حجازي.،البحث اللغوي) ،القاهرة.دار غريب.د ت ( ،ص10 .

2

لكففل منهففج مففن تلففك المناهففج خصففائص و أسسففا خاصففة فففي بنائهففا و
إجرائها ،وسنبحثها في هذه المقالة المتواضعة.
ب-

مفهوم المنهج
المنهج لغة من لفظ نهج ينهففج نهجففا ومنهجففا أي معنففاه الطريففق

الواضح 2.واذكر في هانزفير معناهففا

procedure / method

 3 .واعتم ادا

على هذا المعنى ،إاذا أضيف هذا اللفظ إلى الدارسة اللغوية مثل ،فمعنى
المنهج هو الطريق أو السلوب المستخدم في الدارسة اللغوية.
وعند عبد العزيز ) (2006أدن المنهج هففو الطريقففة أو مجموعففة
الجراءات التي تتخذ للوصول إلى شيئ محففددد أو الطريففق الواضففح أو
الخطة المرسومة 4،ونحو اذلك منهج الدراسة ومنهففج التعليففم وغيرهمففا.
وهو الوجه الواضح الذي جرى عليه الستعمال.
والمنهج اصطلاحا هو :



صل إلى غاية معينة
بوجه عام وسيلة محدددة تو د
المنهففج العلمففي خطففة مندظمففة لعففددة عمليففات اذهنيففة أو حسففية بغيففة



الوصول إلى كشف الحقيقة أو البرهنة عليها.
ويعني المنهج )) Methodهو طريقة الفحص أو البحث عن المعرفة
ونتأدكد أن معنى المنهج اصطلحا هو الصول التي تتبع لدراسففة

أي جهاز من الجهزة اللغوية 5.ودللة المنهج تتمدثل كما يلي :
 2لويس معلوف ،المنجد في اللغة والعلم ،ط ) ،33.بيروت،دار المشرق  ،(1992،ص841 .
 3ج ميلتون كوان ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط) 3.بيروت،مكتبة لبنان ،( 1974 ،ص1002 .
 4محمد عبد العزيز عبد الدايم ،النظرية اللغوية في التراث العربي) ،القاهرة ،دار السلم (2006 ،ص20 .
 5نفس المرجع ،ص21.
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 (1إجراء أو عملية لحراز موضوع
ص أو يناسبها
 (2إجراء مندظم أو فنية أو حالة يطبقه نظام أو فدن خا د
 (3خدطة تتبع في تقديم مادة للتعليم
وقففال كففوهين  ، M.R.Cohenنقل ع ن عب د العزي ز ) ،(2006إدن
المنهج هو أي إجففراء يطبففق نظامففا عقليففا مففا أو نمواذجففا تنظيميففا علففى
موضوعات متنوعة .ومن التعريفات الخففرى المنهففج هففو (1) :طائفففة
من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلففم) ،
 (2الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة فففي العلففوم بواسففطة طائفففة
من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحددد عملياته حتى يصل إلى
نتيجة معلومة (3) ،البرنامج الذي يحددد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة
أو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم النظرية.
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ويرى اللغويون أدن المناهج المستخدمة في العلففوم يجففب أن تقففدوم
من خلل ما إاذا كانت تؤدي إلى نتائففج تتوافففق مففع اختبففار مففدى شففرح
النظرية التي تستخدم هذه المناهج للحقائق الففتي تدرسففها واختبففار مففدى
مناسففبة هففذه النظريففة للنظريففات الففتي تتعامففل مففع الحقففائق الخففرى
المتصلة بالحقائق المدروسة.
لقد أنجز علم اللغة تقنين مجموعة من المناهج لدراسة اللغة وكففدل
منهج من هذه المناهج يسدد حاجة يتطدلبها الواقع اللغوي ،فبعضها يكشف
عن أسرار النظام اللغوي للغة موضوع الدرس ،وبعضها يرصد حركففة
التدغر اللغوي عفبر العصفور ،والبعفض الخففر ينهفض بهفدف التأصفيل
 6محمود سليمان ياقوت ،منهج البحث اللغوي  ) ،الكويت،دار المعرفة الجامعية (2000 ،ص82.
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اللغوي وتصنيف اللغات إلى أسر لغوية وبعضها يففأتي لتحقيففق غايففات
تربوية في مجال تعدلم اللغات وتعليمها.
ج -المنهج

الوصفي)( Descriptive method

يقوم هذا المنهج على وصف لغة محدددة في زمففن محففددد ومكففان
محددد ودون اعتبففار للخطففأ والصففواب فيهففا ،فالمنهففج الوصفففي يصففف
الحقائق ويناقشها دون فلسفة أو محاكمة لها أو الفهم المنطقي في تفسففير
وتأويل الظواهر اللغوية وتأويلها 7.وبهذا المنهج فعلى البففاحث أن يحففددد
المستوى اللغوي المقصففود بالدراسففة لظففاهرة لغويففة محففدددة صففوتيا أو
صرفيا أو تركيبيا أو دلليا ،واذلك لعدم تحديفد زمفن الدراسفة أو مكانهفا
أو المستوى اللغوي المدروس ،كدل اذلك يؤددي إلى الخلط ويصل الباحث
إلى نتائج مضدلة فهذا التحديففد مففن دواعففي الددقففة الففتي تتطلبهففا الدراسففة
العلمية.
ومن مظففاهر تحديففد المسففتوى الدراسففي بهففذا المنهففج وهففو مثففل
تحديد مستويات الدراسة كما يلي:
 (1تحديد المستوى اللغوي وهو مثل:
 المستوى الصوتي
 المستوى الصرفي
 المستوى التركيبي
 المستوي الدللي
 (2تحديد نوع المستوى اللغوي أ هو الفصحى أم العامية:

 7محمد محمد داود ،العربية وعلم اللغة الحديث ) ،القاهرة :دار غريب (2001 ،ص95 .
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(3

تحديد زمن الدراسة مثل خمس سنوات أو عشر سنوات وهو حسففب

(4
(5

المدة التي يراها كافية للوفاء بحاجة البحث.
تحديد مكان الدراسة ،مثل بمصر أم في وطن عربي ما.
تحديففد مصففادر المففادة مففن اختيففار الشففرائح الففتي تمدثففل العربيففة
المعاصرة تمثيل صادقا )كالجرائد أو الروايات وغيرهما(.
وقسم اللغويون هذا المنهج إلى قسمين 8،وهما:

(1

المنهففج الوصفففي التقريففري :وهففو الكتفففاء بالوصففف دون التعليففل

(2

والتفسير
المنهففج الوصفففي التفسففيري :ويعنففي بتفسففير الظففواهر بعففد وصفففها
وتحليلها ،مثل تعليل :خشونة صوت الرجال ونعومفة صففوت المففرأة
والطفل.
ويعارض بعض اللغففويين وخاصفة لمفن يتبففع المدرسفة التوليديفة

التحويلية على هذا المنهج كما يلي:
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 (1أدن المنهج الوصفي ل يجيب عن السؤال" :لمااذا"؟
 (2عدم الشمول ،إاذ أدنه ل يستطيع حصففر كففدل ظفواهر اللغففة لدنفه يقنفع
بوصف ما تجمع لديه من مادة وهي ناقصففة فففي الغلففب العففدم ول
(3

يمدثل اللغة من كل جوانبها وأطرافها
تطبيقه على اللغة المعنية في فترة معينة يؤددي إلى عففدم الوحففدة فففي
القواعد اللغوية.
ومن بعض الملحظة السابقة أدننففا ل نهمففل اسففتخدام هففذا المنهففج

الوصفي لن الواقع أنه من أهدم مناهج البحث في دارسة اللغففة وأكثرهففا
 8محمد السيد علي بلسي،م المدخل الي البحث اللغوي ) القاهرة :الدار الثقافية للنشر (1999 ،ص46.
 9نفس المرجع ،ص47 .
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استعمال لدى اللغففويين .مثففل بعففض اليمنييففن فففي صففنعاء يجعففل كففاف
المؤدنثة شينا فيقول أخوش في أخففوك وأبففوش فففي أبففوك .وغيرهففا مثففل
ألسنة العراقيين أي عرب جنوب الجزيرة نطق كاف في التففأنيث مثففل
 (chفي النجليزيففة فيقففول " :تشففيف حالففك؟" لقففول" :كيففف حالففك؟".

)
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وهذه دراسة اللغة الوصفية تلحظ لهجة قففوم معيففن كاللهجففة اليمنيففة أو
العراقية وغيرها كثير.
د -المنهج التاريخي

)(Historical Methode

المنهج التاريخي عبارة عن بحث التطدور اللغوي في لغة ما عففبر
القففرون 11.وهففذا المنهففج يبحففث فففي قضففية لغويففة مففن حيففث تطدورهففا
وتغديراتها خلل التاريخ في عصر بعد العصور حسففب اسففتمرار نمففدوه
وتطدوره .أساس العمل بالمنهج التاريخي هو تتدبع الظاهرة اللغويففة علففى
فترات متعدددة من الزمان يقصد التعدرف على ما أصاب اللغة مففن تغديففر
أو تطدور 12.وعلى هذا القياس نستطيع أن ننظر إلى حالة اللغففة العربيففة
قبل السلم وبعده حتى الن.
وميدان المنهج التاريخي هففو اللغففة المعينففة دراسففة تاريخيففة مففن
حيث مفرداتها وقواعد التنظيففم فيهففا ،واتجاهففات أسففاليبها فففي مراحلهففا
التاريخيففة المختلفففة ،فيتتدبففع اللغففة منففذ عصففرها الطفففولي كيففف كففانت
 10عبد الصبور شاهين ،في التطور اللغوي )،بيروت :مؤسسة الرسالة (1985 ،ص14.
 11محمد السيد بلسي ،المرجع السابق ،ص48.
 12نفس المرجع ،ص.48 .
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المفردات فيه؟ ومعانيها؟ وكيف كانت القواعفد الفتي تندظفم الكلمفات مفن
أحففوال إعرابيففة ،وصففرفية ،واشففتقاقية ،وأحففوال الففتركيب وصففلتها
بالمعاني ومففا تقتضففيه مففن أحكففام لغويففة وأدبيففة وبلغيففة؟ وأن يتنففاول
البحث الوصففف الففدقيق لكففدل مرحلففة مففن المراحففل مففن حيففث النففواحي
السففابقة فففي الصففوات والمعففاني والبنيففة والسففلوب والتطففدورات الففتي
اعترت المواد اللغوية والتغيرات التي مدرت بهففا والعوامففل الففتي أدثففرت
فيها ونتائج اذلك كدله.
ول شدك أدن الدراسة اللغوية التاريخية ل تقوم إ د
ل بعد الفففراغ مففن
المراحل المختلفة التي مدر بها تاريخ اللغففة دراسفة وصفففية وتعقففب إلففى
تدوين تاريخ هذه اللغففة صفوتيا وفونولوجيففا ونحويفا وقاموسفيا ودلليففا.
وقال بلومفيلد ،نقل عففن بلسففي ) ،(1999إدن ظهففور التيففار التففاريخي
المقارن والتيار الفلسفي الوصففي ففي أواخففر القفرن التاسفع عشفر يفددل
على أدن الدراسة التاريخية للغففة تتودقففف درجتهففا ددقففة وإتقانففا علففى ددقففة
الدراسة الوصفية للغة موضوع الدراسة وعلى إتقانها.
ويمكن لنا أن نعرض الفرق بين المنهج الوصفي والتاريخي فيمففا
يلي:
(1

علم اللغة الوصفي كما يددل السففم يصففف اللغففة ويفحففص ظواهرهففا
ومظاهرها .أدما علم اللغة التاريخي فيتبع تطدور اللغة وتغديرهففا علففى
مدر الزمن .وهناك المصففطلح يسففتعمل مرادفففا لعلففم اللغففة التففاريخي
وهو:

linguistic

diachronicومصطلح آخر يرادف علم اللغة الوصفففي

وهو .synchronic linguistics
8

(2

علم اللغففة الوصفففي يعتففبر أنففه علففم اللغففة السففاكن ،وأدمففا علففم اللغففة
التاريخي فهو علم يتمديز بفاعلية مستمدرة فهو يدرس اللغة مففن خلل

(3

تغديراتها المختلفة وتغدير اللغة عففبر الزمففان والمكففان خاصففة فطريففة
في داخل اللغة وفي كدل اللغات.
المنهج الوصفي يبحث اللغة في وقت معين بحثفا عرضفيا ل طوليفا،
وأدما المنهج التاريخي فيدرس اللغففة دراسففة طوليففة بمعنففى أنففه يتبففع

(4

الظاهرة اللغوية في عصور مختلفة.
بالنسبة لعالم اللغة الوصفي كل اللغات عنده على قدم المساواة  ،أامفا
بالنسبة لعالم اللغة التاريخي ،فاللغة تتفففاوت فففي أهميتهففا تبعففا لمففدي
انتشارها وسهولة معرفة تاريخها الماضي.

هـ  -المنهج المقارن
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)(Comparative Method

هو منهج الدارسة اللغوية الذي يقوم بالمقارنة بين لغففتين أو أكففثر
بشففرط انتمففاء هففاتين اللغففتين أو تلففك اللغففات إلففى أسففرة لغويففة واحففدة
لمعرفة أوجه التشابه والختلف وتحديد صلت القرابة بين هذه اللغات
موضع المقارنففة ،واذلففك رغبففة فففي تصففنيف اللغففات إلففى أسففر وفففروع
لغوية ،ويقوم هذا التصنيف على أوجففه التشففابه فففي المسففتويات اللغويففة
)صففوتية وصففرفية وتركيبيففة ودلليففة( 14.ونسففتطيع أن نقففول إدن هففذا
المنهج يقوم بالمقارنة بين تغيرات اللغات أو بين الصل وما تفففرع منففه
أو ما آل إليه من فترة إلى أخرى.
 13بلسي،محمد السيد علي ،نفس المرجع،ص 51-49
 14داود،محمد محمد ،المرجع السابق  ،ص99 .
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وميففدان الدراسففة اللغويففة بهففذا المنهففج هففو مجففاله اللغففات اذات
الصففل الواحففد ،كالعربيففة والعبريففة ،واللغففة الندونيسففية والماليويففة،
واللغففة الفرنسففية والسففبانية وغيرهففا .وليففس مففن شففأنه أن يقففارن بيففن
اللغات التي ترجع إلى أصول مختلفة كالمقارنة بين العربية والنجليزية
مثل وقففد يتوسففع فيففه بعضففهم فيطبقففه علففى المقارنففة بيففن اللغففات اذات
الصول المختلفة 15.وعلم اللغففة علففى المنهففج المقففارن قففد يسففتخدم فففي
مقارنة لهجات لغة واحدة بعضها ببعض في فففترة زمنيففة محففددة .وهففو
في هذه الحالة أدنها يعتمد على دراسة وصفففية أساسففية لكففدل لهجففة علففى
حدة سابقة علففى المقارنففة .ويعنففي بالمنهففج المقففارن هففو المقارنففة بيففن
لغتين أو أكففثر مففن اللغففات الففتي تنتهففي علففى مجموعففة واحففدة محففاول
توضففيح مفا بينهمففا مفن خلفففات أو تقفارب فففي الصفوات أو البنيففة أو
التراكيب أو الدللية بأنواع مجالها.
و -المنهج المعياري

)(Prescriptive Method

هذا المنهج عبارة عن منهج الدراسة اللغوية الذي يضع الضوابط
والقوانين التي تحكم الستعمال اللغوي في مستوياته المختلفة بحيث يعففد
الخروج عليه ضففربا مففن ضففروب اللحففن والغلففط ويكففون اللففتزام بهففا
16

التزاما بالمستوى الصوابي الذي يسير عليه المتكلمون باللغة المعينففة.
ونجففد كففثيرا هففذا الواقففع فففي مؤدلفففات النحففو والتصففريف وكففذلك فففي
تعليمهما .وإن لم يستوف على المقياس المقرر ويعتبر مخطئففا ول يلففزم
 15نفس المرجع ،ص55 .
 16نفس المرجع ،ص63 .
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استخدامه .وكانت اللغة على هذا النوع من المنهج مقديد بالقيود المنشودة
فيها.
أساس هذا المنهج محاولة استخلص مجموعة محدددة من القواعد
والقففوانين وجعلهففا نمواذجففا أو معيففارا ينبغففي الخففذ بففه والسففير علففى
طريقه ،فمن خرج عن هذا النهج أو المعيار دخل في دائرة الخطأ ومففن
سار به فأصاب .ووظيفة هذا المنهج هو بيان الخطأ والصواب في اللغة
ومحاولففة فففرض قواعففده علففى مسففتخدمي اللغففة حفاظففا عليهففا وعلففى
أصولها .لذلك كان هذا المنهج ادتبع فففي وضففع القواعففد التقليديففة للغففات
اذات الصول التاريخية العريقة.
والمنهج المعياري كما يظهر فففي أعمففال اللغففويين العففرب يعتمففد
في وضع قواعده على خليففط مففن المبففادئ والتجاهففات ،فقففد يلجففأ إلففى
الوصففف أو الفففروض العقليففة أو مسففائل القيففاس المنطقففي .ومصففادر
اللغويين في استنباط المعايير اللغوية هي:
(1
(2
(3
(4

القرآن الكريم
القراءات القرآنية
الحديث النبوي
الشعر والشواهد النثرية.

ز -المنهج التقابلي

)(Contrastive Method

هذا المنهج من أحدث المناهج اللغوية الحديثففة )نشففأ بعففد الحففرب
العالميفة الثانيفة( ،وه و يهتفدم بدراسفة ظ واهر لغفتين أو لهجفتين بهفدف
الوصول إلى الفروق وأوجه التقابل بينهما ،ول يشترط أن تكففون هاتففان
اللغتان أو اللهجتان من فصففيلة لغويفة واحففدة )كمففا هففو المنهففج اللغففوي
11

المقارن( 17.ويمكن إجراء الدراسة اللغوية بهذا المنهج أن تكون اللغتففان
في فصيلتين مختلفتين كما لو قابلنا بين الخصائص التركيبية للجملة بين
اللغة العربية واللغة الندونيسففية وغيرهمففا مففن نظففام اللغففة الم واللغففة
الثانية .ونقددم هنا بعض المثلة عن دراسففة اللغففة بالمنهففج التقففابلي هففي
كما يلي:
(1

علفففى المسفففتوى الصفففوتي :مثل ،صفففوت )ر( ففففي الكلم العربفففي
بالتكرار

(2

وصوت)(R

في اللغة النجليزية التي تكون في كلمة مففا أي

تكاد ل تنطق.
علي المستوى التركيبي :مثل ،نجد أن النجليزي حيففن يتعلففم اللغففة
العربية عن التركيب الوصفي فيتأثر بالتركيب النجليزي .فففالتعبير:
" جميل جدا" بالنجليزية هي )  (very niceوقد تعدود اذهنه بتقديم الصفة
فيقول" :جدا جميل" ،وما أشبه اذلك.
أضيف إلى ما قد اذكرت من مناهج الدراسففة اللغويففة فففي الففتراث

العربي سابقا ،وبوجود مظاهر تطدور اللغة عبر السنين ومنهج دراسففتها
في لغة ما وخاصة اللغة العربية فليس من المحتمل بأن نجد منهجا آخففر
في الدراسففة اللغويففة الخالصففة أو الدراسففة اللغويففة المشففتركة بففأنواع
النظريففات والمففداخل الدراسففية وتففأثير بعففض العلففوم الناميففة والمهتمففة
باللغة والمتعلقة بها كجانب اجتماعي وجانب ثقافي وأحففوال المتكلففم أو
كاتب النص وقارئه عند البحث فيه.
ح -خلصة
 17عبد ال جاد الكريم ،الدرس النحوي في القرن العشرين) ،القاهرة :مكتبة الداب (2004 ،ص 211.
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للنسففان إرادة قويففة لمعرفففة الشففياء حففوله لسففيما اللغففة الففتي
تمديزها عن سففائر المخلوقففات .لففذلك يطلففع دائمففا علففى اللغففة الموجففودة
بأنواع النظريات والمناهج المقررة .ومففن مناهففج الدراسففة اللغويففة هففي
المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن والمنهففج المعيففاري
والمنهج التقابلي وغيرهففا مففن المناهففج الحففديث .ولكففدل منهففج مففن هففذه
مناهففج الدراسفة اللغويففة حففدوده أو نقصففانه ومزايففاه ،فعلففى البففاحث أو
القائم بالدراس ة اللغويفة أن يختفار مفا يلئمفه ويطفابقه عنفد تطفبيقه ففي
دراسة اللغفة أو البحففث فيهفا حسفب المسفتويات اللغويفة المقفررة الفتي
أرادها .وال أعلم بالصواب.
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