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  مسـتويات البحث اللغوى
الصوتية والصرفية والرتكيبية : يتناول البحث اللغوى احلديث كل املستويات اللغوية

وهذا التقسيم لتيسري الدراسة والفهم جلوانب اللغة، أما واقع اللغة املنطوق فال . والداللية
الكالم املنطوق تتكامل فيه كل هذه املستويات، وتأتى دفعة يعرف هذا التقسيم، ف

  :وفيما يلى شيء من  التوضيح لكل مستوى من مستويات البحث اللغوى. واحدة

  :المستوى الصوتى ) ١(
 -  الىت يتكون منها الكالم- يتناول البحـث اللغوى ىف هذا املستوى األصوات

  : باعتبارات خمتلفة

دات صوتية جمردة منعزلة عن سياقها، وهو ما يهتم به أنـها وح: االعتبار األول
، ويهتم هذا العلم ببيان خمرج كل صوت وطريقة نطقه وصفة "Phonetics"علم

من دراسة الصوت )١(الصوت، وذلك دون ربطه باملعىن، ويشمل هذا العلم ثالثة أنواع
  : اللغوى

  :أ ـ علم األصوات النطقى
وهذا . ة النطق، وهو املتحدث، فيتم دراسة املخارجاالهتمام هنا بالعنصر األول لعملي

ًالفرع هو أقدم فروع الدراسة الصوتية، وقد سجل هذا اجلانب تقدما ملحوظا بفضل  ً
العلوم الطبية احلديثة، الىت أدت إىل الكشف عن طبيعة أعضاء النطق، وإن كان تصوير 

 ىف هذا -َض البحثاملخرج ساعة نطق الصوت بوساطة األشعة، ورغم هذا التقدم يعرت
  . بعض احملاذير، حيث إنه ال ميكن التجريب على اإلنسان-العلم

                                         
  .٣٨مدخل إىل علم اللغة، ص : حممود فهمى حجازى.  د)١(
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  :ب ـ علم األصوات الفيزيائى
َواالهتمام هنا ينصب على الوسط الذى ينتقل فيه الصوت، وطبيعة األصوات  ُّ

والتقدم ىف هذا اجلانب كبري، وال تقف ىف طريقه عقبات أو حماذير كاجلانب . نفسها
  .األول

  :  ـ علم األصوات السمعىج
يتوجه االهتمام ىف هذا العلم إىل العنصر الثالث ىف عملية الكالم، وهو السامع أثناء 

  ... ًتلقى األصوات، وحتديد أى األصوات أكثر إمساعا وأيها أقل، وهكذا

هو دراسة الصوت باعتباره وحدة ىف نسق صوتى، ويهتم به علم : االعتبار الثانى
"Phonology"يث يربط بني الصوت وطرق تشكيله ووظائفه، فربط الصوت ؛ ح

باملعىن من أهم مسات هذا العلم، ويهدف البحث الفونولوجى إىل حتديد العناصر الصوتية 
 ، والصورة Phnemeاملكونة للكلمة، ىف ضوء التمييز املوضوعى بني الوحدة الصوتية 

فرق ) قال(و ) نال( بني  على أساس التقابل الدالىل؛ فالفرقAllophoneالصرفية 
، وهو فرق يؤثر ىف املعىن، ىف "ق"والوحدة الصوتية " ن"صوتى متمثل ىف الوحدة الصوتية 

بني درجات التفخيم " الالم: "حني أن تعدد درجات االختالف ىف وحدة صوتية مثل
ًوالرتقيق ىف السياقات الصوتية املختلفة كل هذه الدرجات تعد صورا صوتية 

Allophone  ال تؤثر ىف املعىن.  
  . يتكامالن "Phonology"، و "Phonetics"وكال العلمني 

ومن مثرات علم اللغة احلديث دراسة أسلوب تتابع األصوات املفردة لتكوين املقاطع 
Sylables فكل لغة لـها نسقها اخلاص ىف تكوين املقطع، ويرتبط بدراسة املقطع دراسة ،

تفاع الصوت؛ حيث تتباين املقاطع ىف درجة ارتفاع ، ويقصد به درجات ارStressالنرب 
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ً للكلمات وأثره ىف املعىن دورا بارزا ىف Inotnationالصوت، ويأخذ التنغيم الصوتى  ً
  .الدراسة الصوتية احلديثة

كما يهتم الدرس الصوتى احلديث بدراسة التغريات الصوتية، على تنوعها وتصنيفها؛ 
  .ات الصوتيةملعرفة نسق كل لغة ىف هذه التغري

  أهم اتجاهات البحث الصوتى
  فى علم اللغـة الحديث

  : فيما يلى إشارة موجزة ألهم اجتاهات البحث الصوتى ىف علم اللغة احلديث

  :علم األصوات الوصفى) ١(
البحوث اخلاصة باللهجـات العربية احلديثة، وقد أجنزت عدة رسائل : ومن أهم قضاياه

  .يكيةىف هذا الشأن، باجلامعة األمر

  :علم األصوات التاريـخى) ٢(
  .حبث التغري الصوتى ىف لغة بعينها، ىف أزمنة خمتلفة: ومن أهم قضاياه

  :ُويصنَّف التغري الصوتى وفق معايري متنوعة
" القاف"و" الطاء"مثل التغري الذى حدث ىف صوتى :  التغري ىف الصوت املفرد-أ

  .)١(فىالعربية 
  ).قصرية وطويلة( واحلركات الصوامت،: ويدخل ىف هذا القسم

  : سياقيا، ومنها) املشروطة( التغريات الصوتية املقيدة - ب
  ):افتعل(كما ىف صيغة :  املماثلة-١

                                         
  .  من هذه الدراسة٧١ص:  راجع)١(
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        اضطرب  اضرتب      
  اصتنع         اصطنع      

اور هلا    .ىف صفة التفخيم) الضاد والصاد(حتولت التاء إىل طاء ملماثلة احلرف ا
  .كعبل َّكبل         : ما ىفك:  املغايـرة-٢
  .مسرح       مرسح: حنو:  القلب املكاىن-٣

  .  أرانب        أنارب      
 لثوية -أسنانية: مع مراعاة أن يكون التصنيف لألصوات وفق جمموعات صوتية واحدة

  .إخل... جمهور-مهموس: إخل، ومراعاة اخلصائص الصوتية... 
: حديد موقع التغري الصوتى احلادث ىف الكلمةمث ىف داخل كل هذه التصنيفات ينبغىت

  هل هو ىف أول الكلمة، أم ىف وسطها، أم ىف آخرها؟
ا هل حدث بتأثري الصوت : مراعاة سياق التغري: ًأيضا من األمور الىت جيب مراعا

  السابق، أم بتأثري الصوت الالحق؟

  :علم األصوات المقارن )٣(
ة لغوية واحدة، وما كتبه بروكلمان ومن أهم قضاياه حبث األصوات ىف إطار أسر 

ًيعد مثاال واضحا ودقيقا ىف هذا " علم اللغات املقارن ىف اللغات السامية"عن  ً ً
  .الصدد

  :علم األصوات التقابلى وتحليل األخطاء )٤(
الدراسة الصوتية للهجة العامية ىف مقابل اللهجة :  ومن أهم قضايا هذا العلم

 ىف مقابل لغة ثانية يراد تعليمها ألبناء اللغة األم، ومن والدراسة الصوتية للغة ما.الفصيحة
دراسة عيوب النطق الىت تعود لسبب لغوى، مع : اجلوانب التطبيقية ىف الدراسة الصوتية
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كذلك ما خيص جوانب األداء الصوتى، بوجوهه املختلفة، . وضع احللول للتغلب عليها
  .إخل...، والتنغيم، والوقف واألمر هنا خاص باألصـوات املفـردة، ومواضع النرب

  :المستوى الصرفى) ٢(
يتناول البحث اللغوى ىف هذا املستوى الكلمة خارج الرتكيب، فيدرس صيغ 
الكلمات من حيث بناؤها، والتغريات الىت تطرأ عليها من نقص أو زيادة، وأثر ذلك ىف 

ً بدال من والبحث اللغوى احلديث يتعامل مع مسائل الصرف على أساس صوتى. املعىن
اعتماد القدماء على الكتابة ىف حتديد الكلمة؛ فكل جمموعة من احلروف تكتب جمتمعة 
ًوتأخذ شكال مستقال ىف الكتابة اعتربها القدماء كلمة، ىف حني يتعامل البحث اللغوى  ً

   .Morphemeاحلديث مع الوحدة الصرفية 

ألمناط الصرفية اخلاصة بكل ًأيضا من احلقائق الىت أجنزها علم اللغة احلديث حتليل ا
ا كما يهتم علم اللغة . لغة أو هلجة، بقصد الوصول إىل أسلوب كل لغة ىف بناء كلما

  .احلديث بدراسة التغريات الصرفية الىت تطرأ على بناء الكلمة العتبارات صوتية

  : المستوى التركيبى ) ٣(
ملة، ودور كل جزء ىف يتناول البحث اللغوى ىف هذا املستوى دراسة نظام بناء اجل

هذا البناء، وعالقة أجزاء اجلملة بعضها ببعض، وأثر كل جزء ىف اآلخر مع العناية 
  . بالعالمة اإلعرابية

 Syntacticيضاف إىل هذا عناية البحث اللغوى احلديث على مستوى الرتكيب 
الفعل املضاف واملضاف إليه، النعت واملنعوت، تركيب : بدراسة الرتاكيب الصغرى، مثل

  .مع حرف اجلر أو الظرف، التعبريات السياقية، التعبريات االصطالحية
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وأهم فرق ىف حبث اجلملة بني القدماء واحملدثني هو ختلص احملدثني من التأثر بنظرية 
العامل، واجتاههم إىل دراسة الوصفية لعناصر اجلملة، الىت تعتمد على الواقع املنطوق، 

املعىن؛ ومن هنا أصبح تفسري الظواهر النحوية يقوم على ومعرفة دور هذه العناصر ىف 
ًأساس وصفى بدال من االعتماد على املنطق والتأويالت الىت خترج باللغة من إطارها إىل 

  .علوم وجماالت أخرى

  : المستوى الداللى ) ٤(
املعىن الصوتى : (يتناول البحث اللغوى ىف هذا املستوى دراسة املعىن بكل جوانبه

صل به من نرب وتنغيم، واملعىن الصرىف، واملعىن النحوى، واملعىن املعجمى، واملعىن وما يت
  .؛ وذلك ألن املعىن اللغوى هو حصيلة هذه املستويات كلها)السياقى

  :ومع دراسة املعىن وجوانبه يهتم البحث الدالىل بالقضايا التالية
اسة العالقات الداللية بني تغري املعىن، وأسباب هذا التغري، ومظاهر هذا التغري، ودر

  .األلفاظ، وصناعة املعجمات بأنواعها

  :العالقة بين المستويات عند القدماء والمحدثين
  : أ ـ عند القدمـاء

، باإلضافة إىل أنه مل تتوفر )١(حدث خلط واضح عند القدماء بني املستويات اللغوية
م إال هذه املسائل املتفرقة الىت لديهم نظرة متكاملة للعالقة بني املستويات اللغوية، الله

تبدو فيها بعض مالمح الربط بني املستويات، من ذلك ما جنـده عند سـيبويه حني فسر 
  .ًظاهرة اإلدغام تفسريا صوتيا، لكن اإلدغام صورة واحدة من صور اإلبدال

                                         
  .١٤٩التفكري اللغوى بني القدمي واجلديد، ص : كمال بشر. د: راجع ىف هذا املعىن بتوسع) ١(

  من اهلجرة، وبالتحديد مع بداية القرن ولقد أطلق القدماء وخباصة ىف القرون األوىل
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، والنحو )١(النحو، وعلوم العربية: الثاىن الـهجرى، على املستويات اللغوية امسني اثنني مها
انتحاء مست كالم العرب ىف تصرفه من إعراب : "  هو-  كما ىف تعريف ابن جىن -

وغريه، كالتثنية واجلمع والتصغري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك، ليلحق 
  .)٢("من ليس من أهل العربية بأهلها ىف الفصاحة 

ورغم اختالط مسائل دراسة ىف كتاب واحد، ) النحو والصرف(ورغم مجع العلمني 
هى عدم إقامة القدماء : الصرف والنحو ىف القدمي، إال أن احلقيقة الىت ينبغى تأكيدها

عالقة واضحة بني العلمني، حبيث تفيد املستويات اللغوية بعضها من بعض مما يساعد 
  .على حتليل كثري من الظواهر اللغوية املختلفة

 املستوى النحوى، واملستوى الصرىف، وظهر مصطلح :َّوميـز املتأخرون بني املستويني
عند حديثه عن األحكام اخلاصة ببنية الكلمة ىف ) هـ٦٢٦ت (عند السكاكى " الصرف"

  .)٣("مفتاح العلوم"كتابه 

  : ب ـ عند المحدثـين
يتعامل البحث اللغوى احلديث مع املستويات اللغوية، على أنـها تتكامل؛ فكل 

يفيد منه، وال جيوز الفصل بينها أو االكتفاء بواحد منها ىف مستوى يرتبط باآلخر و
فالصرف يعتمد على . )٤(ٌّمعاجلة أى قضية لغوية، وذلك ألن النص اللغوى كل ال يتجزأ

  ظاهــرة اإلعالل : األصوات ىف كثري من مسائله، ومن أظهر األمثلة على ذلك
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خلدمة املعىن؛ ًوالنحو يعتمد على األصوات والصرف معا، وتعمل املستويات كلها . واإلبدال
 .إذ هو اهلدف األساسى من النص


