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إهداء

أهدي هذا البحث إىل متعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا يف العامل 
وإىل عاشقي تعلُّم لغة القرآن الكرمي... اللغة العربية الفصحى.



شكر وتقدير
أقدم الشكر اجلزيل إىل مركز وحدة النشر العلمي لتشجيع الباحثني على تأليف الكتب 
الدكتور  بالذكر  وأخص  اجلامعة،  بكليات  املتعددة  األقسام  يف  الدراسة  ملساقات  املقرَّرة 
ناصر يوسف مسؤول النشر العريب، والشكر موصول إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا؛ 
فلهم مين كل تقدير واحرتام، وأتقدم أخريًا بوافر الشكر ملن أعانين على إعداد هذه الدراسة 

طباعًة وتنضيًدا وإخراًجا.  
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احملتويات

مقدمة الطبعة الثانية
مقدمة الطبعة األولى                                                                                   

الفصل األول: تعريفات اللغة
املبحث األول: نظريات اللغة ودراستها

أواًل: تعريف اللغة
1. تعريفها لدى القدامى العرب     

2. تعريفها لدى املعاصرين 

ثانًيا: تفسريات أصل اللغة اإلنسانية 
1. تفسرياهتا لدى القدامى العرب     

2. تفسرياهتا لدى املعاصرين الغربيني

ثالثًا: ملخص أصل اللغة اإلنسانية 
رابًعا: علم اللغة وفقه اللغة

1. لدى القدامى

2. لدى املعاصرين
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1. الدراسات اللغوية السومرية 

2. الدراسات اللغوية اهلندية

3. الدراسات اللغوية اليونانية والالتينية )الرومانية(

4. عصر النهضة ما بني القرن السابع عشر والثامن عشر امليالديني

5. الدرس اللغوي يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني

6. الدرس اللغوي يف العصر احلديث
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4. أندريه مارتينيه 

ثالثًا: مدرسة كوبنهاجن  
رابًعا: مدرسة لندن 

1. هنري سويت

2. جون روبرت فريث

خامًسا: املدرسة األمريكية
1. فرانز بوآس 
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ثالثًا: معيار ابن اللغة املثايل والنظرية التوليدية التحويلية
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سادًسا: تشومسكي وصراع األمناط والربنامج املصغَّر
سابًعا: تطوير النظرية التوليدية التحويلية عرب الربنامج املصغَّر

ثامًنا: النحو الوظيفي 
مراجعات

املبحث الرابع: العالقة بني اللغة والفكر
أواًل: املدرسة السلوكية 
ثانًيا: املدرسة االرتباطية
ثالثًا: املدرسة الّروسية 
رابًعا: املدرسة املعرفية

1. جان بياجيه 

2. جريوم برونر 

مراجعات 
الفصل الثالث: مستويات التحليل اللغوي

املبحث األول: املستوى الصويت واملستوى الصريف
أواًل: علم األصوات 

1. الدرس الصويت عند العرب القدامى

2. تعريف الفونيم ومفهومه

ثانًيا: النرب 
1.املقطع يف العربية  

2. النرب يف اللغة العربية 

3. أمهية النرب يف الدراسة الصوتية واللغوية 

4. أنواع النرب 

5. مواضع النرب يف اللغة العربية 

6. العوامل اليت تؤثر يف مواقع النرب 

ثالثًا: التنغيم 

87

88

90

90

91

93

94

96
97

98

100

101

102

102

103

103

105

109

110

111

114

114

115

116

118

ي



1. التنغيم لغًة واصطالًحا

2. صور التنغيم يف اللغة العربية

مراجعات
رابًعا: املورفولوجيا أو علم الصيغ الصرفية 

1. مالمح البناء الصريف يف اللغة العربية

2. املورفيم

3. الكلمة واملورفيم

4. نظرية املورفيم

5. أنواع املورفيم

6. املورفيم يف الدراسات اللغوية املعاصرة

مراجعات 
املبحث الثاين: املستوى النحوي واملستوى الداليل

أواًل: املستوى النحوي 
1. الرتكيب اإلسنادي وحتليله

2. املعىن النحوي

ثانًيا: املستوى الداليل 
1. دراسة املعىن لدى األصوليني

2. دراسة املعىن لدى احملدثني

3. احلقول الدَّاللية 

مراجعات 
املبحث الثالث: العالقة بني الرتاث واملعاصرة يف الدراسات اللغوية 

أواًل: موقف املعاصرين من الرتاث اللغوي القدمي
1. تعريف اللغة

2. تشومسكي ونظرية النظم 

3. التفريق بني اللغة واللسان واللغة والكالم بني دي سوسري واجلرجاين

118

119

120

121

122

122

123

128

130

131

136

137
137

140

141
143

145

148

151

153

153

153

156

157

159

ك



4. العالقة بني الكلمات يف التعبري

5. العالمة اللغوية بني دي سوسري وعبد القاهر اجلرجاين

ثانًيا: إشارات لغوية لدى القدامى واملعاصرين الغربيني
ثالثًا: املبادئ اإلسالمية يف اللسانيات  

مراجعات
خاتمة

المصادر والمراجع
فهرس المصطلحات واألعالم والبلدان واألماكن

160

161

164

165

166

168

169

195

ل




