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  ويختار الدكتور إبراھیم "أصوات يعبر بھا كل قوم عن أغراضھم
  :اليأنیس في العصر الحديث التعريف الت

 اللغة نظام عرفي لرموز صوتیة يستغلھا الناس في االتصال 
  بعضھم ببعض

  :وللغة مقومات أربعة  أساسیة ھي
  

  . عرفیة اللغة-٢ . النظام ألن اللغة نظام-١
  . المجتمع اإلنساني-٤    . األصوات-٣
  

  :النظام : أوًال 
فأي لغة لھا نظام تخـضع لـه، ولھـا قواعـد محـددة، بحیـث            

استمرار عملیة التجانس والترابط، فلھا نظـام       يحدث فیھا ب  
صوتي يخضع له توزيع أصواتھا، بحیث يـنظم العالقـة بـین            
أصوات اللغة ومقاطعھا، وكذلك لھا نظام صـرفي ألبنیتھـا،          
بحیث تعرف األبنیة الغريبة على ھذا النظام، وكمـا أن لھـا            
نظامًا نحويًا، يحكم تراكیبھا ويـضبط العالقـة بـین كلماتھـا،            

حدد نماذج جملھـا، الـصحیح منھـا نحويـًا وغیـر الـصحیح              وي
أن لكل لغة نظاَمھا الخاص، تبین للدارسـین        "نحويا، ورغم   

مثـل  . "أن ھناك وجوَه شبه بـین نظـم اللغـات فـي العـالم             
اشتراك كلمات ماما وبابا ودادا في معظم اللغات، ووجـود          

   .فكرة الكم وھى الداللة على المفرد والمثنى والجمع
  

   :عرفیة اللغة: ثانیًا 
ــرف     ــا العـ ــة يحكمھـ ــى أن اللغـ ــون علـ ــاللغويون يجمعـ فـ
االجتماعي ولیس المنطـق العقلـي فاللغـة تبـدو لنـا فـي           
العصر الحديث خاضعة للعـرف واالصـطالح، والـدلیل علـى           
ذلـــك ھـــو اخـــتالف األســـماء للـــشيء الواحـــد بـــاختالف  
المجتمعـات واخــتالف البیئـات، فلكــل بیئـة عرفھــا الخــاص    

  .ذي ينعكس على تشكیل نظام اللغة في ھذه البیئةال
فعلى سبیل المثـال، ُتعامـل بعـض اللغـات أسـماًء معینـًة              
على أنھا ممـا يـسمى بالمحايـد؛ أي لیـست بالمـذكرة وال              

، ونظرت لغات أخرى إلـى      )ومنھا اللغة األلمانیة  . (بالمؤنثة
ــة، ويختلــف    ھــذه األســماء علــى أنھــا إمــا مــذكرة أو مؤنث

ع بعض األسماء من لغة إلى أخـرى؛ فالـشمس          التعامل م 
. مؤنثة في العربیة، وتعامل في الفرنسیة معاملة المـذكر        



إن علة ذلك كله لیست منطقیة وال عقلیة، إنما علته تعـود   
  .إلى العرف واالصطالح

  
  :األصوات : ثالثًا 

وتعــد األصــوات أوضــح مقومــات اللغــة، وأبــدى مظاھرھــا، 
، ثم تتكون الجمل والعبارات،     فمن األصوات تتكون الكلمات   

واألصوات ھي الوسیلة التي اتخذھا اإلنسان منذ النـشأة         
األولى وسطا تنتقل من خالله أفكـاره وأحاسیـسه، وفـى           
الجسم جھاز مسئول عن إصدار األصوات اللغوية، ذلك ھو        

 وكـذلك تــستقبل أذن  Articulation Apparatusجھـاز النطـق   
يــق ھــذين الجھــازين؛ الــسامع ھــذه األصــوات؛ إذ عــن طر

جھاز النطق وجھاز السمع، تتم عملیـة االتـصال بـین فـرد              
  .وآخر، ووسیلة ھذا االتصال ھي اللغة

  
  :المجتمع اإلنساني: رابعًا

إذ ال يمكن للغة أن تعیش من دون مجتمع تحیا فیه وتنمـو              
باالستعمال، فالمجتمع ھو البیئـة التـي تحیـا فیھـا اللغـة،             
وھو لھا مثل الماء لألسـماك، ومثـل التربـة للنبـات والمـرء              
يولد مستعدًا للكالم، بما خلق اهللا عز وجل فیه من أجھـزة       

ن لنفسه  تعینه على السمع والنطق، لكنه ال يمكن أن يكوِّ        
  .لغة، أو ينطق بكالم إال إذا كان في مجتمع إنساني

ــه حركــة    واللغــة تتفاعــل مــع المجتمــع ويكــون بینھــا وبین
ــر فــي     ــل تغیی ــادل بینھمــا، فك ــأثیر المتب مــستمرة مــن الت
المجتمع، ينعكس تـأثیره علـى اللغـة، وعـن طريـق اللغـة              
أيضا يحدث تغییر في المجتمـع، ومثـال علـى ذلـك تكـوين              

ــرأي ا ــالح بأنواعھــا      ال ــات اإلص ــشر مبــادئ حرك ــام، ون لع
الخ ال يتم إال عن طريق استخدام       .... اقتصادية أو سیاسیة  

اللغـة أوًال، والتــي مـن دونھــا ال يمكـن نــشر الـوعي تجــاه     
 مجرد التمھید لـذلك،     – من دونھا    –قضیة معینة، وال يمكن     

  .لدى المواطنین وبذا ال يمكن أن يحالفھا النجاح
  
  

____________________________________________  
  
ھو أصغر وحدة لغوية تحمل معنى، أو وظیفة : المورفیم) أ (٢ج

  :، وھو على ثالثة أنواعنحوية
  

، وھو عنـصر صـوتى ال يمكـن     bound morphemeمورفیم مقید  -١
 ومن أمثلة المورفیم المقیـد فـى لغتنـا مـا            .أن ينفرد فى الكتابة   

  :يأتى



وكـذلك األلـف    ) قامـا (لى المثنى فى مثل كلمة       األلف الدالة ع   -
  ).مسلمان(والنون فى كلمة 

 ).أنیت( حروف المضارعة -
ــة     - ــل كلم ــى الجمــع المــذكر فــى مث ــة عل ــون للدالل ــواو والن  ال
 ).مسلمون(
 األلــف والتــاء للداللــة علــى جمــع اإلنــاث فــى مثــل كلمــة         -
 )مسلمات(
ال علـى الجمـع،      الـد  (s) ومن أمثلته فى اإلنجلیزية مورفیم الـ        -

ــین  ـــ students, doorsفــى الكلمت ــى (ed) ومــورفیم ال ــدال عل  ال
   .,Walked, Jumpedفى مثل . المعنى فى األفعال

  
، وھو عنـصر صـرفى ينفـرد فـى     free morpheme  مورفیم حر  -٢

 .الكتابة
  :ومن أمثلة المورفیم الحر فى لغتنا ما يأتى

: معنـى مثـل   كل كلمة يمكن أن تكتب مستقلة بحیث تدل علـى           
كتاب ، مكتب، على، ِمن، باب، قلم، وعلى ھـذا أكثـر مورفیمـات              

  .اللغة العربیة
  

 
وھو الذي يدل عدم ذكره على وجـوده، مثـل          : مورفیم صفري  -٣

 .الضمائر المستترة
 
  
  
  
  
  
  يرى دي سوسیر أن الكالم الفردي ال يصلح للدراسة العلمیة      -ج

ه كالم الفرد فھـو نـشاط    يمثل دي سوسیر عند  La paroleالكالم  
عضلي فردى، ولذا فھو لیس واقعه اجتماعیة ألنـه يـصدر عـن             

 والكالم من وجھة  نه نتاج فردى كامل،     وعى وإرادة وفطنة، وأل   
نظــر دي سوســیر ال يمكــن دراســته دراســة علمیــة لألســباب 

  :اآلتیة
 . ألنه فردى والفردي يقوم على عنصر االختیار– ١
 .لتنبؤ به عنصر االختیار ال يمكن ا– ٢
إن أقـصى مـا   .  وألنه ال يمكن وضعه في صیغة علمیة      – ٣

 :يمكن صیاغته بالنسبة له يكون على النحو اآلتي 
  إلى ما ال نھاية .... ١ + ١+ ١+ ١

  
 .وللطالب أن يوافق دي سوسیر أو  يعارضه مع التعلیل


