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المترجم مقدمة 

من المالحظ أن هناك عدًدا كبيًرا من كتب المقدمات لعلم اللسانيات باللغة اإلنكليزية. 
في  العليا  الدراسات  لطالب  ه  موجَّ فبعضها  كثيرة:  جوانب  من  المقدمات  هذه  وتتفاوت 
ه لطالب اللسانيات  ه للقارئ غير المتخصص، وبعض آخر موجَّ اللسانيات، وبعضها موجَّ
طباعتها  تعاد  المقدمات  هذه  أن  كذلك  المالحظ  ومن  األولى.  الجامعية  المرحلة  في 
التطورات  حسبانها  في  تأخذ  التي  واإلضافات،  التعديالت  من  كثير  عليها  ويدخل  دائًما 

المتالحقة في األبحاث اللسانية.

اإلنكليزية  اللغة  في  للسانيات  المقدمات  كتب  من  المتدفق  الغنى  هذا  مقابل  وفي 
مقدمات  تكون  أن  تصلح  التي  الكتب  من  األدنــى  الحد  إلى  العربية  المكتبة  تفتقر 
فـي   المتـخصصين  من  األول  الجيـل  أن  ويالحـظ  العـربية.  الجامعـات  في  للسانيـات 
الكتب  تلك  لكن  للسانيات.  مقدمات  يعد  أن  يمكن  ما  وضع  إلى  بادروا  اللسانيات 
تتلمذ  التي  الوصفية  المدرسة  طابع  عليها  ويغلب  به.  بدأت  الذي  حالها  على  بقيت 

اد. عليها أولئك الروَّ

للطالب على  اللسانيات  في  األساسية  األفكار  يقدم  لكتاب  إذن،  قائمة،  فهناك حاجة 
مستوى الدراسة الجامعية األولى والدراسات العليا على السواء. 

األساسية  المفاهيَم  م  يقدِّ مبسط  مدرسي  كتاب  عن  2014م  سنة  في  أبحث  وكنت 
والتخصصات الرئيسة في اللسانيات، يصلح ألن ُيستخدم مقدمًة عامة لدراسة اللسانيات 
في المستوى الجامعي، لكي أترجمه من أجل هذا الغرض. وقد وجدت كتاب جورج يول 
 The Study of Language: هذا الذي صدرت الطبعة األولى منه في عام 1995م بعنوان
ولما  الغرض.  بذلك  وافًيا  بريطانيا  في  كامبردج  جامعة  مطبعة  عن   An Introduction

تقصيت األمر وجدت أن لهذا الكتاب طبعة رابعة تشتمل على تغييرات كثيرة عن الطبعات 
الدكتور  العربية األستاذ  اللغة  إلى  ترجمها  األولى  الطبعة  أن  السابقة. كما وجدت كذلك 
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الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  عن  ونشرت  اللغة«،  »معرفة  بعنوان:  الحافظ  عبد  فراج  محمود 
والنشر في اإلسكندرية سنة 1998م.

ولما كانت الطبعة الرابعة مختلفة عن الطبعات السابقة في كثير من الجوانب، أرسلت 
الطبعة  هذه  بترجمة  اإلذن  أطلب  كامبردج  جامعة  مطبعة  في  النشر  حقوق  مسؤولة  إلى 
فأجابتني  األولى.  للطبعة  العربية  الترجمة  إلى  اإلشارة  إلى  باإلضافة  العربية،  اللغة  إلى 
وأنها  السابقة،  العربية  بالترجمة  علمها  بعدم  المطبعة  في  النشر  حقوق  عن  المسؤولة 
ستساعد في اإلذن بترجمة طبعة الكتاب الرابعة إلى العربية بشرط أن يكون االتفاق بين 
جداول  دار  على  الترجمة  مشروع  عرضت  لهذا  عربي.  وناشر  كامبردج  جامعة  مطبعة 
استعداد  أبدى  الذي  الحميد،  عبد  عماد  باألستاذ  ممثلة  استجابت  التي  والنشر  للطباعة 
بالعربية،  الترجمة  نشر  حقوق  على  لالتفاق  كامبردج  جامعة  بمطبعة  لالتصال  جداول 

وهذا ما حدث.

2015م ظهرت طبعة خامسة  الرابعة في أوائل عام  الطبعة  انتهيت من ترجمة  وبعد أن 
وضعها  التي  التغييرات  ُأدخل  أن  هذا  علي  وأوجب  كثيرة.  تغييرات  تتضمن  للكتاب 

المؤلف في الطبعة الخامسة إلى ترجمتي، لتكون الترجمة للطبعة الخامسة فعاًل.

تتناولها  التي  الجوانب  معظم   - فصاًل  عشرين  في  ــ  بتناوله  الكتاب  هذا  ويتميز 
اللسانيات. ويمثل ذلك أن الفصول العشرة األولى تتناول دراسة اللغة لذاتها - كما يقول 
دي سوسور - أي: أنها تعرض الخطوط العامة للدراسة اللسانية المتعلقة باألنظمة اللغوية 
اللغة  بدراسة  تتعلق  التي  الجوانب  بكثير من  فتتصل  التالية  العشرة  الفصول  أما  المحض. 

وصلتها باالهتمامات األخرى.

على  والثامن  والخامس  والرابع  الثالث  الفصول  أبقيت  أني  إلى  هنا  أشير  أن  وينبغي 
أضافها  التي  اإلضافات  عليها  إدخالي  مع  الرابعة،  الطبعة  في  عليه  كانت  الذي  حالها 
الطبعة  في  الفصول  هذه  بأن  مدفوًعا  هذا  اختياري  وكان  الخامسة.  الطبعة  في  المؤلف 

الرابعة كانت أكثر تفصياًل وبذلك يسهل تقديمها للقارئ.

وسيالحظ القارئ الكريم أن الكتاب يقوم أساًسا على أمثلة من اللغة اإلنكليزية - وإن 
لغتهم  لقراء  ه  موجَّ أنه  ذلك  وسبب  العربية.  ومنها  أخرى،  لغات  من  األمثلة  بعض  أورد 
هذا  سيجعل  العربية  اللغة  من  بأمثلة  األمثلة  بهذه  االستبدال  أن  وبما  اإلنكليزية.  األولى 
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وعلقت  اإلنكليزية،  المؤلف  أمثلة  على  أبقيت  فقد  األولى،  طبيعته  عن  مختلًفا  الكتاب 
عليها أحياًنا بأمثلة من اللغة العربية - خاصة في الفصل الثالث.

وربما ال يمثل اعتماد المؤلف على أمثلة من اإلنكليزية مشكاًل لسببين: السبب األول 
الثاني  والسبب  يفهمها.  أن  باإلنكليزية  إلمام  أدنى  له  لمن  ويمكن  بسيطة  األمثلة  هذه  أن 
ومفاهيم  بآليات  تحلل  أن  يمكن  كلها  اللغات  أن  المعاصرة  اللسانيات  مسلمات  أحد  أن 
أمثلة  بها  ليقارن  منطلًقا  بوصفها  اإلنكليزية  األمثلة  تؤخذ  أن  يمكن  لذلك  واحدة.  لسانية 

من اللغة العربية. 

وقد واجهت مشكلة في ترجمة التمارين التي يختم بها المؤلف كل فصل في الكتاب 
ألن أكثرها يعتمد على معرفة باإلنكليزية ولهجاتها. لذلك لم أترجم تلك التمارين ويمكن 

للمدرس الذي يستخدم هذا الكتاب أن يأتي بأمثلة من العربية بداًل عنها.

يمثل مشكلة.  يعد  لم  اللسانية  القضايا  كثير من  في  باإلنكليزية  المؤلف  تمثيل  أن  كما 
ذلك أن بإمكان مستخدم الكتاب أن يبحث في جوجل مثاًل عن أية قضية مقابلة في العربية 

وسيجد كثيًرا من الروابط التي تتضمن مراجع وبحوًثا تتعلق بتلك القضايا.

وقد اعتمدت في ترجمة المصطلحات على »معجم المصطلحات اللسانية: إنكليزى - 
فرنسي - عربي« للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، بمشاركة د. نادية العمري، الرباط: 
دار الكتاب الجديد المتحدة، 2007. كما اجتهدت في ترجمة بعض المصطلحات التي ال 
العربية  إلى جانب  باإلنكليزية  المصطلحات  إيراد  إلى  المعجم. وعمدُت  توجد في ذلك 
في متن الكتاب رغبة في أن تكون في متناول القارئ، لكي يتعرف عليها عن قرب ولكي 
بالمصطلحات  مسرًدا  بالترجمة  وألحقت  العربية.  المصطلحات  بعض  عن  اللبس  تزيل 

التي وردت فيها باللغتين العربية واإلنكليزية.

وأفاداني  الترجمة  هذه  نسخ  بقراءة  تفضال  عزيزين  زميلين  أشكر  أن  هنا  وأود 
من  الترجمة  تخليص  في  الملحوظات  تلك  أسهمت  وقد  المختلفة.  بملحوظاتهما 
بعض المآخذ التي ستكون فيها حتًما لوال الجهد الذي بذاله في ذلك. والزميالن هما 
الملك  جامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  في  األستاذ  عبيد،  حاتم  الدكتور  األستاذ 
جامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  قسم  في  األستاذ  إسماعيلي  حافظ  والدكتور  سعود، 

قطر.
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جامعة  في  اآلثار  قسم  في  األستاذ  الذيبي  محمد  الدكتور  الزميل  أشكر  أن  أود  كما 
الملك سعود الذي تفضل برسم األشكال الكتابية في فصل »الكتابة«.

وال أنسى أن أشير إلى جهد ابنتيَّ شذى وميادة اللتين أسهتما إسهاًما كبيًرا في إخراج 
را علي  الكتاب فنّيًا من حيث الرسومات والتنسيق. فلهما الشكر على ذلك الجهد الذي وفَّ

به كثيًرا من العناء والوقت.

نشر  حقوق  على  الحصول  على  والترجمة  للنشر  جداول  لدار  الشكر  خالص  وختاًما 
السيف وعماد  األستاذين محمد  بالذكر  بطبعها. وأخص  بالعناية  وقيامها  العربية  الترجمة 

عبد الحميد لمتابعتهما للترجمة منذ أن كانت فكرة حتى صارت عماًل ناجًزا.

حمزة بن قبالن المزيني
الرياض 1437/2/3هـ
2015/11/15م
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الموؤلف  مقدمة 

على  قوا  علَّ الذين  والباحثين  والطالب  سين  والمدرِّ للمراجعين  بالشكر  أتقدم  أن  أود 
الطبعة  هذه  لتحسين  واقتراحاتهم  نصائحهم  لهم  ر  وأقدِّ الكتاب،  لهذا  األولى  الطبعات 
ذلك  ويتمثل  كلها  لفصوله  الداخلي  للتنظيم  التعديالت  من  عدًدا  أجريت  وقد  الخامسة. 
في تقسيمها بأشكال أوضح إلى موضوعات كبرى وتفريعات. وزدُت عناوين إضافية لكل 
اليومي  االستخدام  من  األمثلة  من  مزيًدا  وأضفت  الكتاب،  لمادة  الوصول  لتسهيل  قسم 
للفصل  أساسية  مراجعات  وهناك  وضوًحا.  أكثر  النقاط  بعض  لجعل  ]اإلنكليزية[  للغة 
الكلمة(،  )صياغة  الخامس  والفصل  )الصواتة(،  الرابع  والفصل  )األصوات(،  الثالث 
الفصول  التعامل مع هذه  التي يمكن أن تسهم في جعل  )التركيب( وهي  الثامن  والفصل 
إفادة، وأسهل قراءة، وأقرب  الكتاَب أكثر  التعديالت  أكثر سهولة. وأرجو أن تجعل هذه 

تناواًل. 

لتعزيز  صممت  مختارة  أمثلة  وأكثرها  جديدة.  مهمة  ثالثون  ذلك،  إلى  إضافة  وهناك، 
ا  جّدً متنوعة  لغات  من  جديدة  أمثلة  وهناك  النقدي.  والتفكير  المشكالت  حل  مهارات 
والكويتشوا  البولينيزية،  اللغة  قبل  وما  الالخوتا  ولغة  والهنغارية  الهاواي  ولغة  كاأللمانية 
مظاهر  في  البحث  من  لمزيد  فرصة  األمثلة  هذه  وستوفر  التماشيقية.  واللغة  واإلسبانية 
لغات أخرى غير اإلنكليزية. وهناك تناول لموضوعات إضافية في دراسة اللغة اإلنكليزية. 
وتشمل تلك اإلضافات رتبَة الصفة، وموضع الظرف في الجمل، واالختالفات بين اللهجات 
النكت، وإعادة  نات  العامة، وتضمُّ عات  التأليفي، والموسِّ ب  األميركية والبريطانية، والمركَّ
الصياغة recasts، واألسلوبية، و synecdoche »نوع من الكناية«، واللغة الغامضة. وهناك 
إليه  الوصول  للمهمات كلها ويمكن  يوفر إجابات وإرشادات  ل  للدراسة معدَّ دليل موسع 

على موقع الكتاب:

www.cambridge.org/yule5.
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للطالب:

حاولت في كتاب »دراسة اللغة« أن أقدم مسًحا مستقصًيا لما ُيعرف عن اللغة والمناهج 
التي يستخدمها اللسانيون للوصول إلى تلك المعرفة. وقد جدَّ عدد كبير من التطورات في 
دراسة اللغة خالل العقدين الماضيين، ومع هذا ال تزال الحقيقة الدائمة تتمثل في أن أيَّ 
أمكن  مما  أكثر  اللغة  عمل  لكيفية  واعية«  »غير  لة  مفصَّ معرفة  يمتلك  لغة  ألية  فرد  متكلم 
التالية - أيها القارئ  ألي لساني وصفه حتى اآلن. وتبًعا لذلك، وفيما أنت تقرأ الفصول 
والتعميمات  والتحليالت  الوصف  أنواع  لكفاءة  نقدية  نظرة  تنظر  أن  حاول   - الكريم 
بمحاكمتها في ضوء حدسك عن الكيفية التي تعمل بها اللغة. وينبغي أن تشعر عند نهاية 
الكتاب أنك صرت أكثر معرفة بالبنية الداخية للغة )أي: شكلها(، واستخداماتها المتعددة 
من  مزيًدا  لتثير  استعداًدا  أكثر  تكون  أن  إلى  باإلضافة  وظيفتها(،  )أي:  اإلنسان  حياة  في 

أنواع األسئلة التي يثيرها اللسانيون المتخصصون حين يقومون بأبحاثهم.

وهناك قسم، في نهاية كل فصل، يمكن لك فيه أن تختبر ما تعلمَته وأن تطبقه. ويتضمن 
هذا القسم:

الرئيسة  النقاط  فهمت  قد  كنت  إن  ما  لتختبر  تستخدمها  أن  يمكن  للدراسة  أسئلة   -
والمصطلحات المهمة التي وردت في أثناء ذلك الفصل.

ع الموضوعات التي تناولها الكتاب عبر تحليل المادة اللغوية غالًبا، مع  - مهماٍت توسِّ
أمثلة من اإلنكليزية، وعدد من اللغات األخرى.

- مناقشة للموضوعات ومشاريع البحث التي توفر فرًصا للنظر في بعض الموضوعات 
آراءك  تطور  أن  ويمكن  أحياًنا،  جدل  موضع  وبعضها  باللغة،  الصلة  ذات  عمومية  األكثر 

الخاصة بك عن القضايا التي تدخل اللغة فيها.

دراسات  على  الع  االطِّ على  تساعدك  أن  غايتها  مقترحات  وهي  القراءة،  من  مزيد   -
أكثر تفصياًل عن الموضوعات التي وردت في ذلك الفصل.




