
 
 
 
 

 قضايا وإشكاالت: البحث الصوتي والصرفي في اللغة العربية:  الندوة الدولية
 

 الموضوع، واإلشكالية، واألىداف، والمحاور، والضوابط
قسم نحوي وقسم :     يالحظ المتأمل في كتب النحو العربي انقسامها، عموما، إلى قسمين

وإذا كان . تندرج دراسة األصوات ضمن قسم الصرف أو التصريف، و(أو تصريفي)صرفي 
النحاة التقليديون، قبل دي سوسير، يهتمون باللغة المكتوبة ويُوُلونها أىمية أكبر من المستوى 

ولذلك، تبوأت الصفة . المنطوق، فإن اللسانيين يثبتون أىمية المستوى المنطوق قبل المكتوب
الصوتية للغة مكانة متميزة في البحث اللساني، فهي نقطة االنطالق؛ ألنها الشفرة األولى التي 

يكتسبها اإلنسان؛ فالمرء يتعلم كيف يتكلم قبل أن يتعلم كيف يقرأ، واستعمال الكتابة أمر 
ويَُميّ ُز في األبحاث اللسانية بين الصوتيات أو . الحق على استعمال اللغة

 التي تدرس الصوت بمعزل عن السياق، والصواتة  (phonetics)األصواتيات
(phonology) أضف إلى ذلك، أن اللغة العربية . التي تدرس الصوت داخل السياق



تعتمد على االقتصاد، وال تكتب كتابة أصواتية  (فونولوجية)المعيارية ُتكتب كتابة صواتية 
 .؛ إذ ال ترسم التفخيم والترقيق واإلدغام والوصل(فونيتيكية)

مجاال دقيقا وعسيرا، ال يمكن  (morphology )     ويشكل الصرف أو التصريف 
االستغناء عنو لكل متكلمي العربية، فهو ميزان العربية؛ بو تعرف أصول كالم العرب من الزوائد 

وتسمى، في النظريات اللسانية، دراسة . التي تلحقها، وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إال بو
الكلمات وبنيتها صرفا أو تصريفا، وىدفو األساس تنظيم المعرفة التي نملكها للطرق التي تبنى 
بها الكلمات وتدخل في عالقات مع بعضها، أو مع تراكيب مثل الجملة، أو عبر الرصيد العام 

كما أن من يستعمل اللغة يؤلف بين وحدات لغوية صغرى بهدف بناء مكونات أكبر .للغة
 . وعملية التأليف تضبطها قيود وقواعد تختلف من لغة إلى أخرى. فمركبات فجمل

وال يختلف اللغويون في الترابط بين الصواتة والتصريف؛ ذلك أن خرج الصواتة ىو دخل 
فالتصريف يحدد بنية . التصريف، وال يستغنى عن القواعد الصواتية في العمليات التصريفية

وإذا كان التصريف يقوم بترتيب صوامت . المفردات، أما الصواتة فتصف التغيرات داخل البنية
المفردات تبعا لقوانين وقوالب محددة تنبثق من خاللها معان مختلفة، وتوليد صيغ جديدة من 

مادة صوتية، فإن الصواتة تكشف عن التغيرات وتطبيقها في الممارسة اللغوية تبعا لقواعد 
 .منظمة

      أضف إلى ذلك، َتَميّز اللغة العربية بخصائص  صوتية وصرفية، فتضم أصواتا ال يضمها  
، (non concatenative) صرف غير سلسلي ، في الغالب،غيرىا من اللغات، وصرفها

فالعربية تمتاز باالشتقاق . أي إنو ال يركب بين سلسلة لفظية وسلسلة أخرى بضمها خطيا
الداخلي في كثير من األحيان، وغالبا ما يحدث تغير في صيغة الجذر أو أصل االشتقاق 

 ...كتب، كتابة، كاتب، مكتوب، اكتتاب: للحصول على صيغة جديدة
    إن المستويين الصوتي والصرفي في اللغة العربية، باعتبار أىميتهما في النسق اللغوي،  

ينظم مختبر المجتمع والخطاب وتكامل ولذلك، . يتطلبان نقاشا علميا سمتو الوصف والتفسير



البحث الصوتي " المعارف، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ندوة دولية في موضوع
وارتأى . 2019 دجنبر 12 و11يومي " قضايا وإشكاالت: والصرفي في اللغة العربية

المنظمون تخصيص ىذا النشاط العلمي بالمستويين الصوتي والصرفي في اللغة العربية لتعميق 
 :النقاش في القضايا واإلشكاالت التي يثيرىا موضوع الندوة، ومنها

ما خصائص اللغة العربية وسماتها صوتيا وصرفيا؟ وما الذي يدخل من ذلك في النحو الكلي؟ 
وما الذي يدخل في النحو الخاص؟ ما عالقة الكتابة بالمنطوق؟ ما الثابت والمتغير في أصوات 

اللغة العربية؟ ما قواعد تأليف األصوات العربية في بناء الكلمة؟ ما القواعد التصريفية لبناء 
 الكلمة في اللغة العربية؟ َوِبَم يُ َفّسُر ذلك؟

 وفق، ىذه الندوة الدولية يسعى المنظمون إلى تحقيق أىداف شكاالت، ىذه اإلبناء علىو   
: تيالنحو اآل

ن  َتم   تحديد الخصائص الصوتية والصرفية للغة العربية  منوالمهتّمينطلبة الكُّ
وتفسيرىا، واالستدالل على ضوابط التأليف بين الوحدات اللغوية الصغرى والكبرى 

 .صوتيا وصرفيا
إدراك طالب مسلك الدراسات العربية أىمية البعد االستداللي والتفسيري في دراسة  

 .ظواىر اللغة العربية
 من خالل توجيو الباحثين  القضايا الصوتية والصرفية في اللغة العربيةتعميق النقاش في 

 باالعتماد على ، في إطار اللسانيات،إلى دراسة قضايا اللسان العربي قديمها وحديثها
 .المنهجين الوصفي والتفسيري

  الدرس اللغويطويرفي تالمستويات اللسانية بيان جدوى إسهام النقاش الدائر حول  
 .ةالعربية عامالجامعة وخاصة، الجامعة المغربية العربي ب



وَيُسر أعضاء مختبر المجتمع والخطاب وتكامل المعارف، بالكلية المتعددة التخصصات 
 إلى المشاركة في الندوة في ،ىذا الموضوعفي  ، السادة الباحثين المتخصصينبالناظور، دعوة

 :محور من المحاور اآلتية
  الكلية والوسيطية؛: خصائص األصوات العربية 
 الثابت والمتغير في األصوات العربية؛ 
  مبادئ تأليف األصوات العربية وقيودىا؛  
 النظريات الصواتية وتطبيقاتها على الظواىر الصوتية في العربية؛ 
 خصائص صرف اللغة العربية؛ 
 دراسة ظواىر صرفية في اللغة العربية؛ 
 النظريات الصرفية وتطبيقاتها على الظواىر الصرفية في العربية؛ 
  صواتية- الظواىر الصرف 
 قضاياه وإشكاالتو: المصطلح الصوتي والصرفي في البحث اللساني. 

 
 وضوابطهاشروط المشارََكة  

  بشروط البحث العلمي وضوابطو؛ الباحث لتزم يبالجدة والجدوى والجودة، والبحث تسم ي أن
 محاور الندوة؛محور من  ضمن بحث أن يكون موضوع ال 
 ألقي في ، أو يشترط في البحث المقّدم أن ال يكون منشوراً أو مقدماً للنَّشر في أيِّ وسيلة نشر

 .أي ندوة أخرى
 اإلشكالية واإلطار النظري والمنهج و  العنوان يتضمن؛ كلمة600بحث أال يتجاوز ملخص ال

 .ملخص بموجز للسيرة العلمية للباحثالأن يرفق ، والمزمع اعتماده، والكلمات المفاتيح
  ُيطبع البحث على الحاسوب بخطو كلمة، 6000 بحثتجاوز الي أال Traditional   

Arabicفي تحرير الهوامش12 في تحرير المتن، وبند 16د  بن . 



  وتكتب معلومات المصدر أوأسفل كل صفحة، ُتْكَتب اإلحاالت العلمية والتعليقات جميعها 
 .(ةالجزء والصفح ،  أو المقالالكتابعنوان ، المؤِلف  ):المرجع موجزة على ىذا النحو 

  ُتْكَتب معلومات المصادر والمراجع مفصلًة في آخر البحث في قائمة خاصة بها، وفق الهيئة
، الطبعة،  إن وجدالُمَؤلِّف، عنوان المصدر أو المرجع، اسم المحقق أو المترجم: اآلتية

 .( اسم الناشر، سنة النشر:بلد النشر)معلومات النشر 
  تخضع البحوث للتحكيم العلمي على نحو سري من قبل محكمين ينتدبهم أعضاء اللجنة

 .العلمية للندوة
  المحّكمين وفق التقارير المرسلة إليومالحظات تع ديل الب  ح  ث في ض  وء ب يلتزم الباح ث. 
 الطلبات والملخصات والبحوث إلى البريد اإللكتروني التالي ُترَسل: 

labo.mkhtm.19@gmail.com 
 يتلقى الباحثون الذين قُِبَلت ملخصاتهم جواب اللجنة المنظمة . 
 قبول الملخص ال يعني بالضرورة قبول المشاركة. 
  يقّدمو في جلسات الّندوة، في عشرين – بعد القبول والّدعوة – يُِعدُّ المشارك ملّخصا لبحثو

 .دقيقة
 تتكلف اللجنة المنظمة، مدة الندوة، باإلقامة فقط. 

 مواعيد الّندوة وآجالها: 
 بالتوقيت 16 على الساعة 2019 أبريل  30من تاريخ اإلعالن إلى   الملّخصاترسلت 

 .العالمي
 2019 ماي 15  : في أجل أقصاه المقبولةإجابة أصحاب الملّخصات. 
 16.30 في حدود الساعة 2019شتنبر  20: آخر أجل للتوصل بالبحوث كاملة. 
 نونبر  10، وإرسال دعوات المشاركة في الّندوة ابتداء من  المقبولةإجابة أصحاب البحوث

2019. 



 2019نبر دج12 –11: تاريخ عقد الّندوة. 
 بيانات االتصال والتواصل:  

 labo.mkhtm.19@gmail.com: البريد االلكتروني
 739 580 668 212   :الهاتف

212 674 439 398        
 عبد الحق الُعَمري: منسق الندوة

أعضاء مختبر المجتمع والخطاب وتكامل المعارف بالكلية المتعددة : اللجنة المنظمة
 .التخصصات بالناظور

 جامعة حكومية: الجهة المنظمة

 الكلية المتعددة ،”المجتمع والخطاب وتكامل المعارف“مختبر : تعريف الجهة المنظمة
 .التخّصصات بالناظور، جامعة محمد األّول بوجدة، المملكة المغربية
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