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   املقدمة :

 

الشعوب ووعيها الثقايف  ، فهي ذاكرةأخطر رابطة اترخيية على اإلطالق، تربط بني األمم واألجيال اللغة د  تع    

كري ألي دولة أن التطور احلضاري والف، كما بية والعادات والتقاليد والعقائد، هي وعاء التجارب الشعواحلضاري

 .لعلوم وتزدهر وهبا تتخلف و تندثر، فمن خالهلا ترقى امن الدول مرهون هبا

وحبثا يف  تاه هبا دراس، فال مراء أن اإلنسان منذ أن وعي عليها بدا واضحا اهتمامولعّل هذا ال جدال فيه    

ه ـــ، فكان وال زال قطب الرحى فيان هــــذا العلم هو اللسانياتص احتضــــر ــاحت فــ، فمن العلوم اليت أتمكنوانهتا

، فهي ذاك التنظيم املنفتح النظري الذي يتجلى يف مظاهره اإلبداعية اليت اين فعالهو اللغة ابعتبارها نشاط إنس

 تعكس ما مدى اإلبداع والتطور داخل اجملتمعات .

، فال مراء أن اللغة ميةمنهجية سديدة إلثراء العملية التعليمية التعل  إن البحث يف اللغة الواصفة هو البحث عن    

في اللغة يكمن الفكر ويرقى ، فاملعامالت اليوميةية و لّ هي الرافد الوحيد واألساسي للتواصل يف احلياة العلمية والعم  

اعر ــمن أفكار ومشج ذهنه وتعترب هذه األخرية أداة معاجلة ومصوبة للفكر اإلنساين عموما يف كل ما خيتلويزهر، 

 مية . التعليمية التعل   ، فضال عن ذلك فبواسطتها تستقيم الدورة التواصلية للعمليةو ميوالت ورغبات

، وذلك الختالف معي، إذ تعترب قمة اهلرم التعلميوملا كانت اجلامعة تعكس املستوى التعليمي للطالب اجلا   

وتفصيال عما سبق له التعويد تعليمية بشىت أطورها إىل مرحلة ختتلف مجلة  طبيعتها ففيها ينتقل  املتعلم من مراحل

، فوجب االلتزام مببادئها العلمية للخروج ابلنتائج تعلمنيحتمل يف ثناايها النخبة من املثقفني وامل هذه األخريةف ،علية

 .املرضية وللحصول على خنبة من الطلبة 

 منهجية عن البحث هي الواصفة فاللغة الدراسة يف القليلة املقارابت بني من الواصفة اللغة يف البحث يعد    

 أن قلنا إذا  نغايل ال قد ،تبىن عليها الدورة التعليمية والتواصلية اليت والعالقات القواعد نسق يف تبحث علمية



 

 ب

 بساطة وبكل ألهنا والفعالة الناجحة التعلم عملية يف الضرورايت بني من اليوم أصبحت الواصفة ابللغة  االلتزام

 . للطلبة تقدم اليت املعرفية املادة به توصف إجراء على تعتمد

 أبصول االلتزام عدم مدى ما  عن الكشف إىل يهدف العربية اللغة تعليمية يف الواصفة اللغة اختياران ملوضوعإن 

 الفهم، وعدم اإلهبام من نوع لديهم حيدث مما املتعلمني لدى التعلم عملية يف خلل إىل تؤدي اليت الواصفة اللغة

 اليت الصعوابت على التعرف ابإلضافة إىل رغبتنا يف   ميةالتعل   التعليمية العملية فشل إىل بدوره يؤدي الذي وهذا

الواصفة يف اجلانب التعليمي وخنص ابلذكر  اللغة تعرتيها اليت القصوى األمهية والوقوف على املتعلم سبيل تعرتض

 .املرحلة اجلامعية 

 أي، الدراسة ميدان فيها جيري اليت الواصفة اللغة من املادة مقدم متكن مدى عن الكشف إىل البحث يهدف   

 للمادة تقدميه عند جنده أننا أم الواصفة ابللغة يلتزم هل اللسانية للمادة تقدميه عند مثال اللسانيات مدرس أن

 غري أو للتداولية تقدميه عند مثال ؛ اللساين الدرس خارج هي اليت خرىأ صطلحاتمب يستعني أو بكثيــر خيلط

 عالقة هلا ليست معرفية حبقول مرتبطة أخرى مبفاهيم يستعني أنه أم ابملدونة يلتزم هل اللسانية الدروس من ذلك

 والتمكن العلم ذلك معامل إىل الغوص من  ميكنه ال الذي اإلهبام من نوع الطالب لدى يتكون وهنا، ابللسانيات

 حقل إىل تنتمي هل املفاهيم يف التشويش من نوع لديه ويتكون ،و مصطلحاته مفاهيمه والتحكم يف آلياته من

 العملية على طرأ الذي التشويش بسبب وذلك ،أخرى معرفية حقول أو النقد أو السيميائيات أو اللسانيات

 وقواعدها وشروطها الواصفة ابللغة املادة أستاذ التزام ، فعدميف مضموهنا سليمة تكن مل أهنا حيث التعليمية

  . ميةالتعل   التعليمية العملية يف خلل إىل يؤدي وضوابطها

 العامة اإلشكالية من انطالقا البعض ببغضها املرتبطة اإلشكاليات من جمموعة يف الدراسة إشكالية تتمثلو    

 ما معوقات اللغة الواصفة يف الدرس اللساين اجلامعي ؟: يف املتمثلة

 ؟ التعلمية التعليمية العملية جناح يف أساسي شرط الواصفة اللغة هل -



 

 ج

 ؟ الواصفة اللغة مصطلح منها انبثق اليت اجلذور ما -  

  ؟ التعليمية حبقل اللسانيات عالقة ما  -  

، إذ تسلط الضوء على اهتمامات الساعة تاليت تنطوي حت وابعتبار أن هذه الدراسة من الدراسات امليدانية    

، هذا ما استوجب على طبيعة البحث أن مية والواقع التعليميأحد القضااي اهلامة اليت تفرزها الساحة التعلمية التعل  

 إدراج، وكان ذلك من خالل اب واخللفيات احلقيقية وامللموسةتنحى منحى تطبيقي ميداين للوقوف على األسب

، ابإلضافة إىل املنهج الذي مت اعتماده يف هذه الدراسة استبياانت وحتليلها وفق ما يتطلبه املنهج الوصفي التحليلي

تقارير رقمية وحتليلها  ، قصد الوصول إىلعطيات العينات للعملية اإلحصائيةماإلحصائي وذلك إبخضاع 

 . حصائية التقيميةات التحليلية اإل، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسوتقييمها

رأينا يف تغطيتنا لنواحي دراسة هذا العمل جمموعة من الفصول واملباحث واليت تنوعت بني النظري للوقوف على    

 الطابع املفاهيمي والنظري للموضوع واألخرى تطبيقية واليت جاء يف جمملها مايلي :

، جاء املدخل كتمهيد للدراسة "لمية يف املرحلة اجلامعيةية التعاللغة الواصفة والعملية التعليم": وكان بعنوان املدخل

واقفني فيه على العالقة الرابطة بني اللغة مية يف املرحلة اجلامعية اليت تسلط الضوء على العملية التعليمية التعل  

 الواصفة واملصطلح عموما واملصطلح اللساين خصوصا وأمهيته يف مستوى التعليم اجلامعي .

، فقد اخرتان إدراج هذا الفصل "اللسانيات من التفكري إىل مرحلة النضج"اندرج حتت عنوان : الفصل األول

النظري بعد دراسة مطولة كان سببها أوال أن عند تنقلنا إىل جامعات اجلزائر وتوزيع االستبياانت واليت أفرزت أن 

ان مع فردينان دي ونه عن اللسانيات ك، وكل ما يعرفيدركون أن هناك تفكري لساين قدمينسبة كبرية من الطلبة ال 

، لذا وابعتبار أن هذه الدراسة تسلط الضوء على جمموعة من العناصر واليت يف مقدمتها اللسانيات سوسري وفقط

 وجب علينا أن نثين على هذه الفرتة الزمنية من التجربة الالواعية للسانيات .

 ."، الوظيفة ، اجملالاملفهوم :يميةانيات وحقل التعلبني حقل اللس" : ولقد اخرتان له عنوانالفصل الثاين



 

 د

، فحاولنا ميةتعتمد هذه الدراسة على حقل التعليمية من نظرايت التعلم ومبادئه اليت تفعل العملية التعليمية التعل  

 أن نبني جمرى اللغة الواصفة يف العملية التواصلية التعليمية .

 "، املعوقاتلغوي واللساين: املفهوم، اجملالالواصفة والدرس الواقع اللغة ": وكان بعنوان الفصل الثالث

، وختمنا هذا الفصل بدراسة الواصفة والتعليم الفعال والناجحوقد تناولنا يف هذا الفصل اجلانب املفاهيمي للغة 

امعات تطبيقية ميدانية حول اللغة الواصفة يف الدرس اللساين من خالل بعض النماذج من الفعل التدريسي يف ج

لها والوقوف ، وكان هذا بتنقلنا إىل بعض جامعات اجلزائر وتسجيل حماضرات صوتية مع األساتذة لتحليئراجلزا

، حللول املقرتحة يف هناية املذكرةصد النقاط السلبية اليت وجب معاجلتها من خالل ار ، مع على أهم ما جاء فيها

 تعليم الفعال والناجح واملثمر .والنقاط االجيابية اليت وجب التحلي هبا يف إطار ال

الفصل الرابع وهو الفصل األخري من البحث والذي تناولنا فيه نتائج الدراسة والتحليل االستبياانت اليت مت توزيعها 

 على الطلبة واألساتذة .

،  النظريةالدراسة وختمنا حبثنا ابلوقوف على أهم النتائج احملصل عليها يف الدراسة التطبيقية وأهم ما مت استنتاجه يف 

التحلي ابللغة الواصفة يف  ومية كما أثرينا ذلك ببعض احللول املقرتحة لتحسني مستوى العملية التعليمية التعل  

، وال سيما يف أقسام األدب العريب حىت تكون هناك خنبة مستقبلية رس اللساين خصوصا والتعليم عموماالد

 هلا اللغة الواصفة .متمكنة من اللغة العربية اليت حتاكي من خال

، فبحكم أن ن معظمها متعلق ابجلانب التطبيقيأما ابلنسبة للصعوابت اليت تلقيناها خالل إعدادان للبحث كا   

جانبا منه يتطلب حضوران يف أكثر من جامعة على املستوى الوطين والوقوف على اللغة الواصفة يف الدرس 

فكان تنقلنا لبعض اجلامعات  ،ية ونسجل احملاضراتمقاييس لساناجلامعي مبعىن أننا حنضر مع أساتذة يف 

، وخنص ابلذكر األساتذة ختوفا من طبيعة الدراسةولألسف سجلنا عدم االستقبال اجليد وهترب جمموعة كبرية من 

  2016/2017جامعة اجلزائر العاصمة اليت كن نود احلضور فيها وتنقلنا أكثر من مرة وخالل السنوات اجلامعية 



 

 ه

ل ، وتعذر علينا تسجيوال من الطاقم اإلداري ومل نلقى االستقبال واملساعدة ال من األساتذة  2017/2018و 

اليت ترددان إليها الكثري من املرات ذلك لتعسف  أخرى، ابإلضافة إىل جامعات حماضرة كأمنوذج تطبيقي للمذكرة

 من احلضور يف ستة جامعات . ، لكن ابلرغم من ذلك متكنااألساتذة  ومتاطلهم حلضوران معهم

العربية اليت هي شاغلنا األساسي  ويف األخري نرجوا أن يكون هذا البحث يف خدمة الطالب اجلزائري واللغة   

أنمل أن نكون قد سلطنا الضوء على بعض املفاهيم  ،كماميةلتحسني مستوى العملية التعليمية التعل   والتعليم العايل

املبهمة ووفينا يف معاجلتنا للموضوع  ونسأل هللا التوفيق، وال يفوتين يف هذا املقام أن أوجه جزيل الشكر واالمتنان 

مساري  لألستاذ املشرف الدكتور: مناد إبراهيم تقديرا له وامتناان لفضله ، فقد كان السند املوجه واملشجع ملواصلة

  البحثي ليعرف هذا العمل النور.    

 الطالبة : مرحوم نسيمة                                        

 2019اي ـــــم19يوم:                                                          

 1440رمضــــان 14لـ : املـــــــــوافق                                                          
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الثانوي  أوكمالية دائية أو ال ــــر ابملرحلة االبتــــــواء تعلق األمـــــمية ستقتضي دوما العملية التعليمية التعل  

أن نتصور حتت أي ظرف من الظروف ، فال ميكننا ترقى ملستوى التعليم ومراحله ة  والسيما املرحلة اجلامعية، لغ

نقل ذاك الزاد املعريف  ، فمن خالل اللغة ميكنناج وتعمل على سري املادة املعرفيةعملية تعليمية دون لغة حتكم املنه

ملالئمة املستوى التعليمي  الصياغة، وهبذه احلالة ختتلف وتتنوع من حيث الطريقة واألسلوب واملنهج وحىت العلماين

 .هالذي حنن في

تعليم اجلامعي أن لغة الالطور اجلامعي، فمما ال شك فيه  إىل فإذا انتقلنا من مرحلة إىل مرحلة وصوال 

لطال  نفسه ال بد من أن يرف  مستواه ومستوى لغته اب أواألستاذ  أتعلق ذلك، سواء هي لغة العلم نفسه

 الساحة العلمية .ومعلوماته ملواكبة ذاك الزخم من العلوم واملعارف املطروحة يف 

كذلك ، وهي  لطاب  التعليم الثانوي ا  مغاير  ا  هنا تكتسي طابعإإذ  ،الرتبويمتثل املرحلة اجلامعية قمة اهلرم 

لوسائل املسخرة ، وكذلك من حيث اة املعرفية املقدمة وطريقة عرضها، من حيث املدمرحلة مغايرة لنظام التعليم

التعليم اجلامعي ختتلف عن كل بيئات التعليم اليت مر هبا الطال ، فاجملتم  ، السيما أن بيئة واألهداف املسطرة

 . 1اجلامعي عبارة عن خنبة من املثقفني الذين معهم تتكون قدرات الطال  العلمية والفكرية وحىت االجتماعية

ق ما ، وفلسانيات واملصطلح واللغة الواصفةوسنعمد يف هذا البحث إىل رصد العالقة الكامنة بني ال

 تتطلبه العملية التعليمية التعلمية ودورها يف التحصيل املعريف .

 ماهية املصطلح العلمي واللغة اخلاصة : -1

 تعحريف املصطلح :  -أ

                                                           

وليم عبيد وعبد الرمحن األمحر، منشورات ذات السالسل، الكويت،  تر: ،ينظر: النجاح يف التعليم اجلامعي، سندر مرييدين 1 
 7، ص:1994 )د.ط(،
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العلوم والفنون وتعدد مشارهبا ، فمنها األجنبية )الفرنسية     أهم مظاهر االهتمام ابملصطلحات تشع لعل  

، وإزاء مواكبة التطورات احلاصلة يف العلوم تزايد االهتمام والعربية مبختلف ختصصاهتا(، ...واالجنليزية واألملانية 

اتقها ، ومن جراء هذا أخذت اللغة العربية هي األخرى على علحات، فاملصطلحات مفاتيح العلومابملصط

إىل رف  التحدي إىل نشر العلم وتقدمه ساعية  دفالعربية كغريها من العلوم هتف، مسؤولية احتضان املصطلحات

، لتدخل جمال التفكري والتخطيط وظيفتها املنوط هبا وهي التواصل ، بعيدة عنآخرالذي يؤهلها إىل اكتشاف عامل 

 بلغة القلم العلمي .   

 للمصطلح :املفهوم اللغوي  -أ-1

: السلم وقد ، والصلحمادة :ص.ل.ح:" الصالح ضد الفساد جاء يف لسان العرب البن منظور يف

  1اصطلحوا وصاحلوا واصلحو وتصاحلوا واصاحلو ".

،  :"الصلح تصا ح القوم، واصاحلواويف مادة كذلك :ص.ل.ح يف األزهري ورد تعريفه على النحو التايل

 2مبعىن واحد ".

، بوا التاء صادا، وأدغموها الصادقل ،"واصطالحا وأصلحا مشددة الصاد :وأما الزبيدي فيعرفه بقوله

 3واصتلحا ابلتاء بدل الطاء كل ذلك مبعىن واحد على اتفاق واالجتماع ".وتصاحلا 

: واصطلح القوم ،وصالحا وصلوحا :زال عنه الفساد صالحا، أما يف املعجم والوسيط فيضيف " صلح،

  4زال ما بينهم من خالف وعلى األمر تعارفوا عليه واتفقوا ..."

                                                           

 267ص: ،8ج ،ص.ل.ح :، مادة2005 ،4ط ،ابن منظور، دار صادر، بريوت ،لسان العرب 1 
اهر احليادرة، عامل الكت  مصطفى ط من قضااي املصطلح اللغوي العريب )نظرة يف مشكالت تعري  املصطلح اللغوي املعاصر(، 2 

 12ص: ،2003 ،1ط ،احلديث، األردن
 13ص: ،املرج  نفسه 3 
 520ص: ،، مادة ص.ل.ح 4،2004ط ،جمم  اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية ،املعجم الوسيط 4 
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جم بني االصطالح واالصطالحات ومنهم املع ص.ل.ح كانت منقسمة :إن نظرة املعاجم يف مادة

علم  ولكل ،ح واتفاق طائفة على كل شيء خمصوص: مصدر اصطلالوسيط الذي رأى يف "االصطالح

 1: ما يتعلق ابالصطالح ويقابله  اللغوي"ياصطالحاته، واللفظ االصطالح

يقال مثال "اتفاق مجاعة خمصوصة على أمر خمصوص، ف،كل علم اصطالحات خاصة به وبتخصصهفل

وهبذا  2 ، وهذه الرموز هي مصطلحات أي مصطلح عليها "الكيمياء، أي اتفقوا عليهااصطلح العلماء على رموز 

 تكون اجلماعة اللغوية قد اتفقت على أمر معني وهو ختصيص هذا اللفظ لداللة معىن واحد معني وحمدد .

وهو مصطلح  Termeأما إذا نظران إىل املصطلح من الوجهة األجنبية جنده يقابل املصطلح األجنيب 

، أما يف اللغة االجنليزية فيستدل عليه واليت تعين يف جمملها  احلد Terminusمشتق من اللغة الالتينية 

 . Termمبصطلح 

     3فردات لغة خاصة "على أنه "كلمة تنتمي إىل م  Le Robert يرد املصطلح يف معجم 

، هو أن املصطلح ــاسيتني تقوم عليهماا ركيزتني أســوهبذا يكون املصطلح هو عالمة حتمل يف مضموهن

 .طلح هو دال ومدلول يف الوقت نفسه، وعلى هذا فإن املصالشكل املادي واملفهوم أو املعىنيشمل 

 :للمصطلح املفهوم االصطاللي  -أ-2

ائفة على وض  اللفظ :"املصطلح هو عبارة عن اتفاق طات فيقوليف كتابه التعريف يعرفه الشريف اجلرجاين

 ن ـــــــــــالصطالح لفظ معني بيان املراد، وقيل اــــــــــــــــوي آخر لبيـــ، وقيل االصطالح إخراج اللفظ من معىن لغإبزاء املعىن

 

                                                           

 520ص: ،مادة ص.ل.حجمم  اللغة العربية،  ،املعجم الوسيط 1 
 ،1995 )د.ط(، ،دار صادر، بريوت ،مصطفى الشهايب ،اللغة العربية يف القدمي واحلديثاملصطلحات العلمية يف  :ينظر 2 

 5ص:
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 1"وم معيننيــــــــــــق

، تكون طائفة معينة متفقة داالصطالح على شيء ما مبصطلح واح ةفاملصطلح هو اتفاق مجاعة معين

املصطلحات يف ، فمثال علماء اللسانيات أو اللغويون يشرتكون يف املصطلحات حمددة وال ميكن أن جند هذه عليه

 .اعة علمية ختتص يف وض  مصطلحاهتا، وكل مجفلكل جمال علمي مصطلحات خاصة به ،اجتاهات علمية أخرى

 2"كلمة ترمز إىل حقيقة هي يف الواق  واحدة هلا عدة وجوه " :املصطلح عند ابن األعريب هوأما 

الحية أو العبارة ــة االصطــإن الكلم" حـأما حممود فهمي احلجازي فيعطي تعريفا حديثا للمصطل

ضيق يف  االصطالحية مفهوم مفرد أو عبارة مركبة أو ابألحرى استخدامها حدد يف وضوح، وهو تعبري خاص

النظام  ، يرد دائما يف سياقوله ما يقابله يف اللغات األخرى ،صصة، وأوضح إىل أقصى درجة ممكنةداللته املتخ

 3، فيحقق بذلك وضوحه الضروري"اخلاص مبصطلحات فرع حمدد

يذه  حممود فهمي من خالل تعريفه إىل أن املصطلحات تولد عامة حرة على نطاق واس ، بيد أنه 

مبجرد إسنادها إىل داللة خاصة وسياق معني، كما أن حممود فهمي يركز على أمرين أساسني يتصف هبما تتقيد 

 .ح يف صيغة أو سياق النظام اخلاصاملصطلح، مها الوضوح وورود املصطل

 ة :ـــة اخلاصـــمفهوم اللغ -1

ف إىل إزالة الغموض عن هتد ،تعرف اللغة اخلاصة أبهنا املزيج بني املصطلحات والوسائل اللسانية األخرى

لغة ال تنحصر يف املصطلحات، وإمنا تستعمل تسميات متخصصة ية التواصل يف ميدان معني، وهي "عمل

                                                           

 27كتاب التعريفات ،الشريف اجلرجاين ،تح:حممد صديق املنشاوي ،دار الفضيلة ، مصر ،)د.ط(،)د.ت(،ص:  1 
 170، ص:1،2005يب ،دار ابن اجلوزي ،عمان ،األردن ،طيمباحث يف علم الداللة واملصطلح ، حامد صادق قن 2 
 11ة والنشر والتوزي  ،)د.ط(،)د.ت(،ص:األسس اللغوية لعلم املصطلح ،حممود فهمي احلجازي ،دار غري  للطباع 3 
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، وبذلك يف املصادر الطبيعية للغة معينة واملصطلحات مبا يف ذلك لرموز غري لسانية ضمن ملفوظات تتحكم

 1معارف خمتصة"ن تعريفها على أهنا تقدم من الناحية التقنية ــميك

وبناءا على هذا املفهوم تكون اللغة اخلاصة مبيدان حمدد وال ميكن استخدامها يف جماالت متداخلة، ذلك 

، وذلك من خالل التقيد والتفرد عن غريه من العلوم األخرى أن لكل علم مصطلحاته ومفاهيمه اليت متيزه

 مبصطلحات تشمل لغة خاصة مبيدان علمي حمدد.

األمر يف النظرية  صطلحية وتعريفها وتقسيمها كما هواللغة اخلاصة على جرد القائمات املال تقتصر 

والسياقية، تعكس نظاما متصوراي  مية واللسانيةو العامة، وإمنا هي لغة تبين خطااب خمتصا يتصف مبكوانته املفه

  . 2ية املختصةومفهوميا ومعجميا  خمتصا هدفه التواصل ابملعرفة املختصة بني اجلماعات العلم

، فتعكس بذلك املعجم اللغوي واملفهومي لفئة معينة، ة اخلاصة على مجاعة علمية متخصصةتقتصر اللغ

 ق إمكانية التواصل بني هذه الفئة .يبغية حتق

 ة ابملصطلح :ــــة اخلاصـــعالقة اللغ -2

ابب أنه مفتاح العلوم، إذ أن ن املصطلح، فإذا نظران إىل املصطلح من يتعترب اللغة جزء هام من أجزاء تكو 

لكل علم مصطلحات خاصة به متيزه عن سواه من املعارف ومتكنه من التداول والتعارف عليه بني اجملتمعات، 

يعني بواسطة وحدة  ISO، فاملصطلح "حس  املنظمة العاملية تكون هي احملددة لنوعية املصطلح فاللغة اخلاصة

ة اخلاصة " وميكن للمصطلح أن يتكون يف أكثر من وحدة لسانية واحدة، لسانية مفهوما يعرف انطالقا من اللغ

وميكن ارتباط املصطلح ابللغة اخلاصة من وجهة املستوى املعجمي واملستوى الداليل "إذ ال شك أهم خاصية يف 

ا تبتعد عن  هذه العالقة تكمن يف التأثري الذي ميارسه مبدأ األحادية الداللية، على طبيعة هذه اللغة حيث جيعله
                                                           

 ، 1،2013ط ،اجلزائر ،اجلزائر العاصمة  ،منشورات االختالف، املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، خليفة امليساوي ينظر: 1 
 65و  64ص: 

 65ينظر:املرج  نفسه ،ص: 2 
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وذلك حيملها على حتقيق عالقة أحادية بني دواهلا )املصطلحات(  كوهنا جمرد نسخة فرعية للغة الطبيعية،

  1ومدلوالهتا)املفاهيم("

وتكون بذلك اللغة يف املستويني املعجمي والداليل، تكمن العالقة الرابطة بني املصطلح واللغة اخلاصة 

، فهي من انحية دال ومن انحية أخرى ية ، عاكسة يف ذلك دورين أساسينيالطبيعاخلاصة ذات طاب  مغاير للغة 

ما حتققه من مفاهيم مدلول، فالدال يتلخص يف اللغة اخلاصة من خالل ما تتيحه من مصطلحات، ومدلول في

 حول املصطلح.

 أمهية اللغة اخلاصة واملصطلح : -3

الوحدة املكونة لركائز أي علم من خالهلا  فهوم، يعترب املصطلح القاعدة اليت تتشكل منها منطلق أي عل

يثبت ويتطور و ينتشر ، كما أن اللغة اخلاصة متثل اجلان  األهم يف املصطلح، فهي احملرك واملسري للعلوم، وميكننا 

القول أن املصطلح هو شكل من أشكال اللغة اخلاصة، ويقول يف ذلك حممد الديداوي :" االصطالح يف اللغة 

 منتهى األمهية وتصلح املصطلحات ملا يلي : املتخصصة

 تنظيم املعرفة على أساس العالقة بني املفاهيم . -

 نقل املعرفة واملهارات والتكنولوجيا . -

 صياغة ونشر املعلومات العلمية والتقنية . -

  2استخالص و إجياز املعلومات العلمية والتقنية " -

 : اجلامعيأمهية اللغة الواصفة يف الوسط التعليمي  -4

                                                           

 65ص: ،املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، خليفة امليساوي ينظر: 1 
 275، ص:2002، 1ط ، املغرب،املركز الثقايف العريب ،حممد الديداويالرتمجة والتعري  بني اللغة البيانية واللغة احلاسوبية ،  2 
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، وذلك والسيما فيما خيص الطور اجلامعي تكتسي اللغة الواصفة أمهية ابلغة يف عملية التواصل التعليمي

أن اللغة الواصفة هي اليت متكن الطال  من الغوص يف معامل املادة العلمية من خالل التحكم يف املصطلحات 

، وليس وحده الطال  ملزم ابللغة لة فرتة تعليمهيواللغة اخلاصة املشكلة للمعرفة العلمية اليت يكتسبها الطال  ط

، ادة املعرفيةــانه طيلة تقدميه للمــه اليت جي  أن يتحلى هبا لســالواصفة إذ أن هذه األخرية متثل لغة األستاذ نفس

ال ، فبدون لغة ه شروط من بينها التحكم يف اللغةابعتباره هو الباعث أو املرسل وعلى هذا األخري أن تتوافر في

تكون عملية تعليمية، فاألستاذ عندما يتكلم أو يشرح فهو يعتمد على لغة للحديث عن لغته أو خمزونه املعريف 

"يعين استخدام اللغة لوصف اللغة اليت يستعملها للتواصل وحتليلها ومراجعتها على أساس أن األوىل هي القاعدة 

 1والثانية هي البناء املقام عليها"

من حيث أن املصطلح ميثل تكمن أمهية املصطلح يف اللغة الواصفة أو اخلاصة كما يسميها البعض 

فاللغة الواصفة هي اليت متنح هذه اخلاصية للمصطلح،  جانبني مهمني يف الدراسة اللسانية مها الدال واملدلول،

لوصف اخلاص تتكون اللغة ابمصطلحات ال تكون لغة و فبدون لغة ال ميكن أن تكون هناك مصطلحات وبدون 

الواصفة، فكالمها يشكالن نقطة انطالقة  لتوليد مصطلحات خاصة مبجال علمي أو فين خاص، كما أن 

املصطلحات اخلاصة تسهم يف تشكيل لغة واصفة، وال خيفى علينا أن الطور اجلامعي ال بد له من مصطلحات 

ساب أرضية يكون عليها معارفه ومبادئه العلمية ليصبح خاصة ولغة واصفة يتأهل الطال  من خالهلا للتعرف واكت

هو اآلخر العنصر الفعال يف العملية التعليمية، كما أن اكتسابه للغة الواصفة جيعله يف احتكاك مباشر ألي علم 

 من العلوم .

                                                           

منشورات خمرب  ،حسينة فالح ،(ينظر: اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة اجلسد،فوضى احلواس،عابر سرير 1 
 23ص:، 2012 )د.ط(، ،حتليل اخلطاب
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 : متهيـــد

واصل إن احلاجة املاسة إىل تواصل اإلنسان ظهرت منذ أن وطأت أقدامه األرض فدعت الضرورة ألن يت

كل ذلك   واإلشارات،وقد اختلفت طرق تواصل اإلنسان البدائي من الرقص والغناء  داخل البيئة اليت يعيش فيها،

وهكذا تطورت صور تواصله حىت استطاع أن حيرك إمكانيته اللغوية اليت  ليستطيع أن يعيش ويتفاعل مع من حوله،

 سخرها له هللا سبحانه وتعاىل حمققا بذلك أصوات لغوية منطوقة متنوعة .

مهما كان نوعها أو جنسها،  تعد اللغة اليوم أخطر رابطة اترخيية على اإلطالق تربط بني األمم واألجيال 

فاللغة اليوم املرآة العاكسة لذاكرة الشعوب فهي ماضيها وحاضرها هي اترخيها الذي ترصد من خالله جل الوقائع 

االجتماعية والثقافية واحلضارية بل حىت عاداهتا وتقاليدها اليت تعرب من خالهلا على فرتة زمنية معينة مر هبا اإلنسان 

 ه يف األرض حىت الوقت الراهن وال تزال .منذ أن بدأت رحلت

وهكذا بدأت رحلة اإلنسان مع اللغة حمسا بقيمتها وأمهيتها فبدأ يفكر يف قضاايها ومشكالهتا اليت تدور 

حوهلا، وكلما كان يبحث وينقب عنها بدأت هي األخرية تتسع دائرهتا ومادهتا وكذا استعماهلا، هذا ما استدعى 

 أكرب.االهتمام هبا على وجه 

كان التفكري يف املسائل اللغوية يف ابدئ األمر فرداي، أي يقوم به الفرد لوحده حىت أصبح يتسع ويكرب     

واليوم جند أن اللغة أصبحت حمط أنظار كثري من الدارسني الذين  بني بين العقول ذات النظرة الواسعة العلمية،

ادالت ــــــــــــوض معركة كثرت فيها اجملـــــاؤالت أهبته ليخـــــام كثري من التســــــــــــال أمــــــيؤمنون أبهنا لوحدها علم فتح اجمل

 الدراسات .و 

إن الوعي الثقايف واحلضاري واالجتماعي ألي أمة من األمم يظهر مـن خــالل اجنازاهتا، فهو يعرب عن  

ات اللغوية يدرك جيدا أن هذا العلم يضرب جبذوره إىل العقلية الذهنية ملرحلة اترخيية ما فاملتتبع لتاريخ الدراس
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 -الوراء، فالدراسات اللغوية قبل أن تكون علما قائما بذاته كانت حمل تفكري عميق لدى كثري من األمم )اليوانن 

العرب( وحىت يبلغ هذا العلم أوجه حتول التفكري يف املسائل اللغوية إىل دراسة معمقة من  -الرومان -اهلنود

 تنباط وتنقيب مت استنتاج الوقائع اللغوية اس

إن اإلسهامات اليت قدمها )اإلغريق واهلنود والرومان والعرب( كان هلا أثره كبري فيما بعد على سري 

الدراسات اللغوية فكثري من الفرضيات اكتشفتها جهود هؤالء الباحثني يف احلقب الزمنية السابقة على بداايت 

 ليوم هلا قيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية .أصبحت ا ،القرن العشرين

إن علم اللغة اليوم حييلنا إىل اترخيه وبداايته اليت أهلته أن يكون علما مستقال بذاته له خصوصياته  

 ،العامل السويسري فردينان دي سوسريومفاهيمه ومبادئه اليت حتكمه، كثري من الدراسات ترجع بدايته األوىل إىل 

هل أن علم اللغة الذي شاع اليوم يف األوساط الغربية والعربية بدرجة مسحت له أن  :عنا إىل التساؤلوهذا ما يدف

ينافس العلوم األخرى مل يكن حمط تفكري قبل القرن التاسع عشر؟ وهل أن إسهامات اليت قدمها الباحثون يف 

ه من عرضنا لفرتة ما قبل القرن التاسع ؟ هذا ما سوف حناول أن نكتشفلقدمية مل تشكل أرضية لعلم اللغةالعصور ا

 عشر مبا فيها تفكريها اللغوي وإسهاماهتا يف بناء علم اللغة.
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 املبحث األول: التفكري اللغوي عند اإلغريق 

 التفكيــــــر اللغوي عند اإلغريق :حملة اترخيية عن  -1

ذلك يف معاجلتهم للغة حيث أهنم والبحث فيها ويظهر ون موهوبني يف النظر إىل األشياء كان اليوانني

وتساءلوا كذلك إذا كانت هناك عالقة طبيعية  ،لوا عن ماهيتها وعن ماهية الكلمةفساء ،1فكروا يف أصلها وتركيبها

 . 2وضرورية بني الكلمة والشيء الذي ترمز إليه ؟ أتعلق املعاين ابلكلمات تعلق ابلطبع أو ابالصطالح

خيربان هريودوت يف كتاابته يف القرن  إن معظم املعلومات التقليدية عن اللغة يرجع الفضل إليهم فيها،  

اخلامس عشر قبل امليالد أن ملكا من ملوك مصر أراد أن يربهن أن اللغة املصرية هي أقدم اللغات أو أهنا أصل 

ولكن على عكس ما  ،ون هناك فرصة للتقليدس حىت ال تكاللغات فأمر أن يعزل طفلني حديثي الوالدة عن النا

ومعىن الكلمة "اخلبز"يف اللغة الفرجنية  BAKOSبيكوس توقع فقد كانت أول كلمة ينطق هبا الطفلني هي كلمة 

3PHRYGIAN. وبذلك اكتشف أن أقدم اللغات اإلنسانية هي اللغة الفرجنية ، 

لقد قام اإلغريقيون ببحوث لسانية يف اجتاهات كثرية وكانوا أول املنظرين اللسانيني يف العامل حيث أهنم   

 .4كانوا أول من اهتم من األوروبيني ابلدراسة املنضبطة للنصوص املدونة ألهنا كان تعكس لغة  ثقافتهم

                                                           

ينظر :التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي ،كمال بشر ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،)د.ط(، )د.ت(  1 
 32،ص:

  319ينظر :علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، حممد السعران ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت ،ص: 2 
  32التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي ،د:كمال بشر ،ص: 3 
 39املدارس اللسانية املعاصرة ،بوقرة نعمان ،مكتبة القاهرة ،القاهرة ،مصر ، )د.ط( ، )د.ت( ، ص: 4 
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من جوانب احلياة اإلنسانية كانوا يطرحون ويبدوا أن اليواننيني وهم ينهون ابلظاهرة اللسانية بوصفها جانبا 

وقد اصطبغ الدرس اللسانس عندهم بصبغة  أسئلة يف أمور كان يراها غريهم بديهية أتخذ ابلتسليم والصديق،

 .1جدلية يف شكل حماورات فلسفية بني أعالم الفكر اإلغريقي القدمي

نوا ينظرون نصبا على اللغة حبيث أهنم كاواجلدير ابلذكر أن اليواننيون يف تلك املرحلة كان اهتمامهم م 

على  ،دين على مبادئ املنطق ومقوالهتم مرتبطة ارتباطا شديدا ابلفكر العقلي الصرفمتإليها نظرة فلسفية مع

أساس أن اللغة يف نظرهم آنذاك إن هي إال جتسيد أو أداء نطقي ملا استقر يف نفس اإلنسان من أفكار أو تعبري 

 . 2من معانعما كمن يف الدهن 

فقد بدلوا  ،الفلسفية إىل إضفاء الكمال على تلك اآلراء من خالل اللغة آبرائهمكان اليواننيون يرمون   

جهدا يف تتبع أصل اللغة والعالقة املباشرة بني البنية الصوتية للغــــة وما يقابلها من معىن وإمكانية استعمال األسس 

 .3املنطقية يف شرح األشكال النحوية

ل هذه املشكالت اليت كان حياول اليواننيون معاجلتها أضحت اليوم مركز اهتمامات اللسانيات فك 

 املعاصرة .

مما  كان االهتمام ابللغة املقصود مع الفالسفة اليوانن القدماء حيث كانت نظرهتم إىل اللغة نظرة فلسفية،  

 أرسطو، ،أفالطون: أمثال 4يدل على ذلك هو ارتباط جهود النحاة اإلغريق أبمساء فالسفتهم األوائل 

                                                           
للثقافة املشروع  اجمللس األعلى ،ووفاء كامل فايد ميلكا إفيتش، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح، اجتاهات البحث اللساين، :ينظر 1

 10و 09 ص: ،2000 ،1ط ،القومي للرتمجة

 32 ص: ،كمال بشر  ،فكري اللساين بني اجلديد والقدميالت 2 
 32ص: ،199 ،1ط ،القاهرة ،عامل الكتب ،عمرتر:  أمحد خمتار  ،ريو ابيما أسس علم اللغة ، 3 
 32 ص: ،ين بني اجلديد والقدمي ،كمال بشرينظر: التفكري اللسا 4 
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يف كثري من املشكالت والقضااي اللغوية فقد اهتموا ابلتنظري اللغوي وقد اشتمل على Protagoras)برواتغوارس)

 مباشرة.حماورات الفالسفة عادة على مناقشات ذات صلة بقضااي لسانية 

 النحـــــاة اإلغريق : -2

 ق.م( :793-924أفالطون )  -أ-2 

يعد أفالطون من الفالسفة اإلغريق الذين اهتموا ابلنحو اإلغريقي فقد درس ظاهرة االفرتاض والتداخل  

بني اإلغريقية كما أنه أاثر قضية جد مهمة تعد اليوم من 1اللغوي وبني وجود أصل أجنيب لعدد كبري من املفردات

وهي قضية البحث يف إمكانية وجود ارتباط منطقي مباشر بني املعاين اليت املعاصرة،  األساسيات يف اللسانيات

 .2يعرب عنها ابلكلمات وبني أشكاهلا الصوتية أم أن االرتباط عفوي انتج عن الصدفة

نه انقش كذلك أفالطون يف إحدى حماوراته املسماة "كراتيلوس" يناقش أصل الكلمات كما أ طرحفقد 

 :ني األشياء والكلمات اليت تسميهامسألة مهمة ظلت تشغل املفكرين واللغويني أزمنة طويلة هي مسألة العالقة ب

 .3أهي عالقة طبيعية وضرورية أم أهنا ال تعدوا أن تكون مثرة اصطالح اجلماعات

هذه الفكرة اليت أاثرها أفالطون إمكانية وجود عالقة بني الشيء والكلمة أصبحت اليوم يف اللسانيات  

دي سوسري من القضااي املهمة اليت تطرق إليها وهي اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول حيث ميثل الدال الصورة 

و دي سوسري يرى أن العالمة ال تربط  املعين،السمعية اليت تدل على شيء ما  واملدلول هو التصور أو الشيء 

 شيء ابسم بل تصورا بصورة مسعية.

                                                           

 17ص: ،2005 ،2ط ،اجلزائر ،وان املطبوعات اجلامعية بن عكنوندي ،أمحد مؤمن ،ينظر: اللسانيات النشأة والتطور 1 
 09 ووفاء كامل فايد، ص: ،عبد العزيز مصلوح تر:سعيد ،ميكا إفيتش اجتاهات البحث اللساين، :رينظ2 
 320 ص: ،حممود السعران ،علم اللغة  مقدمة للقارئ العريب ينظر: 3 
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وأن اللغة مؤلفة يف األساس من جمموعة من  ،من اكتشف إمكانية القواعد على التوليد لكان أفالطون أو 

كما   ،+ اسم (األمساء واألفعال احملددة منطقيا وهو وجود ما يعرف ابلتحليل الثنائي للجمل ) اسم + فعل ، فعل 

 فعرف االسم أبنه شيء خيرب عنه وهو ما يتفق مع التعريف التقليدي املتأخر للمسند إليه، 1فرق بني االسم والفعل

، وقد عد أفالطون األفعال هي العبارات اليت تدل على احلدث أو الصفة، 2وعرف الفعل أبنه خيرب به عن االسم

. لقد كان منطلق أفالطون بشكل عام هو االقتناع 3ها قسما واحداوهو بذلك ال مييز بني الصفة والفعل  واعترب 

، فحسبه أن الكلمات 4وأنه يف الفكرة تكمن بداايت معرفتنا عن العامل ،لكلمة هي الشكل املادي للفكرةأبن ا

 .5ظهرت لتليب حاجيات اإلنسان الضرورية للتواصل واكتنفت معاين حتمية قبلية

ومنها  هي الصوائت يف مقابل الصوامت، ،كما كانت ألفالطون مساعي يف متييز أنواع من الفونيمات  

كما وأنه كان على وعي ابلفوارق   االستمراري والصوامت الوقفية اليت ال ميكن نطقها دون صوت صائت جماور له،

فاملقطع الثاين يدل  di/filocذلك كلمة الداللية الناجتة عن اختالف مواضع النرب يف الكلمة الواحدة ومن أمثلة 

 .6على صديق اآلهلة ونرب املقطع جيعلها دالة على اسم علم

إن وجهة النظر اليت طرحها أفالطون فيما يتعلق ابللغة كوهنا ال تعدو إال أن تكون منطقية وعقالنية 

عامل احلواس من جهة وحقائق األفكار ولكن بذلك ال يكون مبقدور الفرد أن حيدد العالقة بني األشياء الومهية يف ال

 .7من جهة أخرى

                                                           

 44ص: ،كمال بشر  ين بني اجلديد والقدمي،التفكري اللسا 1 
 11: ص ،مل فايدووفاء كا ،تر:سعيد عبد العزيز مصلوح ،ميكا إفيتش ،اجتاهات البحث اللساين ينظر: 2 
 18 ص: ،أمحد مؤمن ،ينظر: اللسانيات النشأة والتطور3 
 11ص: ،ووفاء كامل فايد ،سعيد عبد العزيز مصلوح :تر ،ميكا إفيتش ،اجتاهات البحث اللساين 4 
 16ص: ،أمحد مؤمن ،ينظر: اللسانيات النشأة والتطور 5 
 42ص:  ،بوقرة نعمان املدارس اللسانية املعاصرة، 6 
 18ص: أمحد مؤمن، ،النشأة والتطورنظر: اللسانيات ي 7 
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حيث أنه جعل  ،كما أن أفالطون كان يرى أن كل الظواهر اللغوية مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلفلسفة واملنطق  

النحو هو جزء من دراسة أوسع هي دراسة الفلسفة وانطالقا من من ذلك فسر كل الظواهر اللغوية تفسريا 

غ، وكان يرى أن الفيلسوف وحده ــــــــراكيب والصيـــــم التــــــة يف فهـــيعتقد أن للدراسة الفلسفية أمهيإذ كان  فلسفيا،

هو املؤهل لدراسة األحكام النحوية، كما إن النحو ال يقوم على جمرد الدراسة الشكلية للغة ولكنه يقوم على 

 .  1د نفسهاقوانني العلة ألن تعليل القواعد يف نظره أهم من القواع

متع مبنطق عقلي فلسفي صرف من حيث أن خمزونه املعريف والثقايف تعلى الرغم من أن أفالطون كان ي

خوله بذلك إىل فح النقاش لقضااي مهمة يف اللسانيات كقضية البحث يف أصل الكلمات اليت بني املنبع الذي 

وهذا  عطاء معلومات إيتمولوجية ال يقبلها العقل،جاءت منه، إال أن حماولته يف توضيح هذه العالقة أدى به إىل إ

إىل انتقاده بقوله "إنين أشك إن كان أفالطون يعين ويعي ما كان يكتبه عن  walerman  ما دعا ترومان 

)أي يرفع  airei)اهلواء( أنه أتى من الفعل  aerاتريخ الكلمات ومعانيها إذ يظهر من حواره حول معىن كلمة 

فكثري من علماء ، استنتج أن اهلواء أطلق عليه هذا االسم ألنه إبمكانه أن يرفع األشياءإىل األعلى( فهو 

 2االيتمولوجيا يؤكدون أن ما ذهب إليه أفالطون ال مييت بصلة إىل املقاييس العلمية املتعارف عليها

احد فقد عده ومل جيمعها يف مكان و  ، يسق آراءه اللغوية بشكل مرتابطعلى الرغم من أن أفالطون مل   

 3الت النحوية"ـ"وأول فاحص للمشك  الباحثون رائدا يف الدراسات النحوية

ى إن النقاش الذي أاثره أفالطون يف حماوراته "كراتيلوس" حول قضية العالقة بني االسم واملسمى أخذ منح       

وقد مثل هذا الفريقان القياسيني الذين يؤمنون أبن  ،على أيدي مؤيد ومعارضآخر من وجهة دراسة عميقة وذلك 
                                                           

 ،الرايض ،دار العلوم للطباعة والنشر ،صالح الدين صاحل حسنني ،اللغة الوصفي والتارخيي واملقارنينظر: دراسات يف علم  1 
  18 ص: ،1984 ،2ط ،اململكة العربية السعودية

 18ص:  ،أمحد مؤمن ،اللسانيات النشأة والتطور 2 
  62 ص:،  6،1988، طعامل الكتب، القاهرة، مصر ،أمحد خمتار عمر ،عند العرب لبحث اللغويينظر: ا 3 
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هذا يعين أن هناك توافق بني الشكل الصويت للكلمة واملعىن  ،اللغة هبة الطبيعة وأهنا ال تعتمد على الصرف اللساين

بني املالزم هلا على عكس املشددون الذين كانوا يرفضون هذه املزاعم ويربهنون على أنه ليس هناك  ارتباط مثايل 

 .1البنية الشكلية الداللية للكلمة

بل إنه  ، مل يكن جداال ليس له أمهيةنيجلدال بني القياسيني والشذوذي( فإن اLyonsوحسب ليونز ) 

يتمحور حول الربهنة على نسبة القياس يف اللغة ونسبة الشذوذ الذي ميكن توضيحه من خالل التحليل 

 .2والوصف

فهم يرون أن  ،معانيها ابلنظر إىل أشكاهلاكان القياسيون يعقدون أنه من املمكن تتبع أصل الكلمات و   

لشواذ امللحوظ يف اللغة يف أساسها طبيعية ولذلك السبب جاءت "منتظمة" مطردة القواعد ومنطقية ويشرون إىل ا

، 3ن قابلة للوصف يف حدود القوالب القياسيةفاللغة يف نظرهم هي من صنع الطبيعة اندرا ما تكو  ،الرتكيب اللغوي

التفقوا على اصطالح أخطائهم وأصبحت اللغة  يتكلمهافلو كانت اللغة نتيجة اتفاق بني أعضاء اجملتمع الذي 

 .4مطردة كما يقول أصحاب القياس

حال فاصال يف عرف هذا النزاع القائم بني الشذوذ يون والقياسيون والذي دام قرون طويلة يف العامل الغريب 

القرن التاسع عشر وذلك على يد العامل اللغوي فردينان دي سوسري الذي أقر بعد دراسة وتفحص أن العالقة 

 . 5القائمة بني الدال واملدلول هي عالقة اعتباطية

 
                                                           

 33ينظر: التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي ، كمال بشر ،ص: 1 
 16 ص: ،أمحد مؤمن ،اللسانيات النشأة والتطور 2 
  320 ص: ،حممود السعران ،ر:علم اللغة مقدمة للقارئ العريبينظ 3 
 46ص: ،صالح الدين صاحل حسنسن ،اللغة الوصفي والتارخيي واملقارندراسات يف علم  4 
 18و17ص: ،أمحد مؤمن انيات النشأة والتطور،اللس 5 
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 ق.م( : 722-793أرسطو )  -ب-2

دخل اتريخ الدراسات ، 1املتفوقنيويعد من وقد انل شهرة كبرية ، يعد أرسطو أحد تالميذ أفالطون 

رة أرسطو ـــــكانت نظ  ،2فأصبح يعرف بباب القواعد الغربية اللسانية على أنه املؤسس احلق للنحو األوريب التقليدي 

خمالفة ألستاذه يف كثري من األمور من النظرة الفلسفية للكون، كما وأنه يرى أن تتبع أصل الكلمات ومعانيها ليس 

 .3ة العرف واالصطالح والتقليد وأن كل شيء يف العامل يتكون من شكل ومادةاللغة وليدفابألمر املهم 

طور أرسطو أفكار وأعمال أفالطون حيث كانت أفكار أرسطو هي األكثر انتشارا ولفتا لالنتباه يف العامل 

 .4يعيامتد نطاق كتاابته من األخالق والسياسة واملنطق إىل الفيزايء واألحياء والتاريخ الطب إذ ،القدمي

قام أرسطو بتطوير فكرة أفالطون حول تقسيمه للكالم )اسم+فعل و فعل+اسم( فزاد عليه قسما اثلثا  

، فقد كان يرى أن األفعال واألمساء هي وحدها حتمل معاين متميزة يف ذاهتا، أما syndesmoiمساه الرابطة 

 .5ة وهذا هو القسم الثالث الذي أضافهالكلمات األخرى فهي ال تفيد إال فيما يسمى أبدوات الربط أو الرابط

اكتشف أرسطو الصيغ املختلفة يف اللغة اإلغريقية مؤكدا على أن التغريات املنتظمة يف أشكال الفعل 

كما عرف أرسطو اجلملة أبهنا تركيب   ،لى املاضي أو احلاضر أو املستقبلاملرتبطة بزمن حدوثه كمفهوم، وتدل ع
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حبيث أن كل مكوانت اجلملة هي نفسها حتمل معىن يف  ىن حمددا قائما بذاته،عمؤلف من عناصر صوتية حتمل م

 .1ذاهتا هي األخرى

كانت نظرة أرسطو إىل اللغة هي نظرة مرتبطة ارتباطا وثيقا ابملنطق هذا ما جعله يركز يف دراسته على 

دف من التعليل ــ، واهلاــــديد معانيهــــفة ماهية األشياء وحتمعر  ية إذ كانت الغاية هـــمبدأ التعريف والتعليل يف اللغ

 .2هو إقامة الرباهني املوضوعية والعلل املؤثرة يف كل األشياء إذ ال تعرف األشياء إال إذا عرفت علتها

، ومما يدل 3لقد مزج أرسطو يف كثري من أفكاره حول املسائل اللغوية يف عمومها بنظرته ابحلكم املنطقي

جعل للقوانني النحوية مقابالت و ، ل هذا املزج يصبغ النحو التقليديملنطق وظعلى ذلك أنه مزج النحو اب

 .4فلسفية

ركز أرسطو يف دراسته على مبدأ التعريف والتعليل فقد كان ينسب كل التعليل إىل الفلسفة واملنطق  

طي معلومات فاملسند يتضمن كل ما يع ،سناد هو الوظيفة األساسية للفعلكقضية اإلسناد الذي جعل فيها اإل

 .5عن املسند إليه وجعل املسند ذا وظيفة أكثر اتساعا من املسند إليه

إن طغيان أفكار أرسطو الفلسفية على النحو والدراسات اللغوية جعله يبتعد عن دراستها دراسة وصفية  

 .6موضوعية كما هي موجودة ال كما ينبغي أن تكون
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 املدرسة الرواقية : -ت-2

كبرية للمسائل الرواقية من بني أهم املدارس الفلسفية يف أتينا فقد كانت تويل عناية خاصة و تعترب املدرسة 

ق.م  803حوايل القرن الثالث  (Zeno، وقد أتسست هذه املدرسة على يد املفكر زينون)الفلسفية واللغوية

فقد كان املعىن ني قضية الالمعىن سهامات الرواقيومن بني إ1وعرفت دراستها ابملنهج اجلديل املبين على اللغة ذاهتا 

حيتل مركز فلسفتهم )منطقهم( ففرقوا بني الصيغة واملعىن وهو ما ذهب إليه دي سوسري حديثا يف تفريقه بني الدال 

 .2واملدلول

وحاولوا  philosophiaلقد فصل الرواقيون الدراسة اللغوية عن الفلسفة واعتربت فرعا مستقال مسي 

، وقد تركزت جل أعماهلم على هي علم األصوات والنحو واالشتقاقضها من بعض و فصل مستوايت اللغة بع

وينبغي كذلك أن يطابق الفصائل أو األقسام النحوية أقسام  ؛وكانوا يرون أن النحو ينبغي أن يطابق املنطق 3النحو

، ومل تتوقف جمهداهتم عند قيقي تعود إىل هؤوالء الرواقينيحىت قيل أن بداية النحو مبعناه احل 4املنطق أو مقوالته

قسام الثالثة ، كما وأهنم ميزوا بني األلشكل واملعىن يف الدراسة اللغويةهذا احلد فقد كانوا يولون عناية كبرية لثنائية ا

 .5: الفعل واالسم واحلرف وأضفوا قسما رابعا مسوه الرابطةاليت أقر هبا أرسطو

بني االسم والفعل وحاالت االسم اإلعرابية وحاالت الفعل من كان الرواقيني أو من درس العدد واملطابقة 

استطاعوا أن يدركوا أن هناك عامال أخر إىل جانب عامل الزمن يؤثر يف حتديد شكل  و، 6حيث الصيغة والزمن
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، ابإلضافة إىل ذلك كان الرواقيون مهتمني بدراسة 1األفعال اإلغريقية كاألفعال التامة واألفعال الغري التامة

 .2وبني األفعال املتعدية واألخرى الالزمة التصريفات فقد فرقوا بني املبين للمجهول واملبين للمعلوم،

يف   كان لدى الرواقيني اهتمامات تدخل يف صميم النظرية الصوتية فقد عاجلوا الظاهرة املقطعية والنرب

 .3اللغة اليواننية

واقيني اعتمدوا يف أرائهم على كل أعماله يف على الرغم من االختالف الذي كان مع أرسطو فإن الر 

فعينوا احلاالت اإلعرابية ووضعوا لكل منها اسم ال يزال يستعمل حىت اليوم كما واهتموا بدراسة  قواعد اللغة،

 .4األفعال

 : اإلسكندريةاملدرسة  -ث -2

خاص يف مركز مصطلح "مدرسة اإلسكندرية" كان يطلق على حقبة زمنية مثمرة من العمل النحوي بوجه 

 .5ق.م150إىل 300وقد امتد عهد السكندريني من  البحوث اللسانية الذي أنشأه اإلغريق يف اإلسكندرية،

، وابتكرت الكتابة اليت ال تزال إىل يومنا اإلسكندريةيف املدرسة  وبلغت الدراسات اللغوية اإلغريقية أوجها

بسمعة متميزة بوصفها املركز الفريد الذائع  هذه األخرية ت وقد انفرد ،6هذا مستعملة يف اللغة اإلغريقية القدمية
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للغة كانت دراسة مرتبطة ابلفلسفة  فدراستهم ،بنيالذي مترن فيه أجيال من النحاة املوهو  الصيت يف العامل القدمي،

 .1له فروعه املتخصصة اليواننية أما يف عهدهم فقد صارت جماال معرفيا قائما بذاته،

وقام علماء املعاجم بشرح  ،فقاموا جبمع الكلمات ورصدها بتصنيف املعاجم ونسكندريلقد اهتم اإل

ودرس البالغيون اللغة لتنمية مهارة اخلطابة وختصص  ،ألشكال اللهجية والتغريات الفنيةاملصطلحات الصعبة وا

 .2احملققون يف شرح النصوص

بصمتهم اخلاصة فيما يتعلق بدراستهم للغة اليواننية يف سياق الدراسة األدبية فكان  ونسكندريلإلكان 

فاإللياذة واألوديسة  لديهم مالحظات لغوية تفصيلية فيما يتعلق ببعض الصور القدمية من اليواننية وبعض هلجاهتا،

ق.م  211أريستارخوس  ولد حــوايل كانتا مكتوبتني بلغة يواننية قدمية، و من أشهر الباحثني يف هذا امليـــدان 

 . 3وقــــــد اعـــــترب املؤسس للدراسة اهلومريية

وعلى خالف الرواقيني الذين كان اهتمامهم ابللغة املرتبطة ابلوجه الفلسفية فعلماء اإلسكندرية كانوا من 

ل اهلومريية اهتماما خاصا يف تلقت األعما إذ ،ح النصوص ويف حتديد معايري الصحةأنصار النظرية القياسية يف تنقي

  .4اإلسكندرية

ابلرغم من أن الدراسات اللغوية يف اإلغريق كان هلا كثري من املزااي وأهنا فتحت اجملال لقضااي لغوية مهمة  

يف عصران احلايل، إال أهنا يف كثري من األحيان ابتعدت عن املوضوعية فيما خيص أرائها حول اللغة فقد كانت 

الكما هي يف الوجود مستخدمني هم ا الظواهر كما يروهنا نظرهتم إىل األشياء ميتافيزيقية فلسفية  وحاولوا أن يفسرو 
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، ولعلى هذا كان من بني أسباب ختلف النحو زوا بني العقل واملنطقبذلك كل الطرق والوسائل املمكنة فمي

 اإلغريقي.

 املبحث الثاين : التفكري اللغوي عند اهلنود :

 اهلنــــود:التفكيـــــر اللغــــــوي عنـــد حملة اترخيية عن  -1

اخ االجتماعي والثقايف ظهر االهتمام ابللغة عند اهلنود منذ عصور قدمية جدا،مرتبطة ارتباطا شديدا ابملن 

إذ أن اجملتمع اهلندي كان أنداك ينقسم إىل طوائف وكان االهتمام ابللغة من قبل الطبقة العليا املتميزة  ،يف العامل

 .1رس النحويةلكي يضمنوا نقاء هذه اللغة نشأت املدا

انكب  ،2حــوايل القرن الثامن عشر –لغــة اهلــــند القدمية  –فمنذ أن اكتشفت اللغة السنسكريتـــية  

إذ اكتشف الرتاث اهلندي وترجم إىل اللغات األوروبية احلديثة يف  ،3الباحثون على دراستها وأشبعوها حبثا ودراستا

دراستهم للغة عدة مناهج خمتلفة ليحققوا بذلك واجبا دينيا وقوميا مستعملني يف 4أوائل القرن التاسع عشر

ولعلى أن هذا  ،.كان أساس الدرس اهلندي هو احلفاظ على النصوص الدينية الشفهية اليت متثل الفيدا5معا
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درس فتحول االهتمام من الرغبة الدينية إىل  ،كم الطوائفتعدد اللغات يف اجملتمع اهلندي حباالهتمام تولد عن 

 . 1منهجي يتخذ من اللغة السنسكريـــتية مـوضوعا للدرس

يعد ابنيين من الذين غريوا مسار الدراسات يف اهلند من الوجهة الدينية إىل الدراسة اللسانية للغة حيث 

أنه سلك مسلك جديد يف درس لغتهم، واختار منهجا حمددا وضعه لنفسه، هو املنهج الوصفي القائم على 

للغوي وتسجيل هذا الواقع مع التحليل البعيد كل البعد عن التعقيدات  الفلسفية واملنطقية وذلك وصف الواقع ا

 .2لتبسيط احلقيق اللغوية

، وقد كان حس هذا اهلندي مدهشا حقا احد من أعظم معامل الذكاء البشريوصف بلومفليد ابنيين أبنه و 

وحده السباق يف دراسته للغة حيث أنه كان جيمع بني يديه مل يكن ابنيين ، 3يف التقومي والوصف وصياغة األشياء

نحوية احملفوظة عن هناك ما يقرب من ألف عمل تناول فيه القواعد ال ،هائال من املوروث سابق على عصره عددا

فقد قام هذا الرتاث على أساس من التحليل ونقد النصوص القدمية املقدسة واليت يظهر منها  ،اهلند القدمية

 .4يد الفيداوية )نسبة إىل الكتاب املقدس الفيدا( السابقة على عصر ابنيين بعدة عصوراألانش

ائرهم اإلغريق حبقبة زمنية يبدوا أن اهلنود القدماء كانوا هم األوائل الذين فكروا يف املسائل اللغوية قبل نظ

امليالد سبقته أعمال قواعدية  ذلك أن القواعد اليت وصلتنا عن ابنيين الذي عاش يف القرن الرابع قبل ،طويلة

 ..حنوية
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، كانت ثري كبري على الدارسني فيما بعدإن النظرة الوصفية اليت اعتمدها ابنيين يف دراسته للغة كان هلا أت

وبذلك متكنوا من  ،يق يف أبعاد هذه الفكرة وأمهيتهامبثابة الضوء الذي أانر طريق اللغويني األوروبيني إىل النظر الدق

وصفي متكامل اجلينات له حدوده وغاايته وأهدافه ومبادئه منتشرا بذلك يف مجيع أحناء العامل كمنهج  وضع منهج

 .1رائد يف الدراسات اللغوية اللسانية إىل وقنتا احلايل

ألنه كان الوسيلة الوحيدة اليت تقوم عليها ألسنتهم وحتفظ كتبهم  نود يولون اهتماما خاصا ابلنحوكان اهل

والهتم الشهرية أتكد ذلك "إن املاء هو أقدس شيء على األرض، والكتب املقدسة أكثر قداسة من فمق املقدسة،

 .2والنحو أكثر قداسة من الكتب املقدسة " املاء،

معتقداهتم تدور حول أن النحو حيوي على األسس اليت ختضع هلا مجيع العلوم، فالطالب  فقد كانت 

أما املثقفون منهم فقد كانوا حيفظون أجزاء من   هائه من نصوص الفيدا،اهلندي كان يدرس النحو مباشرة عند انت

 .3كتب النحو

وترجع معظم الدراسات إىل أن أشهر حبث يف الدراسات اهلندية القدمية يعود إىل اللغوي اهلندي ابنيين 

Panini تعد يف غاية وية قاعدة حن 4000حيث قدم  ،ظاهر اللغة السنسكريتية وتقنينهاالذي قام بتحليل كل م

طلعا و متخصصا يف اللغة ستطيع أن يفهمه أحد إال من كان م، فعمله عمل شديد التعقيد ال يالدقة واالجناز

 .4السنسكريتية

 لقد متيز حنو ابنيين بثالث مقاييس موضوعية  تعد اليوم من أساسيات اللسانيات احلديثة وهي :

                                                           

 28و27ص: ،كمال بشر  ،تفكري اللغوي بني اجلديد والقدميينظر :ال 1 
 13ص: ،أمحد مؤمن ،ينظر: اللسانيات النشأة والتطور 2 
 74ص: ،أمحد خمتار عمر البحث اللغوي عند اهلنود وأثره على اللغويني العرب، 3 
 13اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 4 
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 املتعلقة ابللغة .أي الدراسة الشاملة لكل اجلوانب  الشمولية :  -00

 االنسجام : أي عدم التناقض الكلي واملستمر يف دراسة الظاهرة اللغوية .  -00

يف استخدام الكلمات واالجناز يف التعبري عن النتائج وذلك ابستعمال حمض االقتصاد:   -08

 .1يسود فيه االختصار وتستعمل فيه رموز اجلر ويتفادى فيه احلشو والتكرار

فقط ابلدراسة اللغوية من الناحية النحوية بل كان هلم اهتمامات تدخل يف جماالت مل يكن اهلنود مهتمني 

 أخرى مذكر منها مايلي :

 اهتمامات تدخل يف صميم النظرية اللسانية . -00

 اهتمامات تدخل يف علمي الداللة واملعجم . -00

 اهتمامات صوتية . -08

 .2اهتمامات صرفية حنوية -00

 اهلندية:الدراسات -2

 اللغوية عند اهلنود : الدراسات -أ-2

 حيث كانت الداينة الربامهية  ،ديدة قبل امليالدــــرون عــــود إىل قـــــتعالدراسات اللغوية عند اهلنود إن 

The Brahmine religion  من بني األسباب  يف االحتفاظ ببعض من الرتاتيل القدمية جدا كنصوص

قبل امليالد وكانت لغة النصوص مهجورة  1200أقدم هذه النصوص هو نص الفيدا حوايل و  ،سرية هلذا الدين

                                                           

 14ص: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، 1 
 34املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص: 2 
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خاصة وكان من بينهم  ،فكان البد من االهتمام هبا و ذلك من خالل الشرح والتفسري الواجب على املتعلمني

 .1ةمجاعة اهلندوس فدرسوا أصواهتا وقننوا قواعدها من بني بوادر ألعظم دراسة لغوية هندية قدمي

الدراسات اللغوية عند اهلنود جاءت لتحافظ على النصوص الدينية املتمثلة يف الفيدا ومحاية اللغة إن 

 السنسكريتية من الضياع والتحريف .

، و أن العالقة العرفية مبدأ احملاكاة الطبيعية يف اللغةأما معاجلة اهلنود ملشكلة اللغة فرأو أهنا تقوم على 

، ويتبني من خالل هذا أن النموذجية يف ظهور اللغة وتطورهاالعالقة مهما يف طرفا  يعدومبدأ التواضع االجتماعي 

جوانب أخرى انقشها هناك كما كانت ؛  وجهة نظر اهلنود إىل اللغة مبنية على اعتباطية العالقة بني اللفظ ومعناه

بني ما هو حدث فعلي  الفروق الكامنة بني اللغة والكالم يف نظرية "السبهوطا" فميزوااهلنود كمسألة التعرف على 

 .2، وبني ما هو موجود دائما غري جمسد على مستوى الفرد الواحدوحتقيق فردي

 الدراسات الصوتية عند اهلنود : -ب-2

يف رحاب الكتاب  كان اهتمام اهلنود ملحوظا ابلدراسات الصوتية وقد نشأت هذه الدراسات وترعرعت

ويظهر ذلك خصوصا يف أعمال ابنيين وجيمع جل الباحثني أن اهلنود هم األوائل يف الوصف   ؛املقدس الفيدا

جورج موانن يف هذا : الدقيق لألصوات اللغوية من انحية نطقها يف اتريخ الدراسات اللغوية عند العامل أبسره يقول

وكان اهلنود يعنون عناية قصوى  اهلندية أهنا قامت ابلتحليل اللغوي الثاين،األمر الذي يدهشنا يف القواعد الصدد "

 3وصف لألصوات اللغوية " ، مما أدى إىل تدوين أولارات الدقيقةـــابختيار اللفظ الصحيح للعب

                                                           

 21و20ينظر: علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص:  1 
 35، بوقرة نعمان، ص:ينظر: املدارس اللسانية املعاصرة 2 
والعربية، اإلمارات مبحث صويت وتركييب وداليل، أمحد حساين، منشورات كلية الدراسات اإلسالمية  :مباحث ي اللسانيات 3 

  157و 156، ص:1434 ،2العربية املتحدة ، ط



جاللسانيات من التفكري إىل مرحلة النض                          الفصل األول :               
 

 

31 

وعلى عكس نظائرهم  ،صوتكان اهلنود على وعي علمي عميق ابألسس الفسيولوجية يف تكوين ال  

ن اهلنود إىل أمهية األواتر الصوتية يف تقسيم األصوات إىل مهجورة ومهموسة مدركني بذلك اليوانن فقط  تفط

، كما قاموا كذلك بتصنيفها حسب املخارج وت إىل هذين النوعني من األصواتوظيفة األواتر يف تقسيم الص

س التصنيف لذلك جند التصنيف اهلندي يعد يف غاية الدقة على عك ،على األسس الفسيولوجيةمعتمدين 

 .1اليوانين

وذلك يف كثري من  ،م من الدارسني يف العصور القدميةابإلضافة إىل ذلك جند اهلنود يتميزون على نظائره

مثل ما يعرف اليوم ابلوقفات   ،اروا مثال إىل كيفيات حدوث الصوتالقضااي اخلاصة ابلصوت حيث أش

لوا ، كما وأهنم كانوا مهتمني ابحلركات وحاو ... Fricativesومنها االحتكاكية  Plosive stopاالنفجارية 

وهم يعنون أن احلركات تشكل أصوات  2: "احلركة  صوت ميكن أن يغىن به"تعريفها يقولون يف هذا الصدد

، وإىل جانب ذلك جندهم وصفوا تاح املزمارمتنوعة، كما ميزوا بني اجلهر واهلمس وذلك استنادا على انطالق وانف

نغمة العالية واملنخفضة إىل وجود ثالث نغمات فيها وهي ال و أملعواالسنسكريتية الفيدية  من الناحية الصوتية اللغة 

 .3، وهذه األصوات تظهر أثناء النطق هباجندهم يتحدثون عن املقطع الطويل ابإلضافة إىل ذلك واهلابطة

ني املرتكزات العلمية اليت قامت عليها إن الدراسات الصوتية عند اهلنود تعد يف غاية األمهية فهي من ب

 –ويف هذا الصدد جند بعضهم يقول عن ذلك " مل يسبق األوروبيني يف هذا العلم  ؛لسانيات القرن العشرون

إال قومان العرب ا و اهلنود " كما يقول فريت يف هذا اجملال " إن الدراسات الصوتية نشأت يف  –األصوات 

من املؤكد أن الدراسات العربية يف جمال الصوتيات هلا صيتها  ،4ربية والسنسكريتية "أحضان لغتني مقدستني مها الع

                                                           

 22و21ص: حممود جاد الرب، ،علم اللغة نشأته وتطوره 1 
 28ص: ،كمال بشر  ،فكري اللساين بني اجلديد والقدميينظر: الت 2 
  36ص: ،بوقرة نعمان ،صرةينظر: املدارس اللسانية املعا 3 
 29و28ص: كمال بشر،  ،اجلديد والقدميفكري اللساين بني ينظر:الت 4 
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وكذا الدراسات اهلندية كان هلا قيمتها العلمية والفكرية  إذ قدمت حتليالت مل يسبق إليها أحد، يف العامل أبسره،

 .ى الدراسات العربيةندي السابق علحىت أن بعض الدراسات تشري إىل أن العرب هنلوا من املوروث اهل

 الدراسات املعجمية عند اهلنود : -ت -1

، فقد قاموا بشرح ألفاظها مرتبطني ابلنصوص املقدسة الدينيةيف جمال الدراسات املعجمية جند اهلنود دائما 

 وهذا العمل يشبه إىل ،1حيث جندهم يصنفون الكلمات الصعبة ضمن قوائم خاصة هبا  ويشرحوهنا ويبينوا معانيها

ث يف هذا اجملال متوصلني بذلك إىل وضع معاجم منوعة يف احباأل، واستمر حد كبري ما يسمى مبعاجم املعاين

 .2موادها وطرائق ترتيبها لأللفاظ

ولعلى املتتبع ملسار التأليف املعجمي عند اهلنود جيد صعوبة يف التحديد الزمين الذي  نشأت فيه هذه 
العمل يف  على األلفاظ الصعبة لكتاب الفيدا، وإىل أن معظمها يرجع إىل تلك الشروح اليت أقيمت  ؛الدراسة

معجم أماراسنها  ف سة شروح لغريب ألفاظ كتاب الفيدا،حقيقته ال يعد حبق أتليف معجمي  ميكن أن يكون درا
ومعجم هكامل للهنود، والذي كتب  قبل القرن السادس للميالدوهو أول معجم    Amara Kosaالشهري ب:

مرتادفات مكون من ثالث أبواب وحيوي على فصل يتضمن املشرتك اللفظي وأجزاء عن كلمات املتصرفة وكلمات 
 .3التذكري والتأنيث

 الدراسات النحوية عند اهلنود : -ث-2

وإنه من غري املبالغ أن  ،بلغت الدراسات النحوية على أيدي علماء اهلند أوجها ومسعاها العلمي الدقيق 

، حىت قيل عند بعضهم "إن لقاها يف أي بقعة من بقاع العامليكون النحو لقي عناية قصوى على يد اهلنود ما مل ي

،  خمتلفة ، فقد كان يف اهلند ما يقرب اثنيت عشرة مدرسة حنوية 4النحو مل يلق عناية يف العامل مثل مالقيه من اهلنود"

                                                           

  23ينظر:علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: 1 
 29التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي، كمال بش، ص: 2 
 94و93البحث اللغوي عند اهلنود وأثره على اللغويني العرب، أمحد خمتار عمر، ص: ينظر: 3 
 29التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي، كمال بشر، ص: 4 
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أكثر من ألف دراسة منها أصلي ومنها  ابإلضافة إىل ث مئة كانت يف حقل النحو، كما توجد أكثر من ثال

 .1الشارح

إال  ،وابلرغم من أن كثري من اجلهود بدلت ملعرفة البداايت األوىل للنحو اهلندي  وعلى أيدي من نشأ   

أقدم اآلداب الدينية  Vedasأهنم مل يتوصلوا إىل نتيجة قاطعة وتشري معظمها أن النحو اهلندي جاء خدمة للفيدا 

 2فارتباط النحو يف نشأته  ابلنصوص املقدسة أعطاه قيمة قداسية كبرية عندهم يف العامل،

امتازت الدراسات النحوية يف اهلند اببتعادها على املنطق اليوانين املؤثر يف أفكار العامل، وقد جاء وصف 

تمدين على بل إهنم كانوا مع ى األسس املنطقية الفلسفية،اهلنود للظواهر النحوية وصفا جمردا دون االعتماد عل

 –كما جندهم يتفوقون على النحو اليوانين وذلك من خالل حتديد أنواع الكلمات إىل )اسم   ،احلقائق اللغوية ذاهتا

اللغة وقسموا الفعل يف  واملذكر واجلمع وفرقوا بني املبين ( وميزوا بني اجلدر واألصل والزايدة ...حرف  -فعل  

  .3مستقبلو حاضر  و السنسكريتية  غلى ثالث أقسام  ماض

ولعلى أشهر البحوث القدمية يف الدراسات النحوية عند اهلنود يرجع إىل إجناز العالمة اهلندي ابنيين 

والذي سبق احلديث عنه، فقد قام هذا النحوي أبعمال حنوية قيمة تعلقت بتحليل كل مظاهر اللغة السنسكريتية 

 .4وتقنينها

دفه يف الغالب هدف تعليمي ومهما يكن من انتقادات إال أن النحو بلغ ذروته على أيدي اهلنود وكان ه

 طبق على النصوص املقدسة كما جنده قدم حقائق علمية جمردة بعيدة عن النزعة الفلسفية املنطقية .تطبيقي، فقد 

                                                           

 94و93ص: ،أمحد خمتار عمر ،اهلنود وأثره على اللغويني العربالبحث اللغوي عند ينظر:  1 
 74ص: املرجع نفسه،ينظر:  2 
 23و22ص: ، حممود جاد الرب،ته وتطورهينظر: علم اللغة نشأ 3 
 13ص: ،مؤمنأمحد  نيات النشأة والتطور،اللسا 4 
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الصوتية أو املعجمية أو النحوية كان هلا أثرها إن الدراسات اللغوية ككل سواء من الناحية اللغوية أو 

العلمي على الدراسات يف العشرون، فالدراسات الصوتية اليت جاء هبا اهلنود احتوت على حقائق علمية ال تزال 

حمور الدراسات يف وقتنا احلايل، أما ابلنسبة للنحو فقد عرف طريقه على أيدي اهلنود الدين احتضنوه ابلدراسة 

  .والتحليل 

 الدراسات اللغوية عند الرومان :املبحث الثالث: 

 حملة اترخيية عن الدراسات اللغوية عند الرومان:  -1

 واكان  فالرومانيون 1روماين -إن احلديث عن التفكري الروماين حييلنا إىل أن نتحدث حبق عن عصر اليونو

ألفوا يف القواعد  كثريا ما  و 2من خمرتعنيو لرمبا هذا ما جعلهم  مقلدين أكثر  ؛د متأثرين ابلثقافة اإلغريقيةج

 .3الالتينية على النظام اإلغريقي إذ أن مؤلفاهتم ظلت مستعملة متون طويلة يف العصور الوسطى

روماين  أنه كان أول من أدخل الدراسات اللغوية إىل الرومان هو الرواقي الشهري  –من بني مظاهر اليونو 

وذلك يف القرن الثاين قبل امليالد وقد عرف هذا القرن كذلك ترمجة كل مظاهر الرتاث  ، Cratesقراطيس 

 .4اإلغريقي

إن التأثري احلاصل بني الرومان واليوانن ذلك أن الرومان كانوا على اتصال دائم ابلثقافة املادية واملفاهيم 

عامل اليوانين حتت الثالث قبل امليالد سقط ال، ويف القرن خالل املستعمرات يف جنوب إيطالياالعقلية اليواننية من 

، وبذلك سيطرت روما على العامل اهليليين فضموا حتت حكمهم الشعب اليهودي والشعب سيطرت الرومان

                                                           

 79أمحد عوض، ص: موجز اتريخ اللغة يف الغرب، ر.ه.روبنز،تر: 1 
 24ص: ،انيات النشأة والتطور، أمحد مؤمناللس 2 
 34ينظر: التفكري اللساين بني اجلديد والقدمي، كمال بشر، ص: 3 
 25و24أمحد مؤمن، ص: اللسانيات النشأة والتطور، 4 
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كما  ؛1انتشر الدين املسحي وأصبحت املسيحية دين الدولة الرمانيةو  الـــيوانين فأصبحت ثقافة الرومان متنوعة،

اليواننية القدمية من مجة فقد اهتموا برتمجة الكتاب املقدس، وترجم العهد القدمي إىل اللغة عرف الرومان حركة الرت 

  2ترجم األدب اإلغريقي إىل الالتينية  و، طرف اليهود

 أعالم الفكر الروماين : -2

 ق.مVano(116-27)فارون -أ-2

 شهري فقد من النحاة الرومان بل ومؤلف روماين هذا األخرييعد  ،من أعالم الفكر الروماين جند فارون 

الذي بسط فيه أرائه اللغوية حيث تطرق  ،3De Lingua Latina: اللغة الالتينية ألف عمال ضخما بعنوان

، كان كتاب فارون يربز مدى التأثري الكبري بني 4 ذو ذفيه إىل اجلدال الذي نشب يف اليوانن بني القياس و الش

 .5خلص كثري من القضااي اإلغريقية كنشأة اللغة ومسألة الطبيعة واالصطالح ه ذلك أناليوانن والرومان 

وانل على كتابه  تقديرا كبريا سواء  Stiloإىل حد كبري آبراء الرواقيني وخاصة أبستاذه ستيلو فارون أتثرا 

العصور  عربإذ كان حنوه منوذجا ألجيال كثرية من املختصني يف اللغة  تلك الفرتة أو ما تالها من فرتات؛يف 

 .6الوسطى ممن اجتهدوا يف دراسة الالتينية اليت متثل لغة ثقافتهم

لغوية حيث جاء املؤلف مقسما إىل: علم  عدة قضااي De Lingua Latinaتناول فارون يف كتابه 

وعلم أصول الكلمات ومن املسائل اليت أوىل هلا عناية خاصة هي ظاهرة التداول  ،الرتاكيب، وعلم الصرف
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 24ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 2 
 25اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 3 
 82أمحد عوض، ص: تر :، اتريخ اللغة يف الغرب، ر.ه.روبنزموجز  4 
 25اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 5 
 27اجتاهات البحث اللساين، ميكا إفيتش، تر:سعيد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، ص: 6 



جاللسانيات من التفكري إىل مرحلة النض                          الفصل األول :               
 

 

36 

، فهـــذا الـزخم الكبري 1يرى أن اللغة وعاء كبري من املفردات الالمتناهية وهي يف تكاثر وتوليد مستمر ،واالشتقاق

ستمر فيها يرجع إىل التطور ، فالتغيري والتوليد املنشأ عن االشتقاق احلاصل يف اللغةمن املفردات و األلفاظ 

 التارخيي لإلنسان حبكم تغري العقليات وتطورها عرب الزمان وهو عائد إىل االقرتاض اللغوي .

 :2الزمن ( وهي كالتايل/كما قام فارون يف كتابه إىل تقسيم الكلمة إىل أربعة أقسام حسب )احلالة 

 قسم دون تصريف حالة االسم والصفة .  -00

 ة زمن الفعل .قسم دون تصريف حال  -00

 زمن الربتسبل . +قسم دون تصريف حالة   -08

 زمن الظرف . +قسم دون تصريف حالة   -00

نقدا فيما  يتعلق ابألسلوب أنه غري سائل املهمة اليت تعرض هلا فارون يف كتابه إىل أنه تلقى وابلرغم من امل

 . 3إذ كان رواقيا يف مذهبه ك كان متأثرا ابملسائل اليواننية، ابإلضافة إىل ذلجذاب

 مQuintilien (35-90  : )كونتيليان    -ب -2

ومان تتلمذ على يد النحوي كونتيليان عاش يف القرن األول ميالدي شخص مرموق يف الر 

كان   ،4البالغة ،عدة مؤلفات يف نواحي عديدة منها: النحو األدب، الرتبيةأجنز  (Palaemon)ابليمون الشهري

، انقش كونتيليان نظام احلالة يف اللغة األدب يف إطار املعرفة العقالنيةيعترب أن القواعد تعد مدخال متهيداي لفهم 
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، ومن لالتينيني الذين درسوا اليواننيةاملسيطر دائما على عقول العلماء ا 1ضارعل املــالالتينية والذي ميثله الفع

وتناول كذلك فنون الكتابة وسنن الكالم ،  2القواعد إبجياز شرح فيه Institution oraloriaأعماله 

 .3والبالغة بشكل عام من منظور واسع

 مPriseian (512-560:)بريسان   -ت -1

، ر النحو التعليمي للغة الالتينيةعلى يد العامل بريسان وكثري من رفقائه من العصر الكالسيكي مت ظهو 

ويعد كتابه املقوالت النحوية يف غاية الدقة 4العصور الوسطى  خاللوالذي ظل سائدا بشكل كبري يف الدراسة 

، كما انية عشر كتااب إىل أقسام الكالم، وكتابني لعلم الرتاكيب، وقد خصص مثعشرون كتااب والعلمية مؤلف من

 .5، وهريود وغريهمسان أبعمال سابقيه النحوية أمثال: تراكس، أبولو نيوسيظهر أتثر بري

أتثر لغويوهم بشكل واضح  بدا، رآة عاكسة جلل األعمال اليواننيةاللغوية عند الرومان متعد الدراسات 

ابملناهج اإلغريقية ويظهر ذلك من خالل أعمال مفكريهم الذين راحوا يقلدون يف كثري من املسائل غالبا ما جندهم 

 ن ويرتمجون الرتاث اليوانين .يشرحون ويلخصو 

 يف العصور الوسطى : غويالتفكري اللاملبحث الرابع :

 حملة اترخيية عن التفكري اللغوي يف العصور الوسطى  -1

                                                           

 48بوقرة النعمان، ص: ينظر: املدارس اللسانية املعاصرة، 1 
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يف أورواب واليت متتد حسب ما يذهب إليه روبنز  من حوايل القرن 1 عرفت مرحلة العصور الوسطى

، عرفت هذه املرحلة ازدهار 2السادس قبل امليالد إىل عتبة العصر الذي مسي بعصر النهضة الذي عرفته أورواب

واهتمام ابللغة الالتينية يف أوساط أورواب حيث أن الفرد منهم كان يقدر حسب متكنه من اللغة الالتينية فمثلث 

، وابلرغم من ذلك عرفت اللغة الالتينية الضعف وختلى عنها الناس والثقافة ولغة اجملال الدبلوماسيلديهم املعرفة 

أصبحت اللغة الالتينية تستعمل إال يف املكتوابت  إذاليواننية على أيدي األرستقراطية  وذلك نتيجة لزحف اللغة

 .3تعد منطوقة بينهم فلمأي لغة اإلدارة أكثر منها يف احلياة العامة 

وكان ذلك   4عرفت مرحلة العصور الوسطى شرحا وتفسريا ملؤلفات السابقني ديوانتوس وبريكسيان

والالفت لالنتباه يف هذه املرحلة هو ظهور املسيحية واعتناقها 5 يف تعليم النحو الالتيين األساس الذي اعتمدوا علية

وحبكم انتشار املسيحية يف األوســـــاط  ؛من قبل كثري من  الناس ونتج عن ذيوع املسيحية اتساع البحوث اللغوية

 . األوروبـــية

واإلجنيل خالل  الثوراتشارك الناس يف عملية التعليم والتأليف واالقتداء بتعاليم املسيحية وقد ترمجت 

ائس ـــــــم عرب الكنـــربية والتعليــــــرارية التــــاظ على دوام واستمـــرى يف احلفــــة كبــــ، وكان للمسيحية أمهيهذه الفرتة

وايل ـــــــــــا حـــام ابلفلسفة رمسيــــــــدم االهتمـــــي وعـــــا يف التخلــــــــذا سببـــــــــــــان هـــــ، وك6ةـــــــــينيات الدــرة واملؤسســـــــــواألدي

                                                           

  م مليز فرتة مابني التاريخ 1500إىل حوايل م 476هو مصطلح يطلق على املرحلة التارخيية املمتدة مابني  :العصور الوسطى
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ومت حماربة اليواننية بشكل خاص فأغلقت كل املدارس الفلسفية ألهنا كانت ال تتماشى مع الداينة  ،1م529سنة 

 .2املسحية ولكن خارج أتينا استمر تدريس األدب والفلسفة اإلغريقية الكالسيكية 

 الدراسات اللغوية يف العصور الوسطى : -2

 يكن إال تعليم ، إذ مليتعلق ابلدراسات اللغويةفيها ما مل تشهد العصور الوسطى يف أورواب دراسات جادة 

التيين ، فنظمت قواعد النحو ال3، أما فيما خيص النحو كان هو األساس لثقافة العصور الوسطىاللغة الالتينية

، لالتينية اليت وصل إليها القدماء، فعلماء العصور الوسطى مل جيددوا يف القواعد اشعرا يف القرن الثالث عشر

 . 4ضوها بصورة أكثر اتقاانولكنهم عر 

ابلرغم من أن العصور الوسطى مل تعرف ازدهارا واسعا فيما خيص الدراسات اللغوية إال أنه يف القرن  

كانت هناك أعمال لغوية هامة متثلت يف  كتاب "احملادثة الالتينية " لـ: إيفريك  وقد تضمن مخس قوائم   8و7

لكتب التعليمية يف القواعد  ، كما ظهرت االناطقني ابالجنليزيةلألطفال  مفرداتية التينية واجنليزية قدمية وجهت 

 .5بيتا2456م وهو عبارة منظومة شعرية يف 1200" الدكرتينا" السكندر فلديو  سنة ككتاب

وابلرغم من طغيان اللغة الالتينية إال أنه السليقة اليواننية مل تفارق فكرهم فقد قاموا بتطبيق القواعد 

وظل النحو حمل اهتمام كل من الفالسفة والنحاة نظرا للعالقة  ،ت اليت توصل إليها علماء اإلغريقوالنظرايالنحوية 

زيقا يف فقد كان منهجهم يف النحو معتمدا على مقوالت املنطق وامليتافي الوثيقة اليت ربطت النحو ابلفلسفة،

ساس الكلمة رمزا له عالقة ابلنفس اإلنسانية فواجب النحو العلمي عندهم هو جعل أاشتقاق املقوالت النحوية؛ 
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، ويعتربون أن النحو هو جوهر كل اللغات فبمجرد من جهة أخرى من انحية وله عالقة ابلشيء الذي يدل عليه

 . 1معرفة حنو لغة ميكنهم معرفة حنو كل اللغات على اختالفها 

ا يدة عن الواقعية يفسرون النحو كمإن نظرة علماء العصور الوسطى للنحو جاءت ميتافيزيقية فلسفية بع

، فهذا اخللط بني الفلسفة واملنطق والنحو  يصعب فيه متييز الدراسات النحوية يردون ال كما ينبغي له أن يكون

، كما أن النحو يف هذه املرحلة أصبح اتبعا لالهوت أو توسيع القواعد النحوية منطقياالفلسفية مبنطق النحو 

 .2ية ودراسة العقيدة املسيح

إال أن املرحلة الثانية منها  ،ابلرغم من أن املرحلة األوىل من العصور الوسطى طغى عليها الضعف العلمي

، ففي القرن 3م إىل هناية القروسطية فقد شهدت الدراسات تقدما ملحوظا يف اللغة الالتينية 1100أي حوايل 

الدينية واهتموا ابلكتابة حيث بدأهتا املؤسسات  مية مسيت بنهضة القرن الثاين عشر،الثاين عشر ظهرت هنضة عل

 .4، إذ خصصت أمكنة للمهتمني بشؤون الكتابة والنسخ  والقراءة والتأليفواألدب

عرف القرن الرابع عشر ازدهارا وانتعاشا للعلوم والفنون وقد ارتبطت فيه الدراسات اللغوية ابلفلسفة 

مبا فيها النحو الالهويت  األخرىوكان هدف الفلسفة السكوالتية هو إخضاع الفلسفة وكل العلوم  ،5السكوالتية

حيث أنه حاول أن يقيم صلة  Thomas Aquinasكويين الكاثوليكي ومن أشهر مفكريها القديس توما األ

إىل حد كبري الرواقيني يف  فالفلسفة السكوالتية تشبه ؛عقالنية وثيقة بني العقل والدين لتدعيم العقيدة املسيحية
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، مت خالل السكوالتيني إحياء النزاع الذي دام طويال يف العهد اليوانين حول العالقة القائمة بني 1اهتماماهتم اللغوية

 اللفظ واملعىن حيث انقسموا إىل فريقني :

 دونيس ا الفريق : حيث يرون أن العالقة بني اللفظ واملعىن هي عالقة ذاتية وضرورية وتزعم هذالواقعيني"

 سكوت" 

 وهم يرون أن العالقة بني اللفظ ومعناه تدعمهما عالقة الطابع االصطالحي للرمز اللساين ،وقد االمسيني :

 .2عرف هذا االجتاه موافقة من القديس "توماس األكويين"

يفارق الفكر ولعلى هذا االنقسام يف املذاهب السكوالتيني هو مظهر من مظاهر التأثر اإلغريقي الذي مل 

اإلنساين يف العصور الوسطى وابلرغم من ذلك إال أن الدراسات اللغوية يف العصور الوسطى اليت كانت تندرج يف 

يف قوله "إن  إطار النظرايت الفلسفية استطاعت أن تبتعد بعض الشيء عنها وهذا ما أكده "سيجردي كوثري"

وإن هدفه هو التعبري عن مفاهيم العقل يف مجل حمكمة  اهتا،، وإن ميدان دراسة اجلملة  وتغري النحو هو علم اللغة

 3البناء "

وهبذا يكون " سيجردي كوثري"  فصل بني الدراسات اللغوية وبني الفلسفة اليواننية اليت سيطرت على 

بذلك عصر جديد خايل من النزعة  بدأعقول الناس يف كل من الفرتتني العهد الروماين والعصور الوسطى، و 

 ية الفلسفية املنطقية اليت غرزهتا حقبة العهد اليوانين .الفكر 
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 الدراسات اللغوية عند العرب :البحث اخلامس: 

  :حملة اترخيية عن الدراسات اللغوية عند العرب -1

ال مراء أن اللغة تعرتي أمهية كربى وذلك أن هللا سبحانه وتعاىل كرمها ابلقران الكرمي فجاء عربيا على 

فاللغة العربية تنتمي إىل اللغات  1حممد صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل "بلسان عريب مبني "لسان عريب وهو 

حيث أنه  ؛السامية ظلت حتافظ على سليقتها ونقائها حبكم أهنا كانت معزولة عن العامل يف شبه اجلزيرة العربية

نوا يتكلمون لغة عربية فصحى ال مثيل هلا لك املرحلة إال أهنم كاهلية اليت كان يعيشها العرب يف توابلرغم من اجلا

ل على ذلك هو أشعار العصر اجلاهلي اليت ال تزال إىل يومنا هذا ذات أمهية ابلغة سواء من حيث ـــوخري دلي

 سالمة وفصاحة ونقاء لغتها أو من حيث الرتاكيب واألساليب الرائعة .

وانعكس كل هذا  ،يف تكوين الرجل اجلاهلي مل أساسيتعد احلياة البدوية وقسوهتا يف العصر اجلاهلي عا

واملتعارف على اجلاهلية األوىل أن الناس كانوا يعشون يف قبائل متناثرة ولكل  ،ى لغته وأدبه الذي كان يتفنن فيهعل

، كان كل هذا سببه ضيق به فكثرت املسميات لالسم الواحد قبيلة عاداهتا وتقاليدها حىت وكالمها اليت تتحدث

ولذا جند كثرة املرادفات واجلموع لغته سوى التفكري والتأمل يف  دوية ومل يكن العريب شغله شاغللبالبيئة ا

 .وهذا ما دل إمنا يدل على غىن واتساع لغتنا العربية  قواميسنا متنوعة زاخرة من حيث املادة، تفجاء ؛واألضداد

إذ أهنم مل يعرفوا أي  ،ألخرىتأخرة بعض الشيء عن األمم اإن الدراسات اللغوية عند العرب جاءت م

فقد كانت األسواق العربية املمتدة على طول  ،، وذلك أن العرب كانوا فصحاء2نوع من الدراسات قبل اإلسالم

السنة مسرحا لتبادل األشعار والغناء املوزون كسوق "عكاظ" الذي كان يقام شهر وبعده "جمنة"من أول ذي 
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، فعرفت العرب من خالل هذه األسواق رواجا لألدب والفن إىل أايم احلج اجملاز"القعدة إىل عشرين، وبعده "ذو 

، فعاد كل هذا على األدب والشعر والشعر وذلك حبكم روح املنافسة اليت كانت تقام بني الناس يف منظرات

األعاجم  ، ومل ختتلط بتلوثوبقيت سليمة السليقةبية فرتخست جودهتا وأحكم بياهنا األدب واللغة العربية ابإلجيا

وهكذا  ،ية فدخل كثري من األعاجم اإلسالمإىل أن سطع نور اإلسالم يف اجلزيرة العربية وبدأت الفتوحات اإلسالم

ذلك إىل  ليصل كل ،سليقتها اللغوية العربية الفصيحةألعجمي وبدأ الناس تنحرف عن اببدأ االختالط العريب 

 .1إلقامة دراسات حنوية لغوية خدمة ومحاية للقران الكرميعندها دعت الضرورة اللحن يف القران الكرمي، 

 أسباب وضع النحو :  -أ-1

هـ(" 351 يرجع أسباب وضع النحو إىل تفشي اللحن يف العصر اإلسالمي يقول أبو الطيب احلليب)ت

املتعربني من ، ألن اللحن ظهر يف كالم املوايل اإلعراب :عرب و أحوج  إىل التعلماعلم أن ما اختل من كالم ال

 .2عهد النيب صلى هللا عليه وسلم "

وحىت مؤرخي النحو العريب احلديث  يذهبون إىل أن الدراسات النحوية عند العرب قامت خدمة للقران 

د ــــاط قواعـــا وعلى استنبـــــن اللغة ومجعهـــلى تدويـــاعث األول عــــيقول األستاذ سعيد األفغاين "يعترب اللحن الب

، فلحن الذي ظهر على 3فقد كانت حوادثه املتتابعة نذير أولو الغرية على العربية واإلسالم" ؛حو وتصنيفهاالن

:" ض الرواة أنه مسع رجال يلحن فقال، فقد روي بعذ عهد الرسول صلى هللا عليه وسلمألسنة الناس كان من

                                                           

 13، ص:2ينظر :نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة ، حممد الطنطاوي، دار املعارف، القاهرة ،مصر، ط 1 
 15 ، ص:2005 ،1ط ،اململكة األردنية اهلامشية دار عمار للنشر والتوزيع، ، غامن قدوري احلمد،أحباث يف العربية الفصحى 2 

 16و 
 16و 15 ص: ،املرجع نفسه 3 
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قليال اندرا وكلما ازداد إقبال الناس على غري أن اللحن يف صدر اإلسالم كان ال يزال  ،1أرشدوا أخاكم فقد ضل"

 الدين اإلسالمي كلما كان اللحن يتفشى .

إن نشأة النحو كان هلا سبابني أوهلما ديين وهو احلفاظ على القران الكرمي واثنيها أن العرب كانوا معتزين 

، فأحسوا ابحلاجة عجميةناء والذوابن يف اللغات األبلغتهم ومتمسكني هبا وهذا ما جعلهم خيشون عليها من الف

 .2إىل وضع ورسومات إعرابية وتصريفات تضبط اللغة وتسلم من التشوهات املنوط هبا

قد ال نغايل إذا قلنا إن التفكري يف النحو مل يكن مبجرد الصدفة فحسب ولكن كان جراء عدة دوافع 

ا كان دينيا ـــفمنها م ؛ات اللغويةـــــــلدراسة الزمنية تعرف دراسات تدخل يف صميم اـــــــــــمرتابطة جعلت هذه احلقب

غري ديين يعود إىل   وآخروهو الرغبة يف احلفاظ على القران الكرمي من التحريف بعد اللحن الذي ظهر بني الناس 

كون فصاحة العريب وغريته على لغته وخاصة بعد الظروف والتغريات اليت عرفتها شبه اجلزيرة العربية من فتوحات 

 إسالمية جعلته يفكر يف محايتها من اخلطر الذي كان يهدد بقاءها سليمة السليقة نقية يف جوهرها ومضموهنا .

 ب :بداايت النحو وأشهر النحاة العر  -ب-1

اظا على القران كانت بداايت النحو األوىل خشية من تفشي اللحن الذي كان يشيع بني الناس وحف

اءات إذ ، إذ يف عهد اخلليفة الثاين عثمان بن عفان رضي هللا عنه مسع أن القراء ابألمصار يفاضلون بني القر الكرمي

معوا كل ما تفرق من املصحف والعظام ، فأمرهم أن جييقول كل واحد منهم لألخر"قراءيت خري من قراءتك"

 .3واستكتبهم مصحفا مسي ابمسه ،وكان أكثرهم يف بيت حفصة بنت عم ،واللخاف وسعف النخل عند املسلمني

                                                           

  11، ص:7املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط 1 
 12شوقي ضيف، ص:  ينظر:املدارس النحوية، 2 
مصر،  دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو، فقه اللغة، البالغة(، متام حسن،عامل الكتب، القاهرة، :ألصولا 3 

 24، ص:2000
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هامة يف مرحلة تعد خطوة عثمان بن عفان يف مجع وتدوين مصحف موحد حيوي كل السور القرآنية 

والتنقيط حىت تصبح القراءة إال أنه وابلرغم من ذلك كان ينقص يف التدوين وضع الشكل  ،التاريخ اإلسالمي

وهلذا كله شاءت األقدار أن يقوم هبذه املهمة أبو أسود الدؤيل"إذا  ،يتم بذلك القضاء على ظاهرة اللحن، و موحدة

طة بني يدي احلرف، وإذا  وإذا ضممت فمي فأنقط نق ،نقطة فوقه على أعالهرأيتين فتحة فمي ابحلرف فأنقط 

 .  1كسرت فأنقط النقطة نقطتني"

ان الكرمي جاء حلماية القر  ،مي كان حنوا تعليميا بدرجة أوىلفالنحو العريب الذي ظهر يف العصر اإلسال

شر ، فالقران هو معجزة من هللا سبحانه وتعاىل وما النحو إال وسيلة جعلها هللا بني يدي بين الباملنزل ابللغة العربية

 .2ليحمي هبا القران الكرمي يقول هللا تعاىل يف سورة احلجر " إن حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون"

 جتليات الدراسة اللغوية عند العرب :  -2

 لقد أبدع العرب يف دراسة لغتهم وجتلى ذلك يف عدة مستوايت وهي :

 املستوى الصويت .  -00

 املستوى النحوي والصريف .  -00

 املستوى املعجمي .  -08

 املستوى الداليل .  -00

 املستوى الصويت : -أ -0

                                                           

 36اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 1 
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لقد حظي املستوى الصويت عند العرب بعناية خاصة ويظهر ذلك من خالل إبداعاهتم يف هذا اجملال 

،ففضال عن أيب األسود الدؤيل الواضع  األول للنحو العريب إذ جنده اعتمد يف تشكيله للمصحف الكرمي الصوت 

–ىل لتكون بذلك بداايت النحو العريب تعرف طريها حنو دراسات أخرى ، كما جند يف هذا اجملال ابلدرجة األو 

طلبتنا يف اجلامعات إىل يومنا هذا أمثال اخلليل بن أمحد  يتداوهلاآخرون قدموا دراسات ال تزال رائجة  -الصويت

 الفراهيدي .

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي : -1-أ-2 

بحث يف األصوات من جوانب فقد طور هذا اجلانب  أن اخلليل بن أمحد الفراهيدييف هذا اجملال جند 

 ثالثية :

مهموزة يليها حروف املذاق  ذوق األصوات: احلروف عن طريق فتح الفم أبلف  -00

 أت وهلم جرا . :ويف التاء ،ساكنا، فيقال يف الباء :أب

الشدة والرخاوة مهموسة ومهجورة وهناك حروف  :وصف األجراس الصوتية للحروف  -00

 واستعالء .

األصوات داخل بنية الكلمة: أي ما حيدث للصوت داخل بنية الكلمة من تغيري يطرق   -08

 .1عليه يقضي بذلك إىل القلب أو احلذف أو اإلعالل أو اإلبدال أو اإلدغام

ى كم يذهب اخلليل يف كتابه العني الذي يعد املرجع األساس يف الدراسات اللغوية وذلك الحتوائه عل

وعلى  ،ف العربية إىل تسعة وعشرون حرفاقسم اخلليل عدد حرو في ،ملادة املعرفية اجلديرة ابلدراسةهائل من ا
                                                           

  ه، وتويف عن عمر يناهز مخسة وسبعون 175اخلليل بن أمحد الفراهيدي أشهر النحاة يف العصر اإلسالمي ولد ابلبصرة سنة
 (24ية .)ينظر : الفهرست، ابن الندمي، ص:عاما، كان من األوائل الذين اكتشفوا النظام العروضي الذي متشي عليه القصيدة العرب

 50:دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن، صالح الدين صاحل حسنني، ص 1 
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غ" ومساها  خ، ه، ح، "ع، حسب خمارج احلروف قسم كتابه العني بداية من أقصى احللق وصوال إىل الشفتني،

 ض" شجرية ألن ش، "ج، ،يصدران من اللهاة هلوتيان ألهنماك"  "ق، احلروف احللقية ألهنا تنطق من احللق،

ية ألن ميداهنا نطع الغار ت"نطع د، "ط، "ص،س،ز" أسلية ألهنا تصدر من أسلة اللسان، ميداهنا شجر الفم،

"ف،ب،م"شفوية ألن  ذلقية ألن ميداهنا دلق اللسان،  ن" ال، "ر، لثوية ألهنا تنطق من اللثة ، ذ" "ظ، ،األعلى

 . 1ء" هي حروف هوائية فينسب كل حرف مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه أ، و، "ي، ،مبدأها الشفة

فالنوع األول خصصه -احلركات ،السواكن –كما جند أن اخلليل قد ميز بني نوعيني من األصوات 

للحروف وقد حضيت هذه األخرية بعناية كبرية من قبل علماء العربية جندهم صنفوها وقسموها حسب دراساهتم 

 . 2أما فيما خيص جانب احلركات فلم تكن هذه األخرية تشكل الكلمة وبناؤها ،وتقديرهم

فيها الصوتية يعترب اخلليل بن أمحد الفراهيدي املؤسس احلق للنظرية اللغوية العربية يف كل مستوايهتا مبا 

أبنه كان  ات تثبتلكن ابلرغم من جمهداته املبذولة يف اجلانب الصويت إال أن بعض الدراس ،والنحوية والداللية

ألصوات عندهم كما رأينا اهلنود لفقد جاء ترتيب  ،3را بنظام الرتتيب الصويت عند اهلنود  والنحاة السنسكرتينيمتأث

سابقا  من العمق إىل الفم وهو نفس الشيء  الذي ذهب إليه اخلليل يف معجمه العني حيث رتبه من أقصى احللق 

 .4إىل الشفتني

                                                           

 58، ص:1مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، ج العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي،  تح: 1 
 31علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص:ينظر: 2 
 31، ص:2003، 2أمحد حممد قدو، دار الفكر، دمشق، ط أصالة علم األصوات عند اخلليل، 3 
 31علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: 4 
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و وأفضل الناس وأتقاهم يقول فيه أب ،د من أعلم الناس يف عصره وأذكاهمالفراهيدي يعاخلليل بن أمحد 

 :مسعنا مشاخينا يقولون :مسعت حممد بن سالم يقول :"أخربان حممد ابن حيي قال:الطيب يف كتابه مراتب النحويني

 . 1"ة أذكى من اخلليل ابن أمحد وأمجعمل يكن للعرب بعد الصحاب

 سيبــــويــــه: -2-أ-2

فقد اعتمد سيبويه  ،هم ذروته يف القرن الثاين للهجرةمن النحاة العرب الذين بلغ النحو مع يعترب سيبويه

ا يف الدراسات النحوية أساس ويعد كتابه املوسوم بـ:الكتاب ،الوصفية واملعيارية يقة جتمع بنييف دراسته للغة طر 

 هذا الكتاب أطلق عليه الناس "قراَن"  ونظرا لألمهية اليت يعرتيها ،اليت تلته

 ،ومهموسها،و جمهورها ،وخمارجها ،ام يقول" هذا ابب احلروف العربيةعاجل قضية الصوت يف ابب اإلدغ

 واختالفها "  ،وأحوال مهجورها و مهموسها

 واهلاء، واأللف، اهلمزة، :وحيصيها يف تسعة وعشرون حرفا وهييؤصل سيبويه عدد احلروف العربية 

 والدال، والطاء، والراء،والنون، والياء والالم، ،والشني واجليم،والضاد،  والقاف، والكاف، واخلاء، والغني، واحلاء،

 .2والواو ،والباء، وامليم ،والفاء والــــثاء، والذال، والظاء، والسني، والزاي، والصـاد، والتاء،

                                                           

  38أمحد مؤمن، ص:اللسانيات النشأة والتطور،  1 
  يف الفارسية على رائحة التفاح،  سيبويه: هو عمر بن عثمان بن قنرب، تويف سنة سبعة مئة وسبعني ومائة، وتدل كلمة سيبويه

يعد مؤلفه الكتاب يف غاية األمهية ويقول يف ذلك املازين "من أراد أن يعمل كتااب كبريا يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي" 
 (30 ص: ،ابن ندمي ،ر:الفهرست)ينظ

 431ص: ،4،ج1982 ،2ط ،القاهرة ، مصر ،بد السالم هارون ، مكتبة اخلاجنيتح:ع الكتاب ،سيبويه، 2 
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احللق وهو أقصى  اليت تنبعث من أقصىيظهر تصنيفه للحروف على حسب األصوات مبتدأ ابحلروف 

عضو يف اجلهاز النطقي بعد أن مرت كل احلروف  آخرلينتهي بذلك إىل  اهلمزة واهلاء واأللف :املخارج احللقية

 عليه وهو مابني الشفتني واليت تسمى ابحلروف الشفوية وهي الباء وامليم والواو .

 كالتايل :كما يصنف سيبويه احلروف املهجورة واملهموسة وهي  

 ،والضاد، والالم، والنون ،والياء ،الغني، والقاف، واجليموالعني، و  واأللف، احلروف املــــهجورة: اهلمزة،

 وهي بذلك تسعة عشر حرفا . ،والواو ،وامليم ،والباء ،والذال ،والظاء ،والزاي ،والدال ،والراء، والطاء

والفاء وهي  والثاء، والصاد، ،والتاء ،والسني ،والشني ،والكاف ،واخلاء ،واحلاء ،احلروف املهموسة: اهلاء

 .1بذلك عشرة حروف

ناك أصوات قد ذكران جزء منها وه ،ات اليت ميكن متيزها عند اإلنسانيذكر سيبويه يف كتابه مجلة من األصو      

 ،واألصوات اللينة ،واألصوات املكررة ،املنحرفةواألصوات  األصوات الشديدة والرخوة، :أخرى مل نفصل فيها مثل

 2 .وهناك أيضا صفة الغنة والبنية كل ذلك يف ابب اإلدغام واألصوات املطبقة واملنفتحة ، ،واألصوات اهلاوي

 ابن اجلنـــــــــــي : -3-أ-2

الذي بلغت معه الدراسات الصوتية ذروهتا  تبلور الفكر اللغوي والصويت بشكل خاص عند ابن اجلين

 :من الناحيتنيوذلك من خالل كتابه "سر صناعة اإلعراب" فقد تضمن كتابه مباحث متنوعة تناولت الصوت 

                                                           

 341،ص: بد السالم هارونتح:ع الكتاب ،سيبويه، 1 
 435و  434، ص:املرجع نفسه  2 
   بن اجلين النحوي األزدي ابلوالء، كان أبوه مملوكا لسليمان بن فهد بن أمحد األزدي من أعيان ابن اجلين: هو أبو الفتح عثمان

 هـ .392هـ ، كان على مذهب البصرة، تويف سنة 334املوصل، ولد أبو الفتح سنة 
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إلنسان فيقول:"اعلم أن الصوت ففي متهيد ابن اجلين لكتابه جنده يصف اجلهاز النطقي ل 1العضوية والوظيفية

متصال حىت يعرض له يف احللق والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده خيرج مع النفس مستطيال  ،عرض

فطنت ، وإذا تجراس احلروف حبسب اختالف مقاطعهاوختتلف أ فيسمى املقطع أينما عرض له حرفا، واستطالته،

 ،مت تبلغ به أي املقاطع شئت ،رى أنك تبتدئ الصوت من أقصى حلقكأال ت ،لذلك وجدته على ما ذكرته لك

ست عند ذلك صدى  غري مت قطعت أحس ،متجاوزا له أو فإن انتقلت عنه راجعا منه، ،د له جرسا مافتج

فإن رجعت إىل القاف مسعت  ،نك إذا قطعت هبا مسعت هنا صدى مافإ ،وذلك حنو الكاف ،الصدى األول

 . 1غريه..."

ف األصوات يف ان وهي اختالابن اجلين من خالل تعريفه للصوت يشري إىل قضية مهمة عند اإلنس

 .جرس خاص مييزه عن غريه من احلروفمنها  جراس أي لكل حرفحيث يشبهها ابأل ،احلروف

فإن الصوت خيرج فيه مستطيال  ،ي يشبه فيه" احللق والفم  ابلنايإن وصف ابن اجلين للجهاز النطق

 ،أانمله على خروق الناي املنسوقة فإذا وضع الزامر ،بغري صنعة كما جيري الصوت يف األلف غفال،  أملس ساذجا،

صوت يف فكذلك إذا قطع ال ومسع لكل خرق منها صوت ال يشبه صاحبه، ،اختلفت األصوات ،وراح بني أانمله

 .2كان سبب استماعنا هذه األصوات املختلفة   ابعتماد على جهات خمتلفة، ،احللق والفم

أو أي آلة موسيقية فإنك ملوسيقي فإذا أخدان مثال العود  إن جهاز النطق عند اإلنسان يشبه اجلهاز ا

ك اجلهاز النطقي عند كذل  ،الوترمبجرد أن تضع إصبعك على وثر معني تسمع صوت ويتغري الصوت حبسب تغري 

                                                           

ابن اجلين، تح: حممد حسن حممد إمساعيل و أمحد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  اإلعراب،سر  1 
 19، ص:1، ج2000، 1ط

  22و  21سر صناعة اإلعراب، ابن اجلين، ص: 2 
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فكلما نطق اإلنسان حرف من منطقة معينة كأقصى احللق مثال أو الشفتني فإنك تسمع حروف متنوعة  ،اإلنسان

 ا .ختتلف أجراسه

فيما خيص خمارج األصوات عند ابن اجلين فهو يقتفى أثر سيبويه يف عدد أصوات اللسان العريب وهي ستة 

 عشر خمرجا .

وأول من  ،ب الصويتهو املؤلف الوحيد الذي مشل فقط اجلان "يعد مؤلف ابن اجلين "سر صناعة اإلعراب

أعين  يقول يف حديثه عن علم األصوات "هذا العلم، ،دراسات الصوتية يف الرتاث العريبأطلق صفة العلم على ال

 1علم األصوات واحلروف له تعلق ومشاركة للموسيقى ملا فيه من األصوات والنغم"

ومن  يعاجلها الكتاب، أخرىتناول ابن اجلين يف مؤلفه اجلانب الصويت فقط دون أن تكون هناك جماالت 

 بني املسائل الصوتية اليت تعرض إليها هي :

 احلروف اهلجائية وترتيبها ووصف خمارجها .عدد  -0

 بيان الصفات العامة لألصوات وتقسيمها ابعتبارات خمتلفة . -0

ما يعرض للصوت يف بنية الكلمة من تغريات يؤدي إىل اإلعالل أو اإلبدال أو النقل أو  -8

 احلذف .

 . 2جنظرية الفصاحة يف اللفظ املفرد ورجوعها إىل أتليفه من األصوات متباعدة املخار  -0

رفت رقي ال مثيل له هذا ما جعل علقد بلغت الدراسات الصوتية منذ القرن الثاين للهجرة أوجها إذ 

بعض الباحثني الغربيني يفرتضون وجود اقتباس واسع عن احلضارات سابقة كانت تتمتع مبفاهيم لغوية واسعة 

                                                           

 (9إىل  1)ينظر:سر صناعة اإلعراب، ابن اجلين، ص:من 173ينظر: مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين، ص: 1 
 101و  100البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، ص: 2 
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" حاول K .VOLERSحث "فولرز اب، فالعرفت ابلدراسات الصوتية الواسعة كاحلضارة اهلندية اليت  ،متطورة

لكن ابلرغم  ،وائل يف ذلكأن يبني نقاط التقاطع بني جهود ابنيين يف جمال الدراسات الصوتية وجهود العرب األ

ات عند العرب ظاهرة من اجملهدات اليت كرسها لتبيان ذلك إال أن الباحث "بروكلمان" اعترب أن وجود علم األصو 

 .1القائل أن هناك ظاهرة أتثررافضا الرأي  ،قائمة بذاهتا

 :والصريفاملستوى النحوي  -ب-2

 املستوى النحوي: -

بوضع التشكيل فوق  إن أول املستوايت  اللغوية اليت بدأها العرب ابلبحث والدراسة هو املستوى النحوي وذلك

من يرجع بداايت رواايت فمنهم ـــرب فقد اختلفت الــــأما فيما خيص بداايت النحو عند الع ،املصحف الكرمي

 :فقال قائلون :اختلف الناس يف أول من رسم النحوالسريايف يف هذا الشأن " :النحو إىل أبو األسود الدؤيل يقول

وأكثر الناس على أنه أبو األسود  وقيل بل هو عبد الرمحن بن هرمز، ،نصر بن عاصم :وقيل ،ألسود الدؤيلأبو ا

 .2الدؤيل "

ال أن أغلبها ترجع نشأة النحو العريب على يد أبو األسود الدؤيل الواضع األول ابلرغم من اختالف الراوايت إ

إذ يقول يف ذلك ابن سالم :"كان أول من أسس العربية وفتح ابهبا وأهنج سبيلها ووضع قياسها أبو  ؛خلطى النحو

ات يف كما يذهب شوقي ضيف إىل أن أبو األسود الدؤيل هو الذي نقط أواخر الكلم  أسود الدؤيل "،

 .3املصحف

                                                           

 188ص: ،أمحد حساين ،ينظر: مباحث يف اللسانيات 1 
 52و 51ص: ،صاحل حسننيصالح الدين  ،الوصفي والتارخيي واملقارن دراسات يف علم اللغة 2 
 52ص: ،ينظر: املرجع نفسه 3 
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زء خصص اجلع فيه مادة ضخمة من النحو والصرف، ففمؤلفه "الكتاب" جيم ،عد سيبوبه إمام النحاة بال منازعي

، فيحدث عن الكلمة والنكرة واملعرفة واألفعال الالزمة واألفعال يتناول فيه موضوعات حنوية حمضة ،األول للنحو

 ،كذا املنصوابت كاملصادر املنصوبة كاحلال واملفعول فيهواملبتدأ واخلرب و املتعدية وأمساء األفعال إىل جانب الفاعل 

 .1إن وأخواهتا والنداء وغريها أما اجلزء الثاين خصصه للصرف

إال أن مؤلفه  ؛سيبويه يعد من األوائل الذين وضعوا اإلطار الشامل للنحو العريب وذلك من خالل مؤلفه "الكتاب"

وهذا شأن مجيع  ،يف الصرف واألصوات وعلم البالغة مل يكن يشمل النحو فحسب، فقد ضم أبوااب أخرى

 .2ا جاءت خمتلطةهمؤلفات هذا العصر فال نكاد جنده مؤلف واحد يعاجل موضوعا واحدا من املواضيع اللغة فكل

 املدارس النحوية :  -1-ب-2

 .مدرسة البصرة والكوفة الشهريتني هذا العصر هيأشهر املدارس النحوية يف من  

 مدرسة البصرة  -

شد من القراء الذين حيرصون أ و ،بصرة يف خالفة علي كرم هللا وجههكان أبو األسود الدؤيل قاضيا ابل

 .3وأيمل كما أيمل القراء مجيعا عند مساع اللحن يف القراءةاحلرص على النص القرآين، 

ورغم اختالف الرواايت حول الواضع األول خلطى النحو العريب إال أن معظمها تشري إىل أبو األسود 

الدؤيل الذي نسب إليه التفكري يف الدراسات النحوية حملاربة اللحن الذي بدأ منذ النصف الثاين للقرن األول 

                                                           

 123ينظر:البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، ص: 1 
  32ينظر : علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: 2 
 31دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو، فقه اللغة ، البالغة(، متام حسن، ص: :األصول 3 
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ز كانوا من تالميذه بن عاصم وابن هرماألسود الدؤيل يف هذا الصنع نصر  أبووقد يشرك بعض الرواة  ؛1للهجرة 

صر بن عاصم وعبد الرمحان بن " أول من أصل النحو وأعمل فكره فيه أبو األسود ظامل بن عمر ون :يقول الزبيدي

، فذكروا عوامل الرفع والنصب واخلفض واحلزم ووضعوا ابب الفاعل وا للنحو أبوااب وأصلوا له أصوال، فوضعهرمز

 .2ضاف"واملفعول والتعجب وامل

وعبد هللا بن  ،حيي بن يعمر ،ة جند فضال عن أبو األسود الدؤيل، نصر بن عاصمومن رواد مدرسة البصر 

:" أنه أعلم أهل البصرة وأنقلهم ففرع النحو وقاسه و تكلم يف اهلمزة حىت  قيل ت(والذي117إسحاق احلضرمي )

أحـدمها اجلامع واألخر اإلكمال ونظرا ألمهيتهما  ، وعيسى بن عر الذي ألف كتابني مسي"أمالهعمل منه كتااب مما 

 .3قيل فيهما شعرا

 ذهب النحو مجيعا كله        غري ما أحدث عيسى بن عمر 

 ذاك إكمال وهذا جامع         فيهـــما النـــاس مشــس وقمر 

كان اجتاه مدرسة البصرة اجتاها فلسفيا اعتمدت فيه على العقل والقياس ملقارعة احلجة ابحلجة يقول 

وهنا من للغة كوسيلة للخطاب املنطقي ... :" إن البصرة قد ركزت على االنتظام الدقيق والطبيعة املنتظمة  روبنز

وأن تكون الفلسفة اإلغريقية والعلم  املمكن أن تكون أفكار أرسطو يف القياس قد أترث على هذه املدرسة

إىل قضية التأثري والتأثر ابلفكر اإلغريقي ذلك روبينز  ، يشري4اإلغريقي قد أثرا على أساليب تعليم اللغة العربية "

حيث كان هذا األخري قد أسس لنفسه أفكارا كتب  ،ءت متأخرة جدا على العامل الغريبأن الدراسات العربية جا

                                                           

 33ينظر: علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: 1 
 16املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص: 2 
 33ينظر:علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: 3 
 41و  39ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد حساين، ص: 4 
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األوساط الغربية والعربية خاصة أن الرتمجة سادت يف هذا العصر زد إىل ذلك الفتوحات اإلسالمية هلا الشيوع يف 

 واليت أحدثت احتكاك كبري بني العرب واألعاجم فتبادلوا اآلراء واألفكار.  

فتعلل كل مبدأ االطراد واالستقراء الدقيق؛  إن ضرورة أي علم حىت يستقيم عموده البد أن يقوم على

، فقد  كانت جزئية أو كلية قياسا دقيقا  وتصبح كل قاعدة أصال مضبوطا تقاس عليه مجيع الظواهر سواء ظواهر

، فقد تشدد البصريون يف القواعد تشددا الذين أسسوا هلذا وهنضوا بهكان ابن أيب إسحاق وتالميذه البصريون من 

االستقراء فقد وضعوا له شرط صحة  ، أما من حيثلشاذ وال يعولون عليه يف دراستهمجعلهم بذلك يطرحون ا

 ،علها احلضارة وال اختالط األعجميفجمعوها من ينابيعها اخلامة اليت مل أتثر  قون منها قواعدهم؛املادة اليت يست

، ومن بني هذه القبائل املتبدية   قبيلة قيس ومتيم تزال حتافظ على سليقتها السليمة فذهبوا إىل البادية اليت كانت ال

 .1وطيء وهذيل وبعض عشائر كنانةوأسد 

لقد متيزت مدرسة البصرة مبرحلتني مرحلة الوضع والتكوين وهي املرحلة اليت سبق احلديث عنها كان 

وء ــــــة النشـــــــدرسة ذروهتا هي مرحلــــــت فيها املـــ، أما املرحلة الثانية اليت بلغأسها أبو األسود الدؤيل وتالميذهيرت 

، يف هذه املرحلة لفراهيدي إىل عصر املازين البصريي هلا ومتثل هذا االجتاه يف عهد اخلليل بن أمحد اوالنمو الفعل

 2عرفت البصرة إنتاجا ضخما و مؤلفات عديدة ككتاب العني للخليل والكتاب لسيبويه ...

فآراءه النحوية   ،يعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي املؤسس احلق للمدرسة البصرة ولعلم النحو مبعناه احلقيقي

، واتبع مسرية ل ما يسنده من مساع وتعليل وقياسكانت حبق صرحا للنحو بكل ما يتصل به من نظرايت وبك

                                                           

 19و  18املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص: :رينظ 1 
 40و 38و  37ينظر: نشأة النحو واتريخ أشهر النحاة، حممد الطنطاوي، ص:  2 
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اخلليل بل وتفوق عليه يف كثري من املسائل النحوية تلميذه سيبويه الذي مثل أفكاره النحوية كتابه "الكتاب"ومحل 

 .1 نكاد  جند ظاهرة حنوية إال واحتضنها ابلتعليل والتفسري والتحليليف طياته مجلة من األفكار واآلراء اليت ال 

 مـــدرسة الـــكوفة : -

ولعلى من بني األمساء األكثر شيوعا يف هذه  ،فسها يف القرنيني الثاين والثالثجند مدرسة الكوفة تبين ن

ابإلضافة إىل هؤالء جند عاصم ومحزة  ،2ثر ورودا فـي كتب النحو العريبكاملدرسة الكسائي والفراء وتعلب وهم أ

ابإلضافة إىل الكسائي الذين يعتربون من القراء السبع الذين اشتهرت قراءاهتم وكتب هلا االستمرار يف العامل 

 .3العريب

أما فيما خيص منهج الكوفة يف الدراسة النحوية فيبدوا بعض الشيء مبهما ما عدا كتاب سيبوبه وكتاب 

 ن لديهم اهتمام ابلتحري فيما مجعاهتمام الكوفة منصبا على رواية الشعر يف مقابل ذلك مل يك، لرمبا كان 4املربد

هذا مصنوع يقول يف ذلك أبو الطيب اللغوي :" الشعر ابلكوفة أكثر وأمجع منه ابلبصرة ولكن  ،5رمن أشعا

اجلمع املمكن من الشعر دون ، فالكوفة كان اهتمامها هو 6"وذلك بيت يف دواوينهم ،ومنسوب إىل من مل يقله

 التفصيل والتنقيب عن أصحابه .

فقد كان اهتمامهم يف  ،على النحو العريب ومسائله كما كان ذلك ابلبصرة ةمل تكن عناية الكوفة منصب

وحتديد أبنيتها الصرفية وتصنيفها وتدوين املالحظات عليها ونذكر منهم  للغة منصبا على مجع املفردات فقدعلوم ا

                                                           

 6و  5ينظر: املدرس النحوية،  شوقي ضيف، ص: 1 
   89و  88، ص:2000 )د.ط(، ،القاهرة، مصر ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،أسس علم اللغة، حممود فهمي احلجازي 2 
 153ينظر: املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص: 3 
 89أسس علم اللغة، حممود فهمي احلجازي، ص: 4 
 153املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص: 5 
 84ص:، 2007مراتب النحويني العرب، أبو الطيب عبد الواحد، املكتبة املصرية، بريوت، لبنان، )د.ط(،  6 
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مرو الشيباين وكتابه "اجليم" وهو كتاب خصصه للمفردات وكتــاب ابن السكيت"إصالح املنطق"وهو كتاب أبو ع

ال يرقى إىل مستوى النحو  يف التثقيف اللغوي، فاهتمام الكوفة ابملسائل النحوية كان اهتماما اثنواي سطحيا

 .1م، ولذلك جند النحو يقوم على مبادئ املدرسة البصرية يف التعليالبصري

 أعالم املدرسة الكوفية وأعماهلم النحوية : -2-ب-2

 (:197الكسائي )ت -

، أما فيما انت هناك مشاحنات واختالف بينهماهو حنوي كويف عاصر سيبويه وتذكر الرواايت أنه ك

وإذا كان ال بد من التعرف  ،ابقي كتبهضاعت  إذخيص مؤلفه فلم يتبقى منه إال رسائل صغرية يف "حلن العامة" 

 . 2الكتب النحوية اليت حتدثت عنها وذلك بنقل أرائه وحفظها من الضياع إىلالرجوع وجب عليها 

 الرؤاسي : -

ومؤلفه  ؛، وكان أول كاتب يكتب ويؤلف يف العربيةعلم ابلبصرة وعاش فيها غري معروفطلب ال

أما فيما خيص  ،من القراء الكوفيني يعد كما أن الرؤاسي  ،هتمام البصريني فلم يلتفتوا إليه"الفيصل" مل حيظى اب

مت رجع إىل الكوفة موطنه ليجد معاين القران  ،الوقف واالبتداء ،كتاب التصغري اإلقراء واجلمع  :نهامؤلفاته فنجد م

 ، وكانوا يولون اهتماما كبريا للمسائلوكان يعد مرجع الناس يف العربية (187ه معاد بن مسلم اهلراء)تعع

 .3وقد عدوا من قبل كثري من العلماء واضعي الصرف وفاقوا بذلك البصريني يف هذا اجملال للصرفية،

 هـ( :207الفراء )ت -
                                                           

 90ينظر: أسس علم اللغة، حممود فهمي احلجازي، ص: 1 
 89أسس علم اللغة، حممود فهمي احلجازي، ص: 2 
 173، ص:1994ينظر: يف أصول النحو، سعيد األفغاين، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، )د.ط(،  3 
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قرأ ، مت درس ابلبصرة على يد يونس بن حبيبجنده  اآلخريعد من النحاة البارزين يف الكوفة ،إذ هو 

رف ــــتدور حول املسائل اللغوية والنوادر والص ، أما فيما خيص مصنفاته جندهاوالزم الكسائي ،على الرؤاسي

يتبقى منه إال مل لكن هذا الكتاب قد ضاع و  ،1والنحو والقران ولديه يف هذا األخري مصنف املوسوم بـ "احلدود"

 ،يت وصلت إلينا هي:"املذكر املؤنثفهرس موضوعاته اليت نقلها ابن ندمي يف كتابه "الفهرست" ومن بني الكتب ال

 وهي كتب تناولت مصوغات لغوية . ،2األايم والليايل والشهور" ص واملمدود،املنقو 

يعد الفراء من الذين أسسوا وأرسوا القواعد يف املدرسة الكوفية وذلك من خالل أرائه ومقاييسه وما 

، كما وأنه ابتكر مصطلحات جديدة حنوية خمالفة للمصطلحات من تفسري  لبعض الظواهر اللغوية اعتمده

 .3البصرية

 أهم ما مييز مدرسة الكوفة عن البصرة :

اتساع الكوفة يف الرواية حيث أهنم ال يتشددون يف فهم الفصاحة خبالف نظائرهم البصريني الذين   -00

" حنن أنخذ  :يقول أحد البصريني يف هذا الشأن يدققون كثريا ويستقون منابع لغتهم من القبائل البدوية

 ة الريابيع وأنتم أتخذوهنا من أكلة الشواريز وابعة الكواميخ" .اللغة عن حرشة الضياب وأكل

البصريني شرط القياس  إن شرط القياس يف الكوفة ينايف شرط البصرة فعند ،الكوفة يف القياس اتساع  -00

لرمبا هدفهم من ذلك هو الوصول إىل ما هو فصيح  ، وا الكوفة فال تركز على هذا الشرطأم ،الكثرة

                   وهدف البصرة من وراء ذلك هو إرساء علم حنوي قوي املنت والسند .اندر يف اللغة 

 

                                                           

 175و  174ينظر: املرجع نفسه، ص: 1 
 89أسس علم اللغة، حممود فهمي احلجازي، ص: 2 
 158املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص: 3 
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 .1تبين الكوفة مصطلحات حنوية خمالفة للمصطلحات املستعملة يف البصرة  -08

ابلرغم من أنه كانت هناك مشادات ونزاعات يف اآلراء بني مدرسيت البصرة والكوفة ففي هناية املطاف 

، فتميز النحو يف هذه املرحلة نحو أوجه على أيدي هؤوالء، وقد عرف الاملدرستني يسريان سوايجهود حناة جند أن 

ظهرت مؤلفات عديدة عاجلت النحو و  ،فكار بدرجة مل تسمح جبديد بعدهاابالرتقاء يف البحث والنضج يف األ

منهما على حدا وكان هذا فصل النحو عن الصرف وعاجل كل واحد و  ،اباب مثل كتاب "املقتضب " للمربداباب 

 .2على يد عثمان املازين من خالل مؤله "التصريف"

، ولقد ذكر البعض ا فيها أعالمها ومدارسها النحويةكان هذا مجلة من الدراسات اللغوية عند العرب مب

طه حسني مدرستني يف مصر ، وقد ذكر ارس حنوي أخرى مثل مدرسة األندلسمنها لكن العرب عرفت مد

 .3ولكن مهما كان من اختالف يف املدارس واآلراء النحوية إال أن العرب كانوا متميزين يف النحو ،واملغرب

 الدراسات الصرفية عند العرب : -

، ومشتق وجامد ،اع الكلمـة مـن اسم وفعل وحرفان أنــــو فيما خيص اجملال الصريف فقد اهتم العرب ببي

وهذا الفرع  ،قدموا دراسات جيدة يف هذا اجملالواإلعالل واإلبدال ...، و ابإلضافة إىل بينان اللواحق والزايدات 

 .4من دراسة اللغة كان وال يزال حمط اهتمام وإعجاب واحرتام يف نظر اللغويني يف مجيع أحناء العامل

 ،ربيةدايت اليت واجهتها اللغة العمما الشك فيه أن السليقة اللغوية الفصيحة كان هلا أثرها الكبري يف التح

 لهم يهموا ويلموا وحيافظوا عليها؛وإن جميء القران كان سببا من أسباب هنضة العرب وغريهتم على لغتهم جع

                                                           

 40دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو، فقه اللغة، البالغة(، متام حسن، ص: :ولاألص 1 
 126و  125ينظر: البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، ص: 2 
 19املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص: :ينظر 3 
 36و 35علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص: ينظر: 4 
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وابلرغم من أن الدراسات اللغوية العربية جاءت متأخرة بعض الشيء عن الدراسات اللغوية الغربية إال أنه ال 

رفت أعماله قيمة لغوية وفكرية وعلمية حمضة جعلت يستطيع أحد أن يقلل من شأن الفكر اللغوي العريب الذي ع

 منه ال حمال ينافس الفكر اللغوي الغريب أبفكاره ومبادئه اليت سادت وال تزال سائدة يف العامل .

 املستوى املعجمي : -ت-2

ذكران وية من ينابيعها كما متيز العرب ابلعمل املعجمي إذ جند وبوادي احلجاز وهتامة جيمعون املادة اللغ 

، موعة مل تكن مرتبة ترتيبا منهجيااملادة اجملف ،ظ يف اجلمعكانوا يف ابدئ األمر يعتمدون على املشافهة واحلف  ،سابقا

كما   ،لعصر يدونون املفردات حيثما اتفق" كان املدونون األولون للغة يف هذا ا :أمحد أمني يف هذا الشأنيقول 

ذا كانوا يقيدون كوه ،وأخرى يف الغيث، واثلثة يف الرجل القصري ،لفرسفقد يسمعون كلمة يف ا ،يتيسر هلم مساعها

، مبعىن أوضح أن العمل املعجمي يف هذه املرحلة جاء خمتلطا غري منظم وال خيضع ألي 1ما مسعوا من غري ترتيب"

 منهج معني . 

يف القرن األول   "ابللغة"لقد عين العرب جبمع املفردات الكالم العريب وكانوا يطلقون على هذا العلم 

ديث واستمرت العناية جبمع املفردات فاهتموا جبمع وتدوين املفردات الغريبة لغريب القران وغريب احل ،للهجرة

، وكذا مجع األضداد واملرادفات واالشرتاك اللفظي، كما أولوا عناية ببيان وشرح النبوي الشريف ووحشي الكالم

احلاصل بني العرب  وذلك بعد االختالط ،ت اللغة العربية فأصبحت منهادخل الكلمات أعجمية األصل اليت

 . 2، كما وأهنم نصوا على ما يف لغة القران الكرمي من أعجميواألعاجم

                                                           

 54الوصفي والتارخيي واملقارن، صالح الدين صاحل حسنني، ص: :دراسات يف علم اللغة 1 
 327علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،  حممود السعران، ص: ينظر: 2 



جاللسانيات من التفكري إىل مرحلة النض                          الفصل األول :               
 

 

61 

اجم املعاين ــــــــــعق عليها مـــ، وكان يطلالقا من رسائل املوضوعاتــبدأت انطإن حركة التأليف يف املعاجم 

، واستمر جم العني للخليلا العمل املعجمي احلق الذي تبلورت فيه صناعة املعاجم هو معأم ،أو املعاجم املبوبة

 .1التأليف يف املعاجم حىت العصر احلديث

ه التسمية على جمموعاهتم إن لفظ معجم مل يكن مستعمال من قبل اللغويني القدماء فلم يطلقوا هذ

غم من أن العمل املعجمي عرفته وابلر ، الصحاح ، اجلمهرة،كالعني  ا كانوا خيتارون هلا اسم خاص هبا، إمناللغوية

 .2العرب منذ القدم إال أن التسمية جاءت متأخرة

 الرتتيب املعجمي عند العرب: -1-ت-2

معامجهم أايم تفنن وطرق  كان العرب موهوبني يف النظر إىل األشياء والغوص فيها فقد تفننوا يف أشكال

، فقسموا الكلمة إىل اللفظ دت تستنفذ كل االحتماالت املمكنةاملعاجم حىت كا، حيث تعدد طرق وضع تبويبها

 :3املعىن فنجد عامجهم إما على الطريقة اللفظ أوواملعىن فجاء ترتيب م

 معاجم األلفاظ . -

 معاجم املعاين . -

 قسمت املعاجم العربية إىل ثالث أنواع ابلنسبة للنظام املتبع وهي :

 ،اهيديخمارج األصوات وطريقة التقاليد مثل: معجم العني ألمحد الفر  نوع رتب الكلمات على حسب -0

 هتذيب اللغة لألزهري .

                                                           

 21و  20ينظر: املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص: 1 
 174، أمحد خمتار عمر، ص:عند العرب البحث اللغوي 2 
 175، ص:البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر3 
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ولسان  ،خري للكلمة( مثل: الصحاح للجوهرينوع رتب الكلمات ترتيبا أجبداي )حسب األول واأل  -0

 العرب البن منظور .

وفقه اللغة  ،بن سالم املصنف البن عبيد القاسمنوع رتب الكلمات حبسب املوضوعات مثل:الغريب   -8

 .1للثعاليب واملخصص البن سيده

 .2املخطط الذي بني أيدينا يعطي صورة واضحة عن املعاجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 21املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص: 1 
 177ص: ،أمحد خمتار عمر ،البحث اللغوي عند العرب 2 
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 املعاجم العربية                                                    

 

 معاجم األلفاظ                                      معاجم املعاين             

 

 معاجم األبنية                     معاجم الرتتيب اهلجائي 

 

 األلفـــــــبائي                               الصـــــــويت                      

 

 سب أسبق               حبسب أواخر الكلماتحبسب أوائل       حب

 الكلمات          احلروف يف الكلمات   

 بعد التجريد                          بدون جتريد                                          

 بعد التجريد      بدون جتريد

 املخطط يظهر ما مدى اتساع نظام التأليف يف املعاجم وتنوع طرق ترتيبها .   
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ومتثلت بداية التأليف ، ظه حبسب ما كان األسبق يف الوجودأما فيما خيص معاجم املعاين فقد رتبت ألفا

كتيبات صغرية تناولت موضوعا واحدا فقط ال غري ومن األوائل الذين ألفوا يف هذا   يف موضوع واحد من خالل 

، مت خرية األعريب الذي ألف "احلشرات"اخليل وكذلك أبو  ،عمرو ابن كركرة ألف خلق اإلنسان احملال :"أبو مالك

، فنجد وع يف جملد واحدمن موضتطور التأليف يف هذا النوع من املعاجم لنجدهم يف القرن الثالث جيمعون أكثر 

يف هذا القرن مؤلفات النضر بن مشيل ومؤلفه هو "الصفات" ابن السكيت"األلفاظ" أما العمل املعجمي الذي 

 .1"املخصص" :يعد أول عمل معجمي أوىف وأمشل هو معجم ابن سيدة املعنون بـ

 املستــــــوى الداليل : -ث-2

وحتدته يف بية اجتماعية أخالقية  عقائدية زعزعت اجملتمع العريب جاء القران الكرمي حامال يف طياته ثورة أد
، وحتدت لغته الرفيعة البيانية كل املستوايت تعبريه، جاء القران الكرمي يف صورة إعجازية فاقت أغلى ممتلكاته اللغوية

العربية ، فمجيء القران حرك النفس ظن أنه ال يوجد أحد ينافسه فيها لغة العريب الفصيح الذي كان يتباهى هبا وي
، فبحثوا يف داللة األلفاظ الدراسات حول هذا الكتاب املعجز ، ومن ذلك قامتالغيورة على لغتها للبحث

وهكذا كانت بداية الدراسة الداللية عند العرب  ،ما فتشوا فيها كلما تنوعت وتعددتومعانيها الزاخرة اليت كل
 .2مرتبطة ابلقران الكرمي

 معىن كلمة داللة يف املعاجم العربية :  -1-ث-2

دمها والالم أصالن أح تدل كلمة داللة يف معجم مقاييس اللغة البن فارس على النحو التايل "دل/الدال

والدليل األمارة  ،دللت فالن على الطريقفاألول قوهلم  ،واآلخر:اضطراب يف الشيء ،إابنة الشيء أبمارة تتعلمها

 .3تدلدل الشيء أي اضطرب" :لة والداللة واألصل األخر قوهلمالدالوهو بني  ،يف الشيء

                                                           

 288ينظر: البحث اللغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، ص: 1 
 22املعاصرة، بوقرة نعمان، ص: ينظر: املدارس اللسانية 2 
، 1989، )د.ط(، 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تح:عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ج 3 

 260و  259ص:
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داللة على أهنا هي اإلابنة وإظهار الشيء، حبيث ال ميكن للفرد أن يعرف ـــارس للـــــــــريف ابن فـــــــــــــــــإن تع

يكسب ابلتعلم، فهي إذن أو يتعامل معها إذا مل يتعلمها إذن هي اإلابنة اليت تتحقق بواسطة أو عن طريق وسيط 

  .مل تكن هناك وسائط مساعدة لذلك ال تدرك مبجرد الفطرة إذا

لة ما :" الدالبه املفردات يف غريب القران يقولأما معىن الداللة عند الراغب األصفهاين من خالل كتا

والعقود يف  ،والكتابة ،والرموز ،فاظ على املعىن ودالالت اإلشارات، كداللة األليتوصل به إىل معرفة الشيء

، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي قال ء أكان ذلك يقصد ممن جيعله داللة، أم مل يكن يقصدوسوا احلساب،

والدليل من حصل منه  ،الداللة مصدر كالكناية واإلمارة وأصل 1" ما دهلم على موته إال دابة يف األرض " :تعاىل

 .2مت مسي الدال والدليل داللة كتسمية الشيء مبصدره" ،وقادر وقدي ،يمبالغة كعلم وعلوالدليل يف امل ،بذلك

الراغب األصفهاين من خالل تعريفه للداللة يوسع من نطاقها ويفتح للداللة جماالت لسانية حمصنة وهي 

الداللة القصدية وغري القصدية يف الداللة، ف، كما أنه يركز على شارة والرمز والكتابة وحىت احلساب"اللفظ و اإل

اليت دعم هبا 14أما ذكره لسورة سبأ اآلية  ،هناك قصدية من ورائها أو مل تكن يف نظره سواء إذا كانتإذن تتحقق 

وابلرغم من وفاته إال  ،وال كامال واقفا ومتكئا على عصاهقوله فهي تروي لنا قصة سليمان الذي ظل بعد وفاته ح

 . 3يسعى ويعمل وكأنه ال يزال مأمور أن اجلن بقي

يقول " هي كون الشيء حبالة يلزم من    ( الداللة يف كتابه التعريفات816يعرف الشريف اجلرجاين )ت 

 .4"والثاين هو املدلول ،والشيء األول هو الدال ،آخرالعلم به العلم بشيء 

                                                           

 14سورة سبأ، اآلية : 1 
 247محد أمحد خلف هللا، مكتبة األجنلو مصرية، )د.ط(، )د.ت(، ص: الراغب األصفهاين، تح:م املفردات يف غريب القران، 2 
 225ينظر: مباحث يف اللسانيات، أمحد حساين، ص: 3 
القاهرة، مصر، )د.ط(، )د.ت(، ، الشريف اجلرجاين، تح:حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، التعريفات 4 
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يشري الشريف اجلرجاين من خالل تعريفه للداللة إىل قضية مهمة يف اللسانيات وهي قضية اعتباطية 

إذن فالداللة هي الشيء الذي يفضي إىل اقرتانه الضروري  ،واملدلول اليت جتسدها الداللةلعالقة  بني الدال ا

 -الصورة الذهنية–واملدلول وهو  –وهو الصورة السمعية –والالزم بني العالقة اليت جتمع الدال 

 أقسام الداللة العربية : -2ث-2

 : تنقسم الداللة عند العرب إىل ثالث أنواع

يعرف التهانوي الداللة العقلية فيقول " جيد العقل بني الدال واملدلول ذاتية ينتقل الداللة العقلية:   -1

سواء كان استلزام  ،فس األمر حتقق املدلول فيها مطلقألجلها منه إليه واملطلوب استلزام حتقق الدال يف ن

هنا التهانوي يستلزم وجود  ،1دخان للحرارة"أو استلزام احلد املعلومني لألخر كاستلزام ال النار للحرارة،

 علة خارجية للداللة يف حتقيقها .

، بني الدال واملدلول عالقة طبيعية، إحداث طبيعة من الطبائعهي داللة جيد العقل : الداللة الطبيعية -2

 2الطبيعة، والداللة الطبيعية تتجسد يف اإلشارات اليت تنتجها ت طبيعية اللفظ أو طبيعية املعىنسواء كان

وداللة  ،حركية كحركة املوج وحركة السحاب ،ة صوتية كهبوب الرايح وقصف الرعدوهي أنواع :" دالل

وداللة ذوقية كذوق  ،داللة مشية كرائحة الزهور والعطورو  ،القمر الدال على التقومي الزمين شكلية كشكل

 3كحرارة اجلسم ..."  وداللة حسية ،وكل ما يتعلق ابدراك حالة التذوقالفواكه واحلمضيات 

هي الداللة االتفاقية املتعارف عليها مبعىن هي "جعل الشيء إبزاء شيء آخر حبيث  :الداللة الوضعية  -7

 4إذا فهم األول فهم الثاين "

                                                           

، 2نشر، بريوت، لبنان، طدراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة، عادل فاخوري، دار الطليعة للطباعة وال :علم الداللة عند العرب 1 
 23، ص: 1994

 25و  24دراسة مقارنة مع السمياء احلديثة، عادل ايخوري، ص: :داللة عند العربعلم ال 2 
 6و  5املعجم وعلم الداللة، سامل سليمان اخلماش، ص: 3 
 15علم الداللة عند العرب: دراسة مقارنة مع السمياء احلديثة، عادل ايخوري، ص: 4 
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جوانب كثرية من إن اهتمام العرب ابلداللة كان واضحا يظهر ذلك من خالل أعماهلم اليت غطت 

هدات العربية الواضحة يف جمال الداللة إال أن الدراسات الداللية اليت جاءت فيما وابلرغم من اجمل ،الدراسة الداللية

 وجاءت، 1بعد أغفلت جهود اللغويني العرب القدامى ومل تذكرهم يف سلسلة االهتمامات الداللية القدمية

وأيضا البالغيني  والفالسفة،تبناها علماء اللغة وكذا علماء األصول والكالم فاهتمامات العرب متنوعة يف مأخذها 

  وجند منها مايلي : 2ابلدراسة والتحليل يف كتبهم 

 علماء اللغة : -7

  التقليبات الكالمية اليت أوردها ابن اجلين يف مؤلفه وهي أنه أفرد عدد من التقليبات املمكنة للمادة

 الواحدة وربطها مبعىن داليل واحد .

  جلزئية للمادة مبعىن عام جيمعها اللغة( والذي ربط فيه املعاين احماولة ابن فارس من خالل مؤلفه )مقاييس 

 اجملازية . حماولة الزخمشري يف معجمه "أساس البالغة "حيث فرق بني املعاين احلقيقية واملعاين

 علماء األصول والكالم والفالسفة : -9

 شرتاك والرتادف والعموم وداللة املفهوم وداللة اال ،داللة املنطوق :تناول األصوليون يف كتبهم مايلي

 .واخلصوص

 علمــــــاء البالغــــــة: -5

 3ومتثلت اهتماماهتم يف دراسة احلقيقة واجملاز وأساليب األمر والنهي وغريها. 

 

                                                           

 72، ص:1989، 1مطبعة التعليم العايل، املوصل، العراق، طحامت صاحل الضامن،  علم اللغة ، 1 
 23:ينظر: املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص 2 
 73و 72ينظر:علم اللغة، حامت صاحل الضامن، ص: 3 
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 :الدراسات اللغوية يف عصر النهضةاملبحث السادس: 

 حملة اترخيية عن الدراسات اللغوية يف عصر النهضة: -1

اإلنساين بدأ يف التطور واالنطالق أبفكاره بعيدا عن تلك القيود الفكرية الفلسفية من الواضح أن الفكر 

وكان هذا االنطالق بداية من أواخر  ، ه وانعكست على أعماله اللغويةإىل حد بعيد يف فكر  رتواملنطقية اليت أث

األفكار وبــــداية عصر جـــــديد العصور الوسطى حوايل "القرن الثالث والرابع عشر" ليكون بذلك متهيدا لنضــج 

 .1اتسم ابلعلميـــة و املوضوعية معلما خبطى واضحة يف التاريخ اإلنساين

واحلركات إحياء الرتاث اليوانين الروماين  حركة :إن بداية هذا العصر كانت نتيجة عدة عوامل نذكر منها

ت ورحالت التبشري املسيحي اليت استدعت ترمجة ورحاالت الكشوفات اجلغرافية اليت وصلت األوربيني بلغا الوطنية

كل هذه العوامل وغريها من اإلرهاصات اليت ظهرت يف أواخر العصور   شفة،الكتاب املقدس إىل اللغات املكت

 .2بدأت حتط رحاهلا يف أورواب ممهدة لعصر هو عصر النهضةو ، سطى كانت تلمح إىل مبادئ التغيريالو 

أترث بشكل واضح يف فكر العصور الوسطى هو االتصال املباشر الذي كان لعل من بني العوامل اليت 

اك ذروته أثناء احلروب نتيجة الفتوحات اإلسالمية والذي كان يف صقلية وجنوب إيطاليا واألندلس وليبلغ االحتك

اصة هبم شكلت يف الوقت اليت كانت فيه أورواب هتتم ابملسائل الفلسفية وكان العرب قد أسسوا ثقافة خالصليبية؛ 

 .3وتعلن عن ثقافة جديدة ومبتكرة حتارب الغرب يف أفكارها القدمية قوة كبرية استطاعت أن

 الدراسات اللغوية يف عصر النهضة :بداايت  -2

                                                           

   عصر النهضة : مصطلح النهضة مفهوم أورويب حمض يعين لغوايت االنبعاث والوالدة من جديد ،أما من الناحية االصطالحية
فيعين املرحلة االنتقالية اليت حدثت يف أورواب بني العصور الوسطى والعصر احلديث من القرن الرابع عشر إىل القرن السابع عشر 

 46أة والتطور، أمحد مؤمن، ص:ميالدي .) ينظر:اللسانيات النش
 329ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، حممود السعران، ص: 1 
 45ينظر : علم اللغة نشأته وتطوره،  حممود جاد الرب، ص: 2 
 45املرجع نفسه، ص: 3 
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اعترب أدب تلك  إذ ،ليت كانت سائدة يف العصور الوسطىشهد عصر النهضة تغريات جذرية يف املفاهيم ا

العصور مصدر لكل القيم احلضارية كما أن اكتشاف اآللة الكاتبة يف هناية القرن اخلامس عشر ساهم يف عملية 

تساعد على فهم النصوص  وكان هلذا دور كبري يف نشر كتب النحو اليت يف رأيهم ،لنشر للنصوص األدبيةا

كالنحو   ،ات أخرىــــو يف لغــــــة النحـــــــاه إىل دراسدــــــــة الالتينية بل تعــــــــمل يعد االهتمام منحصرا على اللغو  ،ةـــــالالتيني

مثل إعادة  ،1اإلغريقي والنحو العربي وحنو لغات أوروبية حيث ألفوا يف حنو اللغة االيرلندية والربوفنسالية والفرنسية

، كما وكان ذلك يف القرن السادس عشر"  Petrus ramousتصنيف أنواع الكلمات عند "برتوس راموس 

" الذي أكد فيها على أن النحو العربي ال يستعمل أنواع الكلمة نفسها j.Reuchlinجند أعمال "رويشلني

 .21506اليت تستعملها الالتينية يف مؤلفه عن أصل اللغة العربية عام 

قالين التأملي ويعزي هذا االجتاه ابإلضافة إىل ذلك فقد ظهر يف فرنسا اجتاه جديد يدعوا إىل النحو الع

" وقد نشروا كتاب حول النحو العقالين ويربهنون أن بنية اللغة هي نتاج Port Royalإىل مجاعة "بورت روايل

 . 3م 1600وأن اللغات ال تقدم إال اختالفا يف نظام منطقي وعقلي وكان ذلك عام ؛ العقل

ب عن القواعد األساسية لعلماء "بروت روايل" يكان هذا الكتاب الذي نشر حول النحو العقالين يع

، فأمكن بذلك للنحو أن يكون ليها أن تطابق مع متطلبات املنطقالذين يرون أن النماذج النحوية ينبغي ع

انطلق  إذ، وهلذه الفكرة أصداء كثرية عة تناسب مع جوهر كل لغات العاملابستطاعته أن يبىن نظرية حنوية جام

 .4الرتاث الراسخ للنحو املعياري يف أورواب كلها تقريبا

خر على يد األكادميية الفرنسية اليت أسسها آعرفت الدراسات النحوية  يف عصر النهضة شوطا 

م وكان أعضاء هذه األكادميية يرون أن النحو هو فن التكلم والكتابة 1647" عام j.Reuchlin"رويشلني

                                                           

 58:ينظر: دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن، صالح الدين صاحل حسنني، ص 1 
 47ر: علم اللغة نشأته وتطوره، حممود جاد الرب، ص:ينظ 2 
 58دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارن، صالح الدين صاحل حسنني، ص: 3 
 37البحث اللساين، ميلكا إفيتش، ترمجة: سعيد عبد العزيز مصلوح، ووفاء كامل فايد، ص: اجتاهات  4 
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 ،عه فهو الكشف عن العالقة بني عناصر اللغة إذا كانت طبيعية أو ثقافية وميثل دور النحوأما عن موضو  ،السليمة

التجارة والرايضة والصناعة  يف، وهذا من خالل االختالط بني الناس الستعمال اجليد وحيميه من الضياعفيصف ا

 .1الذي ينجم عنه دخول مفردات أجنبية دخيلة 

"دانيت" من بني احملاوالت اجلادة واهلامة يف دراسة النحو يف عصر النهضة  هي احملاول اليت قام هبا  لعل  

، حيث جنده يبتعد عن الطابع الفلسفي الذي ميز الدراسات اللغوية بصفة عامة ودراسة ويف وصف اللغة االيطالية

 .2النحو بصفة خاصة

إحياء اللهجات األوروبية املتنامية فكان للغة ابت تبني من خالل هذا أن عصر النهضة عرف اهتماما

؛  لغات جديدة وتقنني القواعد وإصالح أنظمة  الكتابة والتهجئة واالهتمام ابآلداب مبختلف أشكاله تواكتشف

 ،فاهيم الكالسيكيةوكان أتثرهم واضح ابمل كما وأن الواضح يف هذا العصر ختلي العلماء على الفلسفة السكوالتية

عض العلماء ينبذون اللغة الالتينية ويهامجون لغة املدارس أمثال "سريون" الذي دعا إىل اإلنسانية ابعتبارها جند ب و

 .3مرادفا للحضارة ونقيض الوحشية

عرفت الدراسات اللغوية اضطراابت عديدة من حيث املنهج واالستعمال وأخطاء يف املقدمات إال أن 
نقبة عن املعرفة السليمة العلمية مقارنة بعقلية املالفاحصة  تهضامني بعقليعصر النهضة قد عرف ثورة حقيقية يف امل

وابلرغم  ؛ألشياء نظرة ختضع للصدفة ال غريالعصر الوسيط الذي اتسم ابلغبية املطلقة فجاءت نظرته يف جمملها ل
علمية دقيقة يف  من األخطاء والعيوب الواضحة يف هذا العصر كعدم االلتزام مبنهج سليم مستقر يعطي ضماانت

القواعد اليت أاتحت اجملال للقرن الثامن عشر أن يدخل ابب اللسانيات  جلالبحث إال أنه محل مثارا كثرية أرست 
فهذا العصر  ، ولذلك يطلق على الدراسات اللغوية يف عصر النهضة ابسم "لسانيات النهضة"،4املدخل احلق

 .5األفق ععرف نشاطا فكراي واس
 

                                                           

 58والتارخيي واملقارن، صالح الدين صاحل حسنني، ص:يف علم اللغة الوصفي ينظر: دراسات  1 
 58املرجع نفسه، ص: 2 
  58و  57ينظر: املرجع نفسه، ص: 3 
 222، ماريو ابي، تر:أمحد خمتار عمر، ص:ينظر: أسس علم اللغة  4 
 46اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 5 
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 الدراسات اللغوية يف العصر احلديث :املبحث السابع :سوسري وبداايت 

 فردينا ندي سوسري : -1
 :مولده ونشأته -أ

مولدا للعالمة اللغوي الشهري يف مساء اللسانيات، اليت بفضله كما تشري   0381نوفمرب  01يعد اتريخ 

التارخيية املقارنة منفصلة يف عقليتها عن كثري من شهادات العلماء أصبحت اليوم اللسانيات جمردة من النزعة 

ينحدر من عائلة فرنسية  ؛اخللفيات الفكرية و املنطلقات الفلسفية هو العامل السويسري فردينان دي سوسري

و ليبزيغ ملواصلة دراسته، درس ما بني سنة  ابريسبروستانتية تلقى تعليمه األول جبنيف، مث انتقل إىل سويسرا إىل 

اللسانيات التارخيية واملقارنة، وعلى الرغم من أنه تلقى تعليمه على أيدي حناة جدد أمثال   0313إىل  0311

لكنه ابلرغم من ذلك خالفهم يف اجتاهاهتم وأرائهم وتصوراهتم  (leskien)ولسكني  Osthof فو كاو ست

 .1العامة

وحتصل بعدها على درجة دكتوراه  0313سنة  وأوروبيةة يف نظام الصوتيات يف اهلندأهنى دراسته برسال

املطلق يف السنسكريتية"، استمت دراساته يف بداية مشواره العلمي وذلك خالل الفرتة  ر  موضوع "حالة اجل

الدراسات  عدة مناصب منها مدير وىلت، ابالهتمام ابلنحو املقارن والتارخيي وكان ذلك بفرنسا 0330/0380

يف سنة و  ،التارخيية واملقارنة وهذا بباريس 2طلبة اللسانياتليا ويف الوقت نفسه كان حماضرا لالتطبيقية للدراسات الع

عن عمر  0808رجع إىل جنيف موطن مولده واستقر هناك واشتغل كمدرس ابجلامعة إىل أن تويف سنة  ،0380

 .3ة واخلمسني عاما نتيجة مرض السرطانتيناهز الس

 مؤلفاته:  -ب

                                                           

 003ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:   1
 10ينظر: املدارس اللسانيات املعاصرة، بوقرة نعمان، ص:   2
 000ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:    3
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  لديه جمموعة من املؤلفات الشهرية نذكر منها:

لقه فاصلة يف جمال الدراسات اللغوية فبفضله حهذا املؤلف يعد حبق دروس يف اللسانيات العامة:  -0

وهو عبارة عن جمموعة من احملاضرات  ،املمنهجة الصائبة عرفت اللسانيات طريقها حنو الدراسة اللغوية

اليت كان يلقيها على طلبته جبامعة جنيف وقد مث نشر هذا الكتاب بعد وفاته بثالث سنوات من طرف 

وكان ذلك سنة  Albert Sechehayeوالبار سيشيهاي  (Cherles Bally)صديقاه شارل ابيل 

، النور Cours de linguistique Généraleفبفضل هذان الرجالن عرف مؤلفه  0808

 .1نظرا للقيمة الفكرية والعلمية اليت احتوى عليها ةوأصبح اليوم من بني الركائز اللساني

ملا كان طالبا أبملانيا بعنوان: دراسة  كنف وعز شبابهضال عن مؤلفاه الذي انل به شهر عاليه وهو يف  ف

من معامل اللسانيات التارخيية اليت  املنجز، ويعترب هذا األوربيةيف اللغات اهلندية  تحول النظام البدائي للصوائ

وهناك مؤلف آخر والذي قدمه كأطروحة لنيل شهادة  ؛ساعدت على إرساء كثري من املبادئ اللغة اهلندية األوربية

الدكتوراه كما ذكران سابقا حتت عنوان "حالة اجلر املطلق يف السنسكرتية، كما جنده كتب جمموعة من املقاالت 

 حول اللغة مجعت كلها بعد وفاته ونشرت حتت عنوان.

Recueil des publications scientifiques des Ferdinand de Saussure 

(Genève, sonar édit 1es 22)2  

 سوسري:كرية ومبادئ الفكر اللغوي عند دي اخللفيات الف  -ت

                                                           

ار الكتاب اجلديد ينظر: البحث عن فرد بنان دي سوسري، ميشال أريفيه، تر: حممد خبري حممود البقائي، مر:اندر سراج، د  1

 08، ص: 0008، 0املتحدة، بريوت، لبنان، ط

 008اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:    2
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 (Signund Freud)وند فرويد مسوسري مولد مؤسس علم النفس احلديث سيجواكب مولد دي 

سوسري كان مولد مؤسس علم قبل عام واحد من مولد فردينان دي وكان ذلك بعد عام واحد من مولده، و 

ؤوال الثالثة عرفت العلوم اإلنسانية فبفضل ه (Emile Durhheim)االجتماع احلديث إميل دور كامي 

على مستوى املفاهيم واملناهج الكالسيكية التقليدية  ثورة واثاجتاهات معاكسة ملا كانت عليه حيث أهنم أحد

 .1اجلافة

ع يف جوهره استقاه من جمموعة هائلة من املصادر والينابيع تنو سوسري مخزون املعريف لدي دي املمتيز 

 تهوترحاالكما ساعدته البيئة العلمية اليت نشأ يف أحضاهنا نرب وأعانته على أن يبدع؛  املعرفية اليت شكلت فكرة ال

الدراسات  النحاة اجلدد الذين انتقلتتأثر أبستاذ من مدرسة ف ،من بلد إىل آخر كون من خالهلم رصيد معريف

بني اللغوية على أيديهم من مرحلة النزعة الفلسفية املنطقية إىل املرحلة التارخيية، وكانت إقامته يف ليبزج برلني 

وهرمان أستهوف:  زعماء املدرسة النحوية اجلديدة أمثال:كرب وتتلمذ على يد أواملقارن، أحضان املنهج التارخيي 

(0301-0808 )Hermamn osthoff( 0801-0300ليسكن ) وجنست و أAgust leskin 

املنهج التارخيي  نظرايتكانت على  سوسري وغريهم وابلرغم من أن نشأت دي Herman paulوهرمان ابول 

درسة رمبا يكون مضيفا ــــــم هذه املعالأن يكون هو اآلخر واحد من أ واملقارن فكان من املتوقع بل من احملتل جدا

ينزاح عنهم وخيالف آرائهم يف كثري من  هدجنإال أنه وبعكس التوقعات  ،أو مكمال يف مسريهتم أو مطورا ألفكارهم

 .2األمور وما مؤلفاته إل خري دليل على ذلك

سوسري من كل  ارب واملنابع فقد أفاد ديــــنوعة املشـــومتكانت متعددة العلمية  والتنشئة إن اخللفية الفكرية 

نهجة فكانت من خالهلا استطاع أن يكون نظرة علمية واسعة األفق ممف قطاب العلمية اليت كانت حميطة به،األ

                                                           

 .003ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:   1 

ينظر: دي سوسري: أبو اللسانيات، اخللفيات واألفكار، فوزي حسن الشايب، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع زوبد،   2
 08.00، ص 2017، 0األردن، ط
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يت عرفت فيما بعد كاره اللغوية بعيدة كل البعد عما كان سائدا يف تلك الفرتة اليت عاش فيها ونظرته الأفنظرايته و 

 التارخيي واملقارن.املنهج فعل على  ك أهنا كانت كرداجليد يدر  املتفحصفالقارئ و  ،يويةابسم البن

قد أحرز  "اللسانيات العامة حماضرات يف" 1916ال مراء أن كتاب دي سوسري الذي صدر بعد وفاته 

أسهم هذا املؤلف إسهاما كبريا يف إذ  العصر احلديث،لدراسات اللغوية يف قيمة علمية وفكرية ال مثيل هلا يف جمال ا

بعيدا كل البعد يف جوهره عن الدراسات  احملضغرز كثري من أساسيات اللسانيات حمددا بذلك جمراها اللغوي 

 التارخيية اليت سادت فرتة ما قبل القرن التاسع عشر.

يها هذه الفكرة اليت جاء هبا كان هلا سوسري فمن أشهر األمور اليت داع صيت دي  تعد الثنائيات اللغوية

ر مرة أخرى معه يف جمال الدعائم املزدوجة ــــــــــــــــارت لتظهـــــــطو  وديكسأثر سابق يف القرون املاضية عند كل من أر 

دعا للغة، كما حليل الثنائي وعلى التمن النصوص املكتوبة دال أو التفرعات الثنائية كما أكد على أمهية الكالم ب

اعي ـــــــــــا االجتمــــا يف وسطهـات فيزايئية، بل على وضعهــــــــلمسما ــــــــــــث أهنــــــــــالتخلي عن النظر إىل اللغة من حيإىل 

 . 1سوسري إىل أمور عدة سوف يتم التعرف عليهادي  تعرض و

 ة:يالثنائيات السوسري   -ث

شكل جمموعة من الثنائيات، وهو بذلك يرى أن اللغة  سوسري النظرية واللغوية على جاءت آراء دي 
سوسري شائعة الثنائيات اللغوية اليت طرحها دي هذه  تقسم إىل مخس أو ست ثنائيات أو أزواج من القضااي "تعد

 .2يف الدراسات اللغوية ويف الفكر اإلنساين استطاع من خالهلا تعزيز  العالقة بني الفكر واللغة توطيدها
 (Langue / Parole)ثنائية اللغة والكالم: -0

الدراسات القدمية عرفت اللغة مرادفا للكالم يف حني أن اللغة ف ،سوسري بني ثنائية اللغة والكالمفرق دي 

تعين يف جوهرها وحقيقتها أهنا نظام اجتماعي، ومعىن هذا أن  (langue)واليت يقابلها يف الرتجم الفرنسي 

انطقا هبا، فاللغة ليست فقط عبارة عن  دهأنه ال ميكن ع سية أو األملانية مثال إالشخصا ما يتحدث ابلفرن
                                                           

 .000ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:   1
 .81سوسري: أبو اللسانيات: اخللفيات واألفكار، د.فوزي حسن الشايب، ص   2
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توصيل  بغيةمنطوقات مسموعة فهي نظام كامن يف ذهن املتكلم، وهنا يكمن الفرق هناك لغات نستعملها وذلك 

لنظام، والصلة الكالم هو األداء الفردي الذي يتحقق من خالله هذا امعينة، ف يتحدث بلغةرسالة ما لشخص 

سوسري من خالل هذه الثنائية مييز بني أمرين مهمني أي ، فدي بينهما هي صلة اجلوهر اللغوي والعرض الكالمي

منوذج  يقيسظاهرة الكالم الفردي الذي  بنيبني لغة اجلماعة املتكلمة اليت توجد يف الوعي الكالمي لكل فرد و 

 . 1اللغة 

معه اللغوي داخل جمتسوسري هي جمموعة من املبادئ والقواعد اليت يكتسبها الفرد إن اللغة يف نظر دي 
ية والداللية و نحية والرتكيبة والتوهي مستقرة يف ذهنه املتكلم، فاللغة هي عبارة عن جمموعة من القواعد الصو 

ون هذه األمور كلها مرتبة ومستقرة يف ذهنه أما الكالم ـــــــــــه تكــــــــــــق الفرد بلغتــــــــــني ينطــــــفح ،واملعجمية والصرفية
كس لشخصية الفرد أما اللغة شيء عا  املتكلم يف تعابري، فالكالم هو غهايفيصفهو التحقيق الفعلي هلذه القواعد 

 جمرد كامن يف الذهن.

 ثنائية الدال واملدلول:    -2

يف سوسري هي عبارة عن جمموعة من العالمات، والعالمة هي وحدة مهمة وأساسية إن اللغة يف نطر دي 

  (Signifiant/signifier)عملية التواصل بني أفراد اجملتمع، وهي حتوي جانبني أساسيني مها: الدال واملدلول: 

ي هو الصورة الصوتية ا أـــي تدل على شيء مـــــــة التـــورة السمعيــــ: ميثل الدال الصSignifier الدال:  -أ

 أو املنطوق.

رة املفهومة اليت مبعىن أنه الصو  ،ميثل املدلول التصور أو الشيء املعين (Signifiant)املدلول:  -ب

 .2الذهين لذلك املنطوق أي الدالتعرب عن التصور 

                                                           

 11ينظر: املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص:   1
 .001اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:   2
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أي ليس بني الصوت الذي هو جانب  ،واسمه للعالمة أهنا ال تربط بني شيء سوسري يف تصور يرى دي 

املتلقي أي االنطباع الذي خيلفه وتستقبله  ا يرتكه ذلك الصوت من أثر يف نفسمادي فيزايئي، بل هي م

عملية فوهو بذلك قد وضع فروقا جوهرية فاصلة بني علم العالمات وعلم املوجودات يف العامل اخلارجي،  ،1حواسنا

 نطاق النفسي ال غري.الداخل   تتم إالالتوليد بني )الدال واملدلول( ال

 اطية العالمة اللغوية:بتعا -

سوسري  يوهي صفة دائمة عنده، وال يقصد د االعتباطية ملبدأ ختضعسوسري أن العالمة اللغوية يرى دي 

فالفرد ال ميكنه أي يغري يف دليل سبق واتفقت عليه جمموعة لغوية  ؛أن الدال خاضع إلرادة املتكلم واختباراته

 .2سابقة وإمنا يعين أنه هناك رابط طبيعي أو سبيب يربط بني الدال واملدلول

ية لعالقة الدال مع املدلول خيالف مكان عليه يف الدراسات اللغوية طسوسري هبذه النظرة االعتبادي 

وهو ما عرف  ،بني االسم الذي كانوا يعنون به الدال واملسمى طبيعيةعالقة  السابقة اليت كانت تؤمن أبن هناك

تغيري مهما كان نوعه أي ية العالمة يف نظره ال توحي أبنه مكان الفرد أن حيدث طسوسري ابملدلول، إذن اعتبا دعن

 متيت أبي صلة طبيعية للمدلول. يف الدال ألن العالمة يف حقيقتها اعتباطية ال

نا بذلك أن اللغة يف تغيري ان أخرى متغرية مربهياحاللغوية أبهنا اثبتة أحياان وأ العالمةسري يصف دي سو 
ية الكبرية، والبنية ات، فاللغة كما يقول ترومان: "الثروة املفرداتوابلرغم من أن هذا االجتاه خيضع لتناقض ،مستمر

ورها ضارية، يف أعماق ذاللغة ملك اجلميع، وأن جود الذي مييز اللغة، ابإلضافة إىل كون ماللغوية املعقدة، واجل
يف  اثبتة يف معظمها ومتغرية يالتاريخ وحنن ورثناها عن األجداد وما علينا إال تقبلها" فاللغة إذن موروث اترخي

 .3بعضها وحسب سوسري فإن التغري حيدث جراء تعاقب األجيال وال ميكن أن يكون تغري عام جدري يف اللغة

 

                                                           

 . 10، ص: 0000اللسان اللغة والكالم من التفريط السياقي إىل اإلفراط النسقي، خمتار لزعر، دار الكتاب احلديث  اجلزائر،   1
 .129و  128أمحد مؤمن، ص:ينظر : اللسانيات النشأة والتطور،   2
 38ينظر : سوسري أبو اللسانيات اخللفيات واألفكار، فوزي حسن الشايب، ص:   3
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 الوصفية( الدراسة الدايكرونية )التعاقبية التارخيية الزمانية. اآلنيةالدراسة السنكرونية )ثنائية:  -7

 الدراسة السنكرونية )اآلتية الوصفية(: -أ

ة بعينها، حلظأي أهنا تعاجل املوقف اللساين يف  ،1هذه الدراسة تعين دراسة اللغة يف نقطة معينة من الزمن

 .2للغة مامبعىن أهنا تصف احلالة القائمة 

 الزمانية(  و ية/ التارخييةقباعالدراسة الدايكرونية )الت -ب

أي أهنا تعين بتاريخ اللغات وابلظواهر   ،3هذه الدراسة تعين دراسة التغريات اليت تصيب اللغة عرب الزمن

 .4اللغوية غري املختزنة يف الوعي اللساين هلؤالء املتكلمني أنفسهم

عرفت الدراسات اللسانية فرتة ما قبل القرن العشرين ابلدراسات التارخيية ولكن مبوجب حلول القرن 

أبفكاره إىل  اودع ،أبن الدراسة التارخيية ال تكفي لدراسة الظواهر اللغوية تأر العشرين وبروز أفكار سوسري اليت 

املنهج التارخيي ولكن يفصل بينه وبني املنهج  ينكر وجود فهو مل ،املنهج الوصفي الذي يعترب ضروري يف الدراسة

يف حني املنهج مر الزمان فاملنهج التارخيي يتتبع الظاهرة اللغوية على  ،لكل واحد منهما دوره اخلاص إذ الوصفي 

سوسري بني هذين النوعني من الدراسة وهلذا ميز دي  –ليدرس احلالة يف وقتها احلايل   رائياستق آينالوصفي هو 

 –اليت تصف اللغة يف حالتها املتواجدة عليها بينما الدراسة الثانية  اآلنيةالدراسة السنكرونية  –ىل فاألو 

 مراحلها الزمانية. خمتلفالدايكرونية )التعافية التارخيية( واليت تتبع تطور اللغة عرب 

                                                           

 .008و003نظر: اللسانيات النشأة والتطو، أمحد مؤمن، ص:   1
  11سوسري أبو اللسانيات اخللفيات واألفكار، فوزي حسن الشاب، ص:   2
 11، فوزي حسن الشايب، ص: سوسري أو اللسانيات اخللفيات واألفكار  3
 30املدارس اللسانية، بوقرة نعمان،ص:   4
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 ،األشياء من وجهات خمتلفة بني الدال واملدلولتكسي اللغة حقيقة يف ذاهتا كوهنا نظام من املواقف بني 

واليت البد  ،على اللساين التعامل معها وفق حماور اليت تقع فيها هذه املسائل اليت يتعامل معها فرضهذه احلقيقة ت

 من أن حتدد على حمورين اثنني مها: احملور األفقي واحملور العمودي والرسم التايل يوضح ذلك.

 يات(ات اآلن( هو حمور املتزامنب-ول: )أاحملور األ

 د( هو حمور املتعاقبات-احملور الثاين: )ج

 

وهو حمور ال يستطيع اللساين التعامل معه إال مع أمر واحد، كما أنه حيوي على مجيع األمور املتعلقة ابحملور األول 

 .1مع ما طرأ عليها من تغريات

 والعالقة االستبدالية.والرتابطية(  ثنائية: العالقات )الرتكيبية -49

 ة: كيبالعالقة الرت  -أ

متداخلة ومتقاطعة فيما بينها من ة على أهنا جمموعة من العالقات لغيز العمل السوسريي أبنه نظر إىل المت

ها العالقة متثلخالل حمورين أحدمها أفقي ونعين به العالقة الرتكيبية والثاين عمودي، فالعالقة الرتكيبية هي اليت 

ضفي كل منها معىن إضايف على الكل، ياألفقية بني الوحدات اللغوية ضمن السلسلة الكالمية الواحدة، حيث 

تكون هلا قيمة إال بتقابلها مع الوحدات اللغوية اليت  والوتكون يف حالة تقابلية مع الوحدات اللغوية األخرى 

إذن العالقة الرتكيبية هي   ،2بكياخلطية على هذه الرتا  ويطلق اسم األنساق ،قها أو تلحقها معها مجيعاتسب

كما   ،بني الفعل والفاعل أو املبتدأ أو اخلرب أو غريها من املسندات اليت تسند إىل اجلملة لتكملها إسناديةعالقة 
                                                           

 18-10سوسري أبو اللسانيات اخللفيات واألفكار، فوزي حسن الشايب، ص:   1
 080ينظر:اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص:  2 

 ب أ

 ج

 د
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ألمور صفات وغريها من االواإلعراب واشتقاق و يف تركيب اجلملة من أدوات الربط  أهنا ختتص ابألحكام اليت تفيد

 اليت تفيد الربط وتسند الرتكيب.

 العالقة االستبدالية:   -ب

بعض يف سياق واحد، أي أهنا العالقة الهي العالقة بني الوحدات اللغوية اليت ميكن أن حتل حمل بعضها 

 موجودة بنيىن، ومبعىن آخر أهنا تعكس عالقة اليت تقوم بني الصيغ والوحدات اللغوية، وما يرتبط معها من مع

ح لنا أنه ضو يبل موجودة يف الذهن واملثال التايل  ،عالمات يف مجلة ما وعالمة أخرى غري موجودة يف اجلملة أصال

 إبمكاننا أن نعوض كلمات التالية بـ:

 أصبح اجلو صحوا

 صار املناخ رطبا

 كان األمن منعدما

ألمن والبحر والطفل وكلمة صحو: بـ ميكننا أن نستبدل                 أصبح بـ كان وأضحى وكلمة مناخ بـ: ا

 . 1...رطبا، ومنعدما 

 ثنائية الشكل واجلوهر: -5

السوسريية البنيوية يرى سوسري إن التمييز بني الشكل واجلوهر أمر حاسم وهو شيء قاعدي أساسي يف 

ويف كل الدراسات اللسانية احلديثة، يرادف مصطلح الشكل عند سوسري مصطلح البنية، ومفهوم الشكل والبنية 

ل اربط مدلول ما بدمات، وهو يف الواقع جمرد كل لغة ضمن منظومة العال  عليهيعطي التقطيع املتميز الذي تقوم 

                                                           

 080اللسانيات النشأة والتطور، أمحد مؤمن، ص: 1 
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أبعاد  وأو املادة يف نظر سوسري يرمز إىل شيء مادي ذية، أما مفهوم اجلوهر تأي الربط بني فكرة وصورة صو 

 .1مكانية وزمانية

 )الصوت، والفكر( أي يتتشكل ماداللغة وعن طريق  ،اتغإن املادة الصوتية ختتلف حسب اختالف الن

 قيمةال فالشيئني )الصوت والفكرة(،  نغة إذن يف هذه احلالة هي الوسيط الذي جيمع هذال)الدال واملدلول(، فال

 للغة وال وجود هلا إذ مل يكون هناك رابط بني الدال واملدلول.

 ثنائية القيمة والداللة: -6

يعتقد أن  إذ  ،سوسريفهومي القيمة والداللة يف نظر دي يف حقيقة األمر  أن هناك تداخل شديد يف م

تعد عنصرا من فامهية املومه اخلاص، يظهر هذا االختالط من أن القيمة إذ نظرا إليها من الناحية لكل منها مفه

عناصر الداللة يف حني هذه األخرية أي الداللة فهي تعين أو ترمز  إىل املاهية أو اجلنس أو صنف األشياء حيث 

  Pierre Achardيقول بيار أشار: 

 .2يتحدد مفهوم الداللة من خالل عملية جتريد أتثريات املعىن احملتملة والنامجة عن اختالف األشكال""

عنصر واحد من عناصر الداللة ومن الصعب أن  السوسري يرى أن القيمة ما هي إوعلى حد اعتقاد دي 

 قابل للصورة الصوتية،متثل سوى اجلانب املال نقول أن الداللة تعتمد على القيمة ومع ذلك تتميز عنها، فالداللة 

عنصر من وجود العناصر  األخرى يف اللغة نظام من العناصر املعتمد بعضها على بعض، حيث تنتج قيمة كل ف

 .3وقت واحد

سوسري  قيمة فكرية كبرية يف جمال اللسانيات أهلت بذلك الثنائيات اللغوية اليت وضعها دي لقد أحرزت 

ومن خالهلا انطلقت كثري من الفرضيات والنظرايت اللغوية منها  العلمية،الدراسات اللغوية إىل جمال الدراسة 
                                                           

 88-83ينظر: دي سوسري أبو اللسانيات، اخللفيات األفكار، حسن الشايب، ص:   1
 000و  000املرجع نفسه، ص:   2
علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، تر: يوئيل يوسف غزيز، مر: مالك يوسف املطلب، دار افاق العربية للصحافة والنشر،   3

 .080، ص 1985بغداد، )د.ط(، 
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ال ف ،البحث العلمي اخلاص يف هاسوسري هلا موقعال تزال إىل حد اليوم ثنائيات دي املعارض، و هلا ومنها  ةاملؤيد

 يستطيع أحد أن يتجاهلها أو يتجاوزها يف دراسته للغة. 

تعرف طريقها  ة علمية منهجية فتح هبا األبواب للسانيات كيلقد جاءت دراسة سوسري يف الواقع دراس

أضحت فى األفكار الفلسفية املنطقية، عرفت اللسانيات مع سوسري االستقاللية لى علخحنو الدراسة اجلادة وتت

فهو صاحب املقولة الشهرية يف عامل الدراسات يدرس اللغة دراسة وصفية، قل بذاته الذي ستاليوم العلم امل

أهنى سوسري  اللسانية: إن موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة يف ذاهتا وألجل ذاهتا" وهبذه العبارة

بداية عهد جديد و اللغوية بحث معلنة عن نظرايت جديدة يف جمال ال راساتدحماضراته لتنطلق بذلك كثري من ال

 سوسري أتسست املدرسة البنيوية الشهري آبراء وأفكاره. وانطالقا من أفكار دي  اللسانيات، يف عامل

اإلغريق واهلنود والرومان والعصور الوسطى  إن التفكري اللغوي يف العصور اليت سبق احلديث عنها وهي:

 هايف أواب والعرب وعصر النهضة يعد البوابة الكربى اليت فتحت األفاق أمام لسانيات القرن العشرين أبفكار 

وابلرغم من أن الدراسات يف  ،ذاته له منهجه وأسسه يف الدراساتمهدت الطريق لظهور علم قائم ب اوفرضياهت

عد جتربة الواعية كرست حلل مشكالت و فرضيات علمية يف بيئة معينة احتواها وعاء ت السابقة تلك املرحل

ليعرف طريقه حنو الصواب من حيث  نية اليت مر هبا التفكري اللغوي،فلسفي منطقي سيطر على مجيع احلقب الزم

غاية العلمية مدوية صحة السند وقوة املنهج وسدادة العقل ليتبلور كل ذلك خالل القرن الثامن عشر بنظرايت يف 

 . منية التالية وحىت عصران احلايليف مجيع أحناء العامل كتب هلا االستمرار على مر احلقب الز 

، فال يستطيع أن ينكر نتائج الدراسات اللغوية السابقة ال مراء أن اللسانيات احلديثة استفادت كثريا من 

ال اليوم حمل أنظار اللسانيني كقضية العالقة بني الدال أمهية للدراسات اإلغريقية اليت بنيت على فرضيات ال تز 

وجهود اهلنود يف تبيان احلقائق اللغوية ووصفها وصفا  ،ابملسمىوهي ما عرفت يف السابق بعالقة االسم  ،واملدلول

العربية  دقيقا موضوعيا منضبط املقاييس وكذا جمهداهتم يف جمال الصوتيات ،وال جدال يف أن الدراسات اللغوية 

حىت وإن كانت متأخرة زمنيا إال أهنا خلدت براعة يف جمال الدراسات النحوية والصوتية والداللية واملعجمية وال 
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و عصر النهضة هو عصر بوابة اللسانيات فيه  ،يف مجيع أحناء األوساط العاملية يزال صوهتا واىل حد الساعة مدوي

 ة الفلسفية املنطقية .نضجت األفكار و انسلقت العقليات عن السليق

قد ال نغايل إذا قلنا أنه بفضل الدراسات اللغوية اليت عرفتها العصور ما قبل القرن الثامن عشر مبا فيها من 

جتارهبا الناجحة و أخطائها، أرست اليوم علم اللغة احلديث ليصبح علما ينافس العلوم األخرى يف الساحة 

 العلمية.

 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

83 

 د:ــــــمتهي

اتب له الداا  االرااج ، ضفلمال اللغة مل استقل  علم ا ضفالاهل عل  الللم  االنوم  الضفةاللغة أبعمت 

مظهرهل اخللرجي تكتسي حلة حىت اا  النت اللغة تبداا يف  ،صلنع المحيد لكل املمارد الللميةضفهي ال ،ااالستمرار

الكن هنل إذ تلترب اليدة اجملتمللت؛ التماصل االتنلهم بني البشر الذين ال يستطلم  أ  حييما يف اجملتمع بدا 

املتنحص  يف ماممهنل الداخلي يدرك أهنل ليست ضفقد للتماصل اإمنل تكتسي دامل حلال جتلل موهل زئبقية 

 ضفهي املرجع الذي حيمي أشكلل متلددة . ،، ضفال نكلد جند علم خيلما موهلاملذهب

انكب الدارسم  عل  دراستهل ااالهتمل  هبل  ،لقنظرا للقيمة اليت تكتسيهل اللغة موذ ظهمرهل مع أال خ

من حيث أهنل  ،دارهل النللل إىلدامل إال ايشريا   همإذ جند سماء من الولحية الوظرية أا من الولحية التطبيقية،

 االنوم  .موطلق الللم  

ضفللللمل اللغمي ضفرديول   ،لاليت اجهت األنظلر إىل االهتمل  االلولية هب بلدرةال ال   القر  التلسع عشر إ  

اضفتحت األبماب للدة ، ني إىل يممول هذا يف الللمل اكلدي سمسري يوهي حملضراته اليت لقيت راجل موذ ذلك احل

قملته الشهرية إإ  ممضم  علم اللسلنيلت المحيد ااحلقيقي مب دراسلت متخذة اللغة ممضمعل لدرسهل ادراستهل  

هم اللغة بذاهتل الذاهتلإ ضفبلد مل النت دراسة اللغة ااالهتمل  هبل يلرف ابلتجربة الالااعية امل عرضفولهل يف النصل 

ة سه يدعما من خالاهل إىل دراسة اللغا األال أصبحت من خالل مقملته اليت استخلصهل يف هنلية حلقلت در 

، اضفيمل سيأيت نتطرق إىل علم اللغة اللل  اعلم اللغة   يكم  هولك دخل لألممر اخللرجيةننسهل الونسهل دا  أ

 التطبيقي من حيث الولحية املنلمهية .
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 : تعريف علم اللغةاملبحث األول : 

  :تعريف علم اللغة العام -أ

إذ جنده يدرسهل من حيث  ممضمعل له،علم اللغة هم الللم الذي يبحث يف اللغة ضفيتخذهل إذا قلول 

أا بني جمممعة من هذه  يدرس اللالقلت الكلموة بني اللغلت املختلنة،ا  ،حي المصنية االتلرخيية ااملقلرنةالوما

أب  علم اللغة  ضفيمكوول القمل  ؛1اعالقتهل ابلوظم االجتملعية املختلنة اظلئف اللغة اأسلليبهل املتلددة، اللغلت

إدا أردان تبسيط تلرينه جنده  ا ،...تارب أغمار جذاره إىل ال الللم  اإلنسلنية من اتريخ اجغراضفيل اعلم اجملتمع 

اهذا مل يظهر من خالل الدراسلت  ،2"دراسة اللغة على حنو علمي"أي أ  علم اللغة هم  ،يكتسي احللة الللمية

ية بليدا ال البلد عل  االنطبلعية   موهجل علميل يف دراسلهتم اللغم يوهجم  م لللغميضف ه،اللغمية املطراحة يف جملل

 ضفللم اللغة حيىن موحل علميل ممضمعيل . ،الذاتية

هي الللم الذي يدرس اللغة اإلنسلنية دراسة تقم  عل    LINGUISTIQUEاللسلنيلت إ   

 .3اصف املليوة المقلئع يليدا عن الوزعة التلليمية ااألحكل  املليلرية

اهم هبذا  ،4يلرف ملريمابي علم اللغة يف اتلبه أسس علم اللغة عل  أنهإالدراسة الللمية للغة االلغلتإ
للغة األ  ابيهتم  ااإلنسلنية اليت تتللق بسلئر األلسن البشرية  التلريف يرمي إىل أ  علم اللغة خيتص ابللغلت

  االلغلت األجوبية األخرى  .
مقملة سمسري ضف 5إهم دراسة اللغة لذاهتل امن أجل ذاهتل ،ممضم  اللسلنيلت الصحيح االنريد إ إ 

إالللم الذي يدرس اللغة يف ذاهتل امقصمدة لذاهتل دراسة علمية  هذا االجتله الللميالشهرية تلخص لول ال مل يلويه 
                                                           

، 3،1997املدخل إىل علم اللغة امولهج البحث اللغمي، رمال  عبد التماب، مكتبة اخللجني، القلهرة، مصر، ط يوظر: 1 
 07ص:

 17مدخل إىل علم اللغة ، حمممد ضفهمي احلجلزي، ص: 2 
 15مبلدئ اللسلنيلت، أمحد قدار، ص: 3 
 29أسس علم اللغة، ملريمابي، تر:أمحد خمتلر عمر، ص: 4 

5 COURE  DE LINGUISTIQUE Général ,DE SOUSSURE ,PAYOTA , 
PARIS , 1983 ,P :232 
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  ،اللغلت اإلنسلنية داخل اجملتمللتإ  علم اللغة ال يقم  عل  التمييز بني لغة الغة أخرى بل جنده يهتم جبميع  ،1إ
هذه اللغلت من  امل يهتم برتايب ال لغة ابكينية استخدامهل من قبل أضفراد اجملتمع الذين يتكلمم  اللغة ابلالقة

 .2اهجة إىل أخرى اايف تتطمر بتطمر الزمن 
ااحدة  اال يوصب اهتملمه عل  لغة  ،هلــــــــة من اللغة حبد ذاتــــــــــــــلدته الللميــــــــــم اللغة مـــــــي علــــــيستق

حملاال يف ذلك  ،لأنماعهل اأشكلاهمن التملن يف اللغلت عل  اختالف يستمدهل اإمنل  ،الللربية أا النرنسية مثال

 .قة ااصلة بني اللغلت اإلنسلنيةالمصمل إىل النرضيلت ااستخالص الوتلئج ااحلقلئق الللمية ليشكل يف األخري حل

يصف اللغة اصنل علميل اضفق  إذ ،اضفق موهج حمدد أا نظرية مليوة ،ضفللم يدرس اللغة دراسة علمية حماة

للغة هم علم ممضمعي ال دخل لألحلسيس يف املوظممة الللمية اليت يتللمل ملهل إذ  علم ا، 3مستمايهتل احملددة

إليه بتصمراته  جيذهبمل استقطلب الدارسني احىت املتطللني عل  هذا الللم حماتصمره الللمي الماقلي جيلل من 

 الماقلية . 

 تعريف علم اللغة التطبيقي: -ب

مليوة عل  الللمية استولدا إىل علم اللغة اللل  إلكل علم تطبيقلت  موطلقلهتلتبين اللسلنيلت التطبيقية 

 . 4ضفلللسلنيلت التطبيقية من هذا املوطلق هي يف عالقة تبلية مع اللسلنيلت الللمةإ ،صليد اململرسة التقوية

الللمل  ابلرغم من أ  اللسلنيلت ضفر  علمي يارب جبذاره إىل المراء إال أ  اعتملده اللم مل يتبلمر إال مع

 لذلك جند اللسلنيلت ،ابلارارة إال أنه علم حديث نسبيلضفهذا يميف  ،ري ابلممنيلداللغمي ضفرديول  دي سمس

 

                                                           

 David، نقال عن )260، ص:دراسلت يف علم اللغة :المصني االتلرخيي ااملقلر ، صالح الدين صلحل حسوني 1 
Crystals ,the lingustics,p 65. )  

 27يوظر:دراسلت يف علم اللغة المصني االتلرخيي ااملقلر ، صالح الدين صلحل حسوسن ، ص:  2 
نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة ااتسلب املهلرات اللغمية األسلسية، عبد اجمليد عيسلين، دار الكتلب احلديث، القلهرة،  3 
 13ص: ،2011، 1ط
)د.ط(،  ، دمشق،طبلعيةاللسلنيلت التطبيقية، شلرل بمتم ، تر:قلسم مقداد احممد رايض املصري، دار المسيم للخدملت ال 4 

  07ص:)د.ت(، 
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 1املوهجية الوظرية لللم اللغة اللل   ااتملتأتيت بلد أ  التطبيقية أا علم اللغة التطبيقي  

ظهمر االهتمل   معمتزامول  1946ظهر سوة علم اللغة التطبيقي إذ  هم حقل من حقمل اللسلنيلت 

ضفلللسلنيلت التطبيقية ال  مهلمهل تطبيق حصيلة الوتلئج اليت تمصلت إليهل  ،2مبشلال تلليم اللغلت احلية لألجلنب

 .3اللسلنيلت الللمة عل  عدد من املهل  الللمية االسيمل تدرس اللغة

د من ضفهم يسلط الامء عل  اللدي ،بتلليم اللغلت ليس ابألمر ااهني إ  اهتمل  اللسلنيلت التطبيقية

 إذ جند تنرعه يشمل عل  ختصصلت عديدة موهل : ،اجلمانب التلليمية

 تلليم اللغلت االتخطيط اهل . -1

 طرائق تدريس اللغة اتصميم البحمث ضفيهل. -2

 تصميم اختبلرات اللغة . -3

 إعداد مماد تلليم اللغة اتصميم البحمث ضفيهل . -4

 ااتسلب اللغة اتللمهل . -5

 املليوة يف تلليم اللغة .المسلئل  -6

 الثولئية اللغمية اأاثرهل الونسية ااالجتملعية االرتبمية . -7

 الدراسلت التقلبلية بني اللغلت . -8

 حتليل األخطلء اللغمية. -9

 4حمم األمية  -11

                                                           

، 1الرابط، دار الغرب اإلسالمي، بريات، لبول ، ط1987يوظر:تقدمي اللسلنيلت يف األقطلر اللربية اقلئع نداة جهمية أضفريل  1 
  217، ص:1991

 11، ص:2009، 1دراس يف اللسلنيلت التطبيقية، صلحل بلليد، دار هممة للطبلعة االوشر االتمزيع، اجلزائر، ط 2 
 15، ص:2004، 1مدخل  إىل اللسلنيلت، حممد حممد يمنس علي، دار الكتلب اجلديد املتحدة، بوغلزي، ليبيل، ط 3 
 219ة جهمية، ص:تقدمي اللسلنيلت يف األقطلر اللربية، اقلئع ندا  4 
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يالحظ أ  هولك رابط  تستنيد اللسلنيلت التطبيقية من مجيع الللم  اإلنسلنية ااملتملن يف هذه التنرعلت

ضفللوظرايت اليت خرجت هبل اللسلنيلت التطبيقية النت مستقلة من  ،اعلم االجتمل :علم الونس الرتبمي بيوهل ابني

ضفتلليم اللغة اتللمهل يتطلبل  متلول جيدا يف علم االجتمل  ابعتبلر اللغة اليدة اجملتمللت اال ميكن  ،ضراب ملرضفية

ضفللوظرايت  ،تمع صلنع النرد الغته ااذا علم الونسضفلجمل ،ألي دراسة لغمية مهمل النت أ  ال توطلق من اجملتمع

املشلال اللغمية اليت يللنيهل الكوة االثأأثة ال هذه األممر اهل ا  علمل قمي يف اينية مللجلة الطنل، الونسية اهل

 جمانب ننسية ال بد من علم اللغة أ  يسلط الامء عليهل .

ميلدين أخرى من الدراسة ضفوهيك عل  اهتململهتل استطلعت اللسلنيلت التطبيقية يف زمن اجيز أ  تقتحم 

 اإ  ال  من الصلب حتديد جملالهتل ،قمل ملرضفية ميكن اصنهل أبنشطة لسلنية تطبيقيةحبجندهل هتتم بتلليم اللغلت 

 احلقل اإلجرائي ضفممل ال شك ضفيه أ  اللسلنيلت التطبيقية هي التنليل احلقيقي لكل ملطيلت الوظرية اللسلنية يف

، امل الدراسلت اللسلنية التطبيقية إال ت للغة حقهل يف الرؤية املمضمعيةاذلك أ  اللسلنيلت الللمة أعط ،للغة

انحية يف ذلك موهج علمي مرتكزة عل  إطلر  ؛استثملر لوتلئج احلصيلة يف الدراسلت الوظرية يف شكلهل التطبيقي

ااهذا السبب يصلب ضبط  ،رار الظماهر اللغميةللكشف عن أس ،تكز إجرائينظري له مرجلية ملرضفية امنلمهية امر 

  ابلللم  اإلنسلنية األخرى .جملالت اللسلنيلت التطبيقية ااملبحث املمايل يكشف عن اللالقة اليت تربط اللسلنيلت 

  عالقة علم اللغة ابلعلوم األخرى:املبحث الثاين :

لاز ذلك إىل مل ـبشري ضفقط، بل هي تتجال ميكن اعتبلر اللغة يف أي حلل من األحمال جمرد أداة تماصل 

لة اليت علشهل ــــــمر احليــــــــــــمرة من صــــــــــاحلالري، اصئف، هي اإلرث ا النكر الثقليف ا ن المظلــم أمس  ا أرق  مـه

 التلريخ. ر  م  ا يليشهل أبولؤهل، جمسدة يف نشلطلهتم ا إجنلزاهتم اإبداعلهتم عل

يف ضفرتة زموية مل النت تلد اسيلة للتماصل البشري إال اهنل استطلعت أ  تنرض  عل  الرغم من أ  اللغة

اليت عرضفتهل من قبل القدملء يف عصمر  ، انهيك عن االهتململتالتلسع عشر لم ا ذلك خالل القر لاجمدهل ا
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ا دراسة،  من حماهل الدارسم  ضفأشبلمهل حبثل االتف ،ضفسطع نمرهل ا دعل صيتهل لرتسي قماعدهل ا قمانيوهل القدمية

ل غلايت ا أهداف حمددة، ضفلهتمت ابلسلمالت اإلنسلنية ا االجتملعية ا غريهل عل  صلرت من الللم  اليت اها 

 اختالضفهل ا تومعهل ا تنرعهل.

ارارة إىل تلد اللغة احللقة الماصلة بني علم اللغة ا مجيع ضفرا  امللرضفة األخرى، ا هذه اللالقة أدت ابل

الوظل  اللغمي بكل  خنلايالتللا  املشرتك بيوهل، ضفكثري من البحمث الللمية تستلني به امسيلة للكشف عن 

مستمايته، ضفلللغة هي المعلء احللضن لكل هذه الللم  الذي تستمد موه ملطيلهتل ا متده مبلطيلت أخرى، ا هذا 

اللغة االجتملعي للم ا  م  األخرىمل سوحلال أ  نكتشنه من خالل عالقة علم اللغة ابللل

Sociolinguistique  اعلم اللغة الونسيPsycholinguistique  اعلم اللغة اجلغرايف

Géolinguistique  رابملمجي نثاألاعلم اللغةAnthropologique  

 عالقة علم اللغة بعلم االجتماع: -أ

وتقل إىل اآلخر ت هي األداة اليت توتقل من خالاهل األضفكلر، ا هذه األضفكلر اسيلة، ا  اللغة رمز التلبري ا

حسب مل يقتايه املقل ، سماء عن طريق جمممعة من األلنلظ ا املنردات أا بطرق أخرى،  اضفقل لقمالب خلصة 

ة من بيئة ال ذلك تنرضه مستلزملت ا أحمال اجملتمع اللغمي، الذلك جند اختالف يف األمنلط ا األشكلل اللغمي

ا عذابة  أانقةإىل البيئة احلالرية اليت متيل إىل رقة ا  ،داية صحرااية اليت متيل إىل خشمنة ا احشية اللنظب

 1اللنظ

ة هي نتلئج اجملتمع ــــــــــضفردية، ضفلللغ نتلجلتص يف اللغة، حيث  تتجسد يف إاملوظممة االجتملعية تتلخ إ 

 .2ا يرسي قماعدهل مرادضفلهتلذي حيدد مللملهل ا يتنق عل  هم ال

                                                           

 .13، ص: 2114، 5يوظر: اللربية خصلئصهل اسيملهتل، عبد الغنلر حلمد هالل، مكتبة ا هبة، القلهرة، مصر، ط  1
، 1998، 1يوظر: اللسلنيلت الللمة ا قالاي اللربية، مصطن  حرالت، املكتبة اللصرية للطبلعة ا الوشر، صيدا، بريات، ط  2
 .18ص 
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 رايت اليت حتدث داخل اجملتمع،تلد اللغة مؤسسة من بني املؤسسلت االجتملعية، ضفهي تلكس ال اجمل

 امن حيث أهنل ،هي الشلهد المحيد عل  أحداث اجمرايت ال اجملتمللتصد اترخيه يف ال احلقب الزموية، رت ضف

 .ر مع تطمر اجملتمع ا تغريه نشلط مؤسس اجتملعي لذلك نلحظ تطمرهل عرب اللصم 

ختاع اللغة داخل اجملتمع إىل حممرين أسلسيني مهل الزمل  ا املكل ، ضفلللسل  البشري ال ميكن اعتبلره  

هل تقم  عل  احلراية املستمرة يف األحداث من يليلرف التوم ، ا ذلك أ  املؤسسلت االجتملعية مج ايل  ممحدا

تجلل البىن االجتملعية تلرف حراية ا ديولميكية مستمرة، ضفلللغة هي هل لعل ضفيمل بيوتتنلضفصراعلت ا تولقالت 

ة لكل التطمرات للاساملرآة الا  1البؤرة اليت توصهر ضفيهل الصراعلت االتولقالت  اليت جتري عل  السلحة االجتملعية

صلة بصنة مبلشرة ا حىت ضفشل يف بلض األحيل ، ضفوجدهل مت لرضفهل اجملتمللت من رقي ا ازدهلرااحلالرات اليت ت

مع اجملتمع، ا اهذا جند اهتمل  الللملء اللغميني ابللغة من حيث هي نتلئج اجملتمع، ضفكل  لذلك اله علم يدرس 

 .sociolinguistiquesعلم اللغة االجتملعي أا اللسلنيلت االجتملعية   مابجملتمع يس تهصليف اللغة 

 :sociolinguistiqueعلم اللغة االجتماعي  -1-أ

بني علم  طيلتهتلرف اللسلنيلت االجتملعية أا علم اللغة االجتملعي أبهنل ختصص علمي جيمع يف 

علم اجلغراضفيل البشرية ا علم ، ا l’ethonologieا علم االجتمل  ا علم السالالت البشرية اللسلنيلت 

  اللغة حتيل يف ظل جمتمع ضفللم اللغة االجتملعي يلين بدراسة اللغة يف عالقتهل ابجملتمع، ا ذلك أ 2اللهجلت،

 . 3إنسلين ضفهي ال حملل استجلبة ضرارية حللجلت االتصلل بني الولس

                                                           

 .172، ص: 3يوظر: مبلدئ يف اللسلنيلت، خملة طللب ابراهيمي، دار القصبة للوشر، اجلزائر، ط  1
 .1، ص: 2113-2112جمممعة حملضرات، بمقرية لطني، املراز اجللملي بشلر سلبق، السوة اجللملية   2
 .36علم اللغة، حلمت صلحل الالمن، ص   3
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بيوهل ابني امللطيلت جمدة بني اللغة ا النرد من جهة ا ضفلللسلنيلت االجتملعية إذ  تدرس اللالقة املم 

   1علم اللغة االجتملعي يسهم يف اضع سيلسة التخطيط اللغمي يف الدال املتلددة اللغلت.  أاالجتملعية امل 

 اهتمامات علم اللغة االجتماعي: -2-أ

من بني اهتململت علم اللغة االجتملعي إاحلديث الكالميإ بني األضفراد داخل اجملتمع أا امل يسم  

علم اللغة االجتملعي، إذ أ  اللغة ختاع للتغري داخل اجملتمع  له أمهية يف األخريحلليل: إالتحمل الكالميإ ا هذا 

جمتمع يتكلم أاثر من لغة ااحد دا  أسبلب ا عمامل  يتكلم لغة ااحدة أا اهجــــة ااحــــدة يف ضفال يمجد ضفرد

كشف زل عوه ا ذلك للضفللم اللغة االجتملعي يهتم بدراسة الظماهر اللغمية داخل اجملتمع ا ليس مبل ،اجتملعية

عل  دراسة اللغة يف المسط فريث ، يقمل 2أسبلهبل االجتملعية اليت أدت للمصمل للوتلئج املللجلة اهلعن أسرارهل ا 

إال جزءا موه،  إنه ليس  ليسإنه  لوبدأ أب  نلترب اإلنسل  ليس منصمال عن الللمل الذي يليش ضفيه، إاالجتملعي 

ن ليلمل مل يولسب، ا ذلك يقتايه أميتوع عن اللمل يف المقت املولسب أيال، ا هذا ـــــممجمدا لينكر ضفيه، ا لك

نلي به دضفع ااهماء، ا آذا  اآلخرين إىل االضطراب بماسطة مل يوطقه ا يوطبق عل  أهم نشلط اجتملعي لإلنسل  

 أتديةللمل اللقل يف نه أاثر من ذلك نتيجة إيف احلوجرة، أا إصغلء  اهتزازضفكالمك ليس جمرد حتريك للسل  أا 

 3.إاظينته امدير لللالقلت لتحنظ عليك سريك يف احمليط الذي تليش ضفيه

ع ــــــــــــــــ، ضفلجملتمضفيه يليشاجملتمع الذي لطيلت مل لاضفق حمكممة ابللقل البشري الذي يسر اإلنسلنيةإ  اللغة 

غريهل من األممر اليت جيب عل  اإلنسل  أ  نسلنية من لغة ا أضفللل ا حرالت ا هم الذي يتحكم يف سلمالت اإل

 متطلبلت بيئته.حسب مل تقتايه حيرتمهل ا يتملش  ملهل 

                                                           

 2حملضرات، بمقرة لطني، ص:جمممعة   1
 .124 ،123األنثرابملمجيل اللغمية، مهل حممد ضفمزي مللذ، دار امللرضفة اجللملية، مصر، ص:   2
 .19ا  18، ص: 1988، 1علم اللغة االجتملعي عود اللرب، هلدي هنر، اجللملة املستوصرية، ط  3
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عبلرة عن نتلج عالقلت اجتملعية  لألهن ،اجتملعيمن خالل حملضراته أ  اللغة نشلط  سوسري دييؤاد 

مكم   امل أهنل  1علم االجتمل تلد املمضم  الرابط بني اللسل  ا ضفهي ضفكل  االهتمل  هبل من قبل علم االجتمل ، 

ل خصمصيتهل الثقلضفية ااحلالرية ا التلرخيية اليت تنرض عل  مستلمليهل شكل حمددا من اهمن مكمانت اجملتمع 

 أشكلل السلمالت لتلكس الماقع االجتملعي.

احليلة كشف عن اللالقة القلئمة بني اللغة ا احليلة االجتملعية اأثر تلك ابلهتم علم اللغة االجتملعي ي

لرية ـــضفكل  البلحثم  يف هذا اجمللل حيلالم  الكشف عن أثر اجملتمع ا نظمه احلا ؛االجتملعية يف الظماهر اللغمية

عي، ضفلللغة بذلك هي الئن حي أ  اإلنسل  الئن اجتمل أسلسا الثقلضفية املختلنة عل  الظماهر اللغمية، عل  

: إيف أحال  اجملتمع تكمنت اللغة، اجدت اللغة يم  أحس فندرسيقمل  2التغريات اليت يليشهل اإلنسل  يمااب

ماس ـــــــــــــــــالذين ميلكم  أعالء احل األشخلصلك بلض ــــــــــــالولس ابحللجة إىل التنلهم ضفيمل بيوهم، ا توشأ من احتك

 3إالوظرة إذا مل تكن اإلشلرة االكلمة،  أعـــمزهتمإذا المسلئل اليت اضلتهل حتت تصرضفه  ا يستلملم  يف عالقلهتم

الحتكلك داخل المسط االجتملعي، ي توتج من اضفهاللالقة المثيقة بني اللغة ا اجملتمع  فندريسيمضح 

 .اجملتمع  أضفرادتلد علمل أسلسي من عمامل الرتابط بني ا 

من أبماب ااسلة ضفناال عن اهتململته املتللقة  نسلنيةيكتسح علم اللغة االجتملعي ميدا  الللم  اإل

ضفهم اذلك يدخل يف علم األعراف  ؛بلالقة اللغة ابجملتمع يرتبطاملتومعة ا ال مل  أشكللهبدراسة الماقع اللغمي يف 

يدرس اللغة ال لذاهتل اإمنل ابعتبلرهل تلبري عن ساللة مليوة، عن شلب، ا عن "ETHNOLOGYالبشرية 

لت ـــاهتململ خلص بلماحق علم اللغة اطرق الكال ، ا ممقف املتكلم ا املخلطب ا اللهجامل يميل   "حالرة

                                                           

 .89، ص: 1األرد ، ط علم اللسل  اللريب، ضفقه اللغة اللربية، عبد الكرمي جملهد، دار أسلمة للوشر ا التمزيع،  1
 .32علم اللغة، حلمت صلحل الالمن، ص  2 

 .33. 32املرجع ننسه، ص:   3
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االجتملعي  ، ابعتبلر أ  اللغة مظهر من مظلهر السلمك1صمر األنشطة احملكممة بقماعد استخدا  اللغةــلية، ا احمل

االجتملعي للنرد، امل جند اللغميم  استنلداا من الدراسلت االجتملعية، إذ جتدهم درسما  أاضح مسلت االنتملءا 

األلنلظ ا دالالهتل عل  حنم دقيق اسط إطلرهل االجتملعي ااحلالري ا ذلك أ  التغريات اليت حتدث للغة ال 

 2الظراف االجتملعية. أحال ميكن دراستهل إال يف 

 جتملعي حبث يتامن ميلدين أخرى: اتحليل اخلطلب السيلسيتلد صمر اهتململت علم اللغة اال

الديين أا اإلعالمي... ا ذلك ابالعتملد عل  )سمسيملمجيل( ا هي ظلهرة الكال  اليت تتلرض للملطيلت أا 

 .3اللسلنية امسيلة اجتملعية

 4هتمل  اللسلنيلت االجتملعية ضفيمل يلي:امماطن  هاليدانحيصر 

 التلدد اللغمي، ا تلدد اللهجلت.اللغمية ا  االزدااجية -

 التخطيط ا التومية اللغمية. -

 ظهمر التوم  اللغمي. -

 علم اللهجلت االجتملعي )املتومعلت غري املليلرية(. -

 اللسلنيلت االجتملعية ا الرتبية. -

 الدراسة المصنية لألاضل  الغمية )طريقة ا أسلمب الكال (. -

 غة إىل أخرى.السجالت ا النهلرس الكالمية ا االنتقلل من ل -

 اللمامل االجتملعية يف التغري الصميت ا الوحمي. -

 اللسل  ا اجملتمع ا التماصل احلالري. -
                                                           

 .24علم اللغة االجتملعي عود اللرب، محلدي هنر، ص:   1
 .52أسس علم اللغة اللربية، حمممد ضفهي احلجلزي، ص:   2
 .24علم اللغة االجتملعي عود اللرب، هلدي هنر، ص:   3
 .25املرجع ننسه، ص:   4
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 الوظرية المظينية ا الوظل  اللغمي. -

 .اللسلنيلت اللرضفية  -

 دراسة الوص. -

نشلط  يتاح أ  اللغة تتمتع ابخللصية اليت تؤهلهل أب  تكم  ا من هذا التقسيم الذي يقدمه هلليداي

داهنل األسلسية ا اليت بالمسيلة  ضفهي ،اإلنسلنيةلعي ا بلالقتهل مع علم االجتمل  ختد  مجيع جمانب الللم  اجتم

 ضفال قيمة لنكر إذ مل جتسده لغة ،بد نتحدث ا نلرب ا بلللغة نال تتم أي دراسة مهمل ال  نمعهل ضف

 نشأة علم اللغة االجتماعي: -3-أ

اللغة من قبل القدملء إال أهنل مل تستطيع أ  تنرض اجمدهل إال مع بداية ابلرغم من الدراسلت اليت عرضفتهل 

للتنت األنظلر ضفالذي أسس لللم اللغة  فردينان دايسويسرا ذلك عل  الللمل السميسري  ،القر  التلسع عشر

تبط بصنة اثرت التسلؤالت ا ضفتحت األبماب أمل  ضفرا  عديدة من املللرف اإلنسلنية، ذلك أ  اللغة تر ل  ا  حماه

 مبلشرة بكل اجلمانب امللرضفة ا ال ميكن التخلي عوهل.

لللم اللغة ال  علملء اثر يقممم  بدراسلت اهل عالقة هبذا  يؤسس سوسريي المقت الذي ال  ضفيه نضف

الذي ال  يرمي إبحللح شديد من خالل حبمثه اللسلنية  ؛Antoine Meilletأنطوان ميلي اجللنب أمثلل 

 ات معانيها"ــعرب الكلمت"كيف :عل  الصلة املمجمدة بني علم اللغة ا اجملتمع، مبيول يف مقلل نشره حتت عوما  

 أ   حيث أاد عل ،تداخل بماقع الطبقلت االجتملعية ة ا املتغريات اللسلنية منـــــالله عن اللغــــليكشف من خ

ا هم بذلك يشري إشلرة مبلشر  ،1ا أ  الكال  ضفلل اجتملعي ،  ابلمضع احلالري اللل  لألممكم اتريخ اللغة حم

 ا اجملتمع ا عملية التأثري ا التأثر احللصلة بيوهل. القة المثيقة اليت جتمع بني اللغةإىل الل

                                                           

 .13حملضرات يف اللسلنيلت االجتملعية، بمقرة لطني، ص   1
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ا ابلرغم من أ  البحمث اليت قل  هبل إميلي أنطما إ مل  ،عرضفت اللسلنيلت االجتملعية طريقهل حنم التطمر

اجمده من خالل التسلؤالت اليت النت تتبلدر إال  ينرضحتظ  ابهتمل  ابري إال أ  علم اللغة االجتملعي ظل 

الكبري الذي عرضفه هذا االجتله حدث يف المالايت املتحدة األمريكية مع ظهمر  للتطمرضف ،أذهل  الللملء

 Johnون كانبيز ـــوج  Dell Hymes دال هاميزالللملني:  أحبلثجية اللسلنية، ا متثل يف األنرتابملم 

Gunpeze   ا ال  عملهم يدار حمل احمللارةConversation من تبلدل أطراف  اراءهلدرج ا مل يو

 .1احلديث ميكن استوتلجه من االستلملالت اللغمية

 علم اللغة االجتماعي:أمهية اللغة ابلنسبة للفرد و اجملتمع و  -4-أ

الللمي االثقليف ا احلالري  اإلنسل هي ضفكر اسلئل االتصلل ا التماصل البشري تلترب اللغة من بني أهم 

اللغة من ايل  "تلليش يليش ا ييل ا حيهبل  ؛ا حلضره ا رأيته ملستقبله لاي ذارايته ا اترخيه مبل ضفيه ملضيةهي ح

  2"اإلنسل  ضفال إنسلنية بدا  لغة

 ضفلللغة ايل  إنسلين اجدت مله ا هم حممر أسلسي ضفيهل ضفال إنسلنية بدا  لغة ا لغة بدا  إنسلنية.

رغبلته النرد من خالاهل حتقيق أغراضه ا  داخل اجملتمع اليت يستطيع اتصللأ  اللغة متثل اسيلة  ل ضفاال ع

ضفكر اإلنسل  ا ملء ضفراغه  ا ذلك من ا آالمه ا عماطنه، ضفلللغة اهل أثرهل النللل يف تمجه  آمللها التلبري عن 

 ؛ 3خالل املطلللة ا االستمتل  ابملقراء، امل ميكوه من خالاهل أ  يمجه اآلخرين ا يوشر املبلدئ بيوهم ا يؤثر ضفيهم

يف ظلملت ا أخرجهل إىل الومر،  ت تليش من الشلمب اليت الن الكرمي ا غري حيلة املاليني القرا غة جلء بلضف

 القرآ  اعرف يف مجيع األاسلط الللمل. انتشرغدا  ابللغة اليم  اا 

                                                           

 .15املرجع ننسه، ص:   1
 .111، ص: 1981 )د.ط(،أتمالت يف اللغم ا اللغة، حممد عبد اللزيز احلبليب، دار الكتلب اللريب، ليبيل،  2
غلت، جلملة قلصدي مرابح، ارقلة، اجلزائر، اللدد التلسع، اللغة ظلهر اجتملعية، يمسف رمال ، جملة األثر اآلداب ا الل  3

  . 2111ملي 
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تتلخص أمهية اللغة داخل اجملتمع يف أهنل اسيلة من اسلئل الكشف عن أسرارهل اأسرار األضفراد الذين 

ا الثقليف  ضفمن خالاهل ميكوول ملرضفة مل مدى تطمر األمم ا مل مدى تقد  مستماهل الللمي ،  يف اونهشم يل

 .ا النكر احلالري ا االجتملعي ا 

ملل،  أمهيتهلاليت تكتسيهل اللغة يف أحال  علم اللغة االجتملعي أي  األمهيةأمل إذا أردان احلديث عن 

اقاية   ،مالهجتلازهتل اللسلنيلت احلديث أا مل تستطع الملمج إليهل ل أممرضفإ  هذا األخري يسلط الامء عل  

التأثري ا التأثر ضفيمل بيوهل،  بط بني اللغة ا اجملتمع ا قايةللسيلق الذي تستلمل ضفيه اللغة ا اللالقة الرا إغنلاهل

اللمامل االجتملعية املؤثرة يف االستلملالت اللغمية اليت من خالاهل نكتشف طبيلة اللغة اليت يستلملهل النرد،  ا 

ال موهمل   املؤدية إىل ازدااجية ا الثولئية اللغمية اللتل  حتمل األسبلباذلك يكشف علم اللغة االجتملعي عن 

     1.حماةأبللد اجتملعية 

لم، ا اللالقلت االجتملعية، ــــشكالت التلــــم اللغة االجتملعي أداار هلمة يف حل اثري من مـــي علـــيكتس

عن اللالقلت االجتملعية االثقلضفية للمجتمع، إذ تلترب من  اإلضفصلحا ذلك أ  اللغة اهل من الدار النللل يف 

حمققني بذلك الماحدة داخل البيئة الولس ضفبنالهل تلليش  عن القيم املشكلة لألمم، كشفالمسلئل ااهلمة يف ال

 .2أهم الوجلحلت اتبلدل املللرف ا اخلربات

 :عالقة علم اللغة بعلم النفس -ب

ني حقيقتهل ا ذلك ضف عل  السلمالت اإلنسلنية من خالاهل ميكن التلرف  اللغة الرايزة األسلسية اليتربتتل

، ضفهم يرمي من خالل 3"أغراضهمأمل حدهل، ضفإهنل أصمات يلرب هبل ال قم  عن "اهل:  ابن اجلينحسب تلريف 

علم هذا التلريف أ  اللغة هي اسيلة للتلبري عن مل خيتلج ننس اإلنسل ، ا من هول تتاح اللالقة الكلموة بني 

                                                           

 51ا  50يوظر: علم اللغة االجتملعي عود اللرب، هلدي هنر، ص :  1
 .52يوظر: علم اللغة االجتملعي عود اللرب، هلدي هنر ، ص:   2
 .33، ص: 1اخلصلئص، ابن اجلين، ج  3
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الونس الذي يرمي إىل الكشف عن مل بداخل اإلنسل  من مكبماتت ا السبيل إىل مللجلتهل، ا اذلك من 

اليت لمال علم اللغة مل اصل  األممراهتململت علم الونس الكشف عن عيمب الكال  عود الطنل ا غريهل من 

 إليهل علم الونس.

ون رد ف ا اجهة نظره ا خنلاي ننسه يقمل: هتلترب اللغة املرآة الللاسة للونس اإلنسلنية ضفهي ضفكر 
اإلنسل  ال يستخد  اللغة للتلبري عن شيء ضفحسب، بل  " G.Von der Gabelentz جابلنتس"

خيرجهل عود احللجة للمصمل إىل  اإلنسلنيةضفلللغة مل هي إال مللين الموة يف الونس  1 " للتلبري عن ننسه أيال
ضفال  ،إذ مل خيرج إىل الماقع يف قمالب متمثلة يف ألنلظ ا عبلرات اإلنسل غلية مليوة يف اجدانه، ضفال قيمة لنكر 

 ضفكر بدا  لغة ا ال لغة بدا  ضفكر.
 علم اللغة النفسي: -1-ب

ونس اثيقل مع اللمامل الدخيلة لللطل يتولال علم اللغة الونسي اللغة  بمصنهل ظلهرة ننسية مرتبطة ارتب

ليوتج مل يسم  بللم اللغة   ا اللغة يشكال  تقلطع ضفيمل بيوهمل اإلنسلنيةهذا االرتبلط بني الونس  2البشرية

ضفهذا يسلعد علم الونس  ،3من ضفكر إنسلنيةؤديهل اللغة هي التلبري عن الونس تالمظلئف املهمة اليت  ضفمنالونسي، 

ا منردات يلرب  ألنلظ استلمللمل يريد احلديث ال بد له من الونس اإلنسلنية، ضفلإلنسل  عوداي التلرف علم خنل

  من ضفر هبل عن ننسه حىت عود حديثه مع ننسه يتكلم ا يف ننس المقت يكم  املستمع، ضفللم اللغة الونسي هم 

م اللغة ا استلملاهل، ا خلصة ضفرا  اللغة، يهتم أصحلبه ابلتنسريات اللغمية لللمليلت اللقلية ذات اللالقة بنه

 .4ضفيمل يتللق ابلذاارة

 : Psycholinguistes عالقة علم اللغة بعلم النفس -2-ب

                                                           

 .137ص:  املدخل إىل علم اللغة ا مولهج البحث اللغمي، رمال  عبد التماب،  1
 . 2111جملة علم اللغة الونسي بني األدبيلت اللسلنية ا الدراسة الونسية، عزيز الماش، جلملة حممد خيار، بسكرة، جما    2
 .42أسس علم اللغة، ملريم ابي، تر:أمحد خمتلر عمر، ص:   3
 .41 صلحل الالمن، ص: علم اللغة، حلمت  4
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ا هذا مل جللهل تتقلطع مع علم الونس ام  هذا األخري  اإلنسلينتلترب اللغة مظهر من مظلهر السلمك 

ا هذه هي نقطة االلتقلء بني علم اللغة ا علم  ،عمممل ا السلمك اللغمي خصمصل اإلنسلينيلين بدراسته السلمك 

الونس ا يذهب اثري من الللملء إىل أ  الدراسة اللغمية إذ مل تلرج عل  دراسة القمى الونسية الكلموة اراءهل ضفهي 

ا ننس الشيء ابلوسبة إىل الدراسة الونسية اليت جيب عليهل أ  تستقصي ال مل يتللق مبلطيلت  ؛دراسة انقصة

يحدث االمتزاج بني علمني ضفا بذلك تكم  دراسة اال موهمل دراسة مكتملة ترق  إىل مستمى الللمية ، 1ةاللغ علم

 مكمنني ضفر  جديد من ضفرا  امللرضفة الللمية هم علم اللغة الونسي. 

د يف علم الونس ابلسلمك اللغمي ا قد أحرزت هذه الدراسة ئلجتله راالقد اهتمت املدرسة السلماية  

اال من الللمني   أ بللرغم من ضف ،من القر  اللشرين األال البحث اللغمي األمريكي يف الوصف يف 2صدى ابري

إال أ  عملهمل خيتلف، ضفللم اللغة  للمتكلمالونسية   يهتم ابلظماهر اللغمية ا -علم اللغة ا علم الونس  -أي

تهل ا إ  النت اهل التلريخ ا اينية اتلبا امللجم ا حيلال إجيلد اصف للغة مليوة من حيث صلمبتهل، اتراايبهل 

ارهل من اجلهلز الصميت للمرسل أي أ  علم اللغة يهتم ضفقط ابللبلرة املوطمقة ا ذلك عود صد 3صمرة مكتمبة

 ،4لقي املخلطب اهل، أي أ  ال اللمليلت اللقلية السلبقة عل  صدار تلك ااهجلرات ال دخل لللم اللغة هبلتا 

يميل عولية الظماهر الونسية االلقلية الداخلية ال  أيأمل اللمليلت السلبقة عل  املوطمق يهتم ضفقط ابملوطمق  ضفهم

لك اضفقل ملولهج ذمصنهل سلمال ميكن أ  خياع للدراسة ا بأمل ابلوسبة إىل علم الونس ضفإنه يتللمل مع اللغة  ،هبل

اختالف يف إدراالهتم للكلملت  حمل اينيةط الامء ـــملمجية خمتلنة إذ جنده يهتم ابإلدراك ا يسلـــــأسلليب سيكا 

                                                           

يوظر:علم اللغة الونسي،عبد اللزيز بن إبراهيم اللصيلي، ضفهرسة مكتبة امللك ضفهد المطوية أثولء الوشر، الرايض، اململكة اللربية   1
 .29هـ، ص: 1327 ،السلمدية

 .48أسس علم اللغة اللربية، حمممد ضفهي احلجلز، ص :  2
 .49ص:  حمممد ضفهي احلجلز،أسس علم اللغة اللربية،  يوظر :  3
 .16، ص: 1991سيكملمجيل اللغة ا املرض اللقلي، مجلة سيد يمسف، سلسلة علمل امللرضفة، الكميت، يولير  4
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 يتم من خالله التماصل يتيبني سبل ال، امل يف حتديد مالحمهل الداللية، ا اينية ااتسلب اللغة ا تللمهل أا

 .1البشري عن طريق اللغة

 ،علملء علم الونس يف التللمل مع الظماهر اللغمية موهجإ  النرق األسلسي بني موهج الللملء اللغميني ا 

السلمك اإلنسلين ا مل حييط به من ظماهر علمة  خنلايللكشف عن  جمهمداهتموجد أ  علملء الونس ارسما ال ضف

اهتململ للملدة الللمية اليت  جتدهم يف مسألة التللم مل يملما إذلمك ننسه، ـــالس  مقلبل عد  اهتململهتم مبل حيمليف

 .2ا سبل المصمل إليهل ابعتبلرهل عملية عقلية لذاهتلك عل  اللملية التلليمية ذتقد  بل رازاا يف 

 نشأة و تطور علم اللغة النفسي: -3-ب

من املللم  أ  علم اللغة الونسي يوقسم إىل قسمني علم اللغة ا علم الونس ا لكل ااحد من هدين 

ابلسلمك املكم  الللمني اختصلصه الذي مييز عن غريه، ضفللم اللغة خيتص بدراسة اللغة ا علم الونس يلين 

ين الللمني يسهل املهمة عل  بلاهمل اباتشلف عدة جمانب علمية ميكن أ  ذلإلنسل  ا لكن اجتمل  ه

 تستنيد موهل البشرية.

ضفكثرت التسلؤالت حمل أمهية اجلمانب  ،د ذاتهظهر االهتمل  بللم اللغة الونسي من ظهمر علم اللغة حب

ا ابلرغم من هدا االهتمل   ،الونسية يف دراسة اللغة، ا من مت حدث هدا التزااج بني علم اللغة ا علم الونس

املبكر إال أ  ظهمره اللم يف السلحة الللمية استغرق مدة ال تقل عن نصف قر ، دلك أنه استنلد من مجيع اللم  

 .3ل  ا خمتلف الللم  األخرى ا الوظرايت ا املذاهبمبل ضفيهل علم االجتم

 يفلك جتد تطمر علم اللغة الونسي ذا ل حلديثةعرضفت الدراسلت الونسية أسبقية علم الدراسلت اللغمية ا

ا نظرايته  قبل أ  تتاح مللمل الدراسة اللغمية  يتهابدئ األمر ميشي عل  خط  الدراسلت الونسية اضفق منلمه

                                                           

 16يوظر: سيكملمجيل اللغة ا املرض اللقلي، مجلة سيد يمسف ، ص:  1 
 .41علم اللغة، حلمت صلحل الالمن، ص يوظر:  2 
 38علم اللغة الونسي، عبد اللزيز بن إبراهيم اللصيلي، ص: يوظر:  3 
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منلهيمه  الحتمائهل عل للم اللغة الونسي عرف مراحل عديدة ضف ،ا أمهيتهل يف دراسة اللغة للجمانب الونسية

 ه املرحل هي اللتليل:ذا هاثرية مبلدئه ا أسس نظرايته  ا 

مرحلة مل قبل البويمية، املرحلة البويمية السلماية ا مرحلة التأسيس، مرحلة االستقالل ااملرحلة  -

 1الللمية امللرضفية

مراحل عرف خالاهل تطمرات من مرحلة  ةخرى مر بلداللغة الونسي اغريه من الللم  اإلنسلنية األإ  علم 

نه ال  يف البداية أاستنلد اذلك من الللم  احمليطة به ا ابلرغم من  ،كمين إىل مرحلة االستقاللية اللمالوشأة ا الت

لدراسة اللغمية تكشف عن اثري من اخللنيلت مل ااتشف أ  ا ضفرتةنه يف أيلتمد عل  الوظرايت الونسية ضفقط إال 

 الونسية.

                                       موضوع اهتمامات علم اللغة النفسي: -4-ب

ا املوطلق يكم  ممضم  علم اللغة هي الونس ذ، ضفمن هلنكر دا  لغة ا ال لغة من دا  ضفكرد م جا ال 

اليت يلرب هبل النرد عمل يف ننسه، إ  اهتململت الطرضفني تكمل  اإلنسلنيةا ممضم  علم الونس هم اللغة  اإلنسلنية

 اإلنسلينببلاهمل ليكمنما علم مستقل امسه علم اللغة الونسي يهتم ابألممر اليت تتولال اللالقة بني اللغة ا اللقل 

غة الشخصية ا اظينة اللغة الكال ، اطبيلة اللالقة بني اللغة ا التنكري ا عالقة الل إدراكمثل: ااتسلب اللغة ا 

علئق أمل  البلحثني ت ، ا غريهل من األمراض الونسية ا اللغمية اليت شكل2يف حللة الصمم ادراسة عيمب الكال 

 جيداا اهل حلمل.عما أ  حيللما ا يربهوما عليهل ا لضفر ال من جهمد الطرضفني استطلبتا ا

املتحدث ابألخص  اإلنسل كينية حتمل تلك اللغة عود التتجل  اهتمل  علملء الونس يف دراستهم للغة 

هذا مل ميكن مالحظته عود صدار  اإلنسل  عن موا هذه اللملية هي عملية عقلية ت ،لالستجلبة إىل رممز لغمية

                                                           

 38، ص: املرجع ننسهيوظر: 1 
 .42علم اللغة، حلمت صلحل الالمن، ص: يوظر:  2 
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، ضفهذه إىل املتلقي ضفيقم  بتحليل تلك الرممز اللغمية يف اللقل إىل امللىن املرادالصمت اللغمي، ا عود صدار اللغة 

يف إطلر علم الونس، أمل ابلوسبة إىل تلك الرممز الصمتية اليت توتقل من املتحدث إىل للملية اليت حتدث تودرج ا

االونسلنيم  يرا  أ  دراسة السلمك اللغمي  م السلمع أا املتلقي ضفهي جملل اهتمل  علم اللغة، ضفللللملء اللغمي

، ضفللم اللغة أضلف لللم الونس الكثري 1للمة لللم الونسإسهل  مثمر ال لنهم اللغة ضفحسب بل لتكمين الوظرية ال

 .راء نظرايته، ا إ  التقلء ال من هذين الللمني ميثل إضلضفة علمية لكالمهل ثا سهل عليه الطريق إل

ا توحصر اهتململت علم اللغة الونسي يف أربع ضفرا  تشكل تسلؤالت يبحث ضفيهل اال من الللمني 

 :2ممضمعلته ا من أهم إىل الوتلئج للمصمل

 لغة ا الكال ؟ال اإلنسل اينية يكتسب  -

 اللغة ا الكال ؟ اإلنسل ايف يوتج  -

 اللغة ا الكال ؟ اإلنسل ايف ينهم  -

 اللغة ا الكال ؟ اإلنسل ايف ينقد  -

من كتشنهل تللجل هذه التسلؤالت عدة مماضيع اهل عالقة ابإلنسل  من الولحية الونسية اليت ميكن أ  ت

خالل املشلال اللغمية، ا يف احلقيقة إ  هذه التسلؤالت اليت بني أيدين متثل اذلك أهداف ا جملل علم اللغة 

 الللم ا ميكن حصرهل ضفيمل يلي: هذاالونسي اليت من خالاهل يتاح ممضم  

ية لللمليلت اللصبية ة أا اللغة املوطمقة، ا نلين هبل الدراسة التنصيلبم تضفهم اللغة: ا هول نقصد سماء اللغة املك .1

 ا اللقلية املستخدمة يف ضفهم اللغة، الستقبلل الرسللة، االقيل  بنهمهل ا حتليل ماممهنل.

 استلملل اللغة: هول يوحصر جملل استلملل اللغة يف املرسل أا املتحدث، االذي ضفيه .2

                                                           

 .51.51يوظر، أسس علم اللغة، حمممد ضفهي احلجلزي، ص:  1 
السلمدي للكتلب،الرايض،)د.ط(، )د.ت(،  علم اللغة الونسي، سكمضفل تمملس، تر:عبد الرمحل  بن عبد اللزيز اللبدا ، مراز 2 

 .13ص :
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املشلال املصلحبة ال  ا ـــالك ـدارص، حىت 1ملمجيةــالكال  ا الذي يبدأ ابللمليلت الونسية ا النسي إنتلجتتم       

 لوقل الرسللة.

 سماء اللغة األ  أا لغة اثنية.ااتسلب اللغة  .3

عصبية، االلمامل املؤثرة يف لية ا ـــــزايئية ا مســل من نماحي ضفسيملمجية ا ضفيهباللمليلت التماصلية ا مل يرتبط  .4

 ذلك، سماء أالنت عمامل داخلية أ  عمامل خلرجية.

عام من  إصلبةية ا اللغمية اليت توتج نتيجة قاالضطراابت اللغمية عيمب الوطق مبل ضفيهل اخللاملشكالت ا  .5

 الدملغ.أعالء الوطق أا السمع أا البصر، ا مل يرتبط هبل من أعالء أا أجهزة يف مرااز اللغة يف 

 أل  االلغة الثلنية.ا مل حييطهل من مشلال املتللقة اباتسلب اللغة ا الثولئية اللغمية، ا التلددية اللغة .6

 علم ننس القراءة.علمل يطلق عليه  أصبحتدراسة اللمليلت الونسية اليت حتدث أثولء القراءة ا اليت  .7

 .لب ا املشلال الونسية ا االجتملعيةــــا االاتس ستلمـــــللم من حيث االـــــــــــلغة اإلشلرة عن الص .8

 . 2Artificiel Intelligenceالذالء الصولعي  .9

حيقق نتلئج  بلض الشيء إال انه استطل  أ ببطء ابلرغم من أ  علم اللغة الونسي ال  ظهمره ا تطمره 

أ  الدراسلت اليت قل  هبل علم اللغة الونسي يف ابدئ  لضفيمل بلد، ا امل الحظول سلبق علمية أضفلد موهل الدارسم 

نه يف أله أسبقية يف الدراسة عل  علم اللغة إال  األمر النت تلتمد عل  الوظرايت الونسية ابعتبلر علم الونسي ال 

، ا إمنل اإلنسلنيةمرحلة من املراحل أدرك أ  الدراسة الونسية ال تكني احدهل للكشف عن خنلاي املشكالت 

 .تللا  إلجيلد حلمل ختد  اجملللني مللالتللا  ضفيمل بني الدراسة الونسية ا اللغمية يشكل 

 فيا:عالقة علم اللغة بعلم اجلغرا -ت

                                                           

 .35علم اللغة الونسي، عبد اللزيز بن إبراهيم اللصيلي، ص: يوظر:  1 
 37ا  36ا  35، ص:علم اللغة الونسي، عبد اللزيز بن إبراهيم اللصيلييوظر:  2 
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ى هي اللغة خر ، ذلك أ  الصلة المثيقة بوية ا بني الللم  األاإلنسلنيةعلم اللغة مجيع ضفرا  الللم   ااتسح

علم اللغة بللم االجتمل  اعلم الونس اليت ال ميكن إال من خالاهل التلرف ا التللمل مع الللم  ضفكمل رأيول عالقة 

 ،سورى عالقة علم اللغة بللم اجلغراضفيل .

ع أا البيئة اليت ترتعر  ضفيهل، شك ضفيه أ  اللغة مهمل ال  نمعهل أا جوسهل إال أهنل ختاع للمجتمممل ال 
بذلك تكم  اللغة اليدة اجملتمللت، ا هذه اجملتمللت توقسم عل  اخلريطة اجلغراضفية حبيث ميكن ملرضفة ال جوس ا 

 اي أا حاري أا أجويب .إ  ال  عريب األصل بدمن خالل لغته، ضفهي اليت حتدد انتملئه اجلغرايف 
اضفيل ا ذلك لياع احلداد اللغمية يقتني خطي علم اجلغر  استطل  علم اللغة موذ أاثر من نصف قر  أ  

ضفهذه اخلرائط مثلهل مثل  ؛امل تنرق بني اللهجلت  رائط متومعة تبني مللمل ال اهجةللهجلت املختلنة، اضفقل خل
ااملنردات  األصماتتطلع القلرئ عل  أدق النراق يف ظماهر لغمية، مى مل يدار ضفيهل س أ إال  ،اخلرائط اجلغراضفية

 .1اللهجلتبني خمتلف اللغلت ا 

 عالقة علم اللغة بعلم اجلغرافيا: -1-ت

من الماضح أ  علم اللغة اجلغرايف هم علم يشرتك ضفيه علمني مهل: علم اللغة ا علم اجلغراضفيل، ا لكل ااحد 

: ك اإلنسلنيةا يدخل يف مجيع ضفرا  امللرضفة  اإلنسلنيةمن هذين الللمني جملل اختصلصه ضفللم اللغة خيتص بلغة 

اللغمي، علم اللغة الونسي، التخطيط اللغمي، الرتمجة،   ، التلدداألجوبيةتلليم اللغة  ،تللم اللغة األاىل ا تلليمهل

ا غري من الللم  اليت تشمل االهتمل  ابإلنسل   ،2أنظمة الكتلبةي، علم اللغة احلسليب، ا لقلبتامللجم، علم اللغة ال

أ   3ا لغته، أمل علم اجلغراضفيل ضفهم يتللق ابلبلدا  ا املولطق ا مل يتصل هبل من مسلئل بليد ال البلد عن اللغة

ام  أ  علم اللغة توبه إىل أمهية علم اجلغراضفيل يف ملرضفة االختالضفلت   األمهيةحلجة بلاهمل البلض تلد غلية يف 

                                                           

 .147املدخل إىل علم اللغة ا مولهج البحث اللغمي، رمال  عبد التماب،ص: يوظر:  1 
 .19، ص :1991علم اللغة التطبيقي ا تلليم اللربية،عبد الراجحي، دار املللرف اجللملية، اإلسكودرية، يوظر:  2 
جملة الدراسلت لغمية ا األدبية علم اللغة اجلغرايف، بني حداثة املصطلح ا أصمله لدى اللرب، عبد اللزيز بن محيد احلميد،  3 

 اللدد الثلين، السلمدية.
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ضفصحـ   لنتــــــماء أاــــــالماقع اللغمي للغة من اللغلت س ااتشلفلغمية عل  تومعهل ا تنرعهل، ضفبماسطته يتم ال

 .1أا علميلت خلصة إقليميةة أا اهجلت اجتملعية أا علمية أا مشرتاة أا خلصأا 

 منطنياحملتمى   اذلك لغمية، إذ جند ضمن هذا  أهنلرغم من أ  هذه الدراسة تلد جغراضفية يف جمملهل إال 

ا اذا دراسة لغمية ا هي اختالضفلت  ،أي متمقع البلدا  يف اخلريطة اجلغراضفية من الدراسة ا هي دراسة جغراضفية

 .آخرياللغمية من موطقة إىل أخرى ا خلصية ال لغة ا مميزاهتل الصمتية اليت تتنق ا ختتلف من موطقة إىل 

 اهتمامات علم اللغة اجلغرايف: -2-ت

بدراسة اللغة من زااية املكل  ا ذلك مبلزل عن اللوصر الزملين ا الللئلة اللغمية،  اللغة اجلغرايف هتم علمي

اللغمية( مراعيل يف ذلك الظراف االجتملعية  طلليسنه خيتص بدراسة التمزيع اللغمي يف أ  بقلة أرضية )األأإذ 

تلنة الحلمادث التلرخيية ا خملنلهتل االستلملرية اللغة ختاع إىل تغريات علمة تتدخل ضفيهل ظراف خم أل ، 2ثقلضفيةالا 

لجلزائر ا نتيجة خملنلت ـل اـــوجد بلض البلدا  تتحدث مبصطلحلت ممزاجة بني لغة ا لغة أخرى طبلضف

الله إال أ  لغته ال تزال قأ  هذا اجملتمع ا ابلرغم من مرار أثر من نصف قر  من است ترىاالستلملرية  النرنسية 

أي املزيج بني اللربية ا النرنسية، إضلضفة إىل أ  بلض اجملتمللت ختتلف لغلهتل  املتنرنسةختاع إىل مل يسم  ابللغة 

 .ف الظراف الثقلضفية ا االجتملعية ابختال

ألرضية، امل أنه عل  مماقع متومعة من الكرة ا اإلنسلنيةعلم اللغة اجلغرايف يدرس متمقع خمتلف اللغلت  إ   

 .3ة ا عددهم ا مستماهم االجتملعي ا الثقليفــل لغــيدرس نم  املتحدثني بك

إذ أ   ل،من خالاه هتحدد مللملتضف ،من الماضح أ  علم اللغة اجلغرايف ياع ال لغة يف مكلنتهل اخللصة

رف ــــبماسطة اللغة نلضف ،لغتهطق هم الذي يسيطر عل  مستمى لـة من املوـالمضع الثقليف ا االجتملعي لكل موطق

                                                           

 .147دخل إىل علم اللغة ا مولهج البحث اللغمي، رمال  عبد التماب، ص: امل 1 
 .93اللربية ا علم اللغة احلديث، حممد حممــد دااد، دار غريب للطبلعة ا الوشر ا التمزيع، القلهرة، ص:  2 
 94اللربية ا علم اللغة احلديث، حممد حممــد دااد، ص: 3 
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الل جمتملهل ضفإذا  جمتمع متخلف امل أ  اللغة ميكن أ  تربز ننسهل من خا ال  هذا اجملتمع حاـلري مثقف أا إذ

اللكس بني اللغلت ا  األاىلأمهية سيلسية ثقلضفية حالرية أمكن اهذه اللغة أ  حتتل املراتب ال  اجملتمع ذا 

 أصبحت اليم  هي اللغة األاىل علمليل.اليت االجنليزية  لغةاللصحيح، امل هم ممجمد حلليل  

يلطي علم اللغة اجلغرايف مللمملت هلمة حمل المضع الراهن للغلت الللمل، إذ جنده يقلر  بني اللغلت 

ىل اللمامل التجلرية ا الللمية ، التمزيع اجلغرايف، امل يوظر إتكلمنياستولدا إىل عمامل ممضمعية حديثة عدد امل

 .1ا الثقلضفية اإلسرتاتيجيةلسيلسية ا اا 

ا جملالت ه عمامل عدة مثل: اللغلت احمللية جند اذلك من اهتململت أحبلث علم اللغة اجلغرايف دراست

سيطرة اللغة االستلملرية عل  اللغة المطوية،  يتتبعالونمذ اللغمي، ا اللغلت المطوية، ا االستلملرية، امل جنده 

غلت األالية االثلنمية يف موطقة مليوة ا مل يرتتب علميل من ثولئية اللغة ا تلددهل، ا اذلك يميل عولية بدراسة اللا 

ليدرك النراق بني الطبقلت االجتملعية ا مييز بني  2مييز بني اللغلت الشلئلة بني الطبقة الدنيل ا الطبقة الراقية

 .اغري املثقنني املثقنني األضفراد

ابلصراعلت اللغمية احللصلة عرب التلريخ الذي يبني الوزاعلت بني اللغلت من حيث علم اللغة اجلغرايف يهتم 

يل بني األلنلظ، دخر  اللغلت إىل علمية ا ضفصح  ا انتشلر الــانتصلرهل أا هزميتهل، ا انقسل  اللهجلت ا تن

علم  يسلعدا  ،اجلغرايف يف بيلهنلم علم اللغة غيـــــرهل، ال هـــذه األمـــمر ا غريهل يسهاستللرة ألنلظ ا الملت من ا 

يه من ــلعل ـــيشتممل ة األرض، ا ـــــــطبيللاجلغراضفيل علم اللغة من خالل رصده للمماقع اجلغراضفية احلالت اجلمية 

 اللسلنيلتاللل  اذلك من مجلة مل يطرحه علم اللغة اجلغرايف أا  3ريهل من مللمملت جغراضفيةغتالريس ا 

 ل ضمن التطبيقلت اللصر احلديث هم األطلس اجلغرايف.اجلغراضفية ا اليت تدخ

                                                           

 .63د خمتلر عمر، ص: أسس علم اللغة، ملريم ابي، تر، أمح  1
 .64أسس علم اللغة، ملريم ابي، تر، أمحد خمتلر عمر ، ص:   2
 .33، ص:2114، 9علم اللغة،علي عبد الماحد اايف، هناة مصر للطبلعة ا الوشر ا التمزيع، مصر، ط  3
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 رايف:ــــــــس اجلغــلـاألط -3-ت

حدث الطرق لتسجيل الظماهر اللغمية عل  اخلرائط اجلغراضفية، ا ذلك عود أاألطلس اللغمي يلترب من 

الظماهر اللغمية تكم   إليالحاحللجة إىل حتديد مولطق تلك الظماهر، هول تغري اخلريطة من المسلئل اليت تستلمل 

 1اهل عالقة مبكل  ملني.

ف الثلين من القر  التلسع عشر ميالدي، ا من بني الرااد رة عمل أطلس جغرايف بدأت يف الوصللل  ضفك

إ النرنسي لقد ال  أاال من عمال Gilliéronإجلريا إ األمللين اWenker قوكريف هذا اللمل ا مهل:  إ

لليل، سميسرا، السميد، الورايج تشمل ملظم بالد أاراب اإيطلأطلس جغرايف ببالدمهل، مث انتقلت هذه النكرة 

 2الربتغلل، اجنلرتا.ا 

 أمهية األطلس اللغوي العريب: -4-ت

طرأت  اليتسيمل أ  لغتول اللربية ملراضفة ابتسلعهل اتغرياهتل ليس اللغمية ذا أمهية ابرية ا التلترب األطل

عليهل حبكم أهنل مرت بنرتات زموية عرضفت ابالزدهلر ا مراحل أخرى عرضفت ابلنشل ا الرتاجع، ضفلألطلس اجلغرايف 

 يبني هذه املماطن ا للل  من بني ضفمائده مليلي:

خصلئص الصمت االبوية ا الداللة اتشلف مل ضفيهل من جلت لذاهتل دراسة علمية عميقة ال هدراسة هذه الل .1

امللراف يف البلدا  اللربية اختالف ا  ،ا مللرضفة التغريات املختلنة اليت طرأت عليهل من اقت آلخر ،ايبالرت ا 

يتكلم أاثر من جلة الجلزائر مثال هولك اللهجة القبلئلية ا اللهجة الشلاية  داحم اللهجلت إذ جند يف البلد ال

 موطقة ضفيهل ملراضفة بوغمة أا صمت مييزهل عن غريهل. ا ال 

 ينتح املسح اجلغرايف لكتلبة اتريخ اللغلت يف اللصمر املختلنة. .2

                                                           

 55لدى اللرب، عبد اللزيز بن محيد احلميد، ص: علم اللغة اجلغرايف بني حداثة املصطلح ا أصمله  1
 .151ا  151املدخل يف علم اللغة ا مولهج البحث اللغمي، رمال  التماب، ص:   2
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املسح اجلغرايف مبللمملت مللرضفة مل مدى امتداد اللهجلت اللربية القدمية يف المطن اللريب، الذي ميكوول ميدان  .3

 استيللهبل.ا ف عل  الوصمص الثراتية ا ضفهمهل من خالل التلر 

يسلعد املسح اجلغرايف يف علم إقلمة الدراسلت املقلرنة بني اللغلت اللسلنية املختلنة امل أنه يقنول عل   .4

 .1مصلدر الكلملت األجوبية هول ا هولك، امل يتيح اجمللل أمل  املقلرنة بني اللهجلت ا اللغة النصح 

إ  املتطلع إىل مل سبق ذاره عن علم اللغة اجلغرايف سمف يدرك حتمل أ  هذا الللم اابلرغم من 

جند أننسول أمل  علم  أخرى تشلراه يف اللمل ضفال ميكن أ  ندرس أي لغة من اللغلت مبلزل عن  أنولاستقالليته إال 

تدخل علم آخر هم التلريخ ضفلللغة اجملتمع الذي تكمنت ضفيه، اذلك عودمل نرصد هذه اللغلت ال بد من أ  ي

ا بذلك جند أننسول  ؛اع للتغريات التلرخيية مبجمل تنلصيلهل ضفللتلريخ يؤثر بشكل مبلشر يف اللغةأهنل خت ملراف

 ا ذلك لغلية ااحدة هي ملرضفة مل حييط هبذه اللغة. اإلنسلنيةل ميلدين الللم  جبحث يف ن

 لوجيا:و روبثعالقة علم اللغة ابألن -ث

يكم  حبد ذاته اذلك إذ   ضفلإلنسل ، اإلنسلنيةت اللغة هي احللقة الماصلة بني مجيع ضفرا  امللرضفة إذا الن

أتملول جيدا جند أ  ملظم الدراسلت اليت قلمت متحمرت حمل اإلنسل  سماء ضفإذا  اللوصر النللل يف الدراسة،

ا اللمامل  اإلنسل لغة  -لنب الونسيأا ابجل –تنلعل اإلنسل  داخل اجملتمع  –ابجللنب االجتملعي  تللق األمر

ا إذا انتقلول للحديث عن  -ا متمقله يف اخلريطة اجلغراضفية اإلنسل لغة  -أا اجللنب اجلغرايف  -الونسية املؤثرة ضفيه

 .يف اإلطلر اللل  اإلنسل خلص بدراسة عولية ميل يرابملمجي جند ثاجللنب األن

ضمن  اإلنسل مجيل الطبيلية ا اليت تلين بدراسة األنثرابملاألنثرابملمجيل إىل قسمني مهمني، توقسم  

 رابملمجيل االجتملعية ا الثقلضفية ضفهذه األخرية إذ  تلين بدراسة التطمرات احللصلة يف ثنأمظهره البيملمجي ا إىل 

 

                                                           

 .149املدخل إىل علم اللغة ا مولهج البحث اللغمي، رمال  عبد التماب، ص: يوظر:  1 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

107 

 .1اللغلت عل  مر التلريخ

يهمول هول هم الشق ل ضفم اإلنسل بشقيه الطبيلي ا الثقليف االجتملعي حمل  األنثرابملمجيليتلخص منهم  
ا اليت تتحكم  اإلنسل ا االجتملعية اليت تميل عولية هلمة للغة  الثقلضفية األنثرابملمجيلأي  األنثرابملمجيلمن  لينالث
 ل عدة موهل الثقلضفية ا االجتملعية.ـل عمامـــــضفيه

 روبولوجيا:عالقة علم اللغة ابألنث -1-ث

م  األسلس حلالرته ا تطمره اأسلمب حيلته ـــي املكــع ضفهــتشكيل ثقلضفة أي جمتمب اللغة دارا مهل يف لتل

ا تللمله مع اآلخرين، إذ من خالاهل تربز أمهية اجملتمع من حالرة ا تطمره أا ختلنه، ضفقد شهد القر  اللشرين 

لدى البلحثني مجلة من لث ثتطمرا مهمل متثل يف االهتمل  ابلظماهر الثقلضفية، يشمل هذا األخرية عدة جمانب م

  صيلغة نظرية علمة يف الثقلضفة ؟ مكلاللالقة بني الثقلضفة ا سيكملمجيل النرد ؟ هل يف اإل ةيلطبالتسلؤالت موهل مل 

يجللمهنل ضمن اهتململهتم اليت تداخل يف لا غريهل من األسئلة اليت ضفتحت اجمللل أمل  الدارسني األمريكيني 

، ابعتبلر أ  النرد هم احللمل لومط انشغلما بدراسة الظماهر اللسلنيةء الونس الذين أمثلل علمل الظماهر اللسلنية

انهيك عن ذلك جند علملء يف جملالت خمتلنة التنما لالهتمل  ابلظماهر اللسلنية، ا علملء الثقلضفية؛  أمنلطملني من 

 .2الثقلضفةقاية اللالقة املتبلدلة بني اللغة ا عل   تغلماشالداللة النلسنية الدين ا

الذي ا  ،ح يف مسلء الللم سطللل  تسليط الامء عل  اللغة جلل االهتمل  ابجمللالت اليت تتمحمر حماهل ت

 ،غلية يف األمهية هم اللغة ابعتبلرهل مراز االستقطلب بال مولز  يف جل الدراسلت األنرتابملمجيةجلل من األحبلث 

 من أ  تسمد مللمملت علمة من مجيع ضفرا  امللرضفة األخرى. األنثرابملمجيلمل مكن هذا 

                                                           

، يولير 1تمره، دار الكتلب اجلديد املتحدة، بريات، لبول ، طنظر: األنثرابملمجيل، ملرك أاجيه، جل  بمل امالين، تر:جمرج ا 1 
 .17، ص: 2118

 298، 297يوظر: اجتلهلت البحث اللسلين، ميلكل اضفيتش، تر: سليد عبد اللزيز مصلمح، اضفلء المل ضفليد، ص:  2 
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أا اللسلنيلت األنرتابملمجية  األنثرابملمجيم اللغة ــــــــام  أ  عل  ابألنثرابملمجيلتتلخص عالقة علم اللغة 

، 1توحصر اهتململهتل حمل اللغة ضفهي بكل بسلطة تلترب إدراسة اللغة اثراة ثقلضفية ا الكال  امملرسة ثقلضفيةإ

إلعطلء منهم  ألاجه  األنثرابملمجيلا  األلسوية هبذا جندهل مماابة للتطمرات احللصلة يف الللم  األخرى، ابألخصا 

 .اللغة اللديدة امجممعة من اململرسلت الثقلضفية

الذي يلرب عن ال هذه األممر  اإلنسلينمتثل الثقلضفة المجه احلالري من علدات ا تقلليد ا أعراق اجملتمع 

تهل من خالل مل يرصد مصثقلضفة خلصة به ا مبجتمله ااضلة بل ــل  يشكـــــبلغته ضفلل  موطلق الذي يبدأ به اإلنس

 التلريخ اهل عرب الزمن.

 :Anthropological linguistique األنثروبولوجياهتمامات علم اللغة -2-ث

أي بني اللغة يف حد ذاهتل  األنثرابملمجيلعلمني مهل علم اللغة ا  طيلته يف األنثرابملمجيجيمع علم اللغة 

إذ  ،رابملمجنيثضفقد ال  هذين املمضمعني من بني أهم املمضمعلت اليت انلت اهتمل  علملء اللغة األن ،الثقلضفيةا 

ممضحل األشخلص لت ذلك للكشف عن سلماهتم بدراسة اجملتمللت االثقلضفة ا ي األنثرابملمجيجند أ  علم 

 .2هي أسلمب حيلة األنثرابملمجني، ضفللثقلضفة نظر  االتأثرريبذلك عالملت التأث

مبلشر أبسلمب احليلة البشرية ضفهي املرآة الللاسة للثقلضفة الشلمب تللب أهم  ارتبلطترتبط  إذ ضفلللغة 

ا بنالهل يستطيع اجملتمع أ  يكم   ؛أا يتخلفق  األداار يف احليلة اإلنسلنية بنالهل يستطيع اجملتمع أ  ير 

ضفلالقتهل ببلاهل  ،تزدهراجملتمللت ا  ق لت ا ابلثقلضفة تر ــم  الثقلضفــالثقلضفية ا االجتملعية ضفبلغة تتك تهأسلمب حيل

 البلض تشكل حالرات األمم ا البشرية مجللء.

                                                           

، 1اللربية للرتمجة ، بريات،  ط األنثرابملمجيل األلسوة، ألسودرا دار انيت، تر:ضفرانك درايش، مر: قلسم الربيسم، املوظمة 1 
 .22، ص: 2113أغسطس 

 .93اللربية ا علم اللغة احلديث، حممد حممد دااد، ص :يوظر:  2 
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هي الللمل ضفللت البشرية،   اللغة اهل صلة ابلوملذج الثقلضفية املكمنة للمجتما يف األخري ميكن القمل أب

األسلسي يف اضع مالمح الطلبع الثقليف للمجتمع، ا ذلك أ  اجملتمللت ااألاسلط االجتملعية ال ميكن أ  

ضفلللغة هي المعي  ،يللجب الدار النللل يف نقل الثقلضفلت عرب األلتستقيم إال بماسطة الوممذج اللغمي الذي يل

حىت الثقلضفة مل هي إال ا المعلء الذي حيمي جل الللدات ا التقلليد املمثلة للشلمب ا ا م ــلري لألمــالثقليف ا احلا

 . اهم البقلء ااالنتقلل عرب األزمل  املختلنة ال بد من اللغةيكتب 

 التعليمية مبادئ ومفاهيم :املبحث الثالث: 

أا من حيث  ،ية املقدمة للطلبةامللدة امللرضف مية ازدهلر سماء من حيثتلرف اليم  اللملية التلليمية التلل   

 ،طمرات احللصلة يف السلحة الللميةالثمرة التكوملمجية ااملللمملتية اليت أاتحت الطريق أمل  الطللب ملماابة الت

 مية .ضفللللمل أبسره يميل اهتململ ابريا لللملية التلليمية التلل   ضفأصبح بنالهل التلليم يف عملية متجددة امتطمرة،

يف  مية اذلك أهنل اللوصر األسلساللسلنيلت التطبيقية تميل اهتململ ابلغل لللملية التلليمية التلل  إذا النت  

إذ جند أ   ،لوظرية اللسلنية حبذاضفريهلمن حيث هم تطبيق للحصيلة امللرضفية ل ،ميدا  النكر اللسلين املللصر

ية المسلئل البيداغمجية الرامية إىل الوهمض مبجلل الوظرايت اللسلنية مبنلهيمهل امرجليلهتل امللرضفية استثمرت يف ترق

الشرعية ضفأصبحت هذه األخرية علم قلئم بذاته له ة األ  أا تلليم اللغلت األجوبية؛ التلليمية سماء النت تلليم اللغ

 .ااملرجلية امللرضفية ااملنلمهية ااملصطلحية ااذا إجراءاهتل التطبيقية

 التعليمية املصطلح واملفهوم : -1

 M.F MAKEYيف النكر اللسلين االتلليمي املللصر إىل  Didactiqueمصطلح التلليمية  يلمد

 .1للحديث عـــن املوـــمال التلليمي  Didactiqueالذي بلث من جديد املصطلح القدمي 

                                                           

، 2دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أمحد حسلين ،ديما  املطبمعلت اجللملية، بن عكوم ، اجلزائر،ط 1 
 130ص:
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اليماننية االيت النت تطلق  Didactifosاملشتقة من المة  Didactiqueالتلليمية مرتمجة من المة 

اذلك يف اليماننية ضفلوتللم أي    Didactifos، اتلين المة 1نم  من الشلر لشرح املللرف الللمية االتقوية  عل

  .2يللم بلاول أا أتللم موك اأعلمك

 ،ه اللل  ااخللص إىل هدف بيداغمجيلقد ارتبط منهم  التلليمية اومط أا اجتله يسل  يف هدضف    

ضفللتلليمة من هذا املوطلق هي ضفر   من ضفرا  امللرضفة البيداغمجية اليت تسل  إىل تسليط الامء عل  مماضيع 

التدريس بشىت أنماعه، ضفهي الدراسة الللمية لتوظيم اضليلت التللم اليت حتيط ابملتللم طمال ضفرتة ااتسلبه للمللرف 

م  اجدانية الاتسلب قيم امماقف حسية احراية لبلمغ أهداف علمية متكمنة من مللرف اعلاملختلنة اذلك 

  . 3الرقص( امل أهنل تشرتط االلتزا  ابملوهج الللمي  ،الرايضيلت)خمتلف 

 1979 ميالريا  1962 مسيت آبأمل ضفيمل خيص املمضم  الذي تدار حمله التلليمية يقمل ال من 

الالزمة تمضفرهل يف المضليلت أا املشكالت إإ  املمضم  األسلسي للتلليمية هم دراسة الشراط 1983بروسوا

 4اليت تقرتح التلميذ قصد السملح له إبظهلر الكينية اليت يشتغل هبل تصمراته املثللية أا رضفاهل إ

من خالل تمضفري  –التلليم االتللم –مية ختتص التلليمية بابط القمانني املتحكمة يف اللملية التلليمية التلل  

 االتقويلت السلعية إىل ضبط المضلية البيداغمجية . مجلة من الطرق ااألسلليب

لبلمغ أهداف يف ميدا  التلليم االرتبية اذلك  ،قلهتلترتكز التلليمية عل  أسس اأرضيلت علمية يف موطل

 مستودة يف ذلك عل  بلدين أسلسيني مهل :

 يتللق ابمللدة التلليمية يف حد ذاهتل من حيث طبيلتهل ابويتهل اموطلقلهتل . البعد االبستيمولوجي :  -1
                                                           

 131، ص:2004التدريس الللمي االنين الشنلف مبقلربة الكنلءات ااألهداف، دار التومير، اجلزائر،  يوظر : 1 
،طيب انيت سليمل ، دار األمل للطبلعة االوشر االتمزيع، تيزي ازا، -أمثلة عملية–املقلربة ابلكنلءات اململرسة البيداغمجية  2 

 96اجلزائر، )د.ط(، )د.ت(، ص: 
، 1، ط1عبد اللطيف النلرايب اآخرا ، املغرب، ج يوظر: ملجم علم  الرتبية امصطلحلت البيداغمجيل الديدااتيك، 3 

 256ص:
 96، طيب انيت سليمل ، ص:-أمثلة عملية–املقلربة ابلكنلءات اململرسة البيداغمجية  4 
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 .1يرتبط ارتبلطل اثيقل بتلليم امللدة ااملشلال املصلحبة يف عملية تللمهل البعد البيداغوجي :  -2

ضفرا  ية لتصبح ضفر   من التلليمية استنلدت من الوظرية اللسلنية لتحتل هذه األخرية مكلنتهل الللمإ   

ضفوجدهل حتدث تقلطع ملريف مع ال  ،أخرى لتستقي موهل ملدهتل الللميةاتارب جبذارهل إىل ضفرا   ،اللسلنيلت

من علم االجتمل  اعلم الونس امل سبق اأاردان سللنل عن اللالقة اليت تربط اللسلنيلت التطبيقية مبختلف الللم  

 اإلنسلنية .

 :Learningمفهوم التعلم  -أ-1

 االاتسلب أا احلصمل عل  شيء.التللم هم  -1

ختزا  االذاارة االتوظيم اهذا االحتنلظ يتامن أنظمة اال ،م االحتنلظ مبللمملت أ مبهلرة ملالتللم ه -2

 .امللريف

 يشتمل التللم عل  الرتايز االجيليب الماعي عل  األحداث اليت تقع داخل اجلهلز اللامي أا اخللرجي . -3

 وسيل  .التللم مستمر نسبيل لكوه ملرض لل -4

 اقد تكم  مملرسة ملززة . ،يتامن التللم شيئل من اململرسة -5

 2التللم تغيري يف السلمك . -6

ضفللتللم  ،ل نلمسه من هذه التللريف الماردةذا مـــــــــــاه ،سيةرية الونـــــــــــرا ابلوظــــــــــم ارتبلطل مبلشـــــيرتبط  التلل

ضفكل هذه اجمللالت اليت يشتغل  ،لتمد ابلدرجة األاىل عل  الذاارةامملرسة ايااتسلب ااحتنلظ اإدراك اترايز  هم

 عليهل التللم جند اهل تنسريات يف علم الونس .

                                                           

 71ا  69ص: ،املرجع ننسهيوظر:  1 
اس براا ، تر:عبده الراحجي، علي أمحد شلبل ، دار الوهاة اللربية  للطبلعة االوشر، أسس تللم اللغة اتلليمهل ، ه.داجال 2 

 : 26بريات، لبول ، ص:
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إ ميكن تلريف التللم أبنه   Educationnal Psychology 1942يف مؤلنه  Gatesيلرف 

أخرى جبهمد مكررة يبذاهل النرد ايتصف من جهة   ،تغيري السلمك تغريا تقدميل يتصف من جهة مستمرة للمضع

، امن املمكن تلريف التللم تلرينل أخر أبنه إحراز طرائق ترضي الدااضفع ستجلبة اهذا المضع استجلبة مثمرةلال

حني طرائق اللمل القدمية غري اإمنل حيدث التللم  ،شكل حل املشلال ااثريا مل يتخذ التللم احتقق الغلايت،

 1، امماجهة الظراف الطلرئة إجلديدةلحلة للتغلب عل  املصلعب اص

ط الذايت يقم  به املتللم اميكن اصنه ابلوشل ،جيليب الذي يكتسبه النرد املتللمالتللم هم ذاك السلمك اال

ضفهم جمممعة من  ،2ليحصل عل  استجلابت ا سلمالت يستطيع من خالاهل حل ال املشلال اليت تلرتض سبيله

اللمليلت امللرضفية توقل اإلاثرة  من البيئة إىل مراحل متلددة من مراحل مللجلة املللمملت املطلمبة الاتسلب مقدرة 

 .3جديدة 

هم ذاك الوشلط النردي  :ضفإنه يشري إىل منهم  ااحد أنه ،م أبي شكل من األشكلل ارد تلرينهإ  التلل

االذايت الذي يقم  به الشخص لتحسني سلماه اااتسلب مللرف ا سلمالت اجتملعية  اثقلضفية اقيم راحية 

 تسلعده عل  التلليش داخل المسط االجتملعي الذي يليش ضفيه امتكوه لالنسجل  مع أضفراده .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.14)نقال عن التللم انظرايته،ضفلخر علقل ،ص:46دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أمحد حسلين، ص: 1 
 48محد حسلين، ص:دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أ 2 
 172، ص:2005 ،1نظرايت التللم االتلليم، يمسف قطلمي، دار النكر، األرد ، ط 3 
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  1(1)الشكل 

التللم هم ذاك التلديل  احللصل يف سلمالت النرد اليت متكوه من ااتسلب مللرف متومعة ايشرتط اهذه 

اللتذار االرتايز امل أنه يلتمد عل  التخزين إذلك أ  إعلدة بولء امللدة   اإلنسلنيةاللملية اجتمل  بلض املميزات 

 2يف الدهن إالتلليمية يسلعد عل  تثبيتهل 

                                                           

، 2013، 3صوللء، ط مدخل إىل علم الونس، حمممد ضفتحي عكلشة، د.حممد السليد أبم حالاة، جلملة الللم  االتكوملمجيل، 1 
 235ص:

حممد عمياة، مر:حممد رجب البيممي، دار الكتلب الللمية، بريات، علم الونس بني الشخصية االنكر، الشيخ المل حممد  2 
 126، ص:1996، 1لبول ، ط

 التــــعلــــــــــم

 التعلم عملية

 تذكر 

 التعلم عملية

 تدريب 

 التعلم عملية تعديل

 للسلوك

رة والتعلم ــــالخب -

 در المعرفةــــمص

والعقــــــل مخزن 

 للمعلومات .

التعلم عمليـــــــة  -

 تخزين المعلومات.

ملية ــــــالتعلم ع -

تعديل وتغيير في 

 . السلوك

التعلــــم اكتساب  -

 سلوكــــات جديدة .

التعلم تحسين  -

 سلوكات سابقة .

التعلم تدريــــــــــب  -

 ملكات العقل.

التركيز على مواد  -

 الدراسة .
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، يوطلق من تللم دته ايبق  مله مستمرا طمل حيلتهالتللم هم سلمك مصلحب لإلنسل  موذ ضفرتة اال 

ااحلالرات يف بولء الثقلضفلت  ارا هلمليلب د امل  ،لة ابسيطة إىل ااتسلب قيم اأخالقالطنل ملهلرات سه

  إذ ميكن القمل أنه أداة تماصل بني امللضي ااحللضر. ،اانتقلاهل عرب األجيلل

 : Instructionمفهوم التعليم  -ب-1

ذلك أ  إاملتطلبلت  ،عن التللم من الولحية املنلمهية ال ميكن يف أي حلل من األحمال عزل التلليم

اهتيئة  ،للم اتمجيهه، امتكني املتللم موهتتحقق إال بمضمح نظرايت التللم إ ضفللتلليم هم تسري التالللمية للتلليم ال 

 1األجماء له .

هم عبلرة جهمد الللملء اااهيئلت الدالية،  التلليم هم ذالك التصميم املوظم ااملخطط له من قبل اجتمل 

، االتللم ميكن اصنه لتغري املرغمب ضفيه يف األداءلز اعن خريطة هودسية للخربات اليت تسلعد املتللم عل  اجن

 2اليت يدريهل املللم . اإلداريةاباهيئة 

ميكن اصف التلليم ابللملية الديولمكية القلئمة أسلسل عل  مل يقد  للمتللم من مللرف امللمملت 

 . 3امهلرات اتلزيزهل احتسيوهل ابستمرار

، أنول ال ميكن اصنه ابحلشم الذهينابلرغم من أ  التلليم هم إاسلب املتللم جمممعة من املللرف إال 

حبيث يكم  اللوصر  ،لنللل ضفيهليمية ابعتبلره اللوصر اضفللطللب أا املتللم بصنة علمة يشلرك يف اللملية التلل  

 املتنلعل مع ال مل يقد  إليه من مهلرات امللرف .

 عملية التعليمية :عناصر ال -ت-1

 تتكم  اللملية البيداغمجية يف الشلالة التلليمية من ثالث عولصر أسلسية :
                                                           

 117ص: أسس تللم اللغة اتلليمهل، ه.د.داجالاس براا ، 1 
 81، ص: 2004، 4تكوملمجيل التلليم بني الوظرية االتطبيق، حممد حمممد احليلة ، دار املسرية للوشر االتمزيع ،عمل  ،ط  2 
 139:  سلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أمحد حسلين ،صدرا 3 
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 املعلم : - 

 1يمية اال بد من أ  تتماضفر ضفيه الشراط التللية :هم القطب األسلسي يف اللملية التلل  

 التأهيل الللمي االبيداغمجي . -

 املسلعدة يف إجنلح اللملية التماصلية . االمسلئل القدرة عل  اختيلر الطرائق البيداغمجية -

 اخلطلب التلليمي . لتامتالك مهلرة يف التحكم يف آلي -

 إمكلنيته عل  ترقية خربته البيداغمجية يف جملل تقممي املهلرات اتلزيزهل . -

 املتعلم : - 

عملية  تستقيماملتللم ( ابداهنمل ال  –مية بمجمد عوصرين هلمني  )املللم تتحقق اللملية التلليمية التلل  

 ، اال بد للمتللم أ  تكم  لديه شراط يتم من خالاهل إمكلنية بولء  أرضية يف عملية التللم :يميةتلل  

 القلبلية يف ااتسلب املهلرات االللدات اللغمية .  -1

 تسلب .قلبلية املشلراة احتسني عالقته ابلتحصيل ااالا -2

، ر، اهذا مل يلرف ابلنراق النرديةخآنسبة التللم لدى املتللم بصنة علمة يتنلات من  متللم إىل  إ   

امل جتدر اإلشلرة يف هذا املقل    انلكلسلت عل  املرداد البيداغمجي،اهذه األخرية جيب أ  يراعيهل املللم أل  اهل 

الطيبة بيوهمل المل أدى ذلك إىل تمضفري تماضفرت مشلعر الصداقة  إىل أ  اللالقة بني املللم االتللم أسلسية ضفحيثمل 

 2املولخ املولسب ااملشجع عل  التللم .

 طريقة التعلم :  -

                                                           

 41يوظر: مبلحث يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين،ص:  1 
  115علم الونس بني الشخصية االنكر، الشيخ المل حممد حممد عمياة، ص:  2 
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، امل يوبغي د اهل من البحث االتطمير املستمراطريقة التللم ال ب ،خرآطريقة التلليم من مللم إىل  ختتلف

داغمجي التلليمي الللمية ااستثملر الوتلئج احملققة يف البحث البيضفيهل مماابة التطمرات احللصلة يف السلحة 

 . 1املستمرامل أهنل تستدعي ترقية اخلربة البيداغمجية من خالل التكمين   ،ااالستنلدة موهل

 إجراءات العملية التعليمية التعلمية : -ث-1

 اللتليل :تقتاي اللملية التلليمية التللمية عدة إجراءات بيداغمجية لوجلحهل اهي  

 اإلجراء اللساين : -1

، اذلك لبولء نظرة شلملة مثرته الوظرية اللسلنية املللصرةمن خالل االستنلدة من ال مل أ اإلجراءيتم هذا 

 عل  الوظل  اللغمي اإدرااه حلقلئق الظماهر اللغمية .

 اختيار املادة التعليمية : -2

مية ااملستمى التلليمي للمتللم لللملية التلليمية التلل  هم إجراء يتم من خالله مراعلة الغلايت البيداغمجية 

 ااهتململته .

 التدرج يف تقدمي املادة : -3

مية مع مراعلة ثالث عولصر أسلسية اهي : التدرج يف تقدمي امللدة إجراء أسلسي يف اللملية التلليمية التلل  
 .2السهملة ااالنتقلل من اللل  إىل اخللص اتماتر املنردات 

 املادة اللغوية :عرض  – 4

ضفهم حبكم مهمته مؤهل إلتقل   ،ءات اليت تلتمد أسلسل عل  املللميلد عرض امللدة اللغمية من اإلجرا

 :اللرض االتقدمي احىت تكم  موهجية عرض امللدة سليمة ال بد من أ  تتماضفر الشراط التللية 
                                                           

 42مبلحث يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص:  1 
  145ا  143ا  142يوظر :دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية ،أمحد حسلين ،ص: 2 
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 حتديد نظل  اللغة املراد تللمهل . -أ

 مراعلة مراحل التدرج يف تلليم لغة مليوة .  -ب

 مراعلة املقلييس اللسلنية االونسية لرتتيب املراحل . -ت

 ضبط المحدات األسلسية املكمنة لللرض . -ث

 تقسيم المقت بني هذه المحدات . -ج

 التمرين: -4

لمملرسة يسمح للمتللم ابمتالك القدرة الكلضفية ليلترب التمرين من املرتكزات البيداغمجية من حيث أنه 

 1النللية للحدث اللغمي .

 م :ـــــــــة التعلـــــــة لعمليــــــس النفسيــــــاألساملبحث الثاين: 

 عوامل التعلم : -1

إذ تقتاي اجتمل  عدة مؤهالت  ،ال بد من أ  تتماضفر عمامل متلددةلوجلح اللملية التلليمية التللمية 

 اذلك لسريهل بطريقة انجحة امثمرة :

 النضــــــــج: -أ

الكلئن ، ضفهم عملية منم داخلي يشمل مجيع جمانب ل الرئيسية يف اللملية التلليميةيلد الواج من اللمام 

، سيطرة النرد، بيومل التللم هم عملية ااتسلبأي أنه خلرج  ،احلي، امل ميكن اصنه ابحلدث الغري اإلرادي

 ضفللتللم االواج متالزمل  اال ميكن النصل بيوهمل . 

 االستعداد :  -ب

                                                           

  147ص : أمحد حسلين، ،يةدراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليم 1 
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، اهم اللوصر املهم يف اللملية التلليمية ذلك أ  االستلداد لنلل رب االستلداد من اللمامل الونسيةيلت

 مية .قل اللملية التلليمية التلل  تتلر التللم يثمر بوتيجة اجيلبية  ابدانه 

 الفهـــــــــم :  -ت

امن شراط هذا األخري علمل التجلنس يف  ،مية تكتسي يف جمهرهل نظل  تماصليإذا النت اللملية التللي

 1الوظل  التماصلي بني املللم ااملتللم .

 التكرار : -ث

امل   ،التكرارضفتلليم اللغلت ال يتحقق إال بللمل  ،ل األسلسية يف اللملية التلل يميةيلد التكرار من اللمام

 2. خاللهمن ال تكسب إال  لألهن ،ردة اللسلنية يستلز  علمل التكراأ  ااتسلب اللل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 54يوظر: دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أمحد حسلين، ص: 1 
   55يوظر: املرجع ننسه، ص:  2 
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 عوامل التعلم                                              

 

 

 

 

 

 االستعداد                        الفهم                            التكرار              النضج      

 مراحل العملية التعليمية التعلمية : -2

 ثالث مراحل أسلسية : متر اللملية التلليمية التللمية اضفق

 مرحلة االكتساب : -أ

تصبح جزء من حصيلته امللرضفية  ،سلمالت جديدة امتومعةالنرد  1من خالل هذه املرحلة يكتسب

 اتدخل ضمن ترايبلت سلمالته .

 مرحلة االختزان : -ب

، ضفبلد حداث عملية االاتسلب توتقل امللدة املكتسبة ملية ابلدرجة األاىل عل  الذاارةد هذه اللـــــــــــتلتم

 أا املتللمة إىل الذاارة لتقم  هذه األخرية بتخزيوهل .

                                                           

  131، ص: 1981،  1علم الونس الرتبمي،صلحل حممد أبم جلدا، علم الونس الرتبمي، دار املسرية للوشر، عمل ، ط 1 
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 مرحلة االستعداد : -ت

، اهذا مل جيسده النرد عود قدرته من االستجلبة أبي شكل من األشكللاهذه املرحلة متثل منط ملني 

 ة . الستخراج املللمملت املكتسبة ااملخزنة عود احللج

 نظــــــــرايت التعلــــــــــم : املبحث الثالث:

 م :ــــــــادئ التعلـــــــــــمب -1

لتللم تتاموهل الوظرايت موهل يف اضع نظرية إ أ  هولك مبلدئ أسلسية ل 1975 هلجرد وبوريرى إ

، لقد أضفرزت نظرايت التللم مبلدئ متومعة علمة اخلصة صلرت اليم  علمل أسلسي امرتكز علمي تقم  1إللتلليم

 :مليليهذه املبلدئ مجلة عليه مجيع القمانني املوظمة لللملية التلليمية  امن 

 مبلدئ تؤادهل نظرية املثري ااالستجلبة . -1

 مبلدئ تؤادهل الوظرية اإلدرااية . -2

 2اعمامل التشميش املتومعة .س االجتملعي، اتتللق مبكمانت الشخصية، بلدئ ترتبط بللم الونم -3

، ضفلملبلدئ أيال تتمقف سمف ننصل ضفيهل يف املبحث املمايلضفاال عن مل خترج به نظرايت التللم اليت 
، ضفللوممذج االجتملعي علمل أسلسي يف اللملية 3عل  مماقف اأاضل  اجتملعية يف اوف الظراف الطبيلية

 التلليمية امبلدئهل .
 
 
 

                                                           

 82تكوملمجيل التلليم بني الوظرية االتطبيق، حممد حمممد احللية، ص:  1 
 82املرجع ننسه، ص:  2
  292نظرايت التلليم االتللم، يمسف حمممد قطلمي، ص : 3 
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 اتريخ البحث يف التعلم : -2

 11996يقسم هورتن و ترينج                                    

 

 

 

 املرحلة املللصرة                  مرحلة السلماية                         مرحلة مل قبل السلماية              

(PRE-Behvioristic(      )Behavioristic  stage )       (Contemporary stage) 

 

 

 

 اندت ابلقدرات         اندت ابلسلمك اأسلس                                      اندت بدار اللقل

 المجدانية للكلئن                        يف التللم                               ابدأت  يف عملية التللم

 يف التللم                                                                 بنكرة ضفلسنية توسب 

 إىل جم  لمك

                                                           

 132ا   131الرتبمي، صلحل حممد أبم جلدا، ص:  علم الونس 1 
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 م :ـــــــــرايت التعلـــــــــــنظ -3

 النظرية السلوكية : -أ-3

، أسلسهل علمل احليما  األمريكي ااطسن رسة السلماية من مدارس علم الونستلترب املد

(WATSON اأعلن عوهل امذهب رائد سوة )19121. 

، ذلك أ  اللغة متثل  ضفرق بيوهل ابني ااتسلب أي سلمكيرى السلمايم  أ  ااتسلب اللغة عود الطنل ال

ره جمممعة من عودهم شكل من أشكلل السلمك احمتمى الوظرية السلماية يدار عمممل حمل السلمك اللغمي ابعتبل

 2. االستجلابت الولجتة عن مثريات للمحيط اخللرجي

غة شكل من أشكلل السلمك يدخل ااتسلب اللغة عود السلمايني ضمن نظرايت التللم ابعتبلر الل

 .آخر، اال ضفرق عودهم بني مسلر تللم اللغة اتللم أية مهلرة أا خربة أا سلمك اإلنسلين

، ضفأحبلثه هيأت األرضية إلمكلنية اجمد نظرية مللمل الوظرية السلمايةين أرسما يلترب ااطسن من بني الذ
 توبين أسلسل عل  :

 . دراسة السلمك املالحظ دا  سماهضرارة حصر مبحث علم الونس التجرييب يف -1
 ضرارة الرتايز عل  املالحظة املبلشرة للسلمك الظلهر . -2
 إقصلء اآلراء األخرى من ميدا  التجربة مثل : -3

 قلية .اآلراء الل -أ

 األسلليب االستوبلطية . -ب

 .3الوظرية امللرضفية  -ت

                                                           

 23لطني بمقرة ، ص: حملضرات يف اللسلنيلت التطبيقية، 1 
 نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة )ااتسلب املهلرات اللغمية األسلسية (، عبد اجمليد عيسلين، دار الكتلب احلديث، 2 

 67، ص: 2012، 1ط القلهرة،
  91ا 90دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية حقل التلليمية، أمحد حسلين، ص:  3 
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، ضفال جملل ضفيهل الستلملل اللقل اهتململ ابريا للسلمك حلظة صدارهميكن تلريف السلماية أبهنل نظرية ننسية تميل 

 . ، ضفلملالحظة املبلشرة هي حلسم اضفحمى الوظرية السلمايةا االستوتلج أا إدخلل مللرف أخرىأ

و ايفان ابفلوف  Skinnerسكينــــــرا Thorndike  ثونـــــدايـــــكيتزعم الوظرية السلماية ال من 

Pavlov ، . اهول ال بد أ  نتمقف عود هؤاالء االوظرايت اليت جلؤا هبل 

 )منوذج  احملاولة واخلطأ (: Thorndike  1874-1949نظرية االرتباط  ثورندايك 

، إذ جنده ينسر التلليم عل  م  الذين مثلما الوظرية السلمايةمن أبرز الللملء الونسلني  ثورندايكيلد     

  1اهي:  ، اتتامن نظريته ثالث منلهيم أسلسيةاليت تربط بني املثري ااالستجلبةأسلس الصلة 

 ال اللمليلت اللقلية تتكم  من تمظيف االرتبلطلت املمراثة ااملكتسبة بني املمقف  :االرتباطية -1

 ااالستجلابت .

 ، ارد ضفلل ملثري مل .توسب إىل ال رد ضفلل ظلهر :االستجاابت -2

 اتتمثل يف ال املثريات اليت يتلرض اهل الكلئن احلي . :ارةاإلثـــــــ -3

 إىل ثالث قمانني أسلسية يف التللم : توراندايكختاع نظرية 

 :  LOW OF EFFECTقانون األثر -1

ة بني المضع املثريي اذلك لة عن تقمية الرابطا أ  الوتلئج املرتتبة عن السلمك هي املسؤ   يرى ثمرندايك

مل ، امبل أنه يربط جنلح عملية التأثري يف السلمك  إال إذا النت مرتبطة بوم  من املتلة ضفهذا الللمل حيالسلمك

، ضفهم مييل يف هذا املوطلق إىل حبت هذه اللملية بوم  من اإلزعلج، يف حني أهنل تالف إذا اصطااللكس صحيح

 جنلح التأثري يكم  نتيجة األثر الطيب بني املثري ااالستجلبة .  

                                                           

، مر: عطية حمممد هول، 1986 ،2نظرايت التلليم االتللم دراسة مقلرنة، مصطن  انصف،سلسلة علمل امللرضفة، الكميت، ج 1 
 19 ص:
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 .للة من السرار االرضل أا اإلشبل إذا اتبلت حب ،ابت مليوة يف أاضل  مثريية مليوةيتكرر استخدا  استجل -1

 .1مليوة إذا اتبلت حبللة من   األمل أا الايق يالف استخدا  استجلابت مليوة يف أاضل  مثريية -2

 قانون االستعـــــــداد : -2

، ضفهذا القلنم  يرتجم حلالت الرضل لنسيملمجي لقلنم  األثريرتبط قلنم  االستلداد أا التهيؤ ابألسلس ا

 اعدمه اليت أشلر إليهل قلنم  األثر اهي اللتليل :

إذا النت المحدة اللصبية يف حللة استلداد للسلمك اذلك نتيجة االرتيلح االرضل اليت يشلر هبل الكلئن  -أ

 ضفتقم  تلك األخرية بلملهل يف التمصيل اللصيب .

ذا النت المحدة اللصبية يف حللة هتيؤ للسلمك امل إ، ا احلي يشلر بلد  االرتيلح االايق إذا ال  الكلئن -ب

 يل اللصيب .متلرس عملهل يف التمص

حدة اللصبية يف حللة عد  ذا النت الم االرتيلح امل يف احلللة الثلنية، إ إ  ال  الكلئن احلي يشلر بلد  -ت

 .  2، مبلىن أهنل ال تكم  مهيأة للتمصيل اللصيب اأجربت عل  اللملاستلداد

 :3إىل شقني  ورندايكث يوقسم هذا القلنم  يف رأيقانون التدريب : -3

 هذا القلنم  عل  أ  االرتبلطلت تتقمى ابالستلملل ااململرسة . يؤاد :االستعمالقانون  -أ
 .ت نتيجة عد  االستخدا  ااململرسةتالف االرتبلطل قانون اإلمهال:  -ب

إىل هذين املبدأين قلنم  التكرار الاراري ايرى أنه علمل مهم يف تقمية االستجلبة  ثورندايكايايف 

 رار النمري ضفمن شأنه ــــاالرتبلطلت ، أمل عد  التكاملتللقة نتيجة تدعيم 

 
                                                           

 99ص:،  2012، 2لملي، طدار الكتلب اجليوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي، عملد عبد الرحيم الزغلمل،  1 
 56ص : يوظر: التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر حممد الشرقلاي ،  2 
 101يوظر : مبلدئ علم الونس الرتبمي ، عبد الرمحل  الزغلمل، ص: 3 
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 .1أ  يالف من احتملل ظهمر االستجلبة ارمبل من املمقف 

ع نتيجة ال أنه تراجإ ،أاد عل  هذين األمرين يف جنلح اللملية التلليميةثورندايك ابلرغم من أ  

ة يكم  هولك استلملل امملرسة لتقميإذ جنده يرمي إال أ  ليس من الاراري أ   ،االنتقلدات اليت اجهت له

 .2، ايايف إىل ذلك مؤادا عل  أمهية التغذية الراجلة للسلمك أثولء عملية التدريساللالقة بني املثري ااالستجلبة

، تلترب قمانني ضفرعية يف سري عملية التللم جمممعة من القماننيثورندايك  ابإلضلضفة إىل هذه القمانني يصمغ

 ااملتمثلة يف :

هي قدرة املتللم عل  استخدا  استجلابت متومعة ملماجهة المضع املثريي من  :قانون توزيع االستجابة -1

 أجل احلصمل عل  الرضل ااالرتيلح .

ية سهل ، ضفكلمل النت اجيلباليت جتمع النرد ابلمضع املثريي يتلخص هذا القلنم  يف اللالقة قانون االجتاه: -2

 .ظهمر السلمك اجتله املثري

ضفلختيلر اللوصر األقمى يف املمقف املثريي حيقق  ،يتمثل يف االستجلبة االنتقلئية قوة العناصر:قانون  -3

 بذلك النرد االستجلبة املراد احلصمل عليهل .

يتمثل هذا القلنم  يف أ  االرتبلطلت تتشكل بسهملة بني اللولصر اليت توتمي إىل ننس  قانون االنتماء: -4

 ملثريي .املمقف أا اجملممعة أا المضع ا

ية  يتمثل يف قدرة املتللم عل  تلميم االرتبلطلت إىل األاضل  املثري  قانون االستجابة املناظرة أواملماثلة: -5

 .3، مت تشكيل االرتبلطلت ضفيهل اجلديدة ااملتشلهبة األاضل 

 

                                                           

  101يوظر : مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرمحل  الزغلمل، ص:  1 
 56التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر الشرقلاي، ص:  2 
 101مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرمحل  الزغلمل، ص:  3 
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التللم جيب أ  يدرس  أ  ا، يلتقدللملية التللمثورندايك   النت هذه مجلة من القمانني اليت صلغهل

مبلىن أنه هولك عالقة بني مل  ،انني اأسس التللم امملرسة التللمعالقة اطيدة بني ملرضفة القم لمجمد  دراسة علمية

من بني الذين يؤموم  وثورندايك  ،امل تقم  عليه من نظرايت امبلدئ يتحكم يف عملية التللم من قمانني اأسس

سلليب التقليدية يف عملية لية التللم امل أنه ال  يدعما دامل إىل التخلي عن األابللالقة اليت جتمع علم الونس اعم

 .1أسلليب غري مثمرة  ألهنل اأسلمب احمللضرة ااإللقلء  ،التللم

 مبادئ التعلم اجليد عند ثورندايك : -

 أ  عملية التللم حىت تكم  جيدة  اضفلللة جيب ضفيهل مــراعلة املبلدئ التللية : ثورندايكيرى 

 مراعلة ظراف املمقف التلليمي الذي يمجد ضفيه الطللب . -1

 األخذ بلني االعتبلر االستجلبة املرغمب ربطهل هبذا املمقف . -2

 اتلزيز هذا االرتبلط ابململرسة املتكررة . ولك ارتبلط بني االستجلبة ااملمقفأ  يكم  ه -3

 ج .التخلي عن الربط الاليف بني االستجلبة ااملمقف للد  حتقيقه ألي نتل  -4

 عد  اإلاثلر من الراابط يف ممقف ااحد اااللتزا  برابط ااحد . -5

 اللمل عل  تقمية االرتبلط بني االستجلبة ااملمقف . -6

، امل جيب اللمل عل  االستجلابت اليت تشبه مماقف احليلةاللمل عل  تصميم التللم بشكل جيللهل  -7

 .2تتطلبهل مماقف احليلة 

 ،ونس الرتبميـــــــم الـــــــاالجتملعي يف عل يالحظ أنه ال يميل اهتململ للبلد ثورندايكرية ـــــــإ  املتطلع لوظ

، ز اللصيبمي داخلية حتدث يف اجلهلـــــــر عاـــــــــــــأا عملية تغييبلره خربة ضفردية  خلصة ــلتللم ابعتضفهم يوظر إىل ا

                                                           

 58يوظر: التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر الشرقلاي، ص: 1 
 59، ص:التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر الشرقلاي 2 
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صل الدراسي ليس بني الطالب من خالل تللمالهتم اهم يقصد من االرتبلط بني املثري ااالستجلبة داخل الن

 . 1اتنلعلهم مع بلاهم اإمنل يتمثل االرتبلط بني املثري ااالستجلبة عود ال طللب لمحده 

 (:SKINNER 1990-1904)ونظرية سكينر  اإلجرائيالتعلم  -

السلمك  ، اقد أسس ضفر  جديد مسلهإعلمثلي املذهب السلماي يف علم الونسأبرز مم سكينريلترب 

ايهتم اذلك ابلتحليل المظيني  ،للجلة املسلئل السلماية الكالميةايهتم مب ،لنظيإ يكم  ضفر  من علم  السلمايةال

ابللالقة اليت   ااالستجلبة ا، امل يميل اهتململ ابملثريملتغريات اليت تتحكم هبذا السلمكللسلمك اللنظي ابتحديد ا

 .2تربط استجلابت مليوة مبثريات مليوة

اهم جيلل من السلمك ملدة للدراسة اضفرعل من  ،توحصر يف السلمك سكينرمن الماضح أ  اهتململت  

 ضفرا  علم الونس .

ة ، اجنده يف هذا اجمللل يقد  رؤية ااضحاإلجرائييف هذا اجمللل بوظرية االشرتاط  سكينرتلرف نظرية 

 :اهي تتمراز حمل نقطتني أسلسيتني ،للملية ااتسلب الطنل للغة

   اللغة مهلرة اغريهل من املهلرات تومم عود الطنل.أ -أ

 .3أ  املهلرة )اللغة( تتلزز ابملكلضفأة االتأييد االقبمل -ب

 :4يبني ثالث طرائق لتلزيز االستجلبة اللنظية عود الطنل يف مرحلة ااتسلبه لوظلمه التماصل سكينر مييز

                                                           

 22يوظر :نظرايت التللم، مصطن  انصف، تر:علي حسن حجلج، مر:عطية حمممد هول، ص: 1 
ة تطبيقية، دراسلت لغمية اجتملعية ننسية مع مقلربة تراثية، ميشلل زاراي، دار الللم للماليني، بريات، يوظر: قالاي لسلني 2 

 74، ص:1993، يولير1لبول ، ط
 71: نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة، عبد اجمليد عيسلين، ص 3 
 92دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 4 
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من البديهي أ  الطنل يف املراحل األاىل من حيلته يردد أصمات ايتلنظ مقلطع االمية  :الطريقة األوىل -1

، ضفلالستجلبة اليت حتصل من قبل احمليطني به متثل تلزيز لتقطهل من األشخلص احمليطني حملهيكم  قد ا

 تسلعده عل  تكمين لغته.

تتمثل يف اللالقة الرابطة بني التلنظ االطلب إذ جند الطنل يصدر أصمات عشمائية،  :الطريقة الثانية -2

   اتوتهي ابرتبلطهل مبلىن لدى اآلخرين .

اتتجل  االستجلبة هول  ،اذلك عن طريق احمللالة ،يف االستجلبة اللنظية الكلملة تظهر :الطريقة الثالثة -3

 .1عود براز الشيء املشلر إليه 

ذلك أ  المسط الذي  ،تنلعل بني احمليط اخللرجي االطنلانجتة عن ال سكينرإ  عملية تللم اللغة يف نظر 

 تنرد هذه األخرية استجلابت مليوة من قبل الطنل . يليش  ضفيه الطنل مليء ابملثريات

احدة الدراسة ، ابعتبلر السلمك مل ابلغل للسلمك يف عملية التللميميل اهتمل سكينرامل ذاران سلبقل إ  
 .2املثري الذي حيدثه  الونسية اجنده مييز بني نمعني من السلمك طبقل لوم 

                                             RESPONDENT BEHAVIORسلوك استجايب : -1
 ضفمثل هذه السلمالت تصدر بصمرة تلقلئية عود ،يع األضفللل السلماية الالإراديةيتمثل هذا السلمك  يف مج

 اسال  اللللب عود رؤية الطلل  .  ،نتيجة مثريات طبيلية الكلئن احلي

  OPERANT BEHAVIORالسلوك اإلجرائي : -2

ددة اتكم   يتمثل هذا الوم  من السلمك يف االستجلابت اليت تصدر من النرد حيلل املماقف املثريية املتل
، ضفللسلمك اإلجرائي يف نظر ثريات مليوة حمكممة أا حمددة مبهذه االستجلابت غريضف، االستجلبة بشكل إرادي

 .3يكتمل بللمل التلزيز سكينر

                                                           

 92، ص:املرجع ننسهيوظر:  1 
 103يوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم  الزغلمل، ص: 2 
 104مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم  الزغلمل، ص: 3 
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ننسه  اليس عل  املثري ،الستجلبة ننسهل احللصلة من النرديمجه اهتملمه عل  اسكينر  من املالحظ أ 

يرتبط ، ضفسلمك املشي اتولال الطلل  اغريهل من السلمالت هي استجلابت إجرائية ال املمجمد يف املمقف السلماي

 .1الماحد موهل مبثري ملني

تومعة من السلمك الصلدر عن أ  املبلدئ األسلسية يف االشرتاط اإلجرائي  تتكم  من أمنلط م سكينريرى 

، ليست ابلارارة من إنتلج املثريات البيئية اإمنل هي نتلج مثريات خلرجية الذلك مييز بني أنما  متلددة من النرد

 املثريات البيئية :

يتكم  من األحداث البيئية، اهي مثريات تلمل عل  إنشلء استجلابت منطية نسبيل  :2املتصدر املثري -1

 .تلرف أبمنلط السلمك االستجليب 

يتكم  من األحداث البيئية اليت تلقب االستجلبة اتلمل هذه املثريات عل  زايدة االحتملل  املثري املعزز: -2

 تكرار االستجلبة يف السلمك الكلئن احلي .

ايتمقف عمل هذا الوم  من املثري يف  هي جل املثريات اليت تسبق اتصحب اإلجراءات، :املثري املميز -3

 حلل ظهمر املثري املتصدر يف السلمك االجيليب .

حبيث ال يكم  اهذه املثريات أي  ،داث اليت تظهر يف املمقف السلماييتمثل يف مجيع األح :املثري احملايد -4

 الحقة حلداث االستجلبة .النت سلبقة أا مصلحبة أا أ أتثري عل  السلمك سماء

 التلزيز إىل نمعني يكمن من خالاهمل املريب استخدامهمل يف ضبط السلمك. سكينريقسم 

  POSITIVE REINFORCEMENTالتعزيز االجيايب : -1

 ظهمره الحقل.يتمثل هذا التلزيز االجيليب يف أنه شيء سلر يتبع سلمك مرغمب ضفيه ايلمل عل  تقمية احتمللية 

                                                           

 61التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر حممد الشرقلاي، ص: :يوظر 1 
 64يوظر: التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر الشرقلاي، ص: 2 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

130 

 NEGATIVE REINFORCEMENTالتعزيز السليب : -2

 احلنلظ عل  هذا اذلك لقيل  النرد بسلمك مرغمب ضفيه ،يهدف إىل ،سليب هم عملية إزالة شيء غري سلرالتلزيز ال

 .1ايتم ضفيه سحب املثري الغري املرغمب للنرد اوم  من املكلضفأة لسلماه املرغمب  ،السلمك اتقميته

 بني أ  متلددة من امللززات اأسلليبه : سكينرمييز 

 CONTINOUS REINFORCEMENTالتعزيز املستمر : -أ

، اهم من عل  استجلبة ضفمرية عود ال تلزيز ، إذ أ  الكلئن حيصلاألسلليب األاثر سهملة يف الوظل هم من 

 .يف بداايت التللماألسلليب املستخدمة 

  INTERMITTENT REINFORCEMENTالتعزيز املتفاوت :   -ب

من األسلليب اليت تستخد  بلد أ  يكم  الكلئن تدرب عل  املللجللت املطلمبة ،أي أ  يكم  قد سبق هذا 

 اجهني اهذا التلزيز : سكينرتلزيز أخر ، ايذار التلزيز 

  RATIO SCHEDULEنظل  نسبة التلزيز : -1

 يكم  ضفيه التلزيز نتيجة عدد من االستجلابت حيددهل اجملرب.

 INTIRVAL SCHEDULE  ضفرتة التلزيز : نظل -2

 2حيدد التلزيز ضفيه اضفق نظل  زمين حيدده اجملرب أيال 

                                                           

 106يوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي ،عبد الرحيم الزغلمل، ص: 1 
 70أنمر حممد الشرقلاي، ص: ،التللم نظرايت اتطبيقلت 2 
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تسبهل ، يف حني أهنل توني أ  هولك أشيلء يكلغل للمثريات املمجمدة يف البيئةاهتململ ابسكينر  تميل نظرية

ري مل اليس هولك سلمك نتيجة ملثامن هول تكم  ال السلمالت اإلنسلنية مكتسبة  ،الكلئن احلي بماسطة النطرة

الدعل خصمصل ضفيمل اتبه لقيت نقدا سكينر  ااهذا جند أ  نظرية  ،إال إذا ال  هولك مثري يكتسب ضفطراي

أل   سكينراجند أ  اللديد من اللغميني االونسلنيني  ال يتنقم  عل  مل قدمه  ،عن السلمك الكالمي تشومسكي

ذلك أ  ال مجلة أا عبلرة يوطقهل النرد هي مجلة جديدة مل يوطقهل أحد من نظريته تقم  عل  االشرتاط االتلزيز 

  . 1قبل 

 (CLASSICAL CONDITIONINGإيفان ابفلوف ونظرية االشرتاط الكالسيكي) -

من إيفان ابفلوف  يلترب علمل الونس الراسي  (:PAVLOV 1849-1936إيفان ابفلوف ) -

االيت تلرف بلدة مسميلت مثل:)االشرتاط االستجليب  ابفلوف، توص نظرية 2أشهر أعال  املدرسة السلماية 

RESPONDENT CONDITIONING ،  التللم االنلكلسي أاREFLESIUVE 

LE ARNING )3  عل  أ  التللم حيدث نتيجة اجمد مثري يؤدي إىل حداث استجلبة تؤدي إىل

التللم إىل حتمية اجمد مثري ا يلد املثري شرط اعلمل أسلسي يف اللملية التلليمية  ابفلوف، ايرجع 4التللم

 مية .التلل  

استخلص ابضفلمف نظريته عن طريق مالحظة علبرة خالل قيلمه بتجلرب عل  نشلط اجلهلز الغدي  

 .5لتحديد عالقته بلمليلت ااهام لدى احليما  

                                                           

 38ا  37:أسس تللم اللغة اتلليمهل، ه.داجالاس براا ، تر:عبد الراجحي، د.علي علي أمحد شلبل ، ص 1 
 84ص:  ،املرجع ننسه 2 
 89الرحيم الزغلمل، ص: مبلدئ علم الونس الرتبمي،عبد 3 
 12حملضرات يف اللسلنيلت التطبيقية، لطني بمقرة، ص: 4 
 89مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم الزغلمل، ص: 5 
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غدد اللللبية للكلب أبنبمب زجلجي ل أ  يمصل ال، حلال خالاهعملية جراحية لكلب ابفلوفأجرى 

هم اجلرس عود أعطلء  مت قل  بتقدمي الطلل   ايف املرة الثلنية صلحب الطلل  مبثري جديد  ،لابط امية اللللب

أ  الكلب مل يستجيب  ابفلوف، ضفالحظ يكن هذا املثري مألمف عود الكلب ، ابطبيلة احللل ملالكلب الطلل 

الكن بتكرار املثري عدة مرات أصبح الكلب يستجيب من خالل سيال   ،غري متلمد عليهألنه ال  للجرس 

 . 1اللللب

، االطلل  ابملوبه احلللة املثري أا املوبه الشرطي ضفأطلق عل  اجلرس يف هذه ،ابملثري ابفلوفاقرتنت جتلرب 

خر آاهم اقرتا  حداث املثري األصلي مبثري  ،طياسيال  اللللب ابلنلل املولكس الشر  غري الشرطي أا األصلي

 عن طريق التجربة املتكررة ضفيلكس املثري اجلديد صنة املثري األصلي . 

 عرب مراحل ميكن تمضيحهل من خالل هذا املخطط : ابفلوفمتر جتربة    

 املرحلة األوىل للتجربة : -أ

   اللللب ()ال سيال  ال استجلبة                 صمت اجلرس )مثري حمليد( -

 املرحلة الثانية للتجربة : -ب

 طلل  )مثري طبيلي(         سيال  اللللب  + صمت اجلرس )مثري حمليد( -

 طلل  )مثري طيف(          سيال  اللللب  +صمت اجلرس )مثري حمليد(  -

 املرحلة الثالثة للتجربة : -ت

 2صمت اجلرس )مثري شرطي (           سيال  اللللب )استجلبة شرطية( -

 جمممعة من املنلهيم األسلسية املشكلة لوظرية االشرتاط اهي : ابفلوفيطرح 

                                                           

 57يوظر: دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية ، أمحد حسلين ،ص: 1 
 91يوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم الزغلمل، ص: 2 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

133 

  UNCONDITIONED STIMULUSاملثري غري الشرطي : -أ

، مبلىن إظهلر استجلبة غري متللمة نسبيل ميكن تلرينه اذلك ابملثري الطبيلي اميثل ال مثري قمي اضفللل يلمل عل 

 أ  استجلبة الكلئن اهذا املثري تكم  غري إرادية .

  UNCONDITIONED  RESPONSE االستجابة غري الشرطية: -ب

اهي استجلبة ميكن اإلشلرة إليهل أبهنل استجلبة حللية أي أهنل  ،اليت توتج عن املثري غري الشرطي هي االستجلبة

 تظهر مصلحبة للمثري غري الشرطي.

  CONDITIONED STIMULUSاملثري الشرطي : -ت

 اهم املثري الذي يؤدي إىل إحداث استجلبة عن طريق اقرتانه الدائم ابملثري غري شرطي .   ،ليدايقصد به املثري احمل

 CONDITIONED RESPONSEاالستجابة الشرطية : -ث

، اهي أسلس اإلجراء االشرتاطي عود اقرتا  مثري شرطي مبثري غري شرطيهي املولكس الطبيلي الذي حيدث نتيجة 

 .1 ابفلوف

 قوانني االشرتاط عند ابفلوف : -

حبيث يكتسب املثري احملليد  يتمثل يف املزااجة بني مثريين أحدمهل حمليد االثلين طبيلي، قانون االقرتان: -1

 صنة املثري الطبيلي ايصبح مثري شرطي .

اهذا يكم   ،الشرطية املتللقة ابملثري الشرطييتامن هذا اجللنب تمقف االستجلبة  :احملو أو االنطفاء -2

 نتيجة انطنلء املثري الشرطي عن املثري غري الشرطي .

                                                           

 58ص: أمحد حسلين، ،دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية 1 
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ضفلالستجلبة اليت  ،االستجلبة الشرطية للمثري الشرطيضفبلد مرار ضفرتة زموية تظهر  االسرتجاع التلقائي: -3

، تلمد للظهمر عود تقدمي ذلك للمثري دا  أ  املثري الطبيلي املثري الشرطي عنانطنأت بسبب اننصلل 

 يتبع ابملثري الطبيلي .

ضفيموع ظهمر  ،إليه النرد أثولء عملية االشرتاطيرمي هذا االجتله إىل اجمد مثري آخر يستجيب  الكف: -4

  االستجلبة الشرطية  للمثري الشرطي . 

 متشلهبة حبيث تكم  غري متطلبقة أا مملثلة . هم إعطلء استجلبة ااحدة جملممعة مثريات التعميم : -5

، ضفللتنلعل النرد ميكوه من التمييز بني شلهبة اغري متطلبقةاستجلبة جملممعة من املثريات املتهم  التمييز: -6

 .1تأخذ االستجلبة الطلبع االنتقلئي ضفاملثريات 

 :الكالسيكي ممل سبق ذاره امل يلي ميكن أ  نستخلص جمممعة من الوقلط األسلسية يف نظرية االشرتاط

 يوتج عن التزااج بني املثري الشرطي ااملثري غري الشرطي قمة يف ارتبلط االستجلبة الشرطية ابملثري الشرطي . -1

 ملدل االشرتاط يكم  أسر  يف حللة تمابع احمللاالت عل  ضفرتات زموية إىل حد مل. -2

ىل نتيجة ضفلللة اتكم  نسبته أارب يف حلل تقد  املثري غري ارتبلط املثري الشرطي ابملثري غري الشرطي يؤدي إ -3

 الشرطي عقب تقدمي املثري الشرطي .

قصر املدة الزموية يف املثري غري الشرطي يؤدي إىل استجلبة شرطية اليت مت تكرار حداهتل عدة مرات  -4

 االلكس صحيح .

، ااألقل اختالضفل عن املثري ألخرى املتشلهبةإىل املثريات ا  توزاح االستجلبة الشرطية ملثري ملني إىل التلميم -5

 الشرطي األصلي .

                                                           

 94ا  93ص: ،عبد الرحيم الزغلمل ونس الرتبمي،مبلدئ علم ال 1 
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شيء غري علدي قبل املثري تالف االستجلبة الشرطية إذا ال  هولك اف خلرجي نتيجة حداث  -6

 الشرطي أا أثولء ظهمر املمقف .

يكم  االنطنلء الذي يالف االستجلبة الشرطية نتيجة تقدمي املثري الشرطي مبنرده بلد تكمين االستجلبة  -7

 الشرطية .

 .1، اذلك لنرتة ملنيالنت عليه  متيل االستجلبة الشرطية املوطنئة إىل االسرتجل  التلقلئي بقمة أقل ممل -8

عل  حتمية منلدهل أ  التللم حيدث نتيجة لمجمد مثري  -االشرتاط الكالسيكي – ابفلوفتتمقف نظرية 

 يؤدي هذا املثري إىل حداث استجلبة تؤدي إىل التللم .

 مبادئ النظرية السلوكية : -

 نستخلص من مجلة مل تقد  حمل الوظرية السلماية مجلة من املبلدئ اليت ميكن حصرهل ضفيمل يلي :

 مبل أنه ميثل شيء غري ملممس لديهم . ،الكال  نشلط حراي اال قيمة لللقليلترب السلمايم  أ   -أ

 تلصق ابإلنسل  .القيم أاهل  ممراثة اخيلالت مولضفية للللم   -ب

 ميثل التلليم يف الوظرية السلماية مثري ااستجلبة يتبله التلزيز. -ت

 ال قيمة للملىن اللقلي، االمحدات اللقلية أمل  املثريات البيئية.  -ث

 م هم اللوصر النللل يف اللملية التلليمية، ضفهم املخطط ااملونذ ااملتلبع ااملقيم اهل .امللل -ج

 حيمي املتللم عل  خمزا  ملريف ميكن اسرتجلعه عن طريق التلزيز . -ح

امن أهداف التقممي اللمل  ،راتيكم  التقممي قيلسل عل  امية االستجلابت املتللمة عن طريق االختبل -خ

 .  2عن طريق التلزيز عل  زايدة االستجلابت

                                                           

 47ص: ،الشرقلاي أنمر يوظر: التللم نظرايت اتطبيقلت، 1 
 26ا25يوظر: دراس يف اللسلنيلت التطبيقية، صلحل ابلليد، ص: 2 
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، امن مت يسهل التحكم ضفيهل االسيطرة عليهل إذ ة السلماية أ  اللغة علدة سلمايةيرى أصحلب الوظري

تململ مطلقل إىل جلنب هذا ضفهم يملم  اه ،ذي يتشكل بنلل البيئة احمليطة بهيلداهنل جزء من سلمك اإلنسل  ال

ني ، امل جندهم ال ينصلم  بنميةالثل، أمل ابلوسبة للجلنب املكتمب ضفيلدانه من املظلهر للجلنب الشنمي

ي يتبله الملثري الذ  ،مد عل  املؤثرات احلسية اخللرجيةضفكل شيء يلت ،ااتسلب اللغة اااتسلب شيء آخر

 .1إ  النت اجيلبية اإ  النت حسية استجلبة حتتلج إىل تلزيز 

 النظرية املعرفية : -ب-3

م القلئم أسلسل عل  أ  التللم ابلرغم  من أ  الوظرية السلماية ال  اهل أثرهل البللغ يف حتديد منط التلل
يدخل ضمن إطلر السلمالت املكتسبة؛ ااتسلب لللدة اال ضفرق بني تللم شيء من األشيلء اتللم اللغة ضفكله هم 

يف حني جند   ،2لغة ضمن إطلر ضيق احمدادإال أ  التصمر الذي اضلته املدرسة السلماية يدخل منمذج تللم ال
أ  الوظرية امللرضفية تقم  هي األخرى حتت لماء التللم إىل طرح إجراءات تلليمية مؤادة ضفيهل عل  دار اللمليلت 

خالل اللمليلت  ، امل أ  سلمك النرد يتحدد منسط بني املؤثرات البيئية ااألداءااألنشطة امللرضفية اليت تتم 
، اهي من هذا املوطلق تشكل تنسريا آخر لطرق حداث تنسري ااملللجلة ااختلذ القراراتء االالداخلية الألدا

 .3التللم
ة إ  الوظرية امللرضفية اليت ظهرت يف الوصف الثلين من القر  اللشرين جلءت ارد ضفلل عل  الوظرية السلماي

ت اإلدرااية يف مراحل تطمر بومم اللمليل التلزيز( اخلصة ضفيمل يتللق االستجلبة، ،مبنلهيمهل املتمثلة يف )املثري

، امل جتدر اإلشلرة يف هذا املقل  إىل أ  الوظرية ية السلماية يف عملية تللم اللغة، ضفلمللرضفية صححت الرؤ الطنل

  .ل ختللنهل يف مرتكزاهتل النكريةا ابلرغم من ذلك إال أنول جنده ،4امللرضفية تلترب المتداد  للوظرية اللقلية لتشممسكي

                                                           

 275علم اللغة الونسي، عبد اللزيز بن إبراهيم اللالي، ص: 1 
 24صلحل ابلليد، ص: دراس يف اللسلنيلت التطبيقية، :يوظر 2 
 129مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم الزغلمل، ص: 3 
 83يوظر: نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة، عبد اجمليد عيسلين، ص: 4 
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، ااإلدراك دهل تراز عل  سيكملمجية التنكري، امشلال امللرضفةإذا أردان التلمق يف الوظرية السلماية جن

، ضفلألضفراد يف اذلك من خالل الللمل احمليط هبم اهي ترى أ  التللم ميثل حملالة جلدة من األضفراد ،1االشخصية

اذلك بغية ضفهمهل احتليلهل ااختــــلذ القــــرارات  ،يمهلترتيبهل اتوظنظرهم هم املبلدرا  يف البحث عن امللرضفة اإعلدة 

مؤادة يف ذلك عل  أ  النرد لدية االستلداد النطري الكلمل الذي ميكوه من األداء ابولء  املولسبــة إزاءهل

 .2ااجملتمع الذي يليش ضفيهاالستجلابت املختلنة اذلك للتكيف مع البيئة 

اال ميكن اعتبلرهل األنشطة امللرضفية ا السلمالت النردية من إدراك اتنسريات ااملللجللت هي نتلج النرد 

إدراالت ااستجلابت تؤهله ، اإمنل النرد مؤهال مسبقل من خالل سليقته النطرية لتكمين مكتسبلت بيئية

 لالاتسلب االتللم .

 لية :سوتطرق يف الوظرية امللرضفية إىل الوظرايت التل   

 : النظرية املعرفية جلان بياجيه  -

، خيص تنسري تللم اللغة عود الطنلضفيمل   بياجيها اآلراء اليت طرحهل تستود الوظرية امللرضفية إىل أضفكلر 

اابلرغم من أ  الوظرية امللرضفية امتداد للوظرية اللقلية إال أنول جنده يتللرض مع اثري من أراء  بياجيهايف احلقيقة أ  

 .3، االسيمل ضفيمل يتللق ابالضفرتاضلت القلئمة عل  أ  هولك توظيملت ممراثة تسلعد عل  التللم تشومسكي

                                                           

 19لطني بمقرة  ،ص: ،حملضرات يف اللسلنيلت التطبيقية 1 
 129يوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم الزغلمل، ص: 2 
   جل  بيلجيه :هم علمل ننسي سميسري متحصل عل  شهلدة الداتمراه يف علم البيملمجيل، حلز عل  مرااز عليل موهل مديرا

جيويف، ابإلضلضفة إىل  أنه مؤسس املراز الدايل االبستيمملمجيل الراائية يف جلملة للدراسلت يف ملهد )جل  جلك راسم( يف 
 من ااهلمش(جيويف .)يوظر :قالاي ألسوية تطبيقية ،ميشلل زاراي،

 96يوظر: دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 3 
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حيلته ليبين عليه موطلقلت طمال بياجيه ايف تومم املللرف لدى األضفراد ؟هذا هم السؤال الذي شغل 

منل ترمي يف أسلسهل للبحث عن الكنيلت االسبل اليت راج بوظرية تلليمية اإــــــــــــ، اضفكرته ال تؤال إىل اخلريتهــــــــنظ

 .1تومم هبل املللرف لدى األضفراد 

 مرتكزات النظرية املعرفية لبياجيه : -

    إىل عدة نقلط أسلسية هي : لبياجيهترتكز الوظرية امللرضفية    

 التللم احلقيقي النللل هم الذي يوشأ عن التأمل االرتاي . -1

 تسلبالنطري الكلمن يف الدملغ الولضج الذي يؤهله من ااالنرد له االستلداد  -2

 .2، ااملؤثرات البيئية ال تتجلاز امهنل متثل مصدر ااحد من امللرضفة املكتسبةامللرضفة 

ال يشرتط يف امللرضفة املكتسبة لدى األضفراد أ  تكم  عملية اشرتاطية بقدر مل هي اظينة إبداعية  اليست  -3

 .3دائمل قلئمة عل  التقليد 

، ضفلللغة يف نظرته ال تتأت  عن طريق جندهل ختللف الوظرية السلماية بياجيهإذا أتملول جيدا يف مرتكزات 

امهنل متثل   امل أ  املؤثرات البيئية ال تتلدى  ،عودمل يوطق بلبلرة يف ممقف ملنيالتقليد االتلزيز املصلحب للطنل 

ة يف عقل اإلنسل  اال حلجة للمسببلت خلرجية ، بل إ  هذه األخرية هي ننسهل المونم  ااحد من امللرضفة

 لتوميتهل .

 أنواع املعرفة عند بياجيه : -

 بني نمعني من امللرضفة  بياجيهمييز 
                                                           

 84عيسلين، ص:يوظر: نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة، عبد اجمليد  1 
 79قالاي ألسوية تطبيقية، ميشلل زاراي، ص: 2 
 96دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 3 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

139 

، حبيث للمةحيمي هذا اجمللل عل  ملرضفة املثريات يف صمرهل ال (:Figurativeاملعرفة الصورية ) -1

، مبلىن أ  هذه امللرضفة هتتم ابألشيلء يف حللتهل السلاوة يف ملثريات انبلة من التحليل اللقليتكم  هذه ا

 حلظة زموية مل .

ن حللة سلبقة هتتم  هذه امللرضفة ابلكينية اليت تتغري هبل األشيلء م (:Opérativeاملعرفة اإلجرائية ) -2

 .1، إذ أ  هذه امللرضفة حتصل من االستدالالت يف خمتلف املستمايت إىل حللتهل احلللية

شلرة إىل أ  امللرضفة الصمرية هي ملرضفة شكلية إذ جندهل ال تقم  عل  اللقل يف حني أ  امللرضفة اإلجرائية ميكن اإل

 هي ملرضفة تلتمد ابلدرجة األاىل عل  اللمليلت اللقلية .

يف مرحلة مليوة من مراحل حيلته األاىل لكوه  بياجيهتتمثل امللرضفة الصمرية عود مستوايت املعرفة عند بياجيه : -

 ضفللتصمر امللريف عود الطنل مير أبربع مراحل : ،جرد تطمر امللرضفة اإلجرائية لديهسرعل  مل يتخل  عوهل مب

، ااذا توظيمهل يف الطنل ملنهم  استمرارية األشيلء يتم خالل هذه املرحلة إدراك الفرتة احلسية احلركية: -1

 .لرضلعة مثال امسك األشيلء ارميهلامصه ا  ،الللمل النيزايئي

يصبح  ، امل أنهالطنل لألشيلء يف صمرهل الرمزية يتم خالل هذه النرتة إدراك :الفرتة ما قبل اإلجرائية -2

 .عرضفهل يف املرحلة احلسية احلراية، االيت عل  اعي أاثر بتلك األشيلء

، لكن تبق  القدرة الطنل التنكريية االستداللية راتيف هذه املرحلة تتطمر قد :الفرتة اإلجرائية احملسوسة -3
 االستداللية حمدادة يف هذه املرحلة .

يتمكن الطنل يف هذه املرحلة من التحكم يف االستدالالت عن طريق  :الفرتة اإلجرائية الصورية -4

 .2استدالالت أخرى

                                                           

 80قالاي ألسوية تطبيقية، ميشلل زاراي، ص: 1 
 83، ص: 1982، 1التطمر امللريف عود جل  بيلجيه، ممريس شربل، املؤسسة اجللملية للدراسلت االوشر االتمزيع، بريات، ط 2 
 84ا
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 مراحل تطور الذكاء عند الطفل : -

تبدأ هذه املرحلة من االدة الطنل حىت سن الثلنية اضفيهل يبدئ ابالستنلدة  :مرحلة الذكاء احلسي احلركي -أ

 من التقليد اتللب الذاارة االنكر دارا ابريا يف هذه املرحلة .

متتد هذه املرحلة من سن الثلنية إىل السلبلة من عمره ،اضفيهل يتم التلرف مرحلة الذكاء احلدسي :   -ب

 .عل  األشيلء اليت تسري يف شكل ااحد 

 ايف هذه املرحلة يكم  ،متتد من الثلموة إىل احللدية عشرا  :جرائي أو احملسوسمرحلة الذكاء اإل  -ت

 امل تتملد لديه القدرة عل  توظيم امللرضفة يف ذهوه .  ،الطنل قلدر عل  حل بلض املشكالت

ه املرحلة من ، يصبح الطنل يف هذرحلة من سن الثلنية عشر امل ضفمقتبدأ هذه امل مرحلة الذكاء اجملرد:  -ث

 .1عمره قد بلغ ناج عقلي ميكوه من استيللب االتنكري بطريقة علمية 

 البنيات املعرفية عند بياجيه: -

 استولدا إىل قدرتني :قدرة التوظيم اقدرة التماضفق  بياجيهتتكم  البويلت امللرضفية يف نظرية    

يستطيع الطنل إدملج مللرف جديدة اضفق ، اهبل اللقليةيلىن هبل ترتيب اتوسيق اللمليلت  :قدرة التنظيم -1

 البىن امللرضفية املتمضفرة لديه .

كلئن احلي استجلبة ملطللب البيئة، متثل عملية التماز ، ايشمل التلزيزات اليت تطرأ عل  ال :قدرة التوافق -2

 التكيف=التماضفق(، ايلين ابلتمثيل تلديل اخلربات اجلديدة مبل+)التمثيل آبلييت  بياجيهايشرح ذلك 

، أمل التكيف ضفهم التالؤ  أا التآلف مع االستجلابت اليت مت ع مل هم ممجمد يف البوية اللقليةيتولسب م

 .لمجــلهل ضفـي التمثي

                                                           

 88ا  87التطمر امللريف عود جل  بيلجيه، ممريس شربل، ص: يوظر : 1 
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 :عوامل النمو الذهين عند بياجيه

 : 1يقسم بيلجيه  عمامل الومم امللريف عود الطنل إىل أربع عمامل أسلسية هي    

 عوامل النمو املعريف عند بياجيه

 

 التماز                       التنلعل االتبلدالت            التدريب ااخلربة                   الواج               

 االجتملعية                                                                      

  ذاــــــد هـــــــــــــــــــــــــيستو     ع ، اهذا ـــــــــــــــــــــــاللغة نتلج اجملتم  ــه ــــــــــــــــــــل ابيئتــــــــــــــــــل بني الطنــــــالتنلعهم      اللصــــــيب لل الواج ـــــــــــهم ااتم

 ل عل  ـــــــــــــــــــــــــــــالللم    لل ــــــــــــــــاألخري له من الدار النل    ملدة ــــــــــــــــلدية من خالل اخلربة املتـــــــــــــــامل   الذي ال ميكــــــن  االتولسق احلراي

 ق منـــــــــــــــــــــــــــتطبي التنلعل     يف ااتسلب امللرضفة من      التنلعلعن التــــــــــدريب املكتسبة من      يف الومم امللريف   لـــــــإمهلله اللم

 ماملـــــــــــتشكل الل     اخلربات خالل التنلعل اتبلدل               مع األشيلء .                      الواـــــــــــج من خالل  ايظهر 

  م ـــرى يتـــــــــــــــــــاألخ                     مل بني أضفراده .                                             السلمالت اليت تصدر من الطنل 

 ه ــــــاللـــــــــــــــــــــمن خ                                                                                                                   

 م ال ـــــــتوظي                                                                                                                    

 املللرف اهي                                                                                                                   

 عملية ذاتية                                                                                                                            

 دور بياجيه يف ميدان الرتبية : -

                                                           

 105ا  104التطمر امللريف عود جل  بيلجيه، ممريس شربل، ص: 1 
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 ،شدالطنل موذ المالدة إىل سن الر  ال  اهل صدى يف ميدا  الرتبية، ضفقد ال  يتلبع  بياجيهإ  نظرية 

 خالاهل جمممعة من القالاي ميكن حصرهل ضفيمل يلي :بياجيه الحظ 

 التوسيق التدرجيي االللب عود األطنلل أمر يهمهم يف مرحلة الرايض ااالبتدائية . -1

املللم ال بد أ  يكم  مؤهال مسبقل يف أعل  درجلت السلم االجتملعي، اذلك حىت ال يكم  انقال  -2

 .للملرضفة بل اللوصر النللل ضفيهل 

 سيلسة الدالة ال بد اهل أ  تتملش  مع متطلبلت الللم االللمية ال مولضفية اهل . -3

املللم ال بد أ  يكم  يف عملية مستمرة مع األحبلث اي تتم احللقة الماصلة بيوه ابني طلبته من خالاهل  -4

 .1يلمل عل  تنليل منمذج البحث عودهم 

مل تنسري موطلقل علميل ميكن له أ  يكم  أرضية إلمكلنية تكمين نظرية شلملة ح بياجيهشكلت نظرية 

ال ضفرتة ضفللطنل مبجرد االدته مؤهل الاتسلب مللرف اخيتلف يف تقييمه للملرضفة يف   ،ااتسلب اللغة عود الطنل

 اسلماه يف تطمر مستمر امتجدد .   ضفللتللم عوده هم يف عملية نشطة ، من ضفرتات حيلته

 النظرية اجلشطلتية : -ت-3

ية للوظرايت البولئية تلد الوظرية اجلشطلتية من بني املدارس اليت ظهرت ارد ضفلل عل  اآلراء النكرية االوظر 

 .2يف أمللنيل  Max Wertheimerماكس وريتماير يف اللقد األال من القر  اللشرين عل  يد االرتابطية 

، ضفقد صلحب الوظرية السلماية واطسنظهرت بلد سوة من ظهمر أضفكلر  ماركس وريتمايرإ  أضفكلر 

، ايف هذه مهمل موصبل  عل  ضفكرة بولء اللقل، اال  اهتملجال  اجتلهل  مهمل  يف علم الونسمثال هذا  الر 

مالايت اجتدر اإلشلرة إىل أ  ال ،الإلحسلس االصمر ااألضفكلرإىل احدات أسلسية  املرحلة حلالما أ  حيللما الشلمر 

                                                           

 200ص: ،لريف عود جل  بيلجيه، ممريس شربليوظر: التطمر امل 1 
 132ص: ،عبد الرحيم الزغلمل ونس الرتبمي،مبلدئ علم ال 2 
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حل املشلال املتحدة األمريكية النت حتتان مثل هذه الدراسلت الداعية إىل االستنلدة من علم الونس يف 

، اابلرغم من ذلك إىل أ  االجتلهل  اللذا  ظهر مع بلاهمل مل يشكال جمممعة  بل أضفكلرمهل جلءت السلماية

 . 1متبليوة اخمتلنة عن بلاهل

اذلك يف رحلب املثري  الهتمل  ابلسلمك الصلدر عن األضفرادالنت موصبة عل  ا  واطسنضفدراسة 

، يف حني أ  الدراسلت األمللنية ميكن الصمر ااألضفكلر الكلموة يف الدهنامل يكن مهتمل بدراسة  ،ااالستجلبة

 . اعتبلرهل دراسة الية ضفهي تلىن بسلمك النرد ااذا المحدات املكمنة اهذا السلمك

 حتليل السلمك إىل احدات خبالف الوظرية السلماية املهتمة ابلسلمك ننسه تدعي الوظرية اجلشطلتية إىل 

 .2لمصمل إىل ضفهم الظلهرة اكل لاذلك أ  ضفهم هذه اللولصر اجلزئية االلالقة القلئمة بيوهمل  جزئية 

ايرجع  ،ألصلالمة أمللنية ااهي   ،ليطلقهل عل  نظريته GESALTجشطلت اختلر ملراس المة 

، االوظرية اجلشطلتية هي نظرية يف التنكري اامللرضفة إذ 3ملولهل يف اللغة اللربية إىل شكل أا صيغة أا منط أا هيئة

 ، اتلترب هذه الوظرية من املدارس الكلية .4ترى أ  الكــل متــرابط أبنســـلق مكم  من أجزاء متنلعلة

 : املفاهيم األساسية يف النظرية اجلشطلتية -

أ  هولك بوية متأصلة خلصة  اجلشطلتيةترى الوظرية  :STRUCTUREالبنية أو الرتكيب  -أ

امل ترى أ  األنما  املختلنة   ،اظينة خلصة اجتلل موه شيئل مميزا ذا ملىن أاحبيث متيزه عن غريه  ،ابلكل

 من الكل تشمل عل  قمانني داخلية حتكم اتوظم عولصرهل .

 ،اية يف رأيتهل لللملية التلليميةالوظرية السلم اجلشطلتية ختللف الوظرية  :Insightاالستبصار  -ب

، يف حني أ  الوظرية ت بني املثري ااالستجلبة املليوةللسلماية ترى أ  التللم جمرد عملية تشكيل ارتبلطلضف
                                                           

 109يوظر: التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر حممد الشرقلاي، ص: 1 
 32مبلدئ علم الونس الرتبمي، عبد الرحيم الزغلمل، ص: 2 
 110يوظر :التللم نظرايت اتطبيقلت، أنمر الشرقلاي، ص: 3 
 19حملضرات يف اللسلنيلت التطبيقية، لطني بمقرة، ص: 4 
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كل ل عل  شـــ، اال يتم تللمهتشكل ارتبلطلت تكم  أاثر تلقيدا اجلشطلتية ترى أ  هذه االرتبلطلت

، ضفلالستبصلر يتامن إعلدة ة االستبصلر اليت يقم  هبل النردم منلجئ اضفقل للمليـــي اإمنل عل  حنــــتدرجي

 . 1توظيم املمقف حبيث يستطيع النرد إدراك اللالقلت القلئمة يف ذلك املمقف اااتشلف بويته

، ضفلالستبصلر هم حتقيق عالقة جتمع بني االستبصلر االنهمهولك  :Under standingالفهم  -ت

كم  بذلك قد حققول عملية التللم اليت ميثل نضفإذا ال  هولك استبصلر أا ضفهم  ،للنهم الكلمل لألشيلء

 هدضفهل األسلسي النهم .

اضفهم تلك البوية يلين تنهم  ،بطريقة مميزة اجلشطلتتتمثل يف توظيم  : Organisationالتنظيم   -ث

 .2طريقة توظيمه 

 األساسية يف النظرية اجلشطلتية :املبادئ  -

عودمل يستمقنول شيء مل ضفإنول نالحظ جزءا هلمل  (:Figure-Groundsمبدأ الشكل واخللفية ) -1

، امن هول الوظرية ألجزاء احمليطة به تسم  ابخللنيةسلئدا يربز أاثر من غريه يسم  الشكل، أمل ا

صمرة أا شكل خلنية اميثل هذا  ملىن اجلشطلتية تؤاد أ  األشيلء احلسية تكم  موظمة عل  شكل 

 ملني المن ضفيهمل .

لل اليت حتمي يوص هذا املبدأ يف الوظرية اجلشطلتية عل  أ  األشك (:Similaritéمبدأ التشابه )  -2

تسهل عملية تللمهمل اتذارهل عل  غري األشكلل  ،، اللشكل أا احلجم أا اللم عل  مميزات متشلهبة

 غري املتشلهبة .

                                                           

 133:الرحيم الزغلمل، صعبد  يوظر: مبلدئ علم الونس الرتبمي، 1 
 204يوظر: نظرايت التللم، مصطن  انصف، ص: 2 
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ف اجملتملة ال املونصلة عن تللمل يف حيلتول اليممية مع املماقن :(Aproscimityالتقارب)مبدأ   -3

اهول تكم  اللولصر اليت يتقلرب اجمدهل يف األحداث اجملتملة تشرتك يف خلنية ااحدة ذلك أ   ،بلاهل

 املكل  يتم إدرااهل عل  أهنل جمممعة ااحدة .

إ  األشيلء اليت تكم  مكتملة امستقرة يسهل ضفهمهل اإدرااهل امن تكم   :Closure مبدأ اإلغالق -4

 املسلحلت املغلقة أيسر يف طريقهل إىل اإلدراك .

يسهل إدراك اتذار األشيلء اليت تسري يف اجتله : Common directionمبدأ االجتاه املشرتك  -5

 .1لة أا غري مشرتاة يصلب إدرااهل، بيومل األشيلء املونصل تشكل بذلك استمرار ملمقف ملنيااحد، ضفإهن

من بني املدارس امللرضفية امللتمدة عل  البيلانت التجريبية املوصب اهتملمهل عل   اجلشطلتيةتلترب الوظرية 

اابلرغم من أ  اهتملمهل مل ؛ سيكملمجيل التنكري املتمثلة يف اللمليلت اإلدرااية االتوظيم امللريف احل املشكالت

حل يكن موصبل عل  التللم إال أنول جندهل أسهمت من خالل مل قدمته حمل طبيلة اإلدراك اخصلئصه اأسلمب 

 . 2املشكلة سلهم يف ضفهم عملية التللم اإلنسلين

 النظرية اللغوية "العقلية": -ث-4

ظهرت هذه الوظرية يف الوصف الثلين من القر  اللشرين اتستود هذه الوظرية عل  األضفكلر اليت جلء هبل  

لوظرية اللغمية االوظرية الوظرية اللقلية اا :وهل، أطلقت عدة مسميلت عليهل م3نوام تشومسكياللسلين األمريكي 

 .4أضفكلرهل جلءت مولضفية للوظرية السلماية امل جند بلاهم يدرجهل يف إطلر الوظرية امللرضفية أل    ،النطرية

                                                           

 137ا136يوظر: نظرايت التللم، مصطن  انصف، ص: 1 
 132يوظر: املرجع ننسه، ص: 2 
 94أمحد حسلين، ص: ،دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية 3 
 78ص: يوظر: نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة، عبد اجمليد عيسلين، 4 
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ني ، ضفلملرجع هم ضفلسديكارتتستمد الوظريــــة اللغمية أصماهل امللرضفيـــة من النلسنــــة اللقليــة امــل يف ضفلسنة 

االيت  اإلنسل امن هذا املوطلق أتيت هذه الوظرية مليدة االعتبلر إىل القدرات اللقلية اليت ميتلكهل  ،يميل أمهية لللقل

 . 1يف املقلبل جند الدراسلت السلماية أمهلتهل ،متيزه عن ابقي املخلمقلت

، يدرج ملهل اللغة الثلنية، امل دمه حمل تنسري ااتسلب اللغة األ من خالل مل ق تشومسكيتربز أراء 

االاتسلب  ، اضفيهل خيتلطتلقيداذلك اعتقلده أ  ااتسلب اللغة الثلنية يدخل ضمن عمليلت ملرضفية تكم  أاثر 

، امن أهم الوقلط اليت رازت عليهل يف ااتسلب اللغة األ  أتايده توزاح اللملية عن السلمك النطري ابلتللم ابذلك

  .2عل  أمهية اللمامل الداخلية امللرضفية النطرية بدال من االقتصلر عل  اجلمانب الشكلية اخللرجية

 مسلمات النظرية اللغوية : -

، ميثل اجللنب اإلبداعي ااألخالقي امن مظلهره اللغة األسلسية يف ااتسلب أي لغة االلقل هم الرايزة  -أ

ضفقد علدات لغمية مولزلة عن ،اأ  تكم  اإعجلباللغة امل حتمله من ضفكر اإبدا   يتخيلالاال ميكن 

  .3هلكن يف حقيقتهل مل هي إىل مظهر من مظلهر  ،اللقل

ه من لكميمن خالل مل  ،مية يملد مهيأ الستلملل اللغةللغ، ضفللطنل يف الوظرية االنطرة علمل مهم  -ب

 تودرج حتتهل، اهي اليت تكم  الكليلت اللغمية عود البشر اهذه الوملذجتراايب ذهوية عل  شكل منلذج، 

 .4الرتايبة اخللصة بلغة الطنل يف جمتمع ملني 

، جلنب مهم يف عملية ااتسلب اللغة عل  مسلمتني أسلسيتني منلدمهل أ  اللقل هم تشومسكي يراز

إال تمجد أية  :عن النطرة ، يقمل يف ذلكالذي يليش ضفيهاأ  الطنل يملد ضفطري مهيأ الستلملل لغة جمتمله 

                                                           

 95دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 1 
 278يوظر: علم اللغة الونسي ،عبد اللزيز بن إبراهيم اللصيلي، ص: 2 
 79نظرايت التللم اتطبيقلهتل يف علم  اللغة، عبد اجمليد عيسلين، ص: 3 
 95دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 4 
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يف اللقل بطريقة جمهملة ، تتمثل جمردة، تمجد قدرة ضفطرية يف الذهنملطيلت سرية أسلسل يف منهم  بوية ملرضفية 

يف إ ابذلك تكم  النطرة من اللمامل األسلسية ات ااالستلدادات لللمل االتنسرير ، اتدخل ضمن املهلحىت اآل 

حبيث يكم  منم اإلنسل  اللغمي مزاد ببلض االستلدادات االقدرات االبىن االربامج النطرية  ،عملية االاتسلب

 1ية إ:إإ  التللم هم يف البدء مسألة ملء ابلتنلصيل لداخل بوية هي ضفطر  تشومسكياملسلعدة يقمل 

 :خصائص النظرية اللغوية -

 أب  هولك حقيقة عقلية تكمن يف السلمك . تشومسكييسلم  -1

 متثل اللغة مظهر من مظلهر اللقل اهي من هذا املوطلق توظيم عقلي ضفريد من نمعه. -2

 ، ضفهي أداة للتلبري اليت تلكس تنكري النرد .نب املهم الللاس للسلمك اإلنسلينمتثل اللغة اجلل -3

 اللغة متثل نم  من أنما  الوظل  التماصلي املنتمح اغري مغلق . -4

، اهم قلدر أ  يستلمل عدد ال عل  امللطيلت اللغميةالطنل يملد مزاد أبنظمة ضفطرية متكوه من تطبيقهل  -5

بصمرة ال إرادية ال  احمداد من الرتاايب ااملنردات اليت مل يتم استلملاهل من قبل اقد يكم  ال هذ

 .شلمرية

، إذ ال ميكن أ  يقدمل التنسري ميثال  نظرية قلصرة ادائرة مغلقةاملثري ااالستجلبة  تشومسكييف نظر  -6

 .2الكليف لالستلملل النللي للغة 

، ضفهم بوية ذهوية بشرى مثله مثل أي عام يف اإلنسل يف الوظرية اللغمية أ  اللسل  ال تشومسكي يرى

، اإمنل هم مزاد مسبقل بنطرية لغمية متكوه من ك الصنحة البيالءبذلك ال ميثل تلخلضلة للنطرة يكم  الطنل 

                                                           

 96سوية تطبيقية، ميشلل زاراي، ص:يوظر: قالاي أل 1 
 96ا  95دراسلت يف اللسلنيلت التطبيقية، أمحد حسلين، ص: 2 



 تعليمية :املفهوم، اجملال، الوظيفةبني حقل اللسانيات وحقل ال       الفصل الثاين :           
 

 

148 

مألمضفة يف ابلرغم من املنردات ، اذلك مل يسبق استخدامهل بتلك الطريقة استخدا  تراايب اأسلليب منرداتية 

 لكن األسلمب االرتاايب خيتلف من ضفرد إىل آخر . ،اجملتمع الذي يليش ضفيه

 لتعلم:البيداغوجيا وااملبحث الرابع: 

، ذلك أ  اختصلصهل يدخل ضمن نلهيم امللقدة اليت يصلب حتديدهلتلترب البيداغمجيل من امل

، ضفمن اجهة نظر اليماننية إ البيداغمجيل  هم الشخص املكلف مبراقبة األطنلل امراضفقتهم يف أخرىاختصلصلت 

 خراجهم للتكمين أا الوزهة ااألخذ بيدهم امصلحبتهم إ

مبلىن طنل اامللىن اآلخر   PAIDOS ا  PEDالبيداغمجيل إذ  المة يماننية مرابة من مقطلني  

AGOGIE إذ  ملولهل تمجيه األطنلل اقيلدهتم .1مبلىن القيلدة االتمجيه ، 

، لنظيل أا غري لنظي قلئم أسلسل عل  عالقة تماصلية مع التالميذ ييل ال تدخل مدرستلترب البيداغمج

أا استحسل  سلمك التالميذ أا إحداث تغريات  ،  ملرضفية أا غري ملرضفية بشيء آخرتبليغ رسللة تكم اذلك قصد 

 . 2عل  مماقنهم اضبط نشلطلهتم

هذه املنلهيم تلىن ألال اهلة أنه أمر يتللق ابجللنب الرتبمي الذي يلىن ابلطنل ااذا الراشد ايراضفقه 

 ايمجهه داخل حقل تربمي تلليمي .

، أا الوظل  الذي بية أا هي طرق التدريس ااألسلمبلتحقيق الرت يل إذ  هي جممم  المسلئل املستلملة ضفللبيداغمج  

 .3يتبع يف تكمين النرد 

                                                           

، خمرب لليمية املماد يف الوظل  اجللملي، أعملل امللتق  المطين األال حمل تعلي تلميولت ،االبيداغمجيل يف التلليم اللليل التلليمية 1 
 5: ص ،2010، أضفريل اجلزائر مير اململرسلت الونسية االرتبمية، جلملةتط
 6املرجع ننسه، ص: 2 
امللجم الرتبمي،  إعداد ملحقة سليدة اجلهمية، إثراء: ضفريدة شول  امصطن  جمرسي، تصيح اتوقيح: عثمل  ايت مهدي،   3 

 101املراز المطين للماثئق  الرتبمية، ص:
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زل منهم  التلليم من خالل مل تلرضول له من منلهيم حمل البيداغمجيل االتللم يظهر جليل أنه ال ميكن ع

يقة بيداغمجية مسرية مية، ضفإنول  سوقمل حتمل أ  هولك طر تلليمية تلل  ، اإذا قلول أ  هولك عملية عن البيداغمجيل

، اال ميكن أ  نتصمر يف املطلق اللمم  سري التلليم إذ مل يكن هولك اسلئل ملدية ابشرية مسخرة إلجنلح امراضفقة اهل

 مية .اللملية التلليمية التلل  

 التعلمية :جمرى اللغة الواصفة يف العملية التعليمية املبحث اخلامس:

ة مية يف ظل اللغة الماصنة حيملول للحديث عن جمراهل يف عمليإ  احلديث عن اللملية التلليمية التلل  

، اهذا مل حتققه عولصر االتصلل االتماصل سماء أاول نتحدث عوهل داخل الوظل  التماصل بني أطراف هذه اللملية

دث عن اللغة الماصنة داخل السيلق التلليمي ضفيكم  بذلك ، لكن مبل أنول نتحلتلليمي أا خلرج الوظل  التلليميا

للتسلؤل عن أي اللولصر التماصلية اليت تتحقق من ، اهذا مل خملول االتصللية داخل اجملرى التلليمي اللولصر

 خالاهل اللغة الماصنة ؟

 عناصر االتصال يف العملية التعليمية التعلمية : -1

، ضفإهنل عولصر ال تكلد تكم  اثبتة اميكن االتماصل اإمكلانهتل اجملالهتلل تتلدد أشكلل عملية االتصل

 تلخيصهل امل يلي :
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 1عناصر عملية االتصـــــال والتواصـــل 

 

 

 

 

 

 

 

، اذلك من أجل لرات أا صمرــــمغ الرسللة يف الملت أا إشــتصي ـة التـهم الشخص أا اجله :املرسل -1

ميثل املرسل ، 3أا علطنيل ، حملاال التأثري ضفيهم ملرضفيلمن خالل قومات االتصلل املختلنة ،2نقلهل للمستقبل

 انقال للرسللة أا املقد  للملدة امللرضفية اذلكالطللب ننسه يف بلض احللالت  ايكم يف هذه احلللة املللم 

، ضفلملرسل ملز  ببلض اخلصلئص ااملميزات اليت مجهة للطلبة يف احلصص التطبيقيةاألعملل املمن خالل 

 جيب أ  تتماضفر ضفيه اموهل :

، اململ اهل من مللمملت امهلرات ااجتلهلتاململ مبحتم  متمك ول، أ  يكم  مقتولل امؤمول ابلرسللة -أ

 بطرق االتصلل املختلنة .

                                                           

 73، ص:1995، 1الوشر االتمزيع، عمل ، األرد ، طإدارة مصلدر التلليم، سالمة عبد احللضفظ، دار النكر للطبلعة ا  1 
 73ص: ،إدارة مصلدر التلليم، سالمة عبد احللضفظ2 
 91ص: ،حممد حمممد احلليلة ،يل التلليم بني الوظرية االتطبيقتكوملمج 3 

  التغذية الراجعة

 

 
 

لالمستقب المرسل  

 

 

 

قناة 

تصالاال  

 الرسالة
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ستقبلني للرسللة اصنلهتم من حيث:خلينيتهم الللمية املأ  يكم  عل  علم خبصلئص  -ب

 ل من اينية استلملل األجهزة االمسلئل املختلنة اتشغيلهل .وامتمكو ،ااالجتملعية

اللكتلبة   أ  حيسن اختيلر المقت ااملكل  املالئمني لتمصيل رسللته اأ  ميتلك مهلرة االتصلل ملوية -ت

لبة خبط ااضح الولجح التكلم بصمت مرتنع مسمم  االكت ، ضفمن املهلرات األسلسية للمللماالتللم

   .1، االقدرة عل  الربط االشممل ا قلدرا عل  تمظيف التغذية الراجلة امقراء

تتلخص اللغة الماصنة يف املستقبل من خالل اإلمكلنيلت ااخلصلئص اليت جيب أ  تتماضفر يف املرسل 

التللمية اهم البلعث للرسللة التلليمية اليت ميكن من خالاهل أ  تكم  ابعتبلره اللوصر النللل يف اللملية التلليمية 

 ،رية االللميةــــــلته النكـــــرسللة من خالل خلنيــ، اابعتبلره هم احللمل للمية يف سري انجح اضفلللاللملية التلل  

 رائي مدراس . ة احللل هم ذا مدانة علمية ااضحة املللمل ااملبلدئ ذات طلبع منلهيمي اإجـــضفبطبيل

هم اجلهة أا الشخص الذي تمجه إليه الرسللة، ايقم  حبل رممزهل ليصل إىل حمتماهل، بغية  املستقبل: -2

، اال بد هول من يف أمنلط السلمك املختلنة، ايولكس ذلك إىل تنسري حمتمايهتل اضفهم ملولهلالتمصل 

 جمممعة من امللليري اليت يشرتط أ  تكم  يف املستقبل : إىل اإلشلرة

 الراحة اجلسمية االونسية . -أ

 .2شلمر املستقبل أبمهية الرسللة امل حتمله من خربات أا مللمملت أا أضفكلر  -ب

مبلىن أ  املستقبل ال يكم  ضفقد مستقبال ضفقد يتحمل إىل مرسل  ،عملية التماصل الشكل احللقيأتخذ 

، ابإلضلضفة إىل أ  عملية التماصل حىت تتم بصمرة انجحة ال بد من أ  يكم  مستقبال أحيلان أخرىيرجع املرسل ا 

 املستقبل ننسه اجيلبيل اضفللال امهتمل ابلرسللة اماممهنل.

                                                           

 91ص:، تكوملمجيل التلليم بني الوظرية االتطبيق، حممد حمممد احلليلةيوظر:  1 
 92ا  91ص:، املرجع ننسه :يوظر 2 
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ي هتدف ااهدف الذهي أا  د املرسل أ  يوقله إىل املستقبل،هي املامم  أا احملتمى الذي يري :الرسالة -3

 :من الشراط عود اضلهل اهي اللتليل، اقد حتتلج الرسللة إىل جمممعة يقهعملية االتصلل إىل حتق

، ئلة أا رأي املستقبل يف مسألة ملأ  تتامن الرسللة مثريات تسلعد عل  جذب االنتبله اطرح األس -أ

 اأ  تصلغ بشكل يسلعد عل  ضفهمهل مبل يتولسب امستماه الللمي االونسي االلقلي .

أضفال عود  ن استقبال انجحل ااختيلر المقت املولسب يامن استقبللاختيلر املكل  املولسب يام  -ب

 .1املستقبل

سل ، ضفمن خالاهل يوقل املر ية الرتبمية بني األستلذ االطللبمتثل الرسللة اجللنب املهم يف اللملية التماصل

بد أ  يراعيهل املرسل يف  ، اابإلضلضفة إىل الشراط املذامرة هولك عمامل أخرى المجيع خرباته امللرضفه امهلراته

الوحمية  غاهول ميكوول احلديث لغة الرسللة االيت جيب أ  تكم  لغة يتمخ  ضفيهل  املرسل مجيع الصي ،رسللته

، اميكوول التلبري عن ال هذا لمية الدقيقة اليت ال حتتمل الشكاالرتاايب ااألسلليب اللغمية الصحيحة ااملللرف الل

مية لغة ااصنة يتمكن من خالاهل األستلذ أ  يمصل ال املللرف اخللصة التلليمية التلل   مبلىن أدق أ  حتمل الرسللة

 ابلدرس بصيغة علمية ال خترج عن نطلق امللدة املقدمة  للطللب اال عن مستماه الللمي .

يتم  ، ضفمن خالاهلالرسللة من املرسل إىل املستقبل هي المسيلة أا امللدة اليت يتم هبل نقل :االتصالقناة  -4

 .2ااملشلعر من املرسل إىل املستقبل نقل املللرف ااملهلرات ااخلربات االقيم

، الكن احلديث عن سيمل يف اقتول احلليلذلك أ  قومات االتصلل متلددة اال  ننتح قمس مهم أاميكن 

املللمملت شنمية قومات االتصلل حييلول للحديث عن أهم اسلئله االيت تتلخص يف اللغة ننسهل سماء النت هذه 

جيلل  ، ضفلختيلر اللغة املولسبة النصيحة اخلللية الشمائبالوقل اهذه املللرفمكتمبة ضفال مهرب من لغة جتسد   أ

، ضفللتزا  كن للرسللة أ  يكم  اهل صدى ابري، ااذلك بتميز اللغة ابلمصنية ااجلدة أمإقبلل املستقبل عليهل جيدا
                                                           

 93ا  92ص:تكوملمجيل التلليم بني الوظرية االتطبيق، حممد حمممد احلليلة،  :يوظر 1 
 93، ص:املرجع ننسه :يوظر 2 
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ابطبيلة احللل ضفإ  أخذ اللغة الماصنة بلني لته ذات ملىن لغمي علمي حمض رسل املرسل ابللغة الماصنة جيلل من

 .النلللا االعتبلر يف أقسلمول ابت ضرارة من ضرارات التلليم اجليد 

، امل حققه املرسل من م  ابألثر الولتج عن تلك الرسللةإ  جنلح اللملية التماصلية حمك :التغذية الراجعة -5

، ضفللتغذية الراجلة هي نم  من املستقبل، سماء أال  سلبيل أا اجيلبيل ملت اخربات ااجتلهلت يفمللم 

م من خالل مل يطرحه من استنسلرات اأسئلة، يتمكن من خالاهل ملرضفة مل االستجلبة اليت حيققهل املتلل

 .1مدى القصمر يف الرسللة أا حسن هذه الرسللة اجنلحهل 

الذي أرسـ  الكثري من  القماعد ااملنلهيم  اليت شكلت  ممل ال شك ضفيه أ  اللسلنيلت بللمة هم ذاك الللم
ابنال سمسري الذي اضع اللغة حممر الدرس ه ضفقط  امل رأيول يف النصل األال؛ يف حقب زموية ملضيـة تنكريا ضفي

 ، ضفكلنت الوظرايت االدراسلت اليت جلء هبل سمسريت أ  تلرف ابلدراسة الللمية للغةاللسلين متكوت اللسلنيل
إىل خري اغريه من املنكرين اللغميني خري دليل عل  استمرار هذا الللم اشيمعه بني األاسلط الغربية ليوتقل هذا األ

، أسبقية يف التنكري اللريب القدمي، امل جتدر اإلشلرة إىل أ  اللسلنيلت النت اهل البالد اللربية عن طريق الرتمجلت
، بيد أ  ذلك مل يد  طميال اال  استمرار هذه ضفقطالللمي الوظري  ابكل األحمال تبق  هذه الوظرايت هي المجه

ل أضفرزته خر جلل من اللسلنيلت الللمة انظرايهتل مرتكزا طبق من خالاهل جل مآالوظرايت اليت الدت لول علم 
طبيقلهتل ، ضفحدث ذاك التقلطع الللمي بيوهل ابني امللدة اخلل   اليت استمدت موهل تالوظرايت اللسلنية حبذاضفريهل

، ضفأردان من خالل هذا النصل أ  نلرج عل  الطلبع ثري من القالاي اللسلنيةالللمية لتصبح ااقع يبحث يف ا
، تلد أهم ضفر  اللسلنيلت التطبيقيةاملنلهيمي للسلنيلت الللمة االلسلنيلت التطبيقية مبل يف ذلك التلليمية االيت 

ة الماصنة من خالل ايف نلمس اللغة الماصنة يف ظل اللملية اختمول النصل بربط بني اجللنب التلليمي االلغ
، اجلء يف ذلك أ  التزا  املرسل ابللغة الماصنة شرط يؤهله من مية من خالل عولصر عملية االتصللالتلليمية التلل  

 مية انجحة .  حتقيق عملية تلليمية تلل  

                                                           

 94ا  93يوظر: تكوملمجيل التلليم بني الوظرية االتطبيق، حممد حمممد احلليلة، ص: 1 
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 توطئة :

االستعمال وحىت يكتب  إن اللغة هي دائما يف حاجة ماسة إىل سند يثبت كينونتها وشرعيتها من حيث

، فإنه ال حمالة هو عمل فين وإبداعي  يلقيه املرسل كنا نتحدث عن لغة اخلطاب اجلامعي، والسيما إذا  هلا الدوام

تتحقق وتكتمل ل، وذلك من خالل قناة إرسالية بواسطة رسالة سواء إن كانت شفوية أومكتوبةإىل مستقبله 

، وحىت تنجح هذه العملية التعليمية فنحن حبق حنتاج إىل دعامة لغوية التواصلية داخل النموذج التعليميالعملية 

 طابنا اجلامعي ليكون لدينا أتثري مباشر وقوي على مستعملنا .تقوي من خ

، هي ن الدراسات واملطالعات والقراءاتإن لغة املخاطب هي الوجه الذي يعكس دوما جتربته وحصيلته م

،ومن خالهلا يستطيع أن يعكس خلفيات علمية تكون مدونته اخلاصةالزاد الذي يتسلح به املرسل من معارف و 

  والعلمي .رصيده املعريف

، أو من التعليميةتكتسي اللغة أمهية ابلغة سواء من حيث أهنا اهلمزة الواصلة بني األطراف يف العملية 

، امليزة تتجاوز كوهنا أداة تواصل عرب التاريخ، وهي هبذهحيث أهنا الناقلة للعلوم واملعارف من خالل ما ندونه 

 لتكون وسيلة ترقى وتزدهر وتنتشر هبا العلوم.

للحديث عن أهم مظهر  لوب اللغوي، خيولنا يف هذا املقامن حديثنا عن الشرعية والسند املقوي لألسإ

تربز  ذي، فاللغة الواصفة متثل حبق الوجه العلماين الفيه بصفة العلميةمن مظاهرها اليت تتجسد فيه اللغة وتتسم 

 من خالله اللغة يف صورة ثقافية علية رفيعة املستوى واضحة املنهج .

كوهنا تعين البحث عن منهجية   قارابت القليلة يف دراسة اللغة يعد البحث يف اللغة الواصفة من بني امل

يد عن ، لتبين عمال فنيا وأدبيا يكون موضوعيا وبعي تبحث يف نسق القواعد والعالقاتحمكمة تلبسها للغة ك

، وإذا قلنا أن هناك لغة واصفة يف جمال التعليم ، فإنه حتما ستكون هناك عملية تعليمية انجحة ذاتيةالدوافع ال

 وفعالة .
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، يستوقفنا لبعض اللغة الشارحة أو لغة اللغةويف خضم احلديث عن اللغة الواصفة أو كما يسميها ا

، الرتمجات املختلفة هلذا املصطلح مبا يف ذلك التعريج علىاحلديث هنا إذن عن الطابع املفاهيمي للغة الواصفة 

وحتما التفتيش عن مصطلح اللغة الواصفة يف الدراسات العربية وإن كان هذا املصطلح أجنيب أم عريب األصل 

 ؟وملاذا تتعدد مصطلحاته ابلرغم من كونه حيوي على مفهوم ومضمون واحد؟ 

كيف عرفت اللغة عند العلماء العرب غة يف املقام األول، ف يت مفهوم اللوإزاء كل هذه التساؤالت أي

وما مفهوم الواصفة املقرتن ابللغة ؟كما سنتعرض يف هذا الفصل إىل أهم سؤال يتبادر إىل ذهن املتلقي  والغرب؟

العملية  داخللنصل يف األخري إىل أهم املعوقات اليت تعرتضها  ؟التعليمي الوسط كيف تتجسد اللغة الواصفة يف

  لتعليمية التعلمية .ا
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 مفهوم اللغة : املبحث األول: 

 حتيافاللغة ، اذج التواصل والتفاهم بني أفرادهلغة فإننا حتما سنقول أن هناك جمتمع تتحقق فيه منالإذا قلنا 

سوى  ، بيد أن هذه الوظيفة املناطة للغة ال تشكلا أهنا متوت وتنقرض داخل اجملتمع، كميف اجملتمعات وتزدهر

فهي تتعدى   اإلدماج االجتماعي اليت تتحقق بواسطة عملية ظاهرها املتمثلة يف أداة التواصل، مظهر واحد من م

ري الذي خيتلج دهن ، وهي التفكفبلغة تتم عملية التعليم والتعلم، الركيزة األساسية يف بناء العلومكل هذا لتكون 

، إذ ميكن وصفها أبهنا اآللة العقلية اليت تساعد الفرد على ختزين املعلومات وإعادة معاجلتها وإن صح اإلنسان

تمع وكينونته ، أما إذا قلنا اللغة يف اجملتمع فإننا سنقول اللغة هي هوية اجملهي فكر اإلنسان الظاهري والباطينالقول 

 على بيان حقيقتها ومفهومها وحىت تطوراهتا عرب األزمان . ، هلذا كله جند العلماء ينكبون الثقافية واحلضارية

 اللغة عند اللغويني العرب:  -أ

رز التعريفات ــــلى من بني أبـــ، ولعغة بني حمدثني وقدماء عرب وأجانبلقد تعددت وتباينت تعاريف الل

 1راضهم "هو تعريف ابن اجلين يف كتابه اخلصائص :"أما حدها فهي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغ

يركز على أربع  إذا نظران إىل هذا التعريف الذي يعد األكثر تداوال يف ميدان تعريف اللغة، فإننا جنده

 ، اللغة أشكال وأنواعبني أفراد اجملتمع، اللغة هي أداة تواصل : اللغة عبارة عن أصوات تعبرييةعناصر أساسية وهي

من هذا املنطلق ويف  فاللغة اإلنسانية عمــــا خيتلج النفس للتعبـــــري، اللغة وسيلة أي أهنا ختتلف من بيئة إىل أخرى

 نظر ابن اجلين 

، كما ية:أن اللغة جتسد نوع من وظيفة األداء الصو يت والظاهرة االجتماعحتتوي على وظائف عديدة منها

 .نفسهان يستخدمها للتعبري عما يف اإلنس من الوظيفة التعبريية ابعتبار أنأهنا متثل جانب 

                                                           
 44، ص:2(، ج392تاخلصائص، أبو الفتح عثمان بن اجلين ) 1
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،إال أن ابن اجلين أغفل جانب مهم يف  للغة يعد األكثر شيوعا وتداوالابلرغم من أن تعريف ابن اجلين   

فقد يف اجلانب الصو يت  تقتصراللغة وهو اجلانب اإلشاري التواصلي اليت يتجسد بشكل واضح يف اللغة، فاللغة ال 

 اع التواصل  اللغوي الذي يستخدمه اإلنسان . بل يكمن لعلم العالمات أو اإلشارات أن ميثل نوع من أنو 

أما ابن منظور يف حديثه عن اللغة يقول : "اللغة من األمساء الناقصة وأصلها لغوة من إلغاء إذا تكلم 

 1...واللغة "

 . م يف العملية االتصالية التواصليال نقاش من أن اللغة هي متثل اجلانب األه

 :اللغة عند العلماء الغربيني -ب

طالحية يف أذهان اجلماعة " نظام من الرموز الالصدينان دي سوسري اللغة أبهنا العامل اللغوي فر  يعرف

 2، حيقق التواصل بينهم ويكتسبها الفرد مساعا من مجاعته"اللغوية

اللغة هي ذاك النظام املتكامل واملتفاعل مع بعضه البعض الذي ينطلق من الفكر اإلنساين ليخرج يف 

 املعىن.متكاملة من التعابري واملفردات املنسجمة يف مجل ذات  شكل نسق جمموعة

وتعرف روى.سى.هجمان اللغة فتقول :" اللغة قدرة ذهنية مكتسبة ميثلها نسق يتكون من رموز    

 3طوقة يتواصل هبا أفراد جمتمع ما "عتباطية منا

،كما أهنا تعكس اجملتمع اإلنساين الذي حنيا فيه متثل اللغة اجلانب الذهين املكتسب من البيئة أو   

اجتماع جمموعة هائلة من األنساق املكون من رموز وألفاظ يستطيع من خالهلا الفرد أن يتواصل مع العامل احمليط 

 به .

 

                                                           
لسان العرب، ابن منظور، تح :عبد هللا علي الكبري وحممد أمحد حسب هللا و هاشم حممد الشاذيل، مادة )لغا(، دار املعارف،  1

 4050و   4049، ص:4القاهرة، مصر، طبعة جديدة ابب العني، ج
2 COURSES GÉNÉRAL LINGUISTIQUE ,DE SOUSSURE ,P : 7 ET 150 

 44اللغة العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داود، ص: 3
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 من خالل ما سبق ميكن أن حنصر مفهوم اللغة يف النقاط التالية :   

 تتميز اللغة ابلطبيعة الصوتية . -1

 ذات طابع اجتماعي  .اللغة  -2

 . آخرومن جمتمع إىل  آخراللغة متغرية ومتطور من جيل إىل  -3

 اللغة مكتسبة اجتماعيا . -4

 1اللغة نسق . -5

"Langunage is a purety human and non –instinctive method of 

communicatieg ideas ;emotions and desires by means a system of 

volunzily    produced  symbols "2 

،والرغبات عن طريق نظام من واالنفعاالت ،ري غريزية إطالقا لتوصيل األفكاروغ" اللغة وسيلة إنسانية خالصة،

 3الرموز اليت تصدر بطريقة إرادية "

 اليت ال بد الوقوف عليها :إن تعريف سابري للغة يف هذا القول يطرح مجلة من التساؤالت واإلهبامات 

يعيش فيه ، مبعىن أن اللغة مكتسبة من خالل البيئة واجملتمع الذي اإلنسانأوهلا أن اللغة ليست غريزية يف 

أجنبيني ويوضع يف وسط جمتمع ، فالطفل الذي يولد يف بلد أجنيب "فرنسي أو أمريكي"من أصل أبويني الفرد

هو  اإلنسانوالكالم املعرب عن   اإلنسان،فإنه حتما يتكلم اللغة العربية ، ذلك أن اللغة ليست فطرية تولد مع عريب

                                                           
 44، ص:اللغة العربية وعلم اللغة احلديث، حممد حممد داود1
 

2 Sapir ,Language ,An introduction To the study of speech ,New York ;1921  
ة اجلامعية، االسكندرية، مصر، )د.ت(، )د.ط(، ، حممود سليمان ايقوت، دار املعرف-نصوص ودراسات –فقه اللغة وعلم اللغة  3

 14ص:
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 عن كل ريعبوللتتواصل الق ي،لتحقآخررد إىل ومن ف آخرمظهر من مظاهر النشاط اإلنساين يتفاوت من جمتمع إىل 

 ما خيتلج اإلنسان من رغبات وانفعاالت .

ويقصد  ،أن يكون برموز صوتية ابعتباره هو اجملسد لفعل اللغة يشرتط سابري يف نظام التواصل أو الكالم

نتاج  ذن هلا نتيجة مز إىل التقاط األ، أي إشارة مسموعة تر يف وحدة الكلمة أذانناهبا كل األصوات اليت تطرق 

 . 1ة لدى القائل والسامعيمعرفو التجربة احلسية أو النفسية 

،  أو غري حمدودة ( من اجلمل سأعترب اللغة جمموعة ) حمدودة اآلن" من يقول تشومسكي يف تعريفه للغة 

 2"كب من جمموعة حمدودة من العناصركل مجلة من حيث الطول وترت 

، إذ جتاوز سابقيهيذهب تشومسكي من خالل تعريفة للغة إىل اجتاه مغاير على حسب ما ورد عند 

فكرته أن  ل، جمماملميزات البنيوية املكونة للجملوهو يركز على اخلصائص و لوظيفة التواصلية للغة يف تعريفه، ا

، فهو خيرج دة على منط رايضي منطقييوية معتمالوحدات املكونة للغة أو اجلمل اللغوية ميكن أن تدرس دراسة بن

 تعريفه من السياق النظري للعمل التطبيقي .

 املرجعية املعرفية للغة الواصفة :املبحث الثاين: 

 ، وهي هبذا تشكل قضية لسانية " املوضوع–لغة الواصفة مظهر لسلوكنا اللغوي، يضارع مظهر اللغة " جتسد ال   

أنه ال يوجد علم بدون لغة ختلده، وال  علم اللسانيات ،ذلك تعد اللغة الواصفة من املفاهيم الشائعة يف 

، وقبل اخلوض يف إلزامياته وصف الظواهر، فصفوة القول أن اللغة مالزمة للعلم وهذا األخري من لغة بدون وصفية

 ملفاهيمي للغة الواصفة  .الطابع اإلجرائي للغة الواصفة البد من التعريج على الطابع ا

، إذ جند هذا املفهوم يف النقد وهو ما يعرف بنقد لواصفة جبذوره يف خمتلف امليادينيضرب مفهوم اللغة ا

ذ من أساسيات هذا ، إوهو كذلك ما يعرف ابخلطاب الواصفالنقد، وجند كذلك متداول كثري يف اخلطاب 
                                                           

 37و  36، ص:1990، 2اللسان واإلنسان ، حسن ظاظا ، دار القلم للطباعة والنشر، دمشق، ط 1
 10و  9، ص: 1987، 1، ط1اللغة وعلم اللغة، جون ليونز، تر:مصطفى التوين ،دار النهضة العربية ، القاهرة، ج 2



 والدرس اللغوي واللساين: املفهوم ، اجملال ، املعوقاتالفصل الثالث :                     واقع اللغة الواصفة 
 

 

160 

اللسانيني  فحسب،  ة جيب أن يدرك أنه مفهوم ال ينحصر عند، فالباحث يف مفهوم اللغة الواصفاألخري الوصفية

عربية ملصطلح ، فنجد عدة ترمجات وتعقيده، وما الرتمجات العديدة هلذا املفهوم دليل على تشعبيه بل يتعدى ذلك

األصل  ، هذه التباينات تقودان للبحث عنة العاملة ولغة اللغة ونقد النقد:اللغة الشارحة واللغاللغة الواصفة منها

 .  Métalangageاحلقيقي ملصطلح اللغة الواصفة 

 :Métalangageجذور مصطلح اللغة الواصفة  -أ

يف اللسانيات جنده  Métalangageإذا أردان العودة إىل األصل واملنبع احلقيقي ملصطلح اللغة الواصفة 

، لقد ورد Tarskiرودلف كارانب واترسكي : ثــــليعود إىل حبوث املناطقـة وتتمثل خصوصا يف حلقة فينا م

استمد هذا املصطلح من نفسه كارانب "الرتكيب املنطقي للغة " وكارانب   مفهوم اللغة الواصفة يف كتاب

، واليت تعين لغة منطقية هتتم بتحليل الرايضيات وتطهري احلساب HILBERTهيلربترايضيات الواصفة لـ: 

صول إىل نتائج سليمة ة القواعد للبىن الرتكيبية الداخلية املرتابطة بغية الو من وجود أي تناقض فيه ، وذلك إبقام

  واضحا يف تفكري" Adjukieciz"أدجو كيفيتش إىل ذلك كان أثر املنطق الواصف  ابإلضافة، دقيقة علمية

واللغة املوضوعية   Langue objetاللغة املوضوع  فنجده مييز بني بعدين اثنني للغة ومهاكارانب 

Langue d’objet.1 

من الواضح أن علماء املنطق كان هلم أثر واضح على الدراسات فقد أدخلوا مصطلح اللغة الواصفة وكان 

، فقد دعوا إىل ضرورة التمييز بني نوعيني مهمني من اللغة وكذلك املدرسة البولونية فيناذلك من خالل مدرسة 

 2هي اللغة اليت نتحدث عنها مبعىن اللغة العادية ولغة اللغة .الثانية أوهلا اللغة اليت نتحدث هبا يف حياتنا اليومية و 

                                                           
، 2005، 1، اجلزائر،طحة )مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة (، أمحد يوسف، منشورات االختالفينظر: الدالالت املفتو  1

 . 166 و 165ص:
2Voir: A .J  greimas et j .courtés ;sémiotique dictionnaire raisommé de la theorie 
du langage classique hachette ;paris ;1979 ;P :224 
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، وخباصة لدى وث القدمية لدى املمارسة اهلنديةجيمل الباحثون إىل أن اللغة الواصفة ترجع إىل تقاليد البح

Panini اباتجنايل وشارحه  ابنيينPatanjali  مييز بني اللغة التقديرية واللغة الواصفة كما جند  ابنيينإذ جند

 1إىل وجود وحدة لسانية تتسم ابلتجريد .Baerthrihariابرتريهاري 

، وابلرغم من أن مصطلح غ على الدراسات اللسانية الالحقةكان له أثر ابلاللساين القدمي   لعلى أن الفكر

الرايضيات الواصفة اليت تكون  ههو املؤسس احلقيقي هلذا املفهوم ، وذلك إبقرار  كارانباللغة الواصفة يعترب أن 

 فيها اللغة تعرب عن التصورات النظرية املنطقية للعالمات من خالل وصف قواعدها التحويلية .  

ابإلضافة إىل الذين سبق ذكرهم فيما خيص وعيهم مبفهوم اللغة الواصفة من حيث األعمال اليت قدموها 

" فقد كان هلذا الرجل مسعى يف بناء لغة واصفة من  Johen Stuart Mill د كذلك "جون ستيوراك ميلجن

-  Blancخالل متثله إلشكالية التعيني ضمن حدود العالقة اليت تقيمها اللغة مع املوضوع ذلك أن "الكلمة 

يف الوقت  –كل األشياء البيضاء مثل الثلج ، الورق ،زبد البحر ...، وتتضمن أو توحي   تعىن -على سبيل املثال

 2إىل صفة البياض " –نفسه 

ابلرغم من أن صفة البياض هلا معان كثرية ومدلوالت خمتلفة  إال أن هذه الكلمة متثل عالمة  حتمل من 

 ...ثلج الذي ذكره الكاتب والورق خالهلا  نفس الصفات كالبياض ال

، من خالل إحداث امليتافيزيقي جيد أنه انهض الفكر  يلمسليفإن  املتطلع على حركة البحث عند 

، وإمنا توجد حمايثتها يف تالحم شكلي التعبري رب العالمة " ليست عالمة لشيء ماالقطيعة مع كل ما هو واقعي يعت

 3واحملتوى " 

                                                           
 166:الداللت املفتوحة )مقاربة سيميائية يف فلسفة العالمة (،أمحد يوسف ،ص 1
، 1،ط،عبد القادر فهيم الشيباين، سيدي بلعباس، اجلزائر -يمهاأسسها ومفاه–:معامل السيميائيات العامة ينظر 2

 48و   47،ص:2008
 11احلواس ،عابر سرير(، حسينة فالح، ص: ينظر :اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة اجلسد ، فوضى  3
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حتفاظ هبا من خالل اللغة األخري تستطيع اال ، وهذهاهتماما ابلغا للعالمة اللغوية يلمسليفيويل 

، إذ متكنها من االحتفاظ خباصيتها الداللية وبرتتيبية مجيع اللغات اليت تتضمن فيها الكم اهلائل من التعابري الواصفة

 .واحملتوايت اللغوية

لسانيني مل تتوقف حركة البحث يف اللغة الواصفة عند القدماء وإمنا جند عدد هائل من احملدثني ال 

الذي ربط مفهوم   R.Jakobson  رومان جاكبسون، وعلى رأسهم ني يولون اهتماماهتم هلذا اجلانبواللغوي

، ي على الشفرة ، فتصف اللغة نفسها" ابلوظيفة اليت جتنح إليها اللغة عندما يركز احلدث الكالماللغة الواصفة 

متثل اللغة الواصفة لغة على لغة أي أنك تعرب على لغتك بلغة  1"نظامها الشفوي يف عملية التواصل تتأكد فاعليةأو 

 .تصفها هبا اللغة األوىل وبنفس اللغة اليت استخدمت يف اللغة األوىل

،  اصفة واحدة من وظائف اللغة الستة،فقد اعترب اللغة الو عن وظائف اللغة جاكبسونيف إطار أحباث  

عىن بقواعد اللغة وتسمح للمرسل ابستعمال اللغة للحديث عن ت، يعتربها أساسية يف الدورة التخاطب كما أنه

لغوية  ال تقتصر على دراسة املناطقة كما يذهب –وظيفة امليتا  ن، كما أ2لم اللغةــــاللغة وتساعده كذلك يف تع

، د كذلك من خالل األحاديث اليومية، وإمنا تتجسركزون على اللغة فحسب يف الدراسةمعظم اللغويني الذين ي

وهي هبذا تشكل  -املوضوع–فوظيفة اللغة الواصفة جتسد" مظهر من مظاهر سلوكنا اللغوي يضارع مظهر اللغة 

 3قضية لسانية " 

اللغة و أي اللغة اليت تتحدث عن شيء ما  –بني  نوعيني من اللغة "اللغة املوضوع  جاكبسونيز مي

، فكلما حتدث طرفان مراعيان يف يها اللغة الشارحةأو كما يطلق عل، أي اللغة اليت تصف نفسها بنفسهاالواصفة 

                                                           
 1،1993عصر البنيوية، إديت كريزويل، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط 1
 13،حسينة فالح، ص: اجلسد ، فوضى احلواس ،عابر سرير(اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة  2
 
 14،حسينة فالح،ص:اجلسد ، فوضى احلواس ،عابر سرير(اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة  :ينظر 3
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املناسبة، كانت هناك لغة  ذلك نظاما معينا حمكوم ابلسنن اجليد واحلذر يف انتقاء املرادفات واأللفاظ والرتاكيب

 ، كما ميكن لنا أن نلمس اللغة الواصفة يف أحاديثنا اليومية.واصفة

يطلق عليها مصطلح ، و صفاللغة الواصفة من منظور النقد الوا، فريى أن أما العامل اللغوي روالن ابرت

لغة للتعبري والنقد  ، حبيث يكون الناقد نفسه يستعملاألديب يف وجهة نظره هو لغة شارح، فالنقد اللغة الشارحة

بد  ، ويؤكد ابرت على أن النقد "حىت لو كان يف أكثر من أساليبه املتخيلة تواضعا وعدم مباشرة العن لغة أخرى

للغة ذاهتا أو خطاب النقد الواصف ال يقتصر على أن لغة تصف اف1أن ينطوي خطابه على أتمل ضمين لذاته" 

 يف قوله . ابرت، فالنقد األديب كذلك ميثل جانب مهم من اللغة الشارحة وهذا ما ذهب إليه على خطاب آخر

 صعب للغاية، فهو ليس "العامل" إن موضوع النقدفكرته على النقد الشارح بقوله:"صل ابرت موضحا ايو 

، لغة اثنية أو لغة شارحة )كما يقول وإمنا خطاب كائن آخر غري الناقد، فالنقد خطاب على خطاب

 .2املناطقة(تعمل على اللغة األوىل ) أو لغة املوضوع("

طاب على خطاب وخيرج من لغة ، فهي متثل لغة خغة الشارحة يف خانة النقد األديبيضع ابرت الل

:اللغة الطبيعة واليت متثل العمل األديب جعل من اللغة أتخذ وجهني أوهلما ، فمزجه للغة الشارحة والنقدواصفة

 والثانية اللغة االصطناعية أو اللغة الواصفة اليت يستعملها الناقد للتعبري عند العمل األديب )اللغة الطبيعية (.

لغة الواصفة منذ الستينيات والسبعينيات مع ،فقد ارتبط مصطلح الجاكبسون وروالن ابرتفضال عن 

رابطا هذا املصطلح ابلنقد البنيوي، حبيث أنه أفرد فصوال كاملة له يف  Gérard Genetteجريار جينيت 

 و)عتبات  (Palimpsestes( و)أطراس Introduction L’architextبعض كتبه )مقدمة جلامع النص

                                                           
و  283، ص:1998(، طمصر،)د.  ،: نظرايت معاصرة، جابر عصفور، مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرةينظر 1

284 
 284،ص:ينظر: نظرايت معاصرة، جابر عصفور2
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Seuils)نصية -ابمليتاه من خالل كتابه )أطراس(، ويعرفوظيفة أساسية لتحقيق شعرية النص ،وعدهMéta 

textualité1 

، فقد ميز فيها بني مخسة  تعد من األعمال اهلامة النقديةاشتهر جريار جينيت ابملتعاليات النصية اليت

جامع Hypertexteي التعايل النص Paratexte  ،النص املوازيIntertextualité:التناص وهيأمناط  

 .2إضافة إىل امليتانصية واليت متثل النصية الواصفة  Architexteالنص 

منها أم من  "تتجسد امليتا نصية من خالل النقد الذي يوجه النص الروائي إىل النصوص اليت استقى 

رات ــــاية الفقــــيف هنون ـــوهذه األنواع تك، يتانصية شكل التلخيص واالختصار، وأتخذ املخالل التعليق أحياان

، ذلك أن النص نصية هي املفهوم الضيق للميتانقداملتا3"ــة يقـوهلا الكاتب على لسان الساردالفصول ككلمأو 

لنصيني تتجسد يف ، فنلمس عالقة جتمع انصوص اليت حياكيها أو يتناص معهاالروائي حيدث نوع من النقد مع ال

 تب وبلسان السارد. اهناية النصوص عن طريق الك،إذ ال تظهر إال يف تعليق أو اختصار

  ، إذ يرى يف هذا اخلصوص أنه:"إذاإىل أن النقد جيسد اللغة الواصفةجريار جينيت  من بني الذين يرمون 

، أي ،وال شأن للنقد ابلرسالة، بل ابلتشفرية شكليا، فإن تقريره يكون ابلضرور كان العمل لغة والنقد لغة واصفة

، بل لتثبيت البنية الشكلية اليت تسمح هلذا تتواجد فيه البنية، ال لفك تشفري معىن اجلملةب أن النظام الذي جي

 4املعىن إبمكانية التحول"

،من منطلق أن النقد هو لغة اثنية تعرب على اللغة الواصفة وال يفرق بينهماميزج جريار جينيت بني النقد و 

 .غة أوىل واليت متثل العمل األديبل

                                                           
 14اصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة اجلسد، فوضى احلواس،عابر سرير(، حسينة فالح، ص: اخلطاب الو  1
 14املرجع نفسه ، ص: 2
أحباث يف الرواية العربية، صاحل مفقودة، منشورات أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة حممد خيضر، )د.ط(، )د.ت(،   3

 178و  177ص:
 15اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )ذاكرة اجلسد، فوضى احلواس،عابر سرير(، حسينة فالح ، ص: 4
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ا املفهوم أيخذ جمراه عندهم  ، بل جند هذواصفة على الكتاابت الغربية فحسبمصطلح اللغة المل يقتصر 

عن مفهوم اللغة الواصفة فيقول :"إن الكالم على كتابه االمتناع واملؤانسة يتحدث، فأبو حيان التوحيدي يف  كذلك

إن احلديث عن احلديث 1عضه"الكالم صعب ...فأما الكالم على الكالم فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه بب

واألسلوب ،و إنتاج لغة واصفة  يقتضي املنهج ه كما بني أبو حيان التوحيدي صعبأو شرح احلديث وتفسري 

 ، وتكمن صعوبة هذه اللغة إذ مل نستطع التعبري والتعليق والشرح السليم ملكوانت الكالم .احملكم والتعليق الصائب

، إذا جند كتاابهتم يف هذا اجملال ى وعي كايف مبفهوم اللغة الواصفةعلمل تكن الدراسات العربية القدمية 

،فهذا  األصابع قلما وجدانها بني السطور،فمحاوالهتم يف هذا اجملال تعد على يلة إن مل نقل تكاد تكون منعدمةقل

 .م حيمل معناه يف ذاته ويعرب عنهااملصطلح مل يقدم  كمفهو 

، إذ مثرت الدراسات راسات العربية احلديثة واملعاصرةالواصفة مكانته يف الدسرعان ما أخد مصطلح اللغة 

ويف هذا الصدد جند عبد ؛ اليت خدمت اللغة ففسح اجملال أمام دراسة لغة اللغة أي اللغة الواصفة بتعبري آخر

 فتحدث يف كتابه ،مفهوم ووظيفية لغوية يف كتاابهتماملالك مراتض من بني الذين تبنوا مصطلح اللغة الواصفة ك

تطرق إىل النموذج الذي ميز فيه غرمياس بني "اللغة الطبيعية "و "اللغة السيميائية" "نظرية الرواية" عن  "لغة اللغة" ف

يقال: ف، لطبيعية أنه دمج اللسان يف اللغة" فتمييز غرمياس ملفهوم اللغة بصورة هنائية بني اللغة السيميائية واللغة ا

 2، وأما أن يعرب عنه بطريقة حشوية فيقابل مفهوم اللسان الطبيعي" "ن اللسان"لغة اللغة" و"لسا

من خالل القول وكأن مراتض يصرح أبن أوجه اللغة متعددة إذا قلنا لسان أو كالم فكالمها يعربان عن 

، فاللغة يف يةمباشر للغة األوىل بطريقة حشو كأن اللغة الثانية وصف   يف سياق حديثه عن  "لغة اللغة " اللغة، أما

 .اللسان الطبيعي لتعرب عنهلة تنتقل من مكانتها الطبيعية أو هذه املرح

                                                           
 131،ص:)د.ط(  ،)د.ت( ،2ج ية، صيدا، بريوت،االمتناع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، منشورات املكتبة العصر  1
 99ينظر :يف نظرية الرواية، عبد املالك مراتض، ص: 2
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:جابر عصفور يتحدث يف كتابه "نظرايت ابللغة الواصفة يف كتاابهتم جند املعاصرين الذين اهتموا خنبةومن 

، وذلك يف سياق حديثه عن النقد ا  مصطلح جديد وهو اللغة الشارحةمعاصرة" عن اللغة الواصفة اليت يلبسه

، ويضرب جابر عصفور مثاال يوضح فيه معىن اللغة Métalangageالشارح الذي ظهر موازاة مع مصطلح 

لفرنسية ، أو حتليل املؤلفات األدبية يف اللغة اية الرتكيب النحوي للغة الفرنسيةالشارحة " عندما تصف اللغة االجنليز 

ن ـــ، وكل لغة كائنة ما كانت ميكة املوضوع واالجنليزية لغة الشرحون اللغة الفرنسية لغعندئذ تكابللغة االجنليزية، 

جنليزي ابللغة االجنليزية أو ال ذلك حني نتحدث عن النحو االـــــ، مثآنة شارحة يف ـــــــــــاختاذها لغة موضوع ولغ

 استخدام شارحة يف نفس اللغة بل ميكن،ال تنحصر اللغة ال1"ة االجنليزية عن األدب االجنليزينتحدث ابللغ

 تمكن من الشرح والتحليل .نأشكاال عديدة ل

أشار جابر عصفور أن أول من توصل إىل نتيجة أن هناك فرق بني لغة املوضوع ولغة الشرح اليت مت 

دمي نظري اكتشافها عند "رودولف كارانب" هو زكي جنيب حممود يف كتابه "خرافة امليتا فيزيقيا" فقد كان أول تق

مفهوما يشري إىل نظام للوضعية املنطقية يف اللغة العربية على حنو أدى إىل أتصيل مفهوم "النقد الشارح" بوصفه 

 2وهو لغة شارحة لنظام لغوي أول هو لغة املوضوع"لغوي اثن، 

أبواب نقدية  ليطرق ،إن النقد الشارح هو ذاك النقد الذي خرج عن الذاتية النقدية يف األعمال األدبية

أخرى هتتم بذاتية اخلطاب من حيث انتقاء امللفوظات والتعابري اجليدة اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل نقد شارح 

 ولغة شارحة تعرب عن العمل األديب .

ويف نفس السياق جند كذلك أمحد يوسف من خالل كتابه "الدالالت املفتوحة" يتحدث عن اللغة الواصفة    

هلا من وذلك استنادا إىل أن "الكفاايت اللسانية  اللسانيات وهي اللسانيات الواصفة؛رع من فروع ويربطها بف

، بينما تنتج كفاية ل العامل وفق مبدأ النحوي العاملما تنتج به اجلمل املستقيمة واملقبولة حو اإلمكانيات غري احملدودة 

                                                           
 272معاصرة، جابر عصفور، ص: نظرايت 1
 273و  272، ص:نظرايت معاصرة، جابر عصفور2
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، ة واجملال هلذه اجلمل حول العاملتحن مدى االستقام، وهي اليت متاللغة اللسانيات الواصفة عبارات مقبولة حول

 1وهلذا ال ميكن التقليل من دورها يف فهم آليات اللغة الواصفة "

نعين هبا ل وأساسي يف توليد اجلمل املستقيمة و اع أن الكفاايت اللسانية هي ركن فيشري أمحد يوسف إىل

املنهجية لفهم اللغة الواصفة ، إذ تعترب آلية من  اآلليات دالليا ومعجميا وتركيبيااجلمل الصحيحة حنواي وصرفيا و 

 متكننا من اجناز خطاب واصف سليم.اليت 

، بل امتد مفهومه إىل العرب ومل يكن يقتصر ظهوره عند الغرب كما رأيناإن مصطلح اللغة الواصفة مل 

 وأصبح من اهتمامات العرب املعاصرين، ولكن سرعان ما تطور هذا املفهوم ة التعبري املباشر الصريح الواضحبصيغ

النقد األديب واخلطاب ، خلضوعه جماالت متعددة منها ؛ هذا ما يبني عمق وتشعب مفهومهوكذلك الغرب

، ذلك ما جعلنا اليوم نويل عناية أكرب يف كتباتنا إىل انتقاء األلفاظ واملصطلحات لكي نعرب هبا عن واللسانيات

يات تبين اهتماماهتا على لغة اللغة معتمدين يف هذا على ما ميكن أن نطلق سانللاو  ،خطاب واصف ونقد شارح

، فاللغة الواصفة هي اللغة اليت حتمل يف طياهتا املصطلح السليم  لغة ترقى إىل مستوى البحث والعلم عليه حبق

صيلها بطريقة الئقة نتمكن من خالهلا إىل اإلحبار يف العلوم وتو وتركيبياالدقيق حنواي ومعجميا وصرفيا ودالليا 

 للمتلقي .

 :غة الواصفة بني الرتمجة والتعريبإشكالية مصطلح اللاملبحث الثالث: 

 مصطلح اللغة الواصفة وإشكاالت الرتمجة: -1

 Méta-littératureدراسات اللغويةــــــــــــامني يف الـــــــــــــــــــــني لسانيني هــــــــــــــــــمصطلحطرح جريار جينت 

 – Méta، أما جاكبسوم يف ثنااي حديثه عن وظائف اللغة يطرح مصطلحا آخر Méta-récitو 

langageجند ، وانطالقا من هذه املصطلحات ه  ابرت ملا حتدث عن وظائف النقد، نفس املصطلح استخدم

 – Méta – linguistique ,Méta –critique,Métaعدة مصطلحات أخرى تولدت منها:
                                                           

 171، ص: الدالالت املفتوحة ،أمحد يوسف  1
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roman  الكم اهلائل من املصطلحات وجدت فوضى يف الوقوف على وعدة مصطلحات أخرى ، وجراء هذا

جيمع يف كل هذه  ، هذا ما دفع الدارسون على العمل إلجياد مصطلح واحدهلامصطلح واحد جامع لكل 

، وال تزال إىل يومنا هذا حامسة د إال أهنا مل أت يت بنتيجة، وابلرغم من احملاوالت العديدة يف هذا الصداملصطلحات

 1هذه املصطلحات رائجة ومتداولة  يف الساحة اللغوية 

جم ، فمنهم من تر لعربية من خالل الرتمجات العديدةيف األوساط ا اللغة الواصفةكان انتقال مصطلح 
ر يرتمجه بـ" ، وراح البعض اآلخى أساس وصف اللغة لنظامها اللغوي، وذلك علاملصطلح مباشرة إىل لغة واصفة

"اللغة ، كما أنه تواجدت عدة ترمجات هلذا املصطلح كـ : "اللغة الشارحة "و 2لغة اللغة " أو " ما فوق اللغة "
 "لغة اللغة"العاملة" و "نقد النقد" و

 :مصطلحات اللغة الواصفة ودالالهتا -2

 .أفرز عدة مصطلحات عربية إزاء هذا املصطلح األجنيب اللغة الواصفةإن تعدد الرتمجات ملصطلح 

ا كم  Méta فكلمة  Langage و  Méta: إىل جزئني مها Métalangageينقسم مصطلح  

 : تعرب عن عمليتني متزامنتني مها التجاوز والتضمني "  Méta:" ميتا يعرب عنها جريار جينيت  بقوله 

، وهم يبتكرون اليت يتم جتاوزها من طرف الكتاب الطروحات" فالتجاوز يقصد به جمموعة من القواعد أو 

، خرآ عن حكاية أخرى داخلها، أو خطابقوانني جديدة للكتابة " أما " التضمني فهو أن تتوافر الرواية أو اللغة 

 3، قصد ممارسة عمليتها النقدية )امليتا نصية( أو احملاكاته "معهيتناص  يالذ

، فتجاوز ضرورة من ضرورايت خلق لغة واصفة ضمني والتجاوز متثالنيرى جريار جنيت أن عملتا الت

لكاتب خلوض طرق جديدة يف جمموعة من الطروحات تسمح ابخرتاق وابتكار قوانني جديدة أتهل وهتيئ ا

                                                           
 16ينظر: اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني )فوضى احلواس، ذاكرة اجلسد، عابر سرير(،حسينة فالح،ص: 1
 16ينظر: املرجع نفسه، ص:  2
 
 21و  20)فوضى احلواس، ذاكرة اجلسد، عابر سرير(، حسينة فالح، ص:الواصف يف ثالثية أحالم مستغامنيينظر : اخلطاب  3
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كاية  أخرى حتاكي احلكاية  مبعىن أخر أن هناك حضمني فهو منوذج لغة عن لغة نفسها، أو ، أما التالكتابة

 تناصة معها مما تتيح للغة الواصفة ممارسة مهامها داخل اخلطاب .، أي ماألصل

 1يف قوله :"هي ما يتضمن ويتجاوز أيضا"  Métaويشري كذلك حسن يوسف إىل مصطلح 

 جند كذلك مصطلح "لغة اللغة"   Métalangageومن املصطلحات الشائعة واملرتمجة عن مصطلح 

 لغة اللغة : -أ

كتاابت عبد املالك مراتض من خالل كتابه "نظرية الرواية" إذ يشري يف كتابه شاع مصطلح لغة اللغة يف  

 2:"...لغة اللغة ولسان اللسان "عه غرمياس كما ذكران سابقا فيقولإىل التمييز الذي وض

إن مصطلح لغة اللغة هو من املصطلحات اللسانية الشائعة وإىل جانب هذا املصطلح جند مرادف أخـــر 

، وحنو ذلك جند "قراءة Meta Critiqueأيخــذ وجهته يف الدراسات النقدية وهو مصطلـــح "نقــد النقــــد" 

 .3ونص النص   Méta Readingالقراءة" 

د جابر عصفور واللغة مصطلحات أخرى كاللغة الشارحة عنابإلضافة إىل هذه املصطلحات جند 

 يف األوساط العربية .  Métalangageمن املصطلحات اليت تعددت مقابل املصطلح الفرنسي العاملة...

أخر  ده يعطي مفهوماـديثة فنجــــــــــــانية احلــــــــاجم اللســـــــــة يف املعــــــــأما فيما خيص مصطلح اللغة الواصف

ال ، فاملصطلح يف هذه احلالة يعين أننا للغة الشارحة /لسانيات شرح اللغةأي ا Métalinguistics: وهو

، ومن هذا املنطلق كانت اللسانيات 4، وإمنا نستعملها كذلك للحديث عن اللغةنستخدم اللغة للتواصل واحلديث

عد وهذا ما نوه إليه جاكبسون عندما  ،ة ابللغةي أننا نناقش موضوع اللغهي املعرب واملتحدث عن اللغة نفسها أ

 وكان يقصد هبا أن اللسان يستخدم للتعبري عن املوضوعات .  Métalinguistiqueوظيفة امليتا لسانية أو
                                                           

 hhtp :، موقع احتاد املغرب،2003املسرح واملراي: شعرية امليتا مسرح واشتغاهلا يف النص املسرحي الغريب والعريب،  1
 99ينظر : يف نظرية الرواية، عبد املالك مراتض، ص: 2
 21ر: اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم مستغامني)فوضى احلواس،ذاكرة اجلسد،عابر سرير(، حسينة فالح ،ص:ينظ 3
 23و   22، ص: املرجع نفسهينظر :  4
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 مفهوم اللغة الواصفة :  -3

عن  : الوجه األول هو اللغة العادية  اليت يستعملها الناس للتعبرينقسم إىل وجهنيال مناص أن اللغة ت

: وهي تلك اللغة املقننة واملهذبة الكاملة والوجه الثاين هو اللغة الشارحة ،أحاسيسهم ومشاعرهم وأغراضهم

للغة اليت تتحدث عن األوصاف النحوية والصرفية واملعجمية والداللية اخلالية الشوائب والغموض، هي تلك ا

"( فإننا حباجة  إىل لغة أخرى )ونرمز هلا 1مز "ل:"فإذا كنا حنلل ونصف لغة ما )ونرمز إليها ابلر نفسها بنفسها

" لغة 1ي "لم" يف هذه احلالة نس1" أو نصوغ فيها قواعد استخدام "ل1"( ونصوغ نتائج حبثنا يف "ل2ابلرمز"ل

" لغة الشرح ...فلو كنا نصف التطور التارخيي لصور الكالم ،أو حنلل املؤلفات األدبية يف 2األشياء ونسمي "ل

تكون اللغة االجنليزية لغة ، و سية ابلنسبة لبحثنا لغيت األشياء، عندئذ تكون اللغة األملانية والفرننيهاتني اللغت

، وكل لغة فيها تعبريات صاحلة لوصف معامل اللغات ا كانت ميكن اختاذها لغة األشياء، وكل لغة كائنة مالشرح

، مثال ذلك حني نتحدث غة الشرح يف آن واحدلغة أشياء ول، وقد تكون اللغة الواحدة اختاذها لغة شارحةميكن 

 1ابالجنليزية عن النحو االجنليزي أو األدب االجنليزي"

، حبيث أهنا تشرح نفسها بنفسها من طلق وان صح التعبري هي لغة شارحةفاللغة الواصفة من هذا املن

، فمعامل أي دراسة تتطلب هباونتحدث عن األدب العريب كذلك خالل لغة واحدة كاللغة العربية اليت نتحدث هبا 

 قراءة على قراءة أو لغة على لغة الستنباط واستخالص الدالالت الكامنة فيها .

وإذا نظران إىل تعريفات اللغويني حول اللغة الواصفة جندهم مييلون إىل أن اللغة الواصفة هي تطويع اجلهاز 

املتكلم عندما يتكلم فإنه يتوخى جوانب عدة ، وبطبيعة احلال ى اإلنسان للحديث عن اللغة نفسهااللغوي لذ

"، وجند نفست: "اللغة الواصفة هي لغة حنومنها النحوية فتصبح بذلك اللغة الواصفة لغة حنو يقول يف ذلك ب

                                                           
 210و  209، ص:1993،  4، زكي جنيب حممود، دار الشروق، القاهرة، طموقف من امليتا قيزقيا 1
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ال ميكن أن تكون اللغة الواصفة إال خارجة عن إطار اللغة /املوضوع وابلتايل فإهنا لغة اصطناعية "غرمياس يرى أنه:

 1ضامينها على قواعد بنائها اخلاصة "حتتوي يف م

إزاء هذا ، وابلرغم من تعدد املقابالت العربية لغتان لغة طبيعية ولغة اصطناعية يف اجململ األعم هناك

منهم من ترمجها ابمليتا لغة و ، فنجد منهم من ترمجها ابللغة الشارحة أو اللغة حول اللغة املصطلح يف اللغة اهلدف

يف ، وجاءت كل هذه املقابالت عموما لتقابل املصطلح األصل االستنساخي أو ما وراء اللغةاض على سبيل االفرت 

 .اللغة األجنبية

"اللغة الواصفة عبارة عن لغة Josette Rey-Deboveوجند من بني الذين عرفوا اللغة الواصفة 

 حتليلية متكننا من التعليق أو الوصف والتفسري للغة أخرى"

« Le Langage dans lequel nous parlons du premier langage et avec 

les termes duquel nous voulons construire langage ;nous appelons 

langage langage objet  et le second Métalangage »2 

هلا ة " واليت تشكل ابلنسبLangage objetتنطلق اللغة الواصفة من اخللفية املتمثلة يف اللغة الطبيعية "

أن ، ويف هذه احلالة ميكن اليت تشتغل عليها اللغة الواصفة ، فاللغة املوضوع هيموضوعا وصفيا للغة الواصفة

 Langage forcement، يف حني تكون اللغة الواصفة لغة اصطناعية "نسمي اللغة األوىل لغة طبيعية

artificiel تسمح ابالنعكاس حنو ذاهتا، واليت ةلى نفس الداللة املنطقية الذاتي" فتقوم ابلبحث الواعي ع ،

                                                           
فرنسي، رشيد بن مالك، دار احلكمة، اجلزائر، )د.ط(، –إجنليزي –قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، عريب  1

 107،ص: 2000
2  Le métalangage: étude linguistique du discours sur le langage, Joset Rey –
Debove, Armandolin Masson ;Paris ; 1997 ;P1 
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لحديث عن وبذلك تكون اللغة الواصفة ذات أطر ووظائف متعددة "ال متلك اللغة الواصفة وظيفة واحدة فقط ل

 1، وأية لغة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية "ا متتلك قدرة احلديث عن أي دليل، وإمناللغة اليت تنتمي إليها

 :غة الواصفة ابلعلوم األخرىقة اللعالاملبحث الرابع: 

 :عالقة اللغة الواصفة ابلنحو

، فوصف املادة اللغوية يتطلب 2اليت تقوم بوصفها املوصوفة تلك املادة اللغوية أو املعطيات يقصد ابللغة

نا جيعل من لغتنا ذات ، ذلك أن توخي القواعد النحوية يف كالميتحكم النحو فيها ابلدرجة األوىللغة واصفة 

هو نظام كم ، فال مناص أن النحو هو األلسن اليت قامت عليه الدراسات اللسانية العربية من حيث راقي أسلوب

 .3ما ظهر يشري إىل القواعد التعليمية اليت يتعلمها الناس  لأو كان هذا املصطلح  ف، القواعد يقوم األلسنة

، أما حيزا كبري يف دراساهتمإن املتطلع على األفكار اليواننية واإلغريقية جيد مصطلح املنطق أيخذ 

اللة واحدة يقول السريايف يف إىل د ربية فتتخذ من النحو أساسا للغتها، وكال املصطلحني يشرانالدراسات الع

، والنحو جزء أساسي يف هذه العالقة س(من تفرع املنطق الصوري )اللوغو ، لفاظ يعين املنطق:" إن نطق األذلك

، فيكون بذلك النحو نظري املصطلح الغريب "اللوغوس" وإذا زعمنا 4"السريايف ابلنحو بديال عن املنطقنفرد اهلذا 

أبن هناك لغة واصفة فال جدال أن هناك حنو يقنن تلك اللغة ويصوهبا " النحو هو البنية اليت حتكم املنطق  عموما 

لغة معينة ...وليس غريبا أن يفطن الفارايب إىل وجه الشبه بني النحو اللغوي والنحو العقلي  وحتكم قواعد

 5)املنطق("

                                                           
 20و  19)فوضى احلواس ،ذاكرة اجلسد ،عابر سرير( ، حسينة فالح ،ص:الواصف يف ثالثية أحالم مستغامنيينظر: اخلطاب  1
 25املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص:  2
 09املدارس اللسانية املعاصرة، بوقرة نعمان، ص:3
عاصرا،  ميجان الرويلي وسعيد اليازجيي، املركز الثقايف ينظر: دليل الناقد األديب إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ومصطلحا نقداي م 4

 256، ص:2005، 4العريب، الدار البيضاء، ط 
 258املرجع نفسه، ص: 5
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، إذ أن النحو ميثل الركيزة األساسية اليت تقوم عليها اللغة الواصفة النحو واللغة الواصفة طريقا واحدخيطو 

األلفاظ أن ترقى إىل مستوى اللغة الواصفة، إذ أن نها إذا ألبسناها حلة حنوية لغوية ميك مهما كانت نوعية األلفاظ

ع اللغة ، وكما ذكران سابقا فإن بنفست يرج نسقها يف تعابري وسياقات لغويةملعاجم ال فائدة منها إذ ملقابعة يف ا

 .ة اليوميةوية تتعدى اللغة الطبيعي:"اللغة الواصفة هي لغة حنو " فاللغة الواصفة هي لغة حنالواصفة إىل النحو بقوله

متيز غوية لوضع القواعد القادرة على يتكفل النحو ويف كل الثقافات ومنذ أقدم العصور بدراسة البنيات الل

والنحو هبذا يكون مقاربة معيارية أو ممارسة  ،األقوال والرتاكيب السليمة من األقوال والرتاكيب اخلاطئة أو الفاسدة

يه اللسان من حسن الرتكيب ، وإمنا يهتم مبا ينبغي أن يكون عللسان ما أنه يهتم مبا هو كائن يفمعيارية من حيث 

إمنا ابللسان النموذجي املثال ، وبعبارة أخرى النحو ال يهتم ابللسان كواقع  و واالستعمالكتابة القواعد وضبط 

بيعية اليت يستعملها ،واللغة الواصفة تكون تتماشى مع النحو حبيث جند اللغة الواصفة تتجاوز اللغة الط1املعياريأو 

تصل إىل اللغة االصطناعية اليت يستعملها يف سياقات معينة مراعني فيها منوذج اللغة الراقية لالفرد يف حياته اليومية 

فن أو صناعة و "،همثلها مثل النحو الذي يتجاوز اللسان اليومي إىل اللسان النموذجي املتواجد يف مقام معني

 art de bien écrire et bien parlerL"2’الكتابة والكالم اجليدين 

 معوقات اللغة الواصفة يف الدرس اللساين اجلامعي :املبحث اخلامس: 

يعاين خطابنا اجلامعي نقص كبري من انحية املنهج واللغة وال سيما أن هذه األخرية اللغة هلا من الدور 
ور ابلرغم من تطور اخلطاابت اجلامعية يف تده، فلقد ابتت ت اليت يقدمها األستاذ إىل طلبتهالفعال يف معطيا

، وقد نتساءل عن هذه املشحونة الغري املقيسة العامية ، فال نكاد جند درس لغوي خيلو من األلفاظالعلوم ورقيها
اخلطاب اجلامعي  األسباب والظروف اليت جعلتهم ينزحون عن االلتزام ابللغة الواصفة ابلرغم من أهنا هي من صميم

هو كامن مادي ملموس ومنها ما ان هذا إىل احلديث عن أمور عديدة منها ما هو د، فال رمبا يقو ودعائمهوركائزه 

                                                           
ينظر: يف اللسانيات العامة :اترخيها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، مصطفى غليان، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت،  1

 191، ص:1،2010ط
 192،ص:العامة :اترخيها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، مصطفى غليانيف اللسانيات 2
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، ومبا أن احلديث سيكون حول الدرس اللساين فهذا خيولنا للحديث عن أزمة املصطلح يف املادة اللغوية نفسها
ة حول فوضى املصطلح اللساين الذي جعل اللساين الغريب املرتجم إىل اللغة العربية  وما هي األسباب احلقيقي

 الدارسني ينزاحون عن اللغة الواصفة للسانيات .
 إشكالية ترمجت املصطلح اللساين :املبحث السادس: 

مما ال شك فيه أن اللسانيات وصلت إىل البلدان العربية عن طريق الرتمجات، وابلرغم من اجلهود الكبرية 

غل الباحثون حىت يف العصر ، وهي إشكالية ال تزال تشضبط املصطلح اللساينيد يف كيفية يف هذا اجملال وبتحد

ة اليت ترجم إليها هذه ، ومما ال شك فيه أن هلذه اإلشكالية أسباب داخلية ذاتية مرتبطة ابللغة العربياحلديث

يف كثرة  جند أنفسنا أمام فتح قوس عريض حول ما إذا كانت اللغة العربية أاثرت فوضىاملصطلحات، وهلذا 

، مما ملرادفات للمقابل األجنيب الواحدبلبلة وفوضى أاثرهتا كثرت ا ةشكلمالواحد  إزاء املصطلح اللسايناملرادفات 

شيء يف دقة اختيار نشكك بعض ال كذلك  جيعلنا ما، و ئر يف اختيار ما يناسبه من مفردةجيعل الباحث حا

 .من خالل املنبع الذي وجدت فيهضل اليوم التعرف على اللسانيات ، ولرمبا نفاملصطلح

، فهي جممع حقائقها املعرفية وعنوان ا ومصطلحات العلوم مثارها القصوى"إن مفاتيح العلوم مصطلحاهت

، وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان  إىل منطق العلم غري ألفاظه به يتميز كل واحد منها عما سواه ما

مقام جهاز من الدوال ليست مدلوالته إال حماور العلم ذاته االصطالحية حىت تلك أهنا تقوم من كل علم 

 1ومضامني قدره من يقني املعارف وحقيق األقوال "

ب هلا الدوام واالستمرار والعلمية والثقافية مصطلح به تعرف ويكتتتطلب خمتلف العلوم وامليادين األدبية 

، ويف هذا يكمن الدور املصطلحات يف نقل املعارف ل أساسي يف عملية االتصال اللغوي، فاملصطلح عاموالشيوع

                                                           
، 1اللغة الثانية يف إشكالية املنهج والنظرية واملصطلح يف اخلطاب النقدي العريب احلديث،  فاضل اثمر، املركز الثقايف العريب، ط 1

 170، ص:1994
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، وابملصطلحات يثبت العلم ويستمر ويكون متداوال بني األمم والعلوم" يم وكذلك التحديد الدقيق للمقاصدواملفاه

 1معرفة املصطلح هي الالزم احملتم واملهم املقدم لعلوم احلاجة إليه واقتصار القاصر عليه "

، واحلديث علوم، فباملصطلحات تتشكل العلومال غىن عنه يف أي علم من ال يشكل املصطلح حيزا مهم

، وألمهيته جند العلماء ينكبون على العناية ه ومعناه داخل أي لسان أو أي علمعن املصطلح هو احلديث عن فحوا

تنصب يف واملتطلع على أعمال العرب جيد أن جل كتاابهتم كانت   ،يبدوا ذلك واضحا من خالل أعماهلم به و

، واملصطلح اللساين كغريه من املصطلحات يعاين عدة مشاكل عند املرادفات هلا وإجياداملصطلحات وشرحها 

 .انتقاله من الوسط الغريب إىل الوسط العريب

كانت بداية مشكلة املصطلح اللساين مع بداية القرن العشرين وذلك من خالل االحتكاك ابلنموذج 

، فتباينت تقابل املصطلح األجنيب، فاستدعت الضرورة إىل إجياد مرادفات عربية لسانيةالغريب وظهور النظرايت ال

، 2، وكان ذلك على حسب توجهات العلماء الفكرية والنظريةساليب يف اختيار ووضع املصطلحاتالوسائل واأل

شكلة مصطلحات يقول عبد الصبور شاهني "من املسلم به يف حميط الدراسات اللغوية والعربية أن مشكلتها م

 فمازال أساتذة علم اللغة احلديث من العرب حياولون أن يضعوا ترمجات ومقابالت ملا يصادفون من مصطلحات

 3أو تصحيح املدلوالت " غربية تنحث من اختالف التقسيمات

العلم  ، فانتقل إلينا هذا األوساط العربية ارتباطا وثيقاارتبطت اللسانيات منذ القرن العشرين ابلرتمجة يف

أهنا تعاين التشتت  ميكن رصده من خالل هذه الرتمجات ، ولكن ماأصبح يدرس يف اجلامعات من خالهلااملرتجم و 

                                                           
، 1922-ه 1340، 1بعة دار الكتب املصرية، القاهرة، جصبح األعشى يف كتابة اإلنشاء، القلقشندي أمحد أيب عباس، مط 1

 07ص:
 19، ص:2015دراسات يف اللسانيات التطبيقية، اجلياليل بن يشو، دار الكتاب احلديث، القاهرة، ط 2
، 2)نقال عن العربية الفصحى، هنريي فليش، تر :عبد الصبور شاهني، دار الشروق، لبنان، ط 19ينظر: املرجع نفسه، ص: 3

 (.14ص:
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، ولعلى أهم مظاهر هذا التشتت حيددها الفاسي مجات واالختالفات املوجودة فيهاوالتسيب جراء الكم اهلائل للرت 

 الفهري :

اإلطار الذي يندرج فيه خطاهبم ال نظراي يبالون بتحديد :"إذ جند أصحاب اخلطاب ال التسيب املرجعي -1

 وال منهجيا أو وصفيا .

، واتصاف الدراسات ابلعشوائية وعدم اجلدية والتقصري يف التوثيق عدم مراعاة أسلوب التأليف العلمي -2

 وغريها .

 اضطراب املصطلح . -3

و النسقية ... من دون أن يرجع تعدد تعدد املدارس اللسانية املوظفة بني الصورية واالجتماعية والوظيفية  -4

 النماذج إىل إقناع حقيقي بكفاية النموذج .

 .1مشاكل الرتمجة سواء على مستوى الكم أو الكيف -5

ابإلضافة إىل هذه األسباب هناك أمور أخرى سامهت يف تنامي ظاهرة الرتادف املصطلحي يف العامل 

، كاجملامع اللغوية ومكتب تنسيق وتوحيد املصطلحاتملشاركة يف وضع العريب نذكر منها :تعدد املؤسسات ا

هذا ما نتج  الصبغة العلمية التجارية برمتها ابإلضافة إىل األعمال الفردية؛التعريب واجلامعات واملؤسسات ذات 

فقر ، وهذا ما دعا بعضهم إىل القول :"إنه حات املرتمجة من الغرب إىل العربعنه التعدد االصطالحي يف املصطل

 2لفكر وإثراء يف املصطلح"يف ا

الشهادات " :عارمة معه كما يقول يوسف وغليسي إن قضية ترمجت املصطلح اللساين أاثرت فوضى

: أن املصطلح اجلديد بسهام اإلشكال واإلغراب واالنغالق ووجه اإلشكالية يف ذلكتشرتك يف رميها للمصطلح 

                                                           
)نقال عن : ندوة تقدم اللسانيات يف األقطار العربية ، وقائع  20و  19: ص،دراسات يف اللسانيات التطبيقية، اجلياليل بن يشو1

 ( 12،ص: 1987ندوة جهوية ، الرابط ، أبريل،
 05ص: ،2016، 1ينظر: الرتمجة واملصطلح اللساين، حسن درير، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، ط 2
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صطلحات وأن املفهوم الغريب الواحد قد ينتقل بعشرات امل، صطلح عريب مبهم احلد واملفهوماألجنيب قد ينتقل مب

 1، وأن املصطلح الواحد قد يرد مقابالت ملفهومني غربيني أو أكثر يف الوقت ذاته"العربية املرتادفة أمامه

بري أمام الباحثني من الواضح أن الرتمجات املتعددة للمصطلحات األجنبية أصبحت اليوم تشكل عائق ك

، ومما ال هلك من خالل الرتمجات أو التعريبإذ أن استغالل الدرس اللساين ابت اليوم مست ،والطالب العرب

ترمجات املصطلحات نتيجة تعدد  تقف على عثرات وإخفاقات عديدة يفشك فيه أن الرتمجة هي األخرى 

إىل أن الدرس اللساين ، فعلى الرغم من اجملهودات املبذولة يف هذا اجملال ف اللغات واملصادر املنقول عنهاواختال

 العريب ال يزال يعاين من صعوابت، وذلك راجع إىل أن املصطلحات األجنبية تقوم على ثالث أمناط وهي :

 مصطلحات مستحدثة لتعيني موضوعات صيغت داخل نظرية حمددة )مثل مصطلح املورفيم(. -1

ية لسانية معينة )مثل ،أنيطت مبعىن تقين ضمن إطار نظر ة العاديةمصطلحات مؤلفة من كلمات اللغ -2

 مصطلح اللسان(.

مبعاين معدلة أحياان للنحو تستعمل مبعانيها أحياان أو مصطلحات تعود يف األصل إىل املعجم التقليدي  -3

 .2(عتأخرى وذلك لوصف لسان معني )مثل مصطلح الن

 املرتمجة إىل عدد الإن الدارسني والباحثني اللسانني أمام الكم اهلائل من املصطلحات اللسانية األجنبية 

الرغم من اجملهودات فب، ر فوضى وعدم ضبط للمصطلح للساين، وهذا ما أاثيستهان به من املقابالت العربية

املبذولة من قبل اجملامع اللغوية ومكاتب تنسيق التعريب اليت تدعوا دائما إىل توحيد املصطلح جند أن املصطلح 

 جنيب خوفا من اخلطأ وعدم فهم املقصود من قبل القار..العريب ال يزال يف حاجة إىل املصطلح األ

                                                           
ترمجت املصطلح اللساين إىل اللغة العربية :أزمة متثل املفاهيم أم موضة اختالف، مسعود شريط، جملة إشكاالت، متنغست،  1

 2007العدد الثاين عشر، ماي 
 05،ص:تر: عبد القادر فهيم الشيباين،غاري بريور،ماري نوال املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات2
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إن املتطلع على الكتب اللسانية املرتمجة إىل اللغة العربية قد يالحظ بدقة غياب وافتقاد إىل معاجم لسانية 

 ، وما يقابلها ابللغة األجنبية وهذا ما جيعلها أقل فائدة خاصةعريفات دقيقة للمصطلحات اللسانيةتقدم شروحا وت

، وهلذا وكما يقول ورات احلاصلة يف الساحة اللسانية، يستدعي مواكبة التطوأن حقل اللسانيات يف تطور مستمر

 مازن الوعر " ال بد من النهوض ابللسانيات من خالل االرتكاز على دعامتني أساسيتني مها :

العلماء العرب  أمثال الفرايب احلاجة إىل علماء يكرسون حياهتم للبحث العلمي اللساين مثل ما كان عليه  -

، سعون إىل إرضاء احلقيقة والتاريخة وابن سينا وابن اجلوزي...وغريهم ممن كانوا يــــــــــوابن رشد يف فلسف

 وحتلوا ابلطبع املنهجي األخالقي .

راد به إجياد املقابل إتباع سياسة ختطيط دقيقة تؤدي إىل وضع خطط زمنية معينة لكل موضوع لساين ي -

، وهذا ال يتفق إال ابلتنسيق والتعاون مع اهليئات واملؤسسات العلمية ومكتب تنسيق اللساين له

 .1التعريب

وأمام هذا التعدد املالحظ يف ترمجة املصطلحات األجنبية ونقلها إىل العربية جتد اللسانيات نفسها يف  

وسومة ابإلهبام "ووجه اإلشكالية يف ذلك ، كما أهنا أصبحت مملها مع املفاهيم العربيةكنف فوضى يف أثناء تعا

، وأن املفهوم الغريب الواحد قد ينقل بعشرات مبهم احلد واملفهومقد ينقل مبصطلح عريب أن املصطلح األجنيب 

، ومن 2،أو أن املصطلح الواحد قد يرد مقابال ملفهومني أو أكثر يف الوقت ذاته"صطلحات العربية املرتادفة أمامهامل

 ايلي :أسباب ذلك م

، فكيف احلال يف البلدان اليت تستوردها "مما يفرتض على درسنا لسانيات يف البلدان اليت أنتجتهاجدة ال -1

، وتعدد االجتاهات واختالف املناهج داخل املصطلحات يف لغتنا األصليةتبعات أخرى تتصل بت

                                                           
اللساين يف الدرس اجلامعي، علي بوشاقور، كلية اآلداب واللغات، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف،  ينظر: إشكالية املصطلح 1

 اجلزائر
 ينظر: املرجع نفسه  2
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وها " فهذه احلالة ليست الختالف طبيعة هذا العلم الفكري عن غريه من العلوم الطبيعة والرايضيات وحن

 مقصورة على اللغة العربية فحسب بل تتجاوز ذلك إىل اللغة األجنبية اليت نشأ منها املصطلح .

وثقافة فرنسية لعرب وتوزعهم بني ثقافة اجنليزية اختالف مصادر التكوين العلمي واملعريف للسانيني ا -2

 احلكم( . -االنتداب –ويرجع هذا األمر إىل أسباب اترخيية )االحتالل  فة أملانية،وثقا

اختالف وسائل توليد املصطلحات يفضي إىل تعدد املصطلحات فكل ابحث يعتمد طريقة معينة يف  -3

، منها ما خيص املعىن ات املألوفة وغري املألوفة كثريةوضع املصطلح "ال سيما أن وسائل توليد املصطلح

شتقاق والنحت والتعريب ما خيص املبىن فقط ومنها ما خيص املعىن واملبىن مع االها )اجملاز( ومن

 ".والرتكيب

إغفال الرتاث العريب واالنقطاع عن استعمال املصطلحات الثراتية بعد النهضة احلديثة الغنية مبفاهيمها  -4

 اليت تعرب عنها املصطلحات الثراتية .

، ويظهر ذلك من خالل رفض بعض اليت تنتجها كل دولة ل املصطلحاتالتعصب الفردي والقطري حو   -5

، ويعود السبب يف ذلك إىل عدم العودة إىل لبعض املصطلحات يف املغرب العريباملعاجم املشرقية 

 الدراسات امليدانية العربية ابعتماد  املشهور واملتواتر يف اجملتمع العريب وإىل الرصيد اللغوي املشرتك .

ختطيط  مرسى من شأنه أن حيدث سقما ثقافيا لدينا حنن األمة الناطقة ابللغة  االقرتاض اللغوي دون -6

، يف هذه غلبة واستيالء فحصل ما حصل، بل كان تقاء الثقافتني لقاء حوار وتكافؤالعربية " إذ مل يكن ال

 .احلاالت قيام ثنائية لغوية أساسها الصراع بني الثقافتني

"دور هام يف وضع املصطلح ، فلهذه املؤسسات ومؤسسات التعريب ،يةامع اللغوية العربسلطة اجملانعدام  -7

 ، وتتحمل مسؤولية كبرية إزاء التطور العلمي الذي تتوافر علية العربية .وإشاعته

غياب تنسيق مع جهود النشر واإلعالم حيث أدى غياب أو قلة عدد اجملالت وضيق فصاحتها   -8
، وما زاد األمر تعقيدا على آخر ما توصلت إليه الدراسات روتباعدها بني مواعيدها إىل االطالع اجلمهو 
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 هاأن املكتبات التجارية يف بعض البلدان العربية ومنها اجلزائر تنقصها االحرتافية يف تسويق الكتاب وتوزيع
 . 1بني القراء 

 :أسباب اختالف الرتمجات للمصطلح -

 ميكن أن حنصر أسباب اختالف الرتمجات إىل ثالث حماور أساسية وهي :   

: مستوى املعرفة الذاتية أو املعرفة املختصة اب املعرفية مبستويني من املعارفتتصل األسباألسباب املعرفية: -1

 واملعرفة العامة .

جماهلا  يفاملعرفة املختصة إىل جمموعة من الشروط ختضع املعرفة املتخصصة ودورها يف ترمجة املصطلح: -أ

 :ما يلي

 حتتوي عل مفاهيم مراقبة بصورة مسبقة يف إنتاجها وتطورها . -

 تنتج فيها املصطلحات انطالقا من مفاهيم يقع ضبطها مسبقا . -

 تكون فيها املصطلحات موحدة املفاهيم وليس هلا مرتادفات أو معان متعددة . -

 املصطلحي إىل درجة العالية . يرقى فيها االستعمال -

 .2التجرد من اجلوانب االنفعالية والشعرية للغة   -

، كما أهنا متثل الركيزة عملية الرتمجة وإنتاج املصطلحات يعد أساسا يف جناحإن التقيد هبذه الشروط 

، ترمجتهملراد ، للوصول إىل ضبط املصطلح الى به املرتجم عند القيام مبهامهوالدعم والقيد الذي جيب أن يتح

ويف غياب هذه الشروط يتيه البحث اللساين املرتجم فكل مرتجم إذا عمل مبعزل عن البيئة اليت تولد منها 

، عله ينزاح عن لغة الواصفة للمصطلحاملصطلح ونشأ فيها جيد  نفسه أمام عجز كبري وعسر يف الرتمجة مما جي

                                                           
ينظر: إشكالية املصطلح اللساين يف الدرس اجلامعي، علي بوشاقور، كلية اآلداب واللغات، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف،  1

 اجلزائر  
  97و 96املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، خليفة امليساوي، ص:  2
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، ويف بعض األحيان جيعله يبتعد متاما عن العلمي الواحددفات إزاء املصطلح ليدخله يف اإلكثار من املرا

 العلمية والوصفية واملوضوعية يف ترمجة املصطلح .

 املعرفة املشرتكة ودورها يف ترمجة املصطلح :  -ب

واملنشأ اهلدف  نشأ األصلي الذي ولد فيه املصطلحمتثل الرتمجة شكل من أشكال املعرفة املشرتكة بني امل

، إذ كان ا حيواي ابلنسبة إىل الرتمجةوالدة املستجدة للمصطلح " املعرفة املشرتكة متثل موضوعالذي ستعاد فيه ال

ة ومعرفة لدى جمموعة ثقافية ينبغي على املرتجم أن يعمل بوصفه جسرا بني معرفة لدى جمموعة ثقافية معين

، فمعرفة اخلصوصية ة واحلضاريةفات العلمية واملعرفيقاث، فاملرتجم ال بد أن يكون مزدوج يف معرفته لل1"أخرى

الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية عامل أساسي ومهم يف الرتمجة فمن خالل هذه املعطيات يستطيع 

املشرتكة متثل منوذج التواصل الفعال  بني  هي، فى مع البيئتني األجنبية والعربيةاملرتجم توليد مصطلحات تتماش

 عملية الرتمجة .اجملتمعات وهي أساسية يف 

 األسباب اللسانية : -ت

املصطلح  تتطلب ترمجة املصطلحات اللسانية معرفة دقيقة ابألطر اللسانية اليت أحيطت بعملية نشأة

 اللسانيات يف ضبط املقاييس اليتمنها ، فالرتمجة تعد نشاط لساين تواصلي استفادت وتكوينه مفهوما ومصطلحا

، ال تزال عائق أمام عملية الرتمجة، لكن أوجه التباين بني األنظمة اللسانية هبا ينتج املصطلح ويتكون مفهومه

ي دور مهم يف وخاصة عندما فشلت البنيوية يف حتديد األنظمة اللسانية حتديدا دقيقا، وأصبح للسياق االجتماع

ن نقل كل العناصر ، فالنظام اللغوي ابلرغم من أنه جزء من النظام االجتماعي مل يتمكن مضبط البىن اللسانية

 .2االجتماعية والثقافية اليت نشأ فيها املصطلح وهو ما أدى إىل الرتمجات املختلفة للمصطلح الواحد 

                                                           
 98ينظر: املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، خليفة امليساوي، ص:  1
 100، ص:املرجع نفسهينظر: 2
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إن االحتكاك ابلبيئة الغربية ومعرفة كل املعطيات االجتماعية والثقافية والعلمية واحلضارية يعد عامل 
الرتمجة عند عدم اإلملام الشامل ابلبيئة اليت تولد  ، يف حني ختفقعلى الرتمجات الناجحة للمصطلحات مساعد

 منها املصطلح وانبثق عنها . 
 األسباب الرباغماتية : -ث

  ومفهومية ووظيفية اليت تشكلابإلضافة إىل أن املصطلح ميثل وحدة معجمية ذات أبعاد ثالثية شكلية 

، فمن بني وظائف اتصالية ومرجعيةماتية ذات ، فهو أيضا ميثل وحدة براغكل جانب من جوانب النظام النحوي

، أي أهنم اعتنوا عند اجلانب النحوي والداليل هلا اختالف الرتمجات للمصطلحات اللسانية هو توقف املرتمجني

، فحركة الرتمجة الصحيحة واملفيدة 1مبظاهر تكوينها املعجمية والداللية وتغافلوا عن قيمتها التواصلية واملعجمية

تمع إذا ما  ، مبعىن مراقبة املصطلح عند خروجه للمجلح فيهاملباشر مع اجملتمع و صريورة املصطتكون ابالتصال 

ن أ، وهل ميكن هلذا املصطلح أن يشيع بني مجهور الناس أم أنه ال يقبل، وال خيفى علينا كان متداوال أو مهمال

 عماالت اليومية .إلثبات كينونتها يف االستاملصطلحات وضعت لتكون مهزة واصلة بني العلوم 

، وإن تعددت العديدة للمصطلح اللساين الواحد مما ال شك فيه أن طلبتنا يعانون اليوم من الرتمجات

األسباب إىل أن السبب اجلوهري يعود إىل عدم الدعوى الكافية بني اجملامع العربية سواء املشرقية أو املغربية إىل 

صطلح خيضع للغة الواصفة امليكون ،حبيث  مرادفا واحداتوحيد املصطلح اللساين وجعل لكل مصطلح أجنيب

 اجملتمع، مراعني يف ذلك مدى إقبال ايستطيع من خالهلا أن يعرب بصيغة كاملة عن املصطلح األجنيب املراد ترمجته

طابع خاص وإقبال مميز بني  ذو ليكون هذا األخري ،الغريب هلذا املصطلح وما مدى استهالك هذا املصطلح

متاهة فوضى  أو ائق أو حائز والباحثني وميكنهم من استعمال اللغة الواصفة اخلاصة أبي علم دون عالدارسني

 املصطلح .

 يف اجلامعات اجلزائرية اتاللسانياللغة الواصفة و واقع اللغة العربية و املبحث السابع: 

                                                           
 102ينظر: املصطلح اللساين وأتسيس املفهوم، خليفة امليساوي، ص: 1
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 اللغة العربية يف الوطن العريب: واقع -1

أخذت اللغة العربية يف النصف الثاين من القرن العشرين تعرف توسعا شاسعا يف األقطار العربية وال سيما 

، وحىت أنه لوحظ أن إقبال حتت للسيطرة االستعماريةأن التعليم خضع للتعريب يف معظم البلدان اليت كانت 

، وابلرغم من هذا التزايد إال أنه ال خيلوا التعليميةستمر ويف مجيع األطوار التالميذ على املدارس أصبح يف تزايد م

،واجلدير ابلذكر أن حىت هذه النسبة القليلة من  ولكن بسبة طفيفة جدا األمر من وجود بعض العناصر األمية

، فمن خالل هذا حملو األمية يف املدارس واملساجداألمية  تعمل اليوم مجيع الدول حملاربتها عن طريق تقدمي دروس 

 تقوم به كل الدول ساعد على التعزيز من مكانة اللغة العربية بني اللغات العاملية . ذيعمل الال

ها ، فاجلاهلية عرفت بفصاحة وطالقة يف التعبري ال تضاهيعربية قدمية قدم اإلنسان اجلاهليإن اللغة ال

، يومنا هذا يف مدارسنا وجامعاتنا ، فمخلفاهتا الفكرية واألدبية ال تزال تدرس إىلفصاحة أي جيل من بعد اجلاهلية

هي شهادة دولية يرجع وما هذا إال دليل على سليقتها السليمة اخلالية من الشوائب "إن اللغة العربية بوجه خاص 

 .1اترخيها إىل ثالثة عشر قران "

اللغة يف لقد عين علماء العربية يف القرون املاضية وكما رأينا يف املبحث السابق "بوسائل توليد وتنمية 

ألفاظها وأساليبها كاالشتقاق والنحت والتعريب واجملاز والقياس ..." فأفردوها ابلتأليف يف كتب مستقلة وتواصلت 

جهود هؤوالء العلماء لتمتدد إىل العصر احلديث، إذ جند تزايد اهتمام القائمني على أمر اللغة العربية بدراسة 

 .2ة احلاضرة، فأسست اجملامع العلمية اللغويــة لتحقيـق هذا اهلدف التطور اللغوي وجعلها وافية مبطالب احليا

اللغة العربية ليكون القران الكرمي الناطق هبا ، فكان على أعلى فصاحة مل يقدر العرب عزز هللا عزل وجل 

ود األخرية إال أن العربية ويف العق ة وفصاحة أن أيتوا جبملة من مثله؛يف اجلاهلية وابلرغم من أهنم أصحاب بالغ

وبعد الفتوحات اإلسالمية ودخول الكثري من األعاجم يف الدين اإلسالمي والبلدان العربية كان من شأهنا أن 

                                                           
 87، ص:1465، 1ية للتأليف والرتمجة،القاهرة، مصر، طفلسفة اللغة العربية، عثمان أمني، الدار املصر  1
 239، ص:1981، 1ينظر: الدراسات اللغوية يف العراق، عبد اجلبار جعفر الفزاز، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق، ط 2
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سكاهنا ينزاحون عن جعلت من عرفت فرتات استعمارية فيما بعد  ختتلط ومتتزج بلغة األعاجم يف البلدان اليت

ذي كان ائها العرب يلقى صعوبة وال سيما يف اجملال التعليمي ال، فكان انتشار اللغة العربية بني أبنلغتهم العربية

، هذا ما محله العاملني على اللغة العربية للنهوض هبا وإعادة النظر يف طرائق تدريسها يف املدارس أجنيب

 .1واجلامعات

السعي إىل  إن تطور اللغة العربية مرهون اليوم ابلفرد على مستوى إبداعاته الفكرية والفنية واألدبية من

، وهبا إىل األوساط الغربية إىل األوساط االجتماعية العربية واخلروج ابللغة العربية واالنطالق واالنتشار التجديد

 :ور الباحثني يتجلى يف منحيني مها، حىت وإن كان تطور اللغة العربية الفصحى من منظأكرب وأوسع إقبالتعرف ل

إىل طور يفضى نوع من اخلطأ "وحجتهم أن هذه املظاهر يرى فريق أن االنتقال ابلفصحى من طور  -1

تتضمن ابلضرورة خروجا عن القواعد املرسومة، واألحكام احملددة اليت –كلها أو بعضها   -التطورية 

 .2سجلت يف كتب اللغة، واليت ارتضاها رجال القواعد املوثوق هبم "

يف طريق مل تصل بعد إىل مرحلة اخلطأ الثاين فريى أهنا احنراف أي أن التطور "خطوة أما الفريق  -2

 .3الصرف"

، سواء أتعلق األمر بتلك قع الذي يعيش فيه اإلنسان العريبواقع اللغة العربية الفصحى مرهون ابلوا

مهما كان فللطبيعة املادية امللموسة أثر يف تطور اللغة أو ختلفها أو املعنوية  اليت يعيشها؛ذلك أن  الظروف املادية

، ابإلضافة إىل أن الظروف االجتماعية والنفسية وكذا العاطفية تتطور وتتدهور فيهو يف اجملتمع وحتيا  نوعها تولد

، كما لنمط احلياة وأسلوهبا دوره يف ذلك " ويتجسم يف هذه هالتأثري يف تطور يلعب دورا هاما لملتحدثي اللغة 

لظواهر االجتماعية وأسرعها تغريا، ذلك أدق ا اجملاالت كلها ما حيدثون به مجلة عن شدة حساسية اللغة وأهنا يف
                                                           

، 1،2001ت، لبنان، طينظر: اللغة العربية وأسئلة التطور الذا يت واملستقبل، أمحد محو وآخرون، مركز الدراسات العربية، بريو  1
 163ص:

 125و 124دراساتفي علم اللغة، كمال بشر، ص: 2
 125، ص:املرجع نفسه3
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، وتغري من حاهلارتك أثرها يف هذه اللغة املتكلمة ، فكل نبأ ومهسة يف حياة اجلماعة اليت تتكلم لغة توأحسنها أتثرا

 1وحتدث أثرها يف تطورها "

 :ة العربية يف اجلامعات اجلزائريةطرائق تدريس اللغ -2

ملقرر للطلبة على الطريقة التعليمية املعتمدة يف مجيع فروع احملتوى التعليمي اإن التدريس أبنواعه هو تلك 

، ومما ال شك أنه يرتبط ارتباطا هون ابحملتوى الذي تفرضه الوزارة، فتدريس اللغة العربية اليوم مر مستوى اجلامعات

ذولة يف هذا اجملال لتحسني مستوى ، وابلرغم من اجملهودات املبربية وما حييطها من جوانيب عديدةوثيقا ابللغة الع

، إال أننا نلمس أهنا ال تزال خاضعة للتقليد ليمية وال سيما املرحلة اجلامعيةتعليم اللغة العربية يف مجيع األطوار التع

وب التدريس أيخذ ،هذا ما جعل أسلملستعملة يف طرح املادة املعرفيةأو الطريقة اسواء تعلق األمر بتطبيق املنهج 

، وابلرغم من هذا القصور الذي يعرفه التعليم على املردود لدى الطالب اجلامعي ، أثر سلبياتعليمي قدميمنط 

من خالل تطبيق رفع املستوى التعليمي يف اجلزائر لعموما يبقى هناك بعض العناصر اليت ال تزال تعمل للنهوض 

 تعليمية ما يلي :، ولعلى من بني الطرائق املطروحة يف الساحة الاحملتوى التعليمي

 :الطريقة االستقرائية -1

:" إن االستدالل حيصل إبحدى طريقيت االستقراء والقياس، ف االستقراء ساطع احلصري يف قولهيعر 

أمثلة تركيب لغوي عرضه لطلبته  ، فعندزئي إىل الكليـــفحينما يسري املعلم االستقراء يكون االنتقال فيه من اجل

، يكون قد اتبعا طريقة مث حيملهم على تفحصها ومقارنتها، مث استنباط القاعدة اللغوية يريدهم أن يتعلموه

 2"االستقراء 

                                                           
ينظر: مشكالت حياتنا اللغوية، جمموعة حماضرات ألقيت يف معهد الدراسات العربية العاملية، أمني اخلويل، دار املعرفة، القاهرة،  1

 62و  61، ص:1965، 2مصر، ط
 51،ص: 1،ح1962، 8دروس يف أصول التدريس، ساطع احلصري، مطابع الغندور، القاهرة، مصر، ط 2
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تعتمد الطريقة االستقرائية يف املقام األول على اجملهودات اليت يقوم هبا األستاذ، وعلى نشاط الطالب 

، ويتقدمها خربة املعلم وما مدى ية لنجاحهاُلموذلك وفقا لبعض املعايري اليت ترتكز عليها العملية التعليمية التع

، كما أن طبيعة املادة املقدمة هي اليت تفرض على املعلم منهج املقدمة وتفعيله للدرس مع طلبته تفاعله مع املادة

ملا قد قدم له من وطريقة معينة واليت تتماشى مع طبيعة املتعلم وما مدى قدراته الذهنية والفكرية الستيعاب 

كل هذه العوامل تسري وفقا للهدف التعليمي املنشود من خالل املادة والطريقة التعليمية اليت تصبوا إىل ، و معارف

 مية .إجناح العملية التعليمية التعلُ 

 :لقائيةالطريقة اإل -2

ق التقليدية املعتمدة يف التدريس، تقوم على أسلوب احملاضرة أو اإلمالء، تعترب الطريقة اإللقائية من الطر 

ة اليت تربط بني ، تفتقر هذه الطريقة إىل العالقمغة املدرسني إىل أدمغة الدارسنيحول املعلومات من أدتوفيها ت

 . 1مية، حيث أهنا تتجاهل العمل بطريقة األخذ والرد أو ما يسمى ابحلوار يف العملية التعليمية التعلُ املعلم واملتعلم

العتماد عليها كوهنا جتسد سلطة األستاذ يف عرض املادة تعترب هذه الطريقة من الطرق اليت ال ميكن ا

 وتعجيز الطالب لقدراته الفكرية والعقلية ومردوده املعريف .

 :الطريقة التكاملية -3

تستند هذه الطريقة على اخلصائص النفسية لعملية التعلم وللمتعلم نفسه، وترقى ابلتعلم إىل مستوى 

، تكامل أجزائها منذ اخلطوة األوىلومسيت كذلك ألهنا تعلم اللغة كوحدة تالتجريد وتراعي اخلصائص املميزة للغة، 

هذا بدوره حيولنا إىل جمال أوسع من اخلصائص وإذا أخذان اللغة العربية كنموذج تعليمي يف الطريقة التكاملية ف

 :2املميزة للغة العربية واليت تتجسد يف املراحل التالية 

 الكتابة .االستعداد الكتساب مهارة  -أ
                                                           

 58ص: دروس يف اللسانيات التطبيقية، صاحل بلعيد،  1
 60و  59،ص:املرجع نفسهينظر:  2



 والدرس اللغوي واللساين: املفهوم ، اجملال ، املعوقاتالفصل الثالث :                     واقع اللغة الواصفة 
 

 

187 

 أمساء الذات واجلمل االمسية . -ب

 .األفعال واجلمل الفعلية  -ت

 .وف اجلر واجلمل االمسية والفعليةحر   -ث

 .كري اللغوي والتدريب على التعبريالتف  -ج

 .القواعد النحوية وحركات اإلعراب  -ح

 .حلرف اهلجائية وأشكاهلا املختلفةا  -خ

الطريقة التكاملية تعترب من الطرق اليت هلا مثارها على املستوى التعليمي كوهنا تعمل على زايدة إمكانية تفعيل  

، هذا ما جيعل الطالب حيتفظ جبزء كبري من املادة يف صورة متكاملة ال جزئيةالذكاء عند الطالب وتقدمي 

 علم .تىل الزايدة الرغبة يف ال، ويؤدي ذلك إ تعلمها يف صورهتا املرتابطةاملعلومات اليت

 :الطريقة احلوارية -4

، فاملعلم ال يتكلم وحده بل يكون هناك ة التواصلية بني املعلم واملتعلمتسعى هذه الطريقة إىل تفعيل القدر 

لتدريب املتعلم  تخدما أسلوب السؤال واجلواب، مسملتعلم عن طريق احلوار واملناقشةتفاعل متبادل بني املعلم وا

 .1على التخمني واحلدس الذهين لتنمية اجلوانب العقلية عنده

لتفعيل شجاعة الطالب هو منطلق حديث يرتكز على العملية التواصلية إن منطلق الطريقة احلوارية 

دفع ، مما جيعل جو التدريس أيخذ البعد التعليمي املنشود من خالل وحتسني لغته، واستخدام عقله يف التخمني

 الطالب لالنتباه والرتكيز والتفكري .

استعمال وإن اختلفت طرق التدريس من معلم إىل آخر تبقى املادة املعرفية املقدمة هي اليت حتكم نوعية 

 لدفع الطالب حنو الرتكيز واالهتمام واستيعاب القدر املمكن للمعلومات.الطريقة املناسبة 

                                                           
 62ينظر: دروس يف اللسانيات التطبيقية، صاحل بلعيد،ص: 1
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 : اللغة العربية يف اجلامعة اجلزائرية -3

 :اللغة العربية الفصحى،صر أساسيةتعاين اللغة العربية يف اجلزائر من تشتت تشكله ثالث عنا

واليت أثرت سلبيا على ،يشها الشعب اجلزائري،واللغة الفرنسية، وكل هذا نتيجة الفرتة االستعمارية اليت عاالعامية

، وابلرغم من سياسة التعريب يف أحاديثهم ابللغة العربيةلتزام أبنائه إذ مل يستطيعوا التخلي عن اللغة الفرنسية وال اال

اليت انتهجتها الدولة اجلزائرية منذ االستقالل إىل يومنا هذا يبقى هاجز اللغة الفرنسية يقف عائق لدى 

 اإلداريةالدول اجلزائرية جسدت قانون التعريب والذي مشل املراسالت والتعامالت ،ابإلضافة إىل أن أبنائها

، وابلرغم من هذه اجملهودات املبذولة للحفاظ على اللغة العربية ربية وتعميمها يف ميادين التعليمل اللغة العواستعما

الفصحى يف امليادين التعليمية إال أننا جند أغلبية الفروع العلمية والتقنية يف جامعاتنا تدرس ابللغة الفرنسية كالطب 

 .اللغات األجنبية ابلدرجة األوىل الفروع اليت تعتمد علىوالصيدلة واهلندسة املعمارية ...وغريها من 

، هذه اللغة اليت وسائل االتصال بينهم هي العامية إذا نظران إىل طلبة جامعتنا العربية جند أن من أهم

ي بل يتعداه ليصل ، وال يقتصر هذا األمر خارج احلرم اجلامعومنط التعبري عند الطالب اجلامعيطغت على أسلوب 

العامية هي اللغة األسهل واألبسط  ، زاعمني أنابلفصحى، إذ نالحظ عدم قدرهتم على التحدث لصفوفإىل ا

 .1، وتتجلى هذه العامية يف مزيج بني الفصحى والفرنسية والدارجة للتعبري

 :اللسانيات يف اجلامعات اجلزائريةواقع تدريس املبحث الثامن: 

 اجلزائرية :حتدايت تدريس اللسانيات يف اجلامعات  -أ

النفعية اليت يتشكل هبا  ، إذ تعترب النواةيف كنفها النخبة املثقفة الباحثةتعد اجلامعة مؤسسة علمية جتمع 

، تسعى من خالل طاقمها 2، فهي "نقطة انطالق يف خدمة التنمية وتطوير اجملتمع ماداي وفكراي"اجملتمع

                                                           
 186، ص:2001للغة العربية، العدد السادس، اجلزائر، ينظر: اللغة العربية، اجمللس األعلى  1
 29، ص:2004، 1مقاربة منهجية، صاحل بلعيد، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط 2
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امج البيداغوجي املسطر واملربمج لكل سنة سعيها لتطبيق الرب البيداغوجي والتنظيمي إىل حتقيق أهداف بيداغوجية 

 هدف متكامل األطراف لتوصيل أهداف املناهج التعليمية .من خالله حتقيق 

متثل مادة اللسانيات إحدى املواد اليت تسعى اجلامعات اجلزائرية لتوصيلها بشكل يتناسب ومستوى 

، إذ تنطلق من نقطة أساسية وهي طالب ثقافيا وفكراي ومنهجيالل العلمي للطالب، حتقق من خالهلا النقلة الفريدة

، وكذلك تستعرض ألهم األعالم شأة والتطور واملباد. واالجتاهاتالنظرايت اللسانية يف مستوايهتا أو من حيث الن

يف جمال ، رامية يف ذلك إىل حتقيق "ما وصل إليه العقل حات املتداولة يف جمال اللسانياتوأفكارهم وجل املصطل

 .1ه من خدمات جليلة لإلنسانية"موما ميكن أن يقد وصف وحتليل الظاهرة اللغوية ...

عن وزارة فبمقتضى املرسوم الوزاري الصادر  إن تدريس مادة اللسانيات يف اجلامعات اجلزائرية هو حديث،

طلبة السنة األوىل يف أصبحت مادة اللسانيات العامة تدرس ل 2002التعليم العايل والبحث العلمي يف جوان 

هلتني احلصتني ، ويتضمن احلجم الساعي الليسانس، مبعدل حصتني أسبوعيا، حصة نظرية وحصة تطبيقية مرحلة

ظرية كل ما هو نظري يف ، يقدم للطلبة يف احلصص النللنظري وساعة ونصف للتطبيقيساعة ونصف 

فهي ،أما احلصص التطبيقية النظرية املتعلقة ابللسانياتمور ،أي جل املباد. واملفاهيم وغريها من األاللسانيات

، لكن امللفت لالنتباه أن أغلب من يدرسون اللسانيات يف اجلامعات اجلزائرية هم عبارة عن أعمال موجهة للطلبة

، هل يستطيع الغري املتخصص يف اللسانيات أن يات، وهذا ما يطرح استفهام كبريغري متخصصني يف جمال اللسان

، مما ميكنهم من استعمال لغة واصفة لسانية ؟أم أنه خيلط ذا العلم جيعلهم يغصون يف معاملهلطلبته مفاتيح ه يعطي

وميزج بني مفاهيم ختصصه ومفاهيم اللسانيات ميكنها أن تكون غامضة وغري مفهومة حىت عند األستاذ نفسه ؟ 

 ي هلذه املادة اليت متثل نواة اللغة وأساسها .هذه التساؤالت تشكل ارتباك عميق يف شكل األداء التعليم ولعل  

، هي عدم إجياد لغة واصفة تتحكم يف املصطلح يف الوسط اجلامعي من قضية أساسيةتعاين اللسانيات 

، فهذا اجلانب قد عجز الطلبة يف عن أصله األجنيب الذي انبثق منه اللساين وكيفية صياغته بطريقة ال خيرج
                                                           

 52، ص:2001،  8مشكالت تدريس املدارس اللسانية، نعمان بوقرة، جملة التواصل، عنابة، اجلزائر، العدد 1
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يناسب ، ماذا خنتار من مصطلح والباحثني األساتذةواضح عند  إشكالوحىت خلق حتصيلهم ملادة اللسانيات 

، ورغم  عليها من خالل الرتمجات العربية ، وال سيما أن جل املتطلعني على اللسانيات كانوا قد تعرفواللتعامل معه

لخروج ابللسانيات من كل اجملهودات املبذولة  من طرف اجملامع يف هذا اجملال إال أنه يبقى هناك قصور كبري ل

 واقعها الغريب ودجمها يف الوسط العريب .

األساتذة أنفسهم غري بعض إذ أن يتعداها ليصل إىل اللغة نفسها، لعلى القصور الذي تعانيه اللسانيات 

ملتزمني ابللغة العربية الفصحى، فكيف لنا أن نطالب من الطالب أن يتقيد هبا دون أخطاء حنوية وصرفية، وحنن 

ن النمط ، أليستخدم اللغة العربية الفصحى داخل القسم واندرا ما يتكلم هبا اليوم ال نعتب على الطالب أنه ال

التعليمي املنهجي قائم أساسا على تلقني املواد ال احلوار وفسح اجملال أمام الطالب للتعامل مع اللغة، فالطالب 

التنويه أن طلبتنا  جيدرافة إىل هذا ضن اللغة الفرنسية، ابإلاليوم يعيش ذلك املزيج بني العامية والفصحى وشيئا م

فاملطالعة تعد ركيزة أساسية لبناء زاد ، أتعلق األمر ابللغة الفرنسية أو العربية ال يطالعون يف جمال اللسانيات سواء

فة ميكنه من ، متكنه من اكتساب لغة واصاليوميةمعريف يتكل عليه الطالب يف مشواره الدراسي وحىت يف حياته 

، فإصالح املنظومة يبدأ من إصالح املنهج والطريقة ف وحماكاة مجيع العلوم اإلنسانيةخالهلا بناء أرضية الكتشا

 ليصل إىل الطالب نفسه.

 : واحللول دراسة تطبيقية اللغة الواصفة يف الدرس اللساين املعوقات -ب

 :التدريسي يف بعض جامعات اجلزائر مناذج من الفعل -

، اللغة الواصفة يف الدرس اللساين تعمد هذه الدراسة يف بداية األمر إىل الكشف املباشر على معوقات

، فال مراء أن املالحظة املباشرة للمحاضرة تكشف بصورة حقيقية تفعل هذه اللغة داخل قاعات الدرسوكيف 

س املعوقات اليت حتول دون تطبيق اللغة واقع الدرس اللساين واللغة الواصفة يف اجلامعة اجلزائرية من خالهلا نلم

 الواصفة يف الدرس اللساين والعريب عموما.
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متثل هذه الدراسة لب املوضوع وفحوى أمهيته وجوهره ذلك أهنا تسلط الضوء وتقف عل السلبيات 

ض واملعوقات اليت تعرقل استعمال اللغة الواصفة يف الدرس اجلامعي عموما،حناول من خالهلا الكشف على بع

السلبيات اليت وجب التعريج عليها ومعاجلتها حىت نتمكن هبا للوصول إلصالح املنظومة التعليمية؛ كما أننا نزيل 

الستار الجيابيات التعليم يف اجلامعة اجلزائرية اليت ال تقل أمهية عن اجلامعات يف الدول األخرى مبا حتويه من  

 هبا واستثمارها يف وطننا ال تصديرها إىل البلدان األجنبية.كفاءات مهنية علمية وأدمغة انشئة وجب االهتمام 

تسلط هذه الدراسة على فئة معينة من فئات التعليم مبختلف مستوايته وهي فئة اجلامعة ابعتبار أن 

ة، يف دراسته فأصبح هو الباحث والطالب للعلم ال ذاك التلميذ الذي تلقن إليه املعرفالطالب وصل مراحل متقدمة 

لرسالة أو األستاذ خيتلف مجلة وتفصيال عن األستاذ املتواجد يف املراحل التعليمية ار كذلك أن الناقل لوابعتب

 األخرى، فاجلامعة عبارة عن حاوي جملموعة من املثقفني ومتجددي الثقافة حبكم ميدان عملهم .

ا األساتذة يف مقياس لعل  شاغلنا األساسي يف هذا التطبيق هو الوقوف من خالل احملاضرات اليت يلقيه

اللسانيات ونقوم بتسجيلها ودراساهتا، هو رصد للمعوقات اليت تعرقل تطبيق اللغة الواصفة يف الدرس اللغوي 

الصحيح لغوي الستعمال االعموما والدرس اللساين خصوصا لنتمكن للوصول إىل أي مدى ميكن أن يسهم 

وكيف يفعل هذه اللغة الصحيحة السليمة وميكن طلبته الطالب عليه،  و ترويضألستاذ التعليم العايل يف تعليم 

 .منها حىت تصبح سليقة ذهنية ال تفارق متعلم وحامل شهادة األدب العريب 

 التحديد املكاين و الزماين للدراسة : 

، مت خالل هذه 2017/2018و 2016/2017بدأت هذه الدراسة امليدانية يف سنة اإلطار الزماين : -1

الفرتة التوجه إىل بعض جامعات اجلزائر والتعرف على األساتذة يف املقاييس اللسانية )لسانيات عامة، 

لسانيات تطبيقية، املدارس اللسانية، اللسانيات العربية، التعليمية ...(، وقد استغرقت الدراسة كل هذا 

فيها ابالستقبال املناسب ألجل  حنظىإليها مل الوقت ألن العديد من اجلامعات اجلزائرية اليت توجهنا 

تعد هذه املرحلة من واجب الطاقم اإلداري الذي من شأهنا إذ التعاون معنا والتنسيق بيننا وبني األساتذة 
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أن يسهل علينا عناء الرتدد إىل اجلامعة مرات كثرية، يف حني بعض اجلامعات األخرى اليت متت زايرهتا مل 

هم أن يتم حضوران معهم ختوفا من نوعية هذه الدراسة والتحفظ على تسجيلنا يرغب األساتذة أنفس

 . للمحاضرة صوتيا، كما سجلنا الغياب املستمر والغري املربر لبعض األساتذة  الذين برجمنا معهم

مشلت هذه الدراسة جمموعة بسيطة من أقسام األدب العريب يف جامعات اجلزائر، فنهيك اإلطار املكاين : -2

جلامعات اليت ترددان عليها ومل نتمكم من إقامة دراستنا التطبيقية فيها، و نذكر على سبيل املثال عن ا

 2017/2018و 2016/2017جامعة اجلزائر العاصمة اليت توالت زايرتنا إليها خالل السنة اجلامعية 

مة التنسيق بني الطلبة ومل حنظى فيها ابلتعاون ال من طرف األساتذة وال الطاقم اإلداري املوكول إليه مه

  يف بعض اجلامعات .مع خنبة من األساتذة  ر، لكن ابلرغم من هذا فقد متكنا من احلضو ساتذةواأل

 :01حماضرة رقم 

لثالثة يف مقياس اللسانيات العربية طور السنة امع أحد األساتذة حضران  2017أكتوبر  30بتاريخ 

والصراحة  ،تنسيقيتني بيننا وبني األستاذ فيما يتعلق مبوضوع احملاضرة،وبعد زايرتني ليسانس ختصص لسانيات عامة

 أن األستاذ كان متعاوان وقبل التسجيل الصو يت للمحاضرة.

 :ةحتليل احملاضر 

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -

، وقد تضمنت اخلطة تصب يف صلب املوضوع والدرس نفسه تضمنت احملاضرة عدة نقاط رئيسية،

 :التالية

 :اخلطة املتبعة

 عنوان احملاضرة . -
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 تقدمهاملقدمة ) مت من خالهلا استعراض ما سبق تناوله يف احلصص املاضية والربط بينه وبني ما هو بصدد  -

 يف هذه احملاضرة (.

 مبحتوى الدرس (.العرض ) مت من خالله تقدمي اجلانب املعريف اخلاص  -

املصطلحات اخلاصة ابلدرس )مت من خالله التعرض لبعض املفاهيم األساسية ابللغة العربية وكذا اللغة  -

 الفرنسية  يف احملاضرة، مع تقدمي الطابع املفاهيمي لكل مصطلح (.

 خامتة  )احلوصلة اليت مت اخلروج منها خالل الدرس مع فتح نقاش مع الطلبة حول املوضوع(. -

 شرح وتعقيب على اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة :  -أ

 البـــالغـــة العــربية وعـــالقتهــا ابللسانيات جاء عنوان احملاضرة كالتايل :

ابعتبار أن هذا املقياس هو مقياس اللسانيات العربية  كان من شأن الربانمج الوزاري املقرر أن يضع يف 

، ولعلنا جند أن مثل هذه املواضيع ا من مظاهر الفكر اللساين العريبمتثل مظهر  وجه نظر الطالب أن البالغة العربية

، ذلك أن ال يتوقف على الفكر األجنيب فحسبهلا من األمهية كون الطالب ال بد له أن يعرف أن الفكر اللساين 

متتد إىل العصر اإلسالمي العرب وابلرغم من أتخرهم يف هذا اجملال إال أننا جندهم كانوا مبدعني يف املراحل اليت 

ه ، وما البالغة العربية إال وجه من أوجكان حمط أنظار األوربيني أنفسهمالذي ظهر فيه ابلتحديد فكر لساين عريب  

ستوى ، إذ جند أوجه الفكر اللساين كثرية ومتعددة مل تتوقف عند النحو الذي "بلغ  مالتفكري اللساين العريب القدمي

، وهناك مظاهر عديدة تناوهلا ني العقل والنقل والوصف والتحويل، فقد مجع بمستنريعلمي رفيع ونضج فكري 

العرب ابلدراسة املستفيضة مل يتطرق إليها علماء الغرب إال يف القرن العشرين، فقد مشلت هذه الدراسة ميادين 
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، ورمبا كان مثل هذه املواضيع 1..."والرتكيب،والداللة، والصوتيات، وصناعة املعاجم ، اـــــــــعديدة منها املرفولوجي

وىل ، إذ وجب علينا اطالعه على اخللفيات الفكرية العربية األصفة اليت نرمي إىل متليكها للطلبهو احملرك للغة الوا

على أسس صحيح وواضح املعامل يقف من خالهلا  نية، حىت يكتسب معرفة  لسانية مباليت تبلورت منها اللسانيات

ه هذه املصطلحات من مصطلحات ات كالنحو والبالغة والرتكيب ... وميكن أن تفرز على أهم املصطلح

 ،كما جيب اإلملام الشامل مبفهومها العريب والغريب لتتشكل لديه لغة واصف لسانية .أخرى

 املقـــدمــة : -ب

بني درس تضمنت املقدمة عالقة ربط بني الدروس السابقة واليت تدور حول الفكر اللساين العريب القدمي و 

هذه احملاضرة والذي يدور وحول البالغة العربية اليت متثل مظهرا من مظاهر الفكر اللساين العريب، فقد حاول 

األستاذ من خالل هذه املقدمة أن يتحدث ابختصار عن اخللفيات الفكرية اليت قامت عليها البالغة العربية 

، يقول األستاذ "تطرقنا يف احلصص املاضية إىل مظاهر الفكر نها وبني التأسيس اللساين احلديثوالعالقة الرابطة بي

اللساين الغريب وموقعه من الفكر اللساين العريب من املنظومة الفكرية العربية عموما " يضيف أيضا " تطرقنا كذلك 

ها حماور أساسية إىل طريقة التصنيف اليت اتبعها العلماء العرب القدامى يف حتديد الكثري من احملاور العلمية ابعتبار 

وما الذي هذه احملاور ختدم بعضها البعض يف بنية متكاملة حبيث تعطينا الصورة النهائية والفعلية للفكر العريب عم

، كما تطرقنا إىل أن الفكر اللساين هو جمموع البحوث والدراسات اليت تقدم هبا العلماء من مجلته الفكر اللساين

 ر اللغة العربية من حنو وصرف وصوت وبالغة وداللة وأسلوب وغريها " العرب القدامى فيما يتعلق مبظاه

حىت يضع الطالب يف صورة  الطلبة مبا سبق تناول يف احلصص السابقة ر األستاذُ يف هذه املرحلة يذك  

، ولعلى مثل هذه الطرق اليت يستخدمها األساتذة جتعل من الطالب ودون شعور يراجع دروسه وكأن متسلسلة

، مما جيعل من ذهن الطالب يركز ويتذكر ما سبق تناوله يف أو حملة عامة عن الدروس السابقة يقدم ملخصا األستاذ

الدروس السابقة وحىت الطالبة الذين رمبا تغيبوا عن احلصة فهم اليوم أيخذون فكرة ولو مبسطة عن ما فاهتم من 
                                                           

 44مؤمن، ص:اللسانيات النشأة والتطور، أمحد  1
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دروس واليت ميكنهم االستفسار اليوم عليها وحىت كذلك فئة الطلبة الذين مل يستوعبوا الدرس يف وقته ميكنهم فهمه 

 من خالل إعادة شرح األستاذ .   

من خالل مقدمة األستاذ يتعرض إىل نقطة مهمة ال بد ألي مدرس االنطالق منها واليت تتمثل يف 

ركز األستاذ على أن الغرض من الدرس ليس تعليم البالغة العربية، لكن ، ففي هذه احملاضرة يلدرسالغرض من ا

، وما هو السياق الذي كان ليت أتسست عليها البالغة العربيةاهلدف من الدرس هو التعرف على األصول األوىل ا

سطح البالغة بين هبا اليت وضعها العلماء ف، وكذا اخللفيات ء لوضع علم يسمى البالغة العربيةيتحرى فيه العلما

 العربية.

 العـــرض : -ت

احتوى الدرس على بعض املفاهيم األساسية الذي وجب االنطالق منها للوصل إىل مظاهر الفكر 

ليت انبنت اللساين العريب الذي ال يتطرق يف حمتواه إىل القواعد حبيث أنه غري موجه إليها بل إىل األصول األوىل ا

إىل هي النقطة األخرية اليت يتوصل إليها العلماء يوضح األستاذ أن البالغة  ، وما القاعدةعليها البالغة العربية

العربية ليست بالغة واحدة كما هي متعارف عليها حاليا بل هي بالغات عربية متعددة "فالبالغة العربية ليست  

ثىن يف جمال مت النشأة على يد أيب عبيدة وعمر بن امل ؛كما هي متعارف عليها أي أن هلا إرهاصات األوىل

اإلعجاز القرآين وغريها مت بدأت تتطور مع اجلاحظ مع ابن املعتز حىت وصلت إىل اجلرجاين إىل الزخمشري حىت 

ت إليه البالغة عند السكاكي ــــــــــــــــــــر الذي وصلــوصلت إىل عصر السكاكي كما يقول بعض الدارسني أن العص

تاذ قد وضح للطلبة التسلسل الزمين الذي مرت به البالغة العربية منذ هو عصر ضعفها "وهبذا القول يكون األس

، وال جدال يف أن هذه الطريقة تذكر الطالب ببعض وصلت إليها مع ذكر األعالمراحل اليت املنشأهتا إىل 

 املعلومات اخلاصة مبقياس البالغة العربية الذي يدرس يف السنة األوىل  .
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ست بالغة واحدة بل بالغات مصادرة نصادر عليها هي أن البالغة العربية لييشري األستاذ إىل أن أول 

 ، ميكن أن تصل إىل أربع بالغات على األقل وهي كالتايل :متعددة

 ،بالغة السكاكي بالغة الظاهرية، بالغة األشاعرة،بالغة املعتزلة

ين، ابن ج  ابن املعتز، ابن  احظ،أيب احلسن الرُّماين، اجلمن أبرز علمائها الكبار  :بالغة املعتزلة -1

 . االعتزايلالء كانوا يتبنون املذهب هؤ ،فارس

لك أنه كالم عريب نزل بلسان ن ليس معجز يف حد ذاته ذآيتلخص مفهوم اإلعجاز عند املعتزلة أن القر 

السر هنا أنه  ،آن، لكن اإلشكال ملاذا العرب مل يستطيعوا أن أيتوا مبثل القر مبعىن األمر ليس غريبا عن العرب ،عريب

، معجزا بصرفه العرب أن أيتوا مبثلهن آ، أي أن هللا تعاىل جعل القر منهم القدرة على أن أيتوا مبثله سلبت

 .الصرفة فمصادرهتم هنا هي 

ا، وأسسوا ظهرت بالغة األشاعرة من خالل رفض مبدأ الصرفة نظرا لضعفها وهشاشته بالغة األشاعرة: -2

، ومن أشهر العلماء الذين نقضوا ؤمنون مببدأ الصرفة مجلة وتفصيالعرة ال ي، فألشابالغة مناهضة للمعتزلة

،وفخر الدين الرازي يف هناية  دالئل اإلعجاز وأسرار البالغةمبدأ الصرفة هو عبد القاهر اجلرجاين يف

 اإلجياز يف دراية اإلعجاز .

آن يف أن سر إعجاز القر  ، أير اإلعجاز القرآين يكمن يف النظمتنبين مصادرة األشاعرة على أن س

، ويتلخص معىن النظم يف " كل ما يتعلق ابلرتاكيب واألساليب من انحية االتساق واالنسجام والرتابط نظمه

 والتماسك النصي والصور البيانية والدالالت ... 

، بل أن اإلعجاز القرآين ليس النظم فحسب تنطلق بالغة الظاهرية من أن األصل يف:بالغة الظاهرية -3

، فمصادرة بالغة تأويل مبعىن ال يوجد جمال للتخيلن حيوي على حقائق ال يوجد فيها جمال للآالقر 
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"هل القـــرآن  رىـــأويالت أخـــن تـــالظاهرية هو األخذ ابلنصوص على ظواهرها مبعىن أهنا حقائق ال تتضم

 .الغة يتبناها علماء احلديثذه الب، وهادرهتم هي احلقائق ال يوجد إعجاز،فمصاليتضمــــن اجملاز أو 

، من خالل كتابه التعريفات وميثل هذه البالغة السكاكي والقزويين والشريف اجلرجاين:بالغة السكاكي -4

ادي ،أي يف بداية االحنطاط السياسي واالقتصصور املتأخرة يف احلضارة العربيةوغريهم ممن جاؤو يف الع

، وتعترب بالغة العربية ابملباحث املنطقية،أي تطعيم الاملنطقومتثلت مصادرة هؤوالء يف  ،للخالفة اإلسالمية

، وقد احتوت هذه البالغة ركيزتني در يف التفكري اللسانيات العربيةهذه إحدى املالمح اليت حتيط ببوا

 أساسيتني ومها :

 تطعيم البالغة العربية ابملنطق الصوري عند أرسطو طاليس .  -

 هذه البالغة ليست اإلعجاز ألن اإلعجاز قد مت الكالم فيه .القضية اليت يتبناها أصحاب  -

إن أتثر أصحاب هذه البالغة ابملنطق األرسطي جعل منها ختضع للقواعد فنجد مثال البيان وهو ... 

 واجملاز هو ... ، وهبذا يكون كل عنصر بالغي قد حدد مبنطق قواعدي يضبطه .

 :الغية مهمة وهي على النحو التايلة مصطلحات بتضمن الدرس عد املصطلحات اخلاصة ابلدرس: -ث

 .خر أو مل يقبلهالى أهنا حقيقية سواء أن قبلها اآلفكرة أولية أصادر ع:Le Postulatاملصادرة  -1

 :ساسية تسمى املقدمات وهي كالتايلحيوى العلم على عدة نقاط أ:العلم -أ

 وهي قضية ال تقبل الربهان ومتثل البديهة يف البالغة العربية قضية اإلعجاز . :البديهة -1

ختمني حيتمل الصدق  وهي قضية أو L’hypothéseويطلق عليها ابللغة الفرنسية  الفرضية : -2

، ويكمن الفرق بينها وبني املصادرة أهنا تتبنها وحيتمل الكذب، وحتتاج يف تصديقها إىل الربهان

 س .مجاعة من النا
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 هي قضية حتتاج إىل برهان مشتقة من الفرضية . :املربهنة -3

نا بتفكيك جزئي من أنواع الفرضية، هو ، مبعىن إذا قمهو مفهوم جزئي من مفهوم الفرضية :املنوال -ب

، ولكن بالغة تشمل كل البالغات العربية مجيعا ، الفرضية العامة هي اليتفرضية عامة وفرضية خاصة

خاصة تلك الفرضية اخلاصة تشكل املنوال الذي يعد منهج يتبىن هو الفرضيات خاصة تنطلق من فرضية 

 اجلزئية الضيقة اليت أسست لعلم من العلوم لكن يف إطار تلك الفرضية اخلاصة .

 هو فكرة جديد يلتف حوهلا جمموعة من العلماء حبيث تشكل هلم معتقدا مشرتكا . األمنوذج :  -ت

 التطبيق:-ج

: طبق املفاهيم اليت أخذت يف احملاضرة ته بتطبيق متثل يف السؤال التايلاألستاذ حماضر ويف األخري أهنى 

 .ية واملربهنة واملنوال واألمنوذجحبيث تستخرج املصادرة والبديهة والفرض ،حول ما تناولناه من قضااي يف البالغة

إن كل ما تناولناه اضرة بقوله "ا كل ما جاء يف احمللقد ختم األستاذ الدرس مبالحظة مهمة خلص فيه :خامتة -ح

 يف احملاضرة ال يعكس مفهوم البالغة العربية احلديث املتمثل يف القواعد البالغية املتعارف عليها " 

يف هناية احملاضرة فتح األستاذ اباب للنقاش وطرح االستفسارات حول األمور املبهمة يف :أسئلة الطلبة -د

 يلي :احملاضرة وتلخصت أسئلة الطلبة فيما 
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 أجوبة األستاذ أسئلة الطلبة

ملاذا قيل أن البالغة يف عصر السكاكي وصلت إىل -أ

 مراحل ضعفها ؟

 

ي أصبحت قواعد ذلك أن البالغة يف مرحلة السكاك-

، لكن جتدر اإلشارة إىل أن هذه جامدة جافة ممنطقة

التقسيمات اليت عرفتها البالغة العربية ليست حقائق 

اجتهادات بعض الدارسني الذين كانوا فعلية بل تعترب 

يرون أن عند املقارنة بني ما كان سائدا من بالغة يف 

عصر اجلرجاين والذي عرف تطور كبري مقارنة مع عصر 

السكاكي الذي مل تعرف فيه البالغة أي تطور بل كان 

 عصر ضعفت .

 

 املصادرة ليست قاعدة مضبوطة ميكن أن تكون - ما مفهوم املصادرة ؟ -ب

 صحيحة أو خاطئة .

 

ميثل قطب الرحى يف التفكري اللساين البالغي هو  - ما هو قطب الرحى يف التفكري اللساين البالغي ؟ -ت

قضية اإلعجاز، وجتدر اإلشارة إىل أن البالغات كلها 

، أي ال آن معجزمتفقة على نقطة واحدة أن القر 

يستطعون أن أيتوا مبثله  ولكنهم اختلفوا يف سر 

 اإلعجاز.
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ن آاعتقادهم أن الصرفة إذا رفعت بطلت قدسية القر  - ما هي حجة األشاعرة يف رفضهم ملبدأ الصرفة ؟ -ث

ن هو كالم آ، والقر ، واستطاع العرب أن أيتوا مبثلهالكرمي

 هللا املقدس.

غات السابقة يكمن الفرق بني بالغة السكاكي والبال- ؟بالغة السكاكي والبالغات السابقةما الفرق بني  -ج

يف أن بالغات السابقة كانت تتضمن القواعد ولكن مل 

يكن الغرض هو القواعد بل كان غرضهم معاجلة قضااي 

، يف حني أن ر بالغية أخرى إلثبات قضية مبهمةوظواه

بالغة السكاكي وغريه من املتأخرون كانت ترمي إىل 

 وضع قواعد هنائية للبالغة العربية .

 :حتليل ومناقشة

البالغة العربية  ): البالغة العربية وعالقتها ابللسانيات اليت اندرجت حتث عنوانضرة هذه احملا يفنالحظ 

نت مجلة من املعارف واملعلومات اهلامة واخلادمة للدرس كما أهنا تضم   (من مظاهر التفكري اللساين العريبكمظهر 

طالب كي تتشكل لدية لغة واصفة لسانية مبنية على أهنا تضمنت بعض النقاط املبهمة اليت ال بد من توضيحها لل

وما ميكن حصره من احملاسن وبعض اإلخفاقات اليت تضمنتها احملاضرة  ،أسس صحيحة املفاهيم واملباد. واملعارف

 :مايلي

ستخدام اجليد يف استعمال اللغة العربية االلدرجة األوىل هو ما مدى ابحقيقة إن ما نريد أن نبحث علية  -

حبق يستعمل االستعمال اجليد للغة ان يف هذه اجللسة وجدان األستاذ األستاذ ؟ وصراحة عند حضور لدى 

العربية ال من حيث سالمة اللغة من الناحية الصرفية والنحوية وسالسة التعبري لديه دون التصنع حىت 

، معيرج احلرم اجلالسامع أن اللغة اليت يتحدث هبا األستاذ هي لغته اليومية يف حياته حىت خاخيال ا
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فطالقة األستاذ يف استخدام اللغة يؤهل السامع أن يعود مسعه على األخذ ولو القليل منها ألن السمع 

 هو أول ملكة تساعد على التعلم .

للمفاهيم اخلاصة هلذه  تفعيل األستاذ للكثري من املصطلحات والرتكيز عليها يف حماضرته مع حتديده -

يه أن املصطلحات مفاتيح العلوم وحنن اليوم حنتاج حبق إىل أتصيل املفاهيم ، ومما ال شك فاملصطلحات

، وحىت أن اللغة الواصفة حتتاج إىل املصطلحات كي شفرات املبهمة يف أي علم يصادفنالنصل إىل فك 

 نستطيع أن نفعلها يف أحاديتنا اللغوية احملكمة .

تفعيل املصطلحات ابللغة اذ يعمل على كذلك الشيء الذي الحظناه من خالل احملاضرة أن األست -

وهذا من شأنه أن يساعد ويعرف الطالب على املصطلح ابللغة األجنبية ال سيما أننا اليوم األجنبية، 

 نعيش فوضى املصطلحات.

، واليت جاءت تخدمها األستاذ يف إلقاء حماضرتهإن ما ميكن احلديث عنه كنقطة أوىل هو الطريقة اليت اس -

، يف حني أن فاهيم املتعلقة ابحملاضرة للطلبةقائية وكانت عبارة عن تلقني بعض املعارف وامليف بدايتها إل

 ؛يف الدرس فعاال اهذه الطريقة ال جتعل من الطالب يركز أكثر من نصف ساعة ابعتبار أنه ال ميثل عنصر 

ومقياس  ،غة العربية، فالدرس كان ينبين على البالمام أبمور أخرى وهنا تكثر الفوضىهذا ما يدفعه لالهت

ة ابلنسبة للطلبة وهنا إاثرة بعض األسئلة اليت هلا عالقة طالبالغة العربية قد درس يف السنوات الفار 

 . ابلبالغة العربية يدغدغ ذاكرة الطالب وجيعله يركز ويهتم ابملشاركة وتفعيل الدرس

ملسنا أن احلديث كله كان  العريب و من مظاهر الفكر اللساينالدرس كان يركز على البالغة العربية كمظهر  -

ينبين فقط على البالغة والتقسيمات اليت سادت يف ذلك العصر ومل يذكر أن العالقة بني البالغة العربية 

 واللسانيات أو يف ماذا متثلت اللسانيات املعاصرة يف اجلانب البالغي وهو الغاية الفعلية من الدرس .

 :جمرايت املقابلة
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مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل يف حديث خاص 

 إلعداد الدروس واملنهجية املتبعة يف التطبيق .

 :األسئلة -أ

 تستقون مدونتكم العلمية؟ أين، ومن على ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس -1س

 خالل التطبيق ؟علون املادة املعرفية املقدمة يف احملاضرة من كيف تف  -2س

 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 لطالب اجلزائري يف قسم األدب العريب ؟يف  ما رأيكم  -4س

 األجوبة :  -ب

،ونعمد دوما إىل إثراء هذه املعارف من وىل على جمموعة من الكتب العلميةتعتمد معلوماتنا ابلدرجة األ -1ج

نستقى مدونتنا اخلاصة من الكتب والندوات العلمية يف الساحة العلمية،و خالل اإلطالع على اجلديد 

 وامللتقيات الدولية .

، أي كل ما يقدم يف احملاضرة حناول من خالل التطبيق فإن التطبيق هو امتداد للمحاضرة بطبيعة احلال -2ج

 .أن نعمل على توصيله إىل الطالب يف منوذج تطبيقي إذا كانت احملاضرة ذات طابع تطبيقي ال مفاهيمي 

ابلنسبة إلينا ال نعمد إىل استعمال البحوث يف التطبيق وإمنا يقوم التطبيق عندان على عناصر أساسية  -3ج

 وهي :

 ال يوجد شيء امسه حبث . -أ

 دروس مكثفة .  -ب
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ليله ، ويقوم بتحمي يف احملور املذكور إىل الطالببعد االنتهاء من كل حمور أو حمورين نقدم نص عل  -ت

 .ابحملورليستنتج قاعدة خاصة 

ين نكلف الطلبة برتمجة ، من خالل هذين احملور لعملية إىل دروس مكثفة يف حمورينتتكرر ا  -ث

 .املصطلحات

، مث مصطلح ابلفرنسية 50مصطلح ابلعربية يقابله  50،  ترمجة املصطلحات يكون ابلورشاتالعمل يف -ج

ملية العمل يف ، وهكذا تكون عهبذه املصطلحات نكلف عدد من الطلبة إلعطاء مفاهيم خاصة

 املصطلحات مشلت كل الطلبة .

، وتكون نقطة االستجواب زائد نقطة الورشةهي نقطة الطالب يف  هناية السداسي نقوم ابالستجوابيف -ح

 السداسي .

 .قسم األدب ال يعكس طموح طالب أدبصراحة الطالب يف  -4ج  

 :02احملاضرة رقم 

 نيةلسانيات العامة، طور السنة الثامقياس اليف  مع أحد األساتذة حضران 2017نوفمرب 09بتاريخ 

، ذلك أن األستاذ مل يقبل حضوران معه إال إذا التاريخ بعد ثالث زايرات للجامعة، وقد مت حتديد هذا لسانس

، أجهزة الكمبيوتر( اعة احملاضرات، الصبورة، اجلهاز العاكسهيئت له الظروف املناسبة إللقاء احملاضرة منها )ق

، مبا أن هذه الدراسة ستدرج كأمنوذج تطبيقي عنه بصفة خاصة وعن اجلامعة عامة اء صورة حسنةوذلك إلعط

 ذكرة الدكتوراه .مل

 حتليل احملاضرة : 

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -
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 تضمنت اخلطة التالية : ، وقدتصب يف صلب املوضوع والدرس نفسه تضمنت احملاضرة عدة نقاط رئيسية،  

 اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة . -

 املقدمة ) ومت من خالهلا طرح مجلة من التساؤالت لشد انتباه الطالب وتفعيل الدرس قبل بدايته(. -

 العرض ) مت من خالله تقدمي اجلانب املعريف اخلاص مبحتوى الدرس (. -

 مع فتح نقاش مع الطلبة حول املوضوع(.خامتة  )احلوصلة اليت مت اخلروج منها خالل الدرس  -

 شرح وتعقيب على اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة : فروع اللسانيات  -1

، فمن من نسجاء عنوان احملاضرة متاشيا مع ما يطرحه الربانمج الوزاري املسطر للسنة الثالثة ليسا

أن حيتل مكانة راقية  اع هذا العلماملهم أن نعرف الطالب يف مقياس اللسانيات بفروع اللسانيات وكيف استط

-، ليشكل هذا األخري م اليت استفاد منها واستفادت منه، كما أنه جيمع يف طياته الكثري من العلو بني العلوم

 .عنهمهزة وصل بينه وبني العلوم األخرى اليت ال تقل أمهية  -علم اللسانيات

 املقدمة :-2

 وهي كالتايل:كانت املقدمة عبارة عن جمموعة من األسئلة 

 ما هو الفرع ؟ -1س

 إذا كان هناك فرع هل يوجد أصل ؟ -2س

 ماذا تدرس اللسانيات؟ -3س
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كانت هذه مجلة من األسئلة اليت أراد أن يفتتح هبا األستاذ درسه ليتوصل إىل بعض اإلجاابت من 

ء أتعلق األمر ابلنسبة للذكور املشاركة سوا دمـــاضرة وعــــــم يف احملـــورهم احملتشـــــي ال حظنا حضـــخالل الطلبة والت

 . اإلانث أو

يوضح األستاذ نقطة مهمة يف الدرس وهي أنه مادام هناك فرع فمعىن هذا أن هناك أصل واألصل يف 

،موضحا أن وهي فيما ختص اللسانيات دراساهتا، لينتقل إىل نقطة أخرى فروع اللسانيات هي علم اللسانيات

سة اللغة نتحدث عن مستوايت للغة ويوصل شرحه فيقول "عندما نتحدث عن دراموضوع اللسانيات هو ا

، وهذا ما ستوى الداليل  املستوى املعجمي، املاملستوى الصريف، املستوى النحوي، اللغة، املستوى الرتكييب

  ، واللسانيات تعجز عن وصف أنظمتها املعقدة هلذا نلجأ إىل الفروع ".املختلفة للغة يعكس اجلوانب

، وهذه ألن اللسانيات فيها جوانب كثرية كانت هذه اإلجابة عن ملاذا نضع الفروع للسانيات

لى وصف حقيقي للغة جيب أن نلجأ عاجلوانب حىت نتمكن من دراستها والتواصل إىل نتائج دقيقة والوصول 

القوانني واألحكام الدقيقة ، ذلك أن من وظائف اللسانيات الوصول إىل لفرع للوصول إىل النتائج الدقيقةإىل ا

 واألحكام الثابتة .

ذا تلجأ اللسانيات إىل كان هذا مجلة من األسئلة التوضيحية اليت أراد األستاذ أن يستهل هبا درسه ويوضح ملا

لغة ال تستطيع لوحدها التكفل ، ومن مجلة ما بينه األستاذ أن اللسانيات لكثرة جماالت اشتغال العلوم أخرى

 جب االستعانة مبجاالت أخرى تكون مساعدة هلا حبيث تستفيد منها وتفيدها هي األخرى .، لذلك و هبا

 :العـــرض -1

علم االجتماع ، ويف هذا ينتقل إىل عنوان فرعي وهو: ذ عرض مادة درسه عن طريق األسئلةيواصل األستا

 . اللساين

 ماذا يدرس هذا الفرع ؟ -1س
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 ومتثلت إجاابت الطلبة فيما يلي :

 ا الفرع اللغة يف اجملتمع .يدرس هذ -

 يدرس هذا الفرع لغة الفرد داخل اجملتمع . -

 يدرس هذا الفرع التغريات اللغوية يف اجملتمع . -

، ومتثل هذه اإلجابة الفكرة األساسية اليت انطلقت منها اع اللساين عالقة اللغة ابجملتمعيدرس علم االجتم

ميارسها املتكلمون ويف اجملتمع تقوى ويف اجملتمع تضعف  ،أن اللغة مؤسسة اجتماعيةاللسانيات عندما أقرت 

 وإبمكاهنا أن تزول )كان هذا عبارة عن شرح األستاذ للطلبة فيما خيص علم االجتماع اللساين(.

 يقدم األستاذ يف هناية كل شرح ملخص :

عد سوسري اللسان ظاهرة  أي حينما ،بدأ ميالد علم االجتماع اللساين منذ البداايت األوىل للسانيات

، ومن هذا املنظور ز خبصوصيات ثقافية وحضارية معينة،أو ذلك الراسب االجتماعي جلماعة بشرية تتمياجتماعية

الذي جعل اللغة مؤسسة اجتماعية ولد علم االجتماع اللساين الذي يدرس الظواهر اللغوية يف اجملتمع ومن 

 مباحث هذا العلم :

، فيبحث هذا العلم يف تنوعها وتطورها قبيلة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر غري منيدرس اللهجات اليت تت -

 ومنافستها الفصيحة .

ل قاموس كما أن ، فالرجاة،هذا العلم خيصص لكل جنس بشري لغته اخلاصعالقة اللغة ابجلنس البشري -

 .  للنساء قاموس آخر

فاألغنياء  ،اجملتمع ولكل طبقة لغتها اخلاصة: مبعىن أن هناك طبقات يف يعالقة اللغة ابلتباين االجتماع -

، كما أن للمجتمع دور يف لكل طبقة اجتماعية لغتها اخلاصة ،للطبقة الوسطى لغة وللفقراء لغةلغة و 

 ، مبعىن أن اجملتمع مينع بعض املصطلحات احملظورة العتبارات اجتماعية .عملةحتديد املصطلحات املست
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اجتماعية ختتلف للمجتمع دور يف حتديد اللغة املستعملة ألن االستعمال اللغوي خيضع لقواعد واعتبارات 

: العيوب والعاهات أو ترفض استعمال كلمات معينة مثل، وهذه االعتبارات هي اليت تقبل من جمتمع إىل آخر

 اإلفرازات واألمور اجلنسية ...

 :اللسانيات اجلغرافية

صل األستاذ يف طرح ا، ويو اجلغرايف أو اللسانيات اجلغرافيةللسانيات هو علم اللغة كذلك من فروع ا

 ، وحىت يشد انتباهه .لة للتنشيط الطالب وتفعيله للدرساألسئ

 يف رأيكم ماذا يدرس هذا الفرع من اللسانيات ؟ – 1س

 إجاابت الطلبة :

 عالقة اللغة ابلبيئة . -

 اختالفات اللهجات. -

 اجلغرافية عالقة اللغة ابملكان .تدرس اللسانيات 

ا إىل بيئات ألن العرب يف اجلاهلية كانت تبعت أببنائه ،النزعات ممتثل هذه النزعة يف اللسانيات من أقد

 ، وكان ذلك ألن هذه األماكن أنشط منهم لغواي قصد تعليم وتلفني أبنائها ابلفصاحة .معينة لتعلم الفصاحة

 امللخص:

، فالعرب وية نزعة قدمية قدم البحث اللغويجلغرايف أثناء التعامل مع الظاهرة اللغإن االهتمام ابلعامل ا

لفصاحة القدامى أسسوا دراساهتم اللغوية على العامل اجلغرايف ويظهر ذلك يف حرصهم الشديد على حتديد رقعة ا

 ت الفرنسية .مت عقبتها بعض احملاوال وينكر، وأول مبادرة كانت يف أملانيا على يد حتديدا جغرافية

 علم النفس اللساين:
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 أين يلتقي علم النفس مع اللسانيات ؟ -س

 لغة وعلم النفس يف النفس البشرية، ابعتبار أن اللغة ظاهرة نفسيةيلتقي كل من علم ال –ج 

 :امللخص

نفسية يتقاطع علم  ، وحينما يتناول اللغة بوصفها ظاهرةدرس الظاهرة النفسية بكل أبعادهاعلم النفس ي

، اليت كانت تعتمد على طريقة ضح عند أصحاب املدرسة االجنليزية، تطور هذا العلم بشكل واالنفس اللساين

، وهو أول من أسس ملانيا عل يد وهلام فانت، كما تطور هذا العلم يف أفكار يف تفسري املعطيات العقليةتداعي األ

يد واطسن مؤسس علم النفس ا العلم بشكل واضح وجلي على ، كما تطور هذ1879خمربا لعلم النفس سنة 

غة سلوك ظاهري ،  فاللاملوضوع املناسب للدراسة النفسية، الذي كان يرى أن السلوك الظاهري هو السلوكي

، وبذلك أصبحت اللغة بناءا على هذا أفعال مثال: أحثك للكالم فتتكلم ، وهي ردودخارجي عند اإلنسان

أتثر  موعة من ردود األفعال املشروطة  وفسرت تفسريا بسيطا فهي ال تدعوا أن تكون جمالتصور سلوكا ظاهراي

 أصحاب هذه العلم مبؤثرين أساسيني مها :

 نظرية التعلم  -

 نظرية التواصل  -

 واكتمل هذا العلم خاصة مع ظهور النظرية التوليدية التحويلية.

 أسئلة الطلبة : -2
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 أجــوبة األستــاذ            أسئلـــة الطلبـــة         

ملاذا أقصى سوسري اللسانيات اجلغرافية من الدراسة -أ

 ؟

 

 
 

وية إن الدراسة اللسانية احلديثة هي لسانيات بني-

ة ، واللسانيات اجلغرافيتعتمد على اللغة يف حد ذاهتا

، لذلك سوسري أقصى تعتمد على عالقة اللغة ابملكان

 ألهنا لسانيات خارجية .  الدراسات اللسانية اجلغرافية

ملاذا مسيت اللسانيات اجلغرافية ابللسانيات -ب

 اخلارجية ؟

مسيت اللسانيات اجلغرافية ابللسانيات اخلارجية ألهنا  -

 ارتبطت بشيء خارجي وهو املكان .

املقصود ابلسلوك الظاهري هو السلوك اخلارجي للغة  - ما املقصود ابلسلوك الظاهري للغة ؟-ت

املتمثل يف ردود أفعال جتوع أتكل، تعطش و 

 ،وهذه األفعال تكون نتيجة مؤثرات .تشرب

 :حتليل ومناقشة

،أهنا حماضرة اتيف احلقيقة إن ما ميكن رصده من خالل هذه احملاضرة واليت كانت بعنوان: فروع اللساني

ابلنسبة إىل دراسة  فروع اللسانيات، خمتصرة جدا ال من حيث املادة املقدمة وال من حيث املعلومات املبسطة 

ففروعها كثرة ومتعددة وإن حصرها األستاذ يف ثالثة كان من األجدر به أن ينوه الطالب إىل الفروع األخرى اليت 

فرع من  ه، فمثال إذا وجد الطلب علم اللغة األنثروبولوجي فال شك أنه ال يعترب اجه الدارسني يف حبوثهمحثما ستو 

 اليت تضمنتها احملاضرة مايلي:واإلخفاقات اسن احمل ، وما ميكن حصره من فروع اللسانيات

سليم اخلايل من ، فقد كانت اللغة حمل االستخدام الانب اللغوي والذي هو حمل دراستناابلنسبة للج -

، وال شك أن هذا هو املطلوب يف مثل هذه اجملالس العلمية كي يتسىن للطالب األديب األخطاء والعامية



 والدرس اللغوي واللساين: املفهوم ، اجملال ، املعوقاتالفصل الثالث :                     واقع اللغة الواصفة 
 

 

210 

مسعه ونطقه على االستعمال الصحيح واالبتعاد عن العامية يف كنف ومقاعد الدراسة حىت تتشكل  تعويد

 لديه لغة يستطيع من خالهلا أن يفعلها يف حياته العلمية والتعليمية ومساره العلمي .

 االعتماد على الطريقة احلوارية )أسئلة وأجوبة(. -

 بة للطالب .ية وبسيطة وسهلة ابلنساالعتماد على مفاهيم أول -

الشرح الكايف مل يكن يقدم األستاذ أن ، لكن الالفت لالنتباه احملاضرة طابع الطريقة احلوارية أخذت -

 .لنسبة لكل فرع من فروع اللسانياتاب

الساعة عدم ، فالحظنا خالل احملاضرة واليت دامت ما يقارب م تفعيل األستاذ للمصطلح األجنيبعد -

ل الذي يطرح نفسه عندما يواجه الطالب يف الكتب املصطلح ابللغة ، والسؤاحضور وال مصطلح أجنيب

هذا إذا  ؛األجنبية يكون األجدر به أنه تلقاه من خالل احملاضرة ويدعم هذا املصطلح من خالل املطالعة

ليت أردان أن ننتج طالبا حيمل يف خمزونه العلمي واملعريف لغة واصفة تعتمد على مجيع املفاتيح العلمية ا

علم  :، فكثر من املصطلحات كان ال بد من تقدميا هلا مرادفا أجنبيا مثلطيع من خالهلا املضي قدمايست

وعلم اللغة  Sociolinguistiqueوعلم اللغة االجتماعي  Géolinguistiqueاللغة اجلغرايف 

اليوم املصطلح اللساين أن ، فال مراء أن املصطلحات مفاتيح العلوم ومبا Psycholinguisteالنفسي 

يسهل على الطالب  الذييعاين من عدم ضبط وفوضى فيه كان من الواجب أن نتبعه بنظريه األجنيب 

 التعرف عليه يف سياقه .

، إذ كان ال بد على احملاضر أن ينوه الطلبة إىل جمموعة اضرة بشكل خمتصر من حيث املفاهيمجاءت احمل -

، فمثال علم كل لديهم أفكار معمقة بعض الشيءشمن الكتب للمطالعة يف جمال فروع علم اللغة حىت تت

اللغة االجتماعي مل يركز األستاذ فيه على اهتمامات علم اللغة االجتماعي واليت تكمن يف الكشف على 

، وأثر احلياة االجتماعية يف الظواهر اللغوية ،وهنا كان من ةالعالقة القائمة بني اللغة واحلياة االجتماعي

مبعلومات حول املشاكل اللغوية الناجتة عن التغريات االجتماعية مثل الثنائية اللغوية  املهم أن يربط الطالب
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،وكذا أتثري  العوامل االجتماعية يف التغري الصو يت و النحوي، وغريها الزدواجية اللغوية وتعدد اللهجاتوا

 من األمور اليت تفعل الدرس وجتعل الطالب يشارك ويتفاعل مع األستاذ .

 :املقابلةجمرايت 

يف حديث خاص مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل 

 إلعداد الدروس واملنهجية املتبعة يف التطبيق .

 :األسئلة -أ

 تستقون مدونتكم العلمية؟ أينعلى ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس، ومن  -1س

 املقدمة يف احملاضرة من خالل التطبيق ؟كيف تفعلون املادة املعرفية   -2س

 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 كم للطالب اجلزائري يف قسم األدب العريب ؟ما رأي -4س

 :وبةاألجــــ -ب

 .  2007حدى الطالبات منذ سنة إحاليا أعتمد على كراس  -1ج

كثر عشرة سنوات مل أ ،أي أن األستاذ وابلرغم من مضيه اإلجابة نوعا ما هي صدمة علميةصراحة هذ

يوما بعد يوم بل كل ،فقط هو يعيد ما درس يف سنوات ماضية لطلبة جدد ويف صرح علمي يتجدد جيدد معلوماته

، فال نا أن ال نطرح عليه بقية األسئلة، ونظرا هلذه اإلجابة واليت كانت تكشف الكثري من احلقائق ارأتيدقيقة واثنية

 ختضع للتجديد .شك أن ال يعتمد على مدونة علمية 

 الطريقة املتبعة يف التطبيق هي إعداد حبوث من الربانمج الوزاري املسطر وتكون متماشية مع احملاضرة . – 3ج
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، واليوم الطالب حيتاج إىل تقنيات ة قدمية جدانالحظ أن طريقة األستاذ يف التطبيق هي طريقة كالسيكي

 يدانية واليت أتهل الطالب إىل توسيع معلوماته وانفتاح ذهنه .، كالبحوث امليدة جتعله يبحث عن املعرفة بنفسهجد

عكس الطالب اجلزائري ذلك صراحة إن كل ما تعمله الدولة من إصالحات يف الربانمج الوزاري ال ي –4ج

، إذ جتد كثري منهم يف توجههم لألدب دون الرغبة وامليول فقط ألن املعدل غري كايف الختيار شعب تليق اجملهود

 .هبم 

 :03احملاضرة رقم 

، أوىل ماسرتيف مقياس اللسانيات العامة، طور السنة األستاذ أحد حضران مع  2017أفريل 22بتاريخ 

، ذلك أن األستاذ كان ننا وبني األستاذ والطاقم اإلداريوقد مت حتديد هذا التاريخ بعد زايرتني تنسيقيتني بي

ا أن هذه ، مبإايه يف شبكات التواصل االجتماعيمتحفظا بعض الشيء على التسجيل الصو يت ختوفا من نشران 

، وبعد شرحنا له أن التسجيل الصو يت نستخدمه إال يف حالة حتليلنا الدقيق للمحاضرة احلادثة جرت له من قبل

 ذكرة إذا قبل ذلك بطبيعة احلال .أنه سريفق يف قرص مضغوط يف امل ىلابإلضافة إ

 حتليل احملاضرة :

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -

 تضمنت احملاضرة عدة نقاط أمهها :  

 اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة . -

 الدرس قبل بدايته(.املقدمة ) ومت من خالهلا طرح مجلة من التساؤالت لشد انتباه الطالب وتفعيل  -
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مستقاة العرض ) مت من خالله تقدمي اجلانب املعريف اخلاص مبحتوى الدرس ابإلضافة إىل مجلة من األمثلة  -

 حول موضوع احملاضرة (.من الواقع 

 خامتة  )احلوصلة اليت مت اخلروج منها خالل الدرس مع فتح نقاش مع الطلبة حول املوضوع(. -

 عة :شرح وتعقيب على اخلطة املتب

 ،االزدواجية اللغوية، التعدد اللغويوان احملاضرة : الثنائية اللغويةعن -1

امة املطروحة يف الساحة ميثل موضوع االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية والتعدد اللغوي من املواضيع اهل

اشيا مع ما هو مقرر للسنة ، ومتابية ال بد للطالب التعرف عليها، وهذا ملا هلا من خلفيات  سلبية وكذا اجيالعملية

يف اللسانيات التطبيقية أت يت هذه احملاضرة لتعرف الطالب على املرجعية املعرفية والفكرية اليت تولدت  أوىل ماسرت

 منها هذه اإلشكاالت وكيف ميكن التعامل معها يف اجملتمعات .

 :املقدمة-2

يستهل األستاذ حماضرته بوضع الطالب يف الصورة النهائية ملا مت تناوله خالل السداسي الثاين ابعتبار هذه 

،مبعىن نعة فيما خيص التطبيقات اللسانية،يقول "هي حماضرة جامعة وماكانت آخر مادة معرفية يقدمها هلماحملاضرة  

و النفسية يف ت واملعوقات سواء السوسيولوجية  أأن هذه احملاضرة ميدانية سنتحدث من خالهلا على اإلشكاال

يشري األستاذ إىل نقطة مهمة قبل بدء احملاضرة وينوه الطالب إىل أن هناك تضارب على استعماالت اللغـة "

ال بد من اإلشارة قبل البدء إىل أن هناك خلط وتضارب يف املفاهيم حول ستوى املصطلحات واملفاهيم يقول "م

د مصطلح آخر ، ويف األحيان جن ية اللغويــــة أو التداخل اللغوعن االزدواجية اللغوية أو الثنائ ما إذا كنا نتحدث

، وإذا كان األمر يتعلق ابجلانب ساعة عدم الفصل يف هذه املصطلحاتوال يزال إىل حد الوهو التعدد اللغوي، 

حور حول اجلمع بني هذه املصطلحات االستعمايل  الربغما يت للغة " يوضح األستاذ أن هذه احملاضرة سوف تتم
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املذكورة والوقوف على بعض املفارقات االصطالحية هلا، ذلك أنه ومن خالل التطبيقات وجدان أن الطلبة مازالوا 

 ال يفرقون بني االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية والتداخل اللغوي .

 العــرض: -3

ادة العلمية للمحاضرة مجلة من املفاهيم واألمثلة اخلاصة جاء يف ثنااي حديث األستاذ خالل تقدميه للم

 مبوضوع احملاضرة واستهلها بـ:

 مفهوم الثنائية اللغوية :  -

اوزها للوقوف على تعريف يشري األستاذ إىل أن هناك مجلة من التعريفات اللغوية واالصطالحية اليت سنتج

الوضع اللغوي لشخص ما أو مجاعة بشرية تثقن لغتني، وهذا االزدواجية اللغوية والثنائية اللغوية هي دقيق وهو"

، وذلك من دون أن تكون ألفرادها قدرة كالمية مميزة يف اي أو مجاعي داخل اجملتمع الواحداإلتقان إما يكون فرد

ن : مثال احلالة اللغوية اليت يستخدم فيها املتكلمو أخرى" ويضرب مثاال عن ذلك فيقول لغة أو أكثر مما يف لغة

، فاستخدام اللغة هي اليت تفرض استعمال لغوي معني ، مبعىن أن كل بيئةاوب وحسب البيئة والظروف اللغويةابلتن

د استعمل الفصحى واستعمل ، مبعىن أنه يف وقت واحجة هذا يدخل يف نظام ثنائي واحدالعربية الفصحى والدار 

الفرض قادرا على تكلم لغتني يعين أنه  ، وأيضا كوناجة وحسب الظروف اللغوية، وذلك حسب احلالدارجة

اليت تدخل ضمن اللهجات   متعايش مع هذه الثنائية ابإلضافة إىل الدارجة واللهجات احمللية كاللهجة األمازيغية

، كذلك استعمال شخصني أو أكثر للغتني كاللغة الرمسية الثقافية واللهجة اليت يستعملها على شكل احملكي احمللية

ائية اللغوية ـــــــــايل للثنــــــىن اإلمجي، واملعـــد التخاطبــــــــاملكتوب والشفوية املكتوبة املتواجدة على الصعي وأيضا احملكي

البلد يعرفون أكثر  " توجد لغتني أو أكثر يف بلد واحد ال يفهم منه أن مجيع املواطنني أو أفراد اجملتمع يف ذلـكهو

ستعمل ألغراض رمسية أو غري نائية اللغوية أن هناك لغتني أو أكثر يف بلد واحد ت، وما يهمنا يف الثمن لغة واحدة

 للغوي والثقايف الذي حنن بصدده "غراض بيداغوجية تعلمية لتحقيق التجانس األ، فعندما نستعمل الفصحى رمسية
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 يف الثنائية اللغوية ال بد من التمييز  بني نوعيني منها ومها :

 .التواصلد يستعمــل لغتيــن أثنـــاء التخــــــــاطب أو تشري إىل أن الفر  :رديةالثنائية اللغوية الف -أ

هناك ال تعين أن كل فرد يف اجملتمع يستعمل لغتني بل كل ما يقصد به أن : الثنائية اللغوية اجلماعية -ب

دراية ابللغة ، واألغلب يكون بعض أفراد اجملتمع يثقن لغة واحدة ولكن له لغتني مستعملتني يف اجملتمع

 الثانية .

 وخالصة القول أن الثنائية اللغوية هي التخاطب بلغتني يف نظام لغوي واحد .

 مفهوم االزدواجية اللغوية : -

، مبعىن أن هناك اللغة األم واللغة املكتسبة نظام اللغوي لكن بلغتني خمتلفتنيهي االنتماء إىل نفس ال

 اإلبالغ . اليت يستحضرها املتكلم من أجل التخاطب أو

ائية اللغوية يشري األستاذ إىل أن هذه احملاضرة ال تسعى للكشف على اإلشكاالت املتعلقة ابلثن

عددية ، ألن ذلك حيتاج رمبا إىل حبوث ودراسات من أجل معرفة ملاذا هذه االزدواجية والتوالزدواجية اللغوية

افة إىل العامل امل التارخيية واالجتماعية ابإلض، و لرمبا أن الكل جيتمع حول العو اللغوية والثنائية اللغوية

ن ذهنيته ال تزال ، فطبيعة الفرد اجلزائري مثال من اجلانب االجتماعي والسيكولوجي جند أالسياسي والثقايف

 ، وهي نتاج تراكمات اجتماعية ونفسية ابإلضافة إىل اجلانب التارخيي الذي ال يزال طابعا يفتتمتع ابلتبعية

زد على يلة املتمثلة يف اللغة العربية، أن االستعمار حاول بكل الطرق طمس هويته الثقافية األص ، ذلكنفسيته

مبا حتمله من   ، وهنا يطرح إشكال اللغة العربيةجلزائري ليست لديه الثقة يف لغتهذلك اجلانب النفسي إذ أن ا

فهناك دراسة قدمها أحد الدارسني ، يعرتف بنفسه بعكس اللغات األخرى ذاتية ال ترتكه أسباب موضوعية أو

ة ، ابلرغم من أهنا لغي ورأى أن األتراك يعتزون بلغتهميف املشرق العريب حول اللغة العربية بني العريب والرتك
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فهناك رقعة جغرافية شاسعة جدا  ، بينما اللغة العربية متتد من احمليط إىل اخلليجحملية ال تتعدى احلدود الرتكية

 .ك االعتزاز واالهتمام هبا وال جند فيها ذل

ال ري األستاذ يف ثنااي حديثه إىل ظاهرة مهمة وعدم استعمال الطلبة للغة العربية، حبيث جتدهم شي

، ائري من كونه طالب يف قسم اآلداب، ويرجع هذا إىل خجل الطالب اجلز يستعملوهنا إال يف حجرة الدرس

،  وغريها من األمور األدبية، و الشيء نفسه ابلنسبة لإلدارة واايتوال يفهم املتلقي اآلداب إال يف الشعر والر 

، فمثال معظم الناس استمارات متألها ابللغة األجنبيةابلرغم من أن كل الرسائل اإلدارية عربت إال أنك جتد 

، ويف احلقيقة األمر أن الطالب اجلزائري ال جيد تلك كات  ابللغة األجنبية )الفرنسية(يكتبون على الشي

 أفراد جمتمعه . امرجتالية يف استعماله للغة واحلديث هبا أماال

واليت كانت تكتب ابألحرف إن األتراك ملا وضعوا القطيعة بني اللغة الرتكية اجلديدة واللغة العثمانية 

، فوقعت منظومة اك احلرف العريب ابحلرف الالتييناستبدل األتر  1924، فلما سقطت اخلالفة يف سنة العربية

ألف  80وعملوا على استنزاع بعض املفردات العربية واليت  قدرت حبسب بعض الدراسات بـ: جديدة تركية

، لكن اإلشكال الذي وقع فيه األتراك هو خلق أجيال جديدة صطلح عريب من حيث الصوت والداللم

لرتكية اجلديدة واللغة ، وبذلك قطعوا بني اللغة القطيعة مع اللغة الرتكية السابقةتتكلم اللغة الرتكية وإحداث ا

، حيث يقول أحد الباحثني الذين يتكلمون اللغة الرتكية اجلديدة "عندما أقف على قرب أحد ينوالتاريخ العثما

ال أعرف اسم هذا القرب، وعندما أعود إىل الكتب التارخيية ال أعرف ماذا تعين وال أستطيع القراءة" وهذه 

، وإذا أردان أن نقيس هذا على اجلزائر فاالستعمار أنتج لنا طبقة كياعلماين واتريخ تر القطيعة بني اجليل ال

 ، فمثال الطفل عندما يدخل إىل املدرسة الشيء البديهي الذي سوفانكفونية ال تفكر ابللغة العربيةجزائرية فر 

ذه احلالة ، ويف هعملها من قبل، وبطبيعة احلال هي لغة أجنبية عليه مل يستيتعلمه هو اللغة العربية الفصحى

، فالطفل يف هذه احلالة يتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لذلك جنده جهده لرسكلة ما تلقاه يف اجملتمعيستعمل 

، وهذا الشيء ما نراه فعال يف االمتحاانت اليت وحىت يف التفكري ابللغة العربية ضعيف يف التعبري والكتابة
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، وخبالف اجملتمعات األجنبية األخرى مثال  األمور اللغويةوالصرف وغريها من تعكس الكارثة يف النحو 

ن املصطلحان يرافقانه فهذا  Un escargotأو  Assietteكفرنسا فالطفل عندما يتعلم مثال مصطلح 

، ابملقابل جند الطفل اجلزائري ال يعرف كلمة ه يف املدرسة فقط اجلانب الكتايب، وما ميكن أخديف املدرسة

ببوشة يف البيت أو اجملتمع ابللغة العربية وهو قد سبق وتعرف إليه من خالل مصطلح  حلزون ألهنا مصطلح

، تصحيح ملفاهيم أخدها من اجملتمع، وهنا تكمن الثنائية اللغوية ، فالطفل هنا ال بد أن يعمل عمليةعموما

ادشة أو اللغة اللغة اخلفاللغة اليت تستعملها الطفل يف حياته اليومية يطلق عليها ابن خلدون مبصطلح 

 .الدخيلة

 مفهوم التداخل أو التعدد اللغوي : -

:ملاذا أان أتعلم لغة الغري ؟ على لب برغما يت، والسؤال املطروح هناالتداخل أو التعدد اللغوي هو مط

، حباجة إىل تعلم لغة اآلخر، فاإلنسان دوما بادل اخلربات الثقافية واحلضاريالعموم هو غرض نفعي للتواصل وت

أمن شرهم :"من تعلم لغة قوم على تعلم لغة الغري من خالل قولهأيضا مطلب شرعي فقد حثنا الرسول الكرمي وهو 

، والتداخل اللغوي سواء عند البالغيني القدامى كاجلرجاين  يف تعدد اللغوي له أيضا إضافات أخرى، فالأومكرهم"

أما ابلنسبة للتعريف االصطالحي " مقدار"  قوله " التداخل اللغوي هو دخول شيء يف شيء بال زايد حجم أو

، البا ما يكون يف العامية احملكيةالتداخل اللغوي هو تطبيق نظام لغوي للغة معينة أثناء استخدام لغة أخرى وغ

ة يكون على مستوايت عدة أو كل اللغات تعرف ابلتداخل يف أي جمتمع كان ال بد أن يقوم على التداخالت لغوي

يعىن أن احلتمية االجتماعية تفرض عليك أبن تتعلم لغة أخرى غري لغتك ء االجتماعي "مهما كان االنتما

، ألهنا ببساطة لغة العلم )الطب( وال ميكن بد أن تكون تثقن اللغة األجنبية األصلية، فمثال يف كلية الطب ال

كون غري مواكبة ، واللغة العربية تهنا ضرورة علمية للطالب يف ميدان الطب التعامل ابللغة العربية، فاللغة الفرنسية

ن املشرق العريب سوراي ومصر ، وبعض البلدان العربية تعمد إىل تدريس الطب ابللغة العربية كبلداللعلم الذي تدرسه
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ذا املقام ال نعيب اللغة ، وحنن يف هم واحد وهي مواكبة اللغة العربية، فهذه التجربة تدخل يف إسهامثال

 ادرة على مزامحة العلوم العلمية األخرى .   ،لكن هي غري قالعربية

لم منتمي إىل نفس فالتعدد اللغوي هو وجود لغتني أو أكثر يف نظاميني لغويني خمتلفني عند نفس املتك

، سويسرا وجند فيها أربع ة واألملانية، فمثال بلجيكا جند فيها ثالث لغات وهي اهلولندية والفرنسياجملتمع الواحد

ابلتعدد اللغوي  ، وهذا ما يسمىغة الرومانشية واللغة األملانية اللو اللغة الفرنسية واللغة االيطالية  لغات رمسية وهي

، وإمنا هناك تركيبات لغوية كنها أن متشي على منط لغوي واحد، مبعىن أنك جتد  أي دولة ال ميداخل جمتمع واحد

فاجلزائر مثال فيها اللغة  مستوى اللهجات ى اللغات أما على ،هذا على مستو خل حضارة وثقافة أي جمتمعدا

 األمازيغية وتضم اللهجات التالية : الشلحية و الثرقية و القبائلية والشاوية واملزابية .

 :خامتـــة -4

:"إن كل هذه األمور فيما خيص الثنائية ا تقدم فيها ابجلانب الديين يقولختم األستاذ حماضرته ربطا كل م

اإلنسان وفق ما  ا، ميارسهآية من آايت هللا سبحانه وتعايل اللغوية والتعدد اللغوي ما هو إالاللغوية واالزدواجية 

 "ن آايته اختالف ألسنتكم وألوانكم:"وموقد عرب هللا تعاىل يف ذلك بقوله، يه ظروفه والبيئة اليت يعيش فيهاتقتض

هو من يطرح األسئلة لريى ما مدى  ويف هناية احملاضرة فتح األستاذ جماال للمناقشة ويف هذه املرة كان

 استوعاب الطلبة ملا قدم من مادة معرفية .

 :ةاألسئــــلـــ -3
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 أجــوبة الطلبة            أسئلـــة األستاذ         

كيف ترون قضية االزدواجية اللغوية يف اجملتمع -أ

 اجلزائري ؟ 

 

 
 

اجملتمع ميثل اجلانب االجيايب يف االزدواجية اللغوية يف  -

 اجلزائري أهنا متكن الفرد من تعلم لغة جديدة .

اجلانب املهم يف االزدواجية اللغوية أهنا متكنك أبن  -

 تتواصل هبا خارج الوطن .

هل االزدواجية اللغوية هلا أاثرها على االستعمال  -ب

 اللغوي الفصيح ؟

إن استعمال لغة حملية أو لغة اثنية على حساب  -

، ة فهذا اجلانب أيخذ البعد السليبالفصيحاللغة العربية 

فكلما أكثران من استعمال اللغة الثانية فهنا حيصل 

 طمس للغة العربية. 

التعليم لوحده غري كايف لتعزيز اللغة العربية، ذلك أن  - هل يكفي التعليم لتعزيز اللغة العربية ؟-ت

ية ال تزال تطبع يف نفس اخللفيات الفكرية والثقاف

، لذلك وجب حترير الذهن تلك الرتسبات اجلزائري

الثقافية أبن اللغات األجنبية هي اللغات اليت تشكل 

 اجلانب املتحضر يف اإلنسان .

 :حتليل ومناقشة

، وقد أخذت الطابع تعدد اللغوي: الثنائية اللغوية واالزدواجية اللغوية والانطوت احملاضرة حتت عنوان

، يف حني أن ما تطرحه اليوم الثنائية اللغوية واالزدواجية مجلة من األمثلة حول كل عنصرإىل املفاهيمي ابإلضافة 

احملاضرة لوضع الطالب يف  اللغوية والتعدد اللغوي من سلبيات ومعوقات كان ال بد من الكشف عنها يف مثل هذه

، وال أنظن أن كل أمثلة فقطت يف احملاضرة على ش،هذا إذا أردان أن نوعي طلبتنا حول مسائل مهمة أخذالصورة
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، ى حساب اللغات األجنبية والعاميةالطالب أحس ابملشاكل احلقيقية اليت تفرزها كمشكل طمس اللغة العربية عل

، فال تكاد جتد طالبا فصيحا إال طلبتنا اليوم وخاصة يف قسم األدبواليت تعد من أهم املشاكل اليت يعانيها 

وما ميكن حصره من ، صحى وكثريا ما ميزجوهنا ابلعاميةعلى التعبري ابلف ووجدت آالف الطلبة ليسوا قادرين

 احملاسن واإلخفاقات اليت تضمنتها احملاضرة مايلي:

إن طريقة األستاذ يف عرض حماضرته كانت طريقة ممتازة، إذ استطاع أن يشد انتباه الطالب من خالل  -

 .وقوف على شواهد من الواقع املعاشاحملاورة وال

ل املثال املفهوم األستاذ على بعض املفاهيم والرتكيز أكثر على املثال ليستوعب الطالب من خال اقتصار -

 مركزا يف بقية ،ذلك أن كثرة املفاهيم حول عنصر واحد تشتت من ذهن الطالب وجتعله غرياملراد توصليه

 فقط .، وال سيما أن هذه احملاضرة كانت تنطوي على اجلانب املفاهيمي املفاهيم األخرى

، وهذا فعال ما ملسناه فعال من لدى الطالب م والرتكيز والتفاعلاالستعمال اجليد للمثال يعزز من الفه -

 خالل احملاضرة .

يعكس مستواه لألمانة العلمية البد أن نشري إىل أن استعمال األستاذ للغة العربية الفصيحة كان ال  -

ة كبرية يف التحدث العامية إذ ال حظنا عليه صعوب، فقد ختلل احملاضرة كثري من وموقعه داخل اجلامعة

حة وحنن أنفسنا ، وال شك أننا اليوم أمام ظاهرة خطرية نريد أن نعلم طلبتنا اللغة الفصيابللغة الفصحى

، يف هذا املقام ال نستطيع أن نعتب على الطالب بل على من علمه وأاتح له الفرصة غري متمكنني منها

، والسؤال الذي يطرح هل يستطيع أن يكتسب الطالب يف مثل الفصحىغة العربية اللالعامية و للمزج بني 

الستخدام العامية دون خجل يف قاعة  مههذه احملاضرات لغة عربية فصحة أو أنه يلقى اجملال مفتوحا أما

 الدرس مادام األستاذ نفسه ال يتحدث هبا ؟

، فقد ئية اللغوية واالزدواجية اللغويةفاهيم بني الثناإذا تطلعنا يف بداية احملاضرة وجدان أن هناك خلط يف امل -

مانع يف طرح املفاهيم اللغوية  يوجد، كما أنه ال ما دون الوقوف على الفروق بينهمامزج األستاذ بينه
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، واليت من شأهنا أن أتصل ملثل هذه املفاهيم حىت يتوضح  املعاجم أو إحالة الطالب إليهااملوجودة يف

 ذه املفاهيم ليست جديدة وإمنا هلا خلفيات يف املعاجم اللغوية العربية .للطالب أن مثل ه

 :جمرايت املقابلة

يف حديث خاص مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل إلعداد الدروس واملنهجية 

 .املتبعة يف التطبيق 

 :األسئلة -أ

 تستقون مدونتكم العلمية؟ أينعلى ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس، ومن  -1س

 كيف تفعلون املادة املعرفية املقدمة يف احملاضرة من خالل التطبيق ؟  -2س

 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 كم للطالب اجلزائري يف قسم األدب العريب ؟ما رأي -4س

 :وبةاألجــــ -ب

على شبكة االنرتنيت ابعتبارها موسوعة من املعارف واملعلومات املتجددة يوما  نعتمد يف إعداد الدروس -1 ج

 بعد يوم .

يف هناية كل حماضرة أعمد إىل طرح مجلة من األسئلة على الطلبة ألرى ما مدى استوعاب الطالب  -2ج

 .نقاط املبهمة وأعززها يف التطبيقللمحاضرة، ومن خالل ذلك أقف على ال

التطبيق هو إسقاط كل ما قدم من معلومات نظرية يف احملاضرات إىل تفعيل ذلك تطبيقيا ومن ال حمال أبن  -3ج

: دخلت احلصة وطلبة منهم مجع ة املاضية على النحو التايلأمثلة ذلك موضوع التقومي فقد قدمته لطلبيت يف احلص
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هوا مجعة األوراق وقمت برصد مجيع ، وملا انتت إنه امتحان تطبيقي يف ربع ساعةأدواهتم واستحضار ورقة وقلم وقل

ب فكرة التقومي وما ـــت للطالــــــــك وصلـــــــــالل ذلــــــــــومن خ ،واءـــــــاألخطاء والنقاط الضعيفة واجلديدة على حد س

 هو األساس الذي يبىن عليه .

سب الختيار شعب أخرى، هذا عدل غري منامعظم الطلبة جتدهم قد توجهوا لألدب ال رغبة فيه بل ألن امل – 4ج

 .ما يعكس ضعفهم يف اجلامعة

 : 04 احملاضرة رقم

سنة الثالثة يف مقياس اللسانيات التطبيقية، طور ال مع أحد األساتذةحضران  2018أفريل 02بتاريخ 

 اإلداري واألستاذ . الطاقم ، وقد مت حتديد هذا التاريخ بعد زايرتني تنسيقيتني بيننا وبني لسانس

 احملاضرة : حتليل

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -

 تضمنت احملاضرة عدة نقاط أمهها:  

 اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة . -

 املقدمة ) ومت من خالهلا طرح مجلة من التساؤالت لشد انتباه الطالب وتفعيل الدرس قبل بدايته(. -

مي اجلانب املعريف اخلاص مبحتوى الدرس ابإلضافة إىل مجلة من األمثلة حول العرض ) مت من خالله تقد -

 موضوع احملاضرة (.

 خامتة  )احلوصلة اليت مت اخلروج منها خالل الدرس مع تقدمي حملة عامة حول موضوع احملاضرة املوايل(. -
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 شرح وتعقيب على اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة : نظرايت التعلم  -1

 ،نظرايت التعلم من املواضيع اهلامة اليت وجب التعريج عليها يف مقياس اللسانيات التطبيقية ميثل موضوع

،ابإلضافة إىل أن هذا املوضوع هو ما مقرر فعال من قبل ميابعتبارها قطب الرحى يف املوضوع التعليمي التعلُ 

عارف ورة متكاملة املعلومات وامللوضع الطالب يف ص وجب على كل جامعة وأستاذ تطبيقه الربانمج الوزاري الذي

معارفه ، وحىت يتمكن هو اآلخر من وضع خمزون معريف لساين يساعده يف تشكيل اللسانية العامة والتطبيقية

 ، لينطلق إىل امليدان حامال طرق وسبل التعليم عرب خمتلف املراحل التطورية التعليمية . العلمية واللسانية

 املقدمة : -2

كانت مقدمة األستاذ عبارة عن تذكري الطلبة مبا سبق تناوله قبل فاشرة بعد العطلة برجمت هذه احلصة مب

:" كنا قد توصلنا يف احلصص املاضية إىل كل املفاهيم ناقشته خالل هذه احملاضرة  يقولالعطلة وبني ما هو مربمج مل

، ويف هذه احلصة الفرع من اللسانياتيهتم هبا هذا املرتبطة حول اللسانيات التطبيقية وأهم اجملاالت والفروع اليت 

 ارأتينا أن نناقش أهم نظرايت التعلم املرتبطة ابللسانيات التطبيقية " .

 العرض : -3

مفهوم نظرايت  من مفهوم أساسي وجب التنويه علية، وهو ما عززه األستاذ ابلشرح حولانطلق الدرس 

يت هتتم بطرائق التدريس تلك النظرايت ال:" ال شك وأن عندما نتحدث عن نظرايت التعلم هي التعلم يقول

يف وضع  -نظرايت التعلم -، أي تساعدها علم، أو أن طرائق التدريس اليت تنهل من نظرايت التاملختلفة

، يوضح األستاذ من نا عملية تعليمية تعلمية انجحة"امليكانزمات أو الضوابط العامة اليت من شأهنا أن حتقق ل

 ة بني تعلم النظرايت والتعليم وكيف ينهل التعليم طرق خمتلفة للتعليم  .خالل قوله العالقة الرابط
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، جند لم واملتعلم والرسالة أو املدونةإذا نظران إىل العملية التعليمية ورأينا أهنا تقوم على تلوث معني وهو املع

خل ضمنها ما يسمى يد، هذه األساليب اإلجرائية تعلم يقتضي أساليب إجرائية معينةأن حتصيل هذه من طرف امل

إىل يومنا هذا عرف ، وبطبيعة احلال أن التعلم منذ البداايت األوىل مع اإلنسان البدائي  األول بنظرايت التعلم

، ادين العلمية واملعرفية املختلفة، وهذه التحوالت يف العصر الراهن هي حتوالت مدهشة يف مجيع امليحتوالت خمتلفة

، واليت تبط ارتباطا وثيقا هبذه النظرايتقتضي مجلة من األساليب واإلجراءات اليت تر لكن حتصيل العلوم املعرفية ي

 ، ولعلى من بينها النظرية السلوكية والنظرية املعرفية .حمل حماضرتنا اليومهي 

، هذه النظرايت السلوكية 1912هي اليت ترتبط مبؤسسها عامل احليوان واطسن   النظرية السلوكية :
تعليمية  ، مبعىن أننا نستثمر السلوكات من أجل تعليم أو تعلم وضعياتحتقيق التعلم عن طريق السلوكإىل تسعى 

، وابلتايل فإن هذه النظرية تقوم على السلوك، فإذا كان علم النفس من ذي قبل هبتم بدراسة السلوك معينة
سة علم النفس العلمي قالت أبن ينقلب ، فالدراسات النفسية املتعلقة بدرانساين ككل وحىت اجلانب الفيزايئياإل

،مبعىن ندرس املثريات املتسببة يف مبا يف ذلك املثري واالستجابة منحى البحث للدراسة والتفسري السلوك اإلنساين 
ام ، مبعىن يف هذا املققق استجاابت معينة ملؤثرات معينةتغيري أو إاثرة السلوك وردود األفعال اليت من شأهنا إن حت

، وعموما النظرايت بة، فالنظرية السلوكية إذن تنطلق من مفهوم املثري واالستجاتبط املثري ابالستجابةأصبح ير 
باد. السلوكية تنقسم إىل النظرايت االرتباطية والنظرايت الوظيفية  وسنتمثل هلذا مبخطط يوضح أهم األعالم وامل

 .اليت قامت عليها نظرايهتم 
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 النظرية السلوكية                                                  

 

 

 النظرية االرتباطية                                  النظرية الوظيفية  

  

 

 النظرية اإلجرائية لسكينر احلافز هليل                نظرية                نظرية ابفلوف                        نظرية توراندايك                

 تقوم أساسا على اإلجراءات  –      تقوم على التحفيز التدرجيي-      د   ــــــــلتحقيق سلوك إنساين ال ب -      تقوم على أساس ارتباط   -

 العقلية .  زايد ــــــــــــــــــأو التعلم التدرجيي أو املت        شرط ـــــــــــــــىتمن وجود  مثري )مبعن    األفعال ابألفكار )إذا ما أردان 

 مييز سكينر بني نوعني من -          ـر  ـــــــــــــــيرتبط دائما ابملثيـــــــ  الذي ابــــةــــــــــــــوجود مثري لتحقيق استج        تفسري السلوك اإلنســــاين  

 االستجابة : واالستجابة )مبعىن أهنا نظرية ارتباطيـــة         نبحث يف العالقة بني املثري 

 االستجابة األوىل اليت تتحقق  -1              ارتبطت بتحقيق التعلمات أي                                        واالستجابة ( .              

 بوجود مثريات وهو ما يسمى              استجاابت معينة ابملثريات(                                             أساس التعلم هو التكرار  -

 ابإلجراء.    مبادئ النظرية :       املكافأة تزيد من درجة     -

 القيام أبفعال بدون وجود  -2                   ي                        التعلم التدرجي -3التعزيز    - 1       التعلم والعقاب يضعـــف    

 مثريات مثال:كأن متر على                                                            الغمر                                           -4املكافأة    -2       احملاولة                       

 إنسان وقول له صباح اخلري        

 وهي فعل إرادي تقوم به دون    

 أو هدف .غاية                                                                                                                 

 

سة العالقة ، كما أهنا هتتم بدراطية على ارتباط األفعال ابألفكارتقوم النظرية االرتباالنظرية االرتباطية :

،كما أهنا تقوم على مبدأ أهنا ال تستخدم العمليات العقلية، وال توظف اجلانب املعريف مبعىن بني األفكار واألفعال
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ال كان القط جائعا والباب ، وبطبيعة احلالقط " كان القط داخل القفصربة احملاولة واخلطأ  ومن أمثلة ذلك جت

أقام حماولة أوىل كانت عشوائية  فأعاد احملاولة املرة الثانية  يه أن يفتح الباب لتناول الطعام ، وهنا وجب علمقفول

هذه خرج من القفص، يف  ب يفتح إىل أن، مت توصل إىل أن بدأ الباة ابلعلم أن الباب كان سهل الفتحواملرة الثالث

 احلالة تعلم القط خرب من اخلربات .

 ة:األسئــلـــ -4

 أجــوبة األستاذ            أسئلـــة الطلــبة         

هتتم النظرية االرتباطية ابلعالقة بني األفكار واألفكار  - فيما تتلخص اهتمامات النظرية االرتباطية ؟  -أ

قلية كالتحليل مبعىن أهنا ال تستخدم العمليات الع

، حبيث جندها هتتم بتفسري ما هو واالستنباط وغريها

 خارجي وظاهري ؟

هو مبدأ تقوم النظرية االرتباطية على أهم مبدأ و  - ما هي مباد. النظرية الوظيفية ؟ -ب

،فإذا أردان أن نتعلم وضعية معينة مهما  احملاولة واخلطأ

ىل أن كانت طبيعتها فال بد من حماولة أوىل واثنية إ

 أي يت الصواب .

مييز سكينر بني نوعيني من االستجابة كما ذكرت  -ت

فيما يتعلق ابلنوع الثاين الذي هو القيام أبفعال دون 

 وجود مثري كيف يكون ذلك ؟

يف هذا النوع يقول سكينر أن هناك أفعال نقوم هبا  -

من تلقاء نفسنا أي أنه ال يوجد مثري حيرك اإلنسان 

، هنا كأن تقوم من مكانك وتركب دراجتك  للقيام هبا

، هذا ما حلالة أنت ركبت الدراجة دون مثرييف هذه ا

قصده سكينر يف هذا النوع أنك تقوم أبفعال إرادية 
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 دون غاية أو هدف .

 :حتليل ومناقشة

، فهي واألساسية يف اللسانية التطبيقيةمما ال شك فيه أن موضوع النظرايت اللغوية من املواضيع اهلامة 

، فمن الضروري وضع الطالب ال عملية التعليم والتعُلم الفعالتعكس جمهودات  املفكرين واملنظرين اللغويني  يف جم

،فتمكني وأهنم مقبلون على خوض هذا اجملالم وال سيما يف الصورة الكاملة لألوجه املختلفة لطرق التعليم والتعلُ 

اء أخرى يكسبه ـــــــــــرات أو أشيـــــــاخلب ية التعليم سواء تعلم خرب منالطالب من الطرق واألساليب املختلفة يف عمل

، ومن املالحظ من خالل ما مت تقدميه يف احملاضرة أهنا احتوت على طريقة يستعملها يف حياته اليوميةخر اآلهو 

مفاهيم عامة وجزئية يتمكن املستمع إدراك معىن وحمتوى كل نظرية من نظرايت السلوكية وال سيما الطريقة اليت مت 

ا احملاضرة وما ميكن حصره من احملاسن واإلخفاقات اليت تضمنته، توصيل املفاهيم وهي طريقة املخططمن خالهلا 

 مايلي:

 سيما أنه كان ينتمي ، وجدان األستاذ يتحدث لغة عربية راقية  والمن حيث سالمة اللغوية فال تعقيب -

د مصلح دارجة ، فال نكاد جننوب أهنم ذوي فصاحة لغوية ممتاز، واملتعارف على أهل اجلإىل اجلنوب

ميلكون انصية اللغة مطلوبني بشدة اليوم ، فال شك أن أمثال هؤوالء األساتذة الذين حيشوا ثنااي حديثه

يف األوساط اجلامعية حىت يعلموا أبناءان وبناتنا اللغة العربية اليت نسعى إىل الرقي هبا لتنافس اللغات 

 العاملية .

،وهو املتمثل يف الطريقة احلوارية اليت من خالل يتذكر الطالب ما احملاضرة الطابع احلواري الفعال أخذت -

، فال مراء أهنا من الطرق الفعالة يف ترسيخ قة ويف التطبيقات من معارف وعلوماحلصص السابمت أخده يف 
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املعلومات يف ذهن الطلبة وكذا تشجيع الطالب على احملاورة والتحدث ابللغة العربية وتعويد لسانه عليها 

 فإن كان خطأ يف لغته يصوبه له األستاذ ويتعلم الزمالء منه حىت ال يكرر .

ن يدرس ، وال سيما أنه كاما أيخذ يف التطبيقات ابحملاضرة نا كذلك أن األستاذ كان دوما يربطال حظ -

، هذا من شأنه أن يعزز املعلومات املأخوذة وجيعل الطالب يف صورة متكاملة  ال الطلبة احملاضرة والتطبيق

ضرة والتطبيق ميكن فتدريس نفس األستاذ للمحا عن ما قدم يف التطبيق واحملاضرة؛ يف صورة منعزلة

يق بصورة تطبيقية مع نفس الطالب من األخذ الشامل للمحاضرة بصورهتا النظرية واالنتقال إىل التطب

 ، فإذا كان شيء مبهم يف احملاضرة يوضح يف التطبيق ويتماشى على وثرية واحدة معها .األستاذ

أكثر يف  الب يركز وتثبت املعلوماتعل الط،فال شك أن هذا جيال اجليد للصبورة من قبل األستاذاالستعم -

، فاملعلومات ترد إليه يف ون يف الصبورة مت يكتبه هو بنفسهوذلك أنه سيسمع وينظر على ما هو مد ذهنه

 .صورة متكررة

طريقة املخطط اليت استعماهلا األستاذ تعد من الطرق الناجحة يف التعليم توضح للطالب املفاهيم يف صورة  -

 ة .منظمة وخمتصرة ودقيق

، فكان حيبذا لو احتوت املقدمة على الطلبة املربجمة من طرف الوزارة جاءت هذه احملاضرة بعد عطلة -

، ويكون ى استوعاب الطلبة للدروس املاضيةجمموعة من األسئلة اليت من خالهلا يتوضح لألستاذ ما مد

، أو يعزز ما مل شرحه ملا سبق تناوله قبل العطلة هبذا قد وقف على التقومي لريى ما أين ينطلق وهل جيدد

، فهذه الطريقة اضرة والتطبيق معا لنفس الطلبةيتم استيعابه من خالل التطبيقات وال سيما أنه يدرس احمل

من شأهنا أن ترسخ األفكار يف ذهن الطالب وال سيما أن موضوع احملاضرة هو نظرايت التعلم وابلتحديد 

 يت تركز على املثري واالستجابة والتكرار النافع الكتساب وتعلم مهارة ما .  النظرية السلوكية ال

ذكر األستاذ يف ثنااي حديثه أركان العملية التعليمية التعلمية وهي املعلم واملتعلم واملدونة دون أن يركز على  -

كيفية حتصيل   فتح اجملال حول هاخلصائص واملميزات اخلاصة بكل عنصر من هذه العناصر الثالث مبا أن
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، كان ال بد من وضع الطالب يف مجلة الشرط العلمية اليت ختصه لة من املعارف واملعلومات للطالبمج

 وختص العناصر األخرى .

 :جمرايت املقابلة

يف حديث خاص مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل 

 املتبعة يف التطبيق .إلعداد الدروس واملنهجية 

 :األسئلة-أ

 تستقون مدونتكم العلمية ؟ أينمن  لى ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس،ع -1س

 كيف تفعلون املادة املعرفية املقدمة يف احملاضرة من خالل التطبيق ؟  -2س

 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 كم للطالب اجلزائري يف قسم األدب العريب ؟ما رأي -4س

 :وبةاألجــــ -ب

اللساين منها العربية  نعتمد يف إعداد الدروس على مجلة من الكتب احلديثة واملتقدمة يف البحث -1ج

املدونة العلمية لكل أستاذ جامعي ختضع طورات احلاصلة يف جمال اللسانيات، وال شك ،وذلك ملواكبة التواألجنبية

ثرية التطورات احلاصلة يف ، وتكون يف نفس الوقت مع و ستوىاملللمعايري العلمية اليت تؤهله أن يقدم دروس يف 

ل ختصصنا منها ، لذا هي دوما متجددة من خالل مواكبة والتطلع على امللتقيات العلمية وال سيما يف جماالساحة

ب ذات ، ابإلضافة إىل البعثات العلمية املنظمة من طرف اجلامعة اليت تسمح لألستاذ ابقتناء الكتاألجنبية والعربية
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الطبعات اجلديدة وزايرة اجلامعة وإقامة احتكاك يسمح بتبادل األفكار واآلراء، فمدونيت اخلاصة تعتمد على 

 التحني والتجديد .

، ون احملاضر نفسه هو صاحب التطبيقإن تفعيل الدرس يف التطبيق من خالل احملاضرة يستدعي أن يك -2ج

ما قدم  احملاضرة والتطبيق وذلك ليسهل علينا مهمة معرفة ما إذا كانفهذه السنة وفقنا يف أن نكون مع الطلبة يف 

 بنا قبل املرور إىل التطبيق تقدمي حملة شاملة على احملاضرة . ردجفي، فإن مل يكن كذلك يف احملاضرة استوعب فعال

جمموعة من الطلبة من خالل تطبيقاتنا نعمد أن نعلم الطلبة وحنببهم يف املطالعة، لذا فالتطبيق هو قيام  -3ج

 بقراءة يف كتاب من الكتب اللسانية وتعريف زمالئهم به.

ابلرغم من كل الوسائل العلمية والتكنولوجية إال أننا جند الطالب اجلزائري ال يزال يف قوقعة التخلف وعدم  – 4ج

ن الدراية الكافية به وال دو ، فكثري من الطلبة جتدهم يف أقسام األدب لى العلوم وال سيما األدب العريباالنفتاح ع

 . مستواهم يعكس ضعفما ، هذا رغبة

 :05احملاضرة رقم 

طور السنة الثالثة لسانس، وقد يف مقياس املدارس اللسانية  أحد األساتذةحضران مع  2018أفريل 23بتاريخ    

ذلك النشغاالهتم ومواكبة  ةمت حتديد هذا التاريخ بعد أربع زايرات تنسيقية بيننا وبني الطاقم اإلداري واألستاذ

 اجلامعة .   طرف زايراتنا امللتقيات املنظمة من 

 :حتليل احملاضرة

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -

 :أمههاتضمنت احملاضرة عدة   
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 :املتبعةاخلطة

 عنوان احملاضرة . -

 التساؤالت لشد انتباه الطالب وتفعيل الدرس قبل بدايته(.املقدمة ) ومت من خالهلا طرح مجلة من  -

العرض ) مت من خالله تقدمي اجلانب املعريف اخلاص مبحتوى الدرس ابإلضافة إىل مجلة من األمثلة حول  -

 موضوع احملاضرة (.

 (.خامتة  )احلوصلة اليت مت اخلروج منها خالل الدرس مع تقدمي حملة عامة حول موضوع احملاضرة املوايل -

 شرح وتعقيب على اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة : املدرسة األمريكية  -1

ميثل موضوع املدرسة األمريكية منطلق أساسي للطالب يف مقياس املدارس اللسانية، فمن خالهلا يتعرف 

 وكذا أهم األعالم واملفكرين فيها. على الطابع السكاين واللغوي لتشكل اللغات يف أمريكا 

 املقدمة : -2

:"أخذان يف احلصة املاضية بق تناوله يف احلصة املاضية تقولوقفت األستاذة يف بداية احملاضرة على ما س

، وكان أهم النقاط اليت وقفنا عندها وهي أن الدراسات اللغوية يف أمريكا انطالقةة األمريكية و فكرة عن املدرس

 االنطالقة يف أوراب ختتلف عن القارة اجلديدة .

: الدراسة يف أوراب مرت بعدة مراحل فمن املنهج الوصفي إىل املعياري إىل املنطق وروبيةالدراسات األ -

،إىل أن وصلت إىل هناية القرن السابع عشر مع الدراسات عقلي إىل القواعد العامليةاألرسطي إىل املنهج ال

األوىل للدرس اللساين بعد  ، وابلتايل فاالنطالقةاليت أثرت على كل منطقة يف أورابولوجية  التارخيية لالفي
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فردينان سوسري بداية مع الدراسة كانت كلها فيلولوجية حىت فردينان سوسري بداية الدراسة كانت 

 االنطالقة األوىل من املدرسة األملانية ورسالة املاجستري والدكتوراه يف ختصص الفيلولوجيا .

نت ، فاملناطق هناك كاه جمموعة من األوروبينيي وفد إلي:تعترب أمريكا عامل جديد الذالدراسات األمريكية -

لغة شبه اجلزيرة إبيليا واللغة االجنليزية  مها لغتان نزحتا إىل اسبانيا و الربتقال وبريطانيا، فاللغة االسبانية أو 

، وبذلك حدث حلمر أو السكان األصليون ألمريكاأمريكا لتجد أممها  لغة اثلثة وهي لغة اهلنود ا

، فهم قوم ال يشبهون األوروبيني ال يف عاداهتم وال تقاليدهم وال يف األوروبيني واهلنود احلمرام بني اصطد

طريقة تفكريهم وال يف لغتهم اليت مل جيدوا هلا عائلة من العائالت اليت حددها ماركس ميلر  سواء ابلنسبة 

 ل .للغات احلية أو اللغات امليتة اليت مل تعد هلا مكان يف أي دولة من الدو 

كيف يفكر وتقاليده وخلفياته الفكرية و إن الوقوف على الدراسة اللغوية يتطلب فهم املتكلم هبا 

، األوروبيون عرفوا ابلكربايء وعراقة ذلك أهنم ورثة حضارتني راقيتني يف العامل قداته لنتوصل إىل اللغةومعت

دوا عاملا جديدا جيب ، وعندما وجة عندهمومازالت تلك األفكار راسخ، رة الرومانية واحلضارة اليواننيةاحلضا

د من جلب عبيد ، لكن السادة ال يقومون ابألعمال الشاقة  فكان ال بأن يكون هلم، هذه مفروغ منها

  ،وهبذا يكون لديهم لغة رابعة نزحت إىل أمريكا،، فجلبوا أفرادا من جنوب إفريقيايكونون حتت خدمتهم

، والقلة القليلة من اهلنود احلمر السكان األصليون وجنحوا يف األمرلى القضاء ع من وبدأت احلروبفكان ال بد

، ومتكنوا من ذلك بفضل الفيلولوجي ويليام ويتين ليزية أصبحوا بتقاليدهم أوروبينييتكلمون اللغة اإلجن

WILLIAM WHITNEY 1827 - 1894  فاألنثروبولوجيا تدرس العناصر البشرية من ،

اء على اهلنود ال بد من ويليام ويتين قادة اجليش وقال هلم إذا أردمت القض حيث بيئتهم ومعيشتهم نصح

يء  فشيء  استطاعوا القضاء عليهم، ، وكان ذلك فتعلموا لغتهم وتزوجوا منهم وتعلموا تقاليدهم وشاالختالط

وبعد  Franz Boas1858-1942 ، وتوىل الفكرة فيما بعد فرانز بوازوكانت هذه فكرة ويليام ويتين
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كا واالجنليز إىل ذلك وقعت حروب بني األمريكيني أنفسهم ومتوقعهم من ذلك اإلسبان نزحوا إىل جنوب أمري

، فأصبحت الوالايت األمريكية املتحدة إجنليزية أمريكية واجلنوب املكسيك والربازيل تقريبا لغتهم الشمال

جندها ختتلف عن الربيطانية السبب أن اللغة ، وحىت إجنليزية األمريكان بلغة اإلسبان ألن أصلها إسبانية شبيهة

اليت تعايشت ، لكن اإلجنليزية األمريكية أتثرت مبجموع اللغات ة مل تتأثراإلجنليزية عند الربيطانيني نقية نظيف

ه نعرفه أنه أمريكي وليس بريطاين من طريقة ، لذلك عندما نسمع األمريكي حىت إن مل نرامعها يف تلك املنطقة

 .ايت املتحدة األمريكية فيما بعد، وهبذا كان متوقع اللغات وأصبحت اإلجنليزية لغة رمسية للوالاتنطقه لألصو 

كان هذا احلوصلة اليت قدمتها األستاذة يف مقدمتها حول الوالايت املتحدة األمريكية بكل التفاصيل 

بعدما كان بلد اهلنود  ، لتصبح أمريكااليت نزحت إليها خالل تلك الفرتةمن تشكل سكاهنا وعدد اللغات 

 .العديد من األجناس مبختلف لغاهتماحلمر موقع لتجمع 

 العرض :   -3

، وبعدما وضحت الصورة لتشكل الوالايت األمريكية يف تاذة الشرح يف املدرسة األمريكيةواصلت األس

اللسانيات تقول :" سكاهنا ولغاهتا تتعرض لبعض األعالم الذين يشكلون منطلقات ملدارس لسانية شهرية يف عامل 

من الذين أتثروا  بوليام ويتين فرانز بواز وتاله ادوارد سابري مت بنجامني يل وورف مت ليوانرد بلومفيلد و زيغ هاريس 

 كل هذه األمساء عبارة عن نظرايت  ومدارس "  ،وأخريا نوام تشومسكي وغريهم

ولنا يف احلصة املاضية أول مدرسة وهي :"لقد تنابة مبا سبق تناوله من مدارس تقولتذكر األستاذة الطل

بالنسبة له فاملدرسة الوصفية فرانز بواز وقد رأينا أنه أخد الفكرة من وليام ويتين وحاول أن يطور املنهج الوصفي 

، وإمنا النص يفرض عليه طريقة أو منهج لتحليلهأي لغة أو نص يكون بني أيدي الدارسني ال ميكن للدارس أن 

، ومعىن هذا الل هذا النصى الدارس الطريقة واملنهج املالئم ليطبقه عليه ويدرس به أو من خهو الذي يفرض عل

، وإمنا احناز قليال عن بنيوية سوسري  ألن احلرية أصبحت كما رأينا ذلك عند اهلنود والعربفالنص مل يعد رايضيا  
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لية جربية مضبوطة جيب أن حيلل أكثر للنص وخالفا ملا جاء به يلمسلف الذي جعل النص خاضعا للقوانني عق

، بار أن هذا النص غري النص الثاين، فاألديب خيتلف عن العلميمن خالهلا أي نص كان دون أن أنخذ بعني االعت

"أننا إذا أردان نز بواز أكثر من ما جاء به يقول: ، ففراه و كل لغة هلا مظاهرها وخصائصهاوهذه اللغة ليست كهذ

البيئة اليت لى الدارس أن يعيش أو يتعايش مع املتكلمني هبذه اللغة يف بيئتهم "مبعىن أن منتلك انصية اللغة فع

، ودليل الوصفية جنحت إىل درجة كبرية جداواملدرسة  نشأت فيها هذه اللغة"، هذه الفكرة إىل حد ما هي صائبة

ه فرانز بوانز يطبق به يف ، فاملنهج الوصفي الذي جاء ببيون وال تزال سارية إىل حد اآلنذلك تبناها األورو 

، فاللغات األجنبية األخرى كالفرنسية لغة العربية اليت تعد لغة بيئتهاجامعاتنا وهذا ما ملسناه فعال  على غرار ال

لى تربص واالجنليزية وغريها من اللغات األجنبية ال حيق فيها مبناقشة املاجستري والدكتوراه إال إذا حصل الطالب ع

، وهذه الفكرة صائبة ألن كثري من جنبيا، ابإلضافة إال ذلك جيب أن يكون له مشرفا أى األقلملدة ستة أشهر عل

الطلبة وجدانهم بعد سفرهم يعودون حمملني بطاقة كبرية ألن اللغة ال متتلك يف مدرجات اجلامعة  بل متتلك 

 يعرفوها يتحدثون اللغة الفرنسية ابالستعمال وخري دليل على ذلك أبنائنا وأمهاتنا الذين  مل يدخلوا املدارس ومل

، ا معهم لذلك امتلكوا انصية اللغة، السبب الوحيد أهنم تعايشوا مع الفرنسيني وحتدثو سيني أنفسهمأفضل من الفرن

 فإذا أردمت اليوم امتالك اللغة العربية ال بد أن تقرؤا وخري ذلك املداومة على قراءة القران الكرمي .

انز الذي أتثر كثريا بويليام ويتين وأتثر ابلدراسات الوصفية اليت كانت موجودة كانت هذه فكرة فرانز بو 

عند اهلنود أو الربيطانيني يف املنهج التجرييب يف القرن السادس عشر إىل املنهج البنوي يف اكتماله مع فردينا ندي 

 سوسري .

الدراسات األمريكية تقول "سنتناول طبيعة على تنتقل األستاذة إىل شطر آخر من الدرس   لتعرف الطلبة 

أمريكا ألن الدراسات األنرتوبولوجية واألمر الذي جيب الرتكيز عليه  ءيف هذه احلصة جانب آخر تطرق إليها علما

كان ال بد أن منيل إىل تصرفاهتم ،أن االنطالقة يف الدراسات األمريكية هي أنثروبولوجية وليست فيلولوجية
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، هذا ما رأيناه عند األوروبيني و األمريكيني والسبق  االجتماعي والنفسي ملتكلمي اللغةوتصرفاهتم يعين اجلانب 

 كان هلم   "

 مرت املدرسة السلوكية أبمريكا مبرحلتني مها: املدرسة السلوكية يف أمريكا :

 املرحلة األوىل: مع ادوارد سابري وبنجامني يل وورف  

على  ، مبعىن أنه كان متطلعاابري ختصص يف اللغة األملانيةد ساملنهج السلوكي كان أول قطب فيه ادوار 

، كما أنه اهتم اهتماما ابلغا ابلدراسات مه يف جامعة كولومبيا يف نيويورك، تلقى علو الدراسات الفيلولوجية

ات ، وأتثر به مما دفعه إىل القيام بدراست فرانز بوانز  خالل سنوات عديدةاهلندوأوروبية  استمع إىل حماضرا

، وعني مديرا لقسم 1909، حاز على الدكتوراه يف حقل األنثروبولوجيا لسنة هندية-تناولت اللغات األمريكو

، درس هندية-ه يف جمال اللغات األمريكو، حيث اتبع أحباثاملتحف الوطين الكندي يف أواتوا األنثروبولوجيا يف

، ومن مت انتقل إىل جامعة ابل ودرس 1932-1925األنثروبولوجيا يف جامعة شيكاقو يف الفرتة مابني األعوام 

، يعد ادوارد سابري متشبع الثقافات واللغات هذا ما دعاه إىل التفريق بني مبدأين ومت ك حىت اتريخ وفاتههنا

تناوهلما يف حلقة براغ  وركز عليهم من جديد ادوارد سابري ومها أن الصوت ال ميكن دراسته مبعزل عن الداللة 

راء علماء براغ حبذافريها (، أما املبدأ الثاين هو التوأمة اليت آ وظيفته )مبعىن أنه تبىن مباد. و وداللة الصوت يف

بني الدرس الصريف وداللة  ، فال ميكن أن نفصلم األصوات وعلم الصرف أو املفردةدعت إليها مدرسة براغ بني عل

لتكوين ما  أخرىوتكوين معني مع أصوات ، والداللة تكمن يف الوظيفة وداللة الصوت توجد يف تناغم اللفظة

 للغوية عند سوسري .يسمى ابلعالمة ا

، وقد أضاف ورف من أجنح طالب سابري ومرافقيهمل يكن سابري يف هذا االجتاه مبفرده فبنجامني يل و 

اآلخر  :" أن اإلنسان عند تعامله مع السلوكات البشرية يقول الكثري ألفكار سابري ومن بني ما أضافه يف دراسة

، يقول أن اللغة ليست هي الوحيدة إليصال اخلطاب وإمنا هناك حركات للغةخر يستعمل اعند تواصله مع اآل



 والدرس اللغوي واللساين: املفهوم ، اجملال ، املعوقاتالفصل الثالث :                     واقع اللغة الواصفة 
 

 

236 

"، هذه احلركات أو هذه لتفاهم واليت تنجح عملية التواصلوأمور بيولوجية  جسدية خارجة عن نطاق اللغة معززة ل

ا كانت ، دخلت إىل الدرس اللساين لكنهLinguistique Parallèleاألمور مساها ابللسانيات املوازية 

، فهناك جمموعة من اآلايت القرآنية اليت النبوية الشريفة والقران الكرمي ، وهو ما جنده يف السريةموجودة فعال عندان

 . تدعوا إىل هذا التواصل بني املتكلم واملتلقي يف مفهوم  اللسانيني

اها اللسانيني ابللسانيات املوازية هناك حادثة حصلت مع ابإلضافة إىل هذه املعززات التواصل اليت مس 

، فوجد رجال ضريرا وآخر بصحة جيدة يربطه حببل ه وسلم وهو يطوف ابلكعبة املكرمةالرسول صلى هللا علي

قال له خده من ، و  صلى هللا عليه وسلم وقطع احلبل، فذهب إليهم النيببه الكعبة ولكن جيره هبذا احلبل ويطوف

، فيها قيم عديدة أن أبن جتره حببل وأن متسكه من يده ، هذه ليست لغة ألن هناك فرقبه الكعبةيده وطف 

زية املعززة ، هذه من اللسانيات املوافشتان أبن يعانقه وأن جيره حببل ،بط اإلنسانية تتوطد هبذه الطريقةالروا

ع من الدراسة بطريقة مستحدثة كما ملكن مل أتخذ  -اللسانيات املوازية-، فهي موجودة للمعامالت اإلنسانية

ية التواصل بني ، فاللسانيات املوازية مهمة جدا يف تعزيز التفاهم ويف تعزيز عملادوارد سابري وبنجامني يل وورف

 .املتكلم واملتلقي

،فالنسبية لنسبية ردا على ما جاء به يلمسلفمن بني الفرضيات اليت قدمها سابري وورف هي نظرية ا

إلنسان ،ففكر اخيدم اآلخر وكالمها يتطور ابآلخراللغوية تكشف عن العالقة املوجودة بني الفكر واللغة كالمها 

، افات بني األجيال وبني اجملتمعات، وكالمها معا فيه توارد لألفكار وفيه نقل للثقيتطور ابللغة والعكس صحيح

 رت اللغة وال الفكر أخد حقه من الثقافة .ولوال هذا التالحم بني الفكر واللغة ملا تطو 

 1887، ولد بشيكاغو إذ يعترب رمز من رموز اللسانيات ميثل ليوانرد بلوملفيد رائد السلوكية يف أمريكا 

 1906حصل على شهادة ماجستري عام  1903، التحق جبامعة هارفارد سنة واتبع دراسته ابملدينة نفسها

، وقد هاجر إىل أورواب ومكث هبا 1909أين حصل على الدكتوراه يف عام وبعدها انتقل إىل جامعة شيكاغو 

، تركزت لغة األملانية واللسانيات العامة، مت أصبح أستاذا اللفيلولوجيا األملانية وختصص فيهاعاما كامال ودرس ا
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  1914، أصدر سنة يويما اختذ املنحى اللساين البن أحباثه حول القضااي اللسانية التارخيية إال أن اهتمامه سرعان

، شارك بلومفيلد يف أتسيس 1933كتااب بعنوان "مدخل إىل دراسة اللغة " وأعاد نشره يف طبعة موسعة سنة 

هندية -، وقد كان الهتماماته بدراسة اللغة األمريكو، ساهم يف جملتها "اللغة"1924مجعية لسانية أمريكية يف 

، وذلك انسجاما مع النظرية ه اللسانيةأنه أعاد النظر يف أسس مبادئ ، غرييف حتديد اجتاهه اللساين احلديث أثرها

 .WISSالسلوكية يف علم النفس بعد أن التقى أبستاذه يف علم النفس الدكتور ويس 

ون فيها، وأن أي سلوك هتتم السلوكية عنده ابلفكرة القائلة أبن الفروق بني البشر حمكومة ابلبيئة اليت يعيش

عن نفسيته ونفسيته  ، وسلوك املرء يكشفخارجي خاص حيدث بوصفه استجابة ملثري ، أي أنههو رد فعل

، مبعىن أن أي تصرف نفسي لنفسية أن تتوافر على فحص السلوك، لذلك ينبغي على الدراسات اتشكلها بيئته

 لشخص ما يكون نتيجة لظروفه االجتماعية .

، كما سعى إىل م اللغاتديثة على الطرائق تعليلقد عمل بلوملفيد يف إطار تطبيق األساليب اللسانية احل

،فألف كتبا يف تعليم القراءة من أجل املدارس توي على مباد. لوصف اللغات عامةوضع نظام متماسك حي

خلف سابري  1940، ويف عام للمبتدئنياب يف اللغة األملانية كتا  1923االبتدائية يف شيكاغو كما ألف يف سنة 

عن كل نشاط وذلك حىت وفاته عام  1946، غري أن شلال نصفيا أبعده عام جامعة ابل يف تدريس علم اللغة يف

1949 . 

االستفزازية اليت مهدت للمنهج  آرائه، ومن اصب وال للشهرة وكان طلبته أقالءمل يكن بوملفيد طالبا للمن

ري نظاما معقد فقط، وال التوزيعي يقول "ينجم تنوع السلوك اإلنساين الذي  حييط ابلكالم عن كون اجلسم البش

يرمي بلوملفيد من خالل هذا إىل ترقب سلوكات العودة إىل مسلمة الوعي والفكر "يتطلب تفسري هذا التنوع إذن 

، وهذا التحليل ليس منطقي ألن الدراسات أن نعلمه اللغة، وهبذا خالف ما جاء به سابرياملتعلم يف بيئته قبل 

 حىت أنخذ هبا .جيب أن تتحكم على حتليالت منطقية 

 من بني األسس اليت اعتمدها يف دراسته :   
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 راسة الصوت مبعزل عن داللته .د: ال تنحصر الدراسة اللسانية يف ارتباط الصوت اللغوي ابلداللة -1

 : ويقصد هبا األشكال اليت تؤلفها األصوات وهي نوعان :األشكال اللغوية -2

 . Les Formes Libresما يرد مستقال ويؤلف األشكال احلرة  -أ

 ( .Les formes Liéesالثـــــــانـــي ال يرد مستقــــال ويؤلــف األشكــــــــال املقيــــدة )أجزاء الكلمة () -ب

 ( Les Constituants Immédiatesاملؤلفات املباشرة :) -3

 تنقسم مؤلفات الكالم إىل مؤلفات مباشرة ومؤلفات هنائية أو املورفيمات كقولنا مثال :

 ثالث مؤلفات مباشرة                   تساقطت /أوراق / األشجار 

 مؤلفان مباشران  أل / أشجار 

 مؤلفات غري مباشرة  ت / س / ا / ق / ط / ت  

L es enfants / jouent / avec /  le ballon   

 ست مؤلفات مباشرة                

Papa / va / au / marche  

 أربع مؤلفات مباشرة 

للغوية: يقوم بلوملفيد هبذه التجربة: نفرتض وجود جيل وجاك يف نزهة، تشعر جيل النظرية اآللية ا -4

، وأيخذ ابجلوع، وترى تفاحة على الشجرة، فتصدر صوات، يقفز جاك فوق السور، ويتسلق الشجرة

 ، أتكل جيل التفاحة .أي يت هبا إىل جيل ويضعها يف يدهاالتفاحة 

 ه التجربة أن فعل الكالم خيضع للحافز واالستجابة له إذ هناك :يستنتج بلوملفيد من هذ
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 ى ابللسانيات املوازية (.معملية تسبق الكالم )وهو ما يس -

 عملية الكالم )مبعىن التواصل بني املتكلم واملتلقي هي تلك العمليات اليت تسمى ابللسانيات املوازية (.  -

 إحداث عملية تلي عملية الكالم .  -

 :خامتــــة -4

ىل الشجرة ، ألن  لوال أن هناك شخص مار ويرى جيل تنظر إبلوملفيد خاطئة مجلة وتفصيالإن نظرية 

، ومبا أنه صرح أن جيل و جاك كان يف نزهة فالعلماء يقولون أبنه كانت هناك دورة هل يقفز ويقطف التفاحة

املوازية كانت معززة للتفاهم،  نياتختاطبية، ألن املتكلم واملتلقي يعرفان بعضهما البعضويف هذه احلالة فاللسا

اللسانيات املوازية مع اللغة تعزز التواصل وفكرة بلوملفيد خاطئة ألن معرفة السلوك اإلنساين لوحده ال يكفي وال ف

 يكون مبعزل عن اللغة وكالمها يعززان عملية التواصل والتفاهم .

 األسئــلـــة  -5

 ـوبة األستاذأجـ            أسئلـــة الطلــبة         

ة أو صوتية ال ـــة سواء جسديـــهي كل أعمال بيولوجي- ما مفهوم اللسانيات املوازية ؟ -أ

عالقة هلا ابللغة ، تعزز عملية التفاهم والتواصل بني 

لواحد أو بني أفراد األفراد سواء بني أفراد اجملتمع ا

، فالشخص الذي يذهب إىل بلد جمتمعات أخرى

اللسانيات أجنيب مثال ويكون جيهل لغته يستعمل 

فاللسانيات املوازية مهمة جدا يف املوازية ليوصل رسالته،

 العالقات بني البشر .
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اللسانيات املوازية إشارات  الصم  له  -ب

 والبكم ؟

ال ميكن أن حنصر اللسانيات املوازية يف إشارات  -

الصم والبكم يعدها العلماء لغة الصم والبكم وحىت 

ألهنا تكتب من قبل الكفيف وهي لغة عاملية تدخل 

 ضمن اللسانيات املوازية . 

 

النسبية اللغوية هي نظرية من روادها بنجامني يل - ما املقصود ابلنسبية اللغوية ؟  -ت

وورف وسابري اللذان جيدان أن اللغة ال تتطور وال 

ها تتطور وتنتشر هو تنتشر لوحدها وإمنا الذي جيعل

، فاإلنسان املتكلم هبا هو الذي يعمل الفكر البشري

على تطوريها كما أنه هو الذي يعمل على زواهلا 

، ن ابللغة والعكس صحيحوانعدامها فالفكر يتكو 

وافق ال ميكن فصل والعالقة الرابطة بينهما هي عالقة ت

، وهذا التوافق بني الفكر واللغة هو اللغة عن الفكر

ذي يساعد على انتقال الثقافات بني جيل وجيل ال

 وبني جمتمع وجمتمع .

أطلق عليها بنظرية النسبية اللغوية ألن الفكر ليس - ملاذا أطلق عليها بنظرية النسبية ؟  -ث

واحدا عند املتكلمني ابللغة، فهناك تباين وهذا التباين 

 يظهر يف العالقة بني اللغة والفكر .

 :حتليل ومناقشة
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دارس اللسانية املدرسة األمريكية، واليت كانت موضوع يف سلسلة ما يطرحه الربانمج الوزاري ملقياس املأي يت 

، حيث استوفت كل مقاييس العلمية اليت متكن الطالب فيما بعد رسم خلفية فكرية واترخيية حول املدرسة احملاضرة

ريكا ومن مجلة ما ميكن رصده من نقاط اجيابية األمريكية بداية من التشكل السكاين إىل التشكل اللغات داخل أم

اليت طغت على النقاط السلبية بل وإن صح القول أنه مل جند نقاط سلبية  يف احملاضرة وكانت تعكس املستوى 

، لتشكل هبا حلقة من حلقات علومات ومن حيث التسلسل يف طرحهاالتعليم اجلامعي حبذافريه من حيث امل

 كن حصره من احملاسن واإلخفاقات اليت تضمنتها احملاضرة مايلي:، وما مياملدارس اللسانية

الذي يتماشى  من حيث السالمة اللغوية فال ميكننا إال القول أن األستاذة قمة يف األداء اللغوي الفعال -

، وصراحة حىت الطلبة وجدانهم يف مستوى لغوي ال أبس به مقارنة مع اجلامعات مع املستوى اجلامعي

أتعلق األمر من انحية احلضور والذي الحظنا أنه كان مكثف وال من حيث طريقة تعاملهم  األخرى سواء

 مع األستاذة حبيث تشعر أن هناك تناغم بينهم من الناحية اللغوية .

، جاءت احملاضرة على الشكل احلواري الذي يتخلله الكثري من األسئلة اليت استعمال الطريقة احلوارية -

 كيز أوال وإىل استعمال اللغة اثنيا .تدفع الطالب إىل الرت 

ا تقدمي األستاذة إىل اجلانب التارخيي للمدرسة األمريكية والذي استوفت فيه كل املعلومات حول  أمريك -

، مما يضع الطالب يف صورة متكاملة من بداية االختالط اجلنسي إىل من حيث التشكل السكاين واللغوي

 االختالط اللغوي .

ذي كان منصبا على األعالم وتقدمي حملة اترخيية تعرف فيها الطلبة على األعالم وتشكل تركيز األستاذ ال -

 الفكر لديهم .

حظنا تركيز األستاذة على املصطلحات األجنبية وكتابة األعالم ابللغة العربية واللغة الفرنسية وهذا ما ال  -

 ة عند الطالب .، إذ من شأن املصطلح أن يولد لغة واصفغيابه عند األساتذة اآلخرين
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صراحة وحسب تقديران الشخصي مل نلمس نقاط سلبية يف احملاضرة إذ اجتمعت فيها كل االجيابيات اليت 

على نبحث عنها يف مدرجاتنا اجلزائرية مبا فيها من كمية  املعلومات وطريقة إلقائها وتسلسلها وكذا الرتكيز املستمر 

 ن حصر نقطة سلبية واحدة وهي :، إال أننا ميكاألعالم واملصطلحات األجنبية

، وهذا ما توضح لنا من خالل كثرة بية اللغوية واللسانيات املوازيةعدم تقدمي الشرح الكايف للنظرية النس -

 أسئلة الطلبة عليها .

 :جمرايت املقابلة

يف حديث خاص مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل 

 إلعداد الدروس واملنهجية املتبعة يف التطبيق .

 األسئلة : -أ

 تستقون مدونتكم العلمية ؟ أينمن لى ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس، ع -1س

 كيف تفعلون املادة املعرفية املقدمة يف احملاضرة من خالل التطبيق ؟  -2س

 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 قسم األدب العريب ؟ ما رأيكم للطالب اجلزائري يف -4س

 األجــــوبة : -ب

، ومدونيت اخلاصة ختضع للتجديد موعة من الكتب اللسانية املعاصرةنعتمد يف إعداد الدروس إىل جم -1 ج

املستمر واملواكب للتطورات العلمية يف ميدان اللسانيات من خالل امللتقيات والندوات املنظمة عرب الرتاب الوطين 

 البعثات العلمية إىل اخلارج . ويف الدول العربية وكذا
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صراحة حناول من خالل احملاضرة الوقوف على كل اجلوانب النظرية يف الدروس مبا فيها من العوامل التارخيية  -2ج

األعالم وذلك حسب كل تتطلبه احملاضرة من خلفيات فكرية جيب تعليمها أو نقلها للطالب، أما ابلنسبة 

لب وحتفيزه على القراءة من خالل تقدمي حبوث عبارة عن قراءات يف كتب للتطبيقات فنعمد إىل حتبيب الطا

 لسانية متنوعة من خالهلا يتعرف الطالب على الكتاب ويعرف زمالؤه عليه .

 طريقتنا يف التطبيق تعتمد كما قلت سابقا على قراءات يف كتب لسانية على مشارهبا . -3ج

هبا يف قسم األدب اختارته عن قناعة وحب يف املادة، ولكن هذا ال ميكننا أن ننكر أن هناك فئة ال أبس  -4ج

األمريبقى نسيب نوعا ما، فاألغلبية الساحقة التحقت بفرع األدب ألن حتصيلهم يف الباكالوراي مل يكن يسمح 

 الختيار شعب أخرى .

 :06احملاضرة رقم 

طور السنة اخلامسة  ،اللسانيةيف مقياس املدارس ألستاذ أحد احضران مع  2017 نوفمرب 06بتاريخ 

، وقد مت حتديد هذا التاريخ بعد أربع زايرات تنسيقية بيننا وبني الطاقم اإلداري واألستاذ ملدة سنتني متوسط

، جتدر اإلشارة إىل أن هذه ألساتذة حضوران معهم ألسباب خاصةدراستني على التوايل  ذلك لعدم رغبة بعض ا

لعدم رغبة األستاذ يف ذلك واحرتاما لرغبته مل نسجلها وإمنا حضران ومتكنا من احملاضرة مل نتمكن من تسجيلها 

 رصد بعض النقاط اهلامة يف احملاضرة .

 حتليل احملاضرة :

 اجلانب الوصفي للمحاضرة مع التحليل ومناقشة يف األفكار واملفاهيم : -

 تضمنت احملاضرة عدة نقاط أمهها:  

 اخلطة املتبعة :
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 عنوان احملاضرة . -

 (.اط اليت سيتم تناوهلا خالل احلصةاملقدمة ) مت من خالهلا تعريف الطلبة على عنوان احملاضرة وبعض النق -

، مع بعض األسئلة اليت يعمد إليها يل نص الذي يتضمن حمتوى احملاضرةالعرض ) مت من خالله حتل -

 األستاذ للشرح (.

 النقاط اهلامة (.خامتة  )احلوصلة اليت مت الوصول إليها مع تقدمي بعض  -

 شرح وتعقيب على اخلطة املتبعة :

 عنوان احملاضرة : التواصل اللغوي والتواصل العالمي -1

يندرج موضوع التواصل العالمي والتواصل اللغوي ضمن املواضيع املربجمة لطلبة أقسام املدارس العليا 

 استخدامها يف عملية التعليمية التعلمية.  لألدب العريب، فمن خالهلا يتعرف الطالب على أنواع التواصل اليت ميكن 

 املقدمة : -2

، وهي عادة جرت عليها ملفاهيم حول التواصل واللغة عامةجاءت احملاضرة عبارة عن نص يتضمن بعض ا

، مل تكن هناك مقدمة طويلة سوى أن ي، ذلك أنه مقياس نظري تطبيقاحملاضرات اليت يقدمها األستاذ سري كل

اليت سيتم طرحها خالل احلصة يقول :"سنتناول خالل هذه احلصة أنواع التواصل وأنواع   قدم مجلة من املفاهيم

بني أيدينا ونفصل فيه فقرة اللغة اليت تعكس هذا التواصل أو ذاك، وهو ما سنحاول استخراجه من النص املوضوع 

 "ففقرة

 :العـــرض -3

خالله يتم استنتاج النقاط األساسية  كما قلنا سابقا أن احملاضرة كانت عبارة عن نص مقدم للطالب من

 للمحاضرة،ففي هناية كل فقرة يتم تناوهلا يستخرج املفهوم منها والعناصر األساسية املكونة للدرس .
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 :01فقرة رقم 

حلواس ميكن ملا أمكن للعالمات أن تكون متنوعة الطبيعة أصبح هناك أنواع من اللغات :فكل أعضاء ا

اك لغة الشم ولغة اللمس ولغة البصر ولغة السمع ، وهناك لغات كلما قام شخصان ، فهناستخدامها يف خلق لغة

دث بقصد التفاهم واالتصال بينهما: فأضافا معىن من املعاين إىل فعل من األفعال بطريقة االتفاق وأحداث هذا احل

، أو دق و كثرياى اليد يطول أمدها قيال أ، أو ضغطة علجيب ، أو منديل أمحر يطل منفعطر ينشر على ثوب

،أو إطالق أضواء ألعالم البيضاء على شواطئ املصيف، أو رفع ا مدرسة أو إطالق صفارات اإلنذاراجلرس يف

املنارات والسفن ... كل هذه تكون عناصر لغة ما دام هناك  أشخاص قد اتفقوا على استعمال هذه العالمات 

 يف تبادل أمر أو رأي .

 حتليل الفقرة :

يف هناية هذه الفقرة جمموعة من األسئلة احلوارية حول ما مدى استيعاب الطالب للنص يطرح األستاذ 

: أن هناك لغات متنوعة لبية الطلبة على إجابة واحدة وهي، فقد كانت أغقروء يقول:ماذا فهمتم من النص ؟امل

بصر ولغة اللمس وكل هذه ،فهناك لغة الشم ولغة اللغة املنطوقة عرب األصواتومتعددة وال ميكن حصرها فقط يف ال

ن فيها  فهو لغة ــــــت معيــــــــــ، كما أن اتفاق مجاعة على شيء معني كدق جرس املدرسة الذي يدل على وقمتثل لغة

، وأغلبية هذه األمور الغري اللغوية تكون حمط اتفاق مجاعة من تكن منطوقة لكن سامهت يف التواصلحىت وان مل 

 التواصل بينهم .الناس لتسهيل عملية 

 :02فقرة رقم 

ومع ذلك فهناك لغة من اللغات املمكنة تطغى على مجيع ما عداها بتنوع وسائل التعبري اليت يف طوقها 

 وهي اللغة السمعية اليت تسمى أيضا لغة الكالم أو اللغة املنطوقة وقد تصحبها اللغة البصرية يف بعض البصرية يف

ن آ، وهيئة الوجه ترتجم يف ارة عند مجيع الشعوب تقطع الكالم، واإلشكملة هلابعض األحيان، وغالبا ما تكون م
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ة وكذلك كل ، والكتابة بدورها لغة بصريمع الصوت عن االنفعاالت واألفكار، والتعبري ابحلركات لغة بصريةواحد 

تصال عادة اندرة بني ، على أن مثل هذه احلاالت اليت تستخدم فيها اإلشارة للتفاهم واالنظام من نظم اإلشارات

، وإذا كان يف وسع احلركات نقل األفكار  للتعبري عن أبسط أنواع األفكاراألمم املتمدنة وال يلجأ إليها الناس إال

 املنفردة فليس من السهل أن تدل على العالقة بني فكرتني يف ذهن املتكلم .

 حتليل الفقرة :

الفقرة ما الذي يكمن استنتاجه والذي يريد أن يقوله : من خالل يوجه األستاذ لطلبته تساؤال يقول

 الكاتب ؟

 تلخصت حماوالت إجاابت الطلبة فيما يلي :

 تسمى اللغة املنطوقة لغة الكالم أو اللغة امللفوظة . -

 اللغة املنطوقة هي ذات أمهية كربى يف التواصل بني الناس أكثر من اللغة الغري املنطوقة . -

 يف كثري من األحيان اللغة البصرية .اللغة املنطوقة تصحبها  -

 : 03الفقرة 

والفرق بني اللغة بوصفها انقلة لألفكار وبني احلركات واإلشارات الصوتية وما شاكلها هو أن السامع 

يستطيع ابللغة أن يتابع تطور سلسلة من األفكار يف ذهن املتكلم وذلك ألن كل حلقة يف سلسلة تطور الفكر 

 اقبة .تعرب عنها أصوات متع

 حتليل الفقرة :

 من خالل قراءاتكم للفقرة ما الذي  ميكن استنتاجه ؟ 

 تلخصت حماوالت إجاابت الطلبة فيما يلي :
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 هناك فرق بني الصوت املسموع وبني احلركات . -

 من خالل الصوت ميكن للسامع أن يدرك ما الذي يريد القائل قوله . -

 ومنفصلة عن بعضها البعض. األصوات تكون متعاقبة واإلشارات تكون منقطعة -

يتضح أن هناك فرق بني اللغة املنطوقة املسموعة ولغة اإلشارات، وهذا الفرق  إجاابتكمإذن من خالل 

يكمن يف أن الصوت املسموع ميكن للسامع أن يتوضح له من خالله مجلة األفكار اليت يريد أن يعرب عنها املتكلم، 

عزلة  ومتفرقة عن بعضها البعض فإذا مل يقم هبا صاحبها فإنك ال على خالف اإلشارات اليت أت يت بصورة من

 تستطيع أن تدرك مفهومها يف صيغتها املتفرقة .

 :04الفقرة رقم 

إن اللغة مبعناها الضيق مسلك عقلي حركي يتواضع عليه الناس ويقومون به يف حاالت التفكري والتفاهم 

قيام القيام هبذا املسلك فإن املهم أن حيدث التفكري ويتحقق واالتصال ومهما تكن األدوات اليت تستخدم يف 

صوات كانت أو إشارة -ان العالمةـــــــــــــوم اإلنســـــــإذا مل يقــــــا، فـــالتفاهم ويتم االتصال حىت ميكن أن نعترب اللغة مسلك

ره على القيمة ـع غيــــــــق مــــــ، وإذا مل يتفينامعينة أو مدلوال معأي إذا مل يقرر هلا قيمة  –أو إمياءة أو حركة أو فعال 

، مل ة اإلنسان وخبربة غريه من الناسأو املدلول الذي يقرره أو يقررونه للعالمة وإذا مل ترتبط العالمة ومدلوهلا خبرب 

 حيدث التفكري ومل يتحقق التفاهم ومل يتم االتصال .

 حتليل الفقرة :

ملنطوق النص يقول األستاذ : "لقد عرفنا اللغة ال تنحصر يف اجلانب ايواصل الطلبة واألستاذ يف شرح 

، ويف هذه الفقرة حياول أن بني الكاتب شيء مهم يف اللغة وهو معناها ففيما يتلخص وإمنا هناك عدة أوجه للغة

 معىن اللغة وما عالقته ابلتواصل ؟"
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 من مجلة ما مت استخالصه من قبل إجاابت الطلبة ما يلي :

 اللغة خاضعة للعقل . -

 اللغة هي توافق بني الناس وأفراد اجملتمع . -

 اللغة وسيلة مهمة وضرورية للتواصل بني أفراد اجملتمع . -

اللغة حتيا بفضل أفراد اجملتمع كما ميكن أن تزول من جراء ختلي الناس عليها ، قيمة  -

 اللغة حيددها الفرد داخل اجملتمع من خالل االستعمال .

ى مدلول اللغة وقيمتها بني أفراد اجملتمع حيقق وحيدث التفكري والتفاهم االتفاق عل -

 واالتصال .

 خامتة : -4

كن استخالصه من خالل النص أن لكل من التواصل العالمي والتواصل اللغوي مسات متيزمها عن إن ما مي

على لغة العالمة، كما أن  بعضهما البعض، فالتواصل اللغوي يعتمد على اللغة املنطوقة  والتواصل العالمي يعتمد

العالمات ختتلف فهناك عالمات متواضع عليها "الرموز اللغوية" والبعض اآلخر غري متواضع عليها كالدخان 

وامحرار الوجه واخلجل، وبذلك ميكن تصيف العالمة إىل قسمني القسم األول هي عالمات لغوية متواضع عليها 

ها وهي العالمات الطبيعية، فتنوع العالمة أدى ابلضرورة إىل تنوع والقسم الثاين هي عالمات غري متواضع علي

 اللغات فهناك لغة الشم ولغة اللمس والبصر والسمع وغريها من اللغات .

 :التواصل العالمي والتواصل اللغويالفروق املوجودة بني 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

التواصل العالمي يعتمد على نقل أفكار هلا  - كالمها متواضع عليه. -
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 كالمها حيمل معىن يف ذاته،  -

 كالمها يستعمل من أجل التواص  -

معىن، أما التواصل اللغوي ينقل عن طريق 

 سلسلة لغوية .

التواصل العالمي ميكن أن يرتجم إىل لغات  -

متعددة كاللغة البصرية على عكس التواصل 

 اللغوي.

التواصل اللغوي حيز ضيق بينما العالمي تتفق  -

 اجلامعات.عليه 

 العالمات غري منطوقة. -

 التواصل العالمي يعتمد على احلواس اخلمس .      -

 حتليل ومناقشة :

مما ال شك فيه أن موضوع التواصل من املواضيع اليت تعد يف قمة األمهية، فبدون تواص ال ميكن أن 

مراء أنه إذا تغيب هذا ذا كنا نتحدث اليوم عن التواصل داخل حجر الدرس فال إنتعايش وسط أي جمتمع، و 

العملية التعليمية التعُلمية ضاع التعليم وأهدافه البيداغوجية، فتسليط الضوء على التواصل جيعل العنصر الفعال يف 

من الطالب ينفتح على أنواعه وأمهيته، فهذه احملاضرة وان صح القول تعكس النموذج النظري الذي طرح فيه 

اللغوي كما أهنا تضع الطالب يف جو تطبيقي من خالل طبيعة احملاضرة اليت  موضوع التواصل العالمي والتواصل

وما ميكن حصره من احملاسن واإلخفاقات اليت تضمنتها احملاضرة ، أخذت منوذج تواصلي لغوي بني األستاذ والطلبة

 ي:مايل

الطرق املستحبة يف أخذت احملاضرة الطابع احلواري بني األستاذ والطلبة، ولعل  أن هذه الطريقة من  -

 التدريس نتيجة لثمارها، فالطالب من خالهلا يتمرس على االستعمال اللغوي اجل يد.
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إن الطريقة اليت استعملها األستاذ يف حتريك  درسه هي من الطرق اليت جتعل الطالب يركز أكثر ويناقش  -

ابمللل كما حيصل يف بعض يف املفاهيم واألفكار، مما يؤدي ابلضرورة إىل عدم شرود الطلبة وشعورهم 

 احملاضرات ذات الطابع الروتيين.

ال حظنا كذلك من خالل احملاضرة أن االستعمال اللغوي كان جيد ابلنسبة لألستاذ الذي بدا عليه  -

يف سرعة البديهة والعمق  قو فالتمكن والتمرس من انصية اللغة، وحىت الطلبة فقد كان واضحا عليهم الت

 .الذي يعكس تواجدهم يف املدرسة العليا لألساتذة يف التحليل، ولعل  هذا

د يف النص ومل ـــجاءت احملاضرة على شكل نص حتليلي، هذا ما جعل األستاذ يتقيد ابملفاهيم املتواج -

 .أمهات الكتب  ما هو متواجد فعال يفق ـــيعمق ويعزز ما هو موجود يف النص مع ما يتواف

اجلانب النظري كان ضعيف السند من حيث الطابع املفاهيمي للمصطلحات واملفاهيم اليت كان ال بد أن  -

 يسلط عليها الضوء. 

إن موضوع التواصل العالمي من املواضيع اهلامة يف اللسانيات وهو ما يعرف ابللسانيات املوازية، اليت   -

 كان البد أن يشري إليها األستاذ . 

 جمرايت املقابلة:

يف حديث خاص مجعنا يف جمرايت املقابلة ارأتينا طرح بعض األسئلة التوضيحية حول كيفية العمل 

 إلعداد الدروس واملنهجية املتبعة يف التطبيق .

 األسئلة : -ت

 على ماذا تعتمدون يف إعداد الدروس، من أين تستقون مدونتكم العلمية ؟ -1س

 احملاضرة من خالل التطبيق ؟كيف تفعلون املادة املعرفية املقدمة يف   -2س



 والدرس اللغوي واللساين: املفهوم ، اجملال ، املعوقاتالفصل الثالث :                     واقع اللغة الواصفة 
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 ما هي طريقتكم يف التطبيق ؟ -3س

 ما رأيكم للطالب اجلزائري يف قسم األدب العريب ؟ -4س

 األجــــوبة : -ث

صراحة أنه ليست هناك طريقة معينة نعتمد عليها يف إعداد الدروس، وإمنا خنتار ما يناسب الطلبة وما  -1 ج

يتوافق مع الربانمج البيداغوجي، أما فيما خيص املدونة فكأي أستاذ جامعي أو أستاذ متمرس ندعم املدونة 

 مدونتنا إىل التجديد والتنقيح . ابحلصيلة املعرفية املتواجدة يف الساحة العلمية، وبطبيعة احلال تضع 

ابلنسبة لنا ال فرق بني احملاضرة والتطبيق، فاملعلومات اليت تقدم يف التطبيق تكون معززة يف احملاضرة، إذ أن  -2ج

 .ملفاهيم وحتلل من طرف الطلبةاليت نعتمد عليها يف احملاضرة وكما رأيت أتخذ جانب تطبيقي، تناقش فيه االطريقة 

تقوم على حتليل النصوص، نرمي من خالهلا إىل تعليم الطالب املناقشة يف األفكار يف التطبيق  طريقتنا -3ج

 .واملفاهيم، كما حنفزه على االستعمال اللغوي، ليكون مؤهل خلوض جمال التعليم

لألدب  خيلف الطلبة فيما بينهم وهو ما يعرف ابلفروق الفردية، فبحكم خربتنا  نرى أن طلبة املدارس العليا -4ج

العريب خيتلفون مجلة وتفصيال عن طلبة اجلامعة، فطلبة املدارس العليا هم من الطلبة املمتازين يف حني طلبة اجلامعة 

 جتد أن معظمهم  حتصيلهم مل يكن كايف للدخول إىل شعب أخرى وكذا أصحاب املعدالت الضعيفة .
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 :حتليل االستبيان

، اين العريبــــــواصفة يف الدرس اللســــــــــــــــالات تصف اللغة ـــإن احلاجة املاسة يف دراسة تبحث يف معوق   

وقتنا احلايل ذلك أن كثرة املشاكل اليت يعانيها املتعلم ، وال سيما يف إىل إدراج هذه االستبياانت اسهو الدافع األس

، ولعلى شاغلنا األساسي هو كيفية تعليم اللغة العربية بصورة علمية س اللسانيات تتزايد يوما بعد يوميف مقيا

 رف يف حياته العلمية اليت ستصاحبه فيما بعد .ااستثمار كل ما قدم إليه من مع حبيث يتمكن املتعلم مندقيقة

، جعلت من الطلبة يعكسون هذا العجز من مشاكل عديدة يف مقياس اللسانيات يواجه احلرم اجلامعي 

، وهذا ما ملسناه فعال من خالل لسانيات املقدمة من طرف األساتذةخالل نتائجهم وعدم إملامهم الشامل ملادة ال

متكن الطالبة  اليت تعكس ما مدىالعربية  ، وال سيما فيما يتعلق بتمكنهم للغةديد من جامعات اجلزائرزايرتنا للع

، وابلرغم من اجملهودات م للمعارف العلمية اليت تقدم هلموكذا استثماره، واليت تعد أساس حبتناة من اللغة الواصف

،إال أننا نبقى حتت ضعف تطبيق املناهج التعليمية اليت من شأهنا متكني من طرف والوزارة والطاقم اجلامعياملبذولة 

مكنني ، وإذا كنا حبق نسعى جاهدين إلنتاج خنبة من الطلبة متاج يف الوسط التعليمي الَتعُليميعلمني من االندماملت

، ذلك أن التعليمية تسعى إىل يمةالتعلُ ال بد لنا أن نويل عناية كافية للعملية التعليمية  من اللغة يف املقام األول 

بناء املناهج  ى،وعلواللسانيات العامة واللسانيات التطبيقيةوعلم االجتماع مشل العلوم من علم النفس  ربط

، فإذا متكنا من ضبط ملتعلم واملعلم واملادة املعرفيةالبيداغوجية ... ومما ال شك فيه أن التعليمية هي مهزة وصل بينا

 مية أمكننا اخلروج بنتائج مرضية .هذه األمور يف العملية التعلمية التعلُ 

، ابإلضافة إىل لصعوبة املفاهيم املستثمرة فيها ، ذلكاليوم من عدم إقبال الطلبة عليهاإن اللسانيات تعاين 

فيها اليت شكلت فوضى كثرة الرتمجات و عدم مواكبة األساتذة والطلبة للتطورات احلاصلة يف ميدان اللسانيات 

 موجود يف لذي يقدم لنا من تراجم لسانية هو فعال، فأصبح اليوم األساتذة والطالب يف حرية ما إذا كان اعارمة

، والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة هل نقرأ اللسانيات بلغتها اليت جاءت منها لنتعرف الكتب اللغوية األخرى
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على هذا العلم أم أننا نبقى حمصورين يف خانة الرتمجات وما تفرزه من تعددية املصطلحات اليت ابتت تشكل اليوم 

 م اللسانيات الذي أصبح حبق ينزاح عن لغته الواصفة ؟ خطر على عل

تتغيب عن لغتها إن عدم مواكبة األساتذة والطلبة للتطورات احلاصلة يف ميدان اللسانيات جعل منها    

الذي سنطرحه على الطلبة يبني لنا وابألحرى يقربنا من األسباب  ، ولعلى هذا االستبيانالواصفة اللسانية

 ميثل عينة الدراسة عن استعمـــال اللغة اليت ترقى الطالب اجلزائري ابألخص والذي  ئيسية وراء عزوفاحلقيقية والر 

، وهي اللغة اليت تعرب عن نفسها بنفسها أو هي تلك اللغة اليت تشرح نفسها من خالل إىل لغــة املستـــــوى اجلامعي

صرفية وهي كما يطلق عليها اللغة الواصفة أو اللغة لغة صحيحة سليمة األلفاظ اخلالية من األخطاء النحوية وال

 النحوية .

 التحديد الزماين واملكاين للدراسة :

انطلقت هذه الدراسة من خالل توزيع مجلة من االستبياانت على أفراد العينة والذين  اإلطار الزماين : -1

  2017/2016ميثلون طلبة اجلامعات اجلزائرية يف خمتلف الوالايت خالل السنة اجلامعية 

، وقد كانت هذه الفرتة الفعلية لتوزيع االستبياانت متاشيا مع يف أقسام األدب العريب 2017/2018و

 .من حيث األجوبة على االستبياانت ، وذلك للتنويع يف أفراد العينةنا املربجمة لبعض جامعات اجلزائرزايرات

يف اإلجاابت والفئات وذلك للتنويع ت خمتلفة  ارأتينا أن يكون أفراد العينة من والاي اإلطار املكاين : -2

 اء على النحو التايل :العمرية والرتكيبة امليدانية لكل والية وقد ج

 -حسيبة بن بوعلي -جامعة الشلف  -أ

                                                           
: هو عبارة عن جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني ، يتم وضعها يف استمارة ترسل لألشخاص املعنيني  االستبيان

، فوزي -املناهج واإلجراءات –ابلربيد أو جيري تسليمها ابليد متهيدا للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها .)البحث العلمي 
 (210، ص:  1986، 1اإلمارات العربية املتحدة طعبد هللا العكش ، مطبعة العني احلديثة ، 
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 املركز اجلامعي غليزان . -ب

  –أمحد بن بلة  –جامعة وهران  -ت

 جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس .  -ث

 جامعة مصطفى اسطنبويل معسكر .  -ج

 –بوزريعة  –املدرسة العليا لألساتذة  -ح

 مستغامن_ –جامعة عبد احلميد بن ابديس  -خ

 أفراد العينة وحجمها :

جاء اختياران لعينة البحث بصفة عشوائية حبيث مل نعتمد على الطلبة املتفوقني فحسب، بل  أفراد العينة: -أ

وزعت االستبياانت على كافة الطلبة يف املدرجات، ابإلضافة إىل أن العينة كانت متنوعة من والايت 

ثالثة ليسانس خمتلفة حىت حنصل على تنوع يف اإلجاابت، كما أننا وجهنا االستبياانت إىل طلبة السنة ال

وطلبة املاسرت، ذلك أن هذه الفئة  تكون قد تشكلت لديها معارف لسانية مقارنة مع طلبة السنة األوىل 

 والسنة الثانية.   

طالب جامعي وقد وزعت االستبياانت بصيغة متوازية مع  210تكونت عينة البحث من حجم العينة: -ب

الوالايت املذكورة، أما عدد األساتذة الذين  استمارة لكل طالب يف والايت من 35كل جامعة حوايل 

 أساتذة من كل والية .5أستاذ جامعي مبعدل 35وزعت عليهم االستبياانت فقد كان عددهم حوايل 

 )اخلاصة ابملتعلم(حتليل نتائج االستبياانت  :األولاملبحث 

 أوال : البياانت الشخصية :

 01جدول رقم :
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 جنس الطالب : -

 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 ذكر -أ

 أنثى -ب

23 

187 

10 ,95 

89,04 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة:

من أهم وأبرز األسباب  ولعل، راد العينة يطغى على نسبة الذكورمن الواضح أن عدد البنات ابلنسبة ألف

 ما يلي :

 الشعب األدبية . توجه أغلبية الذكور إىل الشعب العلمية أكثر من -1

 رغبة البنات يف التوجه إىل الدراسة اليت تؤمن املهن األكثر احرتاما ابلنسبة للمرأة. -2

، رغبة منهم يف احلصول على ين بعد الفوز بشهادة الباكالورايتوجه أغلبية الشباب إىل اجليش الوط -3

 يوما بعد يوم . ، وال سيما أن نسبة البطالة يف اجلزائر تزداد اكرميا مناصب تضمن هلم عيش

 فوز نسبة البنات يف الباكالوراي أعلى من نسبة الذكور . -4

 توجه أغلبية شباب اجلزائر إىل اهلجرة حنو اخلارج . -5

 طغيان نسبة البنات على الشباب يف اجلزائر . -6

ال حظنا من خالل دراستنا ألفراد العينة أن نسبة الذكور أقل من نسبة البنات إذ جندها ال تتعدى 

األقسام بصورة  داخل، واملالحظ كذلك أن حىت هذه النسبة القليلة املسجلة من الذكور تتواجد %10,95

املشاكل اليت يعانيها األساتذة مع ، وهذه من بعض ك العنصر الفعال الذي ينتظر منهم، إذ ال ميثلون ذلحمتشمة

 فئة الذكور .
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 02اجلدول رقم :

 سن الطلبة  -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 25إىل  18من  -أ

 30إىل  25من  -ب

 40إىل  30من  -ت

 

201 

06 

03 

95,71 

2,85 

1,42 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة:

  سنة 25يالحظ من خالل اجلدول أن أغلبية الطلبة شباب من فئة عمرية ال تتجاوز سن 

 :03اجلدول رقم 

 :جنسية الطلبة  -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة
 اجلزائر   -أ

 سوراي -ب
209 
01 

99,52 
0,47 

 100% 210 اجملمــــــــــوع
 حتليل ومناقشة :
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يالحظ من خالل اجلدول أن كل الطلبة من جنسيات جزائرية ابستثناء طالب واحد من جنسية سوراي رمبا هذا    
، وتعترب نسبة الطلبة اجلزائريني مفيدة من حيث أهنم العديد من السوريني إىل اجلزائر راجع لألزمة السورية وجلوء

 دون تكوين علمي مبين على أسس وقواعد جزائرية موحد يف كل الرتاب الوطين .

 :04اجلدول رقم 

 الوالية : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 شلف ال -أ
 غليزان -ب
 معسكر  -ت
 سيدي بلعباس  -ث
 وهران  -ج
 اجلزائر العاصمة  -ح
 مستغامن  -خ
 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

14,28 
14,28 
14,28 
14,28 
14,28 
14,28 
14,28 

 
 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

يالحظ من خالل النسب احملصل عليها يف اجلدول أهنا متساوية فيما بني الوالايت، ذلك أهنا كانت 

 .  طالب جزائري ميثل والية واحدة وهذا حىت حنصل على نتائج متساوية 30مقصودة، فقد مت اختيار 

 يا :املستوى التعليمي قبل اجلامعة :اثن

 05اجلدول رقم :

 :ختصص املتعلم يف الثانوية  -
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 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 أديب -أ

 علمي -ب

 تقين -ت

 لغات -ث

 وأخرى -ج

158 

24 

3 

24 

1 

75,23 

11,42 

1,42 

11,42 

0,47 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

العلمي والتقين قليلة نسبة  لشعبة األديب ابلثانوية عند طلبة أفراد العينة ، بينما جند فئة ابلرتفاع ملحوظ ا

لمية ، ذلك أن حتصيلهم يف الباكالوراي رمبا كان غري مناسب الختيار شعب عصص األدب العريبيف توجهها لتخ

أهنا  ، ولكن يبقى هذا الشيء نسيب ابلنسبة للطلبة الذين اختاروا املدارس العليا حبكماليت تتطلب املعدالت اجليدة

رغم من أن  نسبة الطلبة من تكوين علمي تبدو قليلة التواجد يف اجلامعة ، وابلتضمن مناصب شغل فور خترجهم

سانيات هم من ميكن أن تضيف الشيء اجلديد للغة عموما وللسانيات خصوصا وال سيما أن أشهر علماء الل

ان ، وحىت اللسانيني العرب جند عبد الرمحان حاج صاحل ككفردينانسوسري وأندري مارتينيه،تكوين علمي ال أديب

 لديه تكوين علمي رايضي .

 06دول رقم :اجل

 دراسة املتعلم للغات األجنبية : -
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 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 الفرنسية  -أ

 االجنليزية -ب

 األملانية  -ت

 االسبانية  -ث

 االيطالية  -ج

 ب +أ -ح

 ت+ب +أ -خ

 ث+ب  +أ -د

 ب+ج+أ -ذ

00 

01 

00 

00 

00 

185 

10 

14 

00 

00 

0,47 

00 

00 

00 

88,09 

4,76 

6,66 

00 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

، ويتوزع أفراد العينة ملعرفتهم للغات سوا اللغات األجنبية يف الثانويةمن الواضح أن كل أفراد العينة قد در 

تدرس يف املرحلة الثانوية األجنبية بني فرنسية واجنليزية وآخرون بني فرنسية واجنليزية وأملانية وغريها من اللغات اليت 

يف شعبة اللغات ، ولكن الواقع يعكس غري ذلك ، فربغم من معرفتهم للغات إال أن طلبة األدب العريب جند جلهم 

، ابلرغم من أن هاتني عاجزين يف مادة اللغات األجنبية، وال سيما الفرنسية واالجنليزية إن مل نقل كلهم يقفون

، فرتض تطبيقها يف املستوى اجلامعي ترافق الطالب طيلة مساره الدراسي واليت ياللغتني خصوصا من اللغات اليت

ي النشأة ، فإذا أردان التعرف على سوسري وأندري مارتينه أو غريهم ــي علم أجنبــوعند حديثنا عن اللسانيات فه
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أصلها  ال من  خالل  اللغات األجنبية اليت تساعده على معرفة احلقائق يففهذا ال يتحقق إال ابلرجوع إىل 

 الرتمجات اليت تظل القارئ وتقف كحاجز بينه وبني املعرفة األصلية يف كثري من األحيان

 07دول رقم :اجل

 مستوى الطالب يف اللغات األجنبية )الفرنسية واالجنليزية ( : -

 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 اجنليزية فرنسية اجنليزية فرنسية اجنليزية فرنسية

 جيد  -أ

 جيد جدا  -ب

 متوسط  -ت

 ضعيف  -ث

15 

29 

44 

122 

 

14 

27 

53 

166 

7,14 

13,80 

20,95 

58,09 

6,66 

12,85 

25,23 

55,23 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

ري يف اللغات األجنبية يظهر من خالل هذه النسب أن الطالب اجلزائري يعاين العجز الكب

، وهذا ما يستدعي معاجلة هذا اإلشكال بتقدمي دروس مكثفة مبقدار ثالث حصص تطبيقية زية(،االجنلي)الفرنسية

، هذا ومع العلم أن اللغات األجنبية لطالب للمطالعة ابللغات األجنبيةيف األسبوع  لتدارك الضعف وملساعدة ا

رفة اللغة الفرنسية لفهم مارتينيه يتطلب من الطالب معمهمة يف اللسانيات فمعرفة التقطيع املزدوج مثال عند أندري 

، كما جتدر اإلشارة إىل قضية املصطلح اليت لزاما على الطالب اإلملام الشامل ابملصطلحات اللسانية ابلغات األمثلة
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متاهة  ، وحىت ال يقع الطالب يفملصطلح اللساين املرتجم ابلعربيةاألجنبية ال سيما أننا أصبحنا اليوم يف فوضى ا

 ال ينزاح عن لغتها الواصفة . ه، كما أن التطلع على اللسانيات من خالل اللغات األجنبية جتعلفوضىهذه ال

 08دول رقم :اجل

 مطالعة الطالب للكتب : -

 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم  -أ

 ال -ب

170 

40 

80,95 

19,05 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

من الطلبة الغري املطالعني واليت تقدر  80,95يالحظ ارتفاع ابلنسبة للطلبة اجمليبني بنعم وتقدر النسبة بـ:
، وال سيما أن هللا عز وجل يف  أساسية علمية لكل طالب وابحث علم، فاملطالعة هي ركيزة 19,05نسبتهم بـ:

فمهارة القراءة هلا أمهية يف حياة املتعلمني إذ جند جل "الطرق 1كتابه الكرمي قال :"اقرأ ابسم ربك الذي خلق "
، ابعتبارها وسيلة لفك رموز قراءة أبكثر جدية وأسرع وقت ممكنالتعليمية والرتبوية قدميها وحديثها هتتم مبهارة ال

لى املهارات اللغة وفهم مضمون الكتابة ولكسب املعلومات واخلربات وتكاد تكون املادة األساسية يف احلصول ع
، كما أهنا أداة من أدوات تكوين خلفية لغوية وفكرية كبرية تقوي شخصية الطالب ويتمكن من فاملطالعة،2"

 االتصال البشري والتعرف على حضارة وفكر األمم األخرى .
، فاللسانيات تتطلب اد معريف خيوله لتشكيل لغة واصفةمن خالل املطالعة يستطيع الطالب تكوين ز 

 واكتساب لغة واصفة لسانية معرف شىت ولتحصيل لغوي ومعريف ة الوفرية لرصد املطالع

 09دول رقم :اجل
                                                           

 01: سورة العلق ،اآلية1
 58ص:، 6،1968،طمصر،ف،دار املعار ملوجه الفين ملدرس اللغة العربية، عبد العليم إبراهيما 2
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 نوعية الكتب اليت يطالعها الطالب  -

 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 ثقافية  -أ

 أدبية  -ب

 لغوية  -ت

 وأخرى -ث

 أ+ب -ج

92 

38 

13 

4 

23 

54,11 

22,35 

7,64 

2,35 

13,52 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

الطلبة من  43,80%، يف حني سجلنا نسبة كبري على الكتب اللغوية واألدبيةيالحظ عدم اإلقبال ال

، هنا يستدعى هذا املوقف غبة الكثري يف شعبة األدب العريب، وهذا ما يوحي بعدم ر املطالعني للكتب الثقافية

، وميكن تفعيل هذا من خالل احلصص التطبيقية بتقدمي سيما لدى الطلبة اجلددحتفيز الطالب على املطالعة وال 

، وهكذا يتعرف الطالب ويعرف زمالئه على الكتاب ويف ءة يف كتاب يف جمال ختصص املقياسلكل طالب قرا

، كما أن العمل هبذه الطريقة حيبب الطالب موعة ال أبس هبا من الكتبعلى جم هناية السنة يكون الطلبة قد تعرفوا

 على املطالعة ويشده لالنتباه والرتكيز .

 10دول رقم :اجل

 أسباب عدم مطالعة الكتب عند الطالب -
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 النسبــة املئــوية التكــــــرارات ت اإلجابةاحتماال

 عدم حتفيز األهل والوسط املدرسي على املطالعة  -أ

 عدم الرغبة وامليول إىل مطالعة الكتب   -ب

عدم وفرة الوقت للمطالعة بسبب االنشغال ابلدراسة وكثافة  -ت

 الربانمج الدراسي 

 ألسباب خاصة -ث

5 

20 

12 

01 

12,50 

50 

35 

2,50 

 100% 40 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

يظهر من خالل النتائج احملصل عليها يف عزوف الطلبة وعدم رغبة الطالب يف املطالعة  إىل العوامل 

،وميكن حصر أسباب ختلي الطالب يف عدم الرغبة دون سبب 50%النفسية الذاتية أوال،كون هذه النسبة مثلث 

 عن مطالعة الكتب إىل العوامل املطوحة يف نظام احلياة العلمية وهي :

 لتحفيز الكايف للمطالعة من قبل األساتذة والوسط األسري .عدم ا -1

عدم التعويد على احلمالت العلمية اليت تذكر الطالب ابألمهية العلمية والنفسية والصحية والعقلية  -2

 للمطالعة .

كثرة الوسائل الرتفيهية وقنوات االتصال االجتماعي ،اليت ابتت تستثمر لألشياء الغري علمية والتافهة إن  -3

 صح القول .

البحوث العلمية دون الرجوع إىل اعتماد عدد كبري من الطلبة على السلخ من شبكة االنرتنيت يف إعداد  -4

 املكتبات ومطالعة الكتب .

 11دول رقم :اجل
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 مستوى الطالب يف الباكالوراي : -

 النسبــة املئــوية التكــــــرارات احتماالت اإلجابة

 جيد جدا  -أ

 جيد   -ب

 مقبول  -ت

18 

40 

152 

8,57 

19,04 

72,38 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

،وهذا ما يعادل حتصيل الطلبة يف الباكالوراي النسب األخرىعلى  72,38%ترجح  نسبة املقبول مبقدار 

هم من  8,57%يف حني جند نسبة قليلة جدا مبعدل جيد جدت واليت تقدر بـ: 11و   10الذي ال يتعدى 

، ابعتبار أن املدرسة تقبل سام املدارس العليا للغة العربيةالذين اختاروا شعبة األدب العربية وابلغالب أهنم طلبة أق

، وهبذا يكون الطلبة املتواجدون يف أقسام األدب هم الطلبة الغري 16و  15و  14,50املتفوقون مبــــعدل :

، فيجدون أنفسهم يف ذلك الطلبة ذوي التخصص العلمي، مبا رىتقدير ميكنهم من اختيار شعب أخحائزون على 

الوراي ، وال سيما أن جامعة اجلزائر تسمح لكل طالب حامل شهادة الباكهذه الشعبة دون حب أو اقتناع هباأمام 

 .10,00ابلدخول إىل اجلامعة حىت وإن كان املعدل 

 اثلثا :اكتشاف مستوى الطالب اجلامعي :

 12جدول رقم :

 أسباب اختيار املتعلم لشعبة األدب العريب  -
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 النسبــة املئــوية ــراراتـالتك احتماالت اإلجابة

 حب االطالع على األدب العريب  -أ

 املعدل غري مناسب الختيار شعب أخرى -ب

 رغبة األولياء -ت

 اإلمكانيات املادية غري مناسبة الختيار شعب أخرى  -ث

 فرص العمل اليت تتيحها شعبة األدب العريب  -ج

117 

32 

28 

13 

20 

55,71 

15,23 

13,33 

6,19 

9,52 

 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

إىل حب االطالع على يالحظ أن نسب اختيار الطلبة لشعبة األدب العريب يف األغلب األعم يرجع 

، فحبب الطالب يف دب من قبل األساتذة يف الثانويةالتأطري اجليد يف األ، ورمبا يكون هذا راجع إىل األدب العريب

هذه املادة وزاده شغف مواصلة الدراسة والبحث يف هذا اجملال إلطالع أوسع وامشل على فنيات هذه اللغة 

عدل غري بدافع أن امل، لتأيت يف املرتبة الثانية أن إقبال الطلبة على هذه الشعبة هو قدسة واليت كرمها القران الكرميامل

، فحني جند جمموعة أخرى لطلبة ذوي التخصص العلمي والتقين، وهذه الفئة متثل امناسب الختيار شعب أخرى

، ونالحظ كذلك يف اجلدول أن نسبة أخرى بة أوليائهم فيها وتوجيههم إليهامن الطلبة اختاروا هذا التخصص لرغ

مبستواهم العلمي كاهلندسة والطب، لتأيت فئة  ختيار شعبة تليقاختارت هذا التخصص نظرا لقلة اإلمكانيات ال

 احلصول على منصب شغل مبا أن مديرية الرتبية والتعليم تفتح من كل سنة جماال للتوظيف .أخري يكون هدفها هو 

 13اجلدول رقم :

 ما مدى استعماالت الطلبة للغة العربية الفصحى بينهم وبني األساتذة والزمالء : -
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات اإلجابة احتماالت

 نعم )أستعمل اللغة العربية يف تعاماليت مع األساتذة والزمالء(. -أ

 ال )أستعمل اللغة العربية يف تعاماليت مع األساتذة والزمالء(. -ب

 

114 

96 

54,28 

45,71 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

ارق بينهما وبني ملتزمني ابللغة العربية الفصحى هي نسبة كبرية جدا والفيالحظ أن نسبة الطلبة الغري 

،ويرجع أغلب األسباب أن كون الطالب مل يتلقى يف مراحله التكوينية األوىل أساسيات اللغة اليت املستعملني قليل

ل التلقني األويل للطفل أتهله ألن يتحلــى هبــا خــالل مشواره الدراسي، وهلذا كان من الواجب احرتام ما يلي خال

 يف املرحلة األوىل من تعليمه :

وجوب تقدمي مادة اللغة العربية يف صورة سهلة مسرية خالية من التعقيد، مبراعاة طاقة الناشئة وحمصوهلم  -1

 اللغوي .

، بل ابلنظر فيها حماولني استخالص ما يصلح منها للتواصل االسرتشاد ابلعاميات، ال بوصفها كذلك -2

، ولكنها اتهت وسط سيل املفردات والرتاكيب ي العاميات مفردات وتراكيب فصيحة، ففلفصيحالعريب ا

،أبيض،أسود...(وهناك كثري من املفردات اليت ميكن تفصيحها صرفة كما يف أمساء األلوان )أمحرالعامية ال

 .1وردها إىل أصوهلا الفصيحة لشيء من الدرس والنظر من أهل االختصاص 

                                                           
 08،ص:2009دراسات يف علم اللغة ،كمال بشر ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،)د.ط(، 1
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، والتحكم يف اللغة الفصحى ا أثرها يف املستقبل على طلبتناعلى اللغة الفصيحة السليمة هل فرتبية الناشئة

من طرف الطالب متكنه من جعل لغته لغة واصفة يستطيع من خالهلا أن يكون له رصيد معريف يناقش به العلوم 

 واملعارف اللغوية على اختالفها .

 14جدول رقم :

 العربية الفصحى :أسباب عدم استعمال اللغة  -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 هل الشعور ابحلرج هو الدافع للتخلي عن اللغة العربية . -أ

 عدم التزام األساتذة أنفسهم ابللغة العربية داخل الدرس . -ب

 أاثر االستعمار وطغيان اللغة الفرنسية على اجملتمع اجلزائري . -ت

 العامية أكثر من الفصحى .سالسة التعبري ابللغة  -ث

 

14 

16 

08 

58 

 

14,58 

16,66 

8,33 

60,41 

 100% 96 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

يالحظ من خالل إجاابت أفراد العينة أن نسبة كبرية ترجع عدم التحدث ابللغة العربية الفصحى واللجوء 

ورمبا هذا راجع أساسا إىل أن األسر اجلزائرية ودون استثناء ، التعبري ابلعامية أكثر من الفصحىإىل العامية لسالسة 

، بل تقابل هذا ابالستهزاء من أبنائها عند حديثهم ها للتحدث ابللغة العربية الفصحىال تعمل على تشجيع أبنائ

ابلفصحى ما يشكل خجل وضعف نفسي وعدم التحدث ابلفصحى أمام الناس، يف حني تعمد بعض األسر إىل 

لراقية املعربة عن التحضر ، ألن يف مفهومهم هي اللغة األجنبية وخاصة الفرنسية يف البيتائها اللغات اتعليم أبن

، وكأن العقلية اجلزائرية ولألسف مل ة لتقوية هذا اجلانب اللغوي فيهم، كما يدخلون أبنائهم املدارس اخلاصوالرقي
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ن بلدان مشال إفريقيا وخباصة اجلزائر واملغرب مل تصنع :" إربيع تنسلخ عن الفرتة االستعمارية ويف هذا يقول حامد

اإلدراك القومي يف مواجهة اللغو الفرنسية من جانب و اللهجات الرببرية من جانب لنفسها فلسفة التعامل مع 

، ولكنها سوف يف تلك اجملتمعات...آخر وكالمها ميلك قوته يف التحدث واألخر قوة االنتماء يف التعامل اليومي

 1ه عقبات كان من املمكن ختطيها بسهولة لو أن قيادة السياسة كانت واعية حبقيقة هذه العقبات "تواج

، عدم استعمال األساتذة أنفسهم هلاكما سجلنا نسبة من الطلبة يرجعون عدم استعماهلم للغة العربية إىل 
شك يتأثر  )الطالب( ومن دون، وهذا األخري كون األستاذ حمل تقليد من الطالبوهنا تكون املعضلة الكربى  

، فإذا كان احلوار بني األستاذ والطالب مبين على اللغة السليمة الصحيحة وهي اللغة بسلوكيات وألفاظ معلمه
 اآلخراليومي وتولد لدية هو  إنتاجهالواصفة اليت يعرب هبا عن لغته الطبيعية أمكن للطالب استثمار هذه اللغة يف 

 كس صحيح .واصفة تنغرس فيه والعلغة 
 15جدول رقم :

 اللغة اليت يستعملها األستاذ داخل الدرس ويف تعامالته مع الطلبة : -
 

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 اللغة العربية الفصحى  -أ

 العـــامية  -ب

 مزيج بني الفصحى والعامية  -ت

 

66 

00 

144 

 

31,42 

00 

68,57 

 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 يل ومناقشة :حتل

                                                           
، ظمها مركز دراسات الوحدة العربية، حبوت ومناقشات الندوة الفكرية اليت نسعدون محادي وآخرون،اللغة العربية والوعي القومي 1

 257،ص:2،1986،طلبنان،بريوت،عربيةمركز دراسات الوحدة ال
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، زيج اللغوي بني العامية والفصحىنستنتج أن أغلبية األساتذة يف احلرم اجلامعي يعمدون إىل استعمال امل

، ومن هنا إلقائهوهبذا يكون األستاذ وبدون شك ينزاح عن اللغة الواصفة املشكلة للدرس اللغوي الذي هو بصدد 

لواصفة اليت تؤدي به الكتساب زاد لغوي يكون قادرا على مواكبة تتولد لدى الطالب لغة ال عالقة هلا ابللغة ا

،فالبعض يكون مصرا على استعمال أمجل ف من أستاذ إىل آخرالنسبة ختتل، وهذه علوم واملعارف اللغوية واملعرفيةال

سواء كانت ، فهذه العادات اللفظية ا عن ما يريد أن يوصله إىل طلبتهالعبارات اللغوية الفصيحة ليعرب من خالهل

لغوية أو عامية هلا أثرها على الطالب اجلامعي خالل دراسته ومن بعد خترجه يف حياته ومشواره العلمي والعملي 

 ، والبليغ منحشوان أدمغتنا ابلقصائد واألمثال"كالمنا أكثر استجابة للعادات اللفظية الراسخة يف أنفسنا فلقد 

، فتكونت ادلنا احلديث مع األلوف من الناس، وتبالعشرات من الكتبالشعر والنثر وحفظنا من األقوال، وطالعنا 

 .1لدينا نتيجة لذلك عادات لفظية تسهل علينا عملية التعامل اليومي "

 تتكون لغة  الطالب من أمرين اثنني أساسيني ومها :

كثري من األحيان   ، واليت تعرف يفد ابللغة الفصيحة السليمة النقيةالوسط التعليمي والذي يلزم عليه التقي -

 ابللغة الواصفة .

، حىت تتشكل لدية لغة واصفة يبكثرة املطالعة تولد زاد لغوي ال غىن عنه يف حياة الباحث والطالب األد -

 سليمة يستطيع من خالهلا التعبري عن لغته الطبيعية )العامية(.

 رابعا : البياانت اخلاصة بعالقة الطالب ابللسانيات :

 16جدول رقم :

 ترتيب أعالم اللسانيات حسب التسلسل الزمين : -

                                                           
 178(،ص:،)د.ط(،)د.تحماضرات يف علم النفس اللغوي، حنيفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 X خطأ صحيح X خطأ صحيح

 فردينانسوسري -أ

 أندري مارتينيه -ب

 ليوانرد بلومفليد -ت

 تشومسكي -ث

158 

84 

99 

62 

05 

79 

64 

101 

 

 

47 

75,23 

40,00 

57,14 

29,52 

2,38 

37,61 

30,47 

48,09 

 

22,38 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

يالحظ من هذه النسب أن معرفة الطالب ألعالم اللسانيات وحسب التسلسل الزمين لكل عامل لغوي 

تبدوا انقصة جدا، ومن خالل اجلدول جند أن أفراد العينة ال يعرفون من أعالم اللسانيات سوى سوسري ابعتباره 

مبعىن أن  1916، ابلرغم من أن أحباث سوسري مل تنشر إال بعد وفاته سنة اللغة العامل من أرسى قواعد علم أو 

، لسانيات مل تقف عند أفكار سوسريفكر هذا الرجل مل يطرأ عليه جديد ومل يتطور يف حني أن حلقة البحث يف ال

اء املذكورة يف االستبيان ، وابلرغم من أن هذه األمسية وخلفية متاشت عليها اللسانياتولكن اعتمدت أفكاره كأرض

، ويعد هذا من ،إال أهنا مل ترسخ يف دهنهاللغةترافق الطالب طيلة مساره الدراسي منذ بدايته مع مقياس علم 

، واليت من شأهنا أن تكسب ت كمادة علمية يف احلياة اليوميةنقائص معوقات اللسانيات وعدم تفعيل اللسانيا

 ، وهذا ما نفتقده يف جامعاتنا .م وأفكارهم لتصل إىل العلم نفسهالطالب لغة واصفة تنطلق من األعال

 17جدول رقم :

 هل اللسانيات علم أجنيب أم عريب : -
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 أجنيب -أ

 عريب  -ب

  X -ت

172 

30 

8 

81,90 

14,28 

3,80 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

إجاابت أفراد العينةأهنم يدركون أن علم اللسانيات قبل أن يكون متداوال عند العرب  يتضح من خالل 
، فمعرفة الطالب لألصول األوىل اليت انبثق منها علم اللسانيات جتعل هتمام  اللغويني واملفكرين الغربكان حمط ا

ومن هنا  انتقاله وظهورها عند العرب؛ة قبل منه يتحكم يف أساسيات هذا العلم الذي يعترب وليد البيئة األجنبي
، فإذا كان الغربيون استها يتغري من دون شك عند العربجتدر اإلشارة إىل أن نظرة الغرب إىل مفهوم اللغة ودر 

، فإن العرب كانت دراستهم األوىل للغة خدمة 1يرمون إىل دراسة اللغة دراسة علمية بعيدة عن النزعة الذاتية 
 وأداءا .للقران الكرمي فهما 

 18جدول رقم :

 هل اللسانيات علم حديث أو قدمي : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 حــديث -أ

 قـــدمي   -ب

 X  -ت

75 

110 

25 

35,71 

52,38 

11 ,90 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :
                                                           

 62،ص:  2011، 1ينظر: مقدمة يف اللسانيات ،عاطف فضل حممد ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،ط 1
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اللسانيات هو علم حديث النشأة ومثلث هذه  نإن إجاابت أفراد العينة غري مستقرة إذ تتضارب فئة أب
، ابلرغم من أن مجيع املقاييس اللسانية تنوه إىل أن طالب جزائري 100%من أصل  35,71%الفئة بـ:

، الدراسات اللغوية عند األمم شىت اللسانيات هو علم قدمي إذ جند له أثر ابرز ا يف الدراسات القدمية "ظهرت
ىن وقواعد اللغة وتصنيف با على البحث يف أصل اللغات والعالقة بني اللفظ واملعوكان حمور هذه الدراسات منص

، أما ابلنسبة للفئة الثانية اليت تعي أن 1، وعلى الكتابة كاللغة السومرية اليت عرف خطها ابملسماري "مفرداهتا
يف  ثلتمتأما النسبة املتبقية واليت ،والعرب...والرومان واليوانن كاهلنودجذور الدراسات اللغوية متتد إىل عهود سابقة  

، وهو األمر الذي يثبت أن هؤوالء الطلبة ال يعرفون ما إذا  عزفت عن اإلجابة على هذا السؤال فقد 90, %11
 كان علم اللغة حديث الظهور أم أنه ميتد جبذوره إىل الوراء أي أنه قدمي .

 19:اجلدول رقم 

 حتليل اإلجابة عن السؤال السابق : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

إذا كانت اإلجابة حبديث  -أ

 على يد من ظهر .

اإلجاابت  على يد سوسري X اإلجاابت اخلاطئة على يد سوسري

 اخلاطئة

X 

61 6 8 29,04 2,85 3 ,80 

إذا كانت اإلجابة بقدمي  -ب

 أبي اجملتمعات ظهر .

اإلجاابت  اهلنود،اليوانن .... X اخلاطئةاإلجاابت  اهلنود،اليوانن ....

 اخلاطئة

X 

52 34 24 24,76 16,19 11,42 

 11,90 25 األوراق الفارغة  -ت

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

                                                           
 18ص:،عاطف فضل حممد ،سانياتينظر: مقدمة يف الل1
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كانت حمط اهتمام   يتضح من خالل النسب احملصل عليها أن أفراد العينة ال يدركون أن اللسانيات

،أما ابلنسبة لإلجاابت األخرى فرتاوحت بني فئة عزفت 24,76%نسبة قليلة منهم قدرت بـ: ، إالالعصور القدمية

دانن متاما عن اإلجابة على السؤال وفئة اثنية أرجعت أن ابلبدايت األوىل للسانيات كانت مع العامل اللغوي فر 

ري تعد جتربة ال واعية يف ، وابلرغم من أن املرحلة التارخيية اليت سبقت سوسسوسري، يف القرن التاسع عشر

اللسانيات أال أننا ال ميكن جتاهل هذه الفرتة ألهنا شكلت منطلق للبحث يف جمال اللسانيات " بعدما كان لغويي 

،مت جاء سوسري يف مطلع القرن العشرين فوجه إىل البحوث التارخيية واملقارنة القرن التاسع عشر وجهوا اهتماماهتم

، وحدد للباحثني املنهج الذي ينبغي استخدامه يف دراستها وهو ما يعرف لغات احليةهتمامات إىل دراسة الاال

 1ابملنهج الوصفي " اآلن

 20اجلدول رقم :

 هل كان هناك تفكري لساين قدمي : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

 X -ت

 

122 

35 

53 

58,09 

16,66 

25,23 

 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

                                                           
 06،ص: 2000،)د.ط(،مصر،القاهرة،دار الفكر العريب،حممد حسن عبد العزيز،مدخل إىل علم اللغة1
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نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الطلبة الذين يرون أنه كان هناك تفكري لساين قدمي تزايدت خالفا 

على اجلدول السابق والذي ميثل نفس السؤال بطريقة أخرى إذ كانت نسبة الطلبة احملبني بنعم "كان هناك تفكري 

 .الب، هذا ما يعكس عدم تركيز الط24,76ابقة واليت قدرت بـ:، مقارنة مع اإلجابة الس 09, 58لساين قدمي" 

، فقد حاول ـى ما قبل امليالد إىل يومنا هذاإن البحث اللغوي مل يقتصر على فرتة معينة بل جنده ميتـد إلـ

، فعزل طفلني عزال اتما عن عاملأحد الفراعنة املسمى "أيسمتيك" أن يثبت أن اللغة املصرية هي أقدم لغات ال

، فخاب ظنه حني مسعهما ينطقان بكلمة من لغة أخرى هي اللغة الفرينجية س، وانتظر شهورا أن ينطقا بكالمالنا

 .1ومعناها اخلبز  BECOSإحدى لغات العامل القدمية 

 21اجلدول رقم :

 إليك جمموعة من املصطلحات حدد مع من ظهرت.  -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 X خطأ صحيح X خطأ حصحي

 الدال واملدلول -أ

 التوليدية    -ب

 التوزيعية   -ت

 اعتباطية العالمة   -ث

160 

128 

77 

91 

07 

23 

39 

29 

43 

59 

94 

90 

76,19 

60,95 

36 ,66 

43,33 

3,33 

10,95 

18,57 

13,80 

20,47 

28,09 

44,76 

42,85 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

                                                           
 13،ص:عاطف فضل حممد،مقدمة يف اللسانيات 1
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، ذلك أن نسبة  متمكنني من املصطلحات اللسانيةيبدوا من خالل اجلدول غريغالبية الطلبة وكما 

، ابلرغم من أن املصطلحات اللسانية ونسيبتها إىل تزايد من مصطلح آلخراإلجاابت اخلاطئة وعدم اإلجابة ت

 إعالمها أمر ضروري الكتساب لغة واصفة متكن الطالب من التقرب إىل املعرفة العلمية .

،يقول أمربتوا رائد اللسانياتبية الطلبة إىل أن مصطلح الدال واملدلول هو من صنع سوسري لقد ذهب أغل

إيكو :" ال ميكن أن ننكر أن التيار البنيوي هو الذي وفر يف القرن العشرين الشروط  األساسية لدراسة 

،إذ عرفت الدال واملدلولساسيني هلا ومها ، فنظرية العالمة مل تكن حتمل يف السابق املكوننني األ1العالمات"

وابلرغم من هذا التمييز إال أن   2الدراسات الرواقية "ثنائية الطبيعة واملعىن مميزين يف اللغة بني الدال واملدلول "

 3"املدلول مل يكن صورة ذهنية بشكل كامل بل كان شيئا ما يف ذهن املتكلم واملستمع يقابل نطقا معينا يف اللغة "

، ولكن سوسري وضعه حمط وأنظار الدراسات اللغوية القدميةملدلول كان حمط اهتمام ن مصطلح الدال واإ

 اهتمامات الدراسات اللسانية احلديثة وموضوعها .

: يرجع مصطلح التوليد إىل تشومسكي وهو الذي أحدث ثورة وتغيري جدري يف اللسانيات الوصفية التوليدية 

" معلنا بذلك عن منهج SyntacticSturturesالرتكيبية عندما أصدر مؤلفه الشهري "البىن 1957عام 

 .4جديد لدراسة اللغة أطلق عليه اسم القواعد التوليدية التحويلية 

 22اجلدول رقم :

                                                           
 ،يروت ب،املركز الثقايف العريب، سعيد الغامني :راجع النص ،بنكراد سعيد تر: ،حتليل املفهوم واترخية، أمربتوا إيكو العالمة:1

 115ص:  ،1،2007،طلبنان
 37ص:ر،ه. روبنز، ،موجز اتريخ اللغة يف الغرب 2
 37،:املرجع نفسه 3
ال متناه من  ،أي القدرة اليت ميتلكها كل إنسان لتكوين وفهم عدديد على اجلانب اإلبداعي يف اللغةمصطلح التول التوليد :يدل

، وكل هذا يصدر عن اإلنسان بطريقة طبيعية دون شعور من بتطبيق ا اجلمل اليت ال يستعملها من قبل، مبا فيهاجلمل يف لغته األم
 (206،ص:أمحد مؤمنوالتطور، قواعد حنوية معينة )اللسانيات النشأة

  202،ص:أمحد مؤمن،راللسانيات النشأة والتطو  4
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 هل تطالع يف جمال اللسانيات : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

84 

126 

40 

60 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

 ، ابلرغم من أن احلصص التطبيقيةزائرنالحظ من خالل اجلدول أن نسبة املطالعة قليلة جدا عند طلبة اجل
، ولكن الشيء املالحظ لذى فئة كبرية منهم أهنم يرجعون إىل السلخ املباشر من املربجمة تدفعهم إىل اجناز حبوث

، هذا يف الطالب يستعني هبا يف إجناز حبثهشبكة االنرتنيت دون العودة إىل الكتب واملراجع اليت من املفرتض أن 
 . مة التعليم والعلم حبد ذاتهمن قيغياب املراقبة والعقاب الذي ينتج من جراء مثل هذه التصرفات السلبية اليت حتط 

 23اجلدول رقم :

 أبي لغات تطالع : -
 

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 العربية  -أ

 الفرنسية   -ب

 االجنليزية  -ت

 ب+ أ -ث

 

87 

03 

00 

03 

92,85 

3,57 

00 

3,57 

 100% 84 اجملمــــــــــوع
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 حتليل ومناقشة :

، لب اجلزائري تكون ابللغة العربيةيف اجلدول أن أغلبية مطالعة الطااملالحظ من النسب احملصل عليها 

، وأن الرتمجات ال ميكن أن ن علم اللسانيات هو أجنيب املنشأن أـ، ابلرغم مقليلة جدا تطالع ابلغات األجنبيةوفئة 

بب الرئيسي إىل عدم ، ولعلى السجند التوعية يف هذا اجملال قليلةتوصل للقارئ كل املفاهيم حبذافريها إال أننا 

،إذ جند أن حوظ فيما يتعلق ابللغات األجنبيةمطالعة الطالب ابلغات األجنبية يعود أساسا إىل نقص التكوين املل

أغلبية الطلبة ال يتقنون اللغات األجنبية وحىت إن كانت لديهم بعض القدرات اللغوية مشافهة ال تعكس مردودهم 

 يمة مما يشكل لديهم عجز يف املطالعة ابللغة األجنبية .يف الكتابة الصحيحة والقراءة السل

 24اجلدول رقم :

 :تعريف اللسانيات  -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 خطأ -أ

 صحيح -ب

 X  -ت

130 

22 

58 

61,90 

10,47 

27,61 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 ليل ومناقشة :حت

نالحظ من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أن تعريفات الطلبة لعلم اللسانيات تباينت بني 

دراسة اللغة لذاهتا  ، واليت احنصرت تعريفاهتا للسانيات على أهنا%61,90إجاابتصحيحة واليت مثلت نسبة 
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رنة مع التعريفات القدمية واحلديثة ، مقلم اللسانيات هو تعريف خمتصر جدا، وهذا التعريف ابلنسبة لعوألجل ذاهتا

 لعلم اللغة ومن مجلة التعريفات احلديثة للسانيات مايلي :

،أو فة الذي يدرس اللغات دراسة علميةك الفرع من املعر ــــ،أو ذلةــــــة اإلنسانيـــــــــة للغــــــة العلميـــــالدراس "هي

اللغة وحبثها عن طريق املالحظات املنظمة والتجريبية اليت ميكن  ، ونعين ابلعلمية دراسةعلميدراسة اللغة على حنو 

 .1إثباهتا ابالستناد إىل نظرية عامة ما لبنية اللغة 

كما توجد نسبة أخرى ال يستهان هبا عزفت عن اإلجابة،   10,47%وإجاابت خاطئة واليت قدرت بـ:

 فئة املتبقية فعزفت عن اإلجابة ، أما الاملقدمة إليهمللمادة هذا ما يبني أن هناك فئة تدرس دون تركيز ووعي كايف  

 خامسا:البياانت اخلاصة بنظرة الطالب لألستاذ اجلامعي :

 25اجلدول رقم :

 هل طريقة األستاذ تساعدك على التحصيل املعريف : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

 

172 

38 

81,90 

18,09 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

                                                           
 63و  62، ص: 2011، 1،طر والتوزيع، عمان،دار املسرية للنشمقدمة يف اللسانيات، عاطف فضل حممد 1
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من الطلبة تساعدهم الطريقة اليت  81,90%يتبني من خالل النتائج احملصل عليها يف اجلدول أن نسبة 

يستعملها األستاذ أثناء قيامه بشرح الدرس مما يسهل على الطالب القدرة على الفهم واستيعاب املادة املقدمة 

 وسرتسخها يف ذهنه ويف هذا جند طرق تعليمية كثرية ومتنوعة زمنها :

،أي انتقال املعلومات ني املعرفة للمتعلمنيتمد على تلقوهي من الطرق التعليمية اليت تع الطريقة اإللقائية: -أ

 واملعارف من أدهان املعلم إىل أهان املتعلمني .

تعمل هذه الطريقة على أساس مهم وهو تعليم اللغة كوحدة تتكامل أجزاؤها منذ  :التكامليةالطريقة  -ب

 ال كأجزاء منفصلة .اخلطوة األوىل لتعليمها وتنمو يف مدراجها املتباينة ككل وحدته 

، وفيها يكون االعتماد نفس ما حتمله الطريقة اإللقائية وهي حتمل يف معطياهتا الطريقة التلقينية : -ت

، بينما يشكل الطالب اجلانب السليب يف العملية التعليمية وال دة معرفيةالكلي على ما يقدمه املعلم من ما

 دخل له يف مناقشة املادة املعرفية  .

،  يث تشده إىل االنتباه  والتفكريطرق اليت يلقى فيها الطالب نفسه حبوهي من ال الطريقة احلوارية : -ث

، عاب املعلومات وسرتسخها يف الذهن، وتقوي من انتباهه وسرعة بديهتهكما أهنا تساعده على استي

 وكل هذه األمور جتعل من الطالب يشعر أنه ساهم يف سري الدرس .

، كما أهنا من الطرق طالب للتقصي واستقراء احلقيقةلل هي من الطرق املشجع الطريقة االستقرائية :  -ج
 . 1اليت تبدأ ابجلزئيات لتصل إىل الكليات أي القواعد العامة 

 26اجلدول رقم :

 اجنليزية"-هل يستعني األستاذ ابملفردات األجنبية "فرنسية -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 73,80 155 نعم -أ

                                                           
 62و 58،ص:صاحل بلعيد،دروس يف اللسانيات التطبيقية 1
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 ال -ب

 

55 26,19 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

يالحظ من خالل النسب احملصل عليها أن أغلبية األساتذة يستعملون املفردات األجنبية على حسب 

إن  1آراء الطلبة "إن االقتباس من األمم املرتقية دليل على النباهة ال كما يضن البله من أن يف االقتباس غضاضة"

إدراج املصطلح األجنيب ال يقلل من شأن اللغة العربية بل يؤكد على " عالقة التداخل بني املصطلح املرتمجة 

الرتمجات العديدة ، ومبا أن املصطلح اللساين يعيش فوضى إزاء 2واإلقرار أبن املصطلح يولد وحييا ابالستعمال "

جنيب لتقوية وتعزيز لغته الواصفة اليت نسعى إليصاهلا ، ال بد من تعريف الطالب ابملصطلح األللمصطلح الواحد

 ابلطريقة الصحيحة املتكاملة للطالب .

 27اجلدول رقم :

هل يقدم األستاذ الكلمات املفتاحية اللسانية اليت متكنك من الغوص يف معامل علم اللسانيات حبيث  -

 تستطيع مطالعة الكتب دون عائق لفظي :

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

144 

66 

68,57 

31,42 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

                                                           
 27،ص:1،2007،طبريوت، لبنان،اجلزائري، دار ابن حزمة ، أبو بكر بلقاسم ضيف الكايف يف اللغ 1
 05ص:حسن درير، ، الرتمجة واملصطلح اللساين 2
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 حتليل ومناقشة :

ساتذة يقدمون جل الكلمات يرون أن األمن الطلبة  68,57% يبدوا من خالل اجلدول أن نسبة

، وبدون العلوم هي مصطلحاهتاك أن مفاتيح ، ذلالب ليتمكن من أي علم يظهر أمامهاملفتاحية اليت تساعد الط

، واللغة الواصفة أساسا تعتمد على املصطلح املنتقي م وال يكتب له الدوام واالستمرارمصطلح ال يستقيم العل

بعناية، وعلى اللغة املهذبة لتمكني الطالب من اللغة الواصفة ال بد له أن يكون ملما بكل املصطلحات واملفاهيم 

وهي نسبة  31,42%،أما الفئة الثانية من الطلبة واليت متثلت نسبتهم بـ:ة اللغة الواصفةه من امتالك انصياليت أتهل

نعدمة وغري كافية قريبة من النصف يرون أن الكلمات املفتاحية املقدمة من قبل األساتذة قليلة إن مل نقل شبه م

تشكل عائق يف عدم تقدمي ، وهذا ما يستدعي منا الوقوف على بعض النقاط األساسية اليت للطالب اجلامعي

 األساتذة للكم الكايف من املصطلحات املفتاحية اخلاصة ابملادة املعرفية وهي كالتايل : 

، فاألستاذ وابلرغم من اجتهاده يف تقدمي مقاييس خارج منافية متاما لتخصصاهتميف مقاييس  أساتذة إدراج -1

 ادة املعرفية املقدمة .الكايف ابمل اإلملامختصصه إال أنه يبقى لديه ضعف من حيث 

،لعدم إملامهم اعتماد األساتذة على أبسط املفاهيم واملصطلحات أو اقتصارهم على جمموعة حمددة منها -2

 الشامل ابملادة املعرفية املقدمة.

فوضى املصطلح اللساين يف ظل تعددية الرتمجات إزاء املصطلح اللساين األجنيب الواحد مما يولد نوع من  -3

 املسح الشامل جلميع املصطلحات اللسانية . االرتباك وعدم

 28اجلدول رقم :

 هل يعمل األستاذ بطريقة خمتلطة يف تقدمي املادة املعرفية : -
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

 

115 

95 

54,76 

45,23 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

، ة خمتلطة يف عرض املادة املعرفيةكما هو مبني يف اجلدول أن األساتذة يعملون بطريقترجع أغلبية الطلبة  
، فرتى أن الطريقة ليست خمتلطة 45,23%أما الفئة األخرى شكلت نسبة  54,76%ومثلت هذه الفئة بنسبة 

إىل تشويش ذهن يف عرض املادة املعرفية يؤدي بصيغة مباشرة  -الطريقة املختلطة–ال مراء أن مثل هذه الطرق 
، على خالف الطريقة ملقدمة تتطاير وال ترسخ يف الذهنالطالب وعدم قدرته على الرتكيز مما جيعل من املعلومات ا

، ومن أمثلة ذلك أنه ال ميكن الكليات والنتائج القواعد العامةاملسرتسلة املنظمة اليت تبدأ من اجلزئيات لتنتهي إىل 
ت أن نستعرض املدارس اللسانية دون البدء املفاهيم األساسية للسانيات من وحنن بصدد تدريس مادة اللسانيا

 حــيث النــشأة والرواد ...
 29اجلدول رقم :

 نوعية األلفاظ اليت يستخدمها األستاذ : -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 لسانــــية -أ

 خمتلطة -ب

 

109 

101 

51,90 

48,09 

 100% 210 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :
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، الفئة األوىل ترى األلفاظ اليت طلبة انقسمت إىل فئتني متقاربتنينالحظ من خالل اجلدول أن أراء ال

 ، أما النسبة الثانية فرتى أن األلفاظ املعتمدة غري لسانية خمتلطة .ستعملها األستاذ هي ألفاظ لسانيةي

، واستخدام األساتذة مزيج ه اليت تعرفه لدى مجهور املتلقنيبإن لكل علم املصطلحات واأللفاظ اخلاصة 

م ـــــــــذا العلـــــاظ هـــــيفرق بني ألفاهة العلوم وال جيعله ــــخمتلط من األلفاظ يؤدي دون شك إىل ضياع الطالب يف مت

ة ، وال سيما أن قضية املصطلح اليوم تعد حديث شائك دون شجون خصوصا أن فوضى ترمجأو ذاك

 املصطلحات أفقدهتم املصداقية وجردهتم من لغتهم الواصفة .

 حتليل نتائج االستبيان اخلاص ابألستاذ :املبحث الثاين: 

 أوال : البياانت الشخصية :

 01جدول رقم :

 جنس األستاذ : -1

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 ذكر -أ

 أنثى -ب

 

20 

15 

57 ,14 

42,85 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :
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ابلنسبة  57,14%يالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الذكور تفوق عدد اإلانث حيث تقدر بـ: 

ولعلى هذا ما نالحظه فعال يف اجلامعات اجلزائرية وهو طغيان نسبة ابلنسبة لإلانث  42,85%للذكور و

 لألسباب التالية : األساتذة الذكور على اإلانث ورمبا هذا راجع

 عدم تفرع فئة النساء للدراسات ما بعد التدرج حبكم كثرة االنشغاالت احلياتية على اختالفها وتنوعها . -

التفرغ التام للرجال للدراسات ما بعد التدرج نظرا لوفرة الوقت واكتساب خربات مهنية وعلمية تسمح هلم  -

 ابجتياز ما بعد التدرج .

 بشهادات الليسانس للحصول على عمل وفقط .اكتفاء بعض اإلانث  -

 عدم رغبة أغلبية اإلانث يف مواصلة الدراسة للتفرغ للحياة العائلية . -

 02جدول رقم :

 السن : -3

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 45إىل 35من  -أ

 50إىل 45من  -ب

 فما فوق   50من  -ت

10 

15 

10 

28,57 

42,85 

28,57 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الكهولة هي املرتفعة مقارنة مع النسب العمرية األخرى حبيث قدرت 

 وهي نسبة متواجدة فعال يف جامعات اجلزائر ورمبا هذا راجع لألسباب التالية : 42,85%بـ:
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 اء مستقبلهم  مت استكمال مشوارهم الدراسي .اهتمام بعض األساتذة ابحلصول على عمل  وبن -

عن الدراسة رغبة منهم لتأسيس   35إىل  25ابتعاد كثري من األساتذة يف الفرتة العمرية املمتدة ما بني  -

 احلياة العائلية مما يؤدي ابلضرورة إىل االنشغال التام عن الدراسة والبحث العلمي عموما .

 علمية ورصيد معريف ميكنه من اجتياز مسابقة املاجستري والدكتوراه .مبرور العمر يكتسب األستاذ خربة  -

 . مناصب على مستوى الوطين 08قلة مناصب مسابقات املاجستري يف اجلامعات إذ ال جندها تتعدى  -

 03جدول رقم :

 اجلنسية :-ت

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 جزائرية  -أ

 أخرى  -ب

35 

00 

100 

00 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 ليل ومناقشة :حت

، 100%نالحظ من خالل اجلدول أن كل األساتذة هم من جنسيات جزائرية حبيث تقدر نسبتهم بـ:

فاجلزائر من البلدان اليت ال تستأجر مدرسني من اخلارج وال سيما يف شعبة األدب العريب ابعتباره ابن بيئته وال 

 ابإلضافة إىل بعض األسباب واليت نذكر منها :حيتاج إىل أجانب ليدرسوه، 

 .خرى مطلوبة يف البلدان العربيةوجود كفاءات علمية على مستوى عايل يف اجلزائر واليت أصبحت هي األ -

 ألساتذة األجانب .ابغالء أسعار التكفل  -

 04جدول رقم :
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 الوالية :-ث

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 الشلف -أ

 غليزان -ب

 معسكر -ت

 سيدي بلعباس -ث

 وهران -ج

 اجلزائر العاصمة -ح

 مستغامن -خ

05 

05 

05 

05 

05 

05 

05 

14,28 

14,28 

14,28 

14,28 

14,28 

14,28 

14,28 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

،  ما عمدان إليه يف هذا االستبيان نالحظ من خالل اجلدول أن النسب املعتمدة يف الدراسة متساوية وهذا

موضح يف كما أننا فضلنا أن تكون عينة الدراسة خمتلفة هلذا وزعت االستبياانت على والايت عدة  كما هو 

 للحصول على نتائج خمتلفة يف الدراسة .اجلدول وذلك 

 اثنيا : املؤهالت العلمية :

 05جدول رقم :

 املستوى العلمي  -
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 ماجستري  -أ

 دكتوراه  -ب

 بروفيسور  -ت

 

18 

17 

00 

51,42 

48,57 

00 

 100% 35  اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

نالحظ من خالل النتائج احملصل عليها أن أفراد العينة أغلبيتهم حاملي لشهادة املاجستري واليت قدرت 

شهادات الدكتوراه فقد قدرت  ، بينما حاملينسبة عالية مقارنة مع عامل السن وهي 51,42%نسبتهم بـ:

، بينما األساتذة ذوي الشهادات العالية وهي الربوفيسور فال أحد ميثل هذه الفئة مع العلم 48,57%نسبتهم بـ:

 أننا كنا متنوعني يف الفئة العمرية وترجح هذه النسب إىل األسباب التالية :

 . االنشغال ابلعمل ودعم التفرغ لشهادة الدكتوراه والربوفيسور -

متيز النظام القدمي للدكتوراه ابلتسجيل احلر حبيث ميكن للطالب جتاوز اخلمس سنوات تسجيل مما جيعل  -

 الطالب يتهاون يف البحث .

 06جدول رقم :

 ما هو ختصصكم العلمي يف املاجستري والدكتوراه ؟ -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 دراسات لسانيات  -أ

 دراسات أسلوبية  -ب

11 

5 

32,42 

14,28 



بيانالرابع : التطبيق                                             حتليل نتائج االستالفصل   
 

 

288 

 دراسات نقدية  -ت

 السيمائيات وحتليل اخلطاب   -ث

 تعليمية اللغة العربية  -ج

 اللسانيات التداولية  -ح

 علم الداللة  -خ

3 

3 

7 

4 

2 

8,57 

8,57 

20 

11,42 

5,71 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

 ابلرغم من أننا وزعناها فقط على األساتذةنالحظ من خالل اجلدول اختالف اختصاصات األساتذة 

هذا ما يعكس أن معظم األساتذة الذين يدرسون مقياس اللسانيات من ،املعنيون بتدريس مادة اللسانيات

 :كبريوتساؤال  ختصصات خمتلفة ومتنوعة، وهذا فعال ما يطرح إشكاال 

 ؟ييس يف ختصصهممقاامعات اجلزائرية يف توفري أساتذة يدرسون عجز يف اجلهل هناك  -

يثيات احلقادرون على أن يقدموا للطلبة كل الغري املتخصصني يف اللسانيات وهل هؤوالء األساتذة  -

 ملقياس ؟ملثل هذاا واجلوانب العلمية الالزمة

وإن كانوا متمكنني فعال ومن أصحاب الكفاءات العالية اليت تستطيع مواكبة كل امليادين العلمية  -

ثقافاهتم هل يستطعون التحكم ابملصطلح أم أهنم خيلطون بني مصطلحات جمال ختصصهم وجمال ومتشعبني يف 

 اللسانيات ؟

لعّل أن هذه اجلملة من التساؤالت تسلط الضوء على كثري من اجلوانب العلمية اليت جيب مراعاهتا من 

ابلوقوف على األسباب احلقيقية  طرف الطاقم اإلداري والبيداغوجي الذي يسعى إىل النهوض ابللغة العربية وذلك
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والنامجة على تراجع مستوى الطالب اجلزائري يف قسم األدب، وال شك أن هذه التساؤالت متثل إجاابت وان  

 كانت غري مباشرة على كثري من األسباب الداعية إىل هذا الضعف .

 07جدول رقم :

 ما هي درجاتكم يف املستوى التعليمي ؟ -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 أستاذ حماضر "ب" -أ

 أستاذ حماضر " أ" -ب

22 

13 

62,85 

37,14 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

 62,85%نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة األساتذة الذين لديهم رتبة حماضر "ب" واليت متتلث بـ: 

، فهذه النسب املختلفة تتحكم فيها 37,14%تفوق نسبة األساتذة الذين لديهم رتبة حماضر "أ" واليت قدرت بـ: 

الدرجة العلمية اليت مبقتضاها يتم تنصيب وترفيع األستاذ، فمعظم األساتذة احلاملون لشهادة الدكتوراه حاصلني 

 مشاركات يف ملتقيات ومنشورات ألعمال العلمية من مركز حماضر "أ"، كما أن هذه املناصب كذلك تتحكم فيها ا

 08م :جدول رق

 ما هي املقاييس اليت تدرسوهنا حاليا ؟

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 اللسانيات العامة   -أ

 اللسانيات التطبيقية   -ب

09 

6 

25,71 

17,14 
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 املدارس اللسانية  -ت

 لسانيات النص   -ث

 تعليمية اللغة العربية  -ج

 وأخرى  -ح

5 

2 

3 

10 

14,28 

5,71 

8,57 

28,57 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

نالحظ من خالل النتائج املبينة يف اجلدول واليت متحورت حول اإلجابة عن املقاييس اليت يدرسوهنا 

اإلجاابت مع ختصصات  مقاييس كلها تدخل ضمن علم اللسانيات، وإذا قاران هذهواليت تبني أن كلها األساتذة 

األساتذة جند بعضها يتناىف معها، ذلك أن بعض األساتذة وعلى اختالف ختصصاهتم يدرسون مقياس اللسانيات 

، فاإلشكال املطروح اليوم هل يستطيع الغري وما انطوى حتتها من فروع كالتعليمية ولسانيات النص وغريها

على تنوعه واختالف مشاربه ؟وهل سيلتزم بكل مواصفات  املتخصص يف علم اللسانيات أن يدرس هذا املقياس

اللغة الواصفة للدرس اللساين حىت ميكن طلبته منها، أم أنه سيخلط كثري من مفردات ومفاهيم ختصص ومقياس 

اللسانيات وهذا ما جيعل اليوم الطالب يف حرية وعدم متكن من اللغة الواصفة يف مقياس اللسانية وحىت عدم متكنه 

 قاييس األخرى ألهنا قدمت له بصيغة خمتلطة املفاهيم واملصطلحات .    من امل

 09جدول رقم :

 البياانت اخلاصة ابلنسبة لرؤية األستاذ للسانيات العامة واللغة الواصفة  -

 هل تشكل اللغة الواصفة عائق أمام مدرس اللسانيات ؟
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

 

27 

08 

77,14 

22,85 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 ل ومناقشة :حتلي

راد العينة يرون أن اللغة الواصفة تشكل عائق أمام مدرس اللسانيات، ــــدول أن أفــــالل اجلــــن خــني مـــيتب

:ملاذا يصعب اجلامعية وهذا ما يدعون للتساؤل أو ابألحرى يصعب تطبيق اللغة الواصفة  اللسانية يف األوساط

 االلتزام ابللغة الواصفة يف الدرس اللساين ؟ ولعّل هذا التساؤل يفرز عدة إهبامات حوله من جمملها ما يلي :

 هل ضعف مستوى الطالب جيعل من األستاذ ينزاح عن اللغة الواصفة ؟ -

 نزاح عن اللغة الواصفة؟عدم التخصص يف ميدان اللسانيات جيعل من األستاذ يهل  -

 هل رغبة األستاذ يف تبسيط املعلومات جيعل من األستاذ ينزاح عن اللغة الواصفة؟ -

هل ابت اليوم االلتزام ابللغة الواصفة يشكل عجز لدى األساتذة يف توصيل املادة املعرفية املقدمة هذا ما  -

 جعلهم ينزاحون عنها ؟

إّن االلتزام ابللغة الواصفة ضرورة علمية وخاصة يف اجلامعة اليت جيب أن تعكس املستوى التعلميالتعُلمي 

 الذي نطمح من خالله إنتاج خنبة من الطلبة حاملني للشهادة تؤهلهم خلوض ميدان التعليم .

 10جدول رقم :

 ؟عــن لغتها الواصفة زاح ـــدمها ينــل من مقــات جيعــهل عدم التخصص يف ميدان اللساني -
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 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

22 

13 

62,85 

37,14 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

نالحظ من خالل النسب املوجودة يف اجلدول أن أغلبية األساتذة يرجعون عدم التخصص يف ميدان 

، أما الفئة الثانية املتمثلة 62,85%اللسانيات جيعل من مقدمها ينزاح عن لغتها الواصفة ومثلت هذه الفئة نسبة 

ملدرسة ال جيعل صاحبها ينزاح فرتى أن عدم التخصص يف مادة اللسانيات أو غريها من املواد ا 37,14%يف 

عن لغتها الواصفة، ذلك العتبارهم أن األستاذ ذو كفاءة علمية ومهنية تؤهله أن يدرس أي مادة ومهما كان 

صائبة يف حال ما كان األستاذ  رمبا تكون هذه الفئةـــــذي هو فيها، لـــــرتبة العلمية الـــــادة واملـــادا للشهـــــنوعها استن

، أو مبعىن أصح أنه متشعب يف أحباثه وليس ة عالية منفتح على التطورات العلمية اخلاصة ابألدب العريبكفاءذو 

منحصر فقط يف ختصصه، ولكن جممل القول أنه حىت وإن كان كذلك إال أنه ال يستطيع مواكبة تطورات كل 

 حىت وإن اجتهد يف تقدمي مادته .  مقاييس املدرسة يف اجلامعة والغري املتخصص يف جمال اللسانيات يلقى صعوبة

 11جدول رقم :

 هل يشرتط مواكبة التطورات احلاصلة يف ميدان اللسانيات ملقدم املادة اللسانية ؟ -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة  

 نعم  -أ

 ال -ب

35 

00 

100 

00 

 100% 35 اجملمــــــــــوع
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 ل ومناقشة :حتلي

إجاابت أفراد العينية وعلى اختالف اجتاهاهتم العلمية يرون أن مواكبة التطورات نالحظ من خالل 

احلاصلة يف ميدان اللسانيات أمر ضروري ومشروط ملقدمها، ذلك أن العلم يف جتدد مستمر من حيث زخم 

من مصطلحات  املعلومات واملعارف املتطورة يوم بعد يوم، ومن حيث الكم اهلائل من ما يفرز على الساحة العربية

ومفاهيم متجددة ومتنوعة  وجب اإلملام هبا ومبعطياهتا حىت تلقن للطالب بشكل صحيح يتناسب مع مستواه 

 التعلمي .

 12جدول رقم :

 اللغة الواصفة ؟ تهل تعد مشكلة الرتمجة وتعددية املصطلح اللساين من بني معوقا

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 نعم -أ

 ال -ب

6 

29 

17,14 

82,85 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 حتليل ومناقشة :

من  عدنلحظ من خالل اجلدول أن أغلبية أفراد العينة ال يعدون أن مشكلة الرتمجة وتعددية املصطلح ت

معوقات اللغة الواصفة، أو ابألحرى أن تطبيق اللغة الواصفة والتحلي هبا ال دخل لتعددية الرتمجات فيه ومثلث 

، ذلك أن متكن األستاذ من املادة نفسها ال جيله ينزاح عنها ابعتباره هو احلامل 82,85%هذه الفئة نسبة 

 17,14%لسانية، أما الفئة الثانية واليت متثل نسبة للمدونة والباعث هلا واملتحكم واملتمكن يف مصطلحاهتا ال
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فرتى أن إشكالية الرتمجات تعد من معوقات اللغة الواصفة وال سيما أننا أصبحنا نعيش فوضى زخم املصطلحات 

 واملفاهيم .  

 13جدول رقم :

يف نظركم ملاذا كثري من األساتذة ال يلتزمون ابللغة الواصفة ابلرغم من أهنا تفتح اجملال أمام املتلقي   -

 للغوص يف معامل املادة املعرفية املقدمة للطلبة ؟

 النسبــة املئــوية التكـــرارات احتماالت اإلجابة

 عدم التمكن من املادة املقدمة . -أ

 عدم مواكبة البحث العلمي . -ب

 عدم التمكن من اللغات األجنبية . -ت

 واكبة للطرق التعليمية احلديثة.عدم امل -ث

رغبة بعض األساتذة يف تبسيط املعلومات للطالب  -ج

 جيعله ينزاح عن اللغة الواصفة .

17 

5 

8 

3 

2 

 

48,57 

14,28 

22,85 

8,57 

5,71 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 ليل ومناقشة :حت

م إىل األسباب الداعية لعدم التزام بعض يف نظرهتيظهر جليا من خالل اجلدول أن أراء العينة ختتلف 

األساتذة للغة الواصفة اليت يتمكن من خالهلا الطالب الولوج إىل خمتلف العلوم والتحكم يف مصطلحاته، إال أننا 

عادت إىل عدم متكن األساتذة من املادة املقدمة وهذا ما خيولنا لطرح  48,57%جند النسبة األكرب واليت قدرت بـ

 مجلة من التساؤالت 
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 هل عدم التحكم يف املادة راجع إىل عدم التخصص فيها ؟ -

 هل عدم مواكبة التطورات احلاصلة يف املادة جيعل من مقدمها ينزاح عن لغتها الواصفة ؟ -

 األستاذ ؟هل كثرة الرتمجات وتشعب املادة يشتت فكر  -

 هل هناك عجز وعدم كفاءة عالية اليت يؤهل مقدم املادة إىل عدم التمكن منها ؟ -

إذا نظران إىل النسب األخرى فنجد النسبة الثانية اليت ترجحها العينة هي عدم التمكن من اللغات 

يف اآلونة  ، ذلك أن علم اللسانيات خضع إىل الرتمجات العديدة22,85%األجنبية واليت قدرت نسبتها بـ:

األخرية واإلشكال اليوم هل نقرأ من خالل الرتمجات أم أننا نعود إىل الكتب ابللغات األجنبية حىت أنخذ العلم 

 من ينابيعه .

أما النسبة الثالثة فهي نسبة عدم مواكبة التطورات احلاصلة يف ميدان العلوم هي اليت جتعل من مقدمها 

ذا العامل صائب إىل حد بعيد ابإلضافة إىل العاملني األخريني، فعلم يف ينزاح عن لغتها الواصفة، ولعلى أن ه

 تطور وجتدد مستمر ال بد من مواكبته للتطلع على اجلديد وال جنعل أنفسنا حمصورين يف خانة األفكار القدمية .

 14:جدول رقم 

 يف رأيكم هل ساعة ونصف كافية ابلنسبة للطالب يف مادة اللسانيات ؟ -

 النسبــة املئــوية التكـــرارات اإلجابةاحتماالت 

 نعم -أ

 ال -ب

13 

22 

37,14 

62,85 

 100% 35 اجملمــــــــــوع

 ومناقشة :حتليل
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يتبني لنا من خالل إجاابت أفراد العينة وكما هو مبني يف اجلدول الذي أمامنا أن نسبة كبرية منهم ترى 

، فاملتعارف عليه يف 62,85%أن ساعة ونصف غري كافية للطالب يف مقياس اللسانيات ومثلت هذه الفئة نسبة 

عشرون دقيقة من الوقت املخصص للدرس  كل اجلامعات اجلزائرية أن أغلبية الطلبة أيتون متأخرين ربع ساعة أو

املخصص  ساعة من الوقتقد مرت نصف ساعة ومل يتبقى إال  وحىت ينضبط اجلميع ويبدأ الدرس تكون

ابإلضافة إىل هذا التأخري يطلبون من األستاذ أن يرتك هلم ربع ساعة على األقل لالسرتاحة زاعمني أن ، للمحاضرة

، ففي هذه احلالة جند أن الطلبة ال يدرسون يف الساعة والنصف دراسة فعلية لديهم حماضرات أخرى مباشرة بعدها

فمعظم الوقت اسرتاحة، فإذا مددان الوقت كانت االستفادة أكثر يف تقدمي احملاضرة واإلملام بكل اجلوانب املتعلقة 

 فيها وألن األستاذ كذلك مرهون بتطبيق الربانمج الوزاري املقرر . 

 اتذة لتحسني مستوى تدريس مادة اللسانيات يف اجلامعة اجلزائرية :بعض اقرتاحات األس

 . فاهيم املدرجة يف احملور املدرسعاب الطلبة مليإقامة دورات تكوينية بعد هناية كل حمور لتعزيز الفهم و است -

 حتسني الربامج اللسانية . -

 .ومه التطبيقين طريق التطبيق مبفهاستثمار املفاهيم اللسانية املدرسة يف احملاضرة ع -

 .وخارجها تفعيل مادة اللسانيات عن طريق امللتقيات اللسانية داخل اجلامعة  -

 متكني الطلبة من احلضور يف امللتقيات الوطنية للسانيات مع توفري بعض اإلمكانيات املادية للطالب . -

اللسانيات حيتاج إىل إدراج بعض املقاييس اليت هلا عالقة ابلفكر عموما وابملنطق خصوصا ، ألن طالب  -

 بستيمولوجيا  لفك كثري من املفاهيم اللسانية .آلة املنطق والفلسفة وكذا اإل

 تكليف الطلبة ابلبحوث العلمية اللسانية اهلادفة ، وعدم االعتماد الكلي على األستاذ . -

 .اطالب 20التقليل من عدد الطلبة يف األفواج يف حد ال يتعدى  -
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ئل لطلبة من كتب علمية لسانية ابللغات األجنبية وأجهزة كمبيوتر وغريها من الوساتوفري الوسائل التقنية ل -

 .املساعدة على التعليم والتعلم

 اعتبار اللسانيات مادة استثنائية يف التحصيل املعريف . -

 ربط االهتمامات اللسانية ابلواقع االجتماعي . -

 زايدة احلجم الساعي ملادة اللسانيات . -

 امللتقيات العلمية .تنويع الدروس مع  -

 الدعوى إىل التوعية العلمية اليت ال بد أن تسبق مرحلة ما قبل اجلامعة . -
 إعادة إدراج مادة اللسانيات للسنة أوىل جدع مشرتك . -
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 امتة :ـــخ
، والذي متثل يف طرح املفاهيم واخللفيات واليت جاء يف مسارها البحثي جانٌب نظريٌ سعت هذه الدراسة 

عن املعوقات  لكشفا إىل دفهي ميدايننيات وكذا اللغة الواصفة، وجانب تطبيقي الفكرية واملرجعية للسا

، وقد سلطت هذه رف األساتذة والطالبةواألسباب احلقيقية وامللموسة يف عدم استعمال اللغة الواصفة من ط

 الدراسة الضوء على العملية التعليمية التعلمية يف جمملها وأهم ما توصلنا إليه ما يلي :

 ضعف اخلطاب التواصلي اجلامعي بني األساتذة والطلبة . -

، لرمبا هذا راجع إىل عدم املراقبة والتكوين املستمر الذي األساتذة يف اجلامعاتبعض قص مستوى ن -

 يستطيع من خالله األستاذ مواكبة التطورات احلاصلة يف ميدان اللسانيات .

، مما جيعل م مطابقة الشاهدة للمقياس املدرس، أي عد تختيني لتقد م املادة املطلوبةإدراج أساتذة غري -

، مما اإلملام الشامل للمادة اللسانياتوان اجتهد يف البحث ال يقدم الشيء الكايف للطالب و األستاذ حىت 

 جيعل منه ينزاح يف كثري من األحيان عن لغتها الواصفة . 

، مما يؤدي ذة ال يتقيدون ابلربانمج الوزاريال حظنا كذلك من خالل زايرتنا لبعض اجلامعات أن األسات -

، وعدم إعطاء صورة كاملة وشاملة التسلسل يف األفكار وعرض املادة ثابلضرورة إىل تشتت من حي

 للسانيات .

، جيعل من الربانمج الوزاري املقرر ال احلجم الساعي املخيص هلذه املادةالتباين بني مواضيع اللسانيات و  -

 يستويف يف هناية السنة مما حييلنا إىل التكثيف .

لعامية ، فتجد ذلك اهلجني بني ابية الفيحى داخل حجرة الدرسالعر  عدم تقيد كثري من األساتذة ابللغة -

، مما يرتتب عليه عدم تقيد الطلبة أنفسهم ابللغة العربية الفيحى يف والفيحى وشيء من الفرنسية

 تعامالهتم مع األساتذة ومع بعضهم البعض .
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سانيات من خالل االطالع على الل، وال شك أن من األساتذة من اللغات األجنبية عدم متكن كثري -

 املؤلفات األجنبية ضرورة علمية للمتعلمني .

عدم حتكم بعض األساتذة يف امليطلح اللساين الغريب مما جيعلهم ينزحون يف كثري من األحيان إىل  -

 امليطلح العريب ويف هذا األخري متاهات عدة .

 احللول املقرتحة :

 . االستعانة أبساتذة من اخلارج لتقد م مادة اللسانيات -

، وذلك لتعزيز تبادل اخلربات اتذة اجلامعيني داخل وخارج الوطنالتكثيف من الدورات تكوينية لألس -

 واملعلومات يف جمال اللسانيات .

 رفع احلجم الساعي األسبوعي ملادة اللسانيات . -

، وذلك حىت ال حييل عامتكني األساتذة املتخييني يف اللسانيات من تقد م احملاضرة والتطبيق م -

، حبيث تسمح هذه اإلمكانية من جعل الطالب تشتت األفكار وتنوع طرق تقدميها لطالب يف مأزقا

 متسلسل األفكار واملعارف .

إدراج بعثات علمية دورية وسنوية لفائدة النخبة من الطلبة لتنمية تخزوهنم العلمي واملعريف وتشجيعهم على  -

 مواصلة التعلم .

، وهذا ملراقبة صريورة العمل والتعامل مع الطلبة يف اتذة من طرف اإلدارةالدورية لألساملراقبة املستمرة و  -
 أسام الدراسة .

 بيوتر واجلهاز العاكس ومكتباتتزويد األساتذة ابإلمكانيات احلديثة داخل قاعات الدرس من أجهزة كم -

 عدم منح مقياس ألساتذة غري متخييني فيها . -
 ي جو هادئ .ــــم فــىت تعم املنفعة ويتم التعليالتقليص من حجم الطلبة يف صفوف التطبيق ح -
 الدعوى إىل احلوار بني أطراف العملية التعليمية التعلمية لتعزيز استعمال اللغة العربية . -
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2005 
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 2000 ،1،طللثقافة املشروع القومي للرتمجة
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 2000،)د.ط(،
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 ، )د.ط(، )د.ت(بريوت ،واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي، منشورات املكتبة العصرية، صيدا اإلمتاع -11
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Abstract 

 

The language is one of active and motivating elements of any communication system, and there 

is no doubt that the educational process learning all the communication systems that contain 

them, depends on the language through which the activation of the scientific material, and if 

we really strive today to make the success of the educational process on the procedural level, 

we need a linguistic pillar through which we can underline our desired pedagogic goals, it is no 

wonder that the Source language has become today a necessary necesstity in the educational 

field with all the basic elements that qualify the student to possess a proper languge faculty in 

its content and appearance 

 

 keywords : Language, General linguistic, Didactic, Source language . 

 

Résume 

 

La langue est l’élément central et déterminant dans tout système de communication et sans 

l’ombre  d’un doute l’opération didactique  d’apprentissage dans tous les systèmes de 

communication qu’elle comprend s’appuie sur une langue à travers laquelle elle put faire 

fonctionner sa  matière scientifique, si aujourd’hui nous ouvrons pour demeure pas moins que 

nous aurons besoin d’un soutien linguistique qui nous aidera à souligner et d’atteindre les 

objectifs pédagogique souhaités, le métalangage devient désormais une nécessité dans le 

domaine de l’enseignement dans tous ce qu’il comprend comme base qui permettrait à 

l’étudiant d’acquérir  une langue seine et correcte aussi bien dans la forme que dans le fond . 

 

Les mots clés :La langue , Linguistique Général, didactique, le métalangage    
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