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 شكروعرفان

علينا بإتمام  أحمد هللا عزوجل على أن من  

 هذا البحث و أسأله مزيدا من النجاح

و التوفيق في نجاحات مقبلة بإذن هللا .

 تعالى

العرفان و  ثم أتوجه بخالص الشكر و

: متنان لألستاذ المشرفاال  

ومصادقا  ،حاج علي عبد القادر  /د أ

 اسَْتَعاَذُكمْ  َمن  لقول رسول هللا عليه وسلم " 

َفَأع يُذوُه، ب اّلل     

"  إ َليْكُمْ  َأَتى َفَأْعطُوُه،َوَمنْ  ب اّلل    سََأَلكُمْ  َوَمنْ 

 َفاْدُعوا َتج ُدوا َلمْ  َفإ نْ ، َفكَاف ُئوهُ  َمْعُروًفا

 َلهُ 

راف على هذا البحث ولم باإلش والذي تفضل

  القيمة بتوجيهاته وأرائه بخل عليناي



 
 

 
 

الكرام الذين تتلمذنا على  و ألساتذتنا

أيديهم طيلة مشوارنا الدراسي والجامعي 

 كما ال يفوتنا

كل من كانت له يد الشكر إلى  تقديم 

النور، إلى البحث هذا إخراج عون فيال  

سائلين المولى عز و جل أن يجعل ذلك في 

حسناتهم، ميزان  

 بعيد أو قريب نم ساعدنا  من كل ونشكر

 .بتسامةبا  ولو

 

 



 
 

 
 

 

 إهداء

التي  ،إلى من لم تدخر نفسا في تربيتي

أبدا تذكيرنا بطلب العلم  لم تنس  

 " إقرؤوا إقرؤوا، ،" إقرؤوا  :قائلة 

 أمي الحنون " غامنية زينب "

إلى من تشققت يداه في سبيل رعايتي أبي 

 الصبور " بلعربي عبد هللا "

محمد  ،سفيان  ،العجال  :إلى إخواني 

 رضا

نور الهدى ،منيرة  ،حياة  :إلى أخواتي   

،  إسحاق  ، جواد:  خواتيبناء أأ إلى

 تسنيم ، هيثم ، إسماعيل 

حاج علي عبد  /د أ :إلى أستاذي المشرف

 القادر



 
 

 
 

إلى كل من نصحني ألدرس لسانيات .

وإلى كل من ساهم في إتمام هذا  ،تطبيقية

 البحث
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الدراسات  ور حضارية قديمة جدا ما جعل من نشأةإن الحديث عن اللغة بدأ في عص 

و رين همطلع القرن العش وخر القرن التاسع عشر ميالدي ، والذي ميزاللغوية يكون في آ

 حددو هتمامه إلى دراسة اللغات الحيةالذي وجه ا "دي سوسير"مجيء اللغوي السويسري 

في فقد لوصن بالمنهج ايعرف اآل ستخدامه في دراستها وهو ماللباحثين المنهج الذي ينبغي ا

دما بفضلها ساروا ق لهم الخطوط األساسية العريضة التيأنار للعلماء طريقهم ووضع 

 نوعتتها وبفضل هذا التوجيه وسلكوا طريق اإلبداع في علوم أخرى متداخلة ومتشابكة ب

 .البحوث اللغوية 

أصبحت اللسانيات في القرن العشرين من أهم العلوم اإلنسانية وأوسعها مجاال  

ه على أن للغةوأكثرها نفوذا ونجوعا ، وبذلك يجتمع علماء اللغة حين يريدون التعريف بعلم ا

ن مهدفهم  كان في دراستها ، وقد ستخدام المناهج العلميةلدراسة العلمية للغة يعنون بذلك اا

فيها  توفرتذلك أن يجعلوا دراسة اللغة عمال منظما ، ولكي تكون الدراسة علمية ينبغي أن 

ة ، واللغسمات ضرورية هي الوضوح والدقة والنظامية والموضوعية والشمول واليقين 

تتحقق وهر تظ تيليبحث فيها هذا العلم هي اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها هي اللغة ا التي

 في أشكال لغات أخرى كثيرة ولهجات متعددة .

ومن المهم أن نشير إلى أن علم اللغة ينهض على دعامتين ، نظرية لغوية ووصف  

معالجة ف اللغوي ، تقدم النظرية اإلطار المعرفي العام عن اللغة وعن طبيعتها ويقدم الوص

 ف والنحو والداللة .العلمية لظواهر اللغة على مستوى األصوات والصر

تح أفاقا جديدة للبحث لم تكن معروفة من قبل وكان من وال مراء أن علم اللغة قد ف 

نتائجه  نشوء علوم لغوية كثيرة منها اللسانيات التطبيقية ، وبذلك نستطيع القول أن لكل 

شأن  العلوم تطبيقات معينة على صعيد الممارسة التقنية ، فالرياضيات والفيزياء شأنهما

سان تفرض نفسها على اإلن تهما في حل المشكالت المشخصة التيالكيمياء قد وجدتا تطبيقا

عامة هي ثمار تجربة وتفكر اإلنسان  العامل خالل عمله في المادة انطالقا من قوانيين

وضعها عالم الفيزياء وعالم  ذي ينشئ جسرا إنما يطبق القوانيين التيالالعاقل ، فالمهندس 

خلص إليها  مهنة الطب يستنجد بالمعطيات التي الرياضيات ، كما أن الطبيب الذي يمارس
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عالم البيولوجيا وعالم الكيمياء ، إن اللسانيات التطبيقية من هذا القبيل في عالقة تبعية مع 

مع معطيات العلوم ا اللسانيات العامة شأنها شأن تقنيات المهندس والطبيب في عالقتهم

 يقوم عملها عليها . األساسية التي

ال شك في أن نتائج الدراسة اللغوية قد وجدت من يضعها موضع التطبيق منذ قرون  

حين صار  1946عتبارها ميدانا مستقال إال حولي سنة ن اللسانيات التطبيقية لم تظهر با، لك

على  علماءحيث عرفها المعة ميتشجان موضوعا مستقال في معهد تعليم اللغة اإلنجليزية بجا

لقة لمتعيح المشكالت استخدام نظريات اللسانيات العامة وطرقها ونتائجها في توضأنها ا

اط د أحتظهر في مجاالت أخرى من الخبرة وتقديم حلول لها وموضوعنا هذا ق باللغة التي

 .از اطة واإليجتوخينا في ذلك اإلحبكل ماله عالقة باللسانيات العامة والتطبيقية و

 دور اللسانيات العامة "ختيارنا هو موضوع ره كان منطلقنا وانطالقا مما سبق ذكا 

سي ي نفف، حيث وجدت  " في نشأة اللسانيات التطبيقية عالج أمراض الكالم أنموذجا

ليه عالرغبة الملحة في دراسة هذا الموضوع ومن ثم وضع لبنة هذا الصرح الذي تعاقب 

 ا أنفسهم إلبراز هذا الجانب من جوانب الدراسات اللسانية .العلماء ووهبو

 تية : ولقد كانت دوافع اختيار هذا الموضوع انطالقا من االعتبارات اآل

 يصرف طالب العلم فيه وقته إيماني بأن موضوع هذا البحث من أجل وأشرف ما 

 وجهده .

 ن .ثوالباحويبحث فيها العلماء  التي يقيني بأن الدراسات اللسانية من أهم المجاالت 

 بين اللسانيات العامة والتطبيقية . لتقاءإبراز نقاط اال 

 . البحث في مجال التخصص للتعمق فيه أكثر 

 تكمن أهمية الموضوع في : 

 .هذا الموضوع يسمح للباحث باإلطالع على أمهات الكتب في مختلف التخصصات 

 



 مقدمة 

 

 
 ج

 ومن أهداف الموضوع نجد : 

 اللسانيات التطبيقية . اللسانيات العامة في نشأةيان دور ب 

 ؟ةلتطبيقييات امفادها : ماذا قدمت اللسانيات العامة للسان اإلجابة عن اإلشكالية التي 

مراض أستفادت اللسانيات التطبيقية من نتائج اللسانيات العامة لمعالجة وكيف ا

  ؟الكالم

 وبذلك نقول : 

الموضوع بالمنهج تجعلهما متالزمين فطبيعة تربط  إن العالقة المنهجية التي 

،  بأهم جوانب الموضوع تحدد المنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة هي التي الموضوع

 عتبرنهج الوصفي اإلحصائي هذا المنهج الذي يعتمدنا في دراستنا على الموعلى ذلك ا

اإلطار مناسبا لطبيعة الموضوع ويساهم في وصف وتشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم 

لى عال الح ستبيان الذي يعتمد بطبيعةوع باالنظري واإلحصائي ألننا قمنا في هذا الموض

 ستنتاج .اإلحصاء والتحليل واال

لتحقيق الغايات السالفة الذكر قسمنا بحثنا هذا إلى مدخل قدمنا فيه ضبطا وتحديدا  

ماهية ه بنون لول المعالدراسات اللسانية ، والفصل األ كليا للمفاهيم والمصطلحات ونشأة

لق ي متعتناولنا فيه مبحثين األول خاص بالمستويات اللسانية والثاناللسانيات العامة 

صصنا له خية له بماهية اللسانيات التطبيق بالمدارس اللسانية ، أما الفصل الثاني المعنون

أما  ، هاتية والثاني خاص بفروعها ومجاالمبحثين األول متعلق بمصادر اللسانيات التطبيق

ية مكالديث فيه عن األمراض الن له باألمراض الكالمية خصصنا الحالفصل الثالث المعنو

،  اتمةوحللناه ووضعنا نتائجه ، وفي األخير خ استبيانوفصلنا فيها ، ومن ثم وضعنا ا

حث المبباإلضافة إلى الفهرس الذي يعين القارئ على الرجوع إلى المتن وقراءة الفصل و

 د .الذي يري
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 أوال : اللسانيات العامة :

 يهرة التالظا ات اللغوية قديم جدا ، وقد انتبه اإلنسان إلىإن الحديث عن نشأة الدراس

صدد بنحن  يتعلق بأصل النشأة الذي تالزم وجوده وطرح بشأنها الكثير من األسئلة منها ما

 ،انية من بين الحضارات القديمة نجد الحضارة الهندية والحضارة اليونوالحديث عنه ، 

ات لحضار، ذلك ما جعلنا نتساءل عن نشأة الدراسات اللغوية في هذه اوالحضارة العربية 

 الثالث : 

 الحضارة الهندية :  .1

 . وطورتها  هتمت بالدراسات اللغويةا لحضارات التيارة الهندية من أهم اتعد الحض        

ليست اللسانيات الهندية القديمة إال جزءا عظيما على كل حال مما أنتجته من  "      

، والرياضيات وغيرها معارف األجيال المتوالية من علماء الهند في ميادين الطب ، والفلك 

وذاعت كل هذه العلوم عبر الزمن وخارج الهند بلغة واحدة أال وهي من العلوم ، 

 . 1*"السنسكريتية

وإذا تأملنا مليا تراث الحضارة الهندية نجد أن الدراسة اللغوية كانت قطب الرحى "

للنشاط الفكري الهندي إذ نشأت هذه الدراسة وتطورت بخاصة في القرن الخامس أو الرابع 

 "بانيني"ر غير قليل من الباحثين يتقدمهم اللغوي الهندي المشهور قبل الميالد على يد نف

panini*  في كتابه اللغوي الموسوم بashtadhyayi وكان الدافع  الفصول الثمانية ،

األساس لهذا الزخم المعرفي الكثيف دافعا دينيا ، إذ كان للهندوس نص وضعي مقدس 

الذي يعد  *vidaبالفيدا نذاك الذي كان ينعت آنية ، وهو الكتاب يستمدون منه تعاليمهم الدي

 . 2"ستقطاب للفكر اللغوي الهنديمركز ا

                                                             
 . 61، ص 2012عبد الرحمن حاج صالح ، بحوث ودراسات في علوم اللسان ، موفم للنشر ،  - 1

 *السنسكريت :كلمة تعني ماال نقص فيه وال عيب ، أي ماليس فيه لحن .
 . 10-9، ص  2013،  2والعربية ، طأحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، منشورات الدراسات اإلسالمية  - 2

للغة اي قواعد ؤلف فم*بانيني : نحوي هندي ، ولد شمال غرب الهند في القرن الخامس أو الرابع قبل الميالد ، له 
 السنسكريتية ينعت بالفصول الثمانية لتيسير األداء الصحيح لقراءة الفيدا .
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هتماما خاصا بالظاهرة اللغوية فوفرت بذلك مباحث شتى اهتمت الحضارة الهندية ا " 

تفي في مجملها بمتطلبات المكونات الصوتية ، والتركيبية ، والداللية ، وكان التركيز 

،  "بانيني"بخاصة على الجانب الصوتي الذي أخذ بعده العلمي في أبحاث العالم اللغوي 

علمي لدراسة األصوات في الثقافة أسهمت في تطوير أدوات المنهج ال تلك األبحاث التي

 .1"اللسانية عبر مسار تشكلها 

ستقراء ، فما خرجوا إلى تلك اساتهم اللغوية على المشاهدة واالبنى الهنود در " 

المعارف من نظرية سابقة بل تفحصوا جزئيات لغتهم ومجاري كالمهم من مشافهة بعضهم 

مناهجهم بذلك علمية حقيقية مستوفية ، فكانت البعض ، وبالنظر إلى  النصوص القديمة 

 ، وبذلك تميزت بالدقة والموضوعية . 2"لجميع شروط العلم

ومن خالل ذلك نستطيع القول أن الدراسات اللغوية عند الهنود ظهرت للمحافظة  

ف ، تحرياللغة السنسكريتية من ال كتب الفيدا المقدسة وحماية على النصوص المتمثلة في

ل ين أهالهنود إلى دراسة اللغة بشكل عام واألصوات بشكل خاص لتمك دفع النحاة ذلك ما

فوقوا قد توهذه العقيدة من الفهم والنطق الصحيحين للكتب المقدسة في الطقوس والشعائر ، 

ل مجا في هذا المجال تفوقا شديدا من الناحية النظرية والتعليمية وبخاصة تفوقهم في

 .  morphologie ، وعلم الصرف  phonetiqueالصوتيات 

 الحضارة اليونانية :  .2

بنشأة الدراسات  أيضا هتمتالتي ا ة اليونانية من أهم الحضاراتتعتبر الحضار

في القرن السادس قبل الميالد بدأ الفكر اإلغريقي ف"اللغوية وتطويرها وإرساء دعائمها 

يتبلور في جميع الميادين ، وقد لعبت العبقرية اإلغريقية دورا عظيما في بناء الحضارة 

الفذة إلى درجة الوعي وحرية اإلنسانية الحديثة ، ويرجع كثير من الباحثين هذه العبقرية 

قبل ، وجدير بالذكر أن الحضارة الغربية الفكر اللذين لم يسبق للعالم أن شهد مثلهما من 

                                                             
 . 11أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص  - 1
 . 63عبد الرحمن حاج صالح ، بحوث ودراسات في علوم اللسان ، ص  - 2
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نعرفها اليوم كانت قد بدأت على أيدي المفكرين اإلغريق الذين كانوا روادا في الفكر  التي

 . 1"جتماعي ، واألدبي والسياسي واألخالقيللغوي واالالفلسفي وا

جعل للغة حضور قوي في الموروث الفكري للحضارة اليونانية ،  ذلك ما" 

نفكوا ، إذ أنهم ما ا فاإلنجازات العلمية للفالسفة واللغويين في هذا المجال ال يمارى فيها

كثيف  هتمام تراكمهذا اال ستجالء حقيقة النسق اللغوي لدى اإلنسان فنتج عنيسهمون في ا

ن في الفكر رجعيا يعتمد إلى حد اآلمزال جلها يعد رافدا م من المفاهيم والتصورات التي

 . 2"المعاصراللساني 

قدمها أفالطون ،  في البحوث التي مية للتراث اللغوي اليونانيالقيمة العل تتجلى" 

وأرسطو والمدرسة الرواقية في المقاربات الفلسفية ، والبحث عن الحقيقة المعرفية 

رتباط عمل اليونان يرتبط بالفلسفة دون اجعل  والوجودية منها الحقيقة اللغوية ، ذلك ما

تجاه وراء ذلك هو االللغوي الحي على ألسنة الناس عامة ، وربما كان الدافع لهم بالواقع ا

زال تأثير الفكر الفلسفي على الدرس اللغوي واضحا  الفلسفي لفكرة المثال أو النموذج ، وما

 . 3"نعمالهم أو في ما نقل عنهم حتى اآلفي أ

ومن خالل ذلك نستطيع القول أن كل من أفالطون وأرسطو قد مثال الحضارة 

ن هذي يعود إلىاليونانية أيما تمثيل وما شهدته من إنجازات وتطورات في هذه الحضارة 

 . العالمين والمفكرين 

 الحضارة العربية :  .3

 نهاث أهتمت بالدراسات اللغوية حيا العربية من بين الحضارات التيتعد الحضارة 

 في عصور متأخرة مقارنة مع الحضارتين الهندية واليونانية.  بدأت

                                                             
 . 13، ص  2005،  2أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائرية ، ط - 1
 . 10أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات، ص   - 2
 77، ص  2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، محمد محمد داود ، العربية وعلم اللغة الحديث ،  - 3

. 
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الدراسات اللغوية العربية تتطور بعد ظهور اإلسالم في القرن األول للهجرة  بدأت"

ناقشها  اللغوية التيالموافق للقرن السابع للميالد وبدأت تظهر معها بعض المسائل 

صطالحية وضعها العربي األول أنها وضعية ايرهم ، فمنهم من قال علماء اليونان وغ

بأنها توفيقية أي أنها إلهام  جتماعية ، ومنهم من قالتصال وتلبية المطالب االالتيسير ال

  . 1"من هللا تعالى إلى عبده األول أدم عليه السالم

يتناول الدراسات اللغوية في أي مستوى ، فإن هذا هو  إذا كان المراد بعلم اللغة ما"

يتصل  عتنوا عناية كبيرة بكل ماد السلف من علماء العربية ، فقد ادفت إليه جهوما ه

هتمامهم يتجه إلى المحافظة على القران الكريم من قريب أو بعيد ، وذلك منذ بدأ اباللغة 

دستور العربية الخالد ، فإذا به منطلق العقل العربي إلى دراسة نصوص اللغة ومتنها ، 

والصرفية ، والصوتية ، والبالغية ، وإذا بالعلماء منذ عهد مبكر وقواعدها النحوية ، 

 . 2"ستهدافا لخدمة النص الكريملمسات األولى في العلوم العربية ايبدأون في ال

كان العامل  ة الدراسات اللغوية العربية والتيدعت إلى نشأ من بين الظروف التي"

سموها ذيوع اللحن ، فلقد نشأت  ديد مسارها وفلسفة منهجها هي التيالرئيسي في تح

على اللغة كان يخشى منها  ة الفصحى عالجا لهذه الظاهرة التيدراسة اللغة العربي

ارثة إلى والقران ، كان ذلك سببا رئيسيا في نشأة النحو العربي حسب الروايات المتو

 . 3"ن الكريم من مخاطر اللحن والتحريفخشية المسلمين على القرآ

بأن هناك أناسا يفاضلون بين  "عثمان بن عفان رضي هللا عنه"سمع الخليفة الثاني 

حفصة بنت عمر ، ثم قام بحرقها  نية في داراءات سارع إلى جمع كل السور القرآالقر

ستكتبهم مصحفا جمع به شمل المسلمين أصبح يعرف فيما بعد بمصحف عثمان ، إال وا

نتشار اللحن بين أقوام من غير يط مما أدى إلى اوزه الشكل والتنقالمصحف يعأن هذا 

المعضلة  العرب قد دخلت في اإلسالم وكان على المسلمين أن يضعوا حال لهذه

ني ، وشاءت األقدار أن يقوم أبو األسود الدؤلي بهذه المهمة للمحافظة على النص القرآ

                                                             
 . 36أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 1
 . 11، ص  1993،  6عبد الصبور شاهين ، في علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط - 2
 . 11، ص  1994حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ، المغرب ،  تمام  - 3
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أبو األسود "ل ال جدال حولها للنحو ، وبذلك قا داية التيالعظمى ، فكانت هذه الب

نقط نقطة فوقه على أعاله ، وإن إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فا"  : "الدؤلي

 . 1"نقط النقطة نقطتين انقط بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاضممت فمي ف

ة ومن خالل ذلك نستطيع القول أن النحو العربي قد وضع لخدمة أغراض تطبيقي

إيجاد و مهني وفهالوسيلة الوحيدة لضبط النص القرآ بحتة لتعليم اللغة العربية بوصفها

للغوية ااسات ، كل ذلك كان بداية جادة لنشأة الدر تعصم الالحنين من الخطأ األداة التي

 العربية .

مع أواخر القرن الثامن وقد حدث تغير جذري في تاريخ الدرس اللساني حيث أنه "

د جديد وكان لدراسات اللغوية إلى عهنتقلت االدي وبدايات القرن التاسع عشر اعشر مي

 "grimmتمثل نقطة تحول في الدرس اللغوي جهود األلماني  أبرز هذه الجهود التي

الذي نظر في اللهجات معتمدا على اللسان الحي المنطوق بعد أن كان البحث  "جريم

اللغوي يعتمد على اللغة المكتوبة في القديم ، وكان المنهج فيها خليطا من األفكار 

 . 2"معياري وتاريخي ووصفي دون تفريق بينهما

التاسع سيطرت الدراسات اللغوية المقارنة على الفكر األوربي في أواخر القرن  "

عشر وأوائل القرن العشرين ، وظل البحث في الدرس اللغوي على هذا النحو يعاني 

الذي يعد في نظر معظم  *""دي سوسيرى جاء اللغوي السويسري الخلط المنهجي حت

الرائد األول لعلم اللغة الحديث ، وال يعني هذا أنه المبدع األول لكل األفكار اللغويين 

لغويون الذين جاؤا قبله بأفكار لغوية ، لكنها جاءت متناثرة في اللغوية ، فقد سبقه ال

 . 3"بطون الكتب وغير واضحة المنهج

                                                             
 . 36أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 1
 . 45المرجع نفسه ، ص  - 2

م مر الذي جعله يهت، كان مولعا بالدراسات اللغوية وهو األ 1857*دي سوسير : كاتب ولساني سويسري ، من مواليد 

لتاريخ ف كرسي اة جنيللغتين اليونانية والسنسكريتية ، كانت له إسهامات في الدراسات المقارنة ، أسس في جامعبا
عكست على نماعية اواجت مي بعد أن مر بمشاكل نفسيةنقطع عن اإلنجاز العلللغات الهندو أوربية ، إال أنه ا المقارن

، إال  1993نة ى أجله سنتهى افكاره الثائرة في اللسانيات حتستطع بذلك أن ينجز كتابا يجمع به أيقدراته الفكرية ، ولم 

 أنه يبقى الرجل األول في تاريخ اللسانيات حتى لقب بأبو اللسانيات السويسري .
 . 80محمد محمد داود ، العربية وعلم اللغة الحديث ، ص  - 3
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م جمع مادته تالمذته تم نشره في عا في كتاب "دي سوسير "ظهرت أفكار  "

 cousr de linguistiqueتحت عنوان محاضرات في اللسانيات العامة  1916

 generale"1 . 

 : سوسير ومبادؤه اللغوية في عمومها حول هدفين تدور أفكار دي 

 .غويين كانت تشيع عند التقليديين من الل راء الزائفة التيتصحيح بعض اآل " األول :

 يد"محاولة تخليص البحث اللغوي من تبعيته للعلوم األخرى ، ويتخلص فكر  الثاني :

على أنها نظام بنيوي تتحدد جتماعية تخضع للتحليل العلمي في أن اللغة حقيقة ا "سوسير

، ولذلك  2" قيمة كل عنصر فيه باإلشارة إلى خواصه اللغوية فيزيائية كانت أو سيكولوجية

 يعود الفضل لكتاب دي سوسير في إرساء أربعة أسس هي : 

بعدين ين الالتفريق بين المنهج الوصفي والتاريخي تفريقا محددا وواضحا ، فقد ميز ب .1

 للغوية : األساسيين للدراسة ا

 .  syuchronicالدراسة التزامنية :  " البعد األول :

وامل التغير عج فيها تاريخيا تعال التي diachronicالدراسة التاريخية :   البعد الثاني :

 تخضع لها اللغات في مسيرة الزمن . التي

تزنا بوصف اللغة نظاما مجردا مخ  parole، والكالم   langeالتفريق بين اللغة  .2

 . للغويفي ذهن الجماعة اللغوية ، في حين أن الكالم نشاط فردي تطبيقي للنظام ا

 تحديد العالقة بين الدال والمدلول . .3

 . 3" التركيز على اللغة المعنية في إطار النظرة البنائية التركيبية .4

قد وضع أربعة أسس ضرورية  "دي سوسير"ومن خالل ذلك نستطيع القول أن 

 وذات أهمية وقيمة بالغة في الدراسات اللسانية .

                                                             
 . 81لغة الحديث ، ص محمد محمد داود ، العربية وعلم ال - 1
 . 81المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 81المرجع نفسه ، ص  - 3
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قد يدرك القارئ المتأمل في ذلك التراكم المعرفي أن دي سوسير وإن كان الظاهر  "

تلك ستظل في جوهرها المعرفي  أحدث قطيعة مع الفكر اللغوي السابق فإن قطيعته

القديم ، إذ إن التحول المنهجي الذي كان  ستمرارية للفكر اللسانييستمولوجي ابواال

تقويمية للفكر اللغوي  عودةيقتضي حسب الضرورة المنهجية  "دي سوسير"يتوخاه 

السابق قاصدا من ذلك تحديد اإلطار الفكري والمعرفي للدراسة اللغوية عبر الحقب 

اللغوية في لتفاتة التاريخية أن الدراسة المختلفة فتبين له بواسطة هذه االالزمنية 

 هي :  1" الحضارة اإلنسانية مرت بثالث مراحل أساسية

مرحلة النحو بدأت هذه المرحلة في نظره بجهود اليونانيين ثم ": المرحلة األولى  .1

،  * port royalبور رويال تعمقت أكثر على يد الفرنسيين بخاصة في نحو 

صطالحات ( ، واال )المفاهيمرها على المنطق وأدواته فهي دراسة قائمة في جوه

وتكاد تخلو هذه الدراسة من أي تصور علمي واقعي للظاهرة اللغوية من حيث 

هي إنجاز فعلي للكالم ، فكان الهدف من هذه الدراسة هو وضع معايير ثابتة بناء 

 . 2"على مبدأ الخطأ والصواب ، فهي دراسة معيارية ليس إال

ى إلى شرح ، كانت هذه الدراسة تسع مرحلة الفيلولوجيا" المرحلة الثانية : .2

تها فهي ها ، إذ تعتمد اللغة وسيلة وليس غاية في ذاالنصوص القديمة وتفسير

قترنت نشأتها الجينية بالنصوص المكتوبة باللغتين دراسة تتميز بالقدم حيث ا

اليونانية والالتينية ، فموضوع الفيلولوجيا األساس ليس اللسان من حيث هو غاية 

هو خارج عن النسق  ، وإنما اللسان من حيث هو وسيلة لمعرفة ما في ذاته

 . 3" اللساني نفسه

دراسة الخطاب المكتوب وتقصي من  فالفيلولوجيا كما هو معروف تعكف على 

هتماماتها الخطاب المنطوق ، ومن هذا المنطلق فإن الفيلولوجيا من حيث هي ا

                                                             
 . 30أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص  - 1

ؤالء جميعا ، كان ه السفة"باريس" : نسبة إلى المكان الذي كان يلتقي فيه الكتاب الفرنسيون الكبار والف *بور رويال
عة نحوية لفكري نزتدى ايتدارسون قضايا فكرية لغوية دينية ، المنطق ، النحو ، الالهوت ، فظهرت في رحاب هذا المن

 .  la grammaire est l’art de parlerالتكلم  عقلية تقوم على المنطق ، كان شعار هذه النزعة النحو فن
 . 30المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 30المرجع نفسه ، ص  - 3
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ن طبيعة الدراسة العلمية منوال يتعامل مع الظاهرة اللغوية تظل بعيدة ع

جتماعية يجب أن تدرس هذه الظاهرة لموضوعية للسان من حيث هو ظاهرة اا

 في ذاتها ومن أجل ذاتها .

نة ، ظهرت هذه الدراسة منذ أن مرحلة الفيلولوجيا المقار"  المرحلة الثالثة : .3

نانية ، واليو شف األوربيون العالقات القائمة بين اللغات القديمة )السنسكريتيةتكا

هتمام بالبحث عن الصفات المشتركة بين اللغات على ، والالتينية ( ، إذ بدأ اال

 . 1"المستوى الصوتي والتركيبي والداللي

عودة قد هيأ األرضية منهجيا للبديل المتوخى بهذه ال "دي سوسير"وبذلك يكون 

ة تطبيقيبإجراءاتها الللفكر اللغوي السابق ، فكانت اللسانيات التاريخية والتقويمية 

للسان ية اوخصائصها المنهجية الرافد المرجعي الذي بإمكانه أن يقدم التفسير الكافي لبن

 بوصفه نسقا تواصليا يمتلكه كل فرد ينتمي إلى مجتمع لغوي متجانس .

 تعريف اللسانيات : 

ك تمتل مما ال يغرب عن أحد هو أن اللسانيات بوصفها علما موضوعه اللغة البشرية

ث ن حيتميزها عما سواها من العلوم اإلنسانية األخرى م من الخصوصيات المعرفية التي

 ن ماأصطالحات واإلجراءات التطبيقية ، بيد نهج والمفاهيم واالاألسس الفلسفية والم

 خضعت لم من موضوع معين يعد ماداته التيتقتضيه الضرورة العلمية هو أن البد لكل ع

أن  لمقامولذلك يجدر بنا في هذا اية وموضوع اللسانيات هو اللسان ، إلجراءاته التطبيق

 نعرف اللسان قبل أن نعرف اللسانيات .

على نسق )نظام( تواصلي قائم بذاته ، وهذا النسق  langueيدل مصطلح اللسان "

ة متجانسة ، يمتلكه كل فرد متكلم مستمع ينتمي إلى مجتمع له خصوصيات ثقافية وحضاري

تصال ، ولهذا النسق أبعاده الصوتية ، والتركيبية ، والداللية ، ية االأفراده في عملويشارك 

، وحينما  ينجز هذا  2"مشتركة بين أفراد المجتمع وهو من هنا الذاكرة التواصلية ال

                                                             
 . 31أحمد حساني ،مباحث في اللسانيات ، ص  - 1
 . 22المرجع نفسه ، ص  - 2



 وية ات اللغلدراسامدخل                                                              نشأة 
 

 
12 

جود والمخزون المشترك في الواقع الفعلي ، أي حينما يتحول من الموجود بالقوة إلى الم

 أي اإلنجاز الفعلي للسان في الواقع .  paroleبالفعل يصبح كالما 

تشكل نسقا من العالمات الحسية  أصوات وتلك األصوات التياللسان في جوهره "

ذات األثر السمعي تأتلف فيما بينها منسجمة فتكون تلفظات نطقية وصورا سمعية تقترن 

 . 1"ة التركيبليهذه المفاهيم في الواقع عن طريق آتتجسد ، بتصورات ذهنية ومفاهيم 

ثم فرنسا  linguistikظهر في ألمانيا  ظهر مصطلح اللسانيات أول ما"

 linguistique   ثم إنجلترا ،linguistics"2. 

على  1966من سنة  ءبتداات في الثقافة العربية المعاصرة اظهر مصطلح اللساني"

نيات قياسا صيغة لساقترح الذي ا "*"عبد الرحمن حاج صالح يد عالم اللسانيات الجزائري 

تفيد العلمية ، ويصلح هذا المصطلح أن يكون مقابال دقيقا  على صيغة رياضيات التي

، ألنه مشتق من موضوعه وهو اللسان   linguistique /linguisticsللمصطلح األجنبي 

، إذ يتضمن مصطلح اللسانيات العلم وموضوعه )علم +لسان ( علم موضوعه اللسان 

 . 3"البشري

إن مادة اللسانيات تشمل كل مظاهر اللسان البشري  :بقوله  "دي سوسير "عرفها 

أم بالعصور القديمة أو بعصور  سواء أتعلق األمر بالشعوب البدائية أم الحضارية ،

 .  4"نحطاط اال

لسان لومن خالل ذلك يمكن القول أن اللسانيات هي الدراسة العلمية والموضوعية 

 ن الخاصة بكل مجتمع .البشري من خالل األلس

                                                             
 . 33أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص  - 1
 . 33المرجع نفسه ، ص  - 2

لرياضيات واللغات ، هتم بافي مدينة وهران ، ا 1927جويلية  08باحث أكاديمي من مواليد عبد الرحمن حاج صالح : *

مشروع  ىلكان مشرفا ع ،صاحب النظرية المعروفة بالنظرية الخليلية ، كان رئيس ألكاديمية اللغة العربية بالجزائر 

 . 2017مارس  06الذخيرة اللغوية ، توفي يو
 . 34المرجع نفسه ، ص - 3
 . 86أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 4
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 اللسانيات التطبيقية : ثانيا : 

اللسانيات التطبيقية علم متعدد الجوانب يستثمر نتائج علوم كثيرة تتصل باللغة  تعتبر 

،  عيةجتماضع لعوامل كثيرة لغوية ، نفسية وامن جهة ما ألنه يدرك أن تعليم اللغة يخ

ل وكان ن قبمعروفة م أفاقا جديدة للبحث لم تكند فتح وتربوية ، ال مراء في أن علم اللغة ق

لم عنها مرتاد العلماء مجاالت في النشاط اللغوي اإلنساني كانت مجهولة من نتائجة أن ا

 شأة هذانيفية كيسمى باللسانيات التطبيقية لذا وجب علينا أن نقف عند  اللغة التطبيقي أو ما

 العلم وماهيته .

 نشأة اللسانيات التطبيقية : 

ال شك أن نتائج الدراسة اللغوية قد وجدت من يضعها موضع التطبيق منذ قرون ، " 

، ويعد 1" إال حوالي ثالثين عاماعتبارها ميدانا مستقال اللسانيات التطبيقية لم تظهر بالكن 

حين  1946ستخدم للمرة األولى سنة من المصطلحات الغربية الحديثة وا هذا المصطلح"

، حيث  2"في الواليات المتحدة األمريكية " متشقان "لة في جامعة كان يدرس كمادة مستق

 مجلة في اللسانيات التطبيقية التيوبذلك عدت مجلة تعلم اللغة "صار علما مستقال بذاته ،

نها من المساهمين في تطور اللسانيات التطبيقية ، كما أ " متشقان"تصدر من جامعة 

 . 3"1941تحمل مصطلح اللسانيات التطبيقية منذ سنة  المجلة األولى في العالم التي

 "إدنبرة"لو رجعنا للوراء قليال لوجدنا أن مدرسة اللسانيات التطبيقية في جامعة  " 

س سنة الذي تأسومركز اللسانيات التطبيقية في واشنطن العاصمة  1956تأسست سنة  التي

 مية ية عللتطبيقية وفي إكسابه أهمكان لهما دور كبير في نشأة مصطلح اللسانيات ا 1957

 

                                                             
 . 8، ص  1995الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  عبده - 1
، ص  2017،  1، قضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية ، دار وجوه للنشر والتوزيع ، ط صالح ناشر الشويرخ - 2

11 . 
 . 11المرجع نفسه ، ص  - 3
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ومكانة أكاديمية وبدأ هذا العلم ينتشر رويدا رويدا في كثير من جامعات العالم لحاجة الناس 

 .1"1966 إليه ما أدى إلى تأسيس اإلتحاد الدولي لعلم اللغة التطبيقي سنة

 تعريف اللسانيات التطبيقية : 

إذ أن  الهين ،إن تعريف اللسانيات التطبيقية تعريفا كامال شامال وافيا ليس باألمر  

ر عاييتفاق على تحديد مليس هناك اهناك جدال كبيرا حول طبيعة هذا الحقل وحدوده ، و

 : يلي  لتعريفه رغم ذلك هناك مجموعة من تعريفات العلماء لهذا العلم منها ما

Crystal  : ستخدام نظريات اللسانيات العامة ا : "ات التطبيقية أنهايقول عن اللساني

تظهر في مجاالت أخرى من  يح المشكالت المتعلقة باللغة التيوطرقها ونتائجها في توض

الخبرة وتقديم حلول لها ، إن حقل اللسانيات التطبيقية واسع جدا ، إذ يشمل تعليم اللغات 

 .2"، والتحليل البالغي للكالم ونظرية القراءة األجنبية وتعلمها وعلم المعاجم ، واألسلوب 

Richards  : هي دراسة تعليم اللغات الثانية وتعلمها ، ويستخدم : "رفها بقوله يع

جتماع ، وعلم النفس ، وعلم اإلنسان ونظرية المعلومات ومات المستقاة من علم االالمعل

، ومن ثم يستخدم هذه ستخدامهاوير نظرياته اللغوية حول اللغة واوعلم اللغة من أجل تط

المعلومات والنظريات في مجاالت تطبيقية مثل تصميم المقرارات ، عالج أمراض الكالم ، 

 . 3"والتخطيط اللغوي ، واألسلوبية وغير ذلك 

ومحدد  ومن خالل ذلك نستطيع القول أنه ال يمكن حصر وال إعطاء تعريف كامل 

لغة لك العلى مجموعة من التخصصات في مهامها من ذنها تعتمد للسانيات التطبيقية ذلك أل

 ألمية ،حو اوالتعلم ، والتدريس ، وعلم النفس ، وتحليل الخطاب ، واألسلوبية ، ودراسات م

 للغوية .والتخطيط ، والسياسات ا

 

                                                             
 . 8عبده  الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص  - 1
 . 13ضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية ، ص صالح ناصر الشويرخ ، ق - 2
 . 12المرجع نفسه ، ص  - 3
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 : المستويات اللسانية :أوال 

 صطلحت عليها الجماعةالمنظومة من الرموز واألصوات التي اتعد اللغة تلك 

ام ن نظبغرض التواصل ، والتخاطب فيما بينها ، مما يعني أن الظاهرة اللغوية عبارة ع

ن مثير هتمام الكالمنطلق بدأ الدرس اللغوي يجلب ا لقواعد وأسس معينة ، ومن هذايخضع 

تى الباحثين فأصبح كل واحد منهم يدرس اللغة من وجهة نظر خاصة ووفق منهج معين ح

الت مجا وصل بهم اإلجماع إلى أن النظام اللغوي يخضع في تحليله إلى أربعة مستويات أو

 حدات اللغة وهو الصوت وصوال إلى الجمل والعباراتتبدأ من دراسة أصغر و ةمحدد

معقد وركب والتراكيب المختلفة ، وربما يعود السبب في هذا التقسيم إلى أن اللغة نظام م

  صه ومميزاته .جدا قد ال يكف منهج واحد لتفسير ظواهره وخصائ

هي إال أصوات أو مقاطع صوتية ،  إن اللغة في حقيقتها ما المستوى الصوتي :. 1

فالصوت هو البنية األساسية ألي لغة من اللغات كما أنه المادة الخام إلنتاج الكالم وربما 

( له : " إعلم أن الصوت عرض 392)ت: بن جني""ايظهر مفهومه جليا في تعريف 

نيه عن والفم والشفتين مقاطع تث يخرج من النفس مستطيال متصال حتى يعرض له في الحلق

، بحيث يشارك كل عضو بطريقة أو بأخرى في إخراج ذلك الصوت  1ستطالته "امتداده وا

وعليه يمكن القول بأن الدراسات الحديثة اليوم تعترف بفضل الدراسة الصوتية وتعتبرها أو 

خطوة في أي دراسة لغوية كانت ، وهذا ال لشيء فقط ألنها تتناول أصغر وحدات اللغة 

يعني أن الدراسة الصوتية أصبحت علما قائما بذاته له ضوابط وقوانين  وهو الصوت مما

 .معينه ويخضع لمنهج محدد 

" قائال : " هو الدراسة العلمية للصوت اإلنساني من رمضان عبد التوابفقد عرفه "

يتميز بها عن األصوات  فية حدوثه ، وصفاته المختلفة التيناحية وصف مخارجه وكي

تخضع األصوات في تأثيرها بعضها ببعض  يالقوانين الصوتية الت كما يدرس األخرى ،

                                                             
 . 6، ص 1985 1،ط 1حسن هنداوي ،  دار القلم ، دمشق ،ج ن جني ، سر صناعة اإلعراب ، تح:بأبو فتح عثمان ا - 1
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فمن هذا التعريف يتبين أن علم األصوات ينقسم إلى  1ن تراكيبها في الكلمات أو الجمل"ع

قسمين مختلفين ، فالشق األول من هذا العلم يهتم بالدراسة العلمية الموضوعية للصوت 

اإلنساني إذ يحدد مخارج األصوات وكيفية حدوثها وبيان صفاتها المميزة لها عن غيرها 

، وأما  "ات أو الصوتياتعلم األصو"أي  "phonetique"وهذا ما يطلق عليه مصطلح 

الشق األخر من هذا العلم فهو الذي يعنى بدراسة وظيفة األصوات في المعنى اللغوي أو 

بعبارة أخرى الدور الذي يلعبه الصوت داخل التركيب أو السياق ، وقد أطلق عليه مصطلح 

" la phonologie"  علم األصوات الوظيفي أو الصوتيات الوظيفية "أي". 

ختالف الذي شهدته المدارس اللسانية قابل ذلك ال يمكن أن ننسى ذلك االولكن في م

ستعمل مصطلح ا"مثال  "دي سوسير"الحديثة في تحديد ماهية المصطلحين الصوتيين ، ف

phonetique  األحداث والتغيرات والتطورات التيللداللة على العلم التاريخي الذي يحلل 

 الفونولوجيا  ريخية المختلفة بينما جعل مصطلحاتخضع لها اللغة عبر السنين والحقب الت

مصطلح براغ  ستعملت مدرسة، في حين ا 2"دراسة العلمية النطقية للصوت اإلنسانياليهتم ب

ساعد رأت أنه ليس علما لسانيا ، بل هو م"إذ  "ريدي سوس"ستعمال عكس اب "فونيتيك"

عتبرته من علوم الطبيعة ، أما الفونولوجيا فهي عندها فرع أساسي من للسانيات ، وا

ختالفات في تحديد وعليه فمهما يكن من ا 3"اللسانيات يعالج القيم التعبيرية لألصوات اللغوية

هي الدراسة  "الفونيتيك"ماهية المصطلحين إال أن الغالب هو ما ذكرناه في البداية من أن 

هي الدراسة الوظيفية لهذا الصوت وبيان  الفونولوجيابينما  الموضوعية للصوت البشري

هتماما كبيرا في حقل الدراسات المصطلحان  ا نمدى تأثيره في المعنى اللغوي فقد شكل هذا

 .ية الحديثة اللغو

إذا كان كل علم يبحث من أجل الوصول إلى نتيجة  "الفونيتيك " علم األصوات :—أ

علم يبحث في أصوات اللغة من حيث إنتاجها "يحققها ويرسي قواعدها ، فإن علم األصوات 

                                                             
 . 13رمضان عبد التواب ، مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، ص  - 1
: يوسف غازي ، مجيد النصر ، المؤسسة الجزائرية  اضرات في األلسنية العامة ، ترفرديناند دي سوسير ، مح - 2

 . 49، ص  1986للطباعة ، الجزائر ، 
: حسن ناظم علي حاكم صالح ، المركز الثقافي ،  محاضرات في الصوت والمعنى ، تررومان ياكبسون ، ست  - 3

 .49، ص 1994بيروت ، 
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بحث في إنتاج األصوات اللغوية نتقالها ومن حيث إدراكها ، ويدعى العلم الذي يومن حيث ا

ل األصوات اللغوية من المتكلم إلى نتقانطقي ، وأما العلم الذي يبحث في ااألصوات ال علم

السامع فهو علم األصوات الفيزيائي ، وأما العلم الذي يبحث في إدراك هذه األصوات 

فيدعى علم األصوات السمعي ، فعلم األصوات ال يتحقق إال بتوفر ثالث دعائم تكمل 

وقناة بعضها البعض ، وهي مجموعة من األعضاء والمخارج ، ووسط ينتقل فيه الهواء ، 

 . 1"تتلقى الذبذبات

املة والدقيقة ألعضاء النطق التي يعتمد علم األصوات بصفة كلية على المعرفة الك

تشترك فيما بينها إلنتاج األصوات اللغوية وكيفية قيامها بهذه الوظيفة ، وذلك ألن عملية 

بعدة هي عملية في غاية التركيب والتعقيد ، فالصوت اللغوي ال يتكون إال "النطق بالصوت 

ستدارة الشفتين لنطق الصوت ، إن مجرد وضع اللسان في أي عمليات متكاملة ، فال تكفي ا

موضع من الفم ال يكفي لنطق أي صوت ولذا فهناك مقومات أساسية لنطق األحداث 

ال يحدث إال بوجود مستويات صوتية تتضافر  ، وهذا يعني أن الصوت اللغوي 2"اللغوية

وهو المستوى الذي  "النطقي بعلم األصوات"يسمى  فيما يبنها لتشكيله ، فيتصدرها ما

إلى كيفية  يكتفي باإلشارةيتعرض إلى خصائص الصوت اللساني بالوصف والتحليل إذ 

تخذا من اللغة المنطوقة م 3"ستقبال السامع لهاإنتاجها والنطق بها وانتقالها عبر الهواء ، وا

يدرس ألية إنتاج الصوت ومخارج األصوات وصفاتها مستمدا أدوات "ميدانا للدراسة فهو 

دراسته من علوم مختلفة كالتشريح والفيزياء والطب والتقنية األلية وغيرها من العلوم 

 . 4"المختلفة لكي يتمكن من تحليل الصوت تحليال علميا دقيقا  ومتكامال

بدراسة األبعاد المادية " "علم األصوات الفيزيائي "يهتم المستوى الثاني في حين  

 التينتقالها من فم المتكلم إلى أذن السامع هي المرحلة الفيزيائية لألصوات أثناء مرحلة او

تمثل الميدان التطبيقي لحدوث الذبذبات الهوائية والموجات الصوتية حتى تلتقطه أذن السامع 

                                                             
المفاهيم الصوتية في تهذيب اللغة في ضوء الدرس الصوتي الحديث ، دار الكتاب الحديث ،  عبد القادر حاج علي ، - 1

 . 26، ص 2014،  1القاهرة ، ط
 . 41محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، ص  - 2
 . 59بسام بركة ، علم األصوات العام ، مركز األنماء القومي ، بيروت ، ص  - 3
 . 45، ص 1999،  1أحمد محمد مقدور ، مبادئ في اللسانيات ، دار الفكر ، دمشق ، ط - 4
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الذي  1علم األصوات السمعي""، وهو األخر مجال لدراسة الصوت إذ يطلق عليه مصطلح 

أثر هذا  بعبارة أخرىستقباالتها ، وموجاتها واناتها وتيتخذ األذن مادة للدراسة من حيث مكو

على  وهناك فرع أخر يتناول هذه المستويات الثالث معتمدا ضاء السمععالصوت على أ

يختص هذا األخير "إذ  "علم األصوات التجريبي"سم عليه با لة والمخبر يصطلحاآل

دان تحليل الكالم ، وهذا بالمعالجة المخبرية لألصوات ، وقد خطى خطوات واسعة في مي

تستخدم في هذا الميدان ، وإذا أردنا التكلم عن  تعمال الكبير لآلالت الحديثة التيسبسبب اال

لصوتي فإنه يمكننا القول بأن العرب القدماء تكلموا جهود اللغويين القدماء في مجال الدرس ا

عن أصوات اللغة العربية ومخارجها وصفاتها المميزة لها إال أن تصنيفهم هذا لم يحظ 

بكتب مستقلة بل كانت إشاراتهم إليه في ثنايا كتبهم وهذا ال لشيء فقط ألن الدرس الصوتي 

سة قضايا لغوية أخرى ، كالظواهر لم يكن غاية في حد ذاته بل كان وسيلة لدراعندهم 

بن أحمد ا"فالخليل ، 2"الصرفية والمعجمية وغيرها من األمور اللغوية األخرى

ا على اإلحياز عتمد في تصنيفه ألصوات العربية وتحديد مخارجها ه(175ت:) "الفراهيدي

إذ  "العين"عتبر الدرس الصوتي كمدخل لدراسة معجمية الموسوم بوالمخارج كما أنه ا

في العربية تسعة وعشرين حرفا ، منهم خمسة وعشرين حرفا صحاح لها أحيانا "يقول : 

مدارج ، وأربعة أحرف جوف وهي : الواو ، والياء ، واأللف اللينة والهمزة سمية جوفا 

ألنها تخرج من الجوف فال تقع في مدرجة من مدارج اللسان وال من مدارج الحلق وال من 

 .3"هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إال الجوفمدارج الهاء، إنما 

ن قضية فقد تكلم عن أصوات اللغة العربية في معرض حديثه ع (189)ت: "سبويه"أما 

اإلدغام إذ يقول :" فأصل الحروف العربية تسعة وعشرون حرفا الهمزة  حرفية بحثة وهي

، واأللف ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والخاء ، والكاف ، والقاف ، والضاد ، 

والجيم ، والشين ، والياء ، والالم ، والراء ، والنون ، والطاء ، والدال ، والتاء ، والصاد ، 

                                                             
 . 45، ص  أحمد محمد مقدور ، مبادئ في اللسانيات  - 1
 . 55، ص 1998،  1حلمي خليل ، دراسات في اللغة والمعاجم ، دار النهضة ، بيروت ،لبنان ، ط - 2
عبد الحميد هنداوي ، المجلد األول ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، تر:  أحمد الفراهيدي ، العين ، بنالخليل ا - 3

 . 41، ص 2003،  1ط
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، ثم   1"الظاء ، والذال ، والفاء ، والقاف ، والباء ، والميم ، والواووالزاي ، والسين ن و

عمد بعد ذلك إلى وصف مخارج هذه األصوات من أقصى الحلق وصوال إلى الشفتين ، 

وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه "ليذكر السبب الذي حمله إلى هذا الوصف فيقول : 

 ستثقاال كما تدغم ، وماتبدله ا ز فيه ومايجو دغام وماسن فيه اإليح الصفات لتعرف ما

، فهذا يعني أن الدرس الصوتي عند سبويه أعتبر كمدخل  2"تخفيه وهو بزنة المتحرك 

 لدراسة ظواهر صرفية مختلفة لإلدغام ، واإلبدال ، والقلب وغيرها .

تربط المستوى الصرفي بالصوتي أصبحت الدراسة  ونظرا للعالقة الوثيقة التي

عتباره ذلك الفرع من علم اللغة الذي علم الصرف ضرورية جدا ، فالصرف باالصوتية ل

يعنى ببنية الكلمة وهيئتها وما يطرأ عليها من زيادة وصحة وإعالل ونحو ذلك ، يعتمد على 

مة ليست عشوائية ، وإنما تطرأ على بنية الكل عية صوتية وهذا ألن التغيرات التيمرج

تخضع لقواعد وقوانين دقيقة تهدف إلى التخفيف وتجنب الثقل أثناء النطق فجهود اللغويين 

ناك إسهامات في هذا المجال عند وإنما كانت ه "الخليل" و"سبويه"القدماء لم تقتصر على 

 "سر صناعةفي كتابه  "بن جنيا"، و "الجمل"في كتابه  (340"الزجاجي" )ت:كل 

ستعمل مصطلح عربي دراسة وافية ، وكان أول من ا، فقد درس الصوت ال اإلعراب"

قسم الصوت إلى قسمين وبين كيفية فقد  ه(420بن سينا" )ت:"االصائت أو المصوت ، أما 

بتشريح "إذ قام  الحروف" "حدوثنتقاله من فم المتكلم إلى أذن السامع ، وهذا في كتابه ا

بن سنان "ا، في حين ألف 3"الحنجرة لمعرفة دورها ودور الوتين في عملية النطق

، ولعل السبب الذي  "سر الفصاحة"رسالة في األصوات في كتابه  ه(466)ت الخفاجي"

أن التحليل اللغوي عندهم "جعل اللغويين القدماء ال يفردون كتبا للدراسة الصوتية يعود إلى 

الكبرى إلى الوحدات الصغرى أي من قضية الجملة واإلعراب إلى ينطلق من الوحدات 

                                                             
،  1: إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط ن بن قنبر سبويه ، الكتاب ، تعبن عثما عمرو - 1

 .  572، ص 1999
 . 572المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 13، ص 2002بن سينا ، دار غريب ، القاهرة ، الضالع ، علم الصوتيات عند اصالح محمد  - 3
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وجعلوها في  1"قضية األبنية الصرفية ثم األصوات وهو ترتيب مخالف لترتيب المحدثين

 مؤخرة بحوثهم الحقة على الدراسات النحوية الصوتية .

هتمام صوتي القديم والحديث في مسألة االبين الدرس ال "حسام البهنساوي"يقارن "

دموا وقد يتبادر إلى الذهن أن علماءنا العرب ق":  2"بالعنصر الصوتي أو المكون الصوتي

عن وعي منهجي وقصد علمي ، بهدف إبراز أهمية المكون الدراسات النحوية والصرفية 

األساسي في اللغة أي المكون التركيبي ... كما هو الحال عند علماء المنهج التوليدي 

لمكون الصوتي فارق أن علماء المنهج التوليدي التحويلي أدركوا قيمة االتحويلي لكن ال

 .3"ي في التحليل اللغويوأدرجوه كمكون تفسير

تحليل الفونولوجي ألصوات اللغة يتناول ال" "الفونولوجيا" : علم األصوات الوظيفي—ب

والفيزيائية  عتبارها عناصر حاملة لوظيفة لغوية معينة ، فهو ال يهتم بالخصائص النطقيةبا

عتبارها غاية في حد ذاتها وإنما يعتبرها مجرد وسيلة لتحديد دور والسمعية لألصوات با

في  "حلمي خليل"، ويذكر  4"الصوت اللغوي في عملية التبليغ ومدى تأثيره في المتلقي

الدافع الذي جعل اللغويين يقسمون علم األصوات إلى  "دراسات في اللغة والمعاجم"كتابه 

كتشف علماء اللغة أن للصوت ومع تقدم الدرس الصوتي ا " المعروفين فيقول : شقيه

يقوم  و السمعي له تكمن في الوظيفة التيجوانب غير الوصف الفيزيائي أو الفسيولوجي أ

داخل البنية اللغوية ، بما له من صلة بالمعنى ، فوزعوا  الدراسة الصوتية بين بها الصوت 

 " عبد القادر حاج علي"، فالفونولوجيا كما ذكر لنا  5"علم اللغةهذين الفرعين من فروع 

:  "المفاهيم الصوتية في تهذيب اللغة في ضوء الدرس الصوتي الحديث"في كتابه 

، ولعل أهم شيء درسته الفونولوجيا 6"الفونولوجيا تهتم بإظهار وظيفة الصوت وتحليله"

                                                             
 . 23إلى علم اللغة ، ص محمود فهمي حجازي ، مدخل - 1
حسام البهنساوي ، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث ، مكتبة الزهراء ، القاهرة ،  - 2

 . 10، ص 2005،  1ط
 . 11، ص فسهالمرجع ن - 3
 . 42محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، ص - 4
 . 28حلمي خليل ، دراسات في اللغة والمعاجم ، ص  - 5
 . 20عبد القادر حاج علي ، المفاهيم الصوتية في تهذيب اللغة في ضوء الدرس الصوتي الحديث ، ص  - 6
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هذا الصوت الواحد العام الذي "بقوله :  "كمال بشر"إذ يعرفه  phonèmeهو الفونيم 

 . phonème "1تفق على تسميته الفونيم يجمع جملة من األفراد والتنوعات ا

هو أصغر الوحدات الصوتية على مستوى التشكيل أو التنظيم ، وهو وحدة فالفونيم " 

عن  غير قابلة للتجزئة إلى وحدات أصغر منها ، ككلمتي جلب ، وحلب فمعنى األول يختلف

،  "حلب"وصوت الحاء في كلمة  "جلب"معنى الكلمة الثانية هو وجود صوت الجيم في 

ن هذين الصوتين هما م مكان الحاء هو تغيير للمعنى ألوهذا يعني أن إحالل صوت الجي

والبحث والتمييز بين  ، وترجع فكرة الفونيم 2"اللذان يفرقان بين الكلمة األولى والثانية

 "رومانالوحدات الصوتية إلى مدرسة براغ اللغوية ، خصوصا مع أعمال اللغويين 

" ، فالفونيم عند N.trobskoy"نيكوال تروبتسكوي " ، و R. jakobsonجاكبسون 

هو أصغر وحدة فونولوجية وهوعالمة لسانية مهمتها حمل معنى " "تروبتسكوي"

 .3"الكلمة

  في :المستوى الصر. 2

ي الدراسات اللسانية يعتبر المستوى الصرفي من بين المستويات اللسانية المهمة ف 

 رتباط وثيق مع المستوى الصوتي.وله تداخل وا

ذلك الفرع من علوم اللغة الذي يهتم بأحكام بنية الكلمة مما "علم الصرف هو 

، فعلم الصرف يهتم بهيئة الكلمة  4"كلحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعالل وشبه ذل

عتالل هذا من يمكن أن يصيبها من زيادة وا بغرض معرفة أصالة الكلمة من عدمها أي ما

يمكن أن  جهة ، ومن جهة أخرى فهو يهدف إلى معرفة أثر هذه الزيادة في معنى الكلمة وما

صطلح على وقد اتؤديه من معاني إضافية أخرى زيادة إلى معناها األصلي والحقيقي 

دات فهو العلم الذي يهتم بالوح "La morphologie"تسميته في الدراسات اللغوية الحديثة 

                                                             
 . 482، ص 2000علم األصوات ، دار غريب ، القاهرة ،  كمال بشر ، - 1
 . 98،99، ص  1998،  1عبد القادر عبد الجليل ، األصوات اللغوية ، دار صفاء ، عمان األردن ، ط - 2
 . 108، ص 2006بوقرة نعمان ، محاضرات في المدارس اللسانية ، منشورات جامعة باجي مختار ،عنابة ،  - 3
محمد باسل عيون السود ، دار مالك ، تح:، بنبن الناظم ، شر: ابن الناظم على ألفية ابدر الدين ، ا أبو عبد هللا - 4

 . 58، ص2000، 1الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط
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ومدى تأثيرها في المعاني اللغوية ، فإذا كان على المستوى  Morphemesالصرفية 

فإذا الصرف أو "وأثرها في المعنى ،  phonemesالصوتي يهتم بالوحدات الصوتية 

بمعرفة وظيفة الوحدات الصرفية وأثرها في بنية الكلمة ، لذا جاء البحث الصرفي يهتم 

  .1"تعريف اللغويين لها بأنها أصغر وحدة في بنية الكلمة

يختلف البناء الصرفي عموما من لغة إلى أخرى فهو ليس متشابها ومتماثال بين كل 

ا الغرض يقول اللغات ، بل إن كل لغة تنفرد ببنائها الصرفي عن اللغة األخرى ، وفي هذ

أبرزها علم اللغة الحديث أن لكل لغة ولكل  من الحقائق التي" فهمي حجازي" : "محمود

لتغير الداخلي والتغير مفرداتها وقابليتها للهجة نمطها الخاص بها ، وتختلف اللغات 

ختالفا بينا ، كل لغة وكل لهجة تعرف الكلمات ، لكن أنماط هذه الكلمات تختلف اإلعرابي ا

تتخذها كل لغة  اللغة الحديث بدراسة األنماط التيمن لغة إلى أخرى وهنا يهتم علم 

بمفرداتها دون أن ينظر إليها بمعيار الحسن أو القبح بل يحاول تحديد وسائل بناء الكلمات 

 . 2"رير الحقائقلى تقفي كل لغة هادفا إ

 ام والضوابط التيهتم اللغويون القدماء بالنظام الصرفي للغة ، وهذا لمعرفة األحكا"  

الذي يعتبر من  "بالميزان الصرفي"يسمى  تخضع لها بنية الكلمة وهيئتها ، فأوجدوا ما

أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط اللغات وذلك أنهم جعلوه يتكون من ثالثة أصول وهي 

وهذا نظرا ألنهم أدركوا أن أكثر الكلمات العربية تتكون من ثالثة أحرف  ، ع ، ل" "ف: 

فجعلوا الفاء تقابل الحرف األول ، والعين تقابل الحرف الثاني ، والالم تقابل الحرف الثالث 

، وبالتالي يكون شكلها على شكل الكلمة المراد وزنها فتقول فتح على وزن فعل ، وكرم 

 .  3"وزن فعلعلى 

إن مفهوم اللغويين القدماء لعلم الصرف يقترب إلى حد كبير من مفهوم المورفولوجيا         

Morphologie  ختالف الموجود بينهما يكمن في علماء اللغة المحدثين ، غير أن االعند                                   

                                                             
 . 102محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، ص - 1
 . 106، صالمرجع نفسه   2
عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، رف في فن الصرف ، شر:ي ، شذا العأحمد بن محمد بن أحمد الحمالو - 3

 . 13، ص 1998،  1بيروت لبنان ، ط
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وحدها ن النظام الصرفي الذي وضعه قدماء اللغويين هو نظام يصدق على اللغة العربية أ"

لها نظام  ، تشبهها في حين أن المورفولوجيا هي علم أعم أو بعض اللغات السامية التي

، فالنظام الصرفي للغة العربية  1"صرفي يصدق على جميع اللغات المراد تحليلها صرفيا

تحملها الصيغ المختلفة في  المعاني الصرفية التي فأولهما أن"يتين كون من نقطتين أساسيت

 أما النقطة الثانية وغيرها من المعاني المختلفة ، اللغة العربية ، كالتعدية والمطاوعة والكثرة

تتعلق بالزوائد واألدوات المختلفة وتكمن العالقة بينهما في   فهي المباني الصرفية وهي التي

تنتج معان صرفية وظيفية وأن هذه   Morphèmeفية أي المورفيمات أن المباني الصر

 المباني تندرج تحتها عالمات فتعطي هذه العالمات للمبنى الصرفي معنا واضحا مثل كلمة

هي  يه التيي عالمة التثنذلك هيه والذي جعلها تدل على الزيدان فهذه بنية دالة على التثن

رفية متعددة في اللغة المورفيمات تحمل وظائف ص"، وهذا يعني أن  2"األلف والنون

سمية مثل المصادر وأسماء الهيئة وأسماء المكان ... ناك مورفيمات دالة على االالعربية فه

وأخرى دالة على األفعال واألحداث ، وإن كانت ال تظهر إال من خالل الصيغة أو وزن 

ى إظهار الموصوف بتلك الصفة الفعل ، في حين تهدف المورفيمات الدالة على الصفات إل

وتوجد كذلك مورفيمات أخرى وهي الدالة على الضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء 

 ... 3"الموصولة والظروف

فمورفيمات  اللغة العربية زيادة على كونها تحمل معان صرفية بحتة فهي كذلك " 

ها حاملة لمعان نحوية للها وظائف نحوية مختلفة ، إذ أن ترتيبها في الجمل والتراكيب يجع

ستفهام والتعجب ، وال يحصل ذلك بر واإلنشاء والنفي واإلثبات واالكداللتها على الخمختلفة 

، ..  "أين ، متى ، كيف ، لماذا"ستفهام مثل : ستعمال مورفيمات خاصة كأدوات االاإال ب

إال ، "ناء مثل : ستث... إلخ ، أو اال"إن ، لو ، لوال ، إذ "إلخ ، أو أدوات الشرط مثل : 

، وهذا يعني أن النظام الصرفي أو المورفولوجي ألية لغة يختلف من لغة إلى  "سوى ، غير

                                                             
 . 87حلمي خليل ، مقدمة لدراسة علم اللغة ، ص - 1
 . 83،  82، ص  1998،  3تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط - 2
 . 88المرجع نفسه ، ص  - 3
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، ولكنه ال يختلف من  1" أخرى من حيث البناء ، والتحديد ، والوظيفة ، والقيم التوزيعية

بأنواعه  طلق عليها مصطلح المورفيمي ه للتصنيف بناء على الوحدة التيحيث خضوع

 . 2"الثالثة الحر ، والمقيد ، والصفيري

ن عن الخطأ في صون اللسا": عن فائدة علم الصرف  "علي محمود النابي"يقول 

فهو بحق من أجل علوم العربية موضوعا ،  قانون اللغة في الكتابة  المفردات ، ومراعاة

لفاظ العربية ، ويجري من األ أن تعنى به ألنه يدخل في الصميم وأعظمها خطرا ، وأحقها ب

 الكالم من مخالفة القياس التي ى المعيار ، والميزان ، وبمراعاة قواعد تخلو مفرداتمجل

 . 3"ل بالفصاحة وتبطل معها بالغة المتكلمينتخ

دنا وبذلك نستطيع القول أن المستوى الصرفي له أهمية كبيرة تكمن في أنه يزو

 . أنه يحمي ويصون اللسان من الخطأ والزللبمعرفة أصول الكلمات من زوائدها كما 

  .المستوى التركيبي )النحوي( : 3

تساعدنا في وضع تراكيب  ي من أهم المستويات اللسانية التييعتبر المستوى التركيب 

 كون عبارات وتراكيب سليمة نحويا .تصحيحة سليمة 

تركيب الجمل من وية وقواعد يهتم المستوى التركيبي أو النحوي بالعوامل النح"

سمية وفعلية ، ومثبتة ومنفية ، خبرية وإنشائية ، كما يدرس العالقات في الجمل ا حيث هي

رتباطا وثيقا ، مما يعني أن دراسة النحو ارتبطت ا 4"نفسها ، وعالقاتها بما قبلها وبعدها

ية تحدد ال يمكن أن تؤلف إال بقواعد نحو هذه األخيرة التي"بمفهوم التركيب أو الجملة ، 

عتباطا لغوي لعلم النحو لم يأت عبثا أو ابنائها ، وتضبطها ضبطا صحيحا ، فهذا المفهوم ال

ستخراج القواعد ، والقوانين المتحكمة للغويين الشديد ألهمية النحو في ا، بل أتى من إدراك ا

                                                             
 . 89،  تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها  - 1
 . 105حلمي خليل ، مقدمة لدراسة اللغة ، ص - 2
 . 8، ص  2004،  1علي محمود النابي ، الكامل في النحو والصرف ، دار الفكر العربي ، مصر ، القاهرة ، ط - 3
 . 16، ص 2005،  2إلى دراسة اللغة العربية ، دار حامد عمان ، األردن ، طإبراهيم صبح مأمون جرار ، المدخل  - 4
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ذلك ول"،  1"في تأليف التراكيب والجمل حتى تؤدي الدور المنوط بها والمعنى المراد لها

دمتها العالقات تي في مقتأ لنحوي إلى نوعين من العالقاتأخضعوا المستوى التركيبي أو ا

تصنف الصيغ الصرفية في فضائل نحوية كالجنس والعدد ..إلخ ،  الجدولية وهي التي

 . 2"وتلعب هذه الفضائل النحوية دورا أساسيا في تشكيل التراكيب والجمل

م بموقع كل فصيلة نحوية وتنظيمها وترصيفها على أما العالقات السياقية فهي تهت"

، فتأخذ كل كلمة  3"شكل سلسلة كالمية ، هذه العالقات تخضع الكلمات إلى قانون التجاوز

اتها ، وأخرى بين الكلمات مناسب لها حتى تصبح لها قيمة في ذفي الجملة مكانها ال

دية وظيفتها ، وإن كان المجاورة لها في السياق ، مما يسهل من مهمة الجملة في تأ

عن النحو التقليدي في أنه تعدى حدود  " أسس في علم اللغة"قد تكلم في كتابه "يماريوبا"

إذ يقول : تنظيم الكلمات في التراكيب إلى البحث عن خصائص ومميزات األسلوب األدبي 

الذي هو تنظيم الكلمات في شكل مجموعات أو جمل فقد يتسع  syntaxأما علم النحو "

مدلوله في بعض األحيان على أيدي النحاة التقليديين ليشمل سمات وخصائص تتعلق 

 . 4"تصال بسيط بالنماذج األساسية للغة المتكلمةسلوب األدبي وليس لها في الواقع اباأل

هتمام اللغويين القدماء استقطابا اليعتبر علم النحو في العربية من أكثر فروع اللغة "

، لما له من أهمية في ربط وحدات النظام اللغوي بعضها ببعض عن طريق األحكام 

والقواعد التى ألفها اللغويون ، وبنوا على أساسها الجملة العربية ، فهو جوهر دراسة علوم 

يجة متينة تربط ، وهو شكل ونت ينالعلماء العرب اللغوي العربية ، وأصل من أصول تفكير

يبنى عليها الكالم  عض ، وتمثل الضوابط واألحكام التيعناصر النظام اللغوي بعضها بب

 .5"وتتضح بها المعاني

                                                             
 . 16، ص  إبراهيم صبح مأمون جرار ، المدخل إلى دراسة اللغة العربية  - 1
،  2002سكندرية ، وي ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلنور الهدى لوشن ، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغ - 2

 .  149ص 
 . 150، ص  المرجع نفسه  - 3
 . 54، ص 1998،  2أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط ماريوباي ، أسس علم اللغة ، تر: - 4
 . 33، ص 2000، 1فارس محمد عيسى ، علم الصرف ، دار الفكر ، عمان األردن ، ط - 5
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ء لما لعلمااستقطابا بين من أبرز العلوم وأهمها وأكثرها ا وبذلك نقول أن علم النحو

 الكالم .له من أهمية جد فعالة تقي من الخطأ واللحن في 

م النحو فقد تكلم فيه عن وصلتنا في عل الكتب التيمن أقدم  "سبويه"اب ويعتبر كت

هتمام اللغويين القدماء بالجانب النحوي إلى أن الجملة واإلعراب ويعود السبب في اقضيتي 

النظام اللغوي عندهم يبدأ من قضايا الجملة واإلعراب إلى الكلمات ثم األصوات ، فقد عرفه 

كالنسبة ،  ذلكنتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من إعراب وغيرا"قائال:  بن جني""ا

والجمع والتحقير ، والتكسير ، واإلضافة ، والنسب ، والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس 

شد بعضهم عنها رد به ة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، وأمن أهل العربية بأهلها في الفصاح

  1"إليها

 "جمال الدين الفاكهي " رح الحدود النحوية"" شوقد عرفه أيضا صاحب كتاب 

 .2"العلم بأصول يعرف بها أحوال الكلم ، إعرابا وبناء "بأنه 

تربط النحو بالجملة ليست غريبة على تراثنا العربي وال  إن طبيعة العالقة التي

إذ قال :  " دالئل اإلعجاز"في كتابه  ر الجرجاني ""عبد القاهجديدة عنه ، فقد أشار إليها 

واعلم أن ليس النظم إال أن تخضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على "

رسمت لك  فال تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي نهجت قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي

فال يخل بشيء منها ، وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجه كل 

تراها في قولك ، زيد منطلق ، وزيد ينطلق ،  ه فينظر في الخبر إلى الوجوه التيقباب وفرو

تراها في قولك : إن تخرج أخرج ،  في الشرط والجزاء إلى الوجوه التيوينطلق زيد ... و

 . 3"به حيث ينبغي له . فيعرف لكل من ذلك موضعه ، ويجيءوإن خرجت خرجت ..

                                                             
 . 34، ص 1،جمحمد علي النجار ، المكتبة العلمية  بن جني ، الخصائص ، تح:ا - 1
،  1براهيم ، دار النفائس ، طمحمد الطيب اال كهي ، شرح الحدود النحوية ، تحق:جمال الدين عبد هللا بن أحمد الفا - 2

 . 44، ص 1996
،  1981محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،  الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، تص وتع:عبد القاهر  - 3

 . 64ص
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ومحاسنه في مراعاة  "النظم"عن  الجرجاني"ر "عبد القاهففي هذا القول يتكلم 

وأحكامه ، فالنظم عنده يتعدى حدود الدراسة السطحية للنحو والحركات قوانين النحو 

اإلعرابية إلى العالقات الموجودة بين الكلمات في السياق ، فتأخذ كل كلمة مكانها وفق 

سادها إذ يقول في هذا معاني النحو وأحكامه وهو السبيل الوحيد لمعرفة صحة الجمل من ف

ن هذا هو السبيل فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه إن كا "الصدد 

سم ، إال معنى من معاني النحو ... فال ترى كالما قد خطأ إلى النظم ويدل تحت هذا اال

ة ، وصف بصحة نظم أو فساد أو وصف بمزية وفضل فيه إال وأنت تجد مرجع تلك الصح

وذلك الفساد ، وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ، ووجدته يدخل في 

 .1"أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه 

ر ده يدوستعمل العالقات السياقية ألن النظم عنبذلك أول من ا ""الجرجانيويكون 

 على محور التركيب .

عن المعنى الحقيقي  معناها ومبناها""اللغة العربية في كتابه  "تمام حسان"تكلم 

من خالل نظريته وهي : البناء ، النظم ، الترتيب ، والتعليق ،  "" الجرجانيالذي أراداه 

وأما أخطر شيء تكلم  "مصطلح التعليق إذ يقول :  "تمام حسان"وإن كان أهمها حسب 

على اإلطالق فلم يكن النظم وال البناء وال الترتيب وإنما كان  ر الجرجاني"" عبد القاهفيه 

يسمى  التعليق وقد قصد به في زعمي إنشاء العالقات بين المعاني النحوية بواسطة ما

ضطرارا إلى ة ، ولعل من المؤسف حقا أن نضطر ابالقرائن اللفظية ، والمعنوية  والحالي

 عبد"على معناه نصا صريحا ذلك بأن  لم ينص هو ما "ر"عبد القاهأن نفهم مصطلح 

ولكن إشارات عامة  " التعليق"لم يقصد قصدا مباشرا إلى شرح ما يعنيه بكلمة  "القاهر

 .2صطالح"فهمناه عنه بهذا اال جاءت في سياق نص كتابة تشير عن بعد أو قرب إلى ما

كان المقصود بها  والتي عبد القاهر الجرجاني"أدرجها " ومن تلك اإلشارات التي

فالتعليق النحوي  "التعليق عبارته الشهيرة "يأخذ بعضها بحجر بعض "تمام حسان"حسب 

                                                             
 . 65، صالقاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجازعبد  - 1
 . 188تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص - 2
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كان الغرض منه الكشف عن العالقات السياقية والتي " "عبد القاهر الجرجاني"ه الذي رآ

، الذي ال يتأت إال بوجود قرائن لفظية   Syntagmatic relationيسميها الغربيون 

تبرز هذا التعليق فجملة : ضرب زيد عمرا ال يمكن أن نكشف عن العالقات ومعنوية 

فنأخذ "،  1"ستخراج القوانين اللفظية والمعنوية بينهاحوية الموجودة بين كلماتها إال باالن

الكلمة األولى ضرب إذ نالحظ أنها جاءت على صيغة فعل ، مما يدل على أنها فعل ماض 

م كبير وهو الفعل ، أما كلمة زيد  فال يتضح أنها جاءت فيمكنها إذن أن تندرج تحت قس

سم ، كما أنها ى االفاعال إال بواسطة قرائن معنوية وأخرى لفظية وهي كونها تنتمي إلى مبن

تربط بينها وبين الفعل هي عالقة اإلسناد ورتبتها متأخرة  رفوعة ، والعالقة التيجاءت م

وشاغرة عن رتبة فعلها المبني للمعلوم ، فكل هذه القرائن تؤكد أن كلمة زيد هي فاعل ، ثم 

تربط بينها وبين الفعل  أنها جاءت منصوبة ، والعالقة التيننظر إلى كلمة عمرا فنالحظ 

لفعل والفاعل فهذا كله يوضح أن كلمة عمرا هي هي عالقة التعدية ورتبتها متأخرة عن ا

 .2"مفعول به

وما  "عجاز"دالئل اإلفي كتابه  " عبد القاهر الجرجاني"هذا هو النظام الذي أراده 

كن تمن عالقات سياقية وتركيبية لم   "دي سوسير"أشار إليه الغربيون وعلى رأسهم 

رن نذ القمقد تكلم عنها  رجاني""عبد القاهر الجغريبة عن تراثنا العربي والدليل أن 

عي الخامس هجري ، وأكد على أهميته في فهم معاني النحو وأحكامه ، فكل لفظة تستد

 األخرى في السياق بوجود قرينة تربطها بها .

النحو هو قمة  "عن أهمية النحو في الدرس اللغوي فيقول :  ""كمال بشرتكلم 

 3"الدرس اللغوي ، وهو الهدف الذي يسعى اللغويون إلى تحقيقه عند النظر في اللغة المعنية

من أهم وأغنى العلوم ومن خالل ذلك نستطيع القول أن المستوى التركيبي يعتبر 

 ظفي صون األلسنة والحفاتعنى بها الدراسات اللسانية لما له من قيمة جد عالية  اللغوية التي

 . هتمام بها وتطويرهاعليها واال
                                                             

 . 181ص اللغة العربية معناها ومبناها ، ، تمام حسان   - 1
 . 182المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 609ص كمال بشر ، علم األصوات ،  - 3
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  .المستوى الداللي : 4

تهتم وتدرس معاني المفردات  اللة من أهم العلوم اللسانية التييعتبر علم الد 

 والكلمات.

دراسة  علم الداللة من أحدث فروع اللسانيات الحديثة الذي يهتم بدراسة المعنى يعد"

 بلاير" "ميشالاللساني الفرنسي "ستعمال له على يد ، فقد كان أول ا1"وصفية موضوعية 

Michel Breal   ثم فصل القول في كتابه الموسوم  1883سنة في مقاله الذي أصدر

وهذا يعني أن  18972"وذلك سنة essai de sèmantique "محاولة في علم الداللة"ب

أي بعبارة أخرى ية ، علم الداللة يختلف عن فروع اللسانيات األخرى بدراسته لألدلة اللغو

 "بلاير"وقد كان يعني هذا المصطلح عند "تربط بين الدال والمدلول ،  يدرس العالقة التي

تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندوأوربية كاليونانية  داللة ألفاظ اللغات القديمة والتيبالبحث في 

وهي أنه قام  ح المصطلعدة نتائج تحدد طبيعة هذا "إلى  "بلاير"، وقد توصل  3"والالتينية

ستخرج القوانين والقواعد المتحكمة في تغيير المعاني حديد المعاني عبر الزمن كما أنه ابت

في هذه على "قتصر عنده ا Semantique ، فمعنى مصطلح  4"وتحولها وتطورها

ى شتقاقية لأللفاظ كأن تقارن  الكلمة بنظائرها في الصورة والمعنى حتالناحية التاريخية اال

وهذا يعني  5"يتسنى إرجاعها إلى أصل معين تفرع إلى عدة فروع في لغة واحدة أو أكثر

 . 6"ستخدمه لإلشارة إلى تطور المعنى تاريخياتخدمه لإلشارة إلى المعنى وإنما اأنه لم يس"

نشغاالت الفكرية عند البشر فقد كانت عند األقوام يعد االهتمام بالداللة من أقدم اال"

: هل العالقة ، ولعل من أهمها كان  7"ليونان مثال ، مرتبطة بعدة تساؤالت فلسفيةالسابقة كا

بالمسمى أي اللفظ بداللته عالقة اعتباطية أم هي اصطالحية اتفقت سم التي تربط اال

                                                             
 . 15، ص 1998،  5، طأحمد مختارعمر ، علم الداللة ، دار الكتب  - 1
 . 239أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 2
 . 7، ص 1963،  2إبراهيم أنس ، داللة األلفاظ ، مكتبة اإلنجلو المصرية ، ط - 3
 . 13، ص 2005،  1داب القاهرة ، طحيدر ، علم الداللة  ، مكتبة اآل فريد عوض - 4
 . 7إبراهيم أنس ، داللة األلفاظ ، ص - 5
 . 95،  1داب ، طسين ، الداللة والنحو ، مكتبة اآلصالح الدين صالح ح - 6
 . 145محمود فهمي حجازي ، المدخل إلى علم اللغة ، ص - 7
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، ختصار عالقة اللغة بالفكر ومدى إسهامها في تطويره الجماعة على وضعها ؟ أي با

هتموا بالداللة لمعرفة معاني المفردات الموجودة في ا ونفس األمر حدث مع الهنود فقد

هتم العرب بالداللة كوسيلة لفهم قد ا"يه ، أما في التراث العربي ف "الفيدا"كتابهم المقدس 

هتموا بموضوع الداللة في إطار تحديدهم متعلقة باللغة ، فأصحاب المعاجم اأمور كثيرة 

بقضايا الحقيقة والمجاز في  نشغالهمبها في إطار االبالغيون فاهتموا  لداللة األلفاظ ، أما

نية وفهم األحكام الشرعية من النصوص القرآ ستخراجصوليون قصد انشغل بها األحين ا

 .1"مضمونها

أحرز تقدما  وهكذا بدأ البحث الداللي يتطور شيئا فشيئا حتى القرن التاسع عشر إذ

ختالف وجهات نظر الباحثين اهج واخصوصا في أوربا بتعدد المن ملحوظا في هذه الفترة

عنيت بهذا الموضوع  التاريخية في مقدمة المدارس التي لموضوع الداللة ، وتعتبر المدرسة

فالبحث الداللي عنده يكمن في "   Reisig رايسج"" ، وقد كان رائدها اللغوي األلماني 

وأسلوبي أيضا كما  معرفة التغير الذي يطرأ على دالالت األلفاظ ، وهو عنده أمر تاريخي

ينبغي أن تبين العالقة الموجودة بين المعنى  عده الخاصة به ، هذه القواعد التيأن له قوا

ريخية عبارة عن دراسة ا، فعلم المعنى أو الداللة كان في إطار المدرسة الت 2"القديم والجديد

 تجاهاتها .ي االعامة التي تتحكم فتغيرات المعنى وتحليلها وتصنيفها وتقنين القوانين 

تجاه تاريخي في قت الذي كانت فيه اللسانيات ذات افقد ظهر هذا العلم في الو"

 3"تجاههنى الداللة هذا المنحى وتسير في ادراستها للغة ، فكانت النتيجة الحتمية هي أن تتب

، وظل هذا المنهج مسيطرا على الدراسة الداللية حتى مطلع القرن العشرين وبالضبط في 

 ز"ريتشاردلصاحبيه  Mearing if Mearingمعنى المعنى" "  بظهور كتاب 1923سنة 

وفيه يعالج المؤلفان مشاكل الداللة من نواحيها "،   Richards of Ordenأوغدن" و 

جتماعية وفي ضوء علم النفس من شعور معقدة ويبحثانها في ضوء النظم االالمتعددة ال

                                                             
 . 147، ص المدخل إلى علم اللغة  محمود فهمي حجازي ، - 1
 . 50، صإبراهيم أنس ، داللة األلفاظ  - 2
 . 246أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص - 3
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، فقد  1"جليلة الشأن بين الدارسين لداللة األلفاظ وعاطفة ، مما جعل لكتابهما قيمة علمية

تربط اللفظ بالصورة  ة التيعن طبيعة العالق"في كتابهما  ""ريتشاردزوأوغدنتحدث 

تشير إلى  conceptالذهنية ، أي أن الكلمة أو اللفظة تثير في العقل البشري صورة ذهنية 

الصورة الذهنية ،  ثالثة مكونات :وقد قسم هذان اللغويان المعنى إلى ،  2"شيء ما خارجي

المشار إليه وقد أكدا على عدم وجود أي عالقة تربط بين   ، والمشار إليه ، والصيغة

 سم والشيء .والصيغة أي بين اال

ولئن كان "لسانيين في هذا التقسيم بقوله : عن رأي ال "أحمد مؤمن"وقد تحدث 

 للمعنى ، فإنهم يفضلون تبسيطها بإسقاط مابعض اللسانيين قد تقبلوا هذه النظرة التحليلية 

أو سم والمعنى ، اال إلبقاء بذلك على عنصرين أساسيين همايسمى بالشيء أو المرجع ، وا

ذين العنصرين تبادلية ، وتعد العالقة بين ه سوسير" "ديصطالح الدال والمدلول في ا

عد ذلك ، وتختلف العملية سم بمتكلم يفكر في المرجع ثم يلفظ االن واحد : فالوعكسية في آ

 . 3"عند السامع إذ عندما يسمع فإنه يفكر في المرجع

تعتمد على  ئا حتى بدأ يقترب من العملية التيثم تطور الدرس الداللي شيئا فشي 

تنظر  اقي أو النظرية السياقية وهي التييسمى بالمنهج السي التجربة والمشاهدة ، فظهر ما

ن النصوص ستخراج النظام الداللي للمفردات ما تركيبية تعتمد علىللغة نظرة عامة إلى ا

ستخراج أو المفردات فإذا أردنا مثال : ا وردت فيها هذه األلفاظ والسياقات المختلفة التي

وردت فيها هذه الكلمة وهذا  نقوم بحصر وتتبع كل السياقات التيمعاني كلمة أدب فإننا 

ناها العام والخاص على حد سواء ، وقد تطور هذا حتى نفهم معناها األصلي ، وكذا مع

في الواليات المتحدة األمريكية ،   Bridgman"بريدجمن"المنهج على يد اللغويين 

 "فيرث"طاني ي، ويعد اللغوي البر 4"في أوربا الغربية  Wittgentein""يتغنشتاينو

Firth  يرة أعطى أهمية كبفقد "تجاه ، من أهم رواد هذا االومؤسس المدرسة اإلنجليزية
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جتماعية للغة ويؤمن بأن معنى الكلمة ال ينكشف إال من خالل وضعها في للوظيفة اال

ستعمالها في منهج يؤمنون بأن معنى الكلمة هو اسياقات مختلفة ، كما أن أصحاب هذا ال

لة على أن معاني الكلمات تختلف ، وفي هذا دال 1"اللغة أو دورها الذي تؤديه في اللغة

تجاه بالسياق يعود الف السياقات التي ترد فيها ، ولعل السبب في اهتمام أصحاب هذا االباخت

السياق تسهل  يتمتع بها إدراكه ورؤيته ، فهذه الصفات التيإلى أنه شيء مادي يمكن لمسه و

من مهمة الوصول إلى نظام داللي محكم لكل كلمة ومفردة في اللغة المراد دراسة نظامها 

 يد كل البعد عن األحكام الذاتية .الداللي يتمتع بموضوعية مطلقة وبع

وبقي الدرس الداللي يعتمد على التجربة والمشاهدة فيخضع المعنى أحيانا إلى " 

 "بلومفيلد"خصوصا مع أعمال اللغوي  2"الموقف والمقام السياق ، وأحيانا أخرى إلى

Bloomfield   اللغة" في كتابه"Langage   إلى المعنى من خالل  "بلومفيلد"، إذ نظر

فهو يهتم بالمتكلم والسامع وبالمكان "وقع فيها الكالم ،  االهتمام بالظروف واألحوال التي

كما أنه يهتم بالعوامل االجتماعية ، مانه ، والذي حدث فيه الموقف الكالمي وكذا بز

العبارات ، وهو متأثر قتصادية ، والثقافية ، وكل ماله عالقة بتحديد معاني الكلمات وواال

في حدود المثير  تجاه السلوكي في علم النفس إذ حاول أن يدرس المعنىفي ذلك باال

ال  "بلومفيلد"مي عند يحدثها السامع ، مما يعني أن الفعل الكال السلوكي واالستجابة التي

هم خارج هذه يكون إال بعد منبه ما يستجيب له المتكلم ، فمعاني الكلمات ال يمكن أن تف

ينطق بالكلمات  "بلومفيلد"يقع فيها الفعل الكالمي ، فالمتكلم حسب  الظروف واألحوال التي

مع ال يفهم جتماعية وكذا ميوله العقلي كما أن الساحسب حالته النفسية وحسب ظروفه اال

غوية ل، فكانت العملية ال 3"بظروف المتكلم ومكان وزمان القولمعنى الكلمة من غير دراية 

 عند بلومفيلد على النحو األتي: 

 إستجابة السامع . الكالم  موقف المتكلم  
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وهكذا بقي البحث الداللي في تطوره حتى ظهرت نظريات أخرى تهتم بالمعنى        

والبحث في الداللة كنظرية الصفات الداللية والعالقات الداللية والحقول الداللية .. إلخ ، 

 .N " نعوم تشومسكي"لصاحبها  النظرية التوليدية التحويلية"ولعل أهمها : 

chomesky 1965"مظاهر النظرية النحوية " سنة ي خصوصا مع ظهور كتابه الثان  ،

والذي رأى فيه أن الداللة يجب أن تكون جزءا أساسيا ومهما في التحليل النحوي ، وكان 

" وفي هذا الغرض يقول  1" البنى التركيبية"هذا بعد إهماله لعنصر الداللة في كتابه األول

لها شأن كبير لم تظهر إال في أصبح والحقيقة أن النظريات الداللية التى " أحمد مؤمن" :

، وما فتئت هذه النظرية تنافس لتشومسكي ظل المنهج العقالني والقواعد التوليدية التحويلية 

، ففي هذا بيان على أن البحث الداللي بدأ  2النظريات التركيبية والفونولوجية إلى يومنا هذا"

حد ذاتها ودون اللجوء على يقترب من العملية بتوجهه نحو دراسة الداللة من اللغة في 

 الوقائع  الخارجية غير اللغوية .

ل ات التحليومستوي يات التحليل اللغوي يتضح أن مجالبعد هذه الدراسة النظرية لمستو      

 ا عناللساني عبارة عن كيان موحد ومتماسك فال يمكن بأي حال من األحوال فصل أحدهم

لطبيعة ارفة األخر ، فالصرفي مثال ال يستطيع قلب ألف الكلمة واوا أو الكلمة ياء إال بمع

ة ى خلفيلزا عالصوتية لهذه الحروف ، كما أنه ال يستطيع أن يدغم أو يبدل إال إذا كان مرتك

ع متبطة تناسق ، أجزاؤه مرقيل سابقا من أن اللغة كيان م صوتية صحيحة ، وهذا يؤكد ما

لكاتب و ااعر أرتباط الروح بالجسد وكلها تسعى إلى هدف واحد وهو الداللة ، فالشبعضها ا

عنى الم ستعمال الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية حتى يعبر عنمثال ال يتردد في ا

 يريده ويطمح إليه .الذي  
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 : المدارس اللسانية :  ثانيا

ة س والمرجعيتتعلق الدراسة بالمدارس اللسانية وتتوخى التعريف بها من حيث األس          

ى ضت إلساهم به العلماء في إطارها من مجهودات علمية بحثية متالحقة ، أف والتطور ما

انب از جوعند أهم المدارس اللسانية إلبرالدرس اللساني الحديث ، ولذلك حاولنا الوقوف 

ة غير مليععرفت حركية  أرقى ميادين العلوم اللغوية التي البحث اللغوي الحديث الذي يمثل

نتموا التي ا دارسالمتتابعة للعلماء والم قارة ألنها كانت تتميز بالتغير في اإلضافات الفكرية

ا وقفن تيية الومن أبرز المدارس اللسان واكبتها ، ناهيك عن التوجهات التنظيرية التيإليها 

 يلي :  عندها ما

 المدرسة البنيوية لدي سوسير :. 1

من أهم الدراسات  1916-1906مابين  "دي سوسير"قدمها  تعد األبحاث التي "     

بحث في نظامها ، إذ أنه أول من دعا إلى دراسة اللغة في ذاتها دراسة وصفية ت *البنيوية

لة مادية ية الزمانية ، فاللغة ليست مجرد آهتمام بجوانبها التاريخية التطوروقوانينها دونما اال

مية ، بل كنز لغوي مشترك بين الجماعات اللغوية المنت Structureصوتية بل إنها نظام 

واألفكار والتجارب ، يمكنها أن تتبادل فيما بينها المعارف  لرقع جغرافية متشابهة ، والتي

ستمرارية اللغة وحركيتها ، إذ الهدف األساسي للنظرية اللسانية البنيوية هو بذلك تتحق او

 .1"دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها ، أي دراستها دراسة وصفية أنية

 يلي :  ما "دي سوسير"ستخلصها ن المبادئ التي امن بي

بين الدراسة الوصفية للغة في بعدها الداخلي وبين الدراسة  "دي سوسير"ميز  .1

التاريخية ، إن اللساني هو الذي يهتم بالنظام الداخلي للغة ليكشف عن قوانينه 

وأصوله ، وأما المعرفة بالعوامل السياسية والحضارية والجغرافية والثقافية للغة 

                                                             
،  2004،  1محاضرات في المدارس اللسانية  المعاصرة ، أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع ، ط شفيقة العلوي ، - 1

 . 9ص 
راسات درين وهي ن العشقام بها علماء اللغة في بداية القر يطلق على مجموعة من الدراسات التي*البنيوية : مصطلح 

 ية .جعلت من اللسانيات علما موضوعه اللسان  واللغات الطبيعية الفطر
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ي البنيوي وال تنقص شيئا من فتعد ثانوية ، ذلك ألنها ال تضيف جديدا للدرس اللسان

كانت سائدة في القرن التاسع  اللسانيات التاريخية هي التيو،  1 "قيمة النظام اللغوي

والدراسة الزمانية كما ذهب نية تمييز واضح بين الدراسة اآلولم يكن هناك  عشر 

 lingustiqueنية فاللسانيات اآل"في محاضراته ،  "دي سوسير"إليه 

synchronique حد دراسة وصفية في حالة  درس أي لغة من اللغات علىت

، أي في نقطة زمنية معينة ن وال تقتصر في الواقع على   etat de langueمعينة

دراسة اللغات الحديثة أو المعاصرة ، بل يمكنها أيضا أن تدرس اللغات الميتة بشرط 

أما "،  2 "تنبني عليها الدراسة العلمية الوصفية ن تتوفر كل المعطيات اللغوية التيأ

التغيرات بالدراسة  تفتناول   lingustique diachroniqueاللسانيات الزمانية 

طرأت على لغة ما عبر فترة من الزمن أو خالل حقب  والتطورات المختلفة التي

 . 3"متتابعة من الزمن الماضي وبدون شكل

تلحق اللغة  يتهتم بتعاقب األزمنة ألجل الكشف عن التطورات الت فالدراسة الزمانية "     

رية إذ لذلك فهي أشبه بالمحور العمودي ، فحين يهمل المنهج الوصفي هذه الجوانب التعاص

هتمامه على وصف جوهر اللغة وشكلها أي أنه يصف نظامها لسني اأنه يركز الباحث األ

روني عن الدراسات التحليل التاريخي الدياك إلى إخراج ير"س"دي سوالداخلي ، لذلك دعا 

لمشترك لها كما كان هتمام فقط بتتبع األصول األولى للغات وتأكيد المنشأ االلسانية ، واال

، فقد ألح على الفصل  4"الل القرن التاسع عشر في إطار المنهج التاريخياألمر سائدا خ

 بينهما . 

 بالعالقات النفسية والمنطقية التينية تعنى فاللسانيات اآل ير"س" دي سووحسب "       

تربط مفردات متواجدة معا ، وتشكل نظاما في العقل الجماعي للمتكلمين ، وعلى العكس 
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نيات الزمانية تدرس العالقات التي تربط المفردات المتعاقبة التي ال يدركها تماما ، فاللسا

 . 1"تشكيل أي نظام يذكريحل بعضها محل البعض األخر دون  العقل الجماعي والتي

هذا الطرح من خالل "لعبة الشطرنج" فمعرفة الالعب  "دي سوسير"ولقد أكد "     

نتقالها حتى وصولها إلى أوربا ال لها الفارسية وتطوراتها وكيفيات التاريخ هذه اللعبة وأصو

فالوصف اللغوي وتعميم "،  2"يفيد في ممارسة اللعبة والتمكن منها ومن شروطها

نية والراهنة للغة ، وبين مكنا إال حين يفصل بين الحالة اآلالمعطيات اللغوية ال يصبح م

ليالت التاريخية الزمانية ، نشوء اللغة وتطورها وتحوالتها ، فكل دراسة إذا تتبنى التح

 . 3"ل حتما إلى نتائج وهمية وغير مؤكدةوستأو

ينهما عند ، وينبغي فقط عدم الخلط بوعموما كال المنهجين مهم في الدراسة اللغوية      

ج المنهوستقرائي ساكن ، نهما مبادؤه الخاصة ، فالمنهج اآلني منهج الكل م البحث ، إذ

 . الزماني منهج حركي تطوري

تشير للمقصود بنية  التي  Système de singesن اللغة نظام من اإلشارات إ" .2

عبارة عن  دي سوسير""واللغة في نظر "،  4"التبليغ والتخاطب والتواصل

مستودع من العالمات ، والعالمة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد مجتمع 

، فاللساني ال يهتم بالمرجع  5"معين وتضم جانبين أساسيين هما الدال والمدلول

الذي يحيل على العنصر   le referant)المدلول عليه( الموجود في الواقع أي 

هتمامه منصب على المدلول )المفهوم( وعليه فالدليل ا حسوس المادي ، بلمال

بين المدلول  ربط ما le signe linguistique"دي سوسير" اللساني عند 

يتكون من  "دي سوسير"ند عتشير إليه ، فالدليل اللساني  والصور الصوتية التي

ابلة للتقطيع أي وهو مجموعة األصوات الق le signifiantأمرين األول الدال
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وهو المفهوم أو المعنى الذي   le signifièالصورة الصوتية ، والثاني هو المدلول 

 . 1"يشير للدال

 إن العملية التواصلية إذا تتم وفق الطريقة األتية : 

هناك مفهوم يريد المتكلم إيصاله إلى المتلقي ، فلنسمه المرجع أو المدلول عليه ثم "      

الذاتي  معلوماته المخزنة في ذاكرته ، أي يقوم بتشغيل نظامه اللغويستثارة تكلم بايقوم الم

ختيار المفهوم أي المدلول المطابق لذلك المرجع ثم يربط المدلول ذي الطابع الداخلي ألجل ا

ورثها من مجتمعه أي من  المجانسة له )أي المفهوم( ، والتيبالصورة الصوتية المادية 

 . 2"زون في ذاكرة الجماعة الناطقةالتمثيل الثقافي الحضاري المخ

فالدليل اللغوي إذا ال يصل بين المدلول عليه ولفظه ، وال بين المدلول عليه والمفهوم "      

، بل إنه يربط بين الصورة الذهنية للشيء المادي )أي المرجع( ، وما يقابلها من أصوات ، 

 . 3"فهو إذا كيان نفساني ذو وجهين هما الدال والمدلول

ال   Arbitraireعتباطية يربط بين الدال والمدلول بكيفية اإن الدليل اللغوي هو الذي "     

س تتدخل فيه اإلرادة الجماعية لألفراد ، وال يعني ذلك أنه وحدة حرة ، فالدليل اللساني لي

رتباط بين الدال والمدلول وحدة حرة ، بل إن المقصود  باالعتباط هو عدم خضوع عالقة اال

  Arbitraireعتباطي ن الرابط بين الدال والمدلول ا، بما أ 4"التعليل والتبرير العقليين إلى

اقب هذه األصوات أ ، خ ال ترتبط بأية عالقة داخلية مع تع soeurودليله في هذا أن فكرة 

ن توحي بأن عتباطية ال يجب أالنسبة إليها ، وعليه فإن صفة االتقوم مقام الدال ب ، ت ، التي

ختيار الفرد ، إذ ليس للفرد القدرة على تغيير أي عالمة بأي طريقة كانت بعد الدال من ا
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عتباطية لكونها ليس لديها في الواقع أية صلة في المجموعة اللغوية ، فالعالمة اثبوتها 

 . 1"طبيعية بالمدلول

 إن اللغة تسبق الكالم حسب"( :  langue.parole: )التفريق بين اللغة والكالم  .3

يتسبب في إيجاد الخطابات الممكن وضعها ، ولقد مادامت نظاما  "دي سوسير"

ستودع في األشخاص ن )اللغة ( فقال اللسان هو رصيد ياللسا "دي سوسير"عرف 

يوجد ، وهو نظام نحوي  2 "ين ينتمون إلى مجتمع واحد ، بفضل مباشرتهم للكالمالذ

 عن الكالم نفصل في الوقت نفسه ما وجودا تقديريا في كل دماغ ... وبفصلنا اللسان

 هو جوهري عما هو إضافي أو عرضي . ماوجتماعي عما هو فردي هو ا

عتباطية ال شعورية  ، موجود في ذهن المتكلمين بكيفية ا إن اللغة إذا عمل جماعي"      

ية إنها مجموعة األصوات والدالالت المختزنة في ذاكرتهم ، وأما الكالم فهو الممارسة الفرد

الذاتية لهذه اللغة في ظروف معينة مادية ، أي هو طريقة تجسيد المتكلمين لهذا النظام 

على هذا التعريف ، فاللسان يعد موضوع اللسانيات ال الكالم أي الطابع  اللغوي وبناء

 . 3"الفردي

رتباط على زائها بعضها ببعض ، ويقوم هذا االاللسان نظام ترتبط فيه جميع أج .4

فالتباين أي التقابل بين الوحدات هو النظام الذي "ختالفها ، الهويات أو ااس إتحاد أس

ب هويتها )قيمتها( إال إذا أمكن تبنى عليه اللغات جميعا ، فالوحدات اللسانية تكتس

كتسبت كل لفظة مجموعة من الصفات رى وال يتحقق هذا األمر إال إذا استبدالها بأخا

اخلي فإن اللسان بفضل نظامه الدى ، وبهذا تقابل بها كل واحدة األلفاظ األخر

وضع من أجلها ، وهي وظيفة التبليغ أو التخاطب ،  يستطيع أن يؤدي الوظيفة التي

 واص هذا النظام ، أي استخراج البنية التيا هدف اللساني فقد بات الكشف عن خوأم

                                                             
 . 70أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 1
 . 14شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص  - 2
 . 15المرجع نفسه ، ص  - 3
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سيطر هذا  ختالف رقعتها الجغرافية ، وهكذاعليها كافة األلسنة البشرية على اتقوم 

  1"المفهوم على الحقل اللساني

ني منهج اآلللسانيات ومؤسس الا ليعتبر أب سوسير" "ديوفي الختام يمكن القول أن        

 كتسبت اللسانيات صفةوا،   structuralismeالوصفي وهو أول من نظر في البنيوية 

 "محاضرات في اللسانيات العامة" .العلمية بفضل ظهور كتابه 

  .مدرسة براغ : 2

غة تحليال تساعدنا في تحليل الل راغ من أهم المدراس اللسانية التيمدرسة ب تعتبر     

 فونولوجيا صحيحا .  

، وأصبح فيما بعد يعرف بمدرسة براغ أو  1926تأسس نادي براغ اللساني سنة "     

،  "، "جاكبسون" "تروبتسكويالمدرسة الوظيفية ، أو المدرسة الفونيمية ، ومن أقطابها 

 . 2"ومارتيني"

من فروع البنيوية بيد أنها ترى أن البنية النحوية  افرع تعتبر اللسانيات الوظيفية"      

في المجتمع ، ويتميز  يقوم بها لغات تحدد بالوظائف المختلفة التيوالداللية والفونولوجية ل

منهج هذه المدرسة بدراسة نظام اللغة الكلي بمستوياته المختلفة النحوية ، والصرفية ، 

والصوتية ، والداللية دراسة وظيفية محضة ، وهذا ما جعله يختلف عن باقي المناهج 

 .3"اللسانية األخرى

إن مدرسة فمن العالمات قد ذهب إلى القول بأن اللغة نظام  "دي سوسير"وإذا كان        

 براغ ترى أن اللغة نظام من الوظائف وكل وظيفة نظام من العالمات .

 "الصوتياتسم منهجهم الخاص بالدراسة الصوتية ا على "براغ"أطلق مؤسسوا "       

ويتولى هذا الفرع من اللسانيات الحديثة دراسة المعنى  "phonology" الوظيفية"

                                                             
 . 16شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص  - 1
 . 130أحمد مؤمن ، اللسانيات ، النشأة والتطور ، ص  - 2
 . 130المرجع نفسه ، ص  - 3
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ستخراج كل الفونيمات وضبط الصوتي ضمن نظام اللغة الشامل وا الوظيفي للنمط

 .1"خصائصها وتحديد فيها توزيع ألفوناتها

 التي les fonctionsيعتبر الوظيفيون أن دراسة اللغة هي البحث عن الوظائف "       

تواصل أفراده ، ولقد تولد هذا االتجاه بخاصة عن األعمال التي تؤدى في المجتمع أثناء 

 laتجاه الفونولوجي يعرف باال هتمت بدراسة الظواهر الصوتية في إطار ماا

phonologie  جاكبسون" وطور على يد  "تروبتسكوي"الذي ظهر على يد"

في العلوم ، وفيما يلي سنحاول التعرف على إسهامات هؤالء العلماء الثالث  2"و"مارتيني

 اللغوية : 

  Nicolai trubtzkoyنيكوالي تروبتسكوي :  .1

وكانت له فيها إسهامات قديمة منها برع في ميدان الصوتيات الوظيفية أو الفونولوجيا "       

، والذي يحتوي على مبادئ الفونولوجيا  1939سنة  "مبادئ الفونولوجيا"مؤلفه الشهير

ومناهج تحليل السمات القطعية والفوقطعية ودراسات حول الفونولوجيا اإلحصائية 

على البحث الذي يدرس العالقات  "*"تروبتسكوي، لقد أطلق  3"والفونولوجيا التاريخية

عتنى بتطوير مفهوم والصرف اسم "المورفوفونولوجيا" واالقائمة بين الفونولوجيا والنحو 

إن الفونيم هو أوال وقبل كل  "الفونيم وأضفى عليه صبغة علمية وعملية وعرفه بقوله :

ال تقبل التجزئة  فونيم هو الوحدة الفونولوجية التي، وقال أيضا :" ال 4 "شيء مفهوم وظيفي

                                                             
 . 130، ص أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور - 1
 .  16شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص  - 2
 . 16المرجع نفسه ، ص  - 3
ين تين علميتمقال : من أبرز أقطاب مدرسة براغ ، من عائلة روسية عريقة ، في سن الخامسة عشر نشر تروبتسكوي*

بدأ يحضر أطروحته  1993، إلتحق بجامعة موسكو ليزاول دراسته الجامعية في اللسانيات الهندو أوربية ، وفي سنة 

ته المنية إثر مرض اذا بجامعة موسكو ، وافأصبح أست 1916حول مستقبل اللغة الهندو أوربية وبعد مناقشتها سنة 

 . 1938قلبي سنة 
 . 142أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور ، ص  - 4
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يمكننا من القول أن  ، ذلك ما 1"إلى وحدات فونولوجية أخرى أصغر منها في لغة معينة

 الفونولوجية التروبتسكوية أولت الفونيم دورا رئيسيا .

دراسته لمختلف "عناية كبيرة هو  "تروبتسكوي"نتباه الذي أواله إن الشيء الملفت لال       

، وذلك ألن الفرق الذي   phonological oppsition "التضاد الفونولوجي"أنواع 

يساعد في تعريف الفونيم تعريفا علميا يرى أنه يدخل في تضاد أو تقابل فونولوجي واحد 

إنه كل تضاد أو تقابل فونولوجي بين  "التضاد بقوله : "تروبتسكوي"على األقل ، ويعرف 

، ومن بين أهم  2"ميز بين معان فكرية في لغة معينةصوتين مختلفين ، يمكن أن ي

التضاد السالب ، التضاد التدريجي ، التضاد المتكافئ ، التضاد الثنائي "يلي :  التضادات ما

 3."يده ، التضاد المتعدد الجوانب ، التضاد المتناسب ، التضاد الممكن تحي

هتم الذي هم أقطاب المدرسة الوظيفية اوبذلك نستطيع القول أن تروبتسكوي يعد من أ     

 . ئفهاهتم أيضا  بمفهوم الفونيم وأنواع التضادات ووظابشدة بمفهوم الوظيفة ، وقد ا

 :  jakbson romanجاكبسون رومان :  .2

 "براغ"رسة هتمامات مدالعلمية متنوعة للغاية وتعكس ا *"ياكبسون"ن نشاطات إ"      

شتهر ، ا l’unctionalismهتماما كبيرا بمفهوم الوظيفة بوجه خاص ، فقد أولى ا

 universalتنص على وجود نظام سيكولوجي كلي  بنظريته الفونولوجية التي "جاكبسون"

ختالفات الموجود بين االللغات البشرية ، وتؤكد على أن منتظم ومبسط تشترك فيه جميع ا

ومن  4"ختالفات سطحية لنظام تحتي ثابتهي إال عبارة عن ا مختلف األصوات الكالمية ما

ذهب إليها  التي على النسبية الفونولوجية "جاكبسون" "دي سوسير"هذا المنطلق هاجم 

ي ثمة نظاما فونولوجيا كليا يتضمن إثنت"أن  "مقدمة في تحليل الكالم"وبين في كتابه 

                                                             
 . 142المرجع نفسه ، ص  - 1
 . 114، ص أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور - 2
 . 144، ص  المرجع نفسه  - 3

 370ثر من لف أك، من مؤسسي حلقة براغ ، تخصص في اللسانيات المقارنة والفيلولوجية السالفية ، أ *جاكبسون

 كتابا ومقالة ، من بينها القوانيين الفونولوجية العامة ، لغة األطفال ، الحبسة .
 . 144المرجع نفسه ، ص  - 4
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عشرة سمة مميزة تتصف بها كل اللغات اإلنسانية ومن بين هذه السمات : صائت/صامت، 

مجهور/مهموس، زفيري/شهيقي، أنفي/شفهي ، غليظ/حاد ، رخو/شديد ، مزيد/غير مزيد ، 

 ..  1"مكثف/منفلش

التاريخية والمضي قدما في  رائدا في توضيح مبادئ الفونولوجيا "جاكبسون"كان "      

نية للغة ذي كان يركز أكثر على الدراسة اآلال "دي سوسير"تطويرها ، وذلك على عكس 

سنة  "مبادئ الفونولوجية التاريخية"هذه المبادئ العلمية في مقاله  "جاكبسون"، وقد بين 

 1929سنة  "، كما سبق وأن ألح في كتابه" مالحظات حول التطور الفونولوجي 1931

نية للغة فحسب ، بل الحالة للغة يجب أن يشمل ليس الحالة اآل الوظيفيعلى أن الطابع 

 ، ومن أهم ما جاء 2"التاريخية أيضا ، وذلك من خالل دراسة التطور اللغوي عبر العصور

تصال التي استلهمها من نظرية اال "وظائف اللغة الست"نظرية "هو  "جاكبسون"به 

communicative theory تصال تتطلب ستة عناصر أساسية: ومفادها أن عملية اال

،  communicative channel، قناة اإلتصالrecepter ، المتلقي  emitterالمرسل

  .referent "3 ، والمرجع coodتصال ، وشفرة اال Messageوالرسالة 

من الرواد في دراسة علم النفس اللغوي بوجه عام ونمو الطفل  "جاكبسون"كان "       

اللغوي بشكل خاص وساعده تخصصه في اللسانيات والصوتيات الوظيفية وقام بتطبيق 

كتساب اللغة األم وتحليل العوامل النفسية إليه في هذين المجالين عن طريق ا توصل نتائج ما

ستنتج من خالل أبحاثه أن االكتساب ، وا ي عمليةالمؤثرة بصورة مباشرة وغير مباشرة ف

 . 4"ثمة نظاما داخليا عاما يكتسب كل األطفال لغتهم األم وفق قوانينه الكلية

ية ولوجبعد هذه الدراسة الموجزة لما قام به جاكبسون في مجال الدراسات الفون       

 تها .حدد عناصرها وأهمي ركز بشدة على عملية التواصل التي نستطيع القول أنه

                                                             
 . 147، ص  أحمد مؤمن ، اللسانيات النشاة والتطور - 1
 . 148المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 149، ص  المرجع نفسه  - 3
 . 149، ص المرجع نفسه  - 4
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 أندري مارتيني :  .3

ستعمال تفسير تطور اللغة با"إلى  من خالل نظريته الوظيفية "*"مارتينييهدف       

، والفونيم ، phrase، والجملة  langeمصطلحات بسيطة ال غموض فيها مثل اللغة 

تقابل  أي الوحدة الصرفية التي monème، واللفظم  trai pertinentوالسمة المميزة

 . 1"في بعض النظريات الحديثة األخرى المورفيم

 العناصر الصوتيةمن التحليل الفونولوجي في تشخيص  ""مارتينييكمن غرض       

  ة هيميز بين ثالث وظائف أساسي وتصنيفها حسب وظيفتها في اللغة ، وعلى هذا األساس

، والوظيفة  demarcativeالوظيفة الفاصلة ، و  distinativeالوظيفة التمييزية :

 . expressive" 2التعبيرية 

مفهوم الوظيفة ومنه جاءت تسميتها ، إذ أن الباحث هو الذي يسعى "ومن أهم مبادئه       

ة داخل التركيب ، أي أنه يبحث عن تؤدي وظيف عن القطع الصوتية التيإلى الكشف 

ستبدلت بأخرى ، فتغير معنى الوحدات اللغوية لتي يمكنها أن تغير المعنى كلما االوحدات ا

 .3"هتمامات المدرسة الوظيفية، فالمعنى والوظيفة هما جوهر ادليل على أن لها وظيفة 

هي إحدى المدارس  "براغ"عرضنا له نستطيع القول أن مدرسة  من خالل كل ما       

ال يزال تأثيرها ساريا إلى يومنا  سانيات ردحا طويال من الزمن والتيهيمنت على الل التي

هذا ، وقد ركز أصحابها على الطابع الوظيفي للغة سواء من الناحية النحوية أو الداللية ، 

أوالصوتية وذاع صيتهم خاصة في ميدان الفونولوجيا وعلى الرغم من أن هذه الحركة هي 

م تقتصر على الوصف ختلفت عن البنيوية ألنها لبنيوية في حد ذاتها ، إال أنها ا حركة

ج الفونولوجية العلمي بل تعدته إلى التحليل الوظيفي والتفسير الواقعي وأثبتت أن المناه

  نية والزمانية على حد سواء .صالحة للدراسات اآل
                                                             

 . 153، ص أحمد مؤمن ،اللسانيات النشأة والتطور - 1

له  يا ، كانتلعللدراسات البفرنسا ، أصبح مديرا للدراسات الفونولوجية بالمدرسة التطبيقية  1908*مارتيني : ولد سنة 

 للغة . ظيفيةنادي براغ اللساني وبخاصة مع تروبتسكوي ، له مؤلفات عديدة منها نظرة و اتصاالت مكثفة مع
 . 153، ص  أحمد مؤمن ، اللسانيات النشأة والتطور - 2
 . 153، ص المرجع نفسه   - 3
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  المدرسة التوليدية التحويلية : .3

يدية مؤسس المدرسة التول naom chomsky  "*تشومسكيأفرام نعوم  "يعد       

 جيدة ميزته عن باقي المدارس األخرى .التحويلية الذي أتى بأفكار 

إن النحو التوليدي لم يعد محاكيا للنحو التقليدي المدرسي في المفهوم واألهداف ألنه "      

ستعماال سليما دون المعايير  التي تمكن المتكلم من استعمال لغته األم ايرمي إلى تحديد 

راسخة فيه عنده هو مجموعة من القواعد الكامنة في ذهن المتكلم  ، ال أخطاء ، بل إن النحو

كتساب لغات والمكتسبة من محيطه االجتماعي منذ طفولته ، والتي تمكنه فيما بعد من ا

 "تشومسكي"أخرى ، كما تمكنه من إنتاج جمل جديدة لم يسمعها من بعد ، ومن هنا يصبح 

 .1"توليديا

القدرة على  س المعرفة غير الواعية بقواعد اللغة فحسب بل إنهإن النحو عنده لي"       

التوليدي هو نظام من ، وعلى هذا فالنحو 2"كتشاف هذه القواعد ووصف اللغة بواسطتهاا

تقدم وصفا تركيبيا للجمل بطريقة واضحة وأكثر تحديدا ، وهذا هو المراد  القواعد التي

 بالنحو التوليدي .

بني  يلمبادئ التأهم اذجا لسانيا للمتكلم المثالي ، ومن موالتوليدي ن وبهذا يصبح النحو      

 يلي :  عليها النحو التوليدي  ما

جاء بها النحو وتميز بها ، ويقصد به  يعد التوليد من أهم المفاهيم التي" التوليد : .1

نطالقا من العدد المحصور من القواعد لى اإلنتاج غير المحدود للجمل ، االقدرة ع

 . 3"كل لغة وفهمها ، ثم تمييزها عما هو غير سليم نحويافي 

واعية والضمنية هي المعرفة الال  la compètanceإن الملكة " الملكة والتأدية : .2

يكتسبها المتكلم منذ طفولته ، وتبقى راسخة في ذهنه فتمكنه من  بقواعد اللغة التي
                                                             

 . 41شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ص  - 1
ات الفونيم ي علمف: لساني أمريكي ، درس الفلسفة ، واللسانيات ، والرياضيات ، حصل على الماجستير  *تشومسكي

 الصرفي باللغة العبرية ، تأثر بجاكبسون ومنه بدأ بتجسيد منهجه الجديد .
 . 41، ص شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة  - 2
 . 41المرجع نفسه ، ص  - 3
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بتكاريا سمعها من قبل إنتاجا إة التي لم يير المحدود من الجمل الجديدإنتاج العدد الغ

 . 1"هو سليم نحوي وبين غيره ما مجرد تقليد ساكن ، ثم التمييز بينال 

ستعمال الفعال للغة في مواقف مادية وواضحة ، وإن نحو أية لغة أما التأدية فهي اال"      

هي سوى ا ما يفترض أن يكون وصفا للملكة الذاتية األصلية للمتكلم المثالي ، فالتأدية إذ

نية لهذه الملكة ، وإخراج نظامها اللغوي الضمني من حيزه الممارسة الفعلية واآل

 . 2"الالشعوري إلى الحيز اإلدراكي الفعال في ظروف مادية متنوعة

ستعماال إبتكاريا تجديديا ال مجرد تقليد سلبي هي استعمال لنظام اللغة ا" اإلبداعية : .3

نطالقا من العدد لى اإلنتاج الغير محدود للجمل ، القواعده ، إنها تتمثل في القدرة ع

 . 3"المحصور من الكلمات والقواعد الثابتة في ذهن المتكلم

إن الهدف األساسي للنحو هو التمييز بين الجمل النحوية " النحوية : .4

grammaticale  البسيطة ، وبين الجمل غير النحويةagrammaticale  

 . 4"المنحرفة عن قواعد النظام اللغوي الضمني والواجب إبعادها عنه

تسمح لمتكلم اللغة األم بالتمييز بين الجمل  تلك المقدرة التيإن مثل "الحدس : .5

تسمى مقدرة متكلم اللغة على   l’intuitionالنحوية والفاسدة هي حدس المتكلم 

إعطاء المعلومات حول مجموعة من الكلمات المتالحقة من حيث أنها تؤلف جملة 

صحيحة أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة بالحدس اللغوي ، وأن هذا الحدس يعد 

 .5"جزءا من الملكة اللسانية أي هو جزء من معرفته الضمنية بقواعد اللغة

ط هذه الظاهرة بالمجانسة في البناء ، فالجملة الواحدة قد ترتب" ظاهرة الغموض : .6

يكون لبنائها الخارجي معنيان متمايزان ، نحو : ضرب األب الولد ، فقد تعني أن 

 ، على أن تشومسكي نقد شخصا األب ضرب الولد أو العكس ، وأيضا فقد تدل 
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لة وعدم إدراك معنيين متباينين ، مما أدى إلى غموض الجمفالبناء الخارجي أنتج 

 .1 "المعنى المقصود منها بسهولة

هذين المبدأين من أجل تسيير  لقد وضع تشومسكي "البنية العميقة والسطحية : .7

دراسة الجملة المنطوقة والمكتوبة وفهم داللتها ، فالبنية العميقة هي التركيب الباطني 

المجرد الموجود في ذهن المتكلم وجودا فطريا ، وهي أول مرحلة من عملية اإلنتاج 

الداللي للجملة ، إنها التركيب المستتر الذي يحمل عناصر التفسير الداللي 

l’interpretation sèmantique   أما البنية السطحية فهي تتمثل في التركيب ،

المادية المنطوقة أو المكتوبة إنها التفسير التسلسلي السطحي للوحدات الكالمية 

الصوتي للجملة ، ومن ثم فكل جملة في إطار النظرية التوليدية التحويلية تضم بنيتين 

 le composantلتحويلية ويقوم المكون اعميقة وأخرى سطحي

  transformationnel 2"بالربط بينهما . 

عملية نحوية تجرى على سلسلة   la transformationإن التحويل " التحويل : .8

تملك بنية نحوية وتنتمي إلى سلسلة جديدة ذات بنية نحوية مشتقة ، إنه عالقة تربط 

، تمثيل أولي مجرد هو البنية العميقة ، وتمثيل مشتق نهائي هو البنية   بين تمثيلين

السطحية ، فأية قواعد تعطي لكل جملة في اللغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظاهريا 

وتربط التركيبين بنظام خاص فالربط بين التركيب الباطني والظاهري هو 

 .3"التحويل

قد بلغت درجة لم تبلغها  توليدية التحويليةلوفي الختام يمكن القول أن القواعد ا     

بدون منازع الرجل األول في قائمة الرجال  "تشومسكي"النظريات اللسانية األخرى ويبقى 

هذه هي أهم المدارس اللسانية والفكر وصنعوا تاريخ اللسانيات ، وكانت  الذين خدموا اللغة

مدرسة عن األخرى بمفاهيم جديدة ختلفت كل دثت ثورة في تاريخ اللسانيات ، واأح التي

 مناهج عميقة تدرس اللغة دراسة فعالة .و
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 مصادر اللسانيات التطبيقية : أوال : 

ستمد منها ة علم متعدد المصادر والروافد ، ييعلم اللغة التطبيقي أو اللسانيات التطبيق 

لوم ، ولكن الواجب أال نحصر هذه المصادر في ع يضطلع بها مادته لحل المشكلة التي

لى أن تفاقا عمة اثنشاط المعرفي لإلنسان ، فإن تصال وثيق بالبذاتها ألن اللغة اإلنسانية لها ا

،  النفسي للغةاعلم ساسية لعلم اللغة التطبيقي هي علم اللغة ، علوما أربعة تمثل المصادر األ

 . جتماعي ، وعلم التربيةعلم اللغة اال

 أوال : علم اللغة : 

التطبيقي ، وإنما هو العلم الذي يدرس اللغة علم اللغة هذا ليس المقابل النظري لعلم " 

ظهرت العلوم اللغة على منهج علمي مقدما ونظرية لغوية ووصفا لظواهر اللغة ، وحين 

جتماعي ، وعلم اللغة النفسي ، وعلم اللغة التطبيقي أطلق الباحثين على من مثل علم اللغة اال

لوم ، تمييزا له من هذه الع linguistice linguistiesعلم اللغة مصطلح علم اللغة اللغوي 

عتباره علما مستقال يهدف إلى وصف اللغة اإلنسانية وصفا علميا وتأكيدا لطبيعته األصلية با

بل متجنبا هذه الفوائد في أغلب ولهذا الوصف   العملية بصرف النظر عن القواعد

 . 1"األحيان

ن كان علم اللغة يهدف إلى دراسة الكالم اإلنساني محددا منهجه على أساس إ" 

أصر أن  "دي سوسير"موضوعية العلم فإن الطابع العام له كان طابعا تجريديا ، ألن 

ومن ثم ندرك المقولة الكبرى بأن "،  2"يكون دراسة موجهة للغة في ذاتها ومن أجل ذاتها

الوصف اللغوي وصف مستقل في ذاته ومكثف بذاته ، وهذا الطابع التجريدي كان نتيجة 

في تعميمات تنتظر طبيعية لوصف الظواهر اللغوية بعزلها عن سياقاتها من أجل وضعها 

وصف اللغوي إلى نتهى الا"، و 3"اللغة اللغوي في هذا التجريد غرق علمستأنماطها ، وقد ا

كتساب تعد بذلك عن كثير من الظواهر التي تتصل باإلنسان كاالبمعادالت رياضية وا
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، اللغوي ودور اللغة في المجتمع حتى إن بعضهم نادى بعلم لغة أخر يكون أكثر إنسانية 

أيضا أول األمر من أن علم اللغة  "دي سوسير"وهذا الطابع التجريدي كان ثمرة لما أكده 

 . 1"أي أنه يصف الشيء prescriptive وليس علما معياريا  descriptiveصفي علم و

تستند عليها اللسانيات التطبيقية في  لم اللغة من بين أهم المصادر التيوبذلك يعد ع 

 شتى المجاالت كونها علم يصف الظاهرة اللغوية وصفا كليا .

 ثانيا : علم اللغة النفسي : 

ون هذا ثاني أهم مصدر ترتكز عليه اللسانيات التطبيقية كيعتبر علم اللغة النفسي  

 كتساب اللغوي وأهميته .المصدر يركز على كيفية اال

واألداء اللغوي  aequistionكتساب اللغوي اال هذا العلم مجال "وبذلك يعتبر  

performance   وال يمكن الوصول إلى شيء من ذلك إال بمعرفة المحوران األساسيان له

 . 2"عند اإلنسان commitive األنظمة المعرفية 

كتساب اللغوي هو من أهم قضايا العلم المعاصر وقد فتح أفاقا هائلة أمام أما اال" 

كتساب اللغوي يحدث في الطفولة ، ذلك أن اال عوامل كثيرة  البحث العلمي ألنه ينبئ عن 

األطفال في كل  ، ويتشابهذي يكتسب اللغة وهو يكتسبها في زمن قصير جدا فالطفل هو ال

كتسابهم للغة مما يدل على وجود هذه الفطرة اإلنسانية المشتركة ، أو اللغات في طريقة ا

 . 3"يتعرض لها وهو بطبيعة الحال العام ، والطفل يكتسب اللغة التي هذا الجهاز اللغوي

للغوي لدى كتساب االلغة النفسي يركز على أهمية اال وبذلك نستطيع القول أن علم 

ي لغة م وأكتساب هي أول عملية تواجه الطفل وبها يكتسب لغته األالطفل كون أن عملية اال

 كانت .
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كتساب يحدث  في أن نفرق بين اكتساب اللغة وتعلم اللغة ، فاال ومن الضروري "

حتى يكون األداء اللغوي قد تكون ،  ، أما تعلم اللغة فيحدث في مرحلة متأخرة الطفولة

وحين تكون العمليات العقلية قد نضجت أو قاربت النضج ، ومعنى ذلك أن الذي يتعلم اللغة 

وفي هو غير ذلك الطفل الذي كان يكتسب اللغة إذ حدث تغير كيفي في وظائف األعضاء 

 . 1"لنفسيالنشاط النفسي ، أما األداء اللغوي فهو المجال الثاني لعلم اللغة ا

أو كما كان القدماء يسمونه ،  productiveواألداء اللغوي ضربان : أداء إنتاجي " 

ن يكون متكلما أو كاتبا ، ، وهو حين ينتج اإلنسان اللغة أي حي  activeأداء نشطا أو فاعال 

وهو حين يستقبل  passiveكان يسمى أداء سلبيا  ، أو ما receptiveستقبالي وأداء ا

لعلمي األن يتوجه إلى هتمام ايكون مستمعا أو قارئا ، ويكاد االين اإلنسان اللغة ، أي ح

كتساب يدل على وجود عمليات داخلية بالي للغة ، ألنه كما ذكرنا في االستقاإلنتاج اال

 . 2"كثيرة

دراسة يهتم علم اللغة النفسي بدراستها في األداء اللغوي  ومن الجوانب التي" 

ستقالية والبحث عن العوامل النفسية وراءها ء أكانت أخطاء إنتاجية أم أخطاء ااألخطاء سوا

ن ، ودراسة هذا السلوك تتمايز ، فعلم اللغة النفسي إذن يدرس السلوك اللغوي عند اإلنسا

ستجابة ومن ثم ار المثير واالن كما ذكرنا في منهجين ، منهج سلوكي يدرسه في إطاآل

ي إطار سلوك التعلم بصفة عامة عند اإلنسان أو الحيوان ويركز بذلك على السلوك يدرسه ف

الظاهر الذي يخضع للمالحظة ، وال يلقي باال لذلك أيضا إلى ما يخضع للمالحظة كمقاصد 

 . 3"المتكلم ونواياه وخطته في الكالم وغير ذلك

ونحن حين نلفت إليه عند الفرد ، فعلم اللغة النفسي إذن يختص بالسلوك اللغوي  

عتباره مصدرا من مصادر علم اللغة التطبيقي فإن ذلك ال يعني أنه يعني وحده عن فروع ا
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أخرى لعلم النفس فهناك مجاالت مشتركة خاصة مع علم النفس التربوي فيما يتصل بالتعلم 

 ونظرياته .

 جتماعي : ثالثا : علم اللغة اال

ين الفرد والمجتمع م الذي يدرس العالقة بجتماعي ذلك العليعتبر علم اللغة اال 

 تجمع بينهما ، وبذلك يمكن القول : والمميزات التي

إذا كان علم اللغة يعزل النطق اإلنساني في أجزاء أو قطع وفق معايير معينة من " 

عتبارها تتحقق لغة باجتماعي يدرس الدراسة موضوعية ، فإن علم اللغة االأجل دراستها 

أنه يدرس الظاهرة اللغوية حين يكون هناك تفاعل لغوي أي البد أن يكون في المجتمع أي 

هناك متكلم ومستمع أو متكلمون ، ومستمعون ، والبد أن يكون هناك موقف لغوي يحدث 

 . 1"فق قواعد متعارف عليها داخل المجتمعم وتتوزع فيه األدوار والوظائف وفيه الكال

ونة األخيرة مما أسبغ التطبيقي االجتماعي في اآلدهرت بحوث علم اللغة زولقد ا 

 يلي :  على الدرس اللغوي طابعه اإلنساني وشملت ما

يسود  يقولون أن المجتمع اإلنساني هو ثقافته ، ونقصد بالثقافة ما" اللغة والثقافة : .1

المجتمع من أنظمة العقائد والعادات والتقاليد واألفعال وردود األفعال والذي ال شك 

أن اللغة هي المعبر األهم عن ثقافة المجتمع بل ذهب بعضهم إلى أن  اللغة هي  فيه

 . 2"الثقافة ، والثقافة هي اللغة

قلنا أن المجتمع تحدده ثقافته ، وحيث إن اللغة هي الوجه " المجتمع الكالمي : .2

الناطق عن الثقافة فإن المجتمع الكالمي يعني ذلك المجتمع الذي تسود لغة تعبر عن 

قافته ، قد يبدو ذلك من أمور البداهة ، لكننا نلفت إليه ألن هناك مجتمعات تتكلم لغة ث

هي اللغة األولى في واحدة ومع ذلك تعد مجتمعات كالمية مختلفة ، فاإلنجليزية 
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 واليات المتحدة ، وأستراليا وبالد أخرى وهذه جميعا ليست مجتمعاتبريطانيا وال

 . 1"ختالفات ثقافية كبرىكالمية واحدة بل بينها ا

تصال بين أبنائه ، يتعارف على نظام خاص لالإن كل مجتمع " تصال :اللغة واال .3

ال تكون ثقافة إال بواسائلها االتصالية ولم يعرف اإلنسان حتى اآلن وسيلة  والثقافة

اهتماما خاصا بدراسة جتماعي شمل من اللغة ويهتم علم اللغة االتصال أهم إال ألال

أن اللغة ال تستعمل إال في تصال المختلفة وعالقاتها باللغة ، معنى ذلك االأنظمة 

 . 2"تصاليإطار ا

إن أي نطق بشري في مجتمع ما إنما يحدث داخل محيط معين  "األحداث الكالمية : .4

، أي أن الكالم حدث محدد تحده عناصر معينة وتؤثر في شكله وفي معناه ، فقد 

ختالف عناصره ، كنه يمثل أحداثا كالمية مختلفة اليكون الكالم متشابها ، ول

وعناصر الحدث الكالمي هي المتكلم والمستمع والعالقة بينهما الشفرة اللغوية 

المستعملة والمحيط الذي يحدث فيه الكالم وموضوع الكالم وشكل الكالم ، إن أي 

لة كل منهما عند كالم ينقل إلينا البد أن نعرف من الذي قاله ، ومن الذي تلقاه ، وحا

الحديث ، ونوع العالقة بينهما وموضوع الحديث وفي أي مكان جرى هذا الحديث 

نخفاظه ، أو اإلسراع أو البطء فيه وغير وطريقة الكالم من ارتفاع الصوت وا

 .3"ذلك

اللغوية ، ن األحداث الكالمية تفضي بنا إلى فهم الوظائف إ" الوظائف اللغوية : .5

تجرى داخل الحدث الكالمي إنما تؤدي وظيفة معينة ، وإذا  تيفالرسالة اللغوية ال

كانت هناك وظائف خاصة بكل لغة ألنها تعبر عن نظام ثقافي خاص بالمجتمع ، 

فوظائف التوجيه ، واإلحالة ، واإلبالغ ، والمجاملة ليست واحدة كما أن لغة التحية 

 . 4"والشكر ال تؤدي وظائف واحدة في المجتمعات اإلنسانية
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توجد لغة على هيئة واحدة أو على نمط واحد أو على مستوى  ال" التنوع اللغوي : .6

علمية خاصة ، ويهتم علم اللغة واحد ، وإنما هناك تنوع لغوي وفق معايير 

جتماعي بدراسة التنوع اللغوي الذي يبدو على هيئة لهجات إقليمية جغرافية ، أو اال

 .1 "خاصةلهجات مهنية تخص مهمة معينة أو ميدانا 

مي مع كالحدثا يجرى داخل مجت غوية كالمية تعتبرهناك قواعد ل وما يمكن أن يقال أن 

 .لغوية محددة  ال يمكن إغفالهاويؤدي وظائف 

 رابعا : علم التربية : 

ن األخر ، ماذا نعلم من أحدهما عإن تعليم اللغة يتحرك في ضوء سؤالين ال ينفك  

اني الث لواضح أن السؤال األول سؤال عن المحتوى ، وأناللغة؟ ، وكيف نعلمه ؟ ، ومن ا

،  اعيجتمعلم اللغة وعلم اللغة اال على سؤال عن الطريقة ويتكفل باإلجابة عن السؤال

بعض وبية وعلم  اللغة النفسي في بعض الجوانب ، أما السؤال الثاني فيجيب عنه علم التر

اال تصا اإلى المسائل التي تتصل بموضوعنجوانبه أيضا علم اللغة النفسي والبد أن نشير 

 مباشرا : 

هتماما خاصا بنظريات التعلم ويشركه في يهتم علم النفس التربوي ا "نظرية التعلم : .1

كتساب ، ومرة أخرى غة النفسي ، فالتعلم يأتي بعد االبعض ذلك على ما رأينا علم الل

تخضع  ملموسة التيي يركز على الظواهر النجد التمايز نفسه بين منهجين سلوك

للمالحظة ويستبعد العوامل الكامنة غير الظاهرة ، ومن ثم فإن تعلم اللغة يبدأ من 

البيئة وتؤثر فيه عوامل خارجية هي المحاكاة ، والتكرار ، والتعزيز ، ومنهج أخر 

 فتراضات عن اللغة أو ماسان مزود بجهاز لغوي فطري يمده باعقلي يرى أن كل إن

ختبارا مستمرا حتى يصل إلى القوانين  أنه يختبر هذه االفتراضات ايصنعه المتعلم 

 .2"الطبيعية للغة 

                                                             
 . 26، ص  عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية  - 1
 . 28، ص المرجع نفسه  - 2
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وتلك أيضا ذات تأثير مباشر على التعلم وال يتصور وضع " خصائص المتعلم : .2

نظام تعليم لغوي دون معرفة خصائص المتعلمين أنفسهم إذ هم ليسوا متساويين ، 

وإنما نجد فروقا البد من درسها وهذه الخصائص تختلف درجة أهميتها بين متعلم 

م خصائص العمر جنبية ، لكنها على أية حال تنتظاألللغة اللغة األولى ، ومتعلم ا

ستعداد التلميذ للتعلم اللغوي ، وقدراته المعرفية ، ومعلوماته اللغوية السابقة أو وا

 . 1"تحفزه على تعلم اللغة ية أخرى في شخصيته والدافعية التيمعرفته بلغة أجنب

ال غنى لتعليم اللغة عنها ذلك أن  هذه من أهم الجوانب التي" اإلجراءات التعليمية : .3

تعليمي ال بد له من إجراءات تضعه موضع التنفيذ داخل قاعة الدرس ، أي مقرر 

 وال شك أن تعليم اللغة يختلف من موقف ألخر تبعا لعوامل كثيرة منها أهداف

يعرف بالمدخل  أشرنا إليها ، ومن هنا ظهر ما المقرر، وخصائص المتعلمين ، التي

 . 2"اإلجرائي

أصبحت أساسية في  الوسائل التعليمية التي ىبعد ذلك نأتي إل" الوسائل التعليمية : .4

ذه الوسائل تحددها األهداف ، وقد تطورت ه عليم اللغات لتطوير المهارات التيت

لي معامل اللغوية والحاسب اآلستعمال المذياع والتلفاز والاآلن تطورا هائال من ا

ة الدرس الذي قدم إضافة مهمة في تعليم اللغة وتوفير جهد كبير كان يبذل في قاع

ية القدرات ستثمار هذا الجهد في تنملخصوص والللتدريبات اللغوية على وجه ا

 . 3"اإلنتاجية للمتعلم

نتقائي ة يعود إلى طبيعة هذا العلم فهو اوالواقع أن تعدد مصادر اللسانيات التطبيقي"

، نتقائية مشروعة معرفة لحل مشكلة لغوية ، وهذه االيعتمد على أي مصدر من مصادر ال

ألن المشكالت اللغوية في اللسانيات التطبيقية  تشتمل عوامل مختلفة إلى جانب العوامل 

جتماعية ، والعوامل النفسية ، والعوامل ل التربوية ، والعوامل االاللغوية مثل العوام

                                                             
 .  28، ص عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية  - 1
 . 29المرجع نفسه ، ص  - 2
 . 29، ص المرجع نفسه  - 3
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الدينية والثقافية ، والعوامل  األنثربولوجية )اإلنسانية( ، والعوامل السياسية ، والعوامل

 . 1"ادية وغير ذلكقتصاال

يستمد منها علم اللغة التطبيقي مادته في تعليم اللغة ،  هذه هي المصادر األربعة التي 

لجسر ايقي وهي جميعا مصادر تتصدى للغة اإلنسانية من زاوية ما ، ويمثل علم اللغة التطب

 غة ، وأنللا ن أن علم اللغة يقدم وصفا علميالذي يربط بين هذه العلوم ، وقد اتضح لنا اآل

ن اء ، وأاألدكتساب واللغوي عند الفرد كما تمثل في االعلم اللغة النفسي يقدم درسا للسلوك 

جراءات اإل تربية يقدمجتماعي يقدم السلوك اللغوي عند الجماعة ، وأن علم الاللغة االعلم 

 التعليمية .

 ثانيا : فروع اللسانيات التطبيقية : 

ات التطبيقية يساعد كثيرا في فهم طبيعة هذا العلم لعل الحديث عن فروع اللساني 

ن لسنياوحدوده ألن فروع اللسانيات التطبيقية متعددة مثلها مثل مصادره ، ويالحظ في 

ع ها ماألخيرة بروز فروع متعددة تظهر تخطي الدراسة اللسانية المفهوم الضيق وتشابك

،  جتماعيةة االالنفسية ، والدراسة اللساني كالدراسة اللسانيةالمجاالت اإلنسانية األخرى ، 

مظاهر  ر منتهتم بدراسة اللغة كمظه العصبية ، وغيرها من الفروع التي والدراسة اللسانية

 السلوك اإلنساني ، ووسيلة للتواصل . 

 . اللسانيات النفسية :  1

عند كل اللغة مظهر من مظاهر السلوك اإلنساني فقد لقيت عناية كبيرة  عتبار أنبا" 

لتقاء بين هذين ومن هنا تتضح نقطة االمن اللغويين وعلماء النفس على حد سواء ، 

التخصصين أو الفرعين من فروع المعرفة البشرية ، فدراسة السلوك اللغوي تعتبر هي 

 . 2"حلقة الوصل بين علم النفس وعلم اللغة

                                                             
 . 26صالح ناصر الشويرخ ، قضايا معاصرة في اللسانيات التطبيقية ، ص  - 1
 . 9، ص  1997مقدمة في سيكولوجية اللغة ، مطبعة موسكي ، القاهرة ،  أنسي محمد أحمد قاسم ، - 2
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لم النفس بمعطيات ع فإذا كان الباحث من المنشغلين بالدراسات اللغوية ، ويستعين" 

ستخدام مصطلح علم اللغة في حل بعض المشكالت التي تقابله في دراسته ، فإنه يمكن ا

الثاني من القرن النفسي ،أو اللسانيات النفسية الذي يعتبر علم حديث العهد ظهر في النصف 

اللغة  كتسابي وكذا الجوانب المصاحبة لعملية اهتمامه على الجانب اللغوالعشرين ، يركز ا

 .  1"ونموها وتطورها عند الطفل

 ومن موضوعات اللسانيات النفسية :  

حتى  ،تصل إلى أذنيه إلى وحدات  تمع سلسلة األصوات المتوالية التيكيف يحلل المس"_

 يريدها المتكلم . ى معنى أو المعاني التييمكنه التوصل إل

ناء قة بكتسابه للمفردات ، وطريغته األم ويبدأ ذلك بالتعرف على اكيف يتعلم الطفل ل_

 بكتساوكيفية ا للطفل ونموه اإلدراكي ، الكلمة وتكوين الجملة ، والعالقة  بين النمو اللغوي

 اللغة .

ضطراب النطق وعيوب الكالم وغير ذلك من الظواهر ذات دراسة أمراض اللغة ، وا_

ة ، وتؤدي أيضا إلى الصلة باللغة المنطوقة وهي تؤدي إلى عدم البيان وهو ضد الفصاح

 . 2"اللحن بكل جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية والداللية

فعالم اللغة يهتم بدراسة العبارات اللغوية المنطوقة عند صدورها من الجهاز  

 ها .لاطب الصوتي لدى المتحدث أثناء مرورها في الهواء ، وعند تلقي الجهاز السمعي للمخ

 اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسية هي : فاللسانيات النفسية تحاول  

 كيف يكتسب اإلنسان اللغة ؟ وكيف يفهما ؟وكيف ينتجها ؟ .

أما إذا كان الباحث من المنشغلين بدراسات علم النفس ويستعين بما في علم اللغة من  

ستخدام مصطلح ي تقابله في دراسته ، فإنه يمكن امناهج وتحليالت لحل بعض المشكالت الت

                                                             
 . 170، ص  2000،  1طمحمود سليمان ياقوت ، منهج البحث اللغوي ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  - 1
 . 17، ص 2003صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية ، دار هومة ، الجزائر ،  - 2
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الذي ظهر مع نهاية القرن التاسع عشر ، موضوعه هو دراسة  النفس اللغوي""علم 

 العالقة بين علم النفس واللغة أي دراسة اللغة من الوجهة النفسية والعقلية الخاصة .

تسبق صدور  الذي يدرس العمليات العقلية التي ويعتبر علم النفس اللغوي ذلك العلم" 

يدرس ما يربط الجهاز العصبي والجهاز النطقي من  العبارات اللغوية المنطوقة ، فهو

ستجابة إلى رموز لغوية  يعمل على كيفية تحويل المتحدث لالعالقة لدى المتحدث كما 

وهذه عملية عقلية ينتج عنها إصدار الجهاز الصوتي للغة ، وعندما تصل اللغة إلى 

إلى المعنى المراد تتم  المخاطب أو المتلقي ويقوم بترجمة وتحويل هذه الرموز إلى ذهنه

  .1"عملية عقلية أخرى

 "السلوك اللفظي"،  "سكينر"مراجعة كتاب  "تشومسكي"نشر  1959سنة وفي " 

وأتباعه خاصة الرأي الذي شبه فيه تعلم اإلنسان بتعلم  "سكينر"شن فيه هجوما على أراء 

 . 2"حيوانات التجارب

وهذا  ،ستخدامها لم بالسلوك اللغوي وخاصة من حيث اكتساب اللغة واويهتم هذا الع 

حول  لميةولة الوصول إلى نظرية عالعلم هو نتاج جهود علماء النفس وعلماء اللغة في محا

 كتساب اللغة والقدرة اللغوية عند اإلنسان وبخاصة الطفل .ا

 جتماعية : .اللسانيات اال 2

وهي الوسيلة  تصال بين اإلنسان وأخيه اإلنسان ،التؤدي اللغة الدور األساسي في ا 

عن  ميزت اإلنسان ناء المجتمعات اإلنسانية وهي التيضارات وبالرئيسية في خلق الح

ن تكون دو أغيره من الكائنات الحية ، وقد تنبهت األذهان إلى أن اللغة في حقيقتها ال تع

 وب .ألفراد والجماعات والشعوسيلة من وسائل تنظيم المجتمع اإلنساني ، تربط بين ا

                                                             
 . 9أنسي محمد أحمد قاسم ، مقدمة في سيكولوجية اللغة ، ص  - 1
 .160محمود سليمان ياقوت ، منهج البحث اللغوي ، ص  - 2
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نشأت المدرسة اللغوية االجتماعية بعد الدراسات التي قدمتها المدرسة االجتماعية " 

نضم إليها كثير من وقد افي أوائل القرن العشرين  "إميل دوركايم"أنشأها  الفرنسية التي

 . 1"علماء اللغة في فرنسا وألمانيا

العام على اللغة وحاول الباحثون أن يبينوا لنا أثر جتماع وقد طبقت نظريات علم اال" 

المختلفة على المظاهر اللغوية باعتبار أن اإلنسان كائن  المجتمع ونظمه وحضاراته

جتماع اللغوي ، حيث يتعرض يندرج تحت علم اال جتماعي أوال وقبل كل شيء ، وهذا ماا

هتمامه إذ اعي الشطر األكبر من اه الدارسون بعلم االجتماع وذلك ألنه يولي الجانب االجتمل

 . 2"يدرس المجتمع في إطار عالقته باللغة

وإذا كان للباحث المقدرة أو الكفاءة على تحليل بنية اللغة وبيان خصائصها التركيبية  

نه يث أجتماعي حعلم اللغة االوالداللية وكان من علماء اللغة فإن المصطلح األنسب هو 

 هتمامه في عالقة اللغة بالمجتمع .األكبر من االجانب اللغوي الشطر  يولي

وتكمن قيمة هذا العلم في قدرته على إيضاح طبيعة اللغة بصفة عامة وإيضاح  

جتماعية تقوم أن اللسانيات اال "ديفيد كريستال" :"يذكر خصائص محددة للغة بعينها حيث 

جتماعية  نحو الميول االة مثل الهوية اللغوية للجماعات االجتماعية ، وبدراسة قضايا معين

ة القومية ستعمال اللغوذجية وغير النموذجية ونماذج من االمجتمع واألشكال اللغوية النم

 3"جتماعية للتعددية اللغوية ماعية للغة ومستوياتها واألسس االجتوأغراضها والتنوعات اال

يدرس علم اللغة االجتماعي  "أيضا مجال هذا العلم بقوله :  "كريستال"ويحدد  

مع المجتمع أنه يدرس الطريقة التي بها تتغير البينية اللغوية تتفاعل بها اللغة  الطرق التي

  4 "جتماعية المختلفة والتعريف بماهية الوظائف استجابة لوظائفها اال

                                                             
 . 161، ص  محمود سليمان ياقوت ، منهج البحث اللغوي  - 1
 . 161ص ،  المرجع نفسه  - 2
 . 101، ص  2000محمد حسن عبد العزيز ، مدخل إلى علم اللغة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  - 3
 . 101المرجع نفسه ، ص  - 4
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تتناوله اجتماعيات اللغة هي  أن من أهم الموضوعات التي "جاك ريتشارد"يذكر " 

عات تيار اللغوي ، والتعدد اللغوي ، والتخطيط اللغوي ، وهنا ندرك من خالل الموضوخاال

جتماعيات ة الكبرى ينطوي تحت مفهوم مصطلح اجتماعيأن مفهوم مصطلح اللسانيات اال

 .1 "اللغة

هو ذلك : "   sosiolinguistiquesجتماعية فالمقصود بمصطلح اللسانيات اال 

نظم كل جوانب بنية اللغة وطرائق عالقتها بالمجتمع حيث يالعلم الذي يدرس اللغة في 

اللهجات جتماعية والثقافية ، فهو يدرس مشكالت استعمالها التي ترتبط بوظائفها اال

جتماعية أو الطبقية من حيث خصائصها الصوتية ، والصرفية ، الجغرافية أو اللهجات اال

مختلفة جتماعية اللتها على المستويات االمجتمع ودالوالنحوية ، والداللية وتوزيعها داخل ال

زدواج اللغوي مثل الفصحى والعامية إضافة إلى دراسة اللغة ، كما يدرس أيضا مشاكل اال

 . 2"بالنظر إلى المجتمع

تتفاعل بها اللغة مع المجتمع  فوظيفة اللسانيات االجتماعية البحث عن الكيفيات التي 

يان فة مع بختلجتماعية المة اللغة استجابة لوظائفها االالتغيرات التي تصيب بني أنه ينظر في

 هذه الوظائف وتحديدها .

مشكالت  : "يتعرض لها هذا العلم فيقول  بعض المشاكل التي "كمال بشر"ويحدد  

التنوعات اللغوية في المجتمع الواحد ، موقع هذه التنوعات من اللغة النموذجية أو المشتركة 

خدم لغات مختلفة  ، المشكالت تستي بين األم أو الجماعات التي للغو، مشكالت التواصل ا

 .3 "تسببها الثنائية أو التعددية اللغوية في الوطن الواحد  التي

جتماعية واحدة من أهم مجاالت النمو والتطور في الدراسات أصبحت اللسانيات اال 

ا العلم كثيرا في الفترة زدهر هذاسية ومناهج البحث ، وقد االلغوية من منظور المناهج الدر

 . 1970،  1960مابين 

                                                             
 . 17صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية ، ص  - 1
 . 91محمد حسن عبد العزيز ، مدخل إلى علم اللغة ، ص  - 2
 .  47، ص  1997،  2جتماعي ، دار غريب ، القاهرة ، طكمال بشر ، علم اللغة اال - 3
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 .اللسانيات التقابلية :  3

تناول وي"،  1"المقابلة بين لغتين أو لهجتين أو لغة ولهجة هو موضوع البحث فيه" 

وذلك بهدف تحديد الفروق  يحة واللغة األجنبية الهدف ، أيضا دراسة الفروق بين اللغة الفص

في النظام الصوتي أو في النظام الصرفي أو في نظام الجملة أوفي البنية الداللية ، وهذه 

ينبغي مراعاتها في تصميم البرامج  مهما من الصعوبات التعليمية التي الفروق تمثل جانبا

 . 2"الخاصة بتعليم اللغات وتعليم الترجمة

 .اللسانيات التعليمية :  4

يهتم بالطرق "يطلق عليه أحيانا علم تعليم اللغات أو علم اللغة التربوي ، وهو  

ستفادة من نتائج علم لى تعلم اللغة وتعليمها وذلك باالتساعد الطالب والمعلم ع والوسائل التي

تؤهل  ، كما يعدل البرنامج والخطط التي اللغة الصوتية ، والصرفية ، والنحوية ، والداللية

لغوية مثل النطق ، القراءة ة للقيام بواجبه على الوجه األكمل في تعليم المهارات المعلم اللغ

العلم من بعض النظريات اللغوية  النفسية مثل النظرية ينطلق هذا  ستماع ، وغالبا ما، واال

المقرر التعليمي وتصميمه من حيث السلوكية أو التوليدية التحويلية ، كما يقوم بوضع 

 . 3"اللغوية من حيث المفردات والتراكيب وطرق التعليم ختيار المادةا

 .اللسانيات الجغرافية :  5

يقوم هذا العلم بدراسة وتصنيف اللغات أو اللهجات طبقا لموقعها الجغرافي " 

تفرق  ية ، والنحوية ، والداللية ، التيوبالنظر إلى خصائصها اللغوية الصوتية ، والصرف

لغة عن لغة أو لهجة عن لهجة وتنتهي هذه الدراسة بوضع األطالس اللغوية حيث تتوزع 

                                                             
 . 261، ص 1994محمود سليمان ياقوت ، فقه اللغة وعلم اللغة ، دار المعرفة الجامعية ،  - 1
 . 121غريب ، القاهرة ، صمحمود فهمي حجازي ، البحث اللغوي ، دار  - 2
 . 76، ص   2002حلمي خليل ، دراسات في اللسانيات التطبيقية ، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ،  - 3
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التنوعات اللغوية وفق رموز خاصة على خرائط جغرافية توضح موقعها وخصائصها 

 . 1"اللغوية

 .اللسانيات العصبية :  6

اللغة ان وعالقته بيهدف هذا العلم إلى البحث في طبيعة البناء العصبي لإلنس" 

ضطرابات اللغة ، وقد أفادت هذه واإلصابات التي تعتري الجهاز المركزي مما يسبب ا

البحوث في إدراك اللسانيات للمناطق اللغوية في الدماغ البشري ويقوم هذا العلم على 

ستعمال اللغة بذلك مع بيان سير العمليات التي تربط ادراسة مراكز األعصاب ووصفها وتف

كتساب اللغة ، ومن موضوعات اللسانيات العصبية اجه عملية التعلم وامشاكل التي توال

، وصعوبة القراءة ، وعالقة كل ذلك بعملية اإلدراك العاهات الكالمية مثل الحبسة الكالمية 

الكالمي ونطق الكالم وإنتاجه ويعتمد هذا العلم في تحقيق أهدافه على اللسانيات النفسية 

 . 2"اض وأسبابهاونظريات السلوك وعلم األمر

 .اللسانيات الحاسوبية :  6

فاللغة "، منذ ظهور الحاسوب في أواخر األربعينيات وصلته باللغة تتوثق وتتأصل  

تهتم بها العلوم اإلنسانية ، والحاسوب هو ذروة التقنيات  تقع في قمة الموضوعات التي

أيضا أن تلتقي اللغة والحاسوب وذلك لسبب  الحديثة ، لذلك كان من المنطقي بل من الحتمي

بسيط وهو كون اللغة تجسد النشاط اإلنساني الذهني في الوقت نفسه الذي يتجه فيه 

اللغة في مستوياتها كافة الحاسوب نحو محاكاة بعض وظائف اإلنسان وقدراته الذهنية ومنه 

 . 3"، الصوت ، والصرف ، والتركيب ، والمعجم

الحاسوبية من أحدث فروع اللسانيات التطبيقية وهو علم بيني  وتعتبر اللسانيات" 

يتسبب نصفه إلى اللسانيات وموضوعها اللغة ،  ونصفه األخر حاسوبي وموضوعه ترجمة 

                                                             
 . 77، ص حلمي خليل ، دراسات في اللسانيات التطبيقية  - 1
 . 78، ص المرجع نفسه  - 2
لة الزرقاء للبحوث والدراسات ، التطبيقات ، الجدوى ( ، مجوليد أحمد العناتي ، اللسانيات الحاسوبية )المفهوم ،  - 3

 . 62، ص  2005،  2، ع  7مج 
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اللغة إلى رموز رياضية يفهما الحاسوب ، أو تهيئة اللغة الطبيعية لتكون لغة تخاطب 

 كثيرا من األنشطة اللغوية  التي سوبوتحاور مع الحاسوب ، بما يفضي إلى أن يؤدي الحا

يل يؤديها اإلنسان مع إقامة الفرق في الوقت والكلفة ، تقوم على تصور نظري يتخ

يقوم بها العقل  ه العمليات العقلية والنفسية التيستكناالحاسوب عقال بشريا ، محاوال ا

 . 1"البشري إلنتاج اللغة وفهمها وإدراكها

عة تشمل كل من علم النفس اللسانيات التطبيقية متعددة ومتنوومنه نستنتج أن فروع  

ة ، عصبيجتماع ، واللسانيات التقابلية وعلم اللغة الجغرافي ، واللسانيات الوعلم اال

 واللسانيات الحاسوبية .

 ثالثا : مجاالت اللسانيات التطبيقية : 

 هتماماألولى في االكانت البدايات انيات التطبيقية ، فمن الصعب حصر مجاالت اللس 

 ا : لية ، وفيما بعد ظهرت مجاالت أخرى نذكر منهبمجال تعليم اللغات والترجمة اآل

 .تعليم اللغات : 1

يعتبر هذا المجال من أهم مجاالت اللسانيات التطبيقية إن لم يكن هو أهمها على  

التطبيقي مرادفا ستعمال مصطلح علم اللغة من علماء اللغة إلى ا اإلطالق ، مما حدا بكثير

ة لتعليم اللغات )اللغات األجنبية على وجه الخصوص( وهذا المجال يعنى بكل ماله صل

تجاهات والطرائق المختلفة بتعليم اللغات من أمور نفسية واجتماعية وتربوية بما في ذلك اال

ويقول والمناهج والمواد التعليمية واإلشراف عليها ،  والوسائل المعينة من إعداد للمدارس

أوضح من  وصلة علم اللغة بهذا الميدان":عن عالقة علم اللغة بتعليم اللغات  "كريستال"

أن تدل عليها ، إذ يجب أن يكون من البديهيات ، أن اإلنسان ال يستطيع أن يعلم أي لغة دون 

 . 2"أن يعرف أوال شيئا ما عن هذه اللغة 

 

                                                             
 . 62، ص وليد أحمد العناتي ، اللسانيات الحاسوبية )المفهوم ، التطبيقات ، الجدوى (  - 1
 . 157،  1999،  2تر:حلمي خليل ، التعريف بعلم اللغة ، دار المعرفة الجامعية ، ط دافيد كريستال ، - 2
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 .الترجمة والترجمة األلية :  2

غتك أجنبية تجعلك تطلع على أسرار لغتك عن طريق المقارنة بين لإن تعلم لغة " 

كتسبتها عن طريق التعليم ، كما تريك الفعل الحضاري للنقل األصلية واللغة األجنبية التي ا

اللغوي من لغة إلى أخرى وكيف تتولد الفوارق وتحصل األعمال الثقافية عن طريق الجسر 

يأتي عن طريق الترجمة الذي هو فعل وحوار حضاري  الواصل بين الثقافات الذي غالبا ما

 . 1"بين لغتين أو ثقافتين

ستبدال لغة بلغة للتعبير عن نفس المعاني ، وهذا الترجمة إذا في معناها العام ا" 

يترجم منها وقواعدها وال شك أن هذا أمر على  إلمام المترجم بمفردات اللغة التييتطلب 

ك فبعضنا يتعلم لغات أجنبية ويجيدها إجادة تامة ، والسبب جانب كبير من الصعوبة ومع ذل

في ذلك أنه تعلم قواعدها وتدرب عليها شيئا فشيئا حتى وصل درجة من اإلتقان تقارب 

ستوعب تماما قواعد هذه اللغة حتى تأصلت قومية ، وهذا معناه أن الشخص قد اتقانه لغته الإ

 . 2"يفكر فيهاوترسخت في المخ بحيث يتكلم بطالقة دون أن 

صطناعي عن طريق مساعدة الحاسوب ألداء فالترجمة اآللية هي تدخل الذكاء اال" 

حات فعل الترجمة عن طريق األنماط اللغوية والمعرفية المخزنة بفعل التراكيب ومصطل

 . 3"يترجم منها يسترجعها في مقابل اللغة التي

لة في ترجمة النصوص األدبية نجاحها في ترجمة النصوص العملية تنجح اآلولم  

 وذلك لعدة مشكالت من بينها :

ظ التي تعبر عن المعنى تعدد معنى اللفظ الواحد ، تعدد األلفا" مايتصل بالمفردات : .1

تستخدم هذه اللغة ، صعوبة تحديد  ط مفردات اللغة بحضارة األمة التيرتباالواحد ، ا

أو تدل على المجردات أوالعواطف أوالمشاعر  ة للكلمات التيي الدقيقالمعان

 المعتقدات .
                                                             

 . 157دافيد كريستال ، تر: حلمي خليل ، التعريف بعلم اللغة ، ص  - 1
 .   126دخل إلى علم اللغة ،صمحمد حسن عبد العزيز ، م - 2
 . 202صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية ، ص  - 3
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أعقد من  كل لغة أنظمتها الخاصة في بناء كلماتها وجهلها مايتصل بقواعد اللغة : .2

 . 1"حيث قواعدها ، وهذه األنظمة على جانب كبير من التعقيد والتشابك

 .التحليل التقابلي :  3

وية في مجال تعليم القرن العشرين ظهرت حركة ق في بداية النصف الثاني من" 

 تؤكد على ضرورة إجراء الدراسات التقابلية بين اللغات للتعرف على ما اللغات ، والتي

الذي رأى في  "روبرت الدو"يجب تقديمة لدارسي اللغات األجنبية ومن أعالم هذه الحركة 

ضرورة أن نبني  1957 سنة ختبار اللغة""علم اللغة عبر الثقافات" و "اكتابيه 

ختبارات في اللغات األجنبية على أساس الدراسات التقابلية بين لغات الدارسين واللغة اال

 . 2"األجنبية المدروسة

و وظهر علم اللغة التقابلي ليقارن بين لغتين أو أكثر من عائلة لغوية واحدة أ" 

لتقاء هذه اللغات تنشأ  عند اة ، التي ر المشكالت العمليعائالت لغوية مختلفة بهدف تيسي

 . 3"ت األجنبيةاكالترجمة وتعليم اللغ

ويفضل علم التطبيقي مصطلح التحليل التقابلي بدال من علم اللغة التقابلي إذ " 

هي موضع التعليم واللغة األولى للمتعلم ،  ا تحليل لغوي يجري على اللغة التيالمقصود هن

ة تقرر أن أي متعلم للغة أجنبية ال يبدأ في الحقيقة من وتتسع فكرة التحليل التقابلي من مقول

فراغ وإنما هو يبدأ تعلم هذه اللغة األجنبية وهو يعرف شيئا ما عن هذه اللغة هذا الشيء هو 

خر لم بعض الظواهر سهال ، وبعضها اآليشبه شيئا ما في لغته ، لذلك يجد هذا المتع ما

 . 4"صعبا

يتعلمها تختلف عن  التيبتداء أن اللغة األجنبية يفترض اناجح صحيح أن المتعلم ال" 

لغته ، وأن عليه أن يبذل جهدا لتعلمه ذلك لكنه وهو يتعلم يكتشف أن ثمة ظواهر تشبه 
                                                             

 . 126محمد حسن عبد العزيز ، مدخل إلى علم اللغة ، ص  - 1
، ص   1982،  1محمود إسماعيل صيني ، التقابل اللغوي وتحليل األخطاء ، عمادة شؤون المكتبات ، الرياض ، ط - 2

08 . 
 . 46ي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص عبده الراجح - 3
 . 46المرجع نفسه ، ص  - 4
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هذه المهمة ألنه قد ال  أشياء في لغته ، وقد ظهر التحليل التقابلي حتى ال يترك لكل متعلم

غير حقيقي كما هو الحال فيما يعرف بالنظائر  كتشافه كما أنه قد يتوهم تشابهاينجح في ا

ختالف بين اللغة يختص بالبحث في أوجه التشابه واالالمخادعة ، والتحليل التقابلي إذن 

 . 1"يتعلمها ولى للمتعلم واللغة األجنبية التياأل

 يهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف :  

 ختالف والتشابه بين اللغات .فحص أوجه اال" .1

 ت .لمشكالاتنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفسير هذه  تنبوء بالمشكالت التيلا .2

 . 2"اإلسهام في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية .3

لعمل اظري هو الن ويعتبر التحليل التقابلي الجانب التطبيقي من اللسانيات التقابلية ، فالجانب

 وإجراء المقابلة بينهما .على وصف اللغتين المراد دراستهما 

 .تحليل األخطاء :  4

التقابلي ، تجاه مضاد لنظرية التحليل الستينات وبداية السبعينات ظهر ا في أواخر" 

عتماد على نتائج التحليل التقابلي في حيث يرى أصحاب هذا االتجاه أنه من الخطأ اال

جنبية وذلك ألن التحليل تواجه دارسي اللغات األ التعرف على المشكالت اللغوية التي

تجاه ائع على افتراض خاطئ ، فمن االنتقادات التي وجهت لهذا االالتقابلي تنبني بطبعه وق

ختالف ت بغض النظر عن أوجه التشابه واالهناك عوامل أخرى لها تأثير في تعليم اللغاأن 

الدراسة والتعود بين اللغة األولى واللغة الثانية ، ومن بين هذه العوامل أسلوب التعليم و

 . 3"والنمو اللغوي وطبيعة اللغة المدروسة

هتم علم اللغة بتحليل األخطاء بوصفها قضية مهمة لكنه لم يكن يفسرها ، إال أن ا" 

تطرحها األخطاء ،  تصور المشكالت اللغوية التي 1960 علم اللغة التطبيقي بدأ من سنة

                                                             
 . 47، ص عبده الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية  - 1
 . 47، ص  المرجع نفسه  - 2
 . 76إسماعيل صيني ، التقابل اللغوي وتحليل األخطاء ، ص  - 3
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وخاصة في مجال تعليم اللغات ، حيث تأتي نواتج جانبية لعملية التعلم ومن ذلك الوقت 

أصبح يهتم به حتى جعله فرعا مهما من فروعه ، وأعطيت األهمية لتحليل األخطاء في 

تكسب العادات اللغوية كفيلة  بأنها طريقة التدريس المثلى التي يتصور التيمية يالعملية التعل

خطاء غير المعتمدة والشائعة اء ، وهكذا يهتم على اللغة التطبيقي بتلك األبعدم حدوث أخط

 .1"تحدث في إنتاج الكالم عند األفراد وتترك األخطاء النادرة  والتي

ومهما يكن من أمر فإن تحليل األخطاء له فوائد نظرية وأخرى عملية ، فعلى " 

 ن اللغة األم ، فيثبت صحتها أوفي تأثير النقل م األخطاء الجانب النظري يختبر تحليل

د عنصرا مهما في دراسة تعلم اللغة ، ثم إن تحليل األخطاء يقدم إسهاما خطأها ، وهو يع

طيبا عن الخصائص الكلية المشتركة في تعلم اللغة األجنبية وهو يكشف ال شك عن كثير 

، هما جدا للمدرس من الكليات اللغوية ، وعلى الجانب العملي يعد تحليل األخطاء عمال م

وهو عمل متواصل يساعده على تغيير طريقته أو تطويع المادة أو تعديل المحيط الذي 

يدرس فيه ، لكن أهميته الكبرى تكمن في المستوى األعلى في التخطيط للمقرارات الدراسية 

 . 2"، والمقرارات العالجية وإعادة التعليم وتدريب المعلمين أثناء العمل

 األخطاء على مراحل : يجرى تحليل  

 تحديد األخطاء ووصفها ." .1

 تفسيرها . .2

 .3 "تصويبها وعالجها .3

 .صناعة المعاجم : 5

 بداية يجدر بنا التفريق بين علم المفردات أو المعجم وصناعة المعجم :    

                                                             
 . 158صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات  التطبيقية ، ص  - 1
 . 57ي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ص عبده الراجح - 2
 . 50المرجع نفسه ، ص  - 3
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شتقاق الكلمات ذي هو فرع من علم اللغة النظري بايهتم علم المفردات أو المعجم ال" 

صطالحية والمترادفات وتعدد المعاني ، لمعنوية واإلعرابية والتعابير االوداللتها اوأبنيتها 

ختيار س هي : جمع المعلومات والحقائق واأما صناعة المعجم فتشمل خطوات أساسية خم

لمواد ثم نشر الناتج النهائي وهذا الناتج االمداخل ، وترتيبها طبقا لنظام معين ، وكتابة 

 . 1"أو القاموس النهائي هو المعجم

تسعى إلى تحقيقها ولكن يمكن أن  لألهداف التيوتتنوع المعاجم تنوعا كبيرا وفقا  

 يقال أنها تنقسم إلى قسمين : 

ع ال ترتبط بموضوع خاص مثل المعجم الوسيط الذي أخرجه مجم" معاجم عامة : .1

 اللغة العربية بالقاهرة .

تقتصر على مجال معين ومنها المعجم الجغرافي ، والمعجم  معاجم متخصصة : .2

الفلسفي ، ومعجم ألفاظ الحضارة ، والمعاجم قد تكون أحادية اللغة كالمعاجم األنفة 

ربية ، وفي الع –العربية ، أو الفرنسية  –ة اللغة كالمعاجم اإلنجليزية يالذكر ، أو ثنائ

أو الحاسوب في جمع المادة اللغوية لي اآلونة األخيرة أصبح استخدام الحاسب اآل

خذ فرع جديد من علم وترتيبها وسيلة حاسمة في فن صناعة المعاجم ، حيث أ

 .2"يطلق عليه علم المعاجم الحاسوبي المعاجم 

 ختبارات اللغوية : .اال 6

تستهدف التقدير الموضوعي لكافة المظاهر  تلك العملية التي "ختبار هوالمقصود باال 

المرتبطة بالتعلم لقياس المردود عليه ، أو فرض يؤدى فرديا أو جماعيا ، أو فحص منظم 

أو سلسلة ، ومن المفروض تقدم للمترشح بهدف تقويم تعلمه قصد جزائه ، وهي عملية 

                                                             
 . 102محمد حسن عبد العزيز ، مدخل إلى علم اللغة ، ص  - 1
 . 103، ص المرجع نفسه  - 2
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واسطة فروض مالحظة دقيقة لتحديد حالة تطوره في مراحل مختلفة من تدرج تعلمه ب

 . 1"شفوية أو كتابية

ضوعه هو ختبارات اللغوية من أهم موضوعات علم اللغة التطبيقي ، فموواال" 

ر الوسائل الالزمة لتحسين هذه صلية كانت أم أجنبية وتطويختبارات اللغة أتصميم ا

 ختبارات من ناحية المحتوى ، والناحية الفنية والعملية للوصول بها إلى أعلى درجاتاال

 . 2"ممكنة من الصدق والثبات ، والتمييز و سهولة التطبيق

 ختبارات اللغوية : ومن وظائف اال 

 الكشف عن األسس الجيدة لبناء المنهج ." .1

 قياس مدى التقدم الذي حققه كل متدرب . .2

 ساعدت على حصول التعليم الجيد . تشخيص العناصر والعوامل التي .3

 الجهود في ضوء النتائج المتحصل عليها .ليب العمل وإعادة تنظيم اضبط أس .4

 . 3"تخاذ قرارات تربوية بخصوص السير العام لتنفيذ المناهجتمكين المشرفين من ا .5

 .تصميم المقررات اللغوية :  7

يتطلب تصميم المقررات اللغوية العامة تحديد الهدف الدقيق من المقرر ، فتعلم " 

ة يختلف بالضرورة عن تعليم اللغة العربية في برامج بتدائيللغة العربية لتالميذ المرحلة االا

محو األمية ، وتحديد الهدف من المقرر اللغوي يؤدي إلى تحديد المحتوى المنشود من 

الجوانب الخاصة ببنية اللغة والمعجم ، ويؤدي أيضا إلى تحديد المهارات اللغوية المنشودة ، 

 . 4"هذه المهارات ويؤدي كذلك إلى تحديد الطريقة المناسبة لتمنية

                                                             
 . 167صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية ، ص  - 1
 . 32، ص 1985،  2بيروت ، ط توفيق محمد شاهين ، علم اللغة العام ، مؤسسة الرسالة ، - 2
 . 167يقية ، ص صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطب - 3
 . 167المرجع نفسه ، ص - 4
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ولذلك تتناول البحوث في علم اللغة التطبيقي كل هذه المجاالت من حيث تعرف " 

األهداف وتحديد المحتوى اللغوي ، وهذا كله يتم على أساس بحوث ميدانية من أجل تلبية 

 . 1"الحاجات الفعلية

 :  .التخطيط اللغوي 8

يمارسونها  والممارسات التييمكن تعريف التخطيط اللغوي من خالل اإلجراءات  

 ء عملية التخطيط وفقيتهجونها أثنا ن اللغويون ومن خالل الخطوات التيالمخططو

أن  إلى "فيشمان"يأملون تحقيقها ويدقق رواد التخطيط اللغوي ومنهم  األهداف التي

 ئيسيةالر عمليات التخطيط اللغوي يمكن تعريفها من خالل أهدافها أو موضوعاتها وأنواعها

 هي :

لمتعلق وهو يتناول التخطيط ا ،  corpus linguistique تخطيط الذخيرة اللغوية :" .1

 ستعمال للغة معينة .باال

 ويتناول تخطيط وضع لغة معينة مقارنة مع لغة أخرى . تخطيط وضع للغة : .2

 . 2"ويهدف إلى زيادة عدد المستخدمين نتشار اللغوي :تخطيط اال .3

والنوعان األول والثاني من التخطيط اللغوي معروفان منذ زمن بعيد ، كما تشير إلى "     

هو أول  cooper"كوبر" ذلك الدراسات ، أما النوع الثالث فهو حديث نسبيا ، حدث أن 

تخطيط  "كوبر"من طرح هذا النوع كأحد أمثلة التخطيط اللغوي المعاصر ، وكما يشير 

تهدف إلى زيادة عدد المتكلمين بلغة معينة أو لهجة  امج التياالنتشار اللغوي يعنى بالبر

 . 3"معينة وهذا النوع من التخطيط ال يندرج تحت تخطيط وضع اللغة

أفهم من كلمة  "لسني على النحو األتي : التخطيط األ haugen"هوغن" يحدد  

الكتاب التخطيط ، النشاط الذي يقوم بتحضير إمالء وقواعد ومعاجم نموذجية لتوجيه 

                                                             
 . 122، البحث اللغوي ، ص  محمود فهمي حجازي - 1
، ص  2002،  1وحدة العربية ، طسعد بن هادي القحطاني ، التعريب ونظرية التخطيط اللغوي ، مركز دراسات ال - 2

23. 
 .  23المرجع نفسه ، ص  - 3
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والمتكلمين في مجتمع لغوي غير متماسك ، وفي هذا التطبيق العملي للمعرفة األلسنية ، 

حكام في شكل يتعدى عملنا إطار األلسنية الوصفية ليشمل مجاال يجب فيه ممارسة األ

ع محاولة توجيه تطور اللغة في ختيارات  بين األشكال اللغوية المتوافرة ، فالتخطيط يستتبا

الذي يرغب فيه المخططون ، وهذا ال يعني التكهن بالمستقبل على ضوء أسس تجاه اال

 . 1"المعرفة المتوافرة بالنسبة إلى الماضي ، إنما يعنى المسعى الواعي للتأثير عليه

، حتياجات واألهداف والوسائل خطيط يتطلب دراسة االإن التخطيط األلسني ككل ت" 

بالخيار المناسب ، وتنفيذ الخطط ومراقبة النتائج  لتزامووضع خطط العمل وتقسيمها ، واال

قبل البدء بعمله ، ، لذلك ينبغي على المسؤول عن التخطيط أن يلم بقضايا اللغة في المجتمع 

كل األلسنية وأن يدرس العوامل االجتماعية والثقافية والسياسية وأن يتحرى عن المشا

د من توضيح  الخطط إلقناع المعنيين بتقبلها تخاذ القرار البواالقتصادية والتربوية ، ويعد ا

 . 2"وجدواها وفعاليتها وذلك لتأمين تعاون الجميع لتحقيقها

مما الشك فيه أن عملية التخطيط األلسني عملية متواصلة تقتضي الدقة بالتنفيذ  

حة ، مطرووالتحقق المتواصل من النتائج ، والتيقن والتثبت من مالءمة الخطط لألهداف ال

سي في ألسااقتضاء ، فالتقسيم يلعب الدور اجعة الخطط والتعديل فيما عند االتقتضي مر كما

 إنجاح التخطيط .

ختيار الوسائل هداف واإن التخطيط األلسني ككل تخطيط نشاط يتم  خالله وضع األ" 

ت ي على المشكال، والتكهن بالنتائج بصورة واضحة ومنظمة ، ويرتكز التخطيط األلسن

 ما حلول فيد التخاذ القرار بالنسبة إلى األهداف البديلة والخيارات إليجان خالل االلغوية م

الت مشكليتعلق بهذه المشكالت ، وتتسع الئحة المشكالت وتعترض بلدانا كثيرا نذكر من ا

 تية : القضايا اآل

 وضع المقاييس للكتابة الصحيحة وللكالم الجيد . .1

 اللغة كوسيلة تعبير للشعب الذي يستعملها . مالءمة .2

                                                             
 . 13، ص  1993،  1، قضايا ألسنية  تطبيقية ، دار العلم للماليين ، ط ميشال زكرياء - 1
 . 13المرجع نفسه ، ص - 2
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 .واحدة التفاهم بين المجتمعات اللغوية المتنوعة ضمن الدولة العدم القدرة على  .3

 .  1"ختيار لغة التعليما .4

 دة ،ختيار الصحيح بين خيارات متعدم االنستنتج مما سبق أن التخطيط األلسني يستلز

 ار المناسبتخاذ القر، وبالتالي يساعد المسؤولين على اويهدف إلى حل المشكالت 

 تعترض المجتمع . للمشكالت اللغوية التي

 .السياسة األلسنية :  9

تحاول السلطة عبر التخطيط األلسني إيجاد الحلول المناسبة لمسائل اللغة في " 

أجهزة سني بعمل السلطة ، إنما بإمكان مؤسسات ولالمجتمع ، وال ينحصر التخطيط األ

أخرى القيام بهذا العمل ، كما تساهم أيضا المجامع العلمية واألدبية في التخطيط في مجال 

 . 2"إصالح اللغة ، إال أن عمل الدولة يبقى العمل األساسي في هذا المجال

اللغوية ال يقدم  توتجدر بنا اإلشارة إلى أن تسلم الدولة التخطيط في المجاال" 

الضمانة األكيدة في أن التخطيط سيؤدي إلى النتائج المرغوب فيها مما يدفعنا إلى القول إن 

سنية يعود أيضا إلى عوامل مجتمعية تساعد في إنجاح التخطيط لالنجاح في السياسة األ

وبإمكانها ، الحكومي أو إفشاله ، وغني عن الذكر أن الدولة بمقدورها دعم سياستها األلسنية 

 . 3"ستجابة بصورة إيجابية لتخطيطهاين وذلك تحت طائلة المسؤولية باالأن تلزم المواطن

ة للغاية شملت علوما نستنتج مما سبق ذكره أن مجاالت اللسانيات التطبيقية متنوع 

بدأ  فقدها ، ولذلك يصعب حصروالتفسير لها  بها  فصلنا وتعمقنا في التعريف مختلفة كالتي

 . ها بتعليم اللغات ، والزال البحث في هذه الفروع وفروع أخرى متواصالهتماما

 

 

                                                             
 . 13، ص  ميشال زكرياء ، قضايا ألسنية تطبيقية  - 1
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 األمراض الكالمية : 

 تواجه لتخاطب من المشاكل والمعيقات التيضطرابات اتعتبر أمراض الكالم وا

 خرين .فتعيق له تواصله مع اآلاألفراد 

 :  على أنهاضطرابات التخاطب الكالم واللغة والسمع األمريكية اتعرف رابطة 

ستقبال وإرسال ومعالجة وفهم مفاهيم أو رموز اللغة قصور الفرد أو عدم قدرته على ا"

ضطرابات قد تكون والدية أو مكتسبة وتتراوح وهذه االسواء أكانت لفظية أو غير لفظية 

، وقد تصاحب إعاقات أخرى سلوكية  1"ضطراب الخفيف إلى الشديدبين اال شدتها ما

نتباه وفرط النشاط أو مصاحبة إلعاقات حسية كالصم االت قصور االأو ح كحاالت األوتزم

أو ضعف السمع أو العلل البصرية ، أو الشلل الدماغي وقد تصاحب اإلعاقات اإلدراكية أو 

 حاالت الذهان .

 ضطرابات أو أمراض الكالم إلى قسمين : وتقسم ا 

م أثناء في نطق الكال، وتشمل مشكالت   speech disorders ضطرابات الكالم :ا"أوال : 

 تنقسم بدورها إلى :  الحديث والتي

وتشمل إعاقة االضطرابات الناتجة عن انقطاع في تدفق الحديث  ضطرابات الطالقة :.ا 1

اعه باإلضافة إلى بعض المظاهر االنفعالية ختالل غير معتاد في سرعة الحديث وإيقأو ا

 speech، وقلق الكالم   sttitteringاللجلجة  ضطرابات نجدوالنفسية ومن هذه اال

 anxiety  والسرعة الزائدة ،cluttering"2 . 

 ضطرابات المختلفة .وتشمل مجموعة عريضة من اال ضطرابات النطق :.ا 2

                                                             
مكتبة أنجلو المصرية ، القاهرة ، طب ، سيكولوجيا معالجة اللغة واضطرابات التخاحمدي علي الفرماوي ، نيورو - 1

 .  145، ص  2006،  1ط
 . 145المرجع نفسه ، ص  - 2
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تتصل بعيوب في طبقة الصوت ومداه والرنين والمدة  وهي التي" ضطرابات الصوت :.ا 3

 . 1"وجودة الصوت

ت الطالقة  ضطراباوجدنا أن اضطرابات الكالم تقسم إلى اسبق  من خالل ما 

ة بدورها تحتوي على عدة أمراض وعاهات كالمية منها خلقي والنطق والصوت ، والتي

 ومنها  المكتسبة .

 ضطرابات الطالقة : أوال : ا

  :ضطرابات الطالقة على أنواع مرضية عديدة يمكن إجمالها فيما يلي تحتوي ا 

   dysarthia:  الديسارثيا .1

م ذات المنشأ النيورولوجي ، والتي ضطرابات طالقة الكالتعتبر الديسارثيا أحد ا "        

نفجارية متقطعة مصحوبة بزيادة في األصوات ذات الرنين تظهر في شكل مقاطع كالمية ا

األنفي وذلك نتيجة لضعف قوة العضالت المشاركة في عملية النطق والكالم وعدم تناسق 

العمل العضلي معها ، حيث يصاحب ذلك حركات ال إرادية في الوجه والرقبة والعينين 

 .2 "والكتفين وبعض أجزاء أخرى من الجسم كالحجاب الحاجز

  speech anxietyقلق الكالم :  .2

لفرد إلى عدم التوافق تؤدي با أحد اضطرابات طالقة الكالم التي "يعد قلق الكالم          

سحابي تجاه التواصل اللفظي نلكالم بسلوك اماعي ، حيث يتميز ذوي قلق اجتالشخصي واال

نطواء والخجل إذا أجبروا على المشاركة في أي حديث ما مع اآلخرين فيبدو عليهم اال

ن مما يؤثر خرين ، وبذلك يفضلوا البقاء صامتيي إلى إحراج أنفسهم أو مضايقة اآلسيؤد

 . 3"جتماعية ومشاعرهم تجاه أنفسهم سلبا على عالقاتهم اال

                                                             
 . 145ضطرابات التخاطب  ، ص ، نيوروسيكولوجيا معالجة اللغة واحمدي علي الفرماوي  - 1
 . 147المرجع نفسه ، ص  - 2
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زيادة في خوف الفرد من أن تكتشف خطاياه عندما " ويعرف قلق الكالم على أنه :       

، فقلق الكالم هو الشعور الذي نمر به  1"ينظر إليه كثير من الناس أو يراقبونه أثناء حديثه 

ن غالبا مصحوبا بالخجل خرين ويكومرتاحين في الكالم أثناء وجود اآلعندما نكون غير 

 جتماعي .الميل لتجنب التفاعل والتواصل االو

تجعل من الفرد  من الديسارثيا وقلق الكالم أحد اضطرابات طالقة الكالم التي تعد كل 

 ي .جتماعالتفاعل والتواصل اال ا مياال إلى العزلة ، متجنبامنطويفي بعض األحيان 

   stutteringاللجلجة :  .3

ضطرابات طالقة الكالم ، وهي سلوك متعلم أو مكتسب ، فالفرد اللجلجة أحد اتعتبر        

 على أنها : dominnick " دومينيك "المتلجلج هو في األساس فرد عادي ، وتعرفها لنا

ضطراب في تدفق الكالم بسالسة بسبب أزمات توقفية وتكرارية مرتبطة بوظائف التنفس ا"

 . 2"والنطق والتشكيل أي الصياغة 

ضطراب يؤثر على إيقاع نها ا"إبقوله :  johnson"وندل جونسون" ويعرفها        

، فاللجلجة هي  3"الكالم تتمثل في توقف متقطع للكالم وتكرار تشنجي لألصوات 

نتباه وينعكس تأثيرها على كل من المستمع والمتكلم طراب في الكالم لدرجة تجذب االضا

رادي والتوقف واإلطالة بسبب وجود التكرار الالإ عي للكالممعا لتمزق اإليقاع الطبي

 لألصوات .

 التأخر الكالمي :  .4

ن النشاط اللغوي أ"يحدث التأخر الكالمي لدى األطفال نتيجة أسباب متعددة لذلك نجد        

رتقاء اللغوي لدى اد وبعضهم البعض وبالتالي فإن االمن أهم الوسائل في الربط بين األفر

من خرين الغة فهو يستطيع أن يقدم نفسه لآلالسنوات األولى من العمر له أهمية بالطفل في 

 للغة التيومع النمو يتعلم الطفل امعينة يستعين على تحديدها باللغة ، خالل أنماط سلوكية 

                                                             
 . 153،  ضطرابات التخاطب سيكولوجيا معالجة اللغة وا نيورو حمدي علي الفرماوي ، - 1
  167، ص المرجع نفسه  - 2
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خرين ومن حوله ولكنه يتعلم أشياء أخرى كثيرة قبل أن يذهب إلى المدرسة يتحدثها اآل

 . 1"ه الناس األنشطةوذلك من خالل مشاركت

ولذلك نجد أن الطفل يتعلم مع اللغة أسلوب الحياة ونظامها والقيم والمعارف العامة من       

أو تجاهاتهم نحوه من خالل كالمهم عنه ين واخرلحياة كما يستطيع أن يدرك الكثير عن اآلا

سب بل تشارك فحخرين ال تخلده اللغة القات الطفل باآلإليه ، ومما الشك فيه أن نوع ع

واللغة تساهم بنصيب كبير من إبراز "عوامل أخرى كالطمأنينة والشعور بالتقبل والحب ، 

في مرحلة ما قبل هذه العالقات وإكسابها درجة عالية من الموضوعية ، والطفل العادي 

كتساب ما يقرب خمسين مفهوما جديدا عن اللغة كل شهر وبذلك يضيف المدرسة يستطيع ا

لة مما الكالمية إلى رصيده اللغوي الذي يتزايد بسرعة كبيرة خالل هذه المرح هذه الثروة

 .2"جتماعيةن والتجاوب مع متطلبات الحياة االخرييساعده على التواصل مع اآل

ي ت التلجلجة والتأخر الكالمي من بين االضطراباسبق نجد كل من ال ومن خالل ما      

ب ضطراب مكتسب يصيوالكالم ، فاللجلجة هي ابه اللغة كتساتصيب الطفل في بداية ا

 الطفل العادي بينما التأخر الكالمي يحدث أو يتكون نتيجة أسباب متعددة .

  aphasiaاألفيزيا : "إحتباس الكالم"  .5

تتصل  مجموعة من العيوب التي "صطالح يوناني األصل يتضمن :تعتبر األفيزيا ا       

و الكتابة أو عدم القدرة على فهم معنى الكلمات المنطوق بفقد القدرة على التعبير بالكالم أ

تستعمل في أو مراعاة القواعد النحوية التي  بها أو إيجاد األسماء لبعض األشياء والمرثيات

 . 3"الحديث أو الكتابة 

ة المنتشرعة وتعد من بين أمراض طالقة الكالم الشائ فيزياوبذلك نستطيع القول أن األ      

 بكثرة بين األطفال .

                                                             
 ، ص  2005،  1ضطرابات النطق والكالم التشخيص والعالج ، عالم الكتب ، القاهرة ، طشهين محمود أمين ، ا - 1
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 التلعثم :  .6

ية ويظهر في درجات نقص الطاقة اللفظية أو التعبير "يمكن تعريف التلعثم على أنه :      

ضطرابات في إيقاع الحديث العادي وفي الكلمات بحيث تأتي نهاية الكلمة متفاوتة من اال

يتها ومنفصلة عنها أو قد يظهر في شكل تكرار لألصوات ومقاطع أو أجزاء متأخرة عن بدا

 . 1"من الجملة وعادة ما يصاحب بحالة من المعاناة والمجاهدة الشديدتين 

ضطراب يصيب طالقة كالم المرسل وتكون العثرات في صورة تكرار أو فالتلعثم هو ا     

ال تحمل عالقة بالنص الموجود ،  الكلمات التيدخال بعض المقاطع أو إطالة أو وقفة أو إ

سمي محمد ، أنا اس اس ا "، أو يقول : " سمي محمدأنا أنا أنا ا "يقول الشخص " فمثال : 

يصاحب هذا التلعثم تغيرات على وجه المتكلم تدل على خجل أو ألم أو جهد  وغالبا ما

 .  2"مبذول إلخراج الكلمات 

 عسر الكالم :  .7

ضطراب حركي في الكالم يرجع إلى إصابة في ا "يعتبر عسر الكالم عبارة عن :        

مكان ما بالجهاز العصبي المركزي ، ويعتمد نوع عسر الكالم الذي يعانيه الفرد على مكان 

، وقد حددت أنواع عسر الكالم بمكان اإلصابة المخية مباشرة  3"اإلصابة المخية وحجمها 

من أكثر األنواع شيوعا ويرتبط   spastic dysarthiaم التشنجي فمثال يعد عسر الكال" ، 

في الغالب بإصابة جانبية تحدث في مكان ما بأعلى الجهاز العصبي ، وعكس ذلك عسر 

الذي يحدث نتيجة إصابة بالجزء السفلي  flaccid dysarthiaالكالم الترهلي أو الرخو 

لى تغيرات في النطق والصوت بالجهاز العصبي ، ويؤدي عسر الكالم من أي نوع إ

 . 4"واإليقاع

ويظهر الكالم في هذه الحالة مرتعش وغير متسق ويحتاج إلى مزيد من الجهد "      

إلخراج األصوات حيث تخرج المقاطع الصوتية مفككة وغير منتظمة في توقيت خروجها ، 
                                                             

 . 34ضطرابات النطق واللغة ، الكاتب العربي ، ص فيصل عفيف ، ا - 1
 . 49، صالمرجع نفسه  - 2
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الكلمة  رد بعض مقاطعوقد ينطق الف expolsiveنفجارية وقد تخرج األصوات بصورة ا

جة تلف أو إصابة في الجهاز يجعل عسر الكالم يحدث نتي دون األخرى ، وذلك ما

 .1العصبي"

في  هعثرات تكونقدرة اللفظية والتعبيرية ووبذلك نستطيع القول أن التلعثم هو نقص ال        

 ذلكي وبالجهاز العصبطالة ، بينما عسر الكالم نتيجة إصابة أو تلف في صورة تكرار أو إ

 ضطراب حركي .يصبح للطفل ا

 articulation disordersضطرابات النطق : ثانيا : ا 

كثر أشكال أالدراسات في هذا المجال إلى أن اضطرابات النطق تعد حتى اآلن  تشير        

كن يم يمن ثم الغالبية العظمى من حاالت اضطرابات النطق التضطرابات الكالم شيوعا وا

رسة ضطرابات سواء في المده االلدراسية ويسهل التعرف على هذأن نجدها في الفصول ا

 أو المنزل حيث يبدو كالم هؤالء األطفال غامضا وغير مفهوم .

ي يسيطر زر المناطق العصبية ومركز الكالم في المخ الذتآ"تعتمد عملية النطق على        

تحرك العضالت الالزمة إلخراج الصوت وبذلك نجد أن تعلم  بالتالي على األعصاب التي

ما في  اللغة عملية طويلة ومعقدة يشترك فيها العديد من األعضاء واألجهزة وإذا حدث خلل

 .2"ضطرابات الكالمكرت فإنه يؤدي إلى صورة أخرى من اذ منطقة أو عامل من تلك التي

ة يجب أن تؤدي وظائفها بشكل سليم حتى أجزاء كثير "توجد في الجهاز الفمي مثال       

نتظامها ما مثل عيوب في ترتيب األسنان وا يبدو النطق صحيحا سليما ، لكن إذا حدث خلل

 أو يكون هناك عيب في سقف الحلق الصلب أو الرخو ، هذا باإلضافة إلى أنه كثيرا ما

ألصل ضطرابات ذات ادون أي قصور تكويني واضح مثل اال توجد عيوب في النطق

                                                             
 . 55ضطرابات النطق والكالم التشخيص والعالج ، ص شهين محمود أمين ، ا - 1
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الطفلية في الكالم  ترجع إلى عوامل مختلفة منها الثبوت على األشكال الوظيفي والتي

 . 1"نفعالية وغير ذلك من العوامل والمشكالت اال

مشكلة أو صعوبة إصدار األصوات الالزمة " :  ضطرابات النطق على أنهاتعرف ا      

في الحروف المتحركة أو ق للكالم بالطريقة الصحيحة ، ويمكن أن تحدث عيوب النط

 .2 "الساكنة

 ضطرابات النطق إلى أربعة أنواع : وتصنف ا

  omissionالحذف :  .1

 تبدأ مشكلة حذف األصوات اللغوية لدى األطفال في مراحل العمر المبكرة حيث "      

تتضمنها الكلمة وينطق جزء من الكلمة فقط ،  يحذف الطفل صوتا من األصوات التي

وأحيانا يكون الحذف ألصوات متعددة مما يؤدي إلى أن يصبح الكالم غير مفهوما حتى 

ستماع إليه كذلك تظهر هذه العيوب لمحيطين بالطفل والذين يألفون االبالنسبة لألشخاص ا

، أو " مدرس"بدل " مدر"في نطق الحروف الساكنة الموجودة في بداية الكلمة ، مثل 

 . 3"مدرسة"بدل  "مرسة"

  substifutionاإلبدال :  .2

تشبه مشكلة اإلبدال مشكلة الحذف من حيث حدوثها عند األطفال صغار السن  "      

وتوجد عندما يتم إصدار صوت غير مناسب بدال من الصوت المرغوب فيه ، فعلى سبيل 

 "ل"بحرف " ر"، أو يستبدل حرف  "ش"بحرف  "س"المثال قد يستبدل الطفل حرف 

لكلمة  "تاعة"، و "شمس"لكلمة  "سمس"، و "راكب"بدال من  "الكب"فيقول الطفل 

، وهكذا وغيرها من عمليات اإلبدال المعروفة لدى  4"أكل"لكلمة  "أتل"، و "ساعة"
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األطفال صغار السن ، والطفل هنا يكتسب مجموعة من األصوات الساكنة أقل من ذلك 

 ة لنظام لغته الصوتي مما يدفعه لإلبدال غير الثابت للتعبير عن نفسه .المكون

ت حيث سنوا 8إلى  5ضطرابات لدى الطفل في المراحل العمرية من وتشير هذه اال       

 تية : بديل األسنان أو بسبب العوامل اآلتبدأ مرحلة ت

اس األضر تظام األسنان من حيث الكبر والصغر والقرب أو البعد خاصةعدم ان" -

 الطاحنة ، واألسنان القاطعة .

 نفعال لدى األطفال .الخوف الشديد أو اال -

 . 1"عامل التقليد -

ن يشعروخرين ولكنهم دركون بأن نطقهم يختلف عن نطق اآلواألطفال هنا ال ي       

 خرين ال يستطيعون فهم كالمهم .بالضيق عندما يجدون أن اآل

 .distortionالتحريف :  .3

يصدر الطفل الصوت بطريقة خاطئة إال أن الصوت "توجد أخطاء التحريف عندما        

نطق الجديد يظل قريبا من الصوت السليم أو الصحيح بمعنى أنه عبارة عن تحريف 

يزال  الحروف أو نطقها بطريقة خاطئة لكن ال يصل التحريف إلى مستوى الخلط أي أنه ال

لدى الصغار أو بسبب بب إزدواجية اللغة يسمع على أنه الحرف نفسه ويحدث هذا بس

 . 2"طغيان لهجة على أخرى أو وجود شذوذ خلقي في األسنان أو الشفاه

بالثبات والتكرار كما يكون منتشرا بين األطفال األكبر  "ويتميز التحريف في النطق      

العيوب سنا وبين الراشدين أكثر مما ينتشر بين صغار األطفال وأكثر الحروف تأثر بهذه 

كتساب القراءة ب ، وقد يتأخر هؤالء األطفال عن اكتسارة االهي الحروف الساكنة والمتأخ

 . 3"ضطرابات السلوكيةمما يؤدي بهم على العزلة وبعض االوالكتابة 
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ب لتي يجاالنطق تعتبر من أهم العمليات سبق نستطيع القول أن عملية  من خالل ما       

خلل  حدث خلل في نطق األصوات والكلمات ينتج عنه عيب أوعتبار وإذا أخذها بعين اال

 ضطرابات النطق أربع تصنيفات هي الحذف واإلبدال ، والتحريف .ا أن النطقي كم

لنطق اضطرابات ينا تحديد السبب الذي يكمن وراء افي كثير من الحاالت يصعب عل       

وء الض أخرى وسنحاول إلقاء وذلك لتعدد األسباب من ناحية ولتداخلها مع بعض من ناحية

 رابات النطق وهي : ضطعلى بعض العوامل  المؤدية ال

 .تشوهات أعضاء النطق : 1

تصيب أعضاء النطق والسمع من أهم العوامل المسببة  تعتبر التشوهات التي"       

إلضطرابات النطق مثل إنحرافات التركيب الفمي كعيوب األسنان والشق الحلقي ، والشلل 

تصيب أعضاء النطق المؤدية لهذه  ، ومن التشوهات التي 1"اغي ، واإلعاقة السمعيةالدم

 اإلضطرابات مايلي : 

راج ن األعضاء الهامة والمسؤولة عن إخاألسنان م" بنية األسنان الغير طبيعية : .أ

األصوات اللغوية بطريقة سليمة ، لذا فاألسنان صحيحة التركيب تعتبر ضرورة ملحة 

ليس فقط إلضفاء صفة الجمال على األسنان بل أيضا ضرورية إلخراج بعض 

بطريقة سليمة وذلك ألن مسؤولية إصدار األصوات اللغوية مسؤولية األصوات اللغوية 

 . 2"ى كالشفاه واللسان والشفةمشتركة بين األسنان وأعضاء النطق األخر

راج بعض لحلق من أعضاء النطق الهامة في إخيعتبر سقف ا شق الحلق : "  .ب

تصال صوات تنطلق بشكل سليم عندما يتم ااألصوات اللغوية وذلك ألن هناك بعض األ

ليا أو ضيقا يؤدي ذلك إلى صعوبة اللسان بسقف الحلق ، أما إذا كان سقف الحلق عا

 .  3"به وبالتالي يصبح نطق بعض األصوات اللغوية غير طبيعيتصال اللسان ا
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ضطرابات النطق نتيجة تداخل وتكاثف عوامل وأسباب عديدة منها تحدث ا       

ان ذا كإالتشوهات الخاصة بأعضاء النطق مثل بنية األسنان الغير طبيعية ، وشق الحلق 

 عاليا أو ضيقا .

القصور في عضو اللسان عندما يكون حجمه غير أحيانا يكون  "عضو اللسان : ج. 

مقارنة باألسنان وسقف الحلق مما يضيق حركته الالزمة والسرعة المطلوبة  اطبيعي

أعضاء إلخراج األصوات بشكل سليم ، أو يكون هناك ضعف في التنسيق الحركي بين 

الحلق النطق الناتج عن شلل بسيط باللسان فال يستطيع الحركة تجاه األسنان وسقف 

ويصعب على الفرد ثني اللسان لتوجيه الهواء الالزم  صول الثنايا بشكل سهل وأليوأ

 .1"إلخراج األصوات اللغوية المختلفة مثل حروف السين والشين والصاد

  . اإلعاقة السمعية :2

عتمادا كبيرا على التقليد والمحاكاة م لدى الطفل عملية مكتسبة تعتمد اعملية الكالإن  "      

الصوتية إذ أنها ذات أساس حركي وأخر حسي فهي تبدأ بإصدار أصوات إرادية ثم تكتسب 

لنمو المدركات الحسية والسمعية والبصرية وبالتالي ال يمكن بعد ذلك دالالت معينة نتيجة 

  . 2"والحركيلم يكن هناك توافقا بين المظهر الحسي  لكالم الطفل أن يستقيم ما

ألنهما وسيلة للتفاهم والتعبير عن األفكار وبث المشاعر يتعلم الطفل الكالم واللغة "        

ستماع والمناقشة وبذلك يتشكل فراد من خالل عمليات التحدث واالواألحاسيس بين األ

يشعر  إدراك ووعي الطفل بالعالم من حوله من خالل نموه اللغوي وبدون حاسة السمع ال

 . 3"لطفل باألصوات واأللفاظ وينعدم تفهمه للكالم واللغة ومن ثم ال يمكنه تقليدها ا

من  واإلعاقة السمعيةيعتبر كل من عضو اللسان الذي يكون حجمه غير طبيعي         

 ضطرابات .العوامل التي لها أثرا كبيرا  في نشأة هذه اال
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ل ستطاعة الطفالسمعية هو عدم اتب على اإلعاقات يتر أخطر ما "ولذلك فإن       

كتساب اللغة اللفظية فال يستطيع بناء األساس الالزم لتنمية المشاركة اإليجابية في عمليات ا

 . 1 "لغته وتطوير إدراكه ووعيه بالعالم الخارجي المحيط به

عوامل ات نطقية نتيجة الفتقاده الوالطفل المعاق سمعيا يعاني من صعوبات وتشوه     

 تية : ة اآلالسمعي

رتباطا وثيقا بالعوامل السمعية ، إن تمييز األصوات اللغوية مرتبط ا " تمييز األصوات : .أ

فالطفل الذي يعاني من ضعف سمعي يجد صعوبة في تمييز األصوات المتقاربة وبالتالي 

هتمت بعض الدراسات بالمهارات ى النطق السليم ، وفي هذا الصدد ايفقد القدرة عل

ضطرابات النطق حيث أشارت نتائج الدراسات إلى السمعية كأسباب رئيسية الدراكية اإل

أن التمييز السمعي يرتبط بوضوح بالنطق خاصة عندما يكون المطلوب أداؤه يتضمن 

 .2" أحكاما تميز به األصوات 

أجريت حول العالقة بين تمييز درجة  ولقد أشارت الدراسات التي تمييز درجة النغم : " .ب

ضطرابات النطق أقل قدرة إلى أن األطفال الذين يعانون من االنغم وصعوبات النطق 

 . 3"على تمييز األصوات المتصلة بدرجة النغم

توجد عوامل وأسباب خارجية تلعب دورا أساسيا في عملية النطق غير السليم مثل  "      

 للنمو اللغوي لدى الطفل سواء في المنزل أو المدرسة الذي قد المناخ الدراسي غير السليم

 .4" يواجهها الطفل في نطقه لألصوات اللغوية  يكون سببا من أسباب الصعوبة التي

 يلي :  ضطرابات النطق لدى األطفال ماومن العوامل التي غالبا ما تؤدي إلى ا

تعرض الطفل لنماذج النطق بشكل متكرر من أحد العائلة أو من أقرانه في جماعة  " .1

اللعب حيث تصبح تلك األصوات الخاطئة جزءا من نظامه الصوتي العام ، فقد 

،  ر " "بدال من صوت الراء " ل  "ينطق أحد أفراد العائلة صوت مثل الالم 
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 ،ه كنمط من أنماط كالمهوعندما يسمع الطفل هذا اإلبدال بشكل  متكرر يتعلم

طريقة كالمه المعيب في سنوات وأحيانا أخرى يحاكي أحد األفراد المحيطين بالطفل 

يسمعه من الكبار هو ذلك النطق  عمره األولى مما يرسخ في ذهن الطفل أن ما

 1 " الصحيح

عدم وجود الحوافز والدوافع لتغيير نطق الطفل غير السليم حيث يعتبر البعض أن " .2

امل التي تلعب التشجيع من الوالدين للتعبير عما يجول في خاطر الطفل من أهم العو

طفال في مرحلة كتساب السوي للغة نطقا وتعبيرا حيث أن األدورا أساسيا في اال

مات قليلة أو حتى كتساب اللغة يميلون للتعبير عن أنفسهم بكلالحضانة أو مرحلة ا

ه بطريقة فورية قد يسبب ذلك عدم التمرن على ستجاب الوالدين لهذباإلشارة فإذا ا

النطق بطريقة سليمة وواضحة ، كما أن الطفل الذي ال يجد الحافز والعناية لدفعه 

ولتعديل نطقه لألصوات اللغوية يصبح من الصعب تغيير نطقه  بعد أن تكون 

 .2"النماذج خاطئة للنطق قد ترسخت وأصبحت النمط المهيمن على نطق الطفل

كليهما يؤدي بالطفل إلى هتمام العاطفي الكافي من أحد الوالدين أو لوجود اال عدم"  .3

نعزال واإلحباط أو الشعور بعدم األمان مما كان له األثر األكبر في الميل لال

مشكالت النطق لدى األطفال ويعزوا هذا إلى أن جو المنزل غير المريح أو إهمال 

 . 3"قة بمشكالت النطق لدى األطفالالوالدين هي األسباب ذات العالقة الوثي

 من بين األمراض النطقية نجد :        

 "يسميه العامة من الناس بالخنق هو و مايطلق عليه األخصائيون  أو ما الخمخمة : .1

حد  عيب من عيوب النطق يستهدف له األطفال والصغار والبالغون الكبار على

 . 4"السواء
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خصائيون وعلى غير األ بمظاهر خاصة يسهل حتى على تتميز الخمخمة "        

ستماع إليها سواء أكان ذلك عن طريق ن بأمراض النطق إدراكها بمجرد االالمنشغلي

المالحظة العارضة أم عن طريق المالحظة المقصودة ويصبح المصاب والحالة هذه هدفا 

ويهرب من المجتمع إال صمت واالنطواء للنقد والسخرية فيصبح قليل الثقة بنفسه فيفضل ال

ضطرته ظروف الحياة والتعامل فيقوم بذلك رغما عنه ، ويجد المصاب بالخمخمة إذا ا

صعوبة في إحداث جميع األصوات الكالمية المتحرك منها والساكن فيما عدا الميم والنون 

فيخرجهما بطريقة مشوهة غير مألوفة فتبدو الحروف المتحركة مثال كأن فيه غنة أما 

 . 1"من الشخير أو الخنق أو اإلبدالوف الساكنة فتأخذ أشكاال مختلفة متباينة الحر

نتشارا بين ة حرف السين من أكثر عيوب النطق اتسمى التأتأة أو لكن " التأتأة : .2

األطفال ، وهي تالحظ بكثرة فيما بين الخامسة والسابعة أي في مرحلة إبدال األسنان 

ن من هذه العلة إذا ما تمت عملية وهذه السن يبرؤ، غير أن كثير من المصابين في 

كان عليه من الدقة وعدم التردد  األسنان فيعود نطق الحروف الصفيرية إلى ما

 . 2"وهناك أقلية تالزمها هذه العادة إلى أن تتاح لها فرصة العالج الكالمي

لمنطوقة بطريقة مجموعة الحروف ا" يطلق هذا المصطلح على  الديسارثيا : .3

، أو عيوب  anatomicترجع أسبابها إلى عوامل إما تشريحية  مشوهة معينة والتي

متصلة بالشفاه أو اللسان أو شق الحلق وفي بعض   physiologicفسيولوجية 

هذه العيوب إلى عدم تناسق بين الفكين واللسان وبسقف الحلق مما األحيان ترجع 

سم عن هذا العيب المعروف بافم وينتج يؤدي إلى خروج اللسان وبروزه خارج ال

 . 3" التأتأة 

أمراضا  الديسارثيا التأتأة و تطرقنا إليه وجدنا أن كل من الخمخمة وخالل ما من 

 نطواء والعزلة .طفل فاقدا للثقة بنفسه ومياال لالنطقيه تجعل من ال
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  voicc disdrdcrsثالثا : إضطرابات الصوت : 

 يوب النطق ورغم هذه الحقيقة فإنشيوعا من عضطرابات الصوت أقل تعتبر ا       

تصال لها من أثر على أساليب االهتمام نظرا لما اضطرابات الصوت تظل تلقى اال

تيجة فق نالشخصي المتبادل بين األفراد من ناحية ولما يترتب عليها من مشكالت في التوا

 لما يشعر به أصحابها من خجل من ناحية أخرى .

تصيب وظيفة الصوت وهذه االضطرابات  ب التيالعيو "وت هي ضطرابات الصا       

تصال الشخصي والتوافق النفسي ها من مشكالت تتعلق باالهتماما بسبب ما يترتب عليتلقى ا

ضطرابات ترجع إلى خلل لشعور بالنقص والدونية ، وهذه االتؤدي إليه من ا لدى الفرد وما

يجب  التي" فتحة المزمار" الصوتية وإلى الفتحة الصوتية  في الميكانيزم الوظيفي لألحبال

إال تحت تأثير الضغط المناسب أن تكون ضيقة إلى حد ما حتى ال تسمح بهروب الهواء 

الذي يسمح بإطالق األصوات والكلمات بشكل طبيعي فمثال إذا كانت ضيقة جدا تعرقل 

 .1ألحبال" إهتزاز األحبال الصوتية وتؤدي عدم توافق إهتزاز هذه ا

 ضطرابات الصوتية نجد : من بين اال

تتعلق بشدة  تطلق على مجموعة من االضطرابات التي "األفونيا الديسفونيا :  .1

ضطرابات إلى قصور في ه أو مداه ورنينه ، وترجع هذه االالصوت أو حدت

الميكانيزم الوظيفي للجهاز الصوتي وتجويف الرنين مما يترتب عليه أصوات شاذة 

 .  2"خرينشكالت نفسية أثناء التواصل مع اآلمعتاد يؤدي إلى معن ال

مرتفعا أو منخفضا أكثر من حيث يظهر فيها الصوت  "ضطرابات شدة الصوت : ا .2

الالزم ، فأما أن يكون الصوت مرتفعا مزعجا وال يتناسب مع عمر أو جنس 

تصالية ويكون كل ال يتحقق مع توصيل الرسالة االالمتحدث أو يكون منخفضا بش
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لتهاب الرئوي ، أو واالهاب الحنجرة جا عن عدة عوامل منها العضوية كالتذلك نات

 .  1"شتراطي والقلق وغيرهاالسمعية ومنها النفسية كالخوف االالعلل 

ير العادية في طبقة الصوت وتشمل كافة التغيرات غ ضطرابات طبقة الصوت : "ا .3

ى أخرى ويشمل ذلك اضطرابات اللحن ئم من طبقة إلنتقال غير المالمثل اال

نخفاظ طبقة الصوت ، واللجة ة ، واضطرابات الفواصل الصوتيالصوتي ، وا

 .  2"الصوتية

 ضطرابات حدة الصوت ومداه : ويشمل : ا .4

وهو ناتج عن إجهاد وظيفي للثنايا الصوتية إما نتيجة صراخ  "خشونة الصوت :  .أ

 .3" مستمر لألطفال أو الصوت المرتفع بصورة مستمرة لدى البالغين 

وهو صوت رفيع حاد ال يتناسب مع عمر وجنس المتكلم  الصوت الطفلي : "  .ب

الراشد وقد يرجع ذلك إما لعلل عضوية تصيب الفرد في طفولته أو ترجع لعوامل 

 .4" سية نف

وهو حيث يحاول المريض التحدث أثناء عملية الشهيق مما  الصوت الهامس : "ج. 

يؤثر على عضالت التنفس وقد يحدث ذلك بسبب شلل العصب المتحرك لعضالت 

 . 5"الحنجرة والثنايا الصوتية مما يمنع خروج الصوت 

ة من إلى مجموعالفصل ومن خالل ذلك نستطيع القول أننا تعرضا أو تناولنا في هذا 

 سبهابة أي يكتقد يعاني منها األطفال ، منها المكتس األمراض واالضطرابات  التي

هذه تخلق معه حين والدته ، وكتساب اللغوي ومنها خلقية أي الطفل في عملية اال

من  ضطرابات تجعل من الطفل في غالب األحيان منطويا ويميل إلى العزلة خوفااال

 يفضل السكوت وعدم التواصل مع الغير . ، ا لإلحراجسخرية الناس منه وتجنب
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 تمهيد : 

 هدفة فيمستلبيانات اليستخدم الباحث أدوات البحث العلمي كوسيلة لجمع المعلومات وا      

ر عتبيستبيان الذي أو أكثر ومن هذه األدوات نجد اال ستخدامه لمنهج معينالبحث ضمن ا

 ت بهشائعا في العلوم اإلنسانية ، وبما أن موضوع بحثنا تمحور حول الدور الذي قام

الج ه في عستفادت هذه األخيرة منانشأة اللسانيات التطبيقية وكيف اللسانيات العامة في 

ما ف ،جها مراض وكيفية عالستبانة تتمحور حول هذه األأمراض الكالم وجب علينا القيام با

 ستبيان ؟ هو اال

 ستبيان : تعريف اال

 ها بشكلبين ترتبط فيما مجموعة من األسئلة المتنوعة والتيستبيان عبارة عن يعتبر اال     

كون في بحثه ، وييطرحها  إليه الباحث من خالل المشكلة التييحقق الهدف الذي يسعى 

ف بصر ستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف هذا البحثعدد األسئلة التي يحتوي عليها اال

 النظر عن عددها للحصول على أجوبة لألسئلة ومن ثم تحليلها .

 ستبيان أسئلة خاصة بأمراض الكالم وكيفية عالجها خاصة أنتضمن موضوع اال     

 لغيراق التواصل مع عملية الكالم عملية مهمة في حياة الفرد والطفل والجماعة لتحقي

 نشغاالتهم ومشاعرهم .لتعبير عن اوا

افية كبات ستبيان هو أن نجد أو نحصل على إجاف الذي نسعى إليه من خالل هذا االالهد    

ا في اجهوكيفية إدم ،شافية في كيفية التعامل مع هذه الفئة المصابة بالعاهات الكالمية

حاء أص فال أو أفرادوالقيام بأط ،ضطراباتتحقيق التواصل والتخلص من هذه االالمجتمع ل

 من أي عاهة كالمية يستطيعون التفاعل مع الغير دون خجل أو ضعف .

بالنا  غلتش عن األسئلة التي ستبيان أوال في أنه يعطينا اإلجابةتكمن أهمية هذا اال    

م م وتقديبه هتماميفية التعامل مع هؤالء األطفال واحتوائهم واالوحيرتنا ، ثانيا لمعرفة ك

 الكاملة لهم سواء من المؤسسات التعليمية أو من عائالتهم .الرعاية 
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م تعليختياري على مؤسستين تربويتين ببلدية عين تادلس ، مؤسسة خاصة بالوقع ا      

وكة تش، وأخرى خاصة بالتعليم المتوسط وهي متوسطة  بتدائي وهي مدرسة بن عائشة الا

 مع هذه عاملإلعطائنا فكرة عن كيفية الت حتكاك ببعض األساتذةعبد القادر ، وذلك طبعا لال

 الحاالت أوال ، واإلجابة عن األسئلة المقدمة لهم ثانيا .

 ستبيان : تحليل اال

 يد؟ و متكلم ج، هل كل مستمع جيد ه" السمع أبو الملكات اللسانية"يقال إن :  : 1س

لفرد دى اأجمع األساتذة على أن السمع فعال هو الذي يحقق الملكة اللغوية ل التحليل :

ن أعلينا  يجب دثا جيدا وواعيا ، لذاحوالطفل ، وأن السمع الكثير يجعل من الفرد متكلما ومت

له  تكونتنعود الطفل على السمع الجيد حتى تتحسن عملية كالمة ونطقه لألصوات وبالتالي 

حينما  عادة ستماع لدى األطفال حتى تبقى لهمفالبد من تكثيف عملية االلغوية ، الكفاية ال

 يكبرون .

 قد تصادف األستاذ في المسيرة العلمية ؟  هي األمراض الكالمية التي ما : 2س

لنوعين ا ذيننجد أمراض النطق والطالقة ، فه من بين األمراض الكالمية الشائعة التحليل :

 لدى األطفال . جد منتشرةالمن األمراض 

 هل اإلعاقة السمعية تؤثر فعال على عملية كالم الطفل ؟  : 3س

ي أذا فإن فل لفي عملية كالم الط اكبير اأجمع األساتذة على أن لحاسة السمع دور التحليل :

ت اباضطرتساب الطفل اللغة وبالتالي حدوث اكصيب هذه الحاسة يؤدي إلى خلل في اخلل ي

ذا لويا ، يجعله مضطربا لغ غياب الكالم والتواصل مع الغير ذلك ماكالمية مما يؤدي إلى 

 .قد يصدر نتيجة حدوث خلل لها  البد من أن نتفطن ألهمية هذه الحاسة وأهمية ما

 

 



 ( الميدانية لدراسةأمراض الكالم )االثالث                                       الفصل

 

 
88 

 كيف يتعامل األستاذ مع ذوي العاهات الكالمية :  : 4س

من أن  والبدالطفل الصحيح لغويا ك لطفل المضطرب لغويا يكون التعامل مع ا التحليل :

 يتم يالطريقة التبنفس  رق عن أقرانه ، ويتم التعامل معهيف نحسسه بأنه طفل عادي ال

اظ والحفه شعورلذا البد من عدم المساس ب التعامل بها مع أقرانه الطبيعيين األصحاء لغويا ،

هذه ن مقرب ، والبد من الت إعطائه الفرصة في التعبير والكالمعليه وتشجيعه على الكالم و

 د منوالبوعدم الملل ،  وعدم التخلي عنها ، والصبر عليها الفئة أكثر والوقوف معها

 طمئنان والراحة .باالتشجيعها وإشعارها 

 كيف يتعامل المصاب لغويا مع زمالئه وأقرانه :  : 5س

 مالي الكفلبدء ايصاحبه إحراج شديد أثناء تنعدم الثقة لدى الطفل المصاب لغويا ،  التحليل :

من  منهمونطواء والبعض منهم يتعامل مع أقرانه بعدوانية وأغلبهم يميل إلى العزلة واال

قد عيتكون لديه إحساس النقص وأنه طفل غير عادي كاألطفال الذين معه مما يسبب له 

 نفسية .

 هل هذه األمراض الكالمية تسبب لهم اإلحراج في التكلم والتواصل ؟  : 6س

يحبذ  لطفلراض تسبب لهم اإلحراج والخجل في التواصل مما تجعل انعم هذه األم التحليل :

تلعثم وال الصمت ويقلل من الكالم حتى ال يقع في اإلحراج وخاصة حينما يعاني من التأتأة

ه في يتواصل في شيء أو يشارك أصدقاء يصبح قليل الكالم إلى حد الندرة أي نادرا ما

 حكاية أو قصة .

ل الطفل منطويا وفي عزلة بعيدا عن أقرانه وعائلته هل هذه األمراض تجع : 7س

  ؟ ومجتمعه

الة في حونطواء ذلك ما يجعله في عزلة ، اال عم فعال هذه األمراض تسبب لهن التحليل :

 عدم المتابعة يخرج األمر عن السيطرة وال نستطيع التحكم به وال معالجته .
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 ضطرابات الكالمية ؟األستاذ اتجاه هذه اال هو الدور الذي يقوم به ما : 8س

ها لتى نجد ها حالبد من المتابعة المستمرة لهذه الحاالت ومراقبتها ومن ثم تشخيص التحليل :

نا لقدم العالج المناسب ، والبد من عرض هذه الحاالت على أرطوفوني وأخصائي نفساني لي

هم ال ن أنحساس هؤالء األطفال من إالة حتى يسهل العالج ، والبد متقرير كلي عن هذه الح

مية لكاللتغلب على هذه العاهات ايتكلمون عبثا وتحفيزهم ومنحهم القوة حتى يستطيعوا ا

،  ممنه والسخرية مالحرية في الكالم دون التسبب في إحراجه ممنحهووالبد من تشجيعهم ، 

 لفظيالحركي وال حفيز على التقليدوزيادة قدرتهم للتواصل البصري والت منتباههجذب ا

ي ف مشكلةعلى السمع لنتأكد من أنه ال يعاني من  موإصدار األصوات ، متابعة قدرته

 تنفيذ البرامج المخصصة للتخاطب .نتباه  و ضبط نقص اال ،السمع

 هل هذه اإلصابات تؤثر على التحصيل الدراسي لدى األطفال ؟ : 9س

 لطفلافي تدهور المستوى الدراسي لدى  اكبير ااألمراض الكالمية لها أثر التحليل :

 .الدراسي وتفوقه ثر وبطريقة جد مباشرة على تحصيلهفهي تؤ، وبالتالي تراجعه 

 هل هذه األمراض الكالمية تسبب أزمات نفسية لألطفال ؟  : 10س

 ما ذلك تسبب األمراض الكالمية اإلحراج لألطفال والسخرية من قبل أقرانهم التحليل :

 . فسيةات ننطواء والعزلة وبالتالي هذا الشيء يؤدي بهم إلى أمراض وأزمى االيؤدي بهم إل

 هل البد من التشخيص المبكر والمتابعة لهذه الحاالت ؟ : 11س

ساهم يبكر البد من التشخيص المبكر والمتابعة لهذه الحاالت ألن التشخيص الم التحليل :

عن  حالةول إلى العالج وعدم خروج البنسبة كبيرة في تفادي مشكالت أعظم وبالتالي الوص

 الضبط .
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عتبار ن االأن نقدم مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها بعي وفي هذه الحالة البد       

 وإتباعها لتفادي هذه األمراض ولكيفية التعامل معها وعالجها ، وهي كاألتي : 

اسية لعوامل األسيعاني منها الطفل ومعرفة ا البد من وصف دقيق للمشكلة التي       

ود يمكن أن تكون قد ساهمت في وج المسببة لهذه االضطرابات الكتشاف الجوانب التي

المشكلة ، ومن ثم عمل برنامج تدريبي يكون الهدف منه تدريب الطفل على إصدار 

لت ي تناود اإلطالع على األطر النظرية التاألصوات الخاطئة بطريقة صحيحة وذلك بع

 ضطرابات النطق وكيفية عالجها :موضوع ا

 ية أخرىنطق أعضاء إجراء فحص للفم لمعرفة فيما إذا كانت األسنان أو الحلق أو أية أوال :

زمة عتبار عند إجراء التدريبات الالاالاالضطرابات وذلك ألخذها بعين مصدرا لهذه 

 . للعالج

ثل مضطرابات النطق لعضوية المسببة التحقيق العوامل ا_ إجراء الجراحات الالزمة ل

جراء أو إ لكي تتطابق األسنانتقويم األسنان المتباعدة أو تعديل الفك في الوضع الصحيح 

 الجراحات الخاصة باللسان أو الشفاه والعيوب التكوينية في الحلق .

ئي ان الجزفقدقد تسبب ال لتي تصيب األذن الوسطى والتيلتهابات ا_ تقديم العناية الطبية لال

 للسمع .

 ية معيتكون البرنامج التدريبي عادة من عدة جلسات قد تكون فردية أو جماع ثانيا :

 تية : ائي عيوب النطق على أن يضع في االعتبار النقاط اآلأخص

ليته ستعداده للتدريب وقابالتي يتدرب عليها الطفل على مدى ا_ يتوقف عدد األصوات 

 للعالج . 

عمر  ناسبت للعالج أثناء الجلسات العالجية باستخدام المواد التي_ زيادة دافعية الطفل 

 الطفل الزمني كاللعب والصور والقصص المصورة .
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ي العالج سلوبستخدام أساليب التقليد والممارسة والدافعية أثناء تطبيق األ_ التركيز على ا

 عيوب النطق .مع تطبيق أسلوب تعديل السلوك بشكل خاص في عالج 

التعديل على سبيل المثال صوت حرف )ر( وتحديد مدى ختيار هدف محدد لعملية _ ا

 تكرار حدوث الخطأ قبل الجلسات العالجية .

ي ضطرابات الصوت البد من توفر فريق متعدد التخصصات فأما لتشخيص وعالج ا      

جي لعاللبدء في العمل اعمليات التشخيص والعالج حيث يعتبر من األمور الجوهرية قبل ا

لل كتشاف ما إذا كان يوجد خي كخطوة مبكرة وضرورية تهدف إلى اوإجراء الفحص الطب

 .عضوي ثم بدء العالج الطبي أو الجراحي الالزم في مثل هذه الحالة 

هر بعة مظام أريقوم بها فريق األخصائيين فإنها تتضمن بوجه عا أما عملية التقييم التي     

 :أساسية هي 

 ضطراب في الصوت .دراسة التاريخ التطوري لحالة اال _

 ه .رنينرتفاعه ونوعيته ويشمل تحليال ألبعاد طبقة الصوت وا_ التحليل المنظم للصوت و

 _ فحص جهاز الكالم من الناحيتين التكوينية والوظيفية .

ة ال_ قياس بعض التغيرات األخرى عندما تكون هناك حاجة لذلك مثل حدة السمع والح

 نفعالي .اال رات الحركية والتوافق النفسي والصحية العامة والذكاء والمها
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 ي كتابتها لكل بداية نهاية ، وها نحن نأتي على ختام هذه المذكرة بعد زمن قضيناه ف 

م اض الكالج أمراللسانيات التطبيقية عال "دور اللسانيات العامة في نشأةوالمعنون لها ب

ن ، الباحثيوماء العلللسانيات العامة والتطبيقية متشعبا جدا لدى ، وجدنا أن مجال ا أنموذجا"

عاذ م_عي ونحن ال ند ،هد وقوة إلى إخراجها على أكمل وجه ما أوتينا من ج فقد سعينا بكل

ذكر تن أن مأننا أتينا فيها بجديد وال ندعي أننا أتينا بخفي أو دقيق ، فهي أشهر _ هللا

ا ختصرنللفظ المناسب للموقف المناسب ، واختيار اكتب شتى مجتهدين فقط بااها من جمعن

 .  زوجلوإن أصبنا فمن هللا ع والشيطان ، لنا ، فإن أخطأنا فمن أنفسناوإن كنا قد أط

وفي النهاية ال يسعنا إال أن نسأل المولى عزوجل بعزته وجالله وقدرته أن يجعل  

مس خرى توأن يجعل جهودنا هذه مفتاحا لدراسات أ ، لعمل خالصا لوجهه الكريم  ...هذا ا

 .  ى من هو أعلم منهها ، ورب حامل علم إلاسات اللسانية وأن ينتفع بها قارؤالدر

 ومن النتائج المتوصل إليها ما يلي :  

 قد  العامة نياتل اللسااللسانيات العامة هي العلم األبوي للسانيات التطبيقية وأّن تجاه

 هتمام باللسانيات التطبيقية .انخفاض االيؤدي إلى 

  وية ومنيمكن تطبيقها على المشكالت اللغ ومجاالتها كل جوانب اللسانيات العامة 

فالمذاهب  ثم فهي تساهم إسهاما مباشرا في بحوث اللسانيات التطبيقية وتطبيقاتها ،

ظيفية ، والو يليةتحوالرئيسية في اللسانيات العامة : اللسانيات البنائية ، والتوليدية ال

،  بيقيةأجريت في حقول اللسانيات التط ألسس النظرية لغالبية البحوث التيقدمت ا

ها لكان  كما أن فروع علم اللغة الرئيسية : علم األصوات والصرف والنحو والداللة

ئيسي ن الرتأثيرا كبيرا في اللسانيات التطبيقية ، وأن اللسانيات العامة هي الممو

 التطبيقية . للسانيات

 ة ت العامسانياتية بدرجات متفاوتة : اللات التطبيقية يستقي من العلوم اآلحقل اللساني

بكل  تعليمجتماعية ، اللم صناعة المعاجم ، اللسانيات اال، اللسانيات النفسية ، ع

 ، علم التشريح . العصبي فروعه ، دراسة الجهاز 
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  ي بسط واللسانيات العامة مما يستدعتوجد عالقة قوية بين اللسانيات التطبيقية

بر قية تعتلتطبيالحديث عن هذه العالقة لفهم طبيعة اللسانيات التطبيقية ، فاللسانيات ا

ال بيقية إالتط من اللسانيات العامة وتستمد منها قوتها ومكانتها ، وما اللسانيات اجزء

 ء على ذلكلمبادئ اللسانيات العامة على بعض المسائل العلمية وبنا اتطبيق

بحوث فالمتخصص في اللسانيات التطبيقية هو في األصل عالم لغة ، وأن إجراء ال

 اللغوية التطبيقية يجب أن يقتصر على المتخصص في اللسانيات العامة .

 علم  لعامةحقل اللسانيات التطبيقية ليس من فروع اللسانيات العامة ، فاللسانيات ا

ات لسانيلته مجموعة من العلوم الفرعية مثل اليدرس لغة اإلنسان ، وتندرج تحت مظ

ية ، لبنائالوصفية ، واللسانيات التاريخية ، واللسانيات المقارنة ، واللسانيات ا

نيات اللسا، فواللسانيات النصية وغيرها ، وهذا ال ينطبق على اللسانيات التطبيقية 

 اليا، وح لعامةلسانيات االتطبيقية في بداية ظهورها وتطورها كانت مرتبطة بال

 .أصبحت اللسانيات التطبيقية علما مستقال واسع المجاالت ومتعدد المصادر 

 يقات مهتمون بالتطب ية هم في الواقع لسانيونالمتخصصون في اللسانيات التطبيق، 

ن إلى حتاجويولكن معلوماتهم ومهاراتهم ليست كافية للقيام بهذه التطبيقات ولذا فهم 

ثل التعليم وعلم النفس ، وعلم ن في مجاالت أخرى متعاون من قبل متخصصي

 لي .معالجة الكالم ، وعلم الحاسب اآل جتماع ، والترجمة ،  وعلماال

 لكالم راض ايكمن دور اللسانيات العامة في نشأة اللسانيات التطبيقية ومعالجتها ألم

ة ستفادة كل عضو ومكانه باإلضافة إلى االفي التعرف على أعضاء النطق ووظيف

من المستوى الصوتي وباألخص ما قدمته مدرسة براغ فيما يتعلق بماهية 

حقيق تالفونولوجيا ووظيفة الصوت وماهيته وأهميته في عملية التواصل وبالتالي 

بعا من ذلك طالتعايش مع األفراد وتحقيق مهارة الكالم المثالية الكاملة لدى الطفل و

 خالل تلقي العالج بأكمله .

 ات التطبيقية جزء ال يتجزأ من اللسانيات العامة .اللساني 

 ا أرضية ألن تتطور للسانيات التطبيقية وصنعت له الطريق اللسانيات العامة مهدت

ستفادتها من المدارس اللسانية وباألخص المدرسة الوظيفية وتستمر وذلك با
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الجت لتأتينا بشيء تطبيقي وعهو نظري  والمستوى الصوتي وبالتالي أخذت كل ما

 لنا األمراض الكالمية الشائعة .

  قنيات ت والتواكب كل المستجداالزالت ت التطبيقية من العلوم الحديثة التياللسانيات

 ليات المتطورة وتطبيقها على كل فروعها وميادينها .واآل

 وكتوصية نستطيع القول : 

 دها قف عنالبد من أن ي مراض الكالم من بين الميادين التييعتبر مجال وميدان أ

فة معرو الطالب الباحث وقفة مطولة ذلك ألهمية هذا العلم من جهة والتعمق فيه

قد تصيب الطفل ليتمكن من التعامل معها  جميع المشاكل الكالمية التي

 هتمامنا في هذاا جعلنا نوجه ذلك ما، وتشخيصها وعالجها من جهة أخرى 

أهمية شاملة وعامة الموضوع لمثل هذه الدراسات وإعطاء أمراض الكالم 

 وجعلها الجانب التطبيقي في شكل دراسة ميدانية .



 الفهرس 
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 المصادر والمراجع 

 

 . 1963،  2نجلو المصرية ، طأنس ، داللة األلفاظ ، مكتبة اال إبراهيم .1

 مان ،عإبراهيم صبح مأمون جرار ، المدخل إلى دراسة اللغة العربية ، دار حامد  .2

 .    2005،  2األردن ، ط

 . 1جني ، الخصائص ، تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ،ج بنا .3
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 الملخص : 

اللسانيات العامة تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء أتعلق األمر بالشعوب البدائية أم 

بالحضارية أم بالعصور القديمة أو بعصور االنحطاط ، ذلك ما يمكننا من القول أن 

اللسانيات هي الدراسة العلمية والموضوعية للسان البشري من خالل األلسن الخاصة بكل 

األخيرة علم جديد أال وهو اللسانيات التطبيقية التي ظهرت كعلم  مجتمع  ، تفرع عن هذه

وعرفت على أنها استخدام نظريات اللسانيات العامة وطرقها  1946مستقل بذاته سنة 

ونتائجها في توضيح المشكالت المتعلقة باللغة التي تظهر في مجاالت أخرى من الخبرة 

نيات التطبيقية من مجاالت وجدنا علم أمراض وتقديم حلول لها ، من بين ما اهتمت به اللسا

الكالم الذي الزال قيد الدراسة والتجارب واألبحاث ، لهذا عقدت العزم أن أجمع بين هذه 

 العلوم ألبين دور اللسانيات العامة في نشأة اللسانيات التطبيقية وعالجها ألمراض الكالم . 
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