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 مقدمة:

 المحاضرات في مقياس المدارسنتناول في هذه المطبوعة مجموعة من 

ولنا ، حااللسانية، وهو موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس تخصص دراسات لغوية

عالي م الاحترام مفردات مقياس المدارس اللسانية حسب ما ورد من وزارة التعلي

 والبحث العلمي.

وقفنا عند كل مدرسة بالتعريف بها وبنشأتها وأهم أعالمها، وجهودهم في  

 سانيات، متبعين البساطة في التعبير والشرح والتمثيل.الل

 اريخية عن نشأة المدارس اللسانية القديمة:لمحة تتمهيد: 

 عند اليونان: -1

لم يكن اليونانيون روادا لألوربيين في علم اللسان وحده، فآثارهم في              

جميع مناحي التفكير الحضاري واضحة المعالم وانعكاسات جهودهم بادية في 

الفكر األوروبي الوسيط والمعاصر على حد سواء ويبدو أن اليونانيين وهم 

انب الحياة اإلنسانية كانوا يقفون ينتبهون للظاهرة اللسانية بوصفها  جانبا من جو

موقف المندهش الذي يلح في طرح األسئلة بخصوص القضايا التي يراها 

غيرهم بديهية تأخذ مع التسليم لذا الدرس اللساني عندهم بصيغة جدلية في شكل 

محاورات فلسفية بين أعالم الفكر اإلغريقي القديم، كما أشار إليه هير ودوت 

 1اليوناني بأكمله تربطه صلة دم واحد ولسان واحد".بقوله: إن المجتمع 

وإلى جانب االهتمام باللغة اليونانية حفظت لنا بعض النصوص شواهد           

لغوية على لهجات إغريقية قديمة مع الوعي مخاالفاتها للغة القصائد الهوميرية 

قتصرة على الفصيحة، تلفت االنتباه أن المعرفة الكسانية في تلك الفترة كانت م

المعرفة، الكتابة والخط وليس أدل على ذلك من كلمة غراماتيكوس التي كانت 

تدل في مبدئها العارف بالحروف فهما واستعماال بل ظلت هذه الفكرة ممتدة إلى 

 2 عنصر أوسط.

ونبعت أما النظر في اللغة فقد بدأ مع سقراط البالغيين األوائل،            

لغة من مسائل الفلسفة وكان أرسطو المؤسس الحقيقي دراساتهم في نظرية ال

                                                
ينظر: المدارس اللسانية: أعالمها، مبادئها ومناهج تحليلها لألداء التواصلي، أحمد عزوز، دار آل رضوان،  - 1

 .43، ص:2008، 2الجزائر، ط:
 .46ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
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للنحو األوربي التقليدي؛ فقد كان أول من حاول تصنيف أقسام الكلم فجمع كال 

من األسماء واألفعال معا ألنها تحمل معاني متميزة في ذاتها مقابل الكلمات 

اللغة  وقد تركزت األسئلة حول نشأةاألخرى التي ال تفيد إال في عمليات الربط، 

لشذوذ إذ نجد الطبيعة في المقابل العرق من جهة واالطراد والقياس في المقابل ا

 1 وعدم االطراد من جهة ثانية.

فبخصوص الرأي الذي ذهب إلى النشأة الطبيعية للغة اعتمد على فكرة          

المحاكاة الصوتية والبحث عن األصل الطبيعي للكلمات التي لعبت بها يد الزمن 

ذكر أرسطو أن اللغة نتاج العرف مادامت أسماء ال تنشأ بشكل طبيعي ونجد  وقد

( أما أفالطون 370-341موقفا واسطيا يجمع بين هذه الثنائية هو موقف أبيقور)

فقد تمثلت مساعيه في التمييز أنواع من الفونيمات هي الصوائت مقابل 

ة على اللغة الصوامت وفي مجال القواعد ركز اليونانيين جهودهم النحوي

المكتوبة التي اعتمدت على اللغة المكتوبة التي اعتمدها المؤلفون الكالسيكيون 

 2في العصر األثيني.

وقد عرف أرسطو الجملة بأنها تركيب مؤلف من عناصر صوتية تحمل          

أبجدية لكتابة  ولقد قام اليونانيون بتصميم نظام حروف معنا محددا قائما بذاته،

وكانت نشأة الكتابة هي أولى مراحل المعرفة اللغوية في بالد اللغة اليونانية، 

 اليونان فالمعرفة اللسانية في تلك الفترة مقتصرة على معرفة الكتابة والخط،

ى ي تدل في مبدئها علالت   –غراماتيكوس –وليس أدل على ذلك من كلمة 

هذه الفكرة ممتدة إلى عصر  ل ظلت، بالعارف بالحروف فهما واستعماال

كما استعملت مصطلحا في فترة الحقة لتدل على مهارة القراءة  ،أرسطو

 3 والكتابة.

نة ن مكاوقد نال علم اللغة في ظل الرواقي ثم ظهرت المدرسة الرواقية       

ت وتياتقلة لكل من الصكبيرة داخل اإلطار العام للفلسفة وقدموا أفكارا مس

فعالة ية الفدراسة الجدلم الجدلي مبنيا على اللغة ذاتها، كان منهجهووالقواعد، 

 كما ميزوا في اللغة بين  ،دأ من الجزء الذي يبحث في الكالمتب

                                                
 .45ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 1
، ص: 1972ينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، دار الثقافة، بيروت،  -2

26. 
 .45ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 3



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

5 

 

حديثا في تفرقته  الصيغة والمعنى وهو تمييز يقارب ما ذهب إليه )دي سوسير (

 1بين الدال والمدلول.

ديونيسيوس ثراكس في القرن الثاني قبل النحو اليوناني: ومن أبرز أعالم  

الميالد، وأفالطون رائد الدراسة النحوية، وأرسطو تلميذ أفالطون الذي أقر 

 2 بتقسيم أستاذه للكالم )االسم والفعل( وزاد عليه قسما ثالثا سماه الرابطة.

اللغة السنسكريتية القديمة، تركزت جل الجهود الهندية حول  عند الهنود:-2

وهو مصطلح يطلق على اللسان الهندي القديم، وهي لغة األدب الفيدي والدين 

الثقافة الهندية في ذروة  وهي اللغة التي عرفت بأنها وسيلة التعبير عنعندهم، 

الميالدي الذي ألف  4وظهر العالم اللغوي الهندي )بانيني( في القرن  ،تراثها

ه النظام الصوتي لتلك اللغة ووصف في ،تابا عن قواعد اللغة السنسكريتيةك

كما تولد االهتمام باللغة عن شعور  ،تواها الصرفي والنحوي وصفا دقيقاومس

ديني أساسه الرغبة في الحفاظ على النصوص الدينية الشفهية التي تمثل كتابهم 

 3 .(الفيدا)المقدس 

وقد كان لكشف اللغة السنسكريتية نتائج قيمة في سير الدراسات اللغوية،  

نتج عن معرفتها إدراك العالقة بينها وبين اللغة اليونانية والالتينية وما تفرع 

غير أنه يبقى الدافع الرئيس وراء نشأة الدراسات اللغوية عند  عنها من لغات،

الهنود هو الدافع الديني، في محاولة منهم للحفاظ على النطق الصحيح لكتابهم 

 4 المقدس الفيدا.

اللغة  ر هو تحول الرغبة الدينية إلى درس منهجي يتخذ منغير أن المثي       

ولعل المهتم بالفكر اللغوي الهندي يصاب السنسكريتية موضوعا للدرس، 

أولية الجملة بالحيرة العلمية وهو يطالع آراءهم في قضية أولية الكلمة في مقابل 

وحدة دالة إذ ذهب بعض العلماء إلى أن الكلمة هي أصغر  ،وارتباطهما بالمعنى

ويذهب آخرون إلى أن الجملة هي الوحدة الداللية الدنيا في اللغة في اللغة، 

                                                
 . 49، 48ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 1
ر: البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، ص: ، وينظ49،50ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2

62. 
، وينظر: المدارس 13ينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، ص:  - 3

 .27اللسانية، أحمد عزوز، ص: 
يمان ياقوت، دار ، وينظر: منهج البحث اللغوي، محمود سل29ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 4

 . 18-16، ص: 2000، 1المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط: 
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فجملة كما ناقشوا الفروق الكائنة بين  ،ها قوال غير قابل للتجزئة دالليا؛بوصف

      1 اللغة والكالم.

اسهاماتهم في جوانب  أما في علم األصوات فقد أولوه عناية فائقة وتبرز 

كما اهتموا بالجانب سيم األصوات وفق مخارجها وصفاتها، تق :كثيرة أهمها

الداللة و ،والمعنى والتطور الداللي للكلمة الداللي من خالل العالقة بين اللفظ

 2 ، وأهمية السياق في إيضاح المعنى وغيرها.األساسية مقابل المجازية

مؤسس علم االشتقاق، بانيني  المدرسة الهندية: ياسكا أعالمومن أبرز  

سيبويه الهنود ورائد الدراسة اللغوية الهندية، كاتيايانا وهو من أبرز الكتاب 

يعد واضع لمنهج جديد في دراسة النحو، ، وباتنجالي النقديين في الدراسة الهندية

، وأمارا سنها تعود شهرته بحيث صار النحو على يديه نظاما معينا من الفلسفة

تب معجما للمترادفات في ثالثة أبواب وألحق به فصال عن المشترك إلى أنه ك

 3اللفظي والكلمات غير المتصرفة، عرف هذا الكتاب باسم ثالثة كتب.

 4مجاالت االهتمام اللغوي عند الهنود في:  وتتلخص          

 اهتمامات تدخل في صميم النظرية اللسانية العامة. -1

 والمعجم.اهتمامات تدخل في علمي الداللة  -2

 اهتمامات صوتية. -3

 اهتمامات صرفية ونحوية. -4

 حظةفالتصنيف الهندي كان تصنيفا مفصال ودقيقا مبنيا على المال         

القرن  واخروالتجربة ولم يبلغ أحد ما بلغه هؤالء سواء في أوروبا وغيرها قبل أ

 حوثم بل إن الكثير من الدراسات تؤكد أن أوروبا هي التي تأثرت بالب 19

 الهندية القديمة التي قام بترجمتها بعض الباحثين الغربيين.

 ،في دراستهم للغةلدوهم ق كان الرومان تالمذة لليونان، حيث عند الرومان:-3

ويعود سبب ذلك إلى ظهور حركة حثيثة حملت على عاتقها ترجمة كل األعمال 

                                                
 .99ينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، ص:  - 1
، وينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين 32، 31ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2

 .45العرب، أحمد مختار عمر، ص: 
، وينظر: اللسانيات 45-28ينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، أحمد مختار عمر، ص:  - 3

 ن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: النشأة والتطور، أحمد موم
اتجاهات البحث اللساني، ، و64تاريخ علم اللغة، جورج مونان، ص: ، وينظر: 93محمود السعران، علم اللغة، ص 4

، ص: 1981، 2، وينظر: نظريات في اللغة، أنيس فريحة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: 10مليكا افتش، ص: 

18-46 . 
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وكان حكام من اللغة اإلغريقية إلى الالتينية،  والثقافيةالنحوية واألدبية والفلسفية 

الرومان يشجعون كل من يترجم أي مظهر من مظاهر التراث اإلغريقي إلى 

، ويقدمون له هدايا وعطايا، لذلك قدمت الترجمة فائدة كبيرة وكان اها الالتينية

   1آثار قيمة على أدباء اللغة الالتينية كفرجيل وغيرهم.

ر نظرية   ومن أبرز أعالمهم: شيشرون كان مهتما بالخطابة حيث طو 

في الحديث بين مستوى لغة العامة في الالتينية واللغة الخطابة الرومانية، وميز 

العتيقة، ومنهم أيضا كونتيلين وهو نحوي شهير ألف عدة كتب في النحو واألدب 

والبالغة بشكل عام، ومنهم والتربية والبالغة، واهتم بفنون الكتابة وسنن الكالم 

أيضا فارون الذي تأثر بالفكر الرواقي، وهو أكثر النحويين أصالة بشهادة 

كتابا وهو إنتاج لم يصل إليه أي مؤلف  620المؤرخين، حيث كتب حوالي 

إغريقي، منها: مختصر في النحو والفيلولوجيا ومختصر في الفالحة واالقتصاد 

ال يقل شهرة  الذي  (pariscianلف )باريسيان كما ظهر المؤالريفي، وغيرها،  

في النحو سماه المقوالت النحوية يقع في  كتب كتاباعن كتب سابقيه، حيث 

عشرين كتابا وال يقل عن ألف صفحة خصص فيه ثمانية عشر كتابا ألقسام 

 2 .الكالم ودرس فيه األصوات والصرف وغيرها

دة عاللساني عند العرب في ظهر التفكير  التفكير اللساني عند العرب: -4

 جوانب، نذكر منها:

 الجانب الصوتي : -1  

العربية وعلم العربية والنحو وعلم اللغة وفقهها وعلم اللسان عدد من 

المصطلحات تتردد في التراث العربي، للداللة على دراسة اللغة العربية أو 

بعض جوانبها دراسة علمية منظمة ،وإذا أردنا ترتيب هذه المصطلحات بحسب 

ذلك مصطلح  الظهور ،وجدنا أن  مصطلح العربية أقدم هذه المصطلحات ،يلي

اللغة أو متن اللغة ،أما مصطلحات علم اللسان فلم يظهرا إال بصورة ضئيلة في 

                                                
، وينظر: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب، 52: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص: ينظر - 1

 .71-69أحمد مختار عمر، ص: 
لالطالع على ترجمة مفصلة وأعمال دقيقة ألعالم الدراسة اللغوية الرومانية، ينظر: المدارس اللسانية، أحمد  - 2

 .67-56عزوز، ص: 
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كتب تصنيف العلوم وعند بعض المؤلفين في القرون المتأخرة مثل السيوطي و 

 .    1طاش كبرى زادة والفارابي في كتابه إحصاء العلوم 

 ي أنهمعياري أعلى أن هذا العلم  -اليوم -ويجمع الل سانيون الوصفيون 

يبحث في جوانب الصواب والخطأ في استعمال المفردات من حيث الداللة 

 والبنية .

ع ومن خالل ما سبق ذكره نستطيع القول إن الفارابي في عرضه لفرو 

 علم اللسان قد وسع من دائرة هذا العلمي ،بحيث يشتمل على علوم خاصة

فرع  الى تعليمية تنتمي اآلن وعلوم أخرى عامة ،كما أدخل في هذا العلم جوانب

إال  هذه مستقل في السانيات الحديثة يطلق عليه اسم اللسانيات التطبيقية وما

 إطاللة سريعة على التراث اللغوي عند العرب .

كما تشير الدراسات التاريخية التي المست عن كثب الجهد العربي   

قديم في التراث العربي واإلسالمي في متابعة الظاهرة اللغوية أن البحث اللغوي 

،بدأ مع قيام الحركة العلمية في القرن الثاني الهجري فنشأت الدراسة اللغوية 

العربية في رحاب التحول الفكري والحضاري الذي أحدثه القرآن الكريم في 

البنية العربية ،انطالقا من الشعور بمعجزة البناء اللغوي على المستويين 

 .2التركيبي والداللي 

كان البحث اللغوي عند العرب من الدراسات المبكرة التي خفوا بها كما        

سراعا ،ألنهم وجهوا اهتمامهم األول الى محاولة فهم النص القرآني وما يتصل 

به من العلوم الشرعية اإلسالمية ،حيث فرغوا منها أو كادوا اتجهوا العلوم 

ماء المسلمون يسجلون األخرى ،ومنذ منتصف القرن الثاني الهجري بدأ العل

الحديث النبوي الشريف ،ويؤلفون في الفقه اإلسالمي والتفسير القرآني وبعد أن 

تم تدوين هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية 

يمكن  -مثال–ففي المستوى الصوتي  ومن بينها اللغة والنحو وعلوم البالغة،

ألقل الناس إلماما بالرصيد اللساني في التراث العربي أن يدرك أن هذا الجانب 

قد حظي باهتمام خاص لدى الدارسين األقدمين على اختالف توجهاتهم العلمية 

،من قراء ونحاة وأصوليين وفالسفة وأحسن دليل على ذلك أن االهتمام 

                                                
 . 17الفارابي، إحصاء العلوم، ص:ينظر:  - 1
  07ينظر: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ص: -  2
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هو األساس األول المعول عليه في وضع المعايير  بالظاهرة الصوتية كان

 1التأسيسية للنحو العربي.

 أهم النتائج التي توصل الصوتية التي توصل إليها العرب :و

وضع أبجدية صوتية للغة العربية رتبت أصواتها بحسب المخرج  .1

 إبتداء من اقصى الحلق حتى الشفتين.

 ...الخ(وتقسيمتسمية أعضاء النطق بأسمائها )رئة حلق حنجرة  .2

الحلق الى )أقصى ،وسط وأدنى(واللسان الى )أصل ،أقصى 

 ووسط، ظهر ،طرف...الخ(

تقسيم األصوات الى شديدة ورخوة باعتبار مجرى الهواء ووضع  .3

 قائمة بأصوات كل نوع

تقسيم األصوات الى مجهورة ومهموسة باعتبار وجود رئتين  .4

 يصحب نطق األصوات

عتلة على أساس إتساع المخرج تقسيم األصوات الى صحيحة وم .5

 مع العلة دون الصحيحة كما اهتدوا الى الصفات التي تميزبعض

الحروف كالالم الذي وصفوه بالمنحرف والراء التي وصفوها 

 بالمكرر وغيرها

 تقسيم حروف العلة )أوى ( الى قصيرة وطويلة و أصول  .6

 .2اإلتالف بين الحروف وكيفية بناء الكلمة العربي .7

 النحوي والصرفي : الجانب -2

تكاد الروايات تتفق على أن أبا األسود الدؤلي هو الذي وضع النحو بعد 

وعلم النحو المقصود هنا هو  3أن أخذه عن علي بن أبي طالب )كرم هللا وجهه(

أما 4قواعد بها وتضبط أواخر الكلم إعرابا وبناءا وهو ما يعرف بعلم اإلعراب 

تي تلحق بنية الكلمة لغرض معنوي أو علم الصرف فيبحث في التغيرات ال

لفظي ويراد ببنية الكلمة هيئتها أو صورتها الملحوظة من حيث حركتها 

                                                
 . 07ينظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص: - 1
 .105، 9ينظر: البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر،  ص: - 2
 . 73مصادر البحث اللغوي، محمد حسن عبد العزيز، ص: - 3
  .1ياء النحو إبراهيم مصطفى، ص:إح - 4
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و العربي من ويعد سبويه المتقن األول لمنظومة النح1وسكونها وعدد حروفها 

كما اعترف جميع الدارسين بمدرستين نحويتين رئيسيتين  ،خالل كتابه )الكتاب(

و البصرة وأقروا بأسبقيتهما في الدراسات النحوية تنظيرا هما مدرستا الكوفة 

 وتطبيقا.     

 ولعلنا نقدم هذا المخطط ألشهر علماء البصرة والكوفة :

  أبو األسود الدؤلي- 

 

                       يثي عنبسة الفيل                              نصر بن عاصم الل       

 يحي بن عمر

 

أبو عمرو بن العالء                                   عبد هللا بن                      

 أبي إسحاق الحضرمي

 

  أبو جعفر الرؤاسي         يونس بن حبيب     األنصاري أبو زيد

                                                                               خفش           األ

 بن عمر الثقفيعيسى 

 

الكسائي    يونس بن حبيب    الخليل بن أحمد   أبو جعفر         بويهيس

                                                                                   2الفراء

 الجانب الداللي :-3

أما الدراسة الداللية فقد كانت من أولى فروع البحث اللساني العربي      

ظهورا عندما نزل القرآن الكريم يتحدى العرب ببيانه وإعجازه ،حامال بين 

طياته ثروة أدبية اجتماعية وأخالقية ،معرفية ولغوية ،فتحداهم في أعز ما 

 تاب المعجزيملكون ويعرفون ويتفاخرون به فقامت الدراسات حول هذا الك

وقد تأسست هذه الدراسة على منهج وصفي استقرائي يتتبع  تبحث في ألفاظه

اللغة في ألفاظها ومواضعها قصد تحديد المعاني التي يتوقف على فهمها فهم 

                                                
  .70مدخل الى علم الصرف، عبد العزيز عتيق، ص: - 1
 . 210ينظر: اللسانيات ،اتجاهاتها وقضاياها الراهنة نعمان بوقرة، ص: - 2
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وتمتد البحوث الداللية العربية من القرون الثالث الى الخامس الهجرية 1الكتاب 

التاريخ المبكر إنما يعني نضجا أحرزته ثم الى سائر القرون التالية له، وهذا 

فكان البحث في داللة الكلمات من أهم ما لفت نظر 2اللغة العربية وثقافتها 

اللغويين العرب وأثار إهتمامهم ،وفي هذا السياق تعد األعمال اللغوية المبكرة 

من مباحث علم الداللة مثل :تسجيل معاني الغريب في القرآن ،والحديث عن 

رآن والتأليف في الوجوه والنظائر في القرآن وإنتاج المعاجم مجاز الق

الموضوعية ومعاجم األلفاظ وحتى ضبط المصحف بالشكل بعد حقيقته عمال 

دليال مهما قام على أسس علمية ومنهجية ال تختلف عن كثير مما وصلت إليه 

ب ،لقد تنوعت اهتمامات العرب بعد ذلك فغطت جوان3نظريات الداللة الحديثة 

كثيرة من الدراسة الداللية من ذلك :محاولة ابن فارس الرائدة في معجمه 

المقاييس ربط المعاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها ومحاولة الزمخشري 

في معجمه أساس البالغة التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية 

واحد كما عقد األصوليين ومحاولة ابن جني ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى 

أبوابا للدالالت في كتبهم تناولت موضوعات متنوعة مثل داللة اللفظ ،داللة 

المنطوق والمفهوم ،تقسيم اللفظ من حيث الظهور والخفاء والعموم والخصوص 

والتقييد والترادف ...باإلضافة الى دراسات وإشارات كثيرة المعنى في مؤلفات 

إبن سينا وإبن رشد وغيرهم.أما البالغيون فتمثلت الفالسفة مثل الفارابي و

جهودهم في دراسة الحقيقة والمجاز ودراسة كثير من األساليب كاألمر والنهي 

 4من ناحية عالقة التركيب بالمعنى في السياق .

في بداية القرن العشرين أخذ البحث اللغوي طابعا علميا اللغوي السوسري 

بأبي اللسانيات الحديثة وعلى الرغم من ( الذي لقب 1913-1857دوسوسور )

أن اهتمامه طيلة حياته العلمية كان  منصبا على اللسانيات التاريخية فقط كان 

 5للفصل الذي خصصه التزاميه في آخر حياته اثر جذري في اللسانيات الحديثة.

 المحاضرة األولى: مصطلحات ومفاهيم: )الحلقة، المدرسة، النظرية(

 cercle الحلقة:-1

                                                
 . 184ينظر: علم الداللة بين النظرية والتطبيق، أحميد نعيم الكراعين، ص: - 1
 . 06فايز الداية، ص:علم الداللة عند العرب ينظر:  -  2
  .20علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص:ينظر:  - 3
  86أحمد نعيم الكراعين ،علم الداللة ،ض: ينظر:-4
 .10ينظر:مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي، ص -  5
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"هي كل شيء استدار كحلقة  الحلقة لغة كما ورد في المعجم الوسيط: 

ويقال وهو كذلك في الناس  وتطلق على السالح كله، الباب والذهب والفضة، 

 1حلقة القوم: دائرتهم، وتلقى العلم في حلقة فالن: في مجلس علمه".

تعني وجاء في المعجم الوسيط: "حلقة القوم: دائرتهم، حلقة دراسية: 

مجموعة صغيرة من طالب الجامعة المتخصصين منصرفة إلى دراسة 

 2موضوع من الموضوعات".

 تحمل عدة دالالت:والحلقة 

 ينة،ونعني بهم مجموعة من الناس ترتبط فيها بينها برابطة مع األشخاص:-أ

 ددهاعوهي جماعة متعودة على االجتماع معا، وتكون هذه الجماعة محدودة في 

 ومجال اهتمامها.

و هأي ترتبط الحلقة بمكان محدد للحماية وقد يكون له مرادف  المكان:-ب

 النادي.

لى يها عاألفراد الذين ينتمون إل الشكل الدائري للحلقة يجعل كلالعالقة: -ج

 ها تعد  علي مسافة واحدة من المركز، كما أن  الشكل المغلق للحلقة يجعل كل نقطة

  البداية والنهاية في الوقت نفسه.

ف اصطالحا على أنها حلقة العلم التي تعقد في المساجد لتفقيه الناس  وتعر 

وتعليمهم لدين هللا وتربيتهم، وهي عبارة عن دراسة شرعية يتلقاها الناس عن 

وذلك إلرشادهم مشايخهم في المساجد، وبعض الحلقات تعقد لعامة الناس 

دراسة مجانية  وتوجيههم وبعضها للخاصة منهم كطلبة العلم وهي عبارة عن

تقدم لطالب العلم ولها منهج ونظام خاص بها ومتعارف عليه في أوساط 

 3المجتمع.

ز : "حلقة البحث هي مجموعة من الباحثين لهم مركهي أيضا واصطالحا

 اهتمام مشترك".

سس مثل حلقة براغ: نيكوالي تروبتسكوي، جاكبسون، مارتيني حيث درسوا األ

   رسوا دعائم مدرستهم.التي جاء بها سوسير ومنها أ

                                                
 ينظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيوت، مادة )ح ل ق(. - 1
، وينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: 281المعجم الوسيط، ص:  - 2

 .546، ص: 2008، 1
ينظر: الثقافة العربية وروادها في الصومال دراسة تاريخية حضارية، محمد حسين معلم، دار الفكر العربي، ط:  - 3

 .245، ص: 2011، 1
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 Ecoleالمدرسة: -2

جاء في معجم الوسيط: ") المدرسة ( مكان الدرس والتعليم وجماعة من 

الفالسفة أو المفكرين أو الباحثين تعتنق مذهبا معينا أو تقول برأي مشترك ) مج 

 1( ويقال هو من مدرسة فالن على رأيه ومذهبه ) ج ( مدارس".

، وجماعة من المعاصرة: "المدرسة مذهب واتجاه العربيةوجاء في معجم اللغة 

المفكرين أو العلماء وغيرهم ذات اتجاه واحد، وتقول برأي مشترك، مثل: 

 2 مدرسة البصرة والكوفة، نقول: هو من مدرسة فالن يعني من تالميذه وأتباعه.

تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة في كافة  واصطالحا هي: "وحدة متكاملة

عناصر العملية التعليمية، وبذلك تهدف في كل أنشطتها التربوية تحقيق مبدأ 

 .3التعليم للتمي ز والتمي ز للجميع"

وهي أيضا: مؤسسة تربوية وإحدى أدوات المجتمع التسلطي الجديد في 

ظة على الواقع تعزيز جذوره، فالمعلم مولع بالتسلطية وهو أداة للمحاف

 4 االجتماعي وتأجيل إمكانية التغيير.

كما أن  المدرسة مؤسسة تعليمية لها دور هام في تكوين التلميذ من الناحية 

، كما أنها تراعي التالميذ من الناحية الصحية عن طريق والتفافيةالتعليمية 

 5 السليم.توفير الرعاية الصحية السليمة للتالميذ وإكسابهم السلوك الصحي 

ويعرفها العالم جون ديوي بأنها صورة الحياة االجتماعية التي تتركز فيها 

جميع الوسائل التي تهيء للطفل المشاركة في ميراث الجنس وإلى استخدام قواه 

  6 الخاصة لتحقيق الغايات االجتماعية.

 

وتكمن أهمية المدرسة في تقويم اإلنسان وتهذيبه فيكون بمثابة مادة خام 

تجري عليها التعديالت للخروج بجيل جديد مميز وفاعل يؤثر إيجابا على 

 7 مجتمعه، وتتنوع األهداف التي تحققها المدرسة، نذكر منها:

                                                
 .281ط، ص: المعجم الوسي - 1
 .739ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، ص:  - 2
 .101، ص: 2011معلم المستقبل والتعليم، عيد أو المعاطي الدسوقي، دار المكتب الجامعي الحديث، مصر،  - 3
 .185، ص: 2009ينظر: العنف والطفولة، سوسن شاكر مجيد، دار الصفاء، مصر،  - 4
 .13، ص: 2008، 1لثقافة الصحية، أمان محمد أسعد، دار الفجر، مصر، ط:ينظر: ا - 5
 .152ينظر: مقدمة في التربية، إبراهيم ناصر، ص:  - 6
ينظر: أساليب التربية االجتماعية بين األسرة والمدرسة وكفاءة المتعلم االبتدائي، كلية العلوم اإلنسانية  - 7

 .57، 56، ص: 2013واالجتماعية، زهرة عثمان، بسكرة، 
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 تربية األجيال. -

 تربية الطالب على الصعيد النفسي واألخالقي. -

 .االعتناء بالجانب الرياضي من خالل التركيز على مادة الرياضة -

ية النجليزة واد التعليمية المختلفة مثل اللغتين العربيالتعليم بأخذ الموا -

 والرياضيات والفنون وغيرها.

 االعتناء بالجانب الفني عند الطالب. -

 بث روح الحماسة من خالل عقد المسابقات المختلفة. -

 تهيئة الفرد للمراحل المتقدمة في حياته. -

مختلف التثقيف عن طريق تزويد التالميذ بمختلف المعلومات في  -

 المجاالت.

 التوعية. -

 1 وللمدرسة عدة وظائف، وتكمن في:

 المدرسة أداة استكمال بحيث تقوم باستكمال ما بدأته المؤسسات -

األخرى من األعمال التربوية، وعلى رأسها البيت، والمدرسة 

 حريصة على هذا التعاون الوثيق مع البيت، ويتم عن طريق إنشاء

 يثة.واألمهات والمعلمات في المدارس الحدمجالس اآلباء والمعلمين 

ا ركبهالمدرسة أداة تصحيح تقوم بتصحيح األخطاء التربوية التي قد ت -

 النظم األخرى في المجتمع، فإن كان هناك نقص أكماته، وإن كان

 فراغا مألته.

ا بذلهكما أن  المدرسة أداة تنسيق بحيث تقوم بتنسيق الجهود التي ت -

لى عة األخرى في سبيل تربية األطفال، وتظل سائر النظم االجتماعي

عها متتعاون ساليب التربوية ولترشدها إلى أفضل األاتصال دائم بها 

سة لمدرعلى تنشئة الجيل الجديد أحسن تنشئة، ومما ال جدال فيه أن  ا

 هي المرجع األساسي في كل ما يتعلق بعملية التربية.

 وتحمل هذه الكلمة عدة معان:

 المكان:-أ

                                                
 .127، 126ينظر: علم االجتماع التربوي، عبد هللا رشدان، دار الكتاب، ص:  - 1
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ا الذي تقدم فيه مجموعة من الدروس العامة أو الخاصة التي تؤهل صاحبه

  للحصول على وظيفة أو مهنة.

ن تجمعهم قواسم مشتركة من أصل أو أسلوب أو تكوين، يتعلقو األشخاص:-ب

بعقيدة مشتركة، وتنظيم ومكان، ولهم رئيس أو مجموعة من الرؤساء 

نية أطروحة عامة كبرى مع إمكاالمتعاقدين، وتقوم عالقتهم على التسليم ب

  االختالف في التفاصيل.

 وينقسم هؤالء األشخاص إلى فئتين: 

 يا.فئة التالميذ األوفياء لتعاليم األستاذ، والذين يتقيدون بها حرف -

 ها.فئة التالميذ المستغلين والذين يتقيدون بروح التعاليم ال بحرفيت -

وجود تراتبية داخل الجماعة: أستاذ ثم  تكون العالقة هنا قائمة على العالقة: -ج

تالميذ، ومن هنا عدم التساوي بين عناصر المدرسة من حيث الرتبة والدرجة 

والقيادة، فهناك دائما شخص رائد ومؤسس وقدوة يتبعه مجموعة من التالميذ، 

 1 الذين يصير بعضهم ال حقا أستاذا بدوره.

ا، حاملة لطروحات اتجاه علمي لجماعة م : والمدرسة اللسانية هي

ونظريات وفرضيات وأفكار تبني عليها أسلوبا علميا وتدافع عنه بمنهج رصين 

وبطريقة منطقية استداللية، والمدرسة يجب أن يكون لها امتداد جغرافي، وتكون 

لها نظرات علمية عامة، ومن هنا فالمدارس اللسانية اعتمدت أفكارا وطرائق 

لها البعض وينتقدها البعض اآلخر، ولذا  حتى أصبحت نظريات ومذاهب ينتصر

ية، يصح أن نطلق عليها مصطلح المدارس، كالمدرسة البنيوية، المدرسة الوظيف

 2المدرسة التوزيعية... وغيرها.

مجموعة من المفاهيم تتبناها طائفة من هي أيضا:  والمدرسة اللسانية

اللغويين بحيث تجمعهم وجهة نظر واحدة للغة، ومنهج واحد في معالجة 

الظواهر اللغوية، مهما اختلفت أوطانهم وجنسياتهم. فالمدرسة نظرية أو إيطار 

فكري عام معين يتخذ لمعالجة البحث اللغوي، وال تعد  المدرسة مدرسة إال إذا 

افا ثابتة، واتخذت لنفسها أصوال وأسسا خاصة، ورسمت حددت رؤى وأهد

 3.يه في معالجة المسائل والقضايامنهجا واضحا تسير عل

                                                
 ى شبكة االنترنت لألستاذ بلقاسم مالكية.ينظر: مجموعة دروس منشورة عل - 1
 .69-67ينظر: اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات، خليفة بوجادي، ص:  - 2
 .62ينظر: نظرية النظم، صالح بلعيد، ص:  - 3
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 Theorieالنظرية: -3

( و)في الفلسفة( قضية تثبت ببرهان جاء في معجم الوسيط: ")النظرية

( لمية أو الفنية و)نظرية المعرفةطائفة من اآلراء تفسر بها بعض الوقائع الع

البحث في المشكالت القائمة على العالقة بين الشخص والموضوع أو بين 

( ئل المعرفة فطرية أو مكتسبة )مج( )جالعارف والمعروف وفي وسا

 1.نظريات"

ا لسفيأي أنها قواعد ومبادئ تستخدم لوصف شيء ما سواء كان علميا أو ف

 جديد.أو معرفيا وقد تثبت النظرية حقيقة معينة وتساهم في بناء فكر 

وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: "نظرية جمع نظريات وهي 

  2قضية تثبت صحتها بحجة ودليل وبرهان".

ويشير المصطلح األجنبي لكلمة نظرية إلى أنها مشتقة من اللفظ اليوناني 

theoria) بمعنى يدرك، والمعنى التقليدي لهذا المصطلح هو أن  النظرية )

 3 العقلية الخاصة المرتبطة منهجيا ومنطقيا.مجموعة من المعارف 

كما أنها اإلطار التصوري المالئم لتفسير الظواهر والمواضيع لتصبح 

 4 مفهومة من خالل اإلطار والتوجيه النظري.

ضع المقبولة علميا تو والمبادئوالنظرية هي مجموعة من االفتراضات 

 لتحليل بعض الظواهر أو تفسير طبيعتها أو سلوكها.

ف النظرية أيضا بأنها مجموعة من المصطلحات والتعريفات  كما تعر 

واالفتراضات لها عالقة ببعضها البعض والتي تقترح رؤية منظمة للظاهرة 

 5 وذلك بهدف عرضها والتنبؤ بمظاهرها.

ها هي مجموعة من اآلراء واألفكار )فرضيات( مجردة ومنظمة يقوم علي

تطبيق     #خالل المقابالت التالية: نظرية  تفسير ظاهرة ما، ويمكن تحديدها من

 ونظرية  # واقع.

 6 وتتلخص خصائص النظرية في: 

                                                
 ينظر: المعجم الوسيط، مادة )ن ظ ر(. - 1
 .2233ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، ص:  - 2
 .11، ص: 2004نظر: المدارس االجتماعية المعاصرة، كامل محمد عمران، منشورات جامعة دمشق، ي - 3
 .80، ص: 2007ينظر: منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية، خالد حامد،  - 4
ينظر: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، موريس انجرس، تر: بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة،  - 5

 .54، ص: 2004الجزائر، 
 .20، 19ينظر: المدارس االجتماعية المعاصرة، كامل محمد عمران، ص:  - 6
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ن ة بيالتركيب البنائي للنظرية ويقصد به العالقات المنطقية القائم -

 رتيبمتغيراتها وفروضها والتي ترقى بها إلى مستوى النظرية أي الت

 والمنطقية عند بناء النظرية.

 ومبناها، أي مدى ارتباط النظرية بالواقع.معنى النظرية  -

ة ظاهربساطة النظرية في تفسيرها للظاهرة، أي اقتصادها في تفسير ال -

 السلوكية.

وض طبيعة الفروض التي تقوم عليها النظرية، فكلما كانت هذه الفر -

 أكثر قابلية لالختبار والقياس كلما كانت أيسر على الفهم.

 1 نجملها في:أما وظائف النظرية فيمكن أن  

 تحدد النظرية ميادين الدراسة في مختلف العلوم، كما تحدد نوع -

 بدونالحقائق التي ينبغي أن يتجه إليها الباحث في ميدان دراسته و

 النظرية تتداخل ميادين البحث وتتالشى الحدود التي تفصلها.

هوم ل مفتقدم النظرية عددا كبيرا من المفاهيم والمصطلحات الفنية، وك -

من  ضمن خبرة اجتماعية وعلمية طويلة، وهو بمثابة تلخيص الكثيريت

 الحقائق التي تشتمل عليها النظرية.

ت ة تحتساعد النظرية على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للظواهر المختلف -

لى مة إظروف معينة وأساس التنبؤ هنا هو االنتقال من الحاالت المعلو

 .أو الحاالت المشابهة الحاالت المجهولة

صها تكشف النظرية عن مدى القصور في المعارف العلمية ألنها بتلخي -

هذه للحقائق العلمية المعرفية تشير إلى نواحي لم تبحث من قبل، و

النواحي قد تكشف عن داللتها العلمية إذا خضعت للبحث العلمي 

   الدقيق.

 وتشمل النظرية اللغوية: مجموعة محدد من اإلجراءات المختلفة للتنظير 

وهي: الجمع والوصف والتصنيف والتعميم والمقارنة والتحليل والشرح 

 2 والتفسير، مثل النظرية التوليدية التحويلية لتشومسكي.

 

                                                
 .20، 19ينظر: المدارس االجتماعية المعاصرة، كامل محمد عمران، ص:  - 1
 .22، ص: 2008ينظر: النظرية اللغوية في التراث العربي، محمد عبد العزيز الدايم، دار السالم، القاهرة،  - 2
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 :لسانيات دي سوسير: المحاضرة الثانية

ت قبل التطرق إلى لسانيات دي سوسير حري بنا أن نشير إلى الدراسا

شأة نوالمقارنة التي كانت سببا في السابقة له، وهي الدراسات التاريخية 

 اللسانيات الحديثة.

 تمهيد: اللسانيات التاريخية والمقارنة:

لقيت اللغة اهتماما ملحوظا في تاريخ الحياة اإلنسانية، خصوصا عند 

البلدان التي اعتمدت لغتها على الكتاب المقدس، كما هو الحال في اللغة العربية 

والسنسكريتية عند الهنود، فاهتمام الدارسين كان التي ارتبطت بالقرآن الكريم، 

منصبا على نشأة اللغة، وأي اللغات أقدم على وجه األرض، وأيها أفضل من 

ول تطور غيرها، فسادت بذلك الدراسات التاريخية والمقارنة التي كانت تتنا

 1.اللغات وتتمسك بالنظرة الزمانية

عندما تم  اكتشاف اللغة في تاريخ الدرس اللغوي كما حدث تطور هام 

السنسكريتية، وقد ظهرت أول ترجمة لها في أوربا أوائل القرن التاسع عشر، 

يقول بلومفيلد مبينا أثر الدراسات الهندية على علم اللغة الحديث: "لقد كانت 

الهند صاحبة الفضل في إثارة معلومات أدت إلى األفكار األوربية الحديثة عن 

"وقد وضع النحو الهندي أمام أوربا للمرة األولى وصفا اللغة"، ويقول أيضا: 

 .2كامال للغة مؤسسا على المالحظة العلمية ال على االفتراضات النظرية"

تعرف الدراسات اللغوية التي ظهرت في أوروبا اثناء القرن التاسع عشر 

ميالدي باللسانيات التاريخية، أو الفيلولوجيا، وتختلف هذه الدراسات من حيث 

لمنهج والتصور عن الدراسات التقليدية التي دامت عدة قرون من العصور ا

القديمة إلى عصر النهضة، ومطلع العصر الحديث، وعن اللسانيات الحديثة 

التي ظهرت في أوائل القرن العشرين، والتأمل في هذين المصطلحين يستطيع 

للغة الواحد من بكل سهولة أن يستخلص داللتيهما، فاللسانيات التاريخية تدرس ا

خالل تطوراتها عبر المراحل المختلفة منذ النشأة إلى الوقت الحاضر لمعرفة 

تاريخها منذ العصور االولى وأسباب تغيراتها الصوتية، المعجمية، النحوية، 

الداللية، وأطلق دي سوسير على هذا الضرب من الدراسة اسم اللسانيات 

                                                
 .14م، ص: 1995، 1محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط:  - 1
 .14محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص:  - 2
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 Linguistique)ة الالتينية التطورية  مستلهما هذا المصطلح من اللغ

diachronique) ( وفالسابقة ،(Día (تعني عبر، وCronas ،تعني الزمن )

 1 أي دراسة اللغة عبر الزمن.

كانت الدراسة التاريخية للغة فكرة غريبة وغير محبذة على االطالق كما 

من قبل اللسانيين، ولم يتقبلوها إال في أواخر القرن الثامن عشر الميالد، ألن 

التاريخ في نظرهم ال يدرس األشياء والظواهر اللغوية، وإنما يدرس حياة األمم 

وب والمؤمرات السابقة من سالالت حاكم وشعوب ذاعنة فضال عن الحر

الساحقة، وبهذه النظرة أخذت الدراسات اللغوية منعرجا جديدا اختلفت فيه تماما 

عن الدراسات اللغوية التقليدية، وعلى خالف الدراسات اللغوية األخرى فإن 

اللسانيات التاريخية تتطلب من صاحبها جهدا كبيرا ومعرفة واسعة بعدد من 

سواء، فإذا كان المرء متخصصا في األسرة  اللغات الكالسكية والحديثة على حد

الهندوأوروبية مثال: وجب عليه معرفة السنسكريتية واإلفريقية والالتينية 

 2 باإلضافة إلى معرفة اللغة األم وجميع أعضاء األسرة اللغوية.

وفيما يخص المنهج المتبع في اللسانيات التاريخية فإن الباحث يقوم بجمع 

ة الواحدة، ويسجل التطورات المتتالية للكلمة الواحدة عينات لغوية من األسر

عبر مختلف العصور، ثم يحاول جاهدا بناء الشكل االفتراضي االول على أسس 

منهجية قام بتسطيرها أصحاب هذا العلم، كما يرى "ماريو باي" أنه يمكن 

مشابهته لعمل الشرطة السرية الممثل في التقاط المفاتيح واستعمالها، وربط 

 3 لجزئيات ببعضها البعض.ا

واللسانيات المقارنة فكان يطلق عليها الفيلولوجيا المقارنة، ألن  العينات 

اللغوية كانت تستخرج من األشكال المنقوشة أو الوثائق المكتوبة، ويهدف هذا 

العلم إلى مقارنة لغتين أو أكثر على المستوى المفرداتي والصوتي والنحوي 

ل المشتركة وإعادة بناء اللغة األولى في األسرة بغية الوصول إلى األصو

 4 الواحدة، وتصنيف جميع اللغات كما تصنف الطيور والحيوانات.

 وتستعمل عدة مناهج في اللسانيات التاريخية، وهي:

 المنهج المقارن: -أ
                                                

 .63، ص: 2002: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ينظر - 1
 .64، 63ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 2
 .64ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 3
 .64ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ، ص:  - 4
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وهو الطريقة الناجعة التي تمكن الباحثين من الكشف عن القرابة بين اللغات 

ويهدف إلى الكشف عن القرابة الموجودة ومعرفة نسبها الجيني بصورة دقيقة، 

بين اللغات وتحديد األصل الذي تنحدر منه، واللساني المتوسل بهذا المنهج يأخذ 

بلــغة أخرى ليتوصل بذلك إلى عينات لغوية من اللغة موضع البحث ثم يقارنها 

العالقة والصلة التي تجمع بينهما، فإذا وجد العينات اللغوية المأخــوذة من 

اللغتين متماثلتين بشكل جل ي ، يتأكد حينها أن  اللغتين تنحدران من أصل واحد؛ 

 1 أي أنهما تنتميان إلى لغة أم واحدة.

 منهج إعادة التركيب الداخلي: -ب

المقارن يهدف إلى إعادة تركيب الطراز البدئي للصيغ اللغوية إذا كان المنهج 

عن طريق المقارنة، فإن  منهج إعادة التركيب الداخلي يهدف إلى إعادة البناء 

دون اللجوء إلى المقارنة، فهو يستعمل عندما تتعذر المقارنة بسبب انعدام 

اللغة الواحدة،  اللغات المدونة، ويتم التركيز فيه على العناصر المختلفة داخل

ويهدف إلى تمييز العناصر اللغوية المهجورة من العناصر اللغوية الجديدة، فهو 

منهج سليم وقويم اعتمدته اللسانيات التاريخية كباقي المناهج األخرى، وبالتأكيد 

يعطي نتائج إيجابية، ألن بعض الصيغ التي تم إعادة بنائها في هذا الحقل تحولت 

 2 ئق علمية تؤكدها االكتشافات والحفريات الحديثة.من فرضيات إلى حقا

  المنهج الفيلولوجي: -ج

هو فرع من فروع علم اللغة أو اللسانيات التاريخية التي تركز على 

مقارنة اللغات لتحديد الصلة التاريخية بينها مثل القرابة الوراثية األصل 

المقارن إلى بناء  أو علم اللغة المشترك للغة وتهدف علم اللسانيات المقارن

العائالت اللغوية وإعادة بناء مجتمع اللغات السابقة وتحديد التغيرات التي أدت 

إلى ظهور اللغات بالشكل الذي تكون عليه في كل منطقة، من أجل الحفاظ على 

سالمة المصطلحات وإعادة البناء، وتهدف لتكون أسر اللغات إلعادة تأسيس 

 . 3اللغة األم

                                                
 .70نظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص: ي - 1
 .73، 72ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 2
 .70ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 3
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 للسانيات التاريخية عدة أعالم، نذكر منهم:ات التاريخية: أعالم اللساني

 (:1785-1863جاكوب جريم: )-1

هو كاتب ألماني مؤسس لعلم اللغة التاريخي، وكان له دور كبير في مسار        

الدراسات اللغوية، حيث ألف في النحو التاريخي للغة األلمانية كتابا سماه النحو 

جعل دارسي اللغة يتخبطون في تحديد ماهية علم م،  1822األلماني نشر عام 

اللغة التاريخي من علم اللغة المقارن، أو القواعد المقارنة ألنه تحدث حديثا 

صريحا عن معالجة تاريخية اللغة ال معالجة مقارنة اللغات الجرمانية مما حوله 

 أن يكون مؤسس لعلم اللغة التاريخي، فالمتتبع ألعماله ال يعتبرها أعماال

تاريخية مجردة من طابع األسلوب المقارن أو العكس، فهو تحدث عما أسماه 

بإبدال الصوامت التي تعد أحد القوانين الجوهرية التي ال تزال اللسانيات 

التاريخية أو القواعد المقارنة تستعملها إلى عصرنا الحالي بالنسبة للغات الهندية 

 .1االوروبية

ت الصوتية بأنها نتيجة تحول أو ما يسمى كما فس ر جاكوب جريم التبادال

باإلبدال الصوتي للظاهرة الصوتية التي تشاهد في اللغات الجرمانية من جهة، 

وباقي اللغات الهندية األوروبية من جهة ثانية، وذلك من جهة نظر الصوامت 

بقابلة في الالتينية F ، فالجرمانية تعرض لنا الصوت Occlusives الحابسة 

حيث هو في اللغات P والصوت P واالغريقية، والسنسكرتيتية الصوت 

، وغيرها، D في مكان وضع TH ونفس الشيء B األخرى يكون في شكل 

وفي الالتينية : Fotus) ق. م( في القوطية : Pied فتمثل  G وK وبالنسبة لـ 

Pedis وفي اإلغريقيةPodos،وفي السنسكريتية Padas  وهذا القانون يسمى

 .2 )قانون جريم (

يعد  من المقارنين األوائل الذين ساهموا في وضع أسس راسموس راسك:  -2

لسانيات القرن التاسع عشر للميالد، ويعود له الفضل في تقديم أول عرض 

م 1814مفصل في الدراسات المقارنة إلى أكاديمية العلوم الدانماركية عام 

لنرويجية القديمة أو االيسلندية(، ويمكن اإلشارة إلى أن  بعنوان )بحث في أصل ا

المبادئ الجديدة التي توصل إليها راسك كونت أرضية صلبة للسانيات التاريخية 

                                                
 .88ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 1
ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد ، و14ختار عمر، ص: ينظر: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد م - 2

 .88مومن، ص: 
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ومنهجا علميا يقتدى به الباحثون، وهو من له الفضل في تحديد أهداف هذا العلم 

فحص بدقة لم يسبق إليها مثيل، كما حرص حرصا شديدا على ضرورة ال

المنهجي للبنية النحوية للغات وعدم االكتفاء بمقارنة المفردات ألن تركيب اللغة 

نادرا ما يتغير، بينما المفردات قد تتسرب من لغة إلى أخرى نتيجة االحتكاك 

 1الثقافي. 

فقد أثبتت التجارب أنه ال يعول مطلقا على التوافق بين المفردات، فهناك 

قادر على االنتقال من لغة الى أخرى بسبب امتزاج عدد ال تتخيله من المفردات 

الشعوب، مهما تكن هاتان اللغتان مختلفتين أصال ونمودجا، فالتوافق النحوي 

أقوى داللة على التطابق األصلي، ألن اللغة التي تمتزج بغيرها ال تقتبس اال 

نادرا تحوالت الصرف واالعراب، وقد ال تقتبسها مطلقا، وهذا اللون الهام 

والثابت من التالؤم قد أغفل مع ذلك كل اإلغفال في دراسة تفرع اللغات حتى 

يومنا هذا، مما أدى إلى األخطاء الشائعة في معظم المناقشات التي دارت حول 

 .2هذا الموضوع، فكانت األعمال السابقة غير محققة وذات قيمة علمية ضئيلة

ل أصل اللغة االسكندنافية حو 1814كما أن كتاب راسك الذي كتبه عام         

القديمة لم يصدر إال بعد صدور كتاب فرانتز بوب بعامين، وإن كان عنوان 

كتابه يوحي بالمقارنة فهو على العكس، ألنه يقوم حول العالقات التي تربط 

االيسلندية باللغات االسكندنافية والجرمانية واليونانية والالتينية والسالفية 

عب هذه الدراسة المقارنة للغات هندو أوروبية أخرى واألرمينية ليوسع ويش

 3 معتبرا أن  اليونانية أقدم ما بقي من لغة سائدة تنحدر منها اللغة االسكندنافية.

 فرانتز بوب:-3

يعد  بوب مؤسس القواعد المقارنة، وال سيما بعد صدور كتاب تصريف         

األنظمة الصرفية المعروفة في مقارنا إياها ب 1816األفعال في السنسكريتية عام 

اللغات اليونانية الالتينية والفارسية والجرمانية، ليوسع دراسته بعد ذلك في 

كتابه حتى يشمل إعراب األسماء، والحق يقال أن االستدراك الذي انتبه إليه 

                                                
 .87ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 1
 .87ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 2
، 100، 99، وينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص: 87ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 3

 .15، 14ومحاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص: 
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فرانتز بوب بخصوص إضافة العنصر النحوي، كان راسموس راسك قد فطن 

 1 لى ذكاء يفوق حدود اللغوي السطحي.إليه قبله وهي فطنة تدل ع

 فريدريك فون شليجل: -4

أعجب هو فقيه لغوي ألماني يعد  أول من دعا إلى النحو المقارن، حيث 

شليجل باللغة الهندية القديمة وببنيتها وبثقافة الهنود ومعارفهم، فبادر مباشرة بعد 

والمعرفة عند الهنود( عام تخرجه إلى التأليف، فأخرج كتابا شهيرا سماه )اللغة 

، ويجمع الباحثون على أنه أول من أتى بمصطلح النحو المقارن، وقد 1808

اهتم بتصنيف اللغات وسلك مسلكا مغايرا لسابقيه، فتحدث عن التصنيف 

القا من الجغرافي والتصنيف المقطعي وميز بين صنفين أساسيين من اللغات انط

ه تنبه إلى وجود صالت قرابة كثيرة بين اللغات البنية اللغوية الداخلية، كما أن  

األوربية والهندية واآلرية، وقرر أن  الوسيلة الوحيدة التي يمكنها إثبات العالقة 

بين أفراد مجموعة لغوية هي مقارنة قواعدها وتراكيبها وليس فقط جمع 

 2 المفردات المشتركة بينها، وهذا ما نشره في كتابه المذكور سابقا.

 دريك وولف:فري -5

ومن وتنظيمها،  اتجهت جهود السنسكريتيين إلى تحليل األصوات الكالمية

األعالم البارزين في حقل الدراسات اللغوية: الذي ابتكر الدراسة النقدية المقارنة 

للنصوص القديمة، كما يعد  أول من استعمل مصطلح الفيلولوجيا استعماال علميا 

 3 دقيقا.

 ويليام جونز: -6

م، فهو أول من الحظ درجة القرابة 1786يعد  مكتشف السنسكريتية سنة 

بين هذه اللغات وانتمائها إلى عائلة واحدة، كما نشأت اللسانيات في فرنسا سنة 

م مع فرانز بوب باسم النحو المقارن في كتابه "منظومة تصريف األفعال 1816

بالجرمانية واليونانية هذه اللغة في السنسكريتية" فدرس العالقات التي تربط 

 4 والالتينية.

                                                
 .87ينظر: اللسانيات النشأة والتطور أحمد مومن، ص:  - 1
، وينظر: اللسانيات النشأة والتطور 15، 14ينظر: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص:  - 2

 .97، وينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص: 85أحمد مومن، ص: 
 .14ينظر: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص:  - 3
 .14د مختار عمر، ص: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحم - 4
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وإن لم يكن بوب أول من الحظ درجة القرابة بين هذه اللغات إال أنه 

أدرك أن  العالقات بين اللغات التي يجمع بينها رحم واحد يمكن أن تصبح 

 1 موضوعا لعلم مستقل.

 أوجست فريدريك بوت:-7

تناولوها بالدراسة  قام ببحوث إيتيمولوجية، وف رت لأللسنيين مادة ضخمة

 2والتحليل.

 وايتني وماكس مولر: -8

كانت لدراسة األوربيين للغة السنسكريتية تأثيرا هاما وهو مقارنتها 

باللغات األوربية، وهذه الفترة تعد المرحلة األولى في نمو علم اللغة التاريخي، 

فقد كانت الدراسات مركزة إلى حد كبير على الدراسة التاريخية للغات 

الهندوأوربية في القرن التاسع عشر، ونال العلماء األلمان الحظ األوفر في 

الدراسات اللغوية أمثال: وايتني وماكس مولر إضافة إلى دين راسك وهومبولت 

الذي ارتكزت نظريته اللغوية على القدرة اللغوية اإلبداعية، فاللغة عنده هي 

 3 ه.القدرة الحية التي ينتج بها المتكلم نطقا يفهم

أما وايتني فقد كانت له بعض المقاالت الخاصة باألصوات اللغوية 

المترجمة من السنسكريتية إلى اإلنجليزية باعتباره متخصص في اللغة 

ك والحافز األول في  السنسكريتية، كما كان كتابه )حياة اللسان( بمثابة المحر 

كان جميع أعالمها ألمانا،  تشكيل مدرسة جديدة تحمل اسم )النحويين المولدين(

وكان لها الفضل في جعل النتائج المقارنة كافة في المنظور التاريخي، ومنذ ذلك 

الوقت لم ينظر إلى اللغة كجسم يتطور بذاته بل كنتاج للفكر الجماعي 

للمجموعات األلسنية، ومن هنا أدرك كم كانت أفكار فقه اللغة والقواعد المقارنة 

 4 خاطئة وناقصة.

                                                
 .12ينظر: محاضرات في علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص:  - 1
 .97ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
، 40، ص: 2003ينظر: مبادئ علم اللسانيات الحديث، شرف الدين الراجحي وعياد حنا، دار المعرفة الجامعية،  - 3

41. 
 .15لم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص: ينظر: محاضرات في ع - 4
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كما اهتم أيضا باللغات الحية، وكتب قواعد اللغة اإلنجليزية األولية ونشر   

قواميس فرنسية وألمانية، واألهم من ذلك كله أنه كان من أوائل علماء المقارنة 

 1 الذين بحثوا في بنى اللغات األمريكية الهندية.

 ديز: -9

ولم يحتل علم اللغة المقارن مكانته الصحيحة إال عندما بدأ )ديز( في 

دراسة اللغات الرومانية الجرمانية، وذلك عندما نشر كتابه عن قواعد هذه 

م(، وذلك ألن كل ما كان غير واضح في 1838-م1836اللغات فيما بين عامي )

للغة الالتينية  الهندية األوربية اتضح واستكمل من خالل دراسة )ديز(اللغات 

باعتبارها اللغة األم للغات الرومانية، وكل ذلك أدى إلى تالشي االفتراضات 

 2 العقلية لتحل  محلها مالمح واضحة ومحددة لموضوع علم اللغة.

 أوجست شاليشر:-10

كان شاليشر من أهم الشخصيات التي ظهرت في علم اللسانيات منتصف القرن 

لى العلوم الطبيعية خصوصا علم النبات، حيث التاسع عشر، حيث كان مياال إ

قام بتصميم نموذج شجرة األنساب اللغوية، وكان تقسيمه للغات على أساس 

صرفي، فمي ز بين اللغات الفاصلة التي تحدد دالالتها بالرجوع إلى قرينة 

، وهذا مكنه الموقعية والنبر واللغات الالصقة المعتمدة على السوابق واللواحق

من إقامة العالقات بين اللغة األم واللغات الهندو أوربية المعروفة، باإلضافة إلى 

المميزة المشتركة ذلك صنف اللغات الباقية إلى عائالت فرعية حسب الصفات 

وقد كان الكائن الحي ينمو ويتطور ثم يموت، بين هذه اللغات، كما اعتبر اللغة ك

ي مسار علم اللغة التاريخي، حيث كانت تتفق مع لنظرية شاليشر شأن كبير ف

 3أفكار داروين التي شاعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

كما شهد الربع األخير من القرن التاسع عشر جداال حول ما يسمى بالنحاة  

م في مقال نشره عالمان 1878الجدد، حيث ظهرت مالمح هذه النظرية عام 

مان حيث جاء في مقالهما: "إن  جميع التغي رات وهما: أوستهوف وبروج

في نطاق  الصوتية كعمليات ميكانيكية، تحدث طبقا لقوانين ال تقبل االستثناء

اللهجة ذاتها، وإن  نفس الصوت سينمو دائما في نفس البيئة وبنفس الطريقة 
                                                

 .13، ص: 1872ينظر: علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان، تر: نجيب غزاوي، سلسلة الكتب العلمية،  - 1
 .45، ص: 2003ينظر: مقدمة لدراسة فقه اللغة، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية،  - 2
، وينظر: مبادئ علم اللسانيات 78ة المعاصرة، نعمان بوقرة، ص: ينظر: محاضرات في المدارس اللساني - 3

 .98، وينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص: 42، 41الحديث، شرف الدين الراجحي، ص: 
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ولكن الخلق التشبيهي وإعادة تشكيل صيغ كلمات معينة كأشكال جراماتيكية أو 

جمية تظل عنصرا كونيا للتغي ر اللغوي خالل جميع العصور وما قبل مع

 .1التاريخ"

كما رأى هؤالء النحاة أن الفونتيكا )األصوات( واللهجية ميدانين يرتبطان  

بعلم اللغة ارتباطا وثيقا، وهذا ما دفعهم إلى التركيز على اللغات الحية باعتبار 

إعطاء معلومات عن نطقها الحقيقي، وهذا أن  حروف اللغات الميتة ال تصلح في 

 2 ما أدى إلى معارضة شديدة من مختصين في اللهجات الحية.

 3 وهنا نخلص إلى أهم ما مي ز هذه الفترة ونوجزها فيما يلي: 

ل شهدت كثيرا من المجهودات التي أسفرت عن نتائج لغوية هامة مث -

 تقسيم اللغات إلى عائالت وفق القوانين الصوتية.

ة كما مهدت بحوث علم اللغة المقارن الطريق أمام بحوث علم اللغ -

ة إلى وربيالتاريخي، فانتقل الدارسون من الموازنة بين اللغات الهندو أ

 الموازنة بين مظاهر كل لغة في مراحلها المختلفة، ومن مقارنة

ا في منه اللغات فيما بينها إلى البحث في الطريقة التي تسلكها كل لغة

 .تطورها

لى إكما تم إخضاع الدراسة اللغوية لمنهج البحث العلمي وتوجيهها  -

سية ألسااألغراض نفسها التي ترمي إليها العلوم على أن تكون غايتها ا

 الوصول إلى القوانين التي تخضع لها الظواهر اللغوية ومحاولة

  تخليصها من جميع الظواهر الفلسفية.

كانت سائدة قبل سوسير في الدراسات التي ومن هنا يمكن أن نوجز 

 4وهي: ثالث مراحل،

المرحلة األولى وأطلق عليها علم النحو بدأها اإلغريق وتابعهم في  -1

ذلك الفرنسيون، وقد تميزت هذه المرحلة باعتمادها على المنطق ال 

اللغة ذاتها، وكان هدفهم في هذه المرحلة هو تنظيم قواعد تمكنهم 

 غير الصحيحة.من التمييز بين الصيغ الصحيحة و
                                                

 .42ينظر: مبادئ في علم اللسانيات الحديث، شرف الدين الراجحي، ص:  - 1
 .42ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 2
 .16ي علم اللغة الحديث، أحمد مختار عمر، ص: ينظر: محاضرات ف - 3
-17ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوشن، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، ص:  - 4

19. 
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ذه في هوأما المرحلة الثانية فظهر فيها فقه اللغة أو الفيلولوجيا  -2

المرحلة كانت اللغة هي موضوع للفيلولوجيا حيث قورنت فيها 

د الطريق  النصوص من عصور مختلفة ولغات مختلفة وهذا ما مه 

 لعلم اللغة التاريخي.

يما ات فبين اللغأما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع اكتشاف المقارنة  -3

رن لمقاابينها، وهذا هو موضوع علم الفيلولوجيا المقارن، أو النحو 

 .الذي تم اكتشافه أثناء البحث عن أصل اللغات الهندو أوربية

 غات،ومن هنا أصبح النحو المقارن يدرس التطور المستمر والمتواصل لل

وية للغدراسات اكما أن  اللسانيات التاريخية والمقارنة ظل ت مسيطرة على ال

عنى تخالل القرون التي سبقت لسانيات سوسير، فاللسانيات التاريخية كانت 

فكانت  ارنةبالتصنيف التاريخي للغات ذات القرابة الواحدة، أما اللسانيات المق

رنة هي بدورها امتدادا للسانيات التاريخية حيث اعتمدت على أسلوب المقا

ها بين عن العالقات القائمة فيما ويكشف كأساس لها، فيدرس اللغات المختلفة

 حتى يدرجها في أسرة لغوية واحدة.

 :ومن أهم االنتقادات الموجهة للدراسات التاريخية والمقارنة

أن  اللسانيات التاريخية التي تركز على المحور الزمني عاجزة أن   -

تستجيب لطموحاته المعرفية على رأي سوسير، ومن خاللها رأى 

اللغة دراسة علمية بأسس منهجية واضحة وفق منهج دراسة ضرورة 

 1 سماه بالمنهج الوصفي.

يتعامل المنهجان التاريخي والمقارن مع النصوص المكتوبة وليس  -

 2 النصوص المفقودة.

األحكام التي يتوصل إليها المنهج التاريخي غير ثابتة، ألن الكشوف  -

بين الدارسين أن  األثرية لم تنته بعد، فقبل قرون مضت كان معروفا 

الشعر الجاهلي يمثل ما وصل إلينا من العربية، ولكن الكشوف األثرية 

                                                
 .67ينظر: مبادئ اللسانيات البنيوية: دراسة ابستيمولوجية، الطيب دبه، جمعية األدب لألساتذة الباحثين، ص:  - 1
في ضوء المناهج المعاصرة، حليمة أحمد عمايرة، دار  -دراسة تحليلية–ينظر: االتجاهات النحوية لدى القدماء  - 2

 .32، ص: 2006، 1وائل، ط:
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توصلت إلى أنماط من العربية تتمثل في العربية النبطية والثمودية 

 1 والصفوية وهي قبائل عربية تمازج لهجاتها عناصر عربية وآرامية.

 لسانيات فارديناند دي سوسير:أوال:

في مجال الدراسات –القرن العشرين  بدايةحدث تحول جذري مع 

ي رنة التلمقاويتمثل هذا التحول في االنتقال من الدراسات التاريخية وا -اللغوية

ة دراسبتهتم بالبحث عن أصل اللغات وتطورها إلى الدراسة اآلنية التي تهتم 

، تلفةاللغة دراسة وصفية في نقطة معينة من الزمن من خالل مستوياتها المخ

نسا تأثير الباحثين ممن درسوا في فربدت بئع البحث اللغوي األوربي طالف

ف ا عرموانجلترا وألمانيا وسائر البلدان األوربية األخرى وطفح على السطح 

ير، سوس بظهور كتاب "محاضرات في األلسنية العامة" لفرديناند دي باللسانيات

لك الدراسات فعكف الباحثون على دراسة اللغة دراسة وصفية تاركين بذ

 التقليدية التي كانت سائدة قبلها.

 لمحة موجزة عن حياة سوسير: -1

نوفمبر  17ُولد فرديناند دي سوسير في مدينة جنيف بسويسرا في      

م، من عائلة فرنسية بروستانتية، هاجرت من لوزان إلى سويسرا 1857عام 

جنيف ثم في أواخر القرن السادس عشر الميالدي، تلقى تعليمه األول في 

م لمتابعة دراسته العليا وبقي هناك عامين يدرس 1876انتقل إلى برلين عام 

اللسانيات التاريخية والمقارنة في جامعة اليبزيغ، وبعد عامين من األبحاث 

ت البدائي في الل غات  نشر كتابه بعنوان "أطروحة على نظام الحرف المصو 

 2الهندوأوروبية".

ثم انتقل سوسير بعد ذلك إلى برلين؛ حيث درس في جامعتها اللغة     

الكلتي ة تحت إشراف أستاذه هينريتش، فيما تابع دراسته في اللغة 

السنسكريتية أقدم لغة في العالم تحت إشراف أستاذه هيرمان أولدنبرغ، قبل 

راه، أن يعود إلى اليبزغ في سويسرا للدفاع عن أطروحته لنيل درجة الدكتو

والتي جاءت بعنوان "االستخدام المبتكر في السنسكريتية"، وبالفعل تمك ن 

                                                
في ضوء المناهج المعاصرة، حليمة أحمد عمايرة، ص:  -دراسة تحليلية–ينظر: االتجاهات النحوية لدى القدماء  - 1

32. 
 .118شأة والتطور، أحمد مومن، ص:ينظر: اللسانيات الن - 2
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م، لينتقل بعدها إلى باريس وأقام بها 1880من الحصول على الدكتوراه عام 

م( وتولى خالل هذه الفترة منصب مدير الدراسات 1891-م1880فيما بين )

ي محاضرات على بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا، كما أنه كان يلق

الطلبة في اللسانيات التاريخية والمقارنة، وعددًا كبيًرا من المحاضرات حول 

 1 اللغة السنسكريتي ة والقوطية واأللمانية القديمة، ومواضيع لغوية أخرى.

س في الجامعة 1891وفي عام       م عاد إلى مسقط رأسه واستقر بها يدر 

سنة، بسبب سرطان أصابه في  56م عن عمر ناهز 1913إلى أن تُوفي سنة 

 2 حلقه.

مؤلفاته: لم تنشر مؤلفات سوسير خالل حياته سوى مؤلفين: "مذكرة حول 

م، 1878النظام البدائي ألحرف العلة في اللغات الهندية األوربية" عام 

م وهي أطروحة 1881و"حالة الجر المطلق في اللغة السنسكريتية" عام 

 3االت ومالحظات.الدكتوراه، مجموعة مذكرات ومق

فهو مجموع محاضرات كان  أما كتاب "محاضرات في األلسنية العامة"

يلقيها على طلبته في جامعة جنيف، جمعها كما هو معروف شارل بالي 

م أي بعد ثالث سنوات من 1916وألبار سيشهاي ونشر هذا الكتاب عام 

 .4وفاته

العلمية وأصبحت وبظهور هذا الكتاب اكتسبت اللسانيات صفة الدراسة 

كل دراسة لسانية تحد د من حيث ظهورها قبل دي سوسير وبعده، كما 

اكتسبت اللسانيات عدة مفاهيم جديدة بها استطاعت أن تقطع أشواطا ومراحل 

متعددة، فسارع الباحثون إلى دراسة اللغة دراسة وصفية متخل ين بذلك عن 

 .5الدراسات السابقة

 

 

 تعريف اللسانيات: -2

                                                
 .118ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص: - 1
 .82محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
 .48ينظر: علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان، ص:  - 3
 .48ينظر: علم اللغة في القرن العشرين، جورج مونان، ص:  - 4
 .299ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوشن، ص:  - 5



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

30 

 

 من خالل اللسانيات هي الدراسة العلمية والموضوعية للسان البشري

ن هذا موالغاية ، ((linguistiqueويسمى بالفرنسية  ،األلسنة الخاصة بكل قوم

ى م إلثالعلم هي التطلع إلى أسرار اللسان كظاهرة بشرية عامة الوجود، ومن 

  ن به.طقيتعمال الناالقانون الذي يضبط بنيته وتطوره على مر الزمن، وكيفية اس

فاللسانيات هو العلم الذي يدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية تقوم على 

الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن النزعة التعليمية واألحكام المعيارية، ومعنى 

علم هو دراسة طائفة من الظواهر لبيان حقيقتها وعناصرها ونشأتها وتطورها 

 1بط بعضها ببعض.ووظائفها والعالقات التي تر

ويرى جون الينز أن  اللسانيات تختلف عن علوم اللغة قبل التاسع عشر 

 2 أهمها: الخصائص،في كثير من 

 ن أن  تتصف اللسانيات باالستقاللية وهذا مظهر من مظاهر علميتها، في حي-1

 النحو التقليدي يتصل بالفلسفة والمنطق.

 قليدية.ة التالمكتوبة على عكس علوم اللغتهتم اللسانيات باللغة المنطوقة قبل -2

كان تعنى اللسانيات باللهجات وال تفضل الفصحى على غيرها، على عكس ما-3

 سائدا من قبل.

لى عتسعى اللسانيات إلى بناء نظرية لسانية لها صفة العموم، إذ يمكن -4

 أساسها دراسة جميع اللغات اإلنسانية ووصفها.

ق اللسانيات بين ا-5 رة يعا جديا جمللغات البدائية واللغات المتحضرة، ألنهال تفر 

 بالدرس.

تدرس اللسانيات اللغة ككل وعلى صعيد واحد، ضمن تسلسل متدرج من -6

 األصوات إلى الداللة مرورا بالجوانب الصرفية والنحوية.

 3 وتقوم اللسانيات بثالث مهمات، وهي: 

 يعني سرد تاريخ األسرتقديم الوصف والتاريخ لمجموع اللغات، وهذا -1

 اللغوية، وإعادة بناء اللغات األم في كل منها.

 ، ثمالبحث عن القوى الموجودة في اللغات كافة وبطريقة شمولية متواصلة-2

 صة.استخالص القوانين العامة التي يمكن أن ترد  كل ظواهر التاريخ الخا

                                                
 .11، ص: 1999، 2ينظر: مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، ط: - 1
 .12، 11ينظر: مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، ص:  - 2
 .11، ص: 1999، 2ينظر: مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، ط: - 3
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 تحديد نفسها واالعتراف بنفسها.-3

 موضوع اللسانيات: -3

الوحيد والصحيح هو اللغة  يات)دي سوسير( فقال :"إن موضوع علم اللساننبه 

 1في ذاتها ومن أجل ذاتها".

ي ههو أنه يدرسها من حيث  :ى قول )دي سوسور( اللغة في ذاتهاومعن 

 عتهالغة أي يدرسها كما هي، وكما تظهر فليس للباحث فيها أن يغير من طبي

مستحسنة ويترك جوانب أخرى وليس له أن يقتصر في بحثه على جوانب 

 ا نجدأو ألي سبب من األسباب وهن استهجانا أو استخفافا أو لغرض في نفسه،

 أن )دي سوسير( يؤكد أن اللغة يجب أن تدرس لغرض الدراسة؛ أي يدرسها

لى دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها ألن هذه اللغة التي يسعى إ

ضح ومن هنا يتائر المخلوقات األخرى، يزته عن ستعميق دراستها هي التي م

أن اللغة هي جوهر اإلنسان وهي أداة تحصيل وتحليل وتطوير للبنية 

اللسان ن، والفيزيولووجية عندها، فاللسان هو أداة تفسير وتبليغ ألغراض اإلنسا

  ته.هو مجموعة أصوات يصدرها اإلنسان لالتصال بغيره أو للتعبير عن حاجا

 

 

كتابه محاضرات في من األهداف التي يسعى إلى تحقيقها سوسير بتأليف 

تصحيح بعض اآلراء الزائفة التي كانت تشيع عند األول: األلسنية العامة: "

محاولة تخليص البحث اللغوي من تبعيته للعلوم الثاني: التقليديين من اللغويين، 

 .2األخرى"

 لقد قسم العلماء علم اللسان إلى قسمين: أقسام علم اللسان: -4

 : وتسعى إلى بناء(Linguistique théorique ) اللسانيات النظرية /1 

 وتكوين نظرية عامة لوصف وتفسير اللغة البشرية وتضم علم الصوت وعلم

  .الصرف وعلم النحو وعلم الداللة وعلم المعاجم

لسانية المختلفة كعلم ويشمل العلوم ال علم اللسان العام:ويسمى أيضا 

اللسان العربي وعلم اللسان الفرنسي وعلم اللسان اإلنجليزي ،ألنه يتناول اللغة 

                                                
 .12ينظر: مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، ص:  - 1
 .81، ص: 2001العربية وعلم اللغة الحديث، محمد محمد داوود، دار غريب، القاهرة،  - 2
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من دون تعيينها فاللغة تظهر وتتحقق في أشكال لغات كثيرة ولهجات متعددة 

وصور مختلفة من صور الكالم اإلنساني ،وإذا كانت اللغات تختلف وتتمايز 

معين تتكلمه جماعة معينة إال أن هناك صفات وأن لكل لغة نظام اجتماعي 

  مشتركة بينها وأصوال وخصائص جوهرية تجمع ما بين هذه اللغات.

لنتائج هدفها تطبيق ا :( Linguistique appliquée)اللسانيات التطبيقية /2 

عليمية ضم تالمتوصل إليها في الدراسة العلمية للغة في ميادين علمية مختلفة وت

 كتسابوصناعة المعاجم والترجمة وأمراض الكالم ومختبرات اللغات وااللغات 

 فاللسانيات التطبيقية من العلوم الحديثة النشأة. اللغة

ائر سعلم اللسان الخاص: وهو الذي يتناول لغة ما من بين ويعرف بأنه 

نية اللغات من كل جوانبها مبينا ما تميزت به من خصائص كأقساط علمها وب

  رس، وعلم اللسان له جانبان:تركيبها وج

عد وهو الذي يتناول اللسان في ذاته كمجموعة آليات وقوا_ جانب نظري: 1

وقوانين وكمجموعة ألفاظ ومعاني وكمجموعة تراكيب،كما يتناول كيفية 

 استعماالته وتلقينه واكتساب ملكته.

 علىة ويسمى بالملكة اللغوية أو اللسانية وهو القدر_ الجانب التطبيقي: 2

حسن يأن  االتصال فاإلنسان يعبر ويستمع إلى غيره في الوقت نفسه وال يمكن له

 التصال.لى اعهذا التبليغ إال إذا كان يحسن التلقي كل هذا بفضل اللسان والقدرة 

في  لبحثوهو تطبيق نتائج المنهج اللغوي وأساليبه الفنية في التحليل وا

 هو إال نى ماقائال: وعلم اللغة بهذا المعميدان غير لغوي، ثم يعلق على التعريف 

 وسيلة لغاية معينة أكثر منه غاية في ذاته.

وعرفه مازن الوعر بأنه علم يبحث بالتطبيقات الوظيفية البراغماتية التربوية 

للغة من اجل تعليمها وتعلمها للناطقين بها ولغير الناطقين بها ويبحث أيضا 

  1قنيات تعليم اللغات البشرية وتعلمها.بالوسائل البيداغوجية المنهجية لت

 غويةواللسانيات التطبيقية هي عبارة عن استخدام منهج النظريات الل   

ر ونتائجها في حل بعض المشكالت ذات الصلة باللغة، وذلك في ميادين غي

لكالم، اراض لغوية وحقل هذا العلم شديد االتساع يضم تعليم اللغات األجنبية، أم

 صناعة المعاجم، واألسلوبية وتعليم القراءة وغير ذلك .الترجمة، فن 

                                                
 .74، ص:  1989، 01ط: ينظر: دراسات في اللسانيات، مازن الوعر، دار طالس،  - 1
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فعلم اللسان هو واحد في جوهره رغم وجود هذين الجانبين النظري 

 والتطبيقي.

 مجاالت اللسانيات:

برزت عدة مجاالت تظهر تخطي الدراسة اللسانية المفهوم الضيق      

لدراسة وا ية النفسيةوتشابكها مع المجاالت اإلنسانية األخرى، كالدراسة اللسان

لتي االت اللسانية االجتماعية، والدراسة اللسانية العصبية، وغيرها من المجا

، صللتهتم بدراسة اللغة كمظهر من مظاهر السلوك اإلنساني، ووسيلة التوا

 وهي:

باعتبار أهم اللغة مظهرا من مظاهر السلوك  :اللسانيات النفسية -1

اللغويين وعلماء النفس على حد سواء، ومن اإلنساني. فقد لقيت عناية كل من 

هنا تتضح نقطة االلتقاء بين هذين التخصصين أو الفرعين من فروع المعرفة 

البشرية، فدراسة السلوك اللغوي تعتبر هي حلقة الوصل بين علم النفس وعلم 

 1 اللغة.

فإذا كان الباحث من المشتغلين بالدراسات اللغوية، ويستعين بمعطيات علم      

النفس في حل بعض المشكالت التي تقابله في دراسته فانه يمكن استخدام 

مصطلح علم اللغة النفسي أو اللسانيات النفسية الذي يعتبر علما حديث العهد 

ماته على الجانب اللغوي ظهر في النصف الثاني من القرن العشرين يركز اهتما

 2وكذا الجوانب المصاحبة لعملية اكتساب اللغة ونموها وتطورها عند الطفل.

ي لمميز فمي اوقد بدأت مالمح النزعة اللسانية النفسية تتجلى في شكلها العل     

س الثقافة األمريكية، وكان ذلك منذ أن ظهر عدد خاص من مجلة علم النف

ي فس اللسان، يتحدث عن القضايا المنهجية والعلمية لعلم الن1930األمريكية سنة 

 .: لسان/ كالمفي رحاب الثنائية التي شاعت عند "دي سوسير"

فالمقصود بمصطلح " اللسانيات االجتماعية  :اللسانيات االجتماعية -2

Sociolinguistiques  

انب ل جوهو ذلك العلم الذي يدرس اللغة في عالقتها بالمجتمع حيث ينظم ك    

 .ةقافيبنية اللغة وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها االجتماعية والث

                                                
،  ص: 2004، 1مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: ينظر:  - 1

21. 
 .170،  ص: 2000، 01منهج البحث اللغوي، محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط ينظر:  - 2
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فهو يدرس مشكالت اللهجات الجغرافية أو اللهجات االجتماعية أو الطبقية,     

من حيث خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وتوزيعها داخل 

المجتمع وداللتها على المستويات االجتماعية المختلفة, كما يدرس أيضاً مشاكل 

دراسة اللغة بالنظر إلى االزدواج اللغوي مثل الفصحى والعامية إضافة إلى 

     .1المجتمع

ريس فند وومن علماء اللغة الذين انضموا إلى هذه المدرسة هم دو سوسير       

ير لى كثعمراجع علم اللغة كما انه عرج  وكذلك مييه الذي تعد مؤلفاته من أهم

 من مسائل علم االجتماع اللغوي.

ين أو لهجتين بلة بين لغتين اثنتموضوع البحث فيه المقا :اللسانيات التقابلية -3

 أو لغة ولهجة. 

دف، اله ويتناول أيضا دراسة الفروق بين اللغة الفصيحة واللغة األجنبية    

ي فوذلك بهدف تحديد الفروق في النظام الصوتي أو في النظام الصرفي أو 

 نظام الجملة أو في البنية الداللية. 

لم اللغة عحيانا علم تعليم اللغات أو ويطلق عليه أ  :اللسانيات التعليمية -4

م تعل التربوي، وهو يهتم بالطرق والوسائل التي تساعد الطالب والمعلم على

ية والنحو رفيةاللغة وتعليمها، وذلك باالستفادة من نتائج علم اللغة الصوتية والص

 .والداللية

يقوم هذا العلم بدراسة وتصنيف اللغات واللهجات   :اللسانيات الجغرافية -5 

طبقا لموقعها الجغرافي وبالنظر إلى خصائصها اللغوية الصوتية والصرفية 

والنحوية والداللية التي تفرق لغة عن لغة او لهجة عن لهجة وتنتهي هذه 

الدراسة بوضع األطالس اللغوية حيث توزع التنوعات اللغوية وفق رموز 

  2ائط جغرافية توضح موقعها وخصائصها اللغوية.خاصة على خر

يهدف هذا العلم إلى البحث في طبيعة البناء العصبي  :اللسانيات العصبية -6

لإلنسان وعالقته باللغة واإلصابات التي تعتري الجهاز المركزي مما يسبب 

اضطرابات اللغة وقد أفادت هذه البحوث في ادارك اللسانيات للمناطق اللغوية 

الدماغ البشري ويقوم هذا العلم على دراسة مراكز األعصاب ووصفها في 

                                                
 .47، ص: 1997، 02ل بشر، دار غريب، القاهرة، ط: ينظر: علم اللغة االجتماعي، كما - 1
 .177ينظر: دراسات في اللسانيات، حلمي خليل، ص:  - 2
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وتفسير العمليات التي تربط استعمال اللغة بذلك مع بيان المشاكل التي تواجه 

 .عملية التعلم واكتساب اللغة

هو علم بيني ينتسب نصفه إلى اللسانيات   :اللسانيات الحاسوبية -7

 ي وموضوعه ترجمة اللغة إلى رموزوموضوعها اللغة، ونصفه اآلخر حاسوب

حاور ب وترياضية يفهمها الحاسوب، أو تهيئة اللغة الطبيعية لتكون لغة التخاط

لتي ية امع الحاسوب، بما يفضي إلى أن يؤدي الحاسوب كثيرا من األنشطة اللغو

 .يؤديها اإلنسان، مع إقامة الفرق في الوقت والكلفة

عقال بشريا، محاولة استكناه العمليات تقوم على تصور نظري يتخيل الحاسوب 

 1العقلية والنفسية التي يقوم بها العقل البشري إلنتاج اللغة وفهمها وإدراكها.

ام بمجال كانت البدايات األولى للسانيات هي االهتم :مجــاالت اللسـانيات   

ذكر نخرى تعليم اللغات، والترجمة، والترجمة اآللية وفيما بعد ظهرت مجاالت أ

 :لبعض منهـــــــــاا

 طبيقية إن لميعتبر هذا المجال من أهم مجاالت اللسانيات الت :تعليـم اللغـات -1

ال يكن هو أهمها على اإلطالق مما حدا بكثير من علماء اللغة إلى استعم

وجه  على اصطالح علم اللغة التطبيقي مرادفا لتعليم اللغات )اللغات األجنبية

ية نفسالخصوص( وهذا المجال يعنى بكل ما له صلة بتعليم اللغات من أمور 

ائل واجتماعية وتربوية، بما في ذلك االتجاهات والطرائق المختلفة والوس

  يها.المعينة من إعداد للمدارس والمناهج والمواد التعليمية واإلشراف عل

ا بهذ ويقول كريستال عن عالقة علم اللغة بتعليم اللغات:" وصلة علم اللغة

ال  نسانمن البديهيات أن اإلالميدان أوضح من أن تدل عليها، إذ يجب أن يكون 

 يستطيع أن يعلم أي لغة دون أن يعرف أوال شيئا ما عن هذه اللغة. 

هي أكثر اللسانيات شموال و تشبعا و نجدها في   :الترجمة والترجمة اآللية -2

جميع المجاالت التطبيقية األخرى السيما تعليم اللغات و من فوائدها في تعليم 

س الختبار كفاية المتعلم في تحصيل اللغات األجنبية و اللغات استخدامها كمقيا

 2من أمثلة االختبارات اختبار التهجئة واختبار االستيعاب.

                                                
ينظر: اللسانيات الحاسوبية، وليد أحمد العناتي، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ، المجلد السابع، العدد الثاني،  - 1

 .62، ص:2005
 .32شاهين، ص: ينظر: علم اللغة العام توفيق محمد  - 2
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ت تصاالالترجمة إذا هي حاجة العصر الذي نعيش فيه حيث اتسع مجال اال      

إنها نا فبين الشعوب، وتبع هذا تبادل المنافع بينهم عن طريق الترجمة. ومن ه

في وفكري هادف استدعاه العصر للتعرف على ما لدى اآلخرين منشط ثقا

 وتعريف اآلخرين بما عندك. 

ا ني، وهذلمعااوالترجمة في معناها العام استبدال لغة بلغة للتعبير عن نفس       

ن هذا أشك  يتطلب إلمام المترجم بمفردات اللغة التي يترجم منها وقواعدها، وال

ها يجيدووبة، ومع ذلك فبعضنا يتعلم لغات أجنبية أمر على جانب كبير من الصع

تى ئا حإجادة تامة، والسبب في ذلك انه تعلم قواعدها وتدرب عليها شيئا فشي

شخص ن الوصل إلى درجة من اإلتقان تقارب إتقانه لغته القومية، وهذا معناه أ

 تكلميقد استوعب تماما قواعد هذه اللغة حتى تأصلت وتر سخت في المخ بحيث 

 .بطالقة دون أن يفكر فيها

ت حركة في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ظهر :التحليل التقابلي -3

بلية لتقااقوية في مجال تعليم اللغات، والتي تؤكد على ضرورة اجراء الدراسات 

هذه  عالمأبين اللغات للتعرف على ما يجب تقديمه لدارسي اللغات األجنبية ومن 

 دو في كتابيه "علم اللغة عبر الثقافات". الحركة روبرت ال

 :ويهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف     

 .فحص أوجه االختالف والتشابه بين اللغات -أ

ه ير هذالتنبؤ بالمشكالت التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفس -ب 

 .المشكالت

 اإلسهام في تطوير مواد دراسية لتعليم اللغة األجنبية  -جـ 

قد اهتم علم اللغة بتحليل األخطاء  error analysis: تحليل األخطاء -4   

بوصفها قضية مهمة، لكنه لم يكن يفسرها، إال أن علم اللغة التطبيقي بدء من 

ي مجال تصور المشكالت اللغوية التي تطرحها األخطاء، وخاصة ف 1960سنة 

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 

العملية التعليمية التي يتصور بان طريقة التدريس المثلى التي تكسب العادات 

 1 .اللغوية كفيلة بعدم حدوث أخطاء

                                                
 .167دروس في اللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد، ص: ينظر:  - 1
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معجم بداية يجدر بنا التفرقة بين علم المفردات أو ال :اعة المعاجمصن -5

 .وصناعة المعجم

يهتم علم المفردات أو المعجم الذي هو فرع من علم اللغة النظري باشتقاق     

الكلمات وبنيتها وداللتها المعنوية واإلعرابية والتعابير االصطالحية 

خطوات أساسية خمس  لمعجم فتشملوالمترادفات وتعدد المعاني، أما الصناعة ا

جمع المعلومات والحقائق، اختيار المداخل، ترتيبها طبقا لنظام معين  :هي

 1وكتابة المواد ثم نشر النتاج النهائي هو المعجم أو القاموس.

للغة ية اوالمعاجم قد تكون أحادية اللغة كالمعاجم األنفة الذكر أو ثنائ    

 .العربية-العربية أو الفرنسية-كالمعاجم: االنجليزية

مادة ع الوفي اآلونة األخيرة أصبح استخدام الحاسب اآللي أو الحاسوب في جم  

ن يد مجداللغوية وترتيبها وسيلة حاسمة في فن صناعة المعاجم، حيث اخذ فرع 

 .علم المعاجم يتخلق يطلق عليه مصطلح علم المعاجم الحاسوبي

 تهدف التقديرالمقصود باالختبار هو تلك العملية التي تس :االختبارات اللغوية6 -

 الموضوعي لكافة المظاهر المرتبطة بالتعلم لقياس المردود عليه.

يقي فموضوعه هو واالختبارات اللغوية من أهم موضوعات علم اللغة التطب      

تصميم اختبارات اللغة األصلية كانت أم أجنبية وتطوير الوسائل الالزمة 

لتحسين هذه االختبارات من ناحية المحتوى والناحية الفنية والعملية للوصول 

والتمييز  reliabilyوالثبات  validity بها إلى أعلى درجة ممكنة من الصدق

 2وسهولة التطبيق.

لعامة ايتطلب تصميم المقررات اللغوية  :اللغوية العامة تصميم المقررات -7

ية البتدائلة اتحديد الهدف الدقيق من المقرر، فتعلم اللغة العربية لتالميذ المرح

لهدف يد ايختلف بالضرورة عن تعليم اللغة العربية في برامج محو األمية، وتحد

بنية ة بوانب الخاصمن المقرر اللغوي يؤدي إلى تحديد المحتوى المنشود من الج

كذلك  يؤدياللغة والمعجم ويؤدي أيضا إلى تحديد المهارات اللغوية المنشودة، و

 . إلى تحديد الطريقة المناسبة لتنمية هذه المهارات

 :(structuralisme) :ثانيا:المدرسة البنيوية

                                                

 .102مدخل إلى علم اللغة، محمد حسن عبد العزيز،  ص: ينظر:  -1 
 .32 علم اللغة العام، توفيق محمد شاهين، ص:ينظر:  - 2
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  : (structureتحديد مصطلح البنية )-1

  :الداللة االشتقاقية لكلمة بنية -أ

اشتق لفظ )بنية( من الفعل الثالثي )بنى( الذي يدل على معنى التشييد          

والعمارة والكيفية التي يكون عليها البناء، وفي النحو العربي تتأسس ثنائية 

المعنى والمبنى على الطريقة التي تبنى بها وحدات اللغة العربية، والتحوالت 

نى زيادة في المعنى ، فكل تحول في التي تحدث فيها، ولذلك فالزيادة في المب

 1. البنية يؤدي إلى تحول في الداللة

ويعني  strure من الفعل الالتيني structure وفي اللغة الفرنسية تشتق كلمة

ف لفظ بنية في أصله يحمل معنى المجموع والكل المؤلف من  )بنى( وشي د،

ن خالل عالقة بما ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما يجاوره، ويتحدد م

 2 عداه من العناصر األخرى.

  :الداللة االصطالحية -ب

مع العالم  20تغي رت الدراسة اللغوية وتطورت وخاصة في نهاية القرن 

الذي غير الدراسة اللغوية القديمة إلى دراسة علمية دقيقة  ()دي سوسيراللساني 

ب اللسانيات من العلوم  الدقيقة ،إذ أصبحت ،فأعطى لها طابعا خاصا حين قر 

اللغة تحلل عبر تجارب ومالحظات وتدرس كهدف في حد ذاتها ، وينظر إليها 

 3 كمنظومة من األدلة المتواضع عليها لتأدية غرض معين وهو التبليغ.

إن اللسان بني على نظام مخصوص والبد من اكتشاف هذا النظام الذي 

ينتمي إلى المدرسة البنوية  وهي مفهوم علمي بالبنيةأصبح يطلق عليه فيما بعد 

التي تقوم على مجموعة من النظريات التي تؤثر في العلوم اإلنسانية، وهي 

وبفضل البنوية أصبحت اللسانيات  ،أهمية البناء في كل معرفة علمية أيضا تؤكد

الحديثة تنظر إلى اللسان نظرة كلية. فقد استفادت كثيرا من النتائج والمالحظات 

التي تركها "دي سوسير" بعد وفاته ،فكان له الفضل الكبير في جعل اللسانيات 

تعتمد على الدراسة العلمية والموضوعية لتفسير اللسان البشري .إذ أصبحت 

نظومات اللسانية تصف األحداث اللسانية وتحللها كما هي في المدارس والم

الواقع ؛أي االبتعاد عن الدراسة التاريخية واالهتمام بالدراسة اآلنية التي سهلت 

                                                
 .82محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 1
 .82محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
 .83، 82محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 3
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لهم تعرف على اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية مكونة من أصغر وحدة وهي 

يل أية لغة الصوت، ووضع قواعد شاملة يمكن االرتكاز عليها في تفسير وتحل

 1 خاصة في مجال النحو والصرف والداللة وهو المنهج المعتمد للدراسة.

ويحدد ليفي شتراوس البنية بأنها "نسق يتألف من عناصر يكون من شأن 

 2 ."أي تحول للواحد منها أن يُحدث تحوالً في باقي العناصر األخرى

ة إنسانييذهب إلى أن كل ظاهرة  ،فالبنوية هي منهج فكري نقدي مادي

ة المؤلف صرهاكانت أم أدبية تشكل بنية ال يمكن دراستها إال بعد تحليلها إلى عنا

 منها.

 اللسانيات البنيوية: -2

هي المنهجية النظرية التي تعد اللسان بنية؛ أي: مجموعة من العناصر 

التي تقيم عالقات شكلية فيما بينها. وهي علم يقوم على أساس أن تحليل أي 

اصر اللغة ال يتم بمعزل عن بقية العناصر في النظام اللغوي. عنصر من عن

وهي )أي: اللسانيات البنيوية( نظرية تطبق المنهج الوصفي في دراسة اللغة، 

 فتنظر إليها على أنها وحدات صوتية تتجمع لتكون وحدات مورفولوجيةً 

 3 .)صرفيةً(والتي تكون بدورها عبارات وتراكيب وجمالً 

 :سوسير البنية عند دي-3

يعد  سوسور رائد البنيوية المعاصرة، وهو كذلك بالتأكيد إلى حد ما، ولكن 

يجدر بنا أن نشير إلى أن سوسور لم يستعمل أبدا، وبأي معنى من المعاني كلمة 

ومصطلح البنية قد  )بنية( إذ المفهوم الجوهري في نظره هو مفهوم النسق،

تأكيد مبدأ البنية " كموضوع للبحث قبل تبلور لدى لسانيي حلقة براغ حيث تم " 

على يد مجموعة صغيرة من اللسانيين الذين تطوعوا للوقوف ضد م 1930سنة 

نت تفكك اللسان إلى عناصر التصور التاريخي للسان، وضد لسانيات كا

 4 ، وتنشغل بتتبع التغيرات الطارئة.معزولة

"نسق" أو  فدي سوسير لم يستخدم كلمة "بنية"، وإنما استخدم كلمة

الظاهرة  "نظام"، إال أن الفضل األكبر في ظهور المنهج البنيوي في دراسة

 يرجع إليه هو أوالً وبالذات. اللغوية
                                                

 .82محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 1
 .82ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
 .2ينظر: المنهج البنيوي في ضوء علم اللغة الحديث، قراءة في المفهوم، جمانة محمد، ص:  - 3
 .82ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 4
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اللغوية، "إن اللغة منظومة ال قيمة لمكوناتها؛ أي لعالقاتها  يقول دي سوسير:

إال بالعالقات القائمة فيما بينها، وبالتالي ال يمكن لأللسني  اعتبار مفردات لغة ما 

 1كيانات مستقلة، بل عليه وصف العالقات التي تربط هذه المفردات".

قوم عليها في مجموع القوانين التي ت النظام فمن خالل قوله: يتحد د مفهوم

لذي اعلى مة بين المفردات والتراكيب، وهذه المنظومة، ومختلف العالقات القائ

  .ينهاما بينظر في اللغة أن يعتد  بهذه العالقات، وتكامل الوحدات اللغوية في

 سمات البنيوية : -4

 يحدد بياجيه في سمات البنية في ثالث نقاط:

  totalitéالكلية ) الشمولية (: – 1

العناصر كامل بنفسه، وتعني التماسك الداخلي لعناصر البنية، فانتظام 

وليس مجرد تجميع األجزاء المتفرقة، فالبنية تنبض بقوانينها الخاصة التي 

تضفي على مكوناتها سماتها من خالل العالقات القائمة بينها، وهي عالقات 

وقوانين ذاتية داخلية، يفقدها العنصر إذا خرج من البنية، ويفقد خالل ذلك كيانه 

فخاصية الكلية تبرز أن البنية ال تتألف من عناصر  ة،األكبر الذي تحدده البني

خارجية تراكمية مستقلة عن الكل، وليس المهم في النسق العنصر أو الكل بل 

 2 .العالقات القائمة بين العناصر

    transformationالتحول  – 2

هذه البنية ليست جامدة وإنما متحولة ،حيث يتولد عن البنية عدد من 

التحويلية التي تهضم من خاللها المادة الجديدة باستمرار، فالجملة يتولد العمليات 

عنها عدد كبير من الجمل التي تبدو جديدة تماما مع أنها ال تخرج عن قواعد 

خاصية التحوالت توضح القانون الداخلي للتغي رات داخل  النظم اللغوي للجملة،

 3 .دائمة التحول البنية التي ال يمكن أن تظل في حالة ثبات ألنها

 :  reglage-autoاالنتظام الذاتي ) التحكم الذاتي (  – 3

يتم التحول بفضل االنتظام أو التحول الذاتي للبنية، حيث ال تحتاج إلى 

شيء خارجها لتكسب عملياتها التحويلية صيغة مشروعة، فال تحتاج الجملة إلى 

                                                
 محاضرات في األلسنية العامة، فارديناند دي سوسير،  - 1
، ص: 1985، 4ينظر: البنيوية، جان بياجيه، تر: عارف منيمنه ووبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت، ط:  - 2

8. 
 .8ص:  ينظر: البنيوية، جان بياجيه، - 3
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مصداقيتها، و إنما تعتمد مقارنتها مع أي وجود عيني خارج عنها لكي يقرر 

فخاصية التنظيم الذاتي تمكن  على أنظمتها اللغوية الخاصة بسياقها اللغوي .

البنية من تنظيم نفسها بنفسها كي تحافظ على وحدتها واستمراريتها. وذلك 

 1 .بخضوعها لقوانين الكل

وأول من ارتأى إلى هذه الدراسة هو زعيم المدرسة البنوية )دي 

 سويسر(.

 شأة المدرسة:ن-5

 ،ي النظرية اللسانية ومناهج بحثهاأسهم دي سويسر إسهاما كبيرا ف

وواصل تالميذته المسيرة، فجمعوا المحاضرات التي كان يلقيها على طلبته في 

(   charles ballyوهما )شارل بارلي 1911 -1906جامعة جنيف ما بين 

، 1870- 1946( sechehaye   albert)آلبارت سيشهاي، و1947 – 1865

ومنهم من أرجع هذا االمتداد إلى كل من هنري فاري  وروبارت كوديل 

 2 ،فهؤالء أسسوا لهذه المدرسة وبنوها انطالقا من أسس وقواعد )دي سويسر(.

  موضوعها:

، فال نجد هو الدراسة العلمية للسان البشريإن ما جاء به )دي سويسر( 

الموضوع كالسنسكريتية واليونانية القديمة و في الواقع دراسة سابقة حددت هذا 

الالتينية، فموضوع اللسانيات الذي حدده ) دي سوسير( يختص بدراسة اللسان 

وليس  البشري كهدف في حد ذاته، فهو قال بدراسة اللغة من ذاتها وألجل ذاتها

ر( إلى اللسانيات كمنظومة يسدي سووينظر ) ،كوسيلة للحصول على المعارف

 laالمتواضع عليها لتأدية غرض معين وهو التبليغ  les signesة  من األدل

communication. 3 

وبفضل هذا ابتعدت اللسانيات تدريجيا عن الدراسة المعيارية واقتربت 

في الوقت ذاته من العلوم الدقيقة، فأصبح اللساني يالحظ اللغة ليصفها تماما كما 

عبد الرحمان الحاج صالح :هو في حد يفعل العالم في مخبره، فاللسان كما يقول 

ذاته نظام من األدلة المتواضع عليها ...هو نظام من الوحدات يتواصل بعضها 

                                                
، وينظر: اللسانيات وتحليل النصوص، رابح بوحوش، دار الكتاب العالمي، 8ينظر: البنيوية، جان بياجيه، ص:  - 1

 .43، ص: 1ط: 
 .119ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 2
، 1983، 2ينظر: علم اللغة الحديث، المبادئ واألعالم، ميشال زكريا، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط: - 3

 .225ص: 
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ببعض على شكل عجيب وتتقابل فيما بينها في المستوى الواحد التقابل الذي 

  لواله لما كانت هناك أدلة.

ع من وض تيفهو إذن بهذا االعتبار نظام بني بناء محكما ليؤدي الوظيفة ال

ه هذ-أجلها وهي التبليغ، وهدف اللساني هو الكشف عن أسرار هذا النظام 

عية لطبيافـ )دي سويسر ( وضع األسس األولى لدراسة البنوية لأللسنة  -البنية

ا كله وأصبح مفهومها محوريا لها، بل أصبحت العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هذا بنوي وصار هو المهيمن علىتستعمله في تحليالتها فاستحوذ االتجاه ال

  المجال من المعرفة اإلنسانية ولمدة طويلة.

 ،قتهنفسه وقوانينه الداخلية وعال فالبنية إذن كيان متحكم يعتمد على

كل ويمكنه أن يستوعب غيره فالبنية هي ما يكشف عنها التحليل الداخلي ل

 العناصر والعالقات القائمة بينها.

 )تابع للمدرسة البنيوية(:ثنائيات دي سويسر 

 :تعريف مصطلح الثنائيات-1

لى ير إهي مجموعة من األزواج أو المسائل الثنائية المتعارضة، حيث لجأ سوس

  .طرح الفكرة وما يقابلها ليوضح المبادئ األساسية لنظريته اللغوية

 

 ثنائيات دي سوسير:-2

 والكالم:واللسان اللغة -1

ق دي سوسير في هذا الشأن   :بين ثالثة مصطلحات فر 

ظاهرة إنسانية لها أشكال متعددة تنتج من الملكة اللغوية،  :Langage /اللغة *

، التي يتواضع عليه الناس صوتية، والصرفية، والتركيبيةأو هي تلك القواعد، ال

وتتموضع بشكل ال شعوري على مستوى أدمغة المتكلمين من المجموعة 

 1 .اللسانية الواحدة

 هو جزء معين، متحقق من اللغة بمعناها اإلنساني   :Langue /اللسان *

 الواسع، وهو اجتماعي، عرفي، مكتسب. ويشكل نظاما متعارفا عليه داخل

 جماعة إنسانية محددة مثال ذلك :

 

                                                
 .115ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 1
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 1 .اللسان العربي، الفرنسي 

مفهوم فردي ينتمي إلى اللسان، ويشمل ما يعتري أداَء  :Parole /الكالم *

الفرد للسان من مالمَح فردية أو هو اإلنجاز الفعلي للغة؛ وهو عبارة عن سلسلة 

صوتية يتصل بعضها بعضها اآلخر اتصاال وثيقا، فنحن ال نتكلم أصواتا منفردة 

 2و إنما كلمات وجمل وملفوظات. 

انب عضوي، وجانب نفسي. وحركة وتتشكل آلية الكالم من جانبين: ج

الكالم تبدأ من الرباط النفسي أو العقلي الذي سبق االتفاق عليه في عقول 

المتكلمين بين داللة معينة ومجموعة من األصوات ترمز إليها وسرعان ما تنتقل 

إلى عملية عضوية عن طريق إشارات عصبية يرسلها العقل إلى الجهاز النطقي 

ب وفي الحال تبدأ مهمة الجهاز النطقي الذي يصدر إلنتاج الصوت المطلو

أصوات متتابعة مسموعة تنتقل عن طريق الموجات الصوتية أذن السامع وأذن 

السامع بدورها توصل الرمز الصوتي الذي استقبله إلى العقل الذي يعطي هذه 

 3 الرموز ومدلوله أسواء اتفق الفهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم ال.

ملة بج – "Parole" والكالم "Langue" سوسير بين اللغة المعينةومي ز 

 من المميزات المستقلة:

اللغة نظام من المواضعات والعالمات، التي يشترك فيها جميع أفراد مجتمع -1

لغوي معين، وتتيح لهم من ثمة االتصال اللغوي فيما بينهم. وأما الكالم، فهو 

 4 فسها، أي التمثيل المادي اللفظي للغة.كالم الفرد، أو المنطوقات الفعلية ن

 .لفعلتتميز اللغة عن الكالم تميز ما هو موجود بالقوة وما هو موجود با-2

 

 

اللغة نظام اجتماعي، وجوهري، ومجرد، ومستقل عن الفرد، بعكس الكالم -3

 5 الذي يتوقف على اإلرادة والذكاء عند الفرد.

 المتسم بالتنوع الفردي. تتسم اللغة بالثبات، على عكس الكالم-4

                                                
 .115ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 1
 .116ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
 .18ينظر: مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، ص:  - 3
 .331-329ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوشن، ص:  - 4
 .330ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 5
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وعلى أساس هذا التمييز بين طبيعة اللغة، والتنوع الفردي للغة، رأى 

سوسير أن نظام اللغة هو الموضوع الصحيح للدراسات اللغوية؛ ألنه يشتمل 

على أنماط منتظمة، يرغب علماء اللغة البنيويون في اكتشافها ووصفه، كما 

على أنها نظام من العناصر  رأى أن كل لغة ينبغي أن تصور وتوصف

المترابطة، على المستويات الداللية والنحوية والصوتية، ال على أنه تراكم من 

 1 كيانات قائمة بذاتها.

 الدال والمدلول: -2

للداللة على الكلمة لفظا  Signe يستخدم دي سوسير مصطلح عالمة

 2 :هماومعنى، والرمز اللغوي له وجهان، ال ينفصل أحدهما عن اآلخر، 

وهو الصورة الصوتية، فالدال فهو المكون الصوتي للعالمة  Signifiant الدال

)الصورة السمعية(/ سلسلة األصوات للكلمة.(، مثال: الدال )كلمة َشَجَرة( يتكون 

 3 ت(.-فتحة -ر -فتحة -ج -فتحة -من سلسلة األصوات )ش

تعب ر عن التصور وهو الصورة المفهومية أو الذهنية التي  Signfié والمدلول

 4.الذهني لذلك الدال

ة، باقتران الصورتين الصوتية والذهني signification الداللة وتتم

 .وبحصولها يتم الفهم

ذهنيا  صوراومن هنا فإن العالقة اللغوية ال تربط شيئا باسم، إنما تربط مت

 )مدلول( بصورة صوتية )دال(. أي )اللغة ال تسمي العالم بل هي عملية

  زية للعالم(.ترمي

يقرر سوسير أن اللغة نظام من العالمات، والنظام في أبسط تعريف له 

هو مجموعة من العناصر التي ترتبط لتشكل كال كامال، وبما أن اللغة نظام فإن 

يتكون من ارتباطات عناصره المكونة وهي العالمات. وعليه، يبحث علم اللغة 

 5 بها هذه العالمات لتشكل النظام.العالمات اللغوية والعالقات التي ترتبط 

إن العالمة اللسانية ال تربط شيئا باسم , بل تصورا  يقول دي سوسير: "

بصورة سمعية، وهذه األخيرة ليست الصوت المادي الذي هو شيء فيزيائي 

                                                
 .330ينظر: المرجع نفسه، ص:  - 1
 .331-329ينظر: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، نور الهدى لوشن، ص:  - 2
 .127ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 3
 .88ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، ص:  - 4
 .89ص:  ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، - 5
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ويمكن تشبيه اللغة بورقة يكون  ... صرف، بل هي الدفع النفسي لهذا الصوت

وجهها اآلخر، وال نستطيع فصل أحد الوجهين من الفكر وجهها األول والصوت 

دون اآلخر في آن. واألمر نفسه بالمقياس إلى اللغة، إذ ال يمكن عزل الصوت 

عن الفكر وال الفكر عن الصوت، كما أننا ال نصل إلى ذلك إال بتجريد يؤدي بنا 

 1 إلى علم النفس الصرف، أو إلى علم التصويتية الصرف".

 كلمة َرُجلُ : مثال

الدال: ) األصوات المؤلفة للكلمة: الصوامت 

 (والصوائت

المدلول: معنى الكلمة ) صفات 

 ( الرجل

 ر+َ+ج+ُ+ل+  
إنسان+ ذكر+ بالغ+ 

 ............+عاقل

 : le signe arbitraireاعتباطية الدليل

( أو   arbitraireويرى سوسير إلى أن العالمة اللغوية اعتباطية)

)اصطالحية(، بمعنى أنه ال يوجد ارتباط طبيعي، بين الدال والمدلول )الكلمة 

وما تشير إليه الكلمة(، )مثال ليس ثمة عالقة ذاتية بين الشجرة كفكرة في الذهن 

أو كوجود مادي في الواقع وبين األصوات المكونة لكلمة شجرة(. ولو كان هناك 

تسمية األشياء، ولكانت مثال الكلمة التي  ارتباط طبيعي لما اختلفت اللغات في

 2 تعبر عن الشجرة في العربية هي ذاتها في اإلنجليزية.

إن الرباط الذي يجمع بين الدال والمدلول من نوع اعتباطي ؛أي من قبيل 

التواضع واالصطالح واالتفاق بين الناس.فـ) دي سوسير ( يطلق على الدليل 

التصور  أو الصورة السمعية والمعنى أو المجموع الناتج عن اشتراك اللفظ

ألن األول ) الدال ( يفرضه المجتمع على المتكلمين  ؛الذهني ،وكالهما اعتباطي

بصفة تعسفية والثاني راجع إلى التجربة اللغوية .مثال :فكرة أخت ال تربطها أية 

عالقة داخلية بمجموع األصوات اآلتية ) أ ،خ ، ت( التي تلعب دور الدال، 

 .soeur  /sister3 ن يمكن أن نمثلها بكلمات أخرى مثل :فنح

إن طبيعة الدال الصوتية هي التي تمنح الكالم الطابع الخطي  خطية الدال:

فالتعبير الصوتي خالف الصورة أو الرسم.يحدث ضروريا في الزمان وتدرك 

                                                
 .89ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، ص:  - 1
 .89ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، ص:  - 2
 .90ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، ص:  - 3
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بالسماع كالسلسلة على شكل خط مما يمنع عنها كل ما يشبه اآلنية ) أي نطق 

صوتين في آن واحد وهذا ال يمكن(أو التكرار ) تكرار نفس األصوات عند 

النطق( والترتيب مثل بحر، حبر، حرب، فهي كلها مركبة من الحروف نفسها 

لكنها تختلف في معانيها.وعلى عكس المعبرات المرئية التي تقرأ عبر المكان 

فإن الدوال السمعية ال تعتمد إال على الخط الزمني بحيث تأتي عناصرها متتالية 

مثيلها وفقا ألنظمة الكتابة لتكون سلسلة ويظهر هذا عندما نستعين بالكتابة لت

العالمية ، كل هذه األنظمة المعروفة استبدلت بالتسلسل الزماني ،الخط المكاني 

 1 العتمادها على الخط الكتابي في أشكالها.

 الوصفي والتاريخي: -3

من الناحية التاريخة بين بعدين أساسيين في الدراسة ميز دي سوسير 

( التي تعالج فيها Synchroniqueالتزامنية ) اللغوية، البعد األول هو الدراسة

اللغات بوصفها أنظمة اتصال تامة في ذاتها في نقطة زمنية معينة، والبعد الثاني 

( )التاريخية( التي تعالج تاريخيا عوامل diachroniqueهو الدراسة التعاقبية )

ء التغير التي تخضع لها اللغات. ومن هنا فإن موضوع علم اللغة وصف كل شي

 2 للغة في فترة زمنية معينة. staticيرتبط بالجانب السكوني 

أي أنه ميز بين منهجين في الدراسة اللغوية أولهما المنهج الوصفي وهو 

المنهج الذي يصف اللغة ويفحص ظواهرها ومظاهرها، مثال الدراسة الصوتية 

والتركيبية الخاصة بلغة معينة، فهذا المنهج يكتفي بوصف لغة من اللغات عند 

يبحث في اللغة  شعب من الشعوب أو لهجة من اللهجات في وقت معين، أي أنه

بحثا عرضيا ال طوليا ويصف ما فيها من ظواهر لغوية مختلفة ويسجل الواقع 

 3اللغوي تسجيال أمينا.

فالمنهج الوصفي يقوم على أساس وصف اللغة في مستوياتها المختلفة،  

أي في نواحي أصواتها ومقاطعها وأبنيتها وداللتها وتراكيبها وألفاظها أو في 

وال يتعدى مرحلة الوصف بشرط أن يكون مختصا بفترة  بعض هذه النواحي،

 4 محدودة من تاريخ لغة من اللغات وفي مكان محدود.

                                                
 .89ينظر: محاضرات في األلسنية العامة، سوسير، ص:  - 1
 .15، ص: 2000اإلبراهيمي، دار القصبة، الجزائر، ينظر: مبادئ في اللسانيات، خولة طالب  - 2
، وينظر: المدخل إلى مناهج البحث العلمي، 45ينظر: المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد علي بالسي، ص:  - 3

 .2006محمد محمد قاسم، دار المعرفة الجامعية، مصر، 
 .54-52 ينظر: في المناهج اللغوية وإعداد األبحاث، صالح بلعيد، ص: - 4
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 لباحثالمنهج الوصفي التقريري: الذي يكتفي فيه ا -أز بين نوعين ومي  

 .بالوصف دون التعليل والتفسير

المنهج الوصفي التفسيري: الذي يعني تفسير الظواهر بعد وصفها  -ت

مثل تعليل خشونة صوت الرجل ونعومة صوت المرأة  وتحليلها

 1 والطفل.

والفرق بين الوصف والتفسير "أمر أساسي، وهو ما يدل في االستعمال 

 .2الشائع في اللسانيات الوصفية بالتعارض مع اللسانيات التطورية"

 فاللسانيات الوصفية تعتمد على مبدأ الوصف عند كل مرحلة من مراحل

 حث عناللسانيات التطورية فتعتمد على مبدأ التفسير عند البالدراسة، أما 

 مظاهر التطور وأسبابه ونتائجه، وهذا ما يميز كل منهما عن اآلخر.

يرتكز المنهج الوصفي على: التجريد والتعميم، الزمان، والمكان، و

 3 ومستوى األداء.

 يد.التقع-التصنيف-يقوم المنهج الوصفي على: االستقراءوأما خطواته ف

هو تتبع أية ظاهرة لغوية في لغة ما حتى أقدم والمنهج التاريخي ف 

عصورها والتي نملك منها وثائق ونصوصا لغوية، أي أنه عبارة عن بحث 

التطور اللغوي في لغة ما عبر القرون، مثال دراسة أصوات العربية الفصحى 

الفراهيدي دراسة تاريخية يبدأ من وصف القدماء لها أمثال الخليل بن أحمد 

وسيبويه، وتتبع تاريخها منذ ذلك الزمان حتى العصر الحاضر، فأساس العمل 

بالمنهج التاريخي هو تتبع الظاهرة اللغوية على فترات متعددة من الزمن بقصد 

 4 التعرف على ما أصاب اللغة من تغي ر أو تطور.

ية دراسة وميدان الدراسة التاريخية أن المنهج التاريخي يدرس اللغة المعن 

تاريخية من حيث مفرداتُها وقواعد تنظيمها واتجاهات أساليبها في مراحلها 

التاريخية المختلفة، فيتتبع اللغة منذ عصرها الطفولي كيف كانت المفردات فيه 

ومعانيها، وكيف كانت القواعد التي تنظم الكلمات من أحوال إعرابية وصرفية 

                                                
 .46ينظر: المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد علي بالسي، ص:  - 1
، وينظر: اللسانيات العامة الميسرة، سليم 46ينظر: المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد علي بالسي، ص:  - 2

 .23، ص: 1990بابا عمر، الجزائر، 
، وينظر: في مناهج البحث اللغوي، 59، 58بلعيد، ص: ص: ينظر: في المناهج اللغوية وإعداد األبحاث، صالح  - 3

 .53، ص: 2003عبد الجليل مرتاض، دار القصبة، الجزائر، 
 .21، ص: 2002، 3ينظر: المستشرقون والمناهج اللغوية، خليل أحمد عمايرة، دار وائل، األردن، ط:  - 4
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المعاني وما تقتضيه من أحكام لغوية واشتقاقية وأحوال التركيب، وصالتها ب

ويمر عبر مراحل مختلفة إلى أن يصل إلى العصر الحاضر متتبعا في ذلك كل 

التطورات والتغيرات التي مرت بها والعوامل التي أث رت فيها ونتائج ذلك كل ه، 

ومن سماته أنه يقوم على الجانب المكتوب من اللغة ألن المادة المنطوقة لمرحلة 

ابقة ال تتوفر لدى الباحث، ألن وسائل التسجيل لم تخترع إال حديثا، زمنية س

وليس أمام الباحث إال أن يلجأ إلى الكتابة ولكنها تبقى عاجزة عن تمثيل 

 1المنطوق تمثيال صحيحا.

وهدف المنهج التاريخي هو التعليم ومعرفة المشكالت التي يعاني منها  

 درجةبأيسر السبل فهو تعليمي بال الدارس الذي يرغب في اكتساب لغة جديدة

 األولى.

 2 الفرق بين المنهج الوصفي والتاريخي: -

 المنهج التاريخي المنهج الوصفي

يصف اللغة ويفحص  -

 ظواهرها.

 علم اللغة الوصفي ساكن. -

وظيفته األولى هي  -

 الوصف.

يبحث في وقت معين  -

 عرضيا.

عالم اللغة الوصفي كل  -

اللغات عنده متساوية 

 الخصائصومشتركة 

 يتتبع تطور اللغة عبر الزمن. -

علم اللغة التاريخي يتميز  -

 بفاعلية مستمرة.

وظيفته عرض التغيرات  -

 اللغوية.

يبحث اللغة طوليا عبر عصور  -

 مختلفة.

عالم اللغة التاريخي اللغات عنده  -

متفاوتة األهمية تبعا لمدى 

انتشارها وسهولة معرفة 

 تاريخها الماضي.

ن المنهجين مهم في الدراسة اللغوية، فال يمكن ونخلص إلى أن  كل م 

الفصل بينهما ألنهما متكامالن، وال ينبغي الخلط بينهما ألن لكل منهما أسسه 

                                                
ية مفيدة في كتاب: في المناهج اللغوية وإعداد ينظر تطبيقات على المنهج التاريخ بالتفصيل مع أمثلة توضيح - 1

 .48، و ينظر: المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد علي بالسي، ص: 47-41األبحاث، صالح بلعيد، ص: 
 .49ينظر: المدخل إلى البحث اللغوي، محمد السيد علي بالسي، ص:  - 2
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ومبادؤه التي يتميز بها عن اآلخر، فالمنهج اآلني ساكن والمنهج الزماني حركي 

 تطوري.

 

 

 العالقات االستبدالية والعالقات التركيبية: -4

 ، هذهاالستبدالي، العمودي/ المحور التوزيعي، التركيبي، الترابطيالمحور 

 :الثنائية هي ملخص تفريق دي سوسير بين

لذاكرة والتي تشكل محورا شاقوليا المجموعات اللغوية المتوافرة في ا -

 .Paradigmatique 1 استبداليا

 نظمياوالمجموعات اللغوية الحاضرة في الجملة والتي تشكل محورا أفقيا -

 Syntagmatique . 

فاللغة مستودع من العالمات، هذه العالمات ترتبط مع بعضها البعض        

بعالقات، فإذا نظرنا إلى هذه العالقات من خالل تتابعها نجد أن  العالقة 

الموجودة هي العالقة التركيبية، فالعالقات التركيبية هي: "عالقات توجد بين 

حد، وتكون متقاربة ضمن منطوقة معينة أو عبارة وحدات تنتمي إلى مستوى وا

 .2معينة أو مفردة معينة"

فالكلمات ال تكتسب قيمتها إال من خالل تقابلها مع الكلمات األخرى   

 المجاورة لها في التركيب.

ومن هنا نقول أن  مفهوم التركيب "ال ينطبق على الكلمات فحسب بل على 

المقاييس واألصناف كافة )الكلمات  مجموع الكلمات والوحدات المعقدة من

 .3 المركبة والمشتقة، أقسام الجملة والجمل كاملة("

فمثال: كان البحر هائجا نجد عالقة تركيبية بين ثالث وحدات وهي كان 

والبحر وهائجا، أما على مستوى المفردات فتتمثل هذه العالقة في إدماج بعض 

الفنولوجية المتعارف عليها في الصوامت في أنساق تركيبية حسب القوانين 

تكوين مفردات اللغة، مثل: محمد التي تعني الترابط بين الوحدات المكونة لها 

 وهي: الميم والحاء والميم والدال.

                                                
 .29ينظر: مدخل إلى اللسانيات، محمد محمد يونس علي، ص:  - 1
 .36ينظر: النظرية األلسنية، فاطمة الطبال بركة، ص:  - 2
 .150محاضرات في األلسنية العامة، فارديناند دي سوسير، ص:  - 3
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أما العالقات الترابطية فيطلق عليها أيضا االستبدالية، ألنه يمكن استبدال  

ت االستبدالية "تنتمي الوحدات اللغوية بوحدات أخرى في سياق واحد، فالعالقا

إلى مجموعات فرعية تتكون من وحدات يمكن أن تؤدي وظيفة نظمية واحدة 

في موضع معي ن من المنطوقة، أي أن  كل  واحدة منها يمكن أن تحل محل  أي  

 .1واحدة من أخواتها"

و  وهفمثال في : تعليم، وعلم، وتعل م ، وغيرها بينها عنصر مشترك أال

 الجذر)علم( .

ى ر إلولكي يتم إدراك معنى ما يرد في الجملة من كلمات البد  من النظ

ريق، الط العالقات التركيبية والترابطية معا، فإذا قلنا ضاعت قطعة نقدية في

وع نفقطعة نقود نستخلص معناها من العالقات التركيبية، ولكننا ال نعرف 

بية أو ذه ل قطعة نقديةالقطعة إال من خالل العالقات الترابطية بكلمات أخرى مث

 فضية وغيرها.

 ثبوت العالمة وتغيرها -5

تفرض علينا من الخارج ويكتسبها  ثابتة ومستقرة إلى حد ما؛العالمة 

ال يمكن أن تتغير أو تستبدل  الفرد بطريقة سلبية ويكون ذلك عادة في الطفولة؛

اللغوية قبل  تبعا لمزاج الفرد وأن أي ابتكار خارج البد له من موافقة الجماعة

شيء عابر  -ملك لهم، الكالم: ة؛ نتاج الجماعة وأن تجد طريقة إلى نظام اللغ

نشاط متعمد مقصود؛ يتسم بالفردي، "فال يمكن تبديل الدال الذي  سريع الزوال؛

 ألنه ملك للجماعة اللغوية.2تنتقيه اللغة بغيره"

فالعالمات تميل إلى الثبوت ألن ثمة قوى تعمل على منع التغي ر اللغوي 

فرضا وعلينا والتبدل االعتباطي، ألنها عبارة عن موروث تاريخي يفرض نفسه 

تقبله، فال يمكن أن تتغير اللغة فجأة، ألن األفراد ال يشعرون بالقوانين التي تحكم 

 3 . اللغة، وبالتالي ال يستطيعون تغييرها

العالمة اللغوية ثابتة ألنها عاجزة عن تغيير نفسها وليس بإمكان الفرد أن ف 

، لزمنيغيرها، ومتغي رة ألنها تواكب التطور، فتتغير بصورة تدريجية عبر ا

 ويكون هذا التغي ر على مستوى المفردات والمعاني.

                                                
 .36ينظر: النظرية األلسنية، فاطمة الطبال بركة، ص:  - 1
 .93محاضرات في األلسنية العامة، فارديناند دي سوسير، ص:  - 2
 .128ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 3
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فالتغي ر "يوحي أن  األمر إنما يتعلق وبشكل خاص بالتغيرات الصوتية  

، فالتغي ر الذي يطرأ على 1تصيب الدال أو تلك التي تصيب تصور المدلول"التي 

 اللغة قد يكون في مفرداتها، وقد يكون في معانيها.

سوسير هو أول من وضع معالم األفكار اللسانية الجديدة ونخلص إلى أن   

مة ن قيمووضح مفاهيمها من خالل التمثيل والتوفيق بين المتناقضات، وبالرغم 

يخي ظل مهيمنا م، ألن التفكير التار1929تركه إال أن  آراءه لم تشتهر إال بعد ما 

 على العقول خالل القرن التاسع عشر.

 لنظرية سوسير أن تظهر إال عندما تفطن لقيمتها رومان  ولم يكتب

 جاكبسون ونيكوالي تروبتسكوي واطلعا على نظريته، وعرضت هذه النظرية

م، ثم 1920تمر الدولي للسانيات المنعقد في الهاي ألول مرة أمام أعضاء المؤ

 توالت الترجمات حول كتابه )محاضرات في األلسنية العامة( إلى مختلف

 اللغات، وانتشرت أفكاره إلى مختلف أقطار العالم.

وبالرغم من كل ما قدمه وما توصل إليه إال أن ه لم يسلم من االنتقادات 

 2 الموجهة ألعماله، ونلخصها في:

الم، الك عد  الصوت ظاهرة فيزيائية ال تنتمي إلى النظام اللغوي، بل إلى -

ب وهنا كان يحاول إرساء دعائم علم الفنولوجيا، وبذلك أهمل الجان

رى، الوظيفي ولم يأت بمصطلح للدراسة التي تتناول وحدات الدال الصغ

 بل اعتمد على المنهج الوصفي وأهمل المنهج الوظيفي.

يك بادئ العامة واللسانيات اآلنية ميز بين الفونتعند مناقشته للم -

ك ونتيوالفنولوجيا، ووقع في الخلط بينهما، وأدرج الفنولوجيا ضمن الف

 تارة وضمن الفنولوجيا تارة أخرى.

ن ا ضمكما ذهب إلى أن  الجمل الملفوظة ال تتشابه إطالقا، ولهذا عد ه -

نه ام، ألالنظام اللغوي العوليس ضمن  -أي الكالم–نتاج اإلرادة الفردية 

 لم يمي ز بين الجمل باعتبارها أشكال نحوية من جهة، وباعتبارها

 ملفوظات تتحقق من خاللها الجمل في الكالم من جهة أخرى، هذا من

 جهة التركيب.

                                                
 .97محاضرات في األلسنية العامة، فارديناند دي سوسير، ص:  - 1
 .134، 133ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 2
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معنى، و الأما في مجال الداللة، فإنه نادى بأولوية القيمة على الداللة أ -

 ر نوعا ما ولم يتقدم بسرعة.وهذا ما جعل علم الداللة يتأخ

أول  كان ولكن مهما يكن من أمر، وبالرغم ما وجه له من انتقادات إال أنه

ين بيعة من أثبت أن  اللغة نظام قائم بذاته، كما كان أول من أحدث القط

 اء بها،جلتي اللسانيات اآلنية واللسانيات التاريخية، وغيرها من المفاهيم ا

نية على من جاء بعده، حيث تأسست نظريات لساوكان لنظريته أثر كبير 

عرفت فيما بعد بالمدارس اللسانية محلقة براغ ومدرسة كوبنهاغن 

 وغيرها.

 المحاضرة الثالثة: حلقة موسكو:

تأسست هذه الحلقة التي سماها نقادها أيضا بمالمدرسة الشكالنية الروسية 

رومان جاكبسون م، على يد مجموعة من الباحثين على رأسهم 1915عام 

( الذي كان مولعا بعلم اللغة التاريخي ودراسة اآلداب ونقد 1982ـ 1896)

األساليب وبالفلكلور، إلى جانب االهتمام بتحليل الشعر ونقده وبالموسيقى، ومن 

(، وعالم 1930ـ 1893أعالمها أيضا الشاعر الروسي فالديمير ماياكوفسكي )

( الذي التحق بالحلقة سنة 1955ـ 1884اللغة الروسي سيرجي كارتشفسكي )

بعد أن تتلمذ في جونيف على يد دي سوسير، وقد كان التحاقه عامال  1917

بارزا في نقل آراء دي سوسير وبثها في المدرسة الوليدة، فتلقف جاكبسون تلك 

اآلراء والمبادئ وأسس عليها أعماله فيما بعد مع مراجعات وتعديالت وانتقادات 

    1 في أحيان أخرى.

وقد مرت الحلقة بثالث مراحل أساسية، تتمثل األولى: في تأسيس حلقة 

موسكو اللسانية وتلقي آراء سوسير، أما الثانية فكانت مع الهجرة إلى 

واإلسهام في تأسيس حلقة براغ اللغوية مع  1920تشكوسلوفاكيا سنة 

رية ( وهنا بدأ االجتهاد في تلقي اآلراء السوسي1938ـ 1890تروبتسكوي )

ونقدها وطرح البدائل، أما المرحلة الثالثة فإيذانها الهجرة إلى الواليات المتحدة 

األمريكية بعد الغزو األلماني لتشكوسلوفاكيا، حيث استقر جاكبسون في معهد 

                                                
، ص: 2004ة، دمشق، ينظر: النظرية البنائية، جوناثان كالر، تر: رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقاف - 1

146. 
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( وتفرغ لدراسة قضايا اللسانيات العامة MITماساشيوست للتكنولوجيا )

   1 وتعليمية اللغات السالفية وآدابها.

الشكالنية الروسية، م 1915التي تكونت عام نبثقت عن حلقة موسكو وا

أهم ممثليها البارزين رومان جاكبسون الذي أثرى اللسانيات بأبحاثه ومن 

الصوتية والفونولوجية، كما أغنى الشعرية بكثير من القضايا اإليقاعية 

وازي، والصوتية والتركيبية، والسيما نظريته المتعلقة بوظائف اللغة، والت

والقيمة المهيمنة، والقيم الخالفية ، وتفرعت عنها أيضا حلقة أبوياز، والتي كان 

  2 أعضاؤها من طلبة الجامعة.

ويعد "رومان جاكبسون" من أبرز رواد هذه الحلقة، إذ استطاع أن 

يؤسس لنظريات لغوية هامة أسهمت في بناء الدرس اللساني الحديث؛ فقد كان 

عضوا مؤسسا لحلقة موسكو اللغوية، حيث تكشف جميع كتاباته عن مركزية 

النظرية اللغوية في فكره، وخاصة تأثير سوسير، انتقل جاكبسون إلى 

سلوفاكيا، وساعد على تأسيس حركة براغ اللغوية المؤثرة، وبسبب الغزو تشك

م، سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية عام  1939النازي لتشكسلوفاكيا عام 

وقد وظف رواد هذه الحلقة المكتسبات اللسانية وطبقوها على  "، 194

لفونولوجية النصوص األدبية خاصة الشعرية منها، وذلك بتوظيف المستويات ا

والصوتية واإليقاعية والتنغيمية، ودراسة البنية الصرفية ورصد مستويات 

الداللة والتركيب، باإلضافة إلى تطبيقها على السرد، كما فعل "بروب" في 

 3 كتابه "مورفولوجيا الخرافة.

وكانت تستند أعمالهم على المقاربة البنيوية اللسانية التي تعنى بدراسة 

تحليل بنيات الشخصيات بطريقة بنيوية،  الشعر والحكاية، وكذلكبنيات السرد و

ولم تكن أعمال رواد الحلقة تقتصر على دراسات معينة، بل كانت موزعة على 

عدة تفرعات لسانية، فقد اهتم "جاكبسون" بقضايا الشعر واللسانيات العامة، 

أولى وخصوصا ما تعلق بالتواصل والصوتيات، أما "فاالديمير بروب" فقد 

                                                
 7، ص: 1ينظر: النظرية الشكالنية في األدب والنقد والفن، جميل حمداوي، جامع الكتب اإلسالمية، مج: - 1
 .8ص:  ألدب والنقد والفن، جميل حمداوي،ينظر: النظرية الشكالنية في ا - 2
 .8 ينظر: النظرية الشكالنية في األدب والنقد والفن، جميل حمداوي، ص: - 3
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عناية كبيرة للحكاية الروسية العجيبة، فوضع لها مجموعة من القواعد 

المورفولوجية القائمة على الوظائف والعوامل، وقد شكلت حلقة موسكو اللسانية 

أبوياز" التي يقودها "فيكتور شلوفسكي" "التي يتزعمها جاكبسون رفقة جماعة 

 1 .المدرسة الشكلية التي تعرف بالشكالنيين الروس

 2 ويمكن تلخيص مرتكزاتها في: 

 وما االهتمام بخصوصيات األدب واألنواع األدبية؛ أي البحث عن األدبية-1

 يجعل األدب أدبا.

ة قاربالتركيز على شكل المضامين األدبية والفنية، ودراستها في ضوء الم-2

 الشكلية المحايثة.

اسية السيووالتاريخية استقاللية األدب عن اإلفرازات والحيثيات االجتماعية  -3

 واالقتصادية؛ أي دراسة األدب باعتباره بنية مستقلة.

 التركيز على التحليل المحايث قصد استكشاف خصائص النص األدبي.-4

 التوفيق بين آراء "بيرس" و"سوسير" حول العالمة.-5

 استعمال مصطلح السيميوطيقا بدل توظيف مصطلح السيميولوجيا.-6

 بالسيميوطيقا المعرفية، واألشكال الثقافية.االهتمام -7

 التشديد على خاصية االختالف واالنزياح بين الشعر والنثر. -8

 تها.اإليمان باستهالك األنظمة وتجددها وتطورها باستمرار من تلقاء ذا-9

وجهت قد تفعدم االكتفاء باألعمال القيمة والمشهورة أثناء التطبيق النصي، -10

 ميع األجناس األدبية مهما كانت قيمتها.الشكالنية إلى ج

والشكل هو: "مجموع العالقات المعقودة بكل عنصر داخل النسق، 

 .3ومجموع هذه العالقات هو الذي يسمح لعنصر ما بأداء وظيفته اللغوية"

والجانب الشكلي في النص هو المهم، وبالتالي موضوع الدراسة عند 

 4 الصوتية وما يتبعها من نظم ومقطع وقافية.الشكالنيين هو الشكل، أي البنية 

                                                
 .12، ص: 1ينظر: النظرية الشكالنية في األدب والنقد والفن، جميل حمداوي، جامع الكتب اإلسالمية، مج: - 1
 .14ص:  ،ينظر: النظرية الشكالنية في األدب والنقد والفن، جميل حمداوي - 2

 
 .13، ص: 2006المدارس النقدية المعاصر، لخضر العرابي، دار الغرب،  - 3
 .13جع نفسه، ص: ينظر: المر - 4



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

55 

 

ده وأهم أعالم حلقة موسكو نجد رومان جاكبسون، الذي نتعرض إلى جهو

 في المدرسة الوظيفي، حيث تمثلت في:

 رومان جاكبسون: نبذة عن حياته.

، ودرس فيها بمعهد اللغات الشرقية ثم 1896ولد ونشأ في موسكو سنة         

بالجامعة المركزية حيث تخصص في اللسانيات المقارنة والفيلولوجيا السالفية 

شارك تروبتسكوي  1915،أسس مع بعض الباحثين نادي موسكو اللساني سنة 

متحدة األمريكية ودرس في وضع أسس البنوية الفنولوجية، سافر إلى الواليات ال

بعد  1983في جامعاتها في نيويورك، كلومبيا، هارفرد...توفي جاكبسون سنة 

 1 أن أمضى حياته في العمل الدائب والبحث المستمر والدراسة الجادة.

 :ارها_ المبادئ األساسية التي كان له الفضل في وضعها والمساهمة في انتش

حاول جاكبسون دراسة سمات جيا:_ السمات السمعية في دراسة الفنولو1

لى عالفونيمات السمعية مستعينا باآلالت الصوتية ،وقد توصل في اعتماده 

  السمات السمعية ، وفي استعمال التضاد الثنائي إلى نتيجتين:

اعتماد إن وصف المصوتات والصوامت استنادا على سمات سمعية يتطلب -

امت فسه بين المصوتات والصومشترك في الوقت ننظام واحد من هذه السمات، 

  ن .في حين ان وصف الفونيمات على أسس منطقية يتم بواسطة نظامين مختلفي

بين  ادلةأن اعتماد نظامية اآلالت الصوتية أتاح مالحظة وجود ارتباطات متب -

ة ديدجأبعاد  الفونيمات لم يكن يعتقد بوجودها من قبل كما توصل إلى اكتشاف

ج لم يكن حدس الباحث يتحسسه بل وتوصل إلى نتائولدراسة الفونولوجية، 

  علمية تنافي هذا الحدس بالذات.

 توصل جاكبسون ومساعدوه إلى_ السمات الكلية في مجال الفونولوجيا: 2

سمة فونولوجية مميزة بوصف النظام  12وضع نظام فونولوجي يحتوي على 

كل  شهذه السمات الفونولوجي الخاص بأية لغة من اللغات اإلنسانية ،وتأخذ 

ا واءه)+، _( أي أن الفونيمات من حيث احتواءها على سمة معينة أو عدم احت

  عليها.

                                                
 .25-15ينظر: النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون، فاطمة الطبال بركة، ص:  - 1



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

56 

 

في  لسنيةاهتم جاكبسون بتطبيق المبادئ الفونولوجية واأل_ البسيكو ألسنية: 3

لغة ة المجال دراسته للغة الطفل واألمراض اللغوية ،وذلك من أجل دراسة وظيف

 دي والطبيعي.بالنسبة لإلنسان العا

وظائف لغوية ،تقوم كل منها على  06يميز جاكبسون _ وظائف اللغة: 4

التركيز على أحد عوامل التواصل الستة؛ )المرسل، المتلقي، القناة، الوضع، 

اك وظائف الرسالة، االسياق( فالوظيفة األساسية للغة هي التواصل غير أن هن

 1 أخرى تتفاعل فيما بينها:

عالية النفاو يطلق عليها مارتيني الوظيفة بيرية )االنفعالية(:_ الوظيفة التع1

ن ع،وهي الوظيفة التي تتمحور حول المرسل أي حول ذات التلفظ حيث يعبر 

 موقف بانفعال معين كغضب وسرور.

لقى لمتتتمحور حول ا_ الوظيفة اإلفهامية )الندائية/ النزوع / التواصلية(:2

األمر اء والتداولية كما يتجلى ذلك في :الند ،وبواسطتها تأخذ الرسالة قيمتها

  إلثارة انتباه المتلقي.

لتواصل مة اتتعلق بالقناة وتهدف إلى إقا_ الوظيفة االنتباهية )إقامة اتصال(:3

تدخل في ،لقي والحفاظ عليه، والتأكد من استغالل دورة الكالم وإثارة انتباه المت

تحية ت المجامالت والمعاملة وعباراهذا اإلطار عبارات المجادلة واألسئلة،وال

 الترحيب.

 ظيفةوهي و_ الوظيفة اللسانية الواصفة )ما وراء اللغة أو تعدي اللغة(: 4

 فسهامتمحورة على السنن وتسمح للمتخاطبين من التأكد من استعمال السنن ن

  .،ومن المعطيات التبليغية نفسها،فهي الحديث عن اللغة بواسطة اللغة 

قد وسالة وهي المتحورة حول الر_ الوظيفة الشعرية )اإلنشائية أو الجمالية: 5

 إلى انصب اهتمام جاكبسون بها بغية تحويل االهتمام من العناصر الخارجية

 العناصر الداخلية للنص.

وتتمحور حول المرجع أو السياق في تجسيد _ الوظيفة المرجعية )التمثيلية(: 6

وضوع الخارجي حيث تظهر في الرسائل ذات المحتوى العالقة بين الدليل والم

الذي يتناول موضوعات وأحداث معينة، وتشكل التبرير األساسي لعملية 

                                                
، وينظر: المدارس اللسانية، 112-109ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 1

 .150-142أحمد عزوز، ص: 



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

57 

 

التواصل، فنحن نتكلم بهدف اإلشارة إلى محتوى معين نرغب في إيصاله إلى 

  اآلخرين ونتبادل آرائهم فيه.

ة رسال بأداءالمرسل تتحقق عملية التواصل على النحو التالي :يقوم          

تشير  المييستقبلها المتلقي، والبد أن تتضمن الرسالة لكي تكون فعالة محتوى ك

غة أو لإليه ،ويعيه المتلقي في الوقت ذاته تقتضي أيضا وجود نظام ) رموز (

  تكون مشتركة كليا أو جزئيا على األقل بالنسبة إليهما .

 Fonctionnalisme : المدرسة الوظيفية.المحاضرة الرابعة

 :براغ حلقة

تأسست حلقة براغ هي واحدة من المدارس الكالسيكية لعلم اللغة البنيوي، 

باسم حلقة براغ اللسانية، وقام بتأسيسها جيل من الباحثين  1926في أكتوبر 

المتأثرين بـأفكار "دي سويسر" و"بودوان دي كورتوناي" وكانت الشخصيات 

الثالثة الروس المهاجرون الذين كانت لهم المشاركة األساسية في هذه الحلقة هم 

رومان  -المعنوية والفعلية لنشاطات الحركة وهم: نيكوالي تروباتسكوي 

وكارسيفيسكي، فقد قدم هؤالء الثالثة في المؤتمر الدولي األول –جاكبسون 

 1 ثالثة أطروحات بلغت صدا وشأنا بعيدين. 1928للسانيات عام 

 نشأتها:

في بداية نشأتها كانت الحلقة تهتم بهذه األطروحات الثالث اهتماما خاصا،        

على أهم أعمال  بعد ذلك قدمت في مؤتمر فقهاء اللغة السالفيين مجلدا يحتوي

ولى منها برامج تعرض أهم خصصت في الثالثة األ ؛أطروحات 9الحلقة 

ث في الدراسات اللسانية وأما الستة المتبقية فأشارت فيها ألهم البح ،أهدافها

 2 السالفية.

يعقد مؤتمر دولي للسانيات، ويقرر فيه إنشاء جمعية  1930وفي عام 

دولية للدراسات الصوتية ويتحقق األمر بالفعل، وفي مؤتمر ثاني للسانيات 

عقدت هذه الجمعية أول اجتماع لها في المؤتمر الدولي  1931بجنيف عام 

وعليه حقق النشاط  بأمستردام )هولندا(، 1932للعلوم الصوتية، في عام 

 3 الصوتي إثبات نفسه وفرضها ودخل رسميا في الدراسات اللسانية.

                                                
 .69، ص: 2008، 1ينظر: مدخل إلى المدارس اللسانية، سعيد شنوقة، المكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، ط:  - 1
 .116ينظر: مناهج علم اللغة من هرمان بأول حتى نعوم تشومسكي، بريجيتهبارتشت، ص:  - 2
 .84ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 3
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 األطروحات الثالثة لحلقة براغ:

 األطروحة األولى: 

ن رة عتتضمن فحصا لمشاكل المناهج المنجرة عن مفهوم اللغة كنظام أو عبا-أ

ثل لمتمبهدف تحقيق مقصود الفرد وا نشاط إنساني منظم، أي ينظم وسائل تعبير

 في التواصل والتعبير.

 ريقةتتضمن التحليل الوصفي )اآلني( للظواهر اللسانية الجارية وهي الط-ب

هذا  فية دة من أجل فهم جوهر وخاصية اللغالوحيدة التي يمكنها أن تمنحنا الع

ن مكاإلطار بالذات لم تضع مدرسة براغ كما فعلت مدرسة جنيف حواجز ال ي

بحث ألنه من جهة براغ ت ، ن المنهج الوصفي والمنهج التاريخاجتيازها بي

لد لذي تتوام ابالدراسة من أجل تعليل التغيرات البد من األخذ بعين االعتبار النظ

سة لدرافيه، ومن جهة أخرى التحليل الوصفي ال يمكنه إبعاد مفهوم التطور )ا

  قديمة أو مهجورة . التاريخية ( باعتبار أن العناصر اللغوية

 هدافولكن أل ،أن ال يستعمل فقط ألهداف تاريخيةأن النحو المقارن ينبغي -ج

و أابة وصفية للكشف عن قوانين البنوية لألنظمة اللسانية سواء كانت ذات قر

 غير ذات قرابة.

طارئة" "ال هذا النوع من القوانين سيسهم في تبديل نظرية التغيرات المنعزلة -د

  التسلسل حسب قوانين األحداث التطورية.بنظرية 

 األطروحة الثانية:

وتخص المظهر الصوتي، إذ ترى المدرسة أنه من الضروري تميز الصوت -أ

 كحدث فيزيائي أو كغرض أكوستيكي أو كعنصر في النظام وظيفي، فالمبدأ

اشرة ر مبالبنوي في النظام الصوتي ال يعطي لألحداث الفيزيائية سوى عالقة غي

ن مكثر ع اللسانيات فعالقات األصوات المتبادلة ضمن النظام هي التي تهم أم

  محتواها الحسي ، ومهام الصوتيات األساسية تتمثل فيما يلي:

 _ وصف النظام الفنولوجي بفضل قائمة األصوات .

من  _ تحديد النظام التنسيقي الخاص باألصوات والمحقق من خالل عدد معين

 الصيغ.

 االستعمال الصرفي من خالل االختالفات الصوتية ._ وصف 

 ب_ تخص دراسة الكلمة أو مجموعة من الكلمات:
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 .طالحيالنظرية االصطالحية: وينظر فيها للكلمة على أنها نتيجة نشاط اص 1 

 النظرية التركيبية :وتهتم بتركيب االكلمات بعضها مع البعض. 2

  حد ذاتها. النظرية الصرفية :التي تهتم بالكلمة في 3

 األطروحة الثالثة:

صوتية ة الوتتفحص الوظائف اللسانية المختلفة ،بصفتها تغيير في البني        

هني الذ والنحوية والصرفية للغة المعينة فاللساني البد أن يميز بين العنصر

وظيفية وال )العقلي ( والعنصر االنفعالي، وكذا التمييز بين الوظيفة التواصلية

  الشعرية.

ة، أما منظرففي وظيفة التواصل نميز هناك جاذبية نحو اللغة الممارسة واللغة ال

 لعرفاللغة الشعرية فهي عبارة عن عمل إبداعي فردي تأخذ قيمتها من عمق ا

 الشعري ومن لغة التواصل المعاصرة.

 1 بين الفرضيات العامة لمدرسة براغ ما يلي: من

لى إرمي ينظاًما وظيفيًّا من العالمات  تتصور هذه المدرسة اللغة باعتبارها-

سير تمكين اإلنسان من التعبير والتواصل، إذًا فهم تجاوزوا مقولة دي سو

م  من ، إلى قولهم بأن "اللغة نظا"نظام من العالمات" المشهورة بأن اللغة

 ، وكلُّ وظيفة نظام  من العالمات.الوظائف

لتزامني االلغة هو التحليل الوصفي  التأكيد على أن أحسن طريقة لمعرفة جوهر-

  . لضمان الفاعلية

لم وظائف الصوتية، والدراسة الفونولوجية )ع على اللساني االهتمام بالدراسة-

 . األصوات( للنظام اللغوي

ي نظام هنما اعتبار اللغة كنظام وظيفي؛ ألن اللغة الناتجة عن العمل اللساني إ-

صل، اصد كل متكلم في التعبير والتوامق حيث تهدف تحقيق لوسائل التعبير،

  ويندرج تحت ذلك ما يأتي:

توضيح الدور الوظيفي للفونيم من خالل االهتمام بالعالقات الرأسية بين -

( اإلنجليزيين من خالل  f( و ) v (الفونيمات، فمثال يمكن التمييز بين حرفي 

الجهر والهمس، فاألول مجهور والثاني مهموس، وفي العربية يمكن أن نفرق 

بين حرفي الزاي والسين بالجهر في األول والهمس في الثاني، كما يمكن 

                                                
 .88-70ينظر: مدخل إلى المدارس اللسانية، سعيد شنوقة، ص:  - 1
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التفريق بين كلمة وأخرى من خالل اختالف الفونيم، مثل الفرق بين الكلمات 

وقام ونام وحام ودام وسام وعام...، وحار  التالية باختالف حرفها األول: صام

 ر، مثل: صام، وصار، وصاد، وصاغ.وصار ودار...، أو حرفها األخي

ف هذه المدرسة   على  لقدرةابأنه: وحدة صوتية مستقلة لها  الفونيموتُعَر ِّ

ن للسااالتمييز بين الكلمات وأشكالها، أو هو أصغر وحدة صوتية تشكيلية في 

 المدروس.

 (لمدلولالدال/ ا)و (اللغة/ الكالم) تروبتسكوي من ثنائيات دي سوسيراستفاد -

ا تناول لدراسة األصوات من منظور جديد، وبناء على هذ (اآلنية/ التاريخية)و

 :البراغيُّون اللغة من جانبها الصوتي مميزين بين جانبين في الصوت

 .جانب كونه ظاهرةً فيزيائية سمعية -أ

 .في نسق المنظومةوجانب كونه عضًوا  -ب

اعتمدت هذه المدرسة باإلضافة إلى المنهج الوصفي على المنهج المقارن   

اسة في البحث اللساني، لكن الجديد في هذا المنهج أنها اعتمدته في الدر

 .الدياكرونية والدراسة السانكرونية

 أعالم حلقة براغ:

 1 نبذة عن حياته:نيكوالي تروباتسكوي 

 1890،ينتمي إلى عائلة األمراء بروسيا ولد سنة  هو عالم روسي األصل

ل له كبفيينا، والده كان عميدا بجامعة موسكو، أو  1938سكو وتوفي سنة وبم

جامعة سي بمنصب تعليم بالجامعة، وكان أستاذ لفقه اللغة السالفية واألدب الرو

وجيا" لفونوفيينا، يعتبر مؤسس علم الفونولوجيا وله كتاب معنون: بـ"المبادئ ال

ئم ي قاتندرج أفكاره ضمن إطار المفهوم الوظيفي، فاللغة في رأيه نظام وظيف

  على وسائل تعبيرية تهدف إلى إقرار غاية معينة.

 المبادئ األساسية في دراسة اللغة:

يميز تروباتسكوي بينهما ونجد هذا التميز بصفة  _ الفونولوجيا والفونتيك:1

عامة لدى جميع األلسنين، إال أن تروباتسكوي يعتقد بإمكانية استعمال المعطيات 

 2 الفونتيكية لتحليل وظائف الوحدات، ويعتمد على ثالث وظائف منها:

                                                
، وينظر: محاضرات في المدارس اللسانية، نعمان 235ينظر: اتجاهات البحث اللساني، ميلكا إيفتش، ص:  - 1

 .103بوقرة، ص: 
 .137ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
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وجية وتشير إلى كمية الوحدات الفونولculminative أ_ الوظيفة التزايدية:

 حتوي عليها الجملة.التي ت

 1 وحدات. 3مثال: مطر تساوي 

والتي تشير إلى حدود الوحدات délimitative ب_ الوظيفة التحديدية:

احدا. وفي بعض األحيان تؤدي حرفا  p-hالفونولوجية.فليست كل اللغات نفسها 

 مطر= م زائد ط زائد ر.

حيث الداللة،  منتميز الوحدات الفونولوجية distictive ج_ الوظيفة التميزية:

وتجدر اإلشارة إلى أن الوظيفة الثالثة هي الوظيفة األساسية للوحدات 

الوحدة " phonemeالفونولوجية برأي تروبتسكوي، فهو يعرف الفونيم 

توى الدال أن تظهر الصغرى المميزة أي هو أصغر وحدة يمكنها في مس

 2 الكلمة.هو عالمة لسانية مهمتها حمل معنى "وتعارض إشارتين 

يعتبر تروباتسكوي أن كل وحدة صوتية يجب أن  _ الوظيفة التمايزية:2

تتضمن خصائص تميز  بينها وبين الوحدات األخرى، وتجعلها بالنتيجة مختلفة 

عنها .وهذا االختالف يفترض وجود تضاد بين الوحدات المميزة، إذ ليس 

ما يكون مضادا بإمكان أي صوت لغوي أن يؤدي وظيفة تمايزية إال بقدر 

لصوت آخر مثل: ناب، تاب.وواضح أن وجود التاء في تاب مكان النون في 

ناب قد ميز بين داللة هاتين الكلمتين ، ويركز تروبتسكوي أن مفهوم الفونيم 

يأتي من مفهوم التضاد في المجال الصوتي الذي يعرف بواسطة السمات 

 .3الفونولوجية المميزة التي يحتوي عليها

 نلحظ الفونيم في اللغة عن طريق التمييز :حقق من الفونيم: _ الت3

بين الفونيم ومتغيراته: ويعرف بالتمييز االستبدالي حيث يقوم على استبدال -أ

 4 الفونيمات وتحديدها بالنسبة إلى توزيعها في السياق.

                                                
 .138: ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص - 1
 .138ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
-143، وينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص: 138ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 3

145. 
، وينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان 138ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 4

 .105-103وقرة، ص: ب
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يز لتميابين الفونيم والمجموعة الفونيمية المتعددة الفونيمات:ويعرف هذا -ب

ويعبر تروبتسكوي أن الفونيم في هذا اإلطار ، syntagmatiqueالركني 

  يتحقق من خالل:

أ_ مجموعة أصوات تنطق عبر اللفظ الواحد مثل: المصوت المزدوج مثل: 

 كأس، فأر.ليل .قوم ...

ين ال يمكن أن تتجزأ عناصرها المكونة إلى وحدت ب_ مجموعة أصوات لغوية

 .PH, Fلفظتين مثال: 

فظ ة تلج_ مجموعة أصوات لغوية ال تتعدى مدة تلفظها المدة التي تقتضيها مد

 الفونيمات األخرى في اللغة نفسها.

يحدد تروبتسكوي الوحدة اللغوية الصوتية أو الفونيم، استنادا  _ تحديد الفونيم:4

على تمايزها أو تضادها مع بقية الفونيمات، وتعود األهمية في دراسة 

 1 الفونولوجية إلى التضاد بين الفونيمات وليس إلى الفونيمات في حد ذاتها.

وقد توسع تروبسكوي في هذا الموضوع وأعطى تصنيفا موسعا للتضاد 

 ونولوجي ودرس أنواعه.الف

 2 إذن التحليل الفونولوجي عند تروبتسكوي يقوم على أربعة أسس هي : 

 ة .لكلماالفونيم أصغر وحدة فونولوجية وهو عالمة لسانية مهمتها حمل معنى -1

علية الف ينبغي التمييز بين الوحدة اللسانية غير المتغيرة وتحققات الصوت -2

 والمتنوعة.

 . ينهاي تنتمي إلى لغة واحدة تقع في تضاد متبادل فيما بالفونيمات الت -3

ؤدي يابل تؤدي التقابالت الثنائية دورا جوهريا ،ويالحظ أن أحد طرفي التق -4

ل وظيفة الطرف الموسوم ، ويدخل في تمييز بالضد مع طرف غير موسوم مثا

 اقذلك :) ت،ط( لهما صفات مشتركة إال صفة واحدة تميز الطاء وهي اإلطب

 الطاء موسوما والتاء غير موسوم. ،فيكون بهذا حرف

 أندري مارتيني. أعالم حلقة براغالخامسة:المحاضرة 

،تخصص في دراسة  1908ولد بمقاطعة السافو بفرنسا سنة  نبذة عن حياته :

،كان أستاذا بجامعة الصربون لمدة طويلة ،عين مديرا للدراسات اللغات األلمانية

                                                
، وينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان 138ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 1

 .105-103بوقرة، ص: 
 .145-143ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 2
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أعمال نادي براغ ،درس بجامعة كلومبيا األمريكية ،له اللسانية شارك في 

 مؤلفات عديدة في علم الفونولوجيا واللسانيات العامة .

 : مؤلفاته

 .1945وصف صوتي للكالم الفرنسي  -1

 .1955االقتصاد في التغيرات الصوتية  -2

 .1956التغيرات الصوتية  -3

 : عناصر اللسانيات العامة -4

ظيفة اللغة، مؤلفاته، وقد تعرض فيه للعديد من العناصر منها: ومن أهم          

 قطيعوالمالئمة اللغوية، واالقتصاد اللغوي ، وتناول فيه أيضا ظاهرة الت

 .1960المزدوج، وقد أصدره سنة 

 .1965اللسانيات التزامنية  -5

  ثانيا: جهوده في المدرسة الوظيفية:

اغ" وظيفية، على مبادئ مدرسة "براعتمد "مارتينيه" في دراسة األصوات ال

ة ، فتطورت على يده اللسانيات في أوربا بصفة عامة، وفي فرنسا بصفة خاص

  .وقد ركز على الوظيفة في اللغة أثناء عملية التبليغ والتواصل

 : ومن أهم آرائه اللسانية ما يلي         

 : وظيفة اللغة -أ

األساسية للغة بين أفراد  يعد "مارتينيه" الوظيفة التواصلية الوظيفة

المجتمع اللغوي، وهذه الوظيفة تؤديها اللغة باعتبارها مؤسسة إنسانية رغم 

اختالف بنيتها من مجتمع لغوي إلى آخر، فهي الوظيفة الجوهرية للغة عنده، 

ولكنه ال ينفي بقية الوظائف التي تؤديها اللغة، بل يقربها ويعتبرها ثانوية كما 

ت نسخا لألشياء ونقال آليا لها، بل هي بنى منظمة ومتراصة يرى أن اللغة ليس

ومتكاملة يتطلع المتكلم من خاللها إلى عالم األشياء واألحاسيس وهو ما ينتج 

الخبرة اإلنسانية فتعلم لغة أجنبية مثال، ال يعني وضع عالمات جديدة لألشياء 

لى البنى اللغوية لها المألوفة ، وإنما هو اكتساب نظرة تحليلية مغايرة بالتعرف ع

 .1 تعكس الواقع بطريقة مختلفة عن اللغة األم

 2 : التقطيع المزدوج -ب

                                                
 .14دي زبير، دار اآلفاق، الجزائر، ص: ينظر: مبادئ في اللسانيات العامة، أندريه مارتيني، ترجمة: سع - 1
 .18ينظر: مبادئ في اللسانيات العامة، أندريه مارتيني، ص:  - 2
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يعتبر التقطيع المزدوج أساس نظرية "مارتينيه" الذي يرى أن اللسان         

البشري يختلف عن بقية الوسائل التبليغية، لكونه مزدوج التقطيع، أي أن 

 : مستويين مختلفين همااألقوال اللسانية تتكون من 

 :مستوى التقطيع األول

وفيه نحصل على وحدات ذات مضمون معنوي )المدلول( وصوت ملفوظ 

 راجعـ/ت درسـ/ي: )دال(، وتسمى هذه الوحدات مونيمات مثال

نالحظ أن هذا المثال يحتوي على أربع مونيمات متتابعة، ويسمى معنى كل 

وهي وحدات دنيا يستحيل تحليلها إلى لفظة مدلوال، وصيغتها الصوتية داال، 

وحدات دالة أصغر منها، ويمكن استبدالها بوحدات أخرى ضمن قائمة مفتوحة 

 : مثل

  قلمي من عاج وفضة

  ساعتي

 ...قرطي

فالوحدة 'قلم ( وحدة معجمية، تنتمي إلى قائمة مفتوحة، ألن عدد وحداتها 

 .متزايد، وغير متناه

 : مغلقة ، مثلأو يمكن استبدالها ضمن قائمة 

  من عاج وفضة قلمي

  العالقة السياقية قلمنا

  قلمك

 قلمك

 ... قلمكما

 .فالوحدة )ي( وحدة نحوية تنتمي إلى قائمة مغلقة ألن عدد وحداتها محدود

 : مستوى التقطيع الثاني

مجردة من كل داللة ولكنها –أيضا -يمكن تقطيع المونيمات إلى وحدات دنيا

  .كتب عمر درسه: بالفونيمات وهي محصورة في كل لسان مثالمميزة تسمى 

 تقطع )كتب( إلى ست وحدات مميزة أي ستة فونيمات : ك/=/ت/=/ب/

 .انطالقا من هذا يكون التقطيع المزدوج قانونا أساسيا من قوانين اللغة البشرية

  : المبادئ الوظيفية للدراسة اللسانية -ج
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 : يحصرها "مارتينيه" في ما يلي

  :الصالت القائمة بين الوحدات اللسانية-أوال

يرتكز التركيب اللساني الوظيفي العالقات بين المونيمات ، وما ينتج عن ذلك 

من تأثير في طبيعة التراكيب وتتحدد وظيفة كل مونيم داخل الجملة انطالقا من 

 .هذه العالقات

  :رتبة الوحدات اللسانية-1

ا بينها وحدها، ال تكفي لتحديد وظيفتها، بل إن دراسة عالقة المونيمات في م

يجب معرفة موقعها وانتظامها داخل تركيب وفق ترتيب معين، فاختالف 

  الموقف يؤدي إلى اختالف وظيفتها التركيبية

 : محتوى الوحدات اللسانية-2

يركز "مارتينيه "على المحتوى الداللي للمونيم الذي يكسبه داللة خاصة 

  .تجعله يؤدي وظيفة مميزة داخل التركيبومستقلة عن غيره، 

 : ثانيا:مفهوم المالئمة

تعتبر المالحظة الموضوعية للمعطيات أساس كل علم، وهده المعطيات متشابكة 

ومعقدة، لذا يجب التركيز على مظهر الموضوع ، وعلى اللساني أيضا أن 

فاللغة يتقصى السمات الخاصة، والمالئمة للموضوع الذي يسعى لدراسته، 

كباقي العلوم لها سمات مالئمة أو مناسبة لتحليلها )فاألعداد مثال: هي السمات 

المناسبة في علم الحساب، واألشكال هي السمات التي يجب التركيز عليها في 

 1 .علم الهندسة(، وهذه الطريقة تحدد مستويات الدراسة بدقة ووضوح

  : يثالثا: االقتصاد اللغوي في مجال التطور اللسان

 ي رتبط بعاملين مختلفين يتجابهان دائما هما :د_ االقتصاد اللغوي:

الحاجة إلى التواصل ونزعة اإلنسان إلى التقليل من نشاطه العقلي والفيزيائي -

فلو أن اللغة اعتمدت صوتا لغويا خاصا بكل وحدة لغوية ذات داللة لوجب 

اإلنسان النطقية احتواءه آالف األصوات المتمايزة، وهذا يتعدى قدرات 

 2 واإلدراكية.

إن بنية اللغة تتكون في كل نقطة من نقاط الزمن عبر التوازن بين حاجة -

التواصل وبين جمود اإلنسان، فحاجة اإلنسان المتجددة تتطلب استعمال مفردات 

                                                
 .21ينظر: مبادئ في اللسانيات العامة، أندريه مارتيني، ص:  - 1
 .21ينظر: مبادئ في اللسانيات العامة، أندريه مارتيني، ص:  - 2
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جديدة ، فحين تنزع الطبيعة اإلنسانية إلى استعمال عدد قليل من المفردات ،وأن 

اصل داخل البيئة يبقى إلى حد كبير أحد األسباب األساسية في عامل حاجة التو

مجال تغير اللغات، بدليل البطء الذي نالحظه في تغير بعض اللغات ، فهو 

أساسا ناجم عن ضرورة المحافظة على إمكانية التفاهم المتبادل بين األجيال 

 المختلفة. 

اتصال بنية لغة ببنية لغة فتطور اللغة مرتبط بشكل كبير بأسباب خارجية أهمها: 

أخرى، وحاجة التواصل داخل المجتمع هو أحد األسباب الرئيسية الذي يساعد 

 .على تطور اللغة

ويشير هنا "مارتينه" إلى أن هذه األسباب الخارجية يكمن تأثيرها في اندراجها 

في إطار بنية اللغة، كما أنه يركز على وجوب المحافظة على التفاهم واالتصال 

  .ذي يضمن للغة البقاء والتطورال

  : رابعا: الدراسة التركيبية

استطاع "مارتيني" أن يطور التحليل التركيبي للجملة، انطالقا من النتائج التي 

وصلت إليها الدراسة الفونولوجية، فوضع الخطوط األولية لهذا التحليل الذي 

  .رتيبهايقوم على أساس وظيفة العناصر اللسانية في التركيب وطرق ت

عن  -بصفة عامة–ومن المالحظ أن التحليل التركيبي في اللسانيات قد تخلى 

مصطلح )كلمة( لما قد يحدثه من اضطراب في المفاهيم وألنه يطلق على 

 ...وحدات دنيا بأتم معنى كلمة مثل: من، على ، هل

ويطلق أيضا على وحدات ليست دنيا، وتتكون من عناصر لكل واحد منها 

خرج، أخرج، فكالهما تتضمن الحروف الدالة على الخروج، وأخرج وظيفته 

تتضمن زيادة على ذلك الصيغة الدالة على األمر الموجه للمخاطب المفرد 

والمذكر لهذا كان من الضروري توخي مصطلحات أكثر دقة، تفي بمفهوم 

  .الوحدة الدنيا، وقد اصطلحت النظرية الوظيفية على هذا المفهوم بالمونيم

ويرى مارتينيه أن العالقة التي تربط المونيمات في النظام اللساني تتجلى في 

  : حاالت هي

 1: اللفظة المستقلة-1

هي وحدات دالة تتضمن في بنيتها دليل وظيفتها، وتتمثل في الظروف مثل: 

                                                
 .81م بابا عمر، ص: ينظر: اللسانيات العامة الميسرة، سلي - 1
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اليوم، غدا، أحيانا،... والعالقة التي تربط هذه الوحدات بغيرها من األلفاظ قائمة 

أساس داللتها الذاتية ال باعتبار موقعها في التركيب، أو تقيدها بترتيب على 

 كافأ األستاذ الطالب اليوم. : مثل

 : فلفظة "اليوم" يمكن أن تظهر مواقع مختلفة، إذ يمكن القول أيضا

 اليوم كافأ األستاذ الطالب.

 كافأ اليوم األستاذ الطالب.

 1: اللفظة الوظيفية-2

ذاتها، بل تساعد على تحديد وظيفة عناصر أخرى، كما  ال وظيفة لها في حد

 يمكن لها أن تستقل بنفسها في السياق اللساني الذي ترد فيه مثل: حروف الجر،

 : ، نحووأدوات النصب والجزم في العربية

 .ذهب الطالب إلى الجامعة

 إلى " لفظة وظيفية، ال وظيفة لها في حد ذاتها ، لكنها تجلب لالسم الذي يأتي"

 .وظيفة )اسما مجرورا( –الجامعة –بعدها 

 2: اللفظة التابعة-3

، مثل االسم المجرور لفظة الوظيفية التي تحدد وظيفتهاهي اللفظة المقترنة بال

المقترن بحرف الجر، فلفظة )الجامعة( في المثال السابق هي لفظة تابعة مقترنة 

 باللفظة الوظيفية )إلى(.

بالموقع تحدد وظيفتها من خالل موقعها، فتغير الموقع وهناك لفظة تابعة مقيدة 

 : يؤدي إلى تغير وظيفتها النحوية مثال

  .زارنا عميد الكلية

 .)الكلية ( مضاف إليه وهي لفظة مقيدة بالموقع

 3: العبارة المستقلة-4

تتألف من لفظة وظيفية مقترنة بلفظة تابعة، ال تحدد وظيفتها النحوية من خالل 

من عناصرها، بل من خالل تركيب العناصر مجتمعة، مثال: الجار جزء واحد 

 : والمجرور، والمضاف والمضاف إليه ، والنعت والمنعوت ..مثال

 .زرت مع صديقاتي معرض الكتاب
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عبارة )مع صديقاتي ( تدل على المعية ال تفهم من خالل جزء واحد من العبارة 

 .يير موقعها، بل من خالل ارتباط العنصرين معا، ويجوز تغ

 1 : المركب االسنادي-5

هذه الجملة تحتوي على لفظة مستقلة )اليوم(، وعبارة مستقلة )على العدو ولفظة 

)تنتصر( مكتفية بذاتها قادرة على إنشاء رسالة دون أي إضافات أو الحاقات 

ومن ثمة فهي تسمى المركب االسنادي، وكل ما يضاف لها يسمى فضلة أو 

يستقيم بدونها من الناحية الوظيفية وال يغير العالقات بين  الحاقا ألن الكالم

 العناصر السابقة ولهذا فوظيفتها غير أساسية.

  وإذا تعلقت تعلقا مباشر بالمركب االسنادي فهي تؤدي وظيفة أولية

  وإذا تعلقت تعلقا غير مباشر به فهي تؤدي وظيفة غير أولية

 : مثال

 .اشترى األستاذ كتابا قيما

)كتاب( مفعول به مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمركب االسنادي فهو يؤدي  فلفظة

وظيفة أولية ولفظة )قيما( نعت، يتعلق تعلقا غير مباشر بالمركب االسنادي عن 

  .طريق المفعول به ولذلك فوظيفة غير أولية

 : وقد ميز "مارتينيه" بين نوعين من االلحاق هما

قى الكالم مطابقا لبنية الجملة النواة، إذا حذف هو الذي يب أوال: اإللحاق بالعطف:

 حضر العظماء واألشراف.: العنصر األولي )المعطوف عليه( مثال

إذا حذف العنصر األولى )العظماء( تصبح الجملة "حضر األشراف" مطابقة 

  .للجملة األولى

 : ثانيا: اإللحاق بالتبعية

يفة تختلف عن وظيفة ويختلف عن اإللحاق األول، ففيه يتميز الملحق بوظ

 : العنصر األولي )المتبوع( مثال

 .كافأه بجائزة كبيرة من الكتب

ال يمكننا حذف العنصر األولي )جائزة( ألن وظيفته التركيبية تختلف عن 

 العنصر التابع )كبيرة(.

ومفهوم اإللحاق عند "مارتينيه" يتضمن وظائف مختلفة: كالنعت والمضاف إليه 
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 .والمفعول والمعطوف

ومن منطلق التحليل الوظيفي للبنى التركيبية يعرف الجملة بقوله: هي كل 

  .تركيب تتصل عناصره بركن اسنادي وحيد أو متعدد عن طريق اإللحاق

  :أنواع الوحدات التركيبية-6

تتخذ الوحدات التركيبية أشكاال مختلفة، فتارة تكون مجرد لفظات بسيطة، وتارة 

تجعل منها لفظات من نوع خاص، اللفظات المميزة أخرى تطرأ عليها ظواهر 

والعدمية، والمفروقة والمشتركة وتارة تكون مؤلفة من جزئين فأكثر على شكل 

صيغ مركبة تعمل عمل الوحدة التركيبية الواحدة: الصيغة االتحادية والصيغة 

  .التركيبية

 1: اللفظة البسيطة -أ

دلول ويمكن استبدالها بوحدات أخرى هي الوحدة الدنيا للتقطيع األول مزودة وم

 : على المحور االستبدالي في المحيط نفسه، مثال

  أحمد طالب نجيب

 : يمكن استبدال لفظة )نجيب ( بوحدات أخرى على المحور االستبدالي مثال

 .مجتهد،كسول، ذكي ، مجد

 : كما يمكن للفظة البسيطة أن تقترن بوحدات أخرى على المحور التركيبي مثل

  .هذا طالب نجيب

 . جاءت طالبة نجيبة

 2: اللفظة الممتزجة -ب

يكون فيها الدال منطويا على مدلولين أو أكثر وال يمكن فصلهما من الناحية 

الشكلية مثال: صيغة جمع التكسير في اللفظة )أبطال( لها مدلوالن، أحدهما يمثل 

التمييز الخطي بين معنى المفرد )بطل( والثاني يمثل معنى الجمع، وال يمكننا 

المدلولين في حين يسهل ذلك لصيغ الجمع السالم مثال: مسلم، مسلمون، مسلمات 

، فمدلول المفرد ومدلول الجمع يمثلهما في جمع التكسير دال هو الدال الممتزج 

 )أبطال(.

 3 : اللفظة المفروقة -ج

                                                
 .74نظر: اللسانيات العامة الميسرة، سليم بابا عمر، ص: ي - 1
 .75ينظر: اللسانيات العامة الميسرة، سليم بابا عمر، ص:  - 2
 75ينظر: اللسانيات العامة الميسرة، سليم بابا عمر، ص:  - 3



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

70 

 

ديد مدلول هي عكس اللفظة الممتزجة وفيها يتجزأ الدال إلى جزئين أو أكثر لتح

 : ، مثالواحد غير قابل للتجزئة

  .ارتدت الممرضة مئزراها

 : تدل على التأنيث في هدا المثال ثالث عالمات هي

 .)ت( في )ارتدت( و)ة( في )الممرضة( و)ها( في )مئزرها(

 1: اللفظة العدمية أو الصفرية -د

على شكل هي غياب شكلية متوقعة، ويرمز لها أثناء التحليل بعالمة تفاضلية 

( ويتضح ذلك في اللغة المكتوبة بوجود عالمتين شكليتين هما الفتحة 0صفر)

 : والتاء المربوطة مع المؤنث وغيابها مع المذكر ، مثل

  معلمة 0معلم 

  أستاذة 0أستاذ

 :كما تتجلى في األفعال :مثال

  كتبت = كتب+ت 0كتب

 2: اللفظة المشتركة -هـ 

أكثر وال يمكن استقاللها بمدلول واحد يحدده دال واحد يتقاسمه مدلوالن أو 

 :السياق مثال: تبتسم ، فصيغة المضارع نجده مع

  "المخاطب المفرد المذكر "أنت *

  "مع الغائب المفرد المؤنث "هي *

 3: الصيغة االتحادية -و

وحدة قابلة للتحليل شكلها ومعنويا إلى وحدتين دالتين أو أكثر إال أنها تتصرف 

كمفردة واحدة وتتحد ألداء وظيفة واحدة مثال: جواز السفر، أم كلثوم، تركيبها 

جملة القول... فقد تكون مضافا ومضافا إليه أو صفة وموصوف أو أسماء 

 .مركبة، أوصيغة جامدة، وهي تعامل معاملة اللفظة الواحدة

 4: الصيغة التركيبية-7

ة، وتحتوي في يرى "مارتينيه" بأنها مجموع لفظات لكل منها وظيفة خاص

أغلب األحيان على وحدة وظيفية تحقق لها االستقاللية ، فتكون وظيفتها غير 
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مرتبطة بالموقع مثال: في السنة الماضية تؤدي الوظيفة نفسها في التراكيب 

 : التالية

 .في السنة الماضية سافرت إلى مصر

  .سافرت في السنة الماضية إلى مصر

  الماضيةسافرت إلى مصر في السنة 

وبهذا تتضح لنا قيمة الجهود التي بذلها"مارتينيه" في البحث اللساني            

الحديث الذي أصبح يتسم بالموضوعية العلمية، فقد توصل إلى تمييز عناصر 

بسيطة بواسطة التقطيع المزدوج خاصة، واقترب بذلك من العلوم الدقيقة مما 

 .طبيقفتح أفاقا جديدة في ميدان البحث والت

 المحاضرة السادسة: مدرسة كوبنهاغن: 

  نشأة المدرسة وروادها:

لقد شهد الشمال األوربي حركة لسانية نشيطة ،تأثرت في نشأتها بمبادئ 

دي سويسر المؤسس األول للبنوية التي تفرعت إلى اتجاهات في أوربا وأمريكا 

وسميت المدرسة بكوبنهاغن  ،فاستقلت بمنهج متميز وآراء جديدةثم تطورت 

 1 نسبة إلى العاصمة الديناميكية التي نشأت بها.

انطالقا من اعتبارات ذات طابع منطقي ،وفي  1931ولقد تأسست هذه الحلقة  

_ jespersen(1890البداية نشأت الحركة على يد عالمين هما جاس يرسن 

1943 )K اآلخر هو  والعالم 1922من أهمه كتبه" اللغة "الذي نشره سنة

"،ثم تطورت هذه  19من أهم كتبه "علم اللسان في القرن pedersenبيدرسن 

( مع 1899 _1965)hielmslevالحركة على أسس بناها كل من يالمسالف 

( وأصبح يطلق عليها "حلقة 1887 _1942)brondalزميله بروندال 

، ويتميز أنصار هذه المدرسة باهتمامهم الصريح 1931كوبنهاغن" سنة 

الستعمال إجراءات المنطق الرمزي في معالجة اللغة ،ولقد اكتسب أهمية كبيرة 

 actaفي العالم لمساهمتها في تطوير اللسانيات الحديثة بتأسيس الدورية العلمية 

linguistiqe2 .1939ام ع 

ويعتبر بروندال الشخصية البارزة في هذه المدرسة ،غير أنه توفي قبل          

أن يتخذ عمله في النظرية البنوية صورته النهائية حيث كان باحثا على درجة 
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عالية من الثقافة ،وقد تحدد توجهه اللساني تحت تأثير اللسانين الدانماركين 

عند اعتقاد راسخ في آراء دي سويسر وكان )تومسن، ياسيرسن، بيدرسن( .كان 

 1 شيئا الهتمامه بالفنولوجيا . 1928تعرفه على تروباتسكوي سنة 

ويعد  من أوائل اللسانين الذين حاولوا مــقاربة اللغة بإتباع مناهج المنطق،        

 2 وكـــــان من أبـــرز أعماله :

المبدأ الثنائي عتمد على اكتشافه ألهمية  استخدام التقابل ) وهو مفهوم ي-

تسكوي في ترسيخ هذا المعيار حيث يميز ويرجع الفضل الكبير لتروب ،الوظيفي

 3 بين األضداد (في التحليل الصرفي و الداللي للظواهر اللسانية.

استطاع ان يجمع بين تاثره بمبادئ دي سوسير من جهة و ين تعلقه القوي -

أي قدرة اإلنسان على العثور في  بالمنطق القديم والحديث من جهة أخرى ،

اللسان البشري على مفاهيم المنطق مثلما صاغها الفالسفة منذ أرسطو إلى غاية 

 4 المناطقة المحدثين.

أما يالمسالف فقد ارتكزت اسهاماته اللسانية ضمن هذه الحلقة على بعض   

هي النظريات والمفاهيم التي جمعها في توجهه اللساني سماه "الجلوسمية "و

 5امتداد لحركة "كوبنهاغن".

 المنظومة الجلوسمية:-2

يرجع الفضل في وضع هذه المنظومة إلى اللساني الدنماركي لويس نشأتها :

(، نشأت في عائلة تهتم بالعلم ،ومن ذلك والده الذي 1965 – 1899يالمسالف )

شغل منصب أستاذ الرياضيات ،ثم تقلد منصب رئيس جامعة كوبنهاغن ،التحق 

،وما إن أنهى دراسته الجامعية حتى  1916يالمسالف بجامعة كوبنهاغن عام 

وبراغ  1921غادر وطنه طالبا للعلم في بلدان مختلفة .فدرس بلتوانيا عام 

، كما تعرف خاصة على أفكار دي سويسر ومناهجه، اشتغل منصب 1923

 6 .1937أستاذ اللسانيات المقارنة في جامعة كوبن هاغن إلى غاية 
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ومنظومة غلوسميتك هو مصطلح وضعه يلمسالف ليدل به على توجه        

غلوسمتيك مركب  glossématicsُخص في الدراسات اللسانية فمصطلح 

glossa  وهي كلمة إغريقية تعني اللغة وكذلك مصطلحmatics  و الذي يعني

 تعني  الرياضيات اللغوية، وقد glossématicsالرياضيات وبالتالي غلسومتيك 

أعلن عن هذا التوجه وهو متخذ موقفا مغايرا من مدرسة براغ ،واتضح ذلك من 

،وقد اعتمد  1936خالل المؤتمر الثالث للحلقة الدولية اللسانية بكوبنهاغن سنة 

 1 يالمسالف بشكل خاص على مفاهيم دي سويسر بوصفها منطلقا لنظريته.

، راسةإن أول ما تحدث عنه يالمسالف في نظريته هو منهج الد مبدأ الدراسة:

ية مية مبنت علفقد دعا إلى دراسة علمية على منوال العلوم الدقيقة ،وإقامة لسانيا

رها على أسس رياضية ومنطقية تعنى بوصف الظواهر اللغوية وتحليلها وتفسي

مكن إجرائي يبطريقة موضوعية،يقول يلمسليف :" إنها تهدف إلى إرساء منهج 

من فهم كل النص من خالل الوصف المنسجم والشامل ، إنها ليست نظرية 

كلية الش بالمعنى العادي لنظام من الفرضيات ، بل نظام من المقدمات المنطقية

ين بليف والتعريفات والنظريات المحكمة التي تمكن من إحصاء كل إمكانات التأ

 عناصر النص الثابتة".

عمل حاول يالمسالف من خالله تأسيس نظرية علمية  وغلوسمية تعد أول 

 2 وصفية وفق مقومات منطقية بديهية ومبادئ معرفية تفسيرية نذكر منها:

: أي االعتماد على المالحظة واالختيار ويجمع بين ثالثة أ_ مبدأ التجريبية

، exsansivity ، والشموليةnon contradictionمعايير :الالتناقض 

،فال تتوفر شروط الدراسة العلمية الموضوعية حسب  simplicityوالتبسيط 

رأيه إال باحترام هذا المبدأ ألن المعايير الثالثة تعتبر القاعدة األساسية لكل 

 التراكيب المنطقية، والبد من اختيار المنهج الذي يؤدي إلى أبسط وصف ممكن.

3 

سر بمعنى ورد مصطلح اإلحكام عند دي سوي ب_ مبدأ اإلحكام والمالئمة:

ضية ي قألاالعتباطية ،ويرى يالمسالف أنه البد من أن تكون النتائج الطبيعية 

 تابعة لمقدماتها المنطقية.
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_ إن يالمسالف بمنهجه هذا يهدف إلى أن يكون موضوع اللسانيات علما بحتا 

وفق الفلسفة الوضعية المنطقية التي تدرس الظواهر اليقينية ويمكن حصرها في 

 1 الية:النقاط الت

 زيقيةوالتي تنص على أن الجمل الميتافي _ النزعة المضادة للميتافيزيقية:

 ليست خاطئة بل خالية من المعنى .

طلق أن ن منإذ يتحدد معنى الجملة بطريقة تجريبية تحقيقية م_ المبدأ التجريبي:

 لمنطقيل االعلم ينبغي أن يشمل كل الوقائع التجريبية الممكنة بواسطة االستدال

 انطالقا من أقل عدد ممكن من المسلمات.

ير غإذ يتناول وصف المضمون أشياء كثيرة التركيز على الوصف التركيبي:_ 

وصف  أو اإلبالغ بطريقة غير مباشرة ، وبهذه الحالة يكون قابلة للمالحظة

 ن .العالقات بين الظواهر هو األساس ومثال ذلك إدراك األلوان عند شخصي

ب لتركياويكون ذلك بإقصاء استعمال كل أنواع ى علم الجبر: _ تحويل اللغة إل

نهج الم الخاصة بالجمل الميتافيزيقية خاصة وأنه تأثر.بالمنطق الرياضي وكذا

 العلمي السائد أنذاك.

 وهكذا يسعى يالمسالف وراء تطبيق هذا المنهج إلى خلق نص معين تولده

، تميزوجود سابق كخطاب م اإلجراءات العلمية وفق قوانينها، وليس إلى كونه

أو  فالنص إذا هو موضوع الدراسة في هذه النظرية سواء أكان في شكل كالم

 كتابة أو نقش أو غير ذلك.

 التجديد في المصطلحات : -3

إن الشيء الذي شد  النظر إلى نظرية يالمسالف هو جانب المصطلحات إذ        

نالحظ الميل الشديد تجاه صياغة مفردات جديدة واستعمال عبارات عتيقة 

 2 بمعاني جديدة حيث كانت له  الرغبة في التميز عن البراغيين ومن ذلك نجد:

وى /مست )مستوى التعبيراستبدلها يالمسالف بثنائية ثنائية الدال والمدلول :

ما جمعهتالمحتوى(، وأكد أن األدلة اللغوية تتكون من هذين المستويين الذين 

ي رى هعالقة تدعى العالمة اللسانية ،وكل مستوى يخضع بدوره إلى ثنائية أخ

 ثنائية الشكل والمادة ويمكن تمثيل ذلك في الشكل التالي:

                                                
 .163والتطور، أحمد مومن، ص:  ينظر: اللسانيات النشأة - 1
 .169ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
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 ف هيدة اللغوية وحسب يالمسالوهي األصوات المكونة للوح _ مادة التعبير:

 من اختصاص علم األصوات.

وهي الحروف المؤلفة للكلمة كما تواضع عليها الجماعة التي  _ شكل التعبير:

 1 يحكمها النظام الصوتي، وهي من اختصاص اللسانيات.

هي ووية وهي األفكار واألشياء التي تدل عليها الوحدة اللغ _ مادة المحتوى:

 لداللة.من اختصاص علم ا

ف معاروهو البنية المعجمية والتركيبية أي عملية تثبيت ال _ شكل المحتوى:

ة وهي للغ عن طريق القوانين الصوتية، التي تملكها وتحكمها القوانين البيانية

 من اختصاص اللسانيات.

إن شكل المحتوى وشكل التعبير ينتميان إلى اللغة، ومادة )جوهر ( المحتوى، 

مثالن وظيفة اللغة في ربط أحدهما باآلخر، ويالمسالف يحصر ومادة التعبير ت

اهتمامه بشكل التعبير والمحتوى فقط مهمال مادتهما ،ألنه ينظر للغة على أنها 

شكل ال مادة، ويرى أن الجوانب الصوتية والداللية يجب إبعادها عن مجال 

هتم بالجانب اللسانيات، إذن فهذه الثنائية )مستوى التعبير/ مستوى المحتوى( ت

الشكلي، أي تصبح الثنائية الجديدة هي شكل التعبير وشكل المحتوى إذا أخذنا 

 2 :الدليل اللغوي مثل: رجل نجد 

 :/ ر/ ج/ ل...ويمز لها يلمسليف بـ.)أ( مادة التعبير:

 ر، ج، ل.كما اتفقت عليه الجماعة ،ويمز له بـ )ب( شكل التعبير:

 الجنس الذي ضد المرأة....ويرمز له بـ )ج( مادة المحتوى:

 د(حيوان ناطق ، مفكر ، عاقل وله روح....ويرمز له بـ: ) شكل المحتوى:

أ ) ئية وأصبحت  الثنائية )مستوى التعبير/ مستوى المحتوى ( يرمز له بالثنا

وهو ترميز رياضي كان يسعى إليه  ب/ج د( ثم اختصرها فكانت )ب/ د(

 يالمسالف.

يرى يالمسالف أن نظريته ما هي إال امتداد ألفكار دي سويسر لغة:نظام ال

وبلورتها في قالب علمي، وقد عد نفسه المتمم الحقيقي ألفكار هذا العالمة، وهي 

أن اللغة شكل وليست مادة ذلك أن المادة ليس لها معنى في ذاتها ويمكن أن 

لمدلوالت فقد ذهب أبعد تكون صوتية أو مكتوبة أو إشارية بالنسبة للدوال ، أما ل

                                                
 .128ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 1
 .128ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
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من دي سويسر وأعلن أن قيم العبارات هي وحدها التي لها وجود ،وبهذا يرى 

أن اللغة نظام من القيم .وقد أصبح يسمى في اصطالح يالمسالف بمبدأ المحايثة 

. 

تحليل ن الأكما يحدد يالمسالف البنية بأنها نسيج من العالقات )الوظائف( ويرى 

ا، واعهون مرتكزا على دراسة تلك الوظائف والعالقات وأنالوظيفي للوحدات يك

لتي القات االع قيمتها من ذاتها بل من اللسانية تتحدد بكونها ال تستمد وأن الوحدة

وأن  وبالتالي فإن يالمسالف يرى أن اللغة نظام تربطها بالوحدات األخرى،

 النظم هو مجموعة من العالقات الخاصة التي تحكمه.

لغة ية الساهم يالمسالف بنظريته الجديدة في ضبط ثنائثنائية اللغة والكالم: 

إلسهام ذا اهوالكالم بما يكفي للكشف عن العالقة الوظيفية التي بينهما ،ويتمثل 

 مفاهيم الثةفي تحديده لمفهوم اللغة باعتبارها الموضوع الجوهري لعلم اللسان بث

 وإجرائية خاصة وهي: فرعية كل منها محدد بغرض منهجي مميز

 كل (ويريد به يلمسليف تحديد اللغة من حيث هي صورة ) ش_ اللغة المخطط:1

 خالصة مستقلة عن تحقيقها االجتماعي ومظهرها المادي.

يها ر إلوالمراد به تحديد اللغة من حيث هي صورة مادية منظو_ اللغة معيار:2

 يل مظهرها.في ظل تحقيق اجتماعي ما ،ولكن بشكل مستقل عن تفاص

ويراد به النظر إليها من حيث هي مجرد مجموعة من _ اللغة استعمال:3

 العادات المتبناة في مجتمع ما.المحددة بالمظاهر المالحظة.

لى إفاللغة هي إذن كما قال دي سويسر "كنز يدخره األفراد الذين ينتمون 

 مجموعة واحدة عبر ممارسة الكالم".

به  ل ويريدالفعالم دائما وعند يالمسالف يسمى الكالم بفاللغة مرتبطة بالك        

 للغةاالستعمال الفردي للغة.ويقول يلمسليف:" إن هذه التمييزات )معاني ا

لممكنة قة اوالكالم(التي قمنا بتوضيحها ، يتمثل فضلها في كونها تبصرنا بالعال

ن هذه ن أيابين اللغة والكالم بالمفهوم السوسوري نحن نعتقد أنه في مقدورنا ب

ـ لمعيار.غة االعالقات ال يمكنها أن تتحدد دفعة واحدة ، وأن اللغة  المخططـ الل

ي هو الذ اللغة االستعمال ، ال تعمل بالطريقة ذاتها في مواجهة الفعل الفردي

 الكالم.
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لها لقد تميزت النظرية عن باقي المدارس اللسانية باستعمانقد النظرية: 

حها وشر مية ودقة وعمق في قراءة المفاهيم السوسوريةالرياضيات والجرأة العل

 على وتوسيعها، مما دفع اللغويين إلى عصرنة الدراسات اللغوية باالعتماد

 العلوم د مناألسس المنهجية لممارستهم العلمية، وأن اللسانيات يمكنها أن تستفي

ية لنظراالدقيقة، ولكن الرموز الجبرية والقوانين الرياضية التي استعملتها 

ثر مما ا أكالغلوسيمية ليست مالئمة للدراسة اللغوية فحسب، بل أنها أساءت إليه

ر من لكثيأفادتها، كالحشد الكبير من المصطلحات الغريبة والمعقدة ،مما جعل ا

 الباحثين ال يلتفتون إليها ألنها لم تكن مستعملة.

 ي.لوصفالتحليل امجموعة القوانين الرياضية والجبرية التي استعملت لشكلنة -

في  لجبرإضفاء صيغة الدقة والعلمية على كل الدراسات اللغوية ،وأن اقحام ا-

 الدراسات اللسانية يعد أضعف نقطة في هذه النظرية.

 (: Contextual Approach) النظرية السياقيةالمحاضرة الثامنة:

إذا كانت قضية الداللة قد استحوذت على اهتمام غير اللغويين في 

دراساتهم المختلفة باختالف تخصصاتهم فقد كان للغويين اهتمام كبير بها وقد 

كان على رأس من اشتهروا بدراسة العالمة اللغوية اللغوي الفرنسي "فرديناند 

دي سوسير" الذي كان له فضل كبير في تأسيس المدرسة االجتماعية في 

ى أساس نظرية دور الدراسات اللغوية، وقد بنى دي سوسير نظريته اللغوية عل

التي ترى أن اللغة ظاهرة من بين الظواهر االجتماعية وهي  ، كيم االجتماعية

واللغة المعينة أي العربية أو  ،أي اللغة  تقوم على ثالث ركائز أساسية هي:

 1والكالم.  ،اإلنجليزية

فالكلمة عند سوسير هي عالمة لغوية وأن العالقة بين اللفظ والمعنى أو 

لمدلول اصطالح غير معلل أي اعتباطي، وإن العالمة اللغوية هي الدال وا

اعتباطية، وإن داللة الكلمة مرتبطة بسياقها الذي يوحي بمعناها إذ تتحدد 

تلويناتها الداللية عبر تداعيات مفهومية متميزة كما في عبارة: عملية عسكرية، 

اقية أن تؤدي إلى مصرفية، حسابية، جراحية، الخ. ويمكن لهذه االختالفات السي

انقسام بين المعاني األساسية، السلك الكهربائي، والسلك الديبلوماسي، كلمتان 

                                                
 .245، 244ينظر: علم اللغة لمحمود السعران، ص:  -  1
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وقد عرفت مدرسة لندن بالمنهج السياقي  نحسهما مختلفتين وغير متماستين،

 .1الذي كان يؤكد الوظيفة االجتماعية للغة( FIRTH)الذي كان يتزعمه فيرث 

تحديد داللة الكلمة يحتاج إلى تحديد السياقات أن   النظرية السياقيةوأكدت 

ن نظام اللغة نظام ؛ إلنفت عن الصيغة اللغوية داللتها المعجمية، والتي ترد فيها

متشابك العالقات بين وحداته، ومفتوح على التغيير في بنياته المعجمية 

 .2خارج السياق ال تتوفر الكلمة على المعنىفوالتركيبية، 

سياقية يعد من المناهج األكثر موضوعية ومقاربة منهج النظرية الف

وقد تبنى كثير من  .للداللة، ذلك أنه يقدم نموذجاً فعلياً لتحديد داللة الصيغ اللغوية

( الذي قال: Wittgensteinعلماء اللغة هذا المنهج منهم العالم )وتغنشتين( )

إن هذه ، و"ال تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيها"

الطريقة التي تستعمل فيها الكلمة هي التي تصنف داللة هذه الكلمة ضمن الداللة 

ألن السياق يحمل  ؛الرئيسية أو القيم الحافة التي تتحدد معها الصور األسلوبية

حقائق إضافية تشارك الداللة المعجمية للكلمة في تحديد الداللة العامة التي 

لمن: "السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا يقول ستيفن أو، قصدها الباث

كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف أو أنها قصد بها 

 .3أساساً؛ التعبير عن العواطف واالنفعاالت"

وقد أيد كثير من علماء النفس هذه النظرية، وعدَّ كثير من اللغويين 

منهج التحليلي، فقد أكَّدَ أولمان أنَّ النظرية السياقية خطوة تمهيدية في طريق ال

المعجمي يجب أوال أن يلحظ كل كلمة في سياقها، ويدرسها في واقعها العملي، 

ويستخلص من مجموع استعماالتها العامل المشترك العام، فيسجله على أنَّه 

معنى الكلمة، )وهذا المعنى هو المعنى المركزي للكلمة(، فاستخالص هذا 

إالَّ بعد جمع عدد من السياقات الكافية للمفردة، وحينما ال تزيد المعنى ال يتم 

السياقات البقيَّة أي إضافة للمعنى أو تغير كبير له عندها نستطيع رسم حدود 

 4 معنى الكلمة.

ومن المفاهيم الرئيسة في النظرية السياقيَّة مفهوم )النص( وليس النص 

لكن هذا القول قد يواجه بعض مجموعة جمل متتابعة من األجوبة الشائعة، 
                                                

 .68ينظر: علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص:  -  1
 .31سالم شاكر، ص:  ،مدخل إلى علم الداللةينظر:   - 2
 .63ن، ص: ادور الكلمة في اللغة، ستيفن أولم -  3
 .63ن، ص: اينظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولم -  4
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االعتراضات، إذ إن أغلبية النصوص المستعملة في اللغة الدارجة اليومية 

تتكون من خليط من الجمل، وأجزاء الجمل، وتعابير كالمية جاهزة، وربما كان 

هناك أوجه لالعتراض على التعريف أكثر أهمية من هذا، ذلك أنه قد يخفق )في 

ي يتكون منها النص جمال كانت أو غير جمل ليست توضيح أنَّ الوحدات الت

مجرد وحدات متصلة مع بعضها البعض في سلسلة، إنما ينبغي ربطها بطريقة 

مناسبة من حيث السياق وعلى النص في مجمله أن يتسم بسمات التماسك 

والترابط(، إن الربط المشار إليه في هذا الكالم قسم منه يتعلق بالمفردات وآخر 

 1 محتوى نفسه الذي يعالجه النص.يتعلق بال

تطور مفهوم السياق إذ لم يعد يقتصر على الجانب اللغوي في إيضاح و

داللة الصيغة اللغوية، ووجدت جوانب أخرى قد تحسم معها الداللة المقصودة 

أو المالمح الفيزيولوجية  ،والمقام الذي يحدث فيه التواصل ،للكلمة، كالوضع

"اختيار مفهوم مالئم من بين الئحة المفاهيم  ؛ ألن  احبهالنفسية للمتكلم التي تص

التي يعبر عنها اللفظ المشترك يتطلب مجهوداً معرفياً خاصاً ويتسبب أحياناً في 

أخطاء ويقع رفع االلتباس عن طريق السياق اللغوي المباشر، أو السياق 

الخطابي أو الوضع الذي يحدث فيه التواصل أي كل مصادر المعلومات 

 .2متوفرة لرفع اللبس"ال

ويرى أولمان أنَّ نظرية السياق إذا ما طبقت بحكمة فإنها: )تمثل حجر 

األساس في علم المعنى، وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من 

النتائج الباهرة في هذا الشأن، إنها مثال أحدثت ثورة في طرق التحليل األدبي، 

االستناد إلى أسس حديثة أكثر ثباتا، كما  ومكنت الدراسة التاريخية للمعنى من

أنها قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات( ، وأشار أولمان إلى 

ثالث من ثمار النظرية السياقية لكنه اشترط تطبيقها بحكمة لتعطي هذه الثمار، 

منبها بذالك على نبذ التطرف والجور على اللفظ عند بعض الباحثين الذين قد 

نفون استقالل الكلمة بمعنى مركزي خارج السياق، والحق أنَّ نفي هذا المعنى ي

عن الكلمة خارج كل سياق لها يجعلها شيئا يخالف الوجدان والحقائق العلمية 

 3 الملموسة.

                                                
 .219، 218: اللغة والمعنى والسياق، جون الينز، ص - 1
 .219: المصدر نفسه، ص - 2
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وتمتاز النظرية السياقية بأمور، منها: اهتمامها بالسياق اللغوي أو 

تظم معها الكلمة المراد معرفة اللفظي، أي ببيان مجموعة الكلمات التي تن

معناها، واهتمامها أيضاً ببيان الخصائص النحوية والصرفية واستخدامهما في 

تحديد السياقات التي تقع فيها الكلمة، ومن مميزاتها أيضاً أنها ال تعدُّ الجملة 

كاملة المعنى إالَّ إذا طابقت قواعد النحو وروعي فيها التوافق في رصف 

ونة للجملة، وأن يتقبلها أبناء اللغة في تفسير مالئم، أي: التقبُّلِّيَّة المفردات المك

(acceptability)1 وقد توصل العلماء إلى تمييز بين أربعة أنواع من ،

 سياق الموقف أو المقام.و السياق العاطفي االنفعالي.و السياق اللغوي.: 2السياق

 السياق الثقافي أو االجتماعي. و

( فهو يحدد داللة Emotional contextالعاطفي االنفعالي )أما السياق و

أن  رغم من على الالصيغة أو التركيب من معيار قوة أو ضعف االنفعال، ف

اشتراك وحدتين لغويتين في أصل المعنى إال أن داللتها تختلف، فكلمة يكره ال 

لقد تدل على ما تعنيه كلمة يبغض مع أنهما يدالن على أصل واحد من المعن، 

جعل أولمان المعنى العاطفي قسيما للمعنى الموضوعي، وليس أمامنا غير 

السياق ليحدد لنا هل كانت الكلمة المستعملة يراد بها إثارة العاطفة أو معناها 

، وإن تأدية اللغة وظيفة عاطفية فضال عن وظيفتها بنقل األفكار 3القياسي الدقيق

ة، تتأتى من استثمار طاقات السياق، والتعبير عن الحقائق والقضايا الموضوعي

فالكلمات هي نفسها تستعمل في تأدية الوظيفتين ولكن السياق المختلف هو الذي 

يجعل المعنى هنا عاطفيا وهناك قياسيا، وقد علَّق ابن جني على بعض الكلمات 

بأن أهل النسيب والرقَّة وذوي األهواء يفيدون من هذه األلفاظ ما يفيده منها 

 . 4وبيَّن كيف تكون الكلمة في موضع ما عاطفية وفي غيره ليست كذالك غيرهم،

( أو سياق الحال فيشار به Situational contextوأما سياق الموقف )

إلى الموقف الذي ينتج فيه أو له الموقف الكالمي المحدد فتتغير داللتها تبعاً 

، فثمة عناصر (المقاميةلتغير المقام. وأطلق اللغويون على هذه الداللة: )الداللة 

غير لغوية ذات دخل كبير في تحديد المعنى، وتكون جزءا من معنى الكالم، 

وذلك مثل شخصية المتكلم والمخاطب، والعالقات التي تربطهما، وما يحيط 
                                                

 .77علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر:  -  1
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بالكالم من ظروف ومالبسات، إن من ينظر في اللغة على وجه التقعيد 

ذ بالمتغيرات الخارجية التي والوصف والتفسير ينتهي بالضرورة إلى األخ

تكتنف المادة اللغوية واستعماالتها، وذلك ألن المعنى القاموسي أو المعنى 

 1المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكالم. 

القيم الثقافية واالجتماعية  وهف (Cultural context) السياق الثقافيأما و

تأخذ ضمنه داللة معينة. وأشار علماء اللغة إلى ضرورة والتي تحيط بالكلمة، 

وجود هذه المرجعية الثقافية عند أهل اللغة الواحدة لكي يتم التواصل واإلبالغ، 

الذي يلون كل نظام لغوي بسمة ثقافية  الخاصوتخضع القيم الثقافية للطابع 

 2.معينة وهو ما يكون أحد العوائق الموضوعية في تعلم اللغات

ض النظرية السياقية الرئيسة أن معنى الوحدة الكالمية يعتمد بشكل وتفر

جوهري على السياق، والحقيقة أن النص والسياق كل منهما متمم لآلخر 

ويقتضي كل منهما اآلخر، فالنصوص مكونات للسياقات المختلفة التي تظهر 

بوساطة فيها، والسياقات المختلفة يتم تكوينها وتحويلها وتعديلها بشكل دائم 

 . 3النصوص التي يستعملها أبناء البيئة اللغوية في المواقف المتعددة 

إن معنى الوحدة الكالمية يتجاوز ما يقال فعال، إلى ما هو مقصود ضمنا 

أو ما يفترض سلفا. وللسياق صلة وثيقة بهذا الجزء من معنى الوحدات 

ت سياقية قد تكون فوق الكالمية؛ إذ عادة ما يعتمد المتكلم والمتلقي على معلوما

مستوى اليقظة في إنشاء الوحدات الكالمية وتفسيرها، من هنا فإن كثيرا من 

حاالت الغموض نحوية كانت أو صرفية أو معجمية تمرُّ من غير أن نعيها، 

على أننا قد نعي بين الحين واآلخر بعض تلك الحاالت من الغموض، والسبب 

ة هو أن معلوماتنا السياقيَّة ليست متساوية مع األكيد والمعتبر لتفسير هذه الظاهر

ما يمتلكه منشئ النص، أو الشخص الذي يشاركنا في الحديث، وهذا ما يعرف بـ 

 .4)النسبية اللغوية(

ولعلَّ ما يميز المنهج السياقي أنه يجعل المعنى قابال للمالحظة والتحليل، 

المالحظة والتحليل ويعالج الكلمات على أنها أحداث وأفعال موضوعية تقبل 

، ال يخرج عن إطار اللغة،  الموضوعي. وأن تحليله لهذه األحداث تحليل  لغويٌّ
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وبهذا قد تجاوز ما وجه إلى المنهج )اإلشاري والتصوري والسلوكي( التي 

كانت تحاول شرح المعنى في ضوء متطلبات أخرى، في حين أن المطلوب من 

 .1العالقات بينها داخل إطار علم اللغةاللغويين أن يدرسوا الظواهر اللغوية و

نموذجها النظري التطبيقي من النظريات العملية لحاظ إالنظرية السياقية ب وتعد  

األكثر تعلقاً بالنظام اللغوي، بل إنها بطريقتها اإلجرائية في تحديد جملة 

السياقات وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام والحال تعد بذلك مرحلة 

"يرى أولمن أنه بعد أن يجمع ؛ إذ يدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليليةتمه

المعجمي عدداً من السياقات المتمثلة التي ترد فيها كلمة معينة، وحينما يتوقف 

أي جمع آخر للسياقات عن إعطاء أي معلومات جديدة، يأتي الجانب العملي إلى 

 .2ليلي"نهايته، ويصبح المجال مفتوحاً أمام المنهج التح

ولم يسلم المنهج السياقي من االنتقاد بأنه لم يقدَّم نظرية شاملة للتركيب 

اللغوي، واكتفى بتقديم نظرية للمعنى، والمعنى يجب أن يفسر بوصفه مركبا من 

العالقات السياقية ومن األصوات والنحو والمعجم. لذا يحلو للبعض أن يسميه 

( عند contextأن مصطلح السياق )منهجا ال نظرية، ومن النقد الموجه له 

( غير واضح، situation( لم يكن محددا، وحديثه عن الموقف )Firhtفيرث )

وقد يكون بالغ في إسناد ثقل للسياق. وقد يفشل هذا المنهج في تفسير بعض 

الكلمات من خالل استعمالها في السياقات المختلفة، فال يفيد شخصا تصادفه 

نقول له إنها ترد في السياقات اآلتية ونسرد له عددا كلمة ال يعرف معناها أن 

منها. فهو يفيد الباحث الذي يريد تتبع استعماالت الكلمات ودالالتها في السياقات 

 .3المختلفة، لكنه قد ال يفيد المستعمل العادي للغة

في إطار النظرية السياقية هو فكرة  ويونكان آخر ما توصل إليه اللغو

يعد هذا الوقوع ، إذ راعاة وقوع الكلمات مجاورة لبعضهاعني متو ،"الرصف"

إن تسييق الصيغة اللغوية يعد المنفذ المهم وأحد معايير تحديد داللة الكلمة، 

لتحديد مجالها الداللي، فال يمكن أن ترد الصيغة اللغوية بمعزل عن السياق 

اللغوية النفسي أو االجتماعي الثقافي، بل يحصل التجاور بين مجموع الصيغ 

داخل التركيب وهو ما يمكن التعبير عنه بمصطلح "النظم"، كما سماه قديماً عبد 
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فيرث أن قائمة الكلمات  د  القاهر الجرجاني في كتابه: "دالئل اإلعجاز".. وقد ع

بحيث يستدعي حضور كلمة ما ، المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءاً من معناها

معها سياقياً وتتوافق معها في حضور سلسلة من الكلمات التي تتراصف 

  .1الوقوع

 المدرسة التوزيعية : لـ) ليونارد بلومفيلد( المحاضرة التاسعة: 

 نبذة عن حياته :

نية التي نال درس بجامعة هارفرد بالواليات المتحدة االمريكية اللغة االلما

، عمل استاذا للغة االلمانية واللسانيات العامة ، ركز على بها درجة الدكتوراه

البحوث اللسانية ،وقد غير منهج بحثه اللساني التاريخي إلى المنهج الوصفي 

البنوي ، وفي مرحلة من مراحل دراساته اللسانية أعاد بلومفيلد النظر في بعض 

لسلوكي في علم ر باالتجاه ااألسس والمبادئ اللغوية التي جاء بها ، ألنه تأث

 2 ومن أهم مبادئه وأسسه اللغوية ما يلي : ،النفس

الدراسة اللسانية في رأي  ال تركزاألصوات اللغوية وارتباطها بالداللة :-1

بدراسة األصوات اللغوية والدالالت اللغوية بذاتها ، بل تشمل الرباط  بلومفيلد

الباحث بالفونيمات يعود إلى القائم بين أصوات معينة ودالالت معينة ،فاهتمام 

أنه يتيح له التمييز بين الدالالت ، و من هنا يمكن اعتبار السمات الفونولوجية 

التي تنجم عنها اختالفات في داللة الكلمات بمثابة السمات األساسية في الدراسة 

 3 األلسنية.

ها األشكال اللغوية في رأي بلومفيلد التي تقترن وفقاألشكال اللغوية : – 2

 4 األشكال اللغوية بالدالالت نوعان:

ها :وهي التي تلفظ بصورة مستقلة عن غيرles formes libresأشكال حرة -أ

 .كالكلمات أو الكلمات المركبة مثل : بحر ، طاولة ن شجرة ، حضر موت 

ائر :و هي التي ال تلفظ على حدة " الضمles formes liées أشكال مقيدة-ب

 حروف ، فال تؤدي معنى لوحدها ،وإنما داخل الجملة )" وهي أجزاء الكلمات 

 الجر (

                                                
 .73علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر:  -  1
ينظر: المدارس اللّسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة،محمد الصغير بناني، دار الحكمة،  - 2

 74م، ص:2001الجزائر،
 .33، ص: 7ينظر: صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، دار هومة، الجزائر، ط - 3
 .127ينظر: اللّسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، نعمان بوقرة،ص: - 4



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

84 

 

 les constituants immediats: 1 المؤلفات المباشرة :– 3

ين مباشرين ( إلى مؤلف1( نقول : فاز العداء األسرع : تنقسم  الجملة ) 1مثال )

 هما :

 ( العداء األسرع3( فاز / ) 2)

 : terminaux  les constituants( إلى مؤلفين نهائيين3وتنقسم ) 

 ( األسرع 5العداء / ) ( 4)

  ثم نقسم المؤلفين إلى مؤلفين منفصلين :

 ( ال + أسرع  7( ال+ عداء / ) 6)

 ة ، هذاهائينيدلنا هذا المثال إلى أن مؤلفات الكالم تنقسم إلى مؤلفات         

 المفهوم الزال مستعمال في أغلبية النظريات اللسانية .

بلومفيلد أن جيل وجاك يتنزهان ، تشعر "  يفترضنظرية اآللية اللغوية : ال 4

جيل " بالجوع وترى تفاحة على الشجرة ، فتقول بصوت يصدر من حنجرتها 

ولسانها وشفتيها ، يقفز " جاك " فوق الصور و يتسلق الشجرة ،ويأخذ التفاحة ، 

 2 التفاحة .يأتي بها إلى " جيل " ويضعها في يدها ، تاكل " جيل " 

 ن عمليةز بيهذا المشهد يمكن دراسته من زوايا مختلفة لكن اللساني سيمي        

ن ية تتكولزمناالتكلم وبين احداث العملية المرافقة له ، هذه الحادثة من الناحية 

  من :

 . كالمأ/ أحداث تسبق عملية . ب/ عملية الكالم  . ج / أحداث تلي عملية ال

األحداث التي تسبق عملية التكلم تكون ما يسمى في علم النفس  يشير بلومفيلد أن

وعملية التكلم هي االستجابة لهذا الحافز ، فالنظرية اآللية  ، stimulusبالحافز 

ترى أن أعمال اإلنسان من ضمنها عملية التكلم تخضع للحافز ولالستجابة له ، 

ه بالحيوان إذ يعتبر تكلمإذن في رأي بلومفيلد اإلنسان في هذا المجال شبيه 

 3 بمثابة استجابة مباشرة للحافز.

 المدرسة التوليدية التحويلية.العاشرة: المحاضرة 

 نبذة عن حياته :

                                                
 .192مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص:  - 1
ظر: األلسنية علم اللغة الحديث، ميشال ، وين196، 195ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 2

 .232زكريا، ص: 
 .196، 195ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 3



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

85 

 

بفيالدالفيا بـ الواليات المتحدة األمريكية،  1928شومسكي من مواليد 

درس بجامعة بنسلفانيا اللسانيات والرياضيات والفلسفة ،حاز على شهادة درجة 

الدكتوراه بالجامعة نفسها، عمل أستاذا بمعهد ماصا شوسات التقني ،هو مؤسس 

 1 في أمريكا وأوربا.النظرية التوليدية التحويلية أكثر النظريات انتشارا 

 ثنائيات تشومسكي:

 la compétence et la performanceالملكة اللغوية واألداء الكالمي: 1

يستطيع كل إنسان ينشأ في بيئة معينة التعبير بلغة هذه البيئة ،ويعني هذا أن 

بإمكانه فهم عدد غير متناه من جمل، هذه اللغة وصياغتها حتى ولو لم يسبق له 

قبل، فمقدرة اإلنسان هذه ليست محدودة فإمكانه في كل وقت  سماعها من

ويتم ذلك في الحقيقة باتباعه قواعد معينة يكتسبها  وبعفوية فهم جمل وصياغتها،

ضمن اكتسابه للغة ؛فدراسة اللغة تقتضي دراسة تنظيم القواعد التي تتيح 

لجمل وتفهمها لإلنسان تكلم اللغة وتفهم جملها .تسمى هذه المقدرة على إنتاج ا

في عملية المتكلم بالملكة اللغوية، أما األداء الكالمي: فهو االستعمال اآلني للغة 

ضمن سياق معين، وعندما نقول أن اإلنسان يستعمل عندما يتكلم معرفته 

الضمنية بتنظيم قواعد لغته ،ال يعني هذا أنه يستعملها بصورة متوافقة ومتكاملة 

إن كان ناتج عن الملكة فإنه يتضمن في الحقيقة عددا ؛ذلك ألن األداء الكالمي و

بالنسبة للتنظيم اللغوي الكامن في الملكة، وهذه العوامل  المظاهر الطفيليةمن 

 2 خارجية ال ترتبط باللغة مثل:االنفعال، الذاكرة.

تقوم القواعد على تحديد الملكة اللغوية التي يمتلكها اإلنسان ؛أي _ القواعد:2

أنها تصف كل الجمل التي تندرج ضمن اللغة وتفسرها في صورة وافية شاملة، 

لكن قد تعترضنا مسألة وصف قواعد الملكة )ألن قواعد الملكة العائدة للمتكلم 

على ما نسميه تختلف عن قواعد األداء الكالمي( والحل هنا هو االعتماد 

والذي يستطيع به الباحث أن يصل إلى نية المتكلم  القادر على  بالحدس اللغوي

إنتاج الجمل من جهة ،وعلى الحكم بصحة أو خطأ ما يسمعه من جمل من جهة 

فالنظرية التوليدية التحويلية تعتمد في الواقع على ذلك المستمع السوي  أخرى،

 3سة . التابع إلى بيئته اللغوية المتجان
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 _ الجمل األصولية:3

إن المتكلم قادر على اإلدالء بأحكام حول مجموعة من الكلمات المتالحقة 

من حيث أنها تؤلف جمال صحيحة أو تؤلف جمال غير صحيحة، إن القواعد 

التوليدية التحويلية تتيح إنتاج كل الجمل األصولية وتمنع في الوقت نفسه الجمل 

.والحكم بأصولية الجمل أو عدمه ال ينحصر في غير األصولية من أن تتكون 

ألن  ،جات متباينة من حيث النظرة للجملقبولها أو رفضها وإنما ينص على در

 1 الجمل غير األصولية تتباين وتتفاوت في درجة انحرافها عن قواعد اللغة.

 مثال: في كل حديقة من حدائق الجزائر سبعة أسود ... غير أصولية 

أصولية، إذ ال ينبغي أن نخلط المفهوم بين األصول اللغوية وبين الجملة غير 

معرفتنا بالعالم المحيط بيننا ثقافيا واجتماعيا ألسباب تتعلق بواقع الحال المعلوم 

في مجتمعنا وال تتعلق بقواعد النحو.كما يجب أال نخلط بين مفهوم األصولية 

 2 وبين داللة الجملة.

 ...... غير أصوليةمثال:الجدران تأكل األفكار.

 بها الصحيح ألنها ال تتضمن معنى.الجملة غير أصولية رغم تركي

 _ القواعد التوليدية التحويلية:4

 :générique:التوليد

يدل مصطلح التوليد على الجانب اإلبداعي في اللغة أي القدرة التي 

يمتلكها كل إنسان لتكوين وفهم عدد ال متناه من الجمل في لغته األم، بما فيها 

الجمل التي لم يسمعها من قبل وكل هذا يصدر عن اإلنسان بطريقة طبيعية دون 

بقواعد إعادة عرف ويتمثل فيما ي ،ور منه بتطبيق قواعد نحوية معينةالشع

 3 ويرمز لها بالمعادلة الرياضية. الكتابة

 أي أنك تعيد كتابة جملة من خالل رموز معينة إلى عنصر معين من 

 عناصر الكالم بالرمز آخر أو عدة رموز مثال:

ب إسمي+ ــــــــ مركـــــــــــج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مركب إسمي 

                                                
 .166ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 1
 .206ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
 .205ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 3
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ــــــــــــ مركب ـــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فعلي+ مركب إسمي

 تي :فعلية ( وتقرآن كاآل -يطة )اسمية كمعادلتين بسيطتين لنواة جملة بس

 ج= بمعنى جملة ، السهم بمعنى تنقل أو يعاد كتابتها.

:وقد يتكون من آداة التعريف )الـ syntagme nominalم س= مركب اسمي 

+ أس=  م(،ويرمز له بـ )أ( واسم ويرمز له بـ السين )س( ويتجسدان في قاعدة 

 س

كون من عنصرين ؛)ف( والحقة :يتsyntagme verbalم ف= مركب فعلي 

 دالة على الزمن )ز( ويتجسدان في القاعدة النحوية )م ف(= ف+ ز.

تح فوقد انطلق تشومسكي من فكرة أساسية وهي كيفية إشتقاق الجملة مثل:  

 الرئيس المؤتمر.

 ج                                                  

 م ف                                                         م س                 

ف                    م س                                         أ                               

 س

       ز        ح           أ                 س                       

ل                       ا   ض    فتح    ال               رئيس                            ما

 مؤتمر

 ج باستعمال قواعد إعادة الكتابة.طريقة التفريغ المنت

ينص على إمكانية تحويل جملة معينة إلى جملة :  transferمفهوم التحويل:

 1 أخرى واعتماد مستوى أعمق من المستوى الظاهر.

 مثال:

 شرب الولد العصير -1

 الولد شرب العصير  -2

 العصير شربه الولد -3

ب العصير -4  ُشرِّ

                                                
 .207حمد مومن، ص: ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أ - 1
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ل بواسطة إجراء تحويلي ينق 1نالحظ أنها جمل متحولة عن  4_ 3_ 2ففي 

في موضع االبتداء مع إجراء بعض  3و)العصير( في  2اسم )الولد( في 

  التعديالت.

لرغم ته باجملة واحدة المعنى ذاإذن يعتمد مفهوم التحويل عندما تفيد أكثر من 

 من تبيان تراكيبها.

( والبنية dsويرمز لها بـ ) : deep structureالبنية السطحية والعميقة.

( فالبنية العميقة عند تشومسكي ssويرمز لها بـ) ، surface structurالسطحية 

نفس هي البنية المجردة والخفية التي تعبر عن الفكر، وهو المعنى الكامن في 

المتكلم .أما البنية السطحية فهي التنظيم السطحي للوحدات أو الكلمات التي 

 1 ينطق بها المتكلم ليعبر بها عن المعاني الموجودة في الذهن .

ي فويرى تشومسكي أن البنية السطحية كيف ما نطقت بها ال تؤثر         

 المعنى ولنأخذ المثال التالي ونأخذ المثال التالي:

 التلميذ الدرسكتب 

 التلميذ كتب الدرس

 الدرس كتبه التلميذ

 فالمعنى واحد في الجمل الثالث وال عبرة في التقديم والتأخير والحذف والزيادة.

2 

وضيح ولت ويؤكد تشومسكي أن البنية السطحية والبنية العميقة مختلفتان       

 رأيه نأخذ المثال التالي:

 المرئي.أ_ هللا الذي ال يرى خلق العالم 

ل فهذه الجملة سطحية تحمل معاني ذهنية مجردة يمكن تمثيلها بالجم

 التالية:

 ب_ هللا ال يُرى

 ج_ العالم مرئي

 د_ خلق هللا العالم

والعالقة بين )ب، ج، د( تمثل الجمل التوليدية في الذهن وهي غير        

ات منطوقة ،فإذا أراد المتكلم أن يعبر عن المعنى في الذهن نطق كلم

                                                
 .212ينظر: اللسانيات النشأة والتطور، أحمد مومن، ص:  - 1
 .220ينظر: المدارس اللسانية، أحمد عزوز، ص:  - 2
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متتابعة.فتحولت البنية العميقة إلى البنية السطحية .وبتعبير آخر الجملة في الذهن 

غير منطوقة تمثل عند تشومسكي البنية العميقة ،وهي ما يعرف بالجملة 

التوليدية أما الجملة المنطوقة فهي التي تمثل البنية السطحية التي تفرض على 

  ميق .السامع أن يصل من خاللها إلى المعنى الع

لى فالتحويل عند تشومسكي هو خروج الجملة من الذهن المجرد إ          

  .يليةالمنطوق ؛فما دامت في الذهن فهي توليدية فإذا خرجت فإنها تصبح تحو

اتز المحاضرة الحادية عشر:النظرية التحليلية ) التفسيرية(لـ :جيرولد ك

 وجيري فودور:

كاتز تهتم هذه النظرية بتحليل الكلمات إلى مكونات وعناصر وقد قدم         

تحليال مميزا للكلمات وداللتها وأحصايا في ذلك ثالثة عناصر اتخذت  وفودور

وذلك لتعيين داللتها وهذه  ،تحديد المؤلفات التي تشكل الكلمةكمفاتيح للتحليل و

 1 العناصر هي:

حداهما خذ إيفة التميز بين داللتين لصيغة واحدة تأيقوم بوظ أ_ المحدد النحوي:

ي فشأن في التركيب وظيفة "فعلية" واألخرى وظيفة الفاعلية )اسم( كما هو ال

غ بصي كلمة يزيد، إن تحديد دالالت الصيغة اللغوية يتم بمقارنة هذه الصيغ

  أخرى داخل الحقل المعجمي.

ين بيقتضي ذلك وجود تضاد و ،يشرف على تلك الوظيفة التميزية _ المميز:ب

ن ين مالوحدات المميزة من ذلك التضاد الصوتي القادر على التميز بين كلمت

كان اب محيث المعنى كالتميز بين الكلمتين )تاب( و)ناب( فالوجود التاء في ت

  النون في ناب قد ميز بين داللة هتين الكلمتين.

تركيب انطالقا من يقوم بتخصيص معنى شامل لكل _ المحدد الداللي: ج

  ا.تألف بهتي تالدالالت الفردية للمورفيمات )الكلمات( التي تؤلفه تبعا لطريقة ال

ولقد أحصى أصحاب نظرية الحقول الداللية عالقات يتميز بموجبها تعين قيمة  

ذلك بقوله:" الكلمة  ستيفن أولمانالصيغة اللغوية داخل الحقل المعجمي فقد أكد 

 من العالقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة اللغوية. هي مكانها في نظام

2 

                                                
 .254ينظر: مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص:  - 1
 .48ينظر: دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ص:  - 2
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تسعى هذه النظرية إلى دراسة المعنى وتحليله في مستويات مختلفة: 

تحليل كلمات كل حقل داللي، وبيان معانيها، وتحليل كلمات المشترك اللفظي 

تكوينية إلى مكوناتها أو معانيها المتعددة. وتحليل المعنى الواحد إلى عناصره ال

من حيث سهولة  ؛، وأهمية هذه النظرية تكمن في طابعها الوظيفي1المميزة

التوصل إلى نوع العالقة بين معاني الوحدات المعجمية ودراسة عالقات المعنى 

)كالترادف والتضاد والمجاز والمشترك اللفظي وغيرها( دراسة علمية، كما 

نجد لها تطبيقات في المجال النحوي السيما في مجال التطابق واإلسناد. 

 وغيرها.

 الثةثاً للكلمات ودالالتها، وأحصيا ( تحليالً مميزدروقدم )كاتزو فو

تعيين ك لوذل ،عناصر اتخذت مفاتيح للتحليل وتحديد المؤلفات التي تشكل الكلمة

د النحوي د الداللي ،داللتها، وهذه العناصر هي: المحد ِّ   .يزلمموا ،والمحد ِّ

وتلتقي نظرية الحقول الداللية مع النظرية التحليلية التي تعنى بتحديد 

كلمة عبر خصائصها ومميزاتها الداخلية؛ ألنها تهتم بالنمط التصنيفي مؤلفات ال

فالمحدد الداللي يقوم بتخصيص . ودالالتها بناء على تحليل تفريعي للصيغة

، مات التي تؤلفهيمعنى شامل لكل تركيب، انطالقاً من الدالالت الفردية للمورف

يز يشرف على تلك والمم ،ماتيوتبعاً للطريقة التي تتألف بها هذه المورف

نحو التضاد . ويقتضي ذلك وجود تضاد بين الوحدات المميزة ،الوظيفة التمييزية

 .الصوتي القادر على التمييز بين معنى كلمتين، كالتمييز بين: )تاب( و)ناب(

فوجود التاء في )تاب( مكان النون في )ناب( قد ميز بين داللة هاتين الكلمتين، 

د النحوي ب وظيفة التمييز بين داللتين لصيغة واحدة تأخذ إحداها في ويقوم المحد ِّ

 .2كلمة "يريد" نحوالتركيب وظيفة "الفعلية" واألخرى وظيفة "الفاعلية"، 

إن المكون التركيبي يقوم بخلق دالالت إضافية للصيغة وذلك الحتوائه 

على المكون األساسي الذي هو جملة من القواعد )إعادة الكتابة( والمكون 

ويلي الذي تحدد معه المداخل المعجمية، وبكتابة التركيب ببنيته العميقة تتم التح

عملية االستبدال بتحويل القواعد إلى جمل وتراكيب سطحية، ثم إن تحليل 

الصيغة إلى مكوناتها هو الذي يحدد مجالها الداللي بتطابقها مع صيغ أخرى لها 

                                                
 .114علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر:  - 1
وينظر: علم الداللة اصوله ومباحثه في التراث  ،213األلسنية )علم اللغة الحديث(، المبادئ واألعالم، ص: ينظر:  -  2

 .76العربي، ص: 



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

91 

 

المميزة إذا حوت على  المكونات نفسها، ويكون للصيغة المعجمية داللتها

معنى الكلمة في النظرية ف(، Distinctive Featuresمكونات تمييزية )

التحليلية )هو طاقم المالمح أو الخصائص التمييزية، وكلما زادت المالمح لشيء 

ما قل عدد افراده والعكس صحيح كذلك، وعلى هذا يمكن تضييق المعنى 

 .1مالمح(وتوسيعه عن طريق اضافة مالمح أو حذف 

حقل عالقات التييتم بموجبها تعيين قيمة الصيغة اللغوية داخل الوال

 المعجمي كاآلتي: 

وتعني أن الكلمتين أو أكثر بمنطق النظرية التحليلية  :ـ عالقة الترادف 1

تتضمن نفس المكونات ولديها عناصر تصورية متماثلة، ويكون الترادف إذا 

ب( مترادفان إذا كان )أ( يتضمن )ب( كان هناك تضمن من جانبين فـ)أ( و)

و)ب( يتضمن )أ( مثل )أب( و)والد(. وعليه تصنف الوحدات المعجمية ضمن 

 حقول بمعيار الترادف.

هي تشبه عالقة الترادف إال أنها تضمن من جانب واحد و :ـ عالقة االشتمال 2

مثل: يكون )أ( مشتمالً على )ب( حين يكون )ب( أعلى في التقسيم أو التفريعي 

 )اإلنسان( و)خالد(. 

والفرق بين  .عالقة اليد بالجسم والعجلة بالسيارة نحو :ـ عالقة الجزء بالكل 3

هذه العالقة وعالقة االشتمال أو التضمن واضح، فاليد ليست نوعاً من الجسم 

ولكنها جزء منه بخالف )خالد( الذي هو نوع أو جنس من اإلنسان وليس جزءاً 

 .2منه

 أنواع:  يوه :التضادعالقة ـ  4

أ. التضاد الحاد: ويسمى التضاد غير المتدرج، مثل: )حي ـ ميت(. فهما كلمتان 

 3متقابلتان في الداللة، ونفي أحد طرفي التقابل يعني االعتراف باآلخر. 

م عال ب. التضاد المتدرج: ويصفه المناطقة بأن الحدين فيه ال يستنفدان كل

ذ إحدهما، أليه عان معاً، بمعنى أن شيئاً قد ال ينطبق المقال، ولذا فإنهما قد يكذب

ارد بأنه بينهما وسط، فقولنا: الحساء ليس ساخناً ال يعني االعتراف ضمنياً ب

  .فئاً أو ما إلى ذلكفربما يكون فاتراً أو دا

                                                
 .126 :علم الداللة، أحمد مختار عمر، ص - 1
 .101-98: ، أحمد مختار عمر، صعلم الداللةينظر:   - 2
 .142: ، أحمد مختار عمر، صعلم الداللةينظر:   - 3
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ل ين كجـ. تضاد التضايف: ويسميه المناطقة "اإلضافة"، وهي نسبة بين معني 

ال مع رك إمنهم مرتبط بإدراك اآلخر كإدراك األبوة والبنوة، فإن أحدهما ال يد

 إدراك اآلخر..

د.عالقة التنافر: أو ما يطلق عليه في علم المنطق بعالقة التخالف وهي النسبة 

مكان اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما، مع اتحاد بين معنى ومعنى آخر من جهة إ

المكان والزمان أي: يمكن اجتماعهما معاً في شيء واحد في زمان واحد، 

ويمكن ارتفاعهما معاً عن شيء واحد في زمان واحد مثل )أكل ـ باع(، 

 .1و)الطول ـ البياض(

وذهب سوسير إلى أن إنتاج داللة صيغة ما يتم بواسطة عملية التقابل 

ها وبين صيغ أخرى بإحدى العالقات التي حددها اللغويون؛ إذ التقاطُ داللة بين

صيغة ما يتم بعد سلسلة من التقابالت الذهنية التي يقوم بها السامع، ويؤدي إلى 

االعتقاد بضرورة إحداث تقابالت بين مجموع األلفاظ المتماثلة أو المتباينة، 

ي تتم في مستوى ذهني معقد، وعلى وهذا ما يعكس حقيقة العملية الداللية الت

الرغم من أن هذه النظرية تحدد بدقة مجاالت استخدام الكلمة، فإن  عد المالمح 

صعب ويحتاج إلى معرفة كبيرة بالموضوعات مثل الجنس والصلة والنوع، 

وهذا يؤدي إلى تشعب الدراسة اللغوية، فضال على ان ذكر المالمح التمييزية 

 .2المعنى يبدو قاصرا في إيضاح

 وأحمد ،ديك سيمون) المحاضرة الثانية عشر:المدرسة الوظيفية األمريكية

 3 المتوكل(:

 ة النحو الوظيفي وأسسها )مدخل مختصر(.مبادئ نظري

وط لشر يُعد النحو الوظيفي أكثر النظريات الوظيفية التداولية استجابة

-هو فالتنظير من جهة، ولمقتظيات النمذجة للظواهر اللغوية من جهة أخرى، 

و محاولة لصهر بعض من مقترحات نظريات لغوية ) النح -كمايقول المتوكل

 (.غويةالل ، الوظيفية ( ونظريات فلسفية ) نظرية األفعالالعالقي، نحو األحوال

 :ليييما فوتتلخص المبادئ المنهجية األساسية المعتمدة في النحو الوظيفي 

 وظيفة اللغات الطبيعة ) األساسية ( هي التواصل. –

                                                
 .105-102ص:  ينظر: المرجع نفسه، -  1
 .78-76 :أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص علم الداللةو، 114 ص: المرجع نفسه،ينظر:  - 2
 نظرية النحو الوظيفي، بحث منشور على شبكة االنترنت.ينظر:  - 3

https://ssaab.wordpress.com/2015/10/30/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%a3%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%b1/
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 موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم والمخاطب. –

ر للتركيب والداللة منظورا إليهما من وجهة نظ النحو الوظيفي نظرية –

 تداولية.

من  يسعى الوصف اللغوي الطامح للكفاية إلى تحقيق أنواع ثالثة يجب أن –

 الكفاية:

 الكفاية التداولية. -أ          

 الكفاية النفسية. -ب         

 الكفاية النمطية. -ج         

لتي عد ايفي ال يقتصر على القواوالكفاية التداولية تعني أن النحو الوظ

تضمن سالمة بناء الجمل أو النصوص فحسب بل تعنى بالقدر نفسه برصد 

القواعد والشروط الالزمة لجعل تلك الجمل أو النصوص مقبولة وناجحة 

 .ومالئمة للموقف التبليغي الذي تكون مسرحاً له

ً وتعني الكفاية النفسية أن يحاول النحو الوظيفي أن يكون مطا نماذج لل بقا

رات لعبااالنفسية التي تنقسم إلى نماذج إنتاج والتي تحدد كيف يبني المتكلم 

رات عبالمخاطب للاللغوية وينطقها، ونماذج فهم وهي التي تحدد كيفية تحليل ا

 ا.اللغوية وتأويله

دد عكبر أونعني بالكفاية النمطية أن النحو الوظيفي، يطمح إلى أن ينطبق على 

بين  ؤالفيلغات الطبيعية، ذات البنى اللغوية المتباينة، فيرصد ما ممكن من ال

 .(٥)هذه المتباينة نمطيا وما يخالف بينها

 وتتكون بنية النحو الوظيفي المقترحة من مستويات تمثيلية ثالثة:

لمكان بل وامستوى لتمثيل الوظائف الداللية كوظيفية المنفذ والمتقبل والمستق –

 والزمان.

يفة تمثيل الوظائف التركيبية ويندرج تحته وظيفتان فقط هما وظمستوى ل –

 الفاعل والمفعول.

هما  مستوى لتمثيل الوظائف التداولية وهي خمس وظائف، اثنتان داخليتان –

 المحور والبؤرة، وثالث خارجية هي المبتدأ والمنادى والذيل.

 وتُصاغ الجملة عن طريق بناء ثالثة أنواع من البُنى:

 البنية الحملية. –      
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 البنية الوظيفية. –     

نية. –       البنية المكو 

 ويتم بناء هذه البنى عن طريق ثالثة أنواع من القواعد:

 قواعد األساس وهما قاعدتان تسهمان في بناء البنية الحملية: -أوالً 

 متكلمها الويمدنا المعجم بالمحموالت )المفردات( األصول التي يتعلم المعجم: –

ل و  لَل و فَع   عُلفَ كما هي قبل االستعمال، وهي على األوزان التالية: فَعَل و فَعِّ

 إضافة إلى ما أسماه النحاة العرب بالجامد.

 وهي قواعد يتم عن طريقها اشتقاق محموالت قواعد تكوين المحموالت: –

 فرعية من المحموالت األصلية.

شتقة( في أطر حملية، يرد هذان النوعان من المحموالت )األصول والمو

 ونقصد باإلطار الحملي البنية التي تشمل:

لجملة افي  ونعني به الفعل في الجملة الفعلية، والخبر غير الجملة المحمول: -أ

 .(٦)االسمية

شمل وهي الحدود )المفردات( التي يتطلبها المحمول، وت محالت الحدود: -ب

(   ٢س ،١ها بالمتغيرات ) سالمشاركين في الواقعة التي يدل عليها، ويرمز ل

 وتنقسم محالت الحدود حسب أهميتها إلى قسمين:

، مة في الواقعةوهي الحدود التي تدل على ذوات مساه حدود موضوعات: –١

 (.كالذات المنفذة )الفاعل (، والذات المتقبلة )المفعول

ثل موهي الحدود التي تدل على الظروف المحيطة بالواقعة  حدود لواحق: –٢

 . (. . . . .٢، ص١زمان والمكان والعلة. . . ويرمز لها بالمتغيرات ) صال

ة : )منف(ذ، )متق(بل، )مستف(يد، وهي وظائف دالليالوظائف الداللية -ج

 تحملها محالت الحدود وتفهم من الواقعة الدال عليها المحمول.

 التي يفرضها المحمول بالنسبة لمحالت حدوده. قيود االنتقاء -د

 ح نضرب المثال التالي:وللتوضي

 أكل محمد التفاحة                              

حة لتفافالفعل )أكل( هو المحمول في هذه الجملة، وحدود موضوعاته ) محمد، ا

( وهما حدان مساهمان في واقعة األكل، وال حدود لواحق في الجملة، 

 (. احةقبل: التفوالوظائف الداللية في الجملة وظيفتان ) منفذ: محمد ( ) مت
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 وهذا اإلطار الحملي الذي يكتفي بحدود الموضوعات يسمى اإلطار الحمل

 النووي، وإذا أضيف له حدود لواحق يسمى اإلطار الحملي الموسع.

 واإلطار الحملي لهذه الجملة هكذا:

 حةالتفا               محمد            أكل                         

 : متق(2)س       : منف(،1)س     ف،                           

 وإذا أضفنا لها الحدود اللواحق مثل الزمان والمكان تكون هكذا:

ً صباح          التفاحة             محمد          أكل               في المطعم          ا

 ك(م :4)ص    : زم(،3)ص  : متق(،2) س   : منف(،1)س      ف،             

عد قوا ونستخلص مما سبق أن بناء البنية الحملية للجملة يتم عن طريق تطبيق

ودة في لموجتوسيع األطر الحملية التي تتخذ دخالً لها األطر الحملية النووية ا

 دماجإالمعجم أو المشتقة عن طريق قواعد تكوين المحموالت ثم تطبيق قواعد 

 الحدود كم يتبين من الرسم التالي:

 
 ً  :قواعد إسناد الوظائف -ثانيا

https://ssaab.files.wordpress.com/2015/10/e2808fd984d982d8b7d8a9-d8a7d984d8b4d8a7d8b4d8a9-d9a1d9a4d9a3d9a7-d9a0d9a1-d9a1d9a6-d981d98a-d9a7e2808e-d9a3d9a8e2808e-d9a5d9a9-d985.png
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 وهما قاعدتان تسهمان في بناء البنية الوظيفية:

ات مكون ويتم فيها إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إلى البنية التركيبية: –1

ظر( الن الجملة، وتعرف هاتان الوظيفتان في إطار ما يسميه سيمون ديك )بوجهة

 لمحمول،اليها عأساسياً في الواقعة التي يدل أي أن هاتين الوظيفتين تلعبان دوراً 

 فيشكل الفاعل المنظور األول، ويشكل المفعول المنظور الثاني.

والمبتدأ  والفاعل عند المتوكل يشمل الفاعل في النحو العربي ونائب الفاعل،  

 ادم(الذي خبره مفرد أو شبه جملة، فـ)محمد( في الجملة التالية: )محمد ق

 يقة(، و)محمد عندك( فاعل عنده.و)محمد في الحد

لمستقبل بل ثم المتقاوتُسند الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الوظيفة الداللية المنفذ ثم 

ثم  تقبلوهكذا، وتسند الوظيفة التركيبية المفعول إلى الوظيفة الداللية الم

 نفذ.الملية لدالاالمستقبل وهكذا، ويمتنع إسناد الوظيفة التركيبية المفعول للوظيفة 

ئف ة الوظاميفيكون إسناد الوظيفتين التركيبيتين )الفاعل والمفعول ( وفقاً لُسلَّ 

 الداللية كالتالي:

 منف < متق < مستق < مستف < أد < مك < زم. . .     

 +         +       +       +         +         +       +          فا      

 +       +      +         +         +        +     –        مف     

 أكل محمد التفاحة صباحاً في المطعم وللتمثيل نعود للمثال السابق:

 نوزع أوالً الوظائف الداللية على مكونات الجملة:

ً            التفاحة             محمد          أكل            في المطعم        صباحا

  زم، 1 ص:       : متق،2س       نف،: م1س    ف،                

 مك 2 ص:  

لمنفذ، اللية االد ثم نقوم بإسناد الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الحد الحامل للوظيفة

 متقبل:ة الونسند الوظيفة التركيبية المفعول إلى الحد الحامل للوظيفة الداللي

ً صب            التفاحة              محمد            أكل            في المطعم        احا

  : متق مف،2س    : منف فا،1س      ف،               

 مك2 ص:   زم، 1 ص:  
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فها وظائبنرمز للفاعل بـ)فا( ونرمز للمفعول بـ)مف(، وتكتفي الحدود اللواحق 

 الداللية ) الزمان والمكان (.

لية تداوالوظائف الوتسند الوظائف التركيبية قبل الوظائف التداولية ألن بعض 

ية داولتسند بالدرجة األولى إلى مكونات تحمل وظائف تركيبية، فالوظيفة الت

 لفاعل.ية االمحور تسند بالدرجة األولى إلى المكون الذي يحمل الوظيفة التركيب

 ظائف،وويتم فيه إسناد الوظائف التداولية، وهي خمس  البنية التداولية: –2

المبتدأ  هما البؤرة والمحور، وثالث خارج الحمل هي(، 9 اثنتان داخل الحمل) 

 والمنادى والذيل.

 :وتتكون سلمية الجملة الفعلية في النحو الوظيفي من العناصر التالية

 3فا )مف( )ص(، م  ف  Ø ، م1، م2، م4م                       

يفة لوظل( 2( لموقع الوظيفة التداولية المنادى، والرمز )م4ويشير الرمز ) م

لعربي، حو االتداولية المبتدأ وهي مختلفة عن الوظيفة التركيبة المبتدأ في الن

 ولنافية ( لألدوات الصدور كأداتي االستفهام )الهمزة و هل( وما ا1والرمز )م

ر أو للمكون الحامل للوظيفة التداولية المحو  (Ø إن  وغيرها، والرمز )م

(  ، مفسم االستفهام، والرمز ) فاالوظيفة التداولية )بورة المقابلة( أو ا

حمل يللوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول، و الرمز )ص( لكل مكون ال 

 يل.( يشير للوظيفة التداولية الذ3وظيفة تركيبة أو تداولية، والرمز )م

 وليتضح الفرق بين ماهو داخل الحمل وخارجه نسوق السلمية التالية:

 3، مفا )مف( )ص(  ف  Ø م ،1، م2، م4م                         

ما تحته خط هو الحمل ومكوناته، واألخرى هي مكونات خارجية، فيأتي 

 يساقسالمنادى للفت االنتباه والمبتدأ ليوضح مجال الخطاب أو الشيء الذي 

سان لرئياالحديث عنه، والذيل للتصحيح وغيرها. والفعل والفاعل هما المكونان 

 الفعلية، أما المكونات األخرى فهي مكونات اختيارية.في الجملة 

لفعل، اسبق إذا كان في الجملة فعل فهي جملة فعلية وال يعتد باالسم الذي ي

هي -ية فعل أي أن الجملة االسمية في النحو العربي التي خبر المبتدأ فيها جملة

و لنحاي جملة فعلية في النحو الوظيفي، واالسم الذي يسبق الفعل )المبتدأ ف

 العربي( هو وظيفة تداولية خارج الحمل وال يحمل وظيفة تركيبية.
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، بؤرةإذن الوظائف التداولية خمس وظائف، اثنتان داخليتان هما المحور وال

 :وثالث خارجية هي المبتدأ والمنادى والذيل و تفصيلها فيما يلي

ر و األكثة أأهمي تسند البؤرة إلى المكون الحامل للمعلومة األكثر أوال: البؤرة:

 وتنقسم البؤرة إلى قسمين: بروزاً في الجملة،

جهلها تي يوهي البؤرة المسندة إلى المكون الحاملة للمعلومة ال بورة جديد: -1

لم لمتكالمخاطب ) المعلومة التي التدخل في القاسم اإلخباري المشترك بين ا

 .والمخاطب (

تي يشك ة الالمكون الحامل للمعلوم وهي البؤرة التي تسند إلى بؤرة المقابلة:-2

 .المخاطب في ورودها أو المعلومة التي ينكر المخاطب ورودها

 وتظهر البؤرة المقابلة في أنماط بنيوية أساسية ثالثة:

 ، مثل:البنيات التي تتصدر فيها البؤرة -أ

 تفاحة أكل محمد                                       

 أتفاحة أكل محمد أم برتقالة؟                                  

 ، مثل:البنيات الموصولية التي تتزحلق فيها البؤرة -ب

 الد.خالذي أكل التفاحة محمد ال                                       

 مثل: بنيات القصر والحصر، –ج 

 ما أكل محمد إال تفاحة                                   

 إنما أكل محمد التفاحة                                    

 نعد بؤرةً ما وضع تحته خط:

 التفاحة أكل محمد                                            

 بؤ جد                                                          

ً  ةأكل محمد التفاح                                           صباحا

 بؤ جد                                                                 

 ةأكل محمد ال برتقال تفاحة                                       

 بؤ مقا                                        

 لدخاال  محمد الذي أكل التفاحة                                     

 بؤ مقا                                                          

 فالجملة األولى تكون جواباً للسؤال:
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 ماذا أكل محمد؟                              

ة علومفالمخاطب يعلم أن محمداً أكل شيئاً ولكنه ال يدري ما هو، إذن هي م

 ديد.مجهولة للمخاطب وهي بهذا السياق بؤرة ج

 أما الجملة الثانية فتكون جواباً للسؤال:

 متى أكل محمد التفاحة؟                              

ذن ت، إفالمخاطب يعلم أن اآلكل محمد والمأكول التفاحة ولكنه ال يعلم الوق

 فالوقت هو المعلومة المجهول للمخاطب.

 أما الجملة الثالثة فهي جواب للسؤال التالي:

 أتفاحة أكل محمد أم برتقالة؟                            

ة فالمخاطب داخله الشك في المعلومة، ويطلب من المتكلم تحديد المعلوم

ا، ك بهشالصحيحة من الخيارات التي يطرحها له، فهو ال يجهل المعلومة ولكنه 

 إذن هي بؤرة مقابلة.

 أما الجملة الرابعة فهي جواب للسؤال التالي:

 الذي أكل التفاحة محمد أم خالد؟                         

 وينطبق عليها ما ينطبق على الجملة الثالثة.

 وللتفريق بين النوعين اقترح المتوكل رائزين )وسيلتين(:

ة على شتملفالبؤرة الجديد تكون جواباً طبيعياً للجمل الم السؤال والجواب: -١

 أسماء االستفهام، مثل:

 اذا أكل محمد؟م                    

 أكل محمد التفاحة

 بؤ جد              

 قول:تأما البؤرة المقابلة فال تكون جواباً طبيعياً للسؤال السابق، فال 

 تفاحة أكل محمد                                              

 مد ال خالدالذي أكل التفاحة مح                                            

 رتقالةبتفاحة أكل محمد ال                                              

آخر بقيب تعرف البؤرة المقابلة برائز التعقيب، وذلك بالتع رائز التعقيب: -٢

 الجملة بحرف النفي )ال(، أو اإلضراب )بل(، مثل:

 (تقالةتفاحة أكل محمد )ال بر                                          



 2021/2022 -اطمةد: جريو ف                محاضرات في المدارس اللسانية                           

100 

 

 ل تفاحة (بما برتقالة أكل محمد )                                          

دث المح)تسند وظيفة المحور إلى المكون الدال على ما يُشكل  ثانيا: المحور:

 عنه( داخل الحمل، أي أنه الذات التي يُتحدث عنها.

 فهو عنهففي قولنا )أكل محمد التفاحة( يشكل محمد محط الحديث أو المتحدث 

 المكون الحامل لوظيفة المحور.

أن  وتلتبس وظيفة المحور بوظيفة المبتدأ إذ هما ما يتحدث عنه، إال

 المحور يكون داخل الحمل والمبتدأ يكون خارجه كما يلي:

 التفاحة                 محمد                      أكل                     

 ؤ جد: متق مف ب٢س    : منف فا مح،١س     محمول ف،                     

 التفاحة                   ــــــ                أكل         محمد                    

متق مف بو  :2س    : هو منف فا مح،1س      ف            2م                   

 جد

 في مل، أمافمحمد في الجملة األولى يشكل المتحدث عنه لكنه داخل الح

ل الجملة الثانية فمحمد أيضا هو المتحدث عنه، ولكنه خارج الحمل ويحم

 ضميرالوظيفة المبتدأ وهي وظيفة خارجية والمحور في الجمل الثانية هو ال

 المستتر.

ي فطب( إذن المحور هو المعلومة المشتركة بين الطرفين )المتكلم والمخا

مل الح ة إلى مكوٍن من مكونات داخلالموقف التواصلي ويشترط أن تسند الوظيف

 ال مكون خارجي.

نفذ الم وتسند وظيفة المحور في الغالب للمكون الحامل للوظيفة الداللية

م متقبل ثة الوالوظيفة التركيبية الفاعل، ثم إلى المكون الحامل للوظيفة الداللي

 نه يتقدمفإل المستفيد ثم الزمان وهكذا، وإذا أسندنا الوظيفة المحور إلى المفعو

ن طرفيعلى الفاعل ألنه اآلن يشكل المتحدث عنه والمعلومة المشتركة بين ال

 كقولنا:

 )أكل التفاحة محمد(                                   

 إجابة على السؤال التالي:    

 من أكل التفاحة؟                                    
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ك بين الطرفين وهي محط الحديث، فالتفاحة هنا تدخل في الحيز المشتر

 والمعلومة المجهولة )بؤرة جديد( هي المكون: محمد.

هي ال فور( أما بالنسبة إلعراب الوظائف التداولية الداخلية )البؤرة والمح

ها من عرابتؤثر على الحالة اإلعرابية لمكونات الحمل، بل تأخذ مكونات الحمل إ

 ية.الوظائف التركيبية ثم الوظائف الدالل

عده. بأتي هو المكون الذي يحدد )مجال الخطاب( بالنسبة لما ي ثالثا: المبتدأ:

 ( بالنسبة للجملة الفعلية:2وموقعه )م

 3فا )مف( )ص(، م  ف  Ø ، م1، م2، م4م               

ي ربي الذالع الوظيفة التداولية المبتدأ هي الوظيفة التركيبية المبتدأ في النحو

ربي الع سمية أو فعلية، أما إذا كان خبر المبتدأ في النحويكون خبره جملة ا

 في.لوظيامفرداً أو شبه جملة فإنه يحمل الوظيفة التركيبية الفاعل في النحو 

 ا:ويأتي المبتدأ لتحديد مجال الخطاب ثم يُساق الخطاب بعده كقولن

 التفاحة                   ــــــــ            أكل     محمد،              

 ؤ جد: متق مف ب٢س    : منف فا مح،١س      ف،        ،2م              

 طاب،فمحمد في هذه الجملة مجال الخطاب أو المتحدث عنها، ومابعده هو الخ

يد قونالحظ أن محمداً يقع خارج الحمل)ما تحته خط(. ويشترط في المبتدأ 

للمخاطب. وبعكس الوظائف اإلحالية وهو التعريف أي أن يكون معروفا 

يعرب فاب، التداولية الداخلية فإن الوظائف التداولية الخارجية تؤثر في اإلعر

 المبتدأ بالرفع مطلقاً.

 ا أوهو المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تُعدله رابعا: الذيل:

 ( بالنسبة لسلمية الجملة الفعلية:3تُصححها، وموقعه )م

 3فا )مف( )ص(، م  ف  Ø ، م1، م2، م4م                            

 وهو وظيفة تداولية خارجية تأتي لثالثة أغراض:

حظ ويأتي في موقف تواصلي يعطي فيه المتكلم معلومة ثم يال التوضيح: –1

 أنها غير واضحة فيوضحها بإيراد الذيل كقولنا: جاء أبوه، زيد.

ها ظ أنالمتكلم معلومة ثم يالح ويأتي في موقف تواصلي يعطي فيه التعديل:-2

 غير دقيقة فيسوق الذيل للتعديل، كقولنا: أكل محمد التفاحة، نصفها.
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حظ ويأتي في موقف تواصلي يعطي فيه المتكلم معلومة ثم يال التصحيح: -3

بل  أنها غير صحيحة فيسوق الذيل للتصحيح، كقولنا: أكل محمد البرتقالة،

 التفاحة.

 في الوظائف التركيبية في النحو العربي:وتتمثل وظيفة الذيل 

رب ن يع، كقولنا أكلوني البراغيث و لعبا الولدان، عند مالمبتدأ المؤخر -أ

 البراغيث والولدان مبتدأ مؤخر.

 كقولنا: أكل التفاحة، نصفها. البدل، -ب

 (، كقولنا: جاء محمد بل خالد.العطف بـ)بل -ج

ا قبله سب محكان مبتدأً مؤخراً، ويعرب  وبناًء على ذلك فالذيل يعرب بالرفع إذا

 كما يسميه المتوكل إذا كان بدالً أو معطوفاً. أو باإلرث

في  نادىوهو وظيفة تسند إلى المكون الدال على الكائن الم المنادى: خامًسا:

 ( حسب سلمية الجملة الفعلية:4مقام معين، وموقعه )م

 3فا )مف( )ص(، م  ف  Ø ، م1، م2، م4م                         

كون يأن  ويأتي المنادى للفت االنتباه وجعل المنادى معنياً بالخطاب، ويشترط

 المنادى:

 كائن حي. -١

 أن يكون المنادى محيالً على المخاطب. –٢

 وللتوضيح نضرب المثال التالي:

 الدرس                          ــــــــــ           اكتب         يا محمد،                

: متق مف بؤ ٢س      : منف فا مح،١س       ف،               ،4م                

 جد

ير غوالمنادى عند المتوكل منصوب دائما، حتى في حال البناء يكون النصب 

 ظاهر، كما يقرر النحاة.

ية يتم وظيفونستخلص مما سبق أن االنتقال من البنية الحملية إلى البنية ال

م الً ثالنحو الوظيفي بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف التركيبية أوحسب 

 :إسناد الوظائف التداولية ثانياً، كما يبين ذلك الرسم اآلتي
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 ً  قواعد التعبير: -ثالثا

 وهي عدة قواعد تساهم في بناء البنية المكونية:

 هاتعرب مكونات الجملة حسب وظيفت قواعد إسناد الحاالت اإلعرابية: –1

 الداللية أو التركيبية أو التداولية وهي كالتالي:

https://ssaab.files.wordpress.com/2015/10/e2808fd984d982d8b7d8a9-d8a7d984d8b4d8a7d8b4d8a9-d9a1d9a4d9a3d9a7-d9a0d9a1-d9a1d9a6-d981d98a-d9a7e2808e-d9a3d9a9e2808e-d9a4d9a9-d985.png
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رف إذا كان المكون يحمل وظيفة داللية فقط )حدود لواحق كالحال والظ -أ

 ر.والمفعول معه والمصدر. . . ( فإنه يعرب بالنصب إال إذا سبقه حرف ج

اعالً فة فإذا كان المكون يحمل وظيفة تركيبية فيعرب بالرفع إن كانت الوظي -ب

 وبالنصب إن كانت مفعوالً.

 إذا كان المكون يحمل وظيفة تداولية فينقسم إلى قسمين: -ج

 − ب إلعراإن كانت الوظيفة تداولية داخلية )المحور والبؤرة( فال تؤثر با

 ً  .مطلقا

 − أ، مبتد إن كانت الوظيفة تداولية خارجية فيعرب بالرفع إن كانت الوظيفة

لذيل الوظيفة ذيالً )مبتدأ مؤخر( ويعرب اويعرب بالرفع كذلك إذا كانت 

دالً ان بككذلك بالحركات الثالث إن حمل اإلعراب باإلرث )التبعية( أي: إذا 

 .أو عطفاً، ويعرب المنادى كإعرابه في النحو العربي

 سلمية تحديد العالمات اإلعرابية:

 الوظائف التركيبية < الوظائف الداللية < الوظائف التداولية

وهي قواعد تتكفل بنقل الحدود  إدماج مخصصات الحدود: قواعد –2

 و)موضوعات ولواحق( إلى مركبات، كأداة التعريف )أل( وأسماء اإلشارة 

األسوار )كل، بعض( ومخصصات التثنية )ان، ين( ومخصصات الجمع )ون، 

 ين(.

ل محمووهي قواعد تتعلق بالشكل الذي يتحقق به ال قواعد صياغة المحمول: -3

حدد تكون على صيغة المبني للفاعل أو المفعول، وكذلك القاعدة التي كأن ي

ن )كا مطابقة المحمول للفاعل، والقاعدة التي يتم من خاللها إدماج الرابط

 وغيرها(.

ل داخ وهي القواعد التي يتم من خاللها ترتيب المكونات قواعد الموقعة: -4

 سمية،الجمل)الفعلية، االأن المكونات تترتب داخل  الجملة، ويفترض المتوكل

 وفقاً للبنى الموقعية التالية: الرابطية(
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في  فاعلعلى التوالي، وال  هذه سلميات الجمل )الفعلية، االسمية، الرابطية(

بره خكون يسلمية الجملة االسمية والرابطية هو المبتدأ في النحو العربي الذي 

تعني مركب وصفي أو مفرداً أو شبه جملة، و ) م ص، م س، م ح، م ظ ( 

مركب اسمي أو مركب حرفي أو مركب ظرفي على التوالي، وهذه المركبات 

 هي محمول الفاعل في الجملة االسمية والرابطية.

 الرمز )ط( في الجملة الرابطية يعني الرابط )كان وماشابهها(.    

ال وها، هذه السلميات تحدد كل مايمكن أن يأتي في الجملة فعلية كانت أو غير

لم  حمد(ميشترط أن توجد كل هذه المكونات في كل جملة، فالجملة الفعلية )جاء 

 ط.يذكر فيها من مكونات الجملة الفعلية إال الفعل والفاعل )ف، فا( فق

نة من معي ويكون النبر بتقوية الصوت في كلمة قواعد إسناد النبر والتنغيم: -5

 ل لوظيفة البؤرة.كلمات الجملة، ويسند النبر إلى المكون الحام

ة ختلفمفهناك أشكال  ،أما التنغيم فهو اإلطار الصوتي الذي تلفظ به الجملة

 ا.تعجب بهيلتي اللتنغيم تنطق به الجملة االستفهامية أو المثبتة والمنفية و الجمل 

ء نستخلص مما سبق أن الجملة تشتق حسب النحو الوظيفي عن طريق بنا

الث من يق ثة وظيفية ثم بينة مكونية بواسطة تطببنيات ثالث: بنية حملية ثم بني

 .قواعد إسناد الوظائف وقواعد التعبيرقواعد: قواعد األساس وال

 مدرسة أوكسفورد:المحاضرة الثالثة عشر: 

https://ssaab.files.wordpress.com/2015/10/e2808fd984d982d8b7d8a9-d8a7d984d8b4d8a7d8b4d8a9-d9a1d9a4d9a3d9a7-d9a0d9a1-d9a1d9a6-d981d98a-d9a7e2808e-d9a4d9a0e2808e-d9a0d9a8-d985.png
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م ،وذلك على أساس 1938ظهر أقدم تعريف للتداولية مع موريس سنة         

أنها دراسة للعالقات بين العالمة ومفسريها ،وكان هذا التعريف بمثابة األساس 

الذي اعتمدت عليه التعريفات الالحقة ؛إذ يعد هذا التعريف المؤسس بمثابة 

ى أن اللغة باعتبارها نشاطا القالب الذي انصبت فيه التحديدات الالحقة التي تر

كالميا تتحكم فيها مجموعة من الشروط الذاتية والموضوعية، تتمثل في وجود 

شخصين على األقل تجمع بينهما عوامل السياق المختلفة .إذ تعنى التداولية 

باختالف اتجاهاتها بدراسة استعمال اللغة وكل ما يتعلق به من سياقات مختلفة 

 1م والمخاطب ،وظروف التلفظ واالختيارات اللغوية .كالعالقة بين المتكل

تسمى  بأن فالتداولية مجموعة من النظريات تعنى باستعمال اللغة وجديرة       

لغوية ة العلم االستعمال اللغوي ،أي دراسة استعمال اللغة التي ال تدرس البني

ي فة،ألذاتها ولكن تدرس اللغة عند استعمالها في الطبقات المقامية المختل

فظ د بل،وموجها إلى مخاطب محد باعتبارها كالما محددا صادرا من متكلم محدد

 محدد في مقام تواصلي محدد، لتحقيق غرض تواصلي محدد.

 أبرز مفاهيم التداولية:

:هو مفهوم تداولي إجرائي يتعلق برصد  les implicites متضمنات القول: -1

جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب تحكمها 

 2 كسياق الحال وغيره ومن أهمها: ظروف الخطاب العامة

في كل  : pré-suppositionاالفتراض المسبق )اإلضمارات التداولية(-أ

تواصل ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها 

بينهم، تشكل هذه االفتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في 

 3 عملية التواصل، وهي محتواة ضمن السياق و البنى التركيبية العامة .

 ( مثال :أغلق النافذة 1ففي الملفوظ) 

 ال تغلق النافذة -(  2وفي الملفوظ)  

 ة.مضمونها أن النافذة مفتوح افتراض مسبقففي الملفوظين كليهما خلفية 

 .مثال آخر في مقام تواصلي معين يقول الشريك) أ (في حوار للشريك) ب(

 كيف حال زوجتك وأوالدك؟ -3

                                                
 .174اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  ينظر: محاضرات في المدارس - 1
 .174ينظر: محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص:  - 2
 ينظر: التداولية من أوستين إلى قوفمان، فيليب بالنشيه. - 3
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أن تزوج وله أوالد و( هو أن الشريك "ب" م3فاالفتراض المسبق للملفوظ) 

 تربطهما عالقة ما تسمح بطرح هذا السؤال. (بالشريك) أ و

 يجيب الشريك) ب (بالملفوظ: 

 إنها بخير واألوالد في عطلة شكرا .-4

تجاهل ( ي ولكن إذا كانت الخلفية التواصلية غير مشتركة بينهما فإن الشريك) ب

 السؤال أو يفرضه، فيجيب بأحد الملفوظات التالية:

 ال أعرفك -

 لست متزوجا -

 طلقت زوجتيلقد  -

 مليةعويرى التداوليون أن االفتراضات المسبقة ذات أهمية قصوى في        

 التواصل واإلبالغ.

: تقول أوركيوني : " القول  les sous-entendus األقوال المضمرة: -2

المضمر هو كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها ،ولكن تحقيقها في 

السياق الحديث " ،والقول المتضمن هو النمط الواقع يبقى رهن خصوصيات 

الثاني من متضمنات القول وترتبط بوضعية الخطاب ومقامه على عكس 

االفتراض المسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية.ومثال ذلك قول القائل 

:إن السماء ممطر. فالسامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إلى : 

يته.أو االنتظار والتريث حتى يتوقف ،أو عدم نسيان مظلته عند المكوث بب

 1الخروج ،أو اإلسراع للعمل حتى ال يفوته الموعد.

ضمنها  ينجز المقامية التيوقائمة التأويالت مفتوحة مع تعدد السياقات والطبقات 

ي لكالموالفرق بينه وبين االفتراض المسبق أن األول وليد السياق ا ،الخطاب

  .والثاني وليد مالبسات الخطاب

 مراجع في المدارس اللسانية:

 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة لنعمان بوقرة-1

 محاضرات في المدارس اللسانية ألحمد عزوز-2

 محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة لشفيقة العلوي-3

                                                
 ينظر: التداولية من أوستين إلى قوفمان، فيليب بالنشيه. - 1
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