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  ).يرفع اهللا الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات: (قال تعالى بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ).هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: (وقال كذلك

  :بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا

أعطيتني النجاح فال تأخذ مني التواضع، وإن أعطيتني التواضع فال تأخذ مني  إذا اللهم
  .اعتزازي بكرامتي

  .اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، واجعلني للنعم شاكرا وللنقم صابرا

  .اللهم زدني وال تنقصني، وأعطني وال تحرمني، وأكرمني وال تهني يا أكرم األكرمين

  .اللهم أسألك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير العلم وخير الثواب

  فلك الحمد يا اهللا كما ينبغي لجالل وجهك

  .وعظيم سلطانك

 
 
 
 

  

 



 

  
  

 
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين الحمد 
والشكر هللا الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل البسيط كختام لمسارنا 

  .الجامعي
إن واجب الوفاء واإلخالص يدعونا أن نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير 

يشرفنا أن و إنه لإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع 
نسجل أسمى آيات االحترام والتقدير وأخلص عبارات العرفان والتوقير 

  إلى األستاذة المشرفة
  " سلمى شويط" 

  .القيمة هاوتوجيهات تنا بنصائحهادي أفاالت
وساعدنا من  خير نشكر كل من ساهم في كتابة هذه المذكرةاألوفي 

  .قريب ومن بعيد
للجميع جزاكم اهللا خيرا وأملنا أن تعود بالخير علينا وعلى من تبعنا في 

  .درب العلم
  

 
   
 

 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 

 



                   :ةــمقدم
 

 أ  

  

 هذا ملواكبة الناجعة والوسيلة الفعالة األداة إىل -وتغيرات تطورات من يشهده مبا- اليوم العامل حيتاج  
  امللحة املعرفية الضرورة املصطلح فكان ،انطالقا من التسارع أيضا يف االصطالح ،خاصة يف جماله املعريف تطورال

  .يف مجيع العلوم وخاصة علم اللّغة

 وبوابة العلوم مفتاح هوف ،"املصطلح "موضوعه احلديث كان إذا وآخر قائل بني اليوم خالف الو 
 هذا بدراسة يعىن الذي والعلم العلمية، املادة فهم إىل بالضرورة فضيت )املصطلح (تهمعرفو املستقبل، إىل الولوج
 مهمة لنفسه أوكل حيث عشر، التاسع القرن مطلع تأسست معامله النظرية يف الذي "املصطلح علم" هو األخري

 .ولبنتها العلوم نواة هباعتبار واحتضانه باملصطلح االهتمام

 النشأة حديث علم "اللّسانيات" انطالقا من كون اللّساين، املصطلح هو الدراسة هذه يف يهمنا ماو 
 حيث اللّغة العلمية  ةالدراس على خري لأف وكان العشرين، القرن مطلع يف الوجود إىل ظهر املنبت، جديد
 املطيع اخلادم -بذلك-املصطلحات كانتفاللّغوي، البحث تاريخ يف مميزة مفارقة أحدثت نوعية نقلة نقلها
   .وحقائقها ملعارفها واملستوعب للعلم

لذا كان إشكال هذا البحث  ، ا مفاهيميانسق يقابله ايحصطالا انسق اللّسانياتومن جهة أخرى تعد   
 هوف هلا، االصطالحي والسجل ملغاليقها، واملفتاح اللّسانيات يف األساسية النواة باعتباره اللّساين، املصطلح هو

 .غريهاو يتهاعلم بني والفارق لديها التميز عنوان و املانع، واحلصن اجلامع املورد

 البنيوية اللّسانية للمدارس اصطالحي معجم بناء حماولة هو البحث هذا املبتغى من وراء اهلدفإنّ   
وعلى أساس أن املميز بني هذه املدارس  ،علم كلّ يف األساسي املكون هي املصطلحات أنّ انطالقا من كون

 .ذات املنحى البنيوي هو التأسيس املفاهيمي عندها

 باحث وفضول أوال، واالطّالع البحث حب هوانطالقا مما سبق كان سبب اختيار هذا املوضوع   
حتفّه إشكاالت كثرية، يف مقدمتها الدراسة  كراٌإضافة إىل كون البحث يف حقل اللّسانيات مازال بِ ،ثانيا

 .االصطالحية

   : ليت منهاكما يتأسس هذا البحث على إشكالية مطروحة انطالقا من تساؤالت وا  

  



                   :ةــمقدم
 

 ب  

 ؟املصطلح هو ما-1

2-اللّساين؟ املصطلح بعبارة يعىن اللّسانيات؟وماذا هي علم أي 

           .     فيها؟ اللّسانية الدراسة طبيعة ماو البنيوية؟ اللّسانية املدارس كيف تتأسس املعرفة داخل-3
وكيف حتدد البنيوية؟ اللّسانية املدارس أعالم فكر يف )املصطلحات( االصطالحي التأسيس ىجتل كيف- 4 

 .الطرح املفاهيمي عندها؟

 ؟مفاهيمها طبيعة و املصطلحات حيث من املدارس هذه بني والتمايز التداخل مواطن ما-5

يتقدمها  ،فصول3 إىل قسمناها منهجية خطة على االعتماد من البد كان تهعلميالبحث  وليكتسب  
 كلماتهو العنوان نيةلبِ ومفاهيم تعريفات ضم ،املفاهيم و املصطلحات يف قراءة :بعنوان مدخل اصطالحي

ول األ الفصل محل وقد قسمت هذه الفصول بدورها إىل مباحث، ،البحث شيفرة لفك املفتاحية
الفصل ، أما مدرسة كوبنهاجن و مصطلحاا:بعنوان الفصل الثاينوجاء  ،مدرسة براغ و مصطلحاا:نوانع

 نشأة على للوقوف مالذاًه الفصول ذولقد كانت ه.املدرسة األمريكية و مصطلحاا:بعنوان نفكا الثالث
 بعد لتأيت، ومصطلحات ،ومنجزات أعمال من ا جيء ما وأبرز روادها ألهم ذكر مع املدارس، هذه وتاريخ

  .البحث هذا ضمنهت ملا ملخصاً جامعاً منعرجاً كانت واليت خامتة هذا كل

 االستنتاجاتجمموعة من  لحقامل نتضمف هذا حبثنا ما ذيلنا او مسرد الحقم الثالث الفصول هذه تال      
 حيث من املدارس هذه يف جاء ملا مقارنة متييزية عالمة فكان النتائج اليت اندرجت حتت هالة الفصول الثالث،و

كما احتوى  .املصطلحات لتلك استعماالا كيفية منها،و واحدة كل يف املتبع املنهج و اللغوية الدراسة طبيعة
 .أيضا على جمموعة من الصور ألعالم املدارس اللسانية البنيوية

  .اجنليزي-فرنسي-عريب-البنيوية اللسانية املصطلحات مسرد بعنوان فكان املسردأما 

 :منها عليها،نذكر يعتمد واملراجع املصادر من قائمة من البد هذا حبثنا يكتمل كيلو

 بوقرة لنعمان الراهنة قضاياها و اجتاهاا اللّسانيات مومن، ألمحد التطور و النشأة اللّسانيات:الكتب-1
  ، املصطلح العريب البنية والتمثيل خلالد األشهببوجادي خلليفة وتطبيقات دروس النظرية اللّسانيات

  .مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية لبوعبداهللا لعبيدي

 .الزخمشري ألمحد البالغة أساس و ،منظور البن العرب لسان:املعاجم-2



                   :ةــمقدم
 

 ج  

 

  القرآنية والدراسات البحوث جملة و،  العريب للوطن مصطلحي مشروع مصطلحيات جملة:االّت-3

  :بنا اإلشارة إىل الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع املصطلح اللّساين ردجي

 " العامة اتيسانلال يف دروس " كتاب ةترمج(ة ياللغو النصوص ترمجة يف اللساين املصطلح يةإشكال-1
 .لزهرية كبري،)أمنوذجا ريدوسوس لفردناند

  .املصطلح اللّساين بني املعاجم والكتب اللّسانية،رمية بن جبارة-2

 املادة نقص و التخصص جدة :منها نذكر وعراقيل، صعوبات من حبث خيلو ال وكالعادة
 .ضيق الوقتو،املعريف اال هذا جبوانب تلم اليت )املراجع و املصادر(املعرفية

 وحيدد يضبطه علمي منهج على اتكأ إذا إالّ، العلمية ثياب يرتدي ولن النور يبصر لن حبث وككل        
 حتليل على يقوم حيث، الدراسة هذه ملثل املالئم باعتباره التحليلي الوصفي املنهج هو هنا ومنهجنا مساره،

 .موضوعيا تربيرا األحكام تربير قصد املعطيات شرحو



  

  :مدخل اصطالحي
 المصطلحاتقراءة في 

   والمفاهيم 
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  :متهيد

املصطلح كيان أجبدي للتواصل والوسـيلة الضـرورية    تروم هذه الورقة خط حقيقة علمية مفادها أنّ
 للبحث يف العلوم وتقنياا، ونقطة الضوء الوحيدة اليت تربط بشعاعها بني باقي العلوم، واملعـارف اإلنسـانية  

على حد -تاريخ العلوم وسجلها وأداا األساسية، هلذا قيل قدميا مفاتيح العلوم هي مصطلحاا   تفاملصطلحا
ا كـان  وملّفال يستطيع أي عامل أو أي باحث ولوج أبواب املعرفة دون أن ميتلك ناصيتها،  -خلوارزميتعبري ا

كذلك شغلت قضيته العلماء والباحثني، منذ القدم، فراحوا يؤلفون كُتبا وينسجون نظريات حتـدد  املصطلح 
  .مضمونه وتضبطه

املصطلح اللساين خصوصاً نظراً لدراستنا املتعلقة ويف حبثنا هذا لنا وقفة عند مفهوم املصطلح عموماً، و
  .-ويةيوبالتحديد البن–بالبحث عن املصطلحات يف املدارس اللسانية 

بع ملكتسبات املصطلحية يتبين له ذلك التطور الكبري الذي شهدته يف العقود األخـرية، إذ غـدت   تواملت
سانيني، ولعلّ مرد هذا التطور سيما من قبل اللّموضوع الكثري من التطبيقات وأثارت مجلة من التساؤالت، ال

استلهام مبادئها النظرية وإجراءاا التطبيقية من قبل جمموعة من العلوم، كالترمجة والتوثيق والذكاء االصطناعي 
سانيات خصوصا، إىل درجة أصبحت املصطلحية نرباساً ملعظم هاته التخصصات املعرفية اليت تدين عموما واللّ

  .إلسهام يف تطويرهاهلا با
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  : للعنوان الكلمات املفتاحيةدراسة يف :املبحث األول

ونظرا  ،التعريفية لهوالبطاقة  مادام املصطلح املكون الضروري للعلم، والركيزة املتينة واألساس الثابت،  
مصطلح من املصطلحات إىل القاعدة اليت تقول بأنّ البحوث تقرأ من عناوينها،كان البد لنا من وقفة عند كل 

  ).عنوان البحث(املشكّلة له

: تعد املفردات املفاتيح يف عنوان حبثنا هذا مصطلح، مدرسة، لسانيات، بنيوية،: كل من الكلمات إنّ
  .ما أمكن رحها والوقوف على حيثيااشلذا سنحاول 

  : املصطلحتعريف  :املطلب األول

نظرا لألمهية اليت حيتلها يف ميـدان العلـوم واملعـارف     تناول كثري من الدارسني موضوع املصطلح،  
وعلى الرغم  اإلنسانية على اختالف فروعها، وهلذا تعددت التعريفات وأوجه النظر إىل هذه القضية اإلنسانية،

ولنا أن نقف عند حـدوده   .مما يبدو من اختالف ظاهر يف ألفاظ التعريف، إالّ أنها كلّها تؤدي مدلوال واحدا
  :خالل تقدمي تعاريف له يف شقيه اللّغوي واالصطالحيمن 

  : الداللة اللغوية-أ

 "صلَح" يف عرضها للمادة اللغوية -احلديثة مسواء القدمية منها أ–العربية اللّغوية املعاجم معظم أمجعت 
ا املعـىن مـن   على معىن االتفاق والسلم والصالح، وكل ما هو نقيض الفساد واخلالف، وميكن أن نتبين هذ

  : خالل ذكر ما ورد يف بعض املعاجم اللغوية وهي كالتايل

 وا، واصلحوا وتصاحلوا واصاحلواالسلم، وقد اصطلحوا وصاحل: تصاحل القوم بينهم والصلح: الصلح«-
والصـالح ضـد   (...) مصدر املصاحلة، وأصلح ما بينـهم  : ، والصالح بكسر الصاد(...)مشددة الصاد 

  )1(.»الفساد

                                                             
ص ،"ح.ل.ص"،  28ج  ،»س.ددار املعارف، : م.ط، د.د« ":لسان العرب"،)الفضل الدين بن مكرم اإلفريقي املصري بوأ (ابن منظور)1(

2479.  
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بكسر السني املهملـة وفتحهـا،   ) السلم(تصاحل القوم فيما بينهم، وهو (...) الصلح ضد الفساد « -
  )1(.»اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص: واالصطالح

-»لُححال فالن، : ص تلُححة  ىعل وهوصالوصلح فالن (...) وصلح األمر، وأصلحته (...) حال ص
  )2(.»احلونصا، وتصاحلا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح أي مذ، وصاحله على ك(...)بعد الفساد 

  )3(.»واستصلح نقيض استفسد(...) ضد أفسده : وأصلحه(...) ضد الفساد، : الصالح«-

الـيت   نفسـها  يف املعاجم العربية احلديثة محلت املدلوالت واملعاين "صطلحم"كما قُيدت أيضا كلمة   
  : وردت يف املعاجم العربية القدمية نذكر منها

(...) ضـد الفسـاد   (...) صلح الشيء، يصلح وصلَح وصلح يصلح صالحاً وصلوحاً وصالحة «-
(...) نقيضه استفسـد  واستصلح الشيء [...] خالف ختاصما (...) وتصاحلا واصلحا، واصتلحا واصطلحا 

  )4(.»الصلح والسلم

: اصـطلحوا : تعارفوا عليـه واتفقـوا تصـاحلوا   : زال ما بينهم من خالف األمر: اصطلح القوم«-
  )5(.»مصدر اصطلح اتفاق طائفة على شيء خمصوص ولكل علم مصطلحاته: اإلصطالح

منـها القدميـة أو احلديثـة     العربية سـواء وعلى هذا األساس جند أن املعىن املتواضع عليه يف املعاجم 
  ."والتوافق االتفاق"هو

                                                             
  .549 - 547ص  -، ص"ح.ل. ص"، 6ج »م، 1969مطبعة الكويت، : ط، الكويت. د« :"تاج العروس"، )مرتضي احلسيين(الزبيدي )1(
، 1ج ،»م1998م، .العلمية،تدار الكتب : ؛ لبنان، بريوت 1.ط« :"أساس البالغة" ،)أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر(الزخمشري أمحد )2(
       .554ص،"ح.ل.ص''
   ،"ح. ل. ص''ج، .د ،»م2009دار الكتب العلمية، : ، لبنان، بريوت3ط«": قاموس احمليط"، )جمد الدين حممد بن يعقوب(الفريوزآبادي )3(

  .255ص 
.                                                               114ص  ،"ح.ل.ص''، 1ج، » م1869م،.لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ت ،ط.د «" قطر احمليط"،بطرس البستاين  )4(
   .5204ص ، "ح.ل.ص'' ج،.د،»م2004م،.؛ مصر، مكتبة الشروق الدولية،ت4.ط«": املعجم الوسيط"،جممع اللغة العربية  )5(
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  : الداللة االصطالحية-ب

املصطلح بتعدد زوايا نظر تعددت مفاهيم -كذلك - "صلح"ومعاين املادة اللغوية  لداليمتعددت كما   
  : ،انطالقا من إيراد تعاريف كثرية منهااملعرفني له

تثبيت معناها عن طريق احلد، يف إطار نسق منسجم  املصطلح كلمة أو جمموعة كلمات ممعجمة يتم«-
  )1(.»من املفاهيم العلمية والتقنية

املصطلح وحدة تسمية تنتمي إىل جمموعة من الكلمات والتعابري املنتقاة باستعماهلا يف معرفة األشياء، «-
  )2(.»االجتماعيأو كلمة تنتمي إىل معجم خاص، ال يتم استعماهلا يف اللغة العادية، مبعىن التداول 

اتفاق طائفة علـى وضـع   : االصطالحإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما، وقيل «-
لفظ  االصطالحإخراج الشيء عن معىن لغوي إىل آخر لبيان املراد، وقيل  االصطالحاللفظ بإزاء املعىن، وقيل 

  )3(.»معين بني قوم معين

الشكل اخلارجي والتصور وهو معىن يتميز عن املعاين األخرى داخل املصطلح رمز لغوي يتألف من «-
  .)4( »نظام من التصورات

املصطلح كلمة أو عبارة، واملصطلح التقين هو مصطلح يقتصر استعماله أو مضمونه على املختصني  «-
  )5(.»يف جمال معني

تقنية يوجد موروثا أو مقترضا املصطلح كلمة أو جمموعة من الكلمات من لغة متخصصة علمية أو «-
  )6(.»يدل على أشياء مادية حمددةلللتعبري عن املفاهيم، و

  

                                                             
  .33، ص »م2011عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، : لبنان،أربدط،.د«خالد األشهب، املصطلح العريب البنية والتمثيل، ) 1(
  .13، ص »م2012دار األمل، : ط، اجلزائر، تيزي وزو .د«بوعبد اهللا لعبيدي، مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية، ) 2(
  .27، ص »دار الفضيلة، د ت: م.ط، د .د  « ،)حممد املنشاوي: قيقحت(الشريف اجلرجاين، التعريفات، ) 3(
  .34، ص »م 2012-ه 1434مطبعة أميمة  :2ع «، )جملة مصطلحيات(ليل، مشروع مصطلحي للوطن العريب خحممد حلمي ) 4(
  .336، ص »م2005م، .، د 9ع«، )جملة البحوث والدراسات القرآنية(عامر الزنايت اجلابري، إشكالية ترمجة املصطلح ) 5(
  .59، ص »م2012كلية اآلداب، جامعة بغداد، : ط، بغداد .د«مهدي صاحل سلطان الشمري، يف املصطلح ولغة العلم، ) 6(
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هو اللفظ أو العبارة أو الرمز الذي يقيد مفهوما وحيدده، جمردا كان املفهوم أو حمسوسا، داخل جمال «-
   )1(.»من جماالت املعرفة

  .اختالف ألفاظها،فإنّ املفهوم العام قد اتفق فيهواملالحظ على ما ورد من تعريفات،أنها على الرغم من 

حبكم الدراسة اليت نبحث فيها، ومـن خـالل هاتـه     "املصطلح اللساين"ولكن ما يثري اهتمامنا هو 
  : التعريفات ميكن أن نستخلص مفهوما أو تعريفا للمصطلح اللساين فنقول

جمردا كان هذا املفهوم أو حمسوسا داخل جمال  ،هو اللفظ أو العبارة أو الرمز الذي يقيد مفهوما وحيدده
  .علوم اللسان

،ليتحدد يف عامة النسقاللسانية، ال يف  األنساقأو هو مظلة حبثية تضم حتت جناحيها أعماال تبحث يف -
  .األخري حقيقة ذاك اللّفظ احملدد ملفهوم معني انطالقا من اصطالح معريف

  : املدرسةتعريف لفظ :املطلب الثاين-2

، "التيـار "، "املذهب"، "االجتاه": يكشف مصطلح املدرسة عدة مفاهيم وطروحات إجرائية من مثل  
  : هاعلى أن نتفق، وعند مراجعتنا للدالالت العامة هلاته املفاهيم فإننا س"احللقة"

اصطالحات متقاربة الداللة، وإن كنا نستطيع مالحظة أن املدرسة أكثر ما تطلق على املذهب أو «-
االجتاه، ومىت اتسم مبنطلق علمي وفرضيات سليمة متفق عليها، ومىت قاد إىل نتائج مضبوطة بقواعد 

  )2(.»معلومة

قب األكادميي ملؤسسة علمية أو االجتاه العلمي جلماعة ما، حاصلة لطروحات ويعين مصطلح مدرسة اللّ
(...) ج رصني وبطريقة منطقية استداللية عليها أسلوبا علميا وتدافع عنه مبنه ينفرضيات وأفكار تبو ونظريات

  )3(.كما تكون هلا نظرات علمية عامة

  

                                                             
 معهد الدراسات املصطلحية، : ط، املغرب، فاس.د «، )لطلبة العلوم الصحية والطبية(أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية، علم املصطلح ) 1(

  .26، ص »م2005
  .67، ص »م2012بيت احلكمة للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر1ط «خليفة بوجادي، اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات، ) 2(
  .62، ص »م2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، اجلزائر3ط «صاحل بلعيد، نظرية النظم، )3(
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  .ع بني مفهومي املدرسة والنظريةمج البد من أن يكون مثومن 
ألن هذا املعىن حتمله يف الغالـب   ،écoleواحلقيقة أن االستعمال األجنيب قلّما يستخدم لفظ مدرسة«
 ألنّ-"حلقـة بـراغ  "، ومع )1( »)ةيوظيفال( Fonctionnalisme: يف حنو قولنا alismeالالحقة 

عدا  ،écoleوأحيانا  cercle de pragueيستخدم  -بداياا كانت عبارة عن حلقة بعدها مدرسة 
  .يف املدارس اللسانية األخرى "école"هذا فال نكاد نلمس مصطلح 

 "براغ"أما يف االستخدام العريب فتترجم هذه املناهج دائما وتستخدم مضافة إىل مدرسة، حىت أن حلقة 
  )2(.ةلشيوع استخدام املدرس "مدرسة براغ"تسمى عند البعض  )cercle(وهو األصل 

جمموع وخمتلف التيارات اللسانية اليت عرفتها دراسة اللغة بعـد  ) املدارس اللسانية(وتشمل التسمية «
اليت اشتهرت يف أوروبا، أمريكا وروسيا، فحينما نقول مدارس لسانية نقصـد   "دي سوسري"ظهور لسانيات 

منـه   "الربع األول"وحتديدا يف  ،م 20املختلفة اليت سادت يف أمريكا وأوروبا خصوصا يف القرن   االجتاهات
  .)3(.»  م1916املنشورة يف  "دي سوسري"بعد أن انتشرت حماضرات 

كما يطلق مصطلح املدرسة اللسانية على تلك االجتاهات اللغوية اليت فرضت نفسها يف ساحة الفكـر  
كاملدرسـة  "دوسوسـري  "وأخرى ظهرت قبل  "جنيف"اللساين غري اليت انتهجت اإلجراء البنيوي كمدرسة 

  .ومل تعتد بآرائه الفرنسية، أو بعده
هذه املدارس اللسانية اعتمدت أفكارا وطرائق حىت أصبحت ينتصر هلا بعض  أنّ«نرى  نطلقومن هذا امل

سـانيات  واليت كان من أشـهرها اللّ  ،)4( »وينتقدها بعض آخر ولذلك يصح إطالق مصطلح املدارس عليها
تأرخيا، كإطالق هيكلـي   م 20أيضا، واليت كانت أول مدارس القرن  "باملدرسة البنيوية" البنيوية اليت تنعت

  .فقط

 

 

                                                             
  .68 ،67ص  ،خليفة بوجادي، اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات، ص) 1( 
  .68 ص،''اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات''خليفة بوجادي، ) 2( 
  .68املرجع نفسه، ص )3( 
  .62،ص"نظرية النظم"صاحل  بلعيد،)4( 
  



 املفاهيم  و املصطلحات قراءة يف               :                       مدخل اصطالحي
 

 10 

  :اللسانياتتعريف مصطلح  :املطلب الثالث

                                  ،)1("سـنيات اللّ" أو "سـانة اللّ"أو  "علـم اللغـة  "أو  "اللسـانيات "أو  "األلسـنة "ويطلق عليها 
ها الدراسـة  غة وتعىن بذلك أناليت تصف نفسها بوصفها علما للّ«، وهي من املصطلحات األساسية واحليوية

  )2(.»املوضوعية لوصف وشرح البنية اللغوية وتتبع عملها
أو هي )3(»غةالدراسة العلمية أو املوضوعية للّ«:هاكما تعرف اليوم بأن ،»راسة العلمية للغات البشر الد

  )4(.»من خالل األلسن وتشمل األصوات اللغوية والتراكيب النحوية والدالالت الطبيعية
ها البحث يف التأسيس النظري للمعاجلة اللغوية ومناذجها املتفرعة عنها، وكيفية معاجلتـها للبنيـة   ومهّ

باعتبار  اللغوية، والسعي لبناء نظريات عامة للقواعد تسمح بوصف كل اللغات اإلنسانية، دون استثناء، وهذا
اللسان نظاما حيمل جمموعة من العالقات الصورية احلاملة للدالالت االعتباطية، واليت تندرج فيها الوحـدات  

 )5(.اللغوية املبنية على نظام معني

لم الع هذاظهور  ارتبطم، 20وظهرت اللسانيات كعلم من خالل مفهوماته األساسية يف أوائل القرن 
ـ  "فريديناند دوسوسـري " كر اسمذكلما  ،"اللسانيات"هاننا مصطلح ذيتبادر إىل أم حىت أصبح ذا العلَ ا ذه

ل كل اجلهد من خالل تلك احملاضرات يف وضع أسسها و حد أهدافها ذالذي ب ،العامل الفذ املؤسس هلذا العلم
ة لغـة  التخاطب يف أيمن أجل بناء نظرية لسانية تم بعملية التواصل اللغوي  املبنية على دورة « .و مناهجها

  )6(.»خطاب:وسيلة إرسال / التقاطجهاز :مرسل إليه  ،جهاز إرسال:مرسل 

  )7(.»الدراسة العلمية للغة  «سانيات هي اللّ فإنّ ،وكما هو شائع بني أوساط الدارسني للغة

كان يف سنة  linguistique" لسانيات"أول استعمال لكلمة  فإنّ "مونان"العامل اللّغوي وحسب 
1833لساين"ا كلمة م ،أم linguiste"  رينـوار "فقد استعملها  "Renouard   م يف 1816سـنة

                                                             
  .11، ص »م2008اجلامعة اللبنانية، : ، لبنان، بريوت1.ط«هيام كريدية، أضواء على األلسنة،  )1(
  .4، ص »م2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : ط، اجلزائر.عبد اجلليل مرتاض، التحوالت اجلديدة للسانيات التارخيية، د  )2(
  .5املرجع نفسه، ص  )3(
  .61صاحل بلعيد، نظرية النظم، ص  )4(
  .61املرجع نفسه، ص )5(
  .61صاحل بلعيد، نظرية النظم، ص  )6(

(7)jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique , « premiére edition, paris :libraire larousse,  
       1973 », p 285. 
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  Grammaireوما زال كثري من اللسانيني يستعملون مصطلح النحو"،"خمتارات يف أشعار اجلوالة " مؤلفه 
) Historical Grammar(، ويقصدون بذلك اللسانيات، فيقولون النحو التـارخيي  Grammarأو

  )1(.تارة أخرى) Historical linguistics(تارة واللسانيات التارخيية 

اللسانيات علم استقرائي موضوعي جترييب ومنهجي أي يقوم على املالحظات والفرضـيات   وعليه فإنّ
  والتجارب واملسلمات ويعىن باحلقائق اللغوية القابلة لالختيار وباملبادئ الثابتة، ويقنن نتائجه يف صيغ جمردة 

درسـه الفـروع اللسـانية    ، فليس كل ما تاثنانأو رموز جربية رياضية، وإن كان هذا الكالم ال خيتلف فيه 
 ياءليس كالفيز) Bolinger("بولينغر"املختلفة تتمتع بدرجة علمية غري قابلة للنقاش، فاللسانيات كما يقول

إا مل تبلغ سن الرشد ... أو الديناميكا اهلوائية حيث قد يؤدي اخلطأ الواحد إىل ايار جسر أو ارتطام طائرة 
ملتدفق للمصطلحات اليت ال تعمر طويال ومتوت مبوت أصحاا، وتـدفن  بعد، والدليل على ذلك هو السبيل ا

  )2(.معه إىل األبد

املرحلـة  الدراسات اللغوية حىت وصلت إىل مرحلتها اليت أصـبحت تعـرف    وجتدر اإلشارة هنا أنّ
، كانت جمرد دراسات معيارية غري مستقلة خاضعة ملتطلبات بعض الفروع األخرى كالدين، الفلسفة اللسانية

بوصفها علما مستقال بذاته، فقد بدأت يف  سانياتاللّاملنطق والتاريخ والبالغة والنقد األديب والبيولوجيا، أما 
  )3(.وهي األخرى يف تطور مستمر م 20القرن 

  

  

  

 

  

                                                             
  .7-5ص-ص، »م2007، ديوان املطبوعات اجلامعية: بن عكنون، اجلزائر، 3.ط«،"اللسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،  )1(
  .7، 6ص ،املرجع نفسه، ص ) 2(
  .7اللسانيات النشأة والتطور، ص أمحد مومن، ) 3(
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   : البنيويةمصطلح تعريف :املطلب الرابع

مصطلح بنية نواة االجتاهات البنيوية، وهـو  يعد  و ،مصطلح فرض نفسه يف ساحة اللغة والنقدوهو   
ومعناها يف  "بىن")struere(املشتقة جذورها من الفعل  "structura"كلمة مأخوذة من اللغة الالتينية 

   )1( .األصل معىن معياري حبيث تشري الكلمة على الكيفية اليت تشيد ا بناء معني

أبعادا معرفية جديدة اكتسبت بدورها رواجا  "البنيوية" "بنيوي"وما اشتق منه  "بنية"وقد اكتسب لفظ 
ااالت  منهجيا قلّ نظريه يف الفكر اإلنساين احلديث مما يتسبب يف التباس املفهوم يف األذهان بعد اقتحام كل

  )2(.املعرفية احلديثة

  .:واالصطالحيةوميكن حتديد مصطلح البنية من الناحيتني اللغوية 

   :لغة -أ

يقال بنية وهي مثل رشوة ورشا (...) ة ما بنيته وهو البىن، والبىن نيالبنية والب«: جاء على لسان العرب
ـ البىن يقال بن: املشية والركبة والبىن بالضم مقصود، مثل: البنية اهليئة اليت تبىن عليها مثل كأنّ (...) ة وبـىن  ي

لزوم آخرها ضـربا  : ا وبناء الكلمةأعطيته بناء، أو ما يبين به دار: وأبنيته«)3(.»وفالن صحيح البنية أي الفطرة
  )4(.»واحدا من سكون أو حركة

  : اصطالحا-ب

من الصعب متييز البنيوية، ألا تتخـذ أشـكاال   «ه يف مطلع كتابه عن البنيوية بأن "جان بياجي"ذكر 
  )5(.»متعددة لتقدم قامسا مشتركا موحدا فضال على أا تتجدد باستمرار

                                                             
دار اهلدى للطباعة والنشر : عني مليلة،، اجلزائر1.ط«، "املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات"الزواوي بغورة، )1(

  .69، 68ص  ،، ص»م2001،والتوزيع
، ص »م2010دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ط، لبنان، بريوت.د «  ،"يف اللسانيات العامة تارخيها، طبيعتها، مفاهيمها "مصطفى غلفان، )2(

255.  
  .4، ص»م2001دار القصبة للنشر، : ، اجلزائر1.ط«الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة حتليلية ابستمولوجية، ) 3(
 ج ،.د»م2009دار الكتب العلمية،: ن، بريوت، لبنا3.ط«، القاموس احمليط، حتقيق أبو الوفاء نصر املوريين،جمد الدين الفريوز أبادي)4(
  .1272، ص "ب،ن،ي"
  .111،ص»م 2008الدار العربية للعلوم ناشرون،:م.،د1.ط«يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد،)5(
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 "دي سوسـري "اللغوية حيث أا ال تعـود إىل   جديدة متاما يف الدراساتوفكرة البنية يف ذاا ليست 
 "شليغل":  لا، واملتأثرون بالعلوم الطبيعية أمث"مهبولت"، السيما 19و18وحده، فقد تنبه إليها لغويو القرنني 

، فقد حتدث األول مثال عن البنية النحوية " franz bopp""بفرانز بو"، و"schleicher""رشاليشو"
م استعمل اللغـوي الفرنسـي    20ومع مطلع القرن  عبارة البنية اللسانية، "ريش شال"عدة مرات، واستعمل 

  ."اللغة"العبارة نفسها أي البنية النحوية يف كتابه ) Vendryes '')1875-1960'' ''فندريس''

يف باريس أمثـال   "دي سوسري"كان مألوفا لدى تالمذة  "البنية"وتذكر العديد من املصادر أن مفهوم 
هذا املفهوم  "دي سوسري"حميال على  "مييه"، فقد أعلن )وذلك قبل إعداد احملاضرات الشهرية( "أنطوان مييه"

يعد أبرز الـذين أكـدوا    "سوسري"أن  إالّ(...)  "موريس غرامون"بكيفية صرحية عدة مرات، وكذلك فعل 
على الرغم من أنه مل يستعمل كلمة البنية أو البنيويـة يف  )1(.كما كان يسميها هو "النسق"أو  "البنية "فكرة 

  .حماضراته اليت نشرت بعد وفاته

  هلا عن التـاريخ  زاا على حنو مستقل، ليس فقط بعاللغة يف حد ذ) بىن(دراسة البنية أو «وتعين بنيويته 
موها نسيجها االجتماعي اليت تعيش فيه، والعمليات النفسية اليت يقوم ا متكلّأو العامل اخلارجي بل أيضا عن 

  )2(.»عند فهمها أو اكتساا

فهي عبارة عن منظومة من التحوالت وتتكون املنظومة من قوانني باعتبارها منظومة  "بياجيه"أما بنيوية 
طريق حتويالـا دون أن ختـرج مـن    مقابل خصائص الوحدات، وحتافظ املنظومة على نفسها، وتغتين عن 

  )3(.حدودها، أو تستدعي عناصر خارجة عنها

  

  

  

  

                                                             
  .257، 256ص  ،مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة تارخيها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، ص) 1(
  .67، ص »م2004دار الكتاب اجلديد املتحدة،  :بريوت ،لبنان، 1ط«يونس علي، مدخل إىل اللسانيات حممد حممد) 2(
  .71، ص »م2001دار اهلدى، :عني مليلة، اجلزائر، 1.ط«الزواوي بغورة، املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات، )3(
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  : خصائص البنية يف"بياجيه"وحيدد 

  : أو الكلية الشمولية-1

أي أن هذه القوانني تضفي على «احملكمة بقوانني متيز الكل ككل، وتعين جمموع العناصر املكتوبة للبنية
  )1(.»وهي خواص ال جندها يف العناصر املفردة "خواص اموعة"تلك العناصر جمتمعة 

  : التحول-2

ة نيل ذا طبيعة داخلية، إن حتول البحتوهلا يظ وأي البنية ليست شيئا جامدا أو ثابتا، إا تتغري باستمرار «
  )2(.»وتغريها يولدان دائما عناصر تنتمي بالضرورة إىل هذه البنية

  : الضبط الذايت-3

 أي أن البنية حتكم نفسها بنفسـها  ،على الذات يف شكل انغالق تام على نفسهاهو نوع من احملافظة «
ومن مث فهي ليست حباجة إىل عناصر أجنبية خارجة عنها، إا تسير نفسها حبكم القانون الداخلي يف إطـار  

  )3(.»العالقات الداخلية بني مكوناا اليت حتكم النسق داخليا

فقد استعمل ومازال يستعمل حسب األشخاص والفترات الزمنية يف مدارس لسانية «أما مصطلح بنيوية 
خمتلفة، هذا االسم يستعمل أحيانا للداللة على إحدى هذه التصورات، وأحيانا للداللة على بعضها، وأحيانـا  

ـ     املدارسللداللة عليها كلها، وهذه  ة يف تشترك يف عدد من التصورات واملناهج الـيت تقحـم مفهـوم البني
بغية توضيح الوقائع االجتماعيـة   ،يستند إىل وضعية عقالنية ،وعليه فإن البنيوية مذهب علمي )4(.»اللسانيات

واإلنسانية بتحليلها وإعادة تركيبها، حيث يستهدف بالبحث خمتلف اموعات االجتماعيـة مـن عـادات    

                                                             
  .101ص »م1980دار الرشاد احلديثة، :الدار البيضاءاملغرب،د ط، «حممد احلناش، البنيوية يف اللسانيات، )1( 
  .151، ص نفسه، املرجع )2( 
  .259مصطفى غلفان، يف اللسانيات العامة تارخيها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها، ص ) 3( 

 (4) jean du bois et autres, dictionnaire de linguistique, première édition, paris, librairie larousse, 
1973 ,P452. 

  
  

 



 املفاهيم  و املصطلحات قراءة يف               :                       مدخل اصطالحي
 

 15 

اء كرد فعل على املناهج اللغوية، وخباصة ولقد ج .باعتبارها منظومات تتماسك وفق بنيتها الداخلية ،وتقاليد
، اليت كان مهها مقارنة اللغات اهلندية باللغات األوروبية، مث بني اللغات علـى  )طريقة تعليم النحو والترمجة(

                                                                                                                                                                            )1(.اختالف أنواعها ودراسة تاريخ هذه اللغات

وذا تكون البنيوية االسم األكثر مالئمة عند البحث عن األفكار األساسية للعامل الـراهن يف معظـم   
  )2(.املختلفةجتلّياته قضاياه و

  .الدراسة اللسانية البنيوية :املبحث الثاين

   :ة قبل ظهور البنيويةاللسانية ساالدر: األول طلبامل

ملا كانت اللغة هي الكيان الوحيد الذي يصل بني عاملني خمتلفني يف طبيعتهما، مها علمـا األجسـام     
واملبني، عين ا كثري واألذهان، وكانت دليال يستدل به على الواقع وأمارة على إنسانية اإلنسان العاقل الناطق 

من الفالسفة والعلماء قدميا وحديثا عربا وعجما فدرسوا طبيعتها ووظيفتها االجتماعية وعالقتـها بـالنفس   
ليس مقام التفصيل يف طبيعة الدراسات القادمة للغة، حيث أننا سنقتصر على ذكر ما  املقام اإلنسانية لكن هذا

ومـا  «نا هذا، أي بالعودة إىل البدايات األوىل هلذه اللسـانيات،  من مناهج لسانية حىت يوم 19عرفه القرن 
الذين استطاعوا أن يتجاوزوا عصرهم يف كثري مما جاءوا به من أفكـار   ذرفته من جهود بعض لغوييها األفذاع

  )3(.»واستيعاب أمهيتها هاومفاهيم مل يكن جيل اللغويني يف زمام مهيأ لتقبل

  : ولنا يف هذا السياق أن خنتزل هذه الدراسات اللغوية وتطورها فيما يلي

  traditionnel Grammar: النحو التقليدي-أ

ويطلق على الدراسات النحوية األوىل «، يعد الطور األول الذي ظهر كإرهاص لظهور الدراسة العلمية  
والرومان، والعـرب ودراسـات القـرون    اليت ظهرت يف العصور القدمية، ومشلت دراسات اهلنود واإلغريق 

                                                             
  .32ص»م2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،:،اجلزائر7.ط«صاحل بلعيد،دروس يف اللّسانيات التطبيقية،)1(
املركز الثقايف العريب،  :، املغرب، الدار البيضاء1.ط«رومان جاكبسون، االجتاهات األساسية يف علم اللغة، ت علي حاكم صاحل، حسن ناظم، )2(

  .13، ص »م2002
  .34، ص »م2001دار القصبة للنشر،  :، اجلزائر1.ط«، ابستمولوجيةالطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة حتليلية )  3(
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قائما على (...) ، وقد كان هذا النوع من الدراسة )1( »م18القرن الوسطى وعصر النهضة، وذلك حىت اية 
املنطق وخاليا من كل نظرة علمية غايتها الوحيدة دراسة اللغة يف ذاا، وذلك أن الغرض الذي كان يرمي إليه 

  )2(.للتمييز بني الصحيح وغري الصحيح يف صنع الكالمأصحابه إمنا هو وضع القواعد 

فيما مييز هذه املرحلة أا ترتكز أساسا على اإلجناز الفعلي للكالم أو احلدث الكالمي وال تتعداه، مبعىن 
أا غري قائمة على اجلانب املوضوعي للظاهرة اللغوية، وإمنا تقوم أساسا على اجلانـب النحـوي املعيـاري    

  )3(.هي إذن مبحث تقعيدي بعيد كل البعد عن جمرد املالحظة الصرفةف ،تقعيديال

 Historical and comparative: اللسـانيات التارخييـة واملقارنـة   -ب
linguistics  

م يف أوروبا، وتدرس تطـور الظـواهر    19وهي اللسانيات اليت هيمنت بصورة واضحة على القرن «
والداللية للغة ما عرب العصور التارخيية املختلفة ومقارنتـها بـالظواهر    املفرداتية والصرفية والتركيبة والصوتية

  ."اللسانيات"يقول جون بريو يف كتابه  )4(،» نفسها يف اللغات اليت تنتمي إىل عائلة لغوية واحدة

تشكل الدراسة العامة ملسار تطور اللغة جانبا هاما من اللسانيات العامة بل لقد كانـت املوضـوع   «
يكون عمل املنهج التارخيي يف الدرس اللغوي عبارة عن تتبـع أيـة   «و، )5( »م 19للسانيني يف القرن الوحيد 

أما «، )6( »ظاهرة لغوية يف لغة ما حىت أقدم عصورها أي عبارة عن حبث التطور اللغوي يف لغة ما عرب القرون
املستوى املفـردايت،  (املستويات املعروفة على مجيع ، )7( »عمل املنهج املقارن فيهدف إىل مقارنة لغتني أو أكثر

  ).الصويت والنحوي

                                                             
  .7أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص ) 1(
الدار العربية  :م .دط، .د«،)مادي، حممد الشاوش، حممد عجينةقرصاحل ال: تعريب(ي سوسري، حماضرات يف األلسنية العامة، د فريديناند) 2(

  .17، ص »م1985للكتاب، 
  .17املرجع نفسه، ص )3(
  .8والتطور، ص أمحد مومن، اللسانيات النشأة )4(
  .62، ص »م2001دار اآلفاق للترمجة إىل العربية،  :ط، اجلزائر.د«، )احلواس مسعودي، مفتاح بن عروس: رمجةت(جون بريو، اللسانيات، )5(
  .277، ص »م1995دار املعرفة اجلامعية،  :، مصر1ط«سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، نصوص ودراسات، )6(
  .64اللسانيات النشأة والتطور، ص أمحد مومن، )7(
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ة وإجياد تصنيف واضح بغية الوصول إىل األصول املشتركة وإعادة بناء اللغة األوىل يف األسرة الواحد«
  )1(.»لغاتجلميع ال

عادة البناء اهلدف الذي تسعى إليه كل من اللسانيات التارخيية، واللسانيات املقارنة والذي يتمثل يف إ إنّ
اللغوي الداخلي للغات، وإعادة تركيب التاريخ اللغوي العاملي على أسس لغوية تارخيية كان السـبب الـذي   

يقترنان من الناحية العملية غالبا، ولكن يبقى مثة تباين يف آراء علماء اللسانيات حـول  « االمسني جعل هذين
   )2(.»استقاللية هذين العلمني

حول الدراستني التارخيية واملقارنة حيـث أن   ام متمحور 19اللغوي خالل القرن ولقد كان الدرس «
ما عرفه هذا القرن من نشاطات لغوية كان هدفه إما رصد التطورات احلاصلة على مستوى لغـة مـن    جلّ

اللغات عرب احلقب الزمنية املختلفة، أو الكشف عن نقاط التالقي بني خمتلف اللغات اليت تنتمـي إىل األسـرة   
ا وحماولة ردعت منه اللغوية ذا3(.»...ها إىل النموذج األول الذي تفر(  

  :البنيويدرس اللّساين التأريخ لل: املطلب الثاين

النشـاط   أنّ «يعين هذا ال البنيوي داخل الدرس اللّساين احلديث إالّ أنّ ءعلى الرغم من تشكل اإلجرا
من اهـودات والنظريـات    دام، إذ أن عد20ظريه يف القرن ان نة عكان خمتلفا كلي م 19اللغوي يف القرن 

رس وخاصة نصفه األخري جاءت بالكثري من األفكار املهمة اليت دفعت الد م 19اللغوية اليت عرفها ذلك القرن 
اللغوي حنو األمام، ملا توفرت عليه من شروط املوضوعية والعلمية سواء من حيث التنظري أم من حيث املنهج 

ت الطريق، وهيأت املناخ وغريها من األعمال اليت مهد... ايتينو.دم، جهود النحاة اجلدد وجهود ويليا: مثل

أسـاس   «اذا األخري على مفهومني اثنني مهويقوم ه، )4( »سانياتالعلمي املناسب لظهور املنهج البنيوي يف اللّ
املدروسـة  ظر إىل أولويـات اللغـة   الوصف والتوصيف، وقد أبعد هذا املنهج عن طريقه الن: املنهج الوصفي
وتارخيها وتطورها، ونظرا على أنها شكل أو بناء ثابت آين غري متغير فوصف لذلك بأنه ه صوري شكلي، ألن

                                                             
  .64أمحد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ص )1(
  »م1977، لبنان، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، 1ط«، "معجم اللسانيات احلديثة"سامي عياد حنا، كرمي زكي حسام الدين، جنيب جريس، )2(

  .66، 65ص  ،ص
)3(39،40ص،، ص-ابستمولوجيةدراسة حتليلية -ة، مبادئ اللسانيات البنيوية، الطيب دب.  
  .40نفسه، ص املرجع )4(
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ا ينظر إىل الصور اللفظية املختلفة داخل أية لغة مث يصف العالقات القائمة بني كلماـا يف تراكيبـها وصـفً   
موضعيزا بني املؤلفات اليت تتكون فيها التراكيبا، مث يقوم بتصنيف النتائج تصنيفا دقيقا ممي.  

ظـر يف  دراسة لغة حمددة يف حلظة معينـة دون الن : وهي) التزامنية(فهو إذن منهج بنيوي يلتزم مبفهوم 
  .)1( »مراحل تارخيية، فيدرس اللغة كما هي، وهي بالنسبة للسانيات البنيوية البداية والنهاية، أو الوسيلة والغاية

 "سوسري"اليت كان يلقيها  "سانيةاألمايل اللّ"«من الدرس اللّساين البنيوي كإجراء انطالقا  حتديد ويبدأ  
نت يف كتابه واليت دو''cours de linguistique Générale'' الذي يدور حول املنهج العلمي ،

والوظيفة والفونيم والدال ا مصطلحات التزامنية والتطّورية والرمز، واملنظومة والبنية اللساين لدراسة اللغة معتمد
 مل يستعمل مصطلح البنيوية إشارة إىل ما يتداول اآلن بل استعملها إشارة إىل" سوسري" واملدلول، علما أنّ

مل تكن تعي  أاوخلص إىل ه يف الدراسات السابقة ل"دي سوسري"ر، وقد نظ)2(»النظام، أي أن اللغة نظام
  )3(.غرضها احلقيقي

بذاا، ة إىل حقل العلوم القائمة بعرض مفاهيم جديدة نقل ا الدراسة اللغويومضى سوسري بعد ذلك 
  )4(.املستقلة عن غريها حيث وفّر هلا الشروط العلمية، وأكسبها درجة عالية من الدقة املنهجية واملوضوعيةو

اسـتنبطها  الـيت  ) الثنائيات الضدية(ل على دراسة سلسلة يف املقام األو'' سوسري''لقد انصب جهد «و
ظم اللغوية من خالل رؤية ثنائية مزدوجة، وميكن وصف هذه الثنائيات بالسلبية أو باإلستبعادية، للظواهر والن

ط مـادة  فهي دائما مرشحة لعملية إلغاء عنصر من عنصري الثنائية، وذلك للتمكن عرب هذا االستبعاد من ضب
  )5(.»البحث اللساين

  .أو لسان وكالم لغة وكالم،: فالثنائية األوىل هي

  .)الصوت واملعىن(عالمة ومرجع : والثنائية الثانية هي

  .الدال واملدلول: والثنائية الثالثة وهي
                                                             

 .11:00: على الساعة،  2015-04-23: يوم http//uqu.edu.sa. google:املوقع اإللكتروين العام) 1(

  .62صاحل بلعيد،نظرية النظم،ص)2(
  .18، 17ص  ،ي سوسري، دروس يف األلسنية العامة، صند دفريدينا )3(
  183احلناش، البنيوية يف اللسانيات، ص حممد ) 4(
  .167، ص »م2011عامل الكتب احلديث،  :أربداألردن، ط،  .د«هادي ر، دراسات يف اللسانيات، مثار التجربة، )  5(
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  )1().كرويننكروين ودانسا(عاقب تالتزامن وال: والرابعة ثنائية

 وقد .يف شكل تقابالتتلخص شكلها ومضموا  سانيات البنيوية على جمموعة من املبادئ،الل قامت-
من وراء هذه التقابالت إىل معارضة الفكرة اليت تقوم بعزل األشياء عن بعضها البعض من '' سوسري''هدف 

  .جهة، ومن جهة ثانية إىل الكشف عن العالقات يف تلك التقابالت اليت تقيمها

ني هذه ومن ب )2(العالمة البارزة يف إنشاء املنهج البنيوي، ) سوسري(لقد كانت التقابالت اليت أقامها 
  :التقابالت

  :اللسان والكالم-1

األداء الفردي املميز،  "parole"، والكالم langage/langueاللسان هو املشترك بني البشر «
فعلم اللسان ال خيتص بالبحث يف لغة ما، بل يبحث يف وسائل االتصال ككل، من حيث الكيفيات الصـورية  

  )3(.»نطقية اليت ختضع هلا كل اللغاتوامل

متثل القانون العام والنموذج «دراسة اللسانية البنيوية ألا من اللغة موضوعا لل "دي سوسري"وقد اختذ 
الصوري والقاعدة التواضعية االجتماعية، وهي قبل ذلك وبعده ذلك النظام الكلي الـذي يبـدو يف شـكل    

  )4(.»ماغد اليف ةضعمتموألا حقائق  إالّ كتطورات ذهنية موحدة قابلة للتنظيم والتصنيف، وما ذل

    

  

  

                                                             
  .167،168 ،صص ،هادي ر،دراسات يف اللسانيات مثار التجربة)1(
  .36، 35ص  ،الزواوي بغورة، املنهج البنيوي، ص)2(
  .63بلعيد، نظرية النظم، ص  صاحل) 3(
  .77الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص )4(
  )4(  
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  : اآلنية والزمانية-2

هذه الثنائيات ملعاجلة اللغات كنظم للتبليغ مستقلة بذاا يف أي وقت معني، ومن هنا '' سوسري''وضع 
 م اللغوي جبزئياتـه دون النظـر إىل  باعتبارها وصفا أو مالحظة للنظا synchroniqueحتدث عن اآلنية 

على  ل بناًءهي حتول هذه البنية عرب األزمة واملالبسات الظرفية، وحتلّ: Diachroniqueوالزمانية  ،حتوالته
بـني الوصـفية اآلنيـة أو    نائية؟ ألن هذه الدراسات اللغويـة تتـراوح   التطور الدائم للسان، وملاذا هذه الثّ

كـالنحو مـثال    املـادة اللغويـة   ثبـات  ات اللغة يف عصر مـا، ك وهذه الثنائية تبحث يف ثب،)1(ريةالتطو
التمييـز بـني    ، ومن هنا عد)تطورية(والدراسات التطورية العتبارات التفسري التارخيي مثل فقه اللغة ).آنية(

  )2( .ضرورة تقتضيها البحوث اللغوية Diachroniqueوالتارخيية  synchroniqueالزمانية 

على حد قـول   -من التطور أو التعقب إن األسباب اليت جعلت من األلسنية تأخذ باحملور التزامين بدالً
من دراسته قبل دراسة اللغة، ومبعىن آخر  التنظيم اللغوي بالغ التعقيد، وبالتايل البد هي أنّ -"زكرياء ميشال"

بضـرورة   "دي سوسري"رها عرب الزمن، ومن هنا كان إقرار اللغة واقع قائم بذاته، قبل تطو أنّ من معرفةالبدّ 
  .بالدراسة الوصفية للغة قبل القيام بغريها من الدراسات يف اال اللغوي لتزاماال

إذن مبا أن اللغة ظاهرة معقدة وجِب أن تدرس ظواهرها كما تدرس العلوم الطبيعية ظواهرها، أي مبعزل 
ر أو تطوا دراسة ثابتةعن كل تغيا ولذا3( .ر، أي دراستها يف ذا(  

  )مة اللغويةالعال: (الدال واملدلول-3

بأنه '' املدلول''، حيث يعرف دوالأن اللغة ترى على أفضل وجه بوصفها نظام '' سوسري''من مبادئ «
فهو مفهوم وحـني  '' املدلول''هو صورة صوتية، أما '' الدال''ارتباط اعتباطي يف جوهره بني دال ومدلول، و

ىل أنه إ" دي سوسري"قد نبه ، و)4(»لصورة صوتية ومفاهيمم لغة ما فإن ما نتعلمه هو هذا القران االعتباطي نتعلّ
الصوت املادي، الذي هو شيء فيزيائي صرف، بل هي الدفع " بالصورة السمعية أو الصورة الصوتية"ال يقصد 

                                                             
  .63،ص صاحل بلعيد،نظرية النظم )1(
   .63املرجع نفسه، ص) 2(
دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، : عني مليلة ر،، اجلزائ 1.ط«الزواوي بغورة، املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات، )3(

  .38، ص »م2001
، م2001مطابع وزارة الثقافة ، :،سوريا،دمشقط .د «، )ثائر ديب: رمجةت(، )األدب والنظرية البنيوية(بؤس البنيوية  ،ليونارد جاكبسون )4(

   .84دمشق، ص 
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ل الذي بنا إياه شهادة حواسنا، إن الصورة السمعية هي حسية، وإذا ما دعوناها يالنفسي هلذا الصوت أو التمث
ما تكون يف هذا املعىن فضال عن مقابلتها مع التصور الذي هو العبارة األخرى للتـرابط األكثـر   فإن'' ةمادي''

دا، إذ بوسـعنا  جتريدا بشكل عام، وعندما نالحظ لساننا اخلاص، فإن الصفة النفسية لصورنا السمعية تبدو جي
  )1(.ان أو الشفتنيمن غري حتريك اللسأن نتحدث إىل أنفسنا أو أن نستظهر مقطعا شعريا 

  .الدال واملدلول: فالعالمة إذن متثل اإلطار الذي تتضح فيه الوحدة  البنيوية لكل من

  ):التقابل-التعارض: (التركيب واالستبدال-5

  :كذلك نوعني من العالقات مها'' دي سوسري''ميز 

   :العالقات التركيبية

تزج معها األخرى العائدة للمستوى نفسه، واليت متتقيمها وحدة ألسنية ما مع الوحدات «العالقات اليت 
  2.»أو تركيبا ل بناًءلتشكّ

  : العالقات االستبدالية

يوسف غازي"دها حيد" عالقات اإلبدال بني الوحدات القادرة على القيام بالدور نفسـه، وإذن  : هابأن
ويردف ذلك التحديـد    عموديل هذه العالقات على حمور عالمات ميكن إبداهلا فيما بينها، واصطالحا متث

اإلبدال يتطابق واالنتقاء الذي ميكن للمتكلم أن يقوم به تبعا للمواقف  اليت جيد فيها نفسـه نّ إه بتوضيح نص 
األفقي يسمى أيضـا حمـور   اليت تقدمها املنظومة، وهذا احملور  لإلمكانياتوتبعا للحدود املسموح ا وتبعا 

  )3(.االنتقاء

على أسـس   "ي سوسريد"لنظرية اللسانية السوسريية مل تنشأ من العدم بل لقد استند فاحلقيقة إذن أن ا
معرفية خمتلفة، وقد كان مسبوقا إىل الكثري من األفكار اليت قال ا، لكن هذا ال ينفي الفضل األول يف إقامـة  
املنهج البنيوي الوصفي الذي يعود إليه، فهو من كرس مبدأ نظامية اللغة، وفرض ذلك النظام على الدراسـة  

مكتمل قائمة بذاته دون ربطه بسياقات وعوامـل   اللغوية، حبيث أصبحت اللغة تدرس على أا شكل ونظام
                                                             

  .362حماضرات يف األلسنية العامة، ص  ،ي سوسريد فردناند)1(
  .106ص»م1985منشورات العامل العريب اجلامعية،:،سوريا،دمشق1.ط«ل إىل األلسنية،خيوسف غازي،مد)2(
  .109 -107،ص -املرجع نفسه، ص) 3(
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تركّز اهتمامها على دراسـة  بل تعد تم بالعناصر املفردة  مل "دي سوسري"خارجة عنه، فالدراسة اللغوية مع 
  .وي فهي دراسة وصفية آنية تزامنيةالعالقات اليت تربط بني تلك العناصر لتشكيل النظام اللغ

لتوجه العلمي يف الدرس اللساين، وأصبح هلذا الدرس استقالل مميز بعد إرساء ا "سوسري"لقد استطاع    
أن مضى عليه زمن طويل خضع فيه لتأثري علوم أخرى كعلم النفس والفلسفة وغريمها، وقد عدت املدرسـة  

الرياضية منوذجا للعلوم اإلنسانية وقدرا على أن تصبح علوما دقيقة تصارع العلوم الطبيعية و'' لسوسري''البنائية 
  . خضوعها للمنهج العلمي املضبوطيف

  

  



  

  

  :الفصل األول
مدرسة براغ   

 ومصطلحاتھا
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  :درسة براغالتعريف مب :املبحث األول

  : التعريف والنشأة:املطلب األول-1

نادي براغ " املدرسة املعروفة باسم ،غةوآرائه يف اللّ "سوسري"من املدارس اللغوية اليت تأثرت بثنائيات   
غويني الروس اهلاربني من تعسـف  اللّ وبعض معاونيه، "فيالم ماتيزيوس"الذي أسسه العامل التشيكي  "سايناللّ

املدرسـة  "أو  "مبدرسة براغ"وأصبح هذا النادي يعرف فيما بعد  م،1926الثورة الشيوعية يف موسكو سنة 
  ."الفونيمية

وقد بلغت هذه املدرسة ذروا يف الثالثينات، وما زال نفوذها مستمرا إىل يومنـا هـذا، وخالفـا      
فقط وإمنا ضمت كثريا مـن   "براغ"للمدارس األخرى فإا مل تقتصر  يف عضويتها على لسانيني مقيمني يف 

رومان "للساين البولندي الباحثني املتخصصني يف اللغات السالفية من تشيكوسلوفاكيا وخارجها يف مقدمتهم ا
وكـذا   ،)1("بـراغ "الذي وضع مبادئ اجلمالية مبدرسـة  ، "جان موكرسفسكي"، والفيلسوف "جاكبسون

الذين كانوا يشاركون املدرسـة أصـوهلا    "فاشيك"و"كاينوتر"، "وكارل بوهلر "نيكوالي تروبتسكوي"«
  )2(.»وأفكارها األساسية

وقدموا ورقة عمل مدرسـتهم إىل املـؤمتر األول   «أصحاب هذه املدرسة عدة لقاءات منتظمة،  أبرمو
األعمال األساسية حللقة بـراغ  ": م، حتت عنوان1928هولندا عام -سانيات الذي عقد يف الهايلعلماء اللّ

املعياري أو التـارخيي يف  ، تبنوا فيه املنهج الوصفي بدال من )3(» الذي أكد على الوجود الوظيفي للغة"اللغوية
  .دراسة اللغات

االهتمام بالصوتيات، مث االهتمام بالوظائف اللغوية، أو املهام اليت تؤديها  «:وقد غلب عليهم أمران مها
  .اللغة

                                                             
  136،ص"اللسانيات النشأة و التطور"أمحد مومن،)1(
  .70، ص »م2004دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ، لبنان، بريوت1ط«، "مدخل إىل اللسانيات "يونس علي، حممد حممد) 2(
  .235،236ص،ص »م2002دار صفاء للنشر والتوزيع،  :عمان ،، األردن1ط«،"علم اللسانيات احلديثة "عبد القادر عبد اجلليل،) 3(
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وتنـاول  ) األصـوات (من خالل االهتمام بالعامل الداخلي للغة '' سوسري''رى أم عملوا برأي نوذا 
  )1(.»اقع غري اللغويالعالقة بني اللغة والو

الذي ضم صياغة نظريتهم البنائية  1929وقد تال هذا املؤمتر بيان أصدر يف مؤمتر اللغات السالفية عام 
''Structuralisme '' ا تنشأ وتتطوريف مستواها الصويت والداليل، مؤكدا أن أساس اللغة يكمن يف أ

  )2(.ولد يف األذهان، ال ربط هلاكوحدة متكاملة، وليس على هيئة حلقات تطورية فردية ت

، وعقـد يف  "جاكبسون"ظهرت أول دراسة منهجية يف تاريخ األصوات اللغوية أعدها  م 1930ويف 
، مث تأكدت احلركة الصوتية على املستوى الدولية مبجموعة من املؤمترات الالحقة، "مؤمتر الصوتيات" "براغ"

، وهي السنة اليت حلّت فيها احللقـة  م1938تباعا حىت عام  "حلقة براغ"أجزاء من أعمال  مثانيةتبلورت يف 
وطـور  ، "إميل بنفنيست" "أندريه مارتيين"ألسباب جمهولة وقد صقلت مبادئها ومفاهيمها على يد اللساين 

الذي اتفق مع لغوييهـا يف النظـر إىل    "ويليان البوف"اجتاه احللقة حديثا إىل نظرية معقدة بواسطة األمريكي 
  بـني التارخييـة    "سوسري"الجتماعي بصورة جدية، ومت التوصل إىل حتطيم الفصل الصارم الذي أقامه البعد ا

  )3 (.والوصفية

 "الصوتيات الوظيفيـة  "على منهجهم اخلاص بالدراسة الصوتية اسم  "مدرسة براغ"عنون مؤسسوا 
والذي هو فرع من اللسانيات احلديثة يتوىل دراسة املعىن للنمط الصويت ضمن نظام اللغة الشامل، واستخراج 

 )4( .كل الفونيمات وضبط خصائصها وحتديد كيفية توزيع ألوفوناا

 

 

 

                                                             
  .22ص »م2007للنشر والتوزيع،  املسريةدار  :عمان ،، األردن1ط«،"يف اللسانيات وحنو النص "يل،براهيم خلإ)1(
  .236، ص "علم اللسانيات احلديثة"عبد القادر عبد اجلليل،)2(
  .83،ص»م2009عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، : ، األردن، أربد1ط«،"اللّسانيات اجتاهاا و قضاياها الراهنة"نعمان بوقرة،)3(
  .137، ص "اللسانيات النشأة والتطور "أمحد مومن،)4( 
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 : على جمموعة من املبادئ هي"براغ"تقوم مدرسة 

احمليط االجتماعي، ): غري لغوية(مشروط بعوامل خارجية اللغة حقيقة واقعة، ظاهرة طبيعية فعلية، منوذجها «*
  )1(  .»السامعون، املوضوع، ومنه ميكن التمييز بني لغة األدب ولغة الثقافة، ولغة االت العلمية والصحف

 ألن اللغة) كيفياته ومناسباته وملن يوجه(التركيز على دراسة الوظيفة احلقيقة للغة، واليت تتمثل يف االتصال *
  .نظام لالتصال والتعبري من أجل الرقي والتفاهم املشترك

 .عدم تطابق اللغة املنطوقة مع املكتوبة، فلكل منهما خصائصها وجب على اللغوي فحص العالقة بينهما*
إحاطة البحث اللساين بالعالقة بني البنية اللسانية واألفكار والعواطف اليت توصلها هذه البنية، باعتبار أن اللغة *

  .كثرية الصلة باملظاهر العقلية والنفسية للشخصية اإلنسانية

  .املنهج املقارن يف علم اللغة مطلوب*

 عدم فصل الظواهر املورفولوجية عن الظواهر الفونولوجية، فعادة ما ترتبط التقابالت الفونيمية بالتغريات*
  )2 ( .الصرفية

الذي وجه أنظار اللسانيني إىل ميادين من البحث إسهاما يف لون جديد يتصل بأهداف النظرية اللسانية  
  )3(  .م 20اللساين الذي مل يظهر إال يف العقد السادس والسابع من القرن 

  :وأعماهلم أعالم مدرسة براغ :املطلب الثاين
  وأغلبهم يف احلقيقة مهاجرون روساستوت أرضية هذه املدرسة بفضل جمهودات شخصيات لسانية،  

 : وهم كالتايل

 
 
 
 

                                                             
  .72ص  ،"دروس وتطبيقات اللسانيات النظرية"خليفة بوجادي، )1(
  .86،87ص،،ص،"اجتاهاا وقضاياها الراهنة اللسانيات"نعمان بوقرة،)2(
  .86املرجع نفسه،ص)3(
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 ):م1945-م1882(فيالم مثيزيوس-1

 ،م1882ولد  ،بل يف اللّغة واألدب االجنليزي أيضا،واحد من أملع العلماء ليس يف اللّسانيات فحسب  
وشغل بعد ذلك منصب أستاذ اللّغة االجنليزية جبامعة كارولني  ،)1( "نادي براغ اللّساين"أسس مبعية معاونيه 

قاموا بعقد اجتماعات لغوية  ،ماتيزيوس جمموعة من الباحثني املثقفني فكرياالتف حول فيالم « ،األمريكية
  .م1945تويف عام  ،)2( »، وعرفوا جبماعة براغم1926للبحث املنظّم عام 

 :جند" فيالم ماتيزيوس"من أهم األحباث اليت قام ا 

ومن إسهاماته الـيت نالـت    ،تمييز بني النحو واألسلوبيةوذلك من أجل الدراسة الوظيفية للاستعماله -
 :شهرة كبرية يف اللّسانيات

 )3( .وتطويره ملنظور اجلملة الوظيفي" اخلرب"و"املوضوع"متييزه بني مفهومي -

 )م1938-م1890 :(نيكوالي تروبتسكوي -2

يعد األمري نيكوالي تروبتسكوي من أبرز أقطاب مدرسة براغ، عامل لسـاين روسـي ولـد سـنة       
 .وهو من عائلة عريقة تنتمي إىل أمراء روسيا )موسكو(م، بـ1890

وأصـبح يف العـام    ،كان طالبا يف قسم اللّغة اهلندوأوروبية يف جامعة موسكو اليت كان يديرها والده  
فر إىل  ،)إقليم روشوف(بعد ذلك حصل على منصب يف اجلامعة اإلقليمية  ،عضوا يف هيئة التدريس ،م1916

حيث درس فقه اللّغة السالفية وأصـبح عضـوا يف    ،م1922إىل فينا عام وبعدها  ،م1919اسطنبول العام 
 )4( .مدرسة براغ اللّسانية

يف ميدان الصوتيات الوظيفية أو الفونولوجيا وكانت له إسهامات قيمة منـها   "تروبتسكوي"برع «  
والذي حيتوي على مبادئ الفونولوجيا ومناهج حتليل السـمات  ) م1939(مؤلّفه الشهري مبادئ الفونولوجيا

                                                             
  .139، ص "والتطور النشأةالسانيات "أمحد مومن، )1(  
  .82، ص "اللسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة"نعمان بوقرة، )2( 
  .139، ص" اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)3( 
  .88،ص"اللسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة"نعمان بوقرة،)4( 
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اللّسـاين   ، تويف هذا)1(»والفونولوجيا التارخيية ،القطعية والفوقطعية، ودراسات حول الفونولوجيا اإلحصائية
   .م1938الروسي ب فينا عام 

يعد أهم عمل يرتبط مبنهج هـذه املدرسـة   "نيكوالي تروبتسكوي« :ل"أصول الفونولوجيا"كتاب -
  .)2(»واجتاهها العام

 ):م1981-م1896(رومان جاكبسون -3

من عائلـة يهوديـة    ،م1896عام  مبوسكوولد  ،)3(عامل لغوي روسي األصل أمريكي اجلنسيةهو   
وكان مولعا باملطالعة منذ الصغر، فأتقن اللّغة الفرنسية، وتعلّم األملانية والالتينية، كما اهتم  ،روسية برجوازية

ومن هنا تكونت شخصـيته   ،نظم الشعر وهو يف سن اخلامسة عشر،بالشعر وقرأ لكبار الشعراء الروس خاصة
 .املتميزة

حيـث ختصـص يف اللّسـانيات املقارنـة      ،ات الشرقية مثّ باجلامعة املركزيةزاول دراسته مبعهد اللّغ  
  .والفيلولوجيا السالفية

اللّسانية عام  "براغ"وشارك يف إنشاء مدرسة ، "سوسري"وبدروس ،اهتم بالعالقة بني اللّغة واألدب  
ودراسة النص األديب لذاته  ،م، ويعد من أوائل اللّسانيني يف تناول التحليل البنيوي لألشكال األدبية1915

 )4 (.مبعزل عن صاحبه

 .م1928النظريات اللّسانية اليت اعتمدا مدرسة براغ عام "كارسفسكي"و "تروبتسكوي"وضع مع   

ودرس باملدرسة احلرة للدراسات العليا اليت  ،م1941رحل إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة   
، فكان له الفضل م1946و1943كمواطن للباحثني الالّجئني من أوروبا ما بني " نيويورك"تأسست ب

 )5(".نادي نيويورك اللّساين"الكبري يف تأسيس 

                                                             
  .142،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)1(
  .237ص"م2002دار صفاء للنشر والتوزيع،:األردن،عمان, 1ط"،"احلديثةعلم اللّسانيات "عبد القادر عبد اجلليل، )2(
  .50ص»م2008،دار الوعي:بوزريعةط،اجلزائر،.د«،"املدارس اللّسانية يف العصر احلديث ومناهجها يف البحث "التوايت بن التوايت،)3(
  .266،ص"اللسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة"نعمان بوقرة،)4(
  .146،ص"اللّسانيات النشأة والتطور "أمحد مومن،)5(
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النصـوص  من عمل مشلت العديـد 100كتابا ومقاال، وما يربو كذلك عن 370ما يربو عن  ألّف -
 :واملقدمات واألشعار املختلفة، من أمهّها

 .مالحظات حول التطور الفونولوجي للروسية باملقارنة مع اللّغات السالفية األخرى-1

  .م1952عام "وفانت" "هال"مقدمة يف حتليل الكالم، أخرجه باالشتراك مع -2

 )1 (.مبادئ الفونولوجيا التارخيية-3

 ):م1999-م1908( مارتيينأندري -4

اخـتص باللّغـة    ،)2(يف مقاطعة السافوا بفرنسـا  ،م1908 أفريل12ولد يوم  ،عامل لساين فرنسي  
 ".بلومفيلد"االجنليزية مثّ اللّسانيات العامة، درس يف جامعة كولومبيا أين تأثر باللّساين 

له صـلة  كما أنه أحد أعالم الفونولوجيا، كانت " براغ"يعد أحد أبرز املشاركني يف أعمال مدرسة   
لـويس  "خاصة كما ربط عالقات صداقة مـع  "تروبتسكوي"بو ،منهجية وشخصية برؤساء فونولوجيا براغ

كما  ،الغلوسيماتيكحبكم إقامته يف الدامنارك لفترة من الزمن وهذا جعله يتابع تطورات مذهب ، "هيلمسليف
 ،بـراغ (على صلة باملدارس الـثالث   "مارتيين"وبالتايل فقد كان  ، "بلومفيلد"و" سابري"غة لم لاطّلع على ع
 .ومبختلف أعماهلم وإبداعام) األمريكية ،كوبن هاجن

حـول  " فندريس"رات أين تابع فيها حماض ،حضر شهادة األستاذية يف االجنليزية يف جامعة السوربون-
  )3( .اللّغة اجلرمانية

على يده اللّسانيات  فتطورت ،"براغ"ألصوات الوظيفية على مبادئ مدرسةلخالل دراسته  اعتمد و قد
  .يف أوروبا بصفة عامة، وفرنسا بصفة خاصة

 

  
                                                             

  .147، 146، ص، ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)1( 
  .10،ص"املدارس اللّسانية يف العصر احلديث ومناهجها يف البحث "التوايت بن التوايت،)2( 
  .311ص»م2011االلّبنانية،،لبنان،بريوت،اجلامعة 1.ط«،")يف الغرب(معجم أعالم األلسنية "هيام كريدية،)3( 
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تعلق العديد منها باللّسانيات العامة، اللّسـانيات الوصـفية،   ا يربو عن مائتني وسبعني مؤلفا، م«ألّف 
                                                                                                :                      ،نذكر منها)1(»والفونولوجيا الوظيفية،والفونولوجيا التارخيية

 ).م1937(التصنيف الصاميت ذو األصل التعبريي يف اللّغات اجلرمانية-1

 .م1971، مث أعيد نشره عامم1945نطق الفرنسية املعاصرة، نشر عام -2

 ).م1949(الفونولوجيا كنوع من الصوتيات الوظيفية-3

، يعد األكثر شهرة يف فرنسا، احتوى على عناصر مهمة يف )م1960(مبادئ اللّسانيات العامة عام-4
  )2(  .التعريف األلسنية

  :النظرية الوظيفية:الثالثاملطلب -

وظيفة اللّغة، التلفظ :االجتاه الوظيفي مبجموعة من املفاهيم اليت تدخل يف البحث األلسين وتتمثّل يفميتاز 
  )3(.، واالقتصاد اللّغوي يف جمال التطور اللّغوياملالئمةاملزدوج، املبادئ الوظيفية للدراسة األلسنية،مفهوم 

  :وظيفة اللّغة-1

هي التواصل بني أفراد اتمع، هذه الوظيفة اإلنسانية تؤديها اللّغة " مارتيين"األساسية للّغة عند  وظيفةال
بوصفها مؤسسة إنسانية على الرغم من اختالف بنيتها من جمتمع لغوي إىل آخر،وهو الينفي بقية الوظائف اليت 

ال آليا هلا،بل هي بـىن  نسخا لألشياء ونقليست أنّ اللّغة «تؤديها اللّغة وإنما يقرا ويعتربها ثانوية، كما يرى 
يس وهـو مـا ينـتج اخلـربة     راصة ومتكاملة يتطلّع املتكلم من خالهلا إىل عامل األشياء واألحاستمنظّمة وم
  )4( .»اإلنسانية

 

                                                             
  .152،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)1(
  .314ص،)يف الغرب(معجم أعالم األلسنية"هيام كريدية،)2(
ديوان املطبوعات اجلامعية، : د ط، اجلزائر، مستغامن«،"اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية"حنيفي بناصر، خمتار بلزعر،  )3(

  .76ص ،»م2009
  .100، ص "اللسانيات اجتاهاا،و قضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،) 4(
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 :هلا وهي أنواع ثالثة "أندري مارتيين"الوظيفة اللّسانية حيدد ويف سياق
 :الوظيفة التمييزية-1
  ).السامع من حتليل القول إىل وحدات متتابعة اليت متكّن (.الوظيفة الفاصلة-2
  )1( )اليت تعلّم السامع عن احلالة العقلية أو الفكرية للمتكلّم.(الوظيفة التعبريية-3
د أساس نظرية مارتيين، فهو يرى بأنّ اللّسان البشري يع: التلفظ املزدوج أو التقطيع املزدوج-2

  .بكونه مزدوج التقطيعيتميز عن بقية الوسائل التبليغية األخرى 
  :والتقطيعان مها

  .وهي الوحدات الدالة اليت التحليل إىل وحدات أصغر عدمية الداللة:مستوى اللّفاظم-1
  )2( .وهي الوحدات الدنيا اليت هلا داللة يف ذاا، وقادرة على تغيري املعىن:مستوى الفونيمات-2
  :املبادئ الوظيفية للدراسة األلسنية-3

  :ثالثة عناصر أساسية وهيتتمحور يف 
وتتمثّل يف تلكم املونيمات اليت حتدثها داخـل السـياقات    :العناصر اللغويةالقائمة بني  تالصال-1

التركيبية من عالقات التركيبية من عالقات بينها وبني املونيمات، األمر الذي جيعل هذه العالقـات تـؤثّر يف   
  )3( .طبيعة التراكيب اللّغوية 

لتحديد وظيفتها، وإنما جيـب   فدراسة عالقة املونيمات فيما بينها التكفي:العناصر اللّغويةموقع -2
  )4(  .معرفة موقعها وانتظامها داخل تركيب وفق ترتيب معين

يركّز مارتيين على احملتوى الداليل للمونيم الذي يكسـبه داللـة   :احملتوى الداليل للعناصر اللّغوية-3
  .غريه، جتعله يؤدي وظيفة مميزة داخل التركيبخاصة ومستقلّة عن 

  .تقتضي تقصي الصفات املناسبة املميزة واملالءمة للموضوع املراد دراسته:مفهوم املالءمة-4

                                                             
  .101ص ، "اللسانيات اجتاهااو قضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،)1(
  .89،ص"دروس وتطبيقاتاللّسانيات النظرية "خليفة بوجادي ،)2(
  .79، ص "النظرية وتعميقاا املنهجيةاللسانيات منطلقاا "حنيفي بن ناصر، خمتار بلزعر،) 3(
  .103، ص "اللسانيات اجتاهاا، وقضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،) 4(
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فهو تقليص كل متييز غري مفيد ،وذلك بإظهار :إنّ االقتصاد يشمل كل شيء :االقتصاد اللّغوي-5
  )1( .القوى املتواجدة اللّغوي هو التآلف بني كلّ فاالقتصاداهن، على الوضع الر واإلبقاءمتييزات جديدة،

  :للمدرسةالقيمة النظرية :رابعاملطلب ال-

  يـزال تأثريهـا    اللّساين ردحا طويال واليت ال الدرس املدارس اليت هيمنت على أهممدرسة براغ  تعد
  .ساريا إىل يومنا هذا

مجيع النواحي كما قدمت نظرية مهمـة يف التحليـل    ركّز أصحاا على اجلانب الوظيفي للّغة من -
  .الفونولوجي وذلك من خالل حتليلها للفونيم وحتديد مالحمه

والسبب يف سرعة انتشار وتقبل أفكار املدرسة بالنجاحات العلمية السريعة اليت أجنزا وهي جناحات -
  .ياج العامل للعلمية يف القرن العشرينمل تكن وليدة الصدفة وإنما وليدة مطلب ثقايف حاد نبع من احت

  .نظرا إىل اللّغة على أنها صورة وشكل وليس كمادة -

تشترك يف أنها تعبر عن احملتوى، إضافة إىل براعتهم يف الربط بني وظـائف الصـوت   مجيع اللّغات  -
  .والصرف واالشتقاق

، فهي مرحلة ملا بعد الوصفية يف القرن العشرين يف فهذه احللقة تعد خطوة تطورية يف املسرية الفكرية
  .اللّغوية واألحباث الشعرية راساتدجمال ال

  

  

  

  

  

                                                             
  .155، ص "اللسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن، ) 1(
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الوقوف على العناصر اليت حتقّق طموحا كبريا فيما خيص  "حلقة براغ اللّغوية"لقد كان طموح  -
  )1( .األدبية يف األعمال املختلفة

  مصطلحات مدرسة براغ:املبحث الثاين

دارس اللّسانية على مجلة من املصطلحات انطالقا من نظريتها الوظيفية مدرسة براغ كغريها من املتتأسس      
 :وما ختلّل أعمال علمائها

  :اللّغة-1

تعد اللّغة الطبيعية نظاما عالمتيا مميزا من بني األنظمة العالمتية األخرى، فهي ختتلـف عـن لغـات      
 .لصم والبكم ، ولغة املرورانات ولغات اإلشارة اجلسمية، ولغة ااحليو

فونيمات ،واخلط ثانوي، وأنّ التفكري يف اللّغة يرتبط بالعودة إىل «نظرت براغ إىل اللّغة على أساس أنها 
املادة الصوتية كما أنّ التفكري يف اللّغة يرتبط بالعودة إىل املادة الصوتية كما أنّ الوحدات اخلطية فرع الغـري  

 :فهي عندهم)2(»على مدلوالت متثّلها الفونيماتوتشتغل باألساس كدوال 

 )3( »نظام من الوظائف، وكل وظيفة  نظام من العالمات «-

من العالمات وبيان وصفها الينهض إالّ على أساس  اًنظام«عند أعضاء مدرسة براغ باختصار تعدو-
  . )4(»القائمة بني كلّ عنصر، وصلته بالعناصر األخرى ةرسم حدود العالق

  

 

                                                             
:                                                                                                                      املوقع العام )1( 

www.lissaniat>net.view     <:Google                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                             20:07 :الساعة  م2015أفريل 27االثنني :يوم

    .33ص»م2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،:،اجلزائر7.ط«،"دروس يف اللّسانيات التطبيقية"صاحل بلعيد،)2(
  .136،ص"اللساّنيات النشأة والتطور"أمحد مومن، )3(
  .236ص»م2002والتوزيع، دار صفاء للنشر:،األردن،عمان1.ط«،"علم اللّسانيات احلديثة "عبد القادر عبد اجلليل، )4(
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عبارة عن أداة إبالغ ثنائية التقطيع يقابلها تنظيم خمصوص ملعطيات  «اللّغة بأنها عرف مارتيينوقد -
 )1(»التجربة

إشارات فهي عنده الخترج عن معىن تلك املقدرة لدى البشر على التفاهم فيما بينهم بواسطة 
لبحوث اللّسانية األهم لوضوع ملحبق اهي هذه اللّغة اإلنسانية اليت تتحقّق يف شكل ألسن متنوعة،صوتية،
  .،القائمة على مبدأ التواصل انطالقا من مبدأ الوظيفيةاخلالصة

 :اللّسان-2

ما خيربه اإلنسـان  حيصل على مقياسها حتليل "وأداة التبليغ"وسيلة تواصل:"سان بأنه اللّ "مارتيين"حيدد 
مضمون معنوي ملفوظ، وهي العناصر على خالف مع مجاعة وأخرى، وينتهي هذا التحليل إىل وحدات ذات 

وهي (...)الدالة على معىن ويتقطّع هذا الصوت امللفوظ أو ما يسمى بالتعبري الصويت إىل وحدات فارقة متتالية
ف من حيث الطبيعة والعالقات ما نسميها بالفونيمات، وعدد هذه الفونيمات حمدودة يف كل لسان، وهي ختتل

  )2(.لسان إىل آخراملتبادلة فيما بينها من 

  :التقطيع املزدوج-3

يتميز عـن    بأنّ اللّسان البشري «انطالقا من نظرته" أندري مارتيين"أساس نظرية يعد التقطيع املزدوج
السمة البارزة اليت متيز اللّغة البشرية عـن  «، وتتمثّل )3(»التقطيعبقية الوسائل التبليغية األخرى بكونه مزدوج 

 . )4(»اإلبالغية األخرى وتتمثّل يف كوا قابلة للتقطيع املزدوجسائر األنظمة 

 :الفونيم-4

م، ويتحـدد الفـونيم   1887سـنة  "سويت"أول من استخدم مصطلح الفونيم هو اللّساين االجنليزي 
 .باحلرف واحلركة أو اية اجلملة

                                                             
  .153،ص"اللساّنيات النشأة والتطور"أمحد مومن، )1( 
  .41ص»م2007موفم للنشر،:ط،اجلزائر.د«،"حبوث ودراسات يف علوم اللّسان"عبد الرمحن احلاج صاحل،)2( 
  .89،ص"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي،)3( 
  .111ص»م1999ديوان املطبوعات اجلامعية،:ط،اجلزائر.د«،"اللّسانياتمباحث يف "أمحد حساين، )4( 
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وقد عرفه اللّغويون على أنه وهو أصغر وحدة صوتية يتغير ا معىن الكلمة إذا استبدلت بوحدة أخرى، 
 )1( .أصغر وحدة صوتية غري دالة، فالفونيم وحدة صوتية وظيفية

  :اهتم أصحاب مدرسة براغ بالفونيم واختلفوا يف نظرم إىل مفهومه، فعرف بعدة تعريفات

  )2(.»الصوت املرتبط مبعاين وظيفية«"ماتيزيوس"حيث عرفه  

  الوحدة الصوتية «:هو عنده و اعتىن بتطوير مفهوم الفونيم،من أهم من  "تروبتسكوي" ويعد          
أي الوحدة اليت حتقق خالفات صغرى تتميز من خالهلا الكلمات عن بعضها البعض ،كما أنه ذو  )3( .»املميزة

وعليه فالفونيم عند تروبتسكوي .مفهوم وظيفي قبل كل شيء،و تتحدد وظيفته مبقابلته بالفونيمات األخرى
متعارفاً عليه يف بيئة معينة، و يكون مرة أخرى من الكالم الذي هو ممارسة  يكون مرة يف اللّغة بوصفها نظاماً

  .فعلية فردية للفرد

جمموعة من املالمح املميزة اليت «فقد عرفه بأنه -هو أول من حتدث عن الفونيمف -  "جاكبسون"وأما   
والسمعية، وحتدد كلّ صوت من أصوات اللّغة ،مثل موضع النطق تتبع من اخلصائص  الصوتية النطقية 

  )4(.»وصفته

 )5( .»يةفخال ةالفونيم صوت ذو قيم« :عرفه بقولهكما 

  :املالئمة-5

راسات اللّغوية تعداملالحظة املوضوعية للمعطيات أساس كلّ «وهي من املصطلحات األساسية يف الد
علم، وهذه املعطيات متشابكة ومعقّدة، هلذا وجب التركيز على مظهر املوضوع ،وعلى اللّساين أيضا أن 

                                                             
  ،123،ص،ص »م2002دار الفتح للتجليد الفين،:مصر،اإلسكندريةط،.د«،"مباحث يف علم ومناهج البحث اللّغوي"لوشن، ىنور هلد)1( 

124.  
  71،ص"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي،) 2(
  .103،ص"اللّسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،)3(
  .81ص»م2008عامل الكتب احلديث،:،األردن،أربد2.ط«،"اللّسانيات اال والوظيفة واملنهج "مسري استيتية،) 4(
  .71،ص"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي، )5(
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يتقصى السمات اخلاصة، واملالئمة للموضوع الذي يسعى لدراسته، واللّغة كباقي العلوم هلا مسات مالئمة أو 
 )1( .»هي السمات املناسبة يف علم احلساب:ثالمناسبة لتحليلها فاألعداد م

التتحقّق إالّ إذا استطاع الباحث اللّساين اختيار السمات املناسـبة   "مارتيين"حسب اعتقاد  واملالئمة 
 )2(  .للتحليل  احلدث اللّغوي الذي يتناوله بالدرس والتحلي

بدايته يف ما يتعلق بالقضايا اللّغوية بىن ماسوف ويتيح مفهوم املالءمة لأللسين الذي يعتمده الفصل،  منذ 
يكون يف رأس اهتماماته األلسنية وبني ما جيب  أن يهمله، يف هذا اإلطار وهذا املفهوم بالذات يساعد علـى  

  .حتديد خمتلف مستويات الدراسة بدقّة ووضوح

 :علم األصوات -6

بدراسة اللّغة الصـادرة بواسـطة    صواتاألعلم األصوات العام، يهتم علم  يسمى أيضا علم الصواتة،
 جمردا بعيدا عن البنية، حيث حيدد علماء األصوات طبيعة الصوت اللّغوي وماهيته وكيفية حدوثـه «الصوت 

   )3(.»ومواضع نطق األصوات املختلفة والصفات النطقية املصاحبة للصوت

 يف احلقيقة والواقع عندما يتكلم،العلم الذي يهتم مبا ينطق اإلنسان به " تروبتسكوي"وهو عند 

  :وتصنيفاا من النواحي اآلتية )4(»يدرس األصوات الكالمية«أي أنه 

إحداث الصوت من حيث نطقه، واالستعدادات والقدرات اجلينية الوراثية اليت تؤهل اإلنسان لنطق -أ
 .أصوات الكالم ويتناول هذا اجلانب علم األصوات النطقي 

وهي يف طريقها إىل أذن السامع، واجلوانب السمعية املتعلّقة بذلك، ويتناول هـذا  :األصواتبنية -ب
  .اجلانب علم األصوات السمعي

 .العمليات النفسية العصبية اليت هلا صلة بإدراك األصوات ويدرس هذا اال علم األصوات العصيب -ج

                                                             
  .103،ص"اللّسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،)1( 
  .80،ص"منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية:اللّسانيات"حنيفي بناصر،خمتار بلزعر،)2( 
  .18،ص"اللّسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة "نعمان بوقرة،)3( 
  .15،ص"مدخل إىل اللّسانيات"حممد حممد علي يونس،)4( 
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يتناول اجلانب املادي لألصوات املتمثّلـة يف   علم األصوات بأنه العلم الذي "جون دوبوا"هذا ويعرف 
 :التخاطب اإلنساين، ومنه نستنتج أنه ينقسم بدوره إىل

يقوم بتحديد خمارج األصوات اللّغوية وطرق إخراجها، ودراسـة اجلهـاز   :علم األصوات النطقي-1
 .الصويت عند اإلنسان والعضالت اليت تتحكّم يف أعضاء النطق

ويتمثّل هذا اجلانب يف االهتمام باملوجات الصوتية املنتشرة يف اهلـواء  :األكوستيكيعلم األصوات -2
 .نتيجة إلخراج األصوات

بالفترة اليت تقع منذ وصول املوجات الصوتية إىل األذن  ويهتم هذا الفرع:علم األصوات التجريدي-3
  )1 ( .حىت إدراكها يف الدماغ

  :علم األصوات الوظيفي-7

 ...،علم وظائف األصوات،علم األصوات التشكيلي، علم الفونيمات الفونولوجياويطلق عليه   

املؤسس األول لعلم األصوات الوظيفي وقد قدم أرضية ملشروع علمـي  «" تروبتسكوي"يعد اللّساين 
 .)2(»"كارسفسكي"و،" جاكبسون"للدراسة الفونولوجية وكان ذلك باالشتراك مع 

العلم الذي يدرس الصوت من خالل وظيفته داخل البنية اللّغوية أي من حيث عالقتـه   «بأنه ويعرف 
باألصوات السابقة عليه والالّحقة له، كما يدرس عالقة الصوت بالداللة واملعىن ،والوحدة اليت سنستخدمها يف 

 .)3(»"املونيم"التحليل الفونولوجي هي 

وظيفة األصوات اليت تتميز ا الكلمـة عـن الكلمـات    علم يتعامل مع اللّغة ويدرس :ومبعىن آخر هو
أي من حيث خصائصها الوظيفيـة يف   األخرى، وهو دراسة األصوات من حيث تأليفها وتركيبها يف الكالم،

وهو عند تروبتسكوي  يعىن مبا .الفونيم، املقطع الصويت، النرب والتنغيم:حتته قضايا هامةوتندرج (...) خلطاب
  .اإلنسان ينطقهيظن أو يتصور أن 

                                                             
  .16،15،ص،ص "مدخل إىل اللّسانيات"حممد علي يونس،حممد )1( 
  .30ص»م2000ديوان املطبوعات اجلامعية،:ط،دم.د«،"دراسات يف اللّسانيات التطبيقية"أمحد حساين،)2( 
  .19،ص"اجتاهاا وقضاياها الراهنةاللّسانيات "نعمان بوقرة،)3( 
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 "علم الفونومات"يتطابق بالضبط مع املصطلح األمريكي  هو املصطلح الذي«الفونولوجيا صطلح م إنّ
وقد أصبح موضوعه هو علم األصوات يف تأليفها، وتركيبها أثنـاء األداء الفعلـي    ،)1(  »صطلح األسلوبيةوم

أصحاب مدرسة براغ هذا املصطلح،حيث واستخدم .للكالم ، أي من حيث خصائصها الوظيفية يف اخلطاب
 . )2(»جمموع الدراسات اليت تبحث يف تنظيمات الفونومات اخلاصة باللّغات املعروفة«يعرف بأنه

  :ظيفيالفرق الو-8

وهو فرق بني صوتني يتسم عند اختالف يف الداللة كالفرق من املصطلحات املتداولة يف مدرسة براغ ،
  )3 (.ةاألوروبيباللّغة " B"و"D"بني 

  :الفرق غري الوظيفي-9

الصوتية اليت التؤدي إىل اختالفات دالليـة هـي   يف اللّغة العربية فاالختالفات " ف"و" ق"يتمثّل بني 
اختالفات غري فونيميتية، والشيء الذي يعني على التمييز بني الفونيمات هو يف الواقع ليس الصوت بالذّات بل 

   )4 (.معىن مغايرتعطينا وظيفة الصوت اليت 

  :مصطلح الشعريات-10

ق وظيفتـها  لغـة يف سـيا  «من املصطلحات اليت كان هلا األثر يف الدراسات األدبية والنقدية وهـي  
وموضوع علم األدب ليس هو األدب ، ولكن األدبية، وهذا يعين أنّ موضوع الشعريات هو األدبية اجلمالية،

وقد جاء )5( »الشعر تشكيل لكلمة ذات القيمة املستقلّة يف سياقاا التعبريية،أي آليات الصياغة والتركيب، ألنّ 
  .به العلم اللّغوي رومان جاكبسون

  

  
                                                             

  .156،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن، )1(  
  .43،ص"املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ واملصطلحات" الزواوي بغورة،)2(  
  138ص ،"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،) 3(  
  .138صرجع نفسه،امل )4(  
    .73ص»م2009عامل الكتب احلديث،:،األردن،أربد2.ط«،"اللّسانيات وحتليل النصوص "رابح بوحوش،)5(  
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  :املونيم املستقل-11

املونيم الذي يدلّ بنفسه،أي مبعناه على عالقته مع العناصر «هو" مارتيين"يف علم التراكيب الوظيفي عند 
  )1(.»للتواصلاألخرى، يف التجربة املعدة 

                   هي مونيم " سيسافر السبت)"il voyagera samedi(يف القول الفرنسي) samedi(مثال كلمة 
  )2(.مستقل

   :حمدد-12
  )3 (.»مونيم تابع أي غري مستقل، وغري وظيفي«: احملدد هو" مارتيين"عند 

القول وبصورة غري مباشرة فقط بالقول وهو ذو وظيفة غري أولية، أي أنه يرتبط مباشرة  بقطعة من 
  .املعترب  ككل

  : االستقاللية-13
طريقة إلقامة عالقة تركيبية، حبسبها ال خيضع املونيم أو املركّب «: يعرف مصطلح االستقاللية بأنه

  )4(».للداللة على وظيفته ملوقعه يف القول

إليها، إما بواسطة معناها، أو مبونيم وظيفي أو متيز القطع ذات الوظيفة املشار فاالستقاللية «وبالتايل 
  .)5(»مبركّب وظيفي

   :قول أدىن-14
كل قطعة من السلسلة الكالمية، منحصرة بني وقفتني تولّدتا إما بالسكوت أو عن تغيري  « :القول هو

  )6(»املتكلّم

  

  
                                                             

  .180،ص"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية "هيام كريدية،)1( 
  .180ص،املرجع نفسه )2(
  .182،ص"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية "هيام كريدية، )3(
  .180املرجع نفسه،ص)4(
  .180،ص"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية "هيام كريدية،)5(
  .184املرجع نفسه،ص) 6(
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  )1( .»مركّب قابل ليؤدي وظيفته دون التوسع «:فهو" أندري مارتيين"أما القول األدىن عند 

  :الوظيفي علم التراكيب-15

، يرمي إىل وصف الوسائل اليت ميتلكها املتكلّم إليصال جتربته )براغ(،واملنطلق من مدرسة "عند مارتيين 
  . عن الواقع

فالعالقات القائمة بني خمتلف املونيمات املاثلة يف مرسلة أو باألحرى وظيفة هذه املونيمـات، تـدرس   
           مونيمـات  (باالستناد إىل معيار االستقاللية يف التركيب، وإىل موقع املونيمات، وإىل معايري الشـكل واملعـىن  

  )2 (.)وظيفية

  :مصطلح الوظيفة التمييزية-16

الوظيفة التمييزية هي الوظيفة األساسية هـي الوظيفـة األساسـية للوحـدات      أنّ يرى تروبتسكوي
صغر وحدة ميكنها أن تظهـر تعـارض   أ«:على أنه الفونولوجية، ويعرف الفونيم من حيث وظيفته األساسية 

فونيم تأدية إشارتني خمتلفتني، ويفترض هذا االختالف وجود تضاد بني الوحدات املميزة إ أنّ ليس بإمكان أي 
  )3(.»وظيفة متييزية إالّ إذا كان مضادا لفونيم آخر

  :لوجيانومصطلح املورفو-17

ي يدرس العالقات القائمة بني الفونولوجيا والنحو والصرف، أطلق عليه تروبتسكوي اسـم  البحث الذ
  )4 (.نولوجيافو-املورفو

  

  

 
                                                             

  .184، ص"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية "هيام كريدية،)1(
  29، صاملرجع نفسه)2(
  .90ص»م2009عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، :،األردن،أربد1ط«،"اللّسانيات اتجاهاا وقضاياها الراهنة "نعمان بوقرة، )3(
  .142ص)م2،2005ط(، أمحد مومن،اللّسانيات النشأة والتطور)4(
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   :اللّغة املعيارية-18

صيغة معينة من اللّغة،واستخدمها منوذجـا  «فعرفوها بأنهااللّغة املعيارية " براغ"درس أصحاب مدرسة
 )1(»قطاع كبري من اتمع

 :مصطلح بنية-19

م، حيث أصبحت كلمة 1928،كمفهوم جديد سنة "بنية"كانت حلقة براغ أول من استعملت كلمة 
 )2 (.اللّغاتبنية تفيد دراسة العالقات داخل لغة من 

وتربتسكوي، وكان حييل بدقة إىل أنّ اللّغة  يظهر هذا املصطلح ماقبل جاكبسون وكارسيفسك*
بصفتها نظاما اليأخد عنصر فيها قيمته ،إالّ من خالل عالقات االرتباط املتبادل وعالقات التشابه والتعرض 

  )3 (.الذي يتعهد مع العناصر األخرى يف النظام

  :الوظيفيمنظور اجلملة -20
قام ماتيزيوس بتطوير منظور اللّغة الوظيفي، وتطبيقه على لغته التشيكية وكذلك على اللّغة االجنليزية 

  .الشهرية  األخرى ةوبعض اللّغات األوروبي
حسب دورها احلركي داخل  يعين دراسة مضمون اجلملة اإلخباري وما تقدمه العناصر األساسية«وهو 

  )4(.»اجلملة

  :التضاد الفونولوجيمصطلح -21
إنه تضاد فونولوجي بني صوتني خمتلفني «:روبتسكوي مبفهوم التضاد الفونولوجي،ويعرفه بقولهت اعتىن

  )5(. » ميكن أن مييز بني معاين فكرية يف لغة معينة

                                                             
    .74،ص"اللّسانيات النظرية،دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي،)1(
  .44،ص"املنهج البنيوي"الزواوي بغورة، )2(
  .16،ص"نظرية النص األديب"عبد املالك مرتاض ،)3( 
  .140،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)4(
  
  .        2015-1-25:اليوم  9:30:الساعة:املوقع االلكتروين)5(

        google ,www,djelfa,infi,vb,showthread.php ;?t                                                                           
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  :مصطلح املورفولوجيا-22

 )1 (.ة البديالت اخلاصة بدوال املونيماتتقتصر على دراس"مارتيين" عند

  :التصنيف الفونولوجي-23

ميكن الباحثني من معرفة نوع النظام الصويت ألي لغة مـن لغـات   "تروبتسكوي"هو نظام قام بوضعه
 )2 (.العامل

  : وضوعامل-24

املوضوع وهو يدل على شيء :خاص بفيالم ماتيزيوس حيث يرى أنّ اجلملة تنقسم إىل قسمنيمصطلح 
 )3 (.اجلملة السابقةيعرفه السامع ألنه غالبا مايذكر يف 

  :اخلرب-25

ذي يدل على حقيقة جديدة تتعلق باملوضوع املذكور، وبتعبري آخر املوضوع هو االسم الذي خترب عنه ال
 )4(. اجلملة أو الكلمة، و اخلرب هو كل مايقال عن موضوع الكالم

 ".املسند واملسند إليه"إنّ مصطلحي املوضوع واخلرب عند ماتيزيوس يقابلهما يف النحو العريب عندنا 

  :غري تابع-26

املونيمات أو املركبات اإلسنادية، اليت تكون العنصر :، أطلقه على"أندري مارتيين"وهو مصطلح جاء به 
  )5( .، والذي تنتظم حوله العناصر األخرى مجيعا)نواة القول األدىن(الذي يستحيل حذفه من املرسلة

 

                                                             
  .25،ص"األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات"هيام كريدية،)1( 
  .143ص،"النشأة والتطوراللّسانيات "أمحد مومن،)2( 
  .139املرجع نفسه،ص)3( 
  .139،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن، )4( 
  .187،ص"األلسنية الفروع واملبادئ واملصطلحات"هيام كريدية،) 5( 
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 :املركّب-27

  .لوحدتني متتاليتني أو أكثر،يف السلسلة الكالمية وائتالفهو اتساق " سوسري"املركب عند 

املركّب هو ذلك االتساق أو االئتالف للوحدات اليت حيقّقهـا أشـخاص   : " مارتيين"أما عند أندري 
  )1( .متكلّمون

  :الوظيفة-28

منذ البداية وخالل تطورها بدراسة الوظيفة، حبيث ركّزت على دراسة وظيفية  "مدرسة براغ"اهتمت 
وظيفـة اجلماليـة   اللغوي يف احلياة الثقافية، وظيفة العناصر وعالقتها التركيبية، وظيفة اللّغـة يف اتمـع، ال  

   )2(.، و مستويات اللغةدورها يف األدب والفن الكالميو للّغة

  .هذه املدرسة وجسد هذا املصطلح من خالل نظرية مستقلة تبلور مفهوم الوظيفة داخل

هو الدراسة اليت تركز أو تقوم أساسا «:له فنقول "براغ"وميكن تقدمي تعريف للوظيفة انطالقاً من نظرة 
  النحوية،الصرفية،الصوتية-على اجلانب الوظيفي للغة، سواء كانت مستويات النظام اللّغوي املختلفة

  .،انطالقا من الوظيفة اجلوهرية للغة املتمثلة يف التبليغ و اإلفهام و االتصال)3( »-الداللية

  

 

                                                             
  .199ص، هيام كريدية،األلسنية الفروع و املبادئ و املصطلحات )1( 
  .73،ص"اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي، )2( 
  .65، ص »م2004مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع، : دط، اجلزائر، عنابة «،"المدارس اللسانية المعاصرة "نعمان بوقرة، )3( 



  

  : الفصل الثاني
رسة كوبنھاجن مد

 ومصطلحاتھا
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  هاجندرسة كوبنالتعريف مب:ولاملبحث األ

  : التعريف و النشأة : املطلب األول 

ظهرت يف  كوبنـهاجن   هي من أشهر املدارس اللسانية  اليت ظهرت يف أوروبا مطلع القرن العشرين،و
) م1965-م1899('' لويس هيلمسليف'' على يد كل من«و قد تبلورت هذه احلركة  ،العاصمة الدامنركية

ركيـة  للعلـوم اللسـانية سـنة     اللذين قاما بتأسيس احللقة الدامن) م1945-م1887( "بروندال"وزميله 
  .ن مبدينة كوبنهاج 1935ي عقد يف عامحيث أعلنت عن نفسها يف مؤمتر لغو'' )1(»م1931

الباحثني يرون أن هذا العامل جمرد نظرية لسانية أكثر من كونه مدرسة بـأمت   على الرغم من أن بعض
معىن الكلمة يف حني يرى البعض اآلخر مدرسة كوبنهاجية أو مدرسة دامنركية كـون مؤسسـيها األوائـل    

'' تصنف ضمن االجتاه الفلسفي املنطقي يف اللسانيات البنيوية  ألا تنطلق من مبادئ «دامنركيون هذه األخرية
  )2( .»وتتعلق بشكل قوي باملنطق القدمي الذي صاغه الفالسفة -اللغوي-'' دي سوسري

  ،ت البنيوية احلديثة يف اللسانياتو لكن على الرغم من كل ما قيل عنها تعد هده املدرسة أهم التيارا
ها حركة لسانية مميزة شهدها مشال أوروبا و قـد تـأثرت باملفـاهيم اجلديـدة الـيت جـاء       كما أن                      

  )3( ."دوسوسري"ا 
وقد عرفت جبماعة كوبنهاغن ، وهم خنبة من اللسانيني الذين كان هلم الدور األكرب يف تطور الـدرس  

  ".بدرسن.ه" و"أوتو جسربسن"بينهم من )4( ،20اللساين  يف الربع األول من القرن 
التحليلي االستنباطي و درست اليت اعتمدت اإلجراء ) الغلوسيماتية(كما عرفت هذه املدرسة أيضا ب

كما اعتربت اللغة حالة خاصة من النظام  (substance)وليست مادة )  (formeاللغة على أا صورة
)5( .''مدرسة شكلية''والسيميائي،و بالتايل فهي 

                                                             
  .53ص » م1999ديوان املطبوعات اجلامعية ،:ط اجلزائر .د«، "مباحث يف اللسانيات"أمحد حساين،) 1(
  .83ص»م2012بيت احلكمة للنشر و التوزيع ،: ، اجلزائر 1ط «، "اللسانيات النظرية دروس و تطبيقات"، بوجاديخليفة ) 2(
  .53،ص"مباحث يف اللسانيات"أمحد حساين ،) 3(
  . 231،ص»م2002دار صفاء للنشر و التوزيع ،:، األردن 1ط«،"اللسانيات احلديثة علم "عبد القادر عبد اجلليل،) 4(
  .33،ص»م2012دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، : ، اجلزائر 7ط«،"دروس يف اللسانيات التطبيقية"احل بلعيد، ص) 5(
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  : وأعماهلم أعالم مدرسة كوبنهاجن: املطلب الثاين

  :عرفت مدرسة كوبنهاغن هي األخرى بأعالم متميزين سامهوا يف بلورة أفكارها أمههم 

  ):م1942-م1887(فيجو بروندال-1

وتـأثر كـثريا   لساين دامنركي ترىب على منطق أرسطو وسبينوزا وليبيرت وكانط و برجسـون،  «و هو
  )1( .»بالفيلسوف الدامنركي هار الدهوفدينج

اكتشافه ألمهية استخدام التقابل يف التحليل الصريف والداليل «: حيث تتحدد قيمته العملية والعلمية يف-
، من خالل تأسيس معاملـه  )2( »للغة، وهو شكل من أشكال الربط بني العناصر اللغوية وغري اللغوية يف اللغة

أنه يستطيع أن يعثر يف اللسان البشري على «بني تأثره مببادئ سوسري وتعلقه الشديد بالفلسفة وأكد  على مجعه
مفاهيم املنطق مثلما صاغها الفالسفة منذ أرسطو، كما قام بتجديد دراسة العالقة بني اللغة والفكر وأسـس  

  )3(.»ميكن تعميم تطبيقها على كل اللغاتمنطق اللغة اعتمادا على املقوالت املنطقية يف الفلسفة، عادا بأا 

   louis Hjelmslev) م1965-م1899(يلمسليفهلويس -2

  . باحث لساين دامنركي ، يرجع له الفضل يف تأسيس مدرسة كوبنهاجن

أسرة هلا باع يف العلم،فقد كان والده مديرا جلامعة كوبنهاجن وانصرف يف بداية مشـواره   ينتمي إىل
  )4( .ات البلطيقيةغالذي اهتم بدراسة حنو الل "رامسوس راسك"اللساين إىل اكتشاف اللساين املقارين 

   

  

                                                             
  54،ص»م2009وان املطبوعات اجلامعية ،يد: ط،اجلزائر.د«، "املنهجيةاللسانيات منطلقاا النظرية و تعميقاا "حنيفي ناصر،خمتار بلزعر،) 1(
  84ص، "للسانيات النظرية دروس و تطبيقاتا"خليفة بوجادي،)2(
  .84، ص املرجع نفسه) 3(
         269ص» م2009:عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع :ربد،أاألردن  1ط«، "العامة اجتاهاا و قضاياها الراهنةاللسانيات "،ةنعمان بوقر )4(
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الرباغيني  النمساوي و كانت لديه رغبة واضحة يف التميز عن) كارناب(ولقد ترىب على علم املنطق ب
، وعد نفسـه  )دي سوسري(السيما يف املصطلحات اللسانية و اعترب أحباثه استمرارا ونضجا أكثر دقة ألفكار 

  ) 1( .تلميذه احلقيقي و الوحيد

وطنه بعد انتهاء، دراسته اجلامعة طلبا للعلم و  م،غادر1916جبامعة كوبنهاجن سنة) سليفميل(التحق -
م، مت سافر بعد ذلك إىل  1923م ،وبرباغ يف عام 1921يف عام .فدرس بلتوانيا املعرفة يف بعض بلدان العامل

  .)2(  م1927 م إىل1926باريس و أقام هناك عامني كاملني من 

" رسوخا يف ميدان  البحـث العلمـي املعمـق، حيـث اشـتهر بنظريـة       كما يعد اللساين األكثر
  )3(  .التحليل شبه الرياضي للّغةو بداللتها القريبة إىل "  Gloomaticsالغلوسيماتية

متعمق )سوسري (رمسه  الذي،وسار يف اخلط  وانيةتتناولت أحباثه اللسانية األوىل صوتيات اللغة اللي ولقد 
أتى ا هذا األخري فتوصل حينها إىل وضع النظري اللسانية النفسية أما تسمى بالشكلية   الذييف بعض املفاهيم 

ــيغة   ــة لص ــرب حماول ــيت تعت ــه    ال ــهر مؤلفات ــة،من أش ــة متناهي ــانية بدق ــات اللس                                                     :البني
  ).4( ''حول نظرية اللغة ةمتهيديمعلومات '' 

'' جللوسيماتيكيةا''فقد متيزت أعماله يف هذه املدرسة ببعض املفاهيم اليت مجعها يف توجه لساين مميز مساه 
  .الذي يعين اللغة glossaانطالقا من اللّفظ 

  )5( ») دي سوسري(يعد هذا االجتاه تنظريا آخر لنظرية «

مـا يسـهم يف إثرائهـا    " سوسري" مجيعا أنه أضاف إىل ثنائيات" هيلمسليف"وما يالحظ يف أعمال 
  : وتفصيلها بشكل يبسط مفاهيمها ومن ذلك

  

                                                             
  .83ص، "للسانيات النظرية دروس و تطبيقاتا"خليفة بوجادي،) 1(
  .157ص  ،"اللسانيات النشاء و التطور"أمحد مومن ،) 2(
  .83ص»م2012،دار صفاء للنشر والتوزيع :،األردن 1ط«،"على اللسانيات احلديثة"عبد القادر عبد اجلليل ،)3(
  .54، ص "اللسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية "بلزعر،حنيفي بناصر، خمتار ) 4(
  .84، ص "اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات "خليفة بوجادي،) 5(
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والشكل واملادة من جهة ثانية يف البينة اللغوية، فمسـتوى التعـبري   مييز بني التعبري واحملتوى من جهة، -
  )1(.كالمها مييز مبستويني مها مستوى الشكل ومستوى املادة) املدلول(ومستوى احملتوى ) الدال(

يف دراسة عالقة شكل التعبري بشكل احملتوى، ووصـفهما   -يف نظره–وتظهر مهمة اجللوسيماتيكية «
  )2(.»يهتم بوصف البنية الشكلية للغات اجتاهاًولذلك عدها الدارسون 

حيدد البنية بأا نسيج من املتعلقات أو الوظائف وبناءا على ذلك فإن احملاولة األساسية للسانيات البنيوية 
  .ترتكز على دراسة الوظائف وأنواعها

أسهم كثريا يف ضبط ثنائية اللغة والكالم للكشف عن العالقة الوظيفية بينهما، ويتمثل ذلك يف حتديده -
  : ، يف ثالث نقاط)وهي موضوع علم اللسان(مفهوم اللغة 

  .خالصة مستقلة عن حتقيقها االجتماعي اأ حيثواملراد منه النظر إىل اللغة من : املخطط-«

  .حيث هي صورة مادية يف ظل حتقيقها االجتماعيالنظر إليها من  :املعيار-

  )3( .»النظر إليها من حيث هي جمموعة العادات املتبناة يف جمتمع ما :االستعمال-

أن يضع لغة عليا تكون وسيلة منطقية للتحليل العلمي للنظام اللغوي، وتكون اللغة ) هيلمسليف(حاول 
 .احملتوى، صورة التعبريالصورة السيميائية، صورة : حينها ثالث طبقات

مث أصـدر يف   ،"مبادئ النحو العـام :"أول حبوثه العلمية بعنوان م1928يف "لويس هيلمسليف"نشر 
  .نوع احلاالت اإلعرابية وهو إسهام مهم يف حقل اللّسانيات "الثالثينات كتابه الثاين

انتقد فيه الطرائق السائدة آنـذاك   ،م1943الذي صدر عام"مقدمة يف نظرية اللّغة"أما أشهر كتبه فهو 
  )4( .يف علم اللّسانيات كوا وصفية أكثر منها منهجية

                                                             
   84النظرية دروس وتطبيقات،صخليفة بوجادي، يف اللسانيات )1(
  .84املرجع نفسه،ص)2(
، »2009، اجلزائر، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، 1ط«تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة )3(

  .26ص
                                                                                  .Google ;www.http//uqu.edu.sa :املوقع العام)4(

  21:58:الساعة على                  م 2015أفريل 27:يوم
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  :لوسيماتيككنظرية ال :ثالثاملطلب ال

 Formalisticبعدما أصبح هيلمسليف املنظر الرائد ملدرسة كوبنهاجن، اقترح مقاربة شـكال نيـة   
النظريـة  "عرفت ب  -ركّز فيها اهتماماته اللّسانية على بعض املفاهيم الرياضية-.لدراسة اللغة يف الثالثينيات

 ". Glossematics" "النظرية الغلوسيماتيكية"أو " الرياضية اللّغوية

                                         :                                                    وكان من أهم مبادئها العامة ما يلي 
، الشمولية،الالتناقض: الذي يعتمد على املالحظة واالختبار وجيمع بني ثالثة معايري:مبدأ التجريبية-1

  هذه املعايري اليت تكون القاعدة األساسية لكلّ التراكيب املنطقية، والتبسيط

ويف ,مبعىن االعتباطية"دي سوسري"حماضرات املصطلح األول ورد يف :مبدأ اإلحكام واملالئمة-2
وتكون النظرية مالئمة ، ولكي تكون النظرية ناجعة البد أن تكون مالئمة ، مبعىن اإلحكام" هيلمسليف"مقدمة
  .تليب مقدماا شروط التطبيق على عدد كبري من املعطيات التجريبية"هيلمسليف"برأي 

قد مجعت بني مبادئ النحو التقليدي ومظاهر النظرية اللّسانية النظرية الغلوسيماتية :ميكن القول بإنصاف
وعالوة على هذا فقد متيزت عن باقي النظريات ،وبني مسلّمات املنطق الصوري واألسس املعرفية العامة,احلديثة

  .ا نوع من املبالغةدام اجلرب والرياضيات بصورة فيهاألخرى باستخ

وحتظـى بتقـدير    ،فإنها التزال تتمتع مبكانة عاليـة ، ت اوعلى الرغم من جوانب الضعف اليت علق
وما ظهور اللّسانيات الرياضية يف هذه الفترة األخرية إال دليل واضح على مكانـة الرياضـيات يف    ،الباحثني

  . الدراسات اللّسانية احلديثة

وهذه تعد التفاتة  ،عصرنة الدراسات اللّغوية باستخدام مناهج علمية رياضية"هيلمسليف"لقد حاول 
  )1( .واليت أصبحت فيما بعد مثاال يقتدي به الباحثون يف خمتلف الفروع اللّسانية، ذكية من طرفه

  

  

                                                             
  .169-163،ص -ص،"اللّسانيات النشأة والتطور"،أمحد مومن )1( 
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  :للمدرسةالقيمة النظرية :رابعاملطلب ال

املدرسة النسقية ترى أنّ مجيع األلسن هلا خاصية مشـتركة  «يظهر لنا جليا أنّ ،من خالل ما سبق ذكره
  )1( »ا بينها يف كيفية تطبيقهامالبنية وختتلف في مبدأتتم يف 

أنّ اللّغة صارت لديهم كيانا "مدرسة كوبنهاجن"و"يلمسليف "ولقد أخذ كثري من علماء األلسنية على 
فقـد انصـرفت   ، جتريديا مستقال عن الواقع مما جيعلها تغرق يف الصـيغ والتراكيـب الرياضـية البحتـة    

منها جمموعة من التصورات مما جيعل ،ومعها مدرسة كوبن هاجن عن تأمل الوقائع والظواهر" هيلمسليف"نظرية
  .الشكلية اليت تقتصر على اال النظري

من أبرز األعمال يف اللّسانيات احلديثة بفضل مامتيزت به من «وتبقى رغم ذلك النظرية اجللوسيماتيكية 
  )2(.»حبث جاد وجرأة علمية ودقة يف قراءة املفاهيم السوسريية وشرحها

لبنيوية احلديثة يف اللّسانيات واليت أسهمت بشكل فاعل يف تطور كما وتعد املدرسة أهم التيارات ا
  .الدرس اللّساين والبحث العلمي ككلّ

  .ميائي يف بعض من أسسهيأساسا للتقعيد الس" هيلمسليف"كما يعد التأسيس اللّساين الذي قدمه 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .87ص،"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيقات"،خليفة بوجادي )1(
  .87املرجع نفسه،ص)2(
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  :ن جكوبنهامدرسةمصطلحات :املبحث الثاين

على جمموعة من املصطلحات، نظرا لصياغتها ملفردات جديدة وإعـادة  قوم املدرسة الغلوسيماتيكية ت  
بغية التميز والتجديد، وسنذكر بعض هذه املصـطلحات علـى    استعمال بعض املفردات القدمية حبلّة جديدة،

  :سبيل املثال ال احلصر

  :البنية-1

ذلك فإن احملاولة  نسيج من املتعلقات أو الوظائف، وبناًءا على«حيدد هيلمسليف البنية بأا   
 )1(.»األساسية للّسانيات البنيوية ترتكز على دراسة الوظائف و أنواعها

  :األلسنية-2

األلسنية احلقيقية تويل اللّغة جلّ اهتمامها وتساهم عرب تركيزها على البنيـة يف  «:يرى هيلمسليف أن   
البنية، بنية اللّغة، عن طريق اللّجـوء إىل مبـادئ   تكوين العلوم اإلنسانية، فالنظرية اللّغوية بنظره تتوسل حتليل 

  )2(.»الشكلية

فاملوضوع األساسي لأللسنية، هو دراسة بنية اللّغة، هذه الدراسة تكون باعتماد الشكلية، أي طـرق    
  .الرياضيات و املنطق الرياضي

                                                  :                                                                  النص-3
، ومعناه نسج من )texere" (نص"الالّتنية آتية من الفعل  )textus( عند الغربيني كلمة النص  

الكلمات بعضها ببعض، هذه اخليوط جتمع عناصره املختلفة واملتباعدة يف كل واحد وهو ما يطلق عليه 
   )3(".نص"مصطلح 
أي اخلطـاب أو  (عبارة عن مجلة من االستنتاجات املنفصلة عن احملتـوى  «هليلمسليف النصبالنسبة   
   )4(.»واسدة يف قضايا خاضعة ملتطلّبات املنطق الصوري) احلديث

                                                             
  .85،ص"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيبقات"خليفة بوجادي،)1( 
  .45،ص"املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات"الزواوي بغورة، )2( 
  .17،16صص،،»س.الدار العربية للعلوم ناشرون،د:م.،د1.ط«،"النص وجماالت تطبيقهمدخل إىل علم "حممد األخضر الصبيحي،)3( 
  .166،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)4( 



مدرسة كوبنهاجن و مصطلحاا                                          :الفصل الثاين  

 50 

   :مصطلح الوظيفة -4

كل عالقة أفقية بني أي مفردتني، وخيتلف «استخدم هذا املصطلح  يف مدرسة كوبنهاجن للداللة على 
الوظيفة عن كل املفاهيم اليت اقترنت بالكلمة، سواء يف النحو التقليـدي، أو يف الرياضـيات، أو يف   مفهوم 

  ) 1(.»احلديثة، ويدل على كل عالقة غري مادية و جمردة و شكلية اللّسانيات

  .والوظيفة ذا شبيهة باملوقع أو املكان الذي حيتلّه عنصر لغوي ضمن حواليته اللّغوية

  :مالغلوسي-5

،اليت تعين اللّغة، وقد عد العامل اللّسـاين  "glossa"اشتق من الكلمة اإلغريقية  مصطلح الغلوسيماتيك 
 .)2(»أصغر الوحدات اللّغوية«: هيلمسليف هو خمترع مفهوم الغلوسيماتيك، ويعرفه بأنه

التجزئة، وتنقسـم  والغوسيماتيك تم بدراسة الغلوسيمات أي الوحدات النحوية الصغرى اليت التقبل 
  )3 (".مضامني"، ووحدات احملتوى وتدعى "سوامن"وحدات التعبري وتدعى :بدورها إىل قسمني

هو الذي يطلق على األشكال الصغرى اليت حيددها التحليل على أنها ثوابـت  :ومنه مصطلح الغلوسيم
  .التقبل التجزئة، وذلك على مستوى التعبري ومستوى احملتوى

  :التقابل-6

هاجن، اكتشافه ألمهية استخدام التقابل يف التحليل الصـريف  يف مدرسة كوبن" بروندال"ز أعمال أبرمن 
  )4 (.»وهو شكل من أشكال الربط بني العناصر اللّغوية وغري اللّغوية يف اللّغة«والداليل للّغة، 

  

  
                                                             

  .160،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)1(  
  .186ص،»م2004للنشر والتوزيع،مؤسسة املختار :مصر1،.ط «، ")سعيد حسني: ترمجة(مناهج علم اللّغة"برجييه بارتشت،)2( 
  .160،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)3( 
  .84،ص"اللّسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي،)4( 
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 :التعبري واملضمون-7

هو الترمجة الصوتية لتصور مـا،يف  «، الدال )1(»عالمة لسانية ذات أمهية بالغة يف الدرس اللّساين «هي
  )2( .»حني أنّ املدلول هو اجلانب الذهين للدال

باملدلول، فالعالمة اللّغويـة  ) املضمون(بالدال عند سوسري، و)التعبري(كلمة «ولقد استبدل هيلمسليف
  )3(.»عنده ليست داال يؤدي مدلوال، وإنما تعبري يدلّ على مضمون

أنّ اللّغة تتكون من هذين املستويني اللّذين جتمعهما عالقة تدعى العالمة اللّغوية  «هيلمسليفكما أكّد 
  )4(. »وكل مستوى خيضع بدوره إىل ثنائية أخرى، هي ثنائية الشكل واملادة

 .وهو استبدال للدال:التعبري

 .وهو استبدال للمدلول: املضمون

  :اللّغة-8

أنّ اللّغة شكل وليست مادة، وأنّ املادة لـيس  «:دوسوسري من قبل، وهو نادى هيلمسليف مبا نادى به 
 )5(.»هلا معىن يف ذاا، وميكن أن تكون صوتية أو مكتوبة أو إشاراتية بالنسبة للدوال

اللّغـة شـكل   « :كما يعد هيلمسليف أحد الرواد املكملني جلهود دي سوسري يف جمال األلسنية يقول
اس فإنّ مهمة عامل اللّغة هو إنشاء نظرية تكون مبثابة اجلـرب بالقيـاس إىل لغـة أو    الجوهر، وعلى هذا األس

 )6( .»باألحرى بالقياس إىل كل اللّغات 

                                                             
  .45،ص»م2009عامل الكتب احلديث،:،األردن،أربد2.ط«،"اللّسانيات وحتليل النصوص"رابح بوحوش،)1(
  37،ص"حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات املنهج البنيوي"الزواوي بغورة،)2(
  .26،ص"يف اللّسانيات وحنو النص"إبراهيم خليل،)3(
  .162،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن، )4(
  .161املرجع نفسه،ص)5(
  .45،ص "املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات"الزواوي بغورة،)6(
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وهذا معناه أنّ اللّغة نسق صوري ميتاز بالطابع الشكلي وعليه جيب متييز احلالة النسقية للّغة، عن احلاالت 
 .التعاقبية أو التطورية

  :الغلوسيماتيكية-9

  )1( .اليت تعين اللّغة" غلوسة"وهو مشتق من اإلغريقية " هيلمسليف"جاء ذا املصطلح 

نظرية لسانية بنائية، جتريدية،منطقية، تصف اللغة بطريقة رياضية،و تسيرها عرب منهجية «:واجللوسيماتية
  ) 2( .»تستند إىل الفكر االستنباطي،القائم على املنطق الرياضي الدقيق

أسس القواعد اللغوية العامـة الصـادر عـام     فو ظهرت هذه النظرية التجريدية يف كتاب هيلمسلي
واجتمـاع  ...،إذ تتميز بصرامتها الكبرية يف الدراسة الصورية للغة،حيث متيز بني الصورة فيها واملادة 1928

 .سوسريوليس اجتماع ماديت الدال واملدلول عند  )3(صوريت التعبري واحملتوى،

 :اللسان-10

النظام العام للغة و يضم كل ما يتعلّق بكالم البشر وهو بكل بساطة لسان أي قوم «يدل اللّسان على 
  )4(.»"الكالم"و"اللّغة"من األقوام، ويتكون من ظاهرتني خمتلفتني

ن ليس قائمة مفردات بل إنّ جوهر اللّسان يكم«ومفهوم هذا املصطلح يف مدرسة كوبنهاجن هو كونه
 )5( .»يف تلك العالقات النسقية املوجودة بني وحداته اليت تشكله و ال مناص له منها

  )6(. »حالة خاصة يف النظام السيميائي«كما يعده هيلمسلف

  

 

                                                             
  .65ص»م 2001دار احلكمة،:ط ، اجلزائر.د« ،"املدارس اللسانية يف التراث العريب ويف الدراسات احلديثة"حممد الصغري بناين، )1( 
  .232، 231، ص ص"علم اللسانيات احلديثة"عبد القادر عبد اجلليل،)2( 
  .86، ص "اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي، )3( 
  .123، ص "والتطوراللسانيات النشأة " أمحد مومن،)4( 
  .54،ص"اللّسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية"حنيفي بناصر،خمتار بلزعر،)5( 
  .114،ص"اللّسانيات العامة اجتاهاا وقضاياها الراهنة"نعمان بوقرة،)6( 



  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الفصل الثالث
المدرسة األمریكیة 

 ومصطلحاتھا
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  :التعريف باملدرسة األمريكية:ول املبحث األ

    التعريف والنشأة :املطلب األول

انطالقـا مـن الدراسـات    «تأسست هذه املدرسة يف بداياا  ،تعد من أهم املدارس اللّسانية البنيوية
واستكشاف خصائصها الثقافيـة   ،(1)»اهلنود احلمر غاتللاألنثربولوجية اليت اهتمت بدراسة العناصر البشرية 

فرانـز   " "bloom Field" بلومفيلد": ثالث أعالم  وقد قامت دعائم هده املدرسة بفضل جمهودات 
  . (Edward Sapir) " ادوارد سابري"و "Boas "بواس

»ز يف رصد أبعاد املنظومة اللّغويةوعرف هؤالء اللسانيا وضع اللّسانيات يف أمريكا  ،ن بنشاطهم املتميمم
  .)2(»يف مرتبة متقدمة من البحث العلمي املنظّم

 :إليها نذكرو من املنطلقات اليت استندت ، هذه املدرسة طيلة القرن العشرين هيمنت أفكاروقد 
أ .م.األنتربولوجيا و الدراسات احلقلية اليت عنيت بتصنيف اللّغات اهلندية و األمريكية اليت كانت منتشرة يف الو

مع االبتعاد عن  ،وانصب اهتمامها باألساس على اللّغات املنطوقة ال املكتوبة ،حفاظا عليها من التلف والتالشي
لظواهر اللّغوية مع التركيز يف مقابل ذلك على وصف خصوصيات كل لغة إقحام املنطق و املعىن يف تفسري ا

            )3(.على انفراد يف زمان ومكان حمددين

  

                                                    

                                                             

  53، ص»م1999،ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر،ط.د«:مباحث يف اللّسانيات ،أمحد حساين ) 1( 
  .254ص»م2002،دار صفاء للنشر والتوزيع:عمان،األردن،1.ط«:علم اللّسانيات احلديثة،عبد القادر عبد اجلليل) 2( 
  articl.  www.aladabia.net  :Google    :املوقع االلكتروين العام) 3( 

  .                                              22:05على الساعة                                    27/04/2015يوم االثنني  
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  :املدرسة األمريكية وأعماهلم المأع: املطلب الثاين

    :اللّسانينياألمريكية من األمساء اليت تذكر عادة يف مسرد أعالم املدرسة البنيوية 

  ):                                         م1858-1942: (فرانز بواس-1

كما  )1(»األمريكيةاألب املؤسس لألنثروبولوجيا «عرف بأنه  ،عامل أنثربولوجيا أمريكي من أصل أملاين
 )2(.»أول من وضع أسس اللّسانيات الوصفية يف الواليات املتحدة «  يعد

ختصص يف الرياضيات والفيزياء يف عدة جامعات  ،يف عائلة يهودية ،)يا يف أملانياستفالاو(اندن مولد يف 
 .كيال،بون ،هيدلربغ: أملانية

تتناول تغيرات لون متقدما بأطروحة "كيال"حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة  1981يف عام -
 )3(.»مياه البحر

مث قام بدراسة تتناول تـأثري البيئـة يف    ،درس بعدها اجلغرافيا ومن هذه األخرية عرف األنثربولوجيا -
فعاش التجربــة مــن خـالل رحلتــه إىل املنطقـة واكتشــافه لشــعبها و   ،طريقـة عــيش اإلسـكيمو  

 .اخل...تارخيهم ثقافتهم،عادام،أساطريهم،لغتهم

كونه املؤسس الرئيس للمدرسة اللّسانية األمريكية  ،ا الشك فيه أنّ هذا الباحث قد اكتسب شهرةومم
   )4(.واملسؤول األول عن برنامج دراسة اللّغات اهلندية املنتشرة يف مشال املكسيك

  

                                                             

  .41ص، »2011،اجلامعة اللّبنانية: بريوت،لبنان،1ط« ،)يف الغرب(معجم أعالم األلسنية،هيام كريدية )1(
   .188ص، »م2007،ديوان املطبوعات اجلامعية:بن عكنون،اجلزائر،3ط«اللّسانيات النشأة والتطور،أمحد مومن)  2(
  .41ص،)يف الغرب(أعالم األلسنية،هيام كريدية  )3(
  .188ص،اللّسانيات النشأة والتطور،أمحد مومن)4(
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أبرز فيـه اخـتالف   ،)م1911( "دليل اللّغات اهلندية األمريكية"من أشهر كتب فرانز بواس كتاب
  .                              اللّغات اهلندو أمريكية عن غريها يف بعض القواعد النحوية

ألنّ  ،يف أوروبا"سوسري"خالفا للسانيات ، وحتديدا على الكالم، اعتمد يف دراسته على اللّغة املنطوقة«  
مما يفرض وجود خصائص كلّ  ،اثرة يف أمريكاوهي جمموع اللّغات املتن ،مادة الدرس كانت لغات غري مكتوبة

                                                                    )1(.»لغة على حدة

األنثربولوجية يف التعاون الوثيق وارتبـاط علـم   "سابريو"بواس"انعكست ميول ، ومن الناحية العملية"
الواسع وهو لغات اهلنود احلمر يف أمريكا الشمالية الـذين تفرقـوا يف    البشرية واللّغة حتديا مشتركا يف امليدان

  .)2("جمتمعات صغرية يف معظم الواليات املتحدة األمريكية وكندا

  ):    م1884-م1939(إدوارد سابري-2

.                     مث سـافر إىل أمريكـا وهـو طفـل صـغري     ،يف الونبـورغ  ،م1884ولد العامل األمريكي عـام  
شغل بوصف لغات انكما  ،"بواس"فتعلّمها وحبث فيها بتوجيه من العامل  ،درس اللّغة اجلرمانية يف كولومبيا«-

.                                   )3(»مركّـزا علـى مكوناـا االجتماعيـة والثقافيـة      ،هندية أمريكية منتشرة على ساحل احمليط اهلندي
فاتجه إىل  ،"فرانز بواس"لكنه سرعان ما تأثر باللّساين األنثربولوجي  ،ختصص بداية يف الدراسات الفيلولوجية-

 . املنهج اللّساين األنثربولوجي وانكب على دراسة اللّغات اهلندية األمريكية

وقد رأى  ،انشغاله باللّسانيات واألنثربولوجيا مل مينعه من االهتمام باألدب والفن واملوسيقى أيضالكن -
 ،أنه الينبغي فصل الدراسة اللّغوية عن دراسة باقي مظاهر السلوك البشري وعن علم النفس وعلم االجتماع

                                                             

   .27ص ،"يف اللّسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي"،خليفة بوجادي) 1( 
   .53ص»م2003،دار املعرفة اجلامعية:مصر،ط.د«،"احلديثةمبادئ يف علم اللّسانيات "،سامي عياد حنا،شرف الدين الراجحي)2( 
   .126ص،"اللّسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة"،نعمان بوقرة )3( 
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            وعلى أسبقية الفكر على اإلدارة ، قايفوهذا ما جعله يركّز كثريا على اجلانب اإلنساين للّغة وعلى بعدها الث
  )1 ( .واألحاسيس

لغته وهي مناذج اللّغة  من آرائه أنّ كل إنسان حيمل داخله املخطّطات األساسية اليت تنظّم- 
                                   )2(.»املكتسبة

بعد عشر سـنوات مـن   , م1921الذي صدر عام " اللغة"إالّ كتابا واحدا هو كتاب  سابري خيلّفمل 
أنّ معظم عمل سابري يشبه إىل حد بعيد عمل اللّسـانيني   "سامبسون"ولقد رأى " الدليل" سظهور كتاب بوا

  )3(.الوصفيني

ومقارنات مفيـدة بـني   على الرغم من صغر حجمه إالّ أنّ فيه حبوثا تتعلّق باألصوات " اللّغة"وكتابه 
  )4( .اللّغات والسيما يف اجلانب الفونولوجي

  ):     م1887-م1949(ليونارد بلومفيلد-3

.                                                                                                                 تابع دراسته األكادميية نفسـها  ،م1887عام  ،ولد بلومفيلد بشيكاغو يف الواليات املتحدة األمريكية
ويف السنة نفسها بدأ يـدرس   ،م1906وحصل على املاجستري يف عام  ،م1902التحق جبامعة هارفرد سنة «

    )5( .»ه أستاذا مساعدا يف اللّغة األملانيةبوصف"فيسكونسني"جبامعة 

   

                                                             

  .189ص،"اللّسانيات النشأة والتطور"،أمحد مومن) 1(
بيت احلكمة للنشر والتوزيع :اجلزائر ،1.ط« ،"يف اللّسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي"خليفة بوجادي ،)2(

  .27ص»م2009
  .190ص،"اللّسانيات النشأة والتطور "،أمحد مومن)3(
  .32ص، » م2007،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة:عمان،األردن،1ط"«،"يف اللّسانيات وحنو النص"،إبراهيم خليل)4(
  .192ص،"اللسانيات النشأة والتطور"،أمحد مومن) 5(
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 ،انتقل إىل أملانيا فأتيحت له الفرصة لالطّالع عن كتب على أعمال املقارنني من مدرسة النحاة اجلدد مث
مث توجه إىل دراسة اللّسانيات الوصفية والتنظري هلا وفق املذهب السلوكي الذي ظهر واضحا يف 

 )1 ( .)م1933"(اللغة"كتابه

منطلقـا  "اللّغـة "إذ أنها تعتمد كتابه املشـهور  ، ولقد كان ألرائه تأثري بالغ على اللّسانيات األمريكية
 .)2( لدراساا اللّغوية البنيوية

   .م1949أصيب بلومفيلد بشلل وتدهورت صحته حىت وافته املنية عام 

حـني أصـدر كتابـه    "بلومفيلد" أهم ما ميز أعمال املدرسة األمريكية ما جاء به األلسين األمريكي
والوصـفية   م وهو الكتاب الذي هيأ الدراسة اللّسانية يف أمريكا منهجيا لكي تنعت بالبنيوية1933عام"اللغة"

 )3( .تارة والتوزيعية تارة أخرى

 الذي يقوم على جتنب كلّ شـيء ال " باملذهب السلوكي"لقد تأثّر بلومفيلد مبا يعرف يف علم النفس 
 .يستطاع قياسه مالحظته والميكن 

جاء هذا العامل والباحث اللّساين باللّسانيات التوزيعية مبينا كيف تتوزع األشكال اللّغوية ضمن مواقعها 
 .كتوزيع الصوامت داخل املقطع واللّفظ داخل الكلمة و الكلمات داخل اجلمل

  

                                                             

                                                                                    126ص،"اللّسانيات اجتاهاا وقضاياها الراهنة"،نعمان بوقرة  )1( 
  .56ص،"اللّسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية"،خمتار بلزعر،حنيفي بناصر )2( 
  .                                                                                                                          .57املرجع نفسه،ص)3( 
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        :التوزيعية نظريةال :املطلب الثالث

مـن أوائـل    "بلومفيلد"هي النظرية اليت تقابل عند كثري من الدارسني البنيوية األمريكية، اليت يعترب     
  )1( .»بالواليات املتحدة األمريكية م1930 سنةهذه املدرسة أنشأت «روادها 

عادة كما تصف اللّغة ناظرة إليها على أساس أنها جمرد ,اهتمت بتوزيع الكلمات يف السياق اللّغوي- 
  )2( .اجتماعية سلوكية تتعلّم عن طريق اخلطأ و الصواب

من خالل حتليل العينة اليت يتم مجعها ) املورفيم(اعتمد بلومفيلد مبدأ التوزيع يف دراسة الشكل اللّغوي -
كيف تتوزع األشكال اللّغوية ضمن مواقعها كتوزيع الصوامت داخل املقطـع  «كما بين ،)3(من املخرب اللّغوي

فكرة اإلبدال و اإلحالل، حيث أي أن التوزيعية تقوم على .)4( »واللّفظ داخل الكلمة والكلمات داخل اجلمل
مثل فونيم يف كلمة أو كلمة يف مجلة، و مثال .يف بيئة لغوية أكرب تستبدل وحدة لغوية حمل وحدة لغوية أخرى،

يف ) فرس(حمل كلمة ) رجل(،و إحالل كلمة)نام(يف كلمة /ن/بفونيم) قام(يف كلمة / ق/ذلك استبدال الفونيم
وهي الفونيم،ومثل ذلك  ينتميان إىل طبقة لغوية واحدة،/ ن/و / ق/ومعىن هذا أن الفونيمني ،رأيت فرساً:مجلة

  .إىل طبقة األمساء) فرس(و ) رجل(أيضا تنتمي كلمتا 

مثري والذي  تم ذلك حتت تأثري منبه أووباختصار فإنّ املتكلّم أثناء تلفّظه باحلدث الكالمي البد من أن ي
  .بدوره يتطلب استجابة من املخاطب

  

  

                                                             

  .74ص، »م2001،دار احلكمة:اجلزائر،ط.د«،"املدارس اللّسانية يف التراث العريب ويف الدراسات احلديثة"،حممد الصغري بناين)1( 
   .33ص»2012،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع:اجلزائر،7ط«،"دروس يف اللّسانيات التطبيقية"،صاحل بلعيد)2( 
  127ص،"اللّسانيات اتجاهاا وقضاياها الراهنة"،نعمان بوقرة)3( 
  .127ص،املرجع نفسه)4( 
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  :األمريكيةالقيمة النظرية للمدرسة :املطلب الرابع

لقد عرفت املدرسة األمريكية بنشاطها املتميز، يف رصد أبعاد املنظومة اللّغوية مـن خـالل باحثيهـا    
  .وضع متقدم من البحث العلمي املنظّماللّسانيني، مما جعل اللّسانيات يف أمريكا يف 

عماهلم اليت هيأت للدراسة اللّسانية األمريكية الل أثري من خو قدم كل من بواس و سابري و بلومفيلد الك
  .فأخذت بذلك طابعها اخلاص الذّي ميزها عن بقية املدارس اللّسانية البنيوية

األمريكية يف دراساا اللّغوية البنيوية، وأهم ما جـاء  و قد كان كتاب بلومفيلد اللّغة منطلقا للسانيات 
  .فيه دعوته إىل علمية اللّسانيات و شكلنتها وفق الرؤية السلوكية
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  :مصطلحات املدرسة األمريكية:املبحث الثاين

  :إنّ من أهم املصطلحات اليت أدرجت ضمن قاموس املدرسة اللّسانية البنيوية األمريكية مايلي

  :الوظيفة-1

ألنه أُفرغ من حمتواه  ،مصطلح الوظيفة عند أصحاب املدرسة األمريكية استخدم يف أول األمر جزافاً
فاملقصود بنعت عنصر لساين أنه وظيفي معناه اإلشارة إىل موقعه بالنسبة إىل العناصر  ،العلمي الذي عرف به

بكلمة ) W.F.Swadash(ا سوادش وهلذا استبدهل، أو توزيعه يف السياق الكالمي،احمليطة به
  .)Distribution(.) 1(توزيع

  :اجلملة-2

وأنّ هـذا   ،وحدات متصلة بعضـها بـبعض   مكونة من« :باعتبار أنها ،اهتم بلومفيلد بدراسة اجلملة
  )2(.»االتصال قائم على أساس أنّ بعض هذه الوحدات حيتوي بعضها اآلخر 

  : ورفولوجياامل-3

الوحدات (تدرس املورفولوجيا اختالف أشكال الكلمات«" ليونارد بلومفيلد"األمريكيعند عامل اللّغة 

 )3( .»،حيث تظهر املورفيمات املقيدة كعناصر مؤتلفة)املعجمية والوحدات النحوية

 

  

                                                             

   .103،ص"مباحث يف اللّسانيات"أمحد حساين،)1( 
  .169،ص"والوظيفة واملنهج اال:اللّسانيات"مسري شريف استيتية،)2( 
  .25، ص "الفروع واملبادئ واملصطلحات، اجلامعة اللبنانية: األلسنية"هيام كريدية، ) 3( 
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 : اللغة-4

  ، )1(»اللغة أهم مظهر من مظاهر الثقافة«"بواس"،يف نظر هي أداة التبليغ وظيفتها حتقيق التواصل-

اللّغة الـيت  «:فيعد من األوائل الذين أكّدوا على الطابع الالواعي واالجتماعي للغة،يقول" سابري"أما -
تنتمي إىل جمتمع بشري معين واليت يتكلّمها أبناء هذا اتمع وهي تصوغ بالتايل عامله،وواقعه احلقيقي فكـل  

  .)2(»لغة،بكلمة خمتصرة تنطوي على رؤية خاصة للعامل

أداة تكشف عـن ماهيـة اتمـع     ذا الفهم فإنّ اللّغة هي القانون املنظّم للحياة االجتماعية،ووفقا هل
  .وجوهره

منطوق ناتج عن منبه أو مثري يؤدي إىل اسـتجابة منطوقـة أو غـري    «: ويعرف بلومفيلد اللّغة بأنها-
  .)3(»منطوقة، يكون املنطوق األول منبها أو مثريا هلا

  :اللّغويةالبنيوية -5

يف الواليات املتحدة األمريكية،نشأت يف أحضان الدراسات األنثربولوجية، فقد توجه عدد من العلماء 
  .إىل دراسة أحوال بعض قبائل اهلنود احلمر، وتقاليدهم ولغام"بوعز"األمريكان ومنهم 

املتكلّم مث االستجابة اليت تستند عبارة عن املوقف الذي ينطق فيه «البنية اللّغوية بأنها " بلومفيلد"وعرف 
 )4(.»عليها تلك االستجابة عند السامع

  

                                                             

  .188،ص"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن،)1( 
  .47،ص"اتمع البنيوي حبث يف األصول واملبادئ و املصطلحات والتطبيقات"الزواوي بغوره،)2( 
  .33،ص"يف اللّسانيات وحنو النص"خليل،إبراهيم )3( 
   .68،69ص،ص»م1985دار املعرفة اجلامعية،:،مصر،اإلسكندرية1.ط«،"اللّغوية تشو مسكينظرية "جونز ليونز،)4( 
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  :األنثربولوجيا -6

تعين األنثربولوجيا جمموع النشاطات أو الفروع اليت تم بدراسة اموعات اإلنسـانية مـن الزاويـة    
  .الفيزيائية و البيولوجية

  .حي ثقايف اجتماعي كما تعرف أيضا بأنها العلم الذي يدرس اإلنسان ككائن

على أنّ "فرانز بواس"وهي باملفهوم العام أوسع الدراسات االجتماعية نطاقا وأمشلها موضوعا،وقد أكّد
  ) 1 (.اللّسانيات تسمح األنثربولوجي بإعادة تكوين تاريخ اتمعات اليت التعرف الكتابة

  :الفونولوجيا-7

الوظيفي، يقوم هذا العلم بالبحـث يف خصـائص   لقد استعمل هذا املصطلح كمرادف لعلم األصوات 
األصوات وصفاا وخمتلف التغيرات اليت تطرأ عليها،من تغيري يف النطق أثناء الكالم وما يفقده الصوت اللغوي 

  .من خصائص أو مايكتسبه من صفات مبجاورته هلذا الصوت أو ذاك

رات السنني، لدراسة التغيرات اليت تطـرأ  استعمل مصطلح الفونولوجيا لعش«عند اللّسانيني األمريكيني 
على األصوات اللّغوية حبكم تطورها،أي أطلقوا مصطلح الفونولوجيا على الدراسة التارخيية لألصوات، وهي 

  .)«)2ذا املعىن مرادفة لعلم األصوات التعاقيب أو التارخيي

  :الفونيتيك-8

تم باألصـوات اللّغويـة   «أحد فروع اللّسانيات،وهو عند املدرسة األمريكية يطلق على الدراسة اليت 
  وتصنيفها 

                                                             

  .27-25ص -،ص"املنهج البنيوي"الزواوي بغورة،)1(

   .46،ص"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية"هيام كريدية،)2(
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وحتليلها من دون إشارة إىل تطورها التارخيي،فقد اقتصر هذا املصطلح على دراسة كيفية إنتاج األصوات 
 )1(.»وانتقاهلا واستقباهلا

  :الكالم-9

وهذا السلوك ناتج  الكالم سلوك مادي مسموع،ويف اإلمكان إخضاعه للمالحظة،«يرى بلومفيلد أن 
  )2(. »عن استجابة ملنبه خارجي

  :البنية-10

نستطيع أن نكون نظاما مرتبا من القواعد  جمموعة من املسلّمات اللّسانية، وبدءا من ميزة أو طابع معين،
  .)3(إىل درجة حمددة من التعقيداملمكن وصف العناصر ووصف عالقتها يف اآلن ذاته 

وهو ينقسم  عبارة عن أصغر وحدة لغوية حتمل معىن أو وظيفة حنوية، عند بلومفيلد، :املورفيم-11
 .حرومقيد:إىل قسمني
1-املورفيم احلر:  

 .نام وفوق وحتت:هو الذي ميكن استعماله حبرية كوحدة مستقلة يف اللّغة مثل
  :املورفيم املقيد-2

األلف والنون،للداللة :الميكن استخدامه منفردا بل جيب أن يتصل مبورفيم حر،أو مقيد،مثال وهو الذي
 )4(".مدرسان"على معىن املثىن،كما يف كلمة 

يعية قائمة على حتديد العناصر اللّغوية طبقا لوظائفها الصرفية والنحوية وفكرة املورفيم هي فكرة توز
  .والداللية

                                                             

  .46،ص،"الفروع واملبادئ واملصطلحات:األلسنية"هيام كريدية،)1(
  .33،ص"يف اللّسانيات وحنو النص"إبراهيم خليل، )2(

  .15ص»م2013دار هومة،:ط،اجلزائر.د«،"اللّسانيات األسلوبية"عبد اجلليل مرتاض، )3(
  .16ص»م2008دار الوعي،:بوزريعة:ط،اجلزائر.د«،"املدارس اللّسانية يف العصر احلديث ومناهجها يف البحث"التوايت بن التوايت، )4(
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 :التوزيع-12
املوقع الذي حيتله العنصر اللّساين ضمن حواليته املألوفة،وقد حيدد توزيع عنصر بأنه جمموع  التوزيع هو

  .يتكون من ترتيب العناصر اليت ترد معه،أي العناصر األخرى) أ(العناصر اليت حتيط به،وحميط عنصر
 .)1(»التوزيع قدرة العبارات على االنسجام بعبارات أخرى أو عدم انسجامها هو معىن«عند بلومفيلد 

                                                             

   .76،75ص،ص،"املدارس اللّسانية يف التراث العريب ويف الدراسات احلديثة"حممد الصغري بناين،) 1(
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  ل إليها البحث لفتح أفق التفكري من جديد  عن ا يكشفتأيت اخلامتة فضاء معرفيأهم النتائج اليت توص
 :أمهها نقاطالنتائج املتوصل إليها يف  حناول إمجالذا اخلتام هويف  ،البحث إشكاالتعن 

اللّسانية البنيوية وإن اختلفت أحيانا من حيث املنهج، وذلك راجع إىل اختالف وسـائل   أنّ املدارس-
يف حتليلها للعينات اللّغوية حبكم أنّ القواعـد   اإالّ أنها اعتمدت يف جمملها منهجا استقرائيا واستنباطي التطبيق،

 .كنموذجستقرأ من حتليل النص أو العينة اللّغوية املختارة للدرس التركيبية 

بني عدد  القت آراء سوسري ونظرياته يف النصف األول من القرن العشرين من النجاح قسطا عظيما،-
من الدواألسس  قواعدها، "سوسري"لعدد من املدارس اليت قامت على املبادئ اليت أرسى  عيناًارسني وكانت م

 .هاجن،واألمريكيةغ،كوبنبرا:يةومن تلك املدارس الغرب املنهجية اليت سطر معاملها ووضعها،

استخدم كلمة نسق أو نظام إالّ أنّ على الرغم من أنّ دي سوسري نفسه مل يستخدم كلمة بنية وإنما -
بالذات و الالفضل األكرب يف ظهور املنهج البنيوي يف دراسته الظاهرة يرجع هو إليه أو. 

 أهم أفكاره النظرة البنيوية إىل اللّغةلقد كان دي سوسري الرائد يف كثري من األفكار اللّغوية، ومن -
كرونية أو الوصفية نوهذه النظرة مل تكن مستقلة عن أفكاره األخرى،باألخص منها فكرتان مها الس

،وتفريقه احلاد بينهما فهذه األفكار الثالثة مترابطة "و الكالم اللّغة"كرونية أو التارخيية وثنائيته املشهورة نوالد
 .اآلخر،يف نظر سوسري على األقلا وليس من السهل أن يعزل واحد منها عن متكاملة،ال انفصال هل

كانت أفكار سوسري فاحتة عهد جديد يف مضمار العلوم اللّسانية، بصفة خاصة والعلوم اإلنسانية بصفة -
هات عامة،لذلك فجل املدارس اللّسانية احلديثة وصفية املنطلق ألنها قامت على أفكار سوسري، مث تلونت بوج

  .نظر خاصة منحها صبغة معينة

وجعلت موضوع دراسـتها   ،نظرت إىل اللّغة كنظام متماسك املطبقة لإلجراء البنيويإنّ اللّسانيات -
 وصف هذا النظام واملبادئ اليت تسمه، وهي مبادئ ذاتية من النظام وليست منتقاة من حقول معرفية أخـرى 

ذا املعىن فإنجاها الستقالل الدرس اللّساين هاومتثّل ات. 
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حبد ذاته، فكل مدرسة استطاعت أن تضع  اًمصطلحي اًثل حبق خمزونمتإنّ املدارس اللّسانية البنيوية -
و املفهومي يف كثري من  االصطالحيفعلى الرغم من التوافق .عن غريها ا متيزت مصطلحات خاصة ا،

  .املدرسة املنسوب إليها إسقاطاتقد كان هلا -طلحاتاملص-املصطلحات إالّ أنّ أغلبها

  .خاصة ما كان متعلّقا بالثنائيات ي سوسرييدكما أنّ معظم املصطلحات هلا امتداد للتنظري ال-

لقد شكلت جلّ تلك املصطلحات القاعدة األساسية و النظامية لدراسة اللّغة صوتا و صرفا و حنوا -
 .وحىت داللة

نأمل من خالل هذا البحث أن نكون قد وفقنا يف إجناز معجم صغري حول هـذه املـدارس اللّسـانية    
 .ساعد على جتاوز الكثري من العقبات اليت تصادفهم يف حقل الدراسات اللّسانية يالبنيوية، 

، وبطرائـق  أخرى إشكاالتدراسة هذا املوضوع انطالقا من  ميكن-انطالقا من البحث–ويف األخري 
 :غايرة و اليت ميكن إجيازها يفم

 .دراسة مقارنة بني مصطلحات املدارس اللّسانية البنيوية-1

 .التأسيس االصطالحي يف فكر أعالم املدارس اللّسانية البنيوية-2

  .تطور الفكر االصطالحي يف املدارس اللّسانية البنيوية-3
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  استنتاجات خاصة بالفصـول: أوال   

بعد دراستنا للمدارس اللّسانية و مصطلحاا، كان لزاماً علينا أن ندرج فصالً آخر نبني من خالله نقاط  
الفكرية، وذلك انطالقا من ثنائيات دي سوسري اليت التشابه والتمايز بني هذه املدارس على اختالف توجهاا 

نبدأ عملنا بذكر نقاط التشابه بني .متيز ا مسار البحث اللّغوي فكانت ركيزة علم اللّغة احلديث وعماده القومي
 :هذه املدارس مثّ ننتقل إىل نقاط االختالف بينها

  املدارس البنيوية  
األساسية هي حتقيق التواصل بني بين البشر، على اعتبار ظاهرة اجتماعية وظيفتها   اللغة -1

  .أنّ اللّغة خاصية إنسانية حمضة، مع اختالف مفاهيم ونظرات كل مدرسة إليها
نشاط فردي، خيتلف من شخص إىل آخر، يتميز باالختالف بني إنسان وآخر،   الكالم-2

  .فهو السمة الفارقة والعالمة املميزة
التحليل (كال املدارس الثالث اعتمدت مبدأ التحليل مع اختالف كل مدرسة   التحليل-3

  ). التوزيعي،التحليل الوظيفي،التحليل الرياضي املنطقي
انطلقت املدارس اللسانية البنيوية من لسانيات دي سوسري،اليت أعطت صبغة   املرجعية-4

  .ملوضوعيةعلمية للّغة وذلك باالعتماد على املنهج الوصفي، والدراسة ا
املدارس الثالث اختذت من املنهج الوصفي باعتباره املنهج املناسب للدراسة   املنهج-5

  البنيوية، 
ن الدراسة العلمية قائمة على مبدأ الفرضية والتجربة و املالحظة، وهذا ما إ  مبدأ التجريب-6

  .نلمسه يف الدراسة اللّسانية البنيوية،اليت اتبعت مبدأ التجريب 
إنّ املدارس اللّسانية البنيوية اهتمت باجلانب اللّغوي على اعتبار أنّ اللّغة تواصلها   التواصل- 7

  .لغوي
هي من أبرز ثنائيات دي سوسري واليت )الدال واملدلول(إنّ حدي العالمة اللّغوية   الدال واملدلول - 8

خاصة،مع األخذ أثّرت يف البحث اللّغوي بصفة عامة ويف املدارس اللّسانية بصفة 
  .وباملصطلحات اليت صاغتها هلا .بعني االعتبار رؤية كل مدرسة إليها

  ) دال ومدلول(عند براغ هي ذات بعد وظيفي ختضع للتقطيع املزدوج   العالمة اللغوية- 9
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  عند كوبنهاجن قائمة على حد التعبري واحملتوى

  معند األمريكية أساسهم النظرة إليها باعتبار توزيع املورفي
املدارس الثالثة كانت دراستها انطالقا من اإلجراء البنوي القائم على   اإلجراء البنوي- 10

  الداخل/الغلق/الشكل
األمريكية مدارس بنيوية، إال أن كل منهن  ،كوبنهاجن،املدارس اللسانية براغ   الشكل- 11

  : كان هلا تطبيق

  وظيفة + شكل  :براغ

  التطبيق الرياضي+شكل : كوبنهاجني

  التحليل انطالقا من األنثربولوجيا+ شكل: األمريكية
  الوظيفة عند براغ وظيفة كربى تتحدد من خالل اللغة وهي وظيفة التواصل  الوظيفية- 12

  الوظيفة عند كوبنهاجن تنطلق من عالقة مستوى التعبري باحملتوى

  الوظيفة عند املدرسة األمريكية تتحدد انطالقا من توزيع املورفيمات
مبا أن املدارس اللسانية الثالثة مدارس بنيوية، فإا اعتمدت مببدأ علم اللغة   الداخل- 13

  الداخلي
كل املدارس اللسانية البنيوية بقت يف حدود اجلملة انطالقا من مبدئها، على   اجلملة- 14

الرغم من بعض اإلنفتاحات على األدبية عند براغ أو األنثربولوجية عند املدرسة 
  األمريكية
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إنّ املدارس اللّسانية البنيوية على الرغم من وجود تقاطعات بينها،أبرزها املرجعية العلمية   

، إالّ أنّ هذا اليعين عدم وجود اختالفات سواء يف املبدأ أو التحليل أو اهلدف سنقوم )أفكار دوسوسري(الواحدة

  .يف هذا املبحث بذكرها بعضها وليس جمملها ألنها كثرية

  :براغمدرسة -1

متيزت املدرسة الوظيفية عن املدارس األخرى بنظرا إىل اللّغة على أنها نظام كلّي جامع مبستوياته 
دراسة وظيفية حمضة، وهذا ما نلحظه يف نشاطات هذه املدرسة،  )النحوية،الصرفية،الصوتية،الداللية(املختلفة 

 اللغةقد ذهب إىل القول بأن " دي سوسري"كان وإن .حيث برزت دراساا يف جمال الصوتيات الوظيفية اآلنية
  .اللّغة نظام من الوظائف و كل وظيفة نظام من العالماتفإا رأت بأن من العالمات  نظام

، ويدل األول على االسم "املوضوع و اخلرب": فهي تنقسم إىل قسمني" اجلملة"أما من حيث نظرا إىل -
  .كل ما يقال عن موضوع الكالمالذي خترب عنه اجلملة، أما الثاين فهو 

خمتلف جهودهم تركّزت على شرح الفونيم وتطور النظرية الفونولوجية، وعلم األصوات، واألمناط -
   )1 (.النحوية املقارنة

" الشكالنية  الروسية"، اليت هلا أصول حلقة براغ األدبيةذات توجه أديب تطور عن " مدرسة براغ"إن -
، و الثانية "التوزيعية"ى اليت كانت األوىل منها ذات توجه أنثر بولوجي ونقصد ا على خالف املدارس األخر

  ".كوبنهاجن"ذات توجه رياضي منطقي ونقصد ا 

  

 

                                                             

  . 236علم اللّسانيات احلديثة،ص"عبد اجلليل،  عبد القادر)1( 
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  :مدرسة كوبن هاجن-2

هذه املدرسة حاولت إحداث ثورة على األساليب القدمية لدراسة اللّغة فقد أضفى باحثوها على إنّ  

علمية، وكسوها مبصطلحات غربية استنبطوها من علم الرياضيات واملنطق، كما صاغوا دراستهم اللّغوية صبغة 

  .عناصر اللّغة يف شكل رموز رياضية وتراكيبها يف معادالت رياضية

سوسري واطّلعوا على أفكاره اليت ساعدته على إرساء ي ا مبحاضرات دورسلف أيضا من الذين تأثّمفهيل

 .الغلوسيماتيك، حيث تأثّر كثريا باملنطق الرياضي واملنهج العلمي:اجلديدةدعائم نظريته العاملية 

لقد جاءت نظرية الغلوسيماتيك ضد الدراسات اللّغوية املتأثّرة بالفلسفة واملنطق، لتقيم لسانيات علمية -

  .مبنية على أسس رياضية ومنطقية وكلية، تعىن بوصف الظواهر اللّغوية بطريقة موضوعية

ء الذي ميز هذه النظرية عن باقي النظريات اللّسانية األخرى هو جتريدها النظري وخباصة يف جمال فالشي

التعريف والتنظيم والتصنيف، فهي نظام من املقدمات املنطقية الشكلية والتعريفات والنظريات احملكمة، فاللّغة 

يقوم على املناهج العلمية املطبقة يف شكل وليست مادة، فاللّغة يف نظر هيلمسليف ميدان علمي رياضي حبت 

  )1(.العلوم الطبيعية والرياضية

لقد رأى هيلمسليف أنّ اللّسانيات تبحث يف الشكل منعزال عن اجلوهر، على عكس النظريات اللّسانية -

البنيوية األخرى أبرزها مدرسة براغ اليت حبثت يف الشكل من خالل اجلوهر أو ما أن نعبر عنه باجلوهر 

  .  الشكلي

                                                             

  .46صواملبادئ والتطبيقات ، املنهج البنيوي حبث يف األصولالزواوي بغورة، )1(
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إنّ أغلى ما جاء به هيلمسليف يف أحباثه اللّغوية أنّ الدراسات اللّسانية على حد اعتقاده عند تناوهلا -

للّسان البشري مل تتخذه هدفا يف حد ذاته، وإنما كوسيلة لالستزادة من تلك املعارف املختلفة بأحداث 

هذا العامل، بأنّ اللّسان ليس قائمة مفردات وإنما  وظروف خارجة عن احلدث  اللّساين ومن هذا املنطلق رأى

جوهره يكمن يف تلك العالقات النسقية املوجودة بني وحداا، وبعبارة أخرى فهو ينظر إىل واقع احلدث 

  .   اللّساين نظرة شكلية حمضة الخيرج فيها عما وضعه دي سوسري

  :املدرسة األمريكية- 3

األخرى أيضا كانت هلا خلفيتها اليت ميزا عن املدارس األخرى، هذا ما إنّ املدرسة األمريكية هي   

ها إىل دراسة ءجعلها تتميز،  ترعرعت هذه املدرسة يف أحضان الدراسات األنثربولوجية، فقد توجه علما

  . أحوال بعض قبائل اهلنود احلمر،واستكشاف خصائصها الثقافية

خمتلفة، حيث اعترب رائد هذه املدرسة اللّغة بأنها سلوك بشري  لقد نظرت التوزيعية إىل اللّغة نظرة -

لذلك فأنها تشبه سائر أمناط السلوك اإلنساين، فهي استجابة ملثري عملي أوهي جمرد عادة اجتماعية سلوكية 

    .تتعلّم عن طريق اخلطأ والصواب

متصل بعضها ببعض، وأنّ هذا  لقد اهتم بلومفيلد بدراسة اجلملة على اعتبار أنها مكونة من وحدات-

  .االتصال قائم على أساس أنّ بعض هذه الوحدات حيتوي بعضها اآلخر

إنّ هذه املدرسة رفضت دراسة املعىن وركّزت يف دراستها اللّغوية على اجلانب املادي الطبيعي، وهو -

  .الصوت والبنية، اليت يتحقّق فيها توزيع األصوات على شكل فونيمات ومورفيمات
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إنّ الدراسات اللّغوية األمريكية فرضت نفسها بنفسها، فطبيعة اللّغات اليت تعرض هلا مل يكن هلا تاريخ -

مكتوب، بل لغات منطوقة ، فجاءت على هذا اجلانب،األمر الذي أعطاها العلمية واحلركة واحليوية فنمت 

  .وتطورت بشكل سريع مستفيدة من األنتربولوجيا، وعلم االجتماع

       .ج الذي اعتمده بلومفيلد يف دراسة اللّغة مساه املنهج املادي أو اآليلاملنه-

مل يكتفي االختالف بني املدارس البنيوية يف املبادئ والطرائق، وإنما أيضا يف املصطلحات، فهناك 
مصطلحات تفردت ا كل مدرسة ومتيزت ا عن غريها، وهناك مصطلحات اشتركت فيها املدارس لكن كلّ 

  :واحدة نظرت إليها من وجهة أو زاوية نذكر  منها على سبيل التمثيل

.اللّغة مصطلح  - 1

 .مصطلح الوظيفة-2 

 .مصطلح املنهج- 3

 .مصطلح التحليل- 4

 .مصطلح الكالم- 5

  .مصطلح الدال واملدلول- 6
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  صور أعالم املدارس اللسانية البنيوية: ثانيا

  -أب اللسانيات البنيوية احلديثة  -

 )Ferdinand de saussure:(فريديناند دوسوسري-1

  )م1913-م1857(
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 *أعالم مدرسة براغ*

 )vilem mathesuis:(فيالم ماتيزيوس- 1

  )م1945-م1882(

  

  

     

  

 Trubetzkoy: (تروبتسكوي-2

                                                     )م1983-م1890(
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75 

  )م1983-مRoman jakobson )1896:رومان جاكبسون-3

  

   )م1999-مAndré martinet):1908:أندري مارتيين-4       

                                  



         ملحــق
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  *أعالم مدرسة كوبن هاجن*

  ).م1942-مvigo brondal)(1887: (فيجو بروندال-1

  

  ).م1942-مLouis hjelmslev)  (1899(: لويس هيلمسليف-2

  

  



         ملحــق

 

 
77 

  *أعالم املدرسة األمريكية*

  ).م1942-مfrans boas)(1858:(  فرانز بواس-1

  

  ).م1939-مedward sapir( )1884:(إدوارد سابري - 2

       

  

  

                                                 



         ملحــق
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  )م1949-مLeonard bloomfield )1887ليونارد بلومفيلد-3
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 :اجنليزي-فرنسي–عريب : مسرد املصطلحات اللسانية البنيوية

املصطلح باللغة  املصطلح باللغة الفرنسية املصطلح باللغة اإلجنليزية
 العربية

 الرقم

 AUTONOMIE 1 استقاللية 

LINGUISTICS LINGUISTIQUE 2 ألسنية 
ANTHROPOLOGY ANTROPOLOGIE 3 انثربولوجيا 
STRUCTURE STUCTURE 4 بنية 
 5 بنيوية لغوية  
PHONOLOGICAL 
TYPOLOGY 

تصنيف  
 فونولوجي

6 

 7 فونولوجيتضاد   
EXPRESSION PLANE EXPRESSION 8 تعبري 

opposition opposition 9 تقابل 

 DOUBLE 
ARTICULATION 

 10 تقطيع مزدوج

DISTRIBUTION DISTRIBUTION 11 توزيع 

 PHRASE 12 مجلة 

 RHEME 13 خرب 

 14 شعريات  

PHONETICS phonétique 15 علم األصوات 

PHONOLOGY PHONOLOGIE  علم األصوات
 الوظيفي

16 

علم التراكيب   
 الوظيفي

17 

GLOSSEMES GLOSSEMES 18 غلوسيم 

GLOSSEMATICS GLOSSEMATIQUE 19 غلوسيماتيكية 
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 INDEPENDANT 20 غري تابع 

 21 فرق غري وظيفي  

 22 فرق وظيفي  

A PHONEME PHONEME 23 فونيم 

 ENONCE MINIMAL 24 قول أدىن 

 PAROLE 25 كالم 

 LANGUE 26 لسان 

LANGUAGE LANGUE 27 لغة 

STANDARD 
LANGUAGE 

LANGUE STANDARD 28 اللغة املعيارية 

CONTENT PLANE CONTENU حمتوى 
 

29 

 Déterminant   
 حمدد

30 

SYNTAGME    
 مركب

31 

APPROPRIATE APPROPRIE   
 مالئمة

32 

FUNCTIONAL 
SENTENCE 
PERSPECTIVE 

منظور اجلملة  
 الوظيفي

33 

MORPHEME MORPHEME   
 مورفيم

34 

MORPHOLOGY MORPHOLOGIE  
 مورفولوجيا

35 

MORPHONOLOGY MORPHONOLOGIE  
 مورفونولوجيا

36 

 THEME 37 موضوع 

 AUTONOME 38 مونيم مستقل 
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fonction Fonction  39  وظيفة  

Distinctive  40  وظيفة متييزية  
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  :قائمة املصادر واملراجع
  :كتبال
  .»م2000ديوان املطبوعات اجلامعية،:ط،دم.د«،"دراسات يف اللّسانيات التطبيقية"أمحد حساين، - 1
  .»م1999ديوان املطبوعات اجلامعية،:ط،اجلزائر.د«،"مباحث يف اللّسانيات" -2
ديوان املطبوعات :،اجلزائر،بن عكنون3.ط «،"اللّسانيات النشأة والتطور"أمحد مومن، -3

  .»م2007اجلامعية،
، ط، املغرب.د«، )لطلبة العلوم الصحية والطبية( "علم املصطلح"أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية، - 4

  .»2005 معهد الدراسات املصطلحية،: فاس
مؤسسة املختار للنشر :مصر1،.ط «، )سعيد حسني: ترمجة("علم اللّغةمناهج "برجييه بارتشت، -5

  .»م2004والتوزيع،
دار األمل، : ط، اجلزائر، تيزي وزو. د«، "مدخل إىل علم املصطلح واملصطلحية"بوعبد اهللا لعبيدي، - 6

  .»م2012
دار :ط،اجلزائر،بوزريعة.د«،"املدارس اللّسانية يف العصر احلديث ومناهجها يف البحث"توايت بن التوايت، - 7

  .»م2008الوعي،
د ط، اجلزائر، دار اآلفاق للترمجة «، )احلواس مسعودي، مفتاح بن عروس: ترمجة(جون بريو، اللسانيات، - 8

  .»م2001إىل العربية، 
  .»م1985دار املعرفة اجلامعية،:،مصر،اإلسكندرية1.ط«،"نظرية تشو مسكي اللّغوية"جونز ليونز،- 9

ط، .د«،"اللّسانيات منطلقاا النظرية وتعميقاا املنهجية"ر،حمتار بلزعر،حنيفي بن ناص-10
  .»م2009ديوان املطبوعات اجلامعية،:اجلزائر،مستغامن

عامل الكتب احلديث للنشر : ط،لبنان،أربد.د«، "املصطلح العريب البنية والتمثيل "خالد األشهب،-11
  .»م2011والتوزيع، 

: ، اجلزائر1.ط«، "اللّسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمييف "، خليفة بوجادي-12
  .»م2009بيت احلكمة للنشر والتوزيع، 

بيت احلكمة للنشر والتوزيع، : ، اجلزائر1ط «، "اللسانيات النظرية دروس وتطبيقات"خليفة بوجادي، -13
  .»م2012

    م2009عامل الكتب احلديث،:دن،أربد،األر2.ط«،"اللّسانيات وحتليل النصوص"رابح بوحوش، -14
، 1ط«علي حاكم صاحل، حسن ناظم،  :، ت"االجتاهات األساسية يف علم اللغة"رومان جاكبسون، -15

  .»م2002املركز الثقايف العريب، : املغرب، الدار البيضاء
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دار : ، اجلزائر،عني مليلة،1.ط«، "املنهج البنيوي حبث يف األصول واملبادئ والتطبيقات"زواوي بغورة، -16
  ، »م2001اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع،

، لبنان، 1ط«، "معجم اللسانيات احلديثة "سامي عياد حنا، كرمي زكي حسام الدين، جنيب جريس، -17
  .»م1977بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، 

مصر، دار املعرفة اجلامعية، ، 1ط«، "نصوص ودراسات فقه اللغة وعلم اللغة "سليمان ياقوت،-18
1995«.  

  .»م2008عامل الكتب احلديث،:،األردن،أربد2.ط«،"اللّسانيات اال والوظيفة واملنهج"مسري استيتية، -19
  .»م2003، دار املعرفة اجلامعية:مصر,ط.د«سامي عياد حنا، شرف الدين الراجحي-20
دار هومة للطباعة والنشر :،اجلزائر7ط«،"دروس يف اللّسانيات التطبيقية"صاحل بلعيد، -21

   .»م2012والتوزيع،
  .»2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، اجلزائر3ط «، "نظرية النظم"صاحل بلعيد، -22
دار القصبة للنشر، : ، اجلزائر.1ط«طيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة حتليلية ابستمولوجية، -23

  .»م2001
دار هومة للطباعة والنشر : ط، اجلزائر.د «، "التحوالت اجلديدة للسانيات التارخيية"ليل مرتاض، عبد اجل-24

  .»م2009والتوزيع، 
  .»م2007موفم للنشر،:ط،اجلزائر.د«،"حبوث ودراسات يف علوم اللّسان"عبد الرمحن احلاج صاحل، -25

دار صفاء للنشر :األردن،عمان, 1ط«"علم اللّسانيات احلديثة"ليل، عبد القادر عبد اجل- 26 
  .»م2002والتوزيع،

  .»م2007ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،.د«،"نظرية النص األديب"عبد املالك مرتاض ،-27
صاحل القرمادي، حممد الشاوش، حممد : تعريب(، "حماضرات يف األلسنية العامة"فريديناند دي سوسري،   -28

  .»م1985الدار العربية للكتاب، : م. د ط، د«،)عجينة
ط .د «، )ثائر ديب: ترمجة(، ")األدب والنظرية البنيوية(بؤس البنيوية "ليونارد جاكبسون، -29

   . »م2001مطابع وزارة الثقافة ، :سوريا،دمشق
الدار العربية للعلوم :م.،د1.ط«،"مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه"حممد األخضر الصبيحي، -30

  .»س.ناشرون،د
  ».  1980اء، دار الرشاد احلديثة، ، الدار البيض د ط « ،"البنيوية يف اللسانيات"حممد احلناش، -31
دار :اجلزائر،ط.د « ،"املدارس اللّسانية يف التراث العريب ويف الدراسات احلديثة"، حممد الصغري بناين-32

  ». م2001،احلكمة
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دار الكتاب اجلديد املتحدة، : ، لبنان، بريوت1ط«، "اللسانياتمدخل إىل "حممد حممد يونس علي، -33
  .»م2004

دار الكتاب : ط، لبنان، بريوت.د «  ،"يف اللسانيات العامة تارخيها، طبيعتها، مفاهيمها"مصطفى غلفان، -34
  .»م2010اجلديد املتحدة، 

لية اآلداب، جامعة بغداد، ك: ط، بغداد. د«، "يف املصطلح ولغة العلم"مهدي صاحل سلطان الشمري، -35
  .»م2012

عامل الكتب احلديث للنشر :،األردن،أربد1.ط«،"اللّسانيات اتجاهاا وقضاياها الراهنة"نعمان بوقرة،-36
  .»م 2009والتوزيع،

دار الفتح للتجليد :ط،مصر،اإلسكندرية.د«،"مباحث يف علم ومناهج البحث اللّغوي"نور هلدى لوشن،-37
   .»م2002الفين،
عامل الكتب احلديث، : ط، األردن، أربد. د«، "دراسات يف اللسانيات، مثار التجربة"هادي ر،   -38

  .»م2011
  .»م 2011،اجلامعة اللّبنانية: بريوت،لبنان،1ط« ،")يف الغرب(معجم أعالم األلسنية"، هيام كريدية-39
  .»م2008اجلامعة اللبنانية، : ، لبنان، بريوت1.ط«، "أضواء على األلسنة"هيام كريدية، -40
  .»م1985منشورات العامل العريب اجلامعية،:،سوريا،دمشق1.ط«،"مدخل إىل األلسنية"يوسف غازي،-41
الدار العربية للعلوم :م.،د1.ط«،"إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد"يوسف وغليسي، -42

 .»م 2008ناشرون،
 :املعاجم

، 1، جم1869م،.ط؛ لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ت.د :«" قطر احمليط" ،بطرس البستاين -1
                                                                                                      . »"ح.ل.ص"
  .»يلة، د تدار الفض: م.ط، د .د  « ،)حممد املنشاوي: حتقيق(شريف اجلرجاين، التعريفات، - 2
س، .دار املعارف، د: م.ط، د.د«": لسان العرب"الفضل الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، وأب- 3

  .»"ح.ل.ص"، 28ج 
دار الكتب : لبنان، بريوت ، 1.ط«": أساس البالغة" أمحد الزخمشري، القاسم جار اهللا حممود بن عمر بوأ - 4

 .»"ح.ل.ص''، 1م، ج1998م، .العلمية،ت

دار الكتب العلمية، : ، لبنان، بريوت3ط«": قاموس احمليط"جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، - 5
  .»''ح. ل. ص''ج، .، دم2009

م، 2004م،.وق الدولية،تمصر، مكتبة الشر ،4.ط«": املعجم الوسيط"، جممع اللغة العربية- 6
  .»"ح.ل.ص''
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 م،1969مطبعة الكويت، : لكويتط، ا. د« :"تاج العروس"،مرتضي احلسيين الزبيدي - 7
  .»"ح.ل.ص."6ج

8-jean dubois et autres, dictinnaire de linguistique , « preniére edition, 
paris :libraire larousse, 1973 ». 

  

  :مقاالت وجمالت3-

م، .، د 9ع«، ")جملة البحوث والدراسات القرآنية(إشكالية ترمجة املصطلح "عامر الزنايت اجلابري، - 1
  .»م2005

 ه1434مطبعة أميمة : 2ع «، ")جملة مصطلحيات(مشروع مصطلحي للوطن العريب "حممد حلمي خليل، - 2
  .»م 2012

    :املواقع االلكترونية4-

- www.lissaniat>net.view    <:Google*  
*Google :www,djelfa,infi,vb,showthread.php ;?t                                                                                                     
*Google:www.aladabia.net  articl. 
* Google: http//uqu.edu.sa. 
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  الصفحة  املوضوعات

  ج-أ  .................................................................................املقدمة

  22-4 واملفاهيم لحاتاملصط قراءة يف:مدخل اصطالحي

  4  ........................................................................متهيد 

  5 ....................................دراسة يف الكلمات املفتاحية للعنوان: املبحث األول-

  5  .........................................................تعريف املصطلح:املطلب األول-

  5  ........................................................................ةاللّغوي داللةال-أ

  7            .................................................................ةاالصطالحي داللةال- ب

  8 ......................................................املدرسةتعريف لفظ :املطلب الثاين-

  10..........................................        ....اللّسانياتتعريف مصطلح :املطلب الثالث-

  12  ..................................................البنيوية مصطلح تعريف:املطلب الرابع-
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  12  ...........................................................................اصطالحا- ب

  15              ...................................................الدراسة اللّسانية البنيوية:املبحث الثاين

  15  ......................................الدراسة اللّسانية قبل ظهور البنيوية:ولاملطلب األ-

  15  ...................................................................... النحو التقليدي-أ

  16  ........................................................اللّسانيات التارخيية واملقارنة- ب
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  17 ........................................التأريخ للدرس اللّساين البنيوي :املطلب الثاين-

    مدرسة براغ ومصطلحاا: األول الفصل

  23  ………………………………………التعريف مبدرسة براغ: املبحث األول

  23  ………………………………………….التعريف والنشأة: املطلب األول

  25  .…………………………………أعالم مدرسة براغ وأعماهلم : املطلب الثاين

  29  .…………………………………………النظرية الوظيفية: املطلب الثالث

  31  ..……………………………………نظرية للمدرسة القيمة ال: املطلب الرابع

  32  .……………………………………مصطلحات مدرسة براغ: الثايناملبحث 

  52- 43 مدرسة كوبنهاجن ومصطلحاا:الفصل الثاين  

  43 ...………………………………التعريف مبدرسة كوبنهاجن:املبحث األول-

  43 ......................................................التعريف والنشأة:املطلب األول-
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