
 األستاذة : وهيبة قاني .
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 المستوى الثّانية ليسانس  

 التّخّصص : أدب عربّي و مناهج نقديّة . 

 براغحلقة 

و مجموعة من المنتمين إلى    Vilem Mathesiusعلى يد العالم التشيكّي   1926نواتها عام بدأت 

، من أقطابها : نادي براغ اللّسانّي  الّذي يتحّول إلى مدرسة فيما بعد ، سّميت بالمدرسة الوظيفيّة 

 ، و من بنودها الكبرى  رؤيتها أّن البنية النّحويّة  تروبتسكوي ، و ياكبسون و بوهلر و كارسفسكي

 و الّدالليّة و الفونولوجيّة للّغات تحّدد بالوظائف المختلفة الّتي تقوم بها في المجتمع.

يتميّز منهج حلقة براغ  بشموليّة لسانيّة ال تنفصم عن الوظيفيّة ، حيث نجد ضمن منهج حلقة براغ :   

 لوظيفيّة اآلنيّة ، و الّصوتيّات الوظيفيّة التّاريخيّة ، و التّحليل الوظيفّي اهتماماته : الّصوتيّات ا

، و األسلوبيّة اللّسانيّة الوظيفيّة ، و دراسة الوظيفة الجماليّة و العروضّي و تصنيف التّضاّد الفونولوجّي 

ه ) اللّغة نظام من للّغة و دورها في األدب و المجتمع و الفنون ، ، و بذلك تكون قدرفعت  شعارا مفاد

،  ( مقابل شعار دي سوسير ) اللّغة نظام من العالمات(و كّل وظيفة نظام عالماتّي خاّص  الوظائف

 وبقدر ما يدّل شعار الوظيفيّين على الخصوصيّة بقدر ما يحمل الوالء للسانيّات الوصفيّة الّسوسيريّة.

و يتولّى هذا الفرع دراسة المعنى الوظيفّي للنّمط الّصوتّي ضمن :  Phonologieالّصوتيّات الوظيفيّة : 

 نظام اللّغة الّشامل باستخراج كّل الفونيمات و ضبط خصائصها و كيفيّة توزيع ألوفوناتها .

ه اختالف في من أهّم  المصطلحات  في هذه الحلقة " الفرق الوظيفّي" ، و هو فرق بين صوتين ينجم عن

فونيمات تنتمي إلى و أّن ال  Paroleاألصوات الكالميّة تنتمي إلى الكالم فها أيضا أّن الّداللة ، و في عر

ة أخرى اللّغة وفق ما جاء به سوسير  ، كما قام بعض اعالمها بإسهامات قيّمة في مجاالت لسانيّ 

 للّغات .بين ا كاألسلوب و األسلوبيّة و الّدراسات التّركيبيّة و الّصرفيّة ، و الّدراسات المقارنة

و قّسمها إلى قسمين : اإلنجليزيّة  اهتّم بالغ االهتمام بالجملة  : Vilem Mathesiusالنّحو الوظيفّي عند 

: و يدّل على  الخبرو ء يعرفه  الّسامع ألنّه غالبا ما يذكر في الجملة الّسابقة شي: و يدّل على الموضوع 



هو االسم الّذي تخبر عنه الجملة فالموضوع حقيقة جديدة تتعلّق بالموضوع المذكور ، و بعبارة أخرى 

 . أو الكلمة الّتي هي محور الكالم في جملة ما و الخبر هو كّل ما يقال عن موضوع الكالم

و تشبّع بالحّريّات بالء ر تروبتسكوي من طبقة النّ يانحدر األم: Prince Nicolai  Trubetzkoyجهود 

و اللّسانيّة ، و قد برع في الّصوتيّات الوظيفيّة حيث ألّف فيها كتابه " مبادئ اللّبراليّة و العلوم اإلنسانيّة 

بأنّه " الوحدة الفونولوجيّة الّتي ال تقبل التّجزئة إلى  للفونيم، ومن أهّم ما جاء فيه تعريفه الفونولوجيا" 

، كما ميّز بين مظهرين أساسيّين للّدراسة "  أصغر منها في لغة معيّنة وحدات فونولوجيّة أخرى

الفونولوجيّة : دراسة دور األصوات الكالميّة في أداء الوظيفة التّمثيليّة للّغة أّوال ، و دورها في أداء 

 الفونيمات( ، مطِلقا على الحقل األّول اسم الفنولوجيا ) علم عبيريّة و الوظيفة النّدائيّة ثانيا الوظيفة التّ 

، إضافة إلى اهتمامه بدراسة مختلف أنواع التّضاّد  اسم األسلوبيّة الّصوتيّة و على الحقل الثّاني 

 علميّا هو أنّه يدخل في تضاّد الفونولوجّي ، و ذلك ألّن الفرق الّذي يساعد على تعريف الفونيم تعريفا 

" كّل تضاّد فونولوجّي بين صوتين مختلفين ، يمكن أو تقابل فونولوجّي واحد على األقّل ، و يعّرفه بأنّه 

 . أن يميّز بين معاٍن فكريّة في لغة معيّنة "

هاجر إلى البلدان  1939و في عام   1920ترأّس  الحلقة عام :  Roman Jakobsonمساهمات 

  1941 عام النتمائه العرقّي إلى بني إسرائيل ، ثّم رحل إلى و .م. أكندنافيّة بسبب الغزو النّازّي اإلس

 كتابا و مقالة و بعض األشعار  370حيث أّسس نادي نيويورك اللّسانّي ، و قد ألّف ما يربو عن 

و النّصوص األدبيّة ،  و في حقل اللّسانيّات اشتهر بنظريّته الفونولوجيّة الّتي تنّص على وجود نظام 

على أّن االختالفات الموجودة د سيكولوجّي كلّّي  منتظم و بسيط تشترك فيه جميع اللّغات البشريّة و تؤكّ 

، و من أهّم ما  الموجودة بين مختلف األصوات الكالميّة، ما هي إالّ اختالفات سطحيّة لنظام تحتّي ثابت 

جاء به " نظريّة الوظائف الّسّت للّغة " المستلَهمة من نظريّة االتّصال ، و مفادها أّن عمليّة االتّصال 

  لمرِسل و الّرسالة  والمتلقّي  و قناة االتّصال و شفرة االتّصال و المرجععناصر أساسيّة  : اتقوم على 

موقف المرسل إلى توضيح  و الوظائف الّسّت هذه تظهر وفق أوضاع معيّنة : فإذا كان االتّصال يهدف 

فهذه متلقّي ير على الاالتّصال التّأثنفسه إزاء الّرسالة اللّغويّة فهذه وظيفة تعبيريّة ، و إذا كان الهدف من 

االتّصال أو تقوية وظيفة النّزوع، أّما إذا تعلّق األمر بالنّظر في صالحيّة القناة أو بِنِيّة المتلقّي في إقامة 

الّصالت االجتماعيّة كعبارات التّحيّة و المجاملة و تبادل المشاعر و غيرها فهذه وظيفة التّنبيه أو وظيفة 

فهذه وظيفة إنشائيّة ، أّما إذا كان من الّرسالة تطوير شكلها بالذّات إقامة االتّصال ، و إذا كان الغرض  

الهدف من الّرسالة توضيح شفرة االتّصال أو شرح بعض المفردات فهذه وظيفة واصفة للّغة  ، و أخيرا 

يق إذا كان االتّصال يستهدف المرجع بالذّات فتكون الوظيفة مرجعيّة  ، و قد كان لهذه  النّظريّة تأثير عم



و بعض الفروع العلميّة الخرى ألنّها أقيمت على مبادئ علميّة دقيقة لوصف كافّة في علماء اللّسانيّات 

 استعماالت اللّغة و ضبطها و شرحها بطريقة موضوعيّة.

و عالقتها أّن " ياكبسون "قد عني بدراسة الُحبسة و األمراض اللّغويّة األخرى ضاف إلى ما سبق ي

ألخّصائيّين في المراض العقليّة لدى اللّسانيّين و اعاّم باكتساب اللّغة عند الّطفل ، مّما  تحّول إلى اهتمام 

 و العصبيّة و النّفسيّة .

الّشكالنيّة  باعتماد مقوالت  بمفهوم األسلوبيّة و اإلنشائيّة  ارتقاؤه  هم فيه رز ما ساأّما أدبيّا ، فإّن من أب

الّتي أثّرت بشكل كبير على اتّجاهاته في اآلداب و اللّسانيّات ، و الّشكالنيّة تعني التّمّسك الّشديد الّروسيّة  

 ،و تعنى بتحليل األشكال في النّماذج األدبيّة بالّدرجة األولى خارجيّة للفنون و اآلداب ، باألشكال ال

إلى األشكال األكثر تعقيدا كاألنواع األدبيّة ، كما كتب  كالتّكرار الّصوتّي و ذلك من األشكال  البسيطة   

 " ياكبسون " حول المنهج البنيوّي في األدب و منهجيّة تحليل النّصوص .

 قامت بفصل الّصوتيّات الوظيفيّة عن الّصوتيّات مدرسة براغ إذا كانت : André Martinetنظريّة 

 و نسبت األولى إلى العلوم و الثّانية إلى الّدراسات اإلنسانيّة فإّن مارتيني ساهم في إزالة هذا الفصل 

الفونولوجّي فيكمن في تشخيص و عّد الفونولوجيا نوعا من الفونتيك الوظيفيّة ، أّما غرضه من التّحليل 

الوظيفة  –: أ ، مميّزا بين ثالث وظائف أساسيّة العناصر الّصوتيّة و تصنيفها حسب وظيفتها في اللّغة 

التّمييزيّة أو المضاّدة الّتي تمّكن الّسامع من معرفة أّن لفظة معيّنة عوض لفظة أخرى قد نطق بها المتكلّم 

ة الوظيف -ي تمّكن الّسامع من تحليل القول إلى وحدات متتابعة ، جـ : الوظيفة الفاصلة : الّت -، ب

 التّعبيريّة : الّتي تعلم الّسامع عن الحالة العقليّة أو الفكريّة للمتكلّم.

" ال يمكن هذا ، و من إضافات " مارتيني " اعتماده مصطلح " االقتصاد اللّغوّي " ، حيث يقول عنه : 

حين قابل  كلمة االقتصاد بكلمة  Passyلك باسي معنى التّقتير كما فعل ذأن نحصر معنى االقتصاد في 

 التّبذير ، بل إّن االقتصاد يشمل كّل شيء : تقليص كّل شيء غير مفيد ، و إظهار تمييزات جديدة 

 . و اإلبقاء على الوضع الّراهن ، فاالقتصاد اللّغوّي هو التّآلف بين كّل القوى المتواجدة "

 أو الّدالليّة أرّكزت هذه الحلقة اللّسانيّة على الّطابع الوظيفّي للّغة سواء من النّاحية النّحويّة خالصة : 

صالحة وظيفّي و الواقعّي و أثبتت أّن المناهج الفونولوجيّة زت التّحليل البنيوّي إلى الوو الّصوتيّة و تجا

 ء.للّدراسات اآلنيّة و الّزمانيّة على حّد سوا

 



                                  

 

 

 

 


