
 األستاذة : وهيبة قاني 

 مقياس : مدارس لسانيّة  

 ادب عربّي و مناهج نقديّة : التّخّصص 

 المحاضرة الثّانية

 المدرسة اإلنجليزيّة 

تأّسست هذه المدرسة على نزعتين : األولى على األصوات الوظيفيّة ) أي الفونولوجيّة( و بمعنى آخر 

( و  Bellكانت تنطلق في بحثها و دراستها من المبادئ الفونولوجيّة الّتي وضع أسسها اللّسانيّون )بال 

 Johجون فيرثاللّسانّي الّذي جاء بعده  D.Jonesو العالم دانيال جونز  H.Sweetابنه هنري سويت 

Furth  و هو اآلخر كان متأثّرا بالنّظريّات اللّغويّة الهنديّة و االعتقاد أّن تطّور النّظريّات اللّغويّة يستلزم

 الّدراية الّدقيقة بمباحث األصوات اللّغويّة .

الّدالليّة الثّقافيّة الّتي مثّلها العالم اللّسانّي فيرث ، و على العموم رّكزت الثّانية : بنت فيها على النّزعة     

 هذه المدرسة في بحثها الّظواهر اللّغويّة على الّسياق و مقتضى الحال.

 

 مدرسة كوبنهاجن : -أ 

 

حاول أصحاب هذه المدرسة التّجديد في طريقة دراسة اللّغة و اإلعراض عن األساليب التّقليديّة و اعتماد 

الّدراسة العلميّة ، و قد وّظفوا في بحثهم اللّسانّي المصطلحات الغريبة و صاغوا العناصر اللّغويّة في 

ة في شكل معادالت رياضيّة ، األمر شكل رموز جبريّة ذات سمة رياضيّة و استعملوا التّراكيب اللّغويّ 

 الّذي ترتّب عليه رّد فعل قوّي من اللّسانيّين و المفّكرين و الفالسفة.

صاحب النّظريّة البنيويّة  Louis Hjelmslevالّدانمركّي لويس يلمسالف  – 1مؤّسسو هذه المدرسة :  

بنيويّة علميّة وصفيّة شموليّة للّظاهرة  التّحليليّة ) الّرياضيّات اللّغويّة( ، و قد حرص على وضع نظريّة

 اللّغويّة ، بناها على مقّدمات منطقيّة و مبادئ معرفيّة تفسيريّة : 

مبدأ التّجربة معتمدا على المالحظة و التّجريب و الجمع بين ثالث معايير )الاّلتناقض و  –أ     

 الّشموليّة و التّبسيط( .

المتالئمة مع مقّدماتها تخضع نظريّته لالتّساق و النّتائج الّطبيعيّة مبدأ اإلحكام و المالءمة الّذي  –ب 

مقّدماتها لشروط التّطبيق البدهيّة المنطقيّة ، و بذلك أكون ناجعة ، و نجاعتها متوقّفة على مدى خضوع 

في إطار المعطيات التّجريبيّة ، و يرى خمس سمات تقوم عليها البنية األساس لكّل جملة : المضمون و 

اتّصال المضمون بالتّعبير اتّصاال وثيقا أثناء عمليّة  –تكّون اللّغة من التّتابع أي نّص و نظام  –التّعبير 

عدم وجود تطابق كلّّي بين المضمون و  –هذا التّتابع و النّظام وجود عالقات محّددة ضمن  –االتّصال 

 التّعبير .

في بلورة بحث علمّي متّخَذين  Han Jorjen Uldallاشترك يلمسليف و أولدل نظريّة الغلوسيماتيك :

اقترحا تسمية النّظريّة الجديدة الّتي قّدماها بعلم  1935، و في عام موقفا مغايرا من مدرسة براغ 



الّتي تعني اللّغة،   glossaماتيك المشتّق من الكلمة اإلغريقيّة ونيمات ، و طرحا فيها مصطلح الغلوسيالف

و تهتّم الغلوسيماتيك بدراسة الغلوسيمات أي الوحدات النّحويّة الّصغرى الّتي ال تقبل التّجزئة ، و تنقسم 

فيرى  نظام اللّغة في هذه النّظريّة ، أّما  بدورها إلى قسمين : وحدات التّعبير و وحدات المحتوى .

أن يلمسليف كما رآه سوسير بأّن اللّغة شكل و ليست ماّدة ، و أّن الماّدة ليس لها معنى في ذاتها و يمكن 

تكون صوتيّة أو مكتوبة أو إشاراتيّة بالنّسبة للّدواّل ، أّما بالنّسبة للمدلوالت ، فقد ذهب أبعد من سوسير ، 

المجّردة للعبارات هي وحدها الّتي لها وجود ، و بهذا فإّن اللّغة نظام من القيم  ، و و أعلن أّن القيم 

مفتاح تحليل هذا الّشكل هو اللّسانيّات المحايثة _ من الحيثيّة _ المتكاملة في ذاتها و المبنيّة على منهج 

 .استنباطّي موضوعّي 

 

 في :تتمثّل الخطوط العريضة لهذا المنهج  منهج الّدراسة :

النّزعة المضاّدة للميتافيزيقا : تنّص على أّن الجمل الميتافيزيقيّة ليست خاطئة بل خالية من  – 1 

ما هو إالّ من بتركيب الجمل غير الميتافيزيقيّة المعنى ، و أّن تشبيه تركيب هذه الجمل الميتافيزيقيّة 

 أحبولة دالليّة .

الجملة يحّدد بطريقة تجريبيّة تحقيقيّة في بادئ األمر فظهرت المبدأ التّجريبّي :كان معنى  – 2          

تناقضات جعلت الوضعيّين يتبنّون الموقف الّضعيف القائل بأّن العلم ينبغي أن يشمل كّل الوقائع 

 التّجريبيّة الممكنة بوساطة االستدالل المنطقّي انطالقا من أقّل عدد ممكن من المسلّمات.

: يتناول وصف المضمون أشياء كثيرة غير قابلة للمالحظة  على الوصف التّركيبيّ التّركيز  - 3          

أو اإلبالغ بطريقة غير مباشرة حيث يكون وصف العالقات بين الّظواهر أكثر مالءمة ، و ذلك كمقارنة 

 إدراك األلوان عند شخصين مختلفين.

عمال العبارات الواضحة دون غموض أو _ تحويل اللّغة العلميّة إلى علم الجبر و ذلك باست 4        

 تناقض.

و هكذا ، فإنّه عند تطبيق هذا المنهج على كتلة ماّديّة كالخطاب البشرّي مثال ، فإنّه يفرز نّصا معيّنا      

، و ، ألّن النّّص هو موضوع الّدراسة في هذه النّظريّة و يمكن أن يكون في شكل كالم أو كتابة أو نقش 

من كّل األصوات الكالميّة في لغة معيّنة فإنّه يُعّد نّصا مقيّدا و إن تكّون من كّل األصوات إذا كان يتكّون 

الكالميّة فيها فيعّد نّصا غير مقيّد ، و عليه ، فإّن يلمسليف كان اللّسانّي األّول الّذي اعتنى عناية كبيرة 

ون استعمالها في تقنين قواعد اللّغة ، و بإحداث ثورة على األساليب األدبيّة القديمة الّتي اعتاد النّحويّ 

 حاول عصرنة الّدراسات اللّغويّة باستخدام مناهج علميّة رياضيّة .

 


