
 

 .نية ليسانسالثّاللّسنة مقياس : مدارس لسانيّة            األستاذة : وهيبة قاني

 المحاضرة الثّالثة   التّخّصص: ادب عربّي و مناهج نقديّة 

 مدرسة لندن -ب 

 Jones  و   Sweetو ابنه و  Bellأكثر ما اشتهرت به هذه المدرسة اهتمامها بالّصوتيّات ومن أعالمها 

 و لكّل منهم إلسهامات في الّدرس اللّسانّي . Firthو 

الّذي  Alexander Malville Bellهي اسكتلنديّة و كان منها الكسندر مالفيل بالبال : عائلة – 1     

علم األبجديّة :حاضر بجامعة إدنبارغ  ثّم بجامعة لندن ، و تّوج نشاطه بتأليف كتاب " الكالم المرئّي 

الهاتف ، لذلك فقد خدمت هذه العائلة العالم مخترع جهاز و ابنه هو ألكسندر غراهام بال  العالميّة "

 .و علوم االتّصالة بتطوير الّدراسات الّصوتيّ 

ربط الّدراسات التّاريخيّة  يؤمن بأهّميّة الّصوتيّات في حّد ذاتها ، و لكنّه  لم سويت :هنري  – 2 

تناول فيه تنظيم الكتابة الّصوتيّة و عالقتها باألعضاء الّصوتيّة و قّدم مؤلَّفه : كتيّب في الّصوتيّات 

 بإصالح التّهجئة و تعليم اللّغات .

ين و قد دخل مجال الّصوتيّات هواية ، ثّم تمّكن من تعميق دراستها ب:  Daniel Jonesجونزدانيال  – 3

، من مؤلّفاته " مختصر الّصوتيّات اإلنجليزيّة" ، و " راسات الّصوتيّة للدّ اللّسانيّين و تأسيس أّول معهد 

الّصوتيّة للّغة اإلنجليزيّة الفصحى و تقنين ما قواعد القاموس تلفّظ اإلنجليزيّة" ، رّكز فيهما على دراسة 

 بخاّص في التّعليم و اإلذاعة و التّلفزيون.يسّمى بالتّلفّظ المقبول المستعمل في إنكلترا و 

درس التّاريخ و تعلّم اللّغات الّشرقيّة ، فتأثّر بالنّظريّات اللّغويّة الهنديّة ، و هو ما  :فيرث جون  – 4

 نظريّة لغويّة ال يكون إالّ بالمعرفة الّدقيقة للّصوتيّات الحديثة .جعله يعتقد أّن تطوير أّي 

رفض " فيرث " باستمرار مبدأ الثّنائيّات الّتي يصعب تحقيقها من النّاحية العمليّة  عنده : منهج الّدراسة 

على وصف ، و كان شديد الحرص واحدا أال وهو الماّدة ة األحديّة أي أّن ثّمة مبدأ غائيّا مناديا بفلسف

 سانيّة.اعّي معيّن ، و له نظريّات عديدة في مختلف المستويات اللّ اللّغة بأنّها نشاط معنوّي في سياق اجتم

المتعلّقة بالنّّص ) و الّشكليّة أمن العالقات الّداخليّة  - 1:أرسى مجموعتين رئيستين اللّغوّي :التّحليل  –أ  

عالقة بين مفردة شكليّة و أخرى في و تتمثّل في العالقات القائمة بين عناصر البنية  نحويّا و صوتيّا كال

 ( و العالقات االستبداليّة بينها جملة معيّنة أو في تتابع معيّن أو العالقات التّركيبيّة بين الوحدات النّحويّة 

و هي عالقات بين وقف متهتّم بالّروابط القائمة بين أجزاء النّّص و مظاهر الو العالقات الموقفيّة  - 2  

 يراللّفظيّة .مفردات اللّغة و مكّونات الموقف غ

جعله فيرث علما قائما بذاته و قال بأّن دراسة الّداللة هي المهّمة الّرئيسة للّسانيّات علم الّداللة : ب _ 

الوصفيّة ، كمل تبنّى نظريّة سياق الموقف الّذي اعتبره حقال من العالقات بين أشخاص يقومون 

لعاّمة للعالقات و الوظائف الّتي تستعمل فيها كّل ، أّم المعنى فهو تلك الّشبكة ابأدوارهم في المجتمع 

  المفردات .

الوظيفيّة عناية مّكنته من بلورة مقاربتين أساسيّتين اعتنى فيرث بالّصوتيّات الّصوتيّات الوظيفيّة :  -جـ 

 .طعيّة فوقال ة و مقاربة الّصوتيّات الوظيفيّةمالزمتين للّغات : مقاربة النظمة المتعّدد


