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  : اللسانيمستويات التحليل دروس في 
 الدرس األول ـ مدخل عام 

إلى عناصرها األولية التي تتألف منها، لدراسة ظاهرة من الظواهر اللغوية يقوم الدارسون بتفكيكها 
داللي،  وأتركيبي نحوي،  وأصرفي،  وأمستوى صوتي، : عدة مستوياتعلى أو  واحد مستوىيدرسونها على و

اهر اللغوية المراد والظهذه تتنوع طرق التحليل اللغوي تبعا لتنوع المستوى اللغوي الذي تنتمي إليه  وعليه،
  ..تحليلها

هذه يضم المناحي التي سبق ذكرها، و، لساني حديثمصطلح  "مستويات التحليل اللساني"ومصطلح 
 عموماأللسن، وذلك بالنظر إلى المقومات أو األبنية التي تقوم عليها وواحدة في كّل اللغات تكاد تكون المستويات 

والدراسات اللسانية الت، ولذلك فإن الدراسات اللسانية القديمة دالكلمات وتراكيب وأصوات ومن ، البشرية اللغات
يمة القدالدراسات الحديثة عن الدراسات وال تكاد تختلف  ،وتحليلها الحديثة اهتمت جميعها بوصف الظواهر اللغوية

 .، أو في تداول المصطلحاتج، وكيفية المقاربة أو التناولإلّا فيما يتعلّق بالمنه ال القديمة عن الحديثةو
ات طريقة التناول مهمة، ألنّها هي التي ينحصر الخالف بشأنها، وذلك فيما يتعلق بطبيعة هذه المستويف

وعددها، والتداخل الحاصل بشأنها، إذ قد ال يتم االتفاق بشأن عدد هذه المستويات، وما يدخل ضمنها أو ال يدخل، 
 .وفي العالقة القائمة بين هذا المستوى وذاك

 :وللتوضيح نقول
  في ثالثالمستويات اللسانية تنحصر دراسات الخليل وسيبويه   :في الدراسات القديمة. 1

 .األصوات. ج)  أبنية الكلمات وتصاريفهاويشمل (الصيغ مستوى . ب   )اإلعراب يشملو(التراكيب مستوى  . أ   
، مرورا بمارتيني المدرسة البنيوية الوصفية رائد دي سوسيربدءا بو: الحديثة ةاللسانيالدراسات في أما . 2

 :وجاكبسون وبلومفيلد وغيرهم، فإنّها تشمل المستويات التالية
 .مخارج الحروف وصفاتها البحث في الجانب الصوتي المحض، من حيثمجال االهتمام فيه و :األصوات . أ   
 .الفونولوجيا، وتهتم بتأثّر األصوات ببعضها البعض، وما يطرأ عليها من تغييرات أواألصوات الوظيفية، . ب  
بلة للتصريف، والتغيرات الصرفية الطارئة المستوى الصرفي، ويهتم بأبنية الكلمات، وتصريف الكلمات القا. ج  

 .عليها
 .المستوى التركيبي، ويتعلّق بأبنية التراكيب والجمل، وائتالف الكلمات فيما بينها. د  
  # . ،والداللي ة، والمعاني ال ويتناولالمستوى المعجميفي صيغتها اإلفرادية بعيدا ها ب مرتبطةالوحدات المعجمي

 .والمتعلّقة بالحقيقة والمجاز والتشبيه والبيان وغيرها ،أو الدالالت التي يفرزها السياقعن عالقتها بالنسيج التركيبي 
وقد  ،هذه المستويات، وال اختالف بشأنهايتم إذن تعامل الدراسات اللغوية القديمة والحديثة على السواء وفق 

ووفق هذه المستويات  ،عجمي والداللي أو الدمج بينهمالّا في مسألة الفصل بين المستويين المال يحدث اختالف إ
 .يتم التعامل مع اللغة، وتوصيفها، وتحليلها، وتفسيرهاأيضا 

 س لها هاريسالمدرسة التوزيعية التي أسخرجت ولكنه وخالفا للمدارس اللغوية التي سبقت اإلشارة إليها، فقد . 3
وهذا فضال . الصوت وال الكلمةوليس  أصغر وحدة قابلة للتحليلالجملة أن ؛ إذ اعتبرت نطاق هذه التصوراتعن 

قائمة على مستويين اثنين ال  شومسكي، والتي تنظر إلى اللّغة على أنّهاتعن المدرسة التوليدية التحويلية التي أسسها 
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وما بقية المستويات، أي المستوى الصرفي والمستوى  .والمعنى من جهة ثانية ،الصوت من جهة :وهما غير
ويبدأ التحليل في النحو التوليدي، خالفا لبقية . الفونولوجي والمستوى المعجمي إال مكونات من مكونات التركيب

ي المدارس األخرى، بالمستوى التركيبي لينتهي إلى المستوى الصوتي، على الوجه الذي تتحقّق به األصوات ف
 .الكالم


