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  مقياس الل ِّسانيات الجغرافية )عروض وتقييم( تطبيقاتحول 
نظرا للظُّروف االستثنائية التي نعيشها جميعا، والتزاما بتعليمات الجهات الوصيَّة فيما يتعلَّق 

ر، و  رب ما ليات التي تمك ِّن من تقييم الطَّلبة تقييما أقالنَّظر في اآلبتمرير ما أمكن من مفردات المقرَّ
نة الثَّانية ماستر-( 4-3-2-1يكون إلى الموضوعية، نضع بين يدي طلبة األفواج ) ص -السَّ  تخصُّ

منا لها باستهالل  ة/ مجموعة  لسانيات تطبيقيَّ  ل، وقد قدَّ داسي ِّ األوَّ رة خالل السُّ من المواضيع المقرَّ
روع في إنجاز العروض وتقديمها  يضع   الطَّالب في محيط الموضوع، ويقر ِّبه من إطاره العام، ثمَّ الشُّ

 حسب االعتبارات اآلتية:
 يختار الطَّالب )ة( موضوعا واحدا من المواضيع المقترحة. -1
م البحث   -2   .(04) صفحات وال يقلُّ عن أربع (07فيما ال يتجاوز سبع ) يقدَّ
رقية ، بتقييد اإلحاالت من مظان ها الو ه مسلك التَّوثيق األكاديمي ِّ الطَّالب )ة( ببحث يسلك   -3

( واجتناب النَّقل المذيَّلة بالهوامش والمراجع ، أو—pdfرة على األصل واإللكترونية المعتمدة )المصوَّ 
ابكة )الن ِّت(.  نات المبثوثة على الشَّ  المباشر من الم دوَّ

م  البحث في ي   -4 الواجهة الحاملة للمعلومات  المألوف، ويصدَّر بصفحةِّ  21/27ورق البحوث قدَّ
ة، )الصَّ  العامَّة  فحة متاحة على الموقع(.والخاصَّ
ن ، فإْن تعذَّر ذلك، فال أقلَّ مبالطَّالب )ة( تقديم بحثه )ها( منسوخا من الحاسوب ن  يحس   -5
، سالمٍّ من األخ ي كتب   طب  البحث  بالقلم بخط ٍّ واضحٍّ مقروءٍّ ه ممَّا غير  و  طاء بأنواعها، وي جتنب فيه الشَّ

 زري بالبحث وصاحبه.ي  
الذي  األجل   ال يتجاوز عيَّن الحقا، على أنْ ت جمع العروض وت سلَّم لرؤساء األفواج في وقتٍّ ي   -6

 . االمتحانات قاطتسليم نيتمُّ فيه 
الفة، والمضامين   المعايير   تكون   -7 كلية السَّ تقييم العروض  أساسا في لكل ِّ عرضٍّ  المعرفيَّة   الشَّ
        عالماتها.  وتحديدِّ 

رس التُّراثي القديمالموضوع األول:   الل ِّسانيات الجغرافية في الدَّ
نهجها مجاالت بحثها، وتعيين م تحديد   -بوصفها علما–حين استطاعت الل ِّسانيات الجغرافية 

ٌز علميٌّ عربيٌّ قديٌم الفت، تعدَّدت أشكاله،  ارسين م نج  وأدواتها، وأعلنت عن آفاقها ورؤاها، تراءى للدَّ
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ز المعرفيُّ في سياقاتٍّ ال عالقة لها بالل ِّسانيات الجغرافية بمفهومها  ث ر  أعالمه، ولئن جاء هذا الم نج  وك 
 ل انعكاسا واضحا لمواضيع بحوثها وتطبيقاتٍّ حقيقية إلجراءاتها.الحديث؛ فإنَّها ت شك ِّ 

وللوقوف على طرف من الجهود العربية التُّراثية التي احتضنتها الل ِّسانيات الجغرافية بإجراءاتها 
 وأدواتها الحديثة نعرض للقضايا:

ارسين العرب.  -1  مسألة الفصاحة وحدودها الجغرافيَّة عند الدَّ
يوطي، عبد الرَّحمان الحاج صالح...() ابن جني، المب  ر ِّد، السُّ

  .يهالعوامل الجغرافية ف القديم، وأثر العربيُّ  التَّنوُّع اللَّهجي القبليُّ  -2
 )استعراض بعض الجهود العربية القديمة والحديثة(

 اإلشارات اللُّغويَّة للجغرافيين والرَّحالة العرب. -3
 ...(أبو دلف ،ابن فضالن، المسعودي، الهمداني، البالذري ، اليعقوبي)

 اللَّهجات العربيَّة القديمةالموضوع الثَّاني: 
ل ت أشعار هم وآراؤ هم وسائر  لون مظاهر تباي ن آداءاتهم اللُّغوية مبك ِّرا، ونق  أدرك العرب األوَّ

عراء والخطباء والتَّكلُّمات لجماعية ا أشكال كالمهم أحكاما كثيرة ومتنو ِّعة  على األداءات الفردية للشُّ
 للقبائل، فتناثرت في كتب التُّراث قضايا عديدة يمكن ذكر بعضها:

د اللَّهجي الذي ي طال  المستويات اللَّغوية كلَّها، ومعايير الحكم بالفصاحة وغيرها على  -1 التَّعدُّ
 الكالم العربي باالستناد إلى العوامل الجغرافيَّة.

ْقلالعيوب اللُّغوية بأقسامها القسرية )االضطرا -2 ة، رية( )أمراض النطق(: التَّمتمة، الفأفأة، الع 
بعينها  ة المنسوبة إلى قبيلةالحبسة، الغمغمة، الطمطمة، اللُّكنة... واالختيارية: وهي األداءات الخاصَّ 

 وتلتلة قبائل تيم وغير ذلك... ،ككشكشة ربيعة ومضر وكسكسة ربيعة ومضر وبكر وهوازن 
   وانتماءاتها الجغرافية.

 هجرة األلفاظ وخرائط المفردات اللُّغويةالموضوع الثَّالث: 
امرائي في كتابه )فقه اللغة المقران( وأصبح المصطلح  أطلق هذا المصطلح األستاذ إبراهيم السَّ
ل حامليها تحت ظروف وسياقات كثيرة  عنوانا لظاهرة انتقال األلفاظ من بيئة إلى أخرى، بفعل تحوُّ
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روب وممارسة الت ِّجارة والبعثات العلمية والسياحية وغيرها كلُّها فضاءات تسبح ومختلفة، فالهجرة والح
 فيها األلفاظ متنقلة بين مستعمليها.

الزمت هذا الظاهرة وجود اإلنسان أينما حلَّ وارتحل، ونزلت معه استعماالت ه اللُّغوية في أماكن 
ضاهي األلفاظ على الحركة واالنتقال ت   إقامته ومكثه، كما أضاف الستعماله ألفاظا أخرى لتصبح قدرة

 قدرة اإلنسان أو أكثر، وهو ما يطرح القضية من زوايا:
 ر أو ، والتَّ عوامل هجرة األلفاظ ومدى القدرة على متابعة رسم مسارات التَّنقُّل واالستقرار طوُّ

 .االندثار
 وتجل ِّياتها على ، طح اللُّغوي ِّ   .ويات اللُّغويةصعيد المست انعكاسات ظاهرة هجرة األلفاظ على السَّ

 حياة اللُّغات وموتهاالموضوع الرَّابع: 
حركة اإلنسان  تتفاعل فيه اطق لها، وما من نشاطٍّ بالنَّ  مباشرٌ  قغة تعلٌّ باللُّ  والحياةِّ  ق الموتِّ تعلُّ 

 وفاء   غرافيَّ الج   بعد  ن اليتضمَّ  أنْ  البدَّ  -هنا–ها غات وموت  اللُّ  حياة   واستعراض   ،غة فيه نصيبٌ لُّ ولِّ  إالَّ 
لى حياة المختلفة ع ر العوامل الجغرافية  ؤث ِّ ى ت  مد   ي ِّ العام الذي يربط هذه المحاور، فإلى أ   للخط ِّ 

أو  -غرافيةفي أبعادها الج-غة وارتقائها حياة اللُّ  وما حقيقة   ها؟ها وانقراضِّ أو موتِّ  ،وازدهارها غاتِّ اللُّ 
ة وعيَّ كالهجرة الطَّ  امل  بعو  -نيْ جاه  في االت ِّ -غة ر اللُّ وكيف تتأثَّ  ؟بتأثير األبعاد نفسهاموتها واندثارها 

 ؟رية الكبرى وغير ذلك من التَّحوُّالت البش ة الكبرى بيعيَّ الكوارث الطَّ و ة، والمجاعات والحروب ريَّ سْ أو الق  
 وهل من نماذج في ذلك؟

ة اللُّغوية الموضوع الخامس:  األطلس اللُّغوي وجمع المادَّ
 كما فعل جورج ونكر غوي ِّ مهيدية األولى لجهود صناعة األطلس اللُّ المحاضرة التَّ عرضت 

(G.Wenker) ون ر جلييو(Gillieron)  ويعقوب جود(Jakoub Jud)  ومنذ ذلك الوقت وغيرهم
درك يست ،اري  غوية منحى متسارعا تطوُّ ( أخذت صناعة األطالس اللُّ 20وبداية القرن  19)نهاية القرن 

 مَّ ث فبعد األطلس األلماني ظهر األطلس الفرنسيُّ  ،عمل على سابقه أخطاءه ومضايقاته فيه كلُّ 
 .فاألمريكيُّ  اإليطاليُّ 
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بناء  س  ة أس  سانيات الجغرافيل به علماء الل ِّ يدا أصَّ عقهذه الجهود الميدانية تنظيرا وت فرزتوقد أ
؟ وما عناصره؟ قعيدلتَّ افما طبيعة ذلك  ،ية إلنجازهة المالية والبشر دَّ والع   ،وآليات تنفيذه ،غوي ِّ األطلس اللُّ 

 وما مضايقاته؟ وهل من نماذج في ذلك؟ وما حدود النَّجاح ومقدار الفشل؟ 
ادس: الخرائط اللُّغوية في العالم العربي  الموضوع السَّ

على غرار التجارب اإلنسانية الكثيرة، ظهرت بعض المحاوالت العربية النَّظرية والتطبيقية 
 اآلن، ومع كل ِّ الجهود التي ب ذلت وتبذل لحد ِّ  التي استهدفت التَّنظير إلنجاز أطلس اللُّغة العربية،

عي  العربيَّ  فإنَّ   ،عوب األخرى غوية لألمم والشُّ يكون في مستوى األطالس اللُّ  إلى أنْ بعد  لم يرق السَّ
 بعض   إالَّ  ي ِّ يكن من الجهد العرب ذها مستشرقون لمفباستثناء بعض الجهود التي أشرف عليها أو نفَّ 

في تحضير  ةجربة العربيَّ فكيف يمكن عرض التَّ األولى ألمثال خليل محمود عساكر وغيره المحاوالت 
 تقييمها؟ ؟ وكيف يتمُّ ةالعربياللُّغة أطلس وإنجاز 

 مساعدة:قائمة ببعض المراجع ال
  اللُّغة والمجتمع، محمود السعران. -
 .واخلى، محمد القصاصتر: عبد الحميد الدَّ  (Joseph Vendryes)فندريس جوزيف ، غةاللُّ  -
 .صبحي إبراهيم الصالحة، غدراسات في فقه اللُّ  -
 .ابوَّ رمضان عبد التَّ ، غوي غة ومناهج البحث اللُّ المدخل إلى علم اللُّ  -
 .أحمد مختار عمر، عند العرب غويُّ البحث اللُّ  -
 .أحمد مختار عمر ،غةأسس علم اللُّ  -
 ي.حجاز  يمحمود فهم، غة العربيةعلم اللُّ  -
 .عرانمحمود السَّ ، مة للقارئ العربيغة مقد ِّ علم اللُّ  -
، عبد الجليل مرتاض. -  الل ِّسانيات الجغرافية في التراث العربي ِّ

( أو البحوث والدراسات pdfمن المراجع اإللكترونية المعتمدة ) (ةالب )إضافة إلى ما قد يفيد الطَّ 
مة.  المحكَّ

 وفَّقكم هللا                                                                         
 أ. عبد الحفيظ شريف


