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 بوتمر

 

  مدخل

 (العرب- اليونان- الهنود) اللساني الفكر تاريخ عن نبذة

 

 الهنود عند اللغوية الدراسات

 القرن من ابتداء هذا حصل وقد دينية لغاية اللغة قضايا بحثت التي األمم أقدم من الهنود يعد    
 على ديانة أول لغة باعتبارها يقدسونها و لغتهم يقدرون الهنود كان فقد ، الميالد قبل الخامس

 تنقل الفيدا نصوص كانت فقد ، ( الفيدا ) المقدس كتابهم لغة السكنريتية اللغة و ، األرض

 ظهور درجة الى وصلت هامة تغييرات الطويل تاريخها عبر تعرف جعلها مما شفوية بكيفية
  انحدرت التي األولى السنكريتية اللغة عن متفاوتة بنسب بينها فيما تختلف محلية لهجات عدة
 العملية الوسائل في البحث للسكنريتية اللغوية معالجتهم في الهنود النجاة هدف كان لذا منها

 : اللغويين أهم و الصوتي التحريف و اللحن من الفيدا المقدس كتابهم على بالحفاظ الكفيلة

panini              ( الميالد قبل الخامس القرن) 

 (فلسفية الغاية) اليونان عند اللغوية الدراسات   

 كانت فقد ووجهه، احتواه الذي الفلسفي الفكر عن قط ينسلخ لم اليونان عند اللغوي التفكير       
 البحث جعل مما األشياء طبيعة في المتمثلة الفلسفية القضايا خدمة اللغة في البحث من الغاية
 الميتافيزيقا في البحث عن منفصل غير جزءا خصوصا، اليونانية اللغة وفي عموما اللغة في

 من إلينا وصلت التي النحوية الكتابات أولى و األدب، حتى و الجدل و  والخطابة والمنطق

 .الميالد قبل الثاني القرن إلى تعود اليونان

 مع المعنى و اللفظ بين والعالقة بالفكر اللغة عالقة هي تناولها يتم التي القضايا وأهم     

 .أرسطو بعده و أفالطون

  العرب عند اللغوية الدراسات

 منطلقا الكريم القرآن شكل فقد العربي، اللغوي الفكر في أيضا حاضرة الدينية الغاية نجد       
 لحن من الكريم القرآن على الخوف وكان المسلمين، عند واللغوية النحوية للدراسات حقيقيا

 قويا دافعا الجديدة اإلسالمية بالحواضر المقيمين والعرب العربية باللغة العهد الحديثة الشعوب
 على المحافظة خالله ومن القرآن تالوة سالمة على يحافظ أن يمكن ما كل في مليا للتفكير
 النص ظل الجديد، العربي المجتمع ونشأة اإلسالمية الدولة قيام بعد وحتى العربية، اللغة

   .العربية اللغوية األبحاث لكل عنه محيد ال محور القرآني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األولى المحاضرة

 :والمجال المصطلح اللسانيات

 :مدخل

 يمكن أنه إال األمر، صعوبة رغم و البشرية اللغة تعريف إلى التعرض للطالب سبق لقد       
 بالطالب يجدر لها، المقدمة التعريفات مختلف عن تقريبية صورة ذهنه في يشكل أن له

 هو البشرية اللغة بالدراسة يتناول الذي فالعلم اللغة، هذه يدرس الذي العلم عن التساؤل

 هذه ترجع أن ويمكن اللسانيات، مصطلح تحديد في الصعوبات بعض تواجهنا قد ،"اللسانيات"

 اللغة دراسة أيضا هي تتناول أخرى وممارسات اللسانيات بين الحاصل الخلط إلى الصعوبة

 .والفيلولوجيا النحو اللغة، فقه :مثل

 :والفيلولوجيا اللسانيات بين الفرق •

  "logos " و " philos " هما شقين من اإلغريقي أصلها في " الفيلولوجيا " كلمة تتكون     

 / الكالم / النطق ) فيعني " logos  "   الثاني الشق أما محبة "philos " األول الشق يعني و

 بقضايا المهتم أي الكالم محبة : اليونان عند تعني مجملها في الكلمة فإن / اللغة / الجملة

 الثاني القرن في ظهرت فيلولوجية أول و التاريخ عبر هاما تطورا المفهوم عرف قد و الكالم
 اإلليادة نصوص فهم و قراءة على المساعدة الشروح ،وضع علمائها هدف كان و الميالد قبل

 يتطلب ذلك كان حيث ، الميالد قبل 800 سنة " هومروس " ألفهما اللتين ، األوديسة و

 . الفهم و القراءة لتسهيل لغوية تفسيرات و شروحا

 أحاطت التي البحوث كل على فيلولوجيا لفظ أطلق النهضة، فترة أوربا دخلت عندما و     
 ، اإلغريقي الفكر على لالطالع أداة باعتبارهما ، الالتينية و اإلغريقية اللغتين باالهتمام

 .القديم الروماني



 النقدية للدراسة مرادفا ميالدي عشر الثامن القرن منذ الفيلولوجيا مصطلح أصبح قد و       
 أصبح ثم معين، أديب  عند النص خصائص على للوقوف بينهما المقارنة و للنصوص
 أهداف و غايات إلى الوصول أجل من النصوص لغة دراسة الحقة فترة في يعني المصطلح

 . أخرى

 باإلنتاج االهتمام ، عموما يعني فأصبح الفيلولوجية مفهوم استعمال في الفرنسيون توسع       
 من الفكرية المظاهر شتى في القديمة حضاراتها معالم عن الكشف و األمم من ألمة الفكري

 مع و – اللغة خالل من شعائر و أخالق و عادات و اجتماعية   عالقات و دين  و وفن أدب

 و تحقيقها و بالنصوص العناية من منتقال الفيلولوجي العمل اتسع عشر التاسع القرن بداية
 ، القومية األعراف و التقاليد و العادات دراسة و التاريخ و األدب مجاالت ليشمل ، شرحها

 و األديان و الحضارات في للباحثين العلمي التكوين في أساسيا جزءا الفيلولوجية بذلك لتصبح
 للنصوص الماضي التاريخ في بالبحث أساسا تهتم الفيلولوجيا أن يعني القديمة الثقافات
 التاريخية و الجغرافية و االجتماعية الحقائق و المعطيات لمعرفة وسيلة إنها حيث من لتعالجها

 عن بحثا علميا توثيقا لتوثيقها ذلك و القديمة النصوص إلى تنظر و تصاحبها التي األدبية و
 بالمحيط وربطها تتضمنها التي المعلومات تحليل و اللغوية مكوناتها و مصادرها ضبط

 . فيه ظهرت الذي الفكري

 بذاتها، القائمة اللغوية المستويات من منظومة كونه حيث من باللسان تهتم ال الفيلولوجية إن   
 المعطيات من تحتويه وما واألدبية التارخية المضامين لمعرفة النصوص بلغة تهتم ولكنها

 (الدين الثقافة، التقاليد، العادات،) معالجتها تتم التي بالنصوص المتصلة الحضارية

 تحقيق أن كما القديمة، والكتابات والحفريات النقوش قراءة كذلك يتناول الفيلولوجي والنشاط  

 .الفيلولوجي العمل صميم من يعد جديدا نشرا ونشرها المخطوطات

 :اللغة وفقه اللسانيات بين

 صرف، عربي مصطلح هو الذي اللغة بفقه المسماة الدراسات هي ليست اللسانيات، إن     

 في وذلك هـ395 "فارس بن أحمد الحسين أبي" عند مرة ألول اللغة فقه مصطلح استعمل وقد

 " كالمها في العرب وسنن اللغة فقه في الصاحبي "      كتابة

 الصرف و بالنحو يتعلق ما منها كثيرة لغوية مسائل "فارس ابن" درس الكتاب هذا وفي      

 العلماء من كثير لدى مجملها في معروفة كانت أمور وهي والشعر بالبالغة يتعلق ما ومنها

 اللغة فقه كتابة في هـ 420ت" الثعالبي منصور أبي" عند نفسه المصطلح واستعمل .العرب

 الداللي الحقل إلى تنتمي أشياء على تدل التي االلفاظ فيه جمع بمعجم شبيه وهو العربية، وسر

 (مثال اليأس على الدالة األلفاظ) نفسه

 و بالنحو يتعلق ما ) العربي اللغوي بالبحث يختص " اللغة فقه " أن ندرك سبق ما من    

 ( المعجم و األدبي النقد و العروض و الشعر و البالغة و الصرف



 :والنحو اللسانيات بين 

 بسيط تعريف في هو و التحليل و بالدراسة اللغة تتناول التي الممارسات أقدم من النحو     
 بنية يدرس كاللسانيات النحو فإن هنا من و معينة لغة في المتكلم يستعملها التي القواعد وضع
 تحليل في المتبعة الوسائل و األهداف في تباينهما مع ، عليها يسير التي القواعد واضعا اللسان

 التراكيب ) األقوال تمييز على القادرة القواعد لوضع اللغوية البنيات دراسة هو فالنحو. اللسان

 يهتم ال ، اللسان هذا عليه يكون أن ينبغي بما يهتم ، الخاطئة ( التراكيب ) األقوال من السليمة (

 .يستمر و يسود أن له يراد الذي النموذج باللسان إنما و كواقع باللسان

  اللسانيات تعريف

 غير و ملتبسة عبارة لكنها و "science de langage اللغة علم " عبارة تصادفنا ما كثيرا   

 أو يعيد من  اللغة تتناول التي العلوم كل إنما ، فقط اللسانيات ليس تشمل تسمية أنها ذلك دقيقة
 مجال هي إنما ،و وحدها اللسانيات اختصاص من ليست العام بمعناها اللغة ألن ،وهذا قريب

 تحديد صعوبة أساس إن ؟ " اللغة علم " لقب المجاالت هذه تستحق أال, أخرى مباحث

 للغة العلمية الدراسة هي اللسانيات" : وهو للسانيات يعطي الذي العام التعريف هو اللسانيات

 بالمفهوم عالقة أي لها ليس هنا المقصودة اللغة أن على ، المنطلق هو هذا و شك ذلك في ما "

 .عليها نتعرف و نسمعها كأصوات اللغة أي ، للغة الواقعي أو الحسي

 اللسان، و اللغة يعني الذي langue الالتينية الكلمة إلى"  linguistique مصطلح يرجع    

 في استعمل ثم المانيا في ظهر ما أول البشري للسان موضوعي كعلم liungustik لفظ وظهر

 مؤرخي من الكثير عند 1816 سنة تعد و. 1855 من ابتداء إنجلترا في و 1826 سنة فرنسا

 على تحليال لغات عدة فيه حللت كتاب أول لصدور اللسانيات ميالد لحظة األوربية اللسانيات
 التأمل و المعايير و الحدود فرض فيه يتجنب بحيث علمي لغرض العلمية المقارنة أساس

 ألماني ) fraz boop المشهور هوللساني الكتاب هذا وصاحب طاليسي، األرسطو و الفلسفي

1791-1867)  

 ، اللغة علم : مثل العربية اللغة في تسميات عدة linguistique مصطلح عرف وقد     

 ( تونس ) 1978 سنة في و اللسانيات علم ، اللسان علم ، األلسنية ، اللغة فقه, اللغويات

 الرحمان عبد ّ   الدكتور األستاذ وضعه الذي المصطلح هو و " اللسانيات " أختيرمصطلح

 ."صالح حاج

 " اللسانيات علم " نقول وال الرياضيات قياس على " اللسانيات " أو " اللسان علم " ونقول     

 "lique" االحقة تقابل " أت " الالحقة ألن

 والفرضيات المالحظات على يقوم  ومنهجي تجريبي موضوعي استقرائي علم :اللسانيات   

 واللسانيات  .الثابتة وبالمبادئ لالختبار القابلة اللغوية بالحقائق ويعني والمسلمات والتجارب

 النشاطات من نشاطا باعتباره باللسان تهتم وهي, البشرية واأللسنة للغة العلمية الدراسة هي



 الكائن وظائف من الكثير فهم من يمكننا اللسان وظيفة فهم ألن خصوصية األكثر اإلنسانية

 لماذا : في أيضا وتبحث البشرية، لألسنة المغيرة الذاتية الخصائص في تبحث ثم البشري

 البشرية؟ األلسنة مختلف بين التقاطع نقاط وماهي بها، الخاصة الطريقة بهذه اللغة تعمل
 أجل من اللسانيات تسعى وهكذا االختالف، هذا مصدر وما بعض، عن بعضها يختلف ولماذا
 عن الخارجة االعتبارات كل عن بعيدا اللسانية الوقائع وتفسير لوصف عامة نظريات بناء

 اللغة دراسة) واالختبار المالحظة على مؤسس تجريبي علم واللسانيات البشرية، اللغة نطاق

 .(علمي نحو على

 : اآلتية بالمراجع الطالب يستعين أكثر لالستفادة

 .غلفان لمصطفى :العامة اللسانيات في •

 مومن ألحمد والتطور النشأة اللسانيات •

 .المسدي السالم لعبد المعرفية، وأسسها اللسانيات •

 .التواب عبد رمضان اللغة، علم إلى المدخل •

 القاسم بدر ترجمة ، مونان لجورج العشرين القرن حتى نشأتها منذ اللغة علم تاريخ •

 

 

 

 

 

 

   الثانية المحاضرة

 :اللسانيات تأسيس و ، ديسوسير فردينان

 إلى وتفرعها تصوراتها ،وتطور ومناهجها الحديثة اللسانيات عن الحديث يكتمل ال       

 "سوسير دي فرديينان " السويسري اللساني دور استحضار دون من اتجاهات و مدارس

 و النظرية قيمته له نوذجا غدت حتى السانيات قطعته الذي المسار في " 1857-1913

 .اإلنسانية العلوم حقل في المتميزة المنهجية

 cours de العامة سانياتلال في دروس " سوسير دي"   مؤلف كان لقد        

lunguistique generale" من العديد موضوع ،"وفاته بعد " 1916 سنة نشر الذي 

 لفكر مختلفة و متنوعة قراءات إلى كلها أفضت (... فلفسفية و وسمائية لسانية) الدراسات

 و اللسانية " سوسور" أفكار خصب على القراءات هذه كل تجمع و تصوراته و "ديسوسور"



 تأسيس في الحاسم  ،ودورها تصوراته وريادة ، المتميز العلمي حسه و الرجل عبقرية على

 .المقاييس و المواصفات بكل جديدة لسانيات

 بثالثة موته بعد صدر فقد العامة اللسانيات في دروس أو محاضرات الشهير مؤلفة أما        

  "   " بالي شارل" يقم لم لو النور ليرى الكتاب هذا يكن لم و 1916 سنة أي : سنوات

charles bally" سيشهاي ألير و  " Albert sechehaye " سوسير طلبة من هما و ، 

 تم ، 1911، 1906 يين جنيف جامعة في طلبته على يلقيها كان التي محاضراته بجمع

 .اليوم نعرفه الذي الشكل في نشرها و تبويبها و تصنيفها

 : عشر التاسع القرن أواخر في اللسانيات أزمة

 األجناس شأن ذلك في شأنها حية كائنات اللغات تعد التاريخية اللسانيات كانت         
 و عشر التاسع القرن نهاية مع النظرة هذه عن اللغة علماء تخلى ما سرعان ،ولكن البيولوجية

 حية أجناسا ليست اللغات كانت ،فإن لها مثيل ال متاهة و حقيقي مأزق في اللسانيات تركوا

 إذا ،ولكن التجربة لمحك خاضعة و للدرس قابلة "أشياء " مجرد " ديسوسير " نطر في ،فهي

 نلمسها أن يمكن التي األخرى الطبيعية كاألشياء ليست – شك بدون  - فإنها أشياء اللغات كانت

 نرى أن بإمكاننا لكن و ، اللغات نرى أن يمكننا فال ، الكراريس و المحافظ و كاألقالم ونراها

 .تدوينها أشكال بعض

 وكأنها – المثال سبيل على الفرد كالم و العربية اللغة بين العالقة عد البيولوجي فالنموذج       

 كما...التن أو ، السلمون أو ، الشبوط كسمك معين وجنس مثال كالسمك معين صنف بين عالقة

 األول الجد معرفة ،و األسماك من المختلفة األنواع هذه تربط التي القرابة دراسة على ركز
 من خاص طابع ذات أشياء اللغوية الظواهر عد فقد ، ديسوسير به جاء الذي النموذج أما ، لها

 االجتماعية ،فالوقائع االجتماعية الوقائع اسم "دوركايم أميل "معاصره عليه أطلق الذي النوع

 و المعاهدات و القوانين و الطقوس و العادات قبيل من االجتماعية الظواهر من نوع هي إذن
 المجتمع لقوانين الرضوخ على ترغمهم و األفراد على حقيقيا ضغطا تمارس التي السلوكات

 دراسة من " ديسوسير" مكن قد " اجتماعية وقائع أو أشياء "، اللغات عد   فإن هكذا و وقيمه

 . موضوعية بطريقة وصفية دراسة اللغة

 

 سوسير دي عند اللغوي الفكر أسس   

 لسانيات مجرى تحديد على العامة اللسانيات في محاضرات ديسوسير كتاب ساعد لقد      

 .التاريخية اللسانيات مناهج عن كليا بها واالبتعاد العشرين، القرن

 فيما ،تمثلت لالنتباه ملفتة لظاهرة استخدامه " سوسيرا دي " بها اشتهر التي األمور من و      

 بأن القائلة  الكالسكية بالنظرية تأثر قد الرجل هدا يكون أن جدا الممكن ومن بالثنائيات يسمى
 من الفكرة  هذه ظهرت وقد اآلخر يكمل كالهما الكون هذا في شيء لكل مختلفين وجهين ثمة



 أو مزدوجة دعائم شكل في جديد من سوسير دي استعملها و وديكارت أرسطو عند قبل
 النصوص عوض الكالم دراسة أهمية على أكد فقد هذا إلى ،وباإلضافة ثنائية تفرغات
 ،وعلى النحوية و المعجمية المقارنات من بدال للغة الباطيني النظام تحليل على و المكتوبة
 و الفيزيائية السمات من جملة بوصفها إليها النظر من بدال االجتماعي وسطها في اللغة وضع
 االستغناء المبتدئ للدارس يمكن ال نظرية مسائل عدة إلى سوسير دي تطرق فقد ، عام بشكل

 . أبدا عنها

  سوسير عند ومهمتها اللسانيات ومادة موضوع

 إن " :قائال محاضراته خاتمة في اللسانيات موضوع تحديد إلى " سوسير " توصل •

  "ذاتها أجل ومن ذاتها في اللغة هو والوحيد الصحيح اللسانيات موضوع

 أم البدائية بالشعوب األمر أتعلق سواء البشري اللسان مظاهر كل تشمل اللسانيات مادة إن   •

 .االنحطاط بعصور أو القديمة أوبالعصور الحضارية،

 :نقاط ثالث في لخصها فقد اللسانيات، مهمة يخص وفيما •

 اللغوية األسر تاريخ سرد إلى باإلضافة وتاريخها، اللغات لجميع وصف تقديم .1

 .ذلك أمكن كلما منها لكل األم اللغة بناء وإعادة

 اللغات، كافة في وشاملة مستمرة بطريقة المؤثرة الكامنة القوى تحديد .2

 .الخاصة التاريخية الظواهر كل في تتحكم التي العامة القوانين واستخالص

 .بنفسها وتعريفها اللسانيات تحديد  .3

 :العلوم ببعض قوية روابط تربطها أنها فيرى األخرى، بالعلوم اللسانيات عالقات عن أما

 االجتماعي النفس علم و ، االجتماع علم ، األنثروبولوجيا ،و التاريخ قبل وما ، كاإلثنوغرافيا

 . اللسانيات من كثيرا تستفيد ،و اللغة على كبيرا اعتمادا تعتمد العلوم هذه كل ألن ،

  :اآلتية بالمراجع االستعانة الطالب من يرجى أكثر لالستفادة

 .غلفان لمصطفى العامة، اللسانيات في •

 .مومن ألحمد والتطور، النشأة اللسانيات •

 البقاعي محمود خير محمد : ترجمة ، أريفة ،ميشال دوسوسير فردينان عن البحث •

• -Saussure .F.cours de linguistique général  

 

 

 



 

  اللغوية الظاهرة تقسيم :الثالثة المحاضرة

  كالم لسان، :لغة

 من السانية للظاهرة جديد تصور على اللسانيات لموضوع الجديد " سوسور " مفهوم يقوم    

 :مكونات ثالثة إلى تقسيمها خالل

 langage :اللغة

 langue :اللسان

 parole :الكالم 

 اإلنسان في طبيعية ملكة وهي الكائنات، من غيره عن اإلنسان تميز ملكة العام بمعناها :اللغة

 الصوتية، اإلشارات من نظام طريق عن المجتمع في جنسه بني مع التعامل على قادرا تجعله
 زمان كل في البيولوجية الناحية من يملكونها األفراد جميع أن بمعنى شمولية، ملكة أيضا وهي

 .خاص ثقافي أو حضاري اعتبار أي أو عرفي اختالف كل عن النظر بصرف ومكان،

 االستعداد من نوعا جوهرها في تشكل الملكة هذه أن على الدارسين بين اتفاق شبه وهناك 

 .اإلنسان عند الفطري

 :اللسان •

 إن" ، اللغة عن اللسان يختلف إلينا، بالنسبة : " سوسر  يجيب ؟ باللغة عالقته ما و اللسان ما   

 ." عامة كظاهرة اللغة من محدد جزء سوى ليس اللسان

 لألفراد ليسمح المجتمع يكيفها التي الالزمة االصطالحات من مجموعة و للغة نتاج إنه    

 أساسيا جزءا و اللغة عن صورة اللسان يعتبر المنطلق هذا من. الملكة هذه بممارسة المتكلين

 في اللغة إلى نظرة إن ، لها التقعيد يمكن ال ماهية كونها في اللسان عن اللغة وتختلف ، منها
 و فيزيائية مجاالت عدة ضمن تندرج متجانسة غير و األشكال متعددة أنها تبين كليتها

 . نفسية و فيزيولوجية

 صرف، صوت،) المستويات مختلف في وضبطه له التقعيد يمكن منتظم فشيء اللسان أما     

 وجود مع اللغة أرضية على ،ويقوم موضوعا يكون ألن قابل وحده اللسان إن ، ( تركيب

 في اللسان مع اللغوية الملكة تكييف في أساسيا دورا يلعب فالمجتمع ، المجتمع هو آخر طرف
 استعدادا أو ، موهبة أو قدرة اللغة كانت وإذا اإلنسان فيه يوجد الذي االجتماعي المحيط
 المجتمع إن ، المشي مثل غريزية ظاهرة ليس و مكتسب شيء اللسان فإن تكوينيا أو بيولوجيا

 . مشترك جماعي طار ا في اللغوي االستعداد ببلورة المتكلم للفرد يسمح

 :كالم – لسان



 التمييز هو و ، الكالم و اللسان بين " سوسير" ميز اللسان، و اللغة بين التمييز إلى إضافة     

 ، دقيقا تحديدا اللسانيات موضوع بتحديد سمح ألنه ، جدا كبيرة منهجية أهمية يكتسي الذي
 بمثابة هامة نظرية و منهجية نتائج من منه تفرغ ما ،و الكالم و اللسان بين التمييز ويعد

 ،وخاص ذاته في قائم لغوي نسق اللسان إن ، اللساني الفكر في مسبوقة غير أولية مصادرة

 "... الفرنسي اللسان و العربي اللسان : نقول  ، حدة على مجتمع بكل

 يتم التي االصطالحية و العرفية العالمات من مجموعة " سوسور دي" نظر في اللسان و

 إن ، الخاصة و العامة اليومية حاجاتهم عن للتعبير المجتمع أفراد ليستعملها حولها التوافق

 ، فيه المتكلم للفرد دخل ال ،و  collectif جمعي هو ما نتاج ،وهو اجتماعية مؤسسة اللسان

 ليس " " سوسير" يقول : فيها يعيش التي الجماعة عن يأخذه إنما و ، يغيره ال و يخلقه ال إنه

 مجتمعه لسان الفرد يتكلم " سلبية بكيفية يسجله أثر هو بل , المتكلم الفرد وظائف من اللسان

 اجتماعيا عليه يفرض إنه ، سلبية بطريقة يتعلمه كما ، اختياره في دخل له يكون أن دون من

 العشيرة داخل اللسان وضع " ديسوسير" يصف و جهد أو كبير تدخل دون من يتلقاه إنه ،

 : يلي كما اللغوية

 الكنز هذا ويظهر واحدا لسانا يتكلمون اللذين األفراد عقول داخل مستودع كنز إنه •

    . عقل كل في emprintes  .له األفراد باستعمال

       األفراد جميع عند المخزنة الكالمية الصور من مجموعة شكل على موجود" اللسان   •
                                                                                                 

لغويةال الجماعة أفراد عند اللسان يوجد •   بصمات مجموعة شكل على الواحدة 

 مشتركا شيئا المضمون بقاء مع منه متطابقة نسخا األفراد يتقاسم بقاموس شبيه اللسان إن  •

 .القاموس هذا من نسخة يملكون الذين جميع بين

 :يلي كما اللسان  بشأن عنها المعبر األفكار هذه " ديسوسر " ويرسم

 ( جمعي نموذج) 1=1.........+1+1+1+1

 .المتكملين جميع بين المشترك النموذج إلى النهائي الرقم يشير

 ، أخرى وبعبارة ، معين لسان نظام قواعد بتنفيذ يتعلق ، فردي لغوي نشاط فهو الكالم أما •

 "سوسور" يسميه الذي ،هو له إنجازه و المشترك و العام اللسان لنظام المتكلم أداء فإن

 يبين السابق الترقيم عكس على و . بذكائه متعلق و الفرد إرادة على قائم الكالم إن كالما

  ..... 1+1+1 ):محدودا ال تعددا الكالم عملية ترقيم

 تأدية في المكتملين لطريقة حد ال و حصر ال  إذ مشتراك شيء إلى التسلسل ينتهي أن دون

ديسوسر بحسب الكالم و اللسان بين التمييز و لسانهم، قواعد نظام  بين التمييز إلى يقضي " ّ 



 هو ما بين و فردي شيء ،والكالم جماعي شيء فاللسان فردي، هو ما و جماعي هو ما

 . ثانوي و عرضي هو ما و جوهري

 ( الكالم و اللسان بين التمييز ) إليه ذهب ما صحة على " سوسير" ويبرهن    

 عملية في الحاصلة االضطرابات هي و " Aphasie" باألفازيا المريض حالة - 1  •

 على للقدرة الفاقد المريض فإن. جزئيا أو كليا الكالم على القدرة فقدان أو اللغو

 القدرة يفقد لكنه و العامة القواعد نظام أي اللسان بشفرة محتفظا يظل كليا الكالم

 .الكالم على

 les langues mortes الميتة باأللسنة فيتعلق "سوسير" قدمه الذي الثاني الدليل-2

 الفعلية البشرية الجماعة تملك ال أنها رغم األلسن، هذه قواعد نظام دراسة يمكننا فإننا

 .بها تتكلم التي

 

 

 

 :الرابعة المحاضرة

  البنيوية  واللسانيات سوسر دي فردينان

 التقسيمات ،وهي اللغة عن حديثة في " سوسور" بها تميز التي الميزة إلى البداية في نشير      

 منهجي أساس أنها يرى سوسور كان ،و التقابالت من أزواج أو الثنائيات شكل اتخذت التي

 . بغيرها مقابلتها من انطالقا قيمتها إبراز و يدرسها التي األشياء تحديد منه الهدف

 يتمثل و ، الثالث التقابلي الزوج يأتي ( الكالم و اللسان ) و ( اللسان و اللغة ) ثنائية وبعد       

 عشر التاسع القرن في فاللغويون ، اللسان  دراسة في الزمانية و اآلتية بين الواضح تمييزه في
 منهج كل وعدوا اللغة دراسة في التطورية التاريخية بالنظرة التمسك في  شديدة مغاالة  غالوا
 ميدان من يستبعد أو يترك أن  فاألحرى ، منه جدوى ال و علمي غير هذا منهجهم يخالف

 ال معين زمان في معينة لغة وضع تحليل فإن هذه نظرهم لوجهة ووفقا " اللغوية الدراسات

 قيمة ينف لم إن و فإنه سوسور أما ، التاريخي بالمنهج توسله لعدم ، بصلة العلمية إلى يمت

 اللغة نظام إلى تعمد التي النظرة على التاريخية النظرة تغلب أن " أنكر فإنه التاريخية الطريقة

 بحوادث النظام هذا في شيء كل يعلل أن أي etat de langue" تطورها من حالة في

 الحركية النظرة و sychronique اآلتية النظرة بين " سوسر" فتمييز ، الزمان

diachronique محورين حول تدور اللغة دراسة أن يقر: 

 زمن في الموجودة أي المتزامنة، األشياء بين القائمة العالئق يخص و :التزامن محور •

 .اآلتية الدراسة وهي واحد



 وهو زمني تتابع في تقع نقط إنها حيث من اللغوية، الوقائع إلى ينظر وفيه :التتابع محور •

  الحركية الدراسة

 جـ                                  

   .التزامن محور (ب – أ) المحور

 ب                         أ                                 التتابع محور (د-جـ) المحور

              

 د                             

 أن من انطالقا اللسان دراسة في الزمانية على اآلنية الدراسة أسبقية " سوسور " يعلل و        

 اللسان فتعاقب ، لغوي مجتمع كل إلى بالنسبة األولى الحقيقة هو ، الحاضر في اللساني النسق
 ال و معين بلسان المتكلم الفرد يهم ال األهمية متفاوتة تغيرات من عليه يطرأ ما و ، الزمان في

 ذلك يؤكد و لسانه لها تعرض التي التاريخية باألحداث وعي أدنى يملك ،وال بالتطور يشعر

 و لعبها طريقة على أدخلت التي التغييرات و اللعبة تطور إن ، الشطرنج بلعبة " سوسر"

 كل العالم عبر األخرى المناطق إلى األمر أول فيها ظهرت التي األصلية منطقتها من انتقالها
 قواعد في تأثير أي ، اللعبة لتاريخ ليس و نفسها اللغة في المتحكمة القواعد عن كليا يختلف هذا

 .اليوم تمارس كما الشطرنج لعبة

  والمدلول الدال

 رفض " سوسر" بأن نذكر أن (والمدلول الدال) الثالثة الثنائية عن الحديث ويقتضي      

 عدد على تطلق األسماء من قائمة أو ألفاظ مجموع أنه على اللسان إلى النظر مطلقا رفضا

 .المسميات من مماثل

 "etiquette " العنوان مفهوم عنده تأخذ ال le signe linguistique اللغوية فالعالمة     

 .بالشيء يلصق الذي

 بين الجمع من يتكون مزدوجا شيئا الدليل يبرز اللغوي للدليل " سوسر" تحليل وفي      

 : هما يين ماد غير عنصرين

 الجانب" سوسور " بها يعني  وال "  l’image acoustique " الصوتية الصورة •

 الصوت يتركه الذي النفسي األثر هذا بل الصوت، من الفيزيائي الجانب أو المادي
  الذهن في المادي

 أكان سواء (المرجع) أو بالمسمى يتعلق هنا الكالم و :الذهنية الصورة أو المفهوم •

 . معنويا أم ماديا



 مفهوم " سوسر " حسم ولما المتكملين أذهان في إال لهما وجود ال العنصران ن وهذا     

 وعلى المدلول الذهنية الصورة أو المفهوم على أطلق المتقدم النحو على اللغوي الدليل

 .الدال الصوتية الصورة

 صورة و ذهني متصور بين يجمع بل خارجي وشيء لفظة بين يجمع ال اللغوي الدليل إن      
 و اللفظة ضمن المتعاقبة األصوات لسلسلة مغاير شيء اللغوي الدليل أن ذلك معنى ، صوتية
 كياننا في التالزم الخصوص وجه على هو بل ، الكتابة عند يمثلها الذي االصطالحي الرسم
 عن ويترتب ، عالقة هو حيث من ينشئه الذي هو التالزم ،وهذا المدلول و الدال بين النفسي

 شدة في المدلول و الدال " سوسور" يشبه ،و بمدلول مقترنا إال له وجود ال الدال أن ذلك

 الدال أما األمامي وجهها هو فالمدلول قفاها عن وجهها فصل يمكن ال التي بالورقة التحامهما

 من فإنه لها خلفية ال صفحة تتخيل أن المحال من بل المتعذر من كان فلما ، الخلفي وجهها فهو

 . مدلول غير من الدال أو الدال غير من المدلول تتخيل أن كذلك المتعذر

 هو كما طبيعية ليست بينهما العالقة فإن المدلول و الدال بين الترابط و االلتحام هذا ورغم  
 الذي االرتباط ذلك نوع من أيضا العالقة هذه وليست النار، و الدخان بين العالقة في الشأن
 كما العالقة هذه في نتصرف أن يمكننا ال الرمز حال في ألنه إليه، المرموز و الرمز بين يوجد
 الدليل في أما مثال ورق من بحزمة إليها يرمز ال و بالميزان إليها يرمز مثال فالعدالة نشاء،
  تعليله يمكن ال ارتباط أنه أي ، بإعتياطية يتميز بالمدلول الدال ارتباط فإن اللغوي

 :مادة ال صورة اللسان

 التي بالموجات "سوسور" يشبهه بالفكر الصوتية المادة اتصال عن يحدث الذي الشكل إن

 يختلط ال و الهواء و الماء عن متميز شيء هي التي و الماء بصفحة الهواء اتصال عن تحدث

 األصوات و األفكار مستوى في ) التجزئة و التقطيع بحسب يقع الذي الشكل فإن ثم من ، بهما

 و ( المعاني و األصوات ) المادتين هاتين تجمع التي الهيئة أن ذلك معنى ،  اللسان  هو (

 الذي المكان في يقع اللسانيات به تقوم الذي العمل " سوسر" يقول و اللسان هي بها يتشكالن

 ال صورة ينتج التركيب هذا و ( الصوت و الفكر – واحد بكل الخاصة العناصر فيه تتالقى

 . مادة

  الترابطية و التركيبية العالقات

  Syntagmatique relations التركيبية العالقات

 الواحدة الكالمية السلسلة ضمن اللغوية الوحدات بين األفقية العالقات في النوع هذا يتمثل     
 معنى واحدة كل ،وتضفي الواحدة الجملة وكلمات الواحدة الكلمة أصوات بين كالعالقة ،

 تكتسب ال و ، األخرى اللغوية الوحدات بقية مع تقابلية حالة في تكون و ، الكل على إضافيا
 األنساق هذه ويسمى ، جميعا معهما أو تليها او تسبقها التي الوحدات مع بتقابلها إال قيمتها

 و وحدات ثالث من تركيبية عالقة نجد ّ  " باردا الطقس صار " : جملة ،ففي تراكيب الخطية



 بعض إدماج في العالقة هذه فتتمثل المفردات مستوى على أما ، بردا+ الطقس + صار : هي

 مفردات تكوين في عليها المتعارف الفنولوجية القوانين حسب تركيبية أنساق في الصوامت

 بسبب الخطية اللغة صفة على مبنية عالقات الكلمات تكتسب " : " سوسير" فيقول ، اللغة

 "واحد آن في عنصرين ظلف إمكانية يستثني مما بينها فيما ترابطها

 pradigmatique relations الترابطية العالقات

 تحل أن يمكن التي اللغوية الوحدات بين اإلستبدالية العالقات على المصطلح هذا يطلق      
 عالمة بين موجودة عالقات تعكس فإنها أخرى بعبارة و واحد سياق في بعض بعضها محل
 وقد طبعا، أذهاننا في موجودة بل أصال الجملة في موجودة غير أخرى عالمة و ما جملة في

 العالقة هده على " الترايطية" عبارة  اللسانيات تاريخ في مرة ألول " ديسوسير " أطلق

 ب أصبح كلمة تعوض أن يمكن حيث التالي  الجدول خالل من الترابطية العالقات لنا وتتضح

 ب " صحو" وكلمة (الطفل البحر، األمن،) = مناخ وكلمة . " أضحى" و "كان " و "صار "

 ( منعدما ، رطبا)

 صحًوا الجو أصبح

  رطبًا المناخ صار

  منعدًما األمن كان

 و الحروف، ببعض االستهاللي الحرف باستبدال المفردات، على نطبقها العملية نفس و    

 استبدال أو دام هام، رام، قام، نام، :المفردات هذه في كما الثالث، و الثاني الحرف على اإلبقاء

 في كما الختامي و االستهاللي الحرف على اإلبقاء مع آخر بحرف الكلمة من الثاني الحرف

 .....عان عفن، عجن، :الكلمات هذه

 :اللساني التحليل مستويات

 والمستويات اللساني، للتحليل منطلقا عادة يتخذ حديث، لساني مصطلح اللغوية المستويات
 وهي أال المقومات نفس على تشمل اللغات كل ألن األلسن، كل في واحدة تكون تكاد اللسانية

 .والداللة والتراكيب والكلمات األصوات

 

 :اللغوي أو اللساني المستوى مفهوم   

 البشري اللسان وتناول والتحليل، والوصف الدراسة بهدف اللساني به يهتم الذي المجال هو   
 أال مستويات ثالثة في تنحصر فإنها والخليل، سيوية عند ذلك فنجد قديم مستويات إلى بتحليله

  .واألصوات وتصاريفها، الكلمات أبنية أو والصيغ (اإلعراب ضمنها ومن – التركيب :وهي

 :التالية المستويات تشمل فإنها" سوسير دي" بدءامن الحديثة، اللسانيات في وأما    



 .وصفاتها الحروف مخارج حيث من المحض، الصوتي بالجانب وتهتم :األصوات •

 البعض، ببعضها األصوات يتأثر وتهتم بالفنولوجيا، يعرف ما وهو :الوظيفية األصوات •

 .تغيرات من عليها يطرأ وما

 والتغييرات للتصريف، القابلة الكلمات وتصريف الكلمات بأبنية ويهتم :الصرفي المستوى •

 .عليها الطارئة الصرفية

 .بينها فيما الكلمات  وائتالف والجمل، التراكيب بأبنية  ويتعلق :التركيبي المستوى •

 النحو على لها المالبسة والمعاني المعجمية بالوحدات ويتعلق :والداللي المعجمي المستوى

 السياق يفرزها التي الدالالت أو المركبة بالمعاني االهتمام دون / القاموس في به تظهر الذي

 .وغيرها والتشبيه والمجاز بالحقيقة والمتعلقة

 

 


