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 ملخص درس

 اللسانيات المصطلح والعلم 

 

مدخل: إن الدراسات اللسانية الحديثة تشمل اللسانيات العامة وفروعها المختلفة، اللغة وتعريفها 

وخصائصها وعلومها، ووظائفها، والمدارس اللسانية عبر التاريخ، وأصولها الفلسفية، منذ مدرسة 

 وأمريكا...الخ.بانيني الهندية، مرورا بالمدارس اليونانية ثم العربية إلى العصر الحديث في أوروبا 

إن استكشاف معالم حقل اللسانيات العامة ال حدود له، فال بد من بداية التعرف على هذا العلم أوال 

ومصطلحاته وفروعه ومفاهيمها عبر التاريخ، ثم ننتقل إلى دراسة مفهوم اللغة التي هي موضوع هذا 

م واألفكار، الرتباط اللغة باإلنسان، العلم، ثم تتوسع في التعرف على مدارس هذا العلم من حيث المفاهي

 وارتباط اإلنسان باللغة، وقيل قديما في تعريف اللغة هي اإلنسان.

وقد يكون صحيحا جدا أننا نعيش عصر "اللسانيات" فمنذ قدم )ف. دي سوسير( عمله العلمي أوائل 

اءاته و مصطلحاته القرن العشرين في اللسانيات العامة، تطور منهج علمي متماسك له أدواته و اجر

ومناهجه، حيث أصبح علم اللسانيات سيد العلوم اإلنسانية واالجتماعية واألدبية، وتالحقت العلوم 

والبحوث بسرعة، فربطت اللغة بعلم االجتماع وعلم األنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم الجغرافيا، 

ثماره، في تعليم اللغات، وفي عالج  وعلوم التربية وعلوم األدب وبدأ علم اللسانيات التطبيقية يؤتي

عيوب الكالم، وفي الترجمة، وفي علم لغة الحاسوب، وعلم االقتصاد والتجارة، وإذا عرجنا على 

 مواضيع لغة الفضاء األزرق فحدث وال حرج...الخ.

 

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 والمفهوماللسانيات المصطلح 

اللسان  منإن تحديد المصطلح ومفهومه وأصوله شيء أساسي في أي علم، واللسانيات لفظ مشتق 

العضو في جسم اإلنسان، في أغلب اللغات، ألن له دور أساسي في عملية الكالم واالتصال والتواصل 

وليس حرفا(. والمصطلح له أصله في اللغة العربية  18المنطوق )في العربية اللسان يشارك في نطق 

غريبا عنها، كما يدعي البعض، وقد ورد في القرآن الكريم وكثير من الكتب التراثية العربية، صحيح 

 ةإلى اللغ (cours de linguistiques générale دي سوسير ه انتشر بسرعة بعد ترجمة كتاب )فأن

 لم اللغة...(.العربية عدة مرات بعناوين مختلفة )اللسانيات العامة، األلسنية، علم اللسان، ع

(، مريم 4(، إبراهيم )78وقد ورد في القرآن الكريم لفظ اللسان بمعنى اللغة في عدة سور منها: المائدة )

( 12(، األحقاف )58(، الدخان )34(، القصص )195، 84، 13(، الشعراء )27(، طه )50،97)

لغات األجنبية إذن فمصطلح اللسانيات مصطلح عربي أصيل، ويقابله في ال (.16والقيامة )

LINGUISTIQUE / LINGUISTICS ويعني الدراسة العلمية للغة وفروعها تمييزا لها عن الجهود ،

الفردية والخواطر، والمالحظات التي كان يقوم بها المهتمون باللغة عبر العصور، وكما يعلم الكثير من 

وصفا دقيقا، ووضعوا لها قواعدها  دارسي اللغة العربية أن النحاة و اللغويين العرب قد وصفوا العربية

وا لها المعاجم العامة والخاصة، وكتب اللغة المختلفة، فلأالصوتية والصرفية والنحوية والبالغية، و

الحديثة ذلك االسهام البارز لألصوليين في تحليل  تولعل أبرز اإلنجازات التراثية في مجال اللسانيا

لدالالت والتعرض لألصول التخاطبية، والمفاهيم الخطابية الخطاب، والتمييز بين أنواع مختلفة من ا

 االستنتاجية واألسس التي تستند اليها.

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 علم اللسانيات مفهومه ومجاله

عن يتمثل في الدراسة العلمية الشاملة للغة باعتبارها تمييزا للسانيات الحديثة  اللسانياتإن مفهوم علم 

الخواطر والمالحظات التي كانت عبر العصور على الرغم من أن العرب قد تمكنوا من وصف العربية 

وصفا دقيقا خدمة للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من أجل استنباط األحكام الشرعية. ألم ينزل 

اللسانيات الحديثة  (. ويرى بعض المؤرخين أن نشأة195القرآن الكريم )بلسان عربي مبين( )الشعراء 

(، الذي الحظ شبها قويا بين اللغة WILLIAM JONESقد بدأت في القرن الثامن عشر مع وليام جونز )

( الهندية، وهو ما SANSKRITواألوروبية، وخاصة اللغة السنسكريتية ) اآلسيويةاإلنجليزية واللغات 

 دعاه إلى استنتاج وجود صلة تاريخية، وأصل مشترك بين اللغات.

وفي بداية القرن العشرين أخد البحث اللغوي طابعا علميا شامال على يد العالم اللساني السويسري 

(، الذي لقب بأبي اللسانيات FERDINAND DESAUSSURE 1913-1857)فرديناند دوسوسير 

 الحديثة، على الرغم من أن اهتمامه كان منصبا على اللسانيات التاريخية في البداية.

   ومن اللسانيين البارزين أيضا في إضفاء طابع العلمية على دراسة اللغة اللساني األمريكي        

(، الذي دعا إلى منهج موضوعي في دراسة LEONARD BLOOMFELD 1949 ت رد بلومفيلدليونا)

مسكي الظواهر اللغوية )المدرسة السلوكية( ويمكن أن نختم باللساني األمريكي الكبير )ناعوم تشو

NOAM CHOMSKY الذي وجه نقدا للدراسات السابقة، وأن المتكلمين قادرون على تأليف تراكيب ،)

تكلم الذي يبدع في انتاج الجمل اللغوية مل، لذا يجب االهتمام بالبلغوية لم يسبق لهم أن سمعوها من ق

 الكثيرة التي تختلف عن أسس النظام اللغوي المعروف.

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 ملخص درس

 اللسانيات وفروعها

إن طبيعة موضوع اللسانيات والمناهج البحثية المستعملة فيه جعلته علما يجمع بين خصائص علوم 

 مختلفة، العلوم الطبيعية والفيزيائية والعلوم االجتماعية واإلنسانية وعلم العالمات...الخ.

اللغة من جوانب مختلفة وفقا ألغراضهم المتنوعة واهتماماتهم المختلفة، وقد نتج عن  ويدرس اللسانيون

 ذلك نشأة فروع مختلفة اللسانيات.

 ويعني بدراسة اللغة من حيث هي ظاهرة بشرية تميز اإلنسان عن غيره. اللسانيات العامة: -1

 يعني بوصف لغة ما وتميزها عن اللغات األخرى. اللسانيات الوصفية: -2

 يعني بدراسة تطور اللغة عبر العصور. لسانيات التاريخية:ال -3

تعني بصوغ نظرية لبنية اللغة ويشمل علم األصوات بفرعيه: علم  اللسانيات النظرية: -4

األصوات النطقي، علم األصوات الفونولوجي الوظيفي، علم الصرف وعلم النحو )علم 

 التراكيب( وعلم الداللة، وعلم البالغة )الخطاب(...

تهتم بتطبيق مفاهيم اللسانيات ونتائجها، في تدريس اللغة والتخطيط  لسانيات التطبيقية:ال -5

اللغوي، وتعليم اللغات األجنبية والترجمة، والترجمة اآللية واللسانيات الحاسوبية، والذكاء 

 االصطناعي...الخ

 ع.وهو فرع نشأ عن التعاون بين اللسانيات وعلم االجتما اللسانيات االجتماعية: -6

 يدرس عالقة اللغة بالعقل وكيفية اكتساب اللغة وفهمها. اللسانيات النفسية: -7

وهو فرع من اللسانيات العامة يدرس التنوع األسلوبي في اللغات وعند  علم األسلوبية: -8

 المبدعين للغة وقد تدخل البالغة في هذا الفرع.

تخدم البنى اللغوية على نحو بديع، وهذا ويعتقد الكثير أن االستجابة الجمالية في اللغة تحدث عندما نس

 ا أولى من اآلخر.ممجال قديم في العالقة بين المعنى واللفظ وأيه

 بوخلخال األستاذ الدكتور عبد هللا
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 01الملحق 

 F. DESAUSSUREفردينان دي سوسير 

1857 – 1913 

 COURS DEهو صاحب كتاب محاضرات في اللسانيات العامة أو األلسنية العامة أو علم اللغة العام 

.LINGUISTIQUE GENERALE.  إن منزلة دي سوسير في الدراسات اللغوية الحديثة المعروفة

غريقية ريتية وأرسطو في اللغة االنسكباللسانيات تشبه منزلة بانيتي في الدراسات الهندية حول اللغة الس

ألن دي سوسير جاء بأسلوب فكري كامل وشامل، يه في الدراسات اللغوية العربية. )اليونانية( وسيبو

ونظام من االهتمامات والقيم، وإطار عام لجميع الدراسات والمناقشات األساسية في علم اللغة اليوم 

 ...الخواالجتماعيةوعالقة اللغة بالعلوم اإلنسانية 

-1907، 1907-1906ارة عن محاضرات كان قد ألقاها خالل أربعة أعوام )( عبC.L.G) هكتابو

وقد نشر الكتاب بعد نيف بسويسرا. ( على طلبته في جامعة ج1909-1910، 1908-1909، 1908

غات م ثم انتشرت طبعاته وترجماته إلى ل1922م ثم أعيد طبعه سنة 1916ثالثة أعوام من وفاته سنة 

وقام بجمع سنة.  70م بعد 1985ألول مرة سنة  وترجم إلى اللغة العربيةته. العالم بسرعة كبيرة ألهمي

( وألبرت CHARLES BALLYهذه المحاضرات وترتيبها إثنان من تالميذه األوفياء وهما شارل بالي )

(، وقد عرض إلى اللسانيات العامة واللسانيات الجغرافية وتنوع ALBERT SECHEHOYEسيكيهاي )

 الجغرافي وتنوع الشعوب واألمم واللهجات...الخ.اللغات للتنوع 

وقد تناول الكتاب في فصوله وفق ترجمة صالح القرمادي، ومحمد الشاوش، ومحمد عجينة طبعة الدار 

 وإليكم فهرس مضمون الكتاب م بعنوان : دروس في األلسنية العامة.1985العربية للكتاب تونس 
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يمكن الرجوع إلى الكتاب في موقع األنترنت فهو في لمعرفة المحتوى، ويستحسن دراسته بتأني و

 متناول الجميع.

 الفهرس: -1
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 األول:الباب  -2
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 :باب الثانيال -3
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 02الملحق 

 NOAM CHOMSKYنعوم تشومسكي 

كتب له نقدا علميا لها في عدة  يعد من اللسانيين الكبار الذي استوعب الدراسات اللسانية السابقة ووجه

 منذ أكثر من ستين سنة ومازال.

ها، بدأ فلقد .العلماء من القلة إال فيها يدانيه ال اللسانيات تاريخ في مكانة تشومسكي نعوم يتبوأ  جديًدا توجُّ

 القطيعة يشبه ما بذلك فأحدث م، 1957 سنة "التركيبية البنى" كتابه نشر أن منذ الموضوع هذا دراسة في

 وصف الهدف يَعد فلم .لنفسها ترسمها كانت التي األهداف وعن اللسانيات تتبعها كانت التي المناهج مع

 وراء يكمن ما اكتشاف إلى يَقصد تفسيًرا المادة هذه تفسير صار بل الدارس، يجمعها التي اللغوية المادة

 على طرأت التي كلها التغيرات وراء الدافع هو الهدف هذا وكان .اللغوية المادة هذه تمثله الذي الظاهر

 إلى السبيل يمهد أنه ذلك الهدف، ذلك من خطوة مقترح نموذج كل يقترب إذ .م1957 منذ اللسانيات

 .وكفاءة إحكاًما أكثر آخر اقتراح

 إال ذلك وما .به يمر الذي التغير سرعة من سيدهش تشومسكي بدأه الذي التوجه هذا لتاريخ والمتتبع

 تبني من تأتي التي الجديدة باألفكار المشبع العلمي للجو نتيجة الدراسة هذه بها تميزت التي للحيوية

 كالفيزياء شتى بعلوم المعرفة من عال مستوى على دارسين جذبت التي الدقيقة العلمية للمناهج اللسانيات

 أو العامة اللسانية النظرية على معين تغيير يطرأ أن غير من سنة تمر فال .ذلك وغير واألحياء والكيمياء

 وكثيًرا التغيرات، هذه قيادة في دائًما المقدمة يحتل تشومسكي أن المالحظ ومن .عنها المتفرعة النظريات
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 أكثر يطورها اآلراء تلك يعتنق حين لكنه نقاده، آراء ويعتنق ما قضية حول هو أفكاره عن يتخلى نجده ما

 .أساسا هو أفكاره كأنها تصير حتى فأكثر

الدكتور محمد  وتعليق وتقديمالمعرفة اللغوية طبيعتها أصولها واستخدامها، ترجمة  كتاب:ومن أهم كتبه 

 .1993فتيح، دار الفكر العربي القاهرة 

 أما مضمون الكتاب فقد جاءت فصوله كاآلتي:

 صفحة. 22معرفة اللغة كبؤرة للبحث  الفصل األول:

 صفحة. 41مفاهيم اللغة  الفصل الثاني:

 صفحة. 270مواجهة مشكلة أفالطون  الفصل الثالث:

 صفحة. 65تساؤالت حول القواعد  الفصل الرابع:

 صفحة. 14 لأور ويمشكلة  مالحظات الفصل الخامس:

ويمكن أن نكتفي هنا بمقدمة المترجم الدكتور محمد فتيح األستاذ بجامعة القاهرة الذي حاول تلخيص 

سه وكذلك كتاب اللغة ومشكالت المعرفة من الكتاب في عدة صفحات، ويستحسن الرجوع للكتاب نف

(، وهو 1990ترجمة الدكتور حمزة بن قبالن المزيني، الطبعة األولى الدار البيضاء )دار توبقال 

موجود أيضا في شبكة األنترنيت، وهو عبارة عن محاضرات وحوارات ومناقشات مع غيره من 

 المفكرين واللسانيين المعاصرين.
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(2020بوخلخال ) إعداد األستاذ الدكتور عبد هللا  


