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                      واألدب العربي  قسم اللغة

 
 محاضرات في اللسانيات االجتماعيةالموضوع: 

 شعبة لسانيات تطبيقية "2"لطالب ماستر 
 مكي درارأستاذ المادة: 

 بين يدي الطالب

بناتنا وأبنائنا فلذة األكباد ودخر البالد، طالباتنا الجادين المجتهدين في إلى  

البحث والعلم، العاملين على تنقية نفوسهم من الجهل والغباء، وترقيتها إلى ميدان 

 مصاف العلم والعلماء.

ية مكان ،طالباتنا وطالبنا الذين جمعتنا بهم لقاءات علمية، واتصاالت ودية 

مدرجات وقاعات وحجرات قسم اللغة العربية، نتذكرهم جادين مختلف وزمانية في 

ن هذه م ولنتذكر نتائجهم اإليجابية في منتهى السداسي األكما  ،مثابرين ،مجتهدين

 السنة الدراسية

أحباءنا، هانحن نعيد اللقاء، مجددين المادة والمحتوى والمستوى، فمن  

اللسانيات النفسية، إلى اللسانيات االجتماعية، الثابت اللسان والمتجدد االنتساب؛ وقد 

لحديث معه، مجتمعا بغيره معبرا عن نفسه ارتقينا من البحث في الفرد منفردا، إلى ا

 بنفسه.

 الكرام ناأبناء

لقد ذقتم طعم النجاح، ولذة الفرح، بالحصول على عالمات جيدة، كان الكثير  

منها في منتهاه، وهانحن نجدد اللقاء لتجديد المعارف ورفع المستوى، بطريقة جيدة 

م، ما عنا وال نحن بعيدون منكهي ما يعرف التعليم عن بعد، ولكنا نقول لستم بعيدين 

 دام العلم جمعنا بآلياته، ومكنكم من القدرة على اإلفادة من مصنوعاته.

وا ، جدتهزها غصةنإن لم ت ، تصيرإن الفرصة ،الفرصة: انتهزوا ولذا نقول 

وثابروا، اتصلوا بنا كالمعتاد، في كل وقت وحين،  واجتهدوا واصبروا وصابروا

وا على تحصيل أكبر فائدة من المعارف العلمية؛ وابتغاء ناقشونا استفسروا، اعمل

لتعميم الفائدة نقدم إليكم أهم المحاور التي تدور حولها محاضراتنا، مع بعض وسائل 

  :واالستعانة؛ وهيلالستفادة  ثالبح
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 للمقياس المحاور الكبرى

 .المحور األول في االتصال والتواصل اإلنساني 

 جتماعي والتنظيم اللغو المحور الثاني في النظام اال 

 المحور الثالث في تفاعل اللغات وتبدالتها 

  وعالجاتهاالمحور الرابع في التفرعات اللغوية 

 سميناها محاضرات، ،، محاور صغرىمحور عامل كوتحت 

 بعض وسائل البحث المساعدة المقررة والمنتقاة             

 نليف سامي عياد وآخروأمعجم اللسانيات الحديثة. ت 

  المصطلح اللساني وتأسيس المفاهيم المؤلف خليفة الميساو 

 مقدمة في البحث االجتماعي محمد علي محمد 

 فلسفة التواصل جان مر فير  ترجمة عمر مهيبل 

 التواصل اللساني والشعرية الطاهر بو مزبر 

  الراجحي المجتمع عبدهاللغة وعلوم 

 تصين خاإلنسان والمجتمع جماعة من الم 

 سرل ترجمة سعيد الغانمي والمجتمع جونغة العقل والل 

 عيسى الشماس األنثروبولوجيا() اإلنسانعلم  مدخل إلى 

  غلي الشهاب اإلعالم، موسىعلم اجتماع 

 علم النفس االجتماعي خير هللا عصار 

بعضها، هذه المراجع ليست كلها مطلوبة وإنما هي عينات لمن حصل على 

ليه هو محتوى لمحاضرات، ولذلك نوصي بأن المنطلق والمرجع المتفق ع ونوصي

 :بما يلي

 نعدراسة المحاضرة بدقة وتم .1

 محاولة استحضار العناوين الكبرى للمحاضرة .2

 التفكير في محتويات العناوين .3

 استحضرته بأسلوبك التعبير عمامحاولة  .4

 مقارنة ما توصلت إليه بجهدك، مع ما في المحاضرة .5

ـ منطلقا  واهواستحضر قاعتبار المحاضرة وهي لمن حضر  .6  ومرجعا،ــ

وعلى الطالب المجد الجاد، اال يتخذها مادة كافية، وإنما هي توجيهات 

 إلى البحث عن المادة، في مختلف المراجع والمصادر.  
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وأخيرا نقول: من الجميع الجد واالجتهاد، وعلى هللا التوكل ومنه التوفيق؛ وما  

عمال، ورحم هللا عبدا عمل عمال أجر من أحسن  ال يضيعخاب من اجتهد، وأن هللا 

  فأحسنه وأتقنه

 بين يدي المقياس

منا، ومنكم في هذا  أن تحدثنا معكم، مباشرة حول ما ينتظر طلبتنا النبالء، بعد 

وعملنا فيها وتعاملنا  ،ظروف بصعوبته عن غيره، مما عشناه من ، المتميزالظرف

نوصي بالعمل  ،غيره؛ ومن ثمةفي وألفناه عشناه  ماع ـ حقا ـإنه ظرف متميز معها؛

ي ممراته ف تنزلق أقدامنانحذر من أن و ،هعفيه والتعامل معه بالكيفيات التي يتطلبها واق

 ونجد أنفسنا أخيرا خارج الزمان والمكان. ،ومسالكه

ي لقي، كغيرها من المواد، وما نوصت  لقى وت  ت   اللسانيات، هي كيفية تتبع، ومادة   

ف عند باب هذه المادة، متسائلين عن الهدف من دراستها، به ونلح عليه، هوأن نق

وعن مجاالت توظيفها، وقيمة الفائدة منها، مقارنة بغيرها؛ ثم ما رتبتها وترتيبها من 

 ؟نتعلمها، ونقضي وقتا وجهدا فيها.بين المواد التي 

 للمادة، وتقييمها، وترتيبها في سلم المواد التعليمية في هذه وبعد هذا التقدير 

السنة، وفي غيرها، نحدد إقبالنا عليها وتعاملنا معها، ومدى مضاعفة الجهد فيها 

 واإلفادة منها. الكتسابها،

 األثر أعوذقولنا فيها، إنها علم؛ وفي و وخالصة موقفنا منها، ومن غيرها،  

علم غير نافع، إال إذا كان مالكوه  ال يوجد، وفي هذا نقول، ال ينفعباهلل من علم 

 وه وجامعوه نفعيين غير نافعين، ونعوذ باهلل من هؤالء وعلمهم وشرورهم. ومكتسب

ياس اللسانيات قواجتمعنا عليه وحوله، وهو م عم اجمعناالحديث  نعود إلى 

ـ أ  اللتعلمي تعليمي، فيهعملي، إنها مقياس علمي  فيها، لنقول ،االجتماعية سانيات ا ــ

، ومن ، وفوائد ترجىوموضوعات توظيف، تتبع وكيفيات ،مادة تكتسب االجتماعية ــ

 .العبد الجهد واالجتهاد، وعلى هللا التوفيق والسداد

المحاور الكبرى التي تغطيها هذه  فنقول ـ إن طلبتنا الكرام إلى ونعود  

تطبيقا ومطابقة لمحتوى المقررات  ،المحاضرات  قد اخترنا عناوينها ومحتوياتها

توضيحية؛ منتظرين من طلبتنا النجباء،  يلية أوية، مع تعديالت جزئية تكمالوزار

  .غير واضح هو واالستفسار عماالتدخل باألسئلة والمناقشة 
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 المحاضرة األولى
 

 مع المفاهيم والمصطلحات
ئ  اجتمنعي، متعدد االختصنصنت والخصوصينت، فضله هللا على سنان  اناإل 

في أحا  تقويم، فان  بفضل هللا، مصسنوعن وصنسنعن،  أ  صسنعهانئر المخلوقنت، ب
وأول من صسنعه اإلسنان  بسنفاه لسنفاه، وانئل تعبيره واتصنالته؛ وان  م  تلك 

يره ليشنراه إلى غليسنقل من بداخله  اواه،المصسنوعنت العجيبة لغة اتصنله وتواصله ب
 فيه.

و أواتصنالت اإلسنان  في مجملهن، إمن م  أجل تبليغه من بداخله إلى اواه،  
ل غيره، في حل مشنكله المعترضة ابي أو لمشنراةمن عسند غيره لإلفندة مسنه،  اكتانب

 سنشنطه، وان  لكل مجنل م  هذه المجنالت وايلة، خنصة مختصة بهن.
 وسائل التواصل

ذا ج ئل التبليغ واإليصنل والتواصل اإلسنانسني لغته،م  وانلقد ان   علسنن وا 
 ومعلوم أ  وانئل االتصنل والتواصل نسنت اللغة ـ في المقنبل ـ اتصنال؛االتصنل لغة ا

ن انألطراف والرأس؛ ومسنه ،بي  أفراد المجتمع عديدة متسنوعة، مسنهن اإلشنرات الجامية
 .فتي انحمرارالوجه وارتعنش الش ،نليةومسنهن االسنفع ؛انلعي  واألسنف والشفتي  ،الحاية

 وهو اثير متعدد. "1"ال من يعرف بلغة اإلشنرةثم 
ن أسنه يحي ،أ  اإلسنان  انئ  متواصل، ومفند هذا، م  جميع من اقسننهيفهم و 

سنان  بأ  اإل ،إلى القول والغنينت؛ واسنتهى بسنن التتبع تقنامه الحنجنت ،داخل جمنعة
وم  هذا  يحين حينة جمنعية اجتمنعية،إسنه نعي، انئ  اجتمنعي، وفي قولسنن اجتم

المعطى والمسنطلق، سناو  سنح  اجتمنعيي  بطبعسنن وطبيعتسنن؛ مفروض عليسنن أ  سنعيش 
في جمنعنت متواصلة متخنطبة، وفي التواصل والتخنطب تفنهم وتحنلف مرة، وتفنقم 

 ، ويحصل الجميع بابب التواصل والتخنطبوتخنلف مرة أخرى 
في و  ،فيه معنملة ،احتكنكو  اقتراب أ  التواصل ايضن، تقدم فهمسنن ممنامن  

، سنة واألماسنةاألزم المعنملة فنئدة للجميع، والتواصل يفترض أ  ياو  ماتمرا، في جميع
قرارهن واات ثبنتهن يتعذر عليهن مجتمعة، امن يتعذر الحصولغير أ  هذه المطنلب 

لى إيجند يحتنج الفرد إ ،تهذه الحنال وفي ،، فنألزمسنة مختلفة واألماسنة مثلهنوااتمرارهن
فان   ،والتحوالت المانسنية والزمنسنية والظرفية وايلة لتواصله بعيره في جميع الحنالت

المعترضنت إ  لم تك  العوارض و ظم عمعلى اختراق  ةالقندر الوايلة الصوت هو 
 جميعهن.

                                                           

في معرفة لغد الجسد،محسن عقيل، مط،دار المحجة  ،ينظر، موسوعة الفهرسة لموضوع، ي هذاللتوسع ف - 1 
 ،كنوز للنشر والتوزيع،القاهرة، ياسر حماية،مط ،فن لغة الجسد ن وينظر2212ن ،البيضاء بيروت لبنان، ط، 

 22121، ط،
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 ع  وجوده، حي  والدته وهومن يعرف فقهين صرخة عبر اإلسنان فبنلصوت 
وبنلصوت يتعلم اإلسنان ،  "2("قنل الفقهنء)يرث المولود إذا ااتهل صنرخنفيهن الوالدة، و 

 ، وبه يحناب بي  يدي هللا، وبه يبعث.يغندر الحينةوبه يتعنمل مع غيره، وبه 
المواسنع و ، م  وراء الحواجز ،يتواصل المتواصلو  لصوت، بنوم  هسنن تبي ، أ  

وم   ،بنبنلضالطنرئة اوالزمنسنية انلليل، و  نلجدرا ،الصطسننعية ااالطبيعية انلجبنل، و 
 رجح ،وم  هذه الحنالت جميعهن؛ عجز البصرأو  اسنتهنء الرؤيةعسند و ، تحت المنء

ة، ، واموا التواصل بنلصوت لغاإلسنان  ااتعمنل الصوت اوايلة للتواصل مع غيره
 .سنسنن سنعسني الصوتإوم  هسنن أيضن سنتفق، على أسنسنن عسندمن سنقول )لغة( ف

 التواصل الصوتي
 

سنمن سنقدمه  ال سنعسني (صوتي)لمن سنقول  االاتغسننء ع  غيره م  وانئل التواصل وا 
ي مانعدة للصوت ف مؤدية لوظيفة التواصل، عليهن مع إمان  بقية وانئل االتصنل

و العجز أامن يما  أ  تكو  هي الرئياة في حنل فقدا  الصوت،  ،التبليغ واإليضنح
 .، انلصمم والباميةجامنسن ع  التصويت لعنهة

قرارسنن و  ربهن أصوات، يعب) هنحي  قرروا أسن القدمنء،،بنعتراف بن  اللغة أصواتا 
أي  (قومصوت و )والالفت في هذا التعريف مفردتن ، همن " 3("ال قوم ع  أغراضهم

إلسنان  صوتي؛ ولصوت ا  اللغة في أصلهن وحقيقتهن تعبير وياتفند مسنهمن، أ جمنعة،
وم   (المرء مخبوء تحت لانسنه)ي وظيفة اللان  وأهميته قنلوا: وايلة هي لانسنه، وف

ل سنوع أي أ  ا (ال لان  بإسنان )هسننك، اكتاب مفهوم اللان  قيمة وظيفية فقنلوا: 
 غيره،  م  لغة يتواصل بهن معانوي إسنانسنن، وأ  الذي يعرف أكثر م  التعبيرالصوتي، ي

ن وم  ثمة، اموا اللغة لانسن؛ بتسنوع من يعرفه م  لغنت ،شخصينته متسنوعةيضحى 
 ناي ــ وهو جمع خنص عير قي وقنلوا: في جمعهن وتوظيفهن، أْلُاسنًن وألُاسنية ولانسنينت

 على غيره.)لانسنينت( وقد غلب المفهوم األخير
ومن امعسننه م  أانتذتسنن، يتقدمهم المرحوم، عبد الرحم  حنج صنلح ـ وأسنن مم  

جزائري االسنتانب، أسنشأه المختصو  ليميزوا به ـ أ  مصطلح لانسنينت،  "4"تتلمذوا عليه
 أي من هو مسنطوق بي  مجنلي  لغويي ، واحد يبحث في اللغة م  مسنظورمن هوانئ ، 

م  حيث هي سنصوص،  يتعنمل مع اللغةعملي وظيفي، ويامى اللانسنينت، وآخر 
لغة لمن يسنبغي أ  تكو  عليه، ويامى فقه اللغة، امن قنلوا فقه اجعل اللغة في  نمبتغنه

هم فقه ، وم  ثمة، امى بعضيهتم بنلسنص الماتوب، واللانسنينت تهتم بنللفظ المسنطوق 
 اللغة لانسنينت السنص.

غزا الانحة العلمية والتعليمية، وتواع  (اللانسنينت)أمن في زمنسنسنن، فإ  مسنطوق 
لى ال مجنل وميدا ،  مجنله وامتدت فروعه، حتى سنابوه إلى ال مسنطوق ومرقوم، وا 

                                                           

 . أبو بكر جابر الجزائر  منهاج المسلم -  2

دار الهدى للطبنعة  علي السنجنر، مط،محمد ، تح، 33، ص، 1 ،، الخصنئص، جعثمن  ب  جسني ،بو الفتحأ - 1
 3 م1591، 1وت، ط،والسنشر، بير 

أحمد محيوت، وبوجبير عبد الحميد، في جنمعة الجزائر رفقة جمنعة أتذار مسنهم  07/ 95ان  هذا في اسنتي  -1
أ على أ  ياأل الحنج صنلح، إال بعد وماعود أحمد، واشرود زبيدة، وبنسني عمير، وغير هؤالء مم  ان  اليتجر 

 إعمنل سنظر وتشنور، لخنصية من ان  يتمتع به الحنج صنلح م  هبة
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ل م  شأسنه. ق، فتواع مجنله، وتدخلت وظنئفه، و اسنن لكل درااة أدبية إسنانسنيةوجعلوه عسنو 
 من هي اللانسنينت؟محّير، وهو  اسنشغنل فاري مسنهجي ،ويبقى بعد هذا
سنجم ع  امتداد مجنل المصطلح وتواع صالحينته، تفايرات وظيفية متسنوعة لقد 

قترب لئ  اوتتبنعد ع  بعضهن في التحقيق، و  ،تقترب م  بعضهن في المفهوم
على تحديد  فلم يتفقوا ،اللغة وهوظيفة العنمة للمفهوم ومجنله، المختصو  م  تحديد الو 

يما  تاجيله اعمل  ، وممن، وموضوعنتهن وماتوينتهناللغةمجنالت حدوده داخل 
فيمن على اختالف وتفنوت  "3"نهي مبندئه ،في تحديد وظيفة مصطلح لانسنينت ،إيجنبي
 .بيسنهم

التفنق عليه، بي  المختصي ، هي مبندئهن، وقد حصروهن ـ بعد وممن تم شبه ا
" 5ألي ـ في اتة وهي: الشمولية، واالسناجنم، واالقتصند، واالكتانب، واإلسنتنج، والعالج"

فردات ، وقد ذهب البعض إلى تجميع مثم اختلفوا في تحديد المجنل الوظيفي لكل مفهوم
 ومن سنراهن انفية في الموضوع.  "6"ينتمتفنوتة متسنوعة، في فقرة رآهن تعريفن للانسن

وممن توصلسنن إليه ـ سنح  ـ اتعريف وظيفي وصفي للانسنينت، م  خالل ربط 
 ي:هو ربع مراحل أفي جمعسننهن  المسنطوق بنلميزا  الصرفي،

 ، باار الفنءلانسنينت = ِفعنلينتحيث في الميزا   ةوضع المفرد ـ
 وغيرهن عصنمينت جدارينت، = وظيفين. لانسنينتمثيالت المفردة ـ 

 في معسنى مخصوص صفة سنوعية خنصة تمنثالتـ المعسنى المشترك للم
عمل سنوعي  )لانسنينت( هوسنصل إلى أ  معسنى ،وم  بعد هذه المراحل جميعهن
 خنص في مجنل الدراانت اإلسنانسنية

بداء هذا جهدسنن، عرضسننه   هو الرأي فيه، وم  هسنن، ليسعلى غيرسنن، لمسننقشته وا 
سنمن هووأ  االتفنق صع، تعريف متفق عليه وصيف م  ت ب وبخنصة بي  اللغويي ، وا 

 ، بي  مفردة لانسنينت وغيرهن، ممن شنراهن في الميزا  الصرفي،خالل التوظيف المشترك
وزسنن، حددسنن المعسنى المشترك بيسنهن، واتخذسنن هذه المراحل طريقة لتحديد  المتمنثالتوم  

 إلى عالقة مسنطوق لانسنينت مسناوب معنسني المفردات صرفين.وم  بعد هذا سنسنتقل 
 جتمنعية()االإلى غيره 

 
 االجتماعية                            

وهذا ين؛، اجتمنعهسنن ـ اختصنصن توصيفين وظيفين،  ـمفهوم اللانسنينت كتاب ا
م   رهمغنير لغي، يختص بتعريف وم  ثمة في معزل ع  غيره؛التخصيص يجعله 

ى اللانسني ية بربط المعطيل فيه )تهتم اللانسنينت االجتمنعحيث المجنل والوظيفة وممن ق
 ،مرتبطة بنلطبقنت االجتمنعية ،انليب معقدةأ، فنللان  له بنلظواهر االجتمنعية

ياابهن  ،رى خألى إواسنتقنل الكلمة م  بيئة  ،وااتعمنله ياو  وفق المجنالت االقتصندية
 ،غوي لهن في تشايل السنظنم الاتصنل األلا  ودور  تبرز قضية ،معسنى جديدا، وم  هسنن

ولذلك  والدخيل المعجمي... ،األالوبي والترايبي ،ممثلة في التداخل ،والمعجمي للان 
المواقف و  ،االزدواجية اللانسنيةهو البحث في ،انسنينت االجتمنعيةلفإ  مجنل اهتمنم ال

ام ااتخدو  ،والتخطيط اللانسني للمجتمع ،والتقييس ،ناة اللانسنيةيوالا ،اللانسنية
                                                           

 ...1علما للغة ج،ينظر ريمون طحان. ،للتوسع في هذا -  5
 ،دار صفا للنشر والتوزيع، عمان ،مط 126ديثة، ص،حالقادر عبد الجليل، علم اللسانيات ال ا، عبدينظرفي هذ -  6
 2222، 1 ،ط
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وم   "7"(....وأابنب تحول اللان  في المحندثة اليومية ،الماتوينت اللانسنية في التعليم
يجند تعريف إتخبط في الشيء واحد وحيد وهو ، للانسنينت االجتمنعية يظهر هذا التعريف

 إ دقيق محدد للانسنينت االجتمنعية.
 

 التعريفمع 
نب م  ب وانسنيي ، وهللالقد اسنطوى هذا التعريف، على مجمل آمنل وتطلعنت  

ذا ط يجمل موضوعنت لغوية  هسنجد ،أبعندهحنولسنن حصرأهم من لب منال ياتطنع، وا 
سنحنول حصر بعض  ،ع ذلكمفي مطلب واحد، ياميه لانسنينت اجتمنعية. و  ،عديدة
 .ومجنالتهن م  وظنئف اللانسنينت االجتمنعية من هو

لمعطى ا أسنهن تربط ،ةالتعريف الوظيفي للانسنينت االجتمنعيلعل أهم منجنء في 
ط واالزدواجية، والتخطي اللانسني بنلظواهراالجتمنعية، وم  ذلك، التعددية اللانسنية،

وم هلى المفإوسنعود  ،اللانسني الايناي. وتبقى مفنهيم أخرى تهتم بهن عموم اللانسنينت
 ، ليتبي  أمرهوهو مفردة اجتمنعية ،وسنربطه بنختصنصه المجهول ،االصطالحي

 الوظيفي.
 ،ربط المعطى اللانسني بنلظواهراالجتمنعية، أي أ  اللغة :قوله ،الفتن هو ومم
ليه، وم  هسنن ،ـ أيضن ـوهي اللان   يما  ،تعتبرماابن اجتمنعين، فهي م  المجتمع وا 

تحديد عالقة أي تعبير لانسني بماتابنت جمنعة تربط بيسنهن عالقة إسنانسنية، وم  ثم 
 تعد اللغة الصوتية وايلة عالقنت 

 تماع والتجمعاالج
بمفردة ـ اجتمنعية ـ فتقيد المسنطوق اللغوي، واختص  ،مسنطوق اللانسنينت اقتر  

( ـ اجتمنعية ـ هذه المردة الثالثية لتي أصلهن ثالثي )جمعبنسنتانبه إلى  المجنل الوظيفي
 ؛لف في البدايةاألجتمع ـ بزيندة حرفي  وظيفيي  همن، تواعت تشايلتهن إلى الخمناي ـ ا

 غييرولهن وظيفة مهمة في ت ،زيدت التنء بعد الفنءامن  غير لغوية؛ ة سنطقيةوله وظيف
غيير في ال ت :الصرفي، وفي ذاك قنل الصرفيو   لميزا  االمفردة م  وجهة سنظر  معسنى
 يترتب عليه تغيير في المعسنى. ،المبسنى

 مع وظيفة الميزان
 ،ضهنمفردة اجتمع، أصلهن جمع، ومعسننهن اللغوي، تقريب انئسننت م  بع

فردة وقد اسنتقلت الم ، وغيرهمن؛ع الحطب والمنل، اجمْ وقاراُ  المغلوب على أمرهن، قهراً 
في و  لتتولى وظيفة جديدة، ،إلى مان  جديد خمناي ـ م  مانسنهن األصلي ـ الثالثي

 ل ع  هذه الوظيفة الجديدة بنلمقنرسنة بغيرهنأوظيفة، ولسنا المان  تغيير تغيير
مزة وهو ه ،زيندة حرف مبسنى ،األولىثالث تغيرات،  مفردة ـ اجتمنعية ـ فيهن

 نلحرف معسنى، والثنلثة اسنتق هيو  في واطهن، زيندة التنء ،والثنسنيةفي أولهن،  وصل
م  الفعل إلى المصدر، وهسنن منثلت صيغة ـ ِاقتتل ـ وصنرت صيغتن ـ اجتمع  المفردة،

    ته.وفي وظيف ،واقتتل ـ متمنثلتي  في الميزا  الصرفي
 :قلسنن إذالتي أصلهن ـ قتل ـ ف ،اجتمع ـ لسنتحدث إلى صيغة اقتتل ـترك صيغة ولسن

ان  المعسنى المحصل، أ  القتل وقع على الذئب، بدو  مشقة،  (قتل الصيند الذئب)
ذا قلسنن  ذئب ، وهو مقنومة الفي األمر جديد، بزيندة األلف، ظهر (قنتل الصيند الذئب)وا 

                                                           

باختصار وتصرف، منشورات االختالف،  22،ص ،مفهوملسيس اأخليفة الميساو ، المصطلح اللساني، وت - 7
 2213، 1ط، ،الجزائر
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شنراة، تفيد الم ،عسنى هذا، أ  األلف في واط المفردة؛ ومللقنتل أخيرا، المقتولوهو ـ 
يد الرغبة في الشيء، ففي قولسنن عّلم، واّلم، وحّا ، سنفهم معسنى وقوع فأمن التنء فهي ت

ل ااسنصب  ،، أي أ  العلم والحا  والفهموقوعن طبيعين، آخر على شيء ،منشيء 
 .اسنصبنبن عندين م  فنعل على مفعولمسنهم 

قل وتحا ، ياو  المعسنى اسنت ،وتكلم ،تنءـ وقلسنن ـ تعلم ـغة أمن إذا أضفسنن للصي
 لغنية،ارغبة في حصول  ،لى المفعولع م  الفنعل يطهلم  مجرد اسنصبنب العمل وتا

 أي أ  لكل م  المتعلم والمتكلم والمتحا  رغبة في حصول الفعل.
معسنى لسنعود إلى صيغة ـ اجتمع ـ الممنثلة لصيغة ـ اقتتل ـ فسنجد ام  بعد هذا، و 

م   ،فيهن مشتمال على رغبة في حصول الشيء وهو: الجمع المطلوب المرغوب فيه
 .ويصبح مفهوم مفردة اجتمنع أسنه سنظنم وتسنظم إرادي مطلوب المجتمعي ،

 في التعامالت االجتماعية
في سنفوس  ،من ألمر ،اسنتظنم مطلوب مرغوب توصلسنن إلى أ  االجتمنع هو

 ؛تحقيقهنياعى ل وغنية اد المجتمعي  فنئدة يبتغيهن،المجتمعي ، وأ  لكل فرد م  أفر 
بنت لكل فرد م   ،ومن دام اذلكن؛ سنفعي ناسنتظنم ،يضحى مفهوم االجتمنعم  ثمة، و 

إلى  ياعى ذاك جميعه، وم  ممن لغيره؛رغبة في الحصول على فنئدة أكثر  ،أفراده
بتفنوت  ،متفنوتة سنفعيةإيجند وايلة يبلغ بهن مقصده، وتصبح العالقة بي  أفراد المجتمع 

 على الغير وهي اللغة. امتالك وايلة التأثير
 لغة المجتمع

اللغة ـ على من ابق تقديمهن ـ هي الوايلة الوحيدة المثلى للتواصل بي  األفراد، 
نئ  بيسنهم، من هو اعتكو  مختلفة متفنوتة بتفنوتهم، ومحصورة في التعبير  ،وم  ثمة

تواع الحنجنت واثرتهن، وأ  عدد مفردات اللغة في أي وم  ثمة أيضن يتواع مجنلهن ب
 .وسنوعنً  نً مجتمع، متانوية مع ممتلكنته امّ 

لألاد   إإذا عدسنن لقنموس اللغة العربية، سنجد فيهن أامنء مختلفة متكررة، يقنل 
ذا تدبرسنن علة الكثرة والتكنثرفي  ألف اام، وللعال منئة اام، وللايف منئة اام وهاذا، وا 

ح لديسنن رأين ، أولهمن: أ  الحينة لذلك الزمن  والمان  انسنت تقوم على هذه ترج  امنء األ
بحاب الحنجة إليهن، وثنسنيهمن: أ  داخل هذا المجتمع انسنت  العسننصر فاثر ذارهن

مختلفة االسنتانب، وان  لكل جمنعة آلينت التواصل بيسنهن في حنل عزلتهن  تجمعنت
 .برز اسنشغنل وهو:من الجديد في الجمع الجديد، ويحنفظت عليهن عسند التجميع الجديد

وف الوقيسنبغي أ  تعمل على  ،سنصل إلى أ  اللانسنينت االجتمنعية ،وم  هسنن
ذا ان  عسند البحث عمن على الماوسننت األصلية األاناية للمجتمع القنئم، ثم من 

وبمن ذا  ،المسندمجة في الجمع الجديد، وعمن ذا تخلت ،الجمنعنت الفرعية الصغرى 
 وأابنبه ومبرراته. ومن هي علل ذلك ،حتفظتا

وأ  تبحث اللانسنينت االجتمنعية، على اسنفع الوانئل التي ترقى بلغة التخنطب 
نلية الح اللغةالحنلية لدى المجتمع الحنلي إلى من هو أرقى وأامى وأسنفع وأ  تجعل 

ع  ال تطلعنت مجتمعهن ورغبنته، وأ  تواع م  مجنالت  قندرة على التعبير
الاتعمنل المندي والفاري، وأ  تتقبل من عسند غيرهن، ممن ليس عسندهن بعي  ثنقبة وفار ا

خضنعه للخلفينت الذهسنية الاالمتلقيوقند، وأ  تكو  قندرة على تسنقية  صالحه وا  نئدة ، وا 
 ، لسنسنتقل إلى الثنسنيةالمحنضرة األولى سنسنهيوبهذا  عسند مجتمعهن.
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 تسنبيهنت وتوجيهنت: 
   ثم يحنول إعندة عسننويسنهن الرئياة، بتدبر وتمع يقرأ الحنضرة على ال طنلب أ ،

 أ  ياعى أخيرا إلى ااتحضنر أهم عسننصرهن واإلجنبة عسنهن.
  لمصندر اعلى ال طنلب، أ  يعمل على ترايز معنرفه، وتسنويعهن بنالطالع على أهم

 .يغيرهن ممن له قدرة على لوصول إلالوارد ذارهن في هوامش المحنضرة و  والمراجع
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 المحاضرة الثانية
 في االتصال والتواصل

 
تحدثسنن في المحنضرة األولى، ع  المفنهيم والمصطلحنت، وم  ذلك مفهوم 

 ،صنبهصال مختفينته، وان  حديثسنن موجزا، على أ  سنخصص له حديثن مالتواصل وآل
هذه المحنضرة، سناعى إلى ربطهن بانبقتهن، واذلك سنفعل وسنتعنمل مع جميع في و 

 المحنضرات، حيث سنراعي التالال والتتنبع والتكنمل بيسنهن
وفي هذه المحنضرة التي سنخصصهن للحديث ع  التواصل سنتعنمل معه اغيره 

الثة ثلتعريف والتوصيف ثم التوظيف، وحيسنهن يتبي  أ  هذه المفردة، هي م  حيث ا
ومعسننهن العنم بلوغ المطلب والمسنتهى م  ال )وصل(  ماوسننهناألصول عسند الصرفيي  

 فهو وصول. بلغ مسنتهنهشيء 
زيندة التنء ب ،واسنتقلت م  الفعل الثالثي إلى الخمناي مفردة ـ وصل ـ ثم تسنوعت 

 ،ةواسنن في المحنضرة الانبق فصنرت )تواصل( ،لف في واطهناألفي أول الصيغة و 
هي  وظيفتهن التي ـ حيسنهن ـ وانسنت التنء مسنهن، وأوضحسنن ،تحدثسنن ع  وظنئف الزيندة

 الرغبة واإلرادة.
ي حاإمن  ،تقنربأسنه  على ،معسنى التواصل ـ م  جديدـ هسنن  يما  أ  سنحصرو 
لي ، وق. بوايلة متفق عليهن بي  المتواصأومعسنوي عقالسني، ب  انئسني  فمن ف جامنسني،

ذا قلمن وايلة انقسنن التدبر إلى أسنهن عنمة مطلقة مختلفة، ويصبح ال من يقيم تالقين  ،وا 
 يامى وايلة تواصلية. بي  انئسني  فمن فوق، حاين أو معسنوين

ففي مجنل البحث والدرااة، يسنبغي أ   ،إذا انسنت الوايلة ـ هسنن ـ عنمة مطلقة
 ؛الوايلة وماتعملهن، واذا الموضوع والموضعمراعنة والتحديد يقتضي  ،تقيد وتحدد

القن ، اسنطوم  ثمة، يسنطلق الحديث ع  الوايلة محددا المسنطلقنت والمراحل والسنهنينت
 .م  المتواصلي 

 المتواصلون 
ى ، ومن فوق االثسني  ياميعسني وجود انئسني  فمن فوق ـ امن أالفسنن ـ التواصل 
، م  غير األصوليي  الذي  يرو ، أ  الواحد مع الواحد يي  العربالغو جمعن عسند معظم 

واإلسنان  اجتمنعي بطبعه، وممن  ،الفرد هسنن إسنان و والجمع التقنء أفراد،  "8"يعتبرجمعن
سنتهين م أسنه )انئ  مفار( والتفاير يقتضي التقدير متبوعن بنلتدبير ،يتصف به اإلسنان 

ئيان  يشترط في المتواصلي  شرطن  ر  جميعه، وفوق هذا لمعبر، اعمن فار  تعبيرالإلى 
 ـ على ـ األقل.
ن آلية عليه، وثنسنيهم ـ متفقمشروع ـ في رأي المتواصلي  مشترك هدف  :أولهمن

ذا حصل للمتواصلي  هذا  الشرطن ، أما  تامية الم عي  متجللواصل متفق عليهن، وا 
 ، على اختالف وتفنوت، بي  ماوسننت المجتمعنت وتسنوعهنمجتمعن
 

 المجتمع
، إلى سنقطة االسنطالق، الماجلة المحددة لهذه أو توصلسننهن سنح  وصلسنن، 

لى أ  إ ،الدرااة، وهي )المجتمع( م  قولسنن لانسنينت اجتمنعية، وأشرسنن م  قبل
 ـ المانسنيـ  :نمسنه ،تقنربي  أبعند أيضنمولهذي  ال ن،أو فاري نجامنسني نللمجتمعي  تقنرب

                                                           

 ومن بعدهن 011، ص، 1حانم في أصول األحانم ج،اإل ،آلمدي، يواف آيسنظر في هذا -  8
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مثل مجتمع جزائري  ـ الوطسنيـ ريفي، ومسنهن  ي أواقولسنن مجتمع صحراو  ،الجهوي 
 ت.اسنتانب إلى القنرا ؛ وهوفريقي إاينوي، أوروبيإاقولسنن مصري، ومسنهن ـ القنري ـ 

مايحي، أو  ـ اقولسنن مجتمع إاالمي، أو عقدين ديسنينـ وقد ياو  االسنتانب 
 سني، أوأوا في مثل: مجتمع شيعي، ـ مذهبينـ وقد ياو  االسنتمنء يهودي؛  أو سنصراسني،
 في مثل، صفوي، وقدري، وشنذلي. ـ طنئفينوقد ياو   مجتمعن ـ  أبنضي.
نلي اقولسنن: مجتمع رأامـ  اقتصندينومبتغنه سنفعين ـ وقد ياو  هدف المجتمع  
أو ،اقولسنن مجتمع ملكيسنظنمن وتسنظيمنـ ايناينـ وقد ياو  االسنتمنء  وشيوعي،
 .عليهن من يسنطبق على هذهغير هذه، يسنطبق أخرى وهسننك تجمعنت .جمهوري 

ومن سنريده م  هذا العرض واالاتعراض ألسنواع التجمعنت والمجتمعنت أ  لكل 
نم، عمسنهن جزئ خنص، وجنسنب الي  متسنوعة جنسنبجمع وتجمع وايلة تواصل سنوعية 

أ  لكل مجتمع وانئل يعمل بهن، وآلينت ياتخدمهن، وأفانر يهتدي بهن، ومعنمالت  حيث
 حينة يومية يحينبهن، ولكل مفهوم والة تعبير يعبر بهن.  متعنرف عليهن، وسنمط

يوصلسنن هذا العرض والتتبع إلى القول، بأ  لكل تجمع وانئل تعبير، يتواصل 
بهن أفراده، ومعلوم أ  األفراد مهمن اتحدوا وتقنربوا م  بعضهم تبقى خصنئص وميزات 

ة ذات الطنبع ه السنوعيهسنن يصبح لكل فرد وايلة تواصل فرد. وم فردية يختص بهن ال 
 تربطه بغيره عالقة أو عالقنت. الشخصي، ولك  ال فرد

 
 عالقات االنتماء

هذه المجموعنت، التي قدمسننهن ـ على قلتهن ـ هي العنملة في تكوي  اللان  
امى االمن، ، يتن  ـ واحد فردي ذاتيغوتشايله وتسنويعه، فال مجموعة لهن تعبيرا  ـ ل

والجميع آلينت تواصل، وفي ، وثنلث جمنعي يامى لانسنناجتمنعي يامى لغة، وآخر 
االتصنل وانئل ل ، اختالفوالحنالت ،والمواقف ،والغنينت ،اختالف المطنلب

  التواصل.  و 
يؤثرالفرد في المجتمع ويتأثربه، بحاب الشخصية والمانسنة،  ،وفي ال الحنالت 

حباتهم، و  ،همأئاد وتأتشواهد على ذلك، م  لثغة أفر  ،وفي تنريخسنن العربي اإلاالمي
  ومسنهم م ،ومع أسنهن تعد م  عيوب الكالم وأمراضه، فقد حفظهن الحقو  واجلوهن

 .قلدهن ليثبت اسنتمنءه إلى م  رآه قدوة ومثنال
 

 لتعبير االجتماعيا
ب، أمن عنم عسند اللغويي  العر  أل  مفهوم التعبير سنقول ـ هسنن ـ تعبيرـ بدل لان ،

المفنهيم عسند الداراي  المعنصري  العرب، فهم يطلقوسنهن فهي مختلفة  ،مفردة لان 
اموهن علمية، مع  ،عملية واقعية يتعنمل مع اللغة م  وجهة سنظر ،على مسنهج حديث

نه شبه ولكسنهن في اتج ،حتى عسند القدمنء العرب ـ تعسني مطلق التعبير لان  ـأ  مفردة 
أي تشنجروا، ويصبح  (تالا  الرجال ، أو تالا  القوم) حي  يقولو   مذموم، فهم

 صوب معسنى التشنجر. تجهنمفهوم التالا  م
وسنعود إلى مسنطوق التعبير، وسنخص به االجتمنعي، الذي يعسني ايفينت تواصل 

عسند جمنعة تربطهن عالقنت ممن اقسننه م  قبل، وهسنن يتدرج بسنن الحديث إلى  ،معلومة
فقنلوا:  ،الداراي  العربظنهرة اجتمنعية، انلذي أطلقه عليهن بعض  القول إ  التعبير

 اللغة ظنهرة اجتمنعية، وهم يعسنو  بذلك ايفية التواصل مطلقن.
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اإلسنان  مصسنوع وصنسنع، وممن صسنعه ) ،قلسنن في مطلع المحنضرة األولىلقد 
وهو  ،سنان م  صسنع اإل ومفند هذا، أ  التعبير (اإلسنان  لسنفاه بسنفاه، وانئل تعبيره

ي فالمختصة بنلبحث لى السنظرينت اللغوية إد سنعو هسنن، ولك  ايف تم ذلك؟  ؛اذلك
 .(سنشأة اللغة)

 نظريات النشأة
سنجد  ال التعبير ـ ، ـلى السنظرينت اللانسنية المختصة في سنشأة اللغةإعسندمن سنعود 
يفية جميعهن تهتم بنلبحث ع  ا ،أل  سنظرينت سنشأة اللغة ،مبنشرة ،فيهن من يفيدسنن هسنن

سنبحث ع  ايفية ربط األامنء ـ هسنن ـ وسنح   "9"سنشأة األصوات الدالة على المعسنى
ك الكنئ  ذلاواء ان   ،ل من يهتم بتحديد معسنى الكنئ ا ،بنلمامينت، وسنعسني بنألامنء

 م  أم أداة ة م  صفنتهن،صفأم  هن،م  أفعنلأم فعال  ،م  أانء لكنئسننت عنمنً  اامنً 
  سنن سنتخلص مأحصيسننه؛ وم  ه اللغوية التي يفوق عددهن أربعمئة في من األدوات

 االعتسننء بسنظرينت اللغة وسنبحث ع  مالك جديد غيره.
 صناعة التعبير

ن ثالثة مسنه األولى،م  مبندئ اللانسنينت الاتة التي أشرسنن إليهن في المحنضرة 
وهي: مبدأ )االكتانب واإلسنتنج، والعالج( وهذه المفنهيم  ،مبندئ مهمة ومفيدة لسنن هسنن

يعسني  ،انبتأكثر البحث والدرس اللانسني، أل  االكاالصطالحية الثالث يقوم عليهن 
و مبدأ يهتم هوم  ثمة، ف ؛، والتسنظيموالتخزي  ،والتحصيل ،االاتقبنلالتلقي و  نتايفي

   جميع عملينت التعليم.م  ثمة، و  ،والتذاري  ي بنلسنشنط العصبي، والفار 
في ايفينت التعليم،  والمبدأ الثنسني، اإلسنتنج، وموضوعه األاناي البحث

والتحصيل، والتماي  ومسنه جميع عملينت اإلرانل، واإلبالغ، واإليصنل، و ال سنشنط 
 .مرال، إلى الثنسني إرانال مطلقن يسنتجه طرف واحد

ح، التصحي وعملينت أاناًن، بايفينتفيهتم  (العالج) المبدأ الثنلث، منأ 
جي؛ وهذا جميعه والتعليل، والسنقد المسنه والتحليل، ،التعليمو والتقويم، والتصليح، والتقييم 

وهسنن ن فوق.فماجتمنعيي  ـ االكتانب، واإلسنتنج، والعالج، ـ عملينت تواصل بي  انئسني  
يطرح اؤال في مجنل التواصل واالتصنل وهو م  أي  يبدأ التواصل وأي  يسنتهي 

 وايف،
ن أربعة هالتواصلي بي  المرال والمتلقي، وفي سنحتنج إلى رام خطة للمانر هسنن
،المرال والمتلقي والقسننة السننقلة والرانلة المسنقولة  وهي أاناية واجبة لحضور عسننصر

  "10"يالتواصل اللغوي في من يل م رامن لمانر لجميع، وللتوضيح سنقدثم العالقة بي  ا
 
 
 
 
 
 

                                                           

 9  امج الوزارية للجنمعة الجزائرية، صالمقررات الصوتية في البر  ، اعند باسنناي وماي درار،يسنظر في هذا -  9
 311713ن، مط، دار ام لكتنب ماتغنسنم، ط، ومن بعده

  96للتواع في هذا، يسنظر، اعند باسنناي وماي درار، المقررات الصوتية، ص  -  10



17 
 

 
 

 حلقات التواصل اللغوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 في هذا الرسم

لتواصلية ومنتهاها، وأنها كلها تنطلق من يظهر جليا للمتتبع منطلق العملية ا

ا هو والجديد هن العقل وإليه، تحت توجيه ورعاية وعناية وتفعيل األعصاب الكالمية،

مالحظة تسمى الترجيع أو التردد، حيث يصبح المتلقي مرسال والمرسل متلقيا، وهذه 

 ىالصورة هي التي تعطي لوسيلة الواصل مصطلح الكالم وكل إرسال يتوقف عل

قول، ومثله ما نتلقاه من  وإنما هو "11"يسمى كالما المرسل، أو ينتهي عند المتلقي ال

 .نتواصل معه المذيع في التلفاز فهو يرسل ونحن نتلقى ولكننا ال

هنا نصل إلى موضوع جديد وهو ما ذا يرسل المرسلون وما ذا يتلقاه المتلقون، 

الح والتصحيح والتجديد والتمديد وأين يكمن الخلل واالختالل وما هي كيفيات اإلص

 في المعطيات والمنتقالت، وهذا موضوع المحاضرة الثالثة

 

 

 

 

                                                           

 ومن بعدهن  07ص، ،راجع اتنبسنن مالمح الداللة الصوتية في الماتوينت اللانسنيةي ،ـ للتواع في هذا  11

نمعال المتكلِّم ا   

أعضنء  العقل
 األذ  السنطق

 الالة األعصنب الالة األعصنب
 التحول إلى السامع

 التحول إلى المتكلِّم

 العقل
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 تذكير وتنبيه                            

 التوصيات والتوجيهات المسجلة في المحاضرة األولى. ال ننسىـــ للتذكير، 

ف ـــ مع كل االهتمام بما في المحاضرة، فال بد من توسيع المعار 
 والمعلومات باالطالع على ما في المراجع المختصة.

 بعد كل محاضرةبنفسك،  سكفتختبر نـــ  حاول أن  

غيرك في الموضوع، وحاول أن تبرز مدى فهمك للموضوع، مقارنة  ـــ ناقش 

 مع ما تسمعه من غيرك، ومنه تقيم نفسك في المحصول

كم، كل ما انغلق على فهم* أخيرا، اتصلوا بنا في كل ما استعصى عليكم، وفي  

 فنحن في خدمتكم وهللا المستعان
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                      واألدب العربي  قسم اللغة

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكي درار: أ. د. أستاذة املقياس

 

 لحاتالمفاهيم والمصط: الثالثةالمحاضرة 
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 المحاضرة الثالثة
 في المبادئ اللسانية

ننطلق ـــ في هذه المحاضرة وفي غيرها ـــ من فكرة أساسية وهي، أن لكل  

ظم خطة يلتزم بها، ومسارا يتبعه، وكيفية يعمل في ضوئها، ونتائج وأهدافا عمل من

 .أو مجزأةتحقيقها كاملة  إلى وغايات يتصورها، ويسعى جاهدا

ـ كمفهوم ومصطلح ومنطوق عام دال، له كل ذلك، ويطمح   ـ لسانيات ــ ومفردة ـ

رة األولى، مع إلى ما فوق ذلك؛ وقد وقفنا عند هذا المفهوم االصطالحي في المحاض

المفاهيم؛ وبذلنا جهدا في تقريبه وظيفيا من الباحثين، وبخاصة الطلبة الدارسين، وإن 

كان هذا المنطوق علميا عمليا ــ في زعم الكثير ــ  فينبغي على الجميع أن يقدمه لغيره 

بالنظر إليه من حيث وظيفته، وموضوعاته، ومواضع توظيفه، وكيفيات تبليغه، 

 كينه من متلقيه.وإيصاله وتم

إلى اللسان، وتنمي إليه لغويا، لتعود إليه  ـــ تنسباللسانيات ـــ كمطوق لغو   

ن مغرمي ،التراكيب دون هدف وظيفي من الوقوع في تدوير ومن ثمة نحذر وظيفيا؛

تماع اللسانيات االجتماعية، وعلم االج) ــ بفنيات اللسانيات التوليدية التي من تنويعها

 ننشغل بالمفيد وهو، تحديد معاني المفردات في التراكيب وفي السياق، والو (اللساني

 ، مهمة البحث والباحث في الموضوع.ونتناسىننسى 

ــ في مجمل معانيه الوظيفية ــ كيفية  بالقول، هونعود على منطوق اللسانيات  

وتحت  ،وظيفتها وتوظيفها بالنظر إلىاالليات، تندرج تحتها كل  ،ومفردة كيفية ؛عمل

 ،يندرج منطوق المنهج والطريقة والتقنية والفنية ــ كيفية ــــ المفهوم الوظيفي لمفردة

 الجميع تحت مطلب وطلبات االكتساب واإلنتاج والعالج. ينضو اإلجراء، ثم ف

لمفردة لسانيات، وها نحن  هذه أهم تعريفات المفهوم االصطالحي الوظيفي 

يثنا عن اللسانيات االجتماعية، ولكن ما ابتغيناه من هذه نلتقي معه للمرة الثالثة، في حد

اللقاءات، لم ندركه بعد، مع أننا أوردناه في عنوان المحاضرة، وهو مبادئ اللسانيات، 

 ولذلك نعود إليه لننطلق منه إليه من جديد 
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 المبدأ

قلنا في بداية هذه المحاضرة، كل عمل يسعى إلى تحقيق هدف ومسعًى؛ وقلنا  

وهو " يتبعها وغاية يبتغيها، وعنوان هذه المحاضرة 12يضا، لكل عمل خطة"أ

، ومن المفاهيم اللغوية، أن المبدأ يكون في أول األعمال، ونحن نتكلم عن المبادئ

 أال ترانا نخلك؟ الغايات، وهي في نهاية األعمال،

 هاالمبدأ ــ هنا ــ هو شبه جواب عن سؤال خفي، فعندما نقدم الخطط ونضع ل 

مراحل إنجازها ونحدد أهدافها وغاياتها، نسأل أنفسنا بقولنا كيف نبدأ؟ ومن أين؟ 

فيكون الجواب من هنا؛ ومفردة ــ هنا ــ هي تحديد نقطة االنطالق المنظم المنتظم في 

 حلقات لتحقيق الغايات.

وكمثال عملي علمي على ذلك، أن طالب بحث في رسالة علمية أكاديمية، ــ ماجستر، 

ـ قبل الشروع في البحث يضع خطة العمل ويعرضها على المشرف لالطالع دك توراه ــ

 وتعديل ما يعدل منها، ثم تتم الموافقة عليها.  ،ومناقشة الطالب فيها ،عليها

، ومما اينزو  الطالب ليحدد المراحل الجزئية التطبيقية للمتفق عليه ،وبعد هذا 

تصور فصول، وحينها يالبواب واأل هييها تطبيق الجزئيات المتفق علليضعه الطالب 

ي لكلالى نهايته، وبعد التصور النهائي إالطالب الباحث مسار بحثه من بدايته 

 .للموضوع، يبدأ في اإلنجاز

والبداية في إنجاز كل موضوع، تكون من نهايته، فبداية إنجاز الرسالة العلمية  

ريا؛ وهكذا نحن هنا، تصورنا عمليا، المنتهية فك غير المنجزة تكون من فهارسها،

 .اللسانيات كيفيات عمل، ولما كانت كذلك، كان لها صورة في أذهاننا

مما اتفق  لكن ما نقدمه ــ هنا ــ ليس من ابتداعنا، وال من اختراعنا، وإنما هو 

على معظمه اللسانيون، نحن أعدنا تنظيمه وتجميعه، ونقدمه على ما توصلنا إليه، 

 بادئ وهي:مال على ستة متمش

 االكتساب أمبدــ  1 

 نتاجإلاأ مبدــ  2 

 الجعال أمبدــ  3 

 مبدأ الشموليةــ  4 

 مبدأ االنسجامــ  5 

 مبدأ االقتصادــ  6 

                                                           

راجع فلي ،البحث اللغوي خطة وخطوات :تحت عسنوا  ،مجلة القلم نه فيسنن بحث، في هذا الموضوع، سنشر لسن - 
   12عسننك
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 مع المبادئ

هذه المبادئ الستة، التي هي أساس كل بحث علمي عملي وظيفي، يجب  

ليه، مكن التلميح عمراعاتها وظيفيا وتطبيقيا موضعيا وموضوعيا؛ في كل عمل وما ي

أن هذه الرؤية ـــ الوظيفية للمصطلح ـــ اليراعيه كثيرمن الدارسين والباحثين 

 والموجهين المرشدين، المشرفين على البحوث العلمية الجامعية.

ات ، هو مفرد لسانيوالبيداغوجيةومما نسمعه في اللقاءات والملتقيات العلمية  

تماعية، ، اجتداولية ،ربية، تطبيقية، وظيفيةمنسوبة على غيرها كقولهم لسانيات ع

 نفسية؛ ثم لسانيات الخطاب، النص وغيرها.

وهي ستة يكن جعلها قسمين، واحد نظر   لنبتدئ منهاونعود على المبادئ   

ميداني تطبيقي، وتنظيمها هوما رتبناها عليه من قبل، الثالثة  وآخر عمليفكر ، 

 األولى، نظرية، وهي:

 موليةــ مبدأ الش1  

 ــ مبدأ االنسجام2 

 ــ مبدأ االقتصاد3 

 ئهذه المباد                                

مما تسعى  إليه اللسانيات، كمنهج عام، في الدراسات اللغوية، هو تحقيق مبدأ  

 لميامنهجا عالشمولية تصورا وتطبيقا، ومعنى الشمولية، أن اللسانيات باعتبارها 

ية التي تجعل موضوع البحث فكرة موسعة واسعة، هي نظرة عمليا، تبحث عن الكيف

 أو نظرية شاملة، تنطو  على جميع اآلراء الجزئية.

أن رجال سأل  عليه، هذا المبدأ سماه العرب القدماء، ـــ االطراد ـــ ومثال 

ومعناها الدقيق، نحوياــ ولعله عيسى بن عمرـــ عن كيفية نطق مفردة ــ سويق ـــ 

قبيلة عمرو بن قيس  ،ـــ سويق ـــ أم بالصاد ــ صويق ـــ فقال له نعم أهي بالسين

 تقولها، ثم أردف قائال، وما بك إلى هذا، عليك بباب من النحو يطرد وينقاس.

قوله ــ يطرد ــ وتعني مجئ الشىء على  :منها ،التفاتاتفي هذا الحديث،  

اس قوله ــ ينق ،ثاني المفرداتعدة وجوه؛ ويقال فيه وجهان أو حدة ثابتة، فالصورة وا

ما تعمل اللسانيات ويحتكم إلها، وهذان الشرطان هما  تحكمه ،ة ثابتةدــ أ  له قاع

 جميعها ــــ باعتبارها كيفيات ـــ على تحقيقه كمنهج عام.

من مبادئ اللسانيات، ولم يعمل به اللسانيون، فقد تخلوا عن  ،إذا كان هذا مبدأو 

هام ،وتناسيه ومن التغافل عن هذا المبدأ مبادئ اللسانيات؛ ، منرئيس مبدأ أساسي
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 ،اليفيد جمعه، من األقوال واآلراءحوا في جميع المجاالت، جامعين ماوسا ،اللسانيون

 .حين ضاق مجاله الداللي في ،فاتسع مجال منطوق اللسانيات

 رد ربط المنطوق الف وفي موضوع الشمولية في اللسانيات االجتماعية، يعني 

نطقا وعمال؛ واعتماد المفردات والتراكيب  بالجماعي، وإدماج الفرد في الجماعة،

ة؛ مما يسمى فصحى وفصاح قريبهاتالتي يتفق عليها معظم الناطقين واستعمالها و

مليا من ؛ومن ثمة، نقترب عالرفيعة الفصحى  تلكمن  ،لترقى العامية  اليومية السفلى

 االتفاق في كل شيء.ومفهوم االنسجام الذ  هو التوافق 

 االنسجام

عام، اللغو  ال االنسجام، ومعناه من مبادئ اللسانيات هو ،المبدأ الثاني الرئيس 

هو التناسق والتقارب والتآلف بن الكائنات، ومفهومه الوظيفي عند البالغيين، )أن 

ي ف يكون الكالم خاليا من التعقيد، سهل التركيب، عذب األلفاظ، بعيدا عن التكلف، له

مجالها  ،منهجيةإيجابية  ،هاعوهذه التوصيفات جمي "13("القلوب وقع، في النفوس تأثير

 .اللسانيات

هذا المبدأ المسمى ــ انسجام ــ هو مبتغى ومطلب كل باحثن ولكن التوجيه  

عند حديثنا عن الشمول، من أنه عموم االستعمال،  وكنا نبهنا إليه، والتمثيل له قليل،

 يقتضي ذلك؛ وأمثلته في العربية كثيرة. ومبدأ االنسجام

نتخذ لمبدأ االنسجام مثالين من القرآن الكريم نراهما كافيين، وهما آيتانأ األولى  

، يهأرضعوأوحينا إلى أم موسى أن ) م قال فيهاالأوردها هللا في قصة موسى عليه الس

من  يك، وجاعلوهتحزني، إنا ردوه إل تخافي وال فإذا خفت عليه، فالقيه في اليم ِّ وال

 صدق هللا العظيم "14("المرسلين

 اآليةهذه مع 

هذه آية من آ  القرآن الكريم، فيها قصة وقعت ألم موسى عليه السالم، عند  

ولكن محتواها واسع وأسلوبها رفيع، وأسلوب القرآن كله  وضعها له، وهي قصيرة

فاوت المناسبات؛ هذه اآلية على قصرها، اشتملت على أمرين، رفيع، ولكنه يتفاوت بت

 ونهيين، ووعدين، وهي ثنائيات خفية في ثنايا التركيب اللغو .

 ، والقيه في اليمأرضعيهاألمران هما: 

                                                           

وهذه المندة ليات موجود في  مندة اجم المسنجد في اللغة واألدب واألعالم، لويس معلوف، ،يسنظر في هذا - 1
  لان  العرب

من سورة القصص 6اآلية  -  14  
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 ولتحزني ال تخافيالنهيان هما: 

 وجاعلوه ،الوعدان هما: رادوه

قف ي الكثير ممن يتلوها ال وبالوقوف عند اآلية كاملة نرددها ونتلذذ بها، ولكن 

فيها )أمران، ونهيان، ووعدان( وفي الكل صدق، وحسن، وفن،  سر االنسجامعند 

 وجمال، وبهذه اآلية ومثيالتها ينبغي أن يقاس التعبير اللساني اإلنساني، 

واآلية الثانية مطولة ولكن فيها سحرا يضاهي ما في األولى، وهي قوله تعالى  

، وأموال اقترفتموها، مزواجكم، وعشيرتكأبناؤكم، وإخوانكم، وأ)قل إن كان آباؤكم و

وجهاد في  ،ليكم من هللا ورسولهإأحب  ومساكن ترضونها، وتجارة تخشون كسادها،

 صدق هللا  "15("تي هللا بأمرهأفتربصوا حتى ي ،سبيله

 اآليةهذه مع 

ـــ مقارنة مع سابقتها، مفردات الفتات مختلفات  في هذه اآلية الطويلة ــ نسبيا 

ما يشعر ب ال آليةاــــ كل ذاك كائن ــــ ولكن من يتلو  متباعداتمتنوعات متقاربات 

يشبه التباعد الداللي، وال التنافر الصوتي، ومما أخفى ذلك وحبب األداء واالستماع 

 هو عالقاتها التركيبية آليةل

ــ متبوعا، بأداة شرط ــ إن ـــ متبوعين معا، بفعل  مطلع اآلية، فعل أمرــ قل 

ــ  ألمرا بداية مع فعللفا ،ـ وكل مفردة مما سبق تنتظر جواباالكينونة الناقص ــ كان ـ

ولماذا  ،وكيف يقال ،القولمن ي ،وما ذا يقال ،انطالق في القول والمتلقي ينتظر ــ قل

 .االت فكريةغكلها انشو ،يقال

أول مطلب الذ  هو )قل( فتبرز ــ إن ــ الشرطية، تطلب نسعى للجواب عن  

تسجيل فعلها، فإذا ــ كان ــ تتدخل مسجلة اسمها مرجئة خبرها إلى حين، فانشغل فكر 

المتلقي بفعل الشرط ،وخبر كان، وتبدأ األحداث متتابعة في مفردات نوعية متنوعة، 

ونلهي به كان لتنسحب من  وإذا بخبر كان يبرز للعيان في قوله تعالى ــ أحبَّ ــ

ويا واقعة ـــ نحألنها  ،تطالب ببقاء كان في الميدان ن ــ‘ـــ إ داة الشرطأالموقفن وإذا ب

في  المنتظر الكامنـــ هي واسمها وخبرها، في جواب فعل الشرط لألداة ــ إن ــ  

هي ا نمإحرف ـــ الفاء ــــ في قوله تعالى )فتربصوا( والفاء ــ هنا ــ ليست جوابا و

 والنحاة يقولون : بين فعل الشرط وجوابه.رابطة 

 الشرط.تقل فيها جواب  الالفاء في الجواب فقل للربط   و                  

                                                           

  ةلتوبم  اورة ا 16 ،اآلية – 1
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انت ، بين مفردات اآلية التي كوالتكافؤ والتكاملوبشيء من التفاهم، والتسامح،  

إنساني. وبما وحدات منعزالت صارت هنا أفرادا مجتمعين في مجتمع لغو  لساني 

لغ ، وبحققت اللسانيات االجتماعية مطلبها ،مفرداتلصيف لوظائف اوت سبق من

 االنسجام شأوه.

قدمناــ هنا ــ مثاال، عن وظيفة األسلوب وحسن توظيفه، ويتمثل في كيفيات  

التجميع والتنظيم والترتيب، في القرى الكريم، وفي أساليب العرب نماذج راقية لمن 

، وفي جميع المبادئ يبقى موضوع منتظر أبعادها ورددها وتلذذ بمعسولهافهمها وتفهم 

 مراعى وهو االقتصاد

 .  االقتصاد                                       

 ادفتصألنه مبدأ الربح غالبا، فاال محبوب،االقتصاد، منطوق لغو  مفضل  

كل شيء، وفي مطلبه  يعني التقليل من العطاء، ومن الكلفة والجهد المبذول في

هو ملك مملوك لمالك، ممن المال واألنفس  فيماالوظيفي، يعني حسن التصرف 

 وغيرهما.

وفي مجال البحث اللغو  واللساني، يعني تقديم القليل من الجهد العضلي  

هنا مال بعض الكسالى إلى إبدال  الفائدة، ومنوالفكر  والحصول على كثير من 

  لى فوائد غير مقبولة عقال وشرعا.الجهد بالحيل، للحصول ع

 التقليل من ومن هذا المفهوم ـ الخاطئ ـ يصبح لالقتصاد مفهومان متضادان، 

الجهد من جهة، والتكثير من الربح والفائدة من جهة أخرى، وإن حصل المفهوم 

 العكسي وقعنا في ما يعرف بالتقتير والتبذير.

 ي اللغةف                                       

 عناصر المستوياتفي  ،االقتصاد في اللغة هو التقليل من الجهد المبذول 

ن التقليل موذاك باللغوية، من صوائت، وصوامت، ومفردات، وتراكيب، وأساليب، 

سماها اللغويون الحذف والقلب واإلبدال  ،كل شيء كما ونوعا، ويتم ذلك بكيفيات

 أمير ،قول امرئ القيس همنو، والمنثور وممن المنظ ،واإلعالل، ولنا أمثلة على ذلك

 مطلع معلقته. عصره. فيشعراء 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل   بسقط اللوى بين الدخول فحومل              

جاءت خمس مفردات كمفاتيح، وهي: قفا، نبك،  ،ففي صدر هذا البيت 

، جعلت صد البيتالتي اجتمعت في  ،هذه المفردات الخمس؛ ذكرى،حبيب، منزل

فين ، واصوقالوا فيه ،اللغو  النقاد يحكمون ألمرئ القيس بتحقيق مبدأ االقتصاد
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ف في نص ،واستبكى، وذكر المنازل واألحباب ،وبكى ،واستوقف ،وقف :منصفين

قدرة  تتمثل في  ه،وإنما هو فن ومسلك وجبلة في ،بيت.ولم يأت هذا من الشاعر صدفة

 :قولهوقد عبر عن ذلك ب ته،مقدرالشاعر 

طبه              لْت خ  ِّ  والشعر لمح تكفي إشارته   وليس بالهذر ط و 

 نا،هتعاملنا مع ثالثة منها ،عرضنا من مبادئ اللسانيات ستة ،وبعد هذا نقول 

رى، إلى محاضرة أخ ،المتصفة بالتطبيقات اقياتئ الثالث البجونر ،تسمى أصوال

 ومن هنا نقول

انيات بعامة، واالجتماعية منها، وسنتابع حديث هذه لمحة عن وظيفة مبادئ اللس 

 لهاضرة الالحقة بحول احالمتبقى من مبادئ اللسانيات  في مجالها االجتماعي، في الم

 توصيات وتوجيهات

وان يقف الطالب عند كل نوصي من جديد بقراءة هذه المحاضرة بتمعن ـــ 1 

 ا عناوينه الفرعيةعنوا ن أصلي مرتقب

ـــ على كل طالب أن يقيم الربط يبين العنوان األصلي وعناوينه الفرعية في 2 

 هذه المحاضرة 

ـــ على كل لطالب أن يقيم العالقة في هذه المحاضرة، بين عناوينها الكبرى 3 

 والصغرى،

يطرح على نفسه استفسارات وتساؤالت، عن هدف  طالب أنـــ على كل  4 

 رة، وعن وظيفتها ومجاالت توظيفها علما وعمالكل محاض

 في اللغات واللهجات

 االكتساب واإلنتاج والعالج

عن المفاهيم والمصطلحات،  ات السابقات،المحاضر انتهينا من الحديث فيلقد  

ة بعامة، واالجتماعيواالتصال والتواصل، ثم المبادئ األساسية الرئيسة للسانيات 

بخاصة، وأرجأنا حديث المبادئ التطبيقية إلى حين؛ ونورد في هذه المحاضرة ـــ 

 الرابعة ـــ حديث اللغات واللهجات.

 اللغة                                        

تحدثنا في ما تقدم من حديث المفاهيم عن اللغة كمفهوم وظيفي، وأشرنا على   

ا لى أن هناك من يجمع بينهمعغيرها كاللسان والكالم من فوارق، ونبهنا  ما بينها وبين
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أن اللغة ظاهرة اجتماعية واللسان أنموذج  إلى وظيفيا، إن لم يكن يخلط بينهما، وأشرنا

 مبتغى.

الحدود بين الوظائف اللغوية للمفاهيم االصطالحية، ولنقيم الفروق  ،كان ذلك 

بحث عن المجال الوظيفي للغة أصواتا، ومفردات، ألن كل ما قلناه ونقوله، هو ال

وهذا كل ما  ،هي كل ما في اللغة "16"وهذه المستويات األربع؛ وتراكيب، وأساليب

 .يبحث عنه وفيه اللغويون

ظليم ثنا وجميع أعمالنا هو)التعميم والتوفي بحنبتعد عنه ونتجنبه، وما ينبغي أن  

وح في الرؤية والعمل، وتجنبا وابتعادا والتغميم( وجميعها مفردات تعني عدم الوض

ل للمتلقي في شك ،وأطواره ،لظالمي، ترانا نقدم العمل بجميع مراحلهاعن هذا المنحى 

 نصر على حدة.ععناصر كبرى، ثم نتعامل مع كل 

وهنا، ذك رنا ـــ في مطلع هذه المحاضرة الثالثة ــ بما قلناه وقدمناه وتعاملنا  
 فيها، اناغن المحاضرة ـــ مبتانوعبقتين لها، وأظهرنا ـــ في عه في المحاضرتين السام

    ، ومن ذلك حصرنا عملنا هنا وهو اللغة وإليه نعودومقصدنا منها

اللغة منطوق غريب، يقال عنه إنه عربي، والعربية لغة االشتقاق، ولكن هذه  
في  جاءتالشعراء، و لها، والمفردات العربية معظمها جاء بها ال اشتقاقالمفردة 
ال إفي القرآن الكريم  وعز ذكرها ءولكن هذه المفردة يقل ورودها عند الشعرا القرآن،

هذا القرآن والغوا ل ال تسمعوا) :قوله تعالىكما جاء من وظيفتها في غير اشتقاق 
وهما مفردتان مشتركتان في المعنى  "18"ثيم(أت فيها وال لغو   وقوله تعالى )ال "17"(فيه،

، وقد ءموقف السوبهما عن ال في أنهما يعبر ،لفظ، ومتقاربتان وظيفياالعام الذ  هو ال
أحصينا ورود هذه المفردة في القرآن الكريم فلم يزد ذكرها عن عشرة، وجميعها 
جاءت جامدة، ماعدا هذه التي ذكرناها، وهي قوله تعالى )والغوا فيه( فهي أمر من 

 لغا. 

خلت القرآن لحاجة إلى وظيفتها، د أنها غريبةبتحفظ ـــ ــ وما يمكن قوله ـ 
لوظيفتها، حتى قيل أكثر المفردات  ذكرها القرآن غير عربيةن المفردات م وكثير

ع ومن المفردات ذات الطاب والزنجبيل والسلسبيل، الحضارية هي فارسية كالزرابي،
والمفردات ذات الطابع االقتصاد   ،الديني تعود إلى اللغة العبرانية كالجنة وجهنم

 هوو ،التي أصلها ديناريوس ،ومنها مفردة دينار ،ومانيةري تعود إلى أصول المال
 . تاريخي قائد عسكر  رومانياسم 

 

                                                           

 ،                                                      م  المصندر العربية، هسنداة الماتوينت اللانسنية ،في اتنبسنن ،راجع هذه المفنهيم -  16
صلتفمن سورة  25 ،االية -  17  
من سورة الطور 21االية، -  18  
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 لغات العالم                                     

إلى أن وسائل التواصل  ،في الدراسات اللغوية اإلنسانية ،المختصون يذهب  
يقال عن مجموع لعات العالم األصلية اليمكن حصرها عدديا، ومما  ،المسماة لغات

دون اللهجات، وهذا عائد إلى تشتت الجماعات  ،صليةأالف لغة آيفوق عددها سبعة 
ات أندونيسا إنها تفوق خمسمئة لغة، غيقال عن لو ،واتحادها سياسيا أوقبليا اجغرافي

وجميعها تخضع لسلطة  ولكل جزيرة لغتها، موزعة،وذلك ألنها عبارة عن جزر
 أصولها.وفي هذه الحال وبهذا التوصيف تندرج كثير من اللهجات في  ة،واحد

والعربية الفصحى تفرعت عن اللغة السامية، فصارت لهجات قبائل، ثم  
تجمعت من جديد وانصهرت في القرشية، مع بقاء مفردات القبائل وبعض أساليبها 

و أقوال، يه قوالن، أفي التعبير العربي الموحد المسمى فصحى، فعندما يقول النحاة ف
 هو تجميع لطرائق أداء قبلي أو قبائل.

وبعد ظهور اإلسالم وانتشاره، ودخول أقوام فيه واعتناق مبادئه، احتاجوا إلى  
فهم تعاليمه وأداء فرائضه، فكان البد من تعلم لغته، وفي الوقت حينه بقي كثير من 

 عبيرهم، تصويتا وتركيبا.العرب ـــ من ذو  العنجهيات ـــ محافظين على طرائق ت

 هو اسودلألخرفال أحدهما  ،رأيا غراباو ،ويحكى أن رجلين التقيا في مكان ما 
 ،فقال ال أقولها ـــ قل حالكألحدهما ــ فقال مستمع  ،اسود حانكبل وقال اآلخر  ،حالك

ألن قومي اليقولونها، ويحكى عن متعلم للقرآن، تال قوله تعالى )طوبى لهم وحسن 
فقرأها )طيبى لهم( فقال له المقرئ الموجه، طوبى، فقال المتعلم طيبى، قال مآب( 

  الموجه مؤكدا، طوطو، فرد المتعلم مؤكدا طيطي.

 ماه، وتحت كل منالسامية والحاميةلغتان: صلية المشهورة فهي األأما اللغات  
تحت العربية لهجات، ومن ثم، لغات ولهجات، وتحت السامية اللغة العربية و

ومن هذا المعطى والمنطلق، يتعذروضع ؛ إحصاء اللغات إحصاء علميا دقيقاعذرت
 .برنامج علمي عملي لدراسة لغات العالم، عددا

 التعبير الصوتي                                                

نقول التعبير، باعتباره صوتا ونطقا ـ مع وجود من يتحفظ عن منطوق النطق  

أحد يعترض إن قلنا صوتان مع أن المفهوم الوظيفي للصوت عليه تحفظات ـــ ولكن ال

يسجل في هذا المجال، إن المتحفظين والمعترضين ن يمكن أن يقال وأن ماأيضا، و

وأن المنتجين الفاعلين قليلون، ومن ثمة،  كثيرونـــ من العرب بخاصة ـــ والمنتقدين 

قادات التي يمكن توجيهها إلينا، عزاؤنا رجحنا مفردة ـــ صوت ـــ متحملين كل االنت

أوجوابنا للجميع أن ال أحد يعترض، بان المتواصلين في  أ  مجتمع يستعملون 

 األصوات، ونحن قلنا تصويت.
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ات ، من طائراللغة اإلنسانية أصوات باتفاق، ولغات الحيوانات جميعها أصوت 

ي ف وتفاوت اختالفعلى ، في السماء، وزاحفات على الثرى، وسابحات في الماء

 .نواع الصوت والتصويت ودرجاتهأ

ولو أن بعض الفالسفة يذهب  "1"والصوت في مجمل تعرفه، هو )مدرك سمعي( 

، ونتجنب التداخالت في هذه إلى أن بعض األصوات تدرك بغير حاسة السمع

المحاضرات، تاركين األمر للطلبة النجباء، يطالعون ويبحثون ويردون، وذاك ما 

 نهم.يرجى م

ـ أربعة معايير أو مقاييس يجب أن تتوافر   وللصوت بعامة ــ واللغو  بخاصة ــ

م الوصفية وهي شكله وهيئته، وثالثها ، ثمخرجالويسميها القدماء  ،فيه وهي: الموقعية

؛ وينقسم الصوت اللغو  عند دراسته بعها كثافته أوكمياتهراو عند حدوثه. تردده زمان

الصوائت، ويسميها القدماء الحركات، والصوامت، ويسميها إلى قسمين رئيسين هما: 

 القدماء الحروف؛ ولنا على كل تسمية تحفظ نبديه في موضعه وموضوعه.

ومن هذه البداية للدراسات اللغوية من خالل أصواتها، نشيرإلى أن كل تسمية  

تحتها تقسيمات، وكليات وجزئيات، ومعرفة األصول، ضمان الوصول، نقف بهذه 

محاضرة هنا عند أساسيات الدراسات اللغوية النطقية بما فيها من فصحى ولهجات. ال

 وسيكون التركيز بالدرجة األولى على اللهجة بعامة والجزائرية بخاصة؟

 تنبيه وتوجيه                                     

 تبع مسار المحاضرات التي قدمناها،تـ  يرجى من كل طالب أن يضع مسطرة لــ

  لم نلجه بعد ويتحسس ما بقي

ـــ في هذه المحاضرة تلميح على االنطالق الحقيقي مع التعامل اللساني على أساس 

ما قدمناه وعلى كل طالب أن يبحث عن ثائق تكون له عونا لى على الفهم العام 

 لموضوع اللسانيات االجتماعية

مي وعلى كل طالب أن لى التعرف على المنتوج الجزائر  الفني واليوإـــ سنحتاج 

يبحث عن أشهر الدواوين، الشعرية الشعبية الجزائرية، ويقترحها عينا، لنتعامل معها 

 في تطبيقاتنا وتحاليلنا للغة 

( ولكنا سنتعامل مع المفيد 4/12ــ تعد هذه المحاضرة ثلث المقرر الوزار ، )

 والتحصيل أكثر مما نتعامل مع العدد غير المفيد.


