
 مقياس المدارس اللّسانية

 انيةالّسنة الثّ 

 دراسات نقدية

 الّسداسي الثّاني

 

 ة جنيف ـــــمدرس

 

تأّسست اللّسانيات العاّمة، أو علم الّلغة الحديث، من خالل 

محاضرات فرديناند دي سوسير ، التي ألقاها في جامعة جونيف 

(. والتي تكفّل بنشرها تلميذيه، شارلس 1909إلى  1906)من 

(. 1913)سنة  Sechehaye ، وألبرت سيشيهاي Ballyبالي 

". وقد شملت كلّيات تحت عنوان: " محاضرات في األلسنية العاّمة

الذي يعّد  ،وجزئيات علم اللّغة الحديث عند صاحبها على األقلّ 

زعيم فكر اللّسانيات البنيوية، في مقابل اللّسانيات التّوليدية 

التّحويلية التي ظهرت فيما بعد بزعامة نعوم تشومسكي. األمر 

الذي جعل من اللّسانيات العاّمة علما وتخّصصا متشعّب األطراف، 

 ذا حمولة فكرية ثقيلة. 

 

 موضوع اللّسانيات العاّمة

 
 

تهتم اللّسانيات بدراسة جميع مظاهر الكالم عند اإلنسان على 

اإلطالق، عبر الّزمان والمكان. وليس على اللّساني أن يدرس اللّغة 

المنّمقة الخاضعة لجميع المقاييس المعيارية فقط، بل عليه أن 

يلتفت على قدر المساواة إلى كاّفة التّعبيرات اللّغوية التي يؤّديها 

الموضوعات التي تهتّم بها اللّسانيات العاّمة، النّاس. ومن 



موضوع الكتابة، حيث إنّه يصعب على الباحث أن يتّصل مباشرة 

بالوسط اللّغوي الذي يريد دراسته، كأن يكون بصدد دراسة لغة 

طائفة أو شعب عاش في القرن التّاسع عشر مثال، فإنّه يتعذّر عليه 

واه مستعمليها، وهنالك مالحظة وسماع هذه اللّغة مباشرة من أف

 يحّق له أن يستثمر لغتهم المكتوبة. 

وعلى كّل فإن موضوع علم اللّغة العاّم، كما قّرره دي 

إّن موضوع علم اللّغة الوحيد  سوسير، يتحّدد في قوله:"

والحقيقي هو اللّغة التي يُنظر إليها كواقع قائم بذاته و يبحث فيها 

التّعريف، فكرة مفادها أّن لذاتها". ويمكن أن نضيف إلى هذا 

اللّسانيات نقطة التقاء جميع علوم اإلنسان، ألنّها تتناول اإلنسان 

  في جوهره باعتباره كائنا ناطقا.

 

 

 منهج اللّسانيات العاّمة

 
 

منهج اللّسانيات البنيوية تيار فكري عميق جدا أثّر في وسطه 

العلمي.  وفي الفكر الحداثي برمته، رغم كونه موجها للبحث 

قوامه دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها دراسة وصفية آنية 

للبحث في نظامها وقوانينها، وإقصاء الجوانب الّزمانية 

ها وسيلة تواصل بين ر إليها على أساس أنّ ظاريخية. والنّ والتّ 

فقد ميّز دي سوسير بين الّدراسة الوصفية  المجموعات البشرية.

وبين الدراسة التاريخية، لذلك اهتّم بالنظام للغة في بعدها الداخلي، 

الداخلي للكشف عن قوانينه وأصوله، أّما المعرفة بالعوامل 

السياسية والجغرافية والحضارية والثقافية للغة، فتعّد ثانوية، 

تماما كلعبة الشطرنج إذ تعّد معرفة تاريخها وأصولها وزمن 

بة آنيا. لذلك فتعاقب نشأتها من األمور التي ال تهّم من يقوم باللع

غة ليس من اهتمامات البنيوية، بل اهتمامها زمنة وتطّور اللّ األ

ه لم يمنع دي سوسير غة وقوانينها. وهذا كلّ األساسي هو جوهر اللّ 

غات. وهذا ّول الذي تشترك فيه جميع اللّ األ من البحث عن المنشأ



القرن اريخي المقارن الذي كان سائدا في هو هدف المنهج التّ 

 سانيات مدرسة جنيف.  اسع عشر أي قبيل نشأة اللّ التّ 

 

 

 مجاالت اللّسانيات العاّمة
 

 

وصف جميع اللّغات المعروفة، وتتبّع تاريخ األسر  –أ 

 اللّغوية، وإعادة بناء اللّغة األّم لكّل أسرة.

تحديد القواعد العاّمة العاملة في جميع اللّغات من أجل  –ب   

 العاّمة.ضبط الّداللة 

تعيين الحدود غير الواضحة بين اللّسانيات والمجاالت  -جـ 

المعرفية المجاورة لها، كاألنتربولوجيا، واإلثنوكرافيا، وعلم 

 النّفس االجتماعي...

 

  سانيةمستويات الّدراسة اللّ 

 

يعتبر القرن العشرون نقطة تحول كبيرة في دراسة اللغة عند 

غة" أو ما يعرف "علم اللّ الغرب، بحيث ظهر في أوائله 

غة وفق المنهج العلمي الذي ة"، يدرس اللّ سانيات العامّ "باللّ 

تعتمده العلوم الدقيقة. وقد تمكن من النمو الطبيعي بحيث توطدت 

أركان "نظريته"، واختلفت أساليب "الوصف" اللغوي باختالف 

رائق إلى مستويات االتجاهات والمدارس. ويمكن إرجاع تنوع الطّ 

 غة نفسها.  اللّ 

لفرديناند دي سوسير  غة العامّ المطلع على كتاب علم اللّ  وإنّ 

غة ى: "علم اللّ اني المسمّ ليستشف من خالل الجزء الثّ 



، بــــ : "الكيانات انكروني"، وتحديدا في الفصل المسمىّ السّ 

غة تحليال علميا ينطلق من اعتبار غة"، أن تحليل اللّ الملموسة للّ 

دة بل حقيقية، غة ليست أشياء مجرّ ف منها اللّ ي تتألّ اإلشارات الت

ر عنها دي سوسير "بالكيانات". ة، أو كما عبّ فهي هنا أشياء ماديّ 

ال ، من االرتباط بين الدّ ومن حيث المبدأوالكيان يستمد وجوده، 

  والمدلول، أي بين اللفظ والمعنى.

اللّغة ال تظهر لنا بصورة مجموعة من اإلشارات  نّ "إ

إلى دراستها طبقا لمعانيها وترتيبها،  المحّددة سلفا التي تحتاج إالّ 

بيه خص النّ الشّ  ة إالّ بل هي كتلة مرتبكة ال يدرك عناصرها الخاصّ 

الذي له إلمام بها". والوحدة ليس لها طبيعة صوتية معينة، 

أن نقدمه لها هو: أنها شريحة والتعريف الوحيد الذي يمكننا 

ها ا يسبقها ويليها في السلسلة المنطوق بها، بأنّ ز عمّ صوتية، تتميّ 

فكير العلمي، تتمايز نة. وعلى هذا األساس من التّ لفكرة معيّ  دالّ 

دة يجب أن ينطلق منها لدراسة محدّ  مستوياتغة أمام عالم اللّ 

دها منذ نقطة يحدّ  غة، أساسها الوحدات الملموسة التي ينبغي أناللّ 

غة تشبه لعبة الشطرنج، المعتمدة كليا على اللّ  االنطالق. وإنّ 

االرتباط بين قطع الشطرنج المختلفة، وكذلك تتميز اللغة بأنها 

نظام يقوم  كليا على التقابل بين وحداته الملموسة. ونحن ال 

نستطيع االستغناء عن اإللمام بهذه الوحدات وال نستطيع أن نخطو 

 ة واحدة من دون أن نعود إليها.خطو

وبناء على هذا فقد تّم تحديد مستويات التّحليل اللّساني إلى 

أربعة مستويات تفّكك اللّغة إلى أجزائها األّولية لتصل إلى فهم 

 أعمق لها. وهذه المستويات هي:

 المستوى الّصوتي: وينقسم إلى قسمين هما: - 1

 علم األصوات العاّم. -أ



 ظيفي )الفونولوجيا(.علم األصوات الو -ب

 المستوى الّصرفي ) اإلفرادي (. – 2

 المستوى النّحوي )التّركيبي (. – 3

 .1المستوى الّداللي – 4

 

 ثنائيات دي سوسير

 

ورة ما حمله دي سوسير في نظرته المبتكرة للّغة، يعّد ث إنّ 

عامل تة، فكرية بحّق، إذ إنّه حّلل الّظاهرة اللّغوية وفق رؤيا جديد

والبعد  يب،اللّغة معاملة الماّدة، من حيث التّحليل والتّفكيك والتّجر

ومن  عن التّجريد، وتتوقّع نتائج علمية على قدر كبير من الّدقة.

رف عثّابتة التي خطاها دي سوسير في هذا االتجاه، ما الخطوات ال

ت عنه بالثّنائيات، وهي أساس المنهج الوصفي. ومن أشهر ثنائيا

 دي سوسير ما يأتي:

: وهما منهجان متعامدان، األول عمودي تاريخي/ آني – 1

ي يتحرك ضمن المجال التاريخي، متتبعا التحوالت والتغيرات الت

وية اللغوية سواء الصوتية أو الصرفية أو النحتطرأ على الظاهرة 

أو الداللية والوقوف على أسباب هذه التحوالت، ويطلق عليه 

، بالمنهج "الدياكروني". والثاني وصفي أفقي يعمل خالل اآلنية

أي يدرس الظواهر اللغوية في فترة زمنية محددة، ويعرف 

 انكروني. بالمنهج السّ 

 

 لسان /كالم :  - 2

                                                             
  وهناك من يعتبر الداللة ليست مستوى، بل هي ما يتحكم في باقي المستويات ويشملها.1 



م أو فرد متكلّ  ي يمتلكه كلّ واصلي الذّ ظام التّ هو النّ  سان،اللّ 

مستمع مثالي ينتمي إلى مجتمع لغوي له خصوصيات ثقافية 

وحضارية. وهو اصطالحي، بحيث أن الجماعة هي التي تواضعت 

سان، وهو يختلف اختالفا جسيد الفعلي للّ ا الكالم فهو التّ عليه. أمّ 

قافية وف االقتصادية والثّ ربيّنا بين فرد وفرد آخر ، تبعا للظّ 

ث عن الموضوع ا  يتحدّ الواحد منّ  فسية ألنّ والبيئية وحتى النّ 

نا ال نجد تطابقا تاما بين ما قاله اليوم وما ات ولكنّ ة مرّ الواحد عدّ 

 قاله باألمس . 

 دال / مدلول: -3

ن من وحدات غة تتكوّ اللّ  ال والمدلول في أنّ ص ثنائية الدّ تتلخّ 

فيما بينها، يطلق عليها اصطالح "العالمة  أساسية متوافقة

ن هذه العالمات من صورة سمعية وتتكوّ  (signesسانية" )اللّ 

اللية التي تحيل إليها الكلمة أو مات الدّ ومفهوم، وهو مجموع السّ 

ن من ( تتكوّ signeفظ، فمثال كلمة تفاحة، هي عالمة لسانية )اللّ 

تية )ت ف ا ح ة(، صورة سمعية مدركة تتوالى فيها األصوات اآل

إضافة إلى مفهوم تجتمع فيه السمات الداللية التي توحي بها هذه 

مفيدة  –طيبة  –المتتالية الصوتية أو هذه البنية اإلفرادية ) فاكهة 

للصحة(، ولتبين هذه المقولة، يمكن العودة إلى فكرة "الكيانات 

ون ة صوتية، ولكنها بدة خطيّ اللغوية" التي هي من حيث المادّ 

 معنى أو داللة ليست سوى "ضجيج".

 اختيار/ توزيع: -4  

إن الحديث عن هذه الثنائية يجعلنا مضطرين لرسم محورين 

أحدهما عمودي والثاني أفقي، يمثل األول منهما )توزيع( المحور 

التركيبي، المشتمل على القواعد النحوية، ويوافق الثاني 

)االختيار( المحور االستبدالي الذي تنتظم فيه الكلمات المخزنة في 

 دماغ المتكلم.  



ّدم أن أفكار دي سوسير البنيوية تتمثّل في نستخلص مما تق

ثالث نقاط مترابطة متكاملة، ال انفصام لها، وليس من السهل أن 

 يعزل واحد منها عن األخر، وهي: 

  ّال و المدلول.مز إلى مكونين الدّ ل دي سوسير الرّ حل 

  ّغة والكالمميّز بين الل 

  ّراسة،محور سانكروني ميّز بين محورين أثناء الد

 ياكروني. وأخر د

وهناك ملمح أساسي في لدى مدرسة جنيف، يتمثل في العالمة 

اللّغوية، على اعتبار أن اللغة في نظر دي سوسير عبارة عن 

مستودع من العالمات. والعالمة وحدة أساسية في عملية التواصل 

باسم بل بين أفراد مجتمع معيّن. والعالمة عنده ال تربط شيئا 

تصورا بصورة سمعية. وهذه األخيرة ليست الّصوت الماّدي الذي 

هو شيء فيزيائي صرف، بل هي البصمة النفسية للصوت، أو ذلك 

   االنطباع ينطبع على حواّسنا... 

غوية األوروبية بعد دي سوسير متأثرة جاءت المدارس اللّ ثّم 

منسجمة  بما نادى به، فبذلوا جهودا التنكر، وقدموا أفكارا

ومتكاملة وسنتحقق من ذلك بعد عرضها جميعا، ومن الطبيعي أن 

 تكون كذلك ألن منطلقها بنيوي في األساس.

 :مراجعال

  أحمد حساني. مباحث في اللسانيات. ديوان المطبوعات

 الجامعية.

  علم اللغة العام . تأليف: فرديناند دي سوسير. ترجمة: يوئيل

العربي: مالك يوسف مطلبي. يوسف عزيز. مراجعة النّص 

 آفلق عربية: سلسلة كتب تصدر عن دار آفاق عربية.

  علم اللغة التطبيقي وتعليمية اللغة. عبده الراجحي. دار

 المعرفة الجامعية.



  المدرسة البنيوية التقليدية )مدرسة جنيف( ومؤسسها دي

 سوسير، عبد هللا أحمد جاد الكريم حسن.

  مومن، ديوان المطبوعات اللّسانيات النّشأة والتّطّور، أحمد

   الجامعية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة براغ الوظيفية  

 

في مدينة  1908أندريه مارتينيه، المولود  سنة  مهاتزعّ 

افوا الفرنسية، وبعد تدّرجه عبر مراحل التعليم تخصص في السّ 

الّدراسات اللسانية في دراسة اللغة األلمانية، وشغل منصب مدير 

السربون ابتداء  معهد الّدروس العليا في باريس، وعمل في جامعة



أما من أّسس هذه المدرسة فهو فيالم ماثيزيوس  .1960من عام 

  .1926وبعض معاونيه سنة 

غة وفق المدرسة الوظيفية على البحث عن تقوم دراسة اللّ 

أثناء عملية التواصل الوظائف التي تؤّديها اللّغة داخل المجتمع 

بين األفراد، وقد تجّسد االتجاه الوظيفي إثر األعمال التي أقيمت 

حول الظواهر الصوتية التي شكلت فيما بعد مادة الفنولوجيا أو ما 

يعرف بالصوتيات الوظيفية، التي ظهرت على يد تروبتسكوي، 

 .1928وطّورها جاكوبسون، وحلقة براغ، المؤسسة عام 

 

 سة في هذه المدرسةمنهج الّدرا

 

الكلّي بمستوياته  غةز هذا المنهج بدراسة نظام اللّ يتميّ 

النّحوية، والّداللية دراسة وظيفية الّصوتية والّصرفية والمختلفة، 

محضة. هذا ما جعله يختلف عن باقي المناهج اللّسانية األخرى. 

بصورة جليّة، عندما نتحدث فيما  وسوف تتّضح لنا مناهج التّحليل

بعد عن أكبر أقطاب هذه المدرسة، وبشكل عام، فقد شملت 

نشاطات هذه المدرسة. وبشكل عام فقد شملت نشاطات هذه 

المدرسة المجاالت التالية: الصوتيات الوظيفية اآلنية، والصوتيات 

الوظيفية التاريخية، والتحليل الوظيفي والعروضي وتصنيف 

لفونولوجي، واألسلوبية الّلسانية الوظيفية، ودراسة التّضاد ا

والمجتمع والفنون، دب ودورها في األالوظيفة الجمالية للّغة 

، في مقابل "غة نظام من الوظائفاللّ وترى هذه المدرسة أّن "

اسة ما قاله دي سوسير: "اللّغة نظام من العالمات". وتنقسم الدر

تيات النّطقية، وتهتّم  بوصف الفونولوجية إلى ثالثة أقسام: الّصو



الجهاز الّصوتي ومخارج األصوات أي بالمتكلّم، والّصوتيات 

األصوات وإدراكها أي الّسمعية، وهي تُعنى بعملية تلقّي 

بالمستمع، والّصوتيات الفيزيائية، وتدرس الجانب الفيزيائي 

الّصرف المتمثّل في انتشار الموجات الّصوتية من فم المتكلم إلى 

 .الّسامع عبر ذبذبات صوتية معيّنة أذن

في حال تحليل مدّونة لغوية وفق نظرة المدرسة  

الوظيفية، يقوم اللساني بعملية إحصاء الوحدات اللغوية، ثّم 

يرتّبها من حيث الشبه واالختالف)على شكل مقابلة(، 

وهنالك تتضح الفوارق التي تعكس قيمتها الذاتية المتمثّلة 

 . وظيفتها في

 جل.جل، ذهب الرّ جل، سافر الرّ قال الرّ  مثال:

نالحظ أّن هناك ثالث وحدات لغوية مختلفة من حيث 

البناء، وهذا التقابل هو الذي يعكس الفوارق الّداللية بينها، 

مّما يؤّكد أّن لكّل كلمة وظيفة داخل التركيب، بمعنى آخر، 

 لكّل بنية إفرادية وظيفة داخل البنية التّركيبة.

ق نفس الفكرة، وهي فكرة التّقابل على ويمكن تطبي

مستوى الوحدات الصوتية، فلو أخذنا أمثلة من نحو: قام 

وصام وعام، ثم قمنا بتقطيعها إلى أصغر الوحدات غير الّدالة 

)الفونيمات(، فستتضح لنا أوجه الشبه واالختالف من حيث 

المخرج والّصفة. والتقابل بين جميع هذه الوحدات الّصوتية  

 لكّل منها وظيفة، يؤتى بها لتغيير وتنويع المعاني.أّن 



هذا وتستخدم الوظيفية إجراء لساني دقيق، يعرف 

قطيع المزدوج، الذي يحمل في ذاته تحليل الوحدات بالتّ 

 اللّغوية على على مستويين:

الكلمات الّدالة أي  منن قطيع األّولي: الذي يتكوّ التّ  .1

أحضر/  ←ب المونيمات، مثال : أحضر الولد الكتا

 .ال/ ولد/ ال/ كتاب

التّقطيع الثّانوي: ينطلق من هذه النتيجة ليقوم  .2

وتي ة ذات المحتوى الصّ بتحليل تلك الوحدات المستقلّ 

اللي إلى الفونيمات، أي إلى أصغر الوحدات والدّ 

 وتية المجّردة من المعنى.الصّ 

 

 مبادئ مدرسة براغ الوظيفية

منه التسمية، على س مفهوم الوظيفة، الذي جاءت تكرّ 

مستوى المقاطع الصوتية، على أساس أّن لكل منها وظيفة تؤديها 

داخل التركيب، واستدّل على ذلك بأنّه كلّما غير مقطع صوتي بآخر 

  ر معنى الوحدات اللّغوية.كلّما تغيّ 

هما جوهر  المعنى والوظيفة،نفهم من هذا الذي ذكر أّن 

 الفكرة التي قامت عليها الوظيفية.

إّن هذا االتجاه ينصّب حتما في فكرة النهائية اللغة، فمن 

رموز صوتية محدودة العدد يمكن لها أن تعبّر عن أغراض النّاس 

جميعها قدمائهم ومحدثيهم ومن يأتي بعدهم في تجدد مستّمر، في 

 تساوق مع ما يعرف باالقتصاد اللّغوي. 



 مصطلحات المدرسة الوظيفية

وهو محور الّدراسة الّصوتية الوظيفية، أو الفونيم، وتيم الصّ 

 دة.وهو وحدة فيزيولوجية مجرّ 

وينقسم إلى نوعين، فونيم مقطعي، ويشمل كّل الّصوامت 

فيما يعرف بالفاصل  لوالّصوائت، وفونيم فوقمقطعي، ويتمثّ 

  والتّنغيم والنّبر وطول الّصوت.

 الّلوين أو األلوفون، وهو صوت كالمّي حقيقي يتوّزع بطريقة

 تكاملية، أو يتغيّر بشكل حّر.

الفرق الوظيفي، وهو فرق بين صوتين ينجم عنه اختالف في 

 الداللة، مثل: )س( و)ص(.

الفرق غير الوظيفي، وهو فرق في الصوت ولكن تطابق في 

   (.پالداللة، من نحو: )ب( )

 المراجع: 

  ،األلسنية )علم اللّغة الحديث(، قراءات تمهيدية

المؤّسسة الجامعية للّدراسات والنشر ميشال زكريا، 

 والتوزيع.

  اللّسانيات النّشأة والتّطور، أحمد مومن، ديوان

 المطبوعات الجامعية.

 .األلسنية )علم اللغة الحديث(، ميشال زكريا 

 مدرسة لندن

(، أّول من اعتبر اللسانيات 1960 – 1890يتزعمها فيرث )

علما معترفا به في بريطانيا. درس التّاريخ في في المراحل األولى 



من دراسته في الجامعة، ثم عمل في البنجاب أستاذا لألدب سنة 

، ثم عاد إلى بريطانيا ليشغل منصبا في قسم الصوتيات في 1919

في بريطانيا عام الجامعة البريطانية، ثم أصبح أّول أستاذ للسانيات 

1944. 

استفاد فيرث مّما أحرزته الّساحة اللّسانية قبله، وهي 

الوظيفية وعلم الداللة، أو أساسيات النّظرية البنيوية، والّصوتيات 

 ما يعرف بالنظرية السياقية.

 منهجها ومبادئها 

وأنتج نظرته الخاّصة به في تناول الّظاهرة اللّسانية 

االهتمام باألحوال والمحيط الذي يدور حول وتتلّخص في ضرورة 

اللغوي والمعرفي  األحداث الكالمية، ويرى أّن فكرة اإلدراك

يحصالن عندما تنتقل األفكار من ذهن المتكلّم إلى أذن الّسامع، 

 ليست سوى خرافة مضلّلة.

ياقية ليست فقط ألفاظا بل أفعاال، ظرية السّ إّن الكالم وفق النّ 

دث الكالمي، وإّن اللغة باستعماالتها البدائية تحتوي جميعها الح

حلقة اتصال في نشاط بشري جماعي... إنّها نمط من العمل وليست 

أداة للتّأمل. ومع هذا كلّه أّن العبارات من أقوال وكلمات ال يتّضح 

وال يتجلى إالّ إذا روعيت األنماط الحياتية للجماعة المتكلمة وكذا 

ة والعالقات التي تؤلّف بين األفراد داخل الحياة الثقافية والعاطفي

 المجتمع.

التفات األلسنيين إلى هذه العالقات كلّها سيؤّدي حتما وعدم ِ

إلى غياب المعنى. ولذلك كّله فاللغة عند فيرث هي جزء من المسار 

 .ياق"االجتماعي، وهذا هو منشأ ظهور مصطلح " السّ 



 بلد  في ويمكن اعتبار هذا االتجاه نتيجة حتمية حدثت

التي شهدت اللّسانيات تاريخا طويال واكتسب الوصف  إنجلتراك

اللّساني قدرا من األهمية عندما طور ذلك الشعب لغته الرسمية 

القياسية الخاّصة به من مزيج من االستعماالت المتضاربة 

   من الّزمن.والمتنوعة، فضال عن تمتعها باالستقرار واالمان مّدة 

 :دار لندن، سامسون جفريمدرسة   المراجع ،

 جامعة الملك سعود للنّشر.

  كوبن هاغن مدرسة

 الغلوسيماتيك

هذه المدرسة من المدرسة البنيوية مدرسة دي  انبثقت

سوسير التي تعرف باسم الوصفية، ولم يمنعها هذا أن تختلف 

عنها في بعض الّنقاط.  ظهرت في بداية القرن العشرين في حدود 

، وقد نهلت من الفكر البنيويي السوسيري كما سبق 1933سنة 

ّ مقرها فهو يقع  في مدينة كوبن اصمة هاغن ع الذّكر، أما

فهو يمسليف وبروندل اللذين أصدرا الّدنمارك. وأّما مؤّسسها 

مجلة كوبن هاغن اللّغوية، كما أصدرا مجّلة: مجلّة أعمال لغوية، 

 المجّلة الّدولية لعلم اللّغة البنيوية.

رة جعل دراسة اللغة دراسة اقتنع رواد هذه المدرسة بضرو

برية ذات سمة علمية فصاغوا العناصر اللغوية في شكل رموز ج

رياضية واستعملوا التراكيب اللغوية في شكل معادالت رياضية، 

مما أثار جدال في أوساط اللغويين والفالسفة والمفكرين. وبهذا 

عّدت هذه المدرسة أحد أهّم التّيارات البنيوية الحديثة في 

اللّسانيات، وقد اعتمدت في منهجها التحليل واالستنباط، وربّما 

هتين العمليتين العلميتين بالتفكيك والتركيب، خاصة يمكن تسمية 



وأنها انطلقت من أن اللغة شكل، أو صورة وليست ماّدة، واعتبرت 

أعلى  اللّغة حالة خاّصة من النّظام الّسيميائي، ولنقل أنّها تحتلّ 

     الرموز السيميائية. رتب

 أعالم مدرسة كوبن هاغن

البنيوية التّحليلية ( أسس النّظرية 1956لويس يلمسليف )

)الّرياضيات اللّغوية(، تكون في باريس على يد اللساني ماييه 

وقد وضع  .1931، عام وشارك في النادي اللساني بكوبن هاغن

هذا اللساني نموذجا ثنائيا للعالمات وميّز من خالله بين الشكل 

والماّدة، وفاء منه للسانيات دي سوسير، وكان يعرض التعابير 

وفق مخطط رباعي يحتوي علة خانة للشكل وخانة للمادة  للتحليل

وما بينهما خانتان األولى : مادة المضمون والثانية مادة التعبير. 

 ووعلى كل فهذا النموذج قابل للتحقيق نتائج مثيرة لالهتمام. 

لغة(  بأنّها نظرية أقرب من  /لطالما وصفت الغلوسيماتيك )غلوس

 ياضيات الخالصة. الرّ 

 

 ات العلمين يلمسلف وبرندلمؤلف

غة غوية مقدمة في اللّ ظرية اللّ مقدمة في النّ يمسليف:  

  ومحاوالت لسانية

الذي ظهر ألول مره  جاسبرسن :فهو مشهر بكتابه )اللغة(

         .غةوهو خطوة كبيرة في سبيل تاريخ اللّ ، 1922سنة 

ومن أهم كتبه :علم اللسان في القرن التاسع :  بدررسن

 .عشر

  



 خالصة المبادئ

 .اللغة شكل وليست ماّدة

 كل اللغات تحمل في ذاتها محتوى.

على جميع  تنطبقنظرية صورية رياضية  يحتاج إلى تحليل اللغة

 . اللغات

 ألنها تصدر منها.داخل اللغة اهتمام النسقية ب

 

 المرجع:

 إبراهيم ، ةقراءة في مدرسة كوبن هاجن اللساني

 .أحمد ثابت

 

 محاضرات أخرىفي انتظار 

 تقبلوا تحياتي

 األستاذة حبيب زحماني
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