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تستبِطن هذه املادُة معلوماٍت أّولّيًة على حنٍو ما عن لسانّياِت اللغات الطبيعّية البشريّة لدى 
مفهوَم علم اللسانّيات، وحدوده املعرفّية، وعالئقه  الطلبة؛ لتستعلَن هبا عن أُْفق حديٍث َرْحٍب، يؤطِّرُ 

اليت تتجلى باختالف " أنا اللغة"التبادلّية يف ُجزر املعرفة البينّية مع العلوم األخرى بوصفه جتاوزا لفكرة 
اليت تظهر يف إضمار نظام لغوّي يظهر بأشكال خمتلفة؛ وإن كان يُعِّبِّ " حنن اللغة"األلسنة إىل فكرة 

عن القيام بوظيفة التداول اللغوّي عِّب التواصل املعريّف بني البشر؛ فتدرُس املادُة َقْطَع فرديناند  بالضرورة
مببادئه األربعة اليت رمست حدوَد اللسانّيات بني  دي سوسري دراسة اللغة الواحدة إىل دراسة علم اللغة

 .املعارف والعلوم

ّوعات اللسانّية اليت ظهرت هبا تضاريُس اللسانّيات مّث تتجاُز اهلُويّة اللسانّية الواحدة إىل التن
الديسوسرييّة ابتداًء من اللسانيّات التارخيّية وشقيتها اللسانيات التارخيّية املقارنة، ومرورا بثالث حمطّات 

 :لسانّية مهّمة

يّة عند اللسانّيات األسلوبّية على مستوى الرتكيب والكلمة والصوت تنظريا يف املاهّية اللغو : أّوهلا
 .اللسانّيني الروس، وتطبيقا يف النّص األديّب عند سائر اللسانّيني يف أوروبا

وأصداؤها يف " فريث"اللسانّيات االجتماعّية السياقّية يف مدرسة لندن عند اللسايّن : وثانيها
اللّية يف قيود دراسة ظواهر احلياة االجتماعّية يف التقنينات النحويّة حذفا وإطالة ووقفا، والتقنينات الد

االختيار املعجمّية، والتقنينات الرتبويّة يف لسانيات اللغة للحياة يف التعليم مبواضعات اختيار املثال 
 .التعليمّي، واهلرم املعريفّ 



اللسانّيات السلوكّية يف املدرسة السلوكّية األمريكّية عند اللسايّن األمريكّي بلوفيلد يف : وثالثها
ْعَلم وباملستبَدل وباخلانة  ة بني املثري واملستجيب، والتقسيم الشكاليّن للنسق اللغويّ تنظريه ملفهوم اللغ

ُ
بامل

 .ممّا يتيح الشكُل املستعَمل تغريَه ال استبطانه على حنٍو غري مستعَمل

 .وتقف املادة عند احلداثة اللسانّية وما بعدها

التوليديّة التحويلّية اليت رادها اللسايّن األمريكّي نغوم  أّما احلداثة فقد أعلنت عن نفِسها بالدرسة
تشومسكي عندما جتاوز املستعَمل الناجز إىل املضمر واملمكن عِّب سلسلة من عمليات التوليد اللغوّي 
وقواعد جنوزه مطابقة ملا يف الذهن وخمالفة شكلّية له، مع الوقوف عند تطورات نظرية تشومسكي 

 .وتطبيقاهتا

 .احلديث عن جتليات الوظيفّية اجلديدة والتداولّية املستحَدثةاملادُة ب فتنهضبعد احلداثة أما ما 

للفكر اللغوّي العريّب القدمي واحلديث  موضوعّيةٍ  اللسانّية يف مرآةٍ  وستقرأ هذه التضاريسَ 
آلخر من أجل فهِمه من قراءًة حتاوُر ا واملعاصر ضمن َوجهي التقنينات اللغويّة اللسانّية وتطبيقاهتا األدبّية

 .جهة، ومن أجل إعادة َطرْح بعض ما جيُب أن يُطرَح من مقوالت الفكر اللسايّن عند علماء العربّية

 


