تاريخ اإلرسال2020/04/03:م
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :المدارس المسانية.

الجمهور المستهدف :السنة الثانية ليسانس ،تخصص :دراسات لغوية .الفوج.05 ،04 ،03 :
العمل الموجه  04من  :)TD04/14(14مدرسة براغ ( :)01نيكوالي تروبتسكوي ومسائل
الفونولوجيا
 )1من هو نيكوالي تروبتسكوي؟:
نيكوالي تروبتسكوي عالـ لساني روسي ولد سنة 1980ـ بموسكو وتوفي بفيينا سنة
1839ـ ،مف عائمة عريقة تنتمي إلى أمراء روسيا ،تولى والده األستاذ في قسـ الفمسفة منصب
مدير جامعة موسكو.
انكب عمى الدراسات المغوية منذ كاف في الخامسة عشر مف عمره ،وكاف طالبا في قسـ
المغة اليندوأروبية في الجامعة التي كاف يديرىا والده ،وأصبح في سنة 1816ـ عضوا في ىيئة
فر إلى إقميـ "رستوؼ" بعد قياـ الثورة ،ثـ إلى إسطنبوؿ ،ثـ إلى
التدريس في الجامعة نفسياّ .

فيينا سنة  ،1822حيث درس فقو المغة السالفية ،وأصبح عضوا في مدرسة براغ المسانية.

يعد "تروبتسكوي" مؤسس عمـ الفنولوجيا( عمـ األصوات الوظيفي) ،ففي مؤتمر المسانيات
تقدـ باالشتراؾ مع "جاكبسوف"
العالمي األوؿ الذي ُعقد بمدينة (الىاي) سنة 1829ـّ ،
و"كارسفسكي" ببرنامج واضح لمدراسة الفونولوجية ،نشأت حولو مدرسة براغ المسانية .وأصدر

بعد وفاتو كتابو "مبادئ الفونولوجيا" سنة 1838ـ.
 )2الفونيم والفونولوجيا:
تندرج أفكار "تروبتسكوي" في إطار المفيوـ الوظيفي لمغة الذي نادت بو مدرسة براغ ،والذي
نظر لمغة عمى أنيا تنظيـ وظيفي قائـ عمى وسائط تعبيرية مستعممة بيدؼ إقرار غاية معينة.
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اعتنى "تروبتسكوي" بتطوير مفيوـ الفونيـ ،وأضفى عميو صبغة عممية وعممية في آف واحد،
عرفو في عدة مواضع مف كتابو "مبادئ الفنولوجيا" بقولو ":إف الفونيـ ىو أوال وقبؿ كؿ
وقد ّ

شيء مفيوـ وظيفي ،وىو كذلؾ الوحدة الفنولوجية التي ال تقبؿ التجزئة إلى وحدات فنولوجية

أخرى أصغر منيا في لغة معينة".
لقد بدأ "تروبتسكوي" أبحاثو مف حيث انتيى "سوسير" ،وأقاـ تصوره لمفونيـ عمى أساس
التفرقة التي أقاميا "سوسير" بيف المساف والكالـ ،حيث ينتمي "الفونيـ" إلى مفيوـ المساف ،بينما
فرؽ بيف عمـ األصوات وعمـ وظائؼ األصوات
تنتمي األصوات إلى مفيوـ الكالـ؛ وعميو ّ
(الفونولوجيا) ،ورأى أف عمـ األصوات ىو الذي يحمؿ ويصؼ أصوات المغة وىي في حالة

التجريد؛ أي وىي مستقمة عف غيرىا ،ومعزولة عف البنية المغوية ،بغض النظر عف دورىا في
المعنى .أما الفونولوجيا فيي العمـ الذي يعالج الظواىر الصوتية داخؿ البنية المسانية؛ أي مف
حيث وظائفيا في االستعماؿ المغوي.
 )3تطبيق:
استخمص مف النص اآلتي أىـ الفروؽ بيف عمـ األصوات العاـ وعمـ األصوات الوظيفي.
جاء في معجـ المصطمحات المفاتيح لمسانيات لماري نويؿ برير ":الصوتيات أو
بعدىا أحد األصوات المنتجة في الواقع:
(الفونتيؾ) عمـ تجريبي يصؼ األصوات المغويةّ ،
ضربات الدؼ ،صرير األبواب  ...وىدفيا دراسة األصوات وتنوعاتيا .وعمـ األصوات النطقي
يصؼ كؿ صوت مف حيث مخرجو وطرية نطقو .وعمـ األصوات الفيزيائي يستند إلى النظريات
الفيزيائية لدراسة مميزات كؿ صوت عمى حدة (االرتفاع ،الشدة ،التردد).
أما عمـ األصوات الوظيفي فيو قسـ مف نظرية لسانية تأسست عمى دراسة فونيمات لغة
ما ،وقواعد ائتالؼ ىذه الفونيمات في المورفيمات ،والقواعد المميزة لمنبر والتنغيـ.
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فعمـ األصوات الوظيفي ،يصؼ -إ ًذا -األبعاد الصوتية لمغة مف جية نظر وظيفتيا في
أداء المعنى .إنو يتميز في ىذه الحاؿ عف الصوتيات العامة التي تعد دراسة وصفية خالصة".
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تاريخ اإلرسال2020/04/03:م
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :المدارس المسانية.

الجمهور المستهدف :السنة الثانية ليسانس ،تخصص :دراسات لغوية .الفوج.05 ،04 ،03 :
العمل الموجه  05من  :)TD05/14(14مدرسة براغ (:)02الممفوظية أولسانيات التمفظ
عند "إيميل بنفنيست".
 )1نبذة عن مدرسة براغ (:)2
مدرسة براغ ( )02أو الممفوظية(  )L'énonciationأو لسانيات التمفظ أو نظرية التمفظ كميا
تسميات متعددة ألحد أىـ اتجاىات البحث المغوي الحديث .ويعتبر المساني "شارؿ بالي" أوؿ
مف أشار إلى مصطمح "تمفظ"()énonciation؛ وذلؾ في كتابو "المسانيات العامة والمسانيات
الفرنسية" ( ،)1832ويقصد بو "فعؿ النطؽ لمعبارات والجمؿ".
عمؽ دراستو حوؿ الممفوظ بوصفو نتاجا لعممية التمفظ،
ثُّـ جاء بعده "إيميؿ بنفنيست" الذي ّ

عرؼ "التمفظ" في كتابو "مشكالت المسانيات العامة"( )1866بقولو ":ىو توظيؼ المغة مف
وقد ّ
خالؿ استعماؿ فردي" ،حيث رأى أف التمفظ ىو اإلطار الطبيعي لتشكؿ المغة ،وال يمكف

لمسانيات أف تكوف عمما لمظاىرة المغوية إال بدراستيا في إطارىا الطبيعي (التمفظ/االستعماؿ).
أما الممفوظ ( ) énonceفيو كؿ ما يتمفظ بو اإلنساف منطوقا أو مكتوبا؛ أو ىو النص في
مقاـ التواصؿ.
 )2مفهوم الممفوظية /لسانيات التمفظ:
*) الممفوظية فرع مف المسانيات يدرس عممية التمفظ ،ال مف جوانبيا العضوية أو الفيزيائية ،بؿ
يدرس سياؽ إنتاج الممفوظات وخصائصيا المغوية وعالقتيا بالمقاـ.
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وتنوع داللتيا مف كالـ إلى
*) إنيا فرع مف المسانيات تدرس العناصر التي تنتمي إلى المغة ّ

آخر ،مثؿ :أنا ،أنت ،ىنا ،اآلف ...إنيا تركز عمى البصمة التي تتركيا عممية التمفظ في
الكالـ.
 )3تصنيف الممفوظات عند إيميل بنفنيست:
رّكز " بنفنيست" عمى دراسة المغة انطالقا مف استعماالتيا الفعمية؛ أي مقرونة بسياؽ
ميز بيف نوعيف مف الممفوظات:
التواصؿ،
وبناء عمى ذلؾ ّ
ً
أ) التاريخ :يراد بو تقديـ الوقائع التي جرت في لحظة ما مف الزمف مف دوف تدخؿ
المتمفظ .فيو سرد لموقائع أو وصؼ ليا مفصوال عف القرائف الدالة ،فيذا النوع مف
الممفوظات يتسـ بالموضوعية ،فال تظير فيو أمارات الذاتية (أنا ،أنت ،ىنا ،اآلف) ،ومف
أمثمتيا :التعريفات المعجمية ،النصوص العممية ،الحكـ واألمثاؿ . ...
ب) الخطاب :وىو كؿ تمفظ يفترض متكمما ومستمعا تكوف لألوؿ نية التأثير في الثاني
بطريقة ما  .في ىذا النوع تحضر القرائف الدالة عمى مقاـ التواصؿ ،وتتمخص تمؾ القرائف
في الوحدات الدالة عمى شخص المتمفظ أو زمف التمفظ أو مكانو (أنا ،أنت ،ىنا ،اآلف).
وقد يظير الخطاب في رحـ قصة تاريخية .وألف ىذا النوع مف الممفوظات يتصؿ بقارئو
بطريقة ما فقد وسمو "بنفنيست" بالذاتية.
 )4تطبيق:
يقوؿ "أمؿ دنقؿ" مف قصيدتو "ال تصالح":
ال تصالح !
فما ذنب تمؾ اليمامة

لترى َّ
العش محترقًا ..فجأةً،
وىي تجمس فوؽ الرماد؟ !
ال تصالح

توجوؾ بتاج اإلمارة
ولو َّ
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أبيؾ..؟
كيؼ تخطو عمى جثة ابف َ
ؾ ..
وكيؼ تصير الممي َ
عمى ِ
أوجو البيجة المستعارة؟

كيؼ تنظر في يد مف صافحوؾ ..
فال تبصر الدـ ..
في كؿ كؼ؟

سيما أتاني مف الخمؼ ..
إف ً
سوؼ يجيئؾ مف ألؼ خمؼ
وساما وشارة
فالدـ -اآلف -صار
ً
ال تصالح

ولو وقفت ضد سيفؾ كؿ الشيوخ
والرجاؿ التي مألتيا الشروخ

ىؤالء الذيف تدلت عمائميـ فوؽ أعينيـ

وسيوفيـ العربية قد نسيت سنوات الشموخ
ال تصالح

فميس سوى أف تريد
فارس ىذا الزماف الوحيد
أنت ُ
وسواؾ ..المسوخ!

 )1حدد مفيومؾ الخاص لمممفوظية أو لسانيات التمفظ.
صنؼ ممفوظات ىذه القصيدة ما بيف تاريخ وخطاب حسب رؤية إيميؿ بنفنيست.
ّ )2
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تاريخ اإلرسال2020/04/15 :
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :المدارس المسانية.

الجمهور المستهدف :السنة الثانية ليسانس ،تخصص :دراسات لغوية .الفوج.05 ،04 ،03 :
العمل الموجه  06من  :)TD06/14(14مدرسة كوبنهاغن :لويس هممسميف
ظيرت مدرسة كوبنياغف أو الغموسيماتيكية

()

في مطمع القرف العشريف ( ،)1836وقد

تػأثرت بالمفاىيـ الجديدة التي جاء بيا دي سوسير ،وتتعمؽ بشكؿ قوي بالمنطؽ القديـ والحديث
كما صاغو الفالسفة.
يرجع الفضؿ في تأسيس مدرسة كوبنياغف إلى المساني الدنماركي "لويس ىممسميؼ"
صاحب النظرية التحميمية الشييرة "الرياضيات المغوية"
وقد انطمقت ىذه المدرسة مف مبدأيف مف مبادئ "دي سوسير" وىما:
 )1إف المّساف شكؿ وليس مادة ،ويكمف جوىره في العالقات بيف وحداتو.
 )2تتبايف المغات بعضيا عف بعض مف حيث المستوى التعبيري و المضموني.
ويعمـ "ىممسميؼ" ىذيف المبدأيف ليكتشؼ أف الفرؽ بيف لسانيف ىو التعبير/الشكؿ وليس في
المضموف /المحتوى؛ وليذا يمكف الترجمة مف لساف إلى آخر.
يميز "ىممسميؼ" بيف التعبير والمحتوى مف جية ،والشكؿ والمادة مف جية ثانية في البنية
ّ

المغوية ،فمستوى التعبير (الداؿ) ومستوى المحتوى(المدلوؿ) كالىما مكوف مف مستوييف ىـ:
مستوى الشكؿ ومستوى المادة .وىدفو مف ذلؾ ىو أنو ينبغي أف تيتـ المسانيات بالجانب
الصوري الشكمي فييا ،وتنتج عف ىذه التعالقات أربع طبقات منطقية:

 ) الغموسماتيكية ( )Glossématiqueمف الكممة اليونانية( )glossaبمعنى كممة أو لغة ،ومنيا كممة( )Glossaryبمعنى
قائمة مفردات.
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 )1شكؿ التعبير (نظاـ الداؿ؛ الحروؼ المؤلفة لمكممة كما تواضعت عمييا الجماعة).
 )2مادة التعبير(األصوات كمادة فيزيائية وفيزيولوجية).
 )3شكؿ المحتوى(البنية التركيبية والمعجمية).
 )4مادة المحتوى (األفكار).
إذف فقد أعاد "ىممسميؼ" صياغة فرضية "سوسير" التي نظرت إلى العالمة المغوية عمى
سمى "ىممسميؼ" الداؿ
أنيا التحاـ لمداؿ بالمدلوؿ ،ولكف بمصطمحاتو الخاصة ،حيث ّ

"تعبيرا/شكال" والمدلوؿ "محتوى/مضمونا" ،ويسمى الرابط بينيما وظيفة سيميائية( Fonction

 .)sémiotiqueتطبيق:
يقوؿ "لويس ىممسميؼ" في كتابو "مقدمات نقدية في نظرية المغة" ،ص ص ":88 ،89ال
يمكف لممعنى أف ُيعرؼ إال مف خالؿ تشكؿ ما ،وبدوف ذلؾ ال يكوف لو وجود عممي؛ وليذا
السبب يستحيؿ اتخاذ المعنى أساسا لموصؼ المغوي سواء في ذلؾ معنى المضموف أو معنى

التعبير".
ال التأصيؿ ليذه المقولة في التراث
السؤاؿ :اشرح ىذا النص ،مقدما أمثمة توضيحية ،محاو ً
المغوي العربي.
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تاريخ اإلرسال2020/04/15 :
األستاذ :فريد زغالمي.

المقياس :المدارس المسانية.

الجمهور المستهدف :السنة الثانية ليسانس ،تخصص :دراسات لغوية .الفوج.05 ،04 ،03 :
العمل الموجه  07من  :)07/14TD(14المدرسة الوظيفية الفرنسية( :أندريه مارتيني)
المدرسة الوظيفية الفرنسية ىي مدرسة لسانية بنيوية ظيرت في فرنسا في النصؼ األوؿ
مف القرف العشريف عمى يد العالـ المغوي "أندريو مارتيني"(1888-1809ـ) ،وتُ ُّ
امتدادا
عد
ً

وسميت بالوظيفية؛ ألف الباحث فييا يحاوؿ دائما أف يكتشؼ ما إذا كانت كؿ
لمدرسة براغ،
ّ
النص تؤدي وظيفة في التبميغ أـ ال؟ أي أنو يبحث عف
الوحدات المغوية التي يحتوي عمييا ّ

الوحدات التي تمعب دو ار ىاما في التمييز بيف المعاني ،فالمغة البشرية كما يقوؿ "أندريو

مارتيني" ":تتيح لكؿ إنساف تبميغ تجربتو الشخصية إلى نظائره" .ومف ىنا فإف جميع البنيات
المغوية بدءا بالبنية الصوتية وصوال إلى الداللة محكومة بمجموعة مف الوظائؼ لبتي تؤدييا
داخؿ المجموعة المغوية.
إف الوظيفة األساسية لمغة عند "مارتيني" ىي التواصؿ بيف أفراد المجتمع المغوي ،وىي
يعدىا
وظيفة إنسانية بِ َع ِّد المغة مؤسسة إنسانية ،وىو ال ينفي الوظائؼ األخرى لمّغة ،ولكنو ّ
ثانوية إلى جانب الوظائؼ األساسية (اإلبالغ ،التواصؿ ،التفاىـ).

 )1أساس التحميل الوظيفي عند مارتيني
سعى "مارتيني" في كتابو "مبادئ المسانيات العامة" إلى تطوير التحميؿ التركيبي /الوظيفي
لمجممة ،والذي يبنى عمى وظيفة العناصر المغوية في التركيب ،والطرؽ التي ترتبت وفقيا
عناصر الجممة .ويعد التقطيع المزدوج أساس التحميؿ الوظيفي عند "مارتيني".
يتميز عف بقية الوسائؿ التبميغية األخرى (كمغة الحواس،
يرى "مارتيني" أف المساف البشري ّ

اإلشارات  )...بكونو مزدوج التقطيع ،والتقطيعاف ىما:
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أ) مستوى المونيمات ( :)Les monèmesوىي الوحدات الدالة التي تقبؿ التحميؿ إلى
وحدات أصغر عديمة الداللة ،مثاؿ :كتبت درسي عند تقطيعيا تعطي:
كتب/ت/درس/ي
ب) مستوى الفونيمات ( :)Les phonèmesوىي الوحدات الدنيا التي ليس ليا داللة في
ذاتيا وقادرة عمى تغيير المعنى ،وعددىا محصور في كؿ لساف ،وتتحكـ في كيفية
ت" في المثاؿ السابؽ أف
اقترانيا القوانيف الخاصة بكؿ لساف ،وىكذا يمكف لمفظة " َكتَْب ُ

تتقطع إلى ست وحدات(فونيمات) :ؾ / َ/ت/ َ/ب/ /ت ./ ُ/أما السكوف فيو فونيـ

صفري.
 )2أنواع الوحدات التركيبية الوظيفية :تنقسـ الوحدات التركيبية الوظيفية إلى:
أ) المفظة(المونيم) :ىي الوحدة الدنيا لمتقطيع األوؿ ليا مدلوؿ واحد.
ب) المفظة الممتزجة :تعني أف داليا يكوف منضويا عمى مدلوليف أو أكثر يمكف فصميما
شكميا ،مثؿ جمع التكسير :رجؿ جمعيا رجاؿ ،المفظة األولى تحمؿ معنى الرجؿ،
والمدلوؿ الثاني جمع رجاؿ.
ت) المفظة المفروقة :وىي عكس المفظة الممتزجة ،حيث يتحدد المدلوؿ الواحد بمقطعيف
موجوديف في نقطتيف متباعدتيف في المدرج الصوتي أو أكثر مثؿ(المصموف يسجدوف مع
الساجديف) ،جمع المذكر تدؿ عميو العالمات :و ،و ،ي
تبتسـ( ،أنتما
(أنت ،ىي)
ث) المفظة المشتركة :داؿ واحد يتقاسمو مدلوالف أو أكثر ،مثؿَ :
ُ
لممذكر ،أنتما لممؤنث ،ىما لممؤنث) ْتبتسماف.

ج) المفظة العدمية (المفظة الصفر) :يراد بيا أف غياب عالمة شكمية متوقعة ،مثؿ :معمـ/
معممة ،كتبت /كتب ِت.
تطبيق )1 :لماذا سميت المدرسة الوظيفية بيذا االسـ؟
 )2قطع الجممة اآلتية تقطيعا مزدوجا محددا أنواع الوحدات التركيبية الوظيفية الواردة فييا:
أنتـ يا طمبة اليوـ أساتذة المستقبؿ.
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