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هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

ملخص البحث

يعد »املظهر اإلبداعي للغة« من القضايا الشائكة التي أثارهتا اللسانيات التوليدية 
فرضياهتا  لنجاح  األساسية  الركائز  من  منذئٍذ،  وجعلتها،  نشأهتا  من  مبكر  وقت  يف 
التي  اللغة  يف  اإلنتاجية  سمة  عىل  املظهر  هذا  فلسفة  تقوم  أخر.  فرضيات  ودحض 
بمقتضاها يستطيع متكلم - مستمع اللغة املثايل أن ينتج مجًل غري حمدودة من وسائل 
حمدودة، وأن يفهم مجًل جديدًة غري متناهية مل يسبق له أن سمعها من قبل. وهيدف 
البحث إىل تقديم مقاربة أدنوية - إدراكية لفهم طبيعة هذا املظهر ُتهد بدراسة جلذوره 
التارخيية عند أبرز فلسفة القرنني السابع والثامن عرش امليلديني. وتروم هذه املقاربة 
األدنوية -اإلدراكية تقديم تفسري للسامت الثلث املميزة هلذا املظهر يف أنه استعامل 
حمدود  وغري  متجدد  و)ب(  واخلارجية  الداخلية  املثريات  من  وخاٍل  حر  )أ(  للغة: 
و)جـ( ملئم جلميع املقامات. وتلك السامت، وفق هذه املقاربة، تربهن عىل الطبيعة 
التوليدية للغة، وعىل التفاعل القائم بني نظاميها اإلدراكي واإلنجازي مع األنساق 
املعرفية األخرى، وكذلك، وربام هذا هو األهم، عىل مدى ارتباطها بالفكر اإلنساين 

بوصفها أداة للتفكري احلر والتعبري عن الذات، وليست جمرد وسيلة تواصل حمض.

1. المقدمة 

عجزها  البنيوية  للسانيات  التوليدية  اللسانيات  وجهتها  التي  النقود  أبرز  من 
للتوصل إىل  التفسريية  املبادئ  اعتامد  املجرد، عن  الوصف  الظاهر، العتامدها عىل 

1- أستاذ اللسانيات والنحو التوليدي املشارك، جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية.

د. ناصــر فرحان الحرّيص )1(

المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية - إدراكية )*(

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين

رقم اإليداع 1437-9467
ردمـــــــد 1658-7421

- اللغة ونظرية الذهن: مبادئ معرفية وذهنية.

- الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة.

- مراجعة كتاب:اإلطار المعياري العربي لتعليم العربية للناطقين بغيرها 
) َتْعليم – َتَعلُّم – تقويم(.

- الّسمات الداللية للمتصالت و هندسة توزيعها في التركيب: دراسة مقارنة.

- المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية-إدراكية.

- الرابط بين الموضوع والمحمول في تراكيب اإلسناد االسمي والفعلي: 
نحو تحليل كلي وموحد.

- لسانيات المتون بين القبول والرفض قضايا إبستمولوجية ومنهجية.

مجلــة علميــة محكمــة تصــدر عــن مركــز الملك 
عبداهلل بن عبد العزيــز الدولي لخدمة اللغة العربية
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كلمة المركز

األمين العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي

الدولي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  )مركز  في  العمل  يترقى 
الدولي  المسار  ويأتي  متعددة،  مسارات  في  العربية(  اللغة  لخدمة 
المدة  في  ُنفذت  فقد  المركز،  أعمال  من  رئيساً  اتجاهاً  ليمثل 
الماضية مجموعة من البرامج اللغوية في الهند والسنغال وأذربيجان 
سالسله  ضمن  الكتب  من  عدداً  المركز  وأطلق  وباكستان،  وإندونيسيا 
وقواعد  األدلة  من  ومجموعة  العالم،  في  العربية  اللغة  عن  العلمية 

البيانات ذات الصلة.
ودعم  العلمي،  البحث  فإن  البارز،  حظه  الدولي  المسار  أخذ  ولئن 
في  كبرى  أولوية  له  مسار  المعرفة،  وتأصيل  البحثية،  المشروعات 
أعمال المركز، ولذلك ينظر المركز إلى مساراته البحثية )خاصة سلسلة 
مباحث لغوية والمجالت العلمية في المركز( بوصفها المكنز العلمي 
النجاح  لضمان  الالزمة  السبل  له  وُتَهيَّأ  الدائم،  الدعم  له  يوفر  الذي 
خطة  خالل  من  المسار  هذا  أعمال  تواصلت  لذلك  وتبعاً  واالستمرار، 

علمية تراكمية تتضح من خالل عنوانات البحوث والمشروعات.
ليكشف  العربية(  )اللسانيات  مجلة  من  السادس  العدد  ويأتي 
استمرار العمل في االحتفاء بالجاد من األبحاث، ونشر ما يمثل حاضناً 
علمياً لبرامج المركز وغيره من المؤسسات اللغوية، بحيث تصبح هذه 
المتنوعة  والبرامج  المشروعات  عليها  ُتبنى  دراسات  وغيرها  األبحاث 

في خدمة اللغة العربية.
مع  يتكامل  الذي  العدد  هذا  لقرائه  يقدم  أن  المركز  يسعد  وإذ 
للباحثين  وحثه  يؤكد حرصه  فإنه  المركز،  األخرى في  النشر  مسارات 
فيها، كما يسعد  للنشر  المجلة  بتخصص  المتصلة  بحوثهم  لتقديم 
المركز باطالع السادة العلماء والباحثين على برامج المركز وإصداراته 
ومشروعاته من خالل زيارة موقعه، وإثرائه بالرؤى واألفكار واالقتراحات.

للباحثين  ممتد  والشكر  القيمة،  جهودها  التحرير  لهيئة  أشكر 
الكرام، وأسأل اهلل التوفيق للجميع.

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً



هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

مجلة علمية فصلية محكمة
ربيع اآلخر 1439هـ - يناير 2018 م

هيئة التحرير:

أ.د عبدالعزيز بن إبراهيم العصييل
رئيس التحرير

د. نارص بن عبداهلل الغايل
مدير التحرير

أ.د. عبدالّرمحن بن حسن العارف 
عضو هيئة التحرير

أ.د حمي الدين حمسب 
عضو هيئة التحرير

د. حممد لطفي الزليطني
عضو هيئة التحرير

د. عبدالعزيز بن عبداهلل املهيويب
أمني املجلة

الهيئة االستشارية
أ.د. ابراهيم بن مراد )تونس(.

أ.د. بسام بركة )لبنان(.
أ.د. سعد مصلوح )مرص(.

أ.د. عبدالقادر الفايس الفهري )املغرب(.
أ.د. عيل القاسمي )العراق(.

أ.د. حممد صالح الدين الرشيف )تونس(.
أ.د. حممد غاليم )املغرب(.

أ.د. حممود إسامعيل صالح )السعودية(.
أ.د. حممود فهمي حجازي )مرص(.

أ.د. هناد املوسى )األردن(.
أ.د. يوسف اخلليفة أبو بكر )السودان(.

اإلسهامات
ترسل البحوث باسم رئيس التحرير 

ص.ب 2988 الرياض 18452
اململكة العربية العسودية

هاتف 47215698 - فاكس 4752369
www.kaica.org.sa

لالشرتاكات السنوية
مراسلة بريد املجلة

arabiclisa@kaica.org.sa
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- اللغة ونظرية الذهن: مبادئ معرفية وذهنية.

- الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة.
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- الّسمات الداللية للمتصالت و هندسة توزيعها في التركيب: دراسة مقارنة.
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قواعد النشر بالمجلة:

تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات 
العربية باللغة العربية، مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية 
وإحدى اللغات العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في 

خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي 

االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
ال تلتزم المجلة بردِّ ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها، سواًء ُنِشرْت 

أم لم ُتْنشر.
مطبوعًة  ُترَسل  أن  المجلة  في  للنشر  المعدَّة  المشاركات  في  ُيشترط 
البريد اإللكتروني  أو من خالل   ،  )CD( ومصححًة علـى أقراص حاسوبية 

للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة، وال تزيد عن أربعين 

. )A4( صفحة من الحجم العادي
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:

في متن النص ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم16(.

في الهوامش ُيستخدم الخط )Traditional Arabic( عادي )حجم12(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الرئيسة  العناوين  في 

)حجم 18(.
غامق   )Traditional Arabic( الخط  ُيستخدم  الفرعية  العناوين  في 

)حجم 16(
مباشرًة،  المشاركة  بعد  جميعها  والتعليقات  العلمية  اإلحاالت  ُتْكَتب 

وفق تسلسل ورودها في المشاركة، مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتْكَتب معلومات المصادر والمراجع مفصلًة في آخر المشاركة في قائمة 
خاصة بها ، وفق الهيئة اآلتية: المؤلف )االسم األخير، االسم األول ثم 
الطبعة،  المترجم،  أو  المحقق  اسم  المرجع،  أو  المصدر  عنوان  الثاني(، 

معلومات النشر )بلد النشر: اسم الناشر، سنة النشر(.
العربية  باللغة  )200كلمة(  حدود  في  لبحثه  ملخصاً  الباحث  ُيرفق 
واللغة اإلنجليزية، وإن كانت المشاركة مكتوبًة باإلنجليزية أو الفرنسية 

أو غيرهما، فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
يشترط في المشاركة المقّدمة أالَّ تكون منشورًة أو ُقّدمت للنَّشر في أيِّ 
وسيلة نشر أخرى، كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى أيِّ جهة 

أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
)مجلة  في  نشره  بعد  آخر  مكان  في  بحثه  ينشر  أن  للباحث  يحق   

اللسانيات العربية( بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من 

تسلمها.
أو  للنشر  بصالحيتها  التحكيم  لجنة  بقرار  المشاركات  أصحاب  يخبر 
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.

نهائية،  المجلة  إلى  المقدمة  المشاركة  بشأن  التحرير  هيئة  قرارات 
وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.

المحّكمين  ملحوظات  البــحــث في ضــوء  تعـديل  الباحـث  يلتزم  أن 
ال  مدة  في  معدلة  بنسخة  المجلة  وموافاة  إليه،  المرسلة  التقارير  وفق 

تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إرسالها إليه.

- أحكام عامة:
اآلراء والمعلومات الواردة في البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي 
أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
المسؤولية  مؤلفوها  ويتحمل  المجلة،  أو  العربية  اللغة  لخدمة  الدولي 

كاملًة عن صحة المعلومات واالستنتاجات ودقتها.
قرار  وتاريخ  البحث  تسلم  تاريخ  المجلة  في  النشر  أوليَّة  في  يراعى 

التحكيم وتنوع موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.

سيرته  بحثه  مع  المجلة  في  الكتابة  له  يسبق  لم  الذي  الكاتب  يرسل 
الذاتية والعلمية مختصرًة وعنوان مراسلته. 

ُتْرَسل إلى الباحث )5نسٍخ( من العدد الذي شارك فيه، و)20مستلًة( من 
بحثه أو دراسته.

ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم 
بدفع  الباحث  مطالبة  وللمجلة  التحرير،  إدارة  بها  تقتنع  ألسباب  إال 
الباحث على  أصرَّ  إذا  التحكيم  إجراءات  المترتبة على  المالية  النفقات 
إدارة  تقتنع  ولم  نشرها،  إجراءات  متابعة  وعدم  مشاركته  بسحب  طلبه 

التحرير بمبررات طلبه.

خطوات النشر في المجلة:

تكون المراسلة موجهة إلدارة تحرير المجلة باألمانة العامة للمركز على 
البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة أو على صندوق بريدها.

يقوم رئيس التحرير بإشعار صاحب المشاركة بوصولها.
أسماء  حذف  بعد  التحرير  هيئة  اجتماع  في  المشاركات  تعرض   

المشاركين وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخياً للحيادية والعدالة.
رئيس  باسم  مذيل  خطاب  مع  إرسالها  يتم  المبدئي  قبولها  حال  في 
الرَّد  التحرير إلى الفاحص الذي قررته هيئة التحرير، وُينبَّه إلى ضرورة 

خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري ، ثم ُيبّلغ صاحب 
المشاركة بالنتيجة قبوالً أو اعتذاراً عن عدم القبول مرفقاً معها تعديالت 

الفاحص.
حال  وفي  التحرير،  هيئة  على  ُتعرض  المعدَّلة  المشاركة  وصول  بعد 
اإلقرار يرسل للباحث خطاب الموافقة على النشر ويبلغ بالوقت المتوقع 

لنشر مشاركته.

صفتها

العربية  باللسانيات  تعنى  التي  والبحوث  بالدراسات  تختص  مجلة 
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات 
األصوات  مثل  والتطبيقية  منها  النظرية  اللسانيات  تتناول  التي 
والتراكيب وتحليل النص وتحليل الخطاب والتداولية وكذلك علم اللغة 
النفسي وعلم اللغة االجتماعي بفروعهما المختلفة وجوانبهما النظرية 
والتطبيقية ، كما تهتم بتعليم اللغات ألهلها وللناطقين بها من غير 
واختبارات  اللغوي  والتخطيط  والثانية  األولى  اللغة  واكتساب  أهلها 

اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً



هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

محتويات

اللغة ونظرية الذهن: مبادئ 

معرفية وذهنية.

د. عبد العالي العامري

الرابط بين الموضوع والمحمول في 

تراكيب اإلسناد االسمي والفعلي: 

نحو تحليل كلي وموحد.

إبراهيم لحمامي.

6

132
الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة.

رفيق بن حمودة.

منانة حمزة الصفاقسي.

158

المظهر اإلبداعي للغة: 

مقاربة أدنوية-إدراكية.

ناصر فرحان الحرّيص.

الّسمات الداللية للمتصالت وهندسة 

توزيعها في التركيب: دراسة مقارنة.

د.عبد الكبير الحسني.

26

99

لسانيات المتون بين القبول والرفض 

قضايا إبستمولوجية ومنهجية.

د.صالح بن فهد العصيمي.

60

مراجعة كتاب:اإلطار المعياري العربي 

لتعليم العربية للناطقين بغيرها 

)َتْعليم – َتَعلُّم – تقويم(.

د. إسالم يسري علي الحدقي.

193
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً



هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

المقدمة
العربية(  )اللِّسانيات  مجّلة  من  العدُد  هذا  تمّيز 
السابَقة،  األعداُد  تشهْده  لم  تنّوًعا  موضوعاته  بتنّوع 
وُرتَِّبت هذه الموضوعاُت ترتيًبا يّتفق مع تنّوع الُفروع 
ولسانيات  اإلدراكية،  النفسية  كاللسانياُت  الّلسانية؛ 
المدّونات، إضافًة إلى علم التراكيب وعلِم الّداللة، مع 
المجلُة،  عليها  قامت  التي  المبادئ  على  المحافَظة 
النظريِة  وبين  والمعاَصَرة،  األصاَلِة  بين  الَجْمُع  وهي 
والّتطبيق، بما يتَّفق مع طبيَعة لغِتنا العربيِة، وأساليب 
ر نشَرها وتعّلَمها وتعليَمها على  وُيَيسِّ البحِث فيها، 

أُسس ِعلميٍة َسليمة.
اسُتهّل العدُد بدراسة لسانية نفسية إدراِكية حول 
المظهر  حول  بأخرى  ُأتبع  ثم  الّذهن،  ونظريِة  اللغة 
اإلبداعي للغة في َضوء المدَخل األدَنِوي، وهي دراسة 
جادٌَّة  دراسة  ثم  أيًضا،  اإلدراكي  الّلساني  المجال  في 
ُمقارنة  دراسة  ثم  المدوَّنات،  لسانّيات  في  ومفّصلة 
توزيِعها  وهندسة  للمتصالت  الّداللية  الّسمات  في 
في الُجملة، فدراسة في الشاهد النحوي بين الطبيعة 
اللسانيات  في  لكتاب  مراجعة  وأخيًرا  والّصنعة، 

التطبيقيِة في تعليم العربية.
الذين  الباحثين  الزمالَء  تشُكر  إذ  التحرير،  وهيئة 
العَدد، فإنها تأُمل أن يسَتمّر  أسَهموا في إخراج هذا 
عطاؤهم، وأن ُيسهم زمالء آَخرون في األعداد القاِدمة، 
فْهِمها  تيسير  في  ومساهَمًة  العربية،  للَغتنا  ِخْدمًة 

وَنشِرها في أرجاء المعموَرة.
واهلل الموفق والهادي، إلى سواء السبيل.

رئيس التحرير
أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
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The biolinguistic perspective views a person’s language as a 

state of some component of the mind, understanding “mind” in 

the sense of eighteenth-century scientists who recognized that 

after Newton’s demolition of the only coherent concept of body, 

we can only regard aspects of the world “termed mental” as the 

result of “ such an organical structure as that of the brain”.

Chomsky, Noam (2005), p.2.

ملخص البحث

اخللفية  يف  أوهلام  يتمثل  أساسيني،  حمورين  معاجلة  إىل  الدراسة  هذه  يف  نسعى 
التصورية للربنامج اللساين البيولوجي الذي ينظر إىل ملكة اللغة بوصفها موضوعا 
تشومسكي  يمثله  الذي  التكرارية  تصور  أساسيني:  تصورين  خالل  من  طبيعيا، 
وأتباعه، وتصور غنى اللغة وحجة التصميم الذي يمثله جاكندوف وبنكر. وثانيهام 
يتمثل يف نظرية الذهن، بوصفها ملكة معرفية مسؤولة عن إسناد املعتقدات واملقاصد 

والتمثالت إىل اآلخرين ومنحهم حياة ذهنية.

الكلامت املفاتيح: اللغة، الربنامج اللساين البيولوجي، تصور التكرارية، التصميم، 
نظرية الذهن، ملكة معرفية.

* - أستاذ اللسانيات املشارك، شعبة اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب جامعة حممد اخلامس أكدال- الرباط، أستاذ مربز 
باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الدار البيضاء، املغرب.

الدكتور عبد العالي العامري )*(
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Abstract

In this study we address two main problem, first the 

conceptual background of biolinguistic program which 

looks at language as it functions as natural  system 

through main concept ; recursive concept which Chomsky 

adopts and design prodding adopted by  Jackendoff  and 

Pinker.

Secondly we deal with mind theory considered as cognitive 

faculty responsible for assigning beliefs and intentions to others 

and giving him mental life.

Key words: Language, Biolinguistic Program, Recursive 

Concept, Design, Mind Theory, Cognitive Faculty.

مقدمة

نعالج يف هذه الدراسة إشكالية اللغة ونظرية الذهن – باعتبارها إشكالية مركبة-  
من خالل حموريني أساسيني، يتمثل أوهلام يف احلديث عن املنظور األحيائي  للغة من 
و  فيتش  و  هاوزر  من  كل  يمثله  الذي  التكرارية  تصور  أساسيني،  تصورين  خالل 
تشومسكي )2000(، وتصور غنى اللغة وحجة التصميم الذي يمثله كل من بنكر 
وجاكندوف )2005(، حيث  أصبح ينظر إىل اللغة يف هذا اإلطار باعتبارها موضوعا 
اللسانيات.  إليها  تنتمي  التي  واملعرفية  العلمية  اهلندسة  يف  النظر  وأعيد  طبيعيا، 
وأصبح من الرضوري االنتقال من دراسة السلوك اللغوي إىل دراسة أنظمة معرفية 
الذهن،  نظرية  يتمثل يف مسألة  وثانيهام  املعرفية.  الذهني واحلوسبة  بالتمثيل  تتعلق 
إىل  والتمثالت  واملقاصد  املعتقدات  إسناد  عن  مسؤولة  معرفية  ملكة  بوصفها 

اآلخرين ومنحهم حياة ذهنية.
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1. األساس األحيائي للغة

متتح الدراسة األحيائية للغة بعض أسسها املعرفية من عمل الباحث األمريكي 
إريك لينربج)Leneberg Eric )1967( )1 ، من خالل دراسته املوسومة بـ: األسس 
الرائد  العمل  ثم   ،  Biological Foundation of Language للغة  األحيائية 
Three Lin-2( )2005( املوسوم بـ: ثالثة عوامل لتصميم اللغة( يلنعوم تشومسك
guistic Factors in Language Design، وعميل كل من هاوزر وتشومسكي 

وفيتش)3( )2000(، وبنكر وجاكندوف)4( )2005(.

1.1 المنظور األحيائي للغة

تعد اللغة يف إطار اللسانيات األحيائية عضوا أحيائيا مثل باقي األعضاء األحيائية 
األخرى، وصفة مالزمة للجنس البرشي، ختضع لعاميل التطور والتكيف، باعتبارها 

ملكة ذهنية/ فطرية لدى اجلنس البرشي توجد يف ذهنه/ دماغه. 
من  عضوا  بوصفها  اللغوية(  امللكة  )أو  اللغة  إىل  األحيائية  اللسانيات  وتنظر 
اللساين  املنظور  ويذهب  األخرى.  البرشية  األعضاء  غرار  عىل  اجلسد،  أعضاء 
الذهن هنا  الذهن. ونفهم  فرد معني حالة ملكون من مكونات  لغة  أن  إىل  األحيائي 
حتطيم  بعد  بأنه  اعرتفوا  الذين  عرش  الثامن  القرن  علامء  عند  نجده  ال  الذي  باملعنى 
نيوتن للمفهوم املتسق الوحيد للجسد، ال يمكننا النظر إىل مظاهر العامل الذي يسمى 

ذهنيا إال بوصفها نتيجة للبنية العضوية للدماغ.)5(
والواقع أن دراسة اللغة أصبحت مطلبا جوهريا يف السنوات األخرية، وأصبحت 
)علم  كالبيولوجيا  اللسانيات،  بعلم  الصلة  ذات  معرفية  علوم  من  انطالقا  تدرس 
السؤال  أو  اهلم  نفس  تتقاسم  العلوم  هذه  لكون  املعريف،  النفس  وعلم  األحياء(، 
األحيائية  اللسانية  املقاربة  تركز  حيث  البرشية.  اللغة  بصدد  األنطولوجي  العلمي 
اللغة،  باستعامل واكتساب  الذي خيتص  البنية األحيائية لإلنسان  اهتامما عىل مكون 

كيفام كان تأويلها ملصطلح اللغة.)6(
اخليال  جانب  إىل  لإلنسان  الفكرية  القدرة  داخل  جوهريا  عنرصا  اللغة  وتبقى 
االجتامعية  واملامرسات  التأويل  ومسائل  واحلساب،  الرمزية  واألنساق  اخلالق 
لإلنسان،  التطويري  السجل  إطار  يف  مركزيا  حدثا  اللغة  اكتشاف  وشكل  املعقدة. 
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املتكلم، وتصدر من مورثة مسؤولة عن  فاللغة حدث وراثي كامن يف ذهن/دماغ 
إنتاجها، تسمى بمورثة إنتاج اللغة.

التواصل كام هو متداول يف بعض الدراسات  اللغة عىل مكون  وال يقترص دور 
اللسانية، بل إن هلا أدوارا أخرى، تتمثل يف عنرص الرتميز، أي ترميز الصور والبنيات 
عىل  والقدرة  الواقع  متثل  عىل  القدرة  هلا  كام  الذهني/النفيس،  الطابع  ذات  اللغوية 
املمكنة.  وغري  املمكنة  للعوامل  الذهني  واإلبداع  اخللق  عىل  والقدرة  التخطيط،  
فاللغة هلا بنية معرفية وذهنية جتعلها قادرة عىل ترميز ومتثل العامل الفيزيائي الواقعي 

واالستعاري.
يمتلك  اإلنسان  لكون  معرفية  قدرة  بوصفها  اللغة  اجتاه  يف  نسري  أننا  إىل  ونشري 
ذاته  حد  يف  فهو  للغة،  وامتالكه  واملعرفية،  واحلركية  احلسية  القدرات  من  جمموعة 
امتالكه لقدرة معرفية ذات أساس بيولوجي. فاألطفال يمتلكون ملكة لغوية ينفردون 
هبا عن األجناس أو األنواع األخرى، وتعترب جزًءا ال يتجزأ من مقوماته األحيائية، 

مثلها يف ذلك مثل قدرات أخرى حمددة أحيائيا، وخاصة بالنوع البرشي.)7( 
فامللكة املتعلقة بالتواصل بني البرش مثال، تبدو خمتلفة متاما عن أنساق التواصل 
أن  التصور  هذا  إطار  يف  الباحثني  من  عدد  ويرى  احلية.)8(  الكائنات  باقي  لدى 
احلية  األجناس  لدى  إجيادها  يمكن  ال  التواصل  كأنساق  املعرفية،  األنساق  بعض 
إليه يف  التوصل  تم  ما  األمر  بل نجدها موحدة لدى جنس واحد. وهذا  املختلفة، 
إطار علوم معرفية بحثية يف السنوات األخرية، مثل: اللسانيات واألحياء التطورية 
األحيائية  اللسانيات  النفس...إلخ. وأصبح  مفروضا عىل  واألنثروبولوجيا وعلم 
البحث عن أجوبة معرفية لبعض التساؤالت اخلاصة بمسألة امتالك اللغة، وكيف 
اإلنسان  بني  املشرتكة  والسامت  البرشي،  باجلنس  اخلاصة  األصوات  معرفة  يمكن 
يف  املقارن  البحث  عنها  يكشف  جتريبية  معطيات  يقتيض  األمر  فأصبح  واحليوان. 
األنساق اإلدراكية واملعرفية لدى اإلنسان واحليوان. إن ملكة اللغة تسمح لنا بربط 

متثيالت األصوات بتمثيالت املعاين بصورة ال حمدودة. 
ونحن نملك أنساقا قادرة عىل إنتاج األصوات وحتليلها، هي األنساق النطقية/
السمعية، التي تقوم مكوناهتا بوظائف مستقلة عن اللغة كالتغذية والتنفس وإدراك 
اخللفية الصوتية، إلخ. كام نملك أنساقا للفكر تصعب دراستها منفصلة عن اللغة، 
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لكنها مع ذلك ال تطابق اللغة، إذ يمكننا أن نفكر بدون لغة، والثدييات املتطورة أو 
بـ»الفكر«.  نصفها  ذهنية  نشاطات  يملكون  بالغة  لغوية  أمراض  من  يعانون  البرش 
هكذا يمكن اعتبار ملكة اللغة جهازا يربط بني متثيالت األصوات ومتثيالت املعاين، 
ويستعمل بطرق خمتلفة هي أنساق خارج اللغة كاألنساق النطقية السمعية وأنساق 

الفكر.)9(

فاللغة، إذن، نسق أحيائي ترتبط بأنساق أخرى لدى الكائن البرشي أو الكائنات 
األخرى. واللسانيات األحيائية )Biolinguistics( تنظر إىل اللغة بوصفها موضوعا 
طبيعيا يتجىل يف قدرة معرفية تعترب مكونا من مكونات الذهن/الدماغ الداخلية لدى 

اإلنسان، وتتعلق بمعرفة اللغات الطبيعية واكتساهبا واستعامهلا.)10(

القيود  من  نوعني  إىل  اللغة(  تولدها  )أو  تبدعها  التي  العبارات  وتستجيب 
الوجاهية، والتي تتمثل يف النسق احليس احلركي والنسق التصوري القصدي. ومتتلك 
اللغة يف هذا اإلطار خاصية نسقية ال هناية هلا من املوضوعات. وأصبح توجها جديًدا 
اللغوية  اخلصائص  جانب  إىل  االهتامم  انصب  حيث  األدنوي)11(،  الربنامج  إطار  يف 
الداخلية، عىل الوجاهات)Interfaces( )12( التي تربط امللكة اللغوية بأنساق معرفية 

أخرى، أي بخصائص خارجية.)13(

ويرى تشومسكي)14( يف كثري من أعامله األخرية أن اللغة صوت ومعنى ويربط 
بينهام نسق حاسويب، ومن ثم، فهي ليست أداة للتواصل برغم اعتقاد كثري من الناس 
بذلك، بل هي قدرة معرفية، مثل باقي القدرات املعرفية التي يمتلكها اإلنسان. أي 

أن اللغة أعقد من أن ختتزل يف خاصية التواصل.

ذات  العالقات  من  شبكة  باعتباره  البرشي  الذهن  الدماغ/  إىل  ينظر  وأصبح 
بالغة وإنتاجها  العنرص جزء خاص  بينها. ويف هذا  تتفاعل يف ما  الطابع احلاسويب، 
فيام  األخرى  الكائنات  باقي  عن  اإلنسان  وخيتلف  الذهنية.  اهلندسة  طبيعة  حسب 
يتعلق بعنرص اللغة، نظرا الرتباطها منذ األعامل العقالنية األوىل باجلنس البرشي، 

ومالزمتها له.)15(
ويف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل تصورين للغة خمتلفني عىل مستوى الرؤى 

واملعطيات:
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2.1. تصوران للغة 
بينت جمموعة من األبحاث اللسانية خضوع اللغة لعامل التطور من جهة، وعامل 
التكيف من جهة أخرى، وارتباطا هبذين التصورين البد من اقرتاح عميّل لتصورين 

جوهريني يف هذا املوضوع.
2.1.1 مبدأ التكرارية

يرى أصحاب هذا املبدأ أن مكونات امللكة اللغوية باملعنى الواسع، توجد كلها 
الضيق  باملعنى  اللغوية  امللكة  هو  واحد  مكون  باستثناء  اإلنسان،  غري  ذوات  لدى 
لعملية  ]أو ختضع  تتطور  اللغة  أن  وأتباعه)16( يرون  فتشومسكي  التكرارية.  ونواته 
التطور[، وأن غري اإلنسان يمتلك معظم مكونات امللكة اللغوية، بمعنى أن احليوان 

يمتلك نظرية للذهن.

وبالتايل، فإن اإلنسان واحليوان يشرتكان يف نظرية للذهن وعنرصي اإلدراك    
وإنتاج الكالم )املحاكاة(. فأصحاب هذا التوجه يعتربون أن امللكة اللغوية املوجودة 
اإلبداعية،  أو  التكرار  عىل  يعمل  حاسوبيا  نسقا  تتضمن  املتكلم  ذهن/دماغ  يف 
ويستطيع توليد ما ال حرص له من التعابري املنفصلة واملتصلة، باعتبارها مسألة خاصة 
باجلنس البرشي ال يشرتك فيها احليوان. وهذه هي النقطة التي خيتلف فيها اإلنسان 
مع احليوان عىل الرغم من امتالكهام لنظرية  الذهن، باعتبار اللغة لعبة معقدة وخاصية 
معرفية نجدها لدى اجلنس البرشي وليس هلا مثيل يف إطار التواصل احليواين، وهذا 
امللكة  مكونات  بتطور  وفيتش  وتشومسكي  هاوزر  عليه  يصطلح  الذي  هو  األمر 

اللغوية.)17( 
وتسمح األدبيات املتعلقة بالثدييات املتطورة التي يستند إليها هاوزر وتشومسكي 
وفيتش )2000()18( بخصوص البنية التصورية، باالعتقاد بأن بعض أسس النسق 
املتعلقة  الفرعية  الثدييات، مثل األنساق  التصوري البرشي توجد لدى بعض هذه 
لدى  تعترب  ال  التي  املظاهر  من  وغريها  واالجتامعي.  والسببي  الفضائي  بالتفكري 

اإلنسان خاصة باللغة.

اللغوي البرشي،  النشاط  أنساق تصورية أخرى تبدو جلية يف  ويضاف إىل هذا 
بينام يصعب تبنيها يف أي مظهر من مظاهر السلوك الطبيعي لدى الثدييات املتطورة. 
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أحياء  من  رئيسا  مكونا  )باعتبارها   essences اجلواهر  األنساق  هذه  وتشمل 
واحلب  واألبوة،  األجزاء،  املتعددة  واألدوات  وامللكية،  املشرتك(،  احلس  وكيمياء 
الرومانيس، وكثري من التصورات األخالقية، وتصورات الواجب. فيمكن أن تكون 

هذه القدرات غائبة أو بدائية فقط لدى الثدييات غري البرشية.)19(
فاألنساق التصورية نجدها كامنة لدى ذوات غري برشية، غري أنه يصعب تبنيها 
والنظام  الثقافية  املقبولية  لرشوط  وخاضع  منظم  بشكل  كاملة  ترمجة  ترمجتها  أو 
التواصل احليواين. فهناك بعض  االجتامعي الذي يكاد يكون شبه غائب يف جانب 
احليوانات تعمل عىل ترمجة جمموعة من التصورات، غري أن هذه الرتمجة تبقى ناقصة 

وغري كافية. 
ومن بني األمثلة الدالة عىل ذلك: تصور الوفاء، فنجده حارضا بقوة لدى كائنات 
غري برشية، مثل: الدالفني، والكالب، غري أن هذا التصور يبقى حكرا عىل فئة معينة 
من احليوانات، ومتثله مل يكن بشكل منظم وغري خاضع لعوامل اجتامعية ونفسية، 
الصحيحة  بالطريقة  والواجب واحلقوق، ال ترتجم  فتصورات األخالق  ثم،  ومن 

كام هو متعارف عليه يف إطار املعرفة االجتامعية لدى الكائنات البرشية.
2.2.1 حجة التصميم

ملوقف  خمالف  فقط  التكرار  افرتاض  أن   )20()2005( وجاكندوف  بنكر  يرى 
تشومسكي السابق، القائل إن اللغة قدرة معقدة خيتص هبا الدماغ البرشي وحده. 

التكرار  نسق  يف  اختزاهلا  يمكن  وال  أعقد  نسق  وجاكندوف  بنكر  عند  فاللغة 
فقط، فهي ختضع لعملية التكيف، فتصميمها وبنية مكوناهتا دليل عىل أهنا خضعت، 
كغريها من األنساق األحيائية، النتقاء طبيعي عرب سلسلة التطور لتسهيل التواصل 
بني البرش. فاللغة نسق أعقد بكثري، فعملية الرضب أو حل املسائل الرياضية، ولعبة 
الشطرنج مثال، هي خصائص معرفية معقدة ال يامرسها إال اجلنس البرشي، فاللغة 

هي األخرى خاصية معرفية خاصة باجلنس البرشي.
وإذا  احليوانات،  عن  متاما  خمتلفة  اإلنسان)21(  يمتلكها  التي  التصورية  والبنية 
بدائي، وبطريقة غري منظمة، وال ختضع  فإهنا متارس بشكل  لدهيا،  كانت موجودة 
لعملية التسلسل االجتامعي وال للنسق الثقايف. وأما فيام خيص إنتاج الكالم، فتعد 
اكتساب  عىل  للقدرة  رضوريا  مكونا  اإلنسان  لدى  الصوتية  املحاكاة  عىل  القدرة 
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معجم اعتباطي مشرتك، يعد بدوره مركزيا يف القدرة اللغوية. لكن املحاكاة والتعلم 
لدى  ومتنوعة  غنية  حماكاتية  قدرات  وهناك  باإلنسان،  خاصني  ليسا  الصوتيني 
ثدييات أخرى )كالدالفني( وبعض الطيور )كالببغاء( التي تعرب عن قدرة حماكاتية 

صوتية متطورة)22(
ختضع  لغوية  ملكة  باعتباره  اللغوي  النسق  يمتلك  اإلنسان  أن  بالذكر  واجلدير 
لعنرص التكيف، وال يمكن تلخيصها أو اختزاهلا يف مبدإ التكرارية أو اإلبداعية، فهي 
نسق أعقد من ذلك. ويمكن أن تكون أيضا من مظاهر ملكة اللغة باملعنى الواسع 
خاصة بالبرش، لكنها جزء من نسق يتعلق بالتفكري غري اللغوي بصدد العامل، عوض 

تعلقها باللغة يف حد ذاهتا.)23(
من  تأتينا  أن  يمكن  ال  أوصاف  إعطاء  عىل  قادر  البرشي  الذهن  أن  والواقع 
املكونات اللسانية األخرى كالرتكيب أو الرصف، بل إن العنرص القوي يف بناء هذا 
األمر يأيت من التصورات، فاللغة يف هذا اإلطار تكون عنرًصا مساعًدا ووسيلة للفكر 
Jack- )2002 )من أجل فهم املعنى. ويف هذا الصدد، نفرتض تبعا لـ: جاكندوف 
endoff أن الصورة اللغوية تقدم وسيلة للفكر ليكون يف متناول الوعي. فإذا مل تكن 

مستعًدا للتعامل مع اللغة والذكاء والوعي والتفاعل االجتامعي والثقايف، فإنك لن 
تفهم املعنى.)24(

وعالقته  البرشي  اإلدراك  سريورات  تفسري  حماولة  إىل  دائام  جاكندوف  وينحو 
بالسلوك اللغوي اعتامًدا عىل نظريات علم النفس املعريف)25(، حيث يعتمد عىل القيد 
املعريف الذي يتلخص يف وجوب افرتاض مستويات للتمثيل الذهني، تتضافر فيها 
احلركي،  واجلهاز  البرص،  جهاز  مثل  أخرى  برشية  أجهزة  من  القادمة  املعلومات 
التمثيلية،  املستويات  هذه  افرتاض  وبدون  الشم.  وجهاز  اللغوي،  غري  واألداء 
وجتاربنا  وإدراكاتنا،  إحساساتنا،  وصف  يف  اللغة  نستعمل  إننا  نقول  أن  يستحيل 

املختلفة بوجه عام.
وتؤكد هذه املقاربة أن لكل معاين األلفاظ يف اللغة داللة معجمية، وهي داللة 
باللغة،  عنها  وتعرب  التجربة،  التقاط  عىل  يعمل  الذي  التصوري  املستوى  من  نابعة 
وهو مستوى تصوري متسق ومطرد مثله مثل القواعد النحوية، بل إن هذا املستوى 

التصوري يدخل يف إطار املعرفة النحوية العامة  املتوافرة عند اإلنسان.



14ربيع اآلخر 1439هـ - يناير 2018 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

عنها  يكشف  جتريبية  بمعطيات  رهني  املوقفني  هذين  من  موقف  أي  تبني  إن 
البحث املقارن يف إطار األنساق اإلدراكية واملعرفية لدى اإلنسان واحليوان.

2. نظرية الذهن

أساس  ذات  معرفية  نظرية  باعتبارها   - الذهن  نظرية  عن  احلديث  يقتيض 
بيولوجي- الرجوع حتام إىل النظرية القالبية لـ: فودور)1983( و)1984(،)26( ذات 
الطابع الذهني، ثم القالبية الذهنية القائمة عىل البنية، كام هو موجود يف نظرية الداللة 
التصورية التي يمثله راي جاكندوف )2002( و)2007( )27(، باعتبارها أحد األطر 
وخطط  املرحلية  الذاكرة  وبني  بينها  والربط  التجربة  ختزين  من  متكن  التي  الذهنية 
العمل املستقبيل، وهي نسق مركزي من أنساق الذهن. وكذلك بعض أعامل عاملة 
النفس ماندلر )Mandler )28( )2004 حول الكيفية التي تنتج هبا التجربة املتجسدة 

اخلطاطات الصورية.

1.2 عن نظرية الذهن

تشري بعض الدراسات)29( إىل أن ظهور مفهوم نظرية الذهن يعود إىل السبعينيات 
من القرن املايض يف بحث لربيامك وودراف )1978( بعنوان: هل يملك الشمبانزي 
احلاالت  إسناد  عن  املسؤولة  املعرفية  امللكة  النظرية  هذه  تعد  كام  للذهن؟  نظرية 
الذهنية إىل اآلخرين، كاملعتقدات واملقاصد والرغبات...إلخ.)30( وتفرض البحث 
يف بنية امللكة اللغوية الصورية والنفسية والعصبية، بالنظر إىل باقي ملكات الذهن)31( 
وتتعلق بالقدرة عىل إسناد املعتقدات والرغبات واملقاصد إىل اآلخرين، أي منحهم 
حياة ذهنية، لكوهنا نظرية أوسع من النظرية االجتامعية من حيث إننا يمكن أن نسند 

حياة ذهنية لكائنات غري برشية كذلك.)32(
اإلنسان  سلوك  ربط  إىل  حتام  تقودنا  األحيائي  الطابع  ذات  املعرفية  عدتنا  إن 
معقدة  عصبية  شبكات  من  مكونة  أدمغتنا  لكون  الذهنية،  بحاالهتم  )األشخاص( 

جدا وعالية البنَْينة. 

وتتميز نظرية الذهن بالغنى، ولذلك، يمكننا أن نجد دالئل الغنى لدى ذوات 
من  أنامط  وهي  العليا،   )primates( الرئيسات  واحليوانات  كالرضع  لغوية  غري 
وجتدر  واالستنتاج...إلخ.  اإلدراك  مرتكز  النظرية  هذه  تعد  كام  الذهني،  التفكري 
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اإلشارة إىل وجود جمموعة من امللكات املعرفية ذات الطابع الذهني يف هذه النظرية، 
وهي نظرية أوسع وأغنى من النظريات األخرى من حيث األسس واملبادئ، فهي 

تساهم يف إعطاء حياة ذهنية لذوات غري إنسانية، كقرود الشمبانزي مثال. 
ومبدأ  النفيس)33(،  الذهني/  املوقف  مسألة  عىل  الذهن  نظرية  وارتكزت 
يف  كالقرود  املعقدة  الرئيسات  بعض  سلوك  رصد  خالل  من  ويتبني  التأليفية)34( 
سياقها االجتامعي، أن هلذه امللكات فكرا ذا بنية تأليفية غنية. وهي بنية، إذا مل تكن 
يف غنى عن الفكر البرشي، فإهنا تبقى، مع ذلك، ذات طابع تأليفي.)35( وتعد امللكة 
حيمل  غني  البرشي  فالذهن  األخرى.  األحيائية  األنساق  من  متميزا  نسقا  اللغوية 
تصورات عدة، ويمثلها عرب العامل الفيزيائي للكائن البرشي، وهي قدرات معرفية 

ناجتة عن األنساق التصورية لإلنسان.
املحسوسة  األشياء  ومتثل  واالستنتاج  اإلدراك  عىل  القدرة  اإلنسان  ويمتلك   
واملجردة، باعتباره قادرا عىل قراءة متثالت اآلخرين، لكونه يمتلك قدرات معرفية 
وإدراكية وذهنية متكنه من ذلك، وله شبكة تصورية عمالقة عن التمثالت واألشياء 
اآلخرين(  أذهان   ( األذهان  قراءة  يستطيع  وبذلك  اخلارجي،  العامل  يف  املوجودة 
 )36()2006( و   )2003( زينشاين  بينت  فقد  به،  املحيطة  والعنارص  األشياء  ومتثل 
أن البحث يف القدرات املعرفية لإلنسان يساعد عىل تفسري السلوك البرشي، وقراءة 

أذهان اآلخرين. 

2.2 الوجاهات ونظرية الذهن

اللغة  بتصميم  عالقة  هلا  التي  تعقيدا  األكثر  امللكات  بني  من  الوجاهات  وتعد 
حممد  يقول  الصدد  هذا  ويف  اإلنسان،  دماغ  ذهن/  يف  متثلها  وهندسة  واكتساهبا 
بتصميم  املتصلة  الشائكة  القضايا  يف  بقوة  واردا  الوجاهات  مفهوم  أصبح  غاليم: 

اللغة وهندسة متثلها يف الذهن/ الدماغ البرشي. )37(
جهة،  من  اللغوية،  األقوال  التي حتملها  التصورات  بني  الرابطة  الوجاهات  إن 
بالوجاهات  تدعى  أخرى،  جهة  من  الذهن  لنظرية  املكونة  اهلائلة  واملعطيات 
امللكات  وباقي  اللغوية  امللكة  بني  التفاعلية  بالصالت  تتعلق  التي  اخلارجية)38( 
أنساقنا احلسية  التي متكننا، مثال، من استخدام  الوجاهات هي  األخرى.)39( وهذه 
- احلركية الستقبال الكالم وإرساله، كام هو احلال يف الوجاهني الواصلني بني اللغة 
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والنسقني السمعي والنطقي، ومن استخدام اللغة للتعبري عن مقاصدنا ومعتقداتنا 
اللغوي  املعنى  بني  الواصل  الوجاه  احلال يف  كام هو  وأفكارنا،  وإدراكاتنا  ورغباتنا 
ونسق  اللغوي  املعنى  بني  الواصل  الوجاه  أو  الفضائي(،  )أو  البرصي  والنسق 

االستنتاج الذي تقوم عليه عمليات التفكري. 
والواقع أن عمليات اإلدراك الذهني لألشياء )أو العنارص( املموقعة يف الفضاء، 
الذهن األخرى، وعن طريق هذا  البرصي وباقي ملكات  الوجاه  تفاعل  ناجتة عن 
التصورات  من  جمموعة  بناء  نستطيع  والبرصي،  اإلدراكي  النسقني  بني  التفاعل 

وإعطاء أوصاف عن العالقات الفضائية.

3.2 االستعارة ونظرية الذهن 

تعد االستعارة مبحثا رئيسا يف العلوم املعرفية، باعتبارها مبحثا يسعى إىل وضع 
املستحيل  العامة للذهن. ومن  الدراسة  التصوري واللغة يف  للنسق  أسس تفسريية 
أن نفكر يف الذهن أو نتحدث عنه دون تصوره استعاريا. ولقد راكمت الدراسات 
التجريبية يف العلوم املعرفية جمموعة من النتائج التي تبني أن إسناد اخلصائص الذهنية 
إىل األشخاص اآلخرين - وهو موضوع نظرية الذهن- يعترب من الوسائل األساسية 

الالزمة التي تنظم هبا الكائنات البرشية فهمها للسلوك االجتامعي فيام بينها.)40(
فلالستعارة التصورية صلة بالذهن البرشي، فكلام تصورنا بعض مظاهر الذهن 
نستخدم  فنحن  إلخ،  نتائج...  إىل  الوصول  أو  األفكار،  عىل  القبض  خالل  من 
املرتبط  االستعارات  نسق  إن  أذهاننا.  بواسطة  نفعله  ملا  معنى  إلعطاء  االستعارة 
بالذهن منترش بشكل كبري إىل درجة أنه يستحيل علينا وصفه ُكّله ُهنا. )41( ومن بني 

استعارات الذهن،)42( نجد:
)3( الذهن جسد.

خارج  توجد  ال  واللحظات  والتأمالت  األفكار  أن  االستعارة  هذه  توضح 
متالزمان.  والذهن  اجلسد  أن  أي  ذهننا،  من  نابعة  أولية  عنارص  باعتبارها  اجلسد، 
الذهن  بأن  القائل  االجتاه  نفس  يف  تسري  أن  احلديثة  الغربية  الفلسفة  حاولت  وقد 
خارج  والتمثالت  األفكار  عن  احلديث  يمكن  وال  واحدة  لعملة  وجهان  واجلسد 

إطار اجلسد. فالتفكري اإلنساين برمته تفكري متجسد وال يقع خارج اجلسد.
وإىل جانب استعارة الذهن جسد، هناك استعارات أخرى، مثل:
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)4( الذهن آلة.
• األفكار منتوجات لآللة.

• التفكري العادي هو العملية العادية لآللة.
ومن اقتضاءات هذه االستعارة أن األفكار ينتجها الذهن بصورة مطردة وقابلة 
للوصف وآلية، وأن كل فكر له بنية يفرضها عمل الذهن.)43( فالذهن جمسد، ليس 
َلة خالل  باملعنى العميق الذي تعترب فيه أنساقنا التصورية وقدرتنا عىل التفكري ُمَشكَّ
طبيعة أدمغتنا وأجسادنا وتفاعالتنا اجلسدية، ال وجود لذهن منفصل أو معزول عن 

اجلسد ومستقل عنه، وال وجود لتفكري مستقل عن األجساد واألدمغة.)44( 
استعاريا من خالل خطاطة صورة وعاء،  للذهن  بناء تصورنا  بعملية  نقوم  إننا 
يكون  االستعارة،  وعرب  عنه.  ومنفصال  اجلسد  داخل  فضاًء  اخلطاطة  هذه  وحتدد 
للذهن داخل وخارج. فاألفكار والتصورات داخلية، إذ توجد يف الفضاء الداخيل 

ألذهاننا، يف حني أن ما حتيل عليه أشياء موجودة يف العامل اخلارجي.)45(  
بعبارة أخرى، تكون عبارة الوعاء دالة، ألن األوعية دالة يف التجربة اليومية. ففي 
الفضائي  الوضع  يستلزم  القفص،  العصفور يف  اآلتية:  اجلملة  كالذي تصفه  وضع 
املتعلق باحلرف يف دالة احتواء تشمل عددا من النتائج، مثل: ختصيص حمل الكيان 
الذي حيتويه الوعاء وحتديد حركته املمكنة. فكون العصفور حمتوى يف القفص يقيه 

من الطريان، وإذا فتح القفص طار منه العصفور. 
فألن  فضائية،  غري  أوضاع  يف  )يف(  احلرف  يستعمل  أن  يمكن  السبب،  وهلذا 
األوعية تقيد النشاط، ليصبح تصور القوة وحاالت كاحلب أو األزمة من خالل حقل 
القائمة عىل تكوين خطاطات  العملية  ماندلر هذه  االحتواء أمرا ذا داللة. وتسمي 

صورية من خالل إعادة وصف التجربة الفضائية، حتليال للمعنى اإلدراكي.
األنشطة  من  انطالقا  استعاريا  يصاغ  وملاهيتها  الذهنية  لألنشطة  فهمنا  إن 
املادية، مثل: التحرك، أو الرؤية، أو معاجلة األشياء، أو األكل، أو أنواع أخرى من 
األنشطة... إلخ. وال يمكننا أن نفهم أو نفكر يف الذهن بدون هذه االستعارات.)46( 
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خاتمة 
دماغ  ذهن/   يف  بيولوجيا  حمددا  عضوا  اللغة  كون  إىل  اإلطار  هذا  يف  نخلص 
بني  ابستمولوجيا  تعالقا  هناك  أن  كام  والتكيف.  التطور  لعاميل  وخيضع  اإلنسان، 
اللغة ونظرية الذهن باعتبارها متثيالت ذهنية  مبنية يف صورة تنظيم معريف. وما يربز 
غنى نظرية الذهن وشموليتها مقارنة مع باقي النظريات املعرفية األخرى، ارتكازها 
عىل االستنتاج وارتباطها باإلدراك والفعل غري اللغويني، وجتاوزها حدود الداللة 
اللغوية ذات األساس اللغوي الضيق، لكوهنا جزءا صغريا فقط من نظرية الذهن. 
ما  يف  سواء  اللغوية،  البنية  عىل  ابستمولوجيا،  سابقة  الذهن  نظرية  تكون  وبذلك 

يتعلق بمتعلم اللغة أو بمسألة التطور عموما.

الهوامش

1 - لقد كرس لينربج عىل حد تعبري مازن الوعر )1984(، ص. 147، حياته كلها 

لدراسة اللغة التي اعتربها فاعلية من الفاعليات البيولوجية الطبيعية لإلنسان، وقد 
أراد أن يدرسها دراسة ترشحيية تشبه الدراسات الترشحيية األخرى للجنس البرشي.
- يربز تشومسكي ثالثة عوامل لتصميم اللغة، وتتمثل يف: التجهيز الوراثي   2

الذي يمتلكه اإلنسان والتجربة املجسدة التي تعد عامال أساسيا من عوامل تصميم 
اللغة، وأخريا، مبادئ غري خاصة بامللكة اللغوية.

3 - يتبنى تشومسكي وأتباعه مبدأ التكرارية بوصفها خاصية برشية.

4 - خيالف جاكندوف وبنكر رأي تشومسكي وأتباعه الذين اخترصوا دور اللغة 

يف التكرارية، فتبنوا حجة التصميم وغنى اللغة.
5 - حممد الرحايل )2005(، ص.42.

6 - م، ن، ص، ن.

مثل:  أخرى،  أجناس  مع  فيها  ويشرتك  أخرى  معرفية  قدرات  لإلنسان   -  7

احليوان، تتمثل يف: القدرة عىل امليش والقدرة عىل األكل، وهناك قدرات أخرى غري 
أن التفوق فيها يكون للجنس البرشي، كالقدرة عىل احلساب، والقدرة عىل تعرف 

الوجوه والصوت.
8 - حممد غاليم )2007(، صص.64-63.



اللغة ونظرية الذهن: مبادئ معرفية وذهنية
د 6

عد
ال

19
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

9 - املرجع نفسه، ص.58.

10 - املرجع نفسه، ص.57. ونقصد باللغة املكون الداخيل من مكونات الذهن 

.)I. Language( الدماغ، وتسمى عادة لغة داخلية /
- ظهر الربنامج األدنوي )The Minimalist Program( مع تشومسكي   11

يف بداية التسعينيات من القرن العرشين، امتدادا ملحطات النحو التوليدي التحوييل، 
حيث انتقل من تفسري اخلصائص اخلاصة بالنسق اللغوي إىل ربط هذه اخلصائص 
حمددة،  نظرية  ليس  الربنامج  وهذا  البرشي.  العضوي  للنظام  العامة  باخلصائص 
ولكنه، كام يدل اسمه، فهو برنامج بحث عام مستقل عن أي مقاربة خاصة باللغة. 
أن  عىل  التفسري  هذا  ويقوم  املمبدأ،  بالتفسري  يعرف  أصبح  ما  تقديم  من  مكن  كام 
التي  الوجيهية  للقيود  يستجيب  أمثل  نحو  عىل  مصمم  الداخيل  اللغوي  النسق 
تفرضها األنساق اخلارجية. وحاول هذا الربنامج إدخال أسس تصورية ذات امتداد 

طبيعي ) فيزيائي- بيولوجي( كالبساطة واالقتصاد والفعالية والتناظر والالحشو.
التوازي  هندسة  نظرية  يف  املركزية  املفاهيم  بني  من  الوجاه  مفهوم  يعد   -  12

من  يسعى  الذي  و)1990(،   )1983( جاكندوف  راي  لدن  من  املقرتحة  النحوي 
خالهلا إىل إعادة إدماج النحو التوليدي، بام يف ذلك نظرية الداللة، يف العلوم العصبية 
واملعرفية بكيفية جتعله يتالءم بصورة طبيعية مع اهلندسة الواسعة للذهن البرشي. 

ويمكن تقسيم الوجاهات إىل:
وذلك  اللغوية،  األنساق  بني  حيصل  الذي  التفاعل  ترصد  داخلية  وجاهات  أ. 
الداليل  الوجاه  ثم  الرتكيبي،  الداليل  والوجاه  والصوايت،  الرتكيبي  الوجاه  مثل، 
والصوايت، أي الوجاهات التي نجدها رابطة بني مكونات النحو الثالثة، والواقع أن 

هذه الوجاهات ال تعكس كل اخلصائص، بل حتكمها عالقات غري شفافة.
ب. وجاهات خارجية ترصد الصالت التفاعلية بني امللكة اللغوية وباقي امللكات 
ــ  احلسية  أنساقنا  استخدام  مثال، من  التي متكننا،  الوجاهات هي  األخرى. وهذه 
احلركية الستقبال الكالم وإرساله، كام هو احلال يف الوجاهني الواصلني بني اللغة 
وأفكارنا،  إدراكاتنا  عن  للتعبري  اللغة  استخدام  ومن  والنطقي؛  السمعي  والنسقني 
)والفضائي،  البرصي  والنسق  اللغوي  املعنى  بني  الواصل  الوجاه  احلال يف  كام هو 
عمليات  عليه  تقوم  الذي  االستنتاج  ونسق  اللغوي  املعنى  بني  الواصل  الوجاه  أو 
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التفكري، كام هو موضح يف جاكندوف )2002( و)2007( و غاليم )2011 أ وب(.
13 - حممد غاليم )2007(، ص. 57.

14 - يدافع تشومسكي يف أعامله األخرية )1995( و)2002( و)2016( عىل أن 

املدارس  أو  التيارات  بعض  لدى  متداول  هو  كام  للتواصل  أداة  يوما  تكن  مل  اللغة 
اللسانية التي تلخص دور اللغة يف التواصل.

15 - يستمد هذا التوجه )التوجه التوليدي( أسسه ومبادئه من الفلسفة العقالنية 

التي يمثلها الفيلسوف الفرنيس رنيه ديكارت، وكان هلذا الفيلسوف األثر البالغ يف 
اللغة فطرية  أن  ينطلق من فكرة حمورية مفادها  التوليدية، حيث  أعامل تشومسكي 
لدى اجلنس البرشي، وتكمن يف ذهن/دماغ املتكلم، وتأثري تشومسكي بديكارت 
Carte-. )1966( بعنوان  اللسانيات الديكارتية )1966 )أدى إىل تأليف كتاب يف 

sian Linguistics

16 - موقف هاوزر وتشومسكي وفيتش املتمثل يف مبدإ التكرارية فقط، أي أن 

الفرق اجلوهري بني اإلنسان واحليوان يتمثل يف مبدإ التكرارية واإلبداعية.
17 - اللغة ختضع لعامل التطور لدى اإلنسان، عكس احليوان.

18 - انظر هاوزر وتشومسكي وفيتش )2000(.

19 - حممد غاليم )2007(، ص.70.

20 - انظر بنكر وجاكندوف )2005(.

21 - يمتلك اإلنسان بنية تصورية قوية، هبا يستطيع ترميز العامل، وهي بنية جربية.

22 - حممد غاليم )2007(، ص. 68.

23 - حممد غاليم )2007(، ص.70.

24 - جاكندوف )2002(، ص.13.

25 - يقصد بالعمل املعريف أو علم النفس املعريف، العلم الذي يبحث يف كيفية 

امتالك الذهن للمعرفة، وكيفية تطويرها، ويبحث يف عالقة املحيط باالكتساب، ويف 
كيفية احتفاظ الذاكرة باملعلومة واستعامهلا عند احلاجة.

26 - لقد اعترب فودور يف كتابه : قالبية الذهن )1983( كام هو موضح يف غاليم 

)1999(، أن الذهن قائم عىل نمطني خمتلفني من األنساق املعرفية أو القوالب، ومها:
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ومتثلها  املحيطة،  باألنساق  أيضا  وتسمى   )input systems( الدخل  أنساق 
العمليات القالبية )كنسقي اإلدراك البرصي واإلدراك اللغوي( التي تقدم إىل الفكر 
مادته وحتول اإلحساسات الناجتة عن تفاعل الذات مع حميطها إىل متثيالت قابلة ألن 
يعاجلها الفكر، حيث إن أنساق الدخل حتول إحساسات خام إىل إدراكات ذات بعد 

قصدي، أو تعرض العامل عىل الفكر.
بني  تقارن  التي  القابلية  غري  العمليات  ومتثلها  الفكر(،  )أو  املركزية:  األنساق 
قابلية  وترتبط  العلمية.  املعتقدات  وتثبيت  استلزاماهتا  بحساب  وتقوم  التمثيالت، 
أنساق الدخل بامتالكها جمموعة من اخلصائص ال متلكها العمليات املعرفية املركزية، 

وجتعل منها أنساقا أشبه بردود األفعال املنعكسة يف رسعتها وإلزاميتها.
27 - يدافع جاكندوف يف أعامله )1983( )2002( و)2007( عن البنية التصورية 

باعتبارها مظهرا من مظاهر التمثيالت املعرفية التي يقوم عليها الفكر لدى اإلنسان. 
qua-( أو شبه موضعية )geometric )وبخالف مظاهر الفكر التي تعترب هندسية 
si-topological(، كام هي احلال يف تنظيم الفضاء املرئي، فإن البنية التصورية، بنية 

ُتَرّمُز األنامط )types( من  جربية )algebraic( مكونة من عنارص منفصلة. وهي 
الواردات )tokens(، واملقوالت التي تفهم من خالهلا العامل، والعالقات بني خمتلف 
األفراد واملقوالت. إهنا إحدى األطر الذهنية التي متكن من ختزين التجربة والربط 
القاعدة  العمل املستقبيل، كام أهنا  املرحلية )episodic( وخطط  الذاكرة  بينها وبني 
الصورية لعمليات التفكري املنطقي واالستكشايف عىل حد سواء. إهنا، نسق مركزي 
من نسق الذهن. وهي ليست جزءا من اللغة يف حد ذاهتا، بل هي البنية الذهنية التي 

ترّمزها اللغة يف صورة قابلة للتواصل.
لتكوين خطاطات  املتجسدة  للتجربة  بالغة  ماندلر )2004( أمهية  - تعطي   28

صورية من خالل إعادة وصف التجربة الفضائية، حتليال للمعنى اإلدراكي.
29 - غاليم، حممد )2014(، ص. 19.

30 - غاليم حممد )2014(، ص.17.

31 - املرجع نفسه، ص. 9 - 10.

32 - املرجع نفسه، ص. 19.

33 -  تعترب كل نظرية داللية نظرية ذهنية/ نفسية إذا افرتضت أن املعنى موضوع 
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نفيس، وأن بناء معاين التعابري اللغوية ليس إال جزءا من العمليات النفسية أو الذهنية، 
التي تقوم عليها القدرة اللغوية الباطنية لدى املتكلم. فاهلدف الذي تسعى إليه أي 
نظرية داللية نفسية، ليس ربط اللغة بنموذج ريايض/ منطقي، كام يف داللة النامذج 
النظرية، وال ربطها مبارشة بالعامل، كام يف النظريات البيئية، وإنام هو توضيح الكيفية 
التي ترتبط هبا اللغة والعامل بعضهام ببعض يف الذهن البرشي، لتبيان الصورة التي 

يتعالق فيها التمثيل الذهني للجمل والتمثيل الذهني للعامل.
34 - من اخلصائص اجلوهرية التي تتفرد هبا اللغة الطبيعية خصيصتها التأليفية 
األقوال  متكلميها عىل خلق عدد ال حمدود من  قدرة  أي  )combinatoriality(؛ 
وفهمها، انطالقا من التأليف بني عنارص حمدودة العدد، تبعا ملبادئ معينة أو قواعد.    
وتعترب هذه اخلصيصة، املرتبطة بمفهوم النسق التوليدي، من اخلصائص اجلوهرية 
يف تصور النحو التوليدي بمعناه احلديث، عند تشومسكي، الذي انبنى عىل التطور 
الذي حصل يف التقنيات الصورية لوصف القواعد وأنساق القواعد، والذي اشتق 
العرشين،  القرن  من  األول  النصف  خالل  الرياضيات  بأسس  املتعلق  العمل  من 

وهي التقنيات نفسها التي قادت إىل تطوير احلاسوب.
35 - انظر حممد غاليم )2007(.

36 - زينشاين )2003(، ص. 273 - 275.
37 - حممد غاليم )2014(، ص.11.

اللغوية  امللكة  بني  التفاعلية  الصالت  اخلارجية  بالوجاهات  املقصود  إن   -  38
استخدام  من  مثال،  متكننا،  التي  هي  الوجاهات  وهذه  األخرى.  امللكات  وباقي 
الوجاهني  يف  احلال  هو  كام  وإرساله،  الكالم  الستقبال  احلركية  ــ  احلسية  أنساقنا 
للتعبري عن  اللغة  استخدام  والنطقي؛ ومن  السمعي  والنسقني  اللغة  الواصلني بني 
والنسق  اللغوي  املعنى  بني  الواصل  الوجاه  يف  احلال  هو  كام  وأفكارنا،  إدراكاتنا 
البرصي )والفضائي، أو الوجاه الواصل بني املعنى اللغوي ونسق االستنتاج الذي 
و  و)2007(   )2002( جاكندوف  يف  موضح  هو  كام  التفكري،  عمليات  عليه  تقوم 

غاليم )2011 أ وب (.
39 - حممد غاليم )2007(، ص.10.

40 - حممد غاليم )2015(، ص. 188.

41 - جحفة عبد املجيد )2016(، ص.321.
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42 - هذه االستعارات مأخوذة من كتاب جحفة )2016(.

43 - عبد املجيد جحفة )2016(، ص.359.

44 - م، ن، ص، ن.

45 - م، ن، ص.359.

46 -  م، ن، ص.359.
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ملخص البحث

يعد »املظهر اإلبداعي للغة« من القضايا الشائكة التي أثارهتا اللسانيات التوليدية 
فرضياهتا  لنجاح  األساسية  الركائز  من  منذئٍذ،  وجعلتها،  نشأهتا  من  مبكر  وقت  يف 
التي  اللغة  يف  اإلنتاجية  سمة  عىل  املظهر  هذا  فلسفة  تقوم  أخر.  فرضيات  ودحض 
بمقتضاها يستطيع متكلم - مستمع اللغة املثايل أن ينتج مجًل غري حمدودة من وسائل 
حمدودة، وأن يفهم مجًل جديدًة غري متناهية مل يسبق له أن سمعها من قبل. وهيدف 
البحث إىل تقديم مقاربة أدنوية - إدراكية لفهم طبيعة هذا املظهر ُتهد بدراسة جلذوره 
التارخيية عند أبرز فلسفة القرنني السابع والثامن عرش امليلديني. وتروم هذه املقاربة 
األدنوية -اإلدراكية تقديم تفسري للسامت الثلث املميزة هلذا املظهر يف أنه استعامل 
حمدود  وغري  متجدد  و)ب(  واخلارجية  الداخلية  املثريات  من  وخاٍل  حر  )أ(  للغة: 
و)جـ( ملئم جلميع املقامات. وتلك السامت، وفق هذه املقاربة، تربهن عىل الطبيعة 
التوليدية للغة، وعىل التفاعل القائم بني نظاميها اإلدراكي واإلنجازي مع األنساق 
املعرفية األخرى، وكذلك، وربام هذا هو األهم، عىل مدى ارتباطها بالفكر اإلنساين 

بوصفها أداة للتفكري احلر والتعبري عن الذات، وليست جمرد وسيلة تواصل حمض.

1. المقدمة 

عجزها  البنيوية  للسانيات  التوليدية  اللسانيات  وجهتها  التي  النقود  أبرز  من 
للتوصل إىل  التفسريية  املبادئ  اعتامد  املجرد، عن  الوصف  الظاهر، العتامدها عىل 

1- أستاذ اللسانيات والنحو التوليدي املشارك، جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية.

د. ناصــر فرحان الحرّيص )1(

المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية - إدراكية )*(
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هذا  أمثلة  أبرز  ومن  اإلنساين.  بالفكر  وارتباطها  للغة  اإلدراكية  الطبيعة  دراسة 
البنيوية يف تقديم تفسري للمظهر اإلبداعي للغة اإلنسانية  العجز، فشل اللسانيات 
امللحظة  يف  تشومسكي)1(  يلخصه  الذي   ،)creative aspect of language(
التالية: إن متكلم اللغة املثايل، عىل الرغم من حمدودية جتربته اللغوية، يمتلك مقدرة 
اللغوية  مجاعته  أعضاُء  فوًرا،  يفهمها،  التي  اجلمل  من  حيد  ال  ما  وفهم  إنتاج  عىل 
حتى وإن كانت جديدة بالنسبة إليهم وله عىل حٍد سواء )1964: 8(. ودراسة هذا 
النوع من اإلبداع، يف نظر تشومسكي )1975: 123(، ينبغي أن نكون هدًفا أساسًيا 
الواسع،  مفهومه  يف  اإلنساين  اإلبداع  وجود  عىل  تربهن  ألهنا  لغوية،  نظرية  ألي 
من  اإلبداُع  يعّد  الذي  اإلنساين  الفكر  تطور  ألبعاد  وضوًحا  أكثر  بنموذج  وتدنا 
أعظم جتلياته وصوره، فضًل عن الدور املركزي للمظهر اإلبداعي يف بناء النظامني 
اإلدراكي واإلنجازي مللكة اللغة. وهتدف هذه الدراسة إىل تقديم تفسري، من منظور 
توليدي، للطبيعة اإلنتاجية واإلدراكية للمظهر اإلبداعي للغة اإلنسانية، وتوضيح 
مدى إسهام دراستنا للغة يف مظهرها اإلبداعي يف احلصول عىل فهم أشمل للطبيعة 
البرشية، ُينفذ من خلله إىل سرب أغوار القدرة املعرفية التي تتجىل أبعادها يف دراسة 
وجه  عىل  وإسهامها،  البيولوجية  والرضورة  اإلدراك،  وطبيعة  اإلنساين،  الذكاء 
اخلصوص، يف تفسري النََّسق املعريف للملكة اللغوية، والعلقة بني التجربة واألفكار 

الفطرية.

كثرهتا،  عىل  التوليدي،  النحو  درست  التي  العربية  اللسانية  للدراسات  واملتتبع 
يلحظ إغفاهلا دراسة املظهر اإلبداعي للغة. وربام يعود السبب إىل أّن تلك الدراسات 
التطبيقي وحسب، أي عىل دراسة نامذج تصلح  النظرية  الرتكيز عىل بعد  كان مهها 
للتطبيق عىل نحو اللغة العربية)2(. وقد أدى ذلك إىل ندرة األعامل اللسانية العربية 
التي تعنى بعمق النظرية الفلسفي املعريف الذي، كام سنرى، ينصب جّل اهتاممه عىل 
دراسة القدرة املعرفية وكشف آلية اشتغال الذهن البرشي يف إنتاجها وإدراكها. ويف 
سبيل تعزيز تعميق االهتامم هبذا االجتاه، يناقش هذا البحث فلسفة النظرية التوليدية 
له،  منهجًيا  إطاًرا  نظرياهتا  آخر  من  جاعًل  اإلنسانية،  للغة  اإلبداعي  املظهر  حول 
بداية  النور  رأت  التي   Minimalist Program األدنوي  الربنامج  نظرية  أعني 
الربنامج من  به هذا  يمتاز  ملا  املايض. ويعود سبب هذا االختيار،  القرن  تسعينيات 
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مبادئ قوامها االقتصاد واالكتفاء باألدنى الرضوري من االشتقاقات، وذلك باعتامد 
استنتاجات صورية قائمة عىل عدد حمدود من الفرضيات القادرة عىل تغطية أكرب قدر 
من املعطيات والوقائع. وهو ما يمكن ملحظته عملًيا يف تفسريها للمظهر اإلبداعي 
ثنايا البحث. ويف سبيل تقديم تفسري للمظهر اإلبداعي للغة يف  للغة كام سنرى يف 
  Linguistics اإلدراكية  اللسانيات  أفكار  ببعض  البحث  يستعني  اإلدراكي،  جانبه 
التوليدي بشكل عام، والربنامج األدنوي  النحو  تتبنى فرضيات  التي   Cognitive

 Pinker( وبنكر   ،)Fodor( 1983 فودور  عند  نجد  ما  نحو  عىل  خاص،  بشكل 
 McGilvray( وماكجلفريي ،)Jackendoff 1997، 2002( وجاكندوف ،)1994

     .)2001، 2002، 2005

رئيسة.  أربعة  مباحث  إىل  مقدمته،  بعد  م،  ُقسِّ فقد  أهدافه،  البحث  ولكي حيقق 
ف – بإجياز - بالطابع العام للنحو التوليدي يف  يفتتح أوهلا املبحُث الثاين الذي ُيَعرِّ
نزعته العقلنية يف دراسة طبيعة املعرفة. ولُيمهد لفهم أبعاد وفلسفة املظهر اإلبداعي 
للغة، يتناول املبحث الثالث اخللفية الفلسفية التي كانت وراء تبني النحو التوليدي 
الرابع  املبحث  وخُيصص  األساسية.  النظرية  ركائز  من  ركيزة  بوصفه  املظهر  هذا 
للمعاجلة التوليدية للمظهر اإلبداعي للغة منذ ظهوره املبكر مع بداية النظرية حتى 
يتبناها  التي  األدنوي  الربنامج  نظرية  نظرياهتا:  آخر  يف  له  وتفسري  وصف  تقديم 
البحث، كام أشري أعله، إطاًرا منهجًيا له. وأخرًيا، تأيت اخلاتة ، يف املبحث اخلامس، 

لتلخص أفكار البحث وأهم نتائجه.    

2. النزعة العقالنية المعرفية للنحو التوليدي

السمُة  هي  زالت،  وما  معريف،  أساٍس  عن  البحث  يف  العقلنية  النزعة  كانت 
كان ذلك  نعوم تشومسكي.  فكر مؤسسه  التوليدي وعىل  النحو  أدبيات  الغالبُة عىل 
وألرباب  ألفلطون  الفلسفية  املقوالت  توظيف  حماولة  يف  الوضوح  أتم  واضًحا 
الفكر  ما يعرف يف  العقلين األورويب احلديث. فمن خلل توظيف  الفلسفي  الفكر 
املعرفة  أن  إىل   )14  :1975( تشومسكي  َخَلص  أفلطون()3(،  بـ)ُمْشكل  الفلسفي 
هنا،  ومن  للتعلم.  قبلية  رضورة  الوجود  عىل  السابق  املعرفة  أساس  أن  أي  فطرية، 
مكون  اإلنساين  الفكر  بأن  قوية  ماورائية  فرضية  بموجب  نتخيل  أن  لنا  يمكن  فإنه 



المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية - إدراكية
د 6

عد
ال

29
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

الفكر  من  وباإلفادة  املعارف.  من  واسع  نظام  إىل  الوصول  معها  يستطيع  بطريقة 
بأفكار  تشومسكي  خرج  امليلديني،  عرش  والثامن  السابع  القرنني  يف  الفلسفي 
مسار  يف  حتول  نقطة  منها  وجعلْت  وفرضياهتا،  اللغوية  نظريته  أسس  شكلت 
 ،Language Instinct اللغة  فطرية  ففرضية  هذا.  يومنا  حتى  اللساين  الدرس 
)4()2002/1966( تشومسكي  زادها  أفلطون،  مشكل  ابتداًء  إليها  أوحى   التي 
-René Descartes  1596( ديكارت  رنيه  الفرنيس  الفيلسوف  أفكار  بتبنيه  عمًقا 
وأن  عقًل،  له  أن  يف  احليوان  عن  خيتلف  اإلنسان  أن  يرى  كان  الذي   )1650

لغوي  وَخْلق  إبداع  وسيلة  اللغة  عدِّ  ويف  اللغة.  إنتاج  العقل  هذا  خصائص  أهم 
قواعد  من  انطلًقا  اجلمل  من  له  حرص  ال  ما  يولد  أن  املتكلم  يستطيع  بواسطتها 
كوردموي  دي  جريو  فكره  وحامل  نفسه  بديكارت  تشومسكي  تأثر  حمدودة، 
فان  وهلام  األملاين  بالعامل  وكذلك  )Géraud de Cordemoy 1684–1626(م، 
بشكل  توضيحه  سيأيت  كام  م   )W. Van Humboldt 1767–1835( مهبولدت 
يطرح  أن  إىل   )29  :1975( تشومسكي  اللغة  فطرية  فرضية  قادت  وقد  مفصل. 
التوليدي، أعني فرضية )النحو الكيل()5(  فرضية أخرى شكلت علمة فارقة للنحو 
ذلك  بيولوجًيا،  تتضمن،  اللغوية  امللكة  أن  ترى  التي     Universal Grammar

العامل.  لغات  كل  خصائص  أو  عنارص  تكّون  ورشوط  مبادئ  من  املؤلف  التنظيم 
يف  يعرف  ملا  العقلين  الفلسفي  بالفكر  األخرى  هي  تأثرت  الكيل”  “النحو  وفرضية 
 Port-Royal رويال”  بورت  “نحو  بــمدرسة  احلديثة  اللسانية  الدراسات  تاريخ 
 General »التي أفصحت عن مفاهيمها يف كتاب: »النحو العام والعقيل Grammar

An- أرنولد  أنطوان  من  كل  1660م  سنة  ألفه  الذي   and Rational Grammar

.Claude Lancelot و كلود النسلو toine Arnauld

مركز  التوليدي  النحو  دراسة  حولت  املعرفية،  الفلسفية  النظرة  هذه  وبفضل 
االهتامم من االعتامد عىل السلوك الفعيل)6( يف فهم طبيعة اللغة إىل »دراسة نظام املعرفة 
الدراسة  هذه  حولت  عمًقا  أكثر  وبصورة  اللغة.  وفهم  استخدام  وراء  تكمن  التي 
لوا مثل هذه  مركز االهتامم إىل املوهبة الفطرية التي جتعل من املمكن للبرش أن حيصِّ
اللغة  دراسة  إىل  املجسدة  اللغة  دراسة  من  حتواًل  االهتامم  يف  التحول  وكان  املعرفة. 
املبنية داخلًيا، من دراسة اللغة التي تعد موضوًعا جمسًدا إىل دراسة نظام معرفة اللغة 
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املحصلة واملمثلة داخلًيا يف العقل/ الدماغ« )تشومسكي 1993: 83، تر: م. فتيح(.

3. المظهر اإلبداعي للغة في السياق التاريخي 

تتد اجلذور التارخيية للنقاشات الفلسفية حول املظهر اإلبداعي للغة من القرن 
السابع عرش حتى منتصف القرن التاسع عرش يف ملحظات ديكارت كوردموي و 
هامبولدت وآخرين، غرَي أنَّ تشومسكي )1972: 8( يرجع أول نقاش حول املظهر 
خوان  اإلسباين  الطبيب  عرش  السادس  القرن  وفيلسوف  عامل  إىل  للغة  اإلبداعي 
هيوارت )Juan Huarte 1529 - 1588( الذي مّيز بني ثلثة أنواع من الذكاء. )أ( 
ذكاء احليوان، ذلك الذكاء الطبيعي الذي هو يف األساس انعكاس وردة فعل. )ب( 
الذكاء  أخرًيا )جـ(  ثم  للغة،  العادي  ينطوي عىل االستخدام  الذي  البرشي  الذكاء 
الذي ينطوي عىل اخليال واإلبداع الفني الذي هو مسحة من اجلنون يف مصطلحات 
أفلطون. ويعتقد تشومسكي )2002: 108( أن ديكارت ربام كان عىل معرفة بتقسيم 

هيوارت للذكاء وخاصة الذكاء اللغوي.  

كان القاسم املشرتك بني ملحظات ديكارت وكوردموي وهامبولدت يتلخص، 
كام سنرى، يف أن اللغة البرشية خالية من السيطرة التحفيزية وليست وظيفتها تواصلية 
للحاالت  امللئمة  واالستجابة  والذات  الفكر  عن  احلر  للتعبري  أداة  هي  بل  فقط، 
اجلديدة. فيام ييل، عرض لتلك امللحظات التي كانت األساس لفلسفة تشومسكي 

ونظريته التوليدية حول املظهر اإلبداعي للغة اإلنسانية.

3-1.مشكل ديكارت

املظهر  لطبيعة  ونقاًشا  توضيًحا  عرش  السابع  القرن  فلسفة  أبرز  ديكارت  يعد 
اإلبداعي للغة حتى إنَّ تشومسكي سمى نقاشه حول هذا األمر بـ »مشكل ديكارت« 
تأكيد  آنًفا. ويف  إليه  الذي أرشنا  املعرفة  فطرية  أفلطون« حول  عىل غرار »مشكل 
اللفتة إىل هذا املظهر، يقول تشومسكي يف كتابه  ريادة ديكارت وسبقه يف إشارته 
الديكارتية  للسانيات  األساسية  املسامهات  إحدى  »إّن  الديكارتية(:  )اللسانيات 
تكمن يف ملحظة أن اللغة البرشية يف استعامهلا الطبيعي ال ختضع لسيطرة املحفزات 
اخلارجية التي يمكن التعرف عليها بشكل مستقل أو حتى للحاالت الداخلية، فاللغة، 
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ال يقترص دورها عىل الوظيفة التواصلية مقارنة بلغة احليوانات. إّن اللغة البرشية هي 
أداة للتفكري احلر والتعبري عن الذات« )2002: 67(. ولطاملا أّكد ديكارت عىل أمهية 
التفكري املجرد عند اإلنسان بواسطة العقل؛ لكونه آلة عامة يمكن استخدامها متى 
كائنات  تعجز  حيث  يترصف  أن  لإلنسان  يمكن  العقل  هذا  وبفضل  إليها،  احتيج 
أخرى عن القيام بذلك. ومن هنا، يرى ديكارت )1968/1637: 186، تر: حممود 
م. اخلضريي( أن اإلنسان خيتلف عن احليوان يف أن له عقًل، وأن أهم خصائص هذا 

العقل هو إنتاج اللغة التي يتاميز هبا اإلنسان عن غريه من املخلوقات األخرى. 

اللغة عىل فرضيتني  استعامل  اإلبداعي يف  املظهر  فلسفته حول  ويبني ديكارت 
يمكن  ال  اللغة  أن  والثانية  الفكر،  عن  للتعبري  أداة  اللغة  أن  األوىل  أساسيتني. 
بام  املخلوقات  األخرى عند  السلوك  أنواع  نفرس  كام  آلًيا،  )أي  ميكانيكيا  تفسريها 
فيها اإلنسان()7(. وإذا كانت اللغة أداة للتعبري عن الفكر الذي هو بطبيعته متجدد 
وخلق، فإهنا ال بد أن تشاركه يف هذه اخلاصية اإلبداعية. ويف نفي التفسري اآليل 
عن اللغة، يستدل ديكارت بالطريقة الروتينية التي ينتج هبا البرش جمموعة من اجلمل 
التي تعطي »إجابة ذات مغزى ملئم« عن أي نوع من األسئلة املطروحة عليهم. 
فنحن عندما نكرر طرح سؤال عىل شخص معني يف ظروف وحاالت خمتلفة، نتلقى 
كاًم كبرًيا من اإلجابات بتعابري خمتلفة، لكنها مجيعها ملئمة عادة لإلجابة عىل ذلك 
مبدأ  إىل  رده  يوجب  مما  ديكارت؛  نظر  يف  آلًيا  تفسريه  يتعذر  الذي  األمر  السؤال. 
خمتلٍف وهو اجلانب اإلبداعي يف استعامل اللغة )ينظر املرجع السابق، ص 185 وما 
بعدها، وتشومسكي 2002: 51(. وهذا يف نظر ديكارت هو حجة قوية؛ إلثبات أن 
اجلنس البرشي خيتلف اختلًفا جذرًيا عن بقية املخلوقات األخرى التي هي بمثابة 
آالت »حني ُتنظَّم مكوناهُتا يف صورة معينة وتوضع حتت ظروف خارجية معينة، فإن 
ًدا )أو قد يكون اعتباطيًّا(. أما أفراد النوع البرشي، فعىل  ما ستقوم به سيكون أمًرا حمدَّ
النقيض من ذلك؛ فهم إن يوضعوا يف هذه الظروف ال )جيرَبون( عىل سلوك بعينه، بل 
فهم  دة ]...[، فَترصُّ هون(، فقط، لكي يترصفوا بتلك الصورة املحدَّ هم )حُيّثون ويوجَّ
هوا وُحّثوا  قد يكون متوقًعا، وهو ما يعني أهنم ربام خيتارون القيام بالعمل الذي وجِّ
عىل القيام به، لكنهم مع ذلك أحرار بشكل فريد، مما جيعلهم غرَي ملَزمني بعمل ما 

وجهوا وحثوا عىل عمله” )تشومسكي 1990: 18-19 تر: ح. املزيني(.
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا يعني املظهر اإلبداعي يف استعامل اللغة عند 
ديكارت؟ إنه يعني، كام يرى داس جوبتا )Das Gupta 1999: 131(، أن استعامل 
للفكر  فل حدود  بطبعه غري حمدود؛  له،  أداة  الذي هي  الفكر  متناٍه، ألن  اللغة غري 
طبيعتها  يف  مستقلة  الفكر،  مثل  مثلها  اللغة،  أن  ذلك،  إىل  يضاف  معروف.  هو  كام 
تصبح  هنا،  ومن  الداخلية.  الفيزيائية  واحلاالت  اخلارجية  املؤثرات  عن  التكوينية 
املثريات  من  حر  فكلمها  انعكاسية  اإلبداعي  مظهرها  يف  واللغة  الفكر  بني  العلقة 

.unbounded in use وغري متناٍه يف االستعامل stimulus-free اخلارجية

وبناء عىل سبق، يمكن تلخيص فلسفة ديكارت حول املظهر اإلبداعي يف استعامل 
اللغة يف النقاط اآلتية )ينظر تشومسكي 1990: 17-18، تر: ح. املزيني، 2002: 51 

وما بعدها(:
وي للغة استعامٌل مبِدع عىل الدوام وغري متناه؛ أ. االستعامل السَّ

ب. ُحرٌّ من حتكم املثريات اخلارجية واحلاالت الداخلية؛
جـ. منسجٌم وملئم للمقامات التي يستخدم فيها؛

املامثلة  املقامات  يف  عنها  يعربِّ  أن  له  يمكن  التي  األفكاَر  املستمع  لدى  يثري  د. 
بالطريقة نفسها؛ 

املتكلم  كلم  يف  ليس  هلا،  حدود  ال  ومبتكرة  جديدة  لغوية  أشكاالً  ينتج  هـ. 
فحسب، بل ربام يف تاريخ اللغة.

2-3. مالحظات كوردموي 

القرن  يف  الديكارتيني  الفلسفة  أحد   ،)7  :2791/8661( كوردموي  يذهب 
السابع عرش امليلدي، إىل أن تنوع السلوك البرشي ومدى ملءمته للظروف اجلديدة 
يمكن تفسريه ميكانيكًيا من خلل افرتاض أن البرش آالت معقدة فقط، ولكن القدرة 
العادي  للكلم  واملتسق  واملتجدد  اخللق  االستعامل  مقدمتها  ويف  للبرش  اإلبداعية 
إنتاًجا وفهاًم يتعذر تفسريها كذلك. ويف هذا الصدد، يرى أن القدرة عىل االبتكار 
والقيام بذلك بطريقة ملئمة للحاالت املتجددة عرب خطاب لغوي متامسك ما هو 
إال برهان قوي عىل أن الكلم هو ذلك املظهر اإلبداعي اخللق. بل، إنه يذهب أبعد 
من ذلك عندما يلفُت النظر إىل أن املقدرة عىل الكلم ليست امليزة البرشية الوحيدة 
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التي تيز اإلنسان عن بقية املخلوقات األخرى، بل إن ما يميزه، فعًل، هو القدرة عىل 
االبتكار واالستعامل املتجدد للغة )نقًل عن َويد Wade 5991: 41(. هذا االستعامل 
نسمعها،  التي  الكلامت  نفس  ترديد  عرب  يتم  ال  كورمودي،  نظر  يف  للغة،  املتجدد 
نلحظ  وهنا   .)91  :2791/8661( نفسه  املغزى  حتمل  خمتلفة  كلامت  إنتاج  عرب  بل 
املثريات  البرشية ُحرة وخالية من  اللغة  أن  إىل  النظر  أن كورمودي، كديكارت، يف 
اخلارجية واحلاالت الفيزيائية الداخلية؛ لكوهنا خاصية طبيعية من خصائص الفكر 
اإلنساين. وإذا كانت كذلك، فام هي إال أداة للفكر والتعبري احلر واالستجابة امللئمة 

للظروف املتجددة، وليست جمرد وسيلة تواصل حمض)8(.

3-3. هامبولدت والقدرة التوليدية اإلبداعية للغة

يرى الفيلسوف األملاين هامبولدت )1999/1836: 43-44، 103، وانظر تشومسكي 
1992: 13-14، تر: و. الرساقبي( أن القوة العقلية mental power التي تدنا بملكة 

الكلم تفرتض وجود نظام من القواعد التوليدية erzeugen ينظم عمل امللكة اللغوية 
ويشكل أرضية التعبري عنها. هذا النظام نظاٌم توليدي؛ ألنه ببساطة يبدع استعامالت 
غري حمدودة من وسائل حمدودة. وعىل هذا األساس، تصبح اللغة عند هامبولدت بنية 
من الصيغ واملفاهيم املرتكزة عىل نظام من القواعد التي حتكم العلقات املتبادلة فيام 
تتضام  أن  املحدودة  املعطيات  هذه  بوسع  أن  غري  وتنظيامهتا،  انسجامها  وحتكم  بينها 
إبداًعا ال شعورًيا  للغة  العادي  نتاًجا ال ينضب. ومن هنا، يصبح االستخدام  لتخلق 
ينشأ من فعلنا اللغوي دون أن تكون لدينا أي فكرة عن )املقياس( أو )التعميم( الذي 
العملية  هذه  تبسيط  حماولة  إن  اللغوي.  للستعامل  اإلبداعي  الشكل  هذا  لنا  يفرس 
اإلبداعية وعدها بنية عادية أو شبكة من الشبكات املتزامنة ليس من العلمية يف يشء 
والقواعد  احلدود  يتخطى  للغة  العادي  االستخدام  اإلبداع يف  إذ  نظر هامبولدت؛  يف 
إبداعية  اهلامشية من قياس وتعميم وغريمها. ويمكن ختليص فكرة هامبولدت حول 

االستعامل اللغوي يف جانبني:

)أ( إنتاج مجل غري حمدودة من وسائل حمدودة)9(؛
)ب( اللغة كام يكتسبها متكلمها املثايل هي نشاط إبداعي توليدي فطري متجدد.    
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بل  للغة،  العادي  االستعامل  عىل  يقترص  ال  هامبلدت  لدى  اإلبداعي  واملظهر 
إبداع وليست جمرد  التي، هي عنده،  اللغة عند األطفال  اكتساب  يتعداه إىل عملية 
تعلم. وهذا اإلبداع مرده إىل أن األطفال يولدون وهو مزودون هبذه املقدرة اإلبداعية 
الفطرية. ويف هذا الصدد يقول: »تعلم األطفال للغة ال يتم عرب معرفة جمموعة من 
الكلامت وختزينها يف الذاكرة ونقطها عرب الشفتني، بل بنمو امللكة اللغوية عرب مرور 

العمر وامتداد التجربة« )1999/1836: 58(.  

تلك  فمن  اللساين؛  الدرس  تاريخ  يف  حمورية  هامبلدت  أفكار  تشومسكي  ويعد 
األفكار استقى تشومسكي الفكرة السابقة حول اكتساب اللغة عند األطفال، واستعار 
مصطلح )التوليد()10( الذي أصبح علاًم عىل نظريته؛ ألنه يشري إىل أن القدرة اللغوية 
ما هي إال نظام من العمليات التوليدية الفطرية التي هي جزء من نظام معريف أعم قد 
تبلور مسبًقا كاستعداد للعقل، وأن وظيفة التجربة هي أن جتعل هذا النظام اللغوي 

التوليدي بطبعه مدرًكا وأكثر تييًزا )ينظر تشومسكي 1965: 4، 2002: 62(.

لدى  أّن  يفرتض  ألن  سيأيت،  كام  تشومسكي،  الفلسفية  األفكار  هذه  أهلمت 
اإلنسان مقدرة نوعية خاصة ومتفردة يف تنظيمها الفكري الذي ال يمكن أن يعزى 
إىل الذكاء العام، بل إىل ما يمكن أن يسمى باملظهر اإلبداعي للستعامل العادي للغة 
الذي تكمن خاصيته يف عدم حمدوديته يف املدى وخلوه من أي مثري. فيام تبقى من 
للغة منذ ظهورها  املظهر اإلبداعي  لرؤية تشومسكي حول  نقاش مفصل  البحث، 
مقاربة  بتقديم  وانتهاء  املايض،  القرن  ستينيات  أوائل  لنظريته  األوىل  البدايات  يف 
أدنوية-إدراكية تفرس سامت هذا املظهر ودروه يف آلية اشتغال نظامي امللكة اللغوية: 

اإلدراكي واإلنجازي.

4. الفلسفة التشومسكية للمظهر اإلبداعي للغة

1-4. البدايات األولى

يعد املظهر اإلبداعي للغة من القضايا الشائكة، التي أثارهتا النظرية التوليدية يف 
وقت مبكر من نشأهتا. فمنذ ظهوره للمرة األوىل عند تشومسكي يف الفصل الذي 
كتبه بعنوان: )القضايا الراهنة يف النظرية اللغوية( ضمن الكتاب الذي حرره فودور 
و كاتز حتت عنوان: »بناء اللغة« وصدر سنة 1964م- كان واضًحا أنَّ حتديد سامت 
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هذا املظهر وبيان دوره يعد عند تشومسكي ركيزة أساسية من ركائز النظرية اللسانية 
وهدًفا من أهدافها، وبه يقاس مدى نجاحها من عدمه. لقد كان ذلك واضًحا أتم 

الوضوح يف بداية املبحث األول من ذلك الفصل: )أهداف النظرية اللغوية(:
إّن احلقيقة املركزية التي جيب أن تعنى هبا أي نظرية لغوية ذات قيمة، هي أن متكلم 
اللغة املثايل باستطاعته، يف ظروف ملءمة إنتاج مجل جديدة يف لغته. ويف املقابل، يمكن 
للمستمعني فهمها عىل الفور، عىل الرغم من أهنا جديدة، عىل حد سواء، بالنسبة له وهلم. 
معظم جتربتنا اللغوية، سواء أكنا متكلمني أم مستمعني، هو مع مجل جديدة؛ وبمجرد 
أن نتقن اللغة، فإن فئة اجلمل التي يمكننا أن نتعامل معها بطلقة ودون صعوبة أو تردد 
كثريٌة جًدا بحيث يمكن جلميع األغراض العملية )وبالطبع، النظرية أيًضا( أن نعتربها 
متناٍه  غري  عدد  فهم  عىل  القدرة  فقط  يعني  ال  اللغة  من  الطبيعي  التمكن  إن  هنائية.  ال 
من اجلمل اجلديدة كليًة، بل يعني، أيًضا، القدرة عىل حتديد اجلمل الشاذة، ويف بعض 
التي تتجاهل هذا املظهر  اللغة  األحيان إجياد تفسري هلا ]...[. ومن الواضح أن نظرية 
50-51(.، ونص تشومسكي   :1964 “اإلبداعي” هي نظرية بل جدوى )تشومسكي 
اللغوية  السابق يربط، بشكل أسايس، هذا املظهر اإلبداعي للغة بنظام املقدرة للملكة 
Language Faculty الذي يتيح هلا أن تنتج، بواسطته، مجًل غري متناهية، وأن ُيفهم 

اللغوية حتديد اجلمل  يتيح للملكة  إنه  التي ينتجها اآلخرون. بل  أيًضا بموجبه اجلمل 
اللحنة وإجياد تفسري هلا. إن املظهر اإلبداعي للغة، بإجياز، وكام أكد تشومسكي مراًرا، 
يعكس وبشكل ملحوظ اإلمكانيات اللحمدودة للفكر يف كونه ينتج من وسائل متناهية 
مجًل وتعابري غري متناهية تقيدها، فقط، قواعد بناء املفاهيم واجلمل. إنه يتيح ملتكلم اللغة 
أن يعرب بصورة غري متناهية عن أفكار متعددة، وأن يتفاعل بصورة ملئمة يف عدد غري 
يتكلم  عندما  وتشومسكي   .)71  :2002 تشومسكي  )ينظر  اجلديدة  املواقف  من  متناٍه 
عن آلية حمددة )متناهية(، ولكنها يف الوقت نفسه، قادرة عىل إنتاج عدد غري متناه من 
اجلمل- فهو حيلل يف حقل اللغة كيف أن العقل اإلنساين عىل حمدوديته قادٌر عىل القيام 

بأنشطة، هي يف احلق، غري متناهية )زكريا 1986: 29(. 

اللغوية  النظم  مع  للغة  اإلبداعي  املظهر  تفاعل  آللية  تفسري  تقديم  سبيل  ويف 
املظهر،  هذا  ألن  ذلك؛  بصعوبة  ابتداًء  يقر،  تشومسكي  نجد  الذهن،  يف  األخرى 
البرشية  للغة  دراستنا  عند  كنهها  كشف  يصعب  التي  األلغاز  من  يعد  نظره،  يف 
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137()11(؛ الرتباطه بصفة أساسية بعدة نظم ومظاهر لغوية من   :1975 )تشومسكي 
Linguistic Com- والكفاية اللغوية Universal Grammar  أبرزها النحو الكيل
petence واألداء الكلمي Performance. ومن هنا، نجده، منذ وقت مبكر، ويف 

سبيل فهم أبعاد هذا املظهر حيدد العلقة بني توليد القواعد النحوية والقدرة اللغوية 
ملتكلم اللغة من جهة، ويفرق بني املقدرة اللغوية واألداء الكلمي من جهة أخرى. 
ويف حتديد هذه العلقة، وبيان ذلك الفرق، نجده يفرتض أّن كل إنسان عادي، عىل 
لغوية  مقدرة  لديه  الكلم،  لعملية  اللغوية  املعطيات  مع  خربته  حمدودية  من  الرغم 
فطرية كاملة لنظام لغته األم. ويمكن تثيل هذه املقدرة عرب نظام من القوانني اخلاصة 
بنحو لغته. وهذه املقدرة اللغوية الفطرية التي يمدنا هبا النحو ينبغي عند وصفها أن 
ُتيز عن األداء الكلمي؛ ألن األخري خيضع لعوامل كثرية ومتباينة ال يشكل النحو إال 
القدرة اإلبداعية  51-52(. وهنا، يتضح أن تشومسكي يرجع  واحدة منها )1964: 
ملتكلم اللغة املثايل إىل تكنه من النظام النحوي للغته. ذلك النظام ليس النحو املعياري 
تتميز  التي  اللغة  بقواعد  الضمنية  املعرفة  تلك  ولكنه  التقليدي،  التعليمي  بمفهومه 
بخاصية اخللق واإلبداع وتتفاعل فيها املكونات الصوتية والداللية يف سبيل إنتاج ما 
ال حيد من اجلمل وفهمه، حتى وإْن كانت جديدة مل ُتسمع من قبل. وعىل أساس هذا 
التفاعل بني النحو واملظهر اإلبداعي للغة، أصبح تعريف املقدرة اللغوية يف مؤلفات 
تشومسكي اللحقة )ينظر عىل سبيل املثال 1967: 106( تلك املعرفة الضمنية بقواعد 
اللغة التي يكتسبها املتكلم املثايل بوصفها مكوًنا أساسًيا من مكونات النحو الكيل)12(.
ويف املقابل، ُيعّرف األداء الكلمي بأنه االستعامل الفعيل للمقدرة اللغوية؛ وذلك ألنه 
اللغوية،  الكامنة ضمن مقدرته  القواعد  اللغة بصورة طبيعية إىل  يف األداء يعود متكلم 
 .)126 ص  السابق،  )املرجع  املختلفة  املواقف  يف  للتواصل  هدًفا  اللغة  استعمل  كلام 
واألداء؛ ألنه يمثل اللغة املجسدة ال اللغة املبنية داخلًيا، ال يفرس لنا كنه املظهر اإلبداعي 
يف استعامل اللغة؛ عىل عكس املقدرة اللغوية التي تشكل أرضية هذا اإلبداع واحلاضنة 

للنظام التوليدي الذي يبدع استعامالت غري حمدودة من معطيات حمدودة )13(.

من  أصيًل  مكوًنا  للغة  اإلبداعي  املظهر  جيعل  تشومسكي  أن  لنا  يتضح  سبق،  مما 
مكونات املقدرة اللغوية؛ ألن أبرز خصائصها الفطرية هي خاصية اخللق واإلبداع. ويف 
سبيل الرتكيز عىل فطرية هذا املظهر، يفرق تشومسكي )2002: 68-69( بني نوعني 
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 Rule-Governed Creativity من أنواع اإلبداع اللغوي: )أ( اإلبداع اللغوي املقنن
Rule-Changing Creativity. وجيعل تشومسكي  و)ب( اإلبداع اخلارق للقواعد 
املظهر اإلبداعي يف استعامل اللغة من األول؛ ألنه إبداع حتكمه قواعد النحو، ويتعلق 
بإمكانية إنتاج وتوليد ما ال حرص له من اجلمل النحوية يف ضوء حتقيق رشطي املقدرة 
)أي، سلمة اجلملة   Grammaticality النحوية  اللغوية، ومها: )أ( مفهوم السلمة 
وفًقا لقواعد اللغة النحوية يف لغة ما(، و)ب( املقبولية Acceptability )أي، مناسبة 
اجلملة داللًيا وفًقا ملدلوالت لغة ما(. يتحقق هذان الرشطان عرب ما سامه تشومسكي 
بـ”احلدس اللغوي” Intuition الذي به يؤلف متكلم اللغة جمموعة من القوانني التي 
هبا يستطيع احلكم بصحة اجلمل النحوية من عدمها )تشومسكي 1965: 4، 8(. وأما 
النوع الثاين، يف املقابل، فيعني تشومسكي به اإلبداَع اخللق الذي ال علقة له بمقدرة 
الواحدة.  اللغة  أبناء  بني  املشرتكة  اللغوية  باملقدرة  يتعلق  وإنام  اللغوية كاألول،  الفرد 
وبمعنى أدق، وكام وضحه غلفان )2010: 42(، هو ذلك التغيري املبدع اخلارق يف بنية 
هذا  لغوية.  مجاعة  أفراد  بني  املشرتكة  اللغوية  القدرة  تتضمنها  التي  النحوية  القواعد 
التغيري املستحدث يلقى غالًبا استغراًبا يف بداية األمر، وهذا االستغراب قد ينتهي به إىل 
النبذ فل يتلفت إليه، وقد يعد هذا التغيري من قبيل التطور املقبول. ويصبح احلسم يف 
هناية األمر للمجتمع اللغوي ومدى قدرته عىل التجاوب مع ذلك التغيري يف القواعد. 
واقع  إىل  حيوله  قد  النحوية،  القواعد  بنية  يف  التغيري  هلذه  املكثف  اجلمعي  فاالستعامل 
جتاوًزا  أو  ما  فرتة  يف  لغوًيا  خطًأ  يعد  كان  الذي  التغيري  هذا  يتحول  وبالتايل  لغوي، 
ملعايري النحو املعياري قواعَد ثابتًة ومألوفًة. هذا اإلبداع اخلارق للقواعد ليس مكوًنا 
من املكونات الفطرية للمقدرة اللغوية؛ ألن النحو فيه ال يطابق فطرًيا املقدرة اللغوية 
عند متكلم اللغة املثايل؛ لفقده رشًطا أساسًيا هو رشط )التكرارية( Recursion الذي 
يتيح لعنرص لغوي ما، أو ملقولة حمددة، أو لقاعدة نحوية بالظهور أو بإعادة االستعامل 
يف أنسقة خمتلفة وبشكل غري حمدود Infinitive. وهذا النوع عىل خلف النوع األول 
من اإلبداع اللغوي املتمثل يف املظهر اإلبداعي يف االستعامل العادي للغة الذي يتجىل 
أيًضا  فكرية  تعابري  تفهم  وعىل  متجددة،  أفكار  عن  التعبري  عىل  اخلاصة  القدرة  “يف 
للترصف  حمدودة  غري  أفكار  عن  التعبري   « وعىل   ،)19  :1972 )تشومسكي  متجددة” 
6(. ويف ظل هذا   :1965 بشكل مناسب يف مواقف  غري حمدودة املدى« )تشومسكي 
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التصور لإلبداع اللغوي، “يمكن اعتبار اللغة نِتاًجا وفِْعَل ُصنٍْع يف آن مًعا وعمًل عقلًيا 
يتجدد باستمرار” )زكريا 1986: 31(.  

قدرة  اإلنسان  لدى  أن  يف  وديكارت  يتفق  تشومسكي  أن  سبق،  مما  ويتضح، 
أثر  إىل  يعزى  أن  يمكن  ال  الذي  املنظم  الذكاء  من  فريد  نوع  وهي  حمددة،  نوعية 
البيئة املحيطة، أو إىل أي نوع من الذكاء العام. إنه يتجىل، عنده، فيام يسمى باملظهر 
اإلبداعي يف االستعامل العادي للغة. تكمن خاصية هذا املظهر، كام أسلفنا، يف عدم 
نطاق حمدوديته، وخلوه من أي مثريات خارجية أو داخلية. كام أن من خصائص هذا 
املظهر إثباته تاسك اللغة وملءمتها لظروف التكلم. فاخلطاب اللغوي يف استعامله 
فيه  قيلت  الذي  للمقام  بل هي ملئمة  العشوائية،  ليس سلسلة من اجلمل  العادي 
من غري أن يكون هذا املقام سبًبا لوجودها. وهذا يدلل عىل حترر اللغة من سيطرة 
املثريات؛ ألهنا إن وجدت، فتعزى إىل اآللية املسرية، يف حني ترتد امللءمة، يف تنوعها 
االستعامل  عىل  املثريات  سيطرة  وانتفاُء  اآليل.  التفسري  إطار  خارج  إىل  اإلنساين، 
نظر  يف  ديكارت،  من  جعلت  اجلديدة،  للمقامات  للستجابة  وملءمته  اللغوي، 
تشومسكي، مؤسًسا لفكرة أن اللغة أداة للتعبري احلر عن الذات وعن الفكر. وحول 
ذلك يقول مؤكًدا يف كتابه اللغة والعقل )1972: 27(: »... فاستعامل اللغة العادي 
املثريات  أيًضا متحرر من مجيع  ليس فقط جتديًدا ومداه الضمني غري متناه، بل هو 
يمكن  املثريات  التحرر من ضوابط  داخلية. وبفضل هذا  أم  أكانت خارجية  سواًء 

استعامل اللغة كوسيلة تفكري وتعبري ذاتيني«.  

2-4. المظهر اإلبداعي للغة من الوصف إلى التفسير

من أبرز النقود التي وجهت لرؤية تشومسكي حول طبيعة املظهر اإلبداعي للغة أهنا، 
يف واقع األمر، مل تقدم لنا تعريًفا هلذا املظهر بوصفه مكوًنا من مكونات اللغة، وأفضل 
صياغة لتوضيح معامل هذا املظهر قدمه لنا تشومسكي هي، فقط، املقدرة عىل إنتاج مجل 
جديدة يف اللغة وفهمها. وهذا، من الناحية العلمية، ال يكفي ألنه جمرد وصف ملظهر اللغة 
 ،Drach 1981 اإلبداعي، وال يرقى إىل تقديم تعريف وتفسري له )ينظر يف ذلك دراش
وَتيلر Taylor 1993(. يضاف إىل ذلك، أنه يتعارض مع مبادئ النظرية التوليدية نفسها 
 يف أن إجياد نظرية كاملة حول اللغة، يتطلب اشتامل هذه النظرية عىل )الكفاية التفسريية)14(
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explanatory adequacy(، وذلك ألن أي نظرية وصفية ال تشفع بنموذج تفسريي 

إدراك  من  الرغم  وعىل  النبذ.  ومصريها  جدوى  بل  هي  الوصفية  كفايتها  دقة  يقيم 
تشومسكي هلذا األمر من خلل نقده ملرشوع ديكارت الفلسفي يف عجزه عن تقديم 
تفسري ُمْرٍض لبعض اخلصائص التي تقع خارج جمال التفسري اآليل، ويف مقدمتها املظهر 
اإلبداعي الستعامل اللغة)15(- فإنه وقع يف اإلشكالية نفسها؛ إذ إن وصفه هذا املظهر 
بأنه القدرة عىل إنتاج مجل جديدة وفهمها- هو بل مقدرة تفسريية أيًضا ألنه ال يتعدى 
أن يكون جمرد وصف لنشاط األداء اللغوي الذي ال تربطه أي علقة منطقية باملقدرة 
ح يف املبحث السابق. من هنا،  اللغوية التي هي أرضية ذلك املظهر واحلاضن له كام وضِّ
نموذجه  للغة من خلل  اإلبداعي  للمظهر  تعريف  إجياد  أن  تشومسكي  منتقدو  يرى 

التوليدي يبدو بعيد املنال. 

النامذج  يف  يلجأ،  أن  عىل  جمرًبا  تشومسكي  كان  نظريته،  تاسك  عىل  وللحفاظ 
نفسه  اإلبداع  أن  أو  اإلبداع،  لفهم  مفتاًحا  ليست  اللغة  بأن  القول  إىل  منها،  األوىل 
ويف  مشكلة.  وليس  رس  تصنيفه،  حسب  ألنه،  الذهني؛  التصور  حدود  خارج  يقع 
هلا عىل عكس األرسار  تفسري  إىل  الوصول  يمكن  اللغوية  املشاكل  تشومسكي،  نظر 
وينظر   ،9 هامش  )ينظر  للعقل  اإلدراكية  القدرات  حدود  خارج  تقع  التي  اللغوية 
وظهور  التوليدي،  النحو  أدبيات  يف  األعامل  تقدم  مع  ولكن   .)1982 تشومسكي 
سنة  تشومسكي  لنا  قّدم  اللغوية،  املعرفة  طبيعة  لتفسري  متعددة  توليدية  نظريات 
1995م مراجعة جديدة ألفكاره وآرائه حول عدد من القضايا التي نوقشت يف وقت 

الربنامج  املراجعة اجلديدة اسم  اختار تشومسكي هلذه  نظريته. وقد  تاريخ  مبكر من 
األدنوي وفيه يقر بأن النحو التوليدي يف بدايته واجه نوعني من املشاكل املبارشة كان 
يعتمد ملعاجلة ظاهرة  الوقت: األوىل إجياد منهج  الصعب االعرتاف هبام يف ذلك  من 
احلقائق  هذه  معرفة  أن  كيف  تفسري  والثانية  الوصفية(،  )الكفاية  اخلاصة  اللغات 
يف  التوليدي  النحو  نحج  ولئن  التفسريية(.  )الكفاية  املتكلم-السامع  ذهن  يف  تتولد 
أنه مل  املتنوعة-إال  اللغات  التوليدية يف  بداياته األوىل يف تقديم وصف لثراء األنظمة 
الذهن. ومن  األنظمة يف  تلك  تفسري آللية عمل  تقديم  نفسه يف  النجاح  حيصل عىل 
بني األمثلة التي أشار إليها تشومسكي يف هذا اجلانب، املظهر اإلبداعي للغة يف كونه 
استعامال غري حمدود من وسائل حمدودة )1995: 3-4(. ولتفسري حقيقة هذا املظهر، 
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أعاد تشومسكي فكرته القديمة يف ثوب جديد، أعني هبا فكرة االستفادة من املعاجلة 
االستداللية التي تدنا هبا العلوم الطبيعية )16(؛ األمر الذي يعني أن النظرية التوليدية 
وهذا  التفسريي.  بالعمق  متزايد  اهتامم  مقابل  يف  باملعطيات  اهتاممها  تقلل  أن  ينبغي 
بالعلوم  اللسانيات  جتمع  أن  يمكنها  التي  املنهجية  العلقة  يف  البحث  تعميق  يتطلب 
اهتامًما  يويل  نجده  السياق،  هذا  ويف  الظواهر.  تناول  طرق  مستوى  عىل  الطبيعية 
الغالييل()17( )األسلوب  عليه  اصطلح  ما  سيام  ال  الفيزياء،  علم  بمعطيات   كبرًيا 
 الذي يعني يف حقل دراسة اللغة أن اهتامم اللساين ينبغي أن يتحول من العناية بتغطية 
موضوع  يصبح  للغة  دال  مفهوم  وإفراز  التفسري  بعمق  العناية  إىل  واملعطيات  املواد 
بحث عقلين ينمى عىل أساس جتريدي. فالنجاح الكبري الذي حققته العلوم الطبيعية 
احلديثة يعود إىل متابعة البحث عن املبادئ التفسريية التي تنفذ إىل عمق الظواهر عىل 
األقل عازفة عن تناول كل الظواهر )ينظر تشومسكي 1980: 219، الفايس الفهري 
النحو  حققه  الذي  اهلائل  التقدم  يف  أثر  املنهج  هذا  لتبني  كان  لقد   .)23/2  :2000

التوليدي يف تفسري خصائص امللكة اللغوية ويف تصميم النموذج اللساين الذي تطور 
أسلفنا،  كام  يعرف،  بات  ما  صيغة  يف  تبلور  حتى  سنة  مخسني  من  أكثر  امتداد  عىل 
بالربنامج األدنوي، والذي انتقلت فيه النظرية من الوصف إىل التفسري، بل إىل ما وراء 
التفسري؛ لتتجاوز به التفسري املبني عىل بنية اللغة إىل البحث يف تفاعل امللكة اللغوية مع 
األنساق اخلارجية والبحث يف القيود التي تفرضها هذه األنساق )تشومسكي 2013: 
املوايل مناقشٌة ملقاربة أدنوية-إدراكية يف تفسري  23(. يف املبحث  مقدمة املرتجم، ص 

املظهر اإلبداعي للغة.

3-4. المقاربة األدنوية- اإلدراكية للمظهر اإلبداعي للغة

التوليدي يف مقاربته األدنوية عىل حتقيق هدف عام وحموري  النحو  تقوم فلسفة 
اللغات  خمتلف  يف  واإلجراء  والوصف  التفسري  يف  امللءمة  نجاح  مدى  يف  يكمن 
البرشية. وال يتم حتقيق مدى نجاح هذه امللئمة إال من خلل، أوال، دراسة أنظمة 
التمثيل الذهني واحلوسبي للملكة اللغوية، وثانًيا، من خلل جعل اهلدف األسايس 
للنحو التوليدي ليس فقط استنباط املبادئ العامة من األنظمة املعقدة للقواعد املخرتعة 
للغات اخلاصة، بل أيًضا، استنباط القواعد البسيطة املرشوطة يف إجرائها ملبادئ النحو 
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الكيل، انطلًقا من افرتاض أن اللغة نظام عىل غاية من الكامل perfect system ذو 
هندسة من أفضل ما يكون optimal design )تشومسكي 2001: 1-2(. واألهم 
أن حتقيق مثل هذه امللءمة يسهم يف إنشاء نظريات أكثر بساطة، وأقل تعقيًدا، ويوفر 
األرضية العلمية ملقاربة أدنوية. كام يسهم، بشكل فاعل، يف حل الرصاع القائم بني 
الكفاية الوصفية والكفاية التفسريية يف وصف وتفسري أنساق األنظمة املكونة للملكة 
اللغوية: )أ( نسق األنظمة اإلدراكية )العرفانية( الذي خيزن املعلومات املكونة للغة 
الداخلية و)ب( نسق األنظمة اإلنجازية الذي يدمج هذه املعلومات ويستعملها عىل 
2،5(. وهذا يتطلب من النحو الكيل أن يبني أن   :1995 وجوه متنوعة )تشومسكي 
مبادئه وقيوده غنية بام فيه الكفاية؛ لتكون قادرة عىل إقامة وصف كاٍف لتعدد اللغات 
ينبغي  املقابل،  يف  الوصفية(.  للكفاية  االستجابة  )أي،  وداخلها  بينها  فيام  وتنوعها 
عىل النحو الكيل، يف استجابته للكفاية التفسريية، أن يبني أن هذا االختلف والتنوع 
بني اللغات خيفيان وراءمها تاثًل بني اللغات يتمثل يف خضوعها ملبادئ عامة مشرتكة 
تتصف بقدر كبري من االقتصاد والبساطة )تشومسكي 2013: مقدمة املرتجم، ص 16(.

Lex- املعجم األدنوية، من مكونني مها  املقاربة  النظام اإلدراكي، يف ضوء   يتكون 
مقرونة  اللغة  كلامت  من  املعجم  ويتكون   .Computation احلوسبي  والنسق   icon

بخصائصها الفرادية التي تكننا من دمج هذه الكلامت يف النسق احلوسبي مع ما يشرتك 
 :1995 تشومسكي  )ينظر  هبا)18(  التنبؤ  يمكن  ال  والتي  نفسها  اخلصائص  يف  معها 
articu- 3(. يف املقابل، يتكون النظام اإلنجازي من النظام النطقي اإلدراكي  لالفص
conceptu- latory-perceptual، الرضوري للنطق، والنظام التصوري القصدي 

al-intentional، الرضوري ملفصلة املعنى. وهذا يقتيض اختزال مستويات التمثيل 

 Phonetic Form Interface Levels، مها الصورة الصوتية  إىل مستويني وجاهيني 
conceptual ne- ؛ وذلك ألن الرضورة التصوريةLogical Form  والصورة املنطقية
cessity  التي يرتبط هبا هذان املستويان- تقتيض هذا االختزال)19(. يف الرسم البياين 

املوايل توضيٌح أدنوي آللية عمل امللكة اللغوية يف نظاميها اإلدراكي واإلنجازي:
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الربنامج  يف  احلوسبي  والنسق  للمعجم  املحوري  الدور  لنا  يتضح  سبق،  ومما 
يف  بدجمها  بدوره  يقوم  الذي  الثاين  ينتقيها  التي  العنارَص  األول  خيصص  إذ  األدنوي؛ 
عرب  الدمج  هذا  يتم  املنطقية.  والصورة  الصوتية  الصورة  ثنائية  يف  اللغوية  الرتاكيب 
االقتصاد  مبادئ  والتمثيل  أساسية صغرى)20( حتكمها يف االشتقاق  عمليات حوسبية 
Economy Principles ومبدأ التأويل التام Full Interpretation الذي يقيض بأن ال 

يتضمن التمثيل إال عنارص مرشوعة objects legitimate حتى يتم االشتقاق بنجاح 
وإال أفىض األمر به إىل الفشل وعدم التامم )ينظر تشومسكي 1995: 130، 20-219(. 

حوسبًيا،  نظاًما  النحو  يصبح  اللغوية،  للمعرفة  األدنوي  التصور  هذا  ووفق 
)الداليل(  واملنطقي  الصويت  الوجاهيني:  باملستويني  كلًيا  ارتباطه  بمقتىض  ويصبح 
ل الرئيس للملكة اللغوية، ويكون املعجم مكوًنا من مكوناته بوصفه  هو الــُمَشكِّ
األدنوية  املقاربة  هذه  ضوء  ويف  واملعنى.  بالصوت  تده  له  وتثيلية  اشتقاقية  قاعدة 
آللية عمل اللغة يف الذهن، يمكننا تفسري املظهر اإلبداعي يف استعامل اللغة وحتديد 
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بصورة  ومتجددة  متناهية  غري  لغوية  تعابري  وإدراك  إنتاج  وراء  الكامنة  العوامل 
دائمة من خلل استعامل تنظيم قواعد متناهية. هذا االستعامل اإلبداعي للغة يمكن 
اآلن تفسريه يف ضوء التصور األدنوي لتصميم ملكة اللغة، بعد أن كان متعذًرا يف 
املقاربات التوليدية السابقة، من خلل افرتاض أن النحو الكيل نظام حوسبي تدعمه 
آللية  وصٍف  تقديم  إىل  النظام  هذا  وهيدف  للمعجم.  االشتقاقية  التوليدية  القوة 
إدخال الكلامت وسامهتا املعجمية يف املعاجلة اللغوية الداخلية، وتفسرٍي للكيفية التي 
تتضام هبا تلك الكلامت لتولد تعابري ومجًل معقدة يف تركيبها، ومبدعة يف استعامهلا 

الذي من أبرز سامته، كام مر بنا، أنه:
)أ( استعامل حر للغة خاٍل من أي مثري خارجي أو داخيل stimulus free؛

)ب( غري حمدود unboundedness؛
.appropriateness to situations ج( ملئم للمقامات التي يستخدم فيها(

من  عدد  افرتاض  خلل  من  وإدراكًيا  أدنوًيا  األوىل  السمة  تفسري  ويمكن 
إليه  املشار  اللغوية،  للملكة  النظام احلوسبي  أن  مقدمتها  يأيت يف  التي  االفرتاضات 
ألن  داخيل؛  أو  خارجي  مثري  بأي  تأثرها  اللغة  عن  االشتقاقي  بطبعه  ينفي  أعله، 
النحو، الذي هو املحرك األساس هلذا النظام االشتقاقي، عبارٌة عن نظام خوارزمي 
 .)1997 وجاكندوف   ،1995 تشومسكي  )ينظر  املقبولة  النحوية  اجلمل  يولد 
تبني حتليل  املتكلم من خلل  ذهن  للغة يف  احلر  االستعامل  التدليل عىل  يمكن  كام 
ميجلفريي )2002: 19-20( الذي يتلخص يف أن النظم التفاعلية املكونة للذهن/
 interfaces الدماغ، وإن كانت نوًعا ما مستقلة يف ذاهتا، هي ذات علقة وجاهية 
تلك  ومن  متعددة.  بطرق  املعلومات  وتبادل  بينها  فيام  االتصال  النظم  لتلك  تتيح 
النظم نظام اللغة والرؤية والسمع وغريها. وعندما يكون الدماغ مكوًنا ومبنًيا هبذا 
الشكل، فإّن نظام اللغة بطبعه سيكون حًرا من أي مثري؛ ألنه نظام يف نفسه مستقل 
عن النظم األخرى يف الدماغ، ومستعد بشكل إرادي ألي نشاط يقرره متكلم اللغة. 
ويمكن، كذلك، دعم فرضية أن اللغة استعامل حر من مجيع املثريات باالستفادة من 
النموذج الذي قّدمه فودور )1983: 41-43، 86، وانظر حداد 1995: 81-82( عن 
اجلهاز املعريف البرشي وفيه يفرتض أن هذا اجلهاز حيوي ثلثة أنامط من املكونات: 
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الوحدة  )جـ(  و   input systems القوالب   )ب(  و   transducers اللواقط  )أ( 
مد  عىل  تعمل  فالقوالب   .central systems االعتقاد(  تثبيت  نسق  )أو  املركزية 
اللواقط بمدخلت تكون خمرجات هلا. فمثل، يف جمال الرؤية، يستقبل قالب الرؤية 
وعندما  تثيل.  إىل  العني،  بشبكة  أن تصطدم  بعد  فيحوهلا،  الضوئية  املوجات  نسق 
تكون هذه املوجات الضوئية التي استقبلها من اللقط احليس تثيًل لوجه شخص، 
تثيًل  فتصبح  االعتقاد  تثبيت  عمليات  لتوافق  املركزية؛  الوحدة  إىل  يرسلها  فإنه 
تصورًيا لوجه ذلك الشخص. واليشء نفسه يمكن أن يقال عن القوالب األخرى 
كالسمع واللمس والذوق واللغة. فجميع هذه القوالب تنقل املعلومات حول العامل 
)نسق  املنقول  بخصوص  مدركة  نتيجة  إىل  لتصل  املركزية؛  الوحدة  إىل  اخلارجي 
تثبيت االعتقاد(. واملهم هنا، أن هذه القوالب بام فيها قالب اللغة تتقاسم جمموعة من 
اخلصائص املميزة هلا، ومن أبرز هذه اخلصائص أهنا ذات جمال واضح وحمدد بحيث 
يكون لكل قالب قاعدة من املعطيات ختصه وحده، وجمموعة من املبادئ احلوسبية 

التي توجه معاجلته للمعلومات وفق كيفية إجبارية وآلية رسيعة.  
وفيام يتعلق بالسمة الثانية للمظهر اإلبداعي للغة التي ختص سمة اإلنتاجية غري 
املحدودة والتجديد املستمر يف االستعامل العادي للغة، فإنه يمكن تفسريها انطلًقا 
من القوة التوليدية للملكة اللغوية؛ إذ هي يف طابعها الفطري نظام إنتاجي توليدي 
تكراري يولد جمموعة ال متناهية من العبارات اللغوية يف صورة من جمموعة متناهية 
من العنارص. وهذا يعيدنا إىل كلم هامبلدت حول وجود نظام من القواعد التوليدية 
erzeugen ينظم عمل امللكة اللغوية، ويشكل أرضية التعبري عنها. لكن اجلديد يف 

الربنامج األدنوي هو حرص القدرة التوليدية يف املعجم الذي أصبح دوره حمورًيا يف 
احلوسبي وحداته  النظام  منه  يستمد  ينضب  اشتقاقية، ومعني ال  توليدية  قوة  كونه 
الذي  )اإلعرايب(  النحوي  املكون  بمساعدة  لتوليد اجلمل  يستعملها  التي  املعجمية 
هذا  خصائص  وأبرز  األسايس.  التوليدي  املكون  احلوسبي،  للنظام  بالنسبة  هو، 
توليد  هبا  يكون  آللية  “إجراء  هو  الذي   constructing البناء  خاصية  هي  املعجم 
 :2010 )الزناد  القول...”  إنتاج  أو آن-قوليًّا أي زمن  آنيًّا  توليًدا  املعجمية  الوحدة 
84(. واملعجم بوصفه مكوًنا أساسًيا من مكونات امللكة مصمم بطريقة استحضارية 

ونوًعا،  ا  عدًّ مكتملة  الذهن  يف  حمفوظة  الوحدات  من  مجلة  عىل  وحيتوي  حوسبية، 
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خصائصها مثبتة مسجلة وهي جاهزة لتنتَقى حسب احلاجة، وتعالج من قبل متكلم 
سوّي يف وقت رسيع جًدا أثناء إنتاج اخلطاب وأثناء حماولة فهمه )املرجع السابق(. 
ومن هنا نجد أن خاصيتي التوليد والبناء يف املعجم تقدمان لنا تفسرًيا بموجبه نستطيع 
وي للغة استعامٌل مبِدع عىل الدوام ؛ ألنه متجدد وغري  أن نفهم رس أّن االستعامل السَّ
للغة  التوليدّية  الطاقة  تفسري  يف  التوليدية-اإلدراكية  الدراسات  تذهب  كام  متناه. 
البرشّية وعدم حمدوديتها إىل خصيصتها التوليفّية combinatoriality التي تساعد 
الدماغ البرشي؛ نظًرا ملحدوديته، يف توليد وحفظ ذلك العدد اللهنائي من عبارات 
النحو  وعرب  وأدواته  التوليف  مادة  يمثل  الذي  الذهني  املعجم  عرب  وفهمها  اللغة 
التوليف بكل صورها وتعقيداهتا  mental grammar الذي يمثل قواعد  الذهني 
)ينظر جاكندوف 2002: الفصل 3(. وهذا، ربام، ما قصده بنكر )1994: 84( حني 
وليس   ،discrete combinatorial system متاميًزا  )توليفًيا(  نظاًما  النحو  عدَّ 
يف  والنحو  فحسب.   recursive-embedding system ضمنًيا  )تكرارًيا(  نظاًما 
هذا النظام التوليفي املتاميز، وفًقا لبنكر )ص 334(، »جيعل اللغة اإلنسانية غري هنائية 
)فليس هناك حد لعدد الكلامت املعقدة أو اجلمل يف اللغة(، وهي رْقمية )يف حتقيق 
هذه النهائية من خلل إعادة صياغة العنارص املتاميزة برتتيب خمتلف وتوليف معني 
]...[، وهي توليفية )يف أن لكل واحدة من التوليفات اللهنائية معنى خمتلًفا يمكن 

التنبؤ به من معاين أجزائه والقواعد أو املبادئ التي تستخدم يف صياغته(”)21(.
ويف الربنامج األدنوي، أصبح التوليف يسلك أسهل الطرق يف بناء االشتقاقات 
يف  تتلو  التي  ضم،  عملية  وتعد   .Merge »ضم«  احلوسبية  العملية  عرب  الرتكيبية 
االشتقاق مبارشة عمليَة االنتقاء من املعجم، أساَس علميات نظام النسق احلوسبي 
)ينظر هامش 18(، وهبا، ال بسواها، يتم التوليف بني عنرصين معجميني »بنيا سلًفا: 
]أ، ب[« )تشومسكي  السالفني  العنرصين  أ، ب؛ وختلق عنرًصا جديًدا مكوًنا من 
التكراري  النظام  يتطلبه  ما  وفق  الضم  عملية  وتكرر  الرحايل(.  م.  تر:   58  :2013

للملكة اللغوية؛ لتخلق ما ال حيد من العبارات واجلمل بشكل حوسبي بسيط.
وأخرًيا، يمكن لنا أدنوًيا تفسري السمة الثالثة: سمة امللءمة للظروف واملقامات 
التي يمتاز هبا املظهر اإلبداعي للغة من خلل درس التكوين البيولوجي للعلقة بني 
البيولوجية، مجيع  الناحية  إنتاجها. فمن  املسؤول عن  الدماغ  اللغة وذلك اجلزء من 
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عمليات امللكة اللغوية مصممة لتنتج تثيلت حمددة مهمتها حتقيق أغراض تواصلية 
يف املستوى الوجاهي)22( بني الصوت واملعنى. فمثًل، عند إرادة البرش استعامل اللغة 
للحديث أو اإلشارة، فإن النظام الداخيل مللكة اللغة جيب أن يكون قادًرا عىل حتقيق 
الرشوط الوجاهية interface conditions التي يفرضها النظام النطقي اإلدراكي 
القصدي  التصوري  والنظام  أصوات(  إىل  النطقية  التمثيلت  به  تتحول  ما  )وهو 
)وهو ما يكون فيه تأويل األبنية إىل مفاهيم(، وإال تعذر احلديث واإلشارة ومن ثم 
تعذر السامع والرؤية، ومن هنا تنتفي امللءمة واالنسجام والقدرة عىل إثارة األفكار 
2005(. ويمكن   ،2001 21، وانظر   :2002 امللئمة لدى السامع )ينظر ميجلفريي 
تأكيد ذلك، عملًيا، من خلل ملحظة أن الناس يفرتضون أن خطاب حماورهيم ذو 
صلة ومتامسك وملئم لظروف التكلم. بل إهنم عندما يتعذر عليهم ذلك، يبحثون 
عن تأويل جيعل اخلطاب ذا صلة ومتامسًكا ومناسًبا. وهذا يدل، من بني ما يدل، عىل 
أن نظام امللكة مصمم بيولوجًيا لتحقيق مستوى التناسب بينها وبني األنساق الذهنية 
الفكر والنطق. من  أنظمة  الوجاهي، السيام  تتفاعل معها يف املستوى  التي  األخرى 
هنا، تصبح الّلغة، وفَق النظرة األدنوية-اإلدراكية، ال وجود هلا خارج تّثلهتا الذهنّية.

5. الخاتمة

لقد حاول البحث أن يقدم تفسرًيا أدنوًيا وإدراكًيا للمظهر اإلبداعي للغة ودوره 
كشف  كام  واإلنجازي.  اإلدراكي  اللغة:  امللكة  نظامي  وتفاعل  تكوين  يف  املحوري 
البحث عن أمهية هذا املظهر بوصفه مرتكًزا أسياسًيا من مرتكزات النظرية التوليدية؛ 
ألنه يسهم يف تقديم إجابات مربهنة عن مدى إسهام اللغة يف فهم الطبيعة البرشية، 
ومن  استعامله.  وكيفية  العقل/الدماغ،  يف  نظامها  تكوين  وطريقة  املعرفية  والقدرة 
بل  برمتها  أو  نظر،  املظهر حمل  تغفل دراسة هذا  لغوية  نظرية  أي  نتائج  هنا، تصبح 
املصدر  هي  اللغة  أن  حلقيقة  تقويٌض  اإلبداعي،  املكون  هذا  نفيها  يف  ألّن  جدوى؛ 
األسايس لكيفية اكتساب الكائن البرشي املعرفة، فضًل عن كونه خاصية أساسية من 

خصائص الطبيعة البرشية. 

وقد أوضح البحث كيف أن النحو التوليدي يف بداياته مل يقدم لنا سوى وصف 
هلذا املظهر، وفشل يف تقديم تفسري آللية عمله وتفاعله مع األنساق املعرفية األخرى 
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الثلث  للسامت  تفسري  تقديم  عىل  ساعد  األدنوي،  نموذجه  يف  لكنه  الدماغ.  يف 
هلذا املظهر أدى إىل فهم نوع من أنواع الذكاء اإلنساين يتمثل يف االستعامل العادي 
لغوية جديدة ومبتكرة ال حدود هلا، ليس يف كلم املتكلم  للغة الذي ينتج أشكاالً 
البيولوجية  الرضورة  فهم  أيًضا، عىل  كام ساعد،  اللغة.  تاريخ  ربام يف  بل  فحسب، 
للمعرفة يف كوهنا فطرية؛ إذ ملءمة هذا املظهر للمقامات التي يستخدم فيها؛ برهان 
مع  نفسه  للفكر  الداخلية  األفكار  تتكيف  عندما  »املعرفة  إىل  نصل  أننا  عىل  قوي 
سمة  أن  ذلك  إىل  يضاف   .)48  :1997 )الطيب  الفكر«  هذا  يبدعها  التي  البنيات 
هذا املظهر اإلنتاجية غري املحدودة واملتجددة، هي أيًضا ذات طابع فطري بيولوجي 
يستمد نظاَمه اإلنتاجي التوليدي، الذي يولد من وسائل متناهية جمموعة ال متناهية 
ملكة  لنظام  االشتقاقية  التوليدية  القوة  بوصفه  املعجم  من  اللغوية،  العبارات  من 
اللغة املصمم بطريقة توليفّية؛ لتساعد الدماغ البرشي يف توليد وحفظ ذلك العدد 

اللهنائي من تلك العبارات وفهمها.
النظرية  مقابل  يف  التوليدية  للنظرية  االنتصار  يف  املظهر  هلذا  املهم  الدور  ويأيت 
اللغة، خاضع فقط للمدرك  فيها  بام  املعرفية،  القدرة  التي ترى أن تفسري  السلوكية 
)ينظر  تفسريها  الفطرية يف  األفكار  أو  الذهن  أو  للعقل  أي دور  وامللحظ، وتنكر 
هامش 6(. فاقرتاح تفسري أدنوي-إدراكي للسمة األوىل هلذا املظهر، التي تؤكد أنه 
استعامل حر- ينفي عن اللغة تأثرها بأي مثري خارجي أو داخيل؛ ألن النظام احلوسبي 
االشتقاقي للملكة اللغوية عبارٌة عن نظام خوارزمي يولد اجلمل النحوية املقبولة، 
فضًل عن أن االستعامل احلر للغة يف ذهن املتكلم يدلل عىل أن النظم التفاعلية املكونة 
للذهن/الدماغ )كالرؤية، والسمع، واللغة( هي ذات علقة وجاهية تسمح لتلك 
النظم باالتصال فيام بينها وتبادل املعلومات بطرق متنوعة، وهذا يعكس نظاَمها احلر 
مرآة  اللغة، بوصفها  وتتاميز  أو خارجي.  مثري داخيل  أي  ذاهتا واستقلليتها عن  يف 
للفكر، عن تلك النظم اإلدراكية يف إنتاجها نظاَم املعرفة، بينام تلك النظم هي نظم 

معاجلة processing فحسب.

وثيق  مساس  هلا  نتيجًة  يكن  مل  وإن  أخرًيا،  إليه،  النظر  لفت  البحث  يود  ومما 
بأهداف البحث، هو أن النحو التوليدي نحا منحى خيتلف عن النظريات اللسانية 
الغربية السائدة إبان بدايات القرن العرشين. يف حني نأت تلك النظريات بنفسها عن 
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خمرجات النظريات اللسانية السابقة هلا، وأعلنت قطيعة معها، فإن النحو التوليدي 
كان يؤسس فرضياته عليها يف حتليل ونقاش كثري من الرؤى الفلسفية حول طبيعة 
ح يف املبحثني الثاين  اللغة البرشية ويف مقدمتها قضية “املظهر اإلبداعي للغة” كام وضِّ
األورويب  الفلسفي  الفكر  وأقطاب  أفلطون  آراء  دور  عن  احلديث  عند  والثالث 
تلك  مصرُي  كان  لقد  التوليدية.  للنظرية  الفلسفية  اخللفية  معامل  رسم  يف  احلديث 
السابقة  النظريات  القطيعة مع  بنفسها، ورأت اجلدوى يف  استقلت  التي  النظريات 
كتابه  مقدمة  يف  تشومسكي  ذلك  عن  عرب  كام  االزدراء،  وربام  والنسياَن  هلا-النبَذ 
“اللسانيات الديكارتية” )2002: 49(. يف املقابل، بقيت وصمدت تلك النظريات 
التي جعلت من الرتاث وأسئلته منطلًقا لنقاشاهتا اجلديدة حول اللغة؛ وتأيت النظرية 
التوليدية، بالطبع، يف مقدمة تلك النظريات. نذكر ذلك هنا؛ حتى يعرف اللغويون 
اللغوي العريب، أن تأسيس فكر  العرب املعارصون، ممن دعوا للقطيعة مع الرتاث 
اللغوي واستيعابه  للرتاث  فهٍم  مراجعة  إال من خلل  يتم  لغوي جديد مستقل ال 
واحتوائه، ومن ثم البناء عىل خمرجاته ونتائجه، ال سيام إذا كان ذلك الرتاث عميًقا يف 

أفكاره، وممتًدا يف جذوره، وحارًضا يف تأثريه.

الهوامش

القصيم،  جامعة  جلامعتي،  والعرفان  بالشكر  أتقدم  أن  ابتداًء،  هنا،  أودُّ   -  *
مواكبة  عىل  باجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  وتشجيع  العلمي،  البحث  لدعمها 
املعرفة واإلسهام فيها. كام يسعدين أن أتقدم بالشكر اجلزيل للصديق د. فهد راشد 
بتعليقات  كعادته  وأفادين  األوىل  مسودته  يف  البحث  بقراءة  تفضل  الذي  املطريي 
ووضوحها.  البحث  أفكار  تعميق  يف  كثرًيا  سامهت  وفاحصة  قيمة  وملحوظات 
نقايش معهم  أفادوين بكثري من األفكار يف  الذين  الزملء  إىل  بالشكر  أتقدم  كذلك 
يف حلقات القسم العلمية. كام ال يفوتني أن أقدم عظيم الشكر واالمتنان للفاحَصني 
الكريمني اللذين تفضل بقراءة البحث ونقده بملحوظات أفدت من أكثرها. كام ال 
أنسى الصديق األستاذ أمحد الكريديس، الذي رغم انشغاله، كان رافًدا مهاًم يل عندما 
كنُت أحتاج إىل مرجع علمي يتعذر عيل الوصول إليه، فله مني جزيل الشكر وعظيم 
االمتنان. وأخرًيا، أتقدم بجزيل الشكر هليئة التحرير بمجلة )اللسانيات العربية( عىل 
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املهنية العالية يف إجراءات التحكيم، والتواصل الرسيع مع الباحثني خلل مراحل 
التحكيم املختلفة. والشكر موصول ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
جهوده  خلل  من  العريب  الوطن  يف  اللساين  البحث  بيئة  تفعيله  عىل  العربية  اللغة 

املشهودة العديدة التي يأيت من أبرزها إصدار هذه املجلة العلمية الرصينة.  
د. نارص فرحان احلرّيص، أستاذ اللسانيات والنحو التوليدي املشارك يف جامعة 

القصيم-اململكة العربية السعودية  
Email: nasser.alhorais@gmail.com

تشومسكي  أعامل  عىل  املرجعية  اإلحاالت  عن  التفصيلية  املعلومات  مجيع   -  1

سيجدها القارئ يف املراجع اإلنجليزية، إال إذا نص عىل أهنا عمل مرتجم؛ فسيجدها، 
بالطبع، يف املراجع العربية.

2 - وهي دراسات يف جلها تنتقي مبادئ وتعميامت الدرس التوليدي واختيار بعض 

األدبيات  يف  ينجز  بام  قورنت  ما  إذا  بالعميقة  ليست  وهي  لتمثيلها،  املناسبة  الظواهر 
النظرية يف تطورها، ويف الوقت نفسه، توظف املعارف  التي تواكب  الغربية  التوليدية 

العلمية األخرى خلدمتها. حول دراسة ونقد تلك الدراسات، ينظر علوي )2008(.
3 - يمكن أن نلخص مشكل أفلطون يف أن املعرفة كامنة يف النفس بشكل فطري، 

الربيطاين  الفيلسوف  صاغها  وقد  واالستثارة،  التذكر  جمهود  إىل  فقط  حتتاج  لكنها 
)Bertrand Russell )5 : 1948 يف السؤال التايل: »كيف يمكن  برتراند راسل
الكون  الرغم من ِقرَص جتربتهم مع  َيعرفونه عىل  َيعرفوا ما  البرشي أن  النوع  ألفراد 
وحمدوديتها«؟ وإذا ما رمنا أن نقدم رشًحا ملشكل أفلطون من منظور علمي معريف 
اهلائل  الكم  أن هذا  القول  فإنه يمكن  الطبيعية،  العلوم  يستمد حتديده من معطيات 
من املعارف الذي نعرفه عىل الرغم من حمدودية التجارب وقرص العمر، يعود إىل أننا 
نولد ونحن مزودون بيولوجًيا باملعرفة؛ وعليه فإن تأويلنا للتجارب وفهمنا للمعارف 

حمدد بخصائصنا الذهنية التي نصل من خلهلا للمعرفة )ينظر الطيب 1997 : 48(.
4 - سيعتمد البحث عىل الطبعة الثانية )2002( من كتاب تشومسكي: اللسانيات 

الديكارتية الذي كانت طبعته األوىل سنة 1966 ونرشته دار Harper and Row يف 
نيويورك.
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5 - ملصطلح Universal Grammar ترمجات عديدة. يرتمجه بعض اللسانيني 

العرب ترمجة حرفية بـ”النحو العاملي” كام فعل مازن الوعر )1999(، ويرتمجه ميشال 
وقد   .)49  :2002( باقر  مرتىض  وتبعه  الكلية”  بـ”القواعد   )77  :1986( زكريا 
اختارت فائقة الصادقي )2007: 1( ترمجة ثالثة حني ترمجته بـ”القواعد العامة”، لكن 
بـ”النحو  ترمجته  فضل   )43/1  :2000( الفهري  الفايس  عبدالقادر  البارز  اللساين 

الكيل” وهو، يف نظري، األقرب ملفهوم املصطلح؛ ولذا اعُتمد يف البحث. 
 Bloomfield بلومفيلد  أسسها  التي  اللغة  السلوكية يف  املدرسة  تنظر  - هكذا   6

)1933( إىل اللغة اإلنسانية. فاللغة ال تعدو اللغة، يف نظرهم، أن تكون جمرد )عادات 
كلمية مكتسبة( خاضعة ملا يسمى بـ»قانون اإلرشاط«. ومن هنا، تصبح اللغة عندهم 
هذه  تعترب  ذلك  من  وأبعد  بل  والنوم.  كاألكل  اإلنساين  السلوك  أشكال  من  شكل 
النظرية السلوك اللغوي لإلنسان شبيًها بالسلوك احليواين، فكلمها سلوك آيل ميكانيكي 
خاضع لثنائية: املثري واالستجابة. وقد خلص ميشال زكريا )1983: 73( تعريف اللغة 
من وجهة نظر السلوكيني بأهنا »جمموعة عادات صوتية يكفيها حافز البيئة، فل تتعدى 
برأهيم، كوهنا شكل من أشكال احلافز«، واالستجابة هلذا احلافز تتكون عندما يسمع 
متكلم اللغة »مجلة معينة أو يشعر بشعور معني، فتحصل عنده استجابة كلمية من دون 
أن ترتبط هذه االستجابة بأي شكل من أشكال التفكري. فاالستجابة الكلمية مرتبطة 
النحوية«. وقد طعن  القواعد  أو  األفكار  تدخل  تتطلب  باحلافز، وال  مبارشة  بصورة 
مها  واالستجابة  املثري  مفهومي  أّن  وبنّي  نفسه،  العادة  مفهوم  يف   )1959( تشومسكي 

مفهومان أجوفان؛ فنحن ال نستعمل اللغة استجابة ملثرٍي سلوكي حمددٍّ وواضح.
7 - يبني ديكارت فلسفته هذه عىل إشكاليته حول الروح واجلسد التي تستند إىل 

التسليم بأن اإلنسان يملك روًحا إىل جانب امتلكه جسًدا. ُيؤسس األول من خلل 
الثاين من خلل مبدأ  بينام ُيؤسس  النفس،  “اإلبداعية” وترصده مفاهيم علم  مبدأ 
“امليكانيكية” وترصده مفاهيم الفيزياء. ينظر ملزيد من الرشح حول هذه اإلشكالية، 

حداد )1995، الفصل الثاين(.
8 - ملزيد تفصيل حول رؤية كوردموي لطبيعة اللغة اإلنسانية وخاصة مظهرها 

 ،Ablondi )2005( اإلبداعي،  ينظر تشومسكي )2002: 61 وما بعدها(، آبلندي 
.Lauzon )2017( لوزان 
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لكنها  وأنظمتها  كلامهتا  يف  حمدودة  اللغة  أن  املحدودة  بالوسائل  هنا  يراد   -  9

كالعقل الذي حيوهيا )واملحدود أيًضا(- قادرة عىل القيام بنشاطات غري حمدودة. ويف 
توضيح ذلك تشبيًها، يقول ميشال زكريا )1986: 31(: “...فام علينا يف سبيل ذلك 
بعزفه  يستطيع  الذي  املوسيقية  اآللة  العازف عىل  أو  بالفنان  األمر  نشبه هذا  أن  إال 
)نوتات( معينة، أن ينتج األحلان املتجددة التي تعرب عن مشاعره وأحاسيسه، واملسار 
إىل هذه  استناًدا  فيمكنه  قواعد احلساب،  اكتسب  قد  إنسان  نفسه نلحظه عند كل 

القواعد املحدودة أن يؤدي عمليات حسابية متنوعة جًدا ]وغري متناهية[“. 
10 - نبهني د. فهد املطريي، مشكوًرا، إىل أن تشومسكي ربام استعار مصطلح 

)التوليد(، أيًضا، من فيلسوف القرن السادس عرش الطبيب اإلسباين خوان هيوارت 
الثالث. وبالفعل هناك ما يوحي  املبحث  بداية  الذي مر ذكره يف   ،Juan Huarte

هيوارت  حديث  ذكر  عندما   )108  :2002( الديكارتية  اللسانيات  كتابه  يف  بذلك 
عن جذر الكلمة اإلسبانية Engenio التي تعني )ولَّد(. ومع أخذ ذلك يف االعتبار، 
يبقى ترجيح أخذه مصطلح )التوليد( من هامبلدت هو األقرب يف نظري؛ وذلك 
التفاقه مع املعنى الذي يريده من )النحو التوليدي( كام رصح بذلك، هو أيًضا، يف 

الكتاب نفسه )ص 116، هامش 39(.  
اللغة(  يف  )تأملت  1975م:  عام  صدر  الذي  كتابه  يف  تشومسكي  يفرق   -  11

وبالتحديد يف الفصل الرابع منه بني القضايا التي تنشأ غالًبا يف دراسة اللغة والعقل 
مصنًفا إياها إىل مشاكل وأرسار، وجيعل دراسة املقدرة اللغوية واكتساب اللغة من 
تلك املشاكل التي حتتاج إىل إجياد احللول لفهمها، بينام دراسة األداء اللغوي واملظهر 
أن  اللغة  دارس  عىل  يتعذر  التي  واأللغاز  األرسار  تلك  أبرز   من  للغة  اإلبداعي 
التي  اإلدراكية  قدراتنا  حدود  خارج  لكوهنا  حقيقتها؛  حول  مقبولة  فرضية  يعطي 
يتعذر عليها تفسري كيف أن امللكة اللغوية مزودة بجهاز )جيني( يسمح هلا أن تنتج 

استعامالت غري متناهية من وسائل متناهية.
12 - يشري تشومسكي يف حديثه عن املقدرة اللغوية إىل مفهوم “اللغة الداخلية”  

يف    Jespersen يسربسن  املفكر  فكرة  عىل  خلله  من  يؤكد  الذي   I-Language

وخاصة  لغته،  مجل  صياغة  يف  توجهه  املتكلم  عقل  يف  البنية  عن  ما  فكرة  هناك  أن 
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داخلية  بنية  عن  عبارة  الداخلية  اللغة  هذه   .free expressions احلرة  التعبريات 
املتكلم-  ويستخدمه  املتعلم  يكتسبه  اللغة،  متكلم  عقل  عنارص  من  عنرًصا  تشكل 
النحو  مكونات  من  أساس  مكون  وهي   the speaker-hearer املثايل  املستمع 
عىل   E-Language اخلارجية  اللغة  مصطلح  تشومسكي  يطلق  املقابل،  يف  الكيل. 
اللغة املعينة كاإلنجليزية والعربية والفرنسية...الخ )ينظر تشومسكي 1993: 80-

81، تر: م. فتيح(.

13 - هذا فضًل عن أن األداء ال يعكس كامل املقدرة اللغوية لدى متكلم اللغة؛ 

إذ قد توجهه ظروف وعوامل غري لغوية، من مثل املقام والظروف التي ينجز فيها 
التفاوت  وكذلك  وإعياء،  نسيان  من  يعرتيه  وما  للمتكلم  النفسية  واحلالة  القول، 

احلاصل يف املستوى الثقايف لألفراد )تشومسكي 1970: 13(.
14 - واملظهر اإلبداعي للغة أدعى املظاهر اللغوية يف حتقيق الكفاية التفسريية؛ 

الكيل  النحو  التي يسعى  البرشية  اللغات  بني  املشرتكة  العامة  باخلصائص  الرتباطه 
لتقديم تفسري هلا، وإال أصبح نظرية بل جدوى.

تقدم  ال  التي  النظرية  أن  املزيني(  ح.  تر:   ،202  :1990( تشومسكي  يرى   -  15

تفسرًيا مصريها النبذ. يقول مقارًنا بني مرشوعي ديكارت ونيوتن: “وقد كان الفاِرق 
تفسريية  نظريًة  م  قدَّ نيوتن  أنَّ مرشوع  نيوتن  ديكارت ومرشوع  بني مرشوع  الرئيُس 
تفسري  أي  الديكارتية  النظريُة  فيه  م  تقدِّ مل  الذي  احلني  يف  األجساد،  لسلوك  حقيقية 
ُمْرض لبعض اخلصائص كاملظهر اإلبداعي الستعامل اللغة وهو الذي يقع خارج جمال 
التفسري اآليل يف النظرة الديكارتية. لذلك أصبحت تصورات نيوتن أساَس )البدهية 

العلمية( لألجيال التالية من العلامء أما التصورات الديكارتية فكان مصريها النَّْبذ”.
16 - ومن هنا، نجد تشومسكي )1995: 4( يؤكد عىل وصف النحو التوليدي 

هلام  جديد  فهم  نفسه،  الوقت  والفكر، ويف  اللغة  أفكار سابقة حول  من  مزيج  بأنه 
وفرته العلوم الطبيعية.

 1564-( غالييل  غاليلو  اإليطايل  الفيزياء  إىل  عامل  األسلوب  هذا  ينسب   -  17

 Botha بوتا  ينظر  عام،  بشكل  اللسانيات  يف  األسلوب  هذا  دور  حول  1642م(. 

)1982(، وعن دوره يف النحو التوليدي بشكل خاص ينظر علوي وامللخ )2009(.
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18 - عىل سبيل املثال، من خصائص االسم ترميُز السامت الرصفية مثل اجلنس 

والعدد أو الشخص، وبام أن هذه السامت من السهل التنبؤ هبا انطلقا من الطبيعة 
املقولية لألسامء ]+س[، فإننا ال نحتاج إىل التنصيص عليها، عىل عكس الوحدات 
سمة  حتمل  التي  وقوم  إبل  مثل  فرادية  اسمية  سمة  حتمل  التي  االسمية  املعجمية 
اجلمع بشكل فرادي، ومن هنا ال يمكن التنبؤ هبا من الصورة اللفظية للكلمة )ينظر 

غلفان 2010: 367(.
19 - ومن هنا، يصبح التمييز بني تثيل عميق للبنية، وآخر سطحي، كام كان عليه 

احلال قبل الربنامج األدنوي، خملًّ برشوط املقروئية legibility يف مستوى الوجاهة 
interfaces مع األنساق األخرى )ينظر تشومسكي 1995: 219(.

طابق   Merge ضم   ،Select انتق  الرتتيب:  عىل  هي  العمليات  وهذه   -  20

Agree، انقل Move. وبعد تام هذه العمليات، يفيض النسق احلوسبي إىل “التهجية 

Spell-out” التي هبا خترج اجلملة منطوقة يف “الصورة الصوتية “، ومكتسبة الداللة 

يف “الصورة املنطقية” )تشومسكي 1995: 27، 219-20(. للمزيد حول آلية عمل 
ينظر،  العربية،  اللغة  نحو  من  تطبيقات  عىل  األدنوي  الربنامج  يف  اجلملة  اشتقاق 
 ،)2010( وغلفان   ،)2010( الفهري  والفايس   ،)2009( املكي  املثال،  سبيل  عىل 

واحلريص )2014(.
21 - استفيد يف ترمجة كلم بنكر هنا مع يشء من الترصف، من ترمجة محزة املزيني 

لكتابه: الغريزة اللغوية: كيف يبدع العقل اللغة )2000: 423(. ينظر قائمة املراجع 
العربية.

النظام  عليها  يقوم  التي  التمثيلية  األدوات  أبرز  من  الوجاهي  املستوى   -  22

احلوسبي يف الربنامج األدنوي، وهو عبارة عن علقة بني مكونني يكون بموجبها 
الواحد إىل عنرص أو عنارص من املكون اآلخر  املكون  تأويل عنرص أو عنارص من 

)ينظر الزناد 2010: 55(.
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ملخص البحث: 

اللغوية  )املدونات(  املتون  لسانيات  حول  الدائر  اجلدل  البحُث  هذا  يعرض 
اللغوي،  الدرس  يف  اللغوية  املتون  استخدام  وحول   ،)language corpora(
ويربط  هبا.  املهتمون  طرحها  التي  واألجوبة  منتقدوها،  أوردها  التي  واإلشكاالت 
حول  النقاش  باسطًا  الفريقني،  لكال  )اإلبستمولوجية(  املعرفية  بأصوله  اجلدل  هذا 
املصطلحات ذات العالقة سواء لدى الرافضني أو املؤيدين والتي اسُتخدمت أسلحًة 
أنواع لسانيات  الضوء عىل  لتأييد وجهة نظره، وكذلك يسلط  يستعني هبا كل فريق 
املتون ومنهجياهتا التي بزغت يف خضّم هذا اجلدل العلمي العميق. وخيلص إىل أن 
التي  العلوم ال يرفضه لذاته بقدر ما هو رفض للمنهجية  النوع من  من يرفض هذا 
يقوم عليها. كام أن من يستخدمها ال يزعم أهنا بدون حدود وقيود جيب االعرتاف هبا.

Abstract:

This paper presents the debate on corpus linguistics, the use 

of corpora in language classroom, the questions posed by its 

critics, and the answers by those who are advocates of it. This 

debate is linked to the epistemological origins of both groups. 

The discussion focuses on the relevant terminology and argu�

ments used by each team to support their stance. It also sheds 

*- أستاذ الرتبية واللغويات التطبيقية املشارك بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

لسانيات المتون بين القبول والرفض:
قضايا إبستمولوجية ومنهجية

د.صالح بن فهد العصيمي)*(
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light on the types and methodology of corpus linguistics that 

emerged in light of this profound scientific debate. It concludes 

by saying that those who reject this kind as much as rejecting 

the methodology on which it is based, and that those who use it 

do not claim that corpus linguistics can be used without limita�

tions which must be recognized and acknowledged.

مصطلحات البحث:

introspec� تأمل ،accountability total استقراء تام ،performance  أداء
 ،competence كفاية   ،falsification دحض   ،generative توليدية   ،tion

lin�  structural بنيوية  لسانيات   ،cognitive linguistics إدراكية  لسانيات 
الشكلية  املدرسة   ،corpus linguistics )املدونات(  املتون  لسانيات   ،guistics

مدعوم   ،functionalist school الوظيفية  املدرسة   ،school  formalist

 ،based�corpus املتون  عىل  معتمد   ،informed�corpus باملتون  )مستأنس( 
 theory contextual النظرية السياقية للمعنى ،driven�corpus موّجه باملتون

.meaning of

تمهيد: تأصيل إبستمولولجي:

لغرض هذا البحث وحلرص حديثنا حول لسانيات املتون وإشكاالهتا املنهجية، 
سنتابع ماكنري وهاردي )Hardie & McEnery, 2012:168( يف تقسيم مدارس 

التفكري اللساين إىل مدرستني رئيسيتني)1(:
اللغة  حتليل  إىل  تنزع  التي  وهي   :)Formalist School( الشكلية  املدرسة   )1

ووحداهتا منعزلة، أو لنقل، مستقلة عن أي عامل خارجي عنها كالسياق واملعنى 
ذكر  وقد  اللغوية.  البنية  أمامها من شكل  تراه  ما  نظرها يف  فهي حترص  والوظيفة. 
حني  بنية(،  أو  شكل  )أي   form كلمة  أن   )Crystal, 1980:185�6( كريستال 
function )وظيفة(، تشري إىل البنية  meaning )معنى( أو  تطلق مقابلة لكلمتي 

1- قد جيد القارئ بعض االختصار واالختزال هنا؛ لكنه مقصود لكي يقترص النقاش –قدر اإلمكان- عىل ما نحن بصدده 
دون اإلغراق يف التفصيالت التي يمكن الرجوع إليها يف مظاهنا.
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النحوية الداخلية لوحدة التحليل )أكل، يأكل، آكل( يف مقابل دورها أو وظيفتها يف 
اجلملة )مثال فاعل أو مبتدأ أو مسند ...(. ويقرتن إطالق الكلمة غالبا باللسانيات 
البنيوية )Structural Linguistics(، وذلك لعنايتها باملبنى والشكل دون املعنى 
هذا  وتفسري  اللغوي  التحليل  )Generative( يف  بالتوليدية  تقرتن  كام  والوظيفة. 
التحليل بطرق منطقية ومصطلحات ومعادالت رياضية. وقد مّثل ماكنري وهاردي 
)McEnery & Hardie, 2012: 16( هلذه املدرسة بمثال رئيس هو »تشومسكي 
generative approach”. فهي - كام ذكرا - ال حتتفي  التوليدية للغة  واملقاربة 
إىل  حاجة  دون  بمصطلحاهتا  تفسريه  يمكن  جمرد  نظام  باللغة  املعرفة  إذ  بالسياق، 

الذهاب أبعد مما هو ظاهر يف وحدة التحليل اللغوي الظاهرة أمامنا.
واألداء   )competence( الكفاية  بني  التفرقة  ظهرت  املنهجية  أصوهلا  ومن 
اعتامدها  وصار  الحقا،  سنرى  كام  املتون  معطيات  وُرفضت   ،)performance(
عىل التأمل )introspection( وعىل النظر إىل اللغة بوصفها نظاما إدراكيا مستقال 

عن أي عامل آخر ال صلة له ببنيتها وشكلها.
2( املدرسة الوظيفية )Functionalism: Functional Linguistics(: وهي 

التي تعطي اهتامما مركزيا بالوظيفة لوحدة التحليل اللغوي. سواء كانت الوظيفة 
Crys� )انظر:   )communication كالتواصل  اجتامعية  أو  فاعل(  )مثل  )نحوية 
tal, 1980:191�2(. وقد ظهرت بديال عن النظرة الشكلية للغة يف سبعينيات القرن 

McEnery & Har�( الشكيل  املبدأ  بعد رفض   )Crystal, 1980:191 )العرشين 
die, 2012:168(. ففي هذه املدرسة ُتدرس بنية الكلمة وُترشح باعتامد الوظائف 

التي تضطلع هبا اللغة أو بالنسبة إليها؛ فاللغة ليست نظاما جمردا معزوال وإنام هي 
نظام ُيستخدم إليصال املعنى حمكوما بطرق أداء هذا املعنى املستخَدم وبالسياقات 

التي تظهر هبا وببنية اإلدراك اإلنساين.
Cogni� اإلدراكية  اللسانيات  منها  اللغة،  إىل  للنظر  مذاهب  عدة  تضم  )وهي 
tive Linguistics( التي ترى املعنى - وهو جزء من اإلدراك البرشي- جزءا من 

التحليل اللغوي )انظر: Crystal, 1980:79�80(. وبتأكيدها عىل االستخدام فهي 
تتعاطى مع لسانيات املتون كام سيأيت الحقا. 

فمدرسة  حديا،  ليس  عنهام  تفرع  وما  املدرستني  بني  فالتفريق  حال،  أية  عىل 
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تشومسكي البنائية اللغوية تستخدم معطيات املتون )الشواهد( يف بعض األحوال، 
تتاح  أو سليقته كام  أو فطرته  الطفل  تتاح معرفة حدس  الطفل، حيث ال  لغة  مثل 
الطفل  استشارة  يمكن  فال   ،)McEnery & Hardie, 2012: 168( الكبري  لدى 
حول نحوية اجلمل من عدمها مثلام نفعل مع البالغ الكبري؛ ومساءلة حدس الطفل 
واستثارة تأمله أمر غري ممكن؛ ولذلك ليس أمامنا إال أداؤه اللغوي الذي هو عبارة 

عن شاهد أو جزء من متن لغوي ترفده كفاية ما. 
ففي الوقت الذي يرى تشومسكي أنه يمكن - بل جيب- أن ندرس اللغة منعزلة 
التفكري  يف  األوىل  )املدرسة   )usage & cognition( وإدراكها  استخدامها  عن 
اللساين(، تقوم اللسانيات اإلدراكية )املدرسة األخرى يف التفكري اللساين( بدراسة 
التمظهر والتشكل  اللغة واضعة أولوية للتفكري اإلنساين بوصفه تفسريا للهيئة أو 
إن  هنا  القول  فيمكن   .)McEnery & Hardie, 2012:169( املالَحظ  اللغوي 

التفكري مرآة صادقة وصدى يعكس امللفوظ املادي املحسوس.
ومن رحم املدرسة الوظيفية ظهر فريث )J. R. Firth( اللساين الربيطاين الذي   
 ،)Contextual Theory of Meaning( ”تعزى إليه “النظرية السياقية للمعنى
وهي أحد مبادئ نظريته ودعائمها املركزية )Crystal, 1980:181(. وهي التي ترى 
أمهية السياق، وال تنظر إليه عىل أنه معزول عن اللفظة. ويمكن أن يطلق عىل نظريته 

أيضا “النظرية السياقية للغة” )روبنز. 1997: 349(. 
 ،)neo�Firthian اجلدد  )الفريثيون  عليهم  يطلق  من  ظهر  وآرائه  فريث  ومن 
و  فريث،  اقرتحه  الذي  اللغوي  الدرس  إطار  ضمن  عملوا  الذين  الباحثون  وهم 
 McEnery( وانتهجوا مذهب لسانيات املتون عىل الرغم من أن ماكنري وهاردي
 )Tognini�Bonelli, 2001:157( ذكرا أن توقنيني بونييل )& Hardie, 2012:122

أن  يمكن  ال  إذ  معها؛  يتفق  أو  املتون  مناهج  يؤيد  لن  نفسه  فريث  أن  إىل  أشارت 
ُيستنتج تبنيه ملوقف معني )انظر أيضا: روبنز. 1997: 352(.

وهناك فكرتان مركزيتان يف لسانيات املتون يؤيدمها الفريثيون اجلدد مها: التصاحب 
 .)discourse( )McEnery & Hardie, 2012:122( )collocation(، واخلطاب 
جون  وُيعد  فريث.  لدى  للسياق  الفعيل  التطبيق  مها  املحوريتان  الفكرتان  وهاتان 
لسانيات  منهجية  إىل  ومبادئه  أفكار فريث  أول من جلب    John Sinclair سنكلري 
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زوايا  يف  االختالفات  هلذه  وسيكون   .)McEnery & Hardie, 2012:122( املتون 
النظر انعكاس وأصداء تطبيقية ومنهجية يف دراسة كل مدرسة من املدارس اللسانية 

ويف حتليلها للظواهر اللغوية، كام سنرى الحقا. 
التالية  الفقرات  اللسانية سننتقل يف  للمدارس  اإلبستمولوجية  بعد هذه اخلالصة 

لنقاش األصول النظرية ملنهجية لسانيات املتون وبعض املصطلحات ذات العالقة.

مصطلحات منهجية:

املصادر  طرحتها  التي  املنهجية  املصطلحات  لبعض  سنعرض  الفقرات  هذه  يف 
مفرقة حني نقاشها ملسائل متفرقة تتعلق باألصول النظرية املعرفية )اإلبستمولوجية( 
للسانيات املتون، ألهنا يف نظري رضورية لفهم بعض املسائل املعقدة يف هذا اجلدل. 
ونبدأ بام ذكره تيوبرت وسريماكوفا )Teubert and Cermakova, 2007:37( من 
يستخدم  شخص  فكل  اجتامعية،  ظاهرة  بوصفها  اللغة  إىل  تنظر  املتون  لسانيات  أن 
املفردة استخداما خمتلفا عن غريه، ويف الديمقراطية لكٍل رأيه املعترب مثل غريه. وهذا 
اجتامعية(، وربط  املعترب يف قوهلام )ظاهرة  أن االستخدام هو  إىل  ملمح طريف يشري 
رأي  يوجد  فال  باللغة،  فرد  كل  وأحقية  الديمقراطية  وهو  آخر  طريف  بملمح  ذلك 
لشخص أعىل )نخبة أو من أهل احلل والعقد( ورأي لشخص أقل )رعاع أو ال يعتد 
بكالمه(. وبالرضورة ال توجد نخبة حيق هلا ما ال حيق لغريها ممن ُيطلق عليهم رعاع 
ما  وبالتايل يف حجيتها؛ بخالف  اللغة  استخدام  فالكل متساوون يف  أو غوغاء مثال. 
يراه النحويون العرب مثال من أن اللغة العربية تؤخذ من السابق الفصيح ال الالحق، 
وضع  فقد  فصاحتها.  لعدم  أخرى  بقبائل  ُيعتد  وال  الفصيحة  القبائل  بعض  من  أو 
الفارايب قائمة لتصنيف القبائل املحتج بكالمها وكانت هذه القائمة مقبولة لدى علامء 
التي يستشهد بكالمها: قريش،  القبائل  1407: 24�23(. ومن  )انظر األفغاين،  اللغة 
وقيس، ومتيم، وأسد. ومل يؤخذ عن خلم، وال جذام، وال قضاعة، وال غريهم، وال 
عن حرضي وال عن سكان الرباري ممن هلم جماورة واحتكاك بالعجم وال أهل املدر 
)السيوطي، 1427: 55(؛ بل نقل عن البرصيني افتخارهم عىل الكوفيني بقوهلم: »نحن 
الشواريز  أكلة  عن  تأخذوهنا  وأنتم  الريابيع،  وأكلة  الضباب،  حرشة  من  اللغة  نأخذ 
]اللبن الثخني الرائب[، وباعة الكواميخ ]نوع من األدم[« )السيوطي، 1427: 157(. 
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فليس كل ناطق بالعربية حيتج برأيه؛ فال مكان لديمقراطية لغوية. أما السيوطي فريى 
أن كالم اهلل تعاىل وكالم رسولنا صىل اهلل عليه وسلم وكالم العرب قبل البعثة وبعدها 
إىل أن فسدت األلسن هو مسموع جيوز االحتجاج به )السيوطي، 1427: 39(؛ وقد رد 
عىل بعض النحاة املتقدمني الذين يعيبون بعض القراءات القرآنية وينسبوهنا إىل اللحن 
)السيوطي، 1427: 40(، وهذا يدل عىل أنه حتى كالم اهلل سبحانه، يف بعض قراءاته، 
ال يستشهد به عند بعض علامء العربية. وأما كالم الرسول صىل اهلل عليه وسلم فليس 

حمل االستدالل إال ما روي بلفظه وليس بمعناه )السيوطي، 1427: 43(.
وقد ذهب تيوبرت )Teubert, 2005:2�3( أبعد من ذلك فيام نقله عنه ماكنري 
املتون  لسانيات  تركيز  أن  من   )McEnery & Hardie, 2012:132�3( وهاردي 
ينصب عىل املعنى؛ إذ هو عملة التواصل بني أعضاء مجاعة اخلطاب. وهي )لسانيات 
املتون( بذلك تنظر إىل اللغة من منظور اجتامعي، ويف الوقت نفسه ير تيوبرت أهنا 
ليست متعلقة باملظاهر النفسية للغة. فلسانيات املتون كام يراها ال تّدعي أي معرفة 
مميزة إلعامل العقل أو امللكة الفطرية أو احلدس اللغوي، فلسانيات املتون تستكشف 
اخلطاب وال تزعم أي إسهام للظواهر العقلية الداخلية للغة. بعبارة أكثر تفصيال 
يمكننا القول يف معنى كالم تيوبرت إن لسانيات املتون تستكشف اخلطاب بظواهر 
استخدامه التي يشرتك فيها أعضاؤه، وال تناقش ظواهر اإلدراك والتأمل، التي قد 
ُتعزى لكل فرد مستقال عن اآلخرين، وقد يكون هذا من وجهة نظري ما يبعدها 

عن اللسانيات اإلدراكية.
املعنى  )McEnery & Hardie, 2012:220( رفض  ماكنري وهاردي  ويؤكد 
إضافة  األخرى،  املعطيات  عن  اللغة  استقالل  رفض  وكذلك  املستقل،  اإلدراكي 
إىل تأكيد معنى االستخدام اللغوي، حني ناقشا نقاط التقارب بني لسانيات املتون 
النفسية  واللسانيات  الوظيفية  واللسانيات  جهة،  من  اجلدد،  الفريثيني  ومدرسة 
داعي  )ال  نقاط  سبع  السياق  هذا  يف  ذكرا  وقد  النقاط.  هذه  من  أخرى؛  جهة  من 
إدراكيا  نظاما  اللغة ليست  أن  إليها(، منها  الرجوع  للمهتم  لتفصيلها هنا، ويمكن 
مستقال؛ إنام هي متظهر أو تطبيق application لعمليات اإلدراك العامة، ودراسة 
الشكلية  تشومسكي  لنظرة  رْفض  التفسري  وهذا  إمربيقية/جتريبية،  دراسة  اللغة 
للغة  البنيوي  النظام  عىل  تؤكد  التي   Chomskyan Formalist view )البنائية( 
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واالجتاهات  واحلقول  املتون  لسانيات  بني  العالقات  وهاردي  ماكنري  )ناقش 
من  وغريها،  الوظيفية  واللسانيات  اإلدراكية،  اللسانيات  مثل  األخرى،  اللسانية 
حيث استخدام معطيات املتون ومناهجها يف كثري من تطبيقاهتا، وملن يريد االستزادة 

أن يعود إليه(.
ننتقل اآلن خلاصية أّكد عليها املؤيدون للسانيات املتون وهي اإلحاطة الشاملة أو 
ما يمكن أن نطلق عليه االستقراء الكامل )total accountability(؛ إذ يرى ليتش 
أيضا  McEnery & Hardie, 2012:14، وانظر  )Leech, 1992:112، مذكور يف 
Svartvik, 1992( أن استخدام املتون يتيح للغوي دراسة اللغة يف سياق الطريقة 

العلمية واملنهج العلمي عن طريق مبدأ أساس هو اإلحاطة الشاملة، أو ما يمكن أن 
يطلق عليه االستقراء الكامل. وهذا عىل اعتبار أن دارس اللغة يستعرض املتن دون 
أحكام مسبقة يبحث عام يؤّكدها. أما لو درس الباحث املتن ولديه نظرية أو حكم 
مسبق أو فرضيات يسعى لتأكيدها عن طريق شواهد املتن وأمثلته، فسيكون عرضة 
 McEnery للوقوع يف إشكالية التحيز التأكيدي )confirmation bias( )انظر: 
 McEnery & Hardie,( وهاردي  ماكنري  ذكر  وقد   .)& Hardie, 2012:14

حيث  من  دحضها  أو  ختطئتها  يمكن  ال  نظرية  أي  أن  يعني  هذا  أن   )2012:14�5

إليه  إذا أضفنا  نظره، وخطورة ذلك -  يدعم وجهة  فالدارس سيبحث عام  املبدأ، 
مع  يتعارض  هذا  أن  األصليني-  املتحدثني  بجميع  واالحتجاج  الديمقراطية  مبدأ 
 ،)falsifiability( سمة رئيسة للمنهجية العلمية وهي قابلية الدحض أو التخطئة
وهي من السامت الرئيسة للمنهج العلمي )انظر: Popper, 2006:18(. ولتجاوز 
هذا األشكال ال بد أن نستخدم كامل املتن الختبار فرضياتنا دون أن نغفل شاهدا أو 
مثاال أو عىل األقل -كام ذكر ليتش- أن يتجنب اللغوي االختيار املتعمد للشواهد. 

لكن هل هذا ما حيدث أو حدث سابقا لدى اللغويني من الناحية العملية؟ 
نحن نعرف أنه ال توجد قضية متفق عليها متام االتفاق يف قضايا اللغة، بل إننا لو 
نظرنا مثال إىل اللغة العربية يف تقعيدها لوجدنا أهنا بنيت عىل استقراء ناقص وليس 
عىل استقراء كامل، بدليل كثرة الشذوذ يف األحكام النحوية؛ بل حتى قاعدة رئيسية 
املسامَر”  الثوُب  “خرق  املفعول جاء ما خيالفها يف شاهد  الفاعل ونصب  مثل رفع 
التي جاء فيها الفاعل منصوبا واملفعول مرفوعا عىل خالف األصل، وقد ذكر ابن 
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أمن  عند  حيصل  الفاعل  ونصب  به  املفعول  رفع  أن  األلفية  عىل  رشحه  يف  عقيل 
1400(. كام ذكر  اللبس، وال يقاس عىل ذلك، إنام يقترص عىل السامع )ابن عقيل، 
السيوطي )انظر السيوطي، 1413؛ والسيوطي، 1427( ورود »كرس الزجاُج احلجَر« 
وأن املسوغ لذلك فهم املعنى وارتفاع اللبس، وأن هذا األمر مقصور عىل ما ورد من 
املسموع )انظر النقاش املوسع والتخرجيات النحوية لدى السيوطي، 1413(. طبعا 
هذا ال يعني أن تقعيد اللغة أمر يسري، أو أن وضع قاعدة تشمل مجيع ما نطق به أهل 
اللغة أمر هنّي، فهو بال شك عسري املنال، وال ُيتصور أن تستوعب القواعد اللغوية 
لغة واسعة كالعربية وأن حتيط بجميع ما نطقه أهلها. ولذلك قد ينتج املتن شواهد 
متعارضة، وهلذا جيب عدم استثناء األدلة والشواهد التي ال تدعم الفرضية أو عىل 

األقل جيب عدم إمهاهلا أو إغفاهلا. 
املسموعات؛  بعض  استبعدوا  البرصيني  من  النحويني  بعض  أن  املعروف  ومن 
فأحكامهم النحوية بنيت عىل استقراء ناقص )انظر مثال: العمرييني، 1423: 641/2، 
وحسان، 1411؛ وعيد، 1988(. وقد كان ملنهج االستقراء الناقص يف النظر النحوي 
آثاره اللغوية، مثل احلكم بالقبح أو اإلمهال )العمرييني، 1423: 773/2�746(؛ بل 
إن النحو العريب كله قائم حتام عىل االستقراء الناقص؛ بل إن متام حسان يراه ميزة 
بناء عىل شواهد معدودة  القواعد  إذ توضع  1411: 15�14(؛  علمية )انظر: حسان، 
ملا  مقارب  وهذا   ،)151�153  :1988 عيد،  )انظر:  زمنهم  يف  املتاح  وهو  تعمم،  ثم 
بن  عمرو  أيب  عن  جني  ابن  نقل  بل  الحقا.  وسيأيت  علميا  منطقا  تشومسكي  يراه 
انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافرا جلاءكم  العالء قوله: »ما 

علم وشعر كثري« )ابن جني، 1952: 1/386(.  
متن  عىل  املعتمد  اللغوي  التقعيد  مطالبة  يف  كثريا  نبالغ  أال  ينبغي  حال  أية  عىل 
لغوي باإلحاطة الشاملة لكل اللغة، إذ املتن نفسه مل يكن وليد استقراء تام وكامل 
McEnery & Har� )جلميع شواهد اللغة وشواردها. فكام ذكر ماكنري وهاردي 
die, 2012:15( من أن املتن نفسه عينة ممثلة وليس كل اللغة. أي أنه بالرضورة - 

وهذا معلوم للباحثني بل ومفهوم أيضا- يمثل جزءا ويغفل جزءا آخر. وهلذا كانت 
صفتا التمثيل )representativeness( والتوازن )balance( حمل عناية الباحثني 
يف لسانيات املتون واهتاممهم. ويقصد بالتمثيل “قدرة املدونة ]املتن[ عىل متثيل اللغة 
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أو صورها املختلفة حمل الدراسة” )الثبيتي، 2015: 158(. وأما التوازن »فهو أن متثل 
نصوص املدونة ]املتن[ الواقع اللغوي كام هو يف خارجها فال تكون منحازة ملحتوى 
أو مستوى دون آخر« )الثبيتي، 2015: 159(. وهبذين املعيارين يمكن تفادي التحيز 

أو االنتقائية يف املتون اللغوية.
إذ  )McEnery & Hardie, 2012:15(؛  ماكنري وهاردي  املنحى  ويؤكد هذا 
يريان التخفف من غلواء االستقراء الكامل، وأنه جيب أن تقترص هذه اخلاصية عىل 
متننا الذي بني أيدينا، وال ُيتصور أن يكون أي متن حميطا باللغة مهام كان. وقد عقدا 
مقارنة طريفة بني اللسانيات يف هذه اخلاصية وعلم الفلك )وهو من العلوم الطبيعية 
الصلبة األخرى(، ورأَيا أن هذا النقد ليس مقترصا عىل اللسانيات بل يتعداه إىل علم 
الطبيعية األخرى؛ إذ نظرياهتا تعتمد أمثلة من الكون أو  العلوم  الفلك وغريه من 
العامل املتاح للبرش - أصحاب النظرة الناقصة بطبيعتهم - وكل جيل حياول دحض 
نتائج سابقة، أو تأكيدها أو ربام مساءلتها، ومثلها اللسانيات. وهلذا جيب احلرص 
عىل أال يشوه املتن متثيل اللغة، مثله يف ذلك مثل الفضاء والفلك، فلو افرتضنا أن 
علامء الفلك افرتضوا أن لكل كوكب قمرا اعتامدا عىل ما الحظوه من أقامر لكواكب 
األرض ومارس واملشرتي وعمموا فرضية أن لكل كوكب قمرا؛ لكن يف احلقيقة 
كوكب عطارد وكوكب الزهرة ليس هلام أقامر، فهل نبطل القاعدة التي بنيناها بناء 

عىل مشاهدتنا للكواكب الثالثة األوىل؟
 )McEnery & Hardie, 2012:15�6( وهاردي  ماكنري  ذلك  عن  جييب 
التي  العلمية  باملنهجية  تتصل  أخرى  قضية  إىل  يقودنا  التساؤل  هذا  أن  فيالحظان 
أخرى  أمثلة  عىل  التعميم  أو  التكرر  قابلية  وهي  مجيعها،  العلوم  يف  مراعاهتا  جيب 
املنهج  ففي  املالحظة.  طريق  عن  أو  جتريبيا  سواء  مهمة  وهي   ،)replicability(
النتائج اجلديدة مؤقتة حتى يمكن تعدهيا أو تعميمها  العلوم تعد  العلمي ويف كل 
إىل أمثلة وشواهد أخرى غري ما بنيت عليه القاعدة العلمية، وهبذه العملية املتكررة 

يمكن حتقق مبدأ الدحض أو التخطيئية.
فلسانيات املتون مثلها مثل العلوم الطبيعية يف أن مفهوم تعدي النتائج وتعميمها 
 Doyle, مثال:  )انظر  الباحثني  من  لكثري  مهام  أمرا  يبدو   )replicable results(
 credibility(( املوثوقية  أو  املصداقية  وهو  معه  منهجي  أمر  حتقق  ألجل   )2005
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McEnery & Hardie, 2012:16((. فلسانيات املتون ال تشذ عن القواعد العلمية 

األخرى، بل تقوم عىل معطيات وشواهد وأمثلة معينة، ثم ُتستقرأ معطيات جديدة، 
الوقت وتغري  املتكررة، ومع  العلمية  بناء عىل هذه  أو تعديلها  القواعد  تأكيد  ويتم 

املعطيات يمكن للتحيز أن ُيتجنب. 
 McEnery نقاش ماكنري وهاردي  أيضا  )انظر  بنا  ما مر  إذن، يمكن اختصار 
Hardie, 2012:13�6 &( من أننا إذا أجرينا االستقراء الكامل عىل املعطيات التي 

بني أيدينا )أي املتن بجميع شواهده وشوارده( يمكن أن نطمئن إىل أن ما ندعيه أو 
نزعمه بناء عىل هذا املتن حيقق مبدأ اإلحاطة الشاملة ومبدأ الدحض. وهذا ينطبق 
عىل اقتصارنا عىل متننا. أما لو قمنا باستقراء كامل ملعطيات أخرى غري تلك التي يف 
متننا من خالل عملية التحقق وإعادة التحقق، فذلك سيجعلنا نطمئن إىل أن ادعاءنا 

وزعمنا قاما بعد أن حتقق معيار التعدي والتعميم. 
هلذا  يمكن  التعميم،  أو  والتعدي  الدحض   مبدأ  العلوم  من  لعلم  حتقق  وإذا 
إىل  وباطمئناننا   ،)validity( واملوثوقية  املصداقية  حقق  إنه  عنه  يقال  أن  االدعاء 
صدق لسانيات املتون عرب حتقق هذه املعايري واملبادئ الرضورية ألي منهج علمي، 
الرشوط  عىل  يتوافر  )إمربيقي(  جتريبي  علمي  مرشوع  بأهنا  نصفها  أن  لنا  يمكن 
 McEnery &( والعلامء  الباحثني  ثقة  حمل  يكون  لكي  الالزمة  املنهجية  العلمية 

 .)Hardie, 2012:16

ويف سياق التشجيع عىل بناء الفرضيات عىل أساس التخلص من التحيز والبحث 
 McEnery & Hardie,( عن مثال يرفد ادعاء اللغوي، يذّكرنا ماكنري وهاردي
2012:16( بأن انتقاء املعطيات ليس بالرضورة سيئا يف كل األحوال؛ بل قد يكون 

لكونه  مطلوبا  أمرا  منهام،  جمموعة  أو  مثال،  أو  شاهد  عن  بحثا  املتن  استعراض 
املنحى  بأن هذا  التسليم  الناجعة، مع  العلمية  املنهجية  الصحيح والطريقة  املسلك 
كيف  لكن  خاصة.  ظروف  يف  واللغويني  املحللني  بعض  لدى  حيدث  ما  فعال  هو 

يمكن لنا أن نقول إنه هو املنهج العلمي الصحيح يف بعض احلاالت؟
بأننا   )McEnery & Hardie, 2012:16( وهاردي  ماكنري  ذلك  عن  جييب 
قد نبحث عن مثال معني يدحض فرضياتنا عندما يكون وجود مثال واحد كافيا 
لدحض االدعاء. ففي متن يضم ماليني اجلمل، قد يكون املثال الواحد أو جمموعة 
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فرعية من األمثلة والشواهد، هو األهم من ناحية الفرضية التي نريد دحضها. وهلذا، 
العلمي  املنهج  مع  متوافقا  ليس  احلالة  هذه  يف  مثال  عن  للبحث  املتن  فاستخدام 
القاعدة  هتذيب  ليتحقق  التام  االستقراء  مبدأ  مع  أيضا  متوافق  هو  بل  فحسب، 
corpus�in� بالبيانات  املستأنس  أو  املدعوم  البحث  يسمى  ما  تعديلها، وهو  )أو 
formed( )انظر: McEnery & Hardie, 2012:16�8؛ وسيأيت احلديث عن هذا 

البحث الحقا(. مثال ذلك أن نبحث يف متن للغة العربية عن أمثلة ملجيء الفاعل 
مصدرا مؤوال بعد أن رأينا كثرة جميئه اسام رصحيا، فعثورنا عىل أمثلة عىل املصدر 

املؤول فاعال جيعلنا نقول إن الفاعل اسم رصيح أو مصدر مؤول.  
الكيفي  التحليل  منحى  تنحو  التي  اللغوية  العلوم  بعض  متيل  ذلك  عىل  عالوة 
أمثلة  املشتمل عىل  املتن )الصغري  للمعطيات إىل تفضيل استخدام  العميق والثري 
مثل  الكبري  املتن  مع  تعاملها  من  أكثر  ثري  )نوعي(  كيفي  بعمق  وحتليلها  قليلة( 
حتليل اخلطاب الناقد؛ وذلك حلاجة هذه العلوم إىل حتليل السياق االجتامعي للمثال 
أو الشاهد، وحتليل ما هو أبعد منه، وعدم االقتصار عىل التحليل اللغوي للمثال 
التحيز  معيار  خلرق  واملجاالت  العلوم  بعض  نزعة  حول  موسع  )لنقاش  املتن  يف 

.)McEnery & Hardie, 2012:16 والتعميم يف األساس، انظر
 McEnery & ويلسون  و  ماكنري  يف  مذكور   ،Leech, 1992( ليتش  ذكر  كام 
Wilson, 2005:15( أن املتن أقوى منهجيا من وجهة نظر علمية من التأمل الذي 

objective veri�  يقوم به اللغوي التقليدي، ألنه يمكن تطبيق )التحقق املوضوعي
واملحلل  الباحث  ذاتية  عن  واستقالله  اآللة  عىل  العتامده  النتائج  عىل   )fication

اللغوي؛ يف املقابل نجد أن هذه الصفة املنهجية غري ممكنة التحقق يف التأمل أو حتى 
يف احلدس. ويضيف فيلمور )Fillmore, 1992( أن التأمل ال ُيعتمد عليه دائام؛ يف 

مقابل ما يمنحه املتن من تفوق باألصالة )authenticity( واملوثوقية.
منهجية  بصفات  تتصف  أهنا  يرون  املتون  لسانيات  مؤيدي  أن  القول  خالصة 
العلمي الصحيح؛ يف مقابل ذلك هناك  املنهج  لنفسها طريق  تقوهيا وجتعلها ختتط 
فريق آخر يرى أن لسانيات املتون ال ختلو من إشكاالت منهجية تقدح يف استخدامها 

بوصفها علام موثوقا. وهذا حمل نقاشنا يف الفقرات التالية.
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إشكاالت مثارة ضد لسانيات المتون:

لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن لسانيات املتون نشأت وبدأت بدايات خجولة - إن صح 
لنا الوصف- ما بني حماولة إلثبات نفسها ميدانا من امليادين العلمية التي تستخدم 
التي  العنيفة  االعرتاضات  وجه  وبني صمودها يف  وقته،  السائد يف  العلمي  املنهج 
صدرت من شخصية هلا حجيتها وتعّد مرجعية علمية مثل تشومسكي الذي خصها 
بنقده الالذع وانتقص من منهجها الذي تستخدمه ومن بياناهتا ومعطياهتا ومادهتا 
التي تدرسها. وقد أكد ماكنري و ويلسون )McEnery & Wilson, 2005:1( أن 
لسانيات املتون كانت هامشية ُتستخدم يف لسانيات اللغة اإلنجليزية ويف دراسات 
اللغة  النحو اإلنجليزي إىل أن هنضت مؤخرا لتدخل جماالت جديدة ولغات غري 
 McEnery & Hardie,( ماكنري وهاردي  ذكر  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإلنجليزية. 
2012:225( أن املرحلة األوىل للسانيات املتون إىل ثامنينات القرن املايض وبزوغها 

وكفاحها يف وجه انتقادات ومعارضات وجهة النظر التشومسكية، بل ذكر فيلمور 
)Fillmore, 1992:35( أن لساين املتون ال حيظى بسمعة مرشقة يف الدوائر العلمية 

اللسانية. وربام كان هذا يف وقت سابق. 
قدَمه  تثبيته  ثم   - التعبري  صح  إن   - ترنحه  ثم  العلم  هذا  نشأة  والستعراض 
وترسيخها يف امليدان يمكن الرجوع إىل املناقشة املستفيضة لدى العصيمي )2013( 

الذي أّرخ هلا بيشء من التوسع والتفصيل.
لسانيات  يف  الباحثني  وجه  يف  أثريت  التي  االعرتاضات  فهو  اآلن  هيمنا  ما  أما 
املنهجية  التحوالت  إىل  إضافة  االعرتاضات  هذه  عن  اإلجابات  وكذلك  املتون، 

التي اضطر إليها الباحثون استجابة لالعرتاضات الوجيهة املثارة.
ولكي نلّم باالعرتاضات الشائكة املتناثرة يف األدبيات، سنخصص اجلزء األكرب 
كثري  تعبري  حد  بالتشومسكيني، عىل  وصفهم  يمكن  ما  أو  تشومسكي،  النتقادات 
 Landau, وكذلك:  McEnery & Hardie, 2012؛  مثال:  )انظر  اللغويني  من 
املتون  لسانيات  رواد  من  واحد  وهو  ليتش  جيفري  حتدث  وقد   .)1984:276

)Landau, Sidney. I. 1984:276( عن تأثري تشومسكي فيمن بعده من اللسانيني 
 intuition( )Leech, G.(النظريني يف عدم مناسبة املتون يف مقابل مناسبة احلدس
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إدراكيا وعاملا توليديا  بد من أن نشري إىل أن تشومسكي بوصفه عاملا  1991(. وال 

املرصود واالستخدام بوجه حاد. وقد  يعتمد األداء  ما  أن يقف ضد  الطبيعي  من 
ماكنري وزمالؤه )McEnery et al. , 2006:131( عدائيا  كان موقفه كام يصفه 
يقبلون  الذين  الدارسون  اللغوي. كام خيتلف  التحليل  املتون واستخدامها يف  ضد 
البحثية  األهداف  حسب  عىل  املتون  استخدام  حول  آرائهم  يف  املتون  لسانيات 

 .)McEnery et al. , 2006:131 ماكنري وزمالؤه(
املنهجي  أن االجتاه  إىل  بد من اإلشارة  املثارة، ال  وقبل اخلوض يف اإلشكاالت 
السائد يف اللسانيات كان يعتمد استخدام اللغة املالَحظة أو املدونة، وهذا يف الواقع 
مع  وأتفق   .)McEnery & Wilson, 2005:2( كذلك  ُيسمَّ  مل  وإن  لغوي،  متن 
ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:2( يف أن اللسانيني امليدانيني 
البنيويني أصحاب  بعده من  Boas 1940 ومن جاء  بواز  field linguists، مثل 

التقاليد البنيوية يف الدرس اللغوي، يعتمدون منهجية يمكن أن ينظر إليها عىل أهنا 
بل  متون؛  لسانيي  أنفسهم  يسموا  مل  لو  وإن   ،)corpus�based( املتن  عىل  قائمة 
إن اللغويني الذين مجعوا اللغات األمريكية اهلندية وأّلفوا هلا املعاجم كانوا متأثرين 
ببلومفيلد وأفكاره وكانوا يعتمدون “الظواهر املالَحظة يف املكان والزمان” )روبنز، 
األطفال  لدى  اللغوي  والتطور  اللغة  اكتساب  دراسات  إن  ثم   .)334  :1997

التاسع عرش  القرن  التي يقوم هبا والدوهم يف  اللغوية  بتسجيل )تدوين( يومياهتم 
 .)McEnery & Wilson, 2005:2( وبداية العرشين هي من قبيل دراسات املتون
هي  التي  ملفوظاته  عىل  كليا  اعتامدا  الطفل  لدى  اللغوي  النمو  مالحظة  وتعتمد 
عبارة عن متن. وتعد أعامل بلوم )Bloom, 1970( وبراون )Brown, 1973( من 
األمثلة عىل مجع ملفوظات )متن( األطفال لتحليل التطور )النمو( اللغوي لدهيم 

.)McEnery & Wilson, 2005:2(
التقليديني  اللسانيني  لدى  السائد  االجتاه  أن   )Harris, 1993( هاريس  ويرى 
يقوم عىل مجع ملفوظات مسجلة )متن( جيري حتليلها فيام بعد. والبد من اإلشارة 
بل   .)2013 العصيمي،  )انظر:  إال مؤخرا   )corpus( لفظ متن مل يستخدم  أنه  إىل 
لعلنا نذهب أبعد من ذلك فنقرر أن العرب يف مجعهم للغة من أطراف البادية ومن 
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الفصحاء يعتمدون منهجية تشبه منهجية لسانيات املتون، وما يتم مجعه إنام هو متن 
تسميهم  من  سبق  املنحى  هذا  أن  أي  ال،  أم  املسمى  هذا  عليه  أطلق  سواء  لغوي 
البوادي،  العربية من  اللغة  التقليديني، ومجُع  باللسانيني  الغربية  اللسانيات احلديثة 
والدينية؛  اللغوية  للمتون  مجعا  يعّد  أن  يمكن  الرشيف  احلديث  تدوين  وكذلك 
القول إن  اللغويني املحدثني. ويمكن  املتون ال تقترص عىل  وهذا يعني أن منهجية 
لكنه يف  العربية  انتهى يف  قد  معياريا وإن كان  اللغة  لتقعيد  الشواهد واألمثلة  مجع 
املجاالت األخرى مثل حتليل اخلطاب )السيايس، الديني، ...( ويف اللغة املنطوقة 
ووصفها، وعلم اللغة االجتامعي، وعلم اللغة النفيس واكتساب اللغة واللهجة، ال 
يمكن أن يستغني عن الشواهد واألمثلة املتمثلة ولو جزئيا بمنهجية لسانيات املتون.
البحوث  أن   )McEnery & Wilson, 2005:4( وويلسون  ماكنري  يرى  كام 
والدراسات يف جمال تقاليد التهجئة )وهو يشبه ما نسميه لغة احلارضة أو البادية أو 
والقواعد  املقارنة،  واللسانيات  اللغة،  بيداغوجيا  مثال(، ويف  متيم ولغة طيء،  لغة 
متونا  تعتمد  التي  الدراسات  )Semantics(، كلها من  الداللة  )Syntax( وعلم 
جيمعها اللغويون )ورضب لذلك أمثلة تراجع ص3 و 4(. إذن، يمكن القول إن مجع 
املتون والشواهد واألمثلة ليست ابتكارا حديثا أو خاصا بلسانيي املتون املحدثني. 

فليس هلم بالتايل ال فضل االبتكار وال عليهم تبعات اإلشكاالت املنهجية.
بعد هذه التوطئة للمجاالت التي استخدمت املتون قبل تشومسكي وقبل هجومه 
العنيف ننتقل إىل ما يراه تشومسكي خمال بمنهجية الباحث اللغوي العلمية. وسبب 
الرتكيز عىل تشومسكي أنه يمثل مرجعية حتظى بالتقدير يف األوساط العلمية عامة 
املتون،  املقبولة كان هلا دور يف هتذيب لسانيات  انتقاداته  أن  واللسانية خاصة، كام 

مثلام سنرى.
ينصب جهده عىل  أن  اللغوي جيب  أن  منه تشومسكي هو  ينطلق  الذي  فاملرتكز 
نمذجة أو حماكاة )modeling( الكفاية اللغوية لدى الناطق األصيل، وليس األداء 
)لغة  أداء  ألنه  اللغوي  للتحليل  مفيدة  أداة  رأيه  يف  يعد  ال  فاملتن  ولذلك  املنَتج؛  أو 
خارجية: E Language( وليس كفاية وال هو بنظام اللغة الداخيل )I Language(؛ 
أو  كالذاكرة  متعددة  خارجية  بعوامل  يتأثر  ألنه  للكفاية،  مضللة  مرآة  األداء  إن  بل 
)McEnery & Wilson, 2005:6(. وهناك  املتحدث خممورا(  )أي كون  الرشب 
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مؤثرات أخرى تتعلق بعيوب املتحدثني النطقية، كام لو استمعنا إىل شخصني مصابني 
باحلبسة أو بعيب آخر كالتأتأة، فإننا سنصور الكفاية لدهيام بشكل خاطئ اعتامدا عىل 
 McEnery & Wilson,( أداء  احلقيقة  يف  وهو  أنتجاه  الذي  املشوه  املتن  معطيات 
2005:7(؛ بل يرى ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:6( أنه حتى 

لو حاولنا استبعاد إمكانية أن املتن مضلل وقمنا بجمع متن ممتاز خيلو من األغالط، 
غري  مجال  تولد  حمدودة  قواعد  تعتمد  فالكفاية  راضيا.  يكون  لن  تشومسكي  فإن 
حمدودة، فال يمكن االستدالل بالالهنائي وغري املحدود عىل النهائي املحدود، واملتن 
بطبيعته ناقص وجزئي ويمثل جزءا من اللغة ال اللغة كلها )انظر النقاش املستفيض 
  .)McEnery & Wilson, 2005:6�12 حول هذه اجلزئية لدى: ماكنري وويلسون
حمّرف  بطبيعته  املتن  “أن  عىل   )Chomsky,  1962:159( تشومسكي  نص  وقد 
فاملتن  قوائم”،  جمرد  من  أكثر  يعطينا  لن  عليه  ُيبنى  توصيف  أي  وأن   )Skewed(
بطبيعته جزئي وناقص يف نظره، ويشوه اللغة. ولذلك فإن املتن اللغوي - حسب 
التي  الكفاية  عن  بدال  األداء،  )وهو  اخلطأ  املصدر  حياكي  أو  ينمذج  تشومسكي- 
هي مناط التحليل اللغوي(. فوظيفة اللساين، كام يرى تشومسكي، ليست إحصاء 
يف  الصحيحة  وظيفته  تكمن  إنام  توصيفها؛  أو  املتن  يف  املتمثلة  األدائية  الظاهرة 
 McEnery( املتحدث األصيل وتفسريها  تتجىل يف عقل  كام  اللغوية  الكفاية  تأمل 
ثم  البيانات  مجع  »إىل  اخلارجية  اللغة  هتدف  حني  ويف   .)& Wilson, 2005:12

 Cook( »املتكلم البيانات... مستقلة عن خصائص عقل  توصيف خصائص هذه 
and Newson, 2007:13(، هيتم النظام الداخيل للغة )I�language( بام يعرفه 

املتكلم وبمصدر هذه املعرفة؛ أي أنه يتعامل مع اللغة بوصفها سمة داخلية يف عقل 
وهلذا-   .)Cook and Newson, 2007:13( عنه  خارجا  شيئا  وليست  املتكلم 
حسب تشومسكي- فحتى لو قبلنا باإلحصاء والتوصيف هدفنْي للغوي )اللساين( 
اإلحصاء  فمحاولة  وبالتايل  الهنائية،  اللغة  ألن  يظهر،  كام  متاح،  غري  ذلك  فإن 
والتوصيف لن تنتج توصيفا مناسبا للغة عىل اإلطالق؛ إذ كيف يكون متن ناقص 
هو املصدر الوحيد للغة الالهنائية )McEnery & Wilson, 2005:12(. وقد نص 
الندو عىل أن تشومسكي وأتباعه وغريه من اللسانيني يف الواليات املتحدة، بتأثري 
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من تشومسكي نفسه، يتبنّون موقفا عدائيا من التحليل الكمي برمته، بل يستهجنونه 
 Landau,( البرشية  للغة  الكامنة  االستخدامات  مجيع  يشمل  أن  عىل  قدرته  لعدم 
6�1984:275(؛ إذ لدينا استخدام )أداء( وهو هنائي، وكفاية إبداعية، وهي القدرة 

مُجع  فيام  يظهر  مل  هنائي  ال  كامن  واستخدام  اجلمل،  من  حمدود  ال  عدد  توليد  عىل 
)Landau, 1984:275( مهام بلغ هذا املجموع.

اللغة  مفهوم  مع  جزئيا  يتوافقان  والكفاية  األداء  مفهومْي  أن  توضيح  من  بد  وال 
 Andor, :وانظر ،Cook and Newson, 2007:15( الداخلية والنظام الداخيل للغة
املكون  إىل  “يشري  تشومسكي،  عبارة  الداخيل، حسب  اللغة  2004:93(. فمصطلح 

 Andor,( ”اإلدراكي للعقل البرشي )اخلاص الواقع يف النظام البيولوجي )العضوي
2004:93(، فهو يشء حمسوس )Andor, 2004:94(. وهو يرى أن دراسة األداء أو 

An� )اخلطاب أو التفاعل االجتامعي دراسة لَتمْظُهر القدرة وليس دراسة للقدرة ذاهتا 
الداخلية  الطبيعة  اللغة اخلارجية ال تفيد يف دراسة  dor, 2004:94�5(. كام يرى أن 

للقدرة اللغوية لدى البرش )Andor, 2004:101(، خالفا ملا لو كانت الدراسة موجهة 
أساسية  قضايا  عىل  يركز  فهو   .)Andor, 2004:103( الداخلية  اإلدراكية  للملكة 
متظهرها  وليس  نفسها،  وامللكة  البرش،  لدى  اإلدراكي  العضو  منها  اللغة،  دراسة  يف 
وتشكلها عرب األداء، وكذلك وجود إطار مفاهيمي نظري للبحث ُيبنى عىل التأمل. 
الذي  سوسري  دي  أفكار  من  هي  واملنطوقات  املتكلم  مقدرة  بني  تشومسكي  ومتييز 
يرى أن الكالم هو “املادة التي يمكن احلصول عليها مبارشة”، بينام “اهلدف الصحيح 
للغوي هو )النج( ]لغة[ كل مجاعة لغوية، أي املعجم والقواعد والُفنُُلجيا املغروسة 
يف كل فرد بسبب نشأته يف املجتمع املعني وتنشئته عىل األسس التي وفقا هلا يتكلم لغة 

هذا املجتمع ويفهمها” )روبنز. 1997: 320 املعقوفان يف األصل(.
كام كان تشومسكي مهتام باللغة بوصفها ظاهرة كّلية عاملية )Universal(، أي أنه 
يركز عىل القواعد املوجودة يف ذهن املتكلم )الكائن البرشي( وعقله، والتي حتكم 
اللغة اإلنسانية بغض النظر عن اختالف تطبيقات هذه اللغة من إنجليزية إىل عربية 
الصحيحة  الدراسة  مادَة  وليست  البرش  بني  وخمتلفة  باآلالف  فاللغات  وغريها. 
الدرس  إن  بل  البرش؛  كل  لدى  واحدة  هي  والتي  للغة،  الفرد  اكتساب  لعملية 
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اللغات  اللغويني عن وصف  املنحى وزاد عدم رضا  يأخذ هذا  بدأ  برّمته  اللغوي 
منفردة )Teubert, and Cermakova, 2007:50�1(. فعملية االكتساب )نؤكد 
لها يف اللغات وبني  عىل كلمة عملية( هي نفسها واحدة ال تتغري إال يف متظهرها وتشكُّ
املتكلمني الذين خيتلفون باملليارات. فنظرية القواعد الكلية هتتم “بالبناء الداخيل يف 
 Cook( ”الصوَت باملعنى )عقل املتكلم، أي كيف يربط النظاُم الريايُض )احلاسويُب
and Newson, 2007:11، يف هذا الكتاب نقاش تفصييل معمق لنظرية تشومسكي 

عضو  عن  مستقال  ليس  تشومسكي  لدى  اللغة  واكتساب  الكلية(.  القواعد  حول 
بل  )Cook and Newson, 2007:184(؛  املتكلم  عقل  يف  املغروس  االكتساب 
أذهاننا )عقولنا(”  القواعد يف  تنمو  إنام  اللغة؛  نتعلم  “ال  أننا  نص تشومسكي عىل 
)Chomsky, 1980:134(. وإلعالء مكانة التأمل introspection عند اللغويني، 
يرى سابري، وهو أحد أعالم اللسانيات األمريكية، أن هناك متاثال بني جتريد اللغوي 

وحدس ابن اللغة )روبنز. 1997: 333(. 
 In Defense of Public:الشعبية اللغة  عن  الدفاع  )يف  بعنوان  له  مقالة  ويف 
اللغة  ينتقد  تشومسكي  أن   )Milikan, 2003:1( ميليكان  يرى   ،)Language

 externalized اخلارجية:  )اللغة  يسمى  ما  أو   ،)public language( الشعبية 
املنشغل  اللغوي  اهتامم  حمل  تكون  ألن  مؤهلة  مادة  ليست  ألهنا   ،)language

أيضا  نّدد  إنه  بل  artifactual؛  مصطنعة  مادة  إال  ليست  فهي  العلمي؛  باملنهج 
بمقولة أن اهلدف من اللغة هو التواصل. إذن يمكن القول إن تشومسكي ال يقلل 
من قيمة األداء مادة علمية فحسب، بل أيضا ال يرى أن اهلدف األساس من اللغة 
Andor, 2004:107� :هو التواصل، كام هو واضح من كالم ميليكان )وانظر أيضا
9(. ويرى ميليكان )Milikan, 2003:2( أن هذا املوقف املتطرف مرّده إىل الفلسفة 

التي تقوم عليها نظرية تشومسكي يف نقده لبعض مواقف التواصل، مثل موقف من 
Mi�  ينكر شيئا يعلم أن املستمعني أو القراء ال يوافقونه عليه )هناك نقاش أعمق يف
likan, 2003: فيمكن مراجعته للقارئ املهتم(. ويرى تشومسكي أن هناك مظاهر  

كثرية من الفشل يف التواصل، كام أن معظم استخدام اللغة هو حوار داخيل بني املرء 
ونفسه، وللتفكري )انظر: Andor, 2004:108�9(، فلو قارّنا احلوار الداخيل لدى 
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أي إنسان بمنطوقه ومكتوبه، لوجدنا أن حواره الداخيل أضعاف ما ينتجه؛ وبالتايل 
فإن املتون اللغوية أقل من اللغة الفعلية التأملية كام تتجىل عرب احلوار الداخيل، وال 

متثل اللغة. وهذه بال شك ملحوظة ذكية من تشومسكي.  
ال  املتون  “لسانيات  أن  تشومسكي  يقرر   ،)Andor, 2004:97( مقابلته  ويف 
تعني شيئا”، ويربر حكمه العنيف هذا بأن املنهج املتعارف عليه يف العلم ليس مجع 
العلم  إنام  البيانات؛  من هذه  تعميامت وأحكام  البيانات الستنتاج  من  هائلة  كمية 
املقاربة  ينتقد  أنه  وواضح  نظرية.  أطر  داخل  التجربة  بعض  وإجراء  مفاهيم  بناء 
املؤسسة عىل املتون )corpus�based approach(. وقد شّبه دراسة اللغة بدراسة 
العامل،  من  هلا  يستدلون  ثم  النظرية  يضعون  الذين  العلامء  لدى  والكيمياء  الفيزياء 
وال يسجلون وقائع العامل ليبنوا عليها نظريات )Andor, 2004:97�8(. فهو يرى 
قيمة كربى للتجربة، وال يرى بأسا من أن تأخذ من لسانيات املتون بعض األفكار 
والتلميحات، ثم تصمم جتربة وتسأل أهل اللغة، ويكون هناك إطار نظري تبحث 
 ،)Andor, 2004:99( يف منهجه العلمي )Galileo( من خالله، كام فعل غاليليو

وهو هنا يعمم عىل لسانيات املتون وحتليل اخلطاب و التداولية أيضا. 
عن  البحث   )McEnery & Wilson, 2005:7( وويلسون  ماكنري  وحياول 
لدى  اخلاطئ  االعتقاد  من  نابعا  يكون  قد  أنه  فيذكران  تشومسكي،  هلجوم  مربر 
ألهنا  ذلك  يرون  وهم  صحيح؛  غري  يراه  ما  وهو  هنائية،  اجلمل  أن  املتون  لسانيي 
املصدر الوحيد املتاح للغوي، وهذا طبعا افرتاض خاطئ. فاألصل يف اجلمل لدى 
McEn� )تشومسكي هو اإلبداع وليس التكرار. لكن يستدرك ماكنري وويلسون 
ery & Wilson, 2005:7( أنه ليس كل لسانيي املتون يرون أن اجلمل املوجودة يف 

املتحدث؛ فهناك مثال هاريس )Harris, 1951( و  املتن تعكس هنائية اجلمل لدى 
اللذان يريان أن اللغوي جيب أن يراعي املعطى غري   )Hockett, 1948( هوكيت
املوجود يف املتن سواء يف القواعد أو يف غريها. فام هو غري موجود يف املتن جيب أن 
يقرر  املتن. كام  التي يف  املادة  اهتاممه عىل  يقترص  أي ال  اللغوي،  اهتامم  يكون حمل 
ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:8(، من باب أن السياقات التي 
يف املتن ليست نسخا مكررة، أنك لو أخذت أي مجلة من هذا البحث فلن جتد أي 
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مجلة تشبهها يف متن أي بحث آخر، وذلك لتنوع االختيارات املعجمية والنحوية.
بوستال  وبول   )Fillmore, 1992:35( فيلمور  مها  آخرْين  للغوينْي  كان  وقد 
ماكنري  ذلك  ذكر  كام  تشومسكي،  سبق  توليدي  نحوي  وهو   ،Paul Postal(
وولسون، 2005 نقال عن هاريس، 1993( موقفان متشددان ال خيلوان من السخرية 
يصفون  ثم  ويصنفوهنا،  املعطيات  جيمعون  الذين  املتون  لسانيي  عىل  والتهكم 
املتون  لسانّيي  أن  يريان  فهام  واالنضباط!  والرصامة  والصالبة  بالعلمية  طريقتهم 
يعتنون باجلمع واإلحصاء والتصنيف لركام هائل من البيانات، ثم يسمون هذا علام 
 McEnery & صلبا! )لالطالع عىل رأيْيهام ومناقشتهام فيه انظر: ماكنري وويلسون

 .)Wilson, 2005:10�1

وقد نقل ماكنري وويلسون )McEnery & Wilson, 2005:11( حوارا لطيفا 
اللغوية،  للدراسة  املتن  صالحية  حول   )Hatcher( هاترش  و  تشومسكي  بني 
حتدث فيه تشومسكي ضاربا مثال بالفعل perform )يؤدي( وما يتبعه من أسامء، 
فجاء حكم تشومسكي مدلال عىل أنه يعرف احلكم ألنه متحدث أصيل ذو سليقة 
سليمة؛ لكن جاء حكمه هذا خاطئا بدليل ورود ما يراه غري صحيح يف املتن الوطني 
الربيطاين )BNC: British National Corpus(. فهذا يعطينا داللة عىل أن التأمل 
والسليقة، حتى وإن كانا من عامل لغوي حجة مثل تشومسكي، فضال عن ابن اللغة 
أو املتحدث األصيل، ال يستغنيان عن املتن اللغوي يف إطالق األحكام، فاللغة - أي 

لغة- ال حييط هبا خملوق.
أبريكرومبي )Abercrombie, 1965، مذكور  اللغوي  وهناك اعرتاض طرحه 
يف McEnery & Wilson, 2005:12�3( يبدو أكثر عملية من الناحية التطبيقية يف 
فرتة ما قبل مخسينيات القرن املايض. ففي نقاشه ملنهجية املتون، ذكر )اإلجراءات 
pseudo�procedure( أي التي تبدو علمية لكنها ليست كذلك، وهذا  الزائفة: 
االنتقاد ينطبق بشكل رئيس عىل مقاربة التحليل القائمة عىل املتن )سنفصل القول 
الحقا يف معناها(، وهو أن البحث يف املتون بطيء ومكلف وحيتاج إىل وقت وجهد، 
واحتامل اخلطأ فيه كبري. وواضح أن هذا االعرتاض موجه إىل مقاربة التحليل القائمة 
عىل املتن يف مخسينيات القرن املايض أي قبل تطور احلاسوب؛ إذ كان التحليل املتاح 
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للغويني يف ذلك الوقت بطيئا ويستغرق الكثري من اجلهد والوقت. لكن مع الثورة 
مل  أن هذا االعرتاض  يبدو  للغويني،  املتاحة  اهلائلة  تقنيات احلاسب  التقنية وتطور 
يعد وجيها. باإلضافة إىل أن النقد يتجه بشكل مبارش للذي يستنطق املتن ليستخرج 
منه األحكام ويبنيها منه ويؤسسها عليه، وهو ما يمكن أن نسميه منهجيا بالنظرية 
الفرضيات  استخالص  عىل  ترتكز  التي  وهي   ،)Grounded theory( املجذرة 
وتوليدها من املالَحظ والبيانات واملعطيات أكثر مما هي من التجريد والتأمل )انظر 

.)Robson, 1993:90,548 :مثال
املتون ستخصص  املثارة ضد لسانيات  التفصييل لإلشكاالت  العرض  بعد هذا 
الفقرات التالية إلجابات املهتمني بلسانيات املتون عىل اإلشكاالت املنطقية املثارة، 

وللتحوالت التي كانت بعض التساؤالت سببا مبارشا يف حدوثها.

إجابات المؤيدين للسانيات المتون:

تفريق  هناك   )McEnery & Wilson 2005:5( وويلسون  ماكنري  ذكر  كام 
التجريبي، فالسؤال  التأميل واملنهج  العقيل  املنهج  العلمية بني  التخصصات  يف كل 
املالحَظة  املعطيات  عىل  أم  التأمل  عىل  لغوية  نظرية  نبني  هل  باستمرار:  املطروح 
مكان  هذا  وليس  وسلبيات،  ميزات  املنهجني  من  لكٍل  طبعا  التجربة(؟  )املتن- 
بني  االختالف  إذ  العربية؛  اللغة  تقعيد  عىل  أيضا  السؤال  هذا  وينطبق  نقاشها. 
إىل  البرصيني  بنزعة  ومعروف  مشهور  العريب  النحو  يف  والبرصة  الكوفة  مدرستي 
)انظر:  منه  بالسامع  االعتداد  يصح  من  يف  بل  بالقياس؛  الكوفيني  واعتداد  السامع 
العمرييني، 1423: 733؛ وأيضا: القاسمي، 2014: 16، الذي يرى قرب تشومسكي 
خالفا  بالقياس،  اعتداده  وعدم  مسموعة  أمثلة  عىل  لبنائه  البرصيني  مذهب  من 
للكوفيني(. وهذا يف رأيي مما يثري الدراسات اللغوية وجيعل حراكها مستمرا وغري 
حمنط عند نقطة زمنية معينة. فاخلالف إذن يف أي املذهبني ُيتبنى، وكال هذين املذهبني 
يعد منهجا علميا مقبوال، وال يصح منهجيا - يف رأيي- أن يكون هناك تثريب من 

أي منهج منهام عىل اآلخر. 
بني  اجلدل  أن   )McEnery & Wilson 2005:5( وويلسون  ماكنري  قرر  وقد 
مؤيدي لسانيات املتون ومعارضيها، سواء من تشومسكي أو من خصومه، هو امتداد 
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 empiricists :تارخيي للجدل القديم املتجدد ما بني التوجهني العلميني )التجريبي
إىل  ينزع  اللسانيات  يف  التجريبي  فالتوجه   ،)rationalists التأميل  العقيل  والتوجه 
التأسيس عىل حتليل البيانات واملعطيات اخلارجية مثل النصوص والشواهد واملتون 
)النحو الكويف مثال(؛ يف حني ينزع التوجه العقيل يف اللسانيات  إىل االعتامد عىل التأمل 
 McEnery & :أكثر من اعتامده عىل املعطيات اخلارجية )النحو البرصي مثال( )انظر

 .)Wilson 2005:198

لسانيات  املوجه ضد  الالذع  االنتقاد  أن  إىل  يمكننا االطمئنان  تقدم  ما  بناء عىل 
املتون ليس لضعف يف منهجيتها بقدر ما هو نزعة أو توجه تؤطر الدرس اللغوي 
امليادين  يمتد إىل غريها من  النقد بل  املتون هبذا  املنتقد. وال ختتص لسانيات  لدى 
املناهج  أحد  هو  املتون  لسانيات  فمنهج  والتداولية.  اخلطاب  حتليل  مثل  األخرى 

املعتربة يف العلوم اإلنسانية.
 )McEnery & Wilson 2005:16( إضافة إىل ذلك، وكام ذكر ماكنري وويلسون
يف  دور  هلا  وكان  منهجيا،  ومقبولة  وجيهة  كانت  تشومسكي  انتقادات  بعض  فإن 
تعديل اجتاه لسانيات املتون وتقويم مسارها ليكون أكثر علمية ومقبولية من الناحية 
املنهجية؛ يف مقابل ذلك يمكن اعتبار بعض االنتقادات غري الوجيهة أو التي مل تباِل 
بنقاط القوة يف لسانيات املتون ليست ذا بال. فقد يكون تشومسكي بطبعه حادا عىل 

خمالفيه. وهذا يف رأيي واضح عنده يف استخدام ألفاظ قطعية مثل )ال تقول شيئا(.
أو  حلها  يمكن  ال  انتقادات  أقسام:  ثالثة  رأيي  يف  االنتقادات  تقسيم  يمكن 
يستحيل عمل يشء إزاءها، وانتقادات تغفل نقاط القوة، وانتقادات وجيهة أسهمت 

يف تعديل مسار لسانيات املتون وهتذيبه.
والبنائية   )Skinner( سكينر  طال  قد  الالذع  تشومسكي  وصف  أن  كام 
)Structuralism(؛ إذ وصف منهج سكينر منذ عام 1957 بأنه ال يرشح شيئا 
فحسب، بل ال يرشح أي يشء ذا قيمة، مما دفع اللسانيني إىل هجر البنائية والعمل 
اإلدراكية  العلوم  يف  اللسانيات  ودمج   )mentalism( العقلية  النزعة  إطار  يف 
العلوم  حول  ولالستزادة   ،cognitive science( )Stockwell, 2007: 31(

 .)Stockwell, 2007: 40�1 :اإلدراكية انظر
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الوقت نفسه ال يمكن عمل يشء  التي ال يمكن رفضها ويف  فمن االعرتاضات 
جتاهها مسألة ال هنائية اللغة )McEnery & Wilson 2005:19( واإلبداعية الكامنة 
يف امللكة العقلية، فال يمكن للمتون إال أن تقبل هبذا النقد واقعا ال يمكن جتاهله وال 
يمكن التغلب عليه يف الوقت نفسه. ومثل ذلك قضية العوامل اخلارجية التي تؤثر 
يف األداء اللغوي وتشوه الكفاية اللغوية )McEnery & Wilson 2005:19(، فال 
يمكن إال القبول بذلك واالعرتاف به. وعىل أية حال، فلسانيات املتون ال تّدعي أهنا 
تعالج اللغة كاملة؛ إنام تتعامل مع معطيات تعرتف بأهنا متّثل جزءا من اللغة، وهبذا 
تكون قد أقرت بحدودها وقدرهتا. وعىل الباحث أن يتعامل معها عىل هذا األساس. 
 McEnery & Wilson( وولسون  ماكنري  اعرتض  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة 
 natural الطبيعية  )املعطيات  املتن  أن  من  تشومسكي  أثاره  ما  عىل   )2005:15

بعوامل  يتأثر  اللغوي(  للكفاية ألن األداء )أو اإلنتاج  يعد مرآة مضللة   )data

أخرى غري الكفاية، مما يشوه الكفاية أو يعكس صورة مغلوطة عنها. فتشومسكي 
)8:1965( انتقد املعطيات الطبيعية نقدا الذعا ووصفها بأهنا ذات جودة منحطة 
degenerate quality. كام نقل البوف )Labov, 1969:201( عن تشومسكي 

زعمه يف عدة حمارضات له أن %95 من ملفوظات اللغة الطبيعية ليست نحوية 
ungrammatical. عىل كٍل فقد ذكرت الدراسات أن هذا االدعاء غري دقيق، 

وقد جادل البوف )Labov, 1969:201( من خالل عمله مع املتون املنطوقة أن 
معظم امللفوظات يف كل السياقات مجل تامة )كاملة(؛ بل حتى لو قلنا إهنا غري 
نحوية فاملتن البد أن حيتوي عىل ما هو نحوي، أو عىل األقل نفرتض أن انعدام 
النحوية ليس بدرجة حدة االفرتاض السابق )راجع هذه النقطة ومناقشة البوف 

.)McEnery & Wilson 2005:15�6 العرتاضات تشومسكي يف
عالوة عىل ذلك، فقد جتاهل تشومسكي ومن يقلل من قيمة لسانيات املتون نقاط 
القوة التي تتحىل هبا املتون وال تتوافر يف غريها من امليادين األخرى. مثال ذلك كون 
التحليل والبحث واحلساب  الدقة يف  يمّكن من  اآللة، مما  املتن مقروءا عن طريق 
والتصنيف )McEnery & Wilson 2005:17(، بل املوضوعية والبعد عن الذاتية 
 lexically driven هة معجميا التي تؤثر يف حملل اللغة. كام أن أسئلة البحث املوجَّ
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جتيب عنها لسانيات املتون بجدارة )McEnery & Wilson 2005:17(، فال يمكن 
أن نتصور معجام ألي لغة دون أن يتأسس كليا عىل األمثلة والشواهد )املتون(.

هتذيب  يف  منها  واإلفادة  معها  التعامل  يمكن  انتقادات  هناك  ذاته  الوقت  يف 
منهجية املتون وتقويتها علميا؛ بل هذا ما حدث فعال حني أفاد الباحثون يف املتون 
واإلجراءات  املفاهيم  بعض  فهناك  عليه  وبناء  وغريه.  تشومسكي  انتقادات  من 
التي أخذت هبا لسانيات املتون، مثل التوازن ودرجة التمثيل، فكانت بذلك إجابة 
مبارشة عىل انتقادات تشومسكي )McEnery & Wilson 2005:5(. لقد كانت 
قواعدها  ونمو  املتون  لسانيات  تطور  يف  منه  قصد  غري  من  ربام  مسامِهة  انتقاداته 
اللغوي، وملا يتمتع به تشومسكي من  ومناهجها نظرا إىل تأثريها القوي يف احلقل 
ويعاجلون  ملنتقدهيم  يسمعون  كانوا  املتون  فلسانيو  قوية.  ومرجعية  علمية  سلطة 

القصور يف منهجهم بناء عىل ما لدهيم من معطيات متاحة. 
يف املقابل، جادل ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005:13( يف أن 
تشومسكي نفسه )1964( حّذر من أن رفض املعطيات األدائية مصدرا للدليل غري 
مناسب لدراسات اكتساب اللغة. أي أن األداء ال غنى عنه مهام اعرتاه من مظاهر 
القصور. ولذلك فهناك فروع من اللسانيات مل تفقد املتون فيها دورها، حتى مع نقد 
تشومسكي )McEnery & Wilson 2005:14(. وكذلك قّرر ماكنري وولسون 
التارخيية  اللسانية  الدراسات  أنه ال غنى يف   )McEnery & Wilson 2005:27(
عن األداء واملتن حيث ال يمكن سؤال املتحدث األصيل ألنه غري موجود. فاملصادر 
املتاحة لدينا عن اللغة العربية الفصحى يف العرص اجلاهيل وصدر اإلسالم وما تبعه 
من عصور إىل عرص النهضة هي املتون فحسب، فليس لنا يف اللغة العربية الفصحى 
إال أن نقبل بام لدينا من متون لغوية ألهنا املصدر الوحيد املتاح لدينا للغة، فلم يُعد 

لدينا عرب قدامى، وال حدس وال لسليقة يمكننا مساءلتها.  
عنه  نقل  كام  يرى  فهو  الكمية؛  املعطيات  أمهية  عىل  تشومسكي  اعرتاض  أما 
ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005:14�6( أنه ال أمهية للمعطيات 
الكمية بالنسبة إىل اللغوي؛ بل يرى أن مجع املعطيات الكمية عديم الفائدة؛ ولتأكيد 
فكرته ذكر أهنا عديمة األمهية، ووصفها حرفيا بالتافهة )trivial(. وذكر يف معرض 
ازدرائه أن جميء مجلة )أنا أعيش يف نيويورك( بشكل أشيع من )أنا أعيش يف ديتن 
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ذكر  كام  صحيح،  وهذا  لغوي.  توصيف  أو  نظرية  ألي  قيمة  له  ليس  أوهايو(  أو 
كل  عىل  ينطبق  ال  لكنه  النتائج؛  بعض  يف   )Lindquist, 2009:8�9( لينقويست 
لسانّيي  لدى  يِرد  ومل  مفيد،  غري  مثاال  اختار  تشومسكي  أن  هنا  ونالحظ  النتائج. 
املتون، ربام للتقليل من قيمة اخلصوم يف انتقاء أضعف احلجج واألمثلة وأوهاها. 
اللغوي مصدر مهم وأداة رضورية  املتن  القول إن  الفكرة، يمكن  وللرد عىل هذه 
للمعطيات الكمية التي بدورها أثمرت نتائج جيدة للغويني، مثل دراسة سفارتفيك 
ووسمها  الكلمة  إعراب  مع  اآليل/احلاسويب  فالتعامل   ،)Svartvik, 1966(
املتون  دون  تتحقق  أن  هلا  يمكن  ال  نتائج  أثمر   )part of speech tagging(
)لنقاش موسع حول هذا األمر، راجع: McEnery & Wilson 2005:14�6؛ و 

.)Lindquist, 2009:8�9

سننتقل إىل فكرة مهمة لدى تشومسكي ومدرسته ولدى املدافعني عن لسانيات 
املتون، أال وهي التأمل ومكانته لدى الباحث واملحلل اللغوي.

التأمل في لسانيات المتون وفي اللسانيات بعامة

تذكر لنا املصادر اللسانية )انظر مثال: Lindquist, 2009:8�9( أن التأمل يعّد 
لدى اللسانيني التوليديني الوسيلة الرئيسية جلمع البيانات حتقيقا ألهم مبدأ لدهيم يف 
دراسة النحو العقيل )mental grammar( لدى املتحدث النموذجي )املثايل( أي 
 Fillmore,( ما حيدث داخل عقله. ويف توصيف ذلك اللساين املتأمل، سّك فيلمور
)وانظر   )armchair linguist( الوثري(  الكريس  ذي  )اللغوي  مصطلح   )1992

Lindquist, 2009:8�9(، أي أنه ال يكلف نفسه عناء البحث التجريبي؛  أيضا: 
اللغوية.  األحكام  يطلق  ثم  متأمال  العاجي  برجه  يف  الوثري  كرسيه  عىل  جيلس  بل 
تصويره   )McEnery & Wilson 2005:15( وولسون  ماكنري  عنه  نقل  وقد 
يقول:  إذ  اللغوي؛  إىل  بالنسبة  التأمل  منهج  حول  نقاشه  معرض  يف  هذا  الظريف 
)Fillmore,1992:35(: »إنه ]اللغوي[ جيلس عىل كريس ناعم يفكر بعمق وعيناه 
مغمضتان ويداه مطوقتان خلف رأسه ثم فجأة يفتح عينيه وجيلس صارخا )واو ما 
هذه احلقيقة املنضبطة neat fact(! ثم يمسك قلمه ويكتب شيئا ما.. وليس بفعله 
هذا أقرب إىل معرفة ماهية اللغة من غريه”. ففيلمور يرى أن تأمله ال جيعله أقرب 
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إىل احلقيقة اللغوية من غريه ممن يسلك طريقا آخر.
ينّظر  الذي  املسرتيح  اللغوي   )Fillmore, 1992:35( فيلمور عىل كل، وصف 
باللغوي  أعقبه  ثم  اللغة،  حول  حقائق  تنظرياته  أن  ويعتقد  الوثري  كرسيه  عىل  من 
املتني الذي يستخلص ما يراه حقائقه الثانوية )معطيات املتن( من حقائقه األولوية 
)املتن بصورة مبدئية(. ثم عقب بخالصتني مهمتني نابعتني من ملحوظاته يف عمله 
عىل املتون، و متثل هاتان اخلالصتان يف رأيي رأيا منصفا غري متحيز ال إىل املتون وال 

ضدها:
األوىل: أنه ال يوجد متن مهام كرب غطى كل ما يريده حول املعجم والنحو اإلنجليزي.
الثانية: أنه مهام صغر املتن الذي عمل من خالله فقد تعلم أشياء جديدة مل يكن 

يعرفها من خالل أي قناة أخرى غري هذه املتن الصغري )ال التأمل وال غريه(. 
ولذلك خلص إىل القول بحاجة اللغوي الوثري إىل املتني وحاجة املتني إىل اللغوي 

الوثري ليعمال جنبا إىل جنب.
يف مقابل ذلك نرى تشومسكي حيتفي بالتأمل، ويف الوقت نفسه يقلل من قيمة 

 :)Andor, 2004:97( منهجية لسانيات املتون؛ إذ يقول يف مقابلته مع أندور
“لسانيات املتون ال تعني شيئا. فهي شبيهة بام لو قلنا إن الفيزيائيني الكيميائيني 
يف  حيدث  ملا  هائلة  فيديو  مقاطع  بتسجيل  سيقومون  التجارب  عىل  اعتامدهم  بدل 
اهلائل من  الركام  أفكار من هذا  أو  تعميامت  أهنم سيحصلون عىل  أمال يف  الكون 
الفيديوهات. لكن كام تعلم العلوم ال تقوم هبذا الشكل. وربام هم عىل خطأ. ربام 
عىل العلوم مجع الكثري من البيانات )املعطيات( ليطوروا نتائج منها. إذا أراد شخص 
والكيمياء  الفيزياء  أقسام  من  دعم  عىل  حيصل  لن  لكن  بأس،  فال  بذلك  القيام 
واألحياء. ونحن يف دولة حرة: اعمل ذلك وسوف نحكم عليك بناء عىل النتائج 

التي خترج.”
العقلية  العمليات  ح  يرجِّ اللغوي  التحليل  أن  واضح  بشكل  تشومسكي  يرى 
الباطنية )التأمل( مصدرا وحيدا للمعطيات اللغوية عىل حساب املعطيات املالَحظة 
)انظر حول نقاش هذه الفكرة: McEnery & Hardie, 2012:25(. عىل كٍل فهو 
التأمل هو أنه ينتهج يف ذلك املنهج الدارج يف عرصه يف علوم  يقر بأن سبب تبني 

الفيزياء والعلوم احليوية والطبيعية ويف قسمه العلمي.
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 )McEnery & Hardie, 2012:25�6( وهاردي  ماكنري  يرى  حال  أية  عىل 
لسانيات  منهج  كليا  يلغي  كونه  من  أكثر  الدرجة  عىل  يعتمد  تشومسكي  تأثري  أن 
بشكل  تشومسكي  مذهب  مظلة  حتت  يعملون  الذين  اللغويون  حتى  إذ  املتون؛ 
عام سيقومون يف وقت ما بجمع عينة صغرية من متن لغوي، وقد ظلت املجالت 
العقلية  العمليات  عىل  األكرب  اللغويني  اعتامد  كان  وإن  املتون،  عىل  تقوم  العملية 
الباطنية للعقل )التأمل(. ومما أسهم يف انتعاش لسانيات املتون وازدهارها يف رأيي 
أنه وجد فريق من الباحثني يستخدمون منهجية املتون يف البحث اللغوي )السياق 
اللغوي: املتصاحبات واخلطاب( ومل يكونوا تبعا لتشومسكي يف تقليله من لسانيات 

املتون وجدواها العلمية يف البحث اللساين.
وهناك موقف وسط أسهب فيه لينقويست )Lindquist, 2009:10( وهو أنه 
جيب أن ننبه عىل عدد من املحاذير، منها: أنه نظرا إىل كون اجلمل املنتجة الهنائية فلن 
تكون املتون شاملة لكل ما يمكن إنتاجه من املتكلم بأي لغة )قارن بكالم فيلمور 
السابق(. وإن بعض النتائج فعال تافهة )وهذا موقف فيه تأييد لتشومسكي( وغري 
لتحديد ما هو نحوي  الرسمي لن يستغنى عنها  املتحدث  ذات أمهية. وإن سليقة 
من غريه )وهذا أيضا تأييد للتوليديني، وقارنه بكالم فيلمور(. وإنك سوف حتتاج 
املتن أو ترشح ما جتده فيه، أي أنك لست  نظرية لغوية لتبحث عن يشء معني يف 
باملتون(.  املوّجهة  واملقاربة  املتون،  عىل  املعتمدة  املقاربة  )قارن  متاما  الذهن  خايل 
وقد صارت لسانيات املتون يف هذه األيام أعقد نظريا ، وتنبه لسانيوها إلجيابياهتا 
وللتحفظات عليها... كام أن املتون يستخدمها كثري من اللغويني واللسانيني الذين ال 
يصنفون أنفسهم عىل أهنم لسانيو املتون، فاملتون ومنهجية املتون وأدواهتا تستخدم 
مع أدوات أخرى لدى الباحثني يف اللسانيات اإلدراكية، والباحثني يف اللسانيات 
الوظيفية، والباحثني يف اللسانيات التارخيية، والباحثني يف علم الداللة، وغريها من 
متقاربني يف كوهنام ال  وفيلمور  لينقويست  نعترب  ربام  األخرى. وهبذا،  اللغة  علوم 

يرفضان لسانيات املتون مطلقا وال يقبالن هبا مطلقا.
 )McEnery & Wilson 2005:15( وولسون  ماكنري  إليه  ذهب  ما  ونؤكد 
التأمل كليا، ألننا بذلك لن نستطيع معرفة اجلمل املخالفة  من أنه جيب أال نستبعد 
للقواعد )غري الواردة يف املتن( وال فك الغموض؛ بل عىل لسانيات املتون أن تعتمد 
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التأمل مع املعطيات الطبيعية، وال تغفل التأمل كليا، وال السليقة واحلدس، فالسليقة 
والتأمل )وما يعتمد عليه من سليقة وحدس( يف مقابل التجريب والشواهد مسلكان 
متكامالن ال خصامن متضادان، وجيب النظر إليهام عىل أهنام متكامالن وليسا متناقضنْي 
)ماكنري وولسون McEnery & Wilson 2005:19, 25 ,24(؛ بل ذهب فيلمور 
املتون  غري  ولسانيي  املتون  لسانيي  أن   )Fillmore 1992:35( فقرر  ذلك  من  أبعد 
 McEnery & Wilson( وولسون  ماكنري  رد  كام  البعض.  بعضهم  إىل  حيتاجون 
الكمية  إذ يرى أن مجع املعطيات  2005:14,15( عىل معارضة تشومسكي للتكرار؛ 

عديم الفائدة بأنه لو افرتضنا أن لساين املتن عبد للمعطيات املتاحة فكذلك غري املتني 
سيكون تابعا لنزوة خياله وتأمالته النظرية ]من برجه العاجي[ وعبدا هلا كذلك.

وبتأكيد فكرة التكامل بني منهجية التأمل ومنهجية لسانيات املتون يتميز البحث 
اللغوي الذي يقوم عليهام عن البحث احلاسويب الرصف يف هذا امليدان، وينبهنا إىل 
خطورة احلاسويب الرصف لوحده؛ فال بد من أن يكون للتأمل دوره املهم يف لسانيات 
للغوي  التقليدي  الدور  وهنمل  التقنية  لنا  أنتجته  بام  مبهورين  نكون  أن  ال  املتون، 

وحدسه؛ بل ذاتيته.
وقد ذكر لينقويست )Lindquist, 2009:10( أنه حتى الباحثون ذوو اخللفية النهجية 
املنهج  استخدام  أي  الفرضيات،  الختبار  األقل  عىل  املتون  أمهية  يعون  بدأوا  التوليدية 
 )Wasow, 2002:163( عن واسو )Lindquist, 2009:10( املعتمد عىل املتون. كام نقل
أنه مع توفر البيانات اللغوية املستخدمة طبيعيا وتوفر األدوات البحثية ذات التعقيد العايل 

فال يوجد عذر مقبول ملن ال خيترب النتاج النظري باملتون الطبيعية.
منها  تفرعت  التي  املتعددة  املناهج  إىل  اإلشارة  من  لنا  بد  ال  اإلطار،  هذا  يف 
لسانيات املتون والتي كانت نتيجة مبارشة لالنتقادات املوجهة إليها، خاصة قضية 
التأمل بوصفه أداة بحث كربى يعتمدها اللساين يف حتليله اللغوي، هذه االنتقادات 
أسهمت كام يذكر ماكنري وولسون )McEnery & Wilson 2005: 25( يف التنبيه 
إىل رضورة إعادة النظر يف منهجية البحث املعتمد عىل املتون بوصفها منهجية بحث 
الكمية  الدراسات  التقليل من أمهية  بعامة، مع عدم  اللغوي  اللسانيات واحلقل  يف 

اللغوية )املتون(. وهذا موضوع الفقرة التالية.
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إعادة النظر في منهجيات لسانيات المتون

نؤكد بداية أن موقف تشومسكي السلبي من معطيات املتون يتأسس عىل مبدأ مهم 
 )knowledge( للمعرفة  مصدرا  استخدامها  يمكن  ال  املعطيات  هذه  أن  وهو  لديه 
حول طبيعة اللغة )McEnery & Hardie, 2012:147(. هذا التأصيل اإلبستمولوجي 
مع  مواءمتها  وحماولة  املتون  لسانيات  يف  منهجيات  عدة  بني  التفريق  إىل  الباحثني  قاد 
مقاربات  إىل ثالث  تفرعت  املنهجيات  إن  القول  يمكن  السائد، وهلذا  العلمي  املنهج 

رئيسة، هي:
)Corpus�driven approach( هة باملتون املقاربة املوجَّ

)Corpus�based approach( املقاربة القائمة/املعتمدة عىل املتون
.)Corpus�informed approach( املقاربة املستأنسة/املستعينة/املدعومة باملتون
وسنحاول يف الفقرات التالية توضيح الفروق بني كل من هذه املقاربات الثالث. 

وسيستخدم مصطلح منهجية مع مصطلح مقاربة للداللة عىل املفهوم نفسه. 
بادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إىل أن استخدام هذه املصطلحات خيتلف من باحث 
إىل آخر، كام أن الفروق بينها ليست حدية واضحة املعامل خصوصا عند التطبيق. نقول 
هذا عىل الرغم من املحاوالت اجلادة التي قام هبا الباحثون للتفريق بني هذه املنهجيات 
املستفيض  النقاش  الضوء عىل  الالحقة تسليط  الفقرات  املقاربات. وسنحاول يف  أو 

بني الباحثني يف رسم معامل هذه املنهجيات وحدود التفريق بينها.
 Lindquist, مذكور يف ،Tognini�Bonelli, 2001( وعىل كٍل فأتفق مع توقنيني
2009:10( يف أن هذه املناهج متثل متصال طيفيا ما بني متقابلني، يقع بينهام تطبيقات 

هو  كام  احلدين  بني  القرب  درجة  يف  اختالف  عىل  اللغويني  من  كثري  لدى  املتون 
موضح يف الشكل التايل:

املنهج املوجه باملتون ---------------------------------
-------------------- املنهج املعتمد عىل املتون 

باإلضافة إىل ذلك، جادل ماكنري وزمالؤه )McEnery et al. , 2006:8( يف 
أن التفريق إىل حد ما “مبالغ فيه” وأن هذه املواقف التي تنظر إىل هذه املناهج بحدية 
صارمة ينبغي النظر إليها عىل أهنا “متشددة”. ويف رأيي أهنا نظرية ال تعكس الواقع 
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التطبيقي متاما.
يسمى  ما  أو   )corpus�driven linguistics( باملتون  املوّجهة  فاللسانيات 
من  املتن  يف  الباحث  جيده  بام  ُمنقادا  فيها  البحث  يكون  باملتون  املوجهة  املذاهب 
أيضا:  وانظر   ،Tognini�Bonelli, 2000( توقنيني  ذكرت  كام  وهو  معطيات، 
النظر إىل املدونة  1435: 180( يقوم عىل  1436: 240؛ وكذلك بول بيكر  املجيول 
السياقية  أو  الداللية  أو  الرتكيبة  أو  الرصفية  أو  اللغوية  املسائل  ومالحظة  )املتن( 
والتوجه من املتن إىل صياغة فرضيات البحث وأسئلته. فاملتن يف هذا املنهج كام يشري 
االسم، يوجه الفرضية اللغوية ويقودها. والباحث يستخدم »املتن ويف ذهنه بعض 
 Tognini�Bonelli,( املتن«  عىل  اعتامدا  التحليل  إىل  ليصل  والفرضيات  األفكار 
2001،  مذكور يف Lindquist, 2009:10(. إذن فاملذاهب “املوجهة باملتون متيل 

إىل استخدام متن بطريقة استقرائية ألجل بناء فرضيات حول اللغة، وليس باإلشارة 
]أو اإلحالة[ إىل إطارات لغوية موجودة” )بول بيكر 1435: 180، ما بني املعقوفني 
زيادة من الباحث(. وقيل عن بعض اللسانيني من ذوي “اللسانيات املوجهة باملتون” 
 ”)Tognini�Bonelli, 2001:84( ”إهنم ملتزمون بـ “سالمة البيانات كال متكامال
)بول بيكر 1435: 180(. فالبيانات برمتها أساس يف حسبان اللسانيني املنتهجني هذا 
اللغوي يف صياغته لفرضيته. وهي شبيهة إىل  املنهج. والبيانات كلها معتربة لدى 
حد ما بتطبيقات النظرية املجذرة وإجراءاهتا )Grounded Theory( أو  تصميامت 
Rob� :انظر حول هذه النظرية والتصميامت( )Flexible design )البحوث املرنة 
son, 1993(. وهو ما حتدث عنه القاسمي )2014: 313( قائال: “فالباحث هنا ال 

يستخلص  وإّنام  معّينة.  بنظرّية  إيامنًا  وال  اللغوّي،  للوصف  مسبقًا  تصّورًا  يملك 
مولِّد  نفسه  فاملتن  نة”.  املدوَّ تقّدمه  كام  الفعيّل  االستعامل  عىل  مالحظته  من  نتائجه 

.)hypothesis generating( للفرضية
املعتمد عىل  املنهج  ما يسمى  أو  املذاهب  تقع  الطيف،  املقابلة من هذا  الضفة  يف 
املتون )Corpus�based( الذي يتوجه البحث فيه إىل املتن مع افرتاضات وفرضيات 
 Tognini�Bonelli,( وأسئلة حياول أن جييب عنها وحيللها ويفرسها بام جيده يف املتن

2000، وانظر أيضا: املجيول 1436: 240، وكذلك بول بيكر 1435: 180(. 
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فاملتن هنا نقطة اعتامد وليس نقطة توجيه وقيادة، وهو مرتكز الختبار الفرضية 
Togn� أيضا: )انظر  موجها  وال  هلا  موّلدا  وليس  وتفسريها  النحوية  القاعدة   أو 
“متيل  بيكر  ذكر  Lindquist, 2009:10(. وكام  ini�Bonelli, 2001، مذكور يف 

اللسانيات القائمة عىل املتون إىل استخدام املتون ألجل اختبار أو صقل }هتذيب{ 
فرضيات موجودة مأخوذة من مصادر أخرى” )بول بيكر 1435: 180(.

وبسبب أن املتن ومعطياته ليست مركزية يف التحليل اللغوي فقد ذكر بيكر )بول 
بيكر 1435: 180( أن بعضا من »اللسانيني من ذوي التوجه القائم عىل املتون اهُتموا 
بتجاهل األدلة غري املالئمة التي ال تناسب نظرية ما قبل املتون«، أي أهنم يقدمون 
أو  املتن ذا درجة متأخرة  املتن، ويعدون  به  اللغوية عىل ما جاء  النظرية والفرضية 
ثانوية تستخدم دعام للفرضية. ويف ظني أهنا شبيهة إىل حد ما بتطبيقات تصميامت 
 .)Robson, 1993 :انظر حول هذه التصميامت( )Fixed design( البحوث الثابتة
نة للعثور عىل األدّلة التي تدعم وصفه اللغوّي أو لتأثيث  إذ الباحث “يبحث يف املدوَّ
للفرضية  ممتحنة  تعد  أن  313(. ويمكن   :2014 )القاسمي،  باألمثلة”  قائمة  نظرّية 

.)hypothesis testing(
ومن املهم يف هذا اجلدل التفصيل قليال يف النقاش الذي أورده ماكنري وهاردي 
)McEnery & Hardie, 2012( يف معرض حديثهام عن هذه املذاهب أو املناهج، 
فقد ذكرا أن اللسانيات املوجهة باملتون - مع األخذ بعني االعتبار اختالف التحديد 

من باحث إىل آخر- قد تشري إىل نوعني من التعريف:
 neo�Firthian approach to  “( اللسانيات  يف  اجلدد  الفريثيني  مقاربة   �  1

.)“corpus linguistics 241

2 � املنهج املستخدم يف املتون والذي يبدأ من األسفل إىل األعىل، أو التصاعدي 

 .)top down( وليس من األعىل إىل األسفل، أو التنازيل ،)entirely bottom�up(
واملقصود باألعىل هنا هو التجريد والنظرية؛ وباألسفل االنطالق من الشاهد أو املثال 

يف املتن أرضيًة للتقعيد.

وذكر ماكنري وهاردي يف مقابل ذلك أن اللسانيات املعتمدة عىل املتون قد ختتلف 
يف تعريفها وحتديدها من باحث إىل آخر وقد تشري كذلك إىل نوعني من التعريف: 
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 McEnery & Hardie,( املتون  معطيات  يستخدم  منهج  أو  مذهب  أي   �  1

2012:241( فهو هنا يطلق عىل لسانيات املتون بغض النظر عن الفروق بينها. وأعتقد 

أن هذا معمول به بشكل أكرب لدى غري لسانيي املتون. فغالبية بحوث املتون تطلق هذه 
التسمية بغّض النظر عن املنهجية التي تستخدمها.

2 � املذهب الذي يستخدم مناهج املتون لكن ال تنطبق عليه مبادئ املذهب اآلخر 

)املوجه باملتون( وال يشرتك معه يف مبادئه. فهو هنا يعني أي مذهب يعتمد املتون وال 
يمكن عّده من النوع السابق.

ثالثا  نوعا   )McEnery & Hardie, 2012:242( وهاردي  ماكنري  وأضاف 
تستخدم  التي  وهي  باملتون،  املدعومة  أو  املستأنسة  اللسانيات  عليه  أطلقا  رئيسيا 
الشاملة  اإلحاطة  مبدأ  حتقيق  إىل  تطمح  وال  هتدف  ال  لكن  هلا  بحث  أداة  املتون 
منهج  استخدام  يقصدان  أهنام  نستنتج  أن  لنا  )total accountability(. ويمكن 
االستدالل باملعطيات يف املتون بصورة عارضة وليس أصيلة. وهذا منهج معدود 

بني املنهجني الرئيسيني السابقني.
املتون(  عىل  املعتمدة  )املقاربة  مصطلح  استخدام  أن  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 
أشمل من مقابلها )املوّجهة باملتون( وقد يعني اجلميع، خاصة ملن هم خارج ميدان 
لسانيات املتون؛ أما إذا استخدم املصطلحان جمتمعني ومتقابلني فهناك فروق دقيقة 
بينهام، لكن جيب أن نؤكد ما يراه ماكنري وهاردي من أن املبالغة ال تصمد بقوة أمام 
التفريق، بل ننظر  نبالغ يف تضخيم هذه الوجوه من  التطبيق الفعيل، وأنه جيب أال 

إليها عىل أهنا طيف متواصل بني مصطلحني.
والثري  املطول  النقاش  إىل  التفريعات  هذه  خضم  يف  ونحن  اإلشارة  املهم  من 
لدى ماكنري وهاردي )McEnery & Hardie, 2012:147�51( يف الفصل الذي 
عقداه حول هذه املصطلحات، ألهنام ينظران إىل املنهجية من زاوية أخرى تتكامل 
مع ما نوقش سابقا، ويرشح هذا الفصل موقفهام الذي ينطلق من زاوية ختتلف عام 

سبق، مع أهنا ال ترفضه.
فقد حتدثا عن املتن بوصفه نظرية )corpus�as�theory( يف مقابل املتن بوصفه 
قد  املعطيات  أن  فوّضحا   .)corpus�as�method( دراسة  أداة  أو  بحث  منهج 
وبقدر  دحضها،  أو  اللغوية  النظرية  بناء  يف  تسهم  أو  تدحض  أو  تدعم  أو  ترشح 
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اعتداد اللغوي بأحدمها )البيانات مقابل النظرية( يمكن أن نفرق بني املصطلحات 
الواردة. وإن كان يف رأيي تفريقا ليس دقيقا متاما.

للنظرية  الوحيد  املصدر  بوصفه  املتن  استخدم  هل  هي:  يؤكداهنا  التي  والفكرة 
 neo�Firthian اللغوية أم ال؟ وهذه مضادة لفكرة تشومسكي؛ أما الفريثيون اجلدد 
approach فريون أنه ال مصدر للتقعيد اللغوي غري املتن. فمصدر تشومسكي التأمل؛ 

corpus�as� املتن نظرية  أن  فاملنهج األول يرى  املتون.  الفريثيني هو  يف حني مصدر 
فرضية  أي  ترفض  التي  وهي  نفسها،  اللغوية  الظاهرة  ذاته  الوقت  يف  وأنه   theory

تستخرج مبارشة من املتن. وهي يف مقابل corpus�as�method التي ترى أن املتون 
مصدر من ضمن املصادر املتاحة )ص148(.

املتون  املعتمد عىل  املنهج  التفريق بني  أن  وقد ذكر ماكنري وهاردي )ص150( 
عن  ُنقل   corpus�driven باملتون  املوجه  املنهج  مقابل  يف   corpus�based

املنهج  “مصطلح  أن  ذكرت  حني   ،)Tognini�Bonelli, 2001:65�6( توقنيني 
املعتمد عىل املتون يستخدم لإلشارة إىل املنهجية التي تستخدم املتن لتفسري واختبار 
 ... متاحا،  املتون  يكون  أن  قبل  ُطرحت  التي  والتوصيفات  النظريات  ورشح 
املقابل  يف  املتن؛  وجود  قبل  نظريا  موجود  هو  عام  بحثا  وُيصّفى  ُيغرَبل...”  فاملتن 
“ُينظر إىل املتن ليس عىل أنه جمرد خمزن أو مستودع للشواهد التي تدعم النظريات 
املتن ]الرتمجة هنا  املثال من  تتزامن مع  املوجودة قبال بل األطروحات والنظريات 
املثال  النظرية مستقلة عن  باملعنى للتوضيح بام يناسب السياق العريب[، فال توجد 
بل املالحظة تؤدي إىل الفرضية التي تؤدي إىل التعميم الذي يؤدي إىل التضام مع 
األطروحة النظرية”. وقد عّقب ماكنري وهاردي بأن هذا التفريق ال يصمد حني 
ذاك،  ينتج  هذا  أو  هذا  قبل  هذا  أكثر من كوهنا  تدويرية  فالعملية  العميل،  التطبيق 
أي ذات اجتاه واحد. فمن الواضح أن املنهج املعتمد عىل املتون لدى توقنيني يفهم 
عىل أنه ما أشار إليه ماكنري وهاردي بـ corpus�as�method. وأن املنهج املوجه 
حال  أية  عىل   .corpus�is�theory و  الفريثيني  منهج  أنه  عىل  إليه  ينظر  باملتون 
استنتاجي  إىل أي بحث تصاعدي  ليشري  باملتون استخدم  املوجه  املنهج  فمصطلح 
يلتزم  مل  أم  التزم  سواء  خام  متن  بيانات  باستخدام   )inductive bottom�up(

بمقاربة الفريثيني اجلدد.
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وذكر ماكنري وهاردي )ص151( أن هناك باحثني يستخدمون املصطلحني دون 
تفريق، فال يلتزمون بالفرق ببينهام بل يستخدمون مصطلح املنهج املعتمد عىل املتون 
االجتاهني  بني  للتفريق  التطبيق  يف  وضوح  عدم  فهناك  كليهام.  االجتاهني  ليشمل 
استخدام  يف  األولوية  درجة  يعتمد  االثنني  بني  التفريق  أن  منها:  كثرية  ألسباب 
بيانات املتن. كام أن املنهج املوجه باملتون ال يعتمد عىل البيانات فقط، ولذلك يمكن 
القول إن التفريق بني التسميات املتعددة للمصطلحات ملتزم به لكن العربة بتغليب 

التنظري يف مقابل تغليب املنهجية اللغوية التي تستخدم املتون.
 Teubert, and Cermakova,( من زاوية أخرى، عالج تيوبرت وسريماكوفا
Togni�( املوضوع من زاوية معجمية إىل حد ما؛ إذ أكدا عىل تفريق توقنيني )2007

 corpus�based and the corpus�driven( بني املنهجني )ni�Bonelli, 2001

approaches( وذلك بأن توصف نتائج الدراسات اللغوية )ويشمل ذلك حمتوى 

املعاجم( بأهنا منهج معتمد عىل املتون إذا كان كل ما يطرح يوّثق وُيفحص بالدليل من 
املتن؛ يف مقابل ذلك توصف النتائج اللغوية بأهنا موجهة باملتون إذا تم استخراجها 
من املتن بداية ثم ُبني عليها فرضية أو حكم لغوي  أو تم إعامل العقل املثقف فيها 

لتسفر عن نتيجة لغوية )results( )ص57(.
املعتمد عىل  املذهب  أن   )Teubert, and Cermakova, 2007:58( ذكرا  كام 
standard lin� املعيارية  باللسانيات  اخلاص  النظري  اإلطار  مع  يتعامل  )املتون 
guistics(؛ فهذا املذهب يعد مكمال للسانيات املعيارية لكن ال يضيف عليها ما مل 

تره. فهو )املذهب املعتمد عىل املتون( يدعم اللسانيات املعيارية وليس مثل املوجه 
باملتون الذي يزيد ويضيف عليها )أي اللسانيات املعيارية(.  

وقد خلصا )Teubert, and Cermakova, 2007:137( إىل أنه سواء نظرنا إىل 
مفاهيميا  إطارا  أو   )theory النظرية:  من  )مشتقة  نظرية  بوصفها  املتون  لسانيات 
التصور  اللغة خيتلف عن  تقدم تصورا حول  فهي   )conceptual framework(
البيانات  اعتامدها  من  أكرب  بصورة  التأمل  تعتمد  التي  اإلدراكية  للسانيات  املعهود 
الطبيعية )نقاله عن Teubert 2005:2(. فلسانيات املتون تقوم عىل خالف ما تقوم 
عليه اللسانيات التي تعتمد التأمل واحلدس مع وجود املنهجني املشهورين: املعتمد 
عىل املتون واملوجه هبا، ويعد املنهج املعتمد عىل املتون أكثر املنهجني خمالفة للسانيات 
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 Tognini�Bonelli,( القائمة عىل غري املعطيات الطبيعية للغة. وقد عّرفت توقنيني
2001:87( املنهج املوجه باملتون بأنه هيدف إىل استخالص التصنيفات اللغوية بشكل 

منظم من تكرار األنامط والتوزيعات الشائعة التي تنشأ من اللغة يف سياقها الطبيعي. 
فلسانيات املتون تنظر إىل اللغة عىل أهنا ظاهرة اجتامعية وتركز عىل املعنى. كام ذكر 
Togni�( أن توقنيني )Crawford and Csomay, 2015:9�11 )كرافورد وكسومي 
ni�Bonelli, 2001( فرقت بينهام عىل اعتبار أن املذهب املعتمد عىل املتون يسرتشد 

بنتائج وقضايا لغوية سابقة وحمددة، فاللساين يستخدم املتن ويف ذهنه أشياء أو أفكار 
أو قضايا حمددة مسبقا. يف مقابل ذلك املنهج املوجه باملتون الذي يستخدمه اللساين 
وليس يف ذهنه قضايا حمددة؛ بل يستكشف القضايا من املتن الذي يدرسه مثل قضايا 
شيوع األنامط املعجمية أو األنامط النحوية يف متن ما. ويمكن تشبيه ذلك بالنظرية 
العلمية املجذرة التي تنطلق من امليدان بلوغا إىل التجريد أو ما تسمى البحوث املرنة 
)انظر Robson, 1993(. فالباحث إما أن خيوض غامر املتن وهو حمدد عام يبحث أو 

أن خيوضه مفتوح االحتامالت عىل القضايا حمل الدراسة.

خاتمة: 

اللغوية،  )املدونات(  املتون  لسانيات  حول  الدائر  اجلدل  البحُث  هذا  عرض 
التي  التفصيالت اإلشكاالت  منها. وعرض بيشء من  ما بني مؤيد هلا، ومنتقص 
أوردها رافضوها، وهي إشكاالت ال ختص لسانيات املتون وحدها بل تطال كل 
ميدان يستخدم املعطيات اللغوية ويعول عليها يف البحث اللغوي. كام ناقش بيشء 
من اإلجياز عالقة ذلك بالتقعيد النحوي العريب. وختم بمنهجيات لسانيات املتون 
املتعددة التي نشأت من جراء اجلدل العلمي العميق. وخيلص البحث إىل تأييد فكرة 
أن لسانيات املتون منهج معترب ال يستغني عن اللغوي وال يستغني عنه اللغوي ال 
جزئيا وال كليا، ومن ال يرى عمقه املنهجي يقبله عىل عاّلته وحدوده التي يعرتف هبا 
 ) Nelson, 2000 in: McEnery et al., 2006:131( مؤيدوها. ونتفق مع نيلسون
يف أن املوقف العدائي الذي يتبناه تشومسكي قد فقد مصداقيته يف السنوات األخرية 
 McEnery et( بحيث مل تعد أمهية املتون مثار سؤال بداية. وأشار ماكنري وزمالؤه
al. , 2006:144( إىل عدة نقاط مهمة، منها: أن املناهج املبنية عىل احلدس ليست 
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النظر إىل النوعني عىل أهنام متكامالن،  املبنية عىل املتون بل ينبغي  معادية للمناهج 
كام أن اإلفادة من املتون تعتمد بشكل كبري عىل ما يطرحه الباحثون من أسئلة بحثية 
وما يستخدمونه من أدوات ومناهج لإلجابة عن تلك األسئلة، كام جيب أن نعلم أن 
املتون ليست بالرضورة قادرة عىل اإلجابة عن كل ما نراه يف املتن، وهذه املحدودية 
يف القدرات ال ينبغي أن تكون سببا لطرحها جانبا، وأخريا تبقى املتون أداة ومنهجية 

ذات قيمة كربى يف التحليل اللغوي وكذلك يف تعليم اللغة.
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ملخص 

اللغة  يف  الضمريي  االتصال  خصائص  بعض  نبني  أن  البحث  هذا  يف  نحاول 
و  املتصل  إحالية  بناء  يف  الداللة  مركزية  عىل  نفسه  الوقت  يف  مدافعني  العربية، 
موضوعيته ، كام نبنّي أن الصورة الغنية للتطابق ما هي إال صورة داللية ترتجم إىل 
منفذ/ فاعل، منترصين يف ذلك لفكرة الضمريية الشاملة الواردة يف الفايس الفهري 
توزيعه  يف  املتصل  يفرضها  التي  التوزيعية  املتطلبات  من  جمموعة  أبرزنا  كام   ،)84(
باعتبارها خاصيات مميزة لكل لغة عىل حدة، كام نؤكد أن هناك رتبة صارمة تضبط 
توارد املتصالت يف كل من اللغة العربية و الفرنسية ، حيث تعكس هذه الرتبة رتبة 
املركبات التامة داخلها، و عاجلنا أيضا موقعة املتصل فأظهرنا أن صعود املتصل يف 
التي يفرضها  املقوالت  بناء  بعد ذلك  يليه  ثم   ، الرتكيب يكون أوال صعودا دالليا 

نسق اللغة ممّا ينعكس عىل الرتبة النموذجية يف اللغة العربية ]فعل+فا+ مفعول[.
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Summary

In this research, we try to show some characteristics of clitic 

in the Arabic language , Defenders at the same time the central�

ity of semantic in the reference clitic structure, and our objectiv�

ity. We also show that the rich image of the agrument is only a 

semantic image translated into an executor /subject, Winning 

the idea of universal clitic in Fassi Fihri (84), We also highlighted 

a set of distributional requirements imposed by the clitic in its 

distribution, As distinct characteristics of each language, We 

also confirm that there is a strict classification that controls the 

flow of clitics in  Arabic and French languages, Where the ar�

rangement reflects the order of the complete within it, We also 

processed the clitic’s position and showed that the clinic’s rise 

in the syntax was semantic first up, And then followed by the 

construction of the categories imposed by the language system, 

which is reflected on the typical arrangement in the Arabic lan�

guage [V + S + C].

تقديم

عادة ما يتجه البحث يف اللسانيات نحو استهداف املستويات العامة املتدخلة يف 
التحليل اللغوي )املستوى الصويت و الداليل و املعجمي...(، لكن ،يف مقابل ذلك، 
الظواهر  لبعض  الدراسة نحو وضع تفسريات  تتجه هذه  أن  املألوف  نجد من غري 
املصاحبة التي تؤتت للفضاء اللغوي تركيبا و استعامال، إال أن الدراسة التي نقرتحها 
ليست استثناء و إنام هي جزء من التحاليل التي تستهدف طرق توزيع املتصالت يف 
اللغة العربية مقارنة ببعض اللغات األخرى كاللغة الفرنسية والعربية املغربية، إيامنا 
منا أن كّل لغات العامل تتداخل فيام بينها لرتسم رضوبا متنوعة من االتصال والتفاعل، 
هو التداخل الذي تكون له انعكاسات عىل وضعها الرتكيبي واملعجمي عرب اقرتاض 
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بعض من الكلامت أو جعلها دخيلة برشوط االستعامل الذي تفرضه اللغة املستقبلة، 
جماالت  رسم  هيدف  حمكم  تركيبي  نسق  عرب  اجيابية  االنعكاسات  هذه  تصري  وقد 
استعامل اللغة و تنظيمها وخدمتها داخليا عىل مستوى نسقها الستجالء اخلصائص 
املميزة و املشرتكة بينها من جهة ، ومن جهة أخرى اقرتاح املنهج املقارن مبني عىل 
مبدأ تكامل املعارف و تداخلها )الفايس الفهري 1998( وانصهار املعرفة اللسانية 
التداخل  عرب  اللغوي  للدرس  املعريف  البعد  تأكيد  خصوصا  املعرفية  العلوم  ضمن 
لنجد   ،)1995 )تشومسكي  واملتاميزة  املشرتكة  اخلصائص  من  الكثري  يف  املفرتض 

أنفسنا أمام أسئلة جوهرية:

-1 كيف ترتبط املتصالت بعضها بعض داخل الرتكيب؟

-2 ما هي التعديالت الداللية التي تولّدها عىل املبنى؟ و كيف تسهم الّسامت يف 
ذلك ؟ 

هنا يطرح االتصال الضمريي )Clitics Pronoun()1( سواء يف العربية الفصحى 
أو العربية املغربية أو األمازيغية أو الفرنسية توزيعا ملكوناهتا كل بحسب اخلصائص 
التي تسمح هبا كل لغة عىل حدة، اليشء الذي يؤدي إىل إثراء الوضع اللغوي وتنميته؛ 
مع مراعاة توازناته و خصوصياته. ممّا يدفعنا نحو رضورة أن نشدد من خالل هذا 
البحث عىل فكرة االتصال الضمريي)2( باعتبارها الفكرة األساس، وندعم فرضية 
اإلجراء التحوييل الذي يمكن من رصد خمتلف التفاعالت الداللية والرتكيبية بني 
خمتلف اللغات تبعا ملا هو مقدم يف الفايس الفهري )85( و كني )Kayne )75 ، حيث 
إن املتصالت هي عبارة عن وحدات مدجمة يف عاملها، مؤكدين أن هذا اإلدماج ال 
يعود إىل اإلجراءات الرتكيبية املشددة عىل الرتكيب فقط؛ بقدر ما تعود باألساس إىل 
الدور املحوري الذي تلعبه الداللة يف ترتيبيها و تأويلها، ونحن إذ نشدد عىل دور 
الداللة يف ذلك فإننا نعترب أن املتصل الضمري ال تتم داللته إال إذا اتصل بعامله دجما و 
إحلاقا، اعتبارا هنا أن عملية النقل هي إجراء داليل يتبلور من خالل نقل املتصل من 
املوقع الذي يولد فيه إىل موقع وظيفي ، بمعنى أن املتصل خيرج من موقع ]– دور 
حموري[ إيل ]+ دور حموري[ فور إحلاقه بعامله، وهو اإلحلاق الذي يؤسس للعالقة 

الداللية التي جتمع بني الفعل و متصالته داخل نسق اللغة العربية.
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1. خصائص االتصال الضميري في بعض اللغات

تظهر  التي  املستقلة  النحو  مكونات  من  مكونا  باعتبارها  املتصالت  تتحدد 
صواتيا كجزء من كلمة مشتقة »مارانتز« )Marantz()3( )1988(، فهي عبارة عن 
ضامئر متصلة بعاملها )كتبتام مثال(، ممّا يعني أننا ال نقصد بذلك الضامئر التي تأيت 
منفصلة عنه )مها كتبا(، أي أن حتديدنا لالتصال الضمريي يستهدف باألساس كل 
الضامئر التي تلتصق بالفعل يف شكل لواحق للتعبري عن الشخص األول )املتكلم( 
كتبِت،  )املخاطب( مثل: كتَب،  الثاين  الشخص  للتعبري عن  أو  كتبنَا،  كتبُت،  مثل: 
كتابه،  كتبوا،  كتبا،  )الغائب( مثل:  الثالث  الشخص  للتعبري عن  تأيت  كتبُتْم...، كام 
الداللة،  الكلمة ووظيفتها يف  املتصالت بحسب موقعها يف  معاين  كتاهبا... وحتدد 
هي الوظائف التي ترتبط بمجموعة من السامت الداخلية اخلاصة كالعدد واجلنس، 
فاعال /  دائام  تكون  التي  التاء  مثل  ثابتة  املتصالت هلا وظائف  أن بعض  العلم  مع 

منفذا لذلك حددت نحويا كوهنا تاء الفاعل.

1-1خصائص االتصال في العربية المعيار

      تربز الضامئر املتصلة يف اللغة العربية يف موقع بعد الفعل دائام، حيث نجد يف 
هذا الصدد الكثري من الرتاكيب التي نمثل هلا عىل الشكل التايل:

1 - أ-  أعطيتكه.

     ب- أعطانيك.

     ج - أعطيتنيه.

يف مقابل ذلك نجد:

2 - أ - * أعطيتهوك.

     ب- * أعطاكني.
     ج- * أعطيتهوين.)4(

تأيت املتصالت يف اللغة العربية يف موقع بعد الفعل مبارشة، وتتطابق معه يف بعض 
السامت املحورية كالعدد واجلنس، وهناك روائز عىل ذلك، فغالبا ما يتموقع متصل 
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الفاعل )التاء( أوال قبل متصل املفعول )الكاف واهلاء( كام هو مبني يف األمثلة )1(، 
Agram� )يف حني أنه عندما يتقدم متصل املفعول عىل الفاعل فإن البنية تكون الحنة 
matical structure( و غري مقبولة دالليا كام هو واضح يف األمثلة املقدمة يف )2(، 

ونجد أن املتصالت تأخذ مواقع متباينة يف تركيب اللغة العربية، فهي حتتل مواقعها 
بحسب طبيعتها املقولية داخله، وكذلك بحسب طبيعة الّسامت التي حيملها املتصل، 
وبالنظر إىل هذه األخرية، نجد أن سمة الشخص األول تسبق سمة الشخص الثاين 
عندما يتعلق األمر باملفعول؛ بمعنى أن الصقة ضمري املتكلم جيب أن تسبق الصقة 
ضمري املخاطب التي تسبق بدورها الصقة ضمري الغائب، أما إذا اختل هذا الرتتيب 
أن  يعطي احلق يف  إىل نسق غري سليم والحن، هذا  فتتحول  فورا  البنية تسقط  فإن 
تكون املعطيات املقدمة يف )1( صحيحة، يف مقابل حلن املعطيات يف )2(، حيث ال 

حترتم توزيع سامت الشخص والقيد املبلور يف الفايس الفهري )90()5(.

الفعل + ]الصقة ضمري املتكلم [+] الصقة ضمري املخاطب[ + ]الصقة ضمري 
الغائب[

   أعطي          ] ُت  [                          ]  َك [                                    ] ـُه [

  * أعطي          ] ُت   [                        ]ـُه  [                                    ] َك [

ما نؤكد عليه، خالفا لكثري من الدراسات الفايس الفهري )90( حممد ضامر)94(، 
أن هذا االتصال ال يرتبط يف نظرنا برضورات تركيبية خالصة فقط، بل إن ذلك يعود 
تركيب  و  بناء  يف  مركزية  وأهنا  ذهنية،  وعمليات  تصورات  باعتبارها  الداللة  إىل 
األسايس  املتحكم  أن  بمعنى  إعرابية،  أو  معجمية  أو  صوتية  أكانت  سواء  األلفاظ 
تتبلور يف  التي حتملها قبل أن  الّسامت الداللية  يف توزيع الضامئر املتصلة هي طبيعة 
تركيب معني، عىل اعتبار أننا ندرك ذهنيا أن الفعل ال يمكن أن يقدم أدوارا حمورية 
إال من منطلق الرتكيب الداليل الذي تفرضه املتصالت كضامئر هلا كامل الرشوط يف 
أن تؤول عىل منفذ/فاعل أو ضحية/ فضلة، عكس ما رّوج له يف املقاربة الرتكيبية 

فاعل/منفذ و فضلة/ ضحية.

الفعل،  بعد  فيها  تولد  التي  املواقع  تستغل  العربية  يف  املتصالت  أن  األكيد  اليشء 
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فجميع املتصالت الواردة يف )1( مربوطة بالفعل وتأيت بعده، ومتثل الرتبة ]ف+ فا + 
مف1 + مف 2[ الرتبة األكثر انسجاما مع ترتيب اللغة العربية، وبالنظر إىل هذه البنية 
الداخلية للمتصالت يف العربية نجد أهنا متلك نمطني من املتصالت: متصالت ضمريية 
مرفوعة ومتصالت ضمريية غري مرفوعة، عىل اعتبار أن الطبقة األوىل حمل نقاش بني 

اللغويني وذلك فيام خيص طبيعة ونوع الّسامت املكونة هلا، فهناك أساسا توجهان:

يعترب  الذي  ضم؛  إسقاط  بفرضية  عليه  أطلق  ما  أحضان  يف  إليه  مشار  األول: 
املتصالت عالمات للتطابق؛ بمعنى أن الضامئر هي عنارص تركيبية فارغة ) أو ضم( 
متكن عالمة التطابق من تعيينها و ترخيص لضمري الفارغ من موقع الفاعل، وهذا 
التحليل نجده مبلورا عىل اخلصوص يف تشومسكي)82( Chomsky و بورر )84( 
Borer، مع اإلشارة أن هذا التحليل ينسجم مع فكرة أن املتصل ال يوجد يف موقع 

موضوع يف الرتكيب، و يدخل االشتقاق إما باعتباره الصقة مدجمة معجميا )الفرضية 
املعجمية القوية( فيكون االتصال هنا معجميا، أو بصفته رأسا ملقولة وظيفية )تطابق( 

)الفرضية املعجمية الضعيفة( فيكون االتصال هنا اتصاال تركيبيا)6(.

الثاين: فهو يدافع عن ضمريية املتصل، ويعترب املتصالت ضامئر مدجمة يف عاملها، 
 ،)90-85( الفهري  والفايس   Kayne  )75( كني  عند  واضحا  نجده  موقف  وهو 
موقع  يف  يولد  تركيبية  صريورة  عن  عبارة  كونه  التصور  هذا  يف  املتصل  يتحدد  إذ 

موضوع)7(. 

املستوى  عن  خترج  ال  املتصالت  معاجلة  أن  سندرك  معا  التصورين  مجعنا  إذا 
الرتكيبي، حتى غدا األمر ظاهرة تركيبية بامتياز، ألننا ال نجد أي دور لداللة يف تكوين 
وترتيب املتصالت حتى عندما تتصل بعاملها عىل مستوى اخلرج )output(، بمعنى 
دائرته  تركيبي مركزي ال خيرج عن  للمتصالت عىل حمور  اللغوي  التحليل  اقتصار 
مسالك  أن  تأكدنا  إذا  خصوصا  غموضا  فيه  أجد  أمر  وهذا  ذلك)8(،  له  ينبغي  وال 
الكشف عن املعنى ال تكون بصورة الرتكيب فقط، بل تتحدد بقدر ما يكون اللفظ 
منبئا باملعنى، وجتليات ذلك ال تتمركز خارج الذهن، بل هناك الكثري من العمليات 
التي تدفعنا إىل احرتام الرتتيب العام الذي يؤسس لرتكيب اللغة العربية وفق ما متليه 

آليات تكوين املعنى كام هو واضح من خالل األمثلة التالية:
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3 - أ- جاء األوالد.

     ب - جاؤوا.

     ج- * جاؤوا األوالد.

     د- األوالد جاء )وا(.

افرتض تشومسكي )82( ومن ذهب مذهبه أن العنرص الذي يظهر مرتبطا بالفعل 
التي تعنّي بواسطة عامل يملك سامت غنية يف  ليس ضمريا، بل هو عالمة للتطابق 
أننا  إال  املغربية،  كالعامية  ذلك  تسقط  أهنا  رغم  اللغات  بعض  أن  اعتبارا  ضمنه)9(، 
يف  أما  تأخر.  أو  األخري  هذا  تقدم  سواء  الفاعل  و  الفعل  بني  غنيا  تطابقا  فيها  نجد 
العربية املعيار فيفرتض أن املتصل يف )3أ( هو عالمة للتطابق ) الفتحة( التي يتطابق 

فيها )م-س( فاعل يف مجيع الّسامت، وترخص لظهور املقولة الفارغة يف )3ب()10(.

فإننا نجد معطياته منسجمة مع وضع اجلملتني )3أ( و  إذا صّح هذا االفرتاض 
)3ج(، فاألوىل ستكون الحنة لعدم وجود التطابق الغني بني الفعل والفاعل، وتكون 
التطابق، بل احلاصل هو العكس متاما، فاجلملة األوىل سليمة  الثانية سليمة بوجود 
ألن التطابق فقري، والثانية الحنة ألن التطابق غني، ممّا يؤكد لنا أن حتليل العالمة ال 
يمكننا من رصد ذلك التوزيع التكاميل بني التطابق الغني واملركب االسمي التام يف 
)3أ( و )3ج(، وعليه فإننا نعترب أن املتصل يف كل تلك األمثلة ضمري مدمج يف عامله 
الفاعل،  موقع  حيتل  ضمري  )3ج(  يف  فالالصقة   ،))93( و   )90( الفهري  )الفايس 
ويعود حلن اجلملة إىل قيد املصفاة اإلعرابية الذي ينّص عىل أن إعراب الرفع جيب أن 
يسند إما للمتصل أو املركب االسمي التام و ليس هلام معا، كام يمكن أن يعود سبب 
اللحن أيضا إىل خرق مبدأ اإلسقاط املوسع الذي يفرض أن يكون لكل مجلة فاعل، 
Complementary distri� )وقد يفيد هذا التحليل أن يكون هناك توزيع تكاميل 

bution( بني املتصل و املركب االسمي التام)11(.

إلينا هو أن حلن اجلملة )3ج( يعود إىل طبيعة  الذي نجده أقرب  التفسري  إال أن 
األدوار املحورية التي تفرضها الداللة العربية عىل الضامئر لكي تتصل بمحورها، فإذا 
اعتربنا املتصل مقولة تامة حاملة لكل األدوار التي تسند إليها، فإن ذلك يتعارض مع 
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التصورية  فالبنية  نفسه، وعليه  بالدور  يقومان  املحور بني منفذين  إمكانية مجع  عدم 
التي متنحنا إياها اللغة تفرض علينا قوانني قريبة من الداللة أكثر من الرتكيب، عىل 
اعتبار أن التعارض الداليل هو الذي جعل من البنية )3ج( بنية الحنة اليشء الذي 
يتناىف مع قيد املصفاة اإلعرابية ، اعتبارا أن هذا القيد هو يف األصل آلة واصفة للنحو 
وليس إجراء دالليا مالزما ُتستقى منه الرتاكيب اللغوية، بالنظر إىل االفرتاض الذي 
نتبناه هنا جيعل من احلركات اإلعرابية خمصصات داللية أساسية ختصص املنفذ بالرفع 
فيحدد تركيبيا بالفاعل وختصص الفضلة بالنصب فتتحدد تركيبيا بكوهنا املفعوالت.

أما فيام خيص املتصالت غري املرفوعة فإهنا حتتفظ بصورهتا يف مجيع املواقع املحورية 
التي قد تظهر فيها، لنتأمل األمثلة التالية:

4 – أ – رضب )ين(  )نا(  )نا(.

     ب – رضب )ك( )كام( )كم(.

     ج – رضب )ه( )مها( )هم(.

     هـ- رضب )ها( )مها( )هن(.

فهذه املتصالت ال تتغري صورهتا كيفام كان نوع االتصال؛ و كيفام كانت طبيعته، 
ومن خالل هذه املعطيات نستخلص جمموعة من االستنتاجات األساسية أبرزها أن 
املتصل يف اللغة العربية رضورة داللية ال يمكن أن تسبق احلدث لذلك فهي تلتصق 
أن  نجد   )4( يف  املقدمة  األمثلة  خالل  ومن  تركيبيا،  و  دالليا  فيها  ويتحكم  يسارا، 
املحور/ الفعل يقبل االتصال املتعدد الذي خيضع يف ترتيبيه لتسلسل تضبطه ضوابط 

داللية/ تركيبية. 

أنفسنا أمام نقاش أثري حول متصالت  فإننا نجد  املقارن  املعيار  إذا استهدفنا  أما 
الدارجة املغربية ، هل هي ضامئر أو عالمات؟ و إلبراز هذا املشكل ننظر يف الرتاكيب 

التالية:

5 - أ- رماه ) أرماه(.

     ب- جا معاه  ) جاء معه(.
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     ج – رمى الكره )رمى الكرة(.

     د – جا معاه الولد )جاء بصحبته الولد(.

     ن- جا مع الّراجل )جاء مع الرجل(.

     ج- جاو )جاؤوا(.

     خ - معه جا  )معه جاء(.

     ع – لوالد جاو )األوالد جاؤوا(.

     ف - جاو لوالد )جاء األوالد(.

     ق- مها جاو  )مها جاءا(.

للتطابق،  عالمة  املتصل  تعترب  التي  اللغات  من  املغربية  الدارجة  أن  اعتربنا  إذا 
كام تعترب املركب االسمي التام عبارة عن فاعل، فإننا نالحظ وجود تطابق غني بني 
متأخرا )5ع( و  أم  متقدما  أكان هذا األخري  التام سواء  املركب االسمي  و  التطابق 
)5ف( مثال. وعندما يكون التطابق فقريا تكون اجلملة الحنة سواء تقدم الفعل أو 

تأخر كام هو وارد يف الرتكيب التايل:

6 - أ - * رسم لوالد لوحة

     ب- * لوالد رسم لوحة

اليشء األكيد هو أنه يف العربية املغربية تتصل املتصالت بعواملها سواء أكانت 
املتصالت  هذه  توارد  أما  ب(،   5( و  )5أ(  يف  مبني  هو  كام  فضالت  أو  مفعوالت 
بجانب م-اس فهو أمر غري ممكن كام هو مبني من خالل حلن )6أ( و )6ب(، ففي 
الفايس  يوضح  الفاعل؟  عن  ماذا  لكن  حمققا،  املفعول  متصل  يكون  السليمة  البنية 
الفهري )90( أن الفاعل يمكن أن يكون يف الدارجة مقولة ضمريية فارغة )ضم( 
كام يف )9(. أما شكل املتصل يف هذه احلالة فهو ليس ضمريا، إنام هو عالمة تطابق 
إن  املغربية  الدارجة  أن  نخلص  وبالتايل   ،10 يف  الرتكيبي  الفاعل  مع  وروده  بدليل 
كان هلا أيضا تطابق اسمي يمكن من أن نرصد من خالله تعيني ضم، فإن هلا أيضا 
تطابق داليل قوي يمكننا من اختزال الكثري من العمليات التأويلية يف عملية واحدة، 
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و  املثنى  و  اجلمع  بني  املغربية  العامية  اللغة  توازي  إذ  اإلحالة  جانب  يف  خصوصا 
تعتربمها مقولة واحدة )5ق(، و بالتايل يمكن أن نحكم أن العامية املغربية ال متلك 
يف منظومتها الداللية شيئا اسمه املثنى، فكلام زاد العدد عن واحد اعترب األمر مجعا. 

وهذا اإلسقاط اإلحايل يقودنا إىل وضع تفسري مفاده أن التطابق اإلحايل يوجد 
يف املفعوالت باعتبارها ال ختضع لإلرشاف املبارش من طرف الفعل عكس الفاعل 
الذي يفرض وجوده بالقوة من منطلق أن لكل فعل فاعل يقوم بإنجازه، وتعد عملية 
اإلنجاز هنا مهمة جدا ألهنا تساهم يف بناء النسق الداليل وفق آليات التوزيع التي 
تفرضها طبيعة السامت املتضمنة يف املقوالت؛ ممّا جيعل من الرتكيب بنية سليمة، بينام 
التطابق غري اإلحايل املوجود مع الفاعل ينسجم مع الطبيعة املقولية له باعتباره خيضع 
لإلرشاف الداليل من طرف مقولة الفعل، بمعنى أن اإلسناد املحوري الذي يفرضه 

الفعل عىل مقوالته يدفع نحو رضورة وجود منفذ للحدث بالقوة)12(.

2 – خصائص االتصال في الفرنسية

يمكن إثبات املتصالت يف الفرنسية من خالل نواحي متعددة، هذه النواحي التي 
اعتبار  يمكن  جهة  فمن   ، للكلمة  النحوية  بالنظرية  أساسا  مرتبطة  اعتبارها  يمكن 
 je te( مبارشين  غري  يعتربان  واملتصل  الفعل  حيث  حاالت  يف  توابع  املتصالت 
donne(، ومن جهة أخرى فإن هذه املتصالت ختلق لنفسها مواقع تكون من خالهلا 

مربوطة بالفعل)in+croy+able( ، ومن جهة ثالثة فإن التوافقات بني مواقعها هي 
التي تنتج مواقع خاصة سواء من حيث التطابق أو من حيث الرضورات الرتكيبية، 
عىل اعتبار أن الفرنسية تطابق بني الصورة والرصفة التي يمكن اعتبارمها متناوبان. 

لنتأمل البنى التالية:
.jean connait mon frère � 7

.jean connait nous � 8

. jean nous connait *� 9

يف  كام  الفعل  العادي،  بالشكل   ، الفرنسية  يف  اس(   - )م  املبارش  املوضوع  يتبع 
)7(، أما إذا كان املوضوع متصال، فإن السياق املطابق لذلك يكون الحنا كام يف )9(، 
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فيجب أن يكون املتصل عىل يسار الفعل وهي خاصية مميزة لطبيعة توارد املتصالت 
مع الفعل يف الفرنسية )13(.

.jean les connait � 10

.présentez – les� moi � 11

.jean mes amis connait *� 12

.présentez – tes amis�moi* � 13

أن مواقعها تكون  باعتبار  ترد يف صيغة األمر  املتصالت  أن هذه  بالذكر  اجلدير 
مشغولة بواسطة املركب االسمي، ففي نموذج املتصالت الفرنسية نجد أهنا تتألف 
االسمي  املركب  ثانيا  قوية،  كصورة  االسمي  املركب  أوال  األقل:  عىل  جزأين  من 
كمتصل موضوع املبارش، ونعتقد أن امليزة األوىل تكمن يف أن املركب االسمي يكون 
إذا  و   ،)11-10( املعطى  يف  واضح  وهو  املبارش،  املوضوع  متصل  مع  موازاة  أبعد 
مواقعها  يف  ترد  مل  املركبات  أن  اعتبار  عىل  الحنة  تكون  البنية  فإن  اخلاصية  عكسنا 
األصلية، كام ندرك أن متصالت املوضوع املبارش وغري املبارش تعتربان بمثابة متمامت 
للتوزيع مع املركبات االسمية التي تكون أبعد. إال أن التفسري الذي يمكن أن نقدمه 
تركيبية جتعل من  لغة  فهي  ذاته،  الفرنسية يف حّد  للغة  الداللية  بالطبيعة  يرتبط  هنا 
)le , la , te...( مقوالت إحالية تامة، وهي عملية تقتيض أن يكون لكل واحد منها 
داللة تامة تفرض حضورا يف التوزيع العام لألدوار املحورية التي تسند إليها بالنظر 
إىل طبيعة السامت التي تؤرش عليها، لذلك فإن توزيعها بالشكل املعروف يف الفرنسية 
ال خيضع بشكل كبري إىل طبيعة املواقع، بل ما جيعلها متموقعة أمام الفعل هي سامهتا 
الداللية املمنوحة هلا يف التصور الداليل العام ملتكلمي الفرنسية، ولن نغمز بالقول 
أن ذلك يستجيب للرتتيب العام الذي حيوسب اللغة الفرنسية كلغة معيارية. و عليه 
فإن املقاربة الرتكيبية وحدها تبقى قارصة عىل فهم  وتفسري توزيع املتصالت فيها إذا 
هي مل تنطلق من الداللة يف تأويلها؛ ألننا نعترب أن املواقع املتحدث عنها يف الرتكيب 
هي مواقع للمعنى قبل تكون للنحو، فالنحو آلة واصفة للمعنى من منطلق أنه يقوم 
عىل مسلامت جتعل من املنفذ فاعال ينجز الفعل و الفضلة مفعول به يقع عليه فعل 
الفاعل. وعليه فإن املعنى حيمل يف نظرنا جمموع القيم املعنوية التي حتدد املوقع الذي 
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حيتله كل متصل داخل شبكة العالقات التي ترتجم يف الرتكيب. لنتأمل السياقات 
التالية:

. je te le présente � 14

.je le présente � 15

بالنسبة   ، الفعل و املفعول، فالنحو  تبدو هذه الرتاكيب بسيطة من حيث متوقع 
مع  متواردة  وهي  ترصد  حينام  املتصالت  تصنيف  فهم  من  يمكننا  املعطيات،  هلذه 
إىل  لذلك حيتاج  للمتصالت،  املقابلة  املعنوية  القيمة  تفسري  يعجز عن  لكنه  الفعل، 
تأليف  يسم  املعنى  كان  أن  فبعد  ثمة  ومن  اللحن،  مأزق  من  خترجه  داللية  نظرية 
املكونات  خمتلف  بني  تربط  داخلية  عالقات  رهني  سيصبح  فإنه  نفسها؛  املفردات 
والعنارص املكونة له، حيث تستقل بحسب وضعها داخل النسق املبني يف 14و15 )14(.

.jean te le connait* � 16

الداللية  اخلصائص  بعض  يف  تشرتك  بسيطة  لواصق  الفرنسية  يف  فاملتصالت 
التي بموجبها تعمل عىل جلب الفعل، عىل الرغم من وجود بعض املتصالت التي 
تكون مؤثرة بشكل كبري يف الفعل، وعليه فإن املتصالت يف )14( و)16( هي مربوطة 
بالفعل وفقا لألدوار العادية التي تأخذها، و متوقعها يكون بحسب القواعد البسيطة 
املتصالت،  هذه  تتطلبها  التي  الرتكيبية  االسرتاتيجيات  أيضا  وبحسب  للرتكيب، 
فالنقطة األساس هي أن املحور/ الفعل حيتاج إىل متصل كيفام كان منفذ/فاعال أو 
به،  ملحق  مكان  يف  تستقل  جيعلها  الفعل  مع  األخرية  هذه  فتوارد  فضلة/مفعوال، 
تركيبية  أو  تكون داللية  قد  التي  بينها  فيام  العالقات  تكون شبكة من  بعد ذلك  ثم 
أو رصفية بحسب طبيعة الّسامت املكونة للمتصل يف عالقته بالفعل، فهذه السامت 
يمكن جتزيئها لتمكننا من رصد طبيعتها الداللية و املقولية و اإلحالية، وعليه فإن 

ترتيب املتصالت يكون حمددا بطريقة صارمة)15(.

 Object( 1 متصل فضلة/مف +)Subject pronoun( متصل منفذ/الفاعل -
 )verbe(الفعل + )Object pronoun 2( 2 متصل فضلة/ضمري مف +)pronoun 1

وعليه، فإن متصالت الفاعل تكون تابعة للفعل برتتيب حمكم و صارم، حيث 
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إن تقدم املفعول الثاين عن األول أو تقدم الفاعل عن املفعولني يؤدي ذلك إىل حلن 
البنية يف اللغة الفرنسية.

.je le te présente * � 17

.le je te présente *� 18

إذا تبع ضمري الفاعل الفعل يكون من الرضوري أن حيرتم أو خيص برتتيب معني، 
وهو تصنيف الضمريين األولني يف التخريج، بمعنى أن متصل الفاعل يف الفرنسية 
يأخذ أحد املوقعني األولني، وهذا ينسجم مع الطبيعة الرتكيبية للغة الفرنسية التي 
متيل إىل اللغات الرتكيبية التي توحد بني أجزائها املقولية عن طريق اجلمع بني الفعل 

واملتصالت بشكل تسلسيل صارم.
.jean nous le donne � 19

إذا ما نحن قارنا بني املتصالت سنجدها، باإلضافة إىل ذلك، حمصورة يف بعض 
تعترب  أدناه  املقدمة   )me( الئحة  من  جمموعة  مثال  ذاهتا،  للغة  االعتباطية  احلاالت 
أن نستعملها فاعل  فواعل مبارشة، وقد تكون فواعل غري مبارشة، لكن ال يمكن 

مبارش وغري مبارش يف الوقت نفسه، وهذا ما يفّس حلن البنية التالية:
.je me te présente *� 20

.je me présente a jean *� 21

.je me lui présente *� 22

وهبذا يمكن أن نرصد الئحة الفواعل يف الفرنسية و املخصصة أساسا للشخص 
أول و الثاين و الثالث عىل الشكل التايل:

)Me ; te , se , nous , vous الشخص األول و الثاين....................(.
)la , le , les الشخص الثالث املبارش ......................................(. 

)Lui , leur الشخص الثالث غري املبارش.......................................(. 

تقرتح الفرنسية نظاما خاصا عىل املتصالت الدالة عىل املمنوح )lui( يف عالقة 
ذلك بالشخص األول )je( و الشخص الثاين )te( ، إذ تفرض الرتاكيب التالية:

.je le lui donne � 23
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.je te lui donne � 24

 )lui( للممنوح  خاصة  صيغا  متلك  الفرنسية  اللغة  أن  نؤكد  أن  الواضح  من 
تدفع  آليات  وفق  يترصف  لكنه   ،)te( )le( املرافقة  األخرى  املتصالت  عىل  زيادة 
نحو البحث يف علة متوقعه الداليل بعد وقبل املتصل املنصوب الفاعل، فعندما يأيت 
املمنوح بصيغته اخلاصة املتفردة فإنه يتموقع بعد املفعول)23(، وعندما يأيت يف صيغته 

العادية فإنه يسبق املفعول )24(.)16(

ونخلص بعد هذا إىل التعميم التايل بخصوص اللغة الفرنسية:

العامة،  الداليل  بالفعل بواسطة عمليات اإلسناد  املتصل مربوطا مبارشة  يكون 
لكنها حتتاج إىل عالئق تركيبية أخرى لكي تكون جماورة، فهي تعمل عىل ملء إسناد 
أو  منفذ/الفاعل  سواء  األصلية  مواقعها  لتأخذ  توابع  أهنا  اعتبارا  إال،  ليس  املعنى 
فضلة/املفعول يف اخلرج الرتكيبي الذي نعتربه واجهة داللية ترتجم توافقات املعنى 

مع العنارص الرتكيبية املحققة له.

-3 المتصالت بين النقل و اإلسناد الداللي

3-1 افتراض النقل

تعتربه وحدة  الفرنسية  اللغة  للمتصل يف  الرتكيبية  املقاربة  أن  إىل  سبقت اإلشارة 
مستقلة، فهو، يف هذا االفرتاض، بمثابة الصقة خاصة ألن فواعل األفعال ال تكون 
فيها مواقع متوقعة بعد الفعل، فهذه االستقاللية يف اختاذ املواقع هي التي متنح املتصل 
حرية أكرب، وبالتايل فهي مواقع نمطية بوضعها أمام الفعل، وهذا يدل عىل أن الفعل يف 
الرتتيب اخلطي ال يعكس وضعه يف الرتكيب، بمعنى أن الفعل ليس يف موقعه األصيل، 
وعليه فإن املتصل حمدد بصعوده يف الرتكيب مللء الفعل بمتصل يعرفه، وقد اقرتح كني 
)75( أن املتصل )le( يف الفرنسية يف املثال )14( يولد من موقع املفعول، حيث يمكن 
هلذا املوقع أن يكون مملوءا بواسطة املركب االسمي التام، و من ثمة يعمل إىل االنتقال 
إىل موقع ملحق إىل يسار الفعل، و عليه فإن املركب االسمي ]le + présente[ ترشف 
عليه املقولة املعجمية ‘فعل’، و بام أن املفردات املعجمية هي التي يمكن أن تدمج يف 
فإنه سيفرز بعض خصائص  أنه كذلك  يعد كلمة، وبام  املركب  فإن هذا  املوقع،  هذا 
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بناء الكلمة)17(. فاالفرتاض األساس يف هذا التحليل هو وجود توزيع تكاميل )18( بني 
املركبات االسمية و الضامئر، و هذا ما يفس حلن اجلملة التالية:

.je le présente jean *� 25

أن  اعتبار  عىل  النقل،  نظرية  إطار  يف  طبيعية  إجابة  هلا  نجد  وغريها  األسئلة  هذه 
تكاميل،  توزيع  يف  يوجدان  العربية  أو  الفرنسية  يف  سواء  واملتصل  االسمي  املركب 
بمعنى أهنام يتنافسان عىل موقع حموري ) إعرايب( واحد، وبام أن املتصل يولد يف موقع 
مفرغ مقوليا بواسطة الفعل، فإن ذلك يلبي متطلبات التفريع املقويل للمحور من جهة، 
ويأخذ الدور املحوري بواسطة املحور نفسه من جهة أخرى، باإلضافة إىل ذلك وجود 
قرينة مشرتكة بني املتصل وبني موقع املركب االسمي الذي أخاله. فرتكيب املتصالت 
إىل مواقع أخرى  فيه  تولد  الذي  املوقع  آلية صعوده من  ينبني عىل  الفرنسية  اللغة  يف 
بمالءمته  مرشوط  املتصل  فصعود  وبالتايل  استقالهلا،  يف  احلسم  يتم  حيث  وظيفية، 
للفواعل و املفعوالت، وهناك خاصية أساسية للمتصالت يف الفرنسية أهنا تعرب عن 
وهي  استقالهلا  عن  تعرب  العربية  يف  املتصالت  أن  حني  يف  مفصولة،  وهي  استقالهلا 

متصلة بفعل معني، ولتوضيح ذلك ننظر إىل املعطى التايل:

]je[        ]te[        ]le[        ]donne[ 26-

            ]أعطي[          ]ُت[        ]ـَك[        ]ـُه[      

قد نرصد من خالل هذا املعطى أن املتصالت يف اللغة العربية تأيت بصورة معكوسة 
ملا هو عليه األمر يف اللغة الفرنسية، حيث تأيت املتصالت عىل يسار الفعل سواء أكانت 
هذه املتصالت فواعل أو مفعوالت. أما يف املعطى العريب فيظهر هذا الرتتيب بصورة 
معكوسة، إذ ترد املتصالت يمني الفعل، فإذا كنا نرصد أن هذه املتصالت سواء أكانت 
قبل الفعل أو بعده تتموقع بحسب طبيعة اللغة، فإهنا تتسلسل يف ترتيب حمكم مؤسس 
عىل سلميات من املواقع املسندة لطبقات املتصالت، بمعنى أن سلميات اإلسقاطات 
الوظيفية باملتصل هي التي حتدد الرتبة التسلسلية للمتصالت، اعتبارا أن متصل الفاعل 
)je( يرد يف املثال الفرنيس قبل متصل مف1 )te( الذي يعترب مفعوال غري مبارش، ومع 
ذلك يمكن اعتباره هدفا، ثم هناك مف 2 الذي يرد بعدمها )le( الذي هو بمثابة حمور، 
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و  الداليل  الدور  ينتقل إلعطاء  الذي  الفعل )donne(، هذا األخري  يأيت  وبعد ذلك 
املحوري لكل العنارص املتصلة التي ترد معه. 

يرصد هذا الرتتيب يف اللغة العربية بصورة معكوسة، إذ يرد الفعل )أعطي( أوال 
ثم  )ك(،   1 فاملفعول  )ت(،  أوال  الفاعل  تباعا،  بصحبته  املتصالت  ترد  ذلك  وبعد 
2)هـ(، وبالتايل نجد أن اللغة العربية إىل جانب الفرنسية و العامية  متصل املفعول 
املغربية و األمازيغية كّلها حترتم الرتتيب املنطقي لتوزيع املتصالت وفق نظام وترتيب 
حيرتم اخلصوصية الرتكيبية للغة يف حّد ذاهتا هي: ]فعل + فاعل + مفعول[، والبنيات 
املستوى اخلطي ال  فاختالفهم عىل  يظهر ذلك،  لغة عىل حدة  املقدمة أعاله يف كل 
يعكس اختالفهم عىل املستوى الرتكيبي، خصوصا  معاجلتها بعد النقل )19( باعتباره 
اآللية التي نكشف من خالهلا أن اختالف هذه اللغات هو عىل املستوى اخلطي فقط، 
أما يف املستوى الرتكيبي فإن البنيات تكون منطلقة من أصل واحد للبنية، ممّا يفس أن 
املعطيات التي تسند يف الرتكيب تنطلق من التأويل الداليل الذي يبنى عىل مستوى 

الذهن.

3-2 – التوليد الداللي للمتصالت.

اجلزء  أن  الوسائط(  و  املبادئ  نظرية   ( التوليدي  النحو  يف  افرتاض  هناك  كان 
الرصيف من الكلمة يبنى يف الرتكيب، و الضابط هلذا البناء هو مبدأ املرآة )20(، بمعنى 
أنه إذا كان الرتتيب الرصيف لبنية معينة يتخذ صورة ]ف +فا +مف[، فإن العمليات 
هناك  كان  االفرتاض،  هذا  جانب  إىل  نفسه؛  الرتتيب  هلا  يكون  أن  ينبغي  الرتكيبية 
افرتاضان آخران مرتبطان بتوليد الضامئر املتصلة، األول يعترب أن الضامئر إسقاطات 
ملقوالت وظيفية؛ أي أن هذه اللواصق الضمريية مولدة يف التطابق. أما االفرتاض 
الثاين فنجده عند كني والقائل بأن املتصالت يف ]رضهبم[ مثال تولد يف مواقع حمورية، 
عىل اعتبار أنه إذا كان املتصل فاعال سيولد يف موقع الفاعل، وإذا كان مفعوال سيولد 
يف موقعه، فالفعل يصعد إىل الرأس وستصعد ) هم( إىل الرأس نفسه لتلتصق بدورها 
بالفعل عن طريق الدمج وليس يف موقع خمصص، فهي إسقاطات عالقية تتولد يف 
موقع املركب احلدي ) م حد( رأس وإسقاط أقىص، فليس هناك مشكل يف أن يصعد 
إىل الرأس ويفحص إعرابه، ويصعد بذلك إىل الزمن ثم إىل التطابق ونحصل عىل 
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اخلرج )رضهبم(، وهذا خيرق قيد املرآة ألن اخلصائص الرتكيبية ال تعكس خصائص 
البنية الرصفية.

املشكل هو أن الربنامج األدنى يف النحو التوليدي يقوم عىل فكرة أن العمليات 
ال  الرتكيب  أن  بمعنى  صوايت،   - الرصف  اخلرج  بالرضورة  تعكس  ال  الرتكيبية 
املرآة، يف  تأويل مبدأ  إعادة  ينبغي  إذن  للواصق،  الزمني  أو  الرتتيب اخلطي  يعكس 
إطار الربنامج األدنوي، فهو قيد عىل الرتتيب اخلطي لبنية الكلمة، فكيف نخرج من 

هذا املشكل؟

عىل  احلاسويب،  النظام  يف  وليس  املنطقية  الصورة  يف  يوجد  الرتتيب  أن  نقرتح 
اعتبار أن النظام احلاسويب نظام لفحص السامت وليس نظاما للرتتيب اخلطي، ألن 
املقوالت الوظيفية مل تعد إسقاطات للمواد الرصفية، بل أصبحت متثيال لسامت داللية 
جمردة، إذن فالصورة الصوتية يف هذا املستوى ترصد الرتتيب الزمني للعنارص سواء 
أكانت متصالت أم كلامت، يف حني أن التمثيل داليل للعالئق القائمة بني مكونات 
االشتقاق تكون عىل مستوى الصورة املنطقية، اعتبارا أن الرتكيب أصبح حيدد مقولة 
الكلمة حتى يتم التعرف عىل سامهتا نظام وضام ألبنية رمزية؛ إىل أن اندماج متصل 
من املتصالت يف الرتكيب يبقى متوقفا عىل البنية الداللية للمتصالت نفسها، بمعنى 
ما  بنية  وصف  فإن  لذلك  كبنية،  لوجودها  الوحيد  املربر  هو  معنى  عىل  داللتها  أن 
املتصل  تامة يفرضها  بنية  باعتباره  املعرفية إال  الداللة  وحتليلها ال يمكن أن يقع يف 

عىل مضمون تصوري داليل.

3-3 - ترتيب المتصالت في التركيب

دائام  العربية  اللغة  املتصالت يف  أن  الرتكيبية نجد  الناحية  املشكل من  إىل  نظرنا  إذا 
ما تقع بعد الفعل، رغم أن تسلسلها خيضع لرتتيب معكوس ملا يوجد عليه يف اللغات 
األخرى خصوصا الفرنسية، ويمكن أن نعلل أن اللغة العربية لغة من نمط ]فعل + فاعل 
+ مفعول[، عىل اعتبار أن توزيع و ترتيب املكونات التي تأيت بعد الفعل ختضع لقيود 
متباينة  آليات  تستخدم  للمتصالت  التوزيعية  الطبقات  أن  الرغم  عىل  صارمة،  ترتيبية 
إلشباع رضورهتا يف النقل، متاشيا مع أن املتصل يولد يف املوقع الذي يظهر فيه يف البنية 
السطحية ملحقا بالفعل، وأن الفروق السطحية بني املتصالت ترجع إىل االستعامالت 
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املختلفة لنفس اآلليات التي تستعمل يف اشتقاق البنى الفعلية، وبالتايل فإن حتديد الرتبة 
املحدد يف اللغات يكون بحسب طبيعة  السامت الداللية الداخلية يف املتصالت.

نفسه  الرتتيب  املتصالت هو  ترتيب  أن  يبينوا  أن  اللسانيني  لقد حاول عدد من 
للبنية.  واحدا   أصال  هناك  أن  فرضية  من  بالطبع  انطلقنا  إذا  اللغات،  خمتلف  يف 
فهناك قيود عىل هذا الرتتيب ترد يف املركبات الفعلية كام هو مبني يف )1 أ( و ) 1ب( 
أ( و )2 ب( و )2 ج( يعود إىل عدم مراعاة  الواردة يف )2  البنيات  أما حلن  أعاله، 
ترتيبا  تفرض  التي  هي  السامت  طبيعة  فإن  وعليه  األول،  الشخص  سامت  توزيع 
من  انطالقا  إليه  نصل  أن  يمكن  السامت  هذه  وتوزيع  للمتصالت،  بالنسبة  خاصا 
سلمية حمددة نحتكم إليها دالليا، و نحتكم إليها أيضا لرصد توزيع وترتيب دقيق 
للمتصالت التي ترد مع الفعل، فهندسة ترتيبها وتوزيعها ال يمكن، بأي حال من 
األحوال، أن خيرج عن النطاق العام الذي حتدثنا عنه سابقا، إذا كانت اللغة العربية 
تتيح مجيع اإلمكانات يف رتبتها، فإن رصفة التطابق هلا دور كبري يف التأويل، مثال ما 
يصوغ وجود املنفذ إىل يمني املحور هو التطابق الغني املدمج يف املنفذ نفسه، و إال 

فسيكون العكس.

4 - افتراض الفاعل المدمج

4-1 الدمج أو االتصال

يرتبط موقع الفاعل بمشكل حتديد رتبة مكونات اجلملة، ويف هذا اإلطار حاولت 
االختالفات  وتوسيط  الشتقاق  املشكل  هذا  مقاربة  التوليدية  األعامل  من  العديد 
الرتبية بني املتصالت. ففي هذا اإلطار نجد أن النحاة القدامى قسموا الضمري إىل 
متصل و منفصل)21( ، ويكون ضمري الفاعل منفصال يف رتبة فاعل فعل كام يف )25(، 
ويكون متصال يف رتبة فعل فاعل كام يف )27(، وال يمكن أن يأيت املنفصل متصال يف 

رتبة فعل فاعل كام يف )28(.

25 - أ- أنتام لعبتام.

      ب- أنتم لعبتم.

27 - أ- أعطيتام.
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      ب- أعطيتم.

28 - أ- * أعطيتام أنتام.

      ب- * أعطيتم أنتم.)22( 

و  بعامد  يستعينان  أهنام  نجد   )27( يف  املتصلني  تأمل  عىل  عملنا  إذا  أنه  املالحظ 
رصفة متصلة )أن+ متا( و )أن+ تم(. ويف غياب هذا العامد فإن الالصقة الضمريية 
تتصل بالفعل، وعليه فإن التطابق الغني، من الناحية الرصفية، ضمري بالفعل و ليس 
جمرد عالمة رصفية تعاين الضمري الفارغ، وهلذا فإن التطابق الغني ال يمكن أن يرد 

مع الضمري املنفصل لتنافسهام معا يف احتالل موقع الفاعل. 

ويف إطار نظرية الربط نجد حجة أخرى عىل ضمريية التطابق الغني من خالل 
رصد البنى يف )26( ، حيث نجد أن الضمري املدمج/ التطابق الغني يترصف مثل 

الضامئر يف احرتامه للمبدأ )ب( من نظرية الربط.)23( 

29 -أ- الطالبات ]وصلن[.

     ب- * ]وصلن الطالبات[.

فالضمري حّر يف مقولته العاملية كام هو مبني يف )29(، واملركب احلدي )الطالبات( 
يوجد داخل مقولة الزمن العاملية و هذا ما يفس حلن البنية )ب( يف 29.

تدل احلجج التي قدمناها عىل أن التطابق الغني املدمج يف الرتبة فعل فاعل هو 
الذي حيتل موقع الفاعل وليس الضمري الفارغ، وهذا يدعم حتليل الدمج الذي يقول 
بصعود متصل الفاعل إىل الزمن ليمحو إعراب الرفع من خالل االندماج يف الفعل، 
هذا إىل جانب أن اشتقاق رتبة فعل فاعل مفعول ال يرتبط يف العربية فقط بسامت 
الفاعل، ولكنه يرتبط أيضا بسمة الفعل الزمنية التي ينتقل الفعل إليها، أما العنرص 
هي  إذن  الزمن  مقولة  فسامت  الزمن،  يف  جمسد  فهو  السامت  هذه  بني  يوحد  الذي 

تؤدي الدور األساس يف حتديد الرتبة يف اللغة العربية )24(.

وهبذا فإن حتليل الدمج يمكننا من تفسري حلن اجلملتني اللتني يتوارد فيهام الضمري 
املدمج مع الضمري املنفصل يف )28(، والالصقة الضمريية يف )27(، ألهنا تتضمن 
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تنبؤات  إعطاء  عىل  يعمل  الدمج  حتليل  فإن  وبالتايل  ضم،  القيمة  ذات  محل  صفة 
خاصة بصدد الّسامت التي جيب أن تتألف يف الالصقة لكي تصبح ضمريية، وبالتايل 

فإن قوة السمة الداللية التي حيملها الفاعل تعطيه األولوية يف الدمج.

لكننا نرى أن كل الوحدات اللغوية ال وزن هلا دون أن ُتسند بدور داليل تؤديه، 
واملتصالت جزء من هذا النسق العام الذي جيعلها عبارة عن وحدات داللية تامة 
اإلحالة و شاملة لكل اخلصائص التي تفرضها اللغة عىل مقوالهتا، مما يؤكد لنا أن 
الدمج فيها ال يعكس بصورة تركيبية، بل الدمج الذي نستهدفه هنا هو دمج داليل 
يساعدها يف رسم معنى معني حمال عليه دالليا وتأويليا، لذلك فإن دجمها عىل يمني 
الرتكيب عىل نقل تفاصيله  الرتكيب هو دمج داليل حمض يعمل  الفعل يف  أو يسار 
املقولية ويؤوهلا نحويا بجعل ضمري الشخص1 فاعال و ضمري شخص 2 مفعوال به.

فكل عبارة إذن تفرض صورها اخلاصة يف جماهلا، و بناء عىل هذا نعترب أن املتصالت 
هي وحدات معنوية تتكون من قاعدة داللية حتتوي عىل شبكة من السامت األولية 
)primitive( البسيطة التي ال تقبل املزيد من االختزال. وهي السامت التي جتعل من 
املنفذ/ الفاعل خيتزل يف ضمري الشخص األول مثال، ثم إن هذا الضمري حيمل مقولة 
الفعل  املتصالت بجانب  أن متوقع  نستنتج  لذلك  والفرنسية معا.  العربية  حمددة يف 

يعكس الرتبة املعيارية للغة التي نشأ فيها.

4-2 التطابق

بالنظر إىل السامت الداللية  العربية بنموذجني خمتلفني  التطابق يف  تتميز لواصق 
املخصصة هلام، ومها التطابق الغني و التطابق الفقري كام هو باد من خالل املعطيات 

التالية:
30 - أ- جاء الطلبة.           ]م حد + ف + تط[

      ب- الطلبة جاؤوا.       ] ف + تط + م حد[
       ج- جاؤوا.                  ] ف + تط [

التطابق يف سمة )اجلنس( فقط، ويف حالة  البنية فاعل فعل يكون  فحينام تكون 
فعل فاعل فإن التطابق يكون يف كل السامت)اجلنس؛ العدد؛ شخص(، وهذا يفس 
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أما )30أ( فنجد تطابقا  التطابق احلاصل يف )30ب( يف سمتي اجلنس والشخص، 
التطابق يف )30ج( السامت نفسها  يف سامت )اجلنس والعدد والشخص(، ويملك 
التي نملكها يف )30ب(، وعليه فإن التطابق الفقري يكون ضعيفا يف التخصيص، يف 
حني أن التطابق الغني يكون تاما من حيث التخصيص، وبناء عليه فإن الفرق بني 
التطابق الغني والتطابق الفقري يكمن يف الفرق يف سمة العدد، فالتطابق الغني يوسم 

بـ  ]+عدد[، أما التطابق الفقري فهو مالزم للسمة ]- عدد[.

جل  أن   )86( الفهري  للفايس  تبعا  نستنتج،  أن  فيمكن  كذلك  األمر  كان  فإذا 
أن  كام  فاعل،  النحوية  الوظيفة  تأخذ  فهي  وبالتايل  إحالية،  الفاعلية  املتصالت 
أن  العلم  مع   ،2 1 ومف  نحوية مف  تأخذ وظيفة  و  إحالية  الفاعلية  اللواصق غري 
العلم  مع  هذا  الفعل،  فاعل  جنس  تعيني  يف  وظيفتها  تتحدد  األخرية  الطبقة  هذه 
يف  أساسيان  عنرصان  ألهنام  العدد،  من  أهم  اجلنس  و  والعدد  الشخص  سمتي  أن 
ها  حتديد إحالية املتصل، ذلك بالنظر إىل قوة الرصفة يف اللغة العربية حيث يتم َعرْبَ
إسناد اإلعراب يف الرتكيب الظاهر داخل خمصص الزمن، وبذلك فال حاجة لصعود 
الفاعل إىل خمصص التطابق يف الصورة املنطقية ألخذ اإلعراب)25(، هذا الزعم جيعلنا 
نميز أن الفرق البسيط بني العامية املغربية و الفصحى يكمن فقط يف رتبة العنارص 
اسمي  مركب  من  مكون  السلسلة  رأس  أن  نجد  الفصحى  ففي  للسلسلة،  املكونة 

إحايل مكون من ضمري مبهم، يف حني أن العامية املغربية عكس هذا الرتتيب)26(.

31 - أ – تكلموا لوالد.

       ب- تقرقبو السطوال.

و بناء عليه، وتبعا للفايس الفهري )90( )93( )96(، نؤكد أن التطابق الضمريي 
/ الغني ، عىل األقل يف العربية خمصص بسمة ]+ عدد[ أساسا، يف حني أن التطابق 

غري الضمريي / الفقري خمصص بسمة ]- عدد[.

5 - اشتقاق الّسمات و موقعها في التركيب

5 - 1 – اشتقاق السمات

أن  يمكن  سابقا  تناولناها  التي  احلاالت  مجيع  أن  إىل  نشري  سبق،  ما  خالل  من 
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العلم أن  نرصد وجود تطابق بني الفعل وفاعله يف الشخص والعدد واجلنس، مع 
العدد واجلنس يشكالن طبقة داللية طبيعية من العنارص، كام يمكن أن نرصد متايزا 
بني العدد واجلنس من جهة، وبني الشخص من جهة أخرى، فالعدد واجلنس سمتان 
ذواتا طبيعة اسمية، عىل عكس الشخص الذي يعّد سمة مالزمة لألفعال، وبالتايل 

يمكن اعتبارها سمة إشارية هلا دور أسايس يف التأويل الزمني.
32 - أ- أنا جلسُت.

      ب- أنت جلسَت.
      ج - * أنا جلس.

إذن، فاألكيد هو أن سمة الشخص تدخل يف الداللة الزمنية للفعل؛ ويمكن أن 
نعترب هذا بمثابة قيد يفرض تطابقا بني املتصالت والفعل يف هذه السمة، و هذا يبدو 
معاكسا ملا هو عليه األمر يف الصفة مثال، فهي ليست مؤولة زمنيا بكيفية حمددة، حيث 
ال تبدو سمة الشخص واضحة من خالهلا، وبالتايل فإن االختالف بني الصفة والفعل 
يمكن حتديده يف وجود أو عدم وجود سمة الشخص يف الفعل والصفة، فالفعل ال 
يمكن أن يقترص يف تطابقه عىل سمتي العدد واجلنس، بل حيتاج إىل الشخص باعتباره 

سمة مميزة للتأويل.

5-2 – موقع السمات في التركيب

نظرية  باعتبارها  الكلمة  تركيب  نظرية  نتبنى  الرتكيب  السامت يف  موقعة  لرصد 
تركيبية لتحديد وإبراز اإلسقاطات الوظيفية التي يتطلبها الفعل سواء يف املايض أو 
املضارع يف اللغة العربية، ولرصد موقعة هذه السامت يف الرتكيب نعترب، تبعا للفايس 
الفهري )96( أن الشخص سمة مدجمة، وأن التطابق يرأس إسقاطا أعىل من الزمن، 
بدوره  الذي  الزمن  إىل  ينتقل  و  الزمن،  مع  أوال  الشخص  يدمج  املايض  يف  بحيث 
يصعد إىل التطابق ويكون اخلرج output هو: فعل + شخص + تط، أما يف املضارع 
فنرصد إسقاطا للوجه، و ما دام هذا األخري حيدد صورة الفعل، فإنه يمكن اعتباره 
إسقاطا وظيفيا أعىل من الزمن، و يصعد الشخص إىل هذا اإلسقاط لفحص سمة 

الوجه، فيكون اخلرج هو : شخص + فعل + تط)27(.
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و قبل توضيح العمليات الرتكيبية، هناك مالحظة أساسية هي أن الشخص يرد يف 
املوقع األول القريب من الفعل منفصال عن )تط( الذي يقترص عىل العدد و اجلنس؛ 
ألن الشخص سمة مرتبطة بالداللة الزمنية للفعل و ليس سمة يتم نرشها أو نقلها من 

الفاعل الذي يعمل فقط عىل نرش سمتْي العدد واجلنس. 

إن نقل أي متصل من املوقع الذي يولد فيه إىل اهلدف يكون أساسا لسامت توجد 
لفحص سمة من سامت،  ينتقل  فهو  اهلدف،  توجد يف  لسامت  وليست  عىل مستواه 
إذا  الضمري  أن  خالهلا  من  ونؤكد  بالسامت  مرتبطة  إشارة  عىل  نؤرش  أن  البد  وهنا 
استعمل كمتصل الشخص 3 و كان حميال، فإن سمة الشخص تكون ثابتة عليه، وإذا 
مل يكن كذلك فإنه يكون للربط)28(. بمعنى أنه إذا كانت النظرية الرتكيبية تستهدف 
فحص السامت فهذا دليل يؤكد أن داللتها تفرض قيودا عىل الرتكيب و ليس املواقع 

كام افرتض سلفا مع املقاربة الرتكيبية يف صيغتها املتقدمة مع تشومسكي.

5-2 تكوين و شطر السمات في التركيب

إذا اعتربنا أن األصل يف املتصالت هو اتصاهلا بعامل سواء أكان فعال أو اسام أو 
يعتمد  أن  فاألصل  املتصل،  حال  عليه  هو  ملا  أساسية  نتيجة  يكون  ذلك  فإن  صفة، 
أو يتصل  املعلوم أن الضمري ال ينفصل  فيه، ومن  املادة املوجودة أصال  يف االتصال 
بالنسبة للفعل، وإنام يشطر إىل أجزاء شكلية، وجتمع هذه اللواصق بالنسبة إىل الفعل 

حينام يكون الفعل حمددا و مضبوطا.
33 - أ- تلعبني.

      ب- تلعبن.
       ج- يلعبون.

        د- لعبنا.

انسجاما مع املقاربة التي نتبناها يف توليد السامت فإننا نجد أن للمتصل داللتني، 
جتمعان  السمتان  وهاتان  واجلنس،  بالعدد  تتعلق  وداللة  بالشخص،  تتعلق  داللة 
طريق  عن  السامت  لرتاتبية  نمثل  أن  يمكن  أنه  يف  املتمثلة  و  أساسا  داللية  ألسباب 
مع  ينسجم  تركيبيا  و  بنيويا  شكال  تأخذ  جيعلها  ممّا  إليه،  تشري  الذي  املعنوي  العمق 

طبيعتها اإلحالية و املقولية.
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الداللية  للسامت  العامة  اهلندسة  تركيب  يف  عليا  لسمة  ختصيص  أي  فإن  وعليه 
تنطبق  السلمية  أن هذه  منه، وبام  أدنى  التي تكون  السامت  ينبني عليه ختصيص كل 
عىل املتصالت، فإهنا تشرتك مع العالمات والسامت اإلحالية املكونة هلذا األخري)29(، 
بتعبري  الشجرة)30(  من  خمصصة  غري  أو  خمصصة  تكوينها  يتم  املتصالت  فإن  وعليه 
أستاذنا الفايس الفهري، وبعد ذلك يتم حتكيم تراتبية ممنهجة تعتمد عىل مبادئ تركيبية 
التي  السامت  نوعية وطبيعة  معينا بحسب  تراتبيا  تأخذ شكال  يف حوسبتها وجعلها 
حيملها املتصل يف عالقته بالفعل، فالفعل باعتباره العنرص الذي يتحكم يف متصالته 
التخصيص  مبدأي  عىل  اعتامدا  تالئمه  التي  املتصالت  من  خاصا  نوعا  يفرض  فإنه 
املوجودة  السامت  فإن  التوزيع، وبالتايل  باعتبارمها مكونني أساسيني يف  و الشخص 
يف املتصل هي التي تفرض عليها متوقعا خاصا بني الفاعل أو املفعول يف الرتكيب، 

فاملتصل كصورة رصفية هو الذي يتحكم يف تأويل الضمري و حوسبته.

6 - التوزيع الداللي للمتصالت

6-1 - إحالية المتصالت

وكانت  الفعيل،  املركب  داخل  أساسيني  مكونني  واملفعول  الفاعل  كان  إذا 
املتصالت ملحقة بالفعل، فإن متوقعها بعد الفعل قد يكون مؤرشا عىل أن كل العنارص 
واملكونات التي تتصل به قد تنقلت إىل إسقاطات وظيفية أعىل من املركب الفعيل، 
عىل اعتبار أن املتصالت التي يتم توليدها تكون جماورة و قريبة من الفعل، و تظل يف 
مكاهنا حتى بعد النقل، و االفرتاض األساس من كل هذا هو أن املتصالت وحدات 
كمنفذات  تولد  وأهنا  حتملها،  التي  السامت  خالل  من  ذلك  تستمد  إحالية  داللية 
بالتأكيد، يف  أن يكون،  الذي حتتله يمكن  فاملوقع  أو فضالت إلسقاطات وظيفية، 
الوقت نفسه هو املوقع الذي تؤول فيه، بمعنى أن يكون هو املوقع نفسه الذي تتلقى 
أو تأخذ فيه اإلعراب، إذن فإحالية املتصل مرتبطة من جهة بطبيعة املحتوي الداليل 
الذي حتيل عليه، ومن جهة أخرى بطبيعة اإلعراب واملوقع الذي تأخذه، أما نقلها 
من موقعها األصيل إىل مواقع أخرى وظيفية فيكون منسجام مع فحص السامت التي 
حتملها، فهي تنتقل، حسب كني )91( من مستوى ›س0‹ إىل رأس وظيفي حسب 

السمة التي نريد فحصها)31(.
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34 - أ- أعطيت.

       ب- أعطيته.

نفرتض أن املتصل يف )34أ( يولد منفذا للمركب الفعيل، ثم ينتقل يف استقالل 
يمني  إىل  ثانية  مرحلة  يف  الفعل  وينتقل  اإلعراب،  سامت  لفحص  الزمن  إىل  عنه  
املتصل يف الزمن، وبعد ذلك ينتقل املركب إىل خمصص التطابق لفحص سامت تط، 
يولد  املنصوب  املتصل  فإن  الفاعل،  املتصل  رصد  فبعد  )34ب(  يف  املتصالت  أما 
إىل  الفعل  تالية يصعد  إىل خمصص/رأس، ويف مرحلة  أوال  للفعل، ويصعد  فضلة 
الفرنسية والعربية بخصوص رتبة  ليلتحق به، ويرجع االختالف بني  املتصل  يمني 
املتصالت إىل أن الفعل يف العربية هو الذي يلتحق إىل يمني املتصل، يف حني املتصل 
بأن  القايض   )94( افرتاض كني  مع  انسجاما  بالفعل  يلتحق  الذي  الفرنسية هو  يف 
اإلحلاق يكون دائام إىل اليمني ) إىل اليسار يف اللغات الالتينية(. و بذلك نرصد أن 
العربية و الفرنسية هلام بنيتان معكوستان، وعليه فإن داللة املتصل هي التي فرضت 
املعنى  يأخذ  أنه  بمعنى  اهلدف،  موقع  إىل  فيه  يولد  الذي  املوقع  من  االنتقال  عليه 
الداليل ثم ينتقل لفحص سامته، فموَقعة املتصالت يف الرتكيب تتحكم فيها طبيعة 
األدوار الداللية واملحورية التي يمكن أن تلتحق به )اجلهة، الزمن ، تطابق ...( فهذه 
املقوالت األنطولوجية هي التي متكننا من التفريق بني الطبقات التوزيعية املختلفة 

للمتصالت، والتي يمكن أن ننتقي منها طبقتني:
أ- طبقة املتصالت التي تقع بعد الفعل فتكون منفذات؛

ب- طبقة املتصالت التي تقع بعد الفعل فتكون فضالت.
للمعطيات  يستجيب  للمتصالت  هرميا  ترتيبا  هناك  أن  نبني  أن  يمكن  وبالتايل 

التي حتددها السلمية الداللية / الرتكيبية و هي :
- السلمية الداللية :  حمور + منفذ + فضلة 1 + فضلة 2.

- السلمية الرتكيبية: فعل + متصل فا + متصل مف+1 متصل مف2. 

التي تكون فواعل، بحكم إحالية  فاملتصالت  ثابتا وصارما،  يبدو  الرتتيب  هذا 
اإلحالية  الّسامت  قوة  ألن  مفعوالت،  تكون  التي  املتصالت  عىل  تتقدم  متصالهتا، 
السامت  أقوى من  املتكلم تكون  الشخص األول  أساسا يف سمة  املتمثلة  و  للمنفذ 
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اإلحالية للفضلة املتمثلة يف سمة الشخص 2 املخاطب ثم سمة الشخص 3 الغائب، 
هلذا فقوة السامت اإلحالية للمنفذ/ الفاعل هي التي جتعله يتقدم ترتيبيا عىل السامت 
اإلحالية للفضلة/ املفعول يف الرتكيب، باإلضافة إىل ذلك، فإذا كان لكل فعل من 
فاعل بموجب اإلسقاط املوسع، فلزاما أن يتموقع الفاعل أوال باعتباره حامال لقوة 
إنجازية حتقق احلدث وتسمح بتحققه، فهذا الرتتيب يبدو أنه حمكوم بسلمية عامة، 
للمتصالت  املكونة  الداللية  السامت  بني  التفاعل  ذلك  تراعي  التي  السلمية  هذه 

لتحديد تأويل معني هلا وحتديد موقعها.

6-2 صعود المتصل في التركيب

لقد بنّي كني )91( و )94( أن املتصالت الضمريية تولد يف مواقع أصلية حتت 
اإلسقاط األقىص، ثم تنتقل لتلتحق بمقولة وظيفية مالئمة، وعليه فإن ورود الفعل 
قبل املتصل دليل عىل أن الفعل ليس يف موقعه األصيل داخل املركب الفعيل )32(، إذ 
يصعد الفعل من اإلسقاط املعجمي إىل التطابق الذي يعلوه لفحص سامت النصب 
الفعلية، ويصعد ضمري املفعول إىل اإلسقاط نفسه ملطابقة السمة اإلعرابية االسمية، 
وهناك يتصل الضمري بالفعل ويصعدان معا إىل الزمن ليتم فحص سمة الزمن، و يف 
إسقاط الزمن يتصل الفعل بضمري الفاعل، ويصعد هذا األخري إىل الزمن لفحص 
إعراب الرفع، ويف هذا التحليل، فإن صعود الفعل واملتصالت إىل املقوالت الوظيفية 
ال يتم ألجل اإللصاق، و لكنه يتم لغاية فحص السامت املالئمة لكل عنرص، و بحكم 
أن املتصالت رؤوس، فإن فحص سامهتا اإلعرابية ال يتم بالنقل إىل موقع خمصص، 
عند  نظرنا  يف  املقاربة  هذه  تقف  املالئمة.  الوظيفية  املقولة  يف  الدمج  عرب  يتم  لكنه 
التخوم لكوهنا تستند عىل معيار تركيبي واصف فقط، يف الوقت الذي نحتاج فيه إىل:

- رضورة اعتبار الداللة أهم منطلق يف بناء الرتاكيب اللغوية العتبارات تصورية 
وذهنية ومعنوية ترتبط باملتكلم؛ عكس ما رّوج له يف الدراسات اللسانية التي ظلت 

تعترب أن الرتكيب مستقل ال حيتاج إىل املعنى؛

عكس  اللغة؛  مستويات  ملختلف  وشاملة  موحدة  نظرية  تقديم  رضورة   -
التحليل  مستويات  بني  الفصل  رضورة  إىل  تدعو  ظلت  التي  اللسانية  التصورات 

اللغوي؛
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- رضورة دراسة املعاين باعتبارها عمليات ذهنية تصورية ال باعتبارها حميلة عىل 
إسقاطات ملدلوالت عىل دوال العامل اخلارجي؛

- وضع إطار منهجي نسعى من خالله إىل رفض كل املحاوالت التي هتدف إىل 
حماكاة الذكاء اإلنساين بسبب تعقد األبنية اللغوية و أبنية الفكر اإلنساين؛

- وضع تفسري للعمليات الذهنية التي تربط بني إنجاز و إنشاء مجلة و بني تأويلها 
و فك معانيها.

خاتمة

العربية،  اللغة  نبني بعض خصائص االتصال يف  أن  البحث  لقد حاولنا يف هذا 
وقد دافعنا أساسا عىل مركزية الداللة يف بناء إحالية املتصل وموضوعيته يف مقابل 
اعتباره رصفيات للتطابق، وبّينّا أن الصورة الغنية للتطابق هي صورة داللية ُترَتجم 
الواردة  الشاملة  الضمريية  لفكرة  ذلك  يف  منترصين  الرتكيب،  يف  فاعل  منفذ/  إىل 
التي يفرضها  التوزيعية  املتطلبات  أبرزنا جمموعة من  الفهري )84(، كام  الفايس  يف 
املتصل يف توزيعه باعتبارها خاصيات مميزة لكل لغة عىل حدة، وبّينا أن هناك رتبة 
االسمية  املركبات  رتبة  الرتبة  هذه  تعكس  حيث  املتصالت،  توارد  تضبط  صارمة 
املتصل يف  أن صعود  فأظهرنا  املتصل  موقعة  أيضا  وعاجلنا  العربية،  اللغة  التامة يف 
يفرضها  التي  املقوالت  بناء  ذلك  بعد  يليه  ثم  دالليا،  صعودا  أوال  يكون  الرتكيب 
نسق اللغة ممّا ينعكس عىل الرتبة النموذجية يف اللغة العربية ]فعل+ فا+ مفعول[، ثم 
بعد ذلك تطرقنا إىل افرتاض الفاعل املدمج ، وبّينّا أن الفاعل املتصل يدمج يف عامله 
خاصة  تنبؤات  إعطاء  عىل  يعمل  الدمج  افرتاض  أن  إىل  وخلصنا  داللية،  بضوابط 
السامت  هذه  أن  بينا  ثم  املتصل.  يف  تأتلف  أن  جيب  التي  الداللية  السامت  بصدد 
املؤتلفة ختضع للشطر )Fission(، شطر يتعلق بسمة الشخص و شطر يتعلق بسامت 
العدد و اجلنس، و هي سامت داللية جتمع وفق أسباب تركيبية، ثم نخلص إىل أن 
هذه الّسامت هي التي جتعل من املتصالت وحدات إحالية، و إحاليتها هي التي تؤثر 

عىل موقعها يف الرتكيب.
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الهوامش

- نحدد املتصالت كوهنا عنارص تلتصق بالكلمة املستقلة يف شكل لواحق أو   1

سوابق ضمريية، مما يعني أن جتلياهتا الداللية ال تتمظهر إال من خالل ارتباطها بعنارص 
مقولية سواء كانت أفعال أو أسامء أو صفات، بمعنى أهنا وحدات غري مستقلة دالليا 

بحكم افتقارها إىل معنى يف ذاهتا.
2 - جيب أن نؤكد يف البداية أننا نستعيض ما كان يسميه النحاة القدماء بالضامئر 

املبهمة بالضامئر املتصلة أو املتصالت الضمريية، ونقصد من خالهلا كل الضامئر التي 
تأيت متصلة بعاملها سواء كان فعال )أعطيته (، أو اسام )مدرسته(، أو صفة )مجاله(، 
ونمّيزها هنا عن الضامئر التي تكون منفصلة ) أنت أعطيت( التي ال نستهدف دراستها 
يف هذا البحث، بل نقف عندها يف حدود التوضيح ما يلزم دون اخلوض يف تفاصيلها 
الرتكيبية و الداللية. كام نؤكد أن دراستنا ستقترص عىل الضامئر املتصلة بالفعل دون 
غريها ، وهي الدراسة التي تستهدف جوانب التحليل املقارن بني جمموعة من اللغات 

و اللهجات حتى نستخلص املشرتك بينها واملختلف.
 Marantz, A. (1988). Clitics, morphological merger and the � 3

.mapping to phonological structure,p.253

)Agrammatical( 4 - تدل العالمة قبل املثال أن الرتكيب هو تركيب الحن
شخص  فإن  متصلني؛  ثاين  مفعول  و  أول  مفعول  كان  إذا  الشخص:  قيد   -  5

املفعول األول يسبق يف الرتتيب شخص املفعول الثاين.
6 - لإلحاطة أكثر بطبيعة الفرضيتني يرجى العودة إىل مؤلفات ‘مدخل إىل الداللة 

احلديثة’ لعبد املجيد جحفة، و ‘البناء املوازي’ لعبد القادر الفايس الفهري.
7 - املواقع نوعان، نوع يرتبط باملحور الذي يضم مجيع املقوالت التي متنح اإلعراب، 

و نوع آخر هي موضوعات و هي مواقع تضم مجيع املقوالت التي يسند هلا اإلعراب، 
بمعنى أننا ناميز يف املحور الرتكيبي بني نوعني من املقوالت: مقوالت معجمية وتضم 
املرتبطة  اإلسقاطات  وتضم  وظيفية  ومقوالت  واحلرف...  والصفة  واالسم  الفعل 
بالتطابق و الزمن و الوجه ...وهي عبارة عن سامت أساسية يف بناء املقولة من جهة و 

الرتكيب من جهة أخرى.
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8 - املالحظ أن معظم الدراسات اللسانية احلديثة اليوم مل تتخلص من حرص دائرة 

االهتامم اللساين يف النحو الذي ظل جيمع عندهم بني علمي الرصف و الترصيف من 
جهة و بينهام و الرتكيب من جهة ثانية، إال أن هذا احلرص مل يتجاوز اجلانب املادي يف 
وصف الظواهر اللغوية، و إن هي جتاوزت األمر نحو الداللة فيكون األمر من باب 
الواجب الذي فرض نفسه عىل التحليل اللساين بشكل عام، كل هذا ألنه يتم الفصل 
بني اللفظ و املعنى من حيث البناء و التكوين اللغويني، و بالتايل وقع عزل الداللة 

ومن خالهلا املعنى عن باقي املستويات األخرى.
9 - تتحدد املقوالت يف نوعني أساسيني: املقوالت املعجمية التي تظم الفعل أو 

االسم أو الصفة باعتبارها رؤوسا مقولية يف الرتكيب، ومقوالت وظيفية وهي ذات 
حمتوى يظم الزمن و التطابق و الوجه و الرصفة..و ختتلف أنواعها و ترتيبها بحسب 

نوع املقاربات التحليلية املتبناة يف الوصف.
10 - يعترب عن املقولة الفارغة يف النحو التوليدي بام يسمى بـ ‘ضم’ و هي مقولة 

هي  و  اللساين.  التشجري  يف  باألثر  يسمى  ملا  يؤسس  الذي  النقل  أساس  عىل  تقوم 
البنى  أمام  املتاحة  اإلمكانات  البحث يف  تتأسس عىل رضورة  تركيبية  لغوية  عملية 

لكي تصاغ بطريقة يرشف عىل سالمتها النحو.
11 - يقوم التوزيع التكاميل يف النحو التوليدي عىل أن أي املقوالت التي تؤدي 

يمكن  مثال ال  واحد،  تركيب  معا يف  يتحققا  أن  يمكن  نفسها ال  الرتكيبية  الوظيفة 
هي  نفسها  الوظيفة  يؤديان  ألهنام  واحد  تركيب  يف  جيتمعا  أن  اإلضافة  و  للتنوين 
التعريف. بذلك يكون بينهام توزيع تكاميل يفرض إن حتقق التنوين فإنه يقيص حتقق 

اإلضافة.
12 - ما دامت األمازيغية مكونا من مكونات الثقافة املغربية فإهنا تدخل يف تفاعل 

مع العربية،  إال أن هذا التفاعل ال يعني أبدا أهنا ال متلك نمطا خاصة يف التعامل مع 
املتصالت، بمعنى أهنا متلك اسرتاتيجية خاصة يف التعامل مع املتصالت الضمريية، 
فضمري املفعول مثال حيتاج إىل أن يكون مربوطا بمقولة أخرى. فالضامئر املتصلة يف 
هذه اللغة عبارة عن مقوالت ضعيفة ال تقوم هلا قائمة لوحدها، وعليه، فإن ترتيب 
هذه املتصالت عندما تتوارد جمتمعة تكون مقيدة، أي أن ضمري مف 1 جيب أن يسبق 
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ضمري مف2، فعندما يتقدم مف 2 عىل مف 1، فإن البنية يف األمازيغية تكون الحنة، 
وعليه  بمقولتها،  مربوطة  دائام  تكون  ال  املفعولية  املتصالت  أن  إىل  كذلك  وبالنظر 

يمكن  أن نرصد توزيع املتصالت املفعولية يف األمازيغية عىل الشكل التايل:
أ- فعل + متصل.

ب- حرف نفي + متصل + فعل.
ج- موجه + متصل + فعل.

د- مصدري + متصل + فعل.
هذه  يف  األفعال  أن  تؤكد  مؤرشات  فهناك  األمازيغية،  يف  الفاعلية  إىل  وبالنظر 
اللغة تتغري لتطابق الفواعل، فمكون التطابق ال يكون يف توزيع تكاميل مع الفاعل. 
فاملوقع الذي حيتله الفاعل يف بنية العبارة يف األمازيغية ال يؤثر عىل التطابق، كام هو 
معروف يف اللغة العربية الفصحى التي يتطابق فيها الفاعل متاما مع الفعل يف سامت 
الشخص و العدد و اجلنس إذا كان الفاعل سابقا عن الفعل، وإذا الفاعل كان الحقا 
فإن التطابق يكون فقط يف سامت اجلنس. أما األمازيغية فإن التطابق التام بني الفعل 

والفاعل يظهر عىل الفعل بقطع النظر عن كون الفاعل سابق أو الحق عن الفعل.
13� Richard Hudson)2001( ; clitic in word grammar ; p 246.

14� Richard Hudson)2001( ; clitic in word grammar ; p 247.

15 � Kayne , R )1975(, french syntax, The Transformational cy�
cle, Cambridge. MIT press.

16 - حممد ضامر )2001( املتصالت: ضامئر أم عالمات للتطابق. ضمن مؤلف 

سامت الفعل وطرق بنائها، منشورات أبحاث لسانية عن املعهد الدراسات واألبحاث 
للتعريب - الرباط. ص 100.

17 - حممد ضامر )2001( املتصالت: ضامئر أم عالمات للتطابق. ضمن مؤلف 

و  الدراسات  املعهد  عن  لسانية  أبحاث  منشورات  بنائها،  وطرق  الفعل  سامت 
األبحاث للتعريب- الرباط. ص 101.

- 18
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19 - سنعتمد عىل نموذج بسيط يف التحليل هي نظرية النقل كإجراء استكشايف 

حتى نتمكن من رصد ما هي البنية املناسبة لرتتيب املتصالت، و رصد البنية املعكوسة 
بنفس الرتتيب ، يف حماولة إلبراز أن هناك أصل واحد للبنية.

20 - ينطلق مبدأ املرآة من قاعدة مفادها أنه جيب عىل االشتقاقات الرتكيبية أن 

تعكس البنيات الرصفية، و العكس صحيح
21 - جوهر هذا االفرتاض أن ما أسامه القدماء بالضامئر املتصلة والضامئر املسترتة 

كلها ضامئر مدجمة و متصلة بعاملها.
أن اجلملتان يف )27(  اعتبار  املنفصل يمكن  التوليدية للضمري  القراءة  - يف   22

قد تكونا سليمتان يف حالة الوقف، و هذا يتوقف عىل طبيعة العنرص املفكك الذي 
يتحول يف هذا الباب إىل بدل.

23 - يقول هذا املبدأ أن : كل ضمري هو حر يف مقولته العاملية.

24 - انظر حممد الرحايل )2003(، تركيب اللغة العربية. دار توبقال - املغرب.

25 - للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إىل كتاب “ البناء املوازي” )86( لعبد 

البيضاء-  الدار  التوزيع،  و  للنرش  توبقال  دار  عن  الصادر  الفهري،  الفايس  القادر 
املغرب.

26 - انظر حممد الرحايل)1996( مالحظات عن الرتبة و اإلعراب، ضمن وقائع 

ندوة اللسانيات املقارنة و اللغات باملغرب، منشورات كلية اآلداب – الرباط-.
27 - انظر يف هذا الصدد عبد الرزاق التورايب )2000(، البنية الرصفية يف اللغة 

العربية، بحث لنيل الدكتوراه، كلية اآلداب – الرباط-.
28 - املرجع نفسه.

هلام  أن  كون  يف  املجردة  اخلصائص  حيث  من  املتصل  و  الضمري  يشرتك   -  29

املحتوى نفسه) جنس، عدد ، شخص( و خيتلفان يف كون الضمري خيتلف عن املتصل 
يف اخلصائص الرصف-تركيبية؛ أي يف التوزيع الرصف تركيبي، ألنه يظهر متصال 

أو منفصال، يف حني أن املتصل ال يظهر إال متصال.
30 - انظر الفايس الفهري )98(، املقارنة و التخطيط يف البحث اللساين.
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31 - انظر حممد ضامر )2004( ، املتصالت سامت أم عالمات التطابق. سامت 

الفعل وطرق بنائها منشورات معهد الدراسات و األبحاث للتعريف.
32 - للتوسع أكثر أنظر حممد الرحايل )2003(، تركيب اللغة العربية.

الئحة المراجع العربية

- بن غريبة ، عبد اجلبار )2010(، مدخل إىل النحو العرفاين، مسكيلياين للنرش 
و التوزيع، منوبة، تونس.

لنيل  بحث  العربية،  اللغة  يف  الرصفية  البنية   ،)2000( التورايب  الرزاق  عبد   -
الدكتوراه، كلية اآلداب – الرباط- املغرب.
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الملخص

هندف، يف هذا املقال، إىل دراسة الرابط Binder بني املوضوع واملحمول يف تراكيب 
اإلسناد االسمي والفعيل من منظور توليدي مقارن، مقرتحني حتليال بديال ملا هو سائد 
Copular Verb يف  الرابطة«  »الفعل  ما اصطلح عليه  أن  يبني  التوليدية،  األدبيات  يف 
بإدراج  دالليا،  يضطلع،  وإنام  واملحمول،  املوضوع  بني  يربط  ال  عدة  توليدية  أبحاث 
Predi�  املعلومة الزمنية فقط. ونوضح أن الذي يربط بني عنرصي اإلسناد هو اإلسناد
غ التطابَق رابطا إحاليا بينهام. ونستثمر  cation نفسه، لكن بكيفية غري مبارشة، إذ يسوِّ

 Reflexives والعوائد ،Probes أيضا، مسابري ،Phrases التصور الذي يرى املركبات
أهدافا Goals تفحص Checks هذه األخرية سامهتا التطابقية من خالل العملية طابق 
Fisch� 2004،2006 فيرش ،Heinat 2006 تشومسكي )2000( )هينات Agree

er، من بني آخرين(، يف العالقة اإلحالية بني املوضوع واملحمول.

Universal، ينطبق عىل لغات كثرية، ويندرج،  ينحو افرتاضنا نحو حتليل كيل 
أيضا، يف إطار التحاليل املوحدة Unified بني تراكيب اإلسناد بنوعيه. ونتبنى، يف 
Mor� املقاربة رصف-تركيب-داللة توليديتني خمتلفتني مها:  املقال، مقاربتني   هذا 
نعتمد   .Syntax�Semantic تركيب-داللة  واملقاربة   phosyntax�Semantic

األوىل يف جمال دفاعنا عن الربط بلواصق التطابق اإلحالية املسوغة من طرف اإلسناد 

*- كلية اآلداب، الرباط.

إبراهيم لحمامي )*(

الرابط بين الموضوع والمحمول في تراكيب 
اإلسناد االسمي والفعلي: نحو تحليل كلي وموحد 
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الرابطة«،  بأن »الفعل  القايض  افرتاضنا  الثانية يف سياق  بينام نعمل   ،Predication

يقدم، دالليا، املعلومة الزمنية فقط.

Abstract:

In this article, we study the binder between subject and pred�
icate in nominal and verbal predication constructions from a 
comparative generative perspective, suggesting an alternative 
analysis of what prevails in generative literature, shows that 
what has been called «Copular verb» in several generative re�
search does not bind subject�predicate, but only undertakes, 
semantically, the inclusion of temporal information that gives 
the sentence its referential and verification value. Furthermore, 
we make clear that the binder between (subject�predicate) is 
the predication itself, but indirectly, in which it licenses AGR as 
referential binder between them. We also invest, the view that 
not only heads but also phrases can act as probes and reflexives 
act as goals checks the latter its phi�features via an agree�rela�
tion Chomsky (2000) (cf. Fischer (2004), Heinat (2006)) (Fischer 
(2004, 2006), Heinat (2006) among others), in the referential re�
lationship between subject and predicate.

Our assumption tends towards a universal analysis that ap�
plies to many languages, and it is also framed in the unified 
analysis between nominal and verbal predication. Moreover, 
we adopt, in this article, two different generative approaches, 
namely, Morpho�syntax�Semantic and syntax�semantic, the first 
of which is in the context of our defense of binding by referen�
tial agreement affixes, while we employ the second in the field 
of our proposal that “Copular Verb” only introduces, semanti�
cally, temporal information.
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تقديم

نروم، يف هذه الورقة، دراسة الرابط بني املوضوع واملحمول يف تراكيب اإلسناد 
االسمي والفعيل من منظور توليدي مقارن، مقرتحني افرتاضا بديال ملا هو سائد يف 
األدبيات التوليدية. وتفصيل هذا، أننا سنبني أن ما اصطلح عليه »الفعل الرابطة/
أو الرابطة الفعلية« Copular Verb يف أبحاث توليدية كثرية ال يربط بني املوضوع 
الذي  أن  فقط. ونوضح  الزمنية  املعلومة  بإدراج  دالليا،  وإنام يضطلع،  واملحمول، 
مبارشة،  غري  بطريقة  نفسه   Predication اإلسناد  هو  اإلسناد  عنرصي  بني  يربط 
يرى  الذي  التصور  ونستثمر  بينهام.   Referential إحاليا  رابطا  التطابق  غ  يسوِّ إذ 
 Goals Reflexive أهدافا  Probes، والعوائد  Phrases، أيضا، مسابري  املركبات 
 Agree طابق  العملية  خالل  من  التطابقية  سامهتا  األخرية  هذه   Checks تفحص 
تشومسكي )2000( )هينات Heinat 2006، فيرش Fischer 2004،2006، من 

بني آخرين(، يف العالقة اإلحالية بني املوضوع واملحمول. 

وينحو افرتاضنا هذا نحو حتليل كيل Universal ينطبق عىل لغات كثرية، ويندرج 
بنوعيه. ونتبنى، يف  تراكيب اإلسناد  Unified بني  املوحدة  التحاليل  أيضا يف إطار 
Mor� املقاربة رصف-تركيب-داللة توليديتني خمتلفتني مها:  املقال، مقاربتني   هذا 
 .Syntax�Semantic داللة)1(   - تركيب  واملقاربة   phosyntax�Semantic

نعتمد األوىل يف جمال دفاعنا عن الربط بلواصق التطابق اإلحالية املسوغة من طرف 
يدرج،  الرابطة«  »الفعل  بأن  القايض  اقرتاحنا  سياق  يف  الثانية  نعمل  بينام  اإلسناد، 

دالليا، املعلومة الزمنية فقط.

1. اقتراحات سابقة

1.1. اقتراح روتشتن )1983(

يف إطار نظريات اإلسناد التي اقرتحت يف األبحاث التوليدية، صيغت جمموعة 
املثال:  سبيل  عىل  نذكر  واملحمول،  املوضوع  بني  تربط  التي  الرتكيبية  القواعد  من 
قاعدة اإلسناد )وليامز Williams )1980(( التي تربط موضوعا وحمموال يتحكامن 
 ))Rothstein )1983 مكونيا يف بعضهام البعض، وقاعدة ربط املحمول )روتشتن
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)ولكينز  الَقْرن  وقاعدة  املتبادل،  املكوين  التحكم  مبدأ  وفق  أيضا،  تعمل،  التي 
)نابويل  اإلسناد  قرن  ومبادئ   ،Wilkins & Culicover  ))1986( كيليكوفر   &

.Napoli ))1989(

تعترب روتشتن )1983( أن وظيفة اإلسناد هي إشباع Saturate الشبكة املحورية 
ربط  بقاعدة  عليها  اصطلحت  لإلسناد  قاعدة  مقرتحة  للمحمول،   Theta grid

:Predicate Linking املحمول
)1( كل مركب ليس موسوما حموريا جيب أن يربط يف البنية السطحية إىل موضوع 

يتحكم فيه حتكام مكونيا مبارشا، ويتحكم فيه هذا األخري كذلك.
)2( الربط يتحقق من اليمني إىل اليسار

وحتدد روتشتن مبدأ التحكم املكوين عىل أساس تناظري Symmetric متبادل، 
تصوغه كاآليت:

)3( »أ« تتحكم مكونيا يف »ب« إذا وفقط إذا:
كل إسقاط أقىص يعلو »أ« يعلو »ب« أيضا )روتشتن )1985(

 Sportiche & Aoun )1983( وقد تبنت روتشتن أطروحة عون وسبورتيش
عة  املفرِّ العجر  مفهوم  إىل  استنادا   ليس  حتديده  يتم  املكوين  التحكم  بأن  القائلة 
القصوى.  اإلسقاطات  خالل  من  بل   ،))1976( )رينهارت   Branching nodes

الفعلية،  واملحموالت  االعتيادية  الفواعل  بني  فقط،  حيصل،  ال  اإلسناد  أن  وبينت 
كام يف )3أ(، وإنام يتحقق، أيضا، يف اإلسناد غري االعتيادي، مثلام هو مبني يف )3ب(:

John hammered the nail )4( أ(     
John hammered the nail flat )ب          

.hammer يف )4ب( حممول ملفعول الفعل flat فاملركب الوصفي 

2.1. اقتراح وليامز )1980(
يرى وليامز )Williams )1980 اإلسناد طريقة إلسناد دور حموري إىل موضوع 
البنية  من  مشتقا  مستقال،  متثيليا  مستوى  ويفرتض  الرأس.  إسقاط  خارج  يوجد 
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السطحية بواسطة قواعد اإلسناد، يصطلح عليه بـ »بنية اإلسناد« )PS(، كام موضح 
يف الرسم )5( اآليت:

قيد التحكم املكوين غري املتناظر مصايف 
الصورة منطقية بنية اإلسناد البنية سطحية البنية عميقة 

قواعد اإلسناد حتويالت
تنطبق قواعد اإلسناد يف البنية السطحية عن طريق إجراء عملية َقرن بني املوضوع 

واملحمول يف إطار التحكم املكوين، كام يف )6(: 
 iإسقاط أقىص ....  iإسقاط أقىص ... م.س ... i)2(م.س ... )6(

حيدد وليامز مضمون الربط ومبدأ التحكم املكوين يف اإلسناد عىل النحو اآليت:      
 )7( اربط م.س ب س

)8( إذا كان م.س و س مقرتنتني، فإن م.س تتحكم مكونيا يف س، أو يف متغري 
Variable يف س.

يف  املقرتح   C�Command املكوين  التحكم  مبدإ  عىل   )8( القاعدة  وترتكز 
رينهارت )1976( Reinhart، ال املصاغ يف روتشتن )1983(.

ووفقا لرينهارت )1976(، حيدد وليامز العالقة الرتكيبية للتحكم املكوين كام ييل:
)9( »أ« تتحكم مكونيا يف »ب« إذا كانت أول عجرة مفرعة ل »أ« تعلو »أ« تعلو 

»ب« أيضا.
)وليامز )1980((

نتيجة

يتبني من خالل التحليل املقرتح يف وليامز )1980( وروتشتن )1983( أنه مل حيدد 
اآللية أو الرابط الذي يضطلع بالربط بني مكوين اإلسناد، وإنام اكتفى، فقط، بتحديد 

القواعد الرتكيبية التي يتأسس عليها اإلسناد.

3.1. اقتراح ضمير/فعل رابطة

تذهب حتاليل عديدة ) باكري )1980( Bakir، عيد )Eid )1991، إسامعيل طاهر 
 ،Hurford )1994( هارفورد ،Leech )2006( ليتش ،)2009(، حفيظ )2015(
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مارتينس )2013( Martins، رتشاردس )1983( Richards، وبروستاد )2000( 
Brustad، من بني آخرين( إىل أن الربط Binding بني املوضوع واملحمول الوصفي 

AP يف اجلمل االسمية العربية حيصل عن طريق رابطة حمققة يف شكل عنرص ضمريي 

 Zero  )3( التعريف عىل املحمول، وفارغ أو صفر  أداة  مملوء صوتيا يف حالة دخول 
االسمية  اجلمل  يف  يقع  بينام  عنها،  جترد  إذا   )Sarage( رساج  يسميه  كام   Copula

ما  وهذا   ،)Etre, Be( فعل  شكل  يف  ممثلة  رابطة  خالل  من  واإلنجليزية  الفرنسية 
توضحه األمثلة اآلتية عىل التوايل: 

)10(   أ( زيد هو املريض.

          ب( زيد مريض.

.Zaid is sick )11(

          مريض كان احلارض زيد.

          ‘زيد مريض،.

. Zaid est malade )12(

          مريض كان احلارض زيد

          ‘زيد مريض،

أو  الفاعل  أو  )املبتدأ  إليه  املسند  بني  يربط  رابطا  هناك  أن  األمثلة،  هذه  تبني 
املوضوع( واملسند )اخلرب أو املحمول(، وهذا الرابط يظهر يف شكل ضمري مملوء أو 
فارغ كام يف )10أ، ب()4(، ويف اإلنجليزية والفرنسية يأيت يف صورة فعل رابطة جيب 
الناتج  أن يتحقق صوتيا. فالرابطة يف العربية سواء حتققت صوتيا أم مل تتحقق فإن 

يبقى سليام، خالفا لإلنجليزية والفرنسية اللتني يؤدي غيابه فيهام إىل حلن الرتكيب:

)13( زيد مريض.

 *Zaid sick )14(

 *Zaid malade )15(
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 )2015( الرابطة. ويفرتض حفيظ  بسبب غياب  )14( و)15( الحنتان  فالبنيتان 
أن الرابطة يف بنى من قبيل )7( موجودة، غري أهنا فارغة صوتيا. »فاملقارنة بني هذه 
خالفا  حمققة،  رابطة  إىل  بالرضورة  حيتاج  ال  العربية  يف  اإلسناد  أن  تبني  املعطيات 

لإلنجليزية والفرنسية، حيث يؤدي عدم حتققه فيهام إىل حلن الرتكيب«)5(

نتيجة

 من شأن التحليل املتبنى أعاله )ضمري رابطة أو فعل رابطة( أن يوحد، كام يرى 
أصحابه، بني اجلمل التي يظهر فيها الفصل واجلمل التي ال يظهر فيها. كام أنه يوحد 
الفرنسية  رابطة، مثل  بفعل  التي حتقق اإلسناد  العربية واللغات األخرى  اللغة  بني 
النوع من اجلمل وفقا ل )حفيظ  بنية هذا  واإلنجليزية وغريمها. وبناء عليه، تكون 

2015( كام ييل:

)16( م.س-1 رابطة – م.س2

فاملركب االسمي األول موضوع، واملركب االسمي الثاين حممول. وترد الرابطة 
فعل  شكل  يف  أخرى  لغات  يف  يأيت  بينام  ضمري،  صورة  يف  حتققت،  إن  العربية،  يف 

رابطة. 

Non�Univer�  إن التحليل املتبنى أعاله )ضمري أو فعل رابطة( ليس حتليال كليا
sal، ألننا لو قارنا الفرنسية واإلنجليزية ولغات أخرى بالعربية والروسية واملوريشية 

Mauritian، فإننا لن نجد هذا العنرص يف اللغات الثالثة األخرية )العربية والروسية 

واملوريشية( كام يف )17( )18( )19( عىل التوايل:
)17( زيد مريض )الفصيحة(

)18( Zan malad )املوريشية(
مريض جون.

‘جون مريض،.

)19( Джон болен  )الروسية(
مريض   جون.

‘جون مريض،.
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التكاميل  التوزيع  حتليل  إىل  استنادا  الرابطة(  )الفعل  بوجوده  سلمنا  لو  وحتى   
الفرنسية واإلنجليزية  بينام يغدو يف  العربية ضمريا،  العنرص يعترب يف  CD، فإن هذا 

الفعل  بني  كبري  وفرق   ،Auxiliary Verb مساعدا  فعال  واإليطالية  واإلسبانية 
مع  متشيا   Det حدودا  أو  النحاة«)6(  تصور  يف  أسامء  »الضامئر  اعتربنا  إذا  واالسم، 
CN وخصائصهام اإلعرابية  املقولية  Postal، من حيث طبيعتهام  بوسطل )1966( 

والتوزيعية، ما جيعل هذا التحليل بدوره غري نسقي. 

من  خيلو  ال   Copular hypothesis الرابطي  االفرتاض  فإن  هذا،  عن  فضال 
مشاكل، منها:

أوال: ال يمكنه أن يفرس ملاذا يأخذ املحمول إعرابني خمتلفني؛ الرفع يف حالة عدم 
املحمول  إعراب  تغري  يربط  ألنه  حتققها،  سياق  يف  والنصب  »كان«  الرابطة  حتقق 

بالتحقق أوعدم التحقق املعجمي للرابطة.   

ثانيا: ال يمكن أن نعترب إسناد اإلعراب مرتبطا بالتحقق الصويت للفعل الرابطة 
عن  ينتج  النظرية،  الناحية  »فمن  عديدة  نواح  من  ضعيف  العربية  يف  ألنه  »كان«، 
التمثيالت  يف  احلشو  وتفادي  االقتصاد  فكرة  عىل  القائم  األدنوي  للربنامج  تبنينا 
والعنارص، أن افرتاض إسقاط جمرد للفعل »كان« يصبح غري مربر، يف غياب وجود 

نشاط تركيبي هلذا الفعل »)7(.

الرابطة والتي ال حتققه  ثالثا: »لو اعتربنا أن الفرق بني اجلمل التي حتقق الفعل 
يرجع إىل التهجية فقط، فإن داللة املحمول لن تتغري عندما تظهر »كان« كام يف  )20(: 

)20( كان الولد قصريا.

أو  الثبوت  تأويل  فقد  املحمول »قصريا«  أن  ما هو متوقع، نالحظ  لكن عكس 
خاصية املالزمة«)8(.

رابعا: االفرتاض الرابطي نظري داخيل، ال تدعمه املعطيات التجريبية، ومرتبط 
بالقاعدة املركبية التي تعيد كتابة اجلملة، أيا كان نوعها، كاآليت:

ج- ف+م.س.
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وموحد   كيل  حتليل  عن  الرابطي،  لالفرتاض  وخالفا  اآلتية،  الفقرة  يف  ندافع، 
Universal and Unified Analysis يرى اإلسناد رابطا بني ركني اجلملة االسمية 

 ،LF املنطقية  Visible يف الصورة  الربط منظور  والفعلية بكيفية غري مبارشة؛ وألن 
فإن اإلسناد يسوغ التطابَق AGR رابطا إحاليا بينهام.

2. اقتراح جديد

1.2. اإلسناد والتطابق رابطان: تحليل كلي وموحد

نفرتض أن الربط بني املوضوع واملحمول يف اجلمل االسمية،  وحتى الفعلية كام 
الربط يف كال  أن وقائع  بكيفية غري مبارشة. وبام  سنبني، حيصل عن طريق اإلسناد 
اإلسنادين تظهر اشرتاكا إحاليا بينهام Coreference حمققا بواسطة سامت التطابق، 
فإن اإلسناد يسوغ التطابَق )9( ليضطلع بوظيفة الربط بني ركني اجلملة، من خالل 
تقاسم الركنيني نفس القرينة اإلحالية) Index i/i(، لتكون قيدا عىل سالمة اجلملة 

أو صحة التكوين Well�Formdness، وهو ما تبينه معطيات لغات عديدة:)10(
iطالبة i21( أ( هند(

i*/jطالب iب( * هند        
i*/jطالبات iج( * هند          

iالنساء iد( أ نبيلة          
)22( أ(   Hindi est etudiante i  )الفرنسية(

iكان احلارض+مفرد  هند i طالبة          
،iطالبة iهند‘          

* Hindi est etudianti*/j  )ب          
i كان احلارض هند i*/j طالب          

،i*/jطالب i هند *‘          
)23( أ( Hindi is studenti )اإلنجليزية(

i كان احلارض +مفرد  هند i طالبة          
،i طالبة i هند‘          
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* Hindi are students i*/j* )ب          

i كان احلارض+مجع هند i*/jطالبات          

،i*/j طالبات i هند *‘          

)24( أ( Hindi es estudiantei )اإلسبانية(

i كان احلارض+مفرد هند i طالبة          

،i طالبة i هند‘          

* Hindi son estudiantes i*/j  )ب          

i كان احلارض+مجع  هند i*/j طالبات          

،i*/j طالبات iهند *‘          

)25( أ( Hindi è studentei )اإليطالية(

i كان احلارض+مفرد   هند  i طالبة          

،iطالبة iهند‘          

*  Hindi sono studenti i*/j  )ب          

.i كان احلارض+مجع هند i*/j طالبات          

، i*/j طالبات iهند *‘          

)26( أ( Hindi студенткаi )الروسية(

.i هند i طالبة          

،iطالبة iهند‘          

       Hindi студенты i*/j * )ب

.i هند i*/j طالبات          

،i*/j طالبات iهند *‘          
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توضح هذه األمثلة أنه حينام يشرتك املوضوع واملحمول نفس القرينة اإلحالية 
)i/i( فإننا نكون إزاء تراكيب نحوية سليمة، كام يف )21أ، د. 22أ. 32أ. 42أ. 52أ. 
62أ(، وحينام ال يشرتكان فيها )j/*i( فإننا نكون أمام بنيات الحنة، مثلام هو موجود 

املوضوع  نجد  العربية  ففي  26ب(.  25ب.  24ب.  23ب.  22ب.  ج.  )12ب،  يف 
يشرتك واملحمول إحاليا سمة اجلنس والعدد أو اجلنس فقط، بينام يف لغات أخرى 
)الفرنسية، اإلنجليزية، الفرنسية، اإلسبانية، اإليطالية( فإهنام يتقاسامن سمة اجلنس 
والعدد أو العدد فقط. ومن ثم، فإن العربية ختتلف عن اللغات األخرى من حيث 
السامت التطابقية التي تربط بني ركني اإلسناد االسمي يف تراكيب من قبيل )12، د( 
صة فقط بسمة اجلنس، وهذا ما ال يتوفر للغات األخرى التي حتقق العدد كأدنى  املخصَّ
سمة يمكن ختصيصها؛ فسمة العدد يف الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية 
منشطرة Split بني املحمول والفعل العامد )etre, be, ser/estar, essere( الذي 
يعترب جزءا من املحمول. وتيبن، أيضا، أن املوضوع يترصف ترصف السابق كونه 
بينام تسلك سامت املحمول  بالنسبة للمحمول،  تناظري  تركيبي ال  يوجد يف موقع 
سامت  وألن  الذات،  نفس  إىل  إحالتهام  حيث  من  )املتغري(  العائد  سلوك  التطابقية 
املحمول التطابقية، يف مثل هذه الرتاكيب، غري مفحوصة Unvalued، فإهنا حتتاج 
والعوائد  مسابري  السوابق  يرى  الذي  للتصور  ووفقا  وبالتايل،  يفحصها،  سابق  إىل 
أهدافا )هينات 2006، فيرش 2004، 2006 من بني آخرين(، نرى املوضوع مسبارا 

واملحمول هدفا تتم املطابقة بينهام من خالل العالقة طابِق.

وتبني كذلك أن التطابق يف )21أ( مجيل Sentencial وليس مركبيا؛ ال يتضمن 
صا بالسمة ]+إسناد[.     سمة التعريف، ما جيعل رأس املركب التطابقي خُمصَّ

 )be, etre, essere, ser/estar)11ونقرتح، خالفا لالفرتاض الرابطي، أن العنرص
ال يصف احلدث Event، وال احلالة State، وال اجلهة Aspect، وإنام يضطلع، فقط، 
مثل:  من  لغات  يف  معجميا  يكون  بحيث  اجلملة،  يف  دالليا  الزمنية  املعلومة  بإدراج 
يف  معجمي  وغري  واحلارض،  املايض  يف  واإليطالية  واإلسبانية  واإلنجليزية  الفرنسية 
الزمن احلارض، أو معجميا يف الزمن املايض يف العربية والروسية، أو غري معجمي يف 

احلارض واملايض، معا، كام يف املوريشية
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 Modals املوجهات  جانب  إىل  تتضمن،  اللغات  من  وغريها  العربية  فاللغة 
املعطيات  بإدراج  تضطلع  األفعال  من  طبقات  وغريمها،   Negation والنفي 
القدامى عىل  النحاة  الزمنية واجلهية يف اجلملة االسمية. وقد اصطلح  واخلصائص 
العنرص »كان« تسمية الناسخ الفعيل، عىل اعتبار أنه ينسخ احلكم اإلعرايب للجملة 
وعالمة  اسمهام،  فتغري  واخلرب  املبتدأ  عىل  تدخل  التي  الكلامت  و«تسمى  االسمية. 
إعراهبام، ومكان املبتدأ: النواسخ، أو نواسخ االبتداء، ألهنا حتدث نسخا، أي تغيريا، 
عىل الوجه الذي رشحناه، وال مانع من دخوهلا عىل املبتدأ والنكرة، فتصري اسام هلا، 
إذ ال يشرتط يف اسمها أن يكون معرفة يف األصل، ولكن يشرتط يف اسمها أال يكون 
شبه مجلة، ألن اسمها يف أصله مبتدأ، واملبتدأ ال يكون شبه مجلة. ومما سبق، يتبني أن 
النواسخ بحسب التغيري الذي حتدثه ثالثة أنواع: نوع يرفع اسمه وينصب خربه، فال 
يرفع فاعال وال ينصب مفعوال، مثل كان وأخواهتا، ونوع ينصب اسمه ويرفع خربه، 
»ظن«  مثل  الفاعل،  عن  يستغني  وال  االثنني،  ينصب  ونوع  وأخواهتا«،  »إن«  مثل 

وأخواهتا«)12(.

الوظيفة  إىل  إضافة  داللية/منطقية،  وظيفة  ل«كان«  أن  هو  هنا،  هيمنا،  والذي 
العاملية، تنسخ الزمن احلارض املتضمن يف اجلملة االسمية، ما يعني أن هناك توزيعا 
العامد »كان« والزمن احلارض. إضافة إىل ذلك، تتوفر طبقة كان  الفعل  تكامليا بني 
وأخواهتا عىل خصائص داللية جتعل منها أفعاال ال حدثية غري حميلة، باملعنى اإلحايل 
العامل  يقابلها يف  إذ ال  أو نشاط،  باملعنى اجلهي، ال تدل عىل أي عمل  للحدث، ال 
»أفعاال  سميت  ولذلك،  »رضب«،  فعل  يقابل  مثلام  منفصل،  حدث  اخلارجي 
ناقصة«، بمعنى أهنا خالية من الداللة عىل احلدث، ومن ثم، نقرتح إدراج طبقة كان 

         .)Support Verbs)13 وأخواهتا ضمن أفعال العامد

 إن اقرتاحنا )الرابطة عامدا زمنيا(، مؤسس عىل تصور داليل/منطقي، مؤداه أن 
بالنسبة   Rapapport اجلملة االسمية، خالفا ملوشوه )1986( وربابورت )1987( 
 )2000( وبناممون   )2008( )الرحايل  وللتطابق  للزمن  إسقاطا  تتضمن  للعربية، 
Benmamoun والبلويش )2012(، إضافة إىل إسقاطات رُصفية أخرى )البلويش 

)2012(، بناممون )2000(، قد يكون حمققا كام يف الفرنسية واإلنجليزية وغريمها أو 
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غري حمقق يف احلارض وحمقق يف املايض مثل العربية والروسية أو غري حمقق يف احلارض 
الزمان  توافق ظرف  افرتاضنا، هذا،  ويدعم  املوريشية.  اللغة  معا، كام يف  واملايض، 
أعاله،  املذكورة  اللغات  يف  االسمية  للجمل  الزمني  التأويل  مع  واحلارض  املايض 
اللذين يبينان وجود إسقاط زمني يمكن روزه Testing هبام، وهو ما تؤكده نحوية 

Grammatical األمثلة اآلتية:

)27( أ( هند مريضة اآلن.

          ب( كانت هند مريضة أمس.

)28( أ( Hind está enfermo ahora )اإلسبانية(

 اآلن مريضة كان احلارض هند

          ‘هند مريضة اآلن،

 Hind estaba enformo ayer  )ب          

          أمس مريضة كان املايض هند

          ‘كانت هند مريضًة أمس،   

)29( أ( Hind è malato ora )اإليطالية(

          اآلن مريضة كان احلارض هند

          ‘هند مريضة اآلن،

 Hind era malato ieri )ب          

          أمس مريضة كان املايض هند

          ‘كانت هند مريضة أمس،

        )30( أ( Хинд  болен теперь )الروسية(

           اآلن مريضة هند

          ‘هند مريضة اآلن،
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  Хинд  була болен  вчерa )ب          

          أمس مريضة كان املايض هند 

          ‘كانت هند مريضة أمس، 

)31( أ(  Hind était malade hier )الفرنسية(

          البارحة مريضة كان املايض هند

          ‘كانت هند مريضة البارحة،

 Hind est malade maintenant  )ب          

          اآلن مريضة كان احلارض هند

          ‘هند طالبة اآلن،

)32( أ( Hind was sick yesterday )اإلنجليزية(

          أمس مريضة كان املايض هند

          ‘كانت هند مريضة،

Hind is sick now )ب          

          اآلن مريضة كان احلارض هند

          ‘هند مريضة اآلن،

          وال نحوية Agrammatical الرتاكيب التالية:

)33( أ( * هند مريضة أمس.

          ب( *  كانت هند مريضة اآلن.

вчерa*  Хинд  болен )34( أ(

          أمس مريضة هند

          ‘*هند مريضة أمس،
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 *Хинд  була болен  теперь )ب          

          اآلن مريضة كان املايض هند

          ‘*كانت هند مريضة اآلن،

  * Hind était malade maintenant )35(  أ(

          اآلن مريضة كان املايض هند

          ‘*كانت هند مريضة اآلن،

   * Hind est malade hier )ب          

          أمس مريضة كان احلارض هند

          ‘* هند مريضة أمس،

   * Hind was sick now )36( أ(

          اآلن مريضة كان املايض هند.

          ‘* كانت هند مريضًة اآلن، 

   * Hind is sick yesterday )ب          

          أمس مريضة كان احلارض هند.

          ‘* هند مريضة أمس،

    * Hind está enfermo ayer )37( أ(

          أمس مريضة كان احلارض هند.

          ‘* هند مريضة أمس،

      * Hind estaba enfermo ahora )ب          

          اآلن مريضة كان املايض هند.

          ‘*كانت هند مريضة اآلن،
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      * Hind è malato ieri )38( أ(

          أمس مريضة كان احلارض هند

          ‘* هند مريضة أمس،

     * Hind era malato ora )ب          

          اآلن مريضة كان املايض هند.

          ‘* كانت هند مريضة اآلن،

ص بالسمتني  ولذلك، نقرتح أن اإلسقاط الزمني يف اجلملة العربية )27أ( خُمصَّ
بالسمتني  خمصص  )27ب(  يف  بينام  املوسع(،  اإلسقاط  )مبدأ  +حد[  ]+حارض، 
 Interface ل يف وجيهة ]+ماض، +ف[، وأنه، يف مجيع البنى املصاغة أعاله،  مؤوَّ
الصورة املنطقية Logical Form التي تعمل عىل تأويل البنيات الداللية، مثل األسوار 

Quantifiers واألحياز Scopes وعالئق الربط Binding relations...إلخ.

يبدو أن احلاالت التي ترد فيها اجلملة االسمية مكونة من موضوع وحممول وصفي 
Null Subject )غري حمقق صوتيا( ال تطرح أي إشكال، بمعنى أن  ذي فاعل فارغ 
ص فقط سمة  التطابق املسوغ من قبل اإلسناد حيصل بني املكونني كام يف )4(، فيخصِّ
اجلنس والعدد Gender and Number دون الشخص )Person(، أو سمة اجلنس 
 )1990( الفهري  الفايس  عليه  يصطلح  التطابق  من  النوع  وهذا  )1د(،  يف  كام  فقط 
الشخص  أن سمة  اعتبار  Non�Pronominal AGR عىل  الضمريي«  »التطابق غري 

خمصصة، فقط، يف األفعال، وغري خمصصة يف الصفات، بحيث يمكن أن نقول:

)39( أنا واقف.

)40( أنت واقف.

)41( هو واقف.

ثم إن غياب سمة الشخص يف اجلمل االسمية وحضوره يف اجلمل الفعلية يسمح 
للنمط األخري بإسقاط الفاعل من بنيتها، بينام ال يسمح بإسقاطه يف النمط األول، 

مثلام نجد يف:



148ربيع اآلخر 1439هـ - يناير 2018 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

)42( أ( ماتت األم.

          ب( ماتت.

)43( أ( األم مريضة.

          ب( * مريضة.

أما يف حالة وجود صفة هلا فاعل مملوء معجميا من مثل: 

)44( زيد مريضة أمه.

فإننا نكون إزاء نوعني من التطابق : تطابق بني الصفة وفاعلها أي بني »مريضة« 
و »أم«، وتطابق بني املحمول الوصفي برمته )الصفة وفاعلها( واملوضوع بواسطة 
رضوريان  معا،  والنوعان،  اجلملة،  بموضوع  اململوء  وفاعلها  الصفة  يربط  ضمري 

لسالمة اجلملة، وهو ما يوضحه املثاالن اآلتيان:

)45( * زيد مريض أمه.

)46( * زيد مريضة أمها.

لكن، ثمة حالة توحي بأن هناك ضمريا رابطة مملوءا، متمثال يف »هو«، يرد يف بنى 
من قبيل:

)47( زيد هو املريض.

وحلل هذا اإلشكال، نقرتح، وفقا ملوقف النحاة القدامى، وخالفا لتحاليل أخرى، 
أن الضمري يف )32( للفصل For Seperation ال للربط)14(، بمعنى أن البنية جمردة 
منه تغدو مركبا وصفيا وليس مجلة إسنادية، ومن ثم، يكون الضمري اململوء »هو« يف 
)32( مسوغا من طرف اإلسناد )مسوغ عام( ومؤوال يف الصورة الصوتية FF املنطبقة 
عىل البنيات الرتكيبية )الرتبة، السالسل...(، وكنتيجة هلذا، فإن هذا الضمري يؤدي 

دورا تركيبيا يف كونه يرفع اللبس عن املحمول الصفي، بحيث يصري خربا ال نعتا. 

يظهر من خالل حتليلنا للجملة االسمية أهنا مجلة تامة Finite Clause تتضمن 
إسقاطا للتطابق وإسقاطا للزمن من بني إسقاطات وظيفية أخرى. وأهنا مجلة عادية 
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غري موسومة Unmarked، ال حتتوي أي فعل رابطة )كان( يف بنيتها العميقة، وهذا 
التحليل يتقاطع مع التحليل الوارد يف الفايس الفهري )1987أ( والبلويش )2012( 

من بني آخرين.    

2.2. توزيع الفعل العماد »كان«

يف  العامد  الفعل  خالل  من  معجميا  عنه  التعبري  يتم  الذي  الزمن  أن  اقرتحنا 
الفرنسية، اإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية يف املايض واحلارض عىل السواء، والذي 
يكون فارغا أو مملوء يف العربية والروسية، والذي نجده فارغا يف املايض واحلارض يف 

املوريشية، حيقق، دالليا، للجملة االسمية حمتواها اإلحايل والتحييني.

ولذلك، فإن توزيع الفعل العامد »كان« خيتلف من لغة ألخرى، ففي اإلنجليزية 
واإلسبانية واإليطالية، مثال، نجده يشغل موقعا وسطا بني املوضوع واملحمول، ويف 
العربية نجده يتوزع يف صدر اجلملة والوسط، بينام يظهر يف الروسية يف املوقع األول 

والوسط واألخري، وهذا ما توضحه األمثلة عىل التوايل:
)48( أ( كان زيد مريضا.

          ب( زيد كان مريضا.
          ج( * زيد مريضا كان.

Zaidi is sick  )49( أ(
          مريض كان احلارض زيد.

*is Zaid sick )ب          
          مريض زيد كان احلارض

  *Zaid sick is )ج          
          كان احلارض مريض زيد 

Zaid é studente )50( أ

          طالب كان احلارض زيد
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*é Zaid studente )ب          

          طالب زيد كان احلارض

*Zaid studente é )ج          

          كان احلارض طالب زيد

Zaid була студент )51( أ(

          طالب كان زيد

була Zaid студент )ب          

          طالب زيد كان

Zaid студент була )ج          

          كان طالب زيد

يتوزع الفعل العامد، يف مثل هذه األمثلة )مجل غري موسومة(، أوال ووسطا وأخريا 
يف الروسية، أوال ووسطا يف العربية، وسطا، فقط، يف واإلنجليزية واإليطالية.

3.2. تعميم التحليل على اإلسناد الفعلي

نعمم، يف هذه الفقرة، افرتاض الربط بسامت التطابق اإلحالية عىل اإلسناد الفعيل 
غ اإلسناُد التطابَق رابطا إحاليا  بنفس الكيفية التي جيري هبا يف اإلسناد االسمي؛ يسوِّ
بني املوضوع واملحمول الفعيل من خالل اشرتاكهام نفس القرينة اإلحالية كام يف )52أ، 
ب(، )53(، و)54(. ونستثمر، أيضا، افرتاض اعتبار السوابق مسابري والعوائد أهدافا 
)هينات 2006، فيرش 2004، 2006( يف تراكيب اإلسناد الفعيل، مكتفني بشواهد 
52أ، ب(  املوضوعات )األوالد يف  إن  لنقول:  العربية والفرنسية واإلنجليزية،  من 
و)les enfants)40(, John )41(( سوابق تسرب حمموالت أهدافا )جاء52أ، جاؤوا 
52ب( و)loves, frappent( استنادا إىل العملية طابِق. وهو ما تبينه األمثلة اآلتية:

iاألوالد i52( أ( جاء(

iجاؤوا iب( األوالد       
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Les enfantsi frappenti Ali )53(

          عيل-نصب رضبوا األوالد-رفع

          ‘رضب األوالد عليا،

Johni lovesi mary )54(

          مريي-نصب  حيب جون-رفع

          ‘حيب جون مريي،

Poor agree� 52أ، ب( أن العربية تتوفر عىل تطابق فقري )يبني املثاالن األوالن 
 Rich agreement ment )ختصيص سمة اجلنس والشخص فقط( وتطابق غني 

)ختصيص الشخص والعدد واجلنس( إذا ما اعتربنا )52ب( إسنادا فعليا توافقا مع 
األخريتان  البنيتان  أما   ،)1993( الفهري  الفايس  يف  املقرتحة  املقدم  الفاعل  فرضية 
)40( و)41( فتبينان أن لغات من مثل الفرنسية، اإلنجليزية متتلكان، فقط، تطابقا 

غنيا )الشخص والعدد واجلنس()15(

وبناء عىل ما سبق، نقرتح قيدا كليا وموحدا للربط يف بنى اإلسناد بنوعيه الفعيل 
واالسمي، نصوغه عىل النحو اآليت:

غا التطابَق  )55( يربط اإلسناد بني املوضوع واملحمول بكيفية غري مبارشة، مسوِّ
وبني  )السابق(  املسبار  املوضوع  بني  طابِق  العملية  إىل  استنادا  بينهام  إحاليا  رابطا 

املحمول اهلدف )العائد(.

خاتمة

اقرتحنا يف هذا العمل، استنادا إىل منهج توليدي مقارن، افرتاضا بديال ملا هو سائد 
يف األبحاث التوليدية، يعد اإلسناد رابطا غري مبارش بني املوضوع واملحمول. وألن 
الربط، كام بينا، يف اجلملة االسمية والفعلية منظور يف الصورة املنطقية، فإن اإلسناد 
غ التطابَق رابطا إحاليا بينهام، مرشكا ركني اإلسناد  نفس القرينة اإلحالية. كام  يسوِّ
أننا استثمرنا حتليل )هينات 2006 وفيرش 2004، 2006 من بني آخرين( القايض 
خالل  من  تتطابق  أهدافا  والعوائد  مسابري  فقط،  الرؤوس  ال  املركبات،  باعتبار 



152ربيع اآلخر 1439هـ - يناير 2018 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

العالقة طابِق يف العالقة اإلحالية بني ركني اإلسناد الفعيل واالسمي. وبينا، أيضا، 
أن ما يعتقد أنه فعل/ضمري رابطة إنام هو عنرص زمني خال من احلدث حيقق، دالليا، 
للجملة قيمتها اإلحالية والتحيينية Actulisation فقط. إن حتليلنا ينحو نحو ما هو 
 Falkner and 1999 كيل من حيث اعتبار التطابق ظاهرة كلية للغة )فالكنر وشميد
Schmid(، ويسري، كذلك، يف اجتاه توحيد الرتاكيب االسمية والفعلية، عىل اعتبار 

أن سامت التطابق تظهر يف كال النمطني.     

الهوامش

* -  طالب بسلك الدكتوراه، مركز اإلنسان واملجال يف العامل املتوسطي، تكوين: 
اللسانيات وقضايا اللغة العربية، جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب-الرباط، املغرب. 

املقاربة   Starke املقاربتان يف أبحاث توليدية عدة، تبنى ستاركي  - اعتمدت   1

األوىل يف بحث غري منشور، قدم يف املركز األوريب للنحو التوليدي EGG، إذ ربط بني 
املكونات الثالث يف قالب واحد، ألهنا تستعمل نفس املصطلحات، من مثل: العدد، 
الشخص، التسوير، قيد احليوية، اجلهة. وخيلص إىل أن الداللة تضطلع بدور إسناد 
التأويل الداليل للبنية رصف-تركيب. انظر، شري Scheer 2011، 2012. بينام نجد، 
 Po Lun 2004 بو لون يل ،Jakobson 2014 عىل سبيل املثال، كل من: جاكوبسون
Lee، بوشارد Bouchard 1995، برييلميرت Perelmutter 2008 من بني آخرين 

دافعوا عن املقاربة الثانية.

2 - نستعمل الرموز اآلتية للداللة عىل: 

ب:  أ،  س،  فعل.  ف:  اسمي.  مركب  م.س:  فعيل.  مركب  م.ف:  مجلة.  ج: 
متغريات مقولية. * عالمة اللحن.

3 - يستعمل مفهوم الرابطة يف الوصف النحوي لإلحالة إىل الربط بالفعل، الذي 

يضطلع بالربط بني عنارص بنية اجلملة خصوصا الفاعل والفضلة، ففي اإلنجليزية 
نجد باإلضافة إىل »be« أفعال أخرى من قبيل: feel, look…. عن الرابطة، انظر 

كريستل )1998( Crystal يف إسامعيل الطاهر )2009(.

الفارغ  الرابطة  الضمري  بني  تكامليا  توزيعا  هناك  أن   )2015( حفيظ  يرى   -  4
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واملعرفة )أو التعريف(، وأن ما يمكن أن توحي به بنيات من عدم صحة افرتاض 
التوزيع التكاميل، مثل:

     )أ(  زيد املسؤول.

     )ب(  الوزير املسؤول.

نعتية »املسؤول« ال عىل خربيته. ولذلك، فإن هذه  يمكن خترجيه، بحسبه، عىل 
الرتاكيب ليست تراكيب إسناد، فهي مركبات اسمية وليست مجال. ووجود ضمري 

رابطة هو الذي جيعل منها مجال. حفيظ )2015(، ص. 189.

5 - حفيظ )2015(، ص. 188.

6 - انظر ابن يعيش واألسرتاباذي من بني آخرين.

7 - الرحايل، 2008، ص. 9.

8 - نفس املصدر، ص. 10-9.

 ،FIP التام  التأويل  مبدأ  يسميه  عاما  مبدأ  )1986أ(  تشومسكي  يقرتح   -  9

أن  املنطقية جيب  الصورة  أو  الصوتية  الصورة  يظهر يف  كاآليت: كل عنرص  يصوغه 
املقويل واإلسناد،  التفريع  املالئم:  التأويل  تأويل مالئم، ومن ضمن  يسوغ ظهوره 
وقد أعيدت صياغته صياغة أدنوية جديدة يف تشومسكي )1995(. وبناء عىل ذلك، 
يفرتض الفايس الفهري )1990( وكريون )Guéron )1989 أن مسوغ التطابق هو 
أال  وجب  الفعل  مع  إسنادية  عالقة  يف  يدخل  ال  املفعول  كان  مّلا  لذلك،  اإلسناد. 
يظهر عليه تطابق.وحول أمهية عنرص التطابق يف اللغات الطبيعية، يقول فوركيسون 
وبارلو )Ferguson & Barlow )1988  ما معناه: »إن ظاهرة التطابق النحوي أو 
التوافق، حيث »أ« عنرص نحوي يوافق عنرصا نحويا »ب« يف خاصية »س« ضمن 
بعض التشجريات النحوية، منترشة بشكل واسع يف اللغات الطبيعية، وجيب بطريقة 
أو بأخرى أن يكون مستوعبا يف أي نظرية نحوية شاملة، وسيكون من املحتمل بناء 
نظرية حيتل التطابق فيها موقعا مركزيا )ربام »النحو التطابقي«(«، انظر فوركيسون 
 )2006( بويكس  قول  يف  األمهية  هذه  كذلك  وتظهر   .1 ص.   ،)1988( وبارلو 
Boeckx »دراسة التطابق تيضء الطريق إىل فهم امللكة اللغوية املؤدية يف هناية الطاف 
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توليديون  باحثون  خصص  وقد  هذا،  ص.1.  بويكس،  اإلنساين«،  الذهن  فهم  إىل 
 )2000( فوس  املثال:  سبيل  عىل  أذكر  خمتلفة،  توليدية  بمقاربات  تبحثه  مؤلفات 
ومخينيز  كاماشو   ،Dalmi  )2005( داملي   ،Shigeru  )2009( شيكورو   ،Fuss

 Camacho & Jimenez�Fernandez &  )2013( كونزالس  ومارتني  فارنانداز 
 Costa & Kristina & )2006( كوسكا و كريستينا وسيلفا ،Martin�Gonzales

Silva، من بني آخرين. ويتم التمييز يف عنرص التطابق بني نوعني من التطابق: تطابق 

الفهري  الفايس  اصطالح  بحسب   )Poor AGR( فقري  وآخر   )Rich AGR( غني 
بتعبري   )Partial( جزئي  وآخر   )Full( تام  تطابق  أو   )1993(  )1982(  )1998(
الفهري  الفايس  بني  وقد   .Benmamoun  )1996( بناممون  و   )2009( احلريس 
)1990( أن التطابق بني الصفة وموضوعها يتوزع إىل تطابق يف سمتي اجلنس والعدد 
)Gender, Number( حينام يتقدم املوضوع الصفة، وهو تطابق من نوع خمصص 
يتأخر  ملا  ذلك  حيصل  فقط،  اجلنس  سمة  يف  تطابق  وإىل   )Spec�head( رأس   –
 .)Head�Complement( املوضوع عن الصفة وهو تطابق من نوع رأس –  فضلة

وهذا ما يوضحه املثاالن اآلتيان:

أ( النساء نبيالت

ب( أ نبيلة النساء؟ 

اللغات،  يف  اللواصق  طبيعة  لرصد  وسيطني   )1990( الفهري  الفايس  واقرتح 
والرتبة  باإلعراب  وعالقته  التطابق  عن  االسمية.  ووسيط  اإلحالية  وسيط  مها 
وختصيص السامت وتوزيعها، انظر الفايس الفهري )1982، 1985، 1984، 1990، 
1992، 1993، 1996، 1998، 2000( وكنكاي )1992( وأخموخ )1996( وخريي 

)1998، 2003( والرحايل )1996، 1997، 2003(، وأوحال وشلونسكي )2002( 
وعقال  وكنكاي   Benmamoun  )2000( وبناممون   Ouhalla and Shlonsky

2007(. وبناممون، عون، وشويري  )2000( وحممد )2000( وسلطان )2006، 
واملكي   )2009( واحلريس   Benmamoun, Aoun, and Choueiri  )2010(

)2014( وتورايب )2014( وحفيظ )2015( من بني آخرين.

10 - املثال )1، د( مأخوذ من الفايس الفهري )1990(.
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11 - تفرق أولربتز )Olbertz )1998  بني ser وestar يف اإلسبانية من خالل 

ذي  الصفي  املحمول  مع  يرد  فاألول،  منهام،  كل  فيها  يرد  التي  للسياقات  رصده 
القابلة  اخلصائص  ذي  الصفي  املحمول  مع  فيأيت  الثاين  أما  املالزمة،  اخلصائص 
زاكونا  وتضيف  بينهام.  تكامليا  توزيعا  هناك  أن  إىل  خيلص  إذ  والتغري،  للتبدل 
)2012(، يف إطار التمييز بني ser/estar وبني haber، قيدا يفصل بينهام، تصطلح 
عليه قيد احليوية )Animacy(، الذي يتم حتقيقه يف املحموالت الصفية املدرجة مع 

.haber ال مع ser/estar

12 - عباس حسن، النحو الوايف، ج1، ص. 545-543.

    .Bouchard )1995( 13 - مصطلح »الفعل العامد« مأخوذ من بوشارد

14 - يقول األسرتاباذي »فالغرض من الفصل يف األصل: فصل اخلرب عن النعت«.

15 - ال تظهر، خالفا للمحموالت الفعلية العربية، سمة اجلنس عىل املحموالت 

الفعلية يف اللغتني.
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الملخص

تعتمد كتب النحو التعليمية صنفني من األمثلة: شواهد منسوبة إىل كّتاب معّينني 
نعتربها من جمال ما هو طبيعّي إبداعي من الظاهرة اللغوية ، وأمثلة يضعها مؤّلفو 
تلك الكتب نرجعها إىل ما هو من جمال الصناعي الذي ال يبتعد كثريا عن القواعد 
أنفسها. وختتلف درجات اعتامد كل صنف من كتاب إىل آخر. وهتدف الدراسة إىل 
نظر  النحو من وجهة  الصنفني وأسباب تالزمهام يف كتب  املميزة بني  الفروق  بيان 
النحو من  تقريب قواعد  تبني عىل ذلك مبادئ عامة يف  أن  إبستمولوجية. وحتاول 

متعلمي العربية لغة ثانية.
Educational grammar books rely on two types of examples. 

First, quotations attributed to specific authors, and which are 
considered to fit in the scope of the natural and the creative 
qualities of the linguistic phenomenon. The second type involves 
examples elaborated by the authors of those books, and which 
we tend to trace back to the formal field of the language; such 

نتوجه بالشكر إىل مركز البحوث بمعهد اللغويات العربية/جامعة امللك سعود، وإىل عامدة البحث العلمي/جامعة   -*
امللك سعود عىل دعمهام هلذا البحث.

**- أستاذ تعليم عال/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة. معهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود.
***- أستاذة مساعدة/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان.

منانة حمزة الصفاقسي)***(

رفيق بن حمودة )**(

الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة )*(
»عندما نعّلم المصنوع يمكن أن نعّلم الطبيعة بالمصنوع« )1(
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examples do not deviate, in any substantial way, from the rules 
themselves. The degrees of accreditation of each type vary from 
a grammar book to another. This study aims - from an episte-
mological point of view- to explore the differences between the 
two types of examples and the reasons that account for their 
correlation in grammatical books. On the basis of the findings, I 
propose some general principles related to an efficient teaching 
of grammar rules to the learners of Arabic as a second language.

مقدمة

تتضمن املدونة النحوية العربية خطابني متداخلني: اخلطاب النحوي التجريدي 
الواصف جمسدا يف القوانني الصوتية والرصفية والرتكيبية والداللية واخلطاب الثاين 
القرآنية  اآليات  مثل  مبارشة  االستعامل  من  استمدوها  شواهد  وقوامه  املوصوف 
وأمثلة  ناحية؛  من  وأمثال  وحكم  كالم  من  العرب  ألسنة  عىل  جرى  وما  والشعر 
ناحية  من  القوانني  من  جّردوه  ما  سالمة  جيّسم  مما  واعتربوها  بأنفسهم  وضعوها 
أخرى. ولقد انتقد عدد من املحدثني اخلطاب املوصوف عند القدامى معتربين أن 
العربية يف زمان ومكان حمددين، وأن األمثلة  انتقائية غري ممثلة وحرصت  الشواهد 
مصنوعة ال متّت إىل واقع اللغة بصلة؛ وبناء عىل صفة الصناعة فيها ينبغي استبعادها 
من األدوات التعليمية املعتمدة يف تدريس القواعد النحوية. لكن املسألة يف اعتقادنا 
حتتاج - بدل إطالق األحكام- إىل التوقف والتثبت من أجل اجلواب عن جمموعة 

من األسئلة اإلشكالية، لعّل أمهها: 

- ما األسباب املفرسة لتالزم اخلطابني املذكورين يف املدونة النحوية العربية؟
- ما خصائص كل صنف من اخلطابني من وجهة نظر إبستمولوجية؟

- ما مربرات اعتامد النحاة صنفني من القول املوصوف: الشواهد املنسوبة وما جرى 
جمراها من ناحية واألمثلة املصنوعة من ناحية ثانية؟ 

- هل ختلو األمثلة املصنوعة حقا من كل فائدة يف تعليم قواعد العربية؟    
- هل من رضورة علمية تدعو إىل التمييز بني هذين الصنفني ؟
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سوسري.  إىل  فيها  الفضل  يرجع  ثنائية  اإلشكاالت  هذه  عن  اإلجابة  يف  نعتمد 
فقد ميز هذا األخري بني وجهني من الظاهرة اللغوية: وجه مجاعي جمرد هو اللسان 
langue والثاين فردي هو الكالم parole. وقد تأكدت سالمة هذا التمييز حديثا 

يف دراسات متيز إبستمولوجيا بني اللغات الطبيعية واللغات الصناعية؛ وما النحو إال 
لغة صناعية باعتباره علام واصفا للكالم أو كالما عىل الكالم.

I. الطبيعي والّصناعي.

1- الطبيعي والصناعي في سائر العلوم:

الرصاع  تفسري  يف  ووّظفها  سابق)2(.  بحث  يف  الثنائية  هذه  إىل  محودة  بن  تطرق 
يف  رصح  وقد  املبدعني.  والشعراء  القواعد  صانعي  النحاة  بني  العالقة  يميز  الذي 
البحث  الصناعي. ونحن نحتاج يف هذا  الطبيعي عن  يمّيز  ما  ببعض  البحث  ذلك 
إىل الوقوف عىل املفاهيم التي يمكن أن تساعد يف بيان العالقة بني قوانني النحو من 
مما  باعتبارها  ثانية  ناحية  والشواهد من  املصنوع واألمثلة  باب  باعتبارها من  ناحية 

جيري جمرى الطبيعي.

تصنيفات  قيام  والصناعي من  الطبيعي  بني  الفرق  لبيان  بن محودة  ينطلق تصور   -
للعلوم عىل الفصل بني علوم عقلية وأخرى جتريبية)3(؛ عىل أساس أن األوىل نظرية 
بني  السوسريي  اإلبستمولوجي  بالتمييز  ويتوّسل  حمضة.  اختبارية  والثانية  حمضة 
العلم أي  العلم وموضوعه)4( ليؤكد أن كّل ما هو ماّدة للعلم- باستثناء علم  مادة 
اإلبستمولوجيا- ينتمي إىل جمال الطبيعة فالريح واألنواء واألجرام الساموية وجسم 
موضوعه  كان  مهام  علم  كل  يعّد  بينام  الباب،  هذا  من  ولغته   ... وعرفانه  اإلنسان 
صناعة باعتبار أن العلوم تشرتك أساسا يف وصف القوانني التي تتحكم يف ما اختاره 
فالطبيعي من كل علم موصوف، والعلم نسق له  املادة موضوعا لعلمه.  العامل من 
واصف. ولعل من مزايا هذا التصور أنه ال يفصل بني سائر العلوم بسبب ما تشتغل 
صناعة  هو  األوحد  مّهها  مجيعا  يراها  وإنام  جتريبية  وأخرى  نظرية  قضايا  من  عليه 
يناسب  وما  املوضوع  بينها يف  الفرق  وإنام  الطبيعية؛  الظواهر  املتحكمة يف  القوانني 
وأخرى  صحيحة  علوم  بني  يفصل  ال  أنه  كذلك  مزاياه  ومن  منهج.  من  املوضوع 
النظرة الدونية للعلوم اإلنسانية؛ تلك التي تقوم عىل أهنا مفتقدة  إنسانية؛ فيتجنب 
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التصور  من  موروثة  نظرة  لعمري  وهذه  الصحيحة.  العلوم  هبا  تستبّد  التي  للدقة 
الوضعاين positivisme للعلوم. 

الوحدات  بني  متّيز  التي  الفروق  إىل  بالرجوع  التصور  هذا  سالمة  مراقبة  يمكن   -
املنتمية إىل جمال الطبيعة والوحدات املنتمية إىل جمال الصناعة:

عىل  موجودة  بأهنا  تتمّيز  بالنظر  إليها  الراجعة  والوحدات  الطبيعية  فالظواهر   -
هيئة خلقها يف الكون، مل تترصف فيها يد العامل بيشء سوى أهنا اختارهتا موضوعا 
للدراسة. وختتص بأن كل واحدة منها فريدة من نوعها. فال تتامثل متام التامثل وإن 
تشاهبت. شأهنا يف ذلك شأن بصامت األصابع عند اإلنسان. ومن خصائصها كذلك 
أهنا معدلة ذاتّيا auto réglé. فهي كيانات تعالج نفسها بنفسها وفق برنامج داخيل 
ملا  الكائن احلي من عالج  يتدبره جسم  بام  نمثل لذلك  تكويني هو جزء من ذاهتا. 
يطرأ عليه من جروح؛ وبام َتُرّد به من فعل كل ظاهرة طبيعية يطرأ عليها فساد لسبب 
من األسباب، كالذي يطرأ يف كل ما يفرسه علامء األحياء بمبدأ املحافظة عىل النوع؛ 
عملية  تنجح  فال  فساد،  يطرأ  عندما  تدارك  من  اللغة  تطلبه  ما  ذلك  جمرى  وجيري 
التواصل بني متخاطبني. وجوهر مهّمة العلم أن يكشف عن أرسار التعديل الذايت 
هلذه الظواهر الطبيعية حتى جيني اإلنسان فوائدها ويتوقى من أخطارها؛ وما هذه 
األرسار إال ما يكتشفه العامل تدرجييا من األنظمة التي حتكم الظواهر وجتعلها ذاتية 

التعديل.

- أما جمال الصناعي فهو منتج برشي، نقصد به وصف الظواهر الطبيعية بام يصنعه 
فكر العلامء يف كل جمال من القوانني املتحكمة. وهي قوانني قوامها وحدات جمّردة 
ال خيتلف بعضها عن بعض إال يف درجة التعقيد؛ وتربط بني هذه الوحدات قوانني 
عددها حمدود بالرضورة مثل قوانني احلساب األربعة أو عدد الوظائف الرتكيبية يف 
كل لسان؛ وهي ال تعّدل إال بجهد اإلنسان. فال نتصور أن توجد وظيفة جديدة يف 

النحو العريب من تلقاء نفسها وإنام يفعل ذلك نحوي من النحاة.

- تتقابل خصائص الطبيعي والصناعي تقابال تاما، وذلك مما يدعو إىل الفصل بينها 
من وجهة نظر إبستمولوجية؛ لكن بينها يف واقع الوجود عالقة تضّمن. فالطبيعي 
متضمن للصناعي بحكم كون الصناعي جمّردا من الطبيعي؛ والصناعي يكشف ما 
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منها  يعرف  ال  قوانني  وهي  الطبيعّي.  تسرّي  قوانني  من  البرشي  الفكر  إليه  توصل 
العلم إال جزءا قابال لإلضافة والتطوير بحسب تقدم النظريات العلمية. ونزعم أن 
الطبيعي أقوى من الصناعي؛ فالنظرية العلمية حتاول السيطرة عىل الظاهرة الطبيعية، 
لكن هذه األخرية ال تفيض بكل أرسارها، فتبقى عنارص منها خارج سيطرة النظرية 
أو تنتج تلقائيا عنارص جديدة مل تتوقعها النظرية؛ فتحتاج النظرية عندئذ إىل معاودة 
النظر لتتدارك ما فاهتا، وهكذا دواليك. لذلك نرى أن الطبيعي أقوى من الصناعي 
عىل الدوام. ونعتقد أن دراسة أحدمها منفصال عن اآلخر متعذرة أو فاسدة بحكم 

تالزمهام.

2- الطبيعي والصناعي في الظاهرة اللغوية:

ينطلق مجهور اللسانيني منذ بداية القرن العرشين من أن اللسانيات هي الدراسة 
البرش  يتكلمها  التي  األلسنة  التمييز بني  بذلك  الطبيعية. يقصدون  العلمية لأللسنة 
بالفطرة وغريها مما وضعه اإلنسان من لغات من وضع اإلنسان مثل اإلسربنتو)5( أو 
أنظمة أخرى يطلق عليها مصطلح اللغة جمازا مثل لغة الرياضيات أو لغة احلاسوب. 
ولكي نفهم نسبة اللغات البرشية إىل الطبيعة ينبغي أن نعود إىل االصطالح السوسريي 
الثالثي: لغة langage ولسان langue وكالم parole. فاللغة هي جانب امللكة 
القوانني  نظام  هو  واللسان  بالكالم،  التواصل  عىل  قادرا  اإلنسان  هبا  يولد  التي 
املتحقق  الفردي  الوجه  فهو  الكالم  أما  االستعامل،  يف  املتحكمة  املجردة  املشرتكة 
اللسان)6(،  يف  حمصور  اللسانيات  موضوع  أن  سوسري  اعترب  ولقد  االستعامل.  من 
ألنه يستجيب لرشوط العلم باعتبار ما فيه من جتريد واشرتاك بني أفراد املجموعة 
وللغة  فردية،  متغريات  من  فيه  ما  بسبب  للكالم  خالفا  الدراسة،  ملنهج  وخضوع 
الدراسة  منهج  عىل  يتعذر  ذهني  أي   psychique نفيس  جانب  من  فيها  ما  بسبب 
تناوله. وينبغي أن ننتظر الربع األخري من القرن العرشين لتصبح دراسة امللكة ممكنة. 
فتشومسكي أرجع النحو الكيل إىل فرع البسيكولوجيا من العلوم البيولوجية باعتبار 
الظواهر  من  الطبيعي  واجلانب  لإلنسان.  اجلينية  الرتكيبة  حتمله  ذهني)7(  عضو  أنه 
اللغوية إنام هو إذن اجلهاز الفطري الذي يولد به اإلنسان قادرا عىل اكتساب كل لغة 

يسمعها يف حميطه.
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تشومسكي  عند  الكيل  النحو  مفهوم  عن  بعيدا  للغة  السوسريي  املفهوم  ليس 
باعتبار أن كال منهام يعني ملكة اللغة الفطرية. وهلذا اجلانب من اللغة من القوة ما 
جيعله منترشا متاما يف جانبي اللسان والكالم رغم أن أحدمها مجاعي واآلخر فردّي. 
مصدر هذه القوة هو أن ملكة اللغة طبيعية حمضة حممولة يف جينات اإلنسان؛ وهي 
الواحد ال حيقق من  فاللسان  لغة.  من  أكثر  يكتسب  أن  لإلنسان  تيرّس  السبب  هلذا 
عند  اإلنسان  يفعلها  أخرى  أجزاء  وتبقى  بسيط،  أنه  ندعي  جزءا  إال  امللكة  هذه 
مللكة  الطبيعي  التحقق  هو  الفردي  الكالم  أن  يف  خالف  وال  أخرى.  ألسنة   تعلم 
اللغة؛ فاستعامل اإلنسان للسان هو من مجلة ما اعتمده النحاة القدامى واللسانيون 
اللغة  اللغة. ويمكن إمجاال أن نذهب إىل أن  املحدثون للمصادرة عىل وجود ملكة 
امللكة جمموعة قوية مغلقة من املبادئ العامة املسرية لكل األلسن يف حني أن كل لسان 
هو جمموعة مغلقة من القوانني املغلقة املتحكمة يف اللسان الواحد. أما الكالم فهو 
جمموعة االستعامالت الفردية املتحققة من اللسان واملمكنة التحقق كذلك؛ وبذلك 

تكون من الظواهر املفتوحة.

يمكن أن نمثل لذلك هبرم أعاله اللغة )أ( يسرّي مبارشة اللسان )ب( ويسرّي )ج( 
بشكل غري مبارش. فاألعىل أقوى واألوسط متوسط القوة ويشرتكان يف أهنام جماالن 
يتحّكم يف  لكنه ضعيف ألنه ال  مفتوح  بأنه جمال  فيختلف عنهام  أما )ج(  مغلقان، 
مناسب  املجال  اتساع  وأن  والتسيري  بالتحكم  تتحدد  القوة  أّن درجة  ونؤكد  يشء. 

عكسيا لدرجة القوة. 
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يثبت لنا هذا التصور أن صفة الطبيعة التي يف ملكة اللغة ال تتعارض مع صفة 
– عىل درجتني  اللغة واللسان  التي يف  التجريد  اللسان وأن صفة  التي يف  الصناعة 
قائمة  بينها  العالقة  إن  بل  الكالم.  التي يف  التحّقق  تتناقض مع صفة  خمتلفتني- ال 
عىل التشارط)8( تشارَط حتكم وتضمن. فال وجود لواحد من الثالثي دون اآلخرين. 
وتتعّذر معاجلة أحدها دون حضور اآلخرين بالفعل أو بالقوة. وهذا يؤكد سالمة ما 
ذهبنا إليه يف الفقرة السابقة من أن الطبيعي أقوى من الصناعي، ومن أن الواحد منهام 
إننا نرى أن الكالم - رغم فرديته- تندمج فيه خاصيتا  مالزم لآلخر يشرتطه. بل 
الطبيعي والصناعي. فهو طبيعي، إذا نظرنا إليه من أسفل اهلرم، فرأينا أنه أصوات 
تتحقق هبا امللكة. وهو صناعي، إذا نظرنا إليه من أعىل، فرأينا قوانني اللسان تسرّيه. 
وهو بحكم طبيعته يستعيص يف كثري من احلاالت عن تلك القوانني، فكم استعامٍل 
ينزاح عن القاعدة، فيعتربه النحوي شاذا أو يبحث له عن تأويل لريجع إىل قانون 
من القوانني؛ وذلك شأن أقوال الكثري من الشعراء واحلكم واألمثال واألقوال التي 

  .contrexemple تدخل يف ما يصطلح عليه باألمثلة املضادة

II. الخطاب الموصوف والخطاب الواصف.

واستخرجوا  املستعمل  النحاة  جّرد  فقد  للكالم.  واصفة  صناعّية  لغة  النحو 
ضبط  ذلك  من  غايتهم  الواصفة.  النظرّية  والقوانني  العاّمة  املبادئ  من  مجلة  منه 
املنجز الّلغوي يف قواعد عاّمة قادرة عىل حرص الالحمدود يف املحدود. وال ينفصل 
النظرّي املجّرد عن املطّبق املستعمل يف جّل املصنّفات الّلغوّية النحوّية، وذلك يعني 
اإلطار،  هذا  عن  النحو  خيرج  وال  الّلغوّية.  الصناعات  يف  خمتلفني  خطابني  تالزم 
واملبادئ  القواعد  كّل  هو  واصفا،  نظرّيا  خطابا  النحوّية  املصنفات  تضّمنت  فقد 
ما عرّب  تقنينه وهو  ثّم  املنجز وتفسريه  النحاة لوصف  التي صاغها  املجّردة  النظرّية 
Langue. وتضمنت خطابا  “الّلسان”  عنه سوسري باجلانب اجلامعي املشرتك وهو 
ثانيا موصوفا مرجعه االستعامل وما جرى جمراه من أمثلة وضعها النحاة وحللوها 
املتحّقق  الفردي  اجلانب  إىل  ذلك  ويرجع  القانون،  سالمة  عىل  شاهدة  ساقوها  أو 
وهو ما اصطلح عليه سوسري بـ”الكالم” parole. هذان الوجهان للظاهرة الّلغوّية 
متالزمان يربهن الثاين منهام عىل صّحة األّول، وخيتزل األّول منهام أوجه االختالف 
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والتعّدد يف املتحّققات الفردية. وهذا يعني أّن النحاة قد وّظفوا الفردّي يف التدليل 
عىل اجلامعي املشرتك  املستنبط من املستعمل. وقد اعتمد النحاة نسقني خمتلفني من 
مستمّدة  قائليها  إىل  الغالب  يف  منسوبة  نصّية  شواهد  األول هو  املوصوف.  الكالم 
من مدّونة مستعملة حمّددة كالقرآن والشعر وما اعتربوه فصيحا من كالم العرب؛ 
والثاين أمثلة مصنوعة هي عبارة عن وجوه كالم وضعها النحاة أنفسهم واعتمدوها 
متثيال للقواعد النظرّية. وليس هذا التالزم بني اخلطابني مما خيتص به النحو العريب؛ 
بل يبدو أنه مما تعرفه أنحاء أخرى كذلك: “ كّل األنحاء تتضّمن أمثلة. هذا األمر 
بدون شّك رضورّي. فال يوجد نحو ]...[ يستغني صاحبه عن مدونة أمثلة حتى 
النظرّية  يف  أساسّيا  دورا  تؤدي  الّلسانّية  املقاطع  وهذه  العامة.  األنحاء  إىل  بالنسبة 
النحو  يطمح  الذي  الّلغة  موضوع  متثيل  تضمن  فهي  النحوي:  للخطاب  املعرفية 
لوصفه وتقنينه.”)9( ولنا أن نتساءل عاّم يمكن أن جيمع بني هذين النسقني من الكالم 
جمال  إىل  ظاهره  يف  يرجع  أحدمها  أن  رغم  الواصف  للخطاب  املالزم  اخلطاب  يف 
الطبيعي وهو الشواهد املنسوبة والثاين من باب الصناعي باعتباره من وضع النحاة. 

Exem-  يف العربية كام يف الفرنسية متييز عىل مستوى التسمية/ املصطلح بني املثال
املدونات  Citation/ Quotation. لكن قرينة اعتامدمها كليهام يف  الشاهد  ple و 

النحوية تعني أن بينهام رضبا من التداخل أو التكامل؛ حتى إن بعض الباحثني)10( 
اعتربمها من قبيل املثال ليس غري. وقد يوهم ذلك بأن املثال أعّم من الشاهد، فنتوجه 
إىل الظن أّن املثال قد يشمل الشاهد وغريه، ويستتبع ذلك أن كّل شاهد يصلح أن 

يكون مثاال؛ لكن املسألة أكثر تعقيدا مما يبدو يف الظاهر.

1- الشاهد والخطاب الواصف

الشاهد يف تقديرنا هو اإلقرار. وذلك نتبّينه من البعد الديني للشهادة يف القرآن 
»أشهد أّن ال إله إالّ اهلل وأّن حمّمدا رسول اهلل«. واملسلم يشهد بمعنى يقّر أو يثبت أّن 
ال وجود إلله غري اهلل اّلذي يتصّوره وأّن الرسول الذي يؤمن به هو حمّمد. وينسحب 
ذلك تقريبا عىل الشاهد يف لغة النحاة فهو، تبسيطا، دليل نيّص يقّرر القاعدة النحوّية. 
احلضور  وملعنى  احلضور  د(  هـ،  )ش،  للشاهد  األصلّية  الّلغوّية  املادة  معاين  ومن 
عالقة وطيدة بدور الشاهد يف اإلثبات أو اإلقرار فالشاهد اسم فاعل يفيد احلضور 
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واملواكبة لليشء فقولك:

- كان الّرجل شاهدا عىل اجلريمة،

يفيد حضور الرجل ومتابعته لتفاصيل احلادثة؛ وذلك ممّا يسمح له بأداء مهمة 
اإلقرار واإلثبات. ومن املعاين املقرتنة بالشهادة األمانة والوثوق: » الشهيد من َأسامء 
الشهود  شهادة  إىل  احتيج  ملا  كذلك  ذلك  يكن  مل  ولو  شهادته.«)11(  يف  األَمني  اهلل 

الثقات يف ما فيه نزاع بني طرفني أو لبس يف حتديد حقيقة احليثيات. 

بناء عىل معرفة  الشهادة  أّدى  املفرد عىل عموم معنى من  الشاهد  ولئن دّل لفظ 
حضورية، وعىل ما يعتمده النحاة أو غريهم من دليل لفظي عىل سالمة الفكرة أو 
فشهود  وشواهد.  شهود  اجلمعني:  بني  الفصل  إىل  وجه  االستعامل  فإن  االعتقاد؛ 
للمعنى العام وشواهد للمعنى اخلاص االصطالحي:»من شواهد كان الزائدة قول 

الشاعر:
ِعُكْم                         يا َلْيَت ما كاَن مل َيُكِن«.)12( باهللِ ُقوُلوا بَأْجَ

أو  التنزيل  من  اجلزئي  ]هو[  العربية  أهل  “عند  الشاهد  أن  التهانوي  ويعترب 
أهل  الشاهد عند  أن  باجلزئي  يقصد  بعربيتهم”)13(. وهو  املوثوق  العرب  من كالم 
العربية- وهم النحاة- ليس له كيان مستقّل وإنام هو جزء أو رافد ملا يصنعه النحاة 
من القواعد، وينّبه إىل أّن له رشطا أساسيا وهو أن يكون إما من القرآن وإما من كالم 
من يوثق بعربيتهم. وهو يف تقديرنا صفة متيز الشاهد عن املثال.  والشاهد النحوي 
هبذا املعنى يقوم حّجة عىل صدق قاعدة لغوّية صاغها النحوي، وهو من هذه الناحية 
مما  معلومة-  رشوط  ضوء  يف   – انتقاه  النحوي  أن  باعتبار  طبيعية   صبغة  ذو  كالم 
هو مستعمل متداول من الكالم ال فضل له فيه غري استحضاره من املدوّنة املنجزة 
أن  الشاهد جيب  أن  »اعلم  بالصناعة:  النحوي  الذي جّرده  القانون  تدعيام لسالمة 
يكون نّصا فيام يستشهد به وال يكون حمتمال لغريه«)14(. فالشاهد قوته يف أنه كالم 
يسوقه النحوّي عىل هيئة التلفظ به مناسب متاما ملحّل الشاهد غري قابل للتعميم عىل 

حاالت أخرى.

رجوع الشاهد إىل جمال الطبيعي من الظواهر اللغوية يكسوه رضبا من القوة التي 
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يستغلها النحوي العتامده، وهبذه اخلاصية يتمّيز عن املثال كام سنرى. لكننا نعتقد أن 
يف توّسل النحوي بالشاهد لدعم صناعته إضعافا للخاصية الطبيعية يف الشاهد جتعله 

غري بعيد عن صناعية املثال. ويمكن أن نحرص هذا األمر يف نقاط أربع: 

- تتمثل األوىل يف الضوابط الشكلية املحددة للشاهد: إذا كانت نسبة الكالم إىل علم 
بعينه - شاعرا كان أو كاتبا مشهورا- تقطع بأنه شاهد ال مثال، فهل يعني ذلك أن ما 
ينسب يف كتب النحو إىل من يوثق به دون ذكر اسمه ليس من الشواهد؟ وهل يعني 
ذلك كذلك أن ما حفظته الذاكرة اجلامعية من أمثال وحكم ال يدخل يف هذا الباب؟

اللغوية عىل اختالف مستوياهتا: الصويت  الظواهر  النحوي يصف  الثانية هي أن   -
والرصيف والرتكيبي بمختلف درجات الرتكيب فيه والداليل؛ واملفروض أن ال يوجد 
االستعامل،  من  النحوي  يستخرجه  فالشاهد  اجلملة.  دون  ما  مستويات  يف  شاهد 
دون  ما  فهل  اجلملة.  دون  بام  تتحقق  وتلك عملية ال  التواصل،  يعني  واالستعامل 

اجلملة ال يعّد من قبيل الشواهد؟ 

ينتقي شواهده ممن يوثق  - للشواهد وظيفة تأصيلية تتمثل يف وثوقيتها. فالنحوي 
بسالمة كالمه. وهذه االنتقائية حتّد من صفة الطبيعية يف الشاهد. ذلك أن االستعامل 
صورة  تعطي  هذه  االختيار  عملية  ولعل  حقيقته.  تفسد  انتقاء  عملية  وكّل  وقائع، 
الفنيون يف  التي يقوم هبا  التجميل  اللغوية شبيهة بعمليات  لة للوقائع  مزيفة أو جممِّ

السنام. فال تعكس الشواهد التي يعتمدها النحاة حقيقة الظواهر اللغوية.

وله  إال  كالم  من  وما  معينة؛  مقامية  مالبسات  يف  الطبيعية  التواصل  عملية  تتم   -
الشاهد من سياقه ويقطعه بالرضورة  ينتزع  النحوي  فيه. لكّن  يندرج  سياق لغوي 
اللغوي فيخرجه من خطاب طبيعي ليوظفه يف مكان معني من خطاب  عن سياقه 

واصف للغة. ونعتقد أن ذلك يمّس  من خاصية الطبيعية التي متّيز الشاهد.

املعارف  تكتسب  حتى  الشواهد  العتامد  مضطرة  النحوية  الصناعة  أن  لنا  يبدو 
املجّردة نسبة عالية من الصدق عند القراء. وهي كذلك مضطرة إىل احلّد من طبيعية 
العامِل عىل احلقيقة ال يشتغل عىل الظواهر  التي ذكرناها ألن  األمثلة بوجوه الترّصف 
كام هي، وإنام خيتار مادته من الوقائع اختيارا، ويوجه أسئلته إىل ما حيّل اإلشكاالت، 
وجييب عن األسئلة؛ ال إىل ما يعّقد األمور وال يفيض إىل نتيجة. ووقائع اللغة فيها من 
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الشوائب ما قد يتعّذر معه الوصول إىل الثوابت املطلوبة. وهذا يعني أن تعامل النحوي 
مع الشواهد يقرهبا من صناعية األمثلة أو يكسبها شيئا من صفات الصناعة النحوية.

2- المثال والخطاب الواصف.   

العريب  النحو  يف  املضمنة  األمثلة  يف  املصنوع)15(  صفة  املحدثني  من  عدد  انتقد 
أزمة  »إّن  املجال:  هذا  يف  العريب  الطالب  مستوى  تراجع  أسباب  من  واعتربوها 
] فهي[   ] أزمة قاعدة نحوية ]...  أزمة مثال ال  العريب يف غالبيتها  الطالب والنحو 
خالف  عىل  األمر  أن  نرى  لكننا   .)16(« جاّفة  مصنوعة  نحوية  أمثلة  فلك  يف  تدور 
اليشء  مثَل   « العرب:  لسان  يف  جاء  املثال.  تعريف  عىل  الوقوف  بعد  ونبينه  ذلك، 
ُه«)17(. فهو  باليشء سّواه وشّبهه به وجعله مثله وعىل مثاله،عىل قاعدة أّنه يسدُّ مسدَّ
نظري ألصل يؤتى به لسبب من األسباب عسى أن جيري جمراه أو جيّسده خاصة إذا 
كان األصل أقرب إىل التجريد. فنحن نمثل للكرم بسلوك حاتم الطائي ولإليثار بام 
تفعله األم مع أبنائها ... وندعي أن من رشوط املثال أن يكون أحسن الصور التي 
املثال يف االصطالح  الفائدة املرجوة من طلبه. ويطلق  جتسد املمّثل له حتى حتصل 
 : يقال  كام  املستفيد  فهم  إىل  وإيصاله)18(  القاعدة  يذكر إليضاح  الذي  اجلزئي  »عىل 
الفاعل كذا ومثاله زيد يف » رضب زيد« وهو أعّم من الشاهد ]...[ يعني أن املثال 
الصناعة  يف  فهو  العموم«)19(.  إليضاح  يذكر  ألن  يصلح  القاعدة  ملوضوع  جزئي 
م القاعدة قيمته يف إمتامه هلا، وهذه الصفة مشرتكة بينه وبني  النحوية مكّون به تتقوَّ
الشاهد؛ له وظيفة تعليمّية ومن خصائصه قبول التعميم؛ وهو هبذه اخلاصية خيتلف 
عن الشاهد كذلك. فرشط النص عىل كالم بعينه استعمله طرف بعينه، هذا الرشط 
النحوي يصنعه خاليا من  فإن  املثال  أما  للتعميم؛  قابل  الشاهد جيعله غري  الذي يف 
به  جيء  التي  القاعدة  لتمثيل  حمتمال  للتعميم  قابال  يكون  بحيث  اخلصوصيات 
كاجلزء منها ولتمثيل حاالت أخرى ال حتىص عددا جتري جمراه. فـ«ــرضب زيد« 
إنام هي شكل مبّسط جيري عليه كل كالم يتضمن فاعال ، أو كام نقول اليوم »فا« من 
)ف+فا(. وهذا يعني أّن املثال هو عملّية إجراء مصنوع يكون جتسيام للقاعدة اللغوّية 
يعتمده النحوي ليضمن سالسة بلوغ القاعدة النحوّية، فاملثال كالم صناعّي يرتجم 

القاعدة الرتكيبّية النظرّية يف منجز لفظّي معّجم تعجيام مبسطا. 
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حاولت فرنسني سيكورال)20( أن تعّرف املثال من زوايا نظر متعددة:« املثال يف 
احلقيقة تلّفظ جديد مقحم يف تلّفظ أول ]...[ وهو يف نفس الوقت ُنتفة من خطاب 
بنية منوال َتعرض  القاعدة يف صورة اشتغاهلا يف اللسان]...[ وهو  وطريقة لتقديم 
اشتغال القانون اللغوي بشكل أقّل جتريدا وأكثر استئناسا بالبيداغوجيا من التلّفظ 
الغالب يف  م يف  ُيقدَّ بالقاعدة نفسها ]...[ لكنه رضب من »  اخلطاب« كذلك ألنه 

شكل مالبسات مقامية يتخّيلها املدّرس، فال يتامهى مع القاعدة التي يمّثلها«)21(.

أكدت هذه الباحثة خصائص أربع للمثال يف النحو:

- اخلاصية األوىل هي تقنية اإلقحام التي يلجأ إليها النحوي للمزاوجة بني خطابني 
من صنفني خمتلفني. فقوانني النحو من اخلطاب الواصف يف حني أن املثال مما يمكن 
أن يكون من اخلطاب املوصوف. ورغم أن اخلطاب الواصف واملثال كليهام من باب 
املصنوع، فإن املثال أقرب إىل املوصوف منه إىل الواصف؛ ألنه كالم جيري عىل لسان 

النحوي جريان الشاهد عىل لسان الناطقني باللغة يف قضاء شؤوهنم احلياتية.

- اخلاصية الثانية تتعلق بوظيفة املثال يف الصناعة النحوية. فاملدونة النحوية تتضمن 
يف احلقيقة ثالثة أصناف من اخلطاب: خطاب جتريدي حمض هو القواعد أو القوانني 
الواصفة، والشواهد وهي كالم منتزع من خطاب متحّقق متاما، وخطاب بني بني 
قوامه األمثلة، وهي كالم يصنعه النحوي من أجل تقديم صورة الشتغال القاعدة يف 
نظام اللغة. فإذا كانت وظيفة الشاهد إقامة احلجة عىل صدق القاعدة يف استعامل من 
يوثق بكالمهم، فإن وظيفة املثال هي جتسيد الشتغال القاعدة يف املمكن من الكالم 
دون أن يكون بالرضورة مستعمال. ويمكن أن نضيف أن املثال يوفر للنحوي أبعادا 
البنية  به من بساطة يف  يتميز  – بسبب ما  املثال  الشاهد. ذلك أن  جتريبية ال يوفرها 
املعجمة- ُتتجنب فيه كل مظاهر التعقيد التي يف الشاهد. وبذلك يصبح ماّدة طّيعة 
لالختبار، فُيجري النحوي عىل املثال العمليات املتاحة يف الظاهرة اللغوية كالتقديم 
العمليات عىل  استتباعات هذه  والتأخري واحلذف والزيادة وما جرى جمراها لريى 
النظام اللغوي. بل نرى أن املثال مادة طيعة تسمح للنحوي باستنفاذ إمكانات القول 
املمكنة يف كل بنية: “يتمثل دور هذه األمثلة املتعددة يف صياغة قاعدة أقرب ما تكون 
إىل الدقة، قادرة عىل التعّرف عىل كل وجوه التحقق املمكنة ) وال يشء غري ذلك( 
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مقبول  ما هو  عندئذ عىل  النحوي  فيقف  القيود”)22(.  التعرف عىل كل  قدرهتا عىل 
املستعمل  أي  بالفعل  املوجود  بني  يمّيز  أن  يمكن  وبذلك  مقبول  غري  وماهو  منها 
واملوجود بالقوة بام فيه من ممكن يقبله النظام ومتعّذر الوجود ال يقبله النظام، شأن 
ما فعله اخلليل باجلذور املعجمية وتقليباهتا. هبذا وبه فقط يكتشف النحوي جوانب 
من الطاقات اإلبداعية املختزنة يف اللغة، فتكتسب النظرية النحوية األبعاد التوقعية 

املطلوبة اليوم يف كل نظرية علمية.

- اخلاصية الثالثة تتمثل يف أمَثلة املثال. نقصد به أنه يفرتض يف املثال أن يكون البنية 
املنوال التي متثل للقاعدة خري متثيل. وكنا أرشنا إىل ذلك يف املعنى اللغوي للمثال. 
اللغوية  الوقائع  شوائب  من  الشاهد  يف  يوجد  أنه  هو  واملثال  الشاهد  بني  فالفرق 
املعقدة ما ال يتيرس معه توضيح القاعدة. بينام وجه صناعة املثال يوفر للنحوي فرصة 
صياغة كالم يمّثل القاعدة أحسن متثيل؛ وهذا يسمح لنا أن ندعي أن املثال يبّسط 
فوجه من  الواقع؛  ويقّرهبا من  دونه متّحضا  بتجريد  القاعدة من جتريد حمض  ما يف 
املثال ينظر إىل القاعدة ووجه يتشّوف إىل املتحقق. وتتصل هذه اخلاصية اتصاال وثيقا 
بالوظيفة البيداغوجية التي يطلب من املثال حتقيقها. فالنحو وصف للغة من أهدافه  
الغالبة تعليم اللغة الثانية – أي ما بعد اللغة األم- وذلك ال يتم إال بالصناعة. ومن 

رشوط نجاح هذه العملية التبسيط والتقريب.  

- اخلاصية الرابعة هتّم اجلانب اإلحايل من املثال. فالفرق بني املثال والشاهد هو أن 
الشاهد قيل يف مالبسات معينة وسياق لغوي حمدد، ال يذكرمها النحوي يف الغالب 
اختصارا؛ لكن يمكن اسرتجاعهام يف الغالب كام يفعل رشاح شواهد كتب النحاة. 
أما املثال فإنه شكٌل أنبوب جمّرد)23( من كل الوقائع، يبدو كام لو كان كالما ال يربطه 
باملتحقق رابط.ولعّل الوظيفة التعليمية للمثال هي التي تفرض عىل معلم النحو- 
فهمه  يقربان  لغويا  وسياقا  مالبسات  للمثال  يصنع  أن  النحوي-  عىل  تفرض  كام 
مزيد  عىل  قدرة  ومن  التلفظ  لوضعية  متثيل  من  والسياق  املالبسات  يف  ملا  للمتلقي 

إضعاف اجلانب املجرد من املثال. 

املثال غري صفة  التي يف  الصناعة  السياق هو أن صفة  - ما يمكن أن نضيفه يف هذا 
عىل  الكالم  باب  من  ألهنا  صناعية  اللغة  فقوانني  اللغة.  قوانني  يف  التي  الصناعة 
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بيناها  القوانني فإهنا مصنوعة ألغراض  التدليل عىل  املعتمدة يف  أما األمثلة  الكالم؛ 
أعاله، وقد صنعها النحوي معّوال عىل حدسه باعتباره ناطقا باللغة والدة وباعتباره 
اللغة.  توثيق  يف  ُمعتَمدين   informateur خمربين)24(  اعتبارهم  يمكن  ممن  نموذجا 
املثال  جتعل  خصائص  أعاله  رأينا  وقد  بالشاهد،  شبيها  املثال  جيعل  األمر  وهذا 
والشاهد قريبني أحدمها من اآلخر. لكن - عىل املستوى النظري عىل األقل- يظل 
للمثال؛ ويظل  ليس  ما  املوثوقية  له من  بعينه جتعل  قائل  إىل  نسبته  بأن  مميزا  الشاهد 
لتقريب  امليرسة  للقاعدة،  ممثل  خري  اعتامده  من  املمكنة  البنيوية  ببساطته  مميزا  املثال 
االختبارية.  العمليات  من  حيتاجه  ما  بإجراء  للنحوي  والساحمة  املتعّلم  من  القاعدة 
ويف كل احلاالت يمكن أن نذهب إىل تنزيل املثال والشاهد من الظواهر اللغوية منزلة 
الصفحة البينّية interface الرابطة بني اللغة الواصفة واللغة املوصوفة، عىل أن يكونا 
عىل درجتني خمتلفتني من هذه الصفحة. فإقحام الشاهد يف اخلطاب الواصف يضعف 
من طبيعيته، واعتامد املثال لتجسيد وجوه اخلطاب الواصف يكسبه مرتبة من مراتب 
املوصوفة  اللغة  إىل  الشاهد بحكم األصل مشدود  أّن  نرى  املوصوفة. وهكذا  اللغة 
وبحكم تنزيله يف كتب النحو جار جمرى املثال، ونرى أن املثال بحكم جماورته للشاهد 

له وجه طبيعي وبحكم جتسيده للقاعدة النحوية مشدود إىل اللغة الواصفة.

III. الشاهد والمثال في النحو بين الضرورة التوثيقية والدواعي التعليمية.

كان نظرنا يف إشكاليات موضوع البحث إىل حّد هذه املرحلة موّجها إىل ما نعتقده 
مشرتكا يف الصناعة النحوية بني ما ينسب إىل األنحاء التقليدية خاصة. وكان ذلك 
من أجل أن نخصص هذه الفقرة لدراسة هذا اجلانب يف الرتاث النحوي واستتباعاته 
يف تعليم قواعد النحو. وإننا لنرغب يف الوقوف عىل أسباب اعتامد النحاة للشواهد 
لتقديم  التعليمية احلديثة  واألمثلة يف صناعتهم؛ عسانا نستأنس بذلك وباملقاربات 
مقرتح يف تعليم القواعد النحوية . ولعلنا نركز عىل كتاب سيبويه )تـ 180هـ(، ألنه 
مل خيالفها  فيها سننا  العربية وأوجد  النحوية  الصناعة  معامل  الذي رسم  الكتاب  هو 
النحاة بعده إال يف ترتيب املادة النحوية وصياغة املفاهيم عندما تأثر النحاة باملنطق 

بداية من ابن الرساج )ت 316 هـ(. 

1- منزلة الشاهد في الصناعة النحوية العربية.
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حظيت الشواهد بعناية خاصة يف الصناعة النحوية العربية. فقد وضعوا رشوطا 
دقيقة ومشددة ملا حيتّج به من الكالم العريّب تستند إىل معطيات جغرافية وتارخيية)25( 
نراهم  وما  العربية.  اللغة  وتكليس  بالصفوية  موا  واهتُّ أنفسهم  عىل  ضّيقوا  حتى 
كذلك إنام األمر مرتبط بتصورهم حلقيقة الشاهد كام سنرى. ورغم هذا التضييق فإن 
الشواهد املعتمدة كانت عند النحاة كثرية، خاصة إذا تعلق األمر بالقرآن والشعر. 
ألف  فيه  فإذا  سيبويه  كتاب  يف  »نظرت  قال:  اجلرمي)26(  أن  البغدادي  ذكر  فقد 
ومخسون بيتا، فأما األلف فقد عرفت أسامء قائليها فأثبّتها وأما اخلمسون فلم أعرف 
أسامء قائليها«)27(. وممّا يدل عىل االهتامم بالشواهد النحوية أن االهتامم قد توجه إىل 
رشح هذه الشواهد الشعرية باخلصوص، بتدقيقها وذكر املالبسات املصاحبة لقوهلا 
وتوضيح املقصود من إيرادها يف كتب النحو. نذكر من ذلك أن شواهد سيبويه من 

الشعر بلغ عددها إىل حدود القرن السابع للهجرة ثامنية عرش رشحا)28(.

ال نجد يف ما اطلعنا عليه من كتب النحاة تعريفا رصحيا للشاهد أو ذكرا ملا خيتلف 
به الشاهد عن املثال. وينبغي علينا أن نعود إىل سياقات استعامهلم للفظ الشاهد حتى 
ندرك ما يقصدونه به. استعمل سيبويه لفظ » شاهد« يف الكتاب ثامين مرات وجاءت 
اللفظة معرفة مرة واحدة ومل يستعمل لفظ »شواهد«)29(. وريض الدين األسرتاباذي 
نفسه )تـ 686 هـ( مل يستعمل يف رشح الكافية لفظ » شاهد« إال سبع مرات. ولعّل 
إليها؛ لذلك ال حيتاج  األمر يرجع إىل أن الشاهد كالم صدر عن ذات بعينها ينسب 
النحوي للتنبيه إليه عىل أساس أنه شاهد. ولعل سياق االستعامل يقوم دليال عىل ذلك:

أ. » أّما قوهلم: يا ضاربا غالَمه ]...[ باإلعامل ]...[ فمثال هلم غري مستند إىل شاهد 
من كالم موثوق به«)30(؛

ب. “وأنا مل أعثر هلذا عىل شاهد من كالم العرب”)31(؛

ج. “قال الزجاج)32( نقال عن املرّبد)33(]...[ . قال أبوعيل)34(: ال شاهد له وهو بعيد 
من القياس«)35(؛

تعّدي  يف  سألني  سيبويه  أن  الالحقي)36(  عن  يروى  مصنوع.  البيت  إن  “قال:  د. 
)فِعٌل( فعملت له هذا البيت«)37(؛ 
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اِفعل كذا؛ مما مل  “وما حكى الزخمرشي)38( من قوهلم: ها إن زيدا منطلق، وها  هـ. 
أعثر له عىل شاهد«)39(.

ينبه األسرتاباذي يف )ب( و)ه( و)ج( أعاله إىل أن النحاة كانوا يميزون بوضوح 
بني املفرتض من الكالم، ذلك الذي يصنعه النحوي متثيال للقاعدة، والكالم الذي 
الشواهد.  صنف  يف  يدخل  الذي  وهو  طبيعية،  تواصل  مالبسات  يف  العريب  ينتجه 
والتأكيد متأت من صفة الوثوقية التي يف الشاهد، فهو ال يكون كذلك إال إذا توفر فيه 
ضامن االنتامء إىل كالم العرب . وال يرتدد النحاة يف انتقاد بعضهم لبعض إذا حدثت 
مغالطة يف هذا املجال، فالسياق )د( يفيد أن الشاعر أبان الالحقي صنع بيتا لسيبويه، 
ونظرا إىل افتقار هذا الكالم لصفة الطبيعية فإن النحاة طعنوا يف وثوقيته وأخرجوه 
باستعامل  املفهومني  بني  التمييز  رصيح  )أ(  السياق  يف  ويتضح  الشواهد.  باب  من 
هو  ملا  شاهد  ومصطلح  القاعدة،  يدعم  قول  من  النحوي  يضعه  ملا  املثال  مصطلح 
موثق من الكالم بنسبته إىل مصدره؛ سواء أكان القرآن أو كالم العرب شعرا كان 
أو نثرا. واحلد الفاصل بينهام إنام هو أن األول طبيعي والثاين صنع ملناسبة القاعدة. 
واجلدير بالذكر يف هذا السياق هو أن احلديث النبوي مل يكن مما يعتمده النحاة إىل 
باملعنى؛  بل  منسوبا  باللفظ  يروى  يكن  مل  ألنه  تقريبا  للهجرة  السابع  القرن  حدود 
لكن ذلك ال يعني أنه مل يكن يعتمد متاما فسيبويه يدرجه ضمن كالم العرب دون 

نسبة)40(. ولعل ذلك يرجع إىل حرص النحاة عىل اجلانب الوثوقي من الشواهد.

2- منزلة المثال في الصناعة النحوية العربية.

سيبويه  كتاب  يف  املختلفة  بصوره  املثال  لفظ  استعمل  “الشاهد”  للفظ  خالفا 
إحدى وتسعني ومائة مرة)41(، واستعمل لفظ »مثل« ثامين وثامنني ومائتي مّرة. وقد 
يعني ذلك أن سيبويه كان حريصا عىل استعامل اللفظ الذي يفصل بني الشاهد املوثق 
واملثال املصنوع. لكننا نأخذ هبذا االستنتاج بكثري من احلذر)42(؛ فكثريا ما يستعمل 
الكالم عىل  إنام هو  التصغري  أن  »اعلم  الرصيف:  امليزان  معنى  املثال يف  لفظ  سيبويه 
ُفَعيِعيل«)43( و»هذا باب ما كان عىل مثال َمفاِعل  ُفَعيل وُفَعيِعل و  ثالثة أمثلة، عىل 
وال  معرفة  يف  ينرصف  مل  إال  املثال  هذا  عىل  يكون  يشء  ليس  أنه  اعلم  وَمفاعيل. 
نكرة...«)44(. ويستعمل سيبويه لفظ املثال يف املفهوم االصطالحي الذي بيناه: »...
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وذلك قولك: سقيا ورعيا، ]...[  كأنه بدل من سقاك اهلل ورعاك اهلل ]...[ وما جاء 
ُيتكّلم به«)45(.  منه ال يظهر له فعل فهو عىل هذا املثال نصٌب ]...[ فهذا متثيل وال 
الكالم عىل حقيقته؛  النحوية غري  الصناعة  املثال يف  إىل  النحوي  فالتمثيل أي جلوء 
تقوله  الشاهد هو »سقيا ورعيا«  تقريبا.  أو  استئناسا  النحوي  يسوقه  وإنام هو قول 

العرب والتمثيل هو »سقاك اهلل ورعاك اهلل« قاهلا سيبويه شارحا ال مستعمال. 

يبدو لنا أن استعامل سيبويه للمثال يف معنى امليزان الرصيف له ما يربره من حيث 
إليه.  ذهبنا  الذي  االصطالحي  باملفهوم  واملثال  الرصيف  امليزان  مفهوم  بني  العالقة 
بنية جمردة خالية من كل إحالة معجمية. وإنام هو عدد  امليزان الرصيف هو  ذلك أن 
أداة  تكون  أن  تعني شيئا سوى  التي ال  االشتقاقية  والزوائد  احلروف األصول  من 
للقيس ال قيمة فيها إال هلذا اجلانب. أال ترى أن وحدات القيس عموما ال هتم فيها 
املادة املعتمدة؟ فهل خيتلف األمر لو أننا اعتمدنا يف قيس الطول مرتا من القامش أو 
من احلديد أو من اخلشب؟ ذاك هو شأن امليزان الرصيف، سمي مثاال بسبب من هذا 
الفراغ من املعنى اإلحايل. بل إننا عىل ذلك نقيس املثال يف النحو عموما ونعترب أن 
النحوي يستعمله مفرغا من كل معنى إحايل حتى يكون التمثيل به قريبا مما ينبغي أن 
يتوفر يف القاعدة من ثوابت، مقصيا لكل ما يف االستعامل من متغريات. ولعلنا نزعم 
أنه ليس يف ما يقوله النحاة من نحو »رضب زيد عمرا« ووجوه تصاريفها أي داللة 
حتيل عىل الرضب باعتباره وسيلة تأديب، كام أراد بعض املحدثني أن يفهموها)46(، 
إال عىل سبيل الفهم السطحّي. ذلك أننا نعتقد أّن األمثلة املستعملة يف قيس أوزان 
الكلم ويف قيس أبنية املركبات واجلمل ليس فيها من الداللة املعجمية إال ما يقتضيه 
املرجعية  باحلقائق  ترتبط  زاد عن ذلك من داللة  ما  أما  تعليمي.  تقريب  النحو من 
فالشواهد توفره. فشأن املثال يف النحو ليس بعيدا عن شأن األرقام واحلروف الرموز 

املستعملة يف الرياضيات )س، ص، أ، ب....(.  

3- التداخل بين المثال والشاهد عند النحاة.

النظري،  املستوى  عىل  والشاهد  املثال  بني  الفاصلة  اخلصائص  أهم  عىل  وقفنا 
ونريد أن ننظر يف ترصف النحاة مع الرضبني عند اشتغاهلم  عىل الظواهر اللغوية. 
بنسبة  وذلك  والشاهد  املثال  بني  الرصيح  التمييز  يف  لذلك  املثالية  الصورة  وتتمثل 
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وما  تقول”  “أن  أو  “قولك”  قبيل  من  بعبارات  للمثال  والتوطئة  قائله  إىل  الشاهد 
جرى جمرامها:” واعلم أّن” قلُت” إّنام وقعْت ىف كالم العرب عىل أن حُيْكى هبا. وإنام 
ِكى بعد القول ما كان كالمًا ال قوال، نحو “ قلُت: زيٌد منطلٌق، ألنه حَيسن أن تقول:  حَتْ
“ زيٌد منطلٌق”. ]...[ وتقول: “قال زيٌد إّن عمرًا خرُي الناس”. وتصديق ذلك قوله 
فالرتتيب يف هذه  اْصَطَفاِك)47(«)48(.  اهللَّ  إِنَّ  َمْرَيُم  َيا  امْلَاَلِئَكُة  َقاَلِت  »َوإِْذ  ثناؤه:  جل 
احلالة قائم عىل البدء بالترصيح بالقانون ثّم التمثيل له باستعامل »نحو« فـ»ـتقول« 
ثم يؤتى بالشاهد من القرآن وكأنه من قبيل التقوية لسالمة القاعدة واملثال، فضال 

عن أّن األلفاظ التي يعجم هبا املثال تساعد عىل تبّينه. 

تضعف القدرة عىل التمييز بني املثال والشاهد يف مواضع كثرية متعددة من كتب 
يف  النحاة  عند  عليها  )يصطلح  اجلملة  دون  بنيته  كانت  ما  كل  ذلك  وأول  النحو. 
الغالب بـ»ـالكالم«( من أشكال لغوية. فقد ذكرنا أن من رشوط الشاهد أن يكون 
من االستعامل الطبيعي للغة، ويستتبع ذلك أن يكون ممّا تّم التواصل به، والتواصل 
واملركبات  لأللفاظ  تناوهلم  يف  النحاة  لكن  جمراها.  جيري  ما  أو  باجلملة  إال  يتّم  ال 
جيتزئون ما حيتاجون إىل التمثيل به دون ذكر لسياق استعامله، وذلك نحو:»فالَكِلم 
اسٌم وفِْعٌل وَحْرٌف جاء ملعنى ليس باسم وال فعل فاالسُم رجٌل وفرٌس وحائط«)49(. 
وفارس وحائط موجودة يف  املمثل هبا: رجل  املعجمية  الوحدات  أن هذه  ال شك 
االستعامل الطبيعي للغة؛ لكن يبدو لنا أن سيبويه مل يقصد هبا ذوات بعينها كام جيري 
اإلنسان واحليوان واجلامد،  أجناس  التوايل  وإنام قصد هبا عىل  االستعامل؛  احلال يف 
ولعله أخرجها من سياقها حتييدا للجانب اإلحايل وطلبا إلطالق املعنى من قيوده. 

وهذا مما جيعلها من قبيل املثال ال الشاهد.

تتضمن املدونة النحوية كذلك حاالت وردت فيها شواهد ينسبها النحاة إىل      
العرب أو بعض العرب أو كالم العرب. وذلك نحو:« هذا باب ما يكون من األسامء 
صفة مفردا وليس بفاعل وال صفة تشبه بالفاعل كاحلسن وأشباهه. وذلك قولك: 
»مررت بحية ذراع طوهلا، ومررت بثوب سبع طوله، ومررت برجل مائة إبله» فهذه 
تكون صفات كام كانت »خري منك« صفة. يدلك عىل ذلك قول العرب:»أخذ بنو 
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فالن من بني فالن إبال مائة«. فجعلوا مائة وصفا. وقال الشاعر وهو األعشى: 

يَت َأسْبَاَب الساِمء ُبسّلِم لئن ُكنَْت ِف ُجبٍّ َثامننَِي قامًة          َوُرقِّ

»مررت  يقول:  حني  اخلز  جير  كام  جيره  العرب  وبعض   ]...[ فيه  الرفع  فاختري   
املنسوب  البيت  استثنينا  إذا  قليل«)50(.  وهم  جيره  من  »ومنهم  صفته«  خزٌّ  برجل 
الثالثة  نسب  األقوال  من  مخسًة  يستعمل  سيبويه  وجدنا  شاهدا  باعتباره  لألعشى 
األوىل منها إىل املتكلم، وهذه من قرائن الصناعة ألهنا مبنية عىل فرضية ما يمكن أن 
يقال، لكنه نسب الرابع إىل العرب، واخلامس إىل بعض العرب. وإذا قارنا ما نسبه 
سيبويه إىل بعض العرب، أي اخلامس، وجدناه مطابقا يف بنيته للثاين املصنوع، وقد 
يصّح هذا عىل ما بني الثالث والرابع من شبه، فضال عىل أن ما نسب إىل العرب- 
وهو الرابع – فيه من التعميم والتجريد ) فالن ، بنو فالن ( ما يعترب مقوما للمثال ال 
للشاهد. وذلك يعني يف اعتقادنا أّن النحاة يعتمدون يف التمثيل أشكاال وسطى تقع 
يف حّيز مشرتك بني املثال املحض والشاهد املحض، فتكون جنسا ثالثا مشرتكا بني 

الشاهدية واملثالية.

4- معالجة الشاهد والمثال في التراث النحوي.

والشاهد  الباب  عنوان  اعتامد  عليها  ورد  التي  الصور  بعض  احلديثي  قدمت 
حّجة  دون  منها  صورة  وغّلبت  سيبويه)51(،  كتاب  يف  ترتيبها  حيث  من  واملثال 
رصحية، فضال عن كون مدار اهتاممها كان أصول النحو ال كل القوانني باعتبارها 
معاجلة  أن  لنا  ويبدو  موصوفا.  كالما  واألمثلة  بالشواهد  عالقتها  يف  واصفا  كالما 
املثال والشاهد يف عالقتهام باللغة الواصفة عند سيبويه أو غريه من النحاة حمتاج إىل 
الكشف عن بنية طرازية توضح وظيفة كل من املثال والشاهد يف الصناعة النحوية، 
سواء أكانت هذه البنية مطردة عند النحوي أم غري مطردة. ويبدو لنا أن هذه البنية 
ما كان فصال ال يغّي ما بعده عن حاله التي كان  موجودة عند سيبويه: »واعلم أّن 
عليها قبل أن يذكر؛/ وذلك قولك:« حسبت زيدا هو خريا منك، وكان عبد اهلل هو 
بَِّك  ِذي ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَّ الظريف«./ قال اهلل عز وجل: »َوَيَرى الَّ
ُهَو احْلَقَّ »)52(/. وقد زعم ناس أن »هو« هاهنا صفة. فكيف يكون صفة وليس يف 
الدنيا عربى جيعلها هاهنا صفة للمظهر؟ ولو كان ذلك كذلك جلاز: »مررت بعبد 
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اهلل هو نفسه«. فهو هاهنا مستكرهة ال يتكلم هبا العرب«)53(. تقوم هذه البنية عىل 
ملثالني  الفصل؛ والثاين توظيف  يتعلق بضمري  أربعة مكونات. األول حكم نحوي 
مصنوعني يقع فيهام هذا الضمري بني منصوبني يف األول، وبني مرفوع ومنصوب يف 
الثاين. ومن شأن هذا املكون أن جيّسد احلكم النحوي جتسيدا واضحا ال تعقيد فيه 
باختيار أشكال الرتكيبية البسيطة يف الغالب، فغايته تقريبية. واملكون الثالث شاهد 
من القرآن، ويف مواضع أخرى قد يكون من الشعر، غايته وثوقية لكنه ال خيلو من 
التعقيد، ففاعل »يرى« مركب موصويل اسمي مفعوله مركب وصفي نعته مركب 
موصويل كذلك. وييل ذلك مكّون رابع، نجده فقط حيث يكون يف املبحث خالف 
البدل(  )بمعنى  صفة  الفصل  ضمري  اعتبار  سيبويه  فيه  يرفض  مضاّد)54(،  مثال  أو 
حمتّجا بمثال مصنوع مرة أخرى وبمعرفته بكالم العرب. وقد بدا لنا أن هذه البنية 
طرازية ألهنا تنزل كل مكون من املادة املعرفية النحوية مكانه؛ فتصدير احلكم ألنه 
هو املقصود األهم تبليغه، أما باقي املكونات فإهنا مساعدة عىل التبليغ، كل بحسب 
إىل  البسيط  من  وبتدّرج مقصود  املهم،  األهم عىل  بتقديم  به من خاصية،  يتميز  ما 
املعّقد. وفضال عن ذلك تقوم هذه البنية دليال عىل ما عرّبنا عنه بالتشارط بني اللغة 
املثال والشاهد من تكامل وتقاطع جيعالن  املوصوفة، وعىل مابني  الواصفة واللغة 

وجودمها معا رضوريا يف الصناعة النحوية.

اللغة  يف  ما  مع  تعاملهم  يف   paraphrase الشارح  بالقول  التوسل   إىل  النحاة  جلأ 
سيبويه  رشح  ذلك  فمن  والشاهد.  املثال  ذلك  يف  يستوي  صعوبة؛  من  املوصوفة 
لعبارة “سبحان اهلل)55(«: »زعم أبو اخلَّطاب)56( أّن ُسْبحاَن اهللِ كقولك: َبَراَءَة اهللِ من 
وء«)57(. ولعل الصعوبة هنا ليست معجمية  ُئ براءَة اهلل من السُّ وِء، كَأنَّه يقول: أبرِّ السُّ
أو إحالية وإنام هي تركيبية. فالشاهد مركب إضايف يسّد مسّد الكالم التام، ولذلك 
قّرب سيبويه داللته بتقديم بديلني يعرّبان عن مضمونه. ومن املثال املرشوح نذكر: 
»وممّا ينَتصب عىل إضامر الِفعل املسْتَعِمل إظهاُره، قولك: َهالَّ خريًا من ذلك، وَأال 
خريًا من ذلك، أو غرَي ذلك. كَأنك قلت: َأال َتفعُل خريًا من ذلك ، أو َأال َتفعُل غرَي 
ذلك ، وَهالَّ غرَي ذلك«)58(. ورغم أنه يفرتض أن يكون املثال قريَب املتناول بسيطا 
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فإن هذا املثال ال خيلو من الصعوبة بسبب ما فيه من حذف نّبه سيبويه بالقول الشارح 
إىل إمكان إرجاعه ألنه من قبيل »املستعمل إظهاره«. 

يستوي تعامل النحاة مع الشاهد واملثال كذلك يف صناعة مالبسات املقام. ذلك 
أنه رغم ما رأيناه من اضطرار النحوي بحكم الصناعة إىل انتزاع الشاهد من سياقه، 
املثال  خصائص  من  أن  من  ذكرناه  ما  ورغم  اإلحايل؛  اجلانب  منه  ليوهن  إنه  حتى 
فإن  النحوي؛  قريبا من جتريد احلكم  املرجع يف اإلحالة حتى يكون  لركن  فاقد  أنه 
إضاءة  يف  تساهم  التي  املقامية  املالبسات  تصّور  إىل  االقتضاء  عند  يلجأ  النحوي 
حكم من األحكام اإلعرابية يف باب احلذف خاصة:« هذا باب ما ُيْضَمُر فيه الِفْعُل 
ها ِوْجَهَة  املستعَمُل إظهاُره ىف غري األمر والنهي. وذلك قولك إذا رأيَت رجاًل ُمتوجَّ
احلاّج، قاصدا ىف هيئة احلاّج، فقلت: َمّكَة وَربِّ الكعبة، حيث َزِكنَت أنَّه يريد مّكَة؛ 
إِْبَراِهيَم  َة  ِملَّ »َبْل  وجّل:  عّز  قوله  ذلك  ومن   ]....[ واهللِ  مّكَة  يريد  قلت:  كانَّك 
هلم  ِقيل:  حني  بِعوا،  اتَّ هلم:  قيل  كَأنه  حنيفا.  إبراهيم  مّلَة  َنتَّبُع  بل  أي  َحنِيًفا)59(«، 
ُكوُنوا ُهودًا َأْو َنَصاَرى«)60(. فاملثال والشاهد يشرتكان يف البدء بمنصوب ال يذكر يف 
اللفظ ناصبه؛ لذلك صنع سيبويه للمثال مالبسات مقامية )هي التي سطرناها( ترّبر 
النصب بفعل »يريد«. أما بالنسبة إىل الشاهد فإن سيبويه اقتبس من سياق اآلية حوارا 
يرّبر اسرتجاع الفعل الناصب املحذوف. ويف مثل هذه احلالة تنتفي اخلصوصيات 

الفاصلة بني املثال والشاهد ملا يشرتكان فيه من إشكاالت تركيبية.

بّينّا سابقا أّن املثال، خالفا للشاهد، يمّكن النحوي من إجراء رضوب من املعاجلة 
شبيهة بالتجارب التي يقوم هبا عامل الطبيعة عىل جسم يف فضاء املخرب. وتندرج يف 
هذا السياق عملية التقديم والتأخري: »ومن النعت أيضًا مررُت برجٍل ِمْثِلك. فِمْثُلك 
نعٌت، عىل أّنك قلت هو رجٌل كام أنك رجل. ويكون نعتًا أيضًا عىل أنه مل َيِزْد عليك 
وِشْبِهَك  بِك  رَضْ برجٍل  مررُت  وكذلك   ]...[ األمور  من  شئ  ىف  عنك  َينقص  ومل 
َرْيَن ىف املعنى واإِلعراِب جُمًْرى واحدا، وهّن مضافاٌت إىل معرفٍة  وكذلك َنْحِوك جُيْ
مه جعله  قدَّ إذا  ِمْثَلك  زيٌد  ُمقباِل وهذا  ِمثُلَك  يقول هذا  لنكرٍة. ويونُس)61(  صفاٌت 
تبنّي تغري األحكام  العملية أهنا  ره جعله نكرة«)62(. ومن فوائد هذه  معرفة وإذا أخَّ
وما  النعت  أو  كالفاعل  حمفوظة  اللغة  نظام  يف  رتبته  كانت  ما  إىل  بالنسبة  اإلعرابية 
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جرى جمرامها وبقاء األحكام عىل حاهلا بالنسبة إىل ما رتبته غري حمفوظة. لكن أكرب 
عندنا  تتمثل  صناعتهم  يف  املثال  النحاة  اعتامد  العربية  النحوية  للنظرية  قّدمها  مزية 
اللغة من ممكن بجميع وجوه مقبوليته، وغري ممكن  نظام  به  الكشف عام يسمح  يف 
ال يقبله نظام اللغة: هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة. فمنه مستقيم حسٌن، 
وحمال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو حمال كذب. فأما املستقيم احلسن 
َل كالمك بآِخره،  ا املحال فأن َتنقض أوَّ فقولك: »أتيُتك أْمِس وسآتيك غدًا«. وأمَّ
فتقوَل: »أتيتك غدًا وسآتيك أمس«. وأما املستقيم الكذب، فقولك: »مَحَلُت اجلبَل 
ورشبت ماء البحر« ونحوه. وأما املستقيم القبيح، فأْن تضع اللفظ يف غري موضعه، 
الكذب،  املحال  وأما  هذا.  وأشباه  يأتيك«  َزيٌد  وكي  رأيت  زيدًا  »قد  قولك:  نحو 
فأن تقول: »سوف أرشب ماء البحر أمِس« )63(. فقد اعتمد سيبويه قيمتْي املستقيم 
واملحال بالصفات التي تسمح هبا كل واحدة منهام، وما يمكن أن تشرتكا فيه نظريا 
سيبويه  يقف  ومل  به.  يسمح  ال  وما  اإلسناد  نظام  به  يسمح  ما  ليوّضح  )الكذب( 
النظري وإنام رجع يف حاالت كثرية إىل  التقليب والقياس عىل املستوى  عند اعتامد 
قول  »وأما  العقلية:  القياس  عملية  إليه  ُتوصل  ما  سالمة  لرياقب  االستعامل  واقع 
العرب،  به  تتكلم  مل  قاسوه،  شئ  هو  فإنام  وأعطاهوين«،  أعطاهوك  »قد  النحويني: 
وتشمل  هينا«)64(.  به  ُتُكلِّم  لو  هذا  قياس  وكان  موضعه،  غري  يف  الكالم  ووضعوا 
عمليات التجريب اختبار النفي واإلثبات وما جرى جمرامها من وجوه الكالم: »وال 
فالن«،  آل  من  أحٌد  »كان  قلَت:  لو  واجٍب،  موضِع  يف  َتضعه  أن  لـ»ــأحٍد«  جيوز 
نْفيًاعامًا. يقول الرجُل: »أتاين رجٌل«، يريد واحدًا  مل جيز؛ ألّنه إنام وقع يف كالمهم 
يف العدد ال اثنني، فيقال: »ما أتاك رجٌل« أي أتاك أكثُر من ذلك؛ أو يقول: »أتاين 
رجٌل ال امرأٌة«، فيقال: »ما أتاك رجل« أي امرأة أتْتك. ويقول: »أتاين اليوَم رجٌل«، 
أتاك  فإذا قال: »ما  عفاُء.  الضُّ أتاك  أتاك رجٌل« أي  فتُقول: »ما  قّوته ونفاذه؛  أي يف 
مالبسات  صنع  وإنام  باملنع  باحلكم  سيبويه  يكتف  فلم  عاّما«)65(.  نفيًا  صار  أحٌد«، 
سياقية تفرس سبب االمتناع. وتصل عملية جتريب املثال بتقليبه عىل وجوهه املمكنة 
اللغة  نظام  لكن يف  نستبعدها،  قد  تصّور حاالت  إىل  بالنحوي  يذهب  افرتاض  إىل 
ما ال حد له من إمكانات التوليد:« وزعم اخلليل أن فعوالً ومفعاالً إنام امتنعتا من 
اهلاء ألهنام إنام وقعتا يف الكالم عىل التذكري، ولكنه يوصف به املؤنث؛ كام يوصف 
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بعدٍل وبرًضا. فلو مل ترصف حائضا مل ترصف رجال يسمى قاعدًا إذا أردت القاعد 
الضارب  الناقة  صفة  أردت  إذا  ضاربًا  يسمى  رجاًل  لترصف  تكن  ومل  الزوج؛  من 
ومل ترصف أيضًا رجاًل يسمى عاقرًا. فإن ما ذكرت لك مذكر وصف به مؤنث كام 
أّن ثالثًة مؤنٌث ال يقع إال ملذكرين«)66(. فإذا سمح االستعامل بوصف املؤنث بلفظ 
تسمية  إمكان  نفرتض  أن  من  يمنع  امرأة حامل« فال يشء   « كام يف  التذكري  ظاهره 
الرجل، مع أنه مذكر، بصفة املؤنث، وينبغي النظر عندئذ فيام يستتبع هذه احلالة من 

حكم إعرايّب ترصيفّي.

ممارسته  عند  لنفسه  النحوي  يوّفرها  التي  املخربية  األداة  هو  املثال  أن  لنا  يبدو 
للصناعة النحوية. فإذا كان عامل احليوان قادرا عىل انتزاع احليوان الذي يدرسه من 
حميطه الطبيعي وجلبه إىل املخرب ليجري عليه جتارب معينة؛ فإّن النحوي جيرد املثال 
التواصل بني العرب من رضوب الكالم، فيقلب  مما جرت عليه األلسنة يف طبيعة 
عام  بذلك  ويكشف  العني.  كتاب  يف  اخلليل)67(  له  أسس  تقليبا  وجوهه  عىل  املثال 
الوجوه  كل  يستوعب  ال  ألنه  ضعيف  فاالستعامل  حاالت.  من  الشاهد  يكشفه  ال 
أن  تشهد  منها  نامذج  ذكرنا  التي  االختبار  عمليات  ولعّل  اللغة.  طبيعة  يف  املتوفرة 
النحو العريب الرتاثي يتوّفر فيه رشط من رشوط النظرية العلمية يف التصّور احلديث. 
كفاءتان:  للنظرية  تكون  أن  تشرتط  الوضعاين  للتصور  املتجاوزة  العلمية  فالنظرية 
كالم  من  موجود  هو  ما  بالشاهد  وصفوا  قد  العرب  والنحاة  وتفسريية.  وصفية 
إىل  بالنظرية  االرتقاء  فرصة  املثال  وأتاح هلم  مدونة لكالمهم؛  انتقوه  الذي  العرب 
عن  الكشف  إىل  يتجاوزه  وإنام  املوجود  اشتغال  بيان  عند  يقف  ال  تفسريا  التفسري 

املتوقع وجوده مستقيام أو حماال.

5- خواطر في اعتماد المثال والشاهد في تعليم قواعد العربية.

ذكرنا سابقا أن بعض املحدثني اعترب أن أزمة تدريس النحو راجعة إىل األمثلة املعتمدة 
الواقع ال  بعيدا عن  املثال جتعله جافا  الصناعة يف  ذاهتا. فصفة  القواعد يف حّد  إىل  ال 
حتّفز املتعلم ليقبل عىل املادة النحوية. والرأي عندنا هو أّن اعتامد بعض املفاهيم احلديثة 
املجمع عليها بني أهل النظر يف التعليم والتعّلم رضوري لتوجيهنا إىل اإلقرار بسالمة 
هذا الرأي أو خمالفته. وقد رأينا من املفيد أن نحرص ذلك يف مفاهيم ركائز أربعة هي  
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.interaction والتفاعل output واملخرجات input واملدخالت fluency الطالقة

تعّرف الطالقة بأهنا »القدرة عىل الكالم والقراءة برسعة وبدّقة ودون إفراط يف 
الثانية مثل النطق واملعاجلة  الرتدد، والتلقائية يف تنفيذ بعض مظاهر األداء يف اللغة 
النحوية والتعرف عىل الكلامت«)68(. ويبدو لنا أهنا احلالة التي يدركها متعّلم اللغة 
األمثل يف هناية العملية التعليمية باعتبار أّن التلقائية يف استعامل اللغة الثانية مؤرّش 
والدة.  باللغة  الناطق  مستوى  من  املتعّلم  يقّرب  متاما  االكتساب  عملّية  متام  عىل 
تتحصل  ال  فإهنا  وقراءة  كالما  الشفهي  باألداء  يقاس  مؤرّشا  الطالقة  كانت  ولئن 
عند املتعّلم إال إذا كان قادرا عىل فهم ما يتلقاه من رسائل، وإنتاج الردود املناسبة 
عملية  توقف  دون  حتول  إسرتاتيجيات  واعتامد  فيها،  تعّثر  ال  مسرتسلة  بصورة  هلا 
التواصل إذا ما طرأ طارئ عىل الفهم أو عىل معرفة اللفظ املعرب عن املقصد أو عىل 
القاعدة النحوية املطلوبة لذلك. وبذلك يمكن القول إّنه يتعّذر عىل متعّلم اللغة أن 
يدرك هذه الوضعية إذا مل يكتسب مفرداهتا ومل يتعّلم نحوها بالشكل الذي يضمن 
الفهم واإلنتاج والتلقائية والقدرة عىل التفطن إىل احللول التي يتجنّب هبا التعّثر يف 
عملّيتي التلقي واإلرسال. ولعّلنا بعد حني نبنّي دور اعتامد املثال والشاهد يف حتقيق 

هذه النتيجة.

جُتمع نظريات اكتساب اللغة الثانية، رغم اختالف منطلقاهتا)69(، عىل أمهية االعتناء 
باملدخالت يف العملية التعليمية. واملقصود هبا هو جمموعة » البيانات التي يتعّرض 
إليها املتعلم أثناء العملية التعليمية«)70(. يف هذا السياق تقّدم باحثون بمقرتحات)71( 
تضمن جودة املدخالت يف العملية التعليمية لعّل أمّهها ثالثة: قابلّية الفهم والقدرة 
عىل االستعامل واالستيعاب. فال يتيرّس للمتعّلم أن يتحّفز لتعّلم اللغة الثانية إال إذا 
متناول فهمه. وال يكفي أن  أو مقروءة، يف  التعليمية، مسموعة كانت  املواّد  كانت 
يكون املتعّلم قادرا عىل فهم املدخالت ليتقّدم يف العملية التعليمية بل من الرضوري 
عن  التعبري  يف  املثال،  سبيل  عىل   ، النحوية  القواعد  استعامل  عىل  قادرا  يكون  أن 
مقاصده. وليست كثرة املدخالت يف حد ذاهتا مهّمة بقدر أمهّية ما يستوعبه املتعّلم 
منها. لذلك يتعنّي أن ال يلتبس علينا الفرق بني املدخالت input ونسبة املستوعب 
املفردات  من  هائل  لعدد  املتعّلم  تعريض  أن  لدينا  يتأكد  هنا  ومن   .intake منها 
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فليس  النحوية،  القواعد  ذلك  عىل  وقس  منها؛  حيّصله  ما  بقدر  إال  مفيدا  يكون  ال 
كلها  فتعرض  وفروعا،  أصوال  القواعد  كل  التعليمية  املقررات  حتتوي  أن  الغرض 
عىل متعّلم اللغة؛ وإنام األهّم أن تكون من قبيل املدخالت القابلة للفهم والتوظيف 

يف االستعامل بام يثبت أن املتعلم قد استوعبها.

لغة  من  املتعّلم  ينتجه  ما  عىل  الثانية  اللغة  تعليم  يف  املخرجات  مصطلح  حييل 
منطوقة كانت أو مكتوبة. وإذا كانت التصور التقليدي يكتفي يف العملية التعليمية 
بأن يرّدد املتعلم ماتعّرض له يف خمتلف األنشطة، فإن التصّور احلديث يتجاوز ذلك 
ويوّسع أفق املخرجات لتكون منتجا لغويا مطابقا من حيث حمتواه حلقيقة مقاصد 
املتعّلم ومراعيا لقوانني اللغة املتعلَّمة صوتا ورصفا وتركيبا وموافقا ملقتضيات املقام 
الذي أنتج فيه. ونظرا إىل أن املخرجات متّثل حصيلة العملية التعليمية فقد ُضبِطت 

هلا ثالث وظائف)72(: 

املتعلم  أن  املخرجات دليال عىل  hypothesis testing: تكون  الفرضية  اختبار   -
يترّصف ترّصفا يدّل عىل أنه خيترب سالمة األبنية والدالالت املدخلة يف اللغة الثانية 
خماطبه  أخطاء  أو  أخطائه  تصحيح  عىل  املثال  سبيل  عىل  قادرا  فيكون  باستمرار. 

بالرجوع إىل ما تعّلمه من أنظمة اللغة.

- التغذية الراجعة feedback: وهي وظيفة تصحيحّية واعية، تتمثل يف أّن املتعّلم 
يدرك مرجعية التصحيح ويستطيع حتديد وجوه القوانني التي يستند إليها يف تصحيح 
األخطاء باخلصوص؛ سواء تعلق ذلك ذلك باملعجم أو بمختلف املستويات النحوية.

- اآللية automacity: وتتمّثل يف حتّول املتعّلم من معاجلة أساسها املعنى إىل معاجلة 
أكثر اعتامدا عىل الرتكيب والنحو. ذلك أن املعاجلة القائمة عىل املعنى ال تيرّس فهم 
س عىل ترديد املحفوظ  تراكيب اللغة، ولعلها تقف يف حدود التصور التقليدي املؤسَّ
قوانني  هو  الذي  املحدود  من  باملتعّلم  تنتقل  فإهّنا  النحوية  املعاجلة  أما  الذاكرة.  يف 
النحو إىل الالحمدود وهو التعبري عن كل املقاصد حّتى ما يستجّد منها ومل يكن املتعلم 

قد تعّرض له أثناء العملية التعليمية.

تعكس هذه الوظائف الصفات التي يفرتض أن يكون عليها سلوك متعّلم اللغة 
ل العملية التعليمية؛ لكنّها ال تيضء لنا بعض  الثانية عند متام االكتساب، بام هو حمصَّ
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اآلليات التي ينبغي أن تعتمد لكي تكون املخرجات عىل درجة من اجلودة التي حتقق 
األهداف التعليمّية.

يوصف بمفهوم التفاعل سلوك أساس للمتعلمني أثناء العملّية التعليمية داخل 
يكون عن طريق حدثاٍن حّي  إّنام  الدرس  قاعة  ما جيري يف  كّل  “أّن  الفصل. ذلك 
التعليمّية  العملية  يف  املشرتكون  فاملتعّلمون  لشخص”)73(.  شخصا  التفاعل  قوامه 
يتبادلون اآلراء ويتحاورون يف سياق تعليمّي يسمح لبعضهم عند االقتضاء بقطع 
جمرى احلديث بسبب صعوبة طارئة يف فهم مفردة أو تركيب أو فكرة أو من أجل 
رفع التباس عارض يف التواصل. ويبدو لنا أّن إتاحة الفرصة للمتعلمني للتفاعل يف 
موضوع ما داخل الفصل حيّد من صفة الصناعة يف العملية التعليمية، ويقّرب ترّصف 
متعّلم اللغة الثانية داخل الفصل من ترّصف متعّلم اللغة األوىل يف املحيط الطبيعّي. 
لتطوير  الطرفان  منها  يستفيد  أفقّية  لعالقة  يؤّسس  ونظريه  املتعّلم  بني  فالتفاعل 
مستوى االكتساب إىل األفضل؛ فتتّم تلك العملية برضب من اليرس والتلقائية التي 
س عىل عالقة عمودّية بني املعّلم واملتعّلم. مل تكن موجودة يف التعليم التقليدّي املؤسَّ

اللغة  قواعد  تعليم  يف  اعتامدها  املمكن  املدخالت  من  والشواهد  األمثلة  أّن  نعترب 
الثانية. و من املفيد يف اعتقادنا أن نذّكر بأنه قد تقّرر يف ضوء املناهج احلديثة أن تدريس 
الرصيح)74(.  فالنحو   implicit الضمني  النحو  يتّم عىل مرحلتني:  الثانية  اللغة  قواعد 
بام  فاملثال  الشأن.  هذا  متكاملني يف  دورين  والشاهد  للمثال  أّن  لنزعم  وإننا   explicit

 .input intake من املدخالت  يتميز به عن الشاهد من تبسيط يرفع نسبة املستوعب 
ذلك أن املثال يمّثل القاعدة أحسن متثيل دون أن يسمي مفاهيمها الصناعية. والبدء يف 
تعليم القاعدة باملثال دون الترصيح هبا يعني املتعّلم عىل تثبيت بنيتها يف الذاكرة يف انتظار 
اختبار  فإنه حيقق وظيفتي  الشاهد  أّما  الرصيح.  النحو  مرحلة  هبا يف  الترصيح  يقع  أن 
جتاوز  إذا  خاصة  املتعّلم،  أن  ترى  أال  أعاله.  املذكورتني  الراجعة  والتغذية  الفرضية 
مرحلة الطفولة، حمتاج إىل رضب من االقتناع الذايت بمنطق اللغة؛ وال يتم له ذلك إال 
إذا أدرك القاعدة ووازن بينها وبني وجوه من استعامهلا يف الشواهد. لذلك نرى أن اعتامد 

املثال والشاهد يكون بنسبتني متفاوتتني بني مرحلتي النحو الضمني والنحو الرصيح.

تبّينت جدوى اعتامد املثال يف تعليم القواعد واملعجم فيام يطلق عليه التدريبات 



184ربيع اآلخر 1439هـ - يناير 2018 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

التوزيعية باخلصوص. وهي  املدرسة  التي ظهرت مع   structural drills البنيوية 
نحو  عىل   ... والتغيري  واالستبدال  واإلعادة  باالستامع  الثانية  اللغة  تعّلم  تدريبات 
إجراءها  ولعّل  باألمثلة.  مستعَملة  النحوية  القواعد  ويرّسخ  املعجمّي  الزاد  يثري 

داخل الفصل شفهيا وبالتكرار يضمن حصول ثالثة أهداف:

- حتقيق وظيفة اآللية automacity. فتكرار بنية املثال سامعا ونطقا يكسب املتعّلم 
رسعة يف الفهم وطالقة يف النطق.

- حيقق اعتامد املثال مفهوم التفاعل interaction. ذلك أّن إجراء التدريبات البنيوية 
يقتيض اعتامد ثنائية منّبه / رّد فعل؛ عىل نحو جيعل املتعّلم يتواصل مع املعلم مرة ومع 
متعّلم آخر مّرة أخرى ليكرر املثال ويستبدل ما ينبغي استبداله بالتغيري أو دون تغيري.

- يسمح املثال باالنتقال من املحدود إىل الالحمدود، وهذا من وظيفة اآللية كذلك، فإذا 
رسخت البنية التي يتعّرض إليها املتعّلم يف املدخالت يف ذهن املتعّلم بالتكرار؛ أصبحت 
من قبيل املستوعب الذي يبني عليه املتعّلم صياغة ما احتاج إليه من تعبري عن املقاصد. 

يبدو لنا إذن أن فوائد اعتامد املثال يف تعليم قواعد اللغة الثانية جتعل االستغناء عنه 
متعّذرا؛ بل إننا ال نرى منهجا يمكن أن يكون ناجعا مفيدا دون أن يعتمده. ولعّل 
اعتامد املثال يف الرتاث النحوي العريب إنام هو من هذا الباب. فالنحو العريب نشأ يف 
جانب منه ألسباب تعليمية وكثريا ما خيالط التعليمي العلمّي والنظرّي التطبيقي يف 

الرتاث النحوي.

خاتمة

اشتغلنا يف هذا البحث بمفاهيم أساسية بينها فروق حيتاج إىل التفطن إليها حتى 
إليها. فاالستعامل عىل هيئة وجوده يف  التي تطرقنا  املباحث  اللبس يف فهم  نتجنب 
طبيعة التواصل بني العرب هو املادة التي انتقى منها النحاة مدونتهم التي اشتغلوا 
التواصل  واقع  من  انتزعوها  التي  الشواهد  يف  جمسدة  نفسها  املدونة  أما  عليها. 
الطبيعي فهي موضوع النحو الذي صنعوه. ولقد توّسلوا إىل هذه الصناعة بشكلني 
جتريديني شكل هو األمثلة املصنوعة املتمثلة يف أشكال لغوية انتزعوها من الشواهد 
بتجريدها من شوائب االستعامل ومن مظاهر التعقيد، فكانت أداة طيعة أجروا عليها 
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االختبارات املتاحة طلبا ملا تعذر الوصول إليه بالشواهد، فكشفوا عن طاقات اللغة 
هو  الثاين  التجريدي  الشكل  االستعامل.  يف  وال  الشواهد  يف  تظهر  ال  التي  الكامنة 
وأقل  األمثلة  من  جتريدا  أكثر  وهي  اللغوية  الظاهرة  اشتغال  يف  املتحكمة  القوانني 
عددا، وهي حقيقُة الغاية املرسومة للصناعة النحوية. ولعّل حلضور املثال والشاهد 
متوازيني يف الصناعة النحوية العربية بعدا تعليميا بينّا من خالله ومن خالل استئناسنا 
ببعض املفاهيم احلديثة رضورة اعتامد املثال يف تعليم قواعد اللغة الثانية.  وقد بّينّا يف 
مناسبات عدة أن بني هذه املفاهيم من التقاطع واالسرتسال ما يرّبر اعتامدها مجيعا 
الشواهد  من  أوسع  فاالستعامل  االسرتسال.  من  والصناعي  الطبيعي  بني  ما  لفهم 
لكن  القوانني؛  من  أوسع  واألمثلة  األمثلة،  من  أوسع  والشواهد  املدونة  يف  التي 
يفرتض أن تكون القوانني، عىل قلتها مقارنة باملدونة وباالستعامل، أقوى من املفاهيم 
الثالثة األخرى لو قدرت عىل وصف املوجود وكشفت عن املتوقع الوجود؛ لوال أن 
املوجود واملتوقع الوجود جمتمعني مها ما تتحقق به امللكة الطبيعية للغة عرب التاريخ. 

والطبيعة متتنع عن تسليم أمرها للصناعة.

من  النحاة  كتب  يف  لوجدنا  ذلك  أردنا  ولو  العربية؛  النحوية  الصناعة  ننتقد  مل 
وجوه االنتقاد الكثري. ومل تكن تلك غايتنا. فقد كفانا مؤونة ذلك ما فعلته مدرسة 
التيسري العربية)75(. إنام غايتنا أن ننّبه إىل أن النحو العريب، منذ سيبويه- واضع أول 
كتاب فيه- تضمنت حشاه نواة نظرية صلبة قوية. وكان يمكن أن تتطور هذه النواة 
يف اجتاه بلورهتا وتطويرها؛ لكنها بقيت يف املستوى اجلنيني غري الرصيح. ذلك أن 
التاريخ أراد أن يتجه النحاة إىل تنظيم املادة املعرفية وصياغة املفاهيم إىل حدود القرن 
الرابع؛ ثم دامهت احلضارة العربية النوائب فاجته النحاة إىل بذل اجلهد يف التجميع 

والرشح وحتشية الرشح .
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مقدمة:

عىل الرغم من أن هذا املقال البد أن يتصف بالعلمية البحتة، فإن من الصعب 
اجلوانب  فيه من  ما  إىل  يلتفت  أاّل  الراحل  كتاب ألستاذه  يعرض آلخر  تلميذ  عىل 
ففي  راحل.  رسالة  كأهنا  املؤلف  من  ملحات  الكتاب  مقدمة  يف  نرى  إذ  اإلنسانية. 
أوىل صفحاته عبارات يتحدث فيها عن املخطوطة األوىل للكتاب »نصا مكتوبا بيد 
مرتعشة، وخطا ال يكاد يبني«... ويتحدث يف موضع آخر عن رفقة ابنه له »متنقال 
من املستشفيات إىل عيادات األطباء«؛ ثم يذكر زوجته من خالل »شكر خاص إىل 
رفيقة الدرب... رافقتني رحلة كفاح شاقة وممتعة استمرت ألكثر من مخسة وأربعني 

عاما«... وكأن املقدمة رسالة وداع أكثر مما هي فاحتة كتاب. 

والكتاب من القطع املتوسط، يقع يف 347 صفحة، وهذه مراجعة لطبعته األوىل 
الباحث لكتابة هذه  بالقاهرة. وما دفع  العريب  الفكر  دار  )2016م(، وهي من نرش 
املراجعة هو أمهية موضوع »اإلطار املعياري العريب لتعليم العربية للناطقني بغريها« 
مكانة  إىل  باإلضافة  عنه،  باحلديث  الباحثني  من  العديد  وانشغال  الراهن،  وقتنا  يف 
هذه  جاءت  وقد  بغريها.  للناطقني  العربية  تعليم  جمال  يف  وتأثريه  الكتاب  مؤلف 

املراجعة يف قسمني: األول العرض، والثاين تعليق عىل الكتاب. 

*- املدير األكاديمي ملراكز الديوان. يدير حاليا برنامج اللغة العربية بمعهد سري للتعليم وبحوث السرية )إسطنبول - تركيا(.

د. إسالم يسري علي الحدقي)*(

اإلطار المعياري العربي لتعليم العربية 
للناطقين بغيرها ) َتْعليم- َتَعلُّم- تقويم(: 

للدكتور علي أحمد مدكور: عرض ونقد.
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القسم األول- َعْرُض الكتاب

يتضح من »الشكر والتقدير« الذي صّدر به املؤلف كتابه أن قضية اإلطار املعياري 
العريب تشغل بال جهات أخرى عديدة، حيث يشكر املؤلف »جلنة اللغة العربية يف 
التعليم« بمْجَمع اللغة العربية املرصي، وُيفهم من كالمه أن املجمع عقد جلسات 

عّدة حول املوضوع نفسه عىل مدار األعوام الثالثة التي سبقت صدور الكتاب. 

ويتضح من املقدمة أن املؤلف يقدم تصوره إلطار معياري عريب يتسم بالتكامل 
بني فنون اللغة ومهاراهتا، إذ يذكر تقديره لإلطار املرجعي األوريب ويثني عليه معرتفا 
باالستفادة منه وتعريب الكثري من معايريه؛ لكنه يعيب عليه اعتامده بصورة واضحة 
عىل املدخل االتصايل فقط )ص9(. ويوضح أن اإلطار العريب - املقرتح- يركز عىل 

تنمية ثالث كفاءات هي الكفاءات اللغوية واالتصالية والثقافية.

الفصل األول، حتت عنوان »اختبار مقنن أم إطار مرجعي؟«، ناقش املؤلف  يف 
اجتاهني شائعني هذه األيام، األول منهام يركز عىل أمهية إجياد اختبار معياري لقياس 
الكفاءة اللغوية يف العربية للناطقني بغريها عىل غرار TOEFL, IELTS، ويركز االجتاه 
الثاين - الذي أيده املؤلف – عىل وضع إطار معياري مرجعي عريب حيدد مستويات 
وأهدافهم  الدارسني  احتياجات  لتحديد  مرجعا  املعيار  هذا  ويكون  العربية،  إتقان 
أن  املؤلف  يرى  ثم،  ومن  التقويم.  وأساليب  التدريس  وطرائق  التعليمية  واملواد 

اإلطار املعياري أشمل بكثري من جمرد بناء اختبار كفاءة.

ويف الفصل الثاين، بعنوان »اإلطار املعياري املرجعي العريب النظرية واملنهجية«، 
هو  اهلدف  أن  يف  وتتلخص  املقرتح،  لإلطار  النظرية  األسس  بتحديد  املؤلف  بدأ 
تنمية الكفايات اللغوية واالتصالية والثقافية للدراسني، وأن املواد التعليمية البد أن 
ترتب عىل أساس املدخلني اللغوي والتواصيل، وأن االسرتاتيجيات ُتنظَّم من خالل 
املواقف االتصالية، والرتكيز عىل النص، »فال تعليم إال بنص، والنص هو العمدة 
وكل ما عداه تَبع له«، وأن تعليم الكفاءة الثقافية وتعلمها يتامن من خالل النصوص، 
والتقويم عملية تشخيصية بنائية وعالجية، واملنهج املتبع هو املنهج الكيل الذي يعلم 

كل اللغة من خالل حتليل النص.
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عىل  ويعّرج  االتصايل،  واملدخل  اللغوي  باملدخلني  تعريفا  املؤلف  يقدم  ثم 
جمموعة من املصطلحات، مثل القدرة واالستعداد واملهارة، فيعّرفها ويراجع رسيعا 
أنواع االختبارات ومعايري اختيار املحتوى، والعالقة بني الكفاءة الثقافية واللغوية 

واالجتامعية، ويناقش قضية تعليم العامية وأسباب رفضه هلا.

 ،»)A1(وأما الفصل الثالث، وقد حتدث فيه عن »املستوى املعياري االبتدائي األول
فقد قسمه املؤلف إىل مبحثني رئيسيني: مبحث عرض فيه معايري األداء يف املستوى، 
ومبحث قدم فيه موضوعات تربوية تتناول قضايا خمتلفة سيأيت عرضها. واستعرض 
املؤلف مصنفات اإلطار املقرتح، بدءا باملستوى األدنى )مستوى األصوات(، وهو 
أداء  إىل مستوى  تنتقل  التي كانت   ACTFL, CEFR السابقة  تركز عليه األطر  مل  أمر 
املهام مبارشة، ولعل هذا يستدعي تساؤال عن جدوى احلديث عن إتقان األصوات: 

أَو ليس من يستطع القيام باملهاّم قادرا عىل النطق؟!

)الكالم  الشفهية  اإلنتاجية  باألنشطة  خاصة  معايري  إىل  املعايري  املؤلف  م  قسَّ ثم 
األنشطة  ختص  وثالثة  )الكتابة(،  التحريرية  باألنشطة  خاصة  وأخرى  والتحدث(، 
االستقبالية )السمعي البرصي - فهم املقروء(. وحتدث عن أنشطة التفاعل الشفهي 
هذا  مفردات  اختيار  بمعايري  الفصل  ختم  ثم  التحريري.  والتفاعل  )املحادثة( 

املستوى.

املستوى،  يف  العام  لألداء  وصفا  يضع  مل  الفصل  هذا  يف  املؤلف  أن  هنا  ُيالحظ 
ذاته تقسيم اإلطار  الذي عمل عليه هو  التقسيم  أن  CEFR، كام ُيالحظ  عىل غرار  
املرجعي األورويب الذي يضّم )األنشطة اإلنتاجية واألنشطة االستقبالية واألنشطة 

التفاعلية(.

ثم إن املؤلف وضع معايري قد ال خيتلف كثريون من ذوي االختصاص عىل أهنا 
تفوق قدرات املستوى األول )من ستة مستويات(، ومن بينها:

- اإلنتاج الشفهي )A1(: أن يستطيع املتعلم االشرتاك يف حوار، أو نقاش مألوف مع 
تقديم احلجج والرباهني املناسبة للحوار )ص101(؛

- اإلنتاج التحريري: أن يستطيع كتابة التقارير واملقاالت البسيطة القصرية بقليل من 
األخطاء النحوية أو األسلوبية. )ص102(؛
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- الفهم السمعي )A1(: أن يستطيع فهم املعنى العام ملحارضات أو ندوات حيرضها 
الصحيحة.  العربية  باللغة  احلديث  كان  إذا  مألوفة  موضوعات  يف  اجلمهور  بني 

)ص105(.

والشك أن املعايري السابقة بحاجة إىل رصيد من املفردات واستيعاب لرتاكيب ال 
يملكها الدارس يف املستوى األول )من ستة(. 

ومن املالحظ يف هذا الفصل أيضا أن معايري التفاعل الشفهي يف اإلطار العريب 
تضّم 17 معيارا، منها 15 معيارا هي يف الواقع تعريب ملعايري اإلطار املرجعي األورويب 
96 يف اإلطار األورويب(. وأما معايري   :88 و  املعياري  108 يف اإلطار  )انظر: ص 
املرجعي  اإلطار  من  مستمدة  معايري   3 فمنها  معايري،   5 وعددها  الشفهي،  اإلنتاج 
بأفكارها وكثري من ألفاظها. وال خيتلف األمر كثريا بالنسبة إىل معايري فهم املقروء 
)انظر: ص 101 يف اإلطار العريب و 80-81 يف اإلطار األورويب(. وأما معايري التفاعل 
التحريري، فهي منقولة بأكملها من اإلطار األورويب )انظر: ص 110-111 يف اإلطار 

العريب و97-124-126-128-131-132-136-140-144 يف اإلطار األورويب(.

ويالحظ كذلك أن املؤلف أدرج حتت عنوان »التفاعل التحريري« ما ُيسمى يف 
اإلطار األورويب »التفاعل التحريري والكفايات املعجمية والنحوية  والفونولوجية 

واالجتامعية والتداولية )الربمجاتية(«. 

باملدخل  هيتم  أنه  األورويب  اإلطار  عىل  عاب  املؤلف  أن  من  الرغم  وعىل  هذا، 
االتصايل فقط )ص 9(، وأعلن أن ما يميز اإلطار العريب املقرتح أنه يتبنى املدخلني 
ُأدِرج  وما  االتصالية،  األنشطة  عىل  انصبت  كلها  املعايري  فإن  واالتصايل،  اللغوي 
يف اإلطار األورويب حتت الكفايات اللغوية وضعه املؤلف يف اإلطار العريب ضمن 
يف  النحوية  للكفاية  معايري  أية  يفرد  ومل  اتصايل،  نشاط  وهو  التحريري«،  »التفاعل 
هذا املستوى رغم كونه وضع مصنفات تتطلب إتقان بعض القواعد، مثلام سبقت 

اإلشارة إىل ذلك. 

يف الفصل الرابع، تناول املؤلف »اإلنتاج الشفهي«، وأورد 12 معيارا منها 11 معيارا 
استمّدها من اإلطار األورويب )انظر: ص121 اإلطار العريب و ص 72-73-74 يف اإلطار 
األورويب(. كام تناول »اإلنتاج التحريري العام«، وتضّمن 10 معايري منها 7 من اإلطار 
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األوريب(.  اإلطار  يف   78-76-75 ص  و  العريب  اإلطار  يف   124 ص  )انظر:  األورويب 
وتناول كذلك »فهم النصوص املسموعة«، وتضّمن 6 معايري كلها من اإلطار األورويب 
)انظر: ص 126-127 يف اإلطار العريب و ص 80-81 يف اإلطار األوريب(. وأما »فهم 
املقروء« فقد جاء بأكمله من اإلطار األورويب )ص 131و132 يف اإلطار العريب و 83-
84-85 اإلطار األورويب(؛ وكذلك »التفاعل الشفهي« جاء هو أيضا بأكمله من اإلطار 

األورويب )ص 132و133 يف اإلطار العريب و 88 إىل 96 اإلطار األورويب(.

ويالحظ يف هذا املستوى )A2( أن املؤلف أفرد معايري للكفاية الثقافية واالجتامعية 
التي ذكرها مطابقة لإلطار األورويب  املعايري  السابق، وجاءت  املستوى  عىل خالف 
)ص 149 يف اإلطار العريب و ص 136-138-140 - 139 - 144 يف اإلطار األورويب(. 

املتوسط  من  املعيارية  املستويات  فتناولت  الثامن،  إىل  اخلامس  الفصول  وأما 
C2. وكام فعل يف الفصول السابقة، قّدم املؤلف املعايري  B1 إىل املتقدم الثاين  األول 
املهمة يف تعليم  املفاهيم  معتمدا عىل اإلطار األورويب، وألقى الضوء عىل عدد من 
التعليمية، وقدم مقرتحات  املواد  املتكامل وإعداد  الربنامج  اللغات، مثل مكونات 
اللغة. وأشار إىل جوانب يف فكر  ترمي إىل زيادة دافعية الطالب يف صفوف تعليم 
ابن خلدون اللغوي سبق هبا كثريا من املفاهيم التي ُتعّد متطورة يف وقتنا احلارض، 
اللغة  يف  األوىل  املتعلم  لغة  أنامط  تأثري  به  ويقصد  اللغوي«،  »التداخل  مفهوم  مثل 
األجنبية التي يتعلمها، ودراسة مكونات عملية االتصال، ومهارات التذوق األديب. 
إطار خارجي  بناء  وكيفية  النحو،  تدريس  كيفية  منها  القضايا،  من  ناقش عددا  كام 

للثقافة العربية اإلسالمية.

مفهوم  املؤلف  عّرف  فقد  »التقويم«،  جانب  ويتناول  التاسع،  الفصل  يف  أما 
»املرجع  كتاب  يف  عرضها  سبق  قضايا  وكلها  وأنواعه،  ومعايريه  وأمهيته  التقويم 
 ،)2010 وآخرون،  )مدكور  أخرى«  بلغات  للناطقني  العربية  تعليم  مناهج  يف 
فيها  يقع  التي  باألخطاء  يتنبأ  الذي  اللغوي  التقابل  بمدخل  الفصل  هذا  عّرف  كام 
دارس اللغة اجلديدة بناء عىل حتليل لغته األم. وتضّمن الفصل أيضا تعريفا بمدخل 
حتليل األخطاء، الذي يدرس املشكالت التي تواجه الدارسني والتي يكون تصميم 

عالجها بناء عىل تفسريها. 
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القسم الثاني - التعليق:

يتوقع أن يستفيد من هذا الكتاب املهّم معلمو العربية للناطقني بغريها، ومطّورو 
الشديد عىل  املؤلف  اعتامد  يفهم سبب  أن  يسعه  قارئه ال  لكن  املناهج واالختبارات. 
معايري اإلطار املرجعي األورويب، إذ جاءت أغلب املعايري املقرتحة تعريبا ملعايري اإلطار 
ب  األورويب دون أن ينص املؤلف عىل ذلك بوضوح، بل إنه يذكر يف املقدمة أنه »عرَّ
الكثري من معايريه« دون أن يذكر أنه سيعتمدها يف إطاره؛ فإذا كان اإلطار األورويب هبذه 
اجلودة، فلامذا يقرتح املؤلف إطارا معياريا عربيا؟! ولعّل اإلضافة اجلوهرية يف املعايري 
املذكورة يف الكتاب - يف رأي الباحث- تتمثل يف الصياغة اللغوية العربية الدقيقة التي 

تفتقر إليها النسخة العربية من اإلطار املرجعي األورويب )انظر: عيل، 2016(.

ويشري املؤلف إىل أن اإلطار املرجعي األورويب استند إىل املدخل االتصايل فقط 
)ص9(. فإذا عدنا إىل نموذج CEFR يف اإلطار املرجعي األورويب، وجدنا أنه تضّمن 
عىل  واآلخر  التواصلية،  واألنشطة  املهارات  عىل  يركز  أحدمها  فرعيني:  نموذجني 
الكفايات الصوتية والنحوية والثقافية االجتامعية. ولعل هذا ناتج عن صياغة النسخة 
العربية لإلطار املرجعي األورويب، حيث ال يدرك القارئ أن هناك نموذجا وأن هناك 
نظرة كّلية إىل الكفاءة إال بعد قراءة دليل اختبارات اإلطار املرجعي األورويب، وهو 

. )Alte, 2011( كتاب صدر بعد اإلطار املرجعي بإحدى عرشة سنة

Scale عاّما للمستويات كلها،  ومن املالحظ كذلك أن املؤلف مل يضع »ُسّلام« 
ومل ينّص عىل اعتامده سّلم مستويات اإلطار األورويب، مع أنه اعتمد عليه يف كافة 

األنشطة االتصالية والكفايات اللغوية. 

 )9 ص  )يف  املؤلف  كقول  الدقيقة،  غري  العبارات  بعض  هذا  بعد  الكتاب  ويف 
متحدثا عن اختبار TOEFL: »هناك من حيصل فيه عىل درجة عالية وهو ال يستطيع 
مراجعة؛   إىل  حيتاج  حكم  وهذا  اإلنجليزية«،  باللغة  كلامت  ثالث  من  مجلة  تكوين 
األوىل  مهمتني:  عرب  الكتابة  مهارة  تقيس  املثال،  سبيل  عىل   ،iBT TOEFL فنسخة 
عرشين  يف  كلمة(   225-150( املمتحن  سمعه  ملا  مكتوب  تلخيص  يعقبه  استامع  
دقيقة؛ والثانية مقال من )300 كلمة تقريبا( يف ثالثني دقيقة )ETS, )2011(. وقد 

تكرر هذا احلكم غري الدقيق يف ص 27. 
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اختبار  بناَء   )2015( احلدقي  إسالم  حماولة  إىل  املؤلف  يشري  أخرى،  جهة  من 
حموسب للكفاءة اللغوية يف املستوى املتوسط، وقد أخذ املؤلف عىل تلك املحاولة 
  TOEFL أن »الباحث استند لإلطار األورويب كمرجعية للمستويات واستند الختبار
يف حتديد املهارات ذاهتا، رغم ما بينهام من اختالف نظري«، وهذا املأخذ من املؤلف 
بل  املهارات  حتديد  TOEFL يف  اختبار  يعتمد  مل  احلقيقة  الباحث يف  دقيق، ألن  غري 
اعتمد استبانة راجعها عرشون من أساتذة اللغة والرتبية واملعلمني من ذوي اخلربة. 
واستفاد من ناحية أخرى من اختبار  TOEFL وغريه من اختبارات الكفاءة اللغوية 
عالقة  هلذا  وليس  قياسها،  وطرق  األسئلة  وأنامط  املهارات  اختبار  زمن  حتديد  يف 

بمرجعية املستويات يف االختبار )احلدقي، 2015(. 

الكتاب )تعليم - تعلم - تقويم( جاء عىل غرار  ومن املالحظ أيضا أن عنوان 
نظريه )اإلطار األورويب دراسة .. تدريس .. تقييم(، وباملقارنة بني اإلطارين نجد 
أن اإلطار األورويب قدم مصنفات موجهة للدارس يستطيع هبا أن يقيم نفسه ذاتيا، 
ومن ثمَّ فقد حتققت فيه كلمة »دراسة«. أما اإلطار العريب فلم يقدم للمتعلم أي يشء 
يتعلق بتعلمه، وجاءت املادة موجهة للتعليم والتقييم فحسب، ومن ثم فإن عنوان 

الكتاب ليس متوافقا متاما مع حمتواه.  

هذا وحيسب هلذا الكتاب أنه يقدم إضافات جتعل القارئ يلّم بخلفيات مهمة يف 
املوضوع، ففيه تفاصيل عن مدخل التحليل اللغوي، واملدخل االتصايل؛ ويف بداية 
كل فصل تعريف باملهارات اللغوية يف كل مستوى، ثم عرٌض ملعايري األداء املتوقع، 
أي أن املؤلف يربط بني املهارات واألداء اللغوي، فتجده عند احلديث عن الكتابة 
مثال يعطي فكرة عن الكتابة املعرفية واإلقناعية والتعبريية وعملية االتصال وحتليل 
املسائل  الكتاب »تعليم وتقويم«. لكن هذه  يتسق مع عنوان  إلخ، وهذا  األخطاء، 
تبدو أحيانا مقحمة أو أن االنتقال بينها غري سلس؛ ومن أمثلة ذلك الفصل التاسع 
حيث نجد املؤلف ينتقل من التقويم إىل مدخل التحليل التقابيل وحتليل األخطاء، 
ويغفل كثريا من املوضوعات هي أكثر صلة بعملية التقويم من املدخلنْي املذكورْين.

هو  الراهن  الوقت  يف  الواجب  أن  احلصيف  بذهنه  مدكور  عيل  د.  أدرك  لقد 
االتفاق عىل إطار مرجعي معياري عريب لتعليم العربية للناطقني بغريها، فأعّد كتابه 
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هذا ليكون نرباسا ملن يريد العمل يف هذا االجتاه. والكتاب يف الوقت نفسه وصية 
موّدع، ففيه مقتبسات من كتب املؤلف السابقة، وتوجيهات للعاملني يف املجال تظهر 
بالعربية  واالهتامم  املتعلمني  دافعية  وزيادة  التعليمية،  املواد  كإعداد  يف موضوعات 
اإلسالمية،  باهلوية  واالعتزاز  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  عىل  والرتكيز  الفصيحة، 
عىل  يركز  عربيا  معياريا  إطارا  الكتاب  اقرتح  وقد  األمة.  هذه  وحدة  عىل  والعمل 
الكفايات االتصالية واللغوية والثقافية، لكن املعايري جاءت معظمها تعريبا ملصنفات 
اإلطار املرجعي األورويب، ولذلك ال نستطيع القول إن اإلطار املقرتح إطار مستقل 
بل هو صياغة عربية رصينة لإلطار املرجعي األورويب. هذا وإن يف الكتاب أخطاء 
تالميذ  أحد  يتوىل  أن  املناسب  فلعل من  اإلنجليزية،  املصطلحات  لغوية عديدة يف 
املؤلف - رمحه اهلل- إعادة إصدار الكتاب يف طبعة منقحة تليق هبذا العامل اجلليل، 

وُتستدَرك فيها مثل تلك األخطاء.
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ملخص البحث

يعد »املظهر اإلبداعي للغة« من القضايا الشائكة التي أثارهتا اللسانيات التوليدية 
فرضياهتا  لنجاح  األساسية  الركائز  من  منذئٍذ،  وجعلتها،  نشأهتا  من  مبكر  وقت  يف 
التي  اللغة  يف  اإلنتاجية  سمة  عىل  املظهر  هذا  فلسفة  تقوم  أخر.  فرضيات  ودحض 
بمقتضاها يستطيع متكلم - مستمع اللغة املثايل أن ينتج مجًل غري حمدودة من وسائل 
حمدودة، وأن يفهم مجًل جديدًة غري متناهية مل يسبق له أن سمعها من قبل. وهيدف 
البحث إىل تقديم مقاربة أدنوية - إدراكية لفهم طبيعة هذا املظهر ُتهد بدراسة جلذوره 
التارخيية عند أبرز فلسفة القرنني السابع والثامن عرش امليلديني. وتروم هذه املقاربة 
األدنوية -اإلدراكية تقديم تفسري للسامت الثلث املميزة هلذا املظهر يف أنه استعامل 
حمدود  وغري  متجدد  و)ب(  واخلارجية  الداخلية  املثريات  من  وخاٍل  حر  )أ(  للغة: 
و)جـ( ملئم جلميع املقامات. وتلك السامت، وفق هذه املقاربة، تربهن عىل الطبيعة 
التوليدية للغة، وعىل التفاعل القائم بني نظاميها اإلدراكي واإلنجازي مع األنساق 
املعرفية األخرى، وكذلك، وربام هذا هو األهم، عىل مدى ارتباطها بالفكر اإلنساين 

بوصفها أداة للتفكري احلر والتعبري عن الذات، وليست جمرد وسيلة تواصل حمض.

1. المقدمة 

عجزها  البنيوية  للسانيات  التوليدية  اللسانيات  وجهتها  التي  النقود  أبرز  من 
للتوصل إىل  التفسريية  املبادئ  اعتامد  املجرد، عن  الوصف  الظاهر، العتامدها عىل 

1- أستاذ اللسانيات والنحو التوليدي املشارك، جامعة القصيم، اململكة العربية السعودية.

د. ناصــر فرحان الحرّيص )1(

المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية - إدراكية )*(

ص.ب 12500 الرياض 11473
هاتف:00966112587268 - 00966112581082

nashr@kaica.org.sa :الربيد اإلليكرتوين

رقم اإليداع 1437-9467
ردمـــــــد 1658-7421

- اللغة ونظرية الذهن: مبادئ معرفية وذهنية.

- الشاهد النحوي بين الطبيعة والصناعة.

- مراجعة كتاب:اإلطار المعياري العربي لتعليم العربية للناطقين بغيرها 
) َتْعليم – َتَعلُّم – تقويم(.

- الّسمات الداللية للمتصالت و هندسة توزيعها في التركيب: دراسة مقارنة.

- المظهر اإلبداعي للغة: مقاربة أدنوية-إدراكية.

- الرابط بين الموضوع والمحمول في تراكيب اإلسناد االسمي والفعلي: 
نحو تحليل كلي وموحد.

- لسانيات المتون بين القبول والرفض قضايا إبستمولوجية ومنهجية.
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