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إهداء من املركز
وال يسمح بنشرها ورقي ًا
أو تداولها جتاري ًا

كلمة المركز
العربية مسؤولية الجميع ،وليست وظيفة فرد أو مؤسسة .هذه هي الرؤية
التي يتحرك المركز وفقها في جميع برامجه وأنشطته العلمية والتنفيذية
داخل البالد العربية وخارجها.
وتتنوع برامج المركز التي ينفذها مستقالً أو بالتعاون مع شركائه المميزين؛

إذ يؤمن المركز بقيمة العمل المشترك ،ويدرك مآزقه التنظيمية ،ولكنه ينشط
في التنظير لذلك ،وفي تفعيله على مستوى الواقع ،إضافة إلى أنه يجتهد
في رصد حركة اللغة العربية ومؤسساتها في العالم ،والسعي إلى تنشيط
العمل في المجاالت التي لم تحظ بمزيد من العمل ،وهو يؤمن بوجود فرص

كبيرة ما زالت تحتاج إلى تضافر الجهود.
ويصدر هذا العدد الجديد من مجلة «اللسانيات العربية» متضمنا ً حزمة

مميزة من البحوث العلمية التي تعالج موضوعات غاية في األهمية لتكمل
بها المجلة مسيرتها العلمية ،وليتكامل العدد مع برامج المركز ومساراته
األخرى .فقد افتتح  -مؤخرا ً  -مركز االستعراب في أذربيجان ،وأكمل برامجه
التدريبية في إفريقيا .كما أنجز المرحلة األولى من برنامجه مع اليونسكو
حول اللغة العربية والرياض؛ وأطلق برنامج الترجمة بصدور دليل اللسانيات
الحاسوبية .وأصدر المركز العدد األول من مجلة تعليم العربية لغة ثانية؛

إضافة إلى تدريب الموفدين السعوديين في الخارج ،ونقل تجربة ترجمة
مصطلحات النقل األرضي إلى مدن أخرى؛ وشرع في العمل مع اليونسكو على
إعداد أطلس للغات؛ واستكمل مراحل العمل في برنامج المركز الرئيس (اللغة

العربية في العالم) بصدور األجزاء الخاصة باللغة العربية في كوريا وبوركينا
فاسو وبروناي ،إلى غير ذلك من البرامج.
هذا وإلى عدد قادم بإذن اهلل ،مع شكر دائم لهيئة التحرير على جهودها
المستمرة في متابعة العمل ،وشكر متصل للباحثين ،ودعوة ُملحة إلى جميع
الباحثين والمختصين إلثراء المجلة بأبحاثهم العلمية.

األمين العام للمركز

المشرف العام على المجلة

د .عبداهلل بن صالح الوشمي
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عبدالرمحن بن حسن العارف
أ.د.
ّ
عضو هيئة التحرير

أ.د حمي الدين حمسب
عضو هيئة التحرير
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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.
رت
ال تلتزم المجلة بر ِّد ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها،
سواء ُن ِش ْ
ً
أم لم ُت ْنشر.
رسل مطبوع ًة
ت
أن
المجلة
في
للنشر
ة
د
المع
المشاركات
في
ُيشترط
َّ
ُ
َ
ومصحح ًة علـى أقراص حاسوبية ( ، )CDأو من خالل البريد اإللكتروني
للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة ،وال تزيد عن أربعين
صفحة من الحجم العادي (. )A4
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:
في متن النص ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)16
في الهوامش ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)12
في العناوين الرئيسة ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم .)18
في العناوين الفرعية ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم )16
ُتكْ َتب اإلحاالت العلمية والتعليقات جميعها بعد المشاركة مباشر ًة،
وفق تسلسل ورودها في المشاركة ،مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتكْ َتب معلومات المصادر والمراجع مفصل ًة في آخر المشاركة في قائمة
خاصة بها  ،وفق الهيئة اآلتية :المؤلف (االسم األخير ،االسم األول ثم
الثاني) ،عنوان المصدر أو المرجع ،اسم المحقق أو المترجم ،الطبعة،
معلومات النشر (بلد النشر :اسم الناشر ،سنة النشر).
ُيرفق الباحث ملخصا ً لبحثه في حدود (200كلمة) باللغة العربية
واللغة اإلنجليزية ،وإن كانت المشاركة مكتوب ًة باإلنجليزية أو الفرنسية
أو غيرهما ،فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
المقدمة َّ
أي
يشترط في المشاركة
أل تكون منشور ًة أو قُ ّدمت للنَّشر في ِّ
ّ
أي جهة
وسيلة نشر أخرى ،كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى ِّ
أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
يحق للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في (مجلة
اللسانيات العربية) بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من
تسلمها.
يخبر أصحاب المشاركات بقرار لجنة التحكيم بصالحيتها للنشر أو
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.
قرارات هيئة التحرير بشأن المشاركة المقدمة إلى المجلة نهائية،
وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.
المحكمين
أن يلتزم الباحـث تعـديل البــحــث في ضــوء ملحوظات
ّ
وفق التقارير المرسلة إليه ،وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة ال
تتجاوز  30يوما ً 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
الدولي لخدمة اللغة العربية أو المجلة ،ويتحمل مؤلفوها المسؤولية
كامل ًة عن صحة المعلومات واالستنتاجات ودقتها.
يراعى في أول َّية النشر في المجلة تاريخ تسلم البحث وتاريخ قرار
التحكيم وتنوع موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.
يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة مع بحثه سيرته
الذاتية والعلمية مختصر ًة وعنوان مراسلته.
ُت ْر َسل إلى الباحث (5نسخٍ ) من العدد الذي شارك فيه ،و(20مستل ًة) من
بحثه أو دراسته.
ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم
إال ألسباب تقتنع بها إدارة التحرير ،وللمجلة مطالبة الباحث بدفع
النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم إذا أصر َّ الباحث على
طلبه بسحب مشاركته وعدم متابعة إجراءات نشرها ،ولم تقتنع إدارة
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.
تعرض المشاركات في اجتماع هيئة التحرير بعد حذف أسماء
المشاركين وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخيا ً للحيادية والعدالة.
في حال قبولها المبدئي يتم إرسالها مع خطاب مذيل باسم رئيس
وينبَّه إلى ضرورة الرَّد
التحرير إلى الفاحص الذي قررته هيئة التحريرُ ،
خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري  ،ثم ُيب ّلغ صاحب
المشاركة بالنتيجة قبوالً أو اعتذارا ً عن عدم القبول مرفقا ً معها تعديالت
الفاحص.
بعد وصول المشاركة المع َّدلة ُتعرض على هيئة التحرير ،وفي حال
اإلقرار يرسل للباحث خطاب الموافقة على النشر ويبلغ بالوقت المتوقع
لنشر مشاركته.

صفتها
مجلة تختص بالدراسات والبحوث التي تعنى باللسانيات العربية
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات
التي تتناول اللسانيات النظرية منها والتطبيقية مثل األصوات
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
أهلها واكتساب اللغة األولى والثانية والتخطيط اللغوي واختبارات
اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.
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المقدمة

العدد من مج ّلة(اللِّسانيات العربية)،
يصدر هذا
ُ
نوع
ً
امتدادا لألعداد السابقة له ،ومكمالً لها من حيث ال ّت ّ

العرض والتحليل والتطبيق ،مع
في الموضوعات ،وأساليب َ

المحافظة على األسس التي اعتمدت عليها المجلة ،وهي
والمعاص َرة ،وبين النظري ِة والتطبيق ،بما
مع بين األصا َل ِة
الج ُ
َ
َ

بحوث هذا العدد
طبيعة لغ ِتنا العربية .وقد ُرت َِّبت
يتَّفق مع
ُ
َ
العامة،
كاللسانيات
تنوع فُ روع ال ّلسانيات؛
ُ
ً
ترتيبا ي ّتفق مع ّ
ّ
واللسانيات اإلدراكية ،ولسانيات الخطاب ،واللسانيات
الحاسوبية ،واللسانيات القضائية ،واللسانيات التدوالية.

فقد تناول البحث األول بعض السمات الجديدة للفكر

السوسيري ،وتناول البحث الثاني المبادئ العرفانية في
تعليم النحو ،وتناول البحث الثالث الخصائص التركيبية

والداللية ألفعال الكالم ،وتناول البحث الرابع ألفاظ العنف

المدونات اللغوية،
في الصحافة العربية في ضوء لسانيات
ّ

أما البحث الخامس فهو مشروع معجمي محوسب أللفاظ
الحب والكره ،وهو كسابقه ،بحث في لسانيات المدونات
المدونات العربية ،في
اللغوية ،بيد أنه مبني على عدد من
ّ

آليات االحتراس اللغوي في
حين تناول البحث السادس ّ
الصياغة القانونية ،وهو جانب جوانب اللسانيات القانونية

أو القضائية ،أما األخير فتناول التفاعل التداولي التركيبي
في أبنية االشتغال في النحو العربي .وهيئة التحرير ،إذ

العدد،
تشكُ ر
الزمالء الباحثين الذين َ
أسهموا في إخراج هذا َ
َ

آخرون
مر عطاؤهم ،وأن ُيسهم زمالء َ
فإنها ُ
تأمل أن يس َت ّ
للغتنا العربية ،على أسس
في األعداد القا ِدمةِ ،خ ْدم ًة َ
علمية سليمة.

واهلل الموفق والهادي ،إلى سواء السبيل.

رئيس التحرير

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
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راهنية سوسير
من خالل برنامج السوسيرية الجديدة
محمد المالخ

(*)

الملخص:

نحاول يف هذا البحث أن نبني بعض السامت اجلديدة للفكر السوسريي يف سياق
القراءات اجلديدة للمخطوطات .تكشف هذه القراءات افرتاضات وتصورات
جديدة كامنة يف املتن السوسريي املوسع الذي يقتيض ما هو أبعد من جمرد مقرتحات
برجمية ،حيث يفتح أفقا جديدا للسانيات املتون ولسانيات النصوص.
Abstract
�The aim of the present paper is to show some new fea
tures of Saussurian thought in light of a new reading of
his manuscripts. This would reveal new assumptions and
concepts in the extended Saussurian corpus which entails,
beyond its programmatic proposals, some new horizons
for corpus and text linguistics.

الكلامت املفاتيح :السوسريية اجلديدة  -املتن السوسريي املوسع  -راهنية
سوسري  -العرفنة  -املقاربة الفيلولوجية  -املقاربة التأويلية -النزعة الطبيعية-
املتون الوسائطية.
تطرح جدوى إعادة قراءة سوسري أكثر من سؤال يف مرحلة زمنية ،من أهم

* -أستاذ اللسانيات وحتليل اخلطاب املشارك ،جامعة القايض عياض ،الكلية متعددة التخصصات ،أسفي ،املغرب.
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مياسمها ظهور أنموذجات جديدة طبعت اخلريطة املعرفية للسانيات التي يغلب
عليها النزوع املعريف والتوجه نحو مكننة اللغة من خالل املعاجلة اآللية واملقاربات
احلاسوبية .ومن ثمة حضور األسئلة التالية  :ما األفق املعريف اجلديد الذي تفتحه
العودة إىل سوسري؟ هل متنح مفاتيح جديدة لتجاوز بعض أزمات املشهد اللساين
املعارص؟ ما هي انعكاساهتا عىل تاريخ العلم وأبستمولوجيا اللسانيات؟ هل تسمح
هذه العودة بإمكانية حتقيق حلم علمي مرشوع بتجديد أسس ومفاهيم اللسانيات
وإعادة تنظيم حقلها املعريف؟

لقد أسفر النقاش حول ما اصطلح عليه بالسوسريية اجلديدة عن بروز قطبني
أساسيني:
 قطب فيلولوجي -قطب تأوييل

يروم القطب األول إثبات نسب نصوص دي سوسري انطالقا من جدلية التقارب
أو التباعد بني نص «الدروس»( )1واملصادر األصول (غودل)( .)2أما القطب الثاين
فيسعى إىل تفسري كل ما يتعلق بتصورات سوسري مع إعادة قراءة زمنية  /تارخيية
تعيد ترتيب األفكار والتصورات يف سياقاهتا املعرفية والتارخيية ،حماوال تقديم بنية
نظرية تفسريية منسجمة وعامة لشتات األفكار املبثوثة يف املخطوطات واملدونات،
أي ما يمثل أرشيف سوسري يف اقرتانه بنص الدروس .فبفضل االشتغال املتآزر
للقطبني الفلولوجي والتأوييل ،كام تبني «توتان»( )3يمكننا أن نفهم اليوم بشكل
أفضل الثنائيات التي بني حوهلا مرشوع اللسانيات البنيوية ،والتي ُع ِرضت بشكل
مبسط وخمتزل يف الدروس ( لسان /كالم ،اعتباطية العالمة اللغوية وخطية الدال /
دال  /مدلول  /آين  /تعاقبي ،قيمة  /داللة.)...
تروم السوسريية اجلديدة( )4إعادة قراءة سوسري انطالقا من شبكة مفاهيمية
معارصة متوافقة مع املشكالت احلالية لعلوم اللغة ،مع احلرص عىل استرصاح
الربنامج اإلبستمولوجي املميز للمتن السوسريي املوسع  -وليس فقط نص دروس
يف اللسانيات العامة  -والذي ظل جمهوال عىل نطاق واسع يف التقاليد القرائية السائدة
لتاريخ الفكر اللساين احلديث ،وتبعا لــــ «سيمون بوكي»( ،)5يمثل استحضار هذا
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املتن فرصة إلعادة تقويم األنموذج البنيوي يف اللسانيات مع إضاءة املآزق النظرية
التي قادت إىل أفوله وجماالت البحث التي أضاعت اللسانيات احلديثة فرص
استكشافها ،وممرات جديدة لبناء لسانيات مندرجة يف إطار أوسع لعلوم الثقافة
تسهم يف إخراجها من أزماهتا .وستظل مسألة صياغة مالمح اإلجابة عن السؤال
التايل حتكم أفق مشهدنا املعريف املعارص « :هل يستجيب سوسري اليوم لألسئلة التي
نطرحها حول اللغة ،وحول برنامج معاجلتها وإبستمولوجياهتا ونامذجها؟»( ،)6لكن
البحث يف إمكانية حتقق هذه االستجابة ال يمكن أن يكون إال من منطلق تكسري
()7
الصورة الكالسيكية املوروثة عن سوسري املكرسة داخل التقاليد األكاديمية
والصيغ التأرخيية القطعية لتاريخ الفكر اللساين احلديث القائمة عىل فكرة وجود
جتاوزات وحتوالت من مرحلة إىل أخرى أفضت إىل االعتقاد بأن اللسانيات
التوليدية وحتليل اخلطاب والنظريات التلفظية والتداوليات تشكل جتاوزا للسانيات
البنيوية .وسيظل تاريخ الفكر اللساين احلديث غري مكتمل طاملا مل نقم باستجالء
العمق النظري والفلسفي لألفكار اللسانية والرهانات املبثوثة يف املتن السوسريي
املوسع (.)8

لقد أسهم برنامج السوسريية اجلديدة الذي يقوده كل من سيمون بوكي وفرانسوا
راستيي يف مراجعة بعض األحكام والتمثالت التأرخيية املغلوطة للفكر السوسريي،
أمهها:
 ليس ثمة قطيعة بني اللسانيات العامة واللسانيات التارخيية واملقارنة ،فتفكريسوسري كان مشدودا إلرساء برنامج علمي ناجع للسانيات املقارنة لعرصه ،أي
إعادة بناء اللسانيات املقارنة والتارخيية عىل أسس إبستمولوجية ومنهاجية صلبة؛
بل إن التحول املفاهيمي ملصطلح اللسانيات العامة يف القرن العرشين والذي جعل
منها برناجما علميا مبنيا عىل رصد مفاهيم وخصائص الظواهر اللغوية وإجراءات
التحليل العامة والقوانني الكلية ،يمثل حتريفا واضحا ملفهوم اللسانيات العامة
عند سوسري الذي جعل منها برناجما علميا يتشكل يف صلب االشتغال عىل
اللغات وتنوعاهتا يف إطار مقارن وتارخيي ،يبني االشتغال الفيلولوجي عىل املتن
السوسريي املوسع أن سوسري مل يستعمل مصطلح اللسانيات العامة إال نادرا (،)9
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ولدى استعامله مل يكن يقصد به ما ُق ِصد به يف اللسانيات البنيوية الحقا ،بل إن ما
ُس ّمي بــ «حمارضات يف اللسانيات العامة» ،والذي نسبه بايل وسيشهي لسوسري،
مل يكن بحسب راستيي سوى «صورة جزئية ومشوهة لربنامج اللسانيات العامة،
كام تصوره سوسري ،وكام تبني خمطوطة يف اجلوهر املزدوج للغة» ( ،)10لقد كان
حيدوه طموح ربط اللسانيات العامة باللسانيات اخلاصة ،من خالل التفكري
املزدوج يف اللغة من خالل األلسنة الطبيعية .وهلذا الطموح راهنيته يف املشهد
العام للسانيات املعارصة ،حيث نجد «تعددا وكثرة يف نظريات اللغة وندرة
يف الدراسات الوصفية لأللسن»( .)11لقد ابتعدت اللسانيات يف مسار تطورها
عن العلوم التارخيية واالجتامعية واقرتبت من فلسفة اللغة والتيارات الوضعية
لتسجل انفصاهلا الضمني عن الربنامج العلمي للسانيات الذي رسمه سوسري.
 لقد تم تقديم الثنائيات السوسريية التي شكلت إحدى دعائم اللسانياتالبنيوية تقديام مبسطا وخمتزال وباترا للعمق التحلييل .وتكشف خمطوطات
سوسري ،وبشكل أخص خمطوطة «يف اجلوهر املزدوج للغة» ،عن فهم يسمح
ببناء نظرية ممفصلة للثنائيات ولتطبيقاهتا املوسعة يف حقل الدراسات النصية
واملتون املتعددة الوسائط لعرصنا مثلام سيبني باقتدار فرانسوا راستيي ،ففي
تصوره تستجيب السوسريية اجلديدة ملطلب صياغة سيميائيات موسعة قابلة
للتطبيق عىل املتون الوسائطية ( ،)12كام يمكننا الفهم السليم للثنائيات من مراجعة
التمثالت اخلاطئة التي هيمنت طيلة فرتات طويلة ،من بينها أن الثنائيات ليست
إقصائية أو اختزالية ،فمن وجهة نظر منهاجية «هي بمثابة هيمنة ملنظور منهاجي
يبنى انطالقا من أحد قطبي الثنائية دون إقصاء للقطب اآلخر ،ألن فهم قطب
يكون من خالل الكل الذي يتضمن القطبني معا ومن خالل أقطاب أخرى
حارضة أو غائبة يبنى انطالقا منها النسق» (.)13

 يمكن استلهام الطريقة التي تصور هبا سوسري صياغة موضوع اللسانيات منخالل تنويع وجهات النظر ،كأفق لرصد الظواهر الثقافية املركبة ،التي تعد اللغة
جزءا منها .وهذا التمثل لتكامل زوايا النظر للموضوع يمكن استلهامه لتأسيس
تصور جديد للعلوم اإلنسانية ال يقوم عىل الثنائية اإلقصائية أو االختزالية،
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ولتجاوز أزمة املقاربات البينية وال َعربية ملوضوعات العلوم اإلنسانية التي مل
تؤسس عىل منظور تكاميل حقيقي ،مثلام سيبني «راستيي».

 ينبغي استعادة الوحدة املفقودة يف الفكر الغريب بني التفكري املنطقي -النحويوالتي تعد اللسانيات احلديثة امتدادا له ،والتفكري التأوييل -البالغي ،ومتثل القراءة
السوسريية اجلديدة رتقا للفجوة التي كرستها العلوم اإلنسانية يف صورهتا التقنية
والعلمية .فنصوص سوسري األصلية تبني أن ثمة اتصاالت ُف ِقدت يف التفكري
املعارص واست ِ
ُبدلت بثنائيات قائمة عىل الفصل ،ومن بني االتصاالت املفقودة:
التوحيد بني نظرية العالمات ونظرية النصوص ،جعل اخلصائص الصورية
والرياضية للموضوعات مرتبطة بمظاهرها التأويلية وتنوعاهتا الفردية ،فهم
الذهني باملادي ،تأويل األجزاء بالكل وفق جدلية ال تؤسس لفصل اجلزء عن
الكل .لقد أبان املنحى الوضعي والصوري يف اللسانيات البنيوية وغريها سليل
التفكري املنطقي والوضعي قصوره يف وصف التنوع بكافة أشكاله يف النصوص
واأللسنة من قبيل :تنوع ورودات الوحدات اللغوية ومعانيه ،ومشكل التنوعات
الداللية داخل اخلطابات واألجناس واألساليب.

سأسعى من خالل هذه الدراسة إىل تقديم بعض األطروحات النقدية التي
تتداوهلا أدبيات السوسريية اجلديدة ،يف أفق جعل سوسري حماورا للمشهد اللساين
واملعريف املعارصين ،أي أن نفكر مع دي سوسري.

يف مقدمة األطروحات سؤال البحث عن املسالك املمكنة لرتهني �Actuali

 sationسوسري ،وسأنظم هذه األطروحات من خالل ثالثة مداخل أو معابر ممكنة
للرتهني ،ذات طابع إشكايل:
 . 1مدخل موضوع اللسانيات ووحداته؛

 . 2مدخل ثغرات أو فراغات الفكر السوسريي؛

 . 3مدخل االسترشاف ( ما يسميه راستيي «سوسري يف املستقبل».

قبل طرح تصورنا هلذه املداخل ،ال بد من التذكري ببعض األساسيات التي تم
االستدالل عليها يف النقاش الدائر حول حضور سوسري:
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أ -من مفارقات تلقي سوسري أن كتابته كانت باملحو ،فالفكر اللساين احلديث يف
سعيه نحو فهم سوسري من خالل نص « الدروس» كان يمحوه مستندا إىل نسخة
مؤسسة عىل االختزال واالنتقاء والسعي نحو بناء نسق فكري متسق ومنسجم،
حمرفة مقاصد سوسري .ويتعلق األمر بالنسخة الشائعة  la vulgateاملتجسدة يف
املحارضات التي نرشها بايل وسيشهي(.)14

ب -جمموعة من طروحات ما بعد البنيوية التي تأسست عىل هدم مصادرات
الفكر البنيوي وما اعترب نصه املؤسس (حمارضات سوسري يف اللسانيات العامة)
أصبحت حمط نقاش اليوم ،فام بعد البنيوية ليس جتاوزا للسانيات سوسري ،بل
هو جتاوز لقراءة حكمت املشهد املعريف منذ مخسينيات القرن املايض ،وكثري من
مصادرات النقد ما بعد البنيوي حارضة يف مدونات وخمطوطات سوسري بصيغة أو
بأخرى.

ج -ليس هناك انقطاع بني سوسري اللساين واملقارن والباحث يف األساطري
واخلرافات ،واللسانيات العامة ليست جتاوزا للسانيات التارخيية أو املقارنة ،وإنام
هي سعي إىل جتاوز عوائقها املعرفية واملنهجية .فمرشوع سوسري ال يتأسس عىل
القطيعة مع املناخ املعريف لعرصه ،وإنام حيدو صاحبه هاجس إعادة ترتيب السائد.
ويزداد الباحثون اليوم اقتناعا بأنه ال يمكن فهم سوسري إال بإعادة رسم اخلريطة
املعرفية لعرصه ولتحوالهتا.
لقد ولدت تأمالت سوسري يف اللسانيات العامة من رحم التفكري يف مآزق
النحو املقارن ومن افتقاره إىل التعميامت واالستنتاجات التي هتم النظام اللغوي،
وليس من تعميامت جزئية مرتبطة بأنظمة فرعية مثل نظام الصوائت أو النظام
الرصيف للفصائل اللغوية ،وقد حرص سوسري عىل جعل تفكريه مرهتنا بإمكانية
حتقيق وثبة إبستمولوجية دالة ،ينتقل بمقتضاها الدرس اللغوي من املقارنة
ومراكمة املعطيات إىل التعميم وصياغة القوانني اجلزئية املرتبطة بدراسة األنساق
اللغوية الصغرى مثل نظام الصوائت وغريها وصوال إىل القوانني الشاملة التي
تضبط كيفية عمل اللسان (.)15
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فاملقاربة الفيلولوجية املعضودة بمقاربة تأويلية تتيح إمكانية تتبع تطور املفاهيم
األساس عند سوسري ،وأعني بذلك املفاهيم املتشكلة يف رحم اللسانيات التارخيية
واملقارنة؛ يكفي أن نستحرض ارتباط بداية تشكل مفهوم القيمة والنسق من خالل
عميل سوسري «النسق الصائتي للغات اهلندو أوروبية» و «اإلضافة املطلقة يف
ْ
السنسكريتية» .هذا التطور التارخيي للمفاهيم حجبته نسخة الدروس ،ويمكن أن
نذهب أبعد من ذلك لنقول إن جمموعة من املفاهيم اإلجرائية يف التحليل البنيوي
للنظام اللغوي من قبيل الفونيم واملورفيم قد تشكلت يف كنف املتون اللغوية التي
انكبت اللسانيات التارخيية واملقارنة عىل دراستها.

د -مل حيرص سوسري عىل متاسك أو جتانس اإلطار النظري والتصوري يف
صورته املبسطة واملختزلة التي عرضها شارل بايل وسيشهي يف النسخة الشائعة
من الدروس ،حيث ترسم نصوص سوسري األخرى املوازية التي اكتشفت
الحقا صورة «العامل القلق» و «املتعدد» يف رحلة بحث مستمرة ومساءلة وحفر
يف أدوات البحث اللساين ومفاهيمه وأسسه .لقد حتولت الدروس يف صورهتا
التقليدية الشائعة إىل نوع من التحريف للفكر السوسريي من خالل صناعة فكر
متسق وهنائي ،ينضبط خلطاطة تفسريية مسبقة ،يف حني أن الرهان السوسريي كان
دائام متمثال يف رضورة التفكري املتكرر يف القضايا من خالل أكثر من زاوية ،مما
يؤكد الطابع املنفتح للفكر السوسريي ،واملبني عىل التفكري املنهجي املنضبط حول
قضايا مازالت إشكاالهتا مستمرة ومتجددة يف اللسانيات احلديثة حتى اليوم.

وأهم هذه القضايا التي نعدها حموريات ( themata )16الفكر اللساين احلديث:
قضية ماهية الظاهرة اللغوية (أو سؤال املاهية) ،وقضية مكونات احلدث اللغوي
ووحدات التحليل ،وهي قضايا ذات طبيعة منهاجية .بل إننا نلحظ عدم تطوير
برامج علمية قادرة عىل الدفع بممكنات األطروحات األساس للسوسريية يف
اللسانيات املعارصة .فمثال الطابع املزدوج للسان كمعطى اجتامعي ونفيس تم
فصله يف برامج لسانيات القرن العرشين ومقوماهتا التصورية واملنهجيةُ ،
وغ ّيبت
مقاربة منسجمة للتعقيد ،ألن كلمة الفصل كانت للربامج القائمة عىل التعميم أو
الك ّليانية أو االختزالية.
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 -1مداخل الترهين في السوسيرية الجديدة
 .1-1مدخل موضوع اللسانيات ووحداته

سكنت مرشوع سوسري ثالثة هواجس متثلت يف :املوضوع ومستوياته واملنهج
واملصطلح ،وهي نفسها اهلواجس التي صاحبت التفكري اللساين احلديث .إن تشظي

املوضوع اليوم (موضوع اللسانيات) يف خرائطية  cartographieالعلوم اللغوية

بخواصها البينية  Interdisciplinaireوعنارصها العابرة Transdisciplinaire

جيعل األمر أكثر إرباكا عندما نريد التفكري يف « ماهية موضوع اللسانيات»  .وال تكمن
نواة التفكري السوسريي يف ابتكار إجراءات لتحليل اللغة  côté procéduralما َم َّث َل
االختزال البنيوي للمرشوع ،وإنام يف السعي املنفلت دائام نحو حتديد ظاهرة اللغة
نفسها ،فالظاهرة اللغوية مركبة (ما سيكشفه نص «يف اجلوهر املزدوج للغة»)( ،)17ألن
اللغة قائمة عىل ثنائيات تأبى الفصل ،يستحيل إدراك الصوت دون املعنى واملعنى
دون الصوت ،والكيانات اللغوية منغمسة يف هذه الثنائيات .حيكم هذا القانون
االزدواجي ثنائيات سوسري التي خضعت ألبستمولوجيا الفصل مع نسخة شارل بايل
وسيشهي ،حيث متثل الثنائيات وجهات نظر ملناولة املوضوع ولبنائه ،فاملوضوع ال
وجود له خارج هذه السريورة البنائية ما دام غري مطروح بشكل قبيل .ويبني سوسري

بشكل دقيق أنه باستثناء ثنائية آين/تعاقبي  Synchronie/Diachronieالتي تعترب
مالزمة للموضوع الذي له وجه آين وحتوالت يف الزمن ،مثله مثل موضوعات علوم
املادة واحلياة ،فالثنائيات املتبقية بناءات نظرية ،متثل جزءا من وجهات النظر التي ختلق
املوضوع .وبذلك تصري فلسفة تنويع وجهات النظر بغاية بناء وفهم الظاهرة اللغوية
منظورا إبستمولوجيا للعلوم اإلنسانية ينبغي أن حتتذي به يف مقارباهتا لدراسة الظواهر
الثقافية املركبة ،مما يستدعي رضورة استيعاب استلزامات هذا التصور بالنسبة إىل
()18
إبستمولوجيا العلوم اإلنسانية برمتها.
إن العودة إىل نص «يف اجلوهر املزدوج للغة» ومدونات «قسطنطني» وكراساته
املتعلقة بام يسمى بدروس العام الثالث .وخمطوطات سوسري ومالحظاته التمهيدية

ملحارضاته ،مع اختاذها نقطة ارتكاز خللق شبكة قراءة  grille de lectureجديدة
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لفكر سوسري ،أقول تكشف هذه العودة ممرات وطرقا  pistesثورية وخمتلفة إلعادة
قراءة سوسري وترهينه ،وذلك لالعتبارات التالية:

أ .تأكيد الرتابط بني اللسان والكالم ،وإمكانية بناء وحدات للسان ووحدات
للكالم عىل حد سواء ،يعترب سوسري الكالم العنرص املحدد يف ثنائية لسان  /كالم،
ألن العالمات تستخلص من الكالم ،وهكذا تسمح السوسريية اجلديدة بمفصلة
لسانيات اللسان والكالم وإجياد القاعدة اإلبستمولوجية التي افتقدهتا ،خاصة مع
الكشوفات املرتبطة بلسانيات النص واخلطاب واللسانيات التلفظية التي أقامت
فتوحاهتا عىل فصل مزعوم ومغلوط بني لسانيات اللسان ولسانيات الكالم (،)19
ونظرا إىل ترابط املفاهيم السوسريية ،فمفهوم لسانيات اللسان والكالم ال يدرك إال
من خالل استيعاب االستلزامات النظرية والتحليلية ملفهوم العالمة اللغوية.
ب .انسجام املستويات يف بنية اللسان ،بمعنى أن الرصف والصواتة والرتكيب
تشكل وحدة ،تؤمنها نظرية العالمة اللغوية (ما سيعترب الحقا مستويات التحليل
يف اللسانيات البنيوية) .ليست فكرة تقسيم اللسان إىل مستويات منسجمة مع متثله
باعتباره نظاما مركبا ومعقدا ،عىل الرغم من أن جهود اللسانيني اليوم منكبة عىل

دراسة ترابط األنساق اجلزئية والفرعية من خالل نظرية الوجاهات ،interfaces
فالتصور األسايس عند سوسري يتمحور حول فكرة مفادها أن جتزيء املوضوع
ينبغي أن يستتبعه بحث يف ترابط األجزاء .وما نفهمه انطالقا مما خطه سوسري هو
معارضته لتقسيم اللغة إىل أجزاء منفصلة وغري مرتابطة ،جيب أن نفهم األجزاء من
خالل الكل .ونحن نصل إىل ذلك من خالل تنويع وجهات النظر .وبالنسبة إىل
سوسري ينبغي أن يضع دارس اللغة نصب عينيه الطابع املركب للظاهرة اللغوية،
لذلك جيب أن يظل الرهان لدى الدارس إنجاز وصف للغة ال يفقدها وحدهتا
باعتبارها موضوعا مركبا .ويتأسس وصف الطابع املركب واملعقد للغة من خالل
إدماج كل الثنائيات يف سريورة وصف وحتليل احلدث اللغوي ( .)20ومن بني
املعضالت التي حتول دون بلورة «بينية داخلية» معضلة الذرية التخصصية وتكاثر
النامذج اجلزئية يف اللسانيات .ففي ختصص الصواتة ،جتد عددا من النامذج توازهيا
كثرة نامذج الرتكيب أو الرصف أو الداللة ،لذلك فاحلاجة ماسة إلقامة انسجام أو
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اتساق ختصيص .ما نستخلصه من املنظور السوسريي اجلديد هو أن منظور سوسري
للغة باعتبارها نظاما مركبا ومندجما يعارض التصورات التجزيئية التي سارت يف
منحاها اللسانيات املعارصة.

ج .يف تعالق مع املسألة السابقة يشري نص «يف اجلوهر املزدوج للغة» إىل جمموعة من
املكونات التي تندرج يف سيميولوجيا اللسان« :السيميولوجيا :الرصف والرتكيب
والنحو واملعجم والرتادف والبالغة واألسلوبية...الكل غري قابل للفصل» (دي
سوسري ، 2002 ،كتابات يف اللسانيات العامة ،ص  .)42 -41يطرح هذا النص
جمموعة من القضايا واإلشكاالت ،من أمهها أن حتديد السيميولوجيا غري قائم عىل
تصنيف أشكال وأصناف العالمات؛ ويبدو أن التحديد هنا ينبني عىل إدراج مكونات
اللغة من جهة ،والتخصصات املعرفية من جهة أخرى ،فيام يشبه متثال للعلم مؤسسا
عىل تداخل جمموعة من التخصصات املعرفية وتكاملها ،ومن بني هذه التخصصات
ما كانت موضوعاهتا املدروسة منتمية إىل جمال اخلطاب والنص بأجناسه وأنامطه
ومعايريه ،ويتعلق األمر بالبالغة واألسلوبية .وسنسعى يف الفقرات التالية إىل تدقيق
مقتضيات هذا التحديد بالنسبة إىل برنامج السوسريية اجلديدة.
د .تتميز وحدات اللسان بخاصية االتصالية واالنفصالية ،بمعنى أن التعريف
احلديث للغة بكوهنا سلسلة من الوحدات املنفصلة واملتعاقبة والذي يعترب امتدادا ملفهوم
خطية الدال عند سوسري ،ال ينتبه إىل أن العالمة ذات وجه اتصايل وانفصايل .فالقطعات
الصوتية والرصفية واملركبات تكشف الوجه االتصايل ،لكن عالمات التطريز والرتقيم

واجلناس التصحيفي  anagrammesوالتشاكالت  isotopiesهي عالمات ال ختضع
ملنطق االتصال والتعاقب ،وبذلك فاملكونات التي تبني النظام اللغوي وحتدد احلدث
اللغوي باعتباره فاعلية ال تنحرص يف العنارص اخلطية املتعاقبة التي يمكن عزهلا وجعلها
قابلة للمالحظة والتحليل .فيتأسس النظام ،بذلك ،عىل عنارص خطية وأخرى ال خطية،
تتداخل وتتكامل يف مسارات اشتغاهلا يف مستوى اإلنتاج والتأويل.

هـ .العالمة اللغوية يشء ننتهي إليه وال نبدأ به ،فهي كيان غري معطى سلفا؛
فليست العالمات جردا معطى وجاهزا؛ إهنا كيانات متحولة يف جتلياهتا ألن الوحدات
تسلسل يعاد بناؤه كل مرة وبشكل متجدد ،فـــ «موضوعات اللسان ليست مطابقة
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لذاهتا يف كل مرة وليست متجانسة أو منفصلة أو قارة»( .)21واللسان ليس «مفردات
وقواعد»( ،)22ألن املفردات «أجزاء اخلطاب» تغري مقولتها وهرميتها من سياق آلخر
(الصفات تصري أسامء واألسامء تصري صفات) .عندما نستقرئ نصوص سوسري
ندرك أن تصور اللسان كنظام توليفي  système combinatoireحمكوم بقواعد
ومبادئ (التحديد التشومسكي) ،ال يمكن أن نحتكم إليه لنجعل منه جوهر عمل
اللسان وآليات حمددة لعمله .وتكشف خمطوطات سوسري عن وعيه بمبدأ التوليف
 ،principe de combinaisonغري أن آليات عمل النظام اللغوي ال ُختتزل يف مبدأ
التوليف نظرا إىل تعقد احلدث اللغوي وإبداعيته.

و .الدال ال حيدد باملدلول ،بل بالنظر إىل العالمة اللغوية باعتبارها ّ
كال مركبا؛
فال يمكن رصد يشء داخل الثنائية إال يف ارتباطه بطرفيها ،وهذا املنطق حيكم تصور

سوسري لالزدواجيات  .Dualitésإن كل طرف يف االزدواجية ال يفهم إال يف عالقته
باآلخر :التعاقبي يفهم باآلين ،واللسان يفهم بالكالم ,والكالم باللسان .إنه سوسري
مفكر التعقيد .وال توجد أية أفضلية يمكن منحها لقطب من االزدواجية ،فيمكن
االنطالق من زوايا خمتلفة للوصول إىل املوضوع ذاته ،املجرد يدرك بامللموس
وامللموس يدرك باملجرد ،ونحتاج إىل تنويع وجهات النظر ملناولة املوضوع ذاته
وللتحكم يف تعقيده وتطوير صيغ فهمه .وهلذا التصور نتائج إبستمولوجية بالغة
األمهية لتجاوز الواحدية  monismeأو االختزالية أعني اختزال الذهني/املجرد يف

امللموس/الدماغ .لقد قاوم سوسري هذا االجتاه الطبيعي  naturalismeيف عرصه،
وهو اجتاه يعود يف أصوله إىل شاليرش ،لينخرط يف تصور ازدواجي :اللسان نفيس
واجتامعي ،وهبذا يمكن أن نستوحي اليوم هذه املقاومة ألن املوضعة الطبيعية للعلوم

اإلنسانية  naturalisationتعود بقوة يف مشهدنا املعارص .إن معاداة سوسري للتوجه
الطبيعي ودفاعه عن العوامل االجتامعية والتارخيية الفاعلة يف اللسان ،يمكن أن
نجد له صدى مماثل يف مشهدنا املعريف الراهن من خالل الثورة املعرفية للجيل الثاين
يف العلوم املعرفية ،الذي حياول ربط املعرفية باجلسد واملجتمع ،وهو اجتاه يسري يف
منحى عدم فصل الفكر عن املادة أو اختزاله فيها .ومعلوم أن القراءة املتأنية للمتن
السوسريي املوسع تبني أن دي سوسري قد اجتهد من أجل صياغة تفكري لساين ينفلت
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من األطروحة الديكارتية الثنائية التي تفصل الفكر عن اجلسد ،باعتبارها ماهيات
منفصلة ،وهو التوجه نفسه الذي حكم التفكري املنطقي والنحوي يف الفكر الغريب،
واستمرت آثاره يف تيارات لسانية ما بعد سوسري من خالل تأكيدها عىل الطابع
األدايت للغة يف عالقتها بالفكر معتربة اللغة متثيال للفكر وأداته ،فالطابع االزدواجي
للحدث اللغوي كونه ذا طبيعة ملموسة وجمردة يف اآلن ذاته ،يقوض التصورات
القائمة عىل الثنائية الفصلية أو األحادية االختزالية يف الفكر اللساين احلديث.

تُفهم العالقة الرتابطية بني الدال واملدلول يف سياق تصور سوسري للعالمة
باعتبارها نظاما مفتوحا عىل السياق السابق والالحق ،فاملدلول مفتوح عىل دوال
متنوعة ،وهلذا التمثل جذوره يف حتليل سوسري للجناس التصحيفي ،وبذلك يصري
التصور االنغالقي للعالمة يف النص الشائع للدروس(حمارضات يف اللسانيات
العامة) تأويال حتريفيا ملقاصد سوسري .ومن بني التصورات الثورية لعالقة الدال
باملدلول التي يكشف عنها نص «يف اجلوهر املزدوج للغة» ،أن العالقة بينهام ليست
تقابال ثنائيا مطلقا ،بل تقابال نسبيا وتدرجيا حييل إىل وحدات تنتمي إىل طبقات
متنوعة من مدارج تنظيم العالمة بمعناها املوسع ،ومن بني هذه الوحدات التي
تدفعنا إىل إعادة صياغة تصورنا للعالمة بشكل مغاير ملا تتداوله املداخل التبسيطية
للسانيات البنيوية ،نذكر الوحدات التالية :املحموالت واملعجامت والتطريزات
وعالمات الرتقيم واألشكال الطباعية واملحتويات الداللية ،إذ تقبل هذه الوحدات
التموضع بكيفية مرنة ومتغرية يف سياق الدال واملدلول؛ فالوحدات الصغرى يمكن
أن تُقرن بوحدات كربى ،والعكس صحيح .يمكن للوحدات الكربى من قبيل
املعنى اإلمجايل لنص أن حتدد مدلول وحدة صغرى مثل الفاصلة أو النقطة ،ووفق
هذا التحديد يمكن لعالمة كربى من قبيل اجلنس أو األسلوب أن حتدد مدلول
عالمة صغرى ,مثل استعامل الزمن املايض يف متوالية رسدية .هكذا حيدد الكل اجلزء.
ومن نتائج هذا التصور أن التمثل التأليفي اخلطي للعالمات ال يسمح بفهم ناجع
لسريورة تكوين امللفوظات وتأويلها  /تأويالهتا .ليست العالمات هي التي تشكل
النصوص ،بل النصوص هي التي تكون العالمات ،فاجلزء ال معنى له إال بموجب
عالئق النسق .ومعنى امللفوظ ليس جتميعا ملعنى الوحدات الصغرى املكونة له ،مثلام
أن النص ليس نتاجا لسلسلة اجلمل التي تكونه.
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ويف سياق هذا التمثل جيري الربط بني اجلزء والكل ،ألن ثمة جدلية تكوينية
ترابطية بينهام ،فالوحدات املوضعية حتدد بالوحدة الشمولية والعكس بالعكس ،ألن
العالمة وحدة سيميائية ترابطية مفتوحة عىل اليمني واليسار ،بمعنى أهنا حتيل عىل
ترابطات مرتبطة بالتشاكالت الداللية والتامثالت الصوتية .يتبني من خالل التصور
املوسع للعالمة لدى سوسري حمدودية فهم العالمة يف األدبيات البنيوية الالحقة التي
حرصهتا يف الوحدات اخلطية مثل الكلمة أو املورفيم ،بالرغم من اعرتاض سوسري عىل
هذه املصطلحات وإحلاحه عىل رضورة إصالح املصطلحية العامة حلقل اللسانيات،
ومراوحته بني استعامل مصطلح العالمة اللغوية واحلد يف خمطوطاته .ويغطي
مصطلح العالمة جماال شاسعا من الوحدات مثل :عالمات الرتقيم والتطريزات
واملواقع الرتكيبية والرتتيب العالئقي للمركبات ،بل حتى السياق يشتغل كعالمة.

ز .طرح سوسري إشكاال ذا امتداد يف مشهد العلوم املعرفية اليوم املنشغلة بقضايا
اكتساب اللغة .نلخصه يف مبدأ «اهلوية واملطابقة» .مقتىض الفكرة أن كيانات احلدث
اللغوي ال تتلخص يف أحداث التصويت الفردية ويف تكرارها ،بل يف القدرة عىل
استخالص «الوحدات» داخل نسق حيتكم إىل لعبة القيم املتنوعة التي تلبسها
«الوحدة» انطالقا من آلية التعميم ،وهلذه املسألة إسقاطات يف النظرية املعرفية ،كيف
يستخلص األفراد الوحدات الدالة وتنويعاهتا من السلسلة الكالمية.
ح .ال يتشكل املحتوى قبل العبارة وإنام يتبلور ويصاغ مع تبلور العبارة ،فالعملية
متوازية وليس هناك أسبقية أنطولوجية ،فالداللة توجد يف صلب النظام ،ألن
املدلول عالئقي واختاليف ومنزل يف السياق .ال يمكن إقامة رصح الداللة انطالقا
من «التصورات» ،كام أن متثل بايل وسيشهي للمدلول باعتباره كيانا نفسيا متامهيا مع
التصورات بمثابة حتريف ملقاصد سوسري ،ألن التصورات عنده كيانات غري لغوية
ال تنتمي إىل عامل اللسان .ويف هذا السياق املوسع تقرتن نظرية الداللة يف اإلطار
السوسريي بنظرية الوحدات اللسانية ،لذلك ال يمكن للداللة أن توجد إال يف إطار
تتعالق فيه الكيانات الدال/املدلول من جهة ،والنسق من جهة أخرى ،وبالتايل ال
يمكن أن نتصور إمكانية تشكيل نظرية للمحتوى مستقلة عن نظرية للعبارة يف
صيغة نظريتني منفصلتني ،فهام مرتابطتان بمقتىض ترابط الدال باملدلول.
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ط .مهمة اللساين  la tâche du linguisteاالشتغال عىل األلسنة من أجل فهم
قوانني وآليات اشتغال اللسان ،وينبغي أن يفيض ذلك إىل االقرتاب من فهم جوهر
اللغة .لكن هذا الفصل بني اللغة واللسان هو ما سعت اللسانيات ذات التوجه
التشومسكي إىل حموه ،فدمج اللسان يف اللغة يعود إىل املنحى املعريف �cognitiv

 ismeللسانيات التي جعلت اللغة واللسان شيئا واحدا وجزءا من الدماغ .ليس
هلذا التصور موقع يف النظام املعريف السوسريي ألن اهلدف هو االشتغال عىل األلسنة

ووصف تنوعها ،إن اإلجابة عن سؤال «كيف تعمل اللغة» how language

 worksوفق الصيغة التوليدية الذي طرح هبا ،ال يمكن أن يتم بمعزل عن وصف
األلسنة وتنوعاهتا ،وال يمكن أن يكون باالحتكام إىل منطق تذويب اللسان يف اللغة
وحتويله إىل نسق ذهني /دماغي ،ألن يف ذلك جتاهال لدينامية الفاعلية اللغوية يف
نشاطها الفردي واجلامعي حيث تتشكل وتعدل الصور اللغوية التي تبنى يف الفاعلية
الكالمية /اخلطابية قبل أن تُدرج يف املخزون السلبي الداخيل (اللسان .)la langue
يشتغل جزء من برنامج اللسانيات احلديثة عىل البنيات والقيود واملبادئ ،لكن
دمج موضوع اللسانيات يف علوم أخرى هيدد اليوم استقاللية اللسانيات باملعنى
الذي تصوره سوسري .فيستحيل اليوم أن تكون تركيبيا أو صواتيا دون أن تعرفن

الرتكيب أو الصواتة  cognitiviserأو حتوسب أو تذيب املوضوع يف خرائطية
تعليمية أو يف علوم الرتمجة ،إنه منطق املقاوالت العلمية احلديثة ،لكن منطق املقاولة
بمعناها التجاري الذي ال تنفك من سطوته املقاولة بمعناها العلمي ،هو منطق
التنافسية وجتاهل ما يتم الرتويج له من طروحات منافسة خارج املقاولة ،فمنطق
املقاولة يتعارض ومنطق االندماج والتكامل.
ي .ال توجد اللغة إال يف األلسن ،وال وجود للغة خارج التنوع ،ولذلك ال معنى
لسؤال األصل األوحد أو أصل اللغة ،األصل نقيض التاريخ ،ألن األشياء تتحول

باستمرار .التفكري مع سوسري يقتيض إقصاء مرشوع اللسانيات األحيائية �Biolin

 guisticsالذي يعد البحث يف أصل اللغة جزءا من برناجمه.
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 - 2ثغرات الفكر السوسيري

أ -من بني ثغرات الفكر السوسريي ما سأسميه مفارقة االستقاللية ،اللغة عنده
حدث اجتامعي ونفيس وكل ما يف اللغة نفيس ،لكن ال يمكن تذويب اللسانيات
يف علم النفس أو علم االجتامع ،اللسان مستودع سلبي يف الدماغ لكن ال يمكن
أن نقاربه بآليات العلوم املعرفية اليوم .يرتبط هذا التصور بمفارقة حتديد املوضوع
بني االستقاللية والتبعية ،كام أن سؤال كيفية إدماج مرشوع سوسري يف نظريات
الوجاهات اخلارجية للسانيات يطرح إشكاالت عويصة ،وإن كان تصور الوجاهات
الداخلية ممكنا وفق ما بني بوكي (.)23

ب -يستعمل سوسري السيميولوجيا بمعنيني :السيميولوجيا بوصفها «نسق
العالمات اللسانية» و»السيميولوجيا بوصفها نسق العالمات» ،بني «تعريف اللسان
بأنه نسق من العالمات» و»اللسان نسق من القيم» مسافة زمنية يف تفكري سوسري
ترتبط عنده بالتفكري يف برناجمني استكشافيني يتموضع من خالهلام موضوع اللسانيات
بصورة خمتلفة ،فتارة املوضوع مشدود إىل مظهر تعقد «اللسان» وتفرده بخاصية
«نسق من القيم» أساسه العالمة ،وتارة أخرى مشدود إىل السيميولوجيا العامة ،وال
يوجد حسم بخصوص سامت وإجراءات حتقيق الربناجمني االستكشافيني .ويبني
بوكي( )24أن سوسري كان يتمثل اللسانيات باعتبارها سيميولوجيا للغة ،واملبادئ

املنهاجية التي أسس هلا مثل مبدأ االختالف هو مبدأ استكشايف �principe heu

 ristiqueالستكناه األنظمة السيميولوجية .اللسانيات ليست إال جزءا من برنامج
سيميولوجي أوسع ،مستحرضين يف هذا السياق قوله يف خمطوطة «يف اجلوهر
املزدوج للغة» :السيميولوجيا :الرصف  -معجم  -نحو – الرتكيب – الرتادف –
البالغة – األسلوبية ...الكل غري قابل للفصل».

ج -يربط سوسري التطور أو التحول اللغوي بالكالم وبآلية القياس analogy

التي طبقها باقتدار عىل حتوالت الصيغ ونظام املفردات ،لكن هل يمكن اعتبار
تصور سوسري كافيا لرشح آليات تطور األنساق اللغوية؟ هذا باإلضافة إىل أنه يضع
تارة القياس كآلية فاعلة يف املستوى اآلين ويضعها يف املستوى التعاقبي تارة أخرى.
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 – 3مدخل االستشراف

ما معنى أن نجعل سوسري حماورا مشهدنا اللساين اليوم ومعارصا لنا؟ باإلضافة
إىل ما سبق ذكره ،هناك ثالث صيغ ترهينية ضمن ممكنات الرتهني قادرة عىل استلهام
روح التفكري السوسريي:

الصيغة األوىل :استلهام النزعة املنهاجية األساسية يف فكره (كوزريو) ،فنحتاج
اليوم إىل إرساء منهاجيات قطاعية تشتغل عىل الكم اهلائل من التنويعات اخلطابية،
التي تتجدد مع الثورة التقانية.

الصيغة الثانية :إرساء برامج علمية تستوعب التنوع والتعدد الثقايف واللغوي،
بدل النزعة العلمية التي تسعى إىل بناء التعميامت واحتواء التعدد يف نظريات موحدة
وفق منطلق الكلية والعمومية .مل حيدث البتة انفصال يف لسانيات سوسري عن روح
اللسانيات املقارنة والتارخيية بخصوص الشغف بالتنوع ،فالطريق نحو بناء آليات
عمل اللسان واستكشاف قوانينه الداخلية ،يبدأ باالشتغال من داخل تنوع األلسنة
ووفق منطق االزدواجية لن نفهم العام إال باخلاص واخلاص إال بالعام .وبذلك
()25
نفهم إشارة بوكي
اللامحة إىل كون سوسري مل ينخرط يف تأسيس إبستمولوجي
ّ
للسانيات ،فإن دققنا النظر سيتبني أن هاجسه منهاجي باألساس ،أي أن مشكلة
العلمية مشكلة منهاجية باألساس ،فهي تكمن يف ابتكار املنهاجيات (الوصفية)
الصاحلة لالشتغال عىل تنوع اخلطابات والنصوص .يتمثل اهلاجس األساس يف
اإلجابة عن سؤال كيف يمكن بناء وصف لوحدات احلدث اللغوي غري املتجانسة
وغري القارة واملتجذرة يف ثنائيات ال توجد بشكل مستقل عن املنظورات التي
تشكلها؟ ولقد بقي هذا الربنامج معلقا ألنه يصوغ مشاكل مل يتم حلها متعلقة
باللغات باعتبارها ممارسات ثقافية وبالنصوص باعتبارها موضوعات ثقافية(.)26

الصيغة الثالثة :تقرتن بمالحظة تنبه إليها راستيي ،مفادها أن تصور فصل دراسة
اللغة عن دراسة النصوص مل يكن مطروحا مع سوسري وال مع أقرانه ،فهناك خط
متصل بني دراسة اللغات اهلندو أوروبية والسنسكريتية ودراسة األساطري واجلناس
التصحيفي .لذلك يقرتح راستيي صيغة لتطوير فكر سوسري وترهينه قائمة عىل
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خلق «فضاء املعايري» باعتباره فضاء يتوسط اللسان كمستودع سلبي ،واالنفتاح عىل
لسانيات املتون ألن القاعدة ال معنى هلا إن مل تستقرأ من داخل املتن .وهكذا ،تبعا
لراستيي ،يمكن إعادة صياغة حقل اللسانيات عىل قاعدة ما يصطلح عليه بـ «فضاء
املعايري» وهو فضاء يمتد من عمومية القانون إىل اخلصوصيات والفرادات التي
جتسدها الظواهر اللغوية يف سياقات ورودها داخل أجناس وأساليب وخطابات
حمددة ( ،)27ويمثل هذا الفضاء بواسطة أداته االستقصائية املتمثلة يف لسانيات املتون
جماال لتجسري املسافة الفاصلة بني لسانيات اللسان ولسانيات الكالم .وفيام خيص
النواة «الثابتة» التي تسمى لسانا باملعنى الضيق ستُختزل ،وفق الفهم السوسريي
اجلديد الذي يدعو راستيي إليه ،يف بنية املورفيامت والقيود املقطعية وبنية املركب ،مما
يسوغ استمرارية األبحاث اللسانية التي تشتغل عىل اخلصائص الصورية لألنساق
اجلزئية ألنظمة األلسن الطبيعية ،لكن دون أن تدعي أهنا متثل الربنامج الشامل
للسانيات السوسريية اجلديدة ،ألهنا مدعوة لالندماج يف املقاربة املوسعة املبنية عىل
تكامل املنظورات واملستويات ومدارج تنظيم العالمة اللغوية.

يمكن بناء السوسريية اجلديدة حسب تصور بوكي( )28عىل املبادئ اخلمسة التالية:

املبدأ األول :الثنائية غري املنفصلة :بني لسانيات اللسان ولسانيات الكالم ،ألنه
وفق مفرتض سوسري يمكن تعميم لسانيات اللسان عىل لسانيات الكالم
املبدأ الثاين :مبدأ السميأة  ،sémioticitéومعنى هذا املبدأ أن تعريف العالمة يف
«الدروس» التي نرشها بايل وسيشهي تعريف اختزايل ،فالعالمة اللغوية موضوع

إبستمولوجي مركب عنده ،مصطلح عابر  transversalلكل طبقات اللسان ،وكل
مستويات تعقيد اللسان موضوع التحليل :الطبقة الصوتية والرصفية والرتكيبية،
فلكل مستوى من هذه املستويات عالماته .فمسعى سوسري صياغة سيميائيات
موحدة للغة ،تُسلم بالطبيعة املنسجمة ملوضوعها .ويقبل مصطلح العالمة اللغوية
التعميم عىل لسانيات الكالم.
املبدأ الثالث :مبدأ االختالفية :خاصية السلب/التعارض نفي للتحديد
«اجلوهراين» ،ويعني ذلك أن خصائص الوحدات متحولة وغري ثابتة ،فمثال إن شئنا
حتديد سامت داللية لوحدة معجمية ،لن تكون سوى سامت اختالفية ألهنا ستحدد
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داخل نسق كيل ،تتعارض فيها تلك الوحدة مع وحدات أخرى يف سياقات متعددة،
بحيث يستحيل معه وجود حتديد تام ومغلق لسامت وحدة معجمية معينة ،ألن
حتديد سامهتا متحول وغري قار ،ألنه مقرون بداللة وروداهتا ،مما جيعل أي حتديد
ساميت قار ومغلق وثابت مدعاة للشك وللمساءلة.
املبدأ الرابع :مبدأ اخلوارزمية :ويعني هذا املبدأ أن العالقة بني احلدود يمكن
التعبري عنها بوسائل رياضية ،دون أن يعني ذلك اختزال اللغة يف صورنة جمردة ،وإنام
يعني ذلك أن القيم املتعددة للوحدات اللسانية يمكن متثيلها بطريقة رموز رياضية.

املبدأ اخلامس :مبدأ التجريبية :ومعناه أن العالمة باعتبارها موضوعا للعلم هي
موضوع جتريبي ،قابل للمالحظة حامل إلحداثيات زمانية ومكانية ،فالعالمة قابلة
للمالحظة يف ذهن متكلم اللغة ،وبتعبري سوسري« :ال يوجد لسانيا إال ما يمكن
إدراكه بواسطة الوعي أي ما يكون عالمة وما يصري كذلك عالمة».
باإلضافة إىل املبادئ املذكورة أعاله يقيم برنامج السوسريية اجلديدة متييزا
دقيقا بني مستوى حميل تتحدد فيه القيم التأليفية للسان ،حتلل فيه الطبقات الصوتية
والرصفية والرتكيبية وفق مبدأ االختالفية ،ومستوى شامل تتموضع فيه وحدات
لسانيات الكالم ،ووحدات هذا املستوى ليست تأليفية ترابطية ،لكنها حتدد معنى
الوحدات الصغرى ،وفق املبدأ السوسريي القايض َّ
بأن اجلزء حيدد بالكل والكل
حيدد باجلزء ،غري أن عالمات الكالم ليست تأليفية .

وعىل سبيل اخلتم نشري أن تطوير برنامج السوسريية اجلديدة مرهون برضورة
مواصلة قراءة نصوص سوسري دون االنحصار يف نص «الدروس» ،طاملا أن املقاربة
الفيلولوجية مل تُكمل مرشوعها بعد ،فمسالك الطريق ما زالت غري معبدة ،وتكتنفها
صعوبات كثرية .لكن باإلمكان بناء برنامج تقوده القضايا التالية ( )29التي تعترب
مفتاحا لصياغة خريطة معرفية جديدة للسانيات ضمن علوم عرصها ،مضاءة
بالتلقيات السوسريية اجلديدة:

 التفكري يف صياغة لسانيات موحدة ،تعيد تنظيم شتات علوم اللغة بنظرياهتاونامذجها داخل إطار مندمج وموحد تفتقر إليه علوم اللغة اليوم.
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 توحيد التقليد املنطقي -النحوي والتقليد البالغي -التأوييل الذي تعرضللفصل يف الربامج العلمية التي شكلت منظومة املعارف والعلوم يف القرن
العرشين ،ولقد كانت آثار هذا الفصل ونتائجه السلبية ملحوظة بشدة يف
الدراسات اللغوية ويف العلوم اإلنسانية بشكل عام.
 جتاوز فصل الطبيعة واملادة عن الثقافة ،ومن نتائجه التمييز بني العلوم املعرفيةوعلوم الثقافة.
 بلورة فلسفة جديدة للغة ليست وضعية أو علموية-تقنوية ،بل تبني أفقها عىلاستعادة «الفلسفة الثانية» لفيتجنشتاين ،أو اهلرمنيوطيقا املادية لشاليامخر .ومن

شأن استعادة التصور الال-حضوري للغة  ،De�ontologieوفق ما َب َّني راستيي
أن يمكننا من بلورة دقيقة لربنامج السوسريية اجلديدة.
 استعادة اللسانيات لريادهتا للعلوم اإلنسانية ،تلك الريادة التي فقدهتا اليوم،ومن شأن هذه االستعادة أن تفتح آفاقا للتعاون وتصالح اللسانيات مع علوم
األدب وعلم االجتامع وعلم النفس.

وينبغي تأكيد ّ
أن مصطلح «السوسريية اجلديدة» أضحى يمثل لدى بعض
مستعمليه يف فرنسا ،مثل بوكي وراستيي ،برنامج بحث يرتكز عىل مرشوع إعادة
قراءة سوسري يف ضوء االكتشافات اجلديدة ،وحتديدا ما مجعه مؤلف « كتابات يف
اللسانيات العامة « املنشور سنة  ،2002وغريه من النصوص السوسريية التي تبني
أن إعادة قراءة سوسري يف ضوء حتوالت املشهد املعريف الراهن يف جمال اللسانيات
والعلوم املعرفية مسألة بالغة األمهية.
الهوامش:

∗ ال بد من توضيح خيص جهاز املصطلحات الذي استعملناه يف مقالنا مع تربير
اختيارنا له .ويتعلق األمر باملصطلحات التالية:
 -راهنية  :استعملناه مقابال لـ  Actualitéوترهني مقابل لـ  Actualisationومل نخرت

مصطلح احلضور ألنه مقرون بـ  Présenceالذي يبتعد معناه عن املقصود بالراهنية.
2019مم
ربيع اآلخر 1440
يناير20١٩
هـ--يناير
14٤٠هـ
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 -منهاجية :يقابل عندنا مصطلح  Méthodologieوال بد من متييزه عن �Mé

 thodeالذي يصح مصطلح « منهج» مقابال له.

 -أنموذج :وظفناه مقابال لـ  Paradigmeواستعملنا مجعه « أنموذجات»

بتطبيق قاعدة اجلمع ،وميزنا «أنموذج» عن «نموذج»  - Modèleبينيات وعربيات:
مقابل ملا يندرج يف إطار تداخل وتفاعل التخصصات ،حيث نضع بينيات مقابال

لـ  Interdisciplinaritéوهو شكل من أشكال تفاعل التخصصات العلمية

والعربيات مقابل عندنا لـ  Transdisciplinaritéوما يميز الصيغة العربية لتفاعل
التخصصات هو عبور قضايا وحماور وإشكاالت علمية ملجموعة من التخصصات،
بحيث يمكن أن تتضمن بعض التخصصات قضايا علمية مشرتكة ،لكن زاوية النظر
إليها ختتلف من ختصص إىل آخر.
 وجاه :استعملناه مقابال لـ  Interfaceوهو مصطلح له امتدادات يف ختصصاتمتعددة وعىل رأسها علوم احلاسوب ،يشمل أنظمة التفاعل بني عنرصين أو أكثر
مثل تفاعل إنسان  /آلة ،نظام ُي َمكِّن من ترمجة املعلومات ونقلها بني عنرصين أو
أكثر .ولقد شاع استعامله يف اللسانيات والعلوم املعرفية ،يف سياق حتديد أشكال
وصيغ التفاعل بني األنظمة املعرفية ،مثل التفاعل بني األنظمة الفرعية املتخصصة
يف املعاجلة اللغوية وأنظمة الذهن األخرى املتخصصة يف التفكري واالستدالل أو
اإلبصار وغري ذلك.
 -السميأة :يقابل عندنا مصطلح  Sémioticitéوالصيغة االشتقاقية التي

اخرتناها تنسجم مع اختيار السيميائيات مقابال لـ  ،Sémiotiqueوالسميأة إشارة
إىل الفعل السيميائي املرتبط بأنظمة العالمات اللغوية وغري اللغوية عىل حد سواء
وقدرهتا عىل إنتاج الدالالت.
 -العرفنية :اقرتحنا مصطلح العرفنية مقابال لـ  Cognitiveوالفعل عرفن

 Cognitiviserواستقر اختيارنا عىل «العرفنية» لقدرة املصطلح عىل الدخول يف
صيغ اشتقاقية متعددة بيرس ،يف انسجام تام مع طبيعة النظام الرصيف للغة العربية،
واستبعدنا بطبيعة احلال االختيارين املتداولني «معرفية» و«إدراكيات».
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( )1يتعلق األمر ب» حمارضات يف اللسانيات العامة « املنشور سنة  1916بعناية
وإرشاف بايل وسيشيهاي.

( )2نقصد باملصادر األصول املصادر املخطوطة التي ضمها كتاب غودل «املصادر
املخطوطة» .ويطرح املتن السوسريي املوسع والذي جيمع بني دفتيه نص «الدروس»
والدراسات التي نرشها سوسري بإسمه ومدونات تالمذته ونص «يف اجلوهر املزدوج
للغة» إشكالية تتعلق بنقطة الدخول إىل هذا املتن ،فلم تعد «حمارضات يف اللسانيات
العامة» متثل النص املرجعي الوحيد لقراءة فكر سوسري ،حيث أصبحت مسالك
القراءة ومنافذها متعددة .لقد بدأت حركية نرش املخطوطات السوسريية منذ

اخلمسينيات من خالل عمل فيلولوجي قاده كل من غودل  Godelو إنجلر Engler

ودي مورو  De Morroلكن النقاش حول عالقة نص «حمارضات يف اللسانيات
العامة» باملخطوطات املنشورة لن يبدأ إال يف أواخر تسعينيات القرن املايض ،ومل يعد
مع ذلك االكتشاف نص «املحارضات» نقطة الدخول الوحيدة واإلجبارية للفكر
السوسريي .ويكشف املتن السوسريي املوسع مسألة غياب النص املكتمل والنهائي
املجسد للفكر السوسريي يف صورته النسقية واملكتملة ،وجتربنا هذه النصوص عىل
إعادة قراءة سوسري بصيغة منذورة للتجدد ،يف أفق مساءلة التمثالت املختزلة للفكر
السوسريي يف صيغة مسلامت جاهزة من قبيل أن سوسري كان منظرا للسان واستبعد
الكالم ،أو سوسري مؤسس الثنائيات التي مثلت إحدى دعائم الفكر اللساين
احلديث.
�(3) Toutain, Anne Gaelle, le cours de la linguistique gé
nérale et l’histoire du Saussurisme ; ENTORNOS Vol. 29.
NO. 2. 2016 ; p205.

( )4بدأ استعامل مصطلح «السوسريية اجلديدة» مع أماكر من خالل عمله
«اللسانيات السوسريية» الذي صدر سنة  ، 1974ليتحول هذا االستعامل إىل برنامج
بحث دافع عنه كل سيمون بوكي وفرانسوا راستيي .ومتثل السوسريية اجلديدة
بحسب راستيي جماال خصبا للسانيات املتون التي تشتغل عىل النصوص الرقمية،
ألهنا تتضمن جمموعة من التصورات واإلجراءات التي تعيد تعريف مفهوم العالمة
2019مم
ربيع اآلخر 1440
يناير20١٩
هـ--يناير
14٤٠هـ
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حتى ينسجم مع أنظمة العالمات املعقدة التي تفرزها النصوص الرقمية .وجيد هذا
الطرح مسوغه يف ارتباط لسانيات سوسري بالنصوص ،مثلام تبني دراساته لألساطري
واجلناس التصحيفي .ويقتبس راستيي من طبعة دومورو قول سوسري« :تكمن قيمة
شكل ما يف النص الذي يتضمنها»
Saussure ed. De Mauro ; 1972 ; p351.
�Rastier ;f ; Saussure et les textes ; 2009 ; textes et cul
tures ; vol 14 ; n4 ; p16.
Amacker, R , linguistique saussurienne, Genève, Droz,
1976.

(5) Bouquet ; Simon ; Ontologie et épistémologie de la
�linguistique dans les textes originaux de Ferdinand de Sau
ssure ;ENTORNOS Vol. 29. No. 2. 2016; p. 258.
(6) ibid.; p. 259.
�(7) Claudine Normand ; la coupure saussuri
�enne ;Linx[En ligne], 1995 mis en ligne le 13/7/2012 con
sulté le 01/10/2016. URL : http://linx.revues.org/1157 ; DOI:
10.4000/linx.1157.

يقدم مقال كلودين نورمان عرضا دقيقا ومفصال للتلقي األكاديمي لسوسري.

( )8يقول راستيي« :يمكن أن نعيد قراءة سوسري اليوم بطريقتني متكاملتني:
فمن جهة ،من أجل إعادة بناء فكره بالنظر إىل لسانيات عرصه ،أو من أجل املسامهة
يف تطوير التيارات السوسريية للسانيات الراهنة» .وبحسب راستيي فإن إعادة بناء
الفكر السوسريي يف سياقه التارخيي تستوجب االنتباه إىل جمموعة من املسائل التي
أسقطتها التصورات التأرخيية املختزلة لنشأة لسانيات سوسري وتطورها ،من بني
هذه املسائل :ارتباط التقليد املنطقي والفيلولوجي بالتقليد التأوييل .يقول إدريس
اخلطاب« :كان علم اللسانيات مرتبطا بالنصوص وليس بالكلامت واجلمل ،لقد
الحظ راستيي أنه يف عرص النهضة ،كانت اإلنسانيات مقرونة بعلوم اللغة...
وأخريا ،نشأ مرشوع التاريخ املقارن لآلداب يف أملانيا الرومانسية يف نفس الوقت
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الذي نشأت فيه اللسانيات التارخيية واملقارنة :ويمثل فريديرك شليغل وهومبولت
هذا املجال ،ومن الواضح أنه ال يمكننا وضع تاريخ للغات دون التطرق إىل تاريخ
النصوص التي جتسد اللغات وتؤسسها وختلقها» .إدريس اخلطاب ،علوم الثقافة،
دار تبقال للنرش. 2017 ،
�Rastier; François ; De l’essence double du langage un pro
jet révélateur ;Textes et cultures, vol. XVIII (2013), n°3 p14.

( )9يبني راستيي أن مصطلح «اللسانيات العامة» هو تسمية أكاديمية متداولة
يف عرص سوسري ،توظف بمعنى  :كل الدراسات اللسانية ،وهبذا املعنى فهي تضم
اللسانيات التارخيية واملقارنة ،وهكذا فالداللة التي أخذها املصطلح يف الدراسات
اللسانية للقرن العرشين ،وبشكل خاص يف فرنسا ،تشكل انحرافا واضحا عن
داللته التارخيية .واملالحظ أن سوسري وإن مل يستخدم إال نادرا مصطلح لسانيات
عامة ،غري أنه قد استخدم مصطلح علم اللغة .ومن مقتضيات عدم استحضار
لسانيات القرن العرشين للحمولة املفاهيمية األصلية ملصطلح « اللسانيات العامة
« التخيل عن اللسانيات التارخيية واملقارنة وبرناجمها العلمي لصالح االشتغال عىل
اللغة باملعنى التجريدي والكيلRastier; ibid.; p12 .

(10) ibid. ; p. 2.
(11) ibid.; p. 11.
(12) ibidem
(13) Rastier ; ibid.; p.8.

( )14قدم مصطفى غلفان حتليال مفصال لإلشكاالت الفيلولوجية املرتبطة
بعالقة املتن السوسريي بنسخة الدروس يف سياق إعادة بناء لسانيات سوسري
وحتديد « هويتها الفكرية»ُ .ينظر  :مصطفى غلفان ،لسانيات سوسري يف سياق التلقي
اجلديد ،دار الكتاب اجلديد.2017 ،
( )15يعترب كتاب سيمون بوكي « املدخل إىل قراءة سوسري» والذي نرش سنة
 ،1997من الدراسات التي تكتيس أمهية بالغة يف صياغة دقيقة ملسعى سوسري نحو
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حتقيق املنعطف اإلبستمولوجي للسانيات املقارنة بربط مرشوعها برضورة االنتقال

من بناء القوانني اجلزئية نحو صياغة قوانني عامة لألنساق اللغويةBouquet ; Si� :

.mon ; introduction à la lecture de Saussure; eds. ; Payot ; 1997

( )16أوظف مصطلح حموريات وفق الصيغة التي سبق أن عرضناها يف كتاب:
«قضايا إبستمولوجية يف اللسانيات» .احممد املالخ -حافظ إسامعييل علوي :قضايا
إبستمولوجية يف اللسانيات ،الدار العربية للعلوم نارشون ،2009 ،ص 178 – 164

( )17يعترب نص «يف اجلوهر املزدوج للغة» أو ما يعرف بنصوص مشتل الربتقال
أهم كتابات سوسري ألنه عبارة عن مرشوع كتاب حول اللسانيات بدأه سوسري
وقطع أشواطا هامة يف إعداده وكان ينوي نرشه ،والنص وارد يف «كتابات يف
اللسانيات العامة».
Ecrits de linguistiques générales ; Gallimard ; paris ; 2002.
(18).Rastier, F, 2013 ; pp. 8 – 9
– Rastier ; F ; sémiotique et sciences de la culture ; VOL. 14
ANO 33 – N° 1 – 2009.
(19) Bouquet ; Simon ; Ontologie et épistémologie de la
�linguistique dans les textes originaux de Ferdinand de Sau
ssure ;ENTORNOS Vol. 29. NO. 2. 2016, p258.

( )20وليم كاراسكو ،النظر إىل الوراء لرؤية اآليت :إعادة اكتشاف دي سوسري،
ترمجة حميي الدين حمسب ،ضمن  :العودة إىل سوسري ،أعامل مهداة إىل العالمة
حممد البكري ،تنسيق حافظ إسامعييل علوي ،عبد اجلليل األزدي ،موالي يوسف
األزدي ،دار كنوز املعرفة ، 2017 ،ص . 375
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المبادئ العرفانية وتعليم النحو.

أ .د .رفيق عبد الحميد بن حمودة

()1

(*)

الطبيعية »
الصناعي شيء آخر .إال أن الصناعة ال تستقيم إال بجودة المعرفة
الطبيعي شيء والعلم
«العلم
ّ
ّ
ّ

(الرشيف .م .ص) 176 . 2016 .

الملخص:

تقرر يف تعليم اللغات ّ
أن النحو من
ّ
تتحصل اللغة الثانية عادة بالتعليم .وقد ّ
األركان األساسية التي يقوم عليها تعليم اللغة الثانية .لك ّن وجهات النظر يف اعتامده
خمتلفة .فاملناهج التقليدية جرت عىل حتفيظ القواعد ،أ ّما املناهج احلديثة فتختلف يف
ذلك باختالف النظريات ،وترتدد بني اعتامد النحو الرصيح والنحو الضمني.

أهم مالمح النحو التعليمي القديم .ونركّز بعد ذلك عىل
نعرض يف هذا البحث ّ
فنؤسس عىل ثنائ ّية الطبيعي والصناعي قراءتنا للمبادئ
التجارب احلديثة واملعارصة؛ ّ
العرفان ّية يف تعليم النحو .ونخلص إىل ّ
أن العرفانية قد أفادت ممّا ثبتت جدواه يف
تم هلا ذلك بفضل توسيعها جمال دراسة اللغة ليشمل
النظر ّيات السابقة هلا ؛ وقد ّ
ونبي ّ
أن الغرض األهم من تعليم
األذهان واألعيان فضال عن األنظمة اللغويةّ .
النحو إنّام هو إكساب املتع ّلم قدرة عىل صياغة املقاصد والتواصل هبا.
الكلامت املفاتيح :العرفان  .اللسانيات .النحو .تعليم النحو .اكتساب اللغة.
الطبيعي .الصناعي.
ّ

* -أستاذ بمعهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود.
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Abstract
A second language is usually acquired through learning.
In the teaching of languages it has been established that
grammar is the foundation for second language acquisi�
tion. There are, however, different views regarding the
acquisition of grammar. Memorizing grammar rules has
been traditionally the method for learning a language,
while modern methodologies abide by different theories,
often hesitating between explicit or implicit grammar.
This paper first exposes the major features of tradi�
tional didactic grammar. Then it focuses on modern and
contemporary experiments, especially those related to
the cognitive principles in the teaching of grammar, both
natural and formal. It will be shown that cognition ben�
efited from what has proven to be efficient in former
theories. This was made possible thanks to what cognition
achieved, that is, widening the scope of linguistic study so
as to allow it to encompass the mind as well as the visible,
in addition to linguistic systems. It will be argued that the
major objective that guides the teaching of grammar is to
help learners acquire the competence to formulate their
intentions and use them to communicate.

Key terms: cognition. Linguistics. Grammar. Grammar
teaching. Language aquisition. The natural. The formal.

.مقدمة

 فقد وجدت يف الرتاث النحوي.اقرتن وضع األنحاء منذ القديم بالتوجه التعليمي
العريب كتب متخصصة يف هذا املجال أطلق عليها يف الغالب عنوان « كتاب اجلمل
–  ومل ختل كذلك كتب النحو الشاملة.يف النحو» اعتبارا الختصارها للام ّدة النحو ّية
34
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وأوهلا عند العرب كتاب سيبويه -من اإلشارات املتواترة إىل حضور متعلم النحو
ّ
تصور واضعي هذه الكتب .واختلفت االجتاهات اللسانية احلديثة اختالفا ب ّينا
يف ّ
يف جدوى تع ّلم النحو ومناهج تعليمه .فرأت السلوكية عىل سبيل املثال أن اللغة
تكتسب يف املجتمع بالتكرار واخلطأ والصواب؛ وأن ال داعي عندئذ إىل اعتامد النحو
جمهزا
الرصيح يف تعليم اللغة .ورأت التوليدية أن اللغة عضو
ذهني يولد اإلنسان ّ
ّ
به ،هي ّيئه لتكلم اللغة؛ ّ
وأن مراعاة ذلك باعتامد تعليم مقاييس اللغة أمر ُيتاج إليه يف
خاصة.
اكتساب اللغة الثانية ّ

يبدو لنا أن تعليم النحو رفضا أو قبوال واالختالف يف ما يعتمد يف ذلك من
نتاج لسياق نظري يتبلور يف زمن من األزمان .ورغم ما يروج عن اللسانيات
املناهج ٌ
العرفان ّية من أهنا موغلة يف توسيع جمال الدراسة اللغوية لتشمل األنشطة الدماغية ،
أهم مبادئها العامة قابلة للتطبيق ويمكن اإلفادة منها يف تعليم النحو
فإننا نرى أن ّ
للناطقني بالعربية وللناطقني بغريها.
سنحاول أن نتطرق يف هذا البحث إىل اجلوانب التالية:

 .1الفروق القائمة بني مفاهيم النحو املختلفة عند العرب ويف التفكري الغريب
وعالقة ذلك باالكتساب الطبيعي والتعلم الصناعي.

 .2تقوية الالحق من النظريات اللسانية للسابق وما تضيفه اللسانيات العرفانية
يف هذا املجال.
 .3أهم مبادئ اللسانيات العرفانية القابلة للتطبيق يف تعليم النحو.

« -Iالنحو» على مختلف وجوهه.
أ .التعدد المفهومي لمصطلح النحو عند العرب القدامى.

يبدو ّ
أن بعض أمهات النحو األوىل وضعت عند العرب قبل تبلور املصطلح نفسه.
فال نجد ملصطلح النحو ذكرا يف كتاب( )2سيبويه ( ت  180هـ) ،رغم أنه موجود يف
كتاب العني للخليل ( ت  175هـ) « :غري أن العامة قد هلجوا باخلطأ .يقولون فالن
أ ّدى لألمانة ،وهذا يف النحو غري جائز ( ».اخلليل .كتاب العني )3()98 /8وقد ذكر
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()4
ربد ت  285هـ « :وأ ّما ما عليه مجاعة
مرة واحدة يف « املقتضب» للم ّ
مصطلح النحو ّ
ربد .املقتضب .)199.4 .وذكر لفظ « النحويون /النحويني» 27
أهل النحو ( »...امل ّ
ربد يف املقتضب .وينبغي أن ننتظر ظهور كتاب
مرة عند امل ّ
مرة يف كتاب سيبويه وّ 80
ّ
الرساج ت 316هـ لنجد حماولة تعريف رصية للنحو »:النحو إنام
األصول البن ّ
أريد به أن ينحو املتك ّلم إذا تع ّلمه كالم العرب ،وهو علم استخرجه املتقدمون فيه من
استقراء كالم العرب ،حتى وقفوا منه عىل الغرض الذي قصده املبتدئون هبذه اللغة.
(ابن الرساج .كتاب األصولّ .)35.1 .
ولعل املفهوم قد تبلور نسبيا مع ابن جنّي
(ت 392هـ)« :النحو هو انتحاء سمت كالم العرب يف ترصفه من إعراب وغريه
كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك ليلحق
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم وإن
ّ
شذ بعضهم عنها ر ّد به إليها» ( ابن جني .اخلصائص .)34.1 .فالنحو بدأ ممارسة
بتصور متبلور .ثم ّ
إن تعريفه بدأ بالوقوف عىل آلة استنباطه وبذكر أمثلة
غري مسبوقة
ّ
من مسائله كرفع الفاعل وقلب عني الفعل واوا أو ياء  ...وأفىض مع ابن جني إىل
ّاختاذ وجهة تعليم ّية حترص ماهية النحو يف احتذاء متعلم اللغة العربية حذو وضعية
الناطق هبا والدة وتَذكر أمثلة مما يتذى من قوانني العربية وأحكامها .لكن ينبغي
أن ال يجب عنّا غياب حتديد املفهوم -عىل الوجه الذي سيظهر مع األسرتاباذي
خاصة -أن النحو استوى صناعة مستحدثة النشأة عند العرب ،هلا
( ت 686هـ) ّ
فئة من املنتسبني هم «أهل النحو» أو «النحو ّيون» .وقد حتددت مها ّمهم يف صلب
حب العرب للشعر ورسوخ
املجتمع وأصبحوا ينازعون الشعراء منزلتهم بالرغم من ّ
قدمه يف التقاليد املجتمع ّية العربية (بن محودة .2015 .ص  .)84-45ولئن مل يتحدّ د
موضوع الصناعة النحوية بصفة رصية ّ
املدونات النحوية بدءا من كتاب
فإن مسائل ّ
سيبويه تقوم دليال عىل أن صناعة النحو كانت تتناول ّ
كل قوانني اللغة املحتاج إليها
عام
يف اكتساب العربية وتقويم وجوه اخللل الطارئة عىل استعامهلا؛ برصف النظر ّ
نسميه اليوم مستويات الظاهرة اللغوية صوتا ورصفا وإعرابا وداللة.
نرجعه إليها مما ّ
فاملواضيع تبدو يف تلك املدونات متداخلة شاملة للظواهر اللغوية املقصودة حتى
رتّبها ابن الرساج يف كتاب األصول ،وأصبح ذلك تقليدا من بعدهّ .
ولعل ذلك يرجع
ٍ
وتناول للمسائل شبيه بام هو عليه وجودها
إىل جدّ ة عهد النحويني بالصناعة النحوية

هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ
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يف االستعامل .فمستعمل اللغة عىل الطبيعة ال يرتّب ظواهرها وال ختطر بباله مراعاة
ما يرجع منها إىل مستوى قبل مراعاة املستوى اآلخر أو بعده ،بل إنه يلقي بالكالم
«والسليقي من
النحوي:
لفظا حتكمه قوانني ضمنية أقوى من القوانني التي يصنعها
ّ
ّ
الكالم ما ال يتعاهد إعرابه؛ وهو يف ذلك فصيح ،بليغ يف السمع عثور يف النحو»
(اخلليل .كتاب العني .)73.5 .ولقد عرف النحو العريب يف عهود ّ
متأخرة رضوبا
من التضييق نجد صداها عند اجلرجاين ( ت  816هـ)« :النحو علم بقوانني يعرف
هبا أحوال الرتاكيب العربية من البناء واإلعراب وغريمها ،وقيل النحو علم يعرف به
أحوال الكلم من حيث اإلعالل ،وقيل علم بأصول يعرف هبا صحة الكالم وفساده»
(اجلرجاين .التعريفات .)308 .ويمكن أن يكون هذا الرتدد من قبيل تسمية الكل
مرة .فإن مل يكن ذلك كذلك فإنّا نرى أن مثل هذا التداخل يرجع
بأحد أجزائه يف كل ّ
إىل دواع تبسيطية تعليمية ال تستند إىل تصور منظومي للعلم؛ وهو مما يض ّيق عىل
الدارس جمال الظواهر اللغوية ويوهن سبل معاجلتها ويضعف كفاءيت النحو الوصفية
والتفسريية.

جسدته خمترصات
تقريبي
تصور النحو اجتاه
ُوجد عند العرب يف ّ
تعليمي قديم؛ ّ
ّ
ّ
ُأطلقت عليها تسميات « اجلمل» أو«املخترص» أو«املوجز» أو«املقرب»  ...ينسب ّأوهلا
اهلجري
– خطأ يف اعتقادنا -إىل اخلليل بن أمحد .وقد بدأ التأليف فيها منذ القرن الثاين
ّ
اهلجري ،ضبطنا منها ثالثة وعرشين عنوانا منسوبة
وتواصل إىل ما بعد القرن الثامن
ّ
التصور بتبسيط املادة النحوية،
إىل أصحاهبا (بن محودة .)10-9 .2016 .يتميز هذا
ّ
وذلك باالكتفاء باحلد األدنى املطلوب تع ّلمه بالنسبة إىل املبتدئني .هلذا السبب خ ّلص
واضعوها يف الغالب حمتواها مما نجده يف الكتب الشاملة من رضوب التعليل للقوانني
ومن وجوه اخلالف بني النحاة يف املسائل .ويبدو لنا أهنا مت ّثل تصورا للنحو خيتزله فيام
أطلق عليه بعض النحاة العلل األوائل أي وصف الظواهر السطحية من علم العربية.

سموه «األصول» .بدأ مبثوثا يف
ُوجد عند العرب القدامى ّ
تصور ثالث للنحو ّ
الزجاجي ت 337هـ رسالة
خصص له ّ
املصادر الشمولية منذ كتاب سيبويه حتى ّ
ّ
مستقال حتى السيوطي (ت 911هـ).
واستمر التأليف فيه
«اإليضاح يف علل النحو»؛
ّ
يتم ّثل هذا التصور يف صياغة مبادئ عا ّمة موغلة يف التجريد ،متحكّمة يف القوانني
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املسرية لظاهرة الكالم املستعمل .فإذا كان النحو كالما يف الكالم ّ théorie
فإن
املسري للكالم ّ métathéorie.
ولعل اكتامل الوضع فيها
«األصول» كالم عىل الكالم ّ

كان مع األنباري ت  577هـ يف «ملع األدلة يف أصول النحو» ،وهو الذي حرص هذه
املبادئ يف أربعة هي القياس والتعليل والسامع واستصحاب احلال .لكنها يف اعتقادنا
محودة)...11 .2007 .
قابلة لبعض التوسيع( .بن ّ

ّ
ويبدو لنا ّ
يستقل به كتاب بعينه ،ظهرت بوادره
أن تصورا رابعا للنحو ،مل
مع اجلرجاين (ت  471هـ) يف كتابه «دالئل اإلعجاز» .فقد وضع اجلرجاين
هذا الكتاب يف سياق تارخيي استبدّ فيه اعتبار النحو صناعة لفظ ّية ليس غري:
التعسف ،وشيئا ال يستند إىل
«وأ ّما النحو فظنّته( )5رضبا من التك ّلف ،وبابا من
ّ
أصل ،وال ُيعتمد فيه عىل عقلّ ،
وأن ما زاد منه عىل معرفة الرفع والنصب وما
حتصل منه فائدة»
يتّصل بذلك ممّا جتده يف املبادئ ،فهو فضل ال جيدي نفعا وال ُ
( اجلرجاين .دالئل .)8 .فكان ذلك سببا ركبه اجلرجاين ليعترب الظواهر اللغوية
السطحي الظاهر .وإنام ألفاظ اللغة امتداد ملعان
أكثر عمقا من املستوى اللفظي
ّ
تنشأ يف ذهن املتك ّلم قبل أن تتّخذ صورها اللفظية فينطق هبا اللسان« :إذا فرغت
من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج إىل أن تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ ،بل
جتدها ترتتب لك بحكم أهنا خدم للمعاين وتابعة هلا والحقة هبا وأن العلم
بمواقعها يف النفس علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق» (م .ن.)54 .
مكّن هذا التصور اجلرجاين من ابتداع نظرية النظم« :ليس الغرض بنظم الكلم
أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل أن تناسقت دالالهتا وتالقت معانيها عىل الوجه
تقرر عند عدد من الدارسني أن هذه
الذي اقتضاه العقل» (م .ن .)50-49 .وقد ّ
النظرية تعدّ نقلة إبستمولوجية يف الدراسة اللغوية (النعامن .)1994 .ولعل مزية
هذه النظرية تتم ّثل يف توسيع اجلرجاين ملجال النحو ليشمل «العقل» أو «النفس»
أي الفضاء الذهني السابق ملجال حتقق اللفظ ،ردا عىل من كان يعدّ النحو صناعة
التصور مل تتبلور دعائمه ليعطي نظرية نحو ّية رصية متامسكة؛
لكن هذا
ّ
لفظيةّ .
وإنام ّ
ظل عىل ما هو عليه عند اجلرجاين ،يقول بأجزاء منه بعض النحاة بعد ذلك
ّ
لعل أبرزهم األسرتاباذي (ت  686هـ).
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أهم اتجاهات الدرس النحوي الغربي.
بّ .

ترجع أغلب الدراسات ظهور النحو عند الغرب باملعنى الدقيق إىل دنيس دي

تراس ( Denys de Thraceت  90ق.م) .فإليه يرجع الفضل يف وضع مصنّف يف
ّ
مستقل بذاته «ف ّن النحو  .»Techné Grammatkéوهو عبارة عن رسالة
النحو
قصرية تقع يف نحو مخس وعرشين صفحة يقدّ م فيها واضعها أقسام الكلم بالتعريف

املبسط أو
بمجرد التمثيل ( .)Lallot. 1998. 13ومقارنة باملصنّفات التعليمية العربية
ّ
ّ
تبدو هذه الرسالة موغلة يف التبسيط.

ّ
يتعذر علينا أن نقتفي دقائق الدرس النحوي الغريب يف القرون الوسطى ،لضيق
املجال يف هذا البحث .ويمكن أن نكتفي باإلشارة إىل توجهني وسام هذا الدرس

مها التقعيد ّية التي مت ّيز هبا التصور املدريس الالهويت scholastic؛ والربط بني النحو
ومسائل الفكر ،وهو ما مت ّيزت به األنحاء التأملية ( spéculative Malmkjær.K.

متضمنة يف
 .)2002. 247تعكس اللغة عند القائلني هبذه األنحاء ،كاملرآة ،حقائق
ّ
الظواهر الفيزيائ ّية (ّ .)Lyons.1970.15
فكل قسم من أقسام الكلم – عىل سبيل
يعرب عنه غريه.
يعرب عن وجه داليل  mode de significationال ّ
املثالّ -

يبدو لنا ّ
اهتم بالنحو العا ّم  Grammaire généraleقد
أن االجتاه الذي
ّ
يؤرخ هلذا االجتاه بظهور كتاب «النحو العا ّم
ورث التصور األخري للنحو ّ
وطورهّ .
املعقلن( »Grammaire Générale et raisonnée )6لـ لنصلو وأرنو �Lance
 lot et Arnauldسنة  .1660وكانت «الغاية من وضع هذا النحو صياغة بعض
املبادئ التي ختضع هلا كل األلسنة ومتكّن من
التعمق يف تفسري استعامالهتا» (�Du
ّ
 .)crot et Todorov. 1972. 15�19يف القرن الثامن عرش انخرط يف دراسة مسائل
النحو العام عدد من النحاة الفرنسيني خاصة (ّ .)7
أهم ما م ّيز هذا التصور هو
ولعل ّ
أن اللغة وظيفتها مت ّثل الفكر متثيال مرآت ّيا ّ
اعتبار ّ
وأن بينها وبني مضموهنا الفكري
عالق َة مشاهبة .لكن هذه املامثلة ليست يف مادية اللفظ وإنام هي يف نظم الكلم أي
ترتيبه يف العبارة .فالنقلة النوعية عند أصحاب النحو العا ّم تتم ّثل يف جتاوز التصور
الساذج ملرآتية اللغة ومتثيل ّيتها للفكر وتعويض ذلك بأن النحو متثيل ملنطق الفكر
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 .représentation de la pensée logiqueوهلذا السبب توجهوا إىل النظر يف
العالقات الرابطة بني الكلم يف الكالم -أي يف الرتكيب -بحثا عن العا ّم يف الظاهرة
تغري جوهري يف نظرة النحاة إىل اللغات
تيرست هذه النقلة بفضل ّ
اللغوية .وقد ّ
عموما .فقد كان نحاة القرون الوسطى الغربية يس ّلمون بأن قوانني النحو الالتيني
قابلة للتعميم عىل سائر األنحاء ويسقطوهنا عليها؛ أما نحاة القرن السابع عرش وما
بعده فاعتقدوا ّ
أن النحو العام متعال عىل كل األلسنة بفضل كونه جمموعة من املبادئ
تفرس االستعامالت اخلاصة يف كل لسان.
املشرتكة ّ
استبدل التفكري اللغوي الغريب احلديث -منذ أواخر القرن التاسع عرش -مصطلح

النحو بمصطلح اللسانيات تأثرا بالفلسفة الوضعية Positivisme؛ وجتنّبا ملا يف مفهوم
النحو من شحنتي املعيارية واالتصال بمسائل الفكر أو الذهنية .لكن مل ّ
يتخل املرشوع
اللساين عن البحث يف املشرتك العام من الظاهرة اللغوية؛ وتسميته باللسانيات العامة
يتيرس للبنيوية حتقيق هدف اإلحاطة بالكليات اللغوية سوى
خري دليل عىل ذلك .ومل ّ
ما كان منها متعلقا باللفظ ألهنا اعتمدت يف معظم األحيان آلية املالحظة الستكشاف
ما تشتغل به اللغات من القوانني ّ .
وظل البحث عن املشرتك يف األنحاء قائام عند
البعض ،فيلمسالف  )1965 -1899 ( Hjelmslevوضع كتابا يف املوضوع( .)8كام
ّ
أن البحث يف عالقة اللغة بالذهن تواصلت بشكل متق ّطع مع بعض اللسانيني ،نذكر
خاصة قيستاف ق ّيوم  )1960 -1883( Guillaume Gustaveرأس املدرسة
منهم ّ
النظام ّية الذهن ّية  .Psycho�systématiqueفقد رأى ق ّيوم ّ
أن العلم «ال يصبح علام

ختتص باستبدال ظاهرة الواقع امللموس التي
عىل احلقيقة إال باشرتاط عمل ّية ذهن ّية
ّ
ال تقتيض من الذهن غري جهد املالحظة بظاهرة من واقع أعىل مصدره عمل ّية بناء
ذهني» ( .)Guillaume. In Jacob. 1973a.279و رأى ّ
أن دراسة اللغات البرشية ال
تتم بمعزل عن عالقة اإلنسان بالكونّ »:
إن لسانيات واقعية ،عىل احلقيقة،
يمكن أن ّ
ال تلتبس فيها الواقعية بوجه من وجوه بالبساطة الوضعانية .وإنّام ينبغي أن تنطلق
من صنفني من العالقات :العالقة االجتامعية بني اإلنسان واإلنسان ،وعالقة أخرى
هي الكون /اإلنسان» ( .)Guillaume. 1973. 45ويذهب ق ّيوم إىل ّ
أن الفرق بني
اإلنسان واحليوان إنّام هو يف إدراك األشياء .فاحليوان يدركها مبارشة يف حني أن
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يتحول
اإلنسان يعالج ما تدركه احلواس عرب قناة الذهن؛ «فال توجد اللغة إال ساعة ّ

املعيش يف التجربة مت ّثال ( .»)représentation Guillaume. 1973b. 241ويؤكد
ق ّيوم أنّه «ال يمكن التعبري إال انطالقا من التم ّثلّ ،
وأن الرضورة تقتيض أن يوجد مت ّثل
قبل أن تصدر العبارة»( .م .ن .)9( )165 .وقدّ مت اللسانيات النظامية الذهنية منواال
يصف مراحل تكوين الكلمة  genèseانطالقا من وضع ّية الفكرة املحضة ومرورا
بتشكّلها يف البنية الرصفية ووصوال إىل وضع ّيتها شكال لغويا متح ّققا يف اخلطاب .مل
تلق آراء ق ّيوم ما تستح ّقه من اهتامم الدارسني رغم طول جتربته النسبي يف نرش املعرفة؛
درس طيلة اثنتني وعرشين سنة باجلامعة الفرنسية ( ،)10بل ذهب بعضهم– متأثرا
فقد ّ
هبيمنة الفكر البنيوي إىل اعتبار نظريته مما خيلط اللسانيات بالفلسفة ،ومل نجد من
اللسان ّيني  -خارج حلقة مريديه الض ّيقة -من اعرتف له بفضل يف العلم سوى مارتينيه
 Martinetيف مقدّ مة كتابه الرتكيبية العامة  .Syntaxe Généraleوبالرغم من ذلك
طور الدراسة النحوية يف اجتاه وصل التفكري يف األشكال اللغوية اللفظية.
نعتقد أنه ّ
ويبدو لنا أن أقوى ما يف النظرية الذهنية النظامية هو وضع األسس األوىل لنظرية يف
النحو تس ّلم ّ
بأن الذهن -من حيث هو موضع للفكر -هو نقطة تنشأ فيها ما ّدة املعنى؛
ّ
يتكون بالتدريج عىل مراحل حتّى يتّخذ صورته الصوتية املنجزة.
وأن اللفظ ّ

يمكن أن نختزل املفاهيم التي محلها علم النحو عند العرب القدامى ،دون اعتبار
لألولوية يف ظهورها تارخييا وإنام باعتامد ما تغطيه من جمال الدراسة تضييقا وتوسيعا،
يف ما ييل:
 .1هو جمموعة من القواعد املعتمدة يف اكتساب اللغة وجتنب اللحن.

 .2هو منظومة من القوانني الشاملة املسرية للكالم ،واملحتكم إليها يف التمييز بني
الصحيح واخلاطئ.
تسري األحكام التي خيضع هلا ظاهر الكالم.
 .3هو مبادئ عامة ّ
وتفرس ترتيب األلفاظ عند النطق.
 .4هو معان تنشأ يف الذهن ّ

وإذا أجرينا الرتتيب نفسه عىل ما عرضناه من مفاهيم النحو عند الغرب وجدنا
ما ييل:
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 .5هو جهاز تعليمي تقعيدي.

 .6هو صناعة تس ّلم بمرآتية اللغة بإحدى صورتني :إما مطابقة ظاهر األلفاظ
للمعاين وإ ّما مطابقة ترتيبها للمعاين.

.7هو قوانني تظهر يف الكالم لك ّن اشتغاهلا يبدأ يف الدماغ باعتباره املوضع الذي
يتح ّيز فيه الذهن املنتج لألفكار.

هيمنا النظر يف االجتاه الذي اختذه ّ
كل من املسارين تضييقا وتوسيعا ملفهوم
ال ّ
هتمنا هذه احلركة يف حدّ
تفرس ذلك .إنام ّ
النحو؛ فاملالبسات التارخيية يمكن أن ّ
البرشي صناعة أقوى التصورات
ذاهتا من حيث هي تعبري عن حماولة الفكر
ّ
أو الصنائع للسيطرة عىل الظاهرة اللغوية بام فيها من وجوه تعقيد .فقد اقرتن
التضييق يف مفهوم النحو باملشاغل التعليمية ،واقترص األمر عندئذ عىل اإلملام
تقرب فهم ظاهر الكالم استقباال وإنتاجا .وكان اهلاجس املالزم
بالقواعد التي ّ
للتوسيع ،بمختلف درجاته ،صناعة أداة قو ّية قادرة عىل العبور يف التفسري من
اخلصويص مرتبطا
الكيل الصادق عىل كل األلسنة .وإذا كان
ّ
خصوص ّية لسان إىل ّ ّ
باللفظ  ،قد هيتدي النحوي إليه مكتفيا بالقواعد امليرسة لفهم ظاهر األلفاظ؛ ّ
فإن
الكيل أبعد ً
مناال ّ
ألن اعتامد ظاهر اللفظ فيه مزلق يول دون إدراك املراد .فليست
ّ
األصوات املقطعة بمشرتكة بني الناس مجيعا ،بل هي ختتلف من قوم إىل قوم.
الكيل فهو تقريبا اعتامل األفكار يف الذهن ممثال يف كيفية معاجلة
أ ّما املشرتك العام
ّ
معربة عنها تعبريا غري ملبس .وهلذا السبب
الذهن للمقاصد حتى خترج أصواتا ّ
توجه النحاة يف توسيع مفهوم النحو إىل ما يدور يف الذهن.
ومثله ّ

يبدو لنا ّ
أن مفاهيم النحو السبعة املستخرجة من عمل النحاة إنّام هي يف احلقيقة
تتحرك بينهام مها الذهن واألصوات .فاالجتاه نحو
ترمجة ملحاوالت متعدّ دة هلا قطبان ّ
يوسع املفهوم وخالفه يض ّيق .ومهام كان مستوى النحو سذاجة أو عمقا فإنه
الذهن ّ
ّ
يظل صناعة تستنبط أدوات خمتلفة ملعاجلة ظاهرة برش ّية طبيع ّية هي اللغة تتح ّقق
هبندسة من األصوات ختتلف من جمموعة برش ّية إىل أخرى.
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والصناعي في اشتغال اللغة واالشتغال بدراستها.
الطبيعي
-II
ّ
ّ

ُجتمع أهم املؤلفات اللسانية اليوم يف تعريفها ل ّلسانيات عىل ّأهنا الدراسة
العلم ّية لأللسن الطبيع ّية .وقد يكون ذلك من قبيل املقابلة بني ما يتك ّلمه اإلنسان
من األلسنة بالفطرة وما وضعه اإلنسان من وسائل التواصل سواء أكان لغة مثل
َ
لكن افرتاض
وسائل عالم ّي ًة أخرى.
اإلسربنتو( )11أو نظا َم سري يف الطريق أو
ّ
طبيعي مل يكن مس ّلام به عند اجلميع .فبعض النحاة العرب
أن ما نتك ّلمه بالطبع
ّ
حتدّ ث عن رأيني يف أصل اللغات :التوقيف واالصطالح .واملقصود بالثاين هو
أن أفراد املجموعة اللغوية اتفقوا يف زمن عىل وضع لغتهم .فضال عن ذلك ال
خالف بني أهل النظر أن النّحو صناعة – باملفاهيم السبعة التي رأيناها -لكنّنا
بالطبيعي .كان ذلك شبه متواتر يف بداية القرن التاسع
نجد من وصف جانبا منه
ّ
اهتم بالنحو العام من الفرنسيني« :الرتتيب الطبيعي الذي يسم
عرش عند من
ّ
الطبيعي للنحو العا ّم املشرتك بني مجيع
ترتيب األفكار [ ،]...بام هو األساس
ّ
الشعوب يمنحه األداة التي جتعله يضا ّد االنزياحات النحوية التي يف األنحاء
واللغات
اخلاصة» .)Boiste. 1920. 7�8( )12(.يعني ذلك أن مفهوم النحو العا ّم
ّ
املجسدة يف ظاهرة ترتيب وحدات اللغة؛ وهذه الصفة
الطبيعي
مشتمل عىل صفة
ّ
ّ
طبيعية ألهنا مشرتكة بني الناطقني باللغات املختلفة .واألمر أكثر ترصيا يف
()13
كتاب نرش يف الفرتة نفسها عنوانه« :التاريخ الطبيعي للكالم أو النحو ّ
الكيل»

( .)De Gebelin. 1816وهو عنوان يمكن أن نستند إليه لتأكيد االرتباط بني
الكيل .ولقد أصبح القول بمصطلح
صفة الطبيع ّية واشرتاك البرش يف النحو
ّ
النحو الطبيعي جاريا عىل ألسنة العرفانيني عا ّمة؛ وال جيد الرشيف حرجا يف
الصناعي« :كثري من الدارسني يظنّون ّ
أن
أن يقابل بني النحو الطبيعي والنحو
ّ
الطبيعي املن ّظم للسان املتكلمني (مصاغ ) مصوغ يف أذهاهنم كام يصاغ
النحو
ّ
الصناعي» ( .الرشيف .)195 .2016 .لكننا ال نكاد ندرك املقصود هبذا
النحو
ّ
املفهوم الثامن للنحو – إن ُوجد -وال نرى وجها لوصف النحو بام هو صناعة
الطبيعي والصناعي.
نتبني حقيقة الفوارق املم ّيزة بني
ّ
بصفة تناقضه حتى ّ
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التحكم.
أ .ضوابط التمييز بين الطبيعي والصناعي تقوم أساسا على االختالف في مبدإ
ّ

حني م ّيز سوسري بني اللغة واللسان والكالم واعترب أن اللسان وحده هو الذي
الطبيعي
يشكّل موضوع العلم ويقبل الدراسة؛ إنام فصل يف اعتقادنا بني
والصناعي(.)14
ّ
ّ
علمي حمدّ د.
صناعي ألنه جمموعة القوانني التي يصنعها اللساين وفق منهج
فاللسان
ّ
ّ
ومهام كان مستوى جتريد هذه القوانني وعددها فإهنا ّ
علمي
تظل حمكومة بإطار نظري
ّ
اختاره اللساين قبل ّيا وهو املتحكّم فيه .خالفا لذلك يبدو لنا ّ
أن ملكة اللغة والكالم
كالمها ال دخل لإلنسان يف التحكّم فيهام .فالذي يتحكّم يف ّ
فطري
كل منهام برنامج
ّ
دخالين :ال أحد من البرش خيتار بني أن يتكلم لغة أو أن ال يتك ّلمها؛ وإنام نكتسب
ّ
ّ
اللغة بحكم وجود «عضو ذهني» ركّب فينا تركيبا جين ّيا .ونحن نتكلم اللغة وفق
برنامج مس ّطر اخلصائص تسطريا داخليا فال نستطيع أن نركّب الكالم بغري الرتكيب
الذي نعرفه بالفطرة وال قدرة لنا عىل تغيري خ ّطيتّه بالدائرية  ...دون أن يعني ذلك ّ
أن
العضو الذهني ال يتأثر باخلارج ويؤ ّثر فيه .فالتفاعل هو أيضا من خصائص الربامج
الدخالنية املتحكّمة يف الظواهر الطبيعية.
الطبيعي عموما بأنه ّ
كل كيان موجود عىل هيئة خلقه يف الكون مل
نعرف
ّ
يمكننا أن ّ
تترصف يد العامل يف برناجمه الداخيل بيشء سوى أهنا اختارت ما ّدته موضوعا للدراسة
ّ
العلمية .فكل الظواهر املحيطة بنا كاملياه واحليوان واألنواء والرياح والبحار
طبيعي واألجهزة اجلزئية املكونة هلذه الكيانات
واألشجار واهلواء والغازات ...
ّ
طبيع ّية واأللسنة البرش ّية من هذا الباب .أ ّما العلوم التي تتناوهلا بالدراسة لغاية
وصفها وفهم اشتغاهلا  -وبرصف النظر عن غاية الدراسة ونفعيتها -فإهنا من باب
الصناعي .هذا التمييز له بعد إبستمولوجي يقوم عىل خصائص فارقة ،لكنه ال يعني
ّ
انفصال الطبيعي عن الصناعي يف واقع اشتغال الظواهر .فالعكس هو الصحيح.
تقرر تقريبا أن لكل جنس من األجناس الطبيعية برناجما
 .1خاصية الفردان ّيةّ :
منفردا يم ّيزه عن سائر الكائنات األخرى .فربنامج اجلامد غري برنامج احلي ،وبرنامج
اإلنسان غري برنامج احليوان ،وداخل كل جنس ختتلف الربامج بحسب النوع .لك ّن
اإلشكال يطرح عىل مستوى األفراد املنتمني إىل اجلنس نفسه أو التنوع نفسه .نم ّيز
يف هذا الشأن بني أصل الربنامج ونسخه .فأصل الربنامج للجنس أو للنوع ،ولكل
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ثم ّ
يتدخل الفرد واملحيط الطبيعي
نسخة برنامج يف البداية مطابق لألصل متاماّ ،
االجتامعي يف بناء فرادته .فتكون النتيجة ّ
أن كل واحد من أفراد الظاهرة فريد من
نوعه ال يامثل متاما فردا آخر من أفراد جنسه رغم شدّ ة الشبه .الشأن يف ذلك شأن
بصامت األصابع .وهذا من نتائج التحكم يف الربنامج الدخالين .فقد ب ّينت بحوث
حديثة يف علم التخ ّلق ّ épigénétique
أن برنامج احلياة بالنسبة إىل اإلنسان يقوم عىل

نسبة مخس عرشة باملائة ثابتة من محض ديوكسرييبونوكليك  ،ADNوأن النسبة املائوية

الباقية أي مخسا وثامنني باملائة فضلة تصنع هباءات  ARNصغرية ،وتعدّ ل وظائف
اجلينات بحسب ما يعيشه كل فرد من جتربة حياتية يف املعاش والنشاط اجلسامين
تسجل ذلك عىل نواة
ثم ّ
والضغط النفيس والعالقات االجتامعية وحت ُّفزه ملا يفعل ّ

احلمض الديوكسرييبونوكليك  .)De Rosnay(15) .2014( ADNوال ّ
شك أن هلذه
الرتكيبة دخال يف فرادة كل واحد منّا ،وأكاد أجزم ّ
أن خاص ّية اإلبداع créativité
حمكومة هبذا اجلانب من تركيبة برناجمنا .هذا الكشف يقوم دليال عىل فرادة النسخة
وتفرس فرادة استعاملنا للكالم استعامال إبداعيا
اجلينية التي لكل فرد من أفراد اجلنس ّ
فضال عن أهنا تعطينا األمل يف التحكم عىل األقل يف جزء من مصرينا سلبا أو إجيابا.
 .2التعديل الذايت :الكيانات الطبيعية معدّ لة تعديال ذاتيا  auto régléأي أهنا
تعالج ما يطرأ عليها من أسباب التأثري ،سواء أكان ذلك من قبيل الفساد أو غريه
مما خيالفه ،وفق ما حتدّ ده إمكانات برناجمها الداخيل .فاألجسام احل ّية تعالج ما يطرأ
عليها من جروح عادية دون ّ
خارجي فتربأ .إذا رأى املتكلم أن عملية التواصل
تدخل
ّ
مل تنجح بشكل من األشكال؛ فإن اللغة تو ّفر له إمكانات التدارك ،كاستعامل البدل
يف نظام العربية أو التفسري أو تغيري الصياغة بإصالح الفاسد  ...وهكذا يتفاعل
الكيان الطبيعي داخل ّيا وخارج ّيا مع ّ
كل ما يطرأ عليه من أجل املحافظة عىل سالمته،
فيصلح ذاته بذاته عند اخللل .والقدرة عىل التعديل الذايت هلا حدود معلومة يف كل
برنامج .فكل نسخة من برنامج هلا بداية وهلا هناية؛ لكنها تقبل التطوير بفعل التفاعل
يفرس االستطالة يف األمل يف احلياة عند اإلنسان.
مع املحيط اخلارجي ،وهو ما ّ
يسريه
 .3التشعب والتفاعل :كل كيان طبيعي متّسم بالتعقيد والتشعب .لكن ّ
يت حمكم التنظيم .فأجزاؤه مستقل بعضها عن بعض ،متفاعل بعضها
برنامج منظوما ّ
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مع بعض من أجل ضامن سالمته واملحافظة عىل أصل الربنامج :استقالل األجزاء
عىل غرار استقالل اجلهاز اهلضمي عن اجلهاز التنفيس وعن الدورة الدموية  ...وهذه
اخلاصية من باب ما يتال به الربنامج الطبيعي يف مواجهة طوارئ الفساد وتعامله
معه .فإذا تع ّطب جزء من جهاز مل يفسد الربنامج كله .وتفاعل األجزاء للتعامل
مع الطوارئ الداخلية واخلارجية آ ّيل بسبب خاصيتي الكلية واالندماج يف ّ
كل
كيان
طبيعي« :ليس يف الطبيعة عىل غرار ما يقع يف الصناعات برنامج يليه تطبيق»
ّ
(الرشيف.) 201 .2016 .
سرمدي.
تضمن ومغالبة وتم ّنع
والصناعي
الطبيعي
ب .بين
ّ
ّ
ّ
ّ

الطبيعي
نالحظ يف أدبيات التفكري اللساين والعرفاين ثنائيات رصية تربط بني
ّ
والصناعي .فاأللسنة الطبيعية تقابلها األلسنة الصناعية ،والنحو الطبيعي يقابله
ّ
النحو الصناعي ،واحلوسبة الطبيعية تقابلها احلوسبة الصناع ّية »:فجملة اخلطاب ال
املكونات»
تتو ّلد بتسلسل حوسبي آ ّيل
صناعي ،بل بحوسبة طبيع ّية تقوم عىل تفاعل ّ
ّ
طبيعي
( الرشيف .)226 .2016 .والداللة الطبيعية يقابلها علم الداللة ،واملعجم
ّ
إن ّ
وصناعي  ...ويمكن أن نقول إمجاال ّ
كل علم صناعة ،سواء أكانت الصناعة نظر ّية
ّ
وإن موضوع دراسة ّ
أم تطبيق ّيةّ ،
الطبيعي إ ّما بشكل مبارش وإما
كل علم يرجع إىل جمال
ّ
بشكل غري مبارش .ومجلة ما يف األمر ّ
أن املجالني خمتلفان متاما؛ وخصائصهام متقابلة
الصناعي متاثل تا ّم يف وحدات
الطبيعي يقابلها يف
متام التقابل .فالفردانية يف أفراد
ّ
ّ
الصناعة ،وعدد هلا مغلق ال يزيد ّإال إذا انتقلنا من نظرية علمية إىل أخرى .والتعديل
خارجي؛ فال تغيري يف نظرية علمية أو يف تطبيقاهتا
الذايت يقابله يف الصناعي تعديل
ّ
املنتجة إال ّ
نغري قاعدة
تقني .أال ترى أننا ال نستطيع أن ّ
بتدخل عامل أو مهندس أو ّ
النظري الذي
غرينا اإلطار
ّ
يف النحو قديمة وال أن نضع قاعدة جديدة فيه إال إذا ّ
الطبيعي وتفاعله هو رضب من التفاصل أو التفارز
نعتمده؟ والذي يقابل تش ّعب
ّ
الصناعي عىل احلقيقة اسرتسال بني املقوالت؛
بني وحدات الصناعة .فليس يف النحو
ّ
والنحوي أو عامل الداللة العرفانية ياول جاهدا أن جتري
الطبيعي؛
إنام االسرتسال يف
ّ
ّ
للطبيعي.
القوانني التي يضعها جمرى ما قاده إليه إدراكه
ّ
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الطبيعي بإعامل
يشتق أبدا من
التضمن.
تقوم العالقة بني الطرفني عىل
فالصناعي ّ
ّ
ّ
ّ
العقل وتعميق النظر؛ إ ّما باستقراء الظواهر وإ ّما باالفرتاض االستداليل وقد يتاج
الطبيعي من القوانني .وال يعني
إليهام معا .فالنحو الصناعي حماولة جتريد ملا يف النحو
ّ
ذلك بالرضورة ّ
الطبيعي حقيق َة قوانني واحدة؛ وإنّام األمر موكول إىل
أن يف النحو
ّ
النحوي يف صناعة قوانينه .ومن نتائج اشتقاق الصناعي
املبادئ النظرية التي يعتمدها
ّ
الطبيعي خاص ّية املشاهبة .ونعترب أن القول باملرآتية إنام هو من مظاهر هذه اخلاصية:
من
ّ

فاألنحاء التأ ّملية  spéculativeاعتربت أن أقسام الكلم تعكس رؤية الفكر ألشياء
الكون؛ وعدّ ل النحو العا ّم  Grammaire généraleهذا الرأي ،فرأى أصحابه ّ
أن

املرآتية ليست يف األلفاظ وإنام هي يف العالقات الرتكيبية ،ألن الرتكيب أكثر جتريدا
التصور التقليدي
وأوسع انتشارا بني املجموعات اللسانية .ويف هذا السياق يقوم
ّ
للعالقات الرتكيبية عىل اعتبارها خ ّطية كالذي يوجد يف النطق والكتابة املجسدة له .أ ّما
النحوي عىل أنه يشتغل دائريا عىل الشكل
الرشيف فيعترب أنه ينبغي أن ننظر إىل العمل
ّ
البرشي« :ال يعني هذا التشبيه بالرضورة أن الشحنة الوجودية
الذي يتّصف به الدماغ
ّ
تتحقق يف الدماغ (الذي فيه النظام النحوي الذي نصفه)عىل شكل شحنة كهربائية .إال
بتكون الدماغ عضويا وبخصائصه
أننا نعتقد أن خصائص العمل النحوي ذات صلة ما ّ
التي استقرت يف التاريخ الطبيعي السحيق لإلنسان( ».الرشيف .)803/2 .2002
ويبدو لنا ّ
أن يف ذلك جتاوزا يتجنّب مزلق إسقاط خاصية من خصائص اللفظ وهي
اخلطية عىل النحو الطبيعي؛ لكن يف كلتا احلالتني ال نخرج عن خاصية املشاهبة .وال
فالطبيعي
الطبيعي
الصناعي شيئا إال ونحن نستمدّ ه من
يمكن يف اعتقادي أن نبني يف
ّ
ّ
ّ
يتحرك داخله فكرنا ليحاول فهم أرسار اشتغاله .فنحن من الطبيعي
السجن الذي ّ
هو ّ
يتعمق يوما بعد يوم .وال غرابة،
ّ
نشتق األداة التي تنري لنا معامل الرجوع إليه بفهم ّ
فالذهن نفسه يشتغل باملبدإ نفسه .فقد افرتض عامل فيزيولوجيا األعصاب اإليطايل

يب الربيطاين أربيب  Arbibسنة  1998وجود خاليا
ّ
رزواليت  Rizzolattiواحلاسو ّ
عصبية مرآتية يف قرشة الدماغ ويف منطقة بروكا حتديدا .تشتغل هذه اخلاليا عندما
ننجز حدثا ّما ،لكنها تشتغل أيضا عندما نرى أو نسمع غرينا يقوم بحركة معينة :عندما
يسري عملية
أسمع شخصا يفتح الباب تُش ِّغل هذه اخلاليا آل ّيا الربنامج احلركي الذي ّ
َ
ُ
فتح الباب؛ وهكذا أدرك داللة الصوت الذي سمعته .يمكّننا جهاز املحاكاة هذا من
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ترصفه بآلياتنا الداخلية ،فنحفظه ونعيد إنتاجه .وقد
التعامل تكافئيا مع اآلخر لفهم ّ
أكد هذا األمر قاليز  Galleseواليكوف  Lakoffيف املنوال النظري املشكلن الذي
وضعاه سنة  .2005يذهبان يف هذا املنوال إىل أن فهم اجلملة ينتج عنه تشغيل للتجربة
تعرب عنه.)Nobile. 2012(.
احلركية للحدث الذي ّ

تفرس اشتغال
تتم ّثل مهمة العلم يف إدراك أرسار الظواهر ،أي تلك القوانني التي ّ
الطبيعي .وكام
الطبيعي اشتغاال معدال ذاتيا؛ وغاية العامل من ذلك هي السيطرة عىل
ّ
ّ
يصح عىل
يصح ذلك بالنسبة إىل دراسة اجليولوجيا وعلوم األحياء واألنواء فإنه
ّ
()16
فالنحوي يدرسها وياول الوقوف عىل «أرسارها»
اللغة باعتبارها ظاهرة طبيعية.
ّ
ِ
حتى تصبح موضوعا ييرس تعليمه ويمكن مراقبة اكتسابِه وسالمة استعامله .لك ّن
ّ
كل ظاهرة طبيع ّية مستعصية عىل أن تدرك بالصناعة متام اإلدراك ما دامت يف وضعية

اشتغال .فاملضادات احليوية عاجزة عن القضاء عىل اجلراثيم الساكنة يف األجسام،
تستقوي عليها من حني إىل حني .لذلك يتاج عامل الصيدلة إىل تغيري تركيبتها بعد
النحوي أنه قد عقل اللغة بالقوانني التي صنعها
أن تعودت عليها اجلرثومة .ويظن
ّ
فيفاجئه إبداع االستعامل بام مل يتو ّقع .هلذا السبب ومثله تتدارك النظريات العلمية
بعضها بعضا فتأيت التالية بأجوبة عىل بعض ما ّ
تعذر عىل السابقة ح ّلها .هكذا
ثم
خطي ( النحو التقليدي) إىل
تطور النظر إىل الرتكيب من
نفهم ّ
هرمي( تنيار ّ
ّ
ّ
تشومسكي) إىل دائري (الرشيف) .وال خترج املدارس اللسانية عن هذا املنطق يف
تطور النظريات العلمية ،ولو نظرنا إىل مفاهيم النحو التي ضبطناها لوجدنا أن اجتاه
ّ
التوسيع إنام ُيلتجأ إليه ك ّلام ضعفت النظرية عن اجلواب عن أسئلة اللغة وأرسارها.
قوة الربنامج الطبيعي لإلنسان نورد األرقام التالية :يولد
وحتّى حتصل لنا فكرة عن ّ
جمهزا بربنامج قوامه مائة مليار من اخلاليا العصبية  neurones؛ يف س ّن
اإلنسان ّ
اخلامسة عرشة تكون لكل خل ّية عرشة آالف رابطة  ،connexionففي كل ثانية
ومنذ يوم الوالدة إىل حدّ سن املراهقة يمكن للربنامج أن يش ّغل  52,مليون رابطة

الطبيعي مسؤوال عن تفاوت األفراد يف
( .)Jacquart )17( .2010وليس الربنامج
ّ
املتدخلة يف اكتساب النحو بالصناعة عىل سبيل املثالّ ،
ّ
ألن نُسخ
القدرات العرفانية
ذلك الربنامج متساوية يف القوة عند اجلميع ،إنام املسؤول عن الفروق هو قدر ما
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يشغله ّ
تفوقا يف العرفان
كل فرد من الروابط .فبقدر ما يش ّغل من الروابط يكون أكثر ّ
واالكتسابّ :
«كل فرد مسؤول متاما عن تكوين أداته الذهنية» (م .ن) .ذلك ّ
أن
خاص[  ] ...له قدرة عىل ّ
حل املشاكل التي
«جهاز فهم الكالم وإنتاجه جهاز
عرفاين ّ
ّ
تعرتضه عندما يتفاعل مع حميطه اخلارجي»(.)Descles. 1994.1

العرفانية في تعليم النحو.
 -IIIمن المبادئ
ّ
أ .منزلة تعليم النحو في التفكير العرفاني.

أطلقت صفة العرفانية يف سبعينات القرن العرشين عىل اجتاهات فكر ّية من جماالت
معرفية خمتلفة ،جيمع بينها عند أهل النظر مصطلح «العلوم العرفانية» .وتندرج حتت
هذا املصطلح علوم متداخلة ،جتمع بينها حماوالت صياغة مناويل الشتغال الوظائف
احلواس
البرشي مثل م َلكات الذاكرة واللغة واإلدراك عن طريق
العرفان ّية يف الدماغ
ّ
ّ
وخصت البحوث اللغوية املهتمة هبذا املجال
والفهم وما جرى جمرى ذلك.
ّ
بمصطلحني :األنحاء العرفانية واللسانيات العرفانية .ولئن مجع بني املهتمني بالعلوم
يزود
العرفانية االشتغال بالعرفان البرشي الطبيعي وما شاكله من عمليات صناعية ّ
هبا املهندسون احلواسيب؛ ّ
فإن النحاة العرفانيني ختتلف مشارهبم بني من ّظر ومط ّبق،
وختتلف كذلك عندهم منطلقات التنظري والتطبيق بحسب ما يستأنسون به من العلوم
املتقاطعة مع اللسانيات .ومهام يكن من أمر االختالف بينهم ّ
فإن اجلامع املشرتك هو
ّ
أن دراسة اللغة عندهم ال تكتمل إال بتظافر ثالثة جوانب:
 ملكة اللغة باعتبارها فضاء طبيع ّيا ومصدرا للعمليات الذهنية املستقبِلة واملنتجةللفكر؛
يتكون منها اجلهاز املن ّظم للغة وهو جهاز
 والنحو باعتباره جمموعة الثوابت التي ّالنحوي؛
يصنعه
ّ
تتم من خالله عمليات
اللغوي باعتباره املجال
 واالستعاملّ
الطبيعي الذي ّ
ّ
التواصل والتفاعل االجتامعية الثقافية.
وقد أرشنا سابقا إىل ّ
أن بعض أصول هذا التوجه يف التفكري ُوجدت عند النحاة
واللسانيني قبل هذا التاريخ مع من ربط دراسة الظواهر اللغوية بالذهن كالنظامية
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الذهنية لقوستاف ق ّيوم .ونريد أن نؤكّد أن توليد ّية تشومسكي كذلك تعدّ من باب

العرفان ّية .يكفي أن نذكر أنه اعترب اللغة عضوا ذهن ّيا  ،un organe mentalوبنى
ّ
ولعل عرفان ّيته عدّ ت من العرفان ّية
نظر ّيته بمختلف مناويلها عىل هذا األساس.
هيتم بمجال االستعامل ،وما ذاك إال الختيارات إبستمولوج ّية.
الكالسيك ّية ألنه مل ّ
تصورا
( .)Andler. 2004.700�701ولر ّبام تع ّلق األمر أيضا بأهنا مل حتاول أن تقدّ م ّ
يف تع ّلم األلسن رغم ّأهنا انتقدت قصور البنيوية – بمختلف فروعها -يف هذا املجال

( الرشيف.)183 .2016 .

اتسع موضوع الدراسة يف اللسانيات العرفانية حتّى شمل الذهن والنحو
الصناعي واالستعامل .ونتج عنه بالرضورة أن تكون اللسانيات العرفانية لسانيات
نظرية وأخرى تطبيقية .فلألوىل االهتامم بصياغة مناويل يف تفسري اشتغال الذهن
يف معاجلة أشياء الكون باللغة استقباال وإرساال وتفاعال ،وللثانية االهتامم باآلليات
املتّصلة بسبل اكتساب اللغة وتع ّلمها وما قد يصاحب العمل ّيتني إحدامها أو كلتامها
من صعوبات .ذلك ّ
أن اللسانيات العرفانية نحو للمعنى ،فاملفروض أن تكون قادرة
تعليمي.
عىل بناء جهاز
ّ

تعليمي للنحو ،فاملقام ال يتسع لذلك .لكننا
ال نطلب يف هذا البحث بناء منوال
ّ
التصور العرفاين من مبادئ يمكن أن تساهم يف حتقيق ذلك
نريد أن نقف عىل ما يم ّيز
ّ
والصناعي
الطبيعي
ملن رغب فيه .ولعلنا نحتاج إىل التنبيه عىل أنّنا نعتمد الفروق بني
ّ
ّ
لنم ّيز بني اكتساب اللغة وهو الوضعية التي حتصل طبيع ّيا يف اللسان األ ّم أي اللسان
أن التع ّلم يصل بالصناعة ويكون بالنسبة إىل ّ
املنطوق به والدة؛ يف حني ّ
كل لسان
نحصله بالصناعة التعليم ّية .ومهام قرب اللسان األول الذي نتع ّلمه يف املدرسة من
ّ
اللسان األ ّم كالعربية املعارصة مقارنة بالعربية العام ّيةّ ،
فإن املتع َّلم يف املدرسة حاصل
عىل معارفه بالصناعة التعليم ّية ،وهو بالتايل متع َّلم ال مكتسب( .)18ونحن نبني هذا
األول لو مل توجد ملا كانت
التمييز عىل عدد من الفروق بني اللسان األ ّم واللسان ّ
احلاجة تدعو إىل التع ّلم؛ وال نعتقد ّ
أن تع ّلم اللسان األول مقترص عىل تع ّلم املهارتني
املعوضتني للمهارتني الطبيعيتني االستامع والكالم.
الصناعيتني أي الكتابة والقراءة ّ
أن نظامي اللسان األم واللسان األول خمتلفان مهام تقاربا .وبناء عىل ذلك ّ
ذلك ّ
فإن
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تسري اكتساب اللسان األ ّم أصل ّية يف حني ّ
أن النسخة
نسخة النحو الطبيعي التي ّ
التي يعتمدها متع ّلم اللسان األول أو الثاين أو أكثر تكون مف ّعلة؛ وما ُف ّعل منها يف
خاصة يف املرحلة ال َب ِيلسانية الوسيطة .فتكون
االكتساب مؤ ّثر بالرضورة يف التع ّلم ّ
وضعية االكتساب كام يف  1ممّا ييل ،وتكون وضعية التع ّلم كام يف .)19( 2

ب .تعليم النحو جعل املتع ّلم قادرا عىل بناء املعنى بناء تواصليا
اسرتاتيجيا باللسان الذي يتع ّلمه.

()20

تفاعليا

تقرر يف تاريخ الفكر البرشي ّ
أن النظريات اجلد ّية يرث الالحق منها من السابق
ّ
ِ
وجتاوز ما بان ضعفه .وقد أفادت العرفان ّية من مسار املامرسات
بقبول ما تب ّينت جدواه
التعليمية والتفكري النحوي اللساين السابق هلا .لذلك نحتاج إىل التذكري بام مت ّيزت به
يف هذا املجال كربى املراحل السابقة للعرفانية.).Xiao Hua. 2016 ( .
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 .1م ّثل تعليم النحو يف التصور التقليدي لتعليم األلسنة أحد ركنني أساسيني
ثانيهام الرتمجة .وكانت الطريقة املعتمدة هي التحفيظ .فكان متع ّلم اللسان قادرا عىل
استعراض كل قواعد النحو وإن كان ذلك ال يضمن قدرته عىل التواصل هبا .وكانت
املدون
اللغة املرجعية املعتمدة هي الكالم األديب البليغ املستجيب متاما للقواعد ّ
باحلفظ أو بالكتابة.

وبرشت السلوكية بمبادئ جديدة.
 .2ظهرت االبنيوية يف بداية القرن العرشينّ ،
يعول يف اكتساب اللسان عىل حفظ
فظهرت الطريقة املبارشة يف التعليم؛ وأصبح ّ
اجلمل والعبارات يف مقامات اجتامعية مع ّينة بتخزينها حرف ّيا يف الذاكرة وإعادة
إنتاجها عند احلاجة .ونتيجة لتأ ّثر السلوكية بالفلسفة الوضعانية مل يوجد مكان يف هذا
التصور للجانب الذهني من الظاهرة اللغوية .وأمهل التعليم املبارش للنحو أو أفرغ
ّ
من حمتواه بسبب اهتامه باملعيارية التقعيدية.

 .3ظهرت يف السبعينات املقاربة التواصلية . approche communicative
تركّز هذه املقاربة عىل املهارات األربع يف اكتساب اللغة :االستامع والكالم والكتابة
والقراءة .فأصبح اكتساب اللغة يعني حذق التواصل مع اآلخر .ويف املقاربة التواصلية
ثالثة أمور ينبغي تأكيدها :أوهلا هو أهنا تستدرك ما فات النظرية السلوكية يف حرصها
جمرد حفظ املت َع ّلم يف الذاكرة واستحضاره حرف ّيا عند احلاجة.
اكتساب اللسان يف ّ
والثاين هو رشط التفاعل  interactionيف العملية التواصلية .ذلك ّ
أن التواصل يعني
يتيرس أن يدرك
تبادل األفكار واملعاين بني املتخاطبني باللسان املعني بالتع ّلم؛ وال ّ
يتدرب بالصناعة عىل التفاعل سواء بينه وبني أقرانه أو بينه
املتع ّلم هذه الوضعية إذا مل ّ
يتم عادة عىل املستوى الشفهي أكثر منه عىل املستوى الكتايب.
وبني املع ّلم .وهو أمر ّ
ّ
مرة
وكأن تعليم النحو – بام هو القوانني الناظمة للكالم -تعليام مبارشا ُهيضم جانبه ّ

أخرى بسبب الرتكيز عىل املنطوق .وظهرت بعد ذلك املقاربة التعليمية القائمة عىل
املها ّم  .task based learningوهي مقاربة تتم ّيز باستئناسها بتقدّ م الدراسات
جمرد امتداد
اللسانية يف جمال األعامل اللغوية؛ وإن كانت بعض الدراسات تعتربها ّ
وتطوير للمقاربة التواصلية.
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()21
مرة وبشكل رصيح
 .4استعمل مصطلح « املقاربة العرفانية» يف التعليم
ّأول ّ
التصور العرفاين ّ
تدرجيي للمعرفة يراعي
أن تع ّلم اللغة هو « بناء
سنة  .1990واعترب
ّ
ّ
العمل ّيات العرفانية وجيعل حمور االهتامم ّ
حل املشاكل احلاصلة» (م .ن.)232 .
مهمة من املها ّم.
واملقصود بالعمليات العرفانية األنشطة الذهن ّية التي تفيض إىل إنجاز ّ
وهي عمليات اختلف الدارسون يف عددها تضييقا وتوسيعا .ونتبنّى تصورا مخاس ّيا
هلذه األنشطة ،رأيناه األقرب إىل خصوصية تعليم النحو(م .ن .)238 .يعترب هذا
تتم من خالل األنشطة الذهنية اخلمسة التالية :اإلدراك
ّ
التصور أن العملية التعليمية ّ

والتبني  la discriminationواملفهمة la conceptualisation
la perception
ّ

والتخزين يف الذاكرة  la mémorisationواآلليانية  .l’automatisationيف العمل ّية
األوىل يساعد املع ّلم املتع ّلم عىل مجع عدد من املعارف احلاصلة عند الثاين ،واملتصلة
بمعرفة جديدة ُيطلب إضافتها إىل املعارف القديمة .ويف الثانية يكتشف املتع ّلم
الفروق املميزة بني املعرفة اجلديدة واملعارف القديمة بناء عىل اخلصوصيات الفارقة.
ويف الثالثة يراجع املتع ّلم شبكة معارفه اجلديدة والقديمة بإعادة توزيع العالقات
يسجل املتع ّلم شبكة املعارف احلاصلة يف ذاكرته البعيدة املدى .ويف
بينها .ويف الرابعة ّ
تستقر املعرفة اجلديدة بالتساوي مع املعارف القديمة فيصبح املتع ّلم قادرا
اخلامسة
ّ
عىل تفعيلها والتعويل عليها يف التعبري عن املقاصد بيرس وطالقة طبيع ّيني.

التصور العرفاين هلذه األنشطة تعليم املعارف اللغوية عموما؛ ومن نتائجه
هيم
ّ
ّ
بقوة .ذلك ّ
أن مالبسات التواصل باللغة تقتيض أن
رجوع االهتامم بالنحو الرصيح ّ
تتفاوض األطراف املتفاعلة عىل بناء املقاصد املرادة .وذلك ممّا يتط ّلب ،فضال عن
معرفة وحدات اللغة ،معرفة القوانني الناظمة للمعاين والضامنة لتبليغ املقاصد وهي
قوانني النحو .لكن اإلشكال ّ
يظل قائام يف اعتقادنا بالنسبة إىل تعليم النحو .فإذا اعتمدنا
تبني لنا ّ
أن
الفروق القائمة بني النحو الضمني والنحو الرصيح يف العملية التعليميةّ ،
والتبني ال يتاج إليها يف تع ّلم النحو
وخاصة منها اإلدراك
بعض العمل ّيات الذهن ّية
ّ
ّ
الضمني .ومثل هذا األمر يصل يف اكتساب اللسان األ ّم :فك ّلنا نتك ّلمه طبيع ّيا دون
معرفة واعية بقوانينه .لكن األمر خيتلف يف تع ّلم األلسنة بعد ذلك .فقد ُيعتمد النحو
الرضوري أن نع ّلم النحو
معني بعد ذلك من
ّ
الضمني يف البدايات ،لكن يف زمن ّ
أهم فائدة يف التع ّلم الصناعي ،وهي ربح الوقت،
الرصيح ،ألنه هو الضامن لتحقيق ّ
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وهو الضامن كذلك لتيسري انتقال املتع ّلم من وضع ّية املتع ّلم املحاكي إىل وضعية
املتع ّلم املنتج املبدع .وإذا مل يكن النحو الرصيح أحد مكونات العملية التعليمية ّ
فإن
العمليات الذهنية يمكن أن تضطرب بشكل ّ
تتعذر معه املقولة والتخزين يف الذاكرة.

خيتص هبا كل نحو
تتم ّثل صعوبة تعليم النحو الرصيح يف طبيعة التجريد التي
ّ
التعليمي نفسه ،ذلك الذي يفرتض أنه
صناعي مهام كانت درجة التعليل فيه .فالنحو
ّ
ميرس ،ال خيلو من التعقيد نتيجة صعوبة إدراك املتع ّلم ملفاهيمه .فمتع ّلم
مبسط ّ
نحو ّ
الطبيعي؛ لكنّه مل يتف ّعل عنده بشكل رصيح ألن اكتسابه للسان
جمهز بالنحو
اللسان األ ّم ّ
ّ
الضمني ليس غري .وبذلك مل يته ّيأ الستقبال هذه املفاهيم.
معتمد فيه عىل النحو
ّ
األم َ
عرض ملثل هذه املفاهيم يف لسانه األ ّم .أما متع ّلم األلسنة التي بعد اللسان
فهو مل ُي ّ
األول فهو ال حمالة مواجه صعوبة أخرى تتم ّثل يف حماولة إدراك املفاهيم النحوية
اجلديدة عرب املفاهيم النحو ّية القديمة احلاصلة يف تع ّلمه للسان األول .وليست هذه
الصعوبة ّ
خاصني خمتلفني.
بأقل تعقيدا من األوىل ألهنا تتع ّلق بالفوارق بني نحوين ّ
وبقدر ما يتع ّلق األمر بقرب نحو من نحو كأن يكونا نحوين للسانني من عائلة
واحدة ّ
تقل الصعوبات والعكس صحيح .ويبدو لنا ّ
أن احلدّ من هذه الصعوبات
ّ
الطبيعي قدر
وحل الكثري منها يكون باعتامد مبدإ عا ّم جوهره تقريب الصناعي من
ّ
فالطبيعي أرسخ قدما يف نفس املتع ّلم وكل ما
اإلمكان وبالوسائل التعليمية املتاحة.
ّ

صناعي دخيل عىل كيانه مرفوض يف بدايات اإلدراك .وهلذا السبب ومثله اهتم
هو
ّ
الصناعي بأنه من املعارف اجلافة البعيدة املأخذ.
النحو
ّ

ويبدو لنا كذلك ّ
أن تعليم النحو من وجهة نظر عرفان ّية يأخذ هبذا املبدأ .فاألنشطة
الطبيعي .فالنحو الصناعي،
الذهنية املذكورة سابقا تسري يف اجتاه تقريب الصناعي من
ّ
ندرسه ،واقع بني طبيع ّيني مها القدرات الذهنية العرفانية السابقة
وهو النحو الذي ّ
واملتحقق باللفظ يف االستعامل الالحق .وبقدر ما تكون صناعتنا للنحو مراعية
لألنشطة الذهنية اخلمسة التي ذكرناها سابقا يكون نحونا أدخل يف ما يقدر عليه
ويرسع به .فتلك األنشطة تراعي
املتع ّلم ويقبل عليه بتح ّفز ّ
يسهل عملية تع ّلم النحو ّ
طبيعة اشتغال الذهن وتأخذ بمقتضيات االستعامل باعتباره فضاء تواصليا تفاعليا
الطبيعي خارجها.
داخل قاعة الدرس ويف املحيط
ّ
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الخاتمة.

التصورات التقليدية ويف العرص احلديث
تب ّينا من عرض مفاهيم النحو املتعددة يف
ّ
املادي وتوسيع يسعى
ّأهنا كانت ترتاوح بني تضييق يرص النحو يف املستوى اللفظي
ّ
أصحابه إىل ربط اللفظ باملعنى املقصود إبالغه بني أطراف التواصل وإلغاء القول
باحلاجة إليه يف تعليم األلسنة .وتبينّا كذلك ّ
التصور الذي ياول أن يربط النحو
أن
ّ
بآليات إنتاج املعنى هو األقوى واألقدر عىل تفسري الظواهر اللغوية عموما .وتب ّينا
التقليدي هو يف الغالب نحو تيسريي تبسيطي خي ّلص
التعليمي
أيضا أن النحو
ّ
ّ
النحو الشمويل من املسائل اخلالفية ووجوه التعليل املوغلة يف التجريد ،ويقف عند
جمرد التيسري ،وإنام
وصف الظواهر فيكتفي بالقوانني األولية .لك ّن تعليم النحو ليس ّ
هو نظر يف آليات التعليم .وبدا لنا ّ
أن اعتامد العرفانية مفيد ألنه يقدّ م بعض احللول
طبيعي مف ّعل .لكننا ال نرى
جمهزا بنظام
للصعوبات التي تعرتض متع ّلم النحو بصفته ّ
ّ
ّ
أن االقتصار عىل اعتامد العرفانية جمد متاما يف تعليم النحو .وال نرى نظرية واحدة
بمفردها قادرة عىل هذه املهمة ناهضة هبا متام النهوض .فقد أغرت نظريات كثرية
رجال الرتبية فوضعوا تصورات للتعليم إقصائية ما زال متع ّلمو اللغة يعانون منها يف
تكوينهم .لذلك نفهم سبل التعليم عىل أهنا ٌ
سبل فائدهتا يف اختيار األمثل ممّا أنتجه
التصور السلوكي لتعليم
البرشي يف االختصاص دون إقصاء .فرغم قدم
الفكر
ّ
ّ
تصورا مشتمال عىل ما يدعو إىل اعتامده.
األلسن وانتقاده من جهات عدّ ة فإنه يظل ّ
خاصة اعتباره ّ
أن اللغة تكتسب باملحاكاة والتكرار والتعزيز وما نتج
نذكر من ذلك ّ
التصور من وضع ملسائل التمرين البنيوية املعجمية والنحوية.
عن هذا
ّ

الهوامش

 .1نتوجه بالشكر إىل مركز البحوث بمعهد اللغويات العربية /جامعة امللك
سعود ،وإىل عامدة البحث العلمي /جامعة امللك سعود عىل دعمهام هلذا البحث .
 .2يذكر تروبو أن عنوانه هو «الكتاب يف النحو» لكن يبدو لنا ّ
أن «يف النحو»

عبارة مزيدة عىل أصل العنوان( )Troupeau. 1993.914

 .3املصطلح مستعمل يف موضعني آخرين « :وأهل النحو يقولون)73/2 ( »...
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«والسليقي من الكالم ما ال يتعاهد إعراب ،وهو يف ذلك صحيح بليغ يف السمع
عثور يف النحو» ( .)77/5
مرة واحدة.
 .4مل يذكر لفظ « النحاة « عند سيبويه واملربد ولو ّ

« .5طائفة من الناس  ...سبقت إىل نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رد ّية»
(اجلرجاين .دالئل)6 .

 .6تطلق عليه بعض الدراسات نحو بور روايال Grammaire de Port�Royal

يدرس هبا لنصلو.
نسبة إىل املدرسة التي كان ّ

ّ .7
لعل أشهرهم نيكوال بوزي  )1789 -1717( Beauzée Nicolasوكان
أحد من وضعوا كتابا يف النحو العام.
8.Hjelmslev louis. Principes de Grammaire Générale.1928.

 .9توسعنا يف جوانب هذا املوضوع يف ( بن محودة)244-215 .2004.
10.» ...a enseigné à l›École pratique des hautes études de
1938 à 1960 «E.Universalis.

 .11لغة وضعها طبيب العيون اهلولندي  Zamenhofزمنهوف كل قوانينها
قياسية وخالية من الشواذ واالنزياحات.
�12. L’ordre naturel de la génération des idées … base na
turelle de grammaire générale, commune à tous les peuples
lui offre le moyen de s’opposer aux écarts des grammaires
et des langues particulières.
13. Histoire naturelle de la parole ou grammaire universelle.

هيمنا يف هذا السياق إبداء الرأي يف مدى تو ّفق سوسري يف اعتبار اللغة
 .14ال ّ
والكالم غري قابلني للدراسة .فذاك موقف تداركه تشومسكي وغريه من اللسانيني.
 .15عامل فرنيس يف البيولوجيا .له مؤلفات يف املوضوع .ولد سنة .1937

 .16نذكر أن بعض كتب النحو العريب كانت حتمل هذا االسم «أرسار العربية»
لألنباري تـ 577هـ .
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فرنيس األصل .ت .20013
 .17باحث يف علم الوراثة
ّ

صناعي والتعلم
 .18مت ّيز بعض الدراسات بني التع ّلم احلاصل بالدراسة يف حميط
ّ

العامل املهاجرينInstructed learn� .
احلاصل يف حميط
طبيعي كالذي يدث عند ّ
ّ

 ing/ non instructed learningوال نعتقد أن هذا التمييز مفيد.
محودة )694 .2004 .
 .19الرسم مقتبس من ( بن ّ
 .20مقتبس من بورتني ()Portine. 1994. 57

أجنبي واستعامله :املقاربة العرفانية» �acqui
 .21يف بحث عنوانه «اكتساب لسان
ّ

.”sition et utilisation d’une langue étrangère: l’approche cognitive

خاص من  ( Le Français dans le mondeم .ن)231 .
يف عدد
ّ
قائمة المصادر والمراجع.
أ .العربية

 ابن الرساج ،أبو بكر حممد .األصول .حتقيق عبد احلسني الفتيل .مؤسسةالرسالة .بريوت .ط.1996 .3 .
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محودة ،رفيق.2004 .الوصفية :مفهومها ونظامها يف النظريات اللسانية.
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ط.2004 .1

 بن محودة ،رفيق .2007 .مبدأ املشاهبة أصال من أصول الصناعة يف النظريةالنحوية العربية .ضمن موارد .العدد  12سنة  .2007جملة كل ّية اآلداب والعلوم
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الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

والداللية ألفعال التواصل
التركيبية
الخصائص
ّ
ّ
د .راضية عبيد

(*)

ملخص البحث:
ّ

هيدف هذا البحث إىل إقامة تصنيف ألفعال التواصل بش ّق ْيها :أفعال القول
مدونة عشوائ ّية لألفعال الواصفة املدرجة ملسانيد
وأفعال الرأي؛ وذلك باعتامد ّ
يب القديم ،باعتبار أنّه ينطلق
لغة البورصة .وليس هذا العمل منب ّت ًا عن النحو العر ّ
يتم الوصف
من «أفعال القلوب»؛ وهو إىل ذلك منفتح عىل اللسان ّيات احلديثة ،إذ ّ
والتحليل يف إطار نظر ّية النحو املعجم؛ وعىل أساس حتديد اخلصائص الرتكيب ّية
بتفرد ّ
كل فعل من حيث السلوك
النحوي .وي َعدّ
ّ
والدالل ّية لألفعال ،واالعتداد ّ
التوس ُع يف قوائم أفعال التواصل عن طريق إدراج أفعال طرق القول وأفعال
ّ
أهم إضافات هذا العمل ،بام يتيحه من إمكان ّية مواصلة البحث
الشكر والتهنئة من ّ
والتعمق فيه.
ّ

الكلامت املفاتيح

النحو املعجم ،اخلصائص الرتكيب ّية والدالل ّية ،األفعال الواصفة ،أفعال
التواصل ،أفعال القلوب ،أفعال القول ،أفعال الرأي ،أفعال طرق القول ،أفعال
الشكر والتهنئة.
Abstract:
This paper aims to build a taxonomy for a class of verbs including both locutionary verbs and verbs of opinion. Most of the
* -اجلامعة التونس ّية.
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verbs analyzed are selected from an arbitrary corpus, related to
the metalanguage discourse of the stock exchange. Classical
Arabic grammar is also involved, since “qulu:b verbs (i.e. heart/
abstract perception verbs) are considered as a class among others. Lexicon-grammar theory provides the theoretical frame to
our description. Extending the class of verbs of communication
has been one of our main interests. This was achieved by proposing two sublists: ways of speaking verbs, and verbs of thanks
and congratulation.
KEYWORDS:
Lexicon-grammar, syntaxico-semantic properties, metalanguage, verbs of communication, abstract perception verbs,
speaking verbs, opinion verbs, ways of speaking verbs, verbs of
thanks and congratulation.

قائمة في الرموز والمختصرات المعتمدة

 اجلملة غري مقبولة:

*

 اجلملة عليها احرتاز يف القبول:

؟

 وهي أقرب إىل عدم القبول، اجلملة عليها احرتاز شديد:

*؟

 مجلة:

ج

 فعل:

ف

 عامل:

ع
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ا

 :موضوع العامل

ا

0

األول يف موقع الفاعل
 :املوضوع/املعمول ّ

ا

1

 :املوضوع/املعمول الواقع فضلة أوىل

ا

2

 :املوضوع /الواقع فضلة ثانية

ع ا On

 :عامل متط ّلب ملوضوع واحد من األسامء

ع اا Onn

ملوضوعي من األسامء
 :عامل متط ّلب
ْ

ع ااا Onnn

 :عامل متط ّلب لثالث موضوعات من األسامء

ع ا ع Ono

 :عامل متط ّلب ملوضوعي ،أحدمها اسم جامد واآلخر عامل

 Oooع

عع

 :عامل متط ّلب ملوضوعي عاملي

مق

 :مقابل

Ω

ّ :
كل متتالية من الفضالت

E

 :عنرص فارغ

+

 :عالمة إمكان ترد بي البدائل اجلدول ّية

=

 :تكافؤ الرتكيبي من قبيل ما ينشأ عند التحويل إىل االسم

<>
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المقدمة
ّ

النحوي ،قديمه وحديثه ،ألنّه يتيح انتظام العنارص
التصنيف من لوازم الدرس
ّ
يب
تيس وصفها .وال خيلو النحو العر ّ
اللغو ّية ذات اخلصائص املشرتكة يف مقوالتّ ،
من دالئل تكشف نزوعه إىل التصنيف وعىل االستفادة من جدواه يف استنباط القواعد
واالستثناءات لغايات علم ّية وتعليم ّية .من هذا املنطلق ،ارتأينا االستفادة ممّا بلغته
يب
اللسان ّيات احلديثة يف جمال التصنيف ،يف غري قطيعة إيبستيمولوج ّية مع النحو العر ّ
القديم .ويف هذا اإلطار يندرج ما نقرتحه من جتويد النظر فيام ورد جمم ً
ال يف الرتاث
يب حتت عنوان «أفعال القلوب» ،املعروفة أيض ًا بأفعال اليقي والظ ّن أو
النحوي العر ّ
ّ

الرجحان؛ وقد أفىض «زعمنا» إىل إمكان ّية إدراجها يف صنف أفعال التواصل ver-

 bes de communicationاملستوعبة ألفعال القول  verbes de paroleوأفعال

الرأي  ،verbes d’opinionوإىل إمكان ّية إغناء قوائمها بام «يشاكلـ»ها يف السلوك
شك فيه هو ّ
وتلمس تعدّ د معانيها بحسب سياقات ورودها .وممّا ال ّ
أهم
ّ
أن ّ
النحويّ ،
ما تُتناول به األفعال وخمتلف متع ّلقاهتا لسان ّي ًا ،إنّام هي اخلصائص الرتكيب ّية الدالل ّية
املتواشجة ،بحكم عدم الفصل بينها ،يف إطار نظر ّية النحو املعجم théorie du lex-

 ique grammaireالتي نستند إليها يف حتليل املعطيات املتع ّينة؛ وهي نظر ّية لسان ّية
سليلة أنحاء س .ز .هاريس  S. Z. Harrisالتحويل ّية التوزيع ّية (،)1991-1964

مؤسسها موريس قروس  ،Maurice Grossضمن التطبيقات التي
وتقوم ،حسب ّ
ُجترى عىل اللغة الفرنس ّية (منذ  )1975داخل خمرب اآلل ّية التوثيق ّية واللسان ّية L.A.D.L

األول ّية/البسيطة هي الوحدة
(جامعة باريس ،)7عىل مبدإ تكون بمقتضاه اجلملة ّ
َ
املدخل للمعجم ،وليس اللفظ املفرد كام
ثم
الدنيا للمعنى والتحليل
اللساين؛ ومن ّ
ّ
أن اللفظ ال يقبل الرتكّب مع لفظ آخر اعتباط ًا؛ ومن َث ّمّ ،
هو مألوف .عىل ّ
فإن مجيع
مكونات الكالم ،بام يف ذلك أفعال التواصل التي تعنينا ،إنّام ختضع لقيود االنتقاء
ّ
ُ
استعاملا
والتوارد  ،contraintes de sélection et de cooccurenceفيستقيم
الكالمي.
وتتحدّ د وظيفتُها يف النسيج
ّ

وحرص ًا منّا عىل ضامن درجة من االنسجام ،ومتهيد ًا الستخالص بعض النتائج،
هـ  -يناير 2019
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ستكون أمثلتنا عموم ًا من إحدى لغات االختصاص ،هي لغة البورصة ،دون أن
يمنعنا ذلك من إيراد أمثلة من حقول دالل ّية أخرى.
ويقوم عملنا عىل ثالثة عنارص كربى:

جماالت ورودها؛ وفيه
 ّأولا :دواعي حتليل أفعال التواصل ،طبيع ُة هذه األفعال،ُ
مكونات تراكيبها (املسانيد ومعموالهتا
نتناول بنية هذه الفئة من األفعال ،بوصف ّ
من فاعلي ومفعولي).
التوسع يف أفعال التواصل؛ نورد فيه أفعال طرق القول وأفعال الشكر
 ثانيها:ّ
والتهنئة.
متفرقات الستكامل املالحظات.
 -ثالثهاّ :

جماالت ورودها
 .1أفعـال التواصـل :دواعي حتليلها ،طبيعتُها،
ُ
سننظر يف أفعال التواصل

[]1

 ،verbes de communicationوتشمل ،كام

أسلفنا ،أفعال القول  ،verbes de paroleوأفعال الرأي [verbes d’opinion ]2؛

إدراج مضامي القول؛
ومن مها ّمها ،بام هي من األفعال الواصفة ،métalangue
ُ
ُ
محول/مسانيد  predicatsلغة البورصة ،عىل سبيل املثال،
بمعنى أن تكون
ٍ
غري ّأول ّية ( arguments non élémentairesأي مقتضية
موضوعات/معموالت َ
بدورها ملعموالت) لا:

( )1قال املدير العا ّم ملؤسسة رشكة انرتميديا ّ
حتسنـ ًا
إن االقتصاد
العاملي لن يشهد ّ
ّ
[]3
قبل العام 2011
( )2يتو ّقع االقتصاد ّيون انخفاض معدّ ل االستهالك بأمريكا

[]4

عىل أنّه يوجد سبب عا ّم يدعونا إىل النظر يف أفعال التواصل هذه ،ويتم ّثل يف
اعتبار اللسان ّيات قيا َم العامل « opérateurأقول» عىل رأس ّ
كل خطاب؛ وهذا
ِ
َ
واملحدث للوظائف/
األصيل
العامل
يب [ ]5الذي يعترب املتك ِّل َم
ضمني يف النحو العر ّ
ّ
ّ

املعاين النحو ّية ،من فاعل ّية ومفعول ّية وإضافة؛ يقول االسرتباذي يف هذا السياق:
ِ
«فاملوجد كام ذكرنا لذه املعاين هو املتك ّلم ،واآللة :العامل ،وحم ّلها االسم ،وكذا
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ِ
كأنا هي املوجدة
املوجد لعالمات املعاين هو املتك ّلم ،لك ّن النحاة جعلوا اآللة ّ
سميت اآلالت عوامل» []6؛ وحيتمل ذلك
للمعاين ولعالماهتا كام تقدّ م ،فلهذا ّ
ِ
اختصارا/حذف ًا لفعل اإلنجاز «أقول/أورد» عىل لسان حمدث املعاين؛ ّ
وكل كالم
هو يف موقع مفعول القول .كام ُي َعدّ زمن تل ّفظ املتك ّلم عموم ًا ركيزة تقسيم الزمن؛
يقول السريايف« :اعلم ّ
يقسم الفعل عىل ثالثة أزمنة ماض
أن سيبويه ومن نحا نحوه ّ
ومستقبل وكائن يف وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه اآلن ،الفاصل بي ما
مىض ويمىضّ ]...[ .
صح اإلخبار عن حدوثه يف زمان بعد زمان حدوثه
فكل فعل ّ
فهو فعل ماض ،والفعل املستقبل هو الذي حيدّ ث عن وجوده يف زمان مل يكن فيه وال
[]7
اللساين العا ّم بام هو عامل
كرر «هاريس» احلديث عن العامل
قبله»  .ومن ناحيتهّ ،
ّ
خاصة يف معرض تناوله ألكثر العوامل عرضة لالختصار/
ميتالغوي/واصف،
ّ
ّ
احلذف ،بحكم اتّساع طيف ورودها وانتقائها؛ وممّا يقوله يف هذا الصددI say « :

(أقول) أو ( I say to youأقول لك) يمكنها أن ترد بالطبع يف ّ
كل مجلة ،كام ّ
أن I

( ask youأسألك) ( I request youأطلب منك) يمكنها أن ترد يف الكثري جدّ ًا
ميتالغوي حمدّ د بدرجة
اعتباري
[من اجلمل]؛ وتوجد أيض ًا عوامل أخرى بوضع
ّ
ّ
ّ
أقل (( knowعرف) ( thinkفكّر  /ظ ّن)( wonder ،تساءل))» [.]8
«إن ّ
وممّا يقوله أيض ًاّ :
نص هو واقع حتت عامل
نص أو مقطع من ّ
كل عامل يف ّ

آخر ،وهكذا إىل العامل من أعىل مستوى ( Je )vous( disأقول (لك)) أو ما يتكافأ
معه باعتباره إنجاز ّي ًا» [.]9

وقد دعانا السبب املبارش إىل القيام بجرد لفئات الكلامت (أفعاالً وأسامء:
عوامل/مسانيد وموضوعات/معموالت) املتع ّلقة بأفعال التواصل انطالق ًا من
ع ّينة عشوائ ّية []10؛ ومن مجلة ما الحظناه هو ّ
أن هذه األفعال تشتمل عىل خاص ّيات
ال يف اللغة العا ّمةّ ،
املعجمي؛ فهي ،وإن كانت مندرجة أص ً
فإن
عىل مستوى االنتقاء
ّ
إدراجها إلحدى لغات االختصاص يتحدّ د عند انتقائها يف موضع ا/0الفاعل اس ًام
حيمل سمة <عاقل> ،وحتديد ًا من طبقة/جمال >وظيفة< .ففي لغة البورصة ،ويف
تصح (:)2
رضب من االتّساقّ ،
يتو ّقع االقتصاد ّيون انخفاض معدّ ل االستهالك بأمريكا
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تصح مجلة:
وال ّ

اجلوي انخفاض معدّ ل االستهالك بأمريكا
* يتو ّقع علامء الرصد ّ

الطب مث ً
ال مجلة:
تصح يف جمال
ّ
كام ّ

الصحة العامل ّية استفحال اإلصابة بفريوس AH1N1
يتو ّقع األط ّباء يف من ّظمة
ّ

يصح القول:
وال ّ

* يتو ّقع املح ّللون املال ّيون استفحال اإلصابة بفريوس AH1N1

ٍ
حامل لسمة <عاقل> ،حيتاج إىل
واحلديث عن ا/0فاعل ألفعال التواصل
تدقيق؛ ذلك أنّنا مل نصادف يف ع ّينتنا اس ًام من فئة املستثمرين واحلرفاء واملسامهي؛
فهؤالء ال تصـدر وال تنقل عنهم عموم ًا أقوال ،وإن كان ُيتك ّلم عنهم من حيث
اإلقبال والرتاجع يف التعامالت ،ومن حيث جني األرباح ،واإلحجام عن البيع
والرشاء؛ وحتّى من حيث ما ينتاهبم من مشاعر القلق أو االرتياح ،بحسب مردود
استثامراهتم؛ وقد ال نُعدم مج ً
ال من قبيل:

ختوفهم) من أداء أسهمهم
(عرب  +أعرب) املستثمرون عن (قلقهم  +ارتياحهم ّ +
ّ

وال خيفى ّ
البوريص اخلالص ،املتع ّلق بحركة
أن اجلملة ليست من اخلطاب
ّ
املؤرشات؛ وقل اليشء نفسه عن املضاربي الذين يظهرون من خالل أعاملم ال
ّ
أقوالم .ونقدّ ر ّ
أن من لغات االختصاص ما يتوافق وما ال يتوافق مع لغة البورصة
يف هذه النقطة بالذات؛ ففي لغة الرياضة مثالً ،وحتديد ًا يف تقليد االستجوابات،
الطب ،فتُستبعد عموم ًا أقوال املرىض وأقوال
تُنقل ترصحيات الالعبي .أ ّما يف لغة
ّ
اإلطار ْين الط ّب ّي وشبه الط ّب ّي ،لتنوب عنها العمل ّيات الط ّب ّية الشائعة ،كام يف:
حمري ًا
(أظهر  +يظهر) (التحليل  +الكشف بـ (الصدى  +الرني
املغناطييس  )...أمر ًا ّ
ّ

وسط ًا بي هذا وذاك ،إذ ال تغيب أصوات املتقاضي متام ًا
وتبقى لغة القانون َ
حي يستشهد هبا موكّلوهم .ومن املفارقة أن نتحدّ ث عن أفعال التواصل يف لغة
املؤرشات بفضلة هبا أرقام وفضلة ال
تغري أوضاع ّ
البورصة ،بينام اإلخبار عن نتيجة ّ
جمرد ًا من مصدر املعلومة ،رغم وجود جهة تضبط
أرقام فيها يكاد يرد ،بصفة مطلقةّ ،
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احتساب النتائج؛ فال جمال ملصادفة مجلة من قبيل:

القيايس
مؤرش نيكاي
أعلن (ت) (القائم عىل بورصة  +بورصة) طوكيو :تراجع ّ
ّ
بنحو  %0,84بفعل انخفاض الصادرات
مق

مؤرش نيكاي
القيايس بنحو  %0,84بفعل انخفاض الصادرات
تراجع ّ
ّ

ولعل غياب املصدر ّ
ّ
أقل تواتر ًا يف جماالت دالل ّية أخرى ،فنحن نصادف عىل
سبيل املثال:

ذكرت مصلحة األرصاد اجلو ّية ّ
أن احلرارة (تراجعت  +سترتاجع) بنحو 3
درجات

االقتصادي
وال ينطبق غياب املصدر عن اإلعالم بأوضاع السوق املال ّية والشأن
ّ
عموم ًا ،من ذلك مثالً:

قالت وكالة أنباء اإلمارت ّ
يب أصدر قانون ًا لتنظيم القطاع
إن حاكم إمارة د ّ
[]11
العقاري
ّ
قالت رشكة جنرال موتورز ّإنا منيت بانخفاض أكرب من املتو ّقع
حتدّ ث الرئيس احلريري قائالً :لدينا مديون ّية كبرية

[]12

مثل هذه االختالفات جتعل من أفعال التواصل جمال اختصاص داخل لغات
االختصاص.
 1.1بنية أفعال التواصل

سنجيز ألنفسنا اعتامد أفعال القول باعتبار «قال» ُأ ّم أفعال التواصل ،ومن
خصائص أفعال القول دخولا يف البنية القاعد ّية
ف ا( 0حرف) ا(( 2حرف) أن ج) ا:1

إن احلكمة يف تنويع ّ
قال اخلبري للمستثمرين ّ
سالت استثامراهتم
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

وفيها «ا »0و«ا »2من <العاقل> ،و»أن ج «الفضل ُة مجل ًة  complétiveأو

الفضل ُة مصدر ًا  ،infinitiveبام ُمها من التنويعـات التوليف ّيـة variantes com-

]13[ binatoires؛ وقد يطال االختصار الفضلة «ا .»2ويف حاالت ُينقل املقول دون
واصالت فيام يعرف بـ»األسلوب املبارش» ،كام يف مثالنا؛ وهذه الفئة من األفعال
أفعال ٍ
ِ
َ
الرتكيبي،
قول تلك التي ال تستجيب لذا احلدّ
مدرجة للجمل املركّبة؛ وال ُت َعدّ
ّ
من ذلك مثالً« :تك ّلم»« ،رتّل»« ،رافع» [« ،]14لج»« ،حاور» ...،ممّا يعني ّ
أن مصطلح
«قول» ال يغ ّطي تصنيف ًا دالل ّي ًا ،وإنّام تصنيف ًا تركيب ّي ًا؛ إالّ ّ
أن من اللسان ّيي املشتغلي
يف إطار نظر ّية النحو املعجم ،وبالتحديد «جاكلي جريي-شنايدر» ()103 :1994
َ ،Jacqueline Giry-Schneiderمن َيلفت االنتباه إىل رضورة االهتامم بالفضالت
االسم ّية يف موقع «ا ،»1وهي فضالت أمهلتها تقريب ًا معظم الدراسات اللسان ّية،
لرتكيزها عموم ًا عىل الفضلة مجل ًة ،وعىل دور أفعال القول الدال ّيل ،بام هي أفعال
املجرد/غري
إنجاز ّية verbes performatifs؛ عىل أن يكون االسم يف موقع ا 1من ّ
املحسوس ،إذ ليس «أودع» مث ً
ال فعل قول يف:
عمرا وثيقة
( )1أودع زيد ً

بينام هو كذلك يف:

رس ًا
( )2أودع زيد ً
عمرا ّ

وباعتبار هذين املثالي ،ترى «ناتايل كوبالر» ( Nathalie Kübler )1994أنّه
حلد ّية ألفعال القول أن توضع يف توافق مع اخلصيصة احلدّ ية
«يمكن للخصيصة ا َ

ألفعال «املنح» [= ما ُيذكر فيها املستفيد]  verbes datifsالتي ال ختتلف عنها إالّ
بطبيعة الفضلة يف ( N1ا)1؛ فبالنسبة إىل أفعال القول ،يتع ّلق األمر بالفضلة مجل ًة،
اسمي من اجلامد/املحسوس عىل
وبالنسبة إىل أفعال «املنح» يتع ّلق األمر بمفعول به
ّ

ال ُعموم [.]15

نشري يف هذا السياق إىل ّ
أن من أفعال القول ما ينتقي الفضلة مجل ًة من فئة اخلطاب،
الفئتي كام تب ّينه
ومن األفعال ما ينتقيها من فئة األحداث ،ومن األفعال ما ينتقي
ْ
اجلمل عىل التوايل:
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(إن ّ +
(( )3قال  +مهس) اخلبري املا ّيل ّ
أن) أحوال السوق مرت ّدية
(( )4أفاد  +أخرب) اخلبري املا ّيل (بـ  +عن) تر ّدي أحوال السوق

( )5أكّد اخلبري املا ّيل ّ
(أن أحوال السوق مرت ّدية  +تر ّدي أحوال السوق)

وال تقبل األفعال املدرجة للخطاب فضلة اآللة :]16[ complément instrumental

(إن ّ +
*(‘( )3قال  +مهس) اخلبري املا ّيل هبذه الوثيقة ّ
أن) أحوال السوق مرت ّدية
فيام تقبلها األفعال املنتقية للفضلة من فئة األحداث:

(‘( )4أفاد  +أخرب) اخلبري املا ّيل هبذه الوثيقة (بـ  +عن) تر ّدي أحوال السوق
ويف حاالت تكون الفضلة االسم ّية مستق ّلة عن الفضلة مجل ًة:

( )6رشح لنا املح ّلل املا ّيل ّ
أن السوق ليست عىل ما يرام

( )7رشح لنا املح ّلل املايل أحوال السوق املال ّية

ففي ( ،)6نحن بإزاء مضمون الرسالة ،بينام يف ( )7نحن بإزاء ما يشكّل موضوع
الرشح ،والفعل «رشح» يف (ٌ )7
عادي بفضلة مالبسة ،وليس بالرضورة فع ً
ال
فعل
ّ
من أفعال القول.

ويفتح الرتكيز عىل الفضلة االسم ّية باب التساؤل عن طبيعتها ،أهي محل ّية/
إسناد ّية أم ال؟ ،ويف حال اإلجياب ،تذهب جريي-شنايدر ( )1994إىل ّ
أن العامد

يوزع «دوين لوبوزان» ( Denis Lepesant )2007أسامء
هو الفعل «قال»؛ فيام ّ

العالمات اللسان ّية  noms de signes linguistiquesمثل «كلمة»« ،مجلة»،

«نص»« ،خطاب» ...،إىل محل ّية وغري محل ّية ،فاحلمل ّية هي التي لا خصائص جه ّية as-
ّ

واملعرفات والتكمالت
تتجسم يف انسجام احلمل مع عدد من احلمول
،pectuelle
ّ
ّ
شفوي
(اجله ّية أو الزمان ّية)؛ يقول« :وحدها أسامء العالمات اللسان ّية ذات استعامل
ّ
لا خصائص جه ّية (( un discours interrompuخطاب مقطوع)un discours ،

( ) de 3 heuresخطاب من  3ساعات))؛ والبق ّية يف رأينا ليست لا خصائص
جه ّية .نستنتج من ذلك ّ
أن أسامء العالمات اللسان ّية بام يف ذلك ما ينضوي حتت
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

االسم ( parolesأقوال) هي باألساس غري محل ّية؛ وهو ما ال تذهب إليه جريي-

شنايدر ( 1981و  ،)1994فتستنتج ،منطق ّيا ويف ضوء اعتبارها أقواال ،paroles

اس ًام محل ّي ًاّ ،
أن ( direقال) فعل عامد» [ .]17وليس بعيد ًا عن هذا ما يذهب إليه موريس
قروس ( )1999من اعتبار األفعال اإلنجاز ّية ،دالل ّي ًا ،ثانو ّية []18؛ ويف العرب ّية ،تكون
خاصة إذا أحالت عىل «وعاء» موضوع القول أو غرضه:
الفضلة االسم ّية محل ّيةّ ،
قال ُأمدوحة = مدح

و«القول» هنا بمعنى اإلنشاء واإلبداع»؛ ويشرتك «قال» مع أفعال من قبيل
«أنبأ»« ،أخرب»« ،أعلم»« ،أفاد»« ،أبلغ» يف أداء معنى اإلعالم؛ ويرى موريس قروس
َ
(ّ )30 :1981
اجلمل من نحو:
أن
(تفيد  +تُعلم) هذه الوثيقة (بـ) الكثري عن اخل ّطة االقتصاد ّية لتدارك الوضع
ٌ
أشكال جعل ّية جلمل من قبيل:
هي

الكثري عن اخل ّطة االقتصادية
املهتمون من [خالل] هذه الوثيقة
(يفيد َ +يعلم)
ّ
َ
لتدارك الوضع

ويف احلقيقةّ ،
فإن التأويالت املتع ّلقة بـالفعل «قال» إنّام حتدّ دها أنواع فضالته
االسم ّية:
قال سخافات :أصدر أقواالً

قال موضوع االمتحان :أعطى معلومة

عرب عن شعور أو ن ّية
قال (شكواه  +برناجمه)ّ :

و ُيؤ ّدى هذا التأويل عىل وجه أفضل بتنويعات «قال» التعبري ّية مثل الفعل ّ
«بث»
والفعل «رصخ»:
ّ
(بث  +رصخ) اخلارس ( + Eبـِ)شكواه

ّ
*(بث  +رصخ) اخلارس ( + Eبـِ)شكوى غريه

وللفعل «رصخ» استعامالن منفصالن،
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استعامل الفعل ِ
ُ
املدرج للخطاب:
-

رصخ املستثمر أنّه غري حمظوظ يف اآلونة األخرية

أي قيد عىل مضمون أقوال ا/ 0الفاعل
دون تسجيل ّ

ٌ
استعامل بالفضلة املالبِسة ،املع ِّينة لشعور أو حالة من حاالت الوعي ،مثل
ٍ
«عرب»« ،أذاع»« ،صاغ».
االقتناع واليقي والرأي؛ وهي نفس فضالت أفعال مثل ّ
فس هذا التحليل رضورة عودة الضمري عىل الفاعل ،كام هو احلال بالنسبة إىل
و ُي ِّ
األفعال املتع ّلقة بإظهار شعور أو حالة ،وهو شبيه باألفعال الدا ّلة عىل النفي واحلجب
املوافقة له ،مثل «نفى»« ،كتم»:
(رصخ  +كتم) املستثمر استياءه

مكونات التراكيب بأفعال التواصل
 2.1وصف
ّ

تسمح الع ّينة التي اعتمدناها للنظر يف خصائص أفعال التواصل (للغة البورصة)
ختص األوىل احلمول/املسانيد الفعل ّية
مكونات من أربع فئاتّ ،
باحلديث عن ّ
األول يف موقع ا ،0والثالثة الفضلة يف موقع
خاصة ،والثانية املوضوع/املعمول ّ
ّ
فتخص الفضلة يف
ا 1بالواصلة أو دونا ،وتتع ّلق بمضمون التواصل ،أ ّما الرابعة
ّ
موقع ا ،2وتتع ّلق ،إ ّما بـ «الوعاء» الناقل ملضمون التواصل ،مثل «يف ترصيح»،
«يف بيان» ...أو باملخاطب ،مثل «للصحف ّيي»« ،لرويرتز»  ،...أو بالظرف ،مثل
النحوي ألفعال التواصل
صحفي» ...،ممّا ينتج عنه اختالف يف السلوك
«يف مؤمتر
ّ
ّ
املتصدّ رة للرتاكيب.

 .1.2.1محول/مسانيد التواصل

التوسع ،لكنّه
لقد ارتأينا أن ندرجها حسب معانيها يف جدول نميل فيه إىل بعض
ّ
ّ
يظل غري مستوف للمعطيات ،ال أفق ّي ًا وال عمود ّي ًا:
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

القول
و
الزعم

اإلظهار االعتقاد
و
و
التفسري اليقي

ّ
الشك
و
التو ّقع

القبول اإلغراء الشكر
و
و
و
الرفض التحذير التهنئة

اإلذن
و
املنع

ثمن
ّ
أثنى
شكر
قدّ ر
هنّأ

أذن
أهل
ّ
أباح
جوز
ّ
أجاز
حرم
ّ
أحلّ
خول
ّ
ّ
رخص
ر ّد
صدّ
أقىص
ك ّلف
مكّن
منع
نى
أوكل

احتمل أكّد عىل
تبنّى
ّأول
ا ّدعى
استبعد
خت ّيل
تبي
ّبي
ذكر
ّ
جتاوب
مخن
جزم
رشح
أذاع
ّ
جارى
رجح
ذهب
أظهر
روج
ّ
ّ
تر ّقب دحض
إىل
ع ّلل
زعم
د ّعم
ارتقب
رأى
فس
أشاع
ّ
ّ
رحب
استبق
راهن
فك
أشهر
ّ
رصح (الشفرة) عىل استرشف رفض
ّ
ّ
ساند
شك
أضاف كشف س ّلم بـ
شكّك صادق
شهد
وضح
أعرب
ّ
عىل
تشوف
اعترب
أوضح
أعلن
ّ
تط ّلع اعرتض
اعتقد
أفصح
فنّد
قرأ
فكّر يف
أفاد
ّ
كذب
تكهن
قدّ ر
قال
ّ
تنصل
اقتنع بـ مال إىل
أكّد
ّ
نفى
تن ّبأ بـ
قال بـ
وافق
انتظر
وجد
عىل
تو ّقع
أيقن
تي ّقن

برش
ّ
ح ّبب
ّ
حث
ّ
حذر
حض
ّ
ز ّين
شجع
ّ
شوه
ّ
عرض
أغرى
أقنع
كره
ّ
لفت
(النظر)
َ
ن ّبه
أنذر
نصح
هدّ د
تو ّعد
أوعز

األمر
االعتذار
و
النهي
أمر
طلب
ك ّلف
أنكر
نى

حتجج
ّ
اعتذر
ّ
تعذر
تع ّلل

ذكرنا ّ
جتسم ذلك يف تصدّ ره قائمة االستعامل
أن «قال» هو أ ّم أفعال التواصل ،وقد ّ
يف الع ّينة املعتمـدة ،وجاء مسنـد ًا إىل األشخـاص بنسبة أرفع من إسنـاده إىل اليئـات
مرة)؛ ويليه فعل
املؤسسات املسؤولة ،وك ّلها من العاقل
مرة مقابل ّ 12
اجلامعي (ّ 19
ّ
أو ّ
«أضاف» املشاع بي خمتلف مصادر التواصل ،من أشخاص وهيئات ووكاالت أنباء
وصحف ،...يرد هذا الفعل معطوف ًا ،ومن القيود عىل فاعله من غري األسامء األعالم
معرفا بـ «الـ» العهد ّية؛ وينطبق هذا عىل ّ
كل أفعال التواصل املعطوفة:
أن يكون ّ
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* وأضاف (تقرير +مسؤول) مق وأضاف (التقرير +املسؤول)

الفعلي املذكورين ،وأغلب ما يسند إىل اليئات واملن ّظامت
ويأيت «أعلن» بعد
ْ
وحتّى البلدان ،لصبغة «القرار» يف مضمون التواصل املقرتن به؛ وتنتقي األفعال
من قبيل «أوضح»« ،أظهر»« ،كشف» ...ا/0فاع ً
ال (نحو ّي ًا) من قبيل «التقرير»،
«الدراسة»« ،البيان»« ،آخر األرقام»« ،آخر اإلحصائ ّيات» ،...وال ينتقي «أظهر»
عادة ا 0من قبيل «وكالة األنباء» أو اسم علم لبلد من البلدان ،وتكاد تكون
املتنوع بداهة.
االنتقاءات ال متناهية لتع ّلقها باالستعامل ّ

وكام ذكرنا ّ
فإن مجيع هذه األفعال ليست ممّا نصادفه يف لغة البورصة ،من ذلك مث ً
ال
ّ
أن «وجد» ي ّطرد استعامله يف ميدان له عالقة بالتجارب ،حس ّية كانت أو نفس ّية ،أ ّما
«توهم» …،فال ت ّطرد يف لغة
األفعال ذات الداللة املستهجنة مثل «ا ّدعى»« ،زعم»ّ ،
مؤسسات
فإنا تكون مسندة إىل هيئات أو من ّظامت أو ّ
البورصة؛ وإن هي ظهرتّ ،
أو أفرد مبهمي ،من قبيل «خبري بنكي»« ،مسؤول كبري يف رشكة» «،مسؤول رفيع
املستوى ال يريد الكشف عن اسمه» ،وذلك إلخفاء مسؤول ّية أشخاص حمدّ دين
بفعيل
السيايس؛ وفيام يتع ّلق
عن بعض املواقف والقرارات ،كام هو الشأن يف املجال
ْ
ّ
«املذهبي» الذي ي ّطرد استعامله
الرأي« :قال بـ» ،و«ذهب إىل» ،فهام أقرب إىل القول
ّ
يف علوم مثل الفقه و النحو ،كام يف قولنا:
و (هبذا يقول  +إىل هذا يذهب) (أبو حنيفة  +السريايف)

يسميه النحو
حيث حتيل «هذا» عىل قض ّية ترد عىل شكل مصدر أو مجلة ،وهو ما ّ
تفحص فئة أفعال القول وفئة أفعال الرأي إالّ
يب بـ «حكاية اجلمل»؛ وال يزيدنا ّ
العر ّ
يقين ًا بتجاورمها إىل درجة التداخل ،ذلك ّ
أن من يطرح فكرة (أي قوالً) هو يف ناية
األمر ُيبدي رأي ًا؛ لذلك نجد ّ
أن أفعاالً مثل «أشاع» و«أذاع» تُدرج من ناحية يف أفعال
يسوي االستعامل بي فعلي أحدمها
اال ّدعاء ،ومن ناحية أخرى يف أفعال القول؛ وقد ّ
منفي:
مثبت و اآلخر ّ
ّ
أشك = (ال أظ ّن  +ال أتو ّقع)

وهذا التقارب بي القول والرأي والذهاب (إىل) ممّا نلمسه يف اللغة املتداولة/
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

اللهجة؛ إذ نسمع مثالً« :فكري/عقيل يقول يل كذا»؛ و»ال ترتك ّن ففكرك يذهب/
إضايف ملعاجلة أفعال الرأي مع أو حتّى ضمن أفعال
ربر
ّ
يميش إىل بعيد» .ويف هذا م ّ
يب القديم
القول .ومن األد ّلة عىل االسرتسال بي أفعال القلوب يف النحو العر ّ
وأفعال الرأي ،ما أورده ابن منظور (لسان العرب ،ج  )169 :12 -11حول التعبري
الفراء يف قوله تعاىلّ :
«إن يف ذلك لذكرى ملن كان له
بالقلب عن العقل؛ يقول« :قال ّ
الفراء :وجائز يف العرب ّية أن تقول :ما لك
قلب» (سورة ق ،اآلية  )37أي عقل؛ قال ّ
قلب ،ما قلبك معك ،وأين ذهب قلبك؟ أي أين ذهب عقلك؟ وقال غريه :ملن كان
تفهم وتد ّبر».
له قلب ،أي ّ

وقد ينرصف الفعل من أفعال التواصل عن معناه الذي ُوضع له ،فيتساوى مع
فعل مل يكن مرادف ًا له يف األصل ،كام حصل مع «اعتقد» (الذي هو من العقيدة)
خاص ًا بلغة البورصة يف
و»ظ ّن» ،فقد أصبحنا نستعملهام دون متييز ،وليس هذا
ّ
يفرقون بي ( croireظ ّن) و ( penserفكّر) ،ويف
العرب ّية ،ففي الفرنس ّية أيض ًا ال ّ

ّ
ولعل لغة
يفرقون بي ( to believeاعتقد) و ( to thinkفكّر)؛
اإلنجليز ّية ال ّ
البورصة عندنا متأ ّثرة بلغة البورصة عندهم؛ وقد تب ّينّا من جردنا ألفعال التواصل
أن معنى االستباق غائب يف لغة البورصة؛ بام ّ
ّ
بسها
أن حركة املؤرشات التبوح عادة ّ
مسبق ًا إذ ُيستبعد متام ًا أن نصادف مج ً
ال من قبيل:
جيزم خبري ما ّيل ّ
األملاين سيهوي بعد شهر
مؤرش داكس
بأن ّ
ّ

وختضع الرتاكيب بأفعال التواصل لالختصار الذي يطال الفعل نفسه متبوع ًا
باملوصول «ما» عندما تنوب عنه عبارات من قبيل ِ
«و ْفق» « ،بحسب»:
املحاصيل الزراع ّية يف اليمن عرضة خلطر اجلراد بحسب من ّظمة الفاو
كام يطال االختصار ا:0

تعزز االستثامر يف الذهب
اإلشارة إىل هتاوي قيمة الدوالر ّ

 (إشارة بعضهم  +أشار بعضهم) إىل (ّ + Eتعزز
أن) هتاوي قيمة الدوالر ّ
االستثامر يف الذهب
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االسمي حلمول التواصل ،يوجد احلمل بالصفة:
وإىل جانب الشكل
ّ

ظ ّلت اجلهة املسؤولة صامتة حول أسباب تع ّطل صفقة الطائرات

 (صمتت  +مل تقل  ...شيئا  +لزمت  ...الصمت) اجلهـة املسؤولـة عن سببتع ّطل صفقة الطائرات

املبني لغري
تترصف أفعال التواصل عىل النحو ذاته من جهة التحويل إىل
وال
ّ
ّ
الفاعل ،فنحن ال نصادف يف لغة البورصة صيغة «قيل» بينام نصادف يف املايض
« ُذكر»ُ « ،أعلن» ،ويف صيغة املضارع « ُيشار إىل»؛ وال ختلو أفعال التواصل من أبعاد
جه ّية مثل جهة احلدّ ة  aspect intensifكام يف:

(ألح  +أكّد  +شدّ د) الصقعبي عىل رضورة تنويع احلافظات
ّ

عىل ّ
ّ
ينفك عن احلديث عن املوضوعات/
أن احلديث عن محول التواصل ال
خاصة منها ا0؛ من ذلك مثال ّ
أن «احلمول النفس ّية» ال تنتقي فاع ً
ال من
املعموالتّ ،

تتمحض لـ «لعاقل
غري العاقل ،وتكاد
الفردي»  ،humain individuelقولنا:
ّ
ّ
ختوفه) (يف  +عىل  +من) مردود أسهمه
أعرب املستثمر عن (أمله  +قلقه ّ +

وكذلك فيام يتع ّلق بـ ا =( 1مضمون التواصل) ال يظهره التقرير يف ترصيح
أو بيان .وهكذا فعىل ّ
كل استعامل قيود سنواصل النظر فيها من خالل بق ّية فئات
مكونات الرتاكيب.
ّ

 .2.2.1فاعل أفعال التواصل

لقد أمكننا أن نثبت ثالث فئات من ا 0ألفعال التواصل يف لغة البورصة تنضوي
حتت:
فردي> :وظيفة (مدير ،مسؤول ،خبري )...،أو اس ٍم ع َل ٍم؛
 <عاقلّ

املؤسسات (رشكة ،مرصف ،بنك ،)...،اليئات (اليئة
مجاعي>:
 <عاقلّ
ّ
العا ّمة للسوق ،)...،وكاالت األنباء (رويرتز )...،املن ّظامت (الفاو ،أوبيك)...،؛
 <النصوص> :دراسة ،تقرير ،بيان ،صحيفة ،إحصائ ّية ...،هـ  -يناير 2019
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

ويف حاالت ،تندمج الفئتان األوليان عن طريق التضايف ،كام يف:

الكويتي ّ
إن قرار ّ
فك االرتباط بالدوالر ال يكفي وحده
املركزي
قال حمافظ البنك
ّ
ّ
ّ
التضخم
خلفض معدّ الت

واألهم من هذا ك ّله مسألة االجتامع واالفرتاق عىل مستوى توزيع ا 0مع محول
ّ
«يبي»
التواصل؛ وقد أرشنا إىل بعضه ،فـ «التقرير» مثالً ،مثله مثل الشخـصّ ،
«يرصح» ،و«الشخص» ال ُيظهر عادة
و«يكشف» و«يضيف»؛ إالّ أنّه ال «يعلن» وال
ّ
مقوالً ،وإنّام انطباع ًا وإحساس ًا.

 .3.2.1الفضلة األوىل ألفعال التواصل

احلريف أو من دونه؛ ويف
تدرج هذه الفضلة إ ّما باملوصول
ّ
عىل مستوى الرتكيبَ :
هذا املستوى خيتلف سلوك بعض األفعال ،فمن األفعال ما تكون معه فضلة املصدر
تكاميل:
والفضلة مجل ًة يف توزيع
ّ
رسمي تراجع الصادرات النفط ّية
يمني
ّ
أظهر تقرير ّ

رسمي ّ
أن صادرات النفط تراجعت
يمني
ّ
 -أظهر تقرير ّ

التكاميل ،لكن بإعادة بناء الواسطة مع
ومن األفعال ما جيوز معها هذا التوزيع
ّ
الفضلة املصدر:
حصة نسبتها  %80,1لرشكة «سرييوس»
أعلنت رشكة «دايملر كرايس» ّأنا ستبيع ّ

حصة نسبتها  %80,1لرشكة «سرييوس»
أعلنت رشكة «دايملر كرايس» عن بيعها ّ
احلريف بالوقف ِ
املدرج للمقول:
ومن األفعال ما يستعيض عن املوصول
ّ

(إن ّ +
اللبناين ّ
أن) مديون ّية بالدنا كبرية
(قال  +وأضاف) املسؤول
ّ
اللبناين :مديون ّية بالدنا كبرية
 (قال  +وأضاف) املسؤولّ

أ ّما فضلة املصدر ،فهي ممتنعة متام ًا مع «أضاف» ،وممتنعة إىل حدّ ما مع «قال»؛
وال خيرج مضمـون ا 1عن تع ّلقـه بحمول املعاين الكربى حلركة ّ
املؤشـرات ،من
نمو وارتـداد
ارتفـاع وانخفاض وتذبذب واستقرار؛ وبالتغ ّيـرات االقتصاد ّيـة ،من ّ
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وعجـز؛ وبالعمل ّيات التبادل ّية ،من بيع ورشاء وتصدير وتوريد؛ وباإلجراءات
التنظيم ّية ،كإصدار القواني لتنظيم قطاع من القطاعات ،والقيام بعمل ّيات تصحيح ّية
توزع دور القائل
للسوق املال ّية ،وإعادة جدولة الديون ،وما إىل ذلك؛ وقد استوقفنا ّ
املؤسسات ،فالقائل من
بي األفراد (من مسؤولي وأصحاب قرار وخرباء) وبي ّ
عام ستقوم به هي،
عام ستقوم به الرشكة مثالً ،بينام خترب الرشكة ّ
األشخاص خيرب ّ
وكأنا بذلك صاحبة ّ
احلـل والعقد:
ّ
قالت رشكة االتّصاالت السعود ّية ّإنا ستخ ّفض أسعار املكاملات الدول ّية

ويقيض احلدس واملنطق بالتفريق بي الفاعلي احلقيق ّيي/املن ّفذين sujets

 agentifsوالفاعلي النحو ّيي.

وألفعال التواصل ،إىل جانب الفضلة مجل ًة والفضلة املصدر ّية ،فضلة من نوع
ثالث ،هي الفضلة االسم ّية ،وهي من أربعة أصناف أحصتها جريي-شنايدر:

 -1ال ترتكّب بعض أفعال التواصل مع فضلة اسم ّية ،ومنها« :أجاب»« ،طمأن»،
«اعرتض» ... ،فهي تصلح فقط إلدراج خطاب ما:
ّ
بـ(أن الفرج آت ُ +ق ْرب اخلالص))
طمأن مدير املرصف احلرفاء (* الوثيقة +

متأت من اختصار مجلة استفهام ّية،
خمفي»ٍّ ،
 -2الفضلة االسم ّية عبارة عن «سؤال ّ
ومن القيود عىل الفضلة أن تكون معرفة:
رس النجاح) يف دنيا املال واألعامل
ذكر اخلبري ّ
(الس للنجاح ّ +

رس النجاح) يف دنيا املال واألعامل)
(= ذكر اخلبري ما هو ّ
(الس ّ +

مر بنا
 -3قد تكون الفضلة االسم ّية دون عالقة مبارشة مع الفضلة مجل ًة ،وقد ّ
يف املثالي
( )6و (:)7

رشح لنا املح ّلل املا ّيل ّ
أن السوق ليست عىل ما يرام

رشح املح ّلل املا ّيل أحوال السوق
هـ  -يناير 2019
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

 -4الفضلة االسم ّية هي االسم املالبس «أقوال» أو «كلامت» والتنويعات
بتحويل الصفة إىل اسم:
قال املضارب (أقواالً سخيفة  +سخافات  +محاقات)
فس التحويل كالتايل:
و ُي ّ

قال املضارب للمستثمر أقواالً فيها سخف

احلريف «يف»]:
[تنشئة اإلضافة بحذف العامد
ّ
قال املضارب َ
أقوال ُسخف

[اختصار االسم املالبِس] «أقوال»:

(سخف ًا  +سخافات)
قال املضارب ُ

عىل أنّه ال يمكن تعميم هذه احلالة:

بنكي أقواالً فيها احتفاء بخ ّطة اإلنقاذ املقرتحة
قال خبري ّ
بنكي احتفاءات بخ ّطة اإلنقاذ املقرتحة
* قال خبري ّ

محيل ،عامده الفعل «قال»؛ وال حيدّ د احلمل مضمون
ّ
ومرة أخرى ،فاالسم «أقوال» ّ
القول بقدر ما حيدّ د لجته وموقف املتك ّلم من املخا َطب ،ويمكن تقريب «قال»
لفظي «فكرة» و»رأي» خلصيصة االقرتان اإلحا ّيل
يف هذا السياق من «طرح» مع
ْ
الفاعلي):
(بمعنى ّاحتاد
ْ
طرح املستثمر (فكرة  +فكرته * +؟ فكرة املضارب)

تصنيفي مالبِس  nom classifieur appropriéمن قبيل:
و ُيعدّ إدراج اسم
ّ
«فكرة»« ،خرب»« ،نبأ» سبي ً
ال لتجاوز عدم قبول بعض األفعال للفضلة االسم ّية:
أرس) مسؤول يف أوبيك استقرار مستوى اإلنتاج
*؟ (أبلغ  +أذاع  +غمغم ّ +
مق

أرس) مسؤول يف أوبيك (خرب  +نبأ) استقرار مستوى
(أبلغ  +أذاع  +غمغم ّ +
اإلنتاج
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لدينا كذلك:

* طرح الوزير الزائر تعزيز التجارة البين ّية

مق

طرح الوزير الزائر فكرة تعزيز التجارة البين ّية

تركيبي لالمتناع ،بام ّ
أن األفعال املذكورة تقبل فضالت
واحلال أنّه ال يوجد سبب
ّ
دون واسطة ،وكذا الشأن بالنسبة إىل «قال»:
املركزي يف دولة اإلمارات ّ
إن بالده ال تتّجه إىل الكساد
قال حمافظ البنك
ّ

[]19

املركزي يف دولة اإلمارات عدم ّاجتاه بالده إىل الكساد
* قال حمافظ البنك
ّ

بل أكثر من ذلك ،بام ّ
أن «سكت عن» معناه «مل يقل» و«نفى» معناه «قال (ال +مل+
ليس)ّ ،»...
فإن هذين الفعلي اللذين مها يف عالقة مع «قال» ليس لام نفس فضالت
«قال»:
املتوسط يف
الطبيعي املكتشف عىل ساحل البحر
* قالت إرسائيل وقوع الغاز
ّ
ّ
املياه اإلقليم ّية اللبنانية

املتوسط
الطبيعي عىل ساحل البحر
(نفت  +سكتت) إرسائيل (عن) وقوع الغاز
ّ
ّ
[]19
يف املياه اإلقليم ّية اللبنان ّية

 .4.2.1الفضلة الثانية ألفعال التواصل

أحصينا بالنسبة إىل ا 2من الع ّينة التي اعتمدناها عبارات من قبيل« :للصحف ّيي»،
مرات)؛
مرات)« ،يف ترصيح» (ّ 3
«لرويرتز»« ،يف مؤمتر صحفي»« ،يف بيان» (ّ 3
ومن بي ما يعنيـه ذلك هو ّ
أن ا 2يتـرواح بي املخاطـب العاقل ووكاالت األنبـاء،
الشفوي أو الوثيقة ،وواسطة التعديـة هي
و«الالم» هي واسطة التعدية ،وبي املقام
ّ
النحوي؛ من ذلك ّ
أن اندراج «يف
التنوع يف الفضلة ا 2أثر يف سلوكها
ّ
«يف»؛ ولذا ّ
ويتحول بذلك «قال» أو
الفعيل،
خيول التحويل إىل االستعامل
ّ
ترصيح» يف الرتكيب ّ
ّ
ما جرى جمراه إىل فعل عامد أو محل من الدرجة الثانية:
رصح قائالً:
رصح = ّ
قال يف ترصيح = ّ
هـ  -يناير 2019
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

اجلامعي> حتديد ًا؛ ورغم
وال جيوز هذا إالّ مع فاعل من <العاقل> ،و<العاقل
ّ
التقارب بي «يف ترصيح» و«يف بيان» ،إالّ ّ
أن صبغة «البيان» الوثائق ّية خيرجها من
َ
الفعيل:
التحويل إىل االستعامل
خيول
املجرد إىل املحسوس <نصوص> وال ّ
ّ
ّ
قال يف بيان = * ّبي = * قال مب ّين ًا:

أ ّما ما جييز التقريب بي الفضلة من قبيل «لوكالة األنباء» والظرف من قبيل «يف
صحفي» هو إمكان ّية اسرتداد «املتل ّقي» املحذوف «الصحف ّيي» عىل سبيل
مؤمتر
ّ
املثال يف الفضلة الظرف.
التوسع في أفعال التواصل
.2
ّ

 .1.2أفعال طرق القول

للفعل «قال» تنويعات حتصل باندماجه مع أفعال طريقة القول (verbes de

 )manière de parlerومنها «متتم»« ،مججم/جتمجم»« ،دمدم»« ،رطن»« ،زمزم»،
«رصخ»« ،غمغم»« ،نادى» (= قال منادي ًا)« ،مهس»« ،وشوش» ...،قولنا:
( )1غمغم املستثمر أنّه غري راض عن مردود أسهمه

(‹ )1قال املستثمر مغمغ ًام إنّه غري راض عن مردود أسهمه

وقد يفيض االمتزاج بي فعلي أو بي فعل وموضوع كام يف:

( )2قال زيد بالاتف إنّه سيتغ ّيب عن مداوالت اجللسة الصباحية

(‹ )2هاتف زيد أنّه سيتغ ّيب عن مداوالت اجللسة الصباح ّية

مكونات الرتكيب ،فيحتجب أحد العنرصين مثل «قال» يف ()1
تغري يف عدد ّ
إىل ّ
و«الاتف» يف ()2؛ وتندرج يف هذه الفئة جمموعة من األفعال ،هي يف األصل ويف
االستعامل عىل احلقيقة عىل البنية :ف ا ،0ممّا يسند إىل احليواناتّ ،
كل حسب الصوت
الذي يصدره « :رغا اجلمل»« ،عوى الذئب» ...،ومن هذه األفعال أيضا «زجمر»،
غرد (= قال يف تغريدة) ...،ومتتاز بيس تأويلها حتّى وإن
«أعول»« ،نقنق»« ،هدل»ّ ،
كانت غري معروفة ،إذ يكفي أن ترد يف تراكيب من قبيل:
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متحمس للرشاء
رغا املستثمر للمستشار أنّه غري
ّ

وال خيفى ّأنا مستعملة عىل املجاز ّ
ألن أصل الكالم:

متحمس للرشاء
رغا املستثمر كام يرغو اجلمل أنّه غري
ّ

ِ
املدرجة حلمول أفعال طرق القول هي عموم ًا «أرسل»« ،أصدر»،
وال ُع َمدُ
«أطلق»؛ إالّ ّ
املعمدة ال ترد متعدّ ية إىل الفضلة مجل ًة،
أن األسامء احلمل ّية يف الرتاكيب ّ
التوزيعي:
كام هو الشأن مع األفعال يف االستعامل
ّ
املؤرش
*؟ أطلق املستثمر رصخة أنّه غري راض عن مردود ّ

مق

املؤرش
رصخ املستثمر أنّه غري راض عن مردود ّ

وفضلة هذه الفئة من األفعال من ثالثة أنواع:

أسامء عالمات لسان ّية  -حسب عبارة «لوبوزان»  -مثل «كلمة»« ،مقطع»،
«نص»:...،
«مجلة»ّ ،
غمغم املستثمر (كلمة  +مجلة )...
خطاب غري منقول:

مهس اخلبري يف أذن املستثمر :الوقت م ٍ
وات لرشاء األسهم
ُ

أسامء أصلها صفات للفظ «الكالم»:

متتم املضارب (سخافات  +محاقات)...

ونذكّر ّ
بأن األسامء املشت ّقة من صفات تقبل حتلي ً
ال يعتمد اختصار االسم
التصنيفي «قول/أقوال»؛ كام تكون أفعال طرق القول عامد ًا ألسامء محل ّية من قبيل
ّ
معوضة أفعال العامد املألوفة:
الثناء والشكر والنصح واألمر والدعاء واالقرتاحّ ،
غمغم املستثمر (ثناء عىل  +دعاء لـ) مستشاره

 -قام املستثمر بـ(الثناء عىل  +الدعاء لـ) مستشاره
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

( -أثنى  +دعا) املستثمر (عىل  +لِـ) مستشاره

شتق منها اسم:
إالّ ّأنا متتنع عن أن ُي ّ
(ثناء ٍ +
* غمغم ُة ٍ
ٍ
اقرتاح)
دعاء +

وهذا ما يؤكّد صفة العامد فيها؛ هذه الفضالت هي تقريب ًا ممّا يقبله الفعل «قال»؛
لك ّن الظرف الذي حيرض مع «قال» ويكون أص ً
ال لفعل طريقة القول حيتجب:
* غمغم املستثمر أنّه غري راض مغمغ ًام.

يتعجل جني األرباح.
* هاتف املستثمر بالاتف أنّه ال ّ

ويرى موريس قروس (ّ )47-46 : 1981
أن هذه الفئات الفرع ّية ألفعال
التواصل منتجة reproductive؛ كام تو ّقف عند استعاملا – عىل احلقيقة – انطالق ًا
من أسامء تِقن ّية مثل «تليفون» (هاتف) و«برق ّية» (تلغراف):
قال مدير املرصف بـ(الـربق/برق ّية) إنّه قادم
 -أبرق مدير املرصف أنّه قادم

ُطور التكنولوجيا طرق ّ
فإنا ستكون قاعدة لبناء أفعال
ويرى أنّه عندما ت ّ
البثّ ،
تواصل جديدة؛ وبالفعل فقد حت ّقق ما اقرتحه من إمكان ّية اصطناع صيغ تستبق
/االستباقي .ومن بي ما اقرتحه
العلمي
التكنولوجيا ،أو تصلح لروايات اخليال
ّ
ّ

( computerophoneالكمبيوتروفون) و ( lacerophoneالالسريوفون).وقد
ّبرر حتليل املقرتح بامتالك ّ
«كل األفعال للخصائص النحو ّية لـ ( direقال) (املعترب

فعل تواصل وأمر) ،و[كذلك] للخصائص األخرى التي يمكن أن تكون عند
االقتضاء للفعل الالزم» []20؛ بل ذهب موريس قروس إىل اعتبار هذه الفئة الفرع ّية
منتجة ،فط ّبقها عىل أفعال التن ّقل/االنتقال ( déplacementأو احلركة mouve-
 )mentوأفعال استنساخ الوثائق؛ وباعتامد البنية:
مرصف )Ω
( N0VV0-inf Ωا 0ف ف_0غري ّ

املتع ّلقة هبا ،يثبت موريس قروس «وجود حوايل  150فع ً
بالرشطي،
ال تفي
ْ
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وتتضمن مجيعها احلدس بـ”احلركة أي االنتقال من
ونرمز إليها بـ ( V mtفحركة)،
ّ
مكان انطالق إىل مكان وصول“؛ وتشتمل طريقة تأويلها عىل معنى ( allerذهب)
[]21
متأ ّلف ًا مع معنى وجه [من أوجه] التن ّقل»
أن العرب ّية تتو ّفر عىل أفعال قول ِ
وال يفوتنا أن نشري إىل ّ
خمتزلة جلمل بالفعل «قال»
نذكر منها:
بسمل :قال باسم اهلل
محدل :قال احلمد هلل

والقوة إالّ باهلل
حوقل :قال الحول
ّ
س ّبح هلل :قال سبحان اهلل

س ّلم :قال السالم عليكم

شهد :قال أشهد أن ال إله إالّ اهلل ّ
حممدا رسول اهلل (يف التونس ّية ،عند حضور
ّ
وأن ّ
املوت أو ساعة اخلطر املحدق)
تشهد :قرأ التح ّيات الشتاملا عىل الشهادتي
ّ
النبي :قال اللهم ّ
ّ
النبي
صل عىل ّ
صىل عىل ّ

استغفر ر ّبه :قال أستغفر اهلل

استعاذ باهلل من الشيطان :قال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
«عيل لعنة اهلل»
لعن نفسه :قال ابتداءّ :

[]22

ويف العرب ّية أيض ًا أفعال قول يف عالقة ،ال مع آلة تقن ّية ،وإنّام مع عضو من ]
ٍ
«تفوه»...،؛
أعضاء[ اجلسد ،وبالتحديد
داخل يف جهاز النطق« :تشدّ ق»« ،شافه»ّ ،
املتجمدة ،يف صيغة النفي ،لدينا« :مل ينبس ببنت شفة (=مل يقل شيئ ًا)»
ومن العبارات
ّ
نتبي ّ
أن وصف أفعال القول يفرز معلومات ليست نحو ّية فقط ،من قبيل قبولا
ّ
للفضلة مجل ًة أو الفضلة االسم ّية ،ولكن دالل ّية كذلك؛ من ذلك انحصار الفاعل يف
سمة <اعاقل> .ومن شأن ورود مجل بفاعل من غري العاقل من قبيل:
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

(النص  +التقرير ّ )... +
إن االقتصاد العا ّملي مهدّ د ببلوغ مرحلة الكساد
يقول
ّ

أن تؤكّد عىل رضورة انضواء ا 0يف قائمة األسامء الدا ّلة عىل املقول أو املكتوب
من النصوص ،ومثل هذا القيد ال يسمح بجمل من قبيل:
* يقول (احلقل  +املبنى  +التس ّلق) ّ
العاملي إىل انحدار
أن االقتصاد
ّ

ويكون جمال انتقاء الفضلة من النصوص أوسع مع فاعل من العاقل:

نص ًا  +نثر ًا  +قصيدة  +بيان ًا  +اعتذار ًا)
قال الشاعر (كالم ًا ّ +
مق

نص ًا  +نثر ًا  +قصيد ًة  +بيان ًا)
* قال
(النص  +التقرير (كالم ًا ّ +
ّ

ويعود عدم القبول إىل التامثل بي الفاعل والفضلة الذي يفيض إىل نوع من
الالّمعنى؛ وقد تزداد درجة القبول بالقول:
النص عبارة عن (كالم  +قصيدة  +اعتذار )...+
ّ

يتحول ا 0من قائل إىل مقول عنه ،أي إىل
والستقامة اجلمل أيض ًا ،ينبغي أن
ّ
موضوع وتأويل:
ُيعدّ التقرير كالم ًا (يف  +حول) خماطر غسل األموال

ويف حاالت تكون الفضلة فضلة داخل ّية ،إ ّما باعتبار الفعل والفضلة:

قصد الشاعر قصيدة
ّ
املتدخل قوالً
ّ
قال

أو باعتبار الفاعل والفضلة:

قال الشاعر شعر ًا

ممّا يستوجب إطناب ًا أو إدراج بعض
التكمالت/التتامت :modifieurs
ّ
ّ
املتدخل قوالً (حسن ًا  +يرسخ يف األذهان)
قال

قال أبو العتاهية شعر ًا يف غالء األسعار
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قال الشاعر أمدوحة (*؟ + Eيف (خمرتع جهاز رصد الالل  +املتقدِّ م بخ ّطة
إنقاذ))

لك ّن الذي ر ّبام مل يرش إليه املشتغلون عىل أفعال القول هو االندماج احلاصل
بي فعل القول وموقف ناقله من القائل ،وهو ما ّ
يتجىل يف أفعال من قبيل« :أكّد»،
«ألح»: ...،
«شدّ د»ّ ،
شدّ د الوزير عىل أمه ّية (اقتحام األسواق  +اجتذاب رؤوس األموال) األجنب ّية

«فصل القول»« ،أمجل القول»« ،تناول
معمدة من قبيلّ :
وكذلك يف عبارات ّ
يتمحض للقول،
بالتفصيل» ...،ما يدعو إىل إعادة تصنيف ألفعال القول ،فمنها ما
ّ
ومنها ما هو مدخول بموقف الناقل للخطاب (تعليق ًا أو تأوي ً
ال أو انطباع ًا)؛
واملالحظ ّ
«بي»« ،أوضح» ...،وإذا
أن أفعال النوع الثاين ترد بصيغ مزيدةّ :
َ
«أول»ّ ،
«رصح» نجده قاب ً
ال للتأويل بـ« :قال ( E +بـ) رصاحة» ،حيث
نظرنا إىل فعل مثل ّ
احلمل «رصاحة» حيتمل أن يكون ظرف هيئة أو عاكس ًا لفهم ناقل القول ملا صدر
عن القائل (تعليق ًا أو تأوي ً
الفعلي «ذكر» و»ذكّر»
ال أو انطباع ًا)؛ وجتوز املقارنة بي
ْ
املجرد خالية من الظرف ومن موقف الناقل اللذين
(= قال مذكّر ًا) ،حيث صيغة
ّ
املجرد
حتملهام الصيغة املزيدة (ذكّر)؛ أ ّما عن سبب ورود الفعل «مهس» مثال بصيغة ّ
ّ
فألن الفعل ال يعكس موقف الناقل للقول
رغم قبوله التكافؤ مع« :قال هامس ًا»،
تتوسع دائرة أفعال القول ،بام أنّه يمكن
بقدر ما هو مطابق لواقع ّية احلدث؛ وهبذا ّ
التقريب بي« :عوى = قال عاوي ًا» و»ذكّر = قال مذكّر ًا»؛ وحتتاج املسألة إىل مزيد
النظر والتحقيق.
توزعها إىل أفعال منتِجة للزمن
ومن التصنيفات التي تقبلها أفعال القول أيض ًا ّ
املحصل  indicatifالذي تضطلع به أفعال اإلخبار:
َّ

ذكر املح ّللون ّ
أن االقتصاد لن يبلغ مرحلة الكساد الكبري

وأفعال منتجة للزمن املؤكّد  subjonctifاملقرتن بأفعال دا ّلة عىل الطلب:

املايل احلرفاء بـ(ّ + E
(أمر  +طالب  +نادى  +نصح  +أوىص) املستشار ّ
توخي)
احلذر من تق ّلبات السوق
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التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

عىل ّ
ُرشب معنى الطلب عند حضور بعض
أن بعض أفعال القول «املحايدة» ت َ
العنارص املعجم ّية من قبيل «رضورة»« ،جدوى»« ،أمه ّية»: ...،

(ذكر  +ذكّر) وكيل السياحة بـ(+ Eرضورة  +حتتّم) استغالل تراجع السياحة يف
بلدان الشامل

ويذكّرنا دور هذه اإلدراجات املعجم ّية يف حتويل الرتكيب من اإلخبار إىل الطلب

بدور أفعال عاملة من الصنف  Uيف تقسيم هاريس ،يف حتويل الرتاكيب من عدم
القبول إىل القبول ،من ذلك مثالً:
* أخذ مدير الرشكة يف األعذار

مق

أخذ مدير الرشكة يف (تقديم  +اخرتاع  +تلفيق) األعذار

وأكثر من ذلك ،فقد تبدو بعض األفعال املذكورة غري ذات صلة بأفعال
التواصل ،مثل «أوكل» ،إالّ ّ
«مهمة» كفيل
أن إدراج بعض األسامء املالبسة مثل
ّ
بإكساهبا (األفعال) معنى «تواصل ّي ًا»:
مهمة) توزيع األرباح
أوكل إليه (E؟ ّ +

ّ
بـ»أن لغة االختصاص يمكنها أن
يقره هاريس يف هذا السياق،
عام ّ
والنغفل ّ
تشتمل – إضافة إىل فئات الكلامت ونامذج اجلمل املخصوصة – عىل قيود بعينها
عىل بعض الفئات الفرع ّية للكلامت ،حاملة تأثري تراكيب نحو ّية خمصوصة ،وإحدى
حاالت هذا ممّا ُيالحظ يف مقاطع من خارج لغة االختصاص تعمل يف ّ
كل اجلملة
من لغة االختصاص كام يف البنية (( NOno )… we expect thatاع اع (نتو ّقع

أن  ...( )is demonstrable…( Oo ،))...ع ع (قابل لالستدالل عليه))…( ،
( Ooo )…indicates thatع ع ع ( ...يشري إىل ّ
فثمة ههنا جمموعة
أن))...؛ ّ
فرع ّية لعوامل من مستوى ثان ختتلف فيام تقتضيه من موضوعات ،لكنّها متلك
خاص ّية الورود بحر ّية يف ّ
كل مجل لغة العلم/االختصاص ونقل معنى ما وراء
اجلملة []23؛ وفوق ّ
كل هذا ،فإنّه يمكننا الربط بي أفعال التوجيه وأفعال التواصل
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باعتامد مجل تقبل توزيع كليهام:

( ُيتو ّقع  +يمكن  +جيب) (إجراء  +أن جتري) عمل ّية تصحيح ّية يف سوق الكويت

والنوعان ِ
مدرجان ،من حيث الرتكيب ،للجمل املركّبة .أ ّما من حيث الداللة،
فهذه األفعال اإلخبار ّية  informatifاملنتقية لفضلة املصدر أو فضلة اجلملة يمكن
أن ينظر إليها عىل ّأنا ثانو ّية بالنسبة إىل حمتوى اجلمل التي جتري عليها ،وهي من
هذه الناحية أقرب إىل األفعال املساعدة  ،verbes auxiliairesوالظروف التي ال
الرئييس،
يزيد دورها عن إضفاء بعض التدقيقات واألوجه  modalitésعىل احلدث
ّ
النحوي لـ «وجب» وما شاكله ،ويف الفضلة ملجمل
املضمن يف الفاعل
املوافق للفعل
ّ
ّ
أفعال التواصل؛ عىل أنّه جيوز حتويل كثري من أفعال التوجيه وأفعال التواصل إىل
عبارات ذات داللة زمن ّية ،من قبيل «من الواجب»« ،من املمكن»« ،من املتو ّقع»،
«من اجلائز» ،ومجيعها مسهم يف بيان موقف املتك ّلم من الكالم الوارد بعدها:

من (الواجب  +املحتمل  +املتو ّقع) أن تسارع البلدان املانحة إىل مساعدة البلدان
الفقرية

ومن خصائص الرتكيـب الداخلة فيه اشتاملـه عىل زمنيـن :زمن التل ّفظ (=
احلارض) وحيمله الفعل املساعد ،وزمن التح ّقق (= االستقبال) وحيمله الفعل
األصيل؛ وإذا كان الفعل «وجب» الذي هو عىل رأس أفعال التوجيه فع ً
ال الزم ًا،
ّ
والفعل «تو ّقع» ،أ ُّم أفعال التو ّقع ،فع ً
املبني
ثم مها يلتقيانّ ،
األول يف صيغة ّ
ال متعدّ ي ًاّ ،
املبني لغري الفاعل ( ُيتو ّقع)ّ ،
فإن السؤال
للفاعل (وجب/جيب) ،والثاين يف صيغة
ّ
(املبني للفاعل) قدرته عىل
املطروح :من أين يستمدّ الفعل «وجب» بصيغة واحدة
ّ
أن يتكافأ مع أفعال يف الصيغتي (املبن ّيتي للفاعل ولغري الفاعل)؟ وهو ما جييز
الذهاب إىل أسبق ّية صيغة «أفعل» يف ما ّدة /و ج ب =( /أوجب) عىل صيغة «فعل»
(= وجب) ،كأن يكون أصل الرتكيب:
أوجبت الوقائع أن تسارع البلدان املانحة إىل مساعدة البلدان الفقرية

عرب ابن
خاصة إذا ما علمنا أنّه  -يف حاالت -
ُ
ّ
احلذف أسهل من الزيادة ،وقد ّ
الساج عن يشء قريب من هذا يف معرض حديثه عن التعدية ،قوله »:واملكان
ّ
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

وجدت فع ً
ال حقـّه أن
والزمان ال خيلو فعل منهام متعدّ ي ًا كان أو غري متعدٍّ  ،فمتى
َ
يكون غري متعـدّ [ ]...ووجدت العرب قد عدّ ته ،فاعلم ّ
أن ذلك اتّساع يف اللغة
واستخفافّ ،
جر وإنّام حذفوه استخفافـ ًا
وأن األصل فيه أن يكون متعدّ يـ ًا بحرف ّ
ذهبت الشـا َم ودخلت
نحو ما ذكـرت لك من
البيت ]24[ ».؛ ويكاد أن يكون هذا
َ
ُ
موقف هاريس.
َ

 2.1محول الشكر والتهنئة

أملحنا منذ البداية إىل ّ
أن تسمية فئة األفعال التي ندرسها بأفعال التواصل يعود
إىل طابعها اجلامع ،إذ تندرج فيها أفعال من غري القول ،منها :أفعال الشكر والتهنئة،
«خمفي» ،أفعال التو ّقع ،أفعال التن ّبؤ ،أفعال االقرتاح
أفعال اإلجابة عن سؤال
ّ
واإلحياء ،أفعال اإلغراء ،أفعال املنح ،والقائمة تطول؛ من هنا يأيت اقرتاحنا النظر من
التنوع يف اخلصائص
التوسع ،يف أفعال الشكر والتهنئة ،وهي عىل درجة كبرية من ّ
باب ّ
النحو ّية؛ من ذلك مث ً
ال ما بدأ ي ّطرد يف وسائل اإلعالم ،املقروءة واملسموعة ،من
«ثمن» دون غريه من األفعال بظرف اليئة /احلال «عالي ًا»:
اقرتان الفعل ّ

(ثمن * +؟ قدّ ر  +؟ شكر) املشاركون عالي ًا مبادرة احلكومة الوقوف إىل جانب
ّ
املترضرة من األزمة املال ّية
القطاعات
ّ
اإلنجازيّ ،
املبني لغري الفاعل منها غري متواتر،
فإن
وبحكم طابع هذه األفعال
ّ
ّ
إالّ إذا استثنينا احلمل «بارك»:

نت ُ * +شكرت) مساعي اخلرباء االقتصاد ّيي لتجاوز األزمة
(بوركت * +؟ ُث ّم ْ
حمولة من:
واجلملة ّ

باركت احلكومة مساعي اخلرباء االقتصاد ّيي لتجاوز األزمة املال ّية

القابلة بدورها إلعادة البناء :reconstruction

باركت احلكومة اخلرباء االقتصاد ّيي عىل مساعيهم لتجاوز األزمة املال ّية

ترصف بعض محول الشكر والتهنئة االسم ّية
ومن اخلصائص النحو ّية كذلكّ ،
و«عرب
يترصف أكثر مع العامد ْين «أعرب عن»
ّ
مع ُع َمد دون أخرى ،فاالسم «شكر» ّ
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معرفي
عن»؛ فيام ينتقي االسم «التهاين» العامد ْين «قدّ م»
ّ
و«وجه»؛ ويكون احلمالن ّ
بضمري اإلضافة املقرتن إحال ّيا مع فاعل العامد ،ولع ّلهام (أي احلملي) يتقاطعان يف
و«توجه» ،ويكون التعريف باألداة «الـ»:
الترصف بالعامدين« :تقدّ م»
ّ
ّ
توجه) احلارضون بالـ (شكر  +هتاين) إىل املسؤولي عىل تعاونم
(تقدّ م ّ +

ويالحظ ّ
أن بعض األسامء حي َّبذ أن تكون يف صيغة اجلمع (التهاين ،التح ّيات،
التشكّرات )...التي تُعدّ زيادة يف التأكيد ( )intensificationاملتح ّقق عن طريق
الصفات:
أحر) (التهاين  +التربيكات)
تقدّ م إليه بـ(أخلص ّ +

وختضع الصفات لقيود يف التوزيع

تقدّ م إليه بـ(جزيل  +وافر) (الشكر  * +التهاين) عىل معروفه

و«حار» و«صادق» صيغة
وعند مقارنة الصفات ،نالحظ ّاختاذ «خالص»
ّ
«أحر»« ،أصدق» ،يف سياق الشكر والتهنئة ،بينام ال تتّخذها
«أفعل»« ،أخلص»،
ّ
الصفتان «جزيل» و«وافر» الدا ّلتي عىل الكثرة واالتّساع؛ أ فال يكون لألصول
الرتكيبي؟ فنحن نقول:
الدالل ّية  sémantismesدور يف السلوك
ّ
تغمده اهلل بـ(واسع * +أوسع) رمحته
ّ

إالّ ّ
أن صيغة «أفعل» تظهر منهام يف سياقات املقارنة ،أو إذا ما كان املوصوف يف
صيغة اجلمع ،قولنا:
تقدّ م إىل املناقصة بأوفر احلظوظ

تغمده اهلل بأوسع رمحاته
ّ

املجرد
وسنتو ّقف عند أشكال ورود محل الشكر ،فهو يف املفرد إذا كان من صيغة ّ
(شكر) ،ويقبل اجلمع إذا كان من صيغة املزيد (تشكّر) التي تعطينا «تشكّرات» ،أو
إذا دخل يف توسعة العامد ،فيدّ ل عىل اجلمع:
تقدّ موا بأسمى عبارات الشكر.
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

املجرد ّ
أقل قبوالً لصيغة اجلمع من املصادر
وكأنّنا باملصادر املشت ّقة من صيغة
ّ
املشت ّقة من صيغ املزيد:
أنّب > تأنيب * /؟ تأنيبات
جامل > جماملة ُ /جمامالت
َشكَر > ُشكْر  * /شكرات

أطرى > إطراء  /إطراءات

مق تشكَّر< تشكُّر/تشكّرات

عاتب > عتاب * /؟ عتابات
الم > لوم  * /؟ لومات

َمدَ ح > مدْ ح  * /مدحات

هجا > هجاء  * /هجاءات
و ّبخ > توبيخ  /توبيخات

واحلق ّ
خاصة إذا اعتربنا تساوي الرت ّدد يف
ّ
أن املسألة قابلة ملزيد النظر والتحقيقّ ،
املجرد والفعل «عاتب» بصيغة املزيد؛ إالّ ّ
أن
قبول اجلمع من الفعل «الم» بصيغة
ّ
سؤاالً قد ُيطرح :أ ليس املصدر القابل للجمع ،أي العدّ  ،أقرب إىل املحسوس ،بينام
املصدر «الرافض» للجمع أوغل يف التجريد؟
ومن تبعات ذلك ّ
أن الفعل َ
«شكر» يقبل الظرف «كثري ًا»:
أشكرك كثري ًا

فيام ال يقبله «هنّأ»

*أهنّئك كثري ًا

ّ
وكأن «كثري ًا» ال تؤ ّدي معنى الكثرة بقدر ما تؤ ّدي كيف ّية الشكر ،فهي مرادفة
لـ«جدّ ا» ؟
املعمد بلفظ «عبارات»،
أ ّما الكثرة فقد يستجيب لا «شكر» إذا اقرتن يف الرتكيب ّ
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كام رأينا ،أو بعبارة « :الكثري من» ،أ فال يعني هذا أيضا ّ
أن العامد ينزع عن «احلدث»
املجرد ليخلع عليه ح ّلة املحسوس []25؟ بام ّ
طابعه
أن احلمل «شكر» مقرتن (أو
ّ
يتخىل إىل حدّ ما عن نواة احلدث فيه التي ّ
موصوف) بـ«الكثري من» ّ
تظل غري منقوصة
مر بنا ،إذ الظروف من شأن األفعال ،فيام الصفات من توابع
مع الظرف «كثري ًا» ،كام ّ
األسامء؛ وإذا ما اعتربنا ّ
أن:
أشكرك جزيل الشكر
أقرب إىل:

أشكرك كثري ًا

منها إىل:

أتقدّ م إليك بالكثري من الشكر

فإنّه يمكن احلديث عن هشاشة الفواصل بي املقوالت النحو ّية واإلعراب ّية ،ذلك
ّ
أن الصفة «›جزيل» قريبة من الظرف «كثري ًا».
متفرقات لغاية استكامل املالحظات
ّ

ّ
تظل قوائم أفعال التواصل مفتوحة لكثرة دوران هذه األفعال وتعدّ د معانيها،
بحسب مقاصد املتك ّلم/السامع الذي يفعل بالكالم ما يريد؛ ومن املعاين نذكر:

«جوز»« ،أجاز»ّ ،
«خول»ّ ،
«رخص»
اإلذن« :أذن»ّ ،
أحل»ّ ،
«أهل»« ،أباح»ّ ،
«ك ّلف»« ،مكّن»« ،أغرى»« ،أوكل»...،

«حرم»« ،ر ّد»« ،صدّ »« ،أقىص»،
وعىل عكس اإلذن ،املنع« :حبس»« ،حرم»ّ ،
«نى»... ،
ّ
«شجع»« ،عرض»« ،أغرى»،
«حث»،
«حض»،
وقريب من اإلذن اإلغراء:
ّ
ّ
«أقنع»« ،نصح»« ،ر ّغب (يف)»« ،أوعز»... ،
«برش»« ،ح ّبب»« ،ز ّين»... ،
وكذلك الوعدّ :

لدينا كذلك التو ّعدّ :
«كره»« ،أنذر»« ،هدّ د»« ،تو ّعد»...،
«حذر»ّ ،
«شوه»ّ ،
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العدد 68

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
الذهن:
اللغة
ّ
ونظرية ّ

«حتجج»« ،اعتذر»ّ ،
«تعذر»« ،تع ّلل»« ،استغفر»...،
واالعتذار:
ّ

ومن الواضح ّ
أن كثري ًا من هذه األفعال هي عبارة عن اندماج عامد ومحل؛
حجة ممّا ّ
يدل عىل
فـ»استغفر» هو بمعنى طلب املغفرة،
و«حتجج» هو بمعنى قدّ م ّ
ّ
وبدهيي أن يكون ّ
ّ
اخلاص من
لكل فعل سلوكه
أن حروف الزيادة تلعب دور العامد.
ّ
ّ
حيث وسيلة التعدية ،الصفر (أي دون واسطة) أو أحد احلروف؛ كام توجد قيود عىل
ّ
و«أحل» مقتض
املوضوعات ،فالفعل «استغفر» يقتيض اسم اجلاللة يف موقع ا،1
أن ّ
مرشع يف موقع ا ،0وال خيفى ّ
كل معنى قابل ملزيد التفريع؛ من
السم اجلاللة أو ِّ
ذلك ّ
أن «أمر» مث ً
ال يدخل يف معنى اإللزام ،شأنه شأن «أوجب» و«ألزم» و«أكره»؛
االهتام ،االقرتاح ،االستفزاز ...،وممّا نالحظه
ويمكن إضافة معان أخرى مثلّ :
بصيغتي «أفعل» و«ف ّعل» بمعنى اجلعل ّية؛
خاصة منها الواردة
عالقة أفعال التواصلّ ،
ْ
فـ«حرم عليه» هي بمعنى «جعله حرام ًا عليه».
ّ

ومن القيود ما هو ذو طابع تداو ّيل ،وقد عرض قسم علم املعاين من درس البالغة
ِ
العرب ّية ملثل هذا ،بمعنى ّ
ختول لم إنجاز تلك
أن اآلمر والناهي واملنذر هم يف منزلة ّ
ربر صدور تلك
األعامل (= األقوال)؛ فيام املأمور
واملنهي واملعتذر يف وضع ّية ت ّ
ّ
األعامل جتاههم؛ وقد تبدو بعض األفعال املذكورة غري ذات صلة بأفعال التواصل
مثل «أوكل» ،إالّ ّ
«مهمة» كفيل بالرفع
أن إدراج بعض األسامء العاملة املالبسة مثل
ّ
يف درجة القبول:
مهمة) توزيع األرباح
أوكل إليه (E؟ ّ +

ومن أفعال التواصل كام أسلفنا ما يدخل حتت أفعال إبداء الرأي []26؛ وهي
قابلة بدورها للتفريع والتصنيف نحو ّي ًا ودالل ّي ًا ،إذ منها ما يتعدّ ى دون واسطة
مثل «رأى»« ،زعم»« ،ا ّدعى»« ،ظ ّن»« ،اعترب»« ،اعتقد»« ،قدّ ر»« ،وجد»؛ ومنها ما
يتعدّ ى بواسطة مثل «ذهب إىل» «فكّر يف» «قال بـ»« ،مال إىل» ...،وال خيفى ّ
أن ج ّلها
من صميم أفعال القلوب.
لقد مكّننا وصف أفعال القول وأفعال التعبري عن الرأي من الوقوف عىل
ٍ
ثم اقرتاح نوع من التصنيف لا ،إالّ ّ
أن
وجوه من نحوها،
وبعض من معانيها؛ ومن ّ
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القول عىل أفعال القول/التواصل ليس باليسري؛ ذلك أنّه ،وكام يقول هاريس« ،ال
توجد طريقة لتعريف اللغة ووصفها يف هيئات ورودها إالّ يف وضع ّيات تصاغ بنفس
تلك اللغة أو بلغة طبيع ّية أخرى» [.]27

وقد أمكننا مالحظة ّ
املؤرشات يف لغة البورصة ليست ممّا يرد
أن محول حركة ّ
التنبؤ ،إذ تكاد اجلمل من قبيل:
موضوعات غري أول ّية ألفعال
ّ
مؤرش نازداك بـ% 2
يتو ّقع املراقبون ارتفاع ّ

أن تكون عديمة املعنىّ ،
التكهن« ،غري مقبول» يف سياق حركة
ألن التو ّقع ،ولنقل
ّ
املؤرشات بالذت ،ويتع ّلق بأحداث سابقة لألحداث املتع ّلقة مبارشة هبا ،وتكون
ّ
نتيجة التو ّقع من مجل من قبيل:
االحتياطي من النفط)
يتو ّقع املراقبون انخفاض (أرقام البطالة +
ّ

املؤرش إن سلب ًا أو إجياب ًا؛ ومع إمكان ّية ظهور
تغري يف حركة ّ
هي التي تؤ ّدي إىل ّ
مجل من قبيل:
املؤرش إجياب ًا بانخفاض أرقام البطالة
تأ ّثر وضع ّ

املؤرش
أ ّثر انخفاض أرقام البطالة إجياب ًا يف َوضع ّ

املؤرشات يف البورصة ومؤ ّثر فيه؛
فإنّه يمكننا احلديث عن جمال سابق ملجال حركة ّ
وهو ما أشار إليه هاريس بقوله« :يف مجل علم الصيدلة ،توجد – كام هو مذكور أعاله

األول اسم دواء ،والثاين مجلة
– عوامل ( opérateurs Onoع اع) يكون موضوعها ّ
(أو اسم) ِ
[علم] الفيزيولوجيا؛ ففي مجلة من [جمال] الصيدلية[« :ع ّقار] دجييتاليس
يؤ ّثر عىل تق ّلصات القلب» ،لدينا موضوع هو مجلة يف الفيزيولوجيا« :للقلب القدرة
عىل التق ّلص»؛ فعلم الفيزيولوجيا ههنا متقدّ م عىل علم الصيدلة» [.]28
ولنا أن نالحظ ّ
اإلنجازي  trait performatifألفعال التواصل ليس
أن الطابع
ّ
يف املطلق ،فهو بالنسبة إىل أفعال الشكر مث ً
ال يف أعىل درجاته يف:

نشكركم عىل ما (بذلتموه  +تبذلونه  +ستبذلونه) من جهود إلنقاذ الرشكات
املترضرة
ّ
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وهو يف أدنى درجاته يف مجل من قبيل:

وجه املجتمعون رسالة شكر إىل املسؤولي عىل جهودهم املبذولة (أمس +اليوم)
ّ

أي ّ
أن ورود الفعل يف صيغة املضارع مع ضمري املتك ّلم هو املؤ ّدي بامتياز لسمة
اإلنجاز من الرتكيب؛ وعن زمن الفعل يف اجلملة الواردة موضوع ًا ألفعال الشكر
والقول عموم ًا ،فهو إ ّما سابق أو متزامن ،وبدرجة ّ
أقل الحق .أ ّما بالنسبة إىل أفعال
وبدهيي أن تتط ّلب أفعال التو ّقع صيغة
التو ّقع والتن ّبؤ ،فهو يف الغالب الحق له؛
ّ
أي قرينة من نوع « ُق ْرب»« ،وشيك»« ،قادم» ...،ألنّه
املضارع يف الفضلة مجلة أو ّ
ال أن يكون األمر املتو ّقع حاص ً
ال ُيقبل عق ً
ال حلظة التو ّقع ،وليست أفعال التو ّقع فيام
يبدو متوائمة مع أفعال العامد:
* قام اخلبري املا ّيل بتو ّقع صعود وشيك لقيمة الدوالر
مق

يتو ّقع اخلبري املا ّيل صعود ًا وشيك ًا لقيمة الدوالر

حتولا إىل صفات:
وأفعال التو ّقع متعدّ ية وجوب ًا؛ حتّى يف حال ّ

هبوط قيمة الدوالر متو ّقع

 -يتو ّقع اخلرباء هبوط قيمة الدوالر

إالّ ّ
«تم»...،
أن للمصادر املشت ّقة أفعاالً مالبسة من قبيل:
ّ
«صح» «ثبت» «حت ّقق»ّ ،
كام يف:
صح تو ّقع اخلرباء املتع ّلق بانخفاض قيمة الدوالر
ّ
واخلطاب ٍ
تال بالطبع لتح ّقق مضمون التو ّقع.

يقرهبا من محول «التمنّي» مثل «األمنية» و«الرجاء» و«الرغبة» و«احلُلم».
وهو ما ّ

خاتمة

تعدّ أفعال التواصل من جمال اللغة الواصفة ،بمعنى ّأنا ليست من صميم اللغة
العا ّمة أو لغات االختصاص؛ إالّ ّأنا ال تُعدم عالقة هبا ،فهي ِ
املدرجة حلمولا يف
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نطاق اجلمل املركّبة ،شأنا شأن أفعال التوجيه ( verbes modauxأفعال الوجوب
مكونات الكالم ،ولكون العامل
مثالً)؛ وهي جديرة بالتو ّقف عندها لكونا من ّ
ال ّ
وأقرته اللسان ّيات احلديثة ،يتصدّ ر أص ً
كل
«أقول» ،كام أثبته النحو العر ّ
يب القديم ّ
ملفوظ.

أهم ما خلص إليه الوصف ،هو ّ
أن أفعال التواصل قابلة ،بحكم خصائصها
ومن ّ
ربر بعوامل
التوزيع ّية التحويل ّية ،لرضوب من التفريع أو التصنيف
«الداخيل» امل َّ
ّ
النحوي لألفعال ،املحكوم
بتنوع السلوك
شتّى ،ذات طابع
ّ
تركيبي دال ّيل ،ومتع ّلقة ّ
ّ
بقيود االنتقاء والتوارد ،وباالستعامل .فمن القيود عىل الرتكيب ما يطال الفاعل
ُ
أو املفعول أو االثني مع ًا؛ ذلك ّ
حامل سم َة <العاقل>
أن الفاعل هو يف األصل
(كاملؤسسات)؛ وينفتح (يف رضب من املجاز)
اجلامعي
الفردي (كاألشخاص) أو
ّ
ّ
ّ
عىل <غري العاقل> ،وبالتحديد ما هو من طبقة <النصوص> التي ترد عادة يف
موقعي
موقع الفضلة؛ ويمتنع الرتكيب املشتمل عىل ما هو من <النصوص> يف
ْ
الفاعل والفضلة يف آن واحد ،بسبب الالمعنى .ويقوم انحصار الفاعل يف سمة
ال عىل ّ
<العاقل> دلي ً
أن وصف أفعال القول يفرز معلومات ليست نحو ّية فقط ،من
قبيل قبولا للفضلة اجلملة أو الفضلة االسم ّية ،ولكن دالل ّية كذلك .ويف املقابلّ ،
فإن
مصطلح «قول» ال يغ ّطي تصنيف ًا دالل ّي ًا ،وإنّام تصنيف ًا تركيب ّي ًا؛ فعىل أساس الرتكيب،
يتم إدراج أو إقصاء أفعال من قائمة القول/التواصل .ولطبيعة الفضلة االسم ّية دور
ّ
ضم نفس الفعل إ ّما إىل زمرة األفعال موضوع الدرس ،أو إخراجه منها (أودع
يف ّ
املجرد) ،أودع وثيقة (الفضلة من اجلامد/املحسوس))؛ وتكون
رس ًا (الفضلة من
ّ
ّ
الفضلة االسم ّية لنفس الفعل مستق ّلة عن الفضلة مجل ًة (أوضح املسألة ،أوضح ّ
أن
أحوال سوق األوراق املال ّية ج ّيدة).
توز ُع أفعال القول إىل أفعال منتجة للزمن
وممّا أفىض إليه التصنيف كذلك ّ
املحصل الذي تضطلع به أفعال اإلخبار ،وأفعال منتجة لصيغة املضارع املنصوب
َّ
الذي يرد يف الفضلة مجل ًة ،واملقرتن بأفعال دا ّلة عىل الطلب.

وقد تب ّينّا من اعتامدنا أمثلة ج ّلها من لغة البورصة ّ
أن أفعال التواصل تتو ّفر عىل
مجلة من اخلصائص الرتكيب ّية الدالل ّية «الثابتة»ّ ،إال ّأنا قد تصطبغ بسياق اللغة
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«خاصة» ،مر ّدها القيود املفروضة من
املتع ّينة التي تدرج محولا ،فتكتسب خصائص
ّ
تلك اللغة.

ّ
أهم ما حت ّقق من عملنا هو توسيع دائرة األفعال املنضوية حتت الئحة
ولعل ّ
أفعال القلوب والرأي يف ّ
األفقي ،عن طريق ما أطلقناه من أفعال كيف ّية
اهي:
ّ
االجت ْ
القول ،احلاصلة من طريق الدمج ،أو باالستعارة من حقل أصوات احليوانات،
التكنولوجي يف طرق ّ
والعمودي ،عن
البث؛
التطور
وحتّى االستنباط ممّا يبلغه
ّ
ّ
ّ
طريق وصفنا محول الشكر والتهنئة ،وهو ما يفتح الباب أمام الدارسي لتع ّقب ما
رت عنه تصنيف األفعال يف درس النحو القديم ويف اللسان ّيات احلديثة .واملعاين يف
يف ّ
ِ
والتكهن والتن ّبؤ
نتصور؛ ومنها التو ّقع واالحتامل
جمال أفعال التواصل وحده أكثر ممّا
ّ
ّ
ّ
والشك واليقي ،والقائمة تطول.
ندرك ّ
أن اللغة العرب ّية ،كغريها من اللغات الطبيع ّية ،قابلة ألكثر من نحو ،وألكثر
من نظر ّية .وعىل هذا النحو يكون احلديث يف النحو ذا شجون ،لكون مسائله يأخذ
والتوسع.
بعضها برقاب بعض؛ ومجيعها جدير بمزيد البحث والتحقيق
ّ

الهوامش

خاصة عىل:
[ ]1سنعتمد يف مقاربتنا لذه الفئة من األفعال ّ

Harris, S. Z. (1976) : Notes du cours de syntaxe.

(1978): « Operator-Grammar of English » in Lingvisticæ
Investigationes Tome II, Fascicule 1.
(1991): A Theory of Language and Information.
Giry-Schneider, J. (1994): « Les compléments nominaux
des verbes de parole » in Langages n°115.
Gross, M. (1975): Méthodes en syntaxe.
(1981): « Les bases empiriques de la notion de prédicat sémantique» in Langages n°63.
Kübler, N (1994) : « Etude des objets nominaux de verbes
de parole anglais, comparaison avec le français » in Langages n°115.
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Lepesant, D (2007) : Trois petites études sur les prédicats
de communication verbaux et nominaux » in Langue française (premier trimestre).

[ ]2كثري من هذه األفعال داخل فيام صنّفته كتب النحو ضمن أفعال القلوب،
فصلت فيه القول؛ انظر عىل سبيل املثال «أوضح املسالك إىل ألف ّية ابن مالك»
وقد ّ
األنصاري املرصي ،املكتبة
لعبد اهلل ابن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن هشام
ّ
العرص ّية ،صيدا -بريوت ج  IIص -ص .83-30
اإللكرتوين يف .2009/05/04
[ ]3موقع اجلزيرة
ّ
[ ]4نفسه.

[ ]5ومن بي ما ذكر يف هذا الصدد« :ذهب النحاة العرب إىل تقدير فعل قول
يكون الكالم بعده مفعوال مقوال [ ]...خصوص ّية «فعل القول» [أنّه] ال يعمل
حممد الشاوش
فيام بعده لكون ما بعده كالما حمك ّيا و الكالم
املحكي ح ّقه التعدية» ّ
ّ
( :)2001أصول حتليل اخلطاب يف النظر ّية النحو ّية العرب ّية ،ج  IIص .1203
[ ]6رشح الكافية يف النحو ج  1ص .59

[ ]7السريايف (أبو سعيد) رشح كتاب سيبويه ج  1ص.ص .58-57 .حتقيق
رمضان عبد التواب وحممود فهمي حجازي – القاهرة .1986
[8] «I say or I say to you can of course occur on every
sentence. “I ask you, I request you” can occur normally on
very many. There are also other operators with a somewhat less definite metalinguistic status (know, think, wonder) » (1978 p.67).
[9] « Tout opérateur d’un texte ou d’un fragment de
texte est placé sous un autre opérateur du plus haut
niveau « je (vous) dis » ou l’équivalent en tant que performatif » Harris, Z.(1976) : Notes du cours de syntaxe, p.158.

[ ]10وهي عبارة عن حمتوى الصفحة  15من جريدة «القدس االعريب» الوارد
حتت عنوان «مال و أعامل» ( )2007/7/2
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

98

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

68 العدد

التواصل
مبادئ ألفعال
والداللية
التركيبية
الخصائص
معرفية وذهنية
:الذهن
اللغة
ّ
ّ ونظرية

)2007/8/2( »] «القدس العريب11[

)2008/5/25( »] «القدس العريب12[

[13] « La complétive et l’infinitive sont des variantes combinatoires ». Lamiroy, B (1994) : « Les syntagmes nominaux
et la question de l’auxiliarité » in Langages n°115, p.64.

ّ ] عىل14[
 يمكن أن تكون عىل.... » «حتدّ ث، »أن هذا الفعل و غريه مثل «دافع

complément de manière رأس مجل يم ّثل فيها اسم الفاعل «قائال» ظرف اليئة

 (تك ّلم:: كام يف،un prédicat de second degré ثم محال من الدرجة الثانية
ّ ومن،
ّ :الفرنيس قائال
سيتم
) املسؤول... +  حتدّ ث+
ّ إن تسليم الطائرات إىل دولة اإلمارات
ّ
.2012 يف

[15] « La propriété définitoire des verbes de parole peut
être mise en correspondance avec celle des verbes datifs dont
elle ne diffère que par la nature du complément en N1 ; pour
les verbes de parole, il s’agit d’une complétive, pour les datifs,
d’un objet nominal en général concret». «Etude des objets
nominaux de verbes de parole anglais, comparaison avec le
français», in Langages (1994) n°115, p.p.77-78.

.)] وهي فضلة تفيد معنى االستعانة (باآللة16[
[17] «Seuls les noms de signes linguistiques ayant un emploi de discours oral ont des propriétés aspectuelles (un discours interrompu, un discours de 3 heures). Les autres, selon
nous, n’ont pas de propriétés aspectuelles. Nous en déduisons que les noms de signes linguistiques, y compris les hyponymes du nom parole, sont fondamentalement des noms
non-prédicatifs. Pour une opinion opposée, on se reportera à
J.Giry-Schneider 1981 & 1994 qui, soutenant que parole est un
nom prédicatif, en déduit logiquement que dire est un verbe
support.» Denis Lepesant (2007 : 26).
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[18] « On remarque que les verbes performatifs comme
dire, vouloir qui se constituent avec des compléments infinitifs et complétifs peuvent être vus comme sémantiquement
secondaires par rapport au contenu des phrases sur lesquels
ils portent ». Maurice Gross « Sur la définition de l’auxiliaire
du verbe » in Langages 1999 n°135.

ّ «نالحظ
 «أراد» التي ترتكّب مع فضالت،»أن األفعال اإلنجاز ّية مثل «قال
.»املصدر أو اجلملة يمكن أن تُعدّ دالل ّيا ثانو ّية مقارنة بمضمون اجلمل التي تتع ّلق هبا
.2009/1/22 يب» يف
ّ ] جريدة» القدس العر19[

[20] «[…] tous les verbes ont les propriétés syntaxiques
de dire (pris comme verbe de communication et d’ordre),
éventuellement d’autres que par exemple le verbe transitif
pourrait avoir.» Maurice Gross (1981 : 47).
[21] «Environ 150 verbes remplissent les deux conditions, nous les noterons Vmt. Leurs sens comportent tous
l’intuition de “mouvement, déplacement d’une origine à
une destination”. Une façon de les interpréter comporte le
sens de aller combiné à celui d’une modalité de déplacement.» idem.

.724  ص،] املنجد يف اللغة واألعالم22[

[23] “In addition to special word classes and sentence
types, a particular science language may contain special
constraints on certain subclasses of words, yielding the effect of special grammatical constructions. One case of this
is seen in the meta science segments that operate in the
whole science sentence, as in NONO (We expect that …), OO
(… is demonstrable), OOO (… indicates that …); here there is a
subset of second-level operators which differ in their specific
argument-requirements, but have the property of occurring
freely on all science language sentences, and of carrying meta-sentence meaning”. Harris, Z. (1991) p 293.
100
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[ ]24ابن الساج  ،األصول يف النحو ،حتقيق عبد احلسي الفتيل ،ص ،171
مؤسسة الرسالة ،بريوت .1985
ّ

مقر الرشكة» وبي «قام مدير املرصف
[ ]25قارن مثال بي« :زار مدير املرصف ّ
االسمي
الفعيل «زار» حميل عىل احلدث أ ّما احلمل
ملقر الرشكة» ،فاحلمل
ّ
بزيارة ّ
ّ
زيارة فلع ّله حميل عىل احلدث وزيادة كالرتتيبات مثال ّ
ولعل الزيادة من صنع الكائن
املزدوج عامد/محل.
[ ]26كثري من هذه األفعال داخل فيام صنّفته كتب النحو ضمن أفعال القلوب،
فصلت فيه القول؛ انظر عىل سبيل املثال «أوضح املسالك إىل ألف ّية ابن مالك»
وقد ّ
األنصاري املرصي ج IIص -ص .83-30
لعبد اهلل بن هشام
ّ
[27] “There is no way to define or describe the language
and its occurrences except in such statements said in that
same language or in another natural language.” Harris, Z.
(1991): A Theory of Language and Information, p 274.

[28] “[…] in the sentences of pharmacology, there are as
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أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﯽ ﻟﻐﮥ اﻟﺼﺤﺎﻓﮥ اﻟﻌﺮﺑﯿﮥ :
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪوﻧﯽ
أ .منال بنت سليمان الزنيدي.

الملخص:

يسعى هذا البحث إىل تقديم بعض من أدوات معاجلة اللغة العربية واستثامرها
يف حتليل ألفاظ العنف يف الصحف العربية .ومن تلك األدوات التقنية :أداة ويب

بوت كات  Web BootCatيف حمرك التخطيط  Sketch Engineجلمع النصوص
العربية من مواقع الصحف العربية من اثنتني وعرشين دولة ،وأداة النوت باد
بلس بلس ،وبرنامج آر  ،Rوأدوات وورد سميث  .WordSmith Toolsوقد
ُحدّ دت ألفاظ العنف بتصفية املرتادفات من ألفاظ العنف يف موقع قاموس املعاين

( ،)/http://www.almaany.comواستخالص مخسة وسبعني مرتادفا منها
معنيا بالتحليل .وصنفت هذه األلفاظ املرتادفة إىل الكلامت الغطاء (أي :الكلامت
ذات الداللة العامة التي ينضوي حتتها الكثري من الكلامت املتفرعة عن تلك الداللة
العامة) :العنف ،وعنف ،ويعنف ،ثم إىل ثالث حاالت من حاالت العنف :العنف
اللفظي ،والعنف املعنوي ،والعنف اجلسدي .واستخلص البحث ثالث حاالت
من املجموعات السلوكية :األسامء العامة املتصاحبة يف سياق ألفاظ العنف،
واألفعال املتصاحبة يف سياق ألفاظ العنف ،واملحددات الظرفية املتصاحبة يف سياق
ألفاظ العنف .وهدف البحث إىل عرض ما يمكن االستفادة منه يف حتليل األلفاظ
السياقية يف املدونة العربية ،ويعد مرحلة متهيدية تستدعي التطوير مستقبال وقابلة
للتحليل بأدوات حتليلية موسعة.
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 التحليل، العنف، املدونة العربية، الصحف العربية:املصطلحات املفاتيح
. معاجلة اللغة الطبيعية، املجموعات السلوكية،املدوين
Abstract
This paper is an attempt to use language/corpus processing
tools, such as WebBootCat built in Sketch Engine, Notepad++, R
and WordSmith in analyzing Arabic words of violence (al-ʿunf)
in Arabic newspapers. The first tool was used to collect Arabic
texts from Arabic newspapers archived in the web, from 22 Arab
countries. Words of violence are determined by disregarding
semantically-unrelated synonyms of violence included in sūmāq
al-maʿānī http://www.almaany.com/. This resulted in 75 synonyms intended for analysis and semantically relevant to the
meaning of violence. Such synonyms are contextually categorized into four categories: superordinate words: al-ʿunf, ʿannafa and yuʿannif; words of verbal violence, words of non-verbal
violence and words of physical violence. Results of the analysis
are shown in three semantic behavioral profiles: nominal arguments, verbal arguments and adverbial modifiers. Such results
may be considered as a first step that needs to be developed so
as to allow for exploiting and evaluating the analytical tools in a
broader framework.
Key terms: Arabic newspapers, Arabic corpus, violence, corpus analysis, behavioral profile, natural language processing.

 المقدمة.1

انفتق العديد من النظريات واملناهج والتطبيقات يف جمال لسانيات املدونة
 وكان هلا دور يف توسيع دائرة التحليل يف العلوم،)2016 ،(مكانري وهاردي
 وذلك من دائرة اإلنسان الباحث أو املح ِّلل الذي،االجتامعية واللغوية واإلنسانية
 إىل دائرة اإلنسان الباحث،يعتمد عىل اليد والعني والنصوص أو البيانات املحدودة
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أو املحلل بمعية أدوات لسانيات املدونات والنصوص الضخمة .وقد انعطفت
الدراسات اللغوية يف جماالت علمية عديدة كاللسانيات التطبيقية واللسانيات
االجتامعية واللسانيات النفسية واللسانيات اإلدراكية وحتليل اخلطاب وغريها
إىل االستفادة من مناهج لسانيات املدونة وتطبيقاته .ومن هذه الدراسات :حتليل
سلوكيات الوحدات املعجمية املستعملة يف سياق النص اللغوي الضخم ،التي تعرب
عن واقع االستعامل ،كتحليل االنفعاالت أو املشاعر أو اآلراء ،مثال (انظر لو Liu
 2010وبانج ويل  .)Pang and Lee 2008ويف سياق هذا البحث ،سريكز العمل
عىل حتليل ألفاظ «العنف» يف الصحف العربية ( 22دولة عربية) ،ولن يكون االعتامد
يف التحليل هنا عىل ألفاظ املشاعر أو احلاالت السلوكية اللغوية يف مدونة الدراسة
(الصحف العربية) وما ُمت ّثله من حيث املشاعر ،بل سينحرص التحليل يف هذا
الدراسة يف الكشف عن احلاالت السلوكية اللغوية املتشعبة ذات العالقة الداللية
املرتادفة ،وذلك يف إطار ما يعرف باملجموعات السلوكية behavioral profiles
(جريس  )Gries 2010وتعني :سلوك املفردات اللغوية يف اللغة الطبيعية ،وهو
سلوك يعكس بنيات ترصيفية-تركيبية من جهة ،وسامت داللية-سياقية من جهة
ويترب هذا السلوك بطريقة كمية
ثانية ،وأنحا ًء نصية ذات أنامط متكرر من جهة ثالثةُ ،
يف أدبيات لسانيات املدونة .corpus linguistics
ولعل السبب يف اختيار الصحف العربية مدون ًة هلذه الدراسة هو كوهنا تعكس
انتشار العنف يف العرص احلديث وكثرة احلروب والنكبات واالحتدام يف مجلة من
املوضوعات السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف العامل العريب .وهلذا سيكون هلذه
الدراسة فائدة تطبيقية ختص حتليل لفظة «العنف» ومرادفاهتا يف الصحف العربية من
خالل مناهج لسانيات املدونات اللغوية .corpus linguistics
وتعتمد هذه الدراسة عىل حتليل املجموعات السلوكية للعنف وألفاظه يف الصحف
العربية ،كام هي مقرتحة يف دراسات جريس ( .)Gries 2010وسيؤطر تطبيق هذا
املقرتح يف حتليل العنف ومرادفاته يف املدونة ملدى امتدادات الرتادف وسياقاهتا
الشجرية الداللية ،وذلك باالستناد إىل تطبيقات حاسوبية تعني عىل القيام بذلك.

ويرجع اختيار هذا املوضوع عىل وجه التحديد ألربعة أسباب رئيسة؛ وهي عىل
النحو اآليت:
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األول :أن أمر التداخل بني األدوات واحلقول اإلنسانية والعلمية قد بات مطلبا،
إطارا تداخليا بني العلوم اآلتية :علم الداللة ،ولسانيات
وهذه الدراسة تكرس ً
املدونات اللغوية ،ومعاجلة اللغات الطبيعية.

الثاين :أن الدراسات العربية بحاجة إىل جتربة هذا النوع من التحليل ،وبأسلوب
حتلييل آيل لظاهرة لغوية سلوكية اجتامعية.
الثالث :أن سبب االعتامد عىل الصحف العربية يرجع إىل كوهنا وعا ًء دالليا
أسلوبيا متنو ًعا للمنتج اللغوي العريب الطبيعي النموذجي ،ويتضمن -بطبيعة
احلال -االحتدام والعنف اللفظي واملعنوي واجلسدي وغريها يف املوضوعات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
الرابع :أن معاجلة األلفاظ آليا للحقل الداليل الرتاديف لـ «العنف» يعد أنموذجا
يمكن تطبيقه عىل أية مدونة عربية تُتخذ لغرض التحليل اللغوي اآليل السلوكي
أو املشاعري أو العاطفي أو االجتامعي أو غريها ،ويتمثل هذا األنموذج يف اختيار
بعض األدوات املعينة لغرض التحليل عىل سبيل ما يفيد البحث نفسه ،حيث
يصعب حرص مجيع األدوات عىل كثرهتا ،ثم مجع األلفاظ املعنية بالتحليل بواسطة
مدونة الدراسة ،ثم تصنيفها ،ثم معاجلتها وفق أسئلة البحث وفرضياته.

ومل يكن من املمكن التصدي لـدراسات عربية أو أجنبية تعالج املرتادفات املمتدة
دالليا وبتحليل يتعلق باالستعامل السلوكي الواقعي للعالقات الداللية بني الكلامت
بمناهج املدونات اللسانية ،وتستثمر آليات ومناهج حقل لسانيات املدونة corpus
 linguisticsفيام يفيد معاجلة اللغة العربية من حيث التفاعل اخلاص واملحدود
بخصوصية العالقة الداللية .ولذلك فإن مشكلة البحث األساسية هي التصدي لثقافة
«العنف» يف مدونة الصحف العربية بام هو متاح للباحثة من أدوات يف هذه املرحلة.

ويتمثل سبب اختيار املوضوع يف احلاجة -بالدرجة األوىل -يف احلاجة إىل
إجابات كربى عن أسئلة البحث ،والكشف عن بعض األدوات التي تعني املحلل
عىل الوصول إليها يف العلوم االجتامعية والدراسات اللسانية .وستُجرى اخلطوات
املوصلة إىل تلك اإلجابات عىل ألفاظ «العنف» يف الصحف العربية املؤرشفة،
ُصور لنا هذه اإلجابات طبيعة استعامالت هذه األلفاظ بوصفها جمموعة سلوكية
وست ّ
واحدة متعلقة باخلاصية الداللية التي حتملها ألفاظ العنف ،وذلك بالكشف عن:
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ
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االسم املصاحب للعنف (املعنِّف أو املعنَّف) ،والفعل املصاحب (حدث العنف
ونوعه) ،واملحدد الظريف (وقوع العنف بواسطة يشء أو بمعونة يشء).
ويسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 .1كيف تفيدنا بعض األدوات التي يمكن للباحث يف املدونات العربية الرقمية
أن يستعني هبا يف حتليل النص العريب ألسئلة بحثية حمددة؟

 .2كيف يمكن حتديد جمموعة ألفاظ مرتادفة؟ وكيف يمكن تفسري داللتها
السياقية؟

 .3ماذا قدمت لنا أدوات مجع النصوص من الصحف العربية وأدوات حتليل
ألفاظ «العنف» يف هذا البحث؟
 .4ما نتائج املجموعات السلوكية لتلك األلفاظ؟

ومل أقف عىل معاجلة حمددة للعالقات الداللية عىل مدونة عربية .وهناك نوعان
من الدراسات املتصلة بشكل غري مبارش بمنهج الدراسة املقرتح ومها:
األول :الدراسات العربية التي اعتمدت عىل حتليل الصحف العربية.

الثاين :الدراسات األجنبية التي اعتمدت عىل مناهج املدونات يف حتليل العالقات
الداللية بشكل عام.

ففي النوع األول من الدراسات ،نجد الشمري واملحمود (( )2015عنوان
الدراسة :حتليل اخلطاب النقدي باالعتامد عىل املدونات اللسانية :أخبار غزة
نموذجا) قد حلال بشكل مدوين حاسويب جمموعة نصية من قناة العربية واجلزيرة
حول أخبار غزة ،وهي دراسة حتليلية للمتصاحبات اللفظية يف مدونة الدراسة،
متخض منها استنتاج طبيعة التوجه اإلعالمي لكل من القناتني؛ حيث إن العربية
حتمل يف منتجها اإلخباري اجتاها رسميا ،أما اجلزيرة فهي ذات اجتاه شعبي حمض.
وأما الدراسة الثانية ( )2017( Almujaiwelعنوان الدراسةDiscursive :

patterns of anti-feminism and pro-feminism in Arabic newspa-

 pers of the KACST corpusأي« :األنامط اخلطابية ّلالنسوية والنسوية يف صحف
املدونة العربية ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية») [ ،]2فقد اعتمدت عىل مجيع
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الصحف العربية املحوسبة يف املدونة العربية التابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،وذلك باستخراج الكشافات السياقية للكلمتني املركزيتني (املرأة) و
(النساء) عىل امتداد  15 +و 15-كلمة (أي :مخس عرشة كلمة قبلهام ومخس عرشة
كلمة بعدمها) لتكون صيغة التتابع اللغوية ( 31n-gramsامتداد  31كلمة نغرامية
أو تتابعية لفظية) .وقد قسمت هذه الكشافات السياقية وفق الوحدة اخلطابية:
أخبار ،ومقاالت ،وتقارير ،ومن ثم ُقسمت وفقا للبنية النصية :اجتامعية-ثقافية،
واقتصادية ،وسياسية .وعوجلت هذه البنيات النصية ،التي بلغ عدد كشافاهتا
السياقية ثامنية وتسعني ألف كشاف ،باستخالص الكشافات السياقية التي تضمنت
الكلامت املفتاحية ( keywordsاملوضوعات) املصاحبة لكلمة (مرأة) وكلمة (نساء)
يف كل قسم من أقسام البنيات النصية الثالثة.
وتضمنت هذه املوضوعات اآليت:

 املوضوعات االجتامعية الثقافية :الزواج ،والطالق ،واخللع ،واحلضانة،والعنف ،والتعليم ،والتمييز ،واحلجاب ،والرياضة ،والسفر ،والوالية ،وقيادة
السيارة ،والتحرش اجلنيس ،ونزع الوالية.
 -املوضوعات االقتصادية :التوظيف ،واملرياث ،وحقوق ما بعد الطالق أو اخللع.

 -املوضوعات السياسية :املجلس البلدي ،واحلقائب الوزارية ،واملشاركة السياسية.

وباعتامد منهج املفتاح ّية  ،keynessتم استخالص  12.154كشافا سياقيا
ور ّمزت األصوات اإلجيابية والسلبية واحليادية جتاه
خاضعا للدراسة والتحليلُ .
الالنسوية والنسوية لتمثيل النسب بينها من حيث احلجم ،واستخلصت الدراسة
أن اإلجيابيات مقاربة للسلبيات ،مع رجحان اإلجيابية .أما من حيث التفاصيل،
فقد متثلت السلبية يف موضوعات :التمييز ،واحلجاب ،والرياضة ،والوالية ،وقيادة
السيارة ،وحقوق ما بعد الطالق أو اخللع ،والرتشيح للمجلس البلدي ،حيث
كانت أكثر من اإلجيابية .يف حني كان العكس لبقية املوضوعات :الزواج ،والطالق،
واخللع ،واحلضانة ،والعنف ،والتعليم ،والسفر ،والتحرش اجلنيس ،ونزع الوالية،
والتوظيف ،والرتشيح الوزاري ،واملشاركة السياسية .وختم الباحث هذه الدراسة
بعد التحليل املدوين اإلحصائي حتليال أكثر دقة ملوضوع احلجاب.
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أما النوع الثاين من الدراسات ،وهو الذي هيمنا بالدرجة األوىل لكونه مرتبطا بنوع
التحليل املقرتح يف هذه الدراسة ،فأوجز هنا أهم دراستني  -وكلتامها باإلنجليزية-
عىل النحو اآليت:

 .1دراسة ( )2010( GriesوعنواهناBehavioral Profiles: A fine- :

grained and quantitative approach in corpus-based lexical se-

 manticsاملجموعات السلوكية :منهج دقيق وكمي يف علم الداللة املعجمي
املعتمد عىل املدونة احلاسوبية) [ ]3وقد اقرتح فيها املؤلف آلية تعتمد عىل املدونة
احلاسوبية يف حتليل الرتادف والتضاد.

وهيمنا يف هذه الدراسة سياق حتليل الرتادف .ويشري الباحث إىل أن دراسات
اللغة املعتمدة عىل املدونة مل حتظ كثريا بتجاوز فكرة الثنائية الرتادفية (كلمة  +كلمة)
التي تتقارب يف املعنى وختتلف فيام بينهام يف االستعامل السلوكي اللغوي .وعليه
فقد اقرتح الباحث منهجا مدونيا يعتمد عىل بيانات لغوية تكشف سلوك الكلامت
املرتادفة ضمن حقل داليل معني ،وعىل املستويات الرصفية والرتكيبية والداللية
والتصاحبية السياقية.
 .2دراسة ( )2004( ElewaوعنواهناCollocation and Synonym in :

 :Classical Arabicالتصاحب والرتادف يف العربية الكالسيكية) وقد طبق فيها
مناهج املدونة عىل العربية الفصحى القديمة إلثبات انعدام فكرة الرتادف التام بني
الكلامت ،وذلك بمنهج يعتمد عىل التصاحب اللفظي؛ أي :دور الكلامت املتصاحبة
للمرتادفات يف إظهار حدود املكونات الداللية السياقية التي تلغي ترادفها الكامل.
وبالنظر يف الدراسات السابقة ،ترمي الباحثة إىل حتليل ألفاظ العنف ودواهلا يف
عينة من الصحف العربية ،بأدوات التحليل املدوين ومناهجه ،وذلك لتوسيع نطاق
التحليل واالستفادة من أمهية املجموعات السلوكية  behavioral profilesيف
تفسري حقل «العنف» الداليل.

َ
التحليل اآليل للتصدي ملدونة الصحف العربية واستخالص
وتعتمد الدراسة
[]4
كلمة «العنف» ومرادفاهتا ،ثم حتليلها عىل النحو اآليت :
 .1مجع عينة مفتوحة بحسب ما يمكن مجعه من أرشيف مواقع الصحف العربية
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عن طريق خاصية «ويب بوت كات»  WebBootCaTيف أداة معاجلة اللغة الطبيعية
الشبكية« ،حمرك التخطيط» اللغوي  ،Sketch Engineومن ثم تنقيحها عن طريق
برنامج آر ( ،)Rوحفظها عىل صيغة .TXT

 .2تصنيف أبعاد الرتادف لكلمة «العنف» بمنهج التحليل الداليل الذي فصل فيه
جريارتس ( )Geeraerts 2010من خالل شبكة املفاهيم يف قاموس املعاين http://
مجعت مرادفات كلمة «عنف» يف قاموس املعاين،
 ./www.almaany.comحيث
ُ
وكونت مائة ملف
ثم وضعتها يف ملف نيص عىل شكل قائمة باسم عنف_ّ ،file1
وصوال إىل صدم _ ،file100وتناول كل ملف من امللفات املئة مرادفات الكلمة
الثانية املدرجة يف كل ملف سابق كام هي حموسبة تراتبيا يف موقع قاموس املعاين.

 .3معاجلة ملفات النصوص املسرتدة يف برنامج النوت باد++notepad ++
وذلك بفصل األسطر الطويلة وإظهار األسطر التي ترد فيها ألفاظ العنف املعنية
مع حفظها.
 .4تصنيف ما توارد من مرادفات «عنف» إىل ما هو لفظي وما هو معنوي وما
هو جسدي.
 .5حفظ ملفات نتائج اخلطوة الرابعة بالرتميز ( )UNICODEللمعاجلة بالتحليل
يف أدوات وورد سميث (.)WordSmith Tools

 .6حتليل طبيعة املجموعات السلوكية الداللية أللفاظ العنف بشكل تصنيفي كام
هو منتج يف نصوص الصحف العربية املسرتدة.
 .2اإلطار المنهجي
 .1.2العنف في الخطاب العربي

كثرية هي تلك الدراسات العربية التي تناولت مظاهر العنف اللغوي واملادي
ضمن أطر بحثية وأدبيات علمية لسانية وأدبية وسياسية واجتامعية ونفسية .وبام
أن هذا البحث يقف عىل ألفاظ «العنف» يف الصحف العربية ،فإن جممل التقارير
املؤسسية والدراسات العربية حول هذه الظاهرة قد ُدرست كثريا يف الصحف
العربية كذلك .وتتشكل دوافع العنف من أحد طريف ثنائيات طبيعة اإلنسان
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املتناقضة ،فاإلنسان بطبيعته ذو نفسية ذات شقني ،كام قال اجلاحظ ( )1965يف
كتاب (احليوان) لكونه حيمل طبائع مزدوجة كـ «الغضب والرضا ...واحلب
والكره» .وقد وقف صفوان حسيني ( )2005عىل حتليل دقيق للعنف يف دراسة
له عن هذه الطبيعة بعنوان« :الصحافة املكتوبة وظاهرة العنف يف اجلزائر خالل سنة
 :1999دراسة وصفية حتليلية» .ويف دراسته هذه التي مل تعتمد عىل أدوات ومناهج
لسانيات املدونة اللغوية ،استعرض ظواهر العنف يف الصحافة اجلزائرية ،وعرج عىل
خصائصها اللغوية اإلعالمية من حيث املساحات التي احتلتها .وكان اهلدف من
ذلك هو حتديد عالقة مضمون املادة اإلعالمية بالشكل الصحفي من خالل:

 )1موقع النصوص املتعلقة بظاهرة العنف ،و )2وعالقة الصحيفة بمصدر
اخلرب ،و )3وعالقة األسلوب الصحفي بأشكال العنف ،و )4عالقة أطراف العنف
بمصدر اخلرب ،و )5وأهداف الصحف يف تناول الظاهرة .ويف تلك العالقات
اخلمس لظواهر العنف ،اعتمد الباحث عىل التكشيف بينها بحسب القطاع :عام
أو خاص ،وبحسب اللغة :عربية أو فرنسية .وقد وقف الباحث عىل ظواهر جريمة
القتل ،والعنف السيايس ،واجلريمة االقتصادية ،واجلريمة األخالقية ،والعنف
اللفظي ،والتهديدات املعنوية ،واالنحرافات االجتامعية ،واالعتداءات اجلسامنية،
وغريها ،دون ذكر الشواهد اللغوية النصية لتلك احلاالت التي ّ
كشفها حسيني يف
دراسته .وعليه فإن حتلييل أللفاظ العنف يف هذه الدراسة ستعتمد عىل ذكر الشواهد،
وعىل توظيف التحليل القائم عىل األنظمة (احلاسوبية) system-based analysis
والتحليل القائم عىل االستعامل (اللغوي)  usage-based analysisالتي تتعامل
مع نصوص آلية ُجتمع لتعالج ثم ُحت ّلل.

 .2 .2المجموعة السلوكية في لسانيات المدونات اللغوية

يقوم منهج جريس ( )Gries 2010يف علم الداللة عىل دراسة املجموعات
السلوكية لأللفاظ ،ويعتمد عىل بيانات مدونية حموسبة عىل النحو اآليت:

األول :مجع أمثلة األلفاظ املدرجة ضمن جمموعة سلوكية حمددة الداللة ،وذلك
باالستعانة بالكشافات السياقية.
الثاين :التحليل اليدوي وحتشية خصائص األلفاظ مع الكلامت املتواردة معها،
وهذه اخلصائص رصفية وتركيبية وداللية وغريها (التصاحب ومغازيه السياقية
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 .)Gries 2010وملحدودية دراستي هذه ،فإين سأعتمد يف حتليل املجموعات
السلوكية ملرتادفات العنف وأصنافها يف الصحف العربية عىل كشف اخلصائص
الداللية فقط (اجلدول .)1

وقد تتعدد مستويات الواسامت لكل خصيصة ،فمثال قد يكون واسم االسمية
إنسانا أو حيوانا أو ظاهرة طبيعية أو منظامت حمددة االسم .وهناك العديد من
املستويات التي يمكن حتليلها ،غري أن اهلدف من هذه الدراسة (حتليل ألفاظ العنف
يف الصحف العربية) قد حتددت باالعتامد عىل التصاحب اللفظي للعنف وألفاظها
التي حددت يف هذه الدراسة (املالحق د ،هـ ،و ،ز) ،وبمعاجلة احلاالت االسمية
والفعلية واملحددات الظرفية بواسطة التصاحبية.
اخلصيصة

واسم اخلصيصة

معاجلة اخلصيصة

الداليل

 االسمية الفعلية -املحدد الظريف

التصاحبية (معاين الكلمة مع
الكلامت سياقيا)

اجلدول ( :)1املجموعات السلوكية خلصائص التصاحب اللفظي ملعاجلة ألفاظ العنف املعنية
بالتحليل يف الصحف العربية

 .3 .2آلية جمع األلفاظ المعنية بالتحليل

سأرشح هنا طريقة الوصول إىل مجع ألفاظ العنف املعنية بالتحليل واملعاجلة
يف هذه الدراسة ،وذلك بالتطرق إىل عموم األلفاظ املرتادفة وطريقة اختيار ألفاظ
العنف املعنية باملعاجلة.

 .1 .3 .2ملفات مرادفات «عنف»

كان االعتامد عىل استخالص ألفاظ العنف منطلقا من موقع قاموس املعاين
نظرا إىل مز ّيته يف رصد ألفاظ العربية معجم ًيا.
ً /http://www.almaany.com
ويعد معجام لفظيا ،وكذلك معج ًام للمعاين لكونه يتضمن تصنيفا لأللفاظ من
حيث املعنى ،وقد جعل ذلك منه مصدرا شبكيا شموليا ُيعتمد عليه ،ومنه ُرصدَ ت
مرادفات لفظة :العنف ،و َعنّف ،و ُيعنّف.
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استعنت هبذا املوقع جلمع مرادفات ألفاظ (العنف) وذلك وفق اخلطوات التالية:
وقد
ُ

األوىل :إدخال الكلمة الثانية من مرتادفات (عنف) ،وهي كلمة َ
(آخذ) ،ثم مجع
مرادفاهتا ووضعها يف ملف نيص بسيط جديد ومن ثم حفظها كام هو مذكور يف
اخلطوة األوىل.
الثانية :استكامل الطريقة الثانية لبقية املرتادفات وصوال إىل امللف املائة.

الثالثة :دمج كل امللفات يف ملف واحد عن طريق الـ  cmdوذلك بالضغط عىل
الزر األيمن من املؤرش عىل امللف الذي تضمن  100ملف نيص بسيط ملرتادفات
(عنف) .وقد ُدجمت كل امللفات يف ملف واحد بصيغة نصية وباألمر اآليت:
> for %f in (*.txt) do type “%f” >> output.txt

وبعد هذه اخلطوات ،صار جمموع عدد األلفاظ  5145كلمة ،تضمنت 1041
كلمة سلبية (الشكل  )1بعد استبعاد العديد من األلفاظ التي ال حتمل دالالت
صت العدد األخري
(العنف) ،مثل :أخذ ،وآخذ ،ورجع ،وأغلق ،وأقفل ،إلخ .ثم ق ّل ُ
إىل  75كلمة دالة عىل العنف ،بعد استبعاد كلامت ال حتتمل معنى العنف األويل -
مثل :شان ،شدّ د ،وعاتب ،وانتقد.

الشكل ( :)1مثال لأللفاظ املرتادفة كاملة يف ملف نيص بسيط مع عدد الكلامت (آخر كلمة يمثل رقم
آخر سطر)
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 .2 .3 .2ألفاظ العنف املعنية بالتحليل

أجريت تنقيحا للملف الذي يتضمن مرتادفات «العنف» والبالغ عددها 1041
لفظة .وقد صنفت ما تبقى من ألفاظ خاضعة للتحليل والبالغ عددها  75لفظة دالة
بشكل مبارش يف معانيها األوىل عىل العنف إىل أربعة أصناف [.]5
الصنف األول :يتضمن أربعة ألفاظ عامةُ :عنف ،وعنّف ،ويعنّف ،والعنف.

الصنف الثاين :ألفاظ العنف اللفظي ،وهي عىل النحو اآليت :الم ،وسب،
وعري ،ورشق ،ووصم ،وذم ،ووبخ ،وزجر،
وسخر ،وهان ،وشتم ،وخانقّ ،
وأخرس ،وهجا ،وبذا ،وعنت ،وأسكت ،ول ّقن ،وخاصم ،وأنّب ،وهزأ ،وملز،
وقارع ،ومهز ،وضاد ،وشنّع.
ووجدت أن لفظة «ل ّقن» قد جاءت عىل غري املعنى السلبي (مثل «تلقني
الدرس») ،وأن لفظة «أنّب» -رغم ما حتمله من داللة أولية تقرتن بمعنى النصيحة
املتأخرة مع اإلشعار بالندم -جاءت بمعنى سلبي يتضمن السخرية.

الصنف الثالث :ألفاظ العنف املعنوي [ ،]6وهي عىل النحو اآليت :هنب ،وخرق،
وقمع ،وفضح ،واستوىل ،وشغب ،وسلب ،ووجع ،وقهر ،وحرض ،وقذف،
وتنقص ،وقدح ،ومسخ ،وكبت ،وشوه ،وعرس ،وانتهك ،ونازع ،ومزق ،وامتهن،
ونحى،
وفاجر ،وانتقم ،وعادى ،وهتكم ،وعاق ،ونكل ،وآذى ،وضيق ،ونكصّ ،
وبغى ،وأذل ،وانتقص ،وعاند ،ومقت ،وأعاق ،واستقوى ،وأحزن ،وضايق،
وعوق.
الصنف الرابع :ألفاظ العنف اجلسدي ،وانتهت بعد مسح قائمة طويلة إىل أربعة
ألفاظ :يقتل ،وهيلك ،ويعذب ،ويصفع.

 .4 .2أدوات جمع مدونة الدراسة وتحليلها

سأتطرق يف هذا املبحث إىل التطبيقات احلاسوبية التي استعملتها لغرض مجع
ألفاظ العنف من الصحف العربية وحتليلها .وهذه األدوات هي عىل النحو اآليت:

األول :املعاجلة املعتمدة عىل املدونة وتوظيف منهج «التصاحب اللفظي» يف
التحليل.
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الثاين :حتديد مواقع الصحف العربية املؤرشفة.

الثالث :مجع نصوص الصحف العربية من الدول العربية عن طريق حمرك
التخطيط اللغوي.
الرابع :أدوات معاجلة أخرى :النوت باد ،++وبرنامج آر ،وأدوات وورد سميث.

 .5 .2التحليل المعتمد على المدونات اللغوية

ال تقترص لسانيات املدونات اللغوية عىل طرائق اجلمع اآليل والبناء والتصميم،
بل يكمن غرضها األساس يف توظيفه يف التحليل اآليل .فقد ّبني مكانري وهاردي
( ]7[ )2016أن مجع بيانات املدونة يكون الغرض منه هو التحليل ،رشط أن يتوافر
يف املدونة رشط الغرض من التحليل.

كام أن حتقيق هذا الرشط يتطلب أمرا آخر ،وهو البحث عن أدق األدوات التي
من شأهنا أن حتقق حتليال حاسوبيا دقيقا ،والتي قد حتفز من جتريب عدة أدوات
دون االعتامد عىل أداة واحدة فقط كام يفعل جريس  Griesيف أبحاثه يف اللسانيات
اإلدراكية والوظيفية والرتكيبية والداللية وعلوم الرتمجة املعتمدة عىل أدوات
حاسوبية دقيقة يف التحليل واالستقصاء .وقد تطول أسئلة التحليل اآليل لبيانات
اللغة ،وذلك جيعل من التحليل اآليل مهمة صعبة.
وجدت أن مجع النصوص من الصحف العربية وحتليل ألفاظ العنف فيها
إذن،
ُ
قد تطلب مني عدة أدوات لتحليل املدونات لغرض الوصول إىل نتائج دقيقة ،ويف
املباحث الفرعية القادمة رشح لتلك الطرائق.

 .1 .5 .2الصحف العربية املؤرشفة

تتنوع آليات مجع النصوص العربية آليا من املواقع الشبكية .وأذكر هنا طريقتني
مشهورتني يف أدبيات اجلمع اآليل ،علام بأن االختيار سيكون عىل إحدامها يف مجع
ألفاظ العنف من الصحف العربية.
الطريقة األوىل :مجع املدونات الشبكية عن طريق أداة العنكبوت اللساين (Spid-

 )erlingاملصمم لذلك الغرض .ثم تنقيح النصوص بواسطة أداة ( justTextآرتس
وآخرون .)Arts et al. 2014
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الطريقة الثانية :استخدام أداة الويب بوت كات يف حمرك التخطيط اللغوي
(كيلجاريف وآخرون .)Kilgarriff et al. 2014

اعتمدت عىل حتديد مواقع الصحف العربية
ويف طريقة الويب بوت كات،
ُ
املؤرشفة ،أي املواقع املبارشة التي تضم جمموعة مواقع الصحف العربية اإللكرتونية.
ومل يكن لبعض الدول العربية مواقع شبكية أحادية تتضمن جمموعة من الصحف
العربية اإللكرتونية .وفيام ييل تقسيم لتلك الدول العربية:
 الدول العربية التي تتضمن مواقع شبكية أحادية حتتوي عىل أرشيف للمواقعالصحفية العربية اإللكرتونية :اجلزائر ،ومرص ،واملغرب ،والسعودية ،والسودان،
وتونس ،واليمن.
 الدول العربية التي تتضمن موقعا شبكيا واحدً ا لصحيفة إلكرتونية واحدة:البحرين ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،وعامن ،وفلسطني،
وسوريا ،واإلمارات ،وقطر ،وجيبويت ،والصومال ،وموريتانيا ،وجزر القمر.

 .2 .5 .2أداة ويب بوت كات يف حمرك التخطيط Sketch Engine

أجريت مجع النصوص من الصحف العربية من الدول االثنتني والعرشين وفق
اخلطوات اآلتية:
أوال :التسجيل يف موقع حمرك التخطيط (اللغوي) عرب املوقع اآليتwww. :

.sketchengine.co.uk

ثانيا :يتيح املوقع مجع املدونات الشخصية باملجان ،وملدة شهر كامل ،وبحد
أقىص مليون كلمة.
ثالثا :اختيار  WebBootCaTمن قائمة اخليارات من اليسار.

رابعا :كل مدونة من مدونات مواقع الصحف العربية قد ُسم ّيت باسمها املذكور
يف اسم املوقع الشبكي.
خامساُ :ختتار اللغة لتكون اللغة العربية.

سادسا :يف صنف اإلدخال (ُ )input typeيتار املوقع اإللكرتوين (.)website
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سابعا :يف خيار حتديدات احلجم ُ :size restrictionsيدخل القيمة ( )1خليار
حجم امللف األقل ( )Min file sizeوالقيمة ( )15.000حلجم امللف األكثر (Min
 ،)file sizeوالقيمة ( )1000000للنص املعياري ( )Boilerplateلضامن اسرتداد
امتداد أكثر لقوالب النصوص يف امللف النيص (انظر الشكلني  2و ،3واجلدول .)2

الشكل ( :)2واجهة حمرك التخطيط (اللغوي) Sketch Engine
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الشكل ( :)3واجهة الويب بوت كات وتسمية املدونة باسم الصحيفة واختيار اللغة ووضع عنوان
الويب اخلاص بالصحيفة
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الدولة

الصحيفة

امللفات

الفقرات

اجلمل

الكلامت

األحياز

اجلزائر

djazairess

2000

11.370

23.577

1.086.693

1.197.844

مرص

masress

2000

19.476

46.020

1.431.501

1.597.497

املغرب

maghress

2000

9592

30.078

1.157.355

1.289.942

السعودية

sauress

2000

11.535

30.838

1.259.974

1.386.003

السودان

sudaress

1998

7797

47.838

1.856.458

2.064.540

تونس

turess

2000

8639

43.362

1.816.935

1.973.802

اليمن

yemeress

2000

10.323

37.200

1.368.630

1.504.278

البحرين

alwatannews

34

315

418

16.477

18.165

العراق

alsabaah

88

333

1012

32.683

36.747

األردن

arabstoday

18

322

548

9247

10.461

الكويت

alanba

151

1636

1976

64.838

71.540

لبنان

aliwaa

1863

17.259

35.447

1.217.604

1.582.256

ليبيا

libyaakhabar

586

5035

6120

205.093

226.143

عُامن

omandaily

1756

8183

28.954

1.381.759

1.563.004

فلسطني

alayyam

731

5810

22.882

766.932

1.104.958

سوريا

tishreen

2000

11.984

39.718

1.929.765

2.606.311

اإلمارات

alittihad

2000

22.553

32.837

989.555

1.122.763
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الدولة

الصحيفة

امللفات

الفقرات

اجلمل

الكلامت

األحياز

قطر

alarab

1879

6742

27.136

1.026.735

1.138.163

جيبويت

alqarn

51

328

692

35.285

37.605

جزر
القمر

alwatwan

0

0

0

0

0

الصومال

somaliatoday

303

3884

6233

183.084

200.208

موريتانيا

rimnow

2000

15.331

47.641

2.202.087

2.404.363

27.458

168.214

432.281

20.038.690

23.072.207

املجموع

اجلدول ( :)2نتائج االسرتداد اآليل لعدد امللفات والفقرات واجلمل والكلامت واألحياز (أي :كل
خانة حتل حملها كلمة أو رمز أو عالمة) يف الصحف العربية

 .6 .2أدوات أخرى لمعالجة مدونة الدراسة

احتاج التحليل إىل ما يمكن االستفادة منه من أدوات معاجلة أخرى ،ويف
وقوف عىل األدوات التي ُوظفت يف حتليل ألفاظ العنف يف مدونات
املباحث القادمة
ٌ
عت عن طريق الويب بوت كات من حمرك التخطيط.
الصحف العربية التي ُمج ْ

 .1 .6 .2النوت باد++

[]8

يوفر برنامج النوت باد ++Notepad ++عدة أدوات جيدة للتحرير ،ومن ذلك
فصل األسطر وذلك باختيار ملف  fileثم عمليات األسطر  line operationsثم
فصل األسطر ( line splitالشكل  .)4وللتأكد من هذه العملية بالشكل الصحيح،
يمكن اختيار عرض  viewومن ثم عرض الرموز  show symbolsومن ثم عرض
مجيع الرموز  ،show all charactersوظهور الرمز ( CRاختصار carriage re-
 )turnوالرمز ( LFاختصار لـ  )line feedإشارة إىل مواضع هناية السطر السابق
وبداية السطر الالحق (الشكل  .)5كذلك يتميز هذا املحرر عن امللف النيص البسيط
بإظهار مجيع التطابقات للكلمة املبحوث عنها مع إظهار متتابعاهتا وأرقام األسطر
التي وردت فيها.
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الشكل ( :)4خطوات فصل السطر إىل عدة أسطر

الشكل ( :)5حترير النص العريب بواسطة  ++notepadبفصل األسطر وحتديد بداياهتا وهناياهتا

 .2 .6 .2برنامج آر ومعاجلة النص العريب

[]9

يعد برنامج آر R
مفتوحا يف إجراءات حتميل ومعاجلة البيانات اللغوية،
مصدرا
ً
ً
أيا كانت نوعية هذه البيانات من لغة خام أو من جداول إحصائية ،باإلضافة إىل
التطبيقات التحليلية املتعددة للبيانات اإلحصائية واملتغريات الرقمية واللغوية.
وعىل الرغم من مشكالت ترميز النص العريب يف نطاق لغات الربجمة ،فإن ذلك
كان ممكنا .و ُيستعمل هذا الربنامج يف مجيع احلقول العلمية بال استثناء ،كاالقتصاد
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والطب والتسويق واملجتمع .وأول خطوة للتعامل مع هذا الربنامج هي البدء
بتحميله من موقع  CRANوذلك بالضغط عىل خيار download and install R
ونصب آر).
(محل ّ

وال بد عند التحميل من اختيار ما يتناسب ومنصة احلاسوب الشخيص ،سواء
كان ويندوز أو لينكس أو ماك ُأو إِس إكس .وتتبع تعليامت التحميل خطوة خطوة
لربنامج  ،R-Studioوذلك باتباع ما يتناسب ومنصة احلاسوب الشخيص (Gries
 )2009: 19مع االهتامم بتنصيب آخر نسخة حمدثة.

ولربنامج آر نافذتان ،األوىل ( RGuiالشكل  )7والثانية ( RStudioالشكل .)8
ففي واجهة  RGuiحري باملحلل أن حيدد امتداد امللفات املراد معاجلتها ،وذلك باختيار
ملف  ،fileثم اختيار االمتداد  ،choose dirثم اختيار املستندات التي تتضمن البيانات
اللغوية العربية املحفوظة مسبقا .وتتضمن النافذة الثانية أربع نوافذ داخلية (الشكل
 ،)8حيث يتعلق املوضع رقم ( )1برموز آر  ،R scriptsوهو عبارة عن ملف نيص
 textمثل املفكرة ،وفيه توضع األكواد اخلاصة مثال بامللف املحفوظ املحرر حاسوبيا،
أو يتم عن طريقه حتميل حزم إحصائية ،أو تعليم النص املراد معاجلته بفواصل حتدد ما
يعرف بالبيانات اإلضافية للنص ،ثم يضغط عىل  Runللتعرف عىل طبيعة النص العريب
املعالج ،ومتثله يف نافدة التحكم ( )consoleكام يف املوضع رقم (.)2

الشكل ( :)7واجهة برنامج .RGui
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

122

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

العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

الشكل ( :)8واجهة برنامج معاجلة البيانات اللغوية آر .RStudio

ويوضح الشكل ( )7واجهة  RGuiالذي يتضمن خيارات حتديد مرآة الكران
 CRAN mirrorبكتابة الكود:
>)(chooseCRANmirror

ثم اختيار  ،Algeria HTTPSويفيد ذلك التعامل مع قواعد البيانات العربية
املحفوظة يف خوادم شبكية ،غري أن ذلك ال يقاس بام هو احلال مع اللغات األنجلو
فرنكوفونية .ومن املهم البدء بكتابة  )(getwdيف موضع ( R scriptsالشكل  )7للتأكد
من أن امتداد املجلدات التي تتضمن امللفات املراد معاجلتها حمفوظ يف املحرك C:/user/
 documentsأو كتابة اآليت يف موضع التحكم ( consoleاملوضع  2يف الشكل :)8
)(> dir

مع إمكانية تسمية املجلدات بأي اسم .ويتضمن جملد  assignmentsملفات
حمفوظة باسم معني .وهناك طرق ال تدعم قراءة البيانات العربية إىل برنامج آر،
ومنها استعامل املوضع  3يف الشكل ( )8باستخدام خيار تصدير امللف import
 ،fileأو فتح امللف عن طريق اختيار ملف  fileيف املوضع  4من الشكل ()8؛ ألهنام
ال تدعامن امللف املحفوظ بالرتميزات اخلاصة بالعربية .ولذلك فإن أفضل الطرق
لقراءة البيانات تكون بتهيئة برنامج آر للملف أو امللفات بواسطة ( Rscriptsاملوضع
 1من الشكل  ،)8وكتابة أوامر التعرف عىل امللف الذي يتضمن النص العريب:
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)»> readLines («sauress.txt
)»> readLines («sauress.txt» ,encoding=»UTF-8

بعد مجع ملفات الصحف العربية بصيغة نص بسيطُ ،عولج كل ملف يف برنامج
نوت باد ++لفصل السطر إىل أسطر وحتديد بدايات كل سطر وهنايته ،ثم معاجلة
النصوص العربية السلسلية  stringيف كل ملف عىل حدة يف برنامج آر ( )Rبالرتميز
 utf-8للتمييز بني السلسالت ( stringsالعبارية أو النصية) العربية من غريها
األجنبية ،وإلزالة ما يشوب النص من غري النص العريب (امللحق أ).

 .3 .6 .2أدوات وورد سميث

توفر أدوات وورد سميث الكثري من الوظائف التحليلية للمدونة اللغوية[.]10
واعتمدت يف أثناء التحليل يف هذه الدراسة عىل النسخة السابعة من هذه األدوات.
وبعد تنصيب الربنامج وفتحه ،تظهر النافذة األوىل منه كام يف الشكل ( .)9و ُيلحظ
يف الواجهة األوىل منها كام يف الشكل أدناه ثالث وظائف حتليلية أساسية ،هي:
الكشاف السياقي ( )concordوالكلامت املفتاحية ( )keywordsوقائمة الكلامت
(.)wordlist

الشكل ( :)9واجهة أدوات وورد سميث

واعتُمد بشكل أسايس عىل الكشاف السياقي ( ،)concordوحتميل ملفات ألفاظ
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العنف عىل صيغة ملف نيص بسيط؛ وعولج ُّ
كل ملف عىل حدة ،وكانت امللفات عىل
النحو اآليت:
 .1ملف نيص للفظة «عنف» ،و«يعنف» ،و«العنف».
 .2ملف نيص أللفاظ العنف اللفظي.

 .3ملف نيص أللفاظ العنف املعنوي.

 .4ملف نيص أللفاظ العنف اجلسدي.

وتفيد هذه األدوات يف نافذة اخليار الكشاف السياقي ( )concordتسعة أوامر
رئيسة:
 .1الكشاف السياقي (.)concordance
 .2التصاحب اللفظي (.)collocates
 .3الفرز (.)plot

 .4األنامط (.)patterns
 .5العناقيد (.)clusters

 .6اخلط الزمني (.)timeline

 .7أسامء امللفات (.)filenames

 .8النص املصدر (.)source text

 .9امللحوظات (.)notes

أما نتائج معاجلة ملفات ألفاظ العنف املعنية بالتحليل (امللحق ب) ،فقد كان
الرتكيز فيها عىل ثالث خطوات أساسية ،وهي عىل النحو اآليت:
األوىل :استخالص نتائج امللفات كام هي ظاهرة يف أمر (ملحوظات).
الثانية :الفرز من أجل استخالص النتائج الكلية.

الثالثة :حوسبة العناقيد عىل امتداد كلمتني إلظهار أكثر الكلامت تواردا مع ألفاظ
العنف اخلاضعة للتحليل يف الدراسة ،ثم إظهار سحابة ( )cloudاألكثر تواردا بدال
من عرض جداوهلا الطويلة.
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 .3اإلطار التطبيقي

يف اإلطار التطبيقي عرض وحتليل لنتائج معاجلة ملفات الصحف العربية
باستعامل القوائم األربع من قوائم الشمول؛ األوىل :قائمة لفظة «العنف»،
و»عنف» ،ويعنف» ،والثانية :قائمة ألفاظ العنف اللفظي ،والثالثة :قائمة ألفاظ
العنف املعنوي ،والرابعة :قائمة ألفاظ العنف اجلسدي .وكان االعتامد عىل إظهار
نتائج تطابقات هذه القوائم يف ملفات الصحف العربية عىل أدوات وورد سميث.
ويف الشكل ( )10صورة لنصوص ملفات الصحف العربية املعاجلة يف هذه األداة.

الشكل ( :)10نافذة التأكد من متثيل النصوص بشكل دقيق للصحف العربية يف أدوات وورد سميث
 .1 .3العنف ،وعنف ،ويعنف

بينت نتائج معاجلة هذه األلفاظ ،كام يظهر يف اجلدول ( ،)3أن الصحف
العربية التي مل ترد فيها هذه األلفاظ هي صحيفة العرب القطرية ،وصحيفة أخبار
الوطن البحرينية ،وصحيفة الوطن اجلزر القمرية ،وصحيفة أخبار العرب اليوم
األردنية .وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ  2093كشافا ،وبواقع
 350مرة لكلمة «عنف» ،ومرة لكلمة «يعنف» ،و 1742مرة لكلمة «العنف».
ويف الشكل ( )11عرض ألكثر التتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة بخاصية
سحابة األلفاظ .word cloud
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العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

احلاالت

نتائج احلاالت

الصحف غري الوارد فيها ألفاظ التحليل

not found in Processed_alarab.txt
not found in Processed_alwatannews.
txt
not found in Processed_alwatwan.txt
not found in Processed_arabstoday.txt

جمموع الكشافات السياقية الوارد فيها ألفاظ
التحليل

concordance lines found 2,093

التكرار ونسبه لكل لفظة

‘ concordance lines found for 350عنف’
)(% 16.72
‘ concordance lines found for 1يعنف’
)(% 0.05
concordance lines found for 1,742
‘العنف’ )(% 83.23

اجلدول ( :)3حاالت ورود األلفاظ يف الصحف التي مل ترد فيها وجمموع تواردها يف الصحف العربية
مع تفاصيل تكراراهتا ونسبها املئوية

الشكل ( :)11حوسبة كلامت (األلفاظ) عىل تتابع 2+/2-
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ويف توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ فإن الشكل ( )12قد أظهر
نتائجها .فالعمود  Hitsيشري إىل عدد التكرارات ( ،)frequencyوالعمود per
 1.000يشري إىل التكرار النسبي لعدد مرات التكرار يف كل ألف كلمة ،أما عمود
قيمة التوزيع ( )Dispersionواخلانات الثامين يف عمود الفرز ( )Plotفإهنا تدل عىل
أن القيمة تعرب عن الدرجة التي تتوزع فيها وحدات القيمة ،حيث إن كل خانة من
اخلانات الثامين تشري إىل موضع من مواضع النص .وفيام ييل عرض لتلك النتائج:

 .1بلغ عدد تكرار لفظة «العنف» يف الصحف التونسية  325مرة ،ويف صحيفة
األيام الفلسطينية  274مرة ،ويف الصحيفة املوريتانية  214مرة ،ويف الصحف اليمنية
 199مرة ،ويف الصحف اجلزائرية  148مرة ،ويف الصحيفة العامنية  134مرة ،ويف
الصحف السعودية  131مرة ،ويف الصحف املرصية  131مرة ،ويف صحيفة ترشين
السورية  113مرة ،ويف صحيفة االحتاد اإلماراتية  111مرة ،ويف الصحف املغربية
 76مرة ،ويف أخبار ليبيا  40مرة ،ويف صحيفة القرن اجليبوتية  17مرة ،ويف الصحيفة
اليومية الصومالية  17مرة ،ويف صحيفة الصباح العراقية  6مرات ،ويف صحيفة
األنباء الكويتية مرتني.
 .2بلغ عدد مرات لفظة «يعنف» مرة واحدة يف صحيفة ترشين السورية.

 .3بلغ عدد تكرار لفظة «عنف» و«العنف»  77مرة يف كل من صحيفة اللواء
اللبنانية والصحف السعودية.

الشكل ( :)12فرز نتائج األلفاظ يف الصحف العربية
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ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

 .2 .3ألفاظ العنف اللفظي

بينت نتائج معاجلة ألفاظ العنف اللفظي البالغ عددها  26لفظة ،وكام هو
معروض يف اجلدول ( ،)4أن الصحف العربية التي مل ترد فيها جمموعة هذه األلفاظ
هي :صحيفة العرب القطرية ،وصحيفة القرن اجليبوتية ،وصحيفة أخبار الوطن
البحرينية ،وصحيفة الوطن اجلزر القمرية ،وصحيفة العرب اليوم األردنية .وبلغ
إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ  876كشافا .ويف الشكل ( )13عرض ألكثر
التتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة بخاصية سحابة األلفاظ (.)word cloud

أما توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ ،فإن نتائجها تظهر يف الشكل (،)14
حيث يشري العمود  Hitsإىل عدد التكرار ( ،)frequencyوالعمود  1.000 perإىل
التكرار النسبي لعدد مرات التكرار يف كل ألف كلمة .أما عمود قيمة التوزيع (Dis-
 )persionواخلانات الثامين يف عمود الفرز ( ،)Plotفإهنا تدل عىل أن القيمة تعرب عن
الدرجة التي تتوزع فيها وحدات القيمة ،حيث تشري كل خانة من اخلانات الثامين إىل
موضع من مواضع النص الثامنية.
احلاالت

نتائج احلاالت

الصحف غري الوارد فيها
ألفاظ التحليل

not found in Processed_alarab.txt
not found in Processed_alqarn.txt
not found in Processed_alwatannews.txt
not found in Processed_alwatwan.txt
not found in Processed_arabstoday.txt

جمموع الكشافات
السياقية الوارد فيها ألفاظ
التحليل

concordance lines found 876
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نتائج احلاالت
concordance lines 230
(% 21.60) ’ ‘سبfound for
concordance lines 183
(% 31.83) ’ ‘المfound for
concordance lines 89
(% 8.36) ’ ‘سخرfound for
concordance lines 74
(% 6.95) ’ ‘هانfound for
concordance lines 50
(% 4.69) ’ ‘شتمfound for
concordance lines 23
(% 2.16) ’ ‘خانقfound for
concordance lines 30
(% 2.82) ’ ‘عريfound for
concordance lines 25
(% 2.35) ’ ‘رشقfound for
concordance lines 24
(% 2.25) ’ ‘وصمfound for
concordance lines 36
(% 3.38) ’ ‘ذمfound for
concordance lines found 13
(% 1.22) ’ ‘وبخfor
concordance lines found 12
(% 1.13) ’ ‘زجرfor
concordance lines found 10
(% 0.94) ’ ‘اخرسfor

احلاالت

concordance lines 8
(% 0.75) ’ ‘هجاfound for
concordance lines 10
(% 0.94) ’ ‘بذأfound for
concordance lines 9
(% 0.85) ’ ‘عنتfound for
concordance lines found 7
(% 0.66) ’ ‘اسكتfor
concordance lines 8
(% 0.75) ’ ‘لقنfound for
concordance lines found 5
(% 0.47) ’ ‘خاصمfor
concordance lines 8
(% 0.75) ’ ‘انبfound for
concordance lines found 3
(% 0.28) ’ ‘ملزfor
concordance lines found 3
(% 0.28) ’ ‘قارعfor
concordance lines found 2
(% 0.19) ’ ‘مهزfor
concordance lines found 2
(% 0.19) ’ ‘ضادfor
concordance lines found 2
(% 0.19) ’ ‘شنعfor
concordance lines found 1
(% 0.09) ’ ‘هزأfor

التكرار ونسبه لكل لفظة

 حاالت جمموع ألفاظ العنف اللفظي يف الصحف التي مل ترد فيها وجمموع تواردها يف:)4( اجلدول
الصحف العربية مع تفاصيل تكراراهتا ونسبها املئوية

:وفيام ييل عرض لتلك النتائج

204  وردت مجيع األلفاظ الست والعرشين يف صحيفة اللواء اللبنانية بواقع.1
97  ويف الصحف السودانية بواقع، مرة194  ويف الصحيفة املوريتانية بواقع،مرات
 ويف، مرة88  ويف الصحف التونسية بواقع، مرة92  ويف الصحف اليمنية بواقع،مرة
 ويف صحيفة، مرة46  ويف الصحف املرصية بواقع، مرة54 الصحف املغربية بواقع
130

2019  يناير- هـ
1440 ربيع اآلخر
 م2018
هـ1439

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

العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

األيام الفلسطينية بواقع  45مرة ،ويف صحيفة االحتاد اإلماراتية بواقع  43مرة ،ويف
الصحف اجلزائرية بواقع  36مرة ،ويف الصحف السعودية بواقع  23مرة ،ويف
صحيفة عامن اليومية بواقع  21مرة ،ويف صحيفة ترشين السورية بواقع  19مرة.
 .2وردت لفظة «الم» يف صحيفة الصباح العراقية  7مرات.
ِ
«سخر» يف صحيفة الصومالية
«سب» ،و
«عري ،و»خانق» ،و
ّ
 .3وردت األلفاظ ّ
اليومية  5مرات.
 .4وردت لفظة «هان» ولفظة «سخر» يف صحيفة األنباء الكويتية  5مرات.
ِ
«سخر» ،و«قارع» ،و«وبخ» يف صحيفة أخبار ليبيا 4
 .5وردت لفظة «هان» ،و

مرات.

الشكل ( :)13حوسبة كلامت (ألفاظ العنف اللفظي) عىل تتابع 2+/2-
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الشكل ( :)14فرز نتائج ألفاظ العنف اللفظي يف الصحف العربية
 .3 .3ألفاظ العنف المعنوي

باستعراض نتائج معاجلة ألفاظ العنف املعنوي البالغ عددها  41لفظة ،وكام هو
تبني أن الصحف العربية التي مل ترد فيها جمموعة هذه
معروض يف اجلدول (ّ ،)5
األلفاظ هي :صحيفة العرب القطرية ،وصحيفة الصباح العراقية ،وصحيفة أخبار
الوطن البحرينية ،وصحيفة الوطن اجلزر قمرية ،وصحيفة العرب اليوم األردنية.
وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ  1930كشافا .ويف الشكل ()15
عرض ألكثر التتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة بخاصية سحابة األلفاظ
(.)word cloud

وأما توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ ،فتظهر نتائجها يف الشكل (،)16
حيث يشري العمود  Hitsإىل عدد التكرارات ( ،)frequencyوالعمود 1.000 per
إىل التكرار النسبي لعدد مرات التكرار يف كل ألف كلمة .أما عمود قيمة التوزيع
( )Dispersionواخلانات الثامين يف عمود الفرز ( )Plotفإهنا تدل عىل أن القيمة تعرب
عن الدرجة التي تتوزع فيها وحدات القيمة ،حيث تشري كل خانة من اخلانات الثامين
إىل موضع من مواضع النص الثامنية .وفيام ييل عرض لتلك النتائج:

 .1وردت مجيع األلفاظ يف كل من الصحيفة املوريتانية بواقع  315مرة،
والصحف اليمنية بواقع  241مرة ،والصحف السودانية بواقع  234مرة ،والصحف
التونسية بواقع  187مرة ،وصحيفة األيام الفلسطينية بواقع  167مرة ،والصحف
املرصية بواقع  121مرة ،وصحيفة اللواء اللبنانية بواقع  110مرات ،والصحف
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68 العدد

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
معرفية:العربية
 مبادئ:الذهن
اللغة
ّ تحليل

 وصحيفة ترشين، مرات103  والصحف اجلزائرية بواقع،مرات108 املغربية بواقع
 والصحف، مرة74  وصحيفة االحتاد اإلماراتية بواقع، مرات103 السورية بواقع
 وصحيفة أخبار ليبيا، مرة51  وصحيفة عامن اليومية بواقع، مرة58 السعودية بواقع
. مرة12  وصحيفة الصومال اليومية بواقع، مرة17 بواقع
 و»انتهك» يف صحيفة األنباء الكويتية،» و «سلب،» وردت األلفاظ «شغب.2
.ثالث مرات
. وردت لفظة «تن ّقص» يف صحيفة القرن اجليبوتية مرة واحدة.3
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نتائج احلاالت

احلاالت

not found in Processed_alarab.txt | not found in
Processed_alsabaah.txt | not found in Processed_alwatannews.txt | not found in Processed_alwatwan.txt
| not found in Processed_arabstoday.txt

الصحف غري الوارد فيها
ألفاظ التحليل

concordance lines found 1,930

جمموع الكشافات السياقية
الوارد فيها ألفاظ التحليل

217 | (% 12.23) ’ ‘هنبconcordance lines found for 233
con- 185 | (% 11.39) ’ ‘خرقconcordance lines found for
concordance 97 | (% 9.71) ’ ‘قمعcordance lines found for
concordance lines 93 | (% 5.09) ’ ‘فضحlines found for
concordance lines found 95 | (% 4.88) ’ ‘استوىلfound for
concordance lines found for 120 | (% 4.99) ’ ‘شغبfor
’ ‘وجعconcordance lines found for 67 | (% 6.30) ’‘سلب
(% 3.62) ’ ‘قهرconcordance lines found for 69 | (% 3.52)
40 | (% 2.78) ’ ‘حرضconcordance lines found for 53 |
concor- 36 | (% 2.10) ’ ‘قذفconcordance lines found for
concordance 31 | (% 1.89) ’ ‘تنقصdance lines found for
concordance lines 25 | (% 1.63) ’ ‘قدحlines found for
concordance lines found 26 | (% 1.31) ’ ‘مسخfound for
’ ‘شوهconcordance lines found for 23 | (% 1.36) ’ ‘كبتfor
| (% 1.00) ’ ‘عرسconcordance lines found for 19 | (% 1.21)
(% 0.84) ’ ‘انتهكconcordance lines found for 16

التكرار ونسبه لكل لفظة
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نتائج احلاالت

احلاالت

con- 15 | (% 0.79) ’ ‘نازعconcordance lines found for 15 |
concordance 13 | (% 0.79) ’ ‘مزقcordance lines found for
concordance lines 11 | (% 0.68) ’ ‘امتهنlines found for
concordance lines found 10 | (% 0.58) ’ ‘فاجرfound for
concordance lines found for 10 | (% 0.52) ’ ‘انتقمfor
’ ‘هتكمconcordance lines found for 9 | (% 0.52) ’‘عادى
| (% 0.79) ’ ‘عاقconcordance lines found for 15 | (% 0.47)
concor- 5 | (% 0.68) ’ ‘نكلconcordance lines found for 13
concordance 260 |(% 0.26) ’ ‘اذىdance lines found for
concordance lines 5 | (% 13.65) ’ ‘ضيقlines found for
concordance lines found 6 | (% 0.26) ’ ‘نكصfound for
’ ‘بغىconcordance lines found for 4 | (% 0.31) ’ ‘نحىfor
| (% 0.21) ’ ‘اذلconcordance lines found for 4 | (% 0.21)
con- 5 | (% 0.21) ’ ‘انتقصconcordance lines found for 4
concordance 4 | (% 0.26) ’ ‘عاندcordance lines found for
concordance lines 4 | (% 0.21) ’ ‘مقتlines found for
concordance lines found for 3 | (% 0.21) ’ ‘اعاقfound for
’ ‘احزنconcordance lines found for 2 | (% 0.16) ’‘استقوى
| (% 0.16) ’ ‘ضايقconcordance lines found for 3 | (% 0.10)
(% 0.10) ’ ‘عوقconcordance lines found for 2

التكرار ونسبه لكل لفظة

 حاالت جمموع ألفاظ العنف املعنوي يف الصحف التي مل ترد فيها وجمموع تواردها يف:)5( اجلدول
الصحف العربية مع تفاصيل تكراراهتا ونسبها املئوي
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العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

الشكل ( :)15حوسبة كلامت (ألفاظ العنف املعنوي) عىل تتابع 2+/2-

الشكل ( :)16فرز نتائج ألفاظ العنف املعنوي يف الصحف العربية
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 .4 .3ألفاظ العنف الجسدي

كشفت نتائج معاجلة ألفاظ العنف اجلسدي البالغ عددها أربعة ألفاظ ،وكام هو
معروض يف اجلدول ( ،)6أن الصحف العربية التي مل ترد فيها جمموعة هذه األلفاظ هي:
صحيفة األنباء الكويتية ،وصحيفة العرب القطرية ،وصحيفة القرن اجليبوتية ،وصحيفة
الصباح العراقية ،وصحيفة أخبار الوطن البحرينية ،وصحيفة الوطن اجلزر القمرية.
وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ  291كشافا .ويف الشكل ( )17عرض
ألكثر التتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة بخاصية سحابة األلفاظ (.)word cloud

وأما توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ ،فتظهر نتائجها يف الشكل ( ،)18حيث
يشري العمود  Hitsإىل عدد التكرارات ( ،)frequencyويشري العمود  1.000 perإىل
التكرار النسبي لعدد مرات التكرار يف كل ألف كلمة .أما عمود قيمة التوزيع (Disper-
 )sionواخلانات الثامين يف عمود الفرز (( )Plotاملسطرة) ،فإهنا تدل عىل أن القيمة تعرب
عن الدرجة التي تتوزع فيها وحدات القيمة ،حيث إن كل خانة من اخلانات الثامين تشري
إىل موضع من مواضع نصوص املدونة الثامنية .وفيام ييل عرض لتلك النتائج:
احلاالت

نتائج احلاالت

الصحف غري الوارد فيها
ألفاظ التحليل

not found in Processed_alanba.txt
not found in Processed_alarab.txt
not found in Processed_alqarn.txt
not found in Processed_alsabaah.txt
not found in Processed_alwatannews.txt

جمموع الكشافات السياقية
الوارد فيها ألفاظ التحليل

concordance lines found 291

التكرار ونسبه لكل لفظة

‘ concordance lines found for 255يقتل’ )(% 87.33
‘ concordance lines found for 17هيلك’ )(% 5.82
‘ concordance lines found for 13يعذب’ )(% 4.45
‘ concordance lines found for 6يصفع’ )(% 2.05

اجلدول ( :)6حاالت جمموع ألفاظ العنف اجلسدي يف الصحف التي مل ترد فيها وجمموع تواردها يف
الصحف العربية مع تفاصيل تكراراهتا ونسبها املئوية
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ني
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ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

الشكل ( :)17حوسبة كلامت (ألفاظ العنف اجلسدي) عىل تتابع 2+/2-

 .1وردت األلفاظ «يعذب» و«هيلك» ،و«يقتل» ،و«يصفع»  103مرات يف
الصحيفة املوريتانية.
 .2وردت األلفاظ «يقتل» ،و«يعذب» ،و«هيلك»  44مرة يف الصحف السودانية.
 .3وردت األلفاظ «يقتل» ،و«يعذب» ،و»هيلك»  42مرة يف الصحف اليمنية.
 .4وردت اللفظتان «يعذب» و«يقتل»  18مرة يف الصحف التونسية.
 .5وردت اللفظة «يقتل»  13مرة يف صحيفة ترشين السورية.

 .6وردت اللفظتان «يقتل» و«يصفع»  13مرة يف صحيفة األيام الفلسطينية.
 .7وردت اللفظتان «يقتل» و«يصفع»  11مرة يف صحيفة اللواء اللبنانية.
 .8وردت اللفظتان «يقتل» و«يصفع»  10مرات يف الصحف املغربية.

 .9وردت لفظة «يقتل»  9مرات يف الصحف املرصية.

 .10وردت اللفظتان «يقتل» و«هيلك»  6مرات يف صحيفة االحتاد اإلماراتية.
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 .11وردت لفظة «يقتل»  5مرات يف الصحف اجلزائرية.

 .12وردت اللفظتان «يقتل» و»يصفع»  5مرات يف الصحف السعودية.

 .13وردت لفظة «يقتل»  5مرات يف صحيفة عامن اليومية.

 .14وردت اللفظتان «هيلك» و«يقتل»  4مرات يف صحيفة الصومال اليومية.

 .15وردت لفظة «يقتل»  3مرات يف صحيفة أخبار ليبيا.

الشكل ( :)18فرز نتائج ألفاظ العنف اجلسدي يف الصحف العربية
 .5 .3تحليل المجموعات السلوكية لأللفاظ

أقف يف هذا املبحث عىل حتليل حاالت املجموعات السلوكية أللفاظ العنف
املعنية بالتحليل .وكام أرشنا آنفا يف مبحث (املجموعات السلوكية) ،فإن طابع
التحليل سيكون عىل احلاالت الداللية االسمية والفعلية واملحددات الظرفية.
فاالسمية تشري إىل إحداث حالة العنف سواء كانت لفظية أو معنوية أو جسدية،
وذلك من أطراف حمددة ،كأن يكون شخصا أو مؤسسة أو نظاما أو منظمة أو حركة،
أيا كانت ،ودون اإلشارة إليها عىل وجه التحديد.
أما الفعلية ،فهي إحداث فعل العنف دون توارد اسميته يف النص .وال يعني
ظريف املكان والزمان ،ولكن يعني ظرفية العنف التي تكون بيشء
املحدد الظريف
ْ
ما ،أو عن طريق يشء ما ،أو بصورة معينة .وسيعتمد هذا التحليل عىل املصاحبة
اللغوية [ ]11بشكل أسايس نظرا إىل ما هلا من دور يف كشف حاالت املجموعات
السلوكية أللفاظ العنف املعنية بالتحليل.
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اللغة
تحليل ّ

وقد است ِ
ُبعدت ألفاظ العنف بشكل سياقي عام دون وجود خصائص داللية
اسمية وفعلية وظرفية حقيقة (عرض توزيعات األلفاظ املعنية بالتحليل يف الشكل
 ،)19وعليه فتحليل املجموعات السلوكية ينطبق عىل وجود أسامء مصاحبة أللفاظ
العنف ،ووجود أفعاهلا واقعيا ،ووجود حمددات الظرفية كام هي واردة يف النتائج.

الشكل ( :)19توزيعات التكرارات النسبية أللفاظ العنف يف الدراسة

كذلك است ِ
ُبعدت بعض النتائج التي جات األلفاظ فيها عىل خالف ما يقتضيه
غرض التحليل مثل( :تن ّقص) حيث وردت أيضا (تَن ُقص)؛ أو سيقت عىل العموم،
ودون وجود دوال عىل االسمية أو الفعلية أو املحددية الظرفية .ويف اجلداول اآلتية
عرض لتلك النتائج مع ذكر عدد النصوص الواردة فيها .وقد جرى هذا االستبعاد
بخاصية األنامط  patternsيف أدوات وورد سميث ،وهو منهج تطبيقي أسايس
يف لسانيات املدونة اللغوية ألنه يربط بني معاين الكلامت واستعامالهتا السياقية
السلوكية بواسطة التحليل التصاحبية (حتليل األنامط املدوين) ،والذي يسمى أيضا
باألنامط العبارية.
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وفيام ييل (اجلدول  )7عرض تلك املجموعات السلوكية أللفاظ العنف بحاالهتا
الداللية االسمية والفعلية والظرفية:
اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية للعنف وعنف ويعنف

العنف

 الشغب (اسمية) اجلرائم (فعلية) األرسي [املرأة والنساء واألطفال)( :اسمية) اإلرهايب (فعلية) السيايس (اسمية/فعلية) اجلنيس (اسمية ،فعلية ،املحدد الظريف :باإلكراه ،باالغتصاب) املدريس (فعلية) الفلسطيني (من قوات االحتالل؛ فعلية) العريب (اجتاه بعضهم :اسمية /فعلية) بالتحريض (حمدد ظريف) بالسجن (حمدد ظريف) بالقضاء والقانون (حمدد ظريف) باملقذوفات (حمدد ظريف) بالفاحشة (حمدد ظريف) بالتمييز (حمدد ظريف) يف العمل (اسمية) يف املالعب (اسمية) -ضد فلسطني (فعلية)

11
5
49
48
33
15
5
7
17
7
3
6
3
1
1
1
1
3

عنف

 ضد املرأة/النساء /األطفال (اسمية) اإلرهاب/الطائفية (فعلية) -عنف املالعب (فعلية)

5
4
2

يعنف

 -األطفال بقسوة (حمدد ظريف)

1

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اللفظي

سب

 مقيم سب املواطن (اسمية) سب دولة عربية حمددة /مواطن عريب حمدد (اسمية/فعلية) جناب املصطفى الرسول األنبياء /الدين (اسمية) -دوال عربية حمددة (اسمية)

هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

140

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

1
2
1
2
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
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اللغة
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النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اللفظي

سب

 الناس (فعلية) قنا َة اجلزيرة (اسمية) املرأ َة (فعلية) األطفال (فعلية) اهلوية (اسمية) دولة عربية حمددة (فعلية)ِ
ترصحيات مسؤول ما (فعلية)
 بشتم (حمدد ظريف)التعليم (اسمية)
َ
 العدالة (اسمية) الطب/األطباء (فعلية) رئيسا (فعلية) املالئك َة /املقدسات (فعلية) احلديث (اسمية) -الفيصيل (النادي) (فعلية)

7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

الم

 شخصيات سياسية غري عربية (اسمية) اإلعالم (الفاعل :فعلية) مفاعيل :الدكتور /مدير رشطة /الفريق /النيابة /الوطني/الديمقراطي /املنتخب /كالم الرئيس /اجلامعة (اسمية)
 -قنا َة العربية

9
3
11
2

سخر

 من العلامء (فعلية) من الرشيعة اإلسالمية (اسمية) أسامء حمددة ُ«م ّفاة» (اسمية ،هي الساخرة)

2
1
17

هان

 دولة عربية حمددة (اسمية) الكوري :جنسية /اجلنويب :منطقة /الوزير (اسمية) أهله (فعلية) أغنية (اسمية) اهلدف (كرة القدم) (اسمية) اخلليج (اسمية) املنطقة الشاملية (السعودية)( :اسمية) الدكتور /األستاذ (اسمية)احلزب
َ

1
3
1
1
1
1
2
5
1
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اللفظي
شتم

 األنبياء (اسمية) املتخصصني يف الطب (فعلية) ترصحيات مسؤول (اسمية) األمة (اسمية) -األمن (اسمية)

2
1
1
1
1

ذم

 -اإلنسان (اسمية)

2

عري

 مدينة حمددة (اسمية) نفوس الناس (فعلية) -القدس األقىص /القضية الفلسطينية (اسمية)

1
2
2

 امللعب /املدرب /الالعب (بالبصاق ،بأداة جامدة :حمدد ظريف) املتظاهرين (فعلية) -النواب (اسمية)

3
1
1

وصم

 -احلركات الشبابية بالتكفريية (فعلية)

1

خانق

 عىل اليمن (اسمية) -عىل بيته (فعلية)

2
1

وبخ

 -الرئيس (اسمية)

1

زجر

 -القضاء (فعلية)

1

أخرس

 اسم بعينه (اسمي) -ألسنة املتشككني

1
1

بذأ (بذيء)

 بالفضائيات (حمدد ظريف) -عىل السمعة (فعلية)

3
1

عنت

 عىل احلياة (اسمية) -عىل التطور (فعلية)

1
1

رشق
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حاالت املجموعات السلوكية

العدد 68
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ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اللفظي
هجا

 الزوج (اسمية) الولد (فعلية) بيده (حمدد ظريف) -الفقري (اسمية)

1
1
1
1

لقن

 -الفريق األمحر هزيمة ساحقة :كروي (فعلية)

1

أنب

 احلبيب (اسمية) -عاطفيا (حمدد ظريف)

1
1

أسكت

 النسوان (فعلية) -الوزير (اسمية)

1
1

خاصم

 -احلاكم (اسمية)

1

ملز

 -املجتمع (اسمية)

1

قارع

 -ابنه (فعلية)

1

مهز

 -املرأة املتميزة (اسمية)

1

ضاد

 -بالعنف (حمدد ظريف)

1

شنع

 -رجال وقبحه (فعلية)

1

هزأ

 -من شعب حمدد بعينه (اسمية)

1

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف املعنوي
ض ّيق

 سعة الناس (اسمية) بالشعب (حمدد ظريف) عىل العباد (اسمية) عىل حرية املرأة (اسمية) -باإلسالم (حمدد ظريف)
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف املعنوي
 املال العام (فعلية) الشعب (فعلية) الثروات (فعلية) -الدولة (فعلية)

هنب

10
8
14
7

خرق

 القانون /النظام (فعلية) األمن (فعلية) -الديمقراطية (اسمية)

21
2
1

قمع

 احلريات (اسمية) اإلعالم (اسمية) الديمقراطية (اسمية) الشعوب (فعلية) -الوطني (اسمية)

5
3
2
3
1

سلب

 بالعنف (حمدد ظريف) -املواطنني

3
2

فضح

 احلقوق (فعلية) -الشعب /الشعوب (فعلية)

1
5

شغب

 -بارتكاب التخريب (حمدد ظريف)

2

استوىل

 -عىل املال العام (اسمية /فعلية)

7

قهر

 املواطن (اسمية) -الضحية (فعلية)

1
3

وجع

 -بريوت :املدينة (فعلية)

1

حرض

 عىل العنف (فعلية) -عىل الشغب (فعلية)

2
2

قذف

 الضحية باالدعاء (فعلية) بالتشهري (فعلية) -الصحفيني

1
9
3
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف املعنوي
تن ّقص

 -من الناس (فعلية)

1

أذى

 -املشاعر (فعلية)

1

قدح

 -األمة (فعلية)

2

كبت

 احلريات (فعلية) -الطلبة (اسمية)

3
1

مسخ

 -البرش (اسمية)

1

شوه

َ
والتاريخ (اسمية)
العرب
َ
 -حياة الناس /املجتمع (فعلية)

3
2

عرس

 إداري (حمدد ظريف) -احلياة (حمدد ظريف)

2
1

انتهك

 مصداقية الصحيفة (اسمية) اللوائح النظامية (فعلية) -العرض (اسمية)

1
1
1

نازع

 -األحزاب (اسمية)

1

عاق

 -والده (فعيل)

1

نكل

 باجلميع (حمدد ظريف) -األمن (اسمي)

1
1

مزق

 دولة حمددة (اسمية) نسيج الوطن (اسمية) -حزب األمة (اسمية)

2
3
1

امتهن

 رسقة السيارات (فعلية) -كرامة اإلنسان (فعلية)

2
1
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف املعنوي
ِ
ر/فاجر
فاج
َ

 حاكم فاجر (اسمية)فاجر بالتشكيك يف أعراض الناس (فعلية)
َ -

2
1

انتقم

 -بالقتل (اسمية)

1

عادى

 الناس (فعلية) -األهل (فعلية)

1
1

هتكم

 -املسؤول /الرئيس (اسمية)

2

نحى

احلر من رشفه (اسمية /حمدد ظريف)
ّ -

1

نكص

 -إىل وحشيته (حمدد ظريف)

1

عاند

 -مدربه (اسمية)

1

بغى

 -بعضهم عىل بعض (اسمية)

3

أذل

 -أصحابه (اسمية)

2

انتقص

 من جناب الرسول (فعلية) -الناس (اسمية)

1
2

مقت

 -تعلم املهارات (فعلية)

2

أعاق

 -إكامل مهامت العمل (فعلية)

4

استقوى

 -عىل رفاقه (فعلية)

1

ضايق

 -أهله (فعلية)

1

أحزن

 -وأزعج العائلة (فعلية)

1

عوق

 -مفهوم املواطنة (اسمية)

1
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اللفظة

حاالت املجموعات السلوكية

النصوص

حاالت املجموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اجلسدي
يقتل

 الناس (فعلية) األبرياء (اسمية /فعلية) املؤمن /املسلمني (فعلية) -أقربائه /األرسة /الزوجة (اسمية /فعلية)

6
12
7
5

هيلك

 -املال بالتضييع (فعلية /حمدد ظريف)

8

يعذب

 الناس (اسمية /فعلية) -بالنار (حمدد ظريف)

2
2

يصفع

 مسؤوال (اسمية /فعلية) رئيس قسم بيده (اسمية /فعلية /حمدد ظريف) -اسام حمددا (اسمية /فعلية)

1
1
1

اجلدول ( :)7املجموعات السلوكية أللفاظ العنف بحاالهتا الداللية االسمية والفعلية والظرفية

وأقف عند تفاصيل نتائج ما ورد يف ملحق البحث بناء عىل التكرارات النصية
(األربعني فام فوق ،والثالثني فام فوق ،والعرشين فام فوق ،والعرشة وما فوق،
واخلمسة نصوص فام فوق ،والنص الواحد) وذلك عىل النحو اآليت:
أوال :ورد فيام يزيد عن أربعني نصا أن أكثر النصوص يف الصحف العربية كانت
يف ظواهر العنف السلوكية جتاه :األرسة ،واملرأة ،والطفل ،والعنف اإلرهايب ضد
املجتمعات.
ثانيا :وردت حالة العنف السيايس يف أكثر من ثالثني نصا.

رابعا :وردت حالة العنف السلوكي املتمثل يف خرق القوانني يف أكثر من عرشين نصا.

خامسا :ورد يف عرشة نصوص فام فوق عدة حاالت سلوكية ،وهي :الشغب
الشعبي ،والعنف اجلنيس ،والعنف العريب جتاه بعضهم البعض ،والعنف بإلقاء
اللوم عىل فواعل رسمية أو مفاهيم سياسية دون حجج أو براهني أو إدانة قانونية،
والسخرية التي تطال أسامء عربية سياسية واقتصادية وثقافية حمددة ،أو العنف املتمثل
يف حاالت النهب للامل العام والثروات ،أو العنف املتمثل سلوكيا يف قتل األبرياء.

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

147

سادسا :ور َد ما بني مخسة نصوص وتسعة العنف املتمثل يف اجلريمة اجلنائية ضد
أي فرد أو ضد أقربائه أو أرسته أو زوجته ،والعنف املدريس ضد الطالب ،والعنف
الذي يتعرض له الفلسطينيون من قوات االحتالل ،والعنف بالتحريض عىل القتل أو
االعتداء ،والتهجم عىل شخصيات سياسية ،والتهجم عىل املجتمع بالسخط واللوم،
وإهانة املعلمـ/ـة أو األستاذ/ة اجلامعيـ/ـة ،والتعدي عىل مقدرات الشعوب أو
قمع حرياهتا ،أو التشهري بالقذف أو اإلنقاص أو التعييب.
سابعا :البقية الكثرية من ألفاظ العنف يف حتليل حاالت املجموعات السلوكية
هلا أخلصها يف اآليت:

 العنف الذي يكون بقصد ظاملٍ بالسجن أو القضاء أو القانون ،أو يكون بفعلسلوكي مجاعي تتخذ صفة «العصابة».
 العنف يف سياق كرة القدم والفرق الكروية من قبل الالعبني أو من جهةاجلمهور.

 -العنف يف جهة العمل مثل :الطرد التعسفي وتأخري (أو عدم رصف) األجور.

 العنف اإلعالمي يف تأجيج ما يعطل املصالح العربية املشرتكة أو يلق جوثقافة االختالف واملختلفات.

 السب والشتم أو اإلنقاص من جناب األنبياء أو السخرية من الرشيعةاإلسالمية أو علامئها.
 -السب والشتم املوجهان للجهات الرسمية واملؤسسات واألفراد الفاعلني فيها.

 العنف جتاه العاملني ،كاألطباء. .4الخاتمة

توصل هذا البحث إىل أن حتليل ألفاظ العنف يف الصحف العربية بمناهج
لسانيات املدونة اللغوية إىل أن آثار العنف السلوكي قد طالت مجيع رشائح
املجتمعات العربية ،وصدرت من معظم رشائح املجتمعات العربية ،وتناوبت بعض
األلفاظ ،كالعنف ضد القضاء ،كزجر القضاء وحكمه أو العنف القضائي ذاته .وقد
كان كتشاف هذا االنعكاس بمعونة حتليل مدونة صحفية مؤرشفة وكبرية احلجم.
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

148

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

العدد 68

ني
مدو
ونظريةالصحافة
في لغة
ألفاظ العنف
وذهنية
العربية:معرفية
الذهن :مبادئ
اللغة
تحليل ّ

ومن أهم النتائج أيضا أن «العنف» بكل أشكاله وصوره القولية أو الفعلية قد
راح ضحيتها األكثرية املرأة واألرسة من جهة ،واملجتمع من العنف اإلرهايب من
جهة ثانية ،والعنف السيايس جتاه الشعوب .أما بقية جمموعات العنف السلوكية فقد
كانت من األفراد ضد األفراد.
وقد واجهت الباحثة العديد من الصعوبات يف احلفظ والتحليل وإعادة التحليل
والغربلة والتنقيح واملقارنة واستخالص أكرب عدد ممكن ألفاظ العنف املعنية.

وتورد الباحثة عدة توصيات بالغة األمهية لدراسات مستقبلية حول هذا املوضوع
أو أي موضوع آخر بمناهج لسانيات املدونة اللغوية.

 هناك كلامت كان تكرارها عاليا ،مثل كلمة «احلرب» و«احلروب» التي وردت 6379مرة ،والتي تعد بكل تأكيد من أنكل أنواع العنف ،وحتتاج إىل دراسة منفردة.
 ظاهرة العنف ظاهرة عاملية ،ولذلك فإن من املهم أن تكون الدراسات املدونيةاملعتمدة عىل املجموعات السلوكية دراسات مدونية تقابلية ،كدراسة العنف ضد
املرأة ،مثال ،بني الصحف العربية واإلنجليزية.

 وقفت هذه الدراسة عىل املجموعات السلوكية ملرتادفات ألفاظ العنفالسلبية ،فعىل سبيل املثال :لفظة «الم» قد تكون نوعا ما إجيابية ،ولفظة «قارع» قد
«نحى» قد تكون إجيابية أيضا ،وعليه فإن االعتامد
تأيت بشكل إجيايب نوعا ما ،ولفظة ّ
عىل األنامط  patternsرضوري وأسايس للكشف عن معاين الكلامت.

 إن احلاجة إىل كشف طبيعة املعاجم السلوكية لأللفاظ يف املدونة ملحة ،ألهناتقدم عرضا واسعا حول واقع االستعامل اللغوي السلوكي لأللفاظ سياقيا.
 إن التحليل األوسع ملجموعة من األلفاظ دالليا وسياقيا وسلوكيا حيتاجإىل جرأة أكرب ودعم قانوين مؤسيس وفسح أخالقي بحثي علمي لتحقيق فائدة
أكرب ،مما يتطلب أن ختفي األبحاث كثريا من األمور ،كأسامء الدول واملؤسسات
والشخصيات السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية.
 من املهم االستفادة من نتائج هذا النوع من التحليل يف حتليل اخلطاب وحتليلاخلطاب النقدي ،فعىل سبيل املثال :قد يقف حتليل خطاب العنف ضد املرأة عىل
عينة حمددة مت ّثل سياقا حمددا ،وبيئة حمددة ،وفرتة زمنية حمددة ،ثم تُعمم نتائجها ،وهو
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االجتاه السائد يف أبحاث حتليل اخلطاب .وهبذا النوع من التحليل ،فإن استخالص
النصوص املتعلقة بموضوع حمدد كموضوع (عنف املرأة) ٌ
سهل آليا ،والوقوف عىل
حتليل ظاهرة العنف من وجهة نظرية حتليلية خطابية نقدية سيوصل إىل نتائج تساعد
عىل فهم أوسع نظرا إىل سعة عينة البحث سياقيا وبيئيا وزمنيا وجغرافيا.

 عىل الرغم من أن إجراء هذا البحث قد تطلب الكثري من اجلهد والوقت،فإن هذا النوع من الدراسة ُيفضل إجراؤه ضمن جمموعات بحثية متخصصة ليكون
التحليل اآليل أكثر دقة.
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)R(  (الصحف السعودية) ومعاجلته يف برنامج آرsauress  مثال مللف:)امللحق (أ
> getwd()
> readLines (“sauress.txt”)
> readLines (“sauress.txt” ,encoding=”UTF-8”)
> str (readLines (“sauress.txt”))
> str (readLines (“sauress.txt” ,encoding=”UTF-8”))
# Making new file processed:
> sauress1 <- paste(readLines(“sauress.txt” ,encoding=‘UTF-8‘), collapse=” )
> install.packages(“stringr”)
> library(stringr)
#Importing multiple documents (texts) into R and clean the texts (corpora) up
> if (!require (tm) ) {
+
install.packages(“tm”)
+
library(tm)
+}
> gsub(pattern=”\\w”, replace=” “, sauress1)
> sauress2 <- gsub(pattern=”\\w”, replace=” “, sauress1)
> sauress2 <- gsub(pattern=”\\w”, replace=” “, sauress2)
> sauress2
> str <- gsub(’[[:punct:] ]‘,‘‘,str)
> gsub(“[[:punct:]]”, “”, str)
#check the difference between the display between the two files:
> sauress1
> sauress2
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1
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التكرار
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somaliatoday
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عنف

350

alqarn

tishreen

alittihad
alayyam
alanba

sauress
rimnow
omandaily

العنف

1742

aliwaa

somaliatoday

alqarn

sudaress

djazairess

turess

alsabaah

tishreen

libyaakhabar

djazairess

turess

maghres
yemeress

libyaakhabar

yemeress

magress

omandaily
masress

masress

rimnow

الكلمة

التكرار

الصحف

230

alayyam

alittihad

aliwaa

djazairess

maghress

masress

Rimnow

sauress

turess

yemeress

)امللحق (ب
)العنف (الغطاء
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alanba

alanba

سخر

89
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maghress
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الم

183

alittihad

aliwaa

alsabaah

djazairess

maghress

masress

Rimnow

sauress

sudaress

tishreen

الكلمة

التكرار

الصحف

50

djazairess
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rimnow

sudaress

alayyam
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30
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25
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13

alayyam
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masress
maghress
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masress
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8

لقن
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الكلمة
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خاصم
ملز

قارع

مهز

ضاد

شنع

التكرار
7
3
3

2

2

2

5

sauress
turess

rimnow

libyaakhbabar

sauress

rimnow

turess

rimnow

rimnow

sudaress

yemeress
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قذف
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maghress

alittihad
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rimnow
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alittihad
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rimnow

sauress

sudaress

rimnow
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turess

turess
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yemeress
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masress
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شوه

sauress
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مسخ

alayyam

كبت

26

alayyam

alittihad

aliwaa

djazairess

قدح

31

omandaily

rimnow

sauress

turess

35

sauress
alayyam

tishreen
rimnow

أذى

sudaress

turess
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maghress
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sudaress
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omandaily

sudaress

rimnow

omandaily

التكرار
الكلمة

alayyam
16

انتهك

sauress
15

نازع

aliwaa
15

عاق

omandaily
13

نكل

alayyam
13

مزق

alayyam

13

امتهن

11

فاجر

maghress

aliwaa
djazairess

rimnow

djazairess

djazairess

rimnow

rimnow
rimnow

yemenress

maghress

maghress

sauress

sauress

masress

sudaress

tishreen

masress

Yemeress

tishreen
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alanba
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turess

alittihad
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maghress
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بغى

نكص

نحى

6

alayyam

rimnow

sudaress

هتكم

9

alittihad
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masress
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عادى

10

maghress
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somaliatoday

انتقم

10
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4

3

3

2

4
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yemeress

turess

sauress

maghress
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libyaakhabar

yemeress
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rimnow

somaliatoday

yemeress

sauress

maghress
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معجم محوسب أللفاظ الحب والكره
في اللغة العربية
سارة أحمد السيف

(*)

د .عبداهلل بن يحيى الفيفي

(**)

الملخص:

يدرك املختصون يف أغلب املجاالت العلمية ما يشكله املعجم من تقدم معريف
لدى األمم؛ إذ يعدُّ من األدوات املهمة يف اكتساب املعرفة والبحث العلمي والتعليم،
ومن هنا تربز أمهية االرتقاء بصناعة املعاجم العربية وتطويرها خصوص ًا مع قلة
املعاجم اللغوية املتخصصة واملوجهة حلقول حمددة ،ولذا فإن هذا البحث هيدف إىل
اإلسهام يف هذا اجلانب من خالل إنشاء معجم حموسب لألجهزة الذكية ،ويضم
ألفاظ املشاعر يف اللغة العربية ،مركز ًا يف مرحلته األوىل عىل ألفاظ احلب والكره
ومرادفاهتا ،ويعتمد املعجم يف بنائه عىل املدونات اللغوية احلاسوبية عند استخراج
األمثلة واملتصاحبات ،مع استخدام وظيفة استخراج املتصاحبات اللفظية املتوفرة
يف أداة حتليل املدونات اللغوية اإللكرتونية  .Sketch Engineكام تم االعتامد
يف هذا املرشوع عىل املدونات اللغوية أيض ًا يف استخراج أمثلة املداخل املعجمية
ومتصاحبتها من خالل خيار البحث يف  Sketch Engineلألمثلة .واملدونات
اللغوية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة هي ،arTenTen:التي متثل اللغة العربية
املعارصة يف الويب ،والتي يتجاوز حجمها  115مليون كلمة للعربية التي متثل
عربية Gigaword
واملوسمة بواسم مدى  ،MADAواملدونة الثانية هي :مدونة
ّ
جامعة امللك سعود “الذخرية النصية الفصحى” التي يتجاوز حجمها أكثر من ستة
* -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﲑة ﻧﻮرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ

** -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
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العدد 68

العربية
مبادئفي
الذهن:والكره
أللفاظ الحب
اللغة وذهنية
معرفية
محوسبونظرية
معجم اللغة

أيضا عىل
وأربعني مليون كلمة من النصوص العربية الفصيحة ،كام اعتمد املرشوع ً
املعاجم واملوسوعات اإللكرتونية يف استخراج الشواهد القرآنية وشواهد احلديث
الرشيف والشواهد الشعرية باإلضافة إىل تعريف األلفاظ ،كمعجم املعاين وموقع
املوسوعة العاملية للشعر العريب .وكان من نتائج هذا املرشوع بناء تطبيق لألجهزة
الذكية التي تعمل بنظام  Androidيضم املعجم مع جمموعة من اخلصائص التي
تسهل استخدامه واالستفادة منه.

الكلامت املفتاحية :معجم -ألفاظ احلب والكره -تطبيق-Sketch Engine -
املدونات اللغوية -معاجم اهلواتف الذكية.

المقدمـة

ُيعدُّ علم املعاجم احلاسويب ً
جماال من جماالت اللسانيات احلاسوبية ،فقد بدأ
ظهوره بعدما ُعقدت عدّ ة ورش عمل ومؤمترات ،وأنجزت العديد من البحوث
املشرتكة ،التي هتتم باحلديث عن ْأمتَتَة املعجم والتّقييس
املعجمي( ،)1واملعاجم
ّ
اإللكرتونية؛ ويعود السبب يف ذلك لتضخم املادة املعاجلة( )2وحاجتنا إىل وضع
معاجم عامة وخاصة (.)3

انتشارا يف العامل؛ إذ يتّسم بالعديد
و ُيعدُّ احلاسوب من أكثر األدوات التكنولوجية
ً
من املميزات التي جعلت منه أداة أساسية يف كثري من البحوث العلمية ،ويف خمتلف
امليادين ،كاملستشفيات ،واجلامعات ،والبنوك ،فبواسطته يمكن توفري الكثري من
الوقت واجلهد .وتظهر أمهيته يف الصناعة املعجمية يف حتقيق االستغناء عن العديد من
املعاجم الورقية ،والرسعة والدقة يف اسرتجاع املعلومات ،وذلك من خالل قاعدة
البيانات املزود هبا املعجم ،باإلضافة إىل إمكانية احلصول عىل آخر اإلصدارات
ومتابعة التحديثات ،بخالف املعجم الورقي الذي يتوقف حتديثه بعد طباعته ( ،)4كام
يتميز بقدرة ختزينية هائلة ،مع إمكانية التعديل عليه باحلذف أو اإلضافة(.)5

وهيدف هذا البحث إىل إنشاء معجم حموسب خمتص بألفاظ املشاعر يف اللغة
العربية ،يقترص يف مرحلته األوىل عىل ألفاظ احلب والكره ،انطال ًقا من فكرة املعجم
الكوين عند سلوى محادة( ،)6حيث إن أول ما يشعر به الطفل يف مطلع حياته هو
مشاعر احلب واحلنان والدفء .هلذا بدأ املعجم بمشاعر احلب وضدها من املشاعر،
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إذ حتتوي كل وحدة معجمية عىل العديد من وسائل الرشح ،إضافة إىل التعريف،

كالشواهد واملتصاحبات واألمثلة السياقية املستخرجة من املدونات اللغوية

()7

بواسطة  ،Sketch Engineالذي يعد منصة حاسوبية موجهة ملصممي املعاجم
اللغوية بشتى اللغات ،وقد استخدمت هذه املنصة لبناء معاجم لغوية عديدة ،ومنها

معجم  Macmillanالشهري.

ونظرا إىل ما يشهده هذا العرص من تطور ،وحاجة املستخدم إىل محل املعجم معه
ً
يف كل مكانُ ،ر ِئ َي أن يكون املعجم عبارة عن تطبيق حاسويب للجوال ،بحيث يكون
سهل النقل قريب التناول ،بسي ًطا يف االستخدام ،مما جيعله منطلقا لعرص معاجم
اجلوال التفاعلية؛ ألن املتاح حال ًّيا يقترص عىل وضع املعجم كام هو ،مضا ًفا إليه خيار
البحث.

كام سيسهم هذا املرشوع  -بإذن اهلل  -يف إثراء املخزون اللغوي لدى املستخدمني،

وتسهيل وسائل تعلم اللغة ،ومتكني املستخدم من الفهم الصحيح بمختلف الطرق،

كام أنه س ُيغني الباحثني بالعديد من األفكار حول التقنيات املستخدمة يف املعجم

املحوسب.

أوال -أهمية الموضوع:

تعود أمهية املوضوع إىل أمهية صناعة املعاجم العربية( ،)8وما حيققه املعجم من

تقدم معريف لدى األمم ،إذ يعد من األدوات املهمة الكتساب املعرفة والبحث

العلمي والتعليم( ،)9إضافة إىل احلاجة لبناء معاجم عربية حموسبة ملفردات اللغة
خصوصا مع قلة املتاح منها عىل شكل تطبيقات لألجهزة الذكية.
العربية(،)10
ً

ثانيا -أسباب اختيار الموضوع:

يتمثل السبب الرئيس الختيار هذا املوضوع يف أمهية املشاعر يف حياة الفرد عند

التعبري عام بداخله ،ويف عدم وجود معجم خمتص بألفاظ املشاعر ،و ُيرجى أن تسهم
هذه الدراسة يف بناء املعاجم املتنقلة وتوظيف التقنيات احلديثة لذلك.
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ثالثا -أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل:

 التعريف بألفاظ احلب والكره ،وتوضيح درجاهتا. -إنشاء قائمة بألفاظ احلب والكره يف اللغة العربية.

 بناء معجم إلكرتوين لألجهزة الذكية أللفاظ احلب والكره يف اللغة العربية.رابعا -أسئلة البحث:

يمكن حرص أهم التساؤالت التي سيجيب عنها هذا البحث فيام ييل:

س :1ما ألفاظ احلب والكره؟

س :2ما درجات احلب والكره؟

س :3كيف ننشئ قائمة بألفاظ احلب والكره ومرادفاهتا يف اللغة العربية؟

س :4ما آلية بناء معجم إلكرتوين عىل األجهزة الذكية أللفاظ احلب والكره يف

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟

راﺑﻌﺎ -اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﮥ

يمكن تصنيف الدراسات التي ِ
وقف عليها بشأن هذا املوضوع يف صنفني:

 .1دراسات حول المعاجم اإللكترونية على اإلنترنت

من الدراسات يف هذا املجال دراسة بعنوان «معجم حموسب ملعاين األفعال
الثالثية املجردة يف اللغة العربية” (دلول 1435 ،هـ) ،وقد قامت فيه الباحثة إيامن
صبحي بجرد األفعال الثالثية من املعجم الوسيط وحرص معانيها املختلفة من
املعاجم السابقة باإلضافة إىل اعتامدها عىل املدونات اللغوية الستخراج األمثلة.

وذكرت دلول يف دراستها العديد من املعاجم اإللكرتونية املتاحة عىل مواقع
اإلنرتنت ،من بينها قاموس املعاين ،الذي يقدم العديد من اخلدمات املتنوعة ومنها:
معجم خاص باملرادفات ومعجم آخر لألضداد باإلضافة إىل البحث العام عن
املفردات واجلمل ،ويستمد معانيه من معاجم خمتلفة من بينها معجم اللغة العربية
الرديف للمعاجم العربية املتخصصة،
املعارصة واملعجم الوسيط؛ وكذلك موقع ّ
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الذي حيتوي عىل معج ٍم للمرتادفات واألضداد ومجوع التكسري والقوايف ،ويمكن
املستخدم من البحث عن غايته سواء كانت الستخراج مرادفات كلمة ما أو غريها،
واعتمد يف مجع مادته عىل العديد من معاجم املرتادفات واألضداد املتاحة عىل
اإلنرتنت ،وعىل املعجم الوسيط جلموع التكسري.

ومن املعاجم اإللكرتونية املتاحة كذلك معجم اللغة العربية التفاعيل (1433هـ)،
الذي اشرتك يف إعداده العديد من الباحثني واملهندسني وخرباء اللغة العربية(،)11
وتقوم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
برعايته .وهو معجم أحادي اللغة موجه للناطقني بالعربية ومتعلميها ،ويضم املفردات
واملعاين والرتاكيب اللغوية املستحدثة ،ومجيع اجلذور واألفعال واملصادر السامعية للغة
العربية ،وهو كذلك قادر عىل توليد مجيع املشتقات واملصادر باعتامد قواعد االشتقاق
والتدقيق اإلمالئي للكلامت املدخلة مع اقرتاح بدائل هلا ،باإلضافة إىل االستعانة
باألصوات والصور والفيديو يف عرض املعارف وتشكيل الكلامت باحلركات.
ومن املشاريع القائمة للمعاجم املحوسبة املعجم التارخيي للغة العربية يف
الشارقة ،الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016م وحتى وقتنا احلارض ،بدعم من
جممع اللغة العربية يف الشارقة ،ومن املتوقع أن يستغرق إعداده مخس عرشة سنة،
ويتضمن املعجم أكثر من مليار لفظ استعمل يف اللغة العربية حتت الفهرسة
والتصنيف واملعاجلة ،ويعنى هذا املعجم بتاريخ األلفاظ العربية وتتبع تطورها عرب
العصور من خالل الوثائق واملخطوطات وتاريخ نطقها عند البرش(.)12

.2دراسات حول تطبيقات المعاجم اإللكترونية على األجهزة النقالة
من بني هذه الدراسات هناك دراسة بعنوان «The Impact of Mobile

.)Rahimi & Miri, 2014( »Dictionary Use on Language Learning
تتحدث هذه الدراسة عن أثر استخدام املعاجم النقالة يف تعلم اللغة حيث قام
الباحثون بتقسيم الطالب إىل جمموعتني :جمموعة تستخدم املعجم النقال ،وجمموعة
تستخدم املعجم الورقي ،وتوصلت يف هناية التجربة إىل أن استخدام املعجم النقال
أكثر إمتاعا ،ويتّسم بالعديد من املميزات ،كإمكانية استخدامه يف كل مكان وألكثر
من شخص ،وهو أرسع وأسهل يف استخراج املعلومة.
هـ  -يناير 2019
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وهناك أيضا دراسة بعنوان «Impact of Using Electronic Dictionary on

 ،»Collocation Learning and Retention of Iranian EFL Learnersذكرت
أن من أوىل اسرتاتيجيات تعلم اللغة استخدام القاموس ،واهلدف من هذه الدراسة
معرفة أثر القاموس اإللكرتوين يف التعلم والقدرة عىل االحتفاظ باملعلومة ألطول فرتة،
وقد أجرت جامعة أكسفورد اختبارا لتحديد مستوى  340متعلام يف ستة معاهد خمتلفة،
واختارت من بينهم مئة مشارك متوسطي اللغة ُقسموا إىل جمموعتني ،إحدامها تستخدم
املعجم اإللكرتوين .وبعد أسبوعني كشفت النتائج أن املجموعة التي استخدمت
القاموس اإللكرتوين حققت تفو ًقا أكرب بكثري(.)Murnani & Salehi, 2016
ﺧﺎﻣﺴﺎ -ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ

اعتمد هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل ،ويتمثل يف مجع العينة من املعاجم
السابقة وحتليلها من خالل بيان معانيها ،واستخراج األمثلة السياقية واملتصاحبات
من املدونات اللغوية ،والشواهد القرآنية ونصوص احلديث والشعر من املواقع
اإللكرتونية املخصصة لكل منها.
المعلومات الواردة في المعجم:

 املدخل :اعتمد االسم مدخال للمعجم؛ ألن األفعال عاد ًة ما تكون لألحداث،مثل« :قرأ» و»جاء» ،أما ألفاظ املشاعر فهي عبارة عن أحاسيس وانفعاالت عاطفية
يعرب عنها بالصفات واألسامء غال ًبا؛ فاختري االسم من بينها لكونه من أقسام الكالم
الرئيسية الثالثة.
خصوصا
 معلومات صوتية :وتتمثل يف تشكيل الكلمة باحلركات ،وهي مهمةً
يف األلفاظ غري الشائعة ملعرفة طريقة ضبط الكلمة ونطقها.
 -معلومات رصفية :وتتمثل يف حتديد جذر الكلمة ملعرفة أصلها اللغوي.

 معلومات داللية :وتتمثل يف تعريف الكلمة ،والشواهد (القرآنية ،نصوصاحلديث ،والشعر) ،باإلضافة إىل األمثلة السياقية ومتصاحبات الكلمة من املدونات.

مالحظة :مل يتطرق هذا املعجم للمعلومات النحوية رغب ًة يف التوسع يف ذكر
املعلومات الداللية التي هي أساس املعجم ومطلب املستخدم عىل حدِّ قول عمر(.)13
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أ -منهجية إحصاء ألفاظ الحب والكره:

اعتُمد عند إحصاء ألفاظ احلب والكره عىل معج ٍم قديم هو معجم «فقه اللغة
للثعالبي» ،ومعجم حديث هو «املكنز الكبري ألمحد خمتار» ،واتُّبِع ما ييل:

ً
أوالُ :حرصت ألفاظ احلب والكره املوجودة يف معجم فقه اللغة؛ لداللتها عىل
احلب والكره بشكل مبارش ،ما عدا لفظ «العالقة»؛ ألن معناه تطور وخرج من كونه
ًّ
داال عىل احلب فقط ،فلم يعد معناه يتضح إال من خالل السياق (“عالقة حب”،
مثال).
ثانياُ :فرزت األلفاظ املوجودة يف معجم املكنز الكبري بمساعدة لغوي ،و ُأخذ

ما يدل عىل احلب والكره فقط ،وتركت األلفاظ التي تكون نتيجة للحب والكره،
كاحلنني واحلرقة ،وكل ما ليس له عالقة باحلب والكره ،كالسأم واهلجر.
بمشتق واحد عند ذكر الكلمة يف املكنز الكبري ألكثر من اشتقاق.
ثالثا :اكت ُِفي
ٍّ

رابعا :للتأكد من معنى بعض األلفاظ ُرجع إىل معجم لسان العرب فأضيف ما
وافق معناه احلب والكره ،وترك ما وجد معناه بعيدً ا عنها.

خامسا :اختري أن تكون مداخل املعجم لألسامء فقط من باب الرتتيب وتوحيد
املداخلُ ،فأ ِ
سقطت األفعال التي تم ذكرها يف األسامء وأخذ املصدر من األفعال التي
مل يتم ذكرها.
ب -تعريف ألفاظ الحب والكره:

اعتمد عند تعريف األلفاظ عىل مقارنة التعريفات يف أربعة معاجم والربط فيام
بينها؛ إلنشاء تعريف جديد يوضح معنى اللفظ املراد ،وهذه املعاجم هي:
 .1معجم اللغة العربية املعارصة ،ألمحد خمتار.

 .2املعجم الوسيط ،ملجمع اللغة العربية بالقاهرة.
 .3لسان العرب ،البن منظور.
 .4فقه اللغة ،للثعالبي.

وقد اعتمد عند البحث يف املعاجم الثالثة األوىل (معجم اللغة العربية املعارصة،
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واملعجم الوسيط ،ومعجم لسان العرب) عىل موقع «معاجم اللغة»؛ لسهولة البحث
فيه بشكل آيل ً
بدال من البحث اليدوي.
ج -منهجية استخراج الشواهد:

 -١اآليات القرآنية:
ِ
استخرجت عن طريق مصحف “آيات اإللكرتوين” ،التابع جلامعة امللك سعود،

باتباع اخلطوات التالية:

 البحث ًأوال عن ألفاظ احلب والكره بصيغة االسم كوهنا املدخل ملعجمنا.

 توسيع البحث يف حال عدم وجود هذه األلفاظ ،عن طريق إدخال اجلذروالصيغ الرصفية األخرى للكلمة.
 -٢احلديث الرشيف:

استخرجت األحاديث عن طريق موقع “الدرر السنية” ،املوجود عىل شبكة
اإلنرتنت؛ وذلك ملا فيه من مميزات عديدة ستُستعرض يف هذا البحث ،وقد اعتمدت
املنهجية عىل التايل:
 حتديد درجة احلديث (أحاديث حكم املحدثون عليها بالصحة ،ونحو ذلك)من بني خيارات البحث املتقدمة؛ لألخذ فقط بام هو صحيح وحسن.

 البحث عن ألفاظ احلب والكره بصيغة االسم ،فإذا مل يوجد فباجلذر للتوسعيف البحث أو بالصيغ الرصفية األخرى للكلمة.
 -٣الشعر العريب:

استخرجت األبيات الشعرية عن طريق موقع “املوسوعة العاملية للشعر العريب”،
وموقع «بوابة الشعراء» ،وقد متثلت املنهجية يف التايل:
 البحث عن األلفاظ بصيغة االسم ،ثم بصيغ أخرى كالصفة واسم املفعولوغريها من الصيغ الرصفية ،عند تعذر وجود بيت ِترد فيه صيغة االسم.

 البحث أوالً يف موقع «املوسوعة العاملية للشعر العريب» ،فإن مل يوجد فيها بيتمناسبُ ،ينتقل إىل موقع «بوابة الشعراء».
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د -منهجية استخراج األمثلة السياقية:

اعتمد عند استخراج األمثلة السياقية عىل الطرائق اآلتية:

 استخراج األمثلة من مدونة ( ،)arTenTenالتي متثل اللغة العربية املعارصة يفالويب ،واملوجودة عىل أداة ( )14( )Sketch Engineلتحليل النصوص.
 عند ّتعذر إجياد مثال مناسب يف مدونة (ُِ ،)arTenTenجلئ إىل مدونة مها
أيضا عىل أداة (.)Sketch Engine
الربيعة ،املتوفرة ً

 الرجوع ملعجم املعاين املتوفر عىل شبكة اإلنرتنت عند ّتعذر احلصول عىل مثال
مناسب بالطريقتني السابقتني.
هـ -منهجية استخراج المتصاحبات:

متثلت منهجية استخراج متصاحبات ألفاظ احلب والكره يف التايل:

 اعتمد عىل مدونة ( )arTenTenجلميع الكلامت ،إال يف بعض الكلامت التي ملخيرج منها بنتائج توافق املطلوب ،فقد اعتمد فيها عىل مدونة مها الربيعة.

 اختري أن يكون التصاحب فقط مع الكلمة التي تيل الكلمة املرادة ليتمكن منالتمثيل عليها.

 اعتمد عىل النتائج العرش األوىل فقط حسب ترتيبها بقيمة ( ،)logDiceثماستثني ما َّ
دل منها عىل معنى آخر غري احلب والكره.
 -مثِل عىل مجيع املتصاحبات من املدونة نفسها املستخرج منها لتوضيح

التصاحب.

 اختري أن يكون التمثيل من مدونة ( ،)arTenTenحتى متثل استخدام الكلمةيف وقتنا املعارص مع بعض التعديل باحلذف واإلضافة لتكون اجلملة تامة املعنى ،إال
يف املتصاحبات املستخرجة من مدونة مها الربيعة فمثل عليها من املدونة نفسها.

 يف بعض املتصاحبات تعددت أشكال الكلمة الواحدة ،مثل :متصاحبات«سخط» (والغضب ،وغضب ،وغضبه ،وغضبها) ،يف هذه احلالة اعتمد عىل أول
شكل ،ثم ِ
حسبت قيمة ( )logDiceهلا مجيعا ِ
وقسمت عىل عددها؛ لرتتيب قائمة
ً
متصاحبات الكلمة عىل أساسها.
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 ِبحث عن األلفاظ بشكل عام من دون استخدام الوسم املزود باملدونة ،وذلك
بعد مقارنة النتائج بكال الطريقتني.

اسام وف ًعال باحلروف
 يف بعض الكلامت متعددة املعنى ،التي يمكن أن تكون ًأيضا فرتكت من دون
نفسها ُج ِرب وسم االسم فيها ،إال أن النتائج مل تكن مرضية ً
متصاحبات.

 استبعاد املتصاحبات التي تكون نتيجة تكرار آلية معينة والتي تقل فيها قيمة( )logDiceعن مخسة؛ النتفاء التصاحب فيها.

ألفاظ الحب والكره في اللغة العربية

يمر اإلنسان بالعديد من املواقف احلياتية يف هذا العامل ،وختتلف هذه املواقف
ُّ
من حيث طبيعتها وما تضفيه يف نفس الفرد ،فعىل سبيل املثال حني حيقق أحدهم
إنجازا سعى يف سبيله ،فإنه سيشعر بالعديد من املشاعر الداخلية يف نفسه وسيحتاج
ً
ٍ
طالب معه يف املدرسة ،فإنه سيشعر
إىل التعبري عنها ،كام لو اعتدى أحد الطالب عىل
ٍ
ٍ
وغضب ناتج عام بدر منه ،وهبذا سيسعى إىل التعبري
بكره شديد جتاه هذا الشخص
عام يف نفسه جتاه املوقف الذي حصل له ،أو ما شعر به يف تلك اللحظة ،باإلضافة إىل
التعبري عنها .فام هي ألفاظ احلب
ما يشعر به املحب جتاه حمبوبته من مشاعر مجيلة يو ُّد
َ
والكره؟ وهل كل مشاعر احلب والكره تدل عىل اليشء نفسه أم أن هلا درجات؟
في الحب:

ِ
القلبُ ،
وميل اإلنسان إىل شخص يعجبه ،أو إىل األشياء التي
إحساس يف
احلب
ٌ
ِ
كحب السفر ونحوه.
جتذبه(،)15

ويصنف أمحد خمتار عمر( )16احلب بني شخصني إىل حب ُعذري وحب حيس،
ورشيف طاهر يف
حب بري ٌء خيلو من النوايا السيئة،
ٌ
عرف احلب ال ُع ْذري بأنه ٌ
و ُي ِّ
نواياه بعيدٌ عن الشهوات ،وعكسه يف الشعر القديم احلب اإلباحي .أما احلب احليس
ٌ
متصل بغرائز اإلنسان الطبيعية.
جسدي
حب
ٌ
فيعرفه بأنه ٌ
ٍ
معان أخرى ،عند تصاحبه مع بعض
وقد خيرج معنى احلب عن معناه األصيل إىل
كح ِ
وحب الظهور ويدل عىل حب التباهي بمزاياه
ب النفس ،وهو األنانيةُ ،
األلفاظ ُ
وحماولة لفت األنظار إليه(.)17
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درجات الحب:

وضع الثعالبي ( )18يف كتابه فقه اللغة إحدى عرشة درج ًة للحب ،وهي:

الدرجة األوىل :اهلَوى ،وهو ميل اإلنسان إىل ما يشتهيه قلبه ( ،)19ومنه قوله تعاىل:
﴿و َال تُطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َوا ُه﴾ سورة الكهف آية .28
َ
الال ِز ُم لل َق ِ
«احلب َ
عرفها الثعالبي
لب»(،)20
ُّ
الدرجة الثانية :ال َعالقة ،وهي كام َّ

أما اآلن فقد تطور معناها وأصبحت تدل عىل الرابط بني شيئني ،كعالقة الصداقة
وعالقة احلب ( ،)21وعالقة العمل.
ٍ
حب اليشء
بشدة( )22والولوع به مع انشغال القلب(.)23
الدرجة الثالثة :الكَلف ،وهو ُ
الدرجة الرابعةِ :
العشق ،ويكون عند اإلفراط باحلب( )24نتيجة التعلق باليشء
وحبه ح ًّبا شديدً ا(.)25
ُ

ِ
والالعجَ ،
الدرجة اخلامسةَ :
فالش َعفُ :حرقة يف القلب نتيجة
ف واللو َعة
الش َع ُ
احلب مع ٍ
متعة
يشعر هبا وعلو منزلة املحب يف قلبه( .)26أما اللو َع ُة فهي أمل ٌ ووجع
ُ
حلزن أو اهلم( .)27والالعج هو اهلوى املحرق للقلب(.)28
حلب أو ا ُ
يف القلب نتيجة ا ُ
ِ
الش َغفَّ ،
الدرجة السادسةَّ :
القلب وهو ِجلد ٌة فوقه كاحلجاب،
الف
افِ :غ ُ
الش َغ ُ

َّ
فالش َغف أن يصل حبه إىل شغاف قلبه( ،)29ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ َش َغ َف َها ُح ًّبا﴾ سورة
ِ
ب نبي اهلل يوسف إىل َش َغاف ِ
امرأة العزيز.
قلب
يوسف آية  ،30أي وصل ُح ُ

ب الشديد وما يصاحبه من حزن وحرقة،
الدرجة السابعة :اجلَ َوى ،وهو احلُ ُ
وقيل هو اهلوى الباطن يف القلب(.)30
الدرجة الثامنة :ال َّت ْيم ،وهو أن يطري عقله من شدة احلب فيكون مستعبدً ا له(،)31
ومنه قيل ت ْيم اهلل فهو عبد هلل(.)32
الدرجة التاسعة :ال َت ْبل ،املصدر من َت َب َل ،وهو أن يمرضه احلب من شدته(.)33
الدرجة العارشة :التَدْ لِيه ،وهو فقدان العقل من شدة احلب أو احلزن(.)34

الدرجة احلادية عرشِ :
اهليام ،وهو أن يصاب العاشق باجلنون نتيجة حبه(،)35
ويقول قيس بن امللوح يف هذا (:)36
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جمـنــون هيــيم بذكــرهـــا
يقـولـــون
ٌ

فــو اهلل مــا يب من جــنون وال سـحــر

في الكره:

تعددت اآلراء حول حركة الكاف عند القراء ،فمنهم من قرأها بالضم ومنهم من
قرأها بالفتح ،أما أهل اللغة فقد أمجعوا عىل جواز قراءهتا بالضم والفتح وأهنام لغتان،
إال الفراء رأى أهنا إذا ُق ِرئت بالضم «ك ُْره» ،تكون بمعنى إكراه النفس عىل اليشء ،أما
ٍ
إذا ُق ِرئت بالفتح «ك َْره» ،فتكون بمعنى فِعل اليشء
بإكراه من أحدهم(.)37
درجات الكره:

أيضا ،وقد ذكرها الثعالبي يف كتابه ً
نقال
وكام للحب درجات فإن للكره
ٌ
درجات ً
عن ابن خالويه وأيب بكر اخلوارزمي ،وهي:
ِ
حلب ،ويعني كره اليشء واالبتعاد عنه(.)38
الدرجة األوىل :ال ُب ْغض ،وهو ضدُ ا ُ
الدرجة الثانيةِ :
القىل ،وهو البغض وشدة الكراهية املؤدية إىل اهلجران( ،)39ومنه
قوله تعاىلَ ﴿ :ما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َق َ ٰىل﴾ سورة الضحى آية .3
الشنَآن ،وهو كره اليشء وعداوته مع ٍ
الدرجة الثالثةَّ :
سوء يف أخالقه( ،)40ومن
جي ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َع َ ٰىل َأ َّال َت ْع ِد ُلوا﴾ سورة املائدة آية .8
شواهده قوله تعاىلَ :
﴿و َال َ ْ
ٍ
الدرجة الرابعةَّ :
الشنَف ،وهو بغض اليشء والنظر إليه
بكره واشمئزاز (.)41
ٍ
الدرجة اخلامسة :امل ْقت ،وهو شدة البغض نتيجة أمر ٍ
صادر من صاحبه
قبيح
ويسمى َم ِقيت ،ومنه زواج املقت يف اجلاهلية ،وهو أن يتزوج الرجل زوجة أبيه وقد
َنكحوا ما َنكَح آباؤكُم من النِّس ِ
ِ
ُ
اء إِ َّال
ُح ِّرم هذا
الفعل يف اإلسالم ،قال تعاىلَ :
َ َ ُ ِّ َ َ
﴿و َال ت ُ َ
ِ
ف \ إِ َّن ُه ك َ
َان َفاح َش ًة َو َم ْقتًا َو َسا َء َسبِ ًيال﴾ سورة النساء آية .)42( 22
َما َقدْ َس َل َ
الدرجة السادسة :البِ ْغضة ،وهي ال ُبغض الشديد ،ومنها ال َب ْغضا ُء وال َبغاض ُة (.)43

جمع ألفاظ الحب والكره وتعاريفها

ٍ
بمجال معني داخل أحد احلقول،
هذا املعجم من املعاجم املوضوعية املختصة
إذ تعدُّ ألفاظ احلب والكره ً
جماال من حقل املشاعر ،وقد كانت الرغبة عند مجعها يف
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االعتامد عىل إحدى الطرق احلديثة جلمع األلفاظ -كمكنز املعاين ()Thesaurus
يف ( )Sketch Engineوالفهرسة اآللية( )44ومواقع املعاجم العربية املوجودة عىل
شبكة اإلنرتنت؛ إال أن بعض املشكالت أدت للعزوف عن هذا احلل ،إما لقلة
املخرجات أو لصعوبة استخراجها.
المعاجم المستعملة لجمع األلفاظ:

بعد استخراج ألفاظ احلب والكره بالطرق السابقةُ ،ر ِئ َي أنه من املستحسن
العودة إىل معاجم اللغة الشتامهلا عىل مجيع األلفاظ ،قديمها وحديثها ،وهلذا اعتمدت
الدراسة معجمني أحدمها قديم واآلخر حديث ،ويتمثالن يف اجلدول اآليت:

اسم املعجم

املؤلف

زمنه

تاريخ النرش للنسخة املعتمدة

فقه اللغة

الثعالبي

قديم

1422هـ

املكنز الكبري

أمحد خمتار عمر

حديث

1421هـ

جدول ( )١جدول يوضح املرجعني املستعملني جلمع األلفاظ.

ويعود السبب يف اختيارمها إىل أن معجم فقه اللغة معجم موضوعي قديم ،متيز
برسد األلفاظ ووضعها يف درجات .أما املكنز الكبري فهو من املعاجم احلديثة املميزة،
إذ خيتص بذكر مجيع األلفاظ املرادفة واملضادة للفظ معني .وبعد تطبيق منهجية
اختيار األلفاظ السابق ذكرها يف منهجية البحث ،بلغ عدد األلفاظ أرب ًعا ومخسني
لفظة ،منها ثامن وعرشون لفظة للحب ،وست وعرشون لفظة للكره ،تعرضها
القائمة التالية:
الرقم
1

ألفاظ الكره

ألفاظ احلب

اِ ْش ِم ْئ َزاز

ا ْفتِتَان

2

إِ ْع َجاب

إِ ْحنَة

3

إِ ْع َزاز

ُب ْغض
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الرقم

ألفاظ احلب

ألفاظ الكره

4

ُأ ْل َفة

بِ ْغ َضة

5

ُأنْس

َح َز َازة

6

َت ْبل

َحنَق

7

تَدْ لِيه

8

َت َع ُلق

9

ت َْوق

10

َت ْيم

11

َج َوى

س ِ
خيمة
َ

12

ُحب

َش ْحنَاء

13

َش َعف

َشنَآن

14

َش َغف

َشنَف

15

َص َبا َبة

َض ِغ ْينَة
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ِح ْقد
د ِ
اغلة
َ
ِد ْمنة

َس َخط

16

ِع ْشق

َض َمد

17

َغ َرام

عَدَ َاوة

18

َك َلف

19

َال ِعج

َع ّيف
ِغ ّل

20

َهلَج

فِ ْرك

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

183

ألفاظ الكره

الرقم

ألفاظ احلب

21

َل ْو َعة

22

َم َو َدة

ك ُْره

23

َه َوى

َم ْقت

ِق َىل

24

ِه َيام

ُن ُف ْور

25

َو ْجد

َو َحر

26

َو َلع

َو ْغر

27

َو َله

28

َو ْمق
جدول ( )٢قائمة ألفاظ احلب والكره.

المعاجم المستعملة لتعريف ألفاظ الحب والكره:

اعتُمد عند تعريف ألفاظ املعجم عىل املعاجم العربية القديمة واحلديثة ،وقد
ٍ
ِ
أربعة منها ،تتمثل يف اثنني من املعاجم القديمة ،واثنني من املعاجم
اقترص عىل
احلديثة ،وهي:
الرقم

املعجم

املؤلف

نوع املعجم

تاريخ النسخة
املعتمدة

1

لسان العرب

ابن منظور

قديم

مل يذكر تاريخ
النسخة املعتمدة يف
املوقع

2

فقه اللغة

الثعالبي

قديم

1422هـ
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3

معجم اللغة العربية
املعارصة

أمحد خمتار

حديث

مل يذكر تاريخ
النسخة املعتمدة يف
املوقع

4

املعجم الوسيط

جممع اللغة العربية،
مرص

حديث

1998م

جدول ( )٣جدول يوضح املعاجم املستعملة يف تعريفات األلفاظ.

ويعود السبب يف اختيارها إىل االستعانة بأحد مواقع معاجم اللغة ،واملسمى بــ
“قاموس معاجم اللغة» ،حيث حيتوي هذا املوقع عىل أربعة من املعاجم القديمة
واثنني من احلديثة ،وهي كالتايل:
معجم لسان العرب البن منظور -تاج العروس للزبيدي -الصحاح يف اللغة
للجوهري -املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة -معجم اللغة
العربية املعارصة ألمحد خمتار عمر.

شكل ( )١صورة توضح واجهة موقع “قاموس معاجم اللغة” وجزء من طريقة عرض النتائج.

وقد وقع االختيار من بني املعاجم القديمة عىل لسان العرب ،إذ ُيعدُّ األشمل
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واألكرب من بينها؛ وذلك العتامده عىل ستة معاجم تسبقه ،وهي :هتذيب اللغة لألزهري،
واملحكم البن سيدة ،والنهاية البن األثري ،واجلمهرة البن دريد ،والصحاح للجوهري،
وحاشية الصحاح البن بري( ،)45وأضيف له فقه اللغة للثعالبي -نسخة مطبوعة؛ ملا متيز
به من ترتيب ألفاظ احلب والكره يف درجات ،فاستعني هبا عند التعريف.

أما املعاجم احلديثة“ :معجم اللغة العربية املعارصة” و “املعجم الوسيط”،
فوجودها عىل موقع معاجم اللغة ُيعدُّ سب ًبا الختيارها ،إضافة إىل أهنا من أفضل
معجم عرصي اقترص يف مجع
املعاجم احلديثة املتاحة حال ًّيا؛ فمعجم اللغة العربية
ٌ
مادته عىل الكلامت املستعملة يف العرص احلديث ،وقد اعتمد يف مجعها عىل العديد
من املصادر املتنوعة ،كالصحف واملجالت ونرشات األخبار والقصص وغريها من
املواد( .)46أما املعجم الوسيط فقد متيز بأنه صادر من جهة متخصصة ،هي جممع اللغة
العربية يف مرص.

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه مل يعتمد عند تعريف األلفاظ عىل خاصية النقل احلريف،
قرئت تعريفات األلفاظ يف مجيع املعاجم املعتمدة ،ثم ِ
بل ِ
أنشئ تعريف يوضح معنى

اللفظ كام ذكر يف هذه املعاجم كلها ،إضافة إىل حتديد درجة اللفظ يف التعريف كام

رتبها الثعالبي.

استخراج الشواهد واألمثلة السياقية والمتصاحبات
أوالً :استخراج الشواهد:

تنقسم الشواهد إىل ثالثة أقسام :شواهد من القرآن الكريم ،وشواهد من
احلديث الرشيف ،وشواهد من الشعر العريب ،وقد ِ
وضع يف هذا املعجم مجيع أنواع

الشواهد لكل كلمة حسب ما وجد ،هبدف إثراء املعجم ،وتزويد املستخدم بمختلف
استخدامات الكلمة يف األنواع الثالثة املذكورة ساب ًقا.
أ -الشواهد القرآنية:

هناك العديد من املصادر اإللكرتونية ،التي تقدم خدمة البحث يف القرآن الكريم،

سواء كانت مواقع عىل اإلنرتنت ،أو تطبيقات عىل اجلوال أو جهاز احلاسوب أو
مدونات لغوية.

هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

186

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

العدد 68

العربية
مبادئفي
الذهن:والكره
أللفاظ الحب
اللغة وذهنية
معرفية
محوسبونظرية
معجم اللغة

وقد اعتمد عىل املصحف اإللكرتوين «آيات» ،املقدم من جامعة امللك سعود،
والذي يمكن حتميله عىل اجلوال أو احلاسوب أو جتربته مبارشة من دون حتميل،
باإلضافة إىل العديد من املميزات الرائعة ،كاحتوائه عىل سبع عرشة لغة للقرآن
الكريم ،وترمجة لآليات ألكثر من عرشين لغة ،وتالوات بصوت العديد من القراء،
وإمكانية القراءة بروايتني (حفص عن عاصم ،أو ورش عن نافع) ،وميزة إخفاء
اآليات للمساعدة عىل احلفظ ،كام أنه حيتوي عىل العديد من النسخ اإللكرتونية،
لتحميل الربنامج ملختلف أنظمة التشغيل(.)47

شكل ( )٢صورة توضح طريقة عرض نتائج البحث عن لفظة “حب” يف مصحف “آيات”
اإللكرتوين.

إال أن أكثر ما هيم فيه وما دعا الختياره دون غريه سهولة البحث فيه؛ خلفته
ورسعة إظهار النتائج بشكل مرتب ،وإظهاره السم السورة ورقم اآلية مع التشكيل،
كام أنه حيتوي عىل سبعة تفاسري ساعدت عىل فهم بعض اآليات التي أشكل فهمها.
ب -شواهد احلديث الرشيف:

اعتمد عند استخراج األحاديث عىل موقع «الدرر السنية» ،الذي ُيعدُّ من املواقع
العلمية املوثوقة ،والتي تسري عىل منهج أهل السنة واجلامعة ،وحيتوي هذا املوقع
عىل العديد من املوسوعات العلمية املختصة بديننا اإلسالمي ،من ضمنها موسوعة

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

187

التفسري ،واملوسوعة التارخيية ،التي تضم أحداث التاريخ اإلسالمي من مولد
الرسول (صىل اهلل عليه وسلم) ،وغريها من املوسوعات التي من أمهها املوسوعة
احلديثية ،وقد متيز هذا املوقع بالعديد من املميزات التي أدت الختياره دون غريه،
ففي املوسوعة احلديثية ضمت اخليارات املتقدمة للبحث إمكانية التحكم بدرجة
احلديث من حيث الصحة والضعف سواء كان ملتن احلديث أو للسند ،ونوع احلديث
من حيث هو حديث مرفوع أو قديس ،وإمكانية حتديد عدد من الكلامت التي ال يريد
الباحث ظهورها مع الكلمة املراد البحث عنها؛ لتقليل نتائج البحث وحرصها ،مثل:
أن يبحث الباحث عن لفظة « ُأنس» ،فيقوم باستبعاد كل حديث حيتوي عىل (ابن
مالك ،ابن النرض )... ،وغريها من املميزات املتمثلة يف الشكل رقم (.)3

شكل ( )٣واجهة البحث املتقدم يف موقع “الدرر السنية” للموسوعة احلديثية.

إال أن أكثر ما ِ
استفيد منه عند البحث هو خيار درجة احلديث ،إذ انحرص البحث
ضمن اخليار األول فقط ضامنا خللو النتائج من األحاديث الضعيفة ،ويكتفى بام هو
صحيح وحسن ملتن احلديث وسنده؛ ألن اخليار الثاين ُح ِكم عىل سنده بالصحة.
لكن املتن ال يشرتط فيه الصحة إذا كان السند صحيحا ،وهلذا استبعد .أما اخلياران
الثالث والرابع فمحكوم عليهام بالضعف سواء للمتن أو السند.
كام استفيد من خيار طريقة البحث يف بعض الكلامت ،ففي هذا اخليار يمكن
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االختيار من بني أربع طرق:

 البحث عن أي كلمة ،ويعني إمكانية إدخال أكثر من كلمة ،ويقوم املحركبإظهار مجيع األحاديث التي حتتوي عىل أي كلمة منها.
 -مجيع الكلامت ،فيبحث عن كل الكلامت املدخلة.

 -بحث مطابق ،أي أن نتائجه تكون مطابقة لرسم الكلمة املدخلة.

 -البحث باجلذر ،باإلضافة إىل البحث عن طريق املشتقات وأزمنة الفعل.

أيضا ظهور عدد من الكلامت املرادفة للكلمة املدخلة؛
ومن مميزات هذا املوقع ً
ملساعدة الباحث أثناء بحثه ،ويف الشكل ( )4يظهر لنا جزء من نتيجة البحث عن
كلمة «كره» باإلضافة إىل مرادفاهتا.

شكل ( )4صورة توضح طريقة عرض النتائج يف موقع “الدرر السنية” وطريقة ظهور مرادفات

ج -الشواهد الشعرية:

الكلمة.

هناك الكثري من املوسوعات الشعرية عىل شبكة اإلنرتنت ،وقد متيزت كل
واحدة عن األخرى بالعديد من املميزات ،إال أن االختيار وقع عىل “املوسوعة
العاملية للشعر العريب»؛ لسهولة البحث فيها وخفة املوقع ،مما يساعد عىل رسعة
ظهور النتائج بشكل مرتب مع اسم الشاعر؛ كام أهنا تضم عد ًدا من األقسام الشعرية
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التي يمكن البحث يف أحدها بمعزل عن اآلخر ،ومنها :قسم للشعر الفصيح ،وقسم
للشعر العامي ،وغريها من األقسام .إال أنه اقترص يف هذا البحث عىل قسم الشعر
الفصيح فقط ،والذي يضم  -حتى كتابة هذا البحث -أكثر من مليون ٍ
بيت لستمئة
شاعرا وشاعرة من خمتلف بلدان الوطن العريب ،ويمكن البحث فيه
وتسعة وستني
ً
عن طريق خيار البحث املوجود يف املوقع أو بشكل يدوي بتحديد بلد معني ،واختيار
أحد األعالم املوجودة يف الصفحة الرئيسة لعرض مجيع الشعراء الذين ينتمون هلذا
البلد ومن ثم اختيار القصيدة املطلوبة ،أو حتديد العرص املطلوب البحث فيه (جاهيل-
أموي – عبايس) ،أو حتى اختيار اسم الشاعر مبارشة من الصفحة الرئيسة .وتكون
نتائج هذا البحث عبارة عن صفحة إلكرتونية حتتوي عىل القصيدة املختارة بكامل
معلوماهتا (البلد الذي ينتمي له الشاعر ،واسم الشاعر ،واسم القصيدة ،ونوعها،
ونص القصيدة) .أما نتائج البحث اإللكرتوين كام تظهر يف الشكل ( )5فهي كالتايل:

شكل ( )5صورة توضح طريقة عرض النتائج يف موقع “املوسوعة العاملية للشعر العريب”.

وجيدر بنا أن نشري إىل أن األبيات الشعرية قد استخرجت من املوقع السابق ،ما
عدا بيتني للفظتي «سخيمة» و«تدليه» ،استُخرجا من موقع «بوابة الشعراء»؛ لعدم
وجود أي بيت حيمل لفظة «سخيمة» ،ولعدم وجود بيت مناسب للفظة «تدليه».
وحيتوي هذا املوقع عىل أكثر من مئة وإحدى وثامنني قصيدة ،ألكثر من ثالثة
آالف وستمئة شاعر ،ويمكن البحث فيه بنفس طريقة البحث يف املوقع السابق ،إال
أنه يتميز بتوسيع خيارات البحث ،إذ يمكن االختيار من بني عدة خيارات تبينها
الصورة التالية:
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شكل ( )6صورة متثل خيارات البحث يف موقع “بوابة الشعراء”.

ثانيا :استخراج األمثلة السياقية:

ونقصد هبا األمثلة املستمدة من املدونات اللغوية ،التي حتاكي االستخدام الواقعي
للكلمة ،ويتم استخراجها عن طريق الكشافات السياقية للمدونات اللغوية ،من
خالل عدة برامج وأدوات ،من بينها أداة ( )Sketch Engineالتي استخدمت يف
هذا البحث ،وختتلف املدونات من حيث مضموهنا حسب اهلدف من إنشائها ،كام
ختتلف علة اختيار إحداها  -من بني املدونات املنشورة  -حسب الغرض املطلوب
من استخدامها ،ويف هذا املعجم استخدمت مدونة ()arTenTen؛ وذلك لتوفرها
عىل أداة حتليل النصوص ( ،)Sketch Engineولتمثيلها اللغة العربية املعارصة.

ومدونة ( )arTenTenهي إحدى مدونات جمموعة  ،TenTenالتي ُبنيت يف عام
2012م من نصوص شبكة الويب ،وتتكون املدونة من  508بليون كلمة ،تم اقتطاع
جزء منها يتكون من  115مليون كلمة ،ومن ثم تقطيعه وهتذيبه وتوسيمه ( )48باستخدام
أداة التوسيم مدى (Habash, Rambow, Roth,( )Habash, Rambow, 2005
 )2009ومن ثم حتميله عىل أداة البحث األشهر يف املدونات ()Sketch Engine؛
لتكون متاحة الستخدام اجلميع (Arts, Belinkov, Habash, Kilgarriff,
.)Suchomel, 2014

كام استخدمت مدونة مها الربيعة (،)Alrabiah, Al-Salman & Atwell, 2013
يف الكلامت التي مل جتد هلا ً
مثاال مناس ًبا يف املدونة السابقة؛ لوجودها عىل (Sketch
 ،)Engineوالحتوائها عىل أكثر من ست وأربعني مليون كلمة من النصوص العربية
الفصيحة ملختلف العلوم واملؤلفات الدارجة يف عصور االحتجاج اللغوي ،من بينها
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نصوص أدبية نثريه وشعرية ومعاجم وروايات ،بلغ عددها اثني عرش مليون كلمة
تقري ًبا ( ،)49استفيد منها يف لفظتي «شعف» و«ومق» ويف لفظة «وحر».
طريقة استخراج األمثلة السياقية من أداة (:)Sketch Engine

يمكن استخراج األمثلة السياقية عن طريق عدة خطوات تتمثل يف اآليت:

اخلطوة األوىل :الدخول إىل موقع األداة عىل الشبكة العنكبوتية والتسجيل فيه
(تم وضع رابط األداة يف اهلامش رقم .)12

اخلطوة الثانية :اختيار املدونة التي سيتم العمل عليها ،ويف هذا العمل اختريت
مدونة ( ،)arTenTenومدونة الربيعة ( )KSUCCAاملعلمة باألمحر يف الشكل (،)7
كام يمكن إضافة مدونة أخرى من قبل املستخدم ،للعمل عليها عن طريق اخليارات
املوجودة يف أول القائمة يسار الشاشة ،لكننا لسنا بصدد احلديث عن طريقة رفع
املدونات؛ لذا لن نتطرق هلا.

شكل ( )7صورة توضح مكان اختيار املدونة املطلوبة للعمل عليها يف .Sketch Engine

اخلطوة الثالثة :البحث عن الكلمة املطلوبة عن طريق خيار البحث يف املدونة يف
( )Sketch Engineكام يف الشكل (:)8

شكل ( )8خيار البحث يف املدونة يف .Sketch Engine
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كام يمكن التوسع يف طريقة البحث عن طريق اختيار «أنواع االستعالم»؛ للبحث
باجلذر أو عن كلمة موسومة وغريها من طرق البحث.
اخلطوة الرابعة :اختيار املثال املناسب من بني األمثلة الناجتة ،وذلك من خالل
الكشافات السياقية كام يف الشكل (.)9

شكل ( )9طريقة عرض الكشافات السياقية يف .Sketch Engine

وبعد استخراج املثال املناسب ُع ِدل عىل بعض األمثلة ،إما بإضافة كلامت أخرى
حتى تصبح اجلملة تامة املعنى ،أو بحذف بعض الكلامت التي ال حاجة إليها ،أو
تغيري صيغة بعضها ،كام استعني بمعجم املعاين يف استخراج األمثلة للفظتي «ضمد»
و”دمنة”؛ وذلك لعدم وجود مثال مناسب يف كال املدونتني.

ثالثا :استخراج المتصاحبات:

يعتمد استخراج املتصاحبات عىل قياس نسبة تكرار الكلمة األساس مع الكلمة
املصاحبة هلا ،ويف ( )Sketch Engineيمكن استخراجها باستخدام عدة مقاييس
إحصائية ،خيتلف كل مقياس عن اآلخر يف طريقة حسابه ،ويف نسبة حكمه عىل
التصاحب ،ومن بينها :املعلومات املتبادلة ،ومقياس يت ،ومقياس زد ،ودايس،
ولوق دايس ،ويمكن تعريف هذه املقاييس بام ييل وفق ًا لتعريف املجيول ( )50هلا:

املعلومات املتبادلة :يقيس داللة الكلمة إحصائ ًيا عن طريق حساب تكرار
املتصاحبتني م ًعا ،وتكرار كل كلمة عىل حدة ،وذلك من خالل املعادلة التالية:
/ ((P(X,Y) log2

))P(X)P(Y

حيث يقصد بالرمز  pتكرار الكلمة ،أما  xو yفيقصد هبام الكلمة ومتصاحبتها،
وعىل سبيل املثال لو أردنا قياس داللة املتصاحبة “حب الوطن” يف مدونة arTenTen
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والتي يبلغ عدد كلامهتا  115,315,274كلمة ،وعدد تكرار كلمة «حب» فيها 66,351

مرة ،أما كلمة «الوطن» فقد تكررت  32,410مرة ،واملتصاحبة «حب الوطن» جاءت
 795مرة ،وعند التعويض يف املعادلة باملعطيات السابقة يكون الناتج:
((795*115,315,274)/(66,351*32,410))=5,41 log2

ويف املعلومات املتبادلة تستبعد القيمة إذا كانت أقل من ( ،)3ويعني أن التصاحب
ما بني الكلمتني يف النص املعالج ليس له ارتباط وال قوة ،وإن كان أعىل من ( )3تبدأ
داللته اإلحصائية وقوته؛ وعليه فإن املتصاحبة «حب الوطن» تعترب دالة إحصائ ًيا.

يت وزد :يستعمالن لقياس التشتت بني املتصاحبني ،وذلك من خالل املعادلة
التالية لقياس يت ،x/n(-x(/√ j(( :حيث يقصد بالرمز  xناتج رضب عدد تكرار
الكلمة مع عدد تكرار متصاحبتها ،والرمز  nيقصد به عدد كلامت املدونة ،أما j
فيقصد به حاصل رضب التكرار املشرتك بني املادة العنقودية ومصاحبتها ،ويعترب
التصاحب ذا داللة إحصائية عندما يكون الناتج  2فام فوق يف قياس يت.
أما قياس زد فتستعمل له املعادلة التالية:
 :Zعدد كلامت املدونة.

 :Aعدد تكرار الكلمة األوىل.

 :Bعدد تكرار الكلمة الثانية املصاحبة لألوىل.
 :Kعدد تكرار  Aو Bم ًعا.

 :Sعدد الكلامت قبل الكلمة األوىل وبعدها (املدى).

ويكون التصاحب ً
داال إحصائ ًيا وذا قيمة عندما يكون الناتج أعىل من .3

مقياس دايس :كلام كانت القيمة أقل كان التصاحب أقوى ،ويمكن حسابه من
خالل املعادلة التالية ،)2fAB/)fA+fB :حيث يقصد بـ  fABعدد مرات تكرار
الكلمة مع متصاحبتها ،ويقصد بـ  fA+fBحاصل مجع تكرار الكلمة األوىل مع
متصاحبتها ،وبالتعويض بمعطيات املتصاحبة «حب الوطن» يكون الناتج:
0,016 2*795/(66,351+32,410)=.

مقياس لوق دايس :يزيد عىل معادلة دايس التايل،2fAB/(fA+fB)14+logD :
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مقياسا حدي ًثا لقياس قوة التصاحب ،كام أنه يتامشى مع أحجام
و ُيعدُّ لوق دايس
ً
()51
متنوعة من املدونات ؛ هلذا اختري استخراج املتصاحبات عن طريقه ،كام اتبع
يف استخراجه منهجية استخراج األمثلة السياقية ،أي استخراجها ً
أوال من مدونة
( ،)arTenTenوإن مل يوجد ينتقل إىل مدونة الربيعة ،وإن مل يوجد فال يضع هلا
متصاحبات.
ويمكن استخراجها عن طريق تتبع اخلطوات السابقة ،الستخراج األمثلة
السياقية ثم السري عىل اخلطوات التالية:

اخلطوة األوىل :بعد ظهور نتائج البحث عن الكشافات السياقية يتم اختيار
«املتصاحبات» ،من أسفل القائمة يسار الشاشة.

شكل ( )١0صورة توضح مكان أداة «املتصاحبات» يف .Sketch Engine

اخلطوة الثانية :اختيار مدى التباعد بني الكلمة األساس وبني اللفظة املتصاحبة
صفرا يمني الكلمة
عن اليمني وعن اليسار ،ويف هذا العمل اختري أن يكون التباعد ً
وكلمة واحدة يسار الكلمة األساس؛ ألن ما هيم هو اللفظ املصاحب للكلمة
األساس مبارشةً؛ حتى يمثل عليها بمثال مناسب من املدونة نفسها .كام يتم يف هذه
اخلطوة اختيار مقياس التصاحب املناسب ،وقد اختري لوق دايس؛ للسبب املذكور
ساب ًقا ،كام أنه موضوع بشكل تلقائي.
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شكل ( )١١صورة توضح واجهة اختيار املدى واملقياس املناسب لقياس التصاحب يف .Sketch Engine

اخلطوة الثالثة :بعد النقر عىل «إعداد قائمة مقرتحات» ،تظهر لنا نتائج
املتصاحبات مرتبة حسب املقياس الذي تم اختياره ،باإلضافة إىل عدد مرات تكرار
ً
مستقال عنها؛ ألن
اللفظ املصاحب مع الكلمة األساس ،وعدد مرات تكرار وروده
مقياس لوق دايس يعتمد عىل قياس النسبة بني تكرار اللفظ املصاحب لوحده وبني
تكراره مصاح ًبا هلا ،وهو ما يسمى بالتكرار النسبي(.)52

ويكون التصاحب يف لوق دايس مثال ًّيا عندما تكون النتيجة (أربع عرشة) ،إال
أن هذه النتيجة مستحيلة؛ ألن هذا يعني أنه كلام وجدت ً
مثال لفظة «امرأة» وجدت
معها «مجيلة» ،وكلام وجدت لفظة «مجيلة» وجدت معها «امرأة» ،وغال ًبا تكون القيمة
التي تدل عىل التصاحب أقل من عرشة ( ،)53أما عندما تكون القيمة ( )5فام حتت،
فال يعدُّ تصاح ًبا حسب مقاس لوق دايس(.)54
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شكل ( )١٢صورة توضح نتيجة املتصاحبات يف  Sketch Engineللفظة «حب».

وبعد ظهور النتائج تؤخذ أوىل عرش كلامت ويتم تدقيقها؛ الستبعاد كل ما ليس
له عالقة باحلب والكره ،كلفظتي «اللقاح» و«الشباب» ،ثم التمثيل عليها من املدونة
نفسها بالضغط عىل لفظة «سالب» ،لتظهر لنا مجيع الكشافات السياقية التي حتتوي
لفظة «حب» ،تليها مبارشة لفظة «الوطن» ،مثالً .وهبذا استخرجت املتصاحبات
بالطريقة نفسها املذكورة ساب ًقا ،وباتباع اخلطوات املذكورة يف منهجية البحث.

كام ُقورنت نتيجة البحث عند حتديد وسم معني للكلمة ،مثل« :االسم (،»)Noun
بالبحث عن الكلمة نفسها من دون حتديد وسم هلا؛ رغبة يف زيادة دقة النتائج ،إال
أن النتائج كانت أفضل بكثري عند البحث بدون حتديد الوسم؛ لظهور العديد من
الرموز وعالمات الرتقيم واألرقام يف جدول املتصاحبات الناتج عند البحث بالكلمة
املوسومة.
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شكل ( )١٣صورة توضح نتيجة متصاحبات لفظة “غل” بعد البحث عنها مع حتديد الوسم.

ً
وفعال بالصيغة نفسها،
اسام
كام ُجرب الوسم يف الكلامت التي يمكن أن تكون ً
كلفظة «فِ ْرك» إذ يمكن أن تكون بمعنى البغض ،ويمكن أن تكون ً
فعال يدل عىل
حك اليشء ودلكه لتنظيفه ،إال أهنا مل تكن مرضية فرتكت من دون متصاحبات.

إضافة إىل أن بعض املتصاحبات كانت هلا نسبة تكرار عالية ،وعند النظر يف
تبني أن هذا التصاحب ما هو إال نتيجة تكرار آلية معينة يف املدونة ،وهلذا
أمثلتها ّ
تكرارا
تكرارا للكلمتني م ًعا وإنام
استبعدت النتفاء التصاحب هنا؛ إذ ال ُيعدُّ هذا
ً
ً
لآلية كاملة ،مثل :كلمة ِ
«غ ّل» التي ظهر لنا أول متصاحب معها هو كلمة «للذين»،
﴿وا َّل ِذي َن
وعند التدقيق وجد أهنا تكرار لآلية العارشة يف سورة احلرش ،قال تعاىلَ :
إل ْخ َوانِنَا ا َّل ِذي َن َس َب ُقونَا بِ ِ
ون َر َّبنَا ا ْغ ِف ْر َلنَا َو ِ ِ
اؤوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َي ُقو ُل َ
اإل َيام ِن َوال َ ْجت َع ْل ِيف
َج ُ
ِ
ِ
ِ
يم﴾.
ُق ُلوبِنَا غ ًّال ِّل َّلذي َن آ َمنُوا َر َّبنَا إِن ََّك َر ُؤ ٌ
وف َّرح ٌ

تبني أنه ال وجود ألي شاهد أو مثال
وبعد استخراج املادة اللغوية اخلاصة باملعجمّ ،
أو لفظ مصاحب للفظة «داغلة» ،التي تعني “احلقد املكتوم يف الصدر” ،وذلك بعد
الرجوع للمعاجم السابق ذكرها ،وعىل هذا األساس ُح ِذفت من املعجم املحوسب.
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بناء معجم ألفاظ الحب والكره

بعد مجع املادة اللغوية وتدقيقها من قبل لغويني(ُ ،)55صممت واجهة الربنامج
بشكل تقريبي عىل الورق ،واختريت األلوان والرموز املناسبة ،باإلضافة إىل البحث
عن بعض التقنيات املهمة التي تساعد املستخدم أثناء استعامله للمعجم كاملفضلة،
وخيار إرسال املادة اللغوية لربامج أخرى.

واختري أن تكون برجمة التطبيق بلغة الربجمة «»java android؛ لتوافقها مع
األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل .Android
كام ِ
أنشئت قاعدة بيانات عىل اإلكسل ( ، )Microsoft Excelوتم ربطها باملعجم
بواسطة مكتبة ()SQLite؛ لتعديل حمتويات املعجم مبارشة باحلذف واإلضافة سواء
للمحتوى املوجود حال ًّيا ،أو عند تطويره الح ًقا وإضافة كلامت جديدة ملشاعر الفرح
واحلزن ً
مثال .وتتضمن قاعدة البيانات (ملف اإلكسل) ستة أعمدة رئيسة ،وهي:
الكلمة (املدخل املعجمي) ،اجلذر ،التعريف ،الشواهد ،املثال السياقي ،املتصاحبات.

شكل ( )١4صورة توضح طريقة ترتيب األعمدة والصفوف يف قاعدة البيانات عىل اإلكسل.

آلية عمل المعجم المحوسب:

يتكون معجم ألفاظ احلب والكره كام سبق وأرشنا من قاعدة بيانات حتتوي عىل:

 .1ملف اإلكسل (القاعدة األساسية) ،وفيه املادة اللغوية للمعجم ،التي ال
يمكن التحكم فيها سواء باحلذف أو اإلضافة إال من قبل مصمم الربنامج.
 .2واجهة الربنامج وتتضمن:
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معلومات التطبيق (اجلهة املنشأ هلا التطبيق ،اسم الباحثة ،اسم املرشف عىلالعمل ،املراجع).
 -قائمة املفضلة.

 -قائمة آخر عرش كلامت.

وعند فتح قائمة الكلامت يف التطبيق واختيار إحدى األلفاظ املوجودة ،يتم
استدعاء معلومات اللفظ من قاعدة البيانات (ملف اإلكسل) بشكل آيل ،لتظهر لنا
واجهة أخرى حتتوي عىل اللفظ مع مجيع معلوماته املخزنة يف ملف اإلكسل (اجلذر،
التعريف ،الشواهد ،املثال السياقي ،املتصاحبات) ،ويمكن عن طريق هذه الواجهة
استخدام أيقونة اإلرسال ملواقع التواصل االجتامعي بالنقر عليها؛ ليتم ترتيب
املعلومات بشكل آيل مناسب إلرساله إىل تطبيقات أخرى ،كام يمكن اختيار أيقونة
«املفضلة» حلفظ الكلمة مع معلوماهتا بشكل يدوي يف قائمة «املفضلة» عىل قاعدة
البيانات ،كام أهنا حتفظ بشكل آيل بمجرد الدخول عىل الكلمة يف قائمة «آخر عرش
كلامت» وألول عرش كلامت فقط .أما معلومات الربنامج فيمكن التوصل إليها عن
طريق الضغط عىل أيقونة «حول الربنامج» يف التطبيق ،ويف الشكل ( )15توضيح
آللية عمل الربنامج.

شكل ( )١5آلية عمل الربنامج.
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طريقة استخدام المعجم المحوسب:

عند فتح التطبيق تظهر لنا قائمة الكلامت مقسمة إىل :ألفاظ احلب وألفاظ الكره،
وتعدُّ هذه الواجهة هي الواجهة الرئيسة للتطبيق؛ ألهنا األهم بالنسبة للمستخدم،
وقد تم ترتيب ك ٍ
ُل منها ترتي ًبا ألفبائ ًيا حسب جذع( )56الكلمة؛ ألن البحث باجلذر فيه
صعوبة خاصة عىل من ال يتقن اللغة العربية.

شكل ( )١6صورة توضح شكل واجهة تطبيق “معجم ألفاظ احلب والكره”.

وعند اختيار أحد األلفاظ تظهر لنا واجهة أخرى حتتوي عىل املادة اللغوية
للكلمة ،وهي مرتبة بالشكل اآليت حسب قوة التصاحب (:)logDice

املدخل (مشك ً
ال باحلركات) | جذر الكلمة (األصل اللغوي) | تعريف الكلمة
| الشواهد (وقد ُرتبت ابتدا ًء بالشواهد القرآنية ثم الشواهد من احلديث ثم الشواهد
الشعرية حسب ورودها) | املثال السياقي | املتصاحبات
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شكل ( )١7صورة توضح واجهة التطبيق ألحد املداخل املعجمية.

ويف املربع رقم ( )1يف الصورة السابقة يمكن للمستخدم مشاركة املدخل
املعجمي بإرسال املادة اللغوية ،عرب عدة وسائل  )SMSو  WhatsAppو
 Snapchatو( Gmailأو حفظها لعرضها يف برامج أخرى ،وذلك بواسطة العديد
من التطبيقات ،مثل :رسائل ال وغريها من الربامج.

شكل ( )١8صورة توضح شكل واجهة التطبيق عند اختيار أيقونة اإلرسال لتطبيقات أخرى.
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أما املربع الثاين فهو خيار «املفضلة» ،بحيث يمكن للمستخدم النقر عليه إلضافة
الكلامت املطلوبة يف واجهة مستقلة؛ للرجوع إليها الح ًقا بشكل أرسع ،كام يمكن
إزالتها بالنقر عىل األيقونة نفسها.

شكل ( )١9صورة توضح شكل واجهة خيار “املفضلة”

أما ثاين خيار يف الرشيط السفيل فهو خيار «حول التطبيق» ،وقد تم فيه ذكر
معلومات التطبيق ،باإلضافة إىل أيقونة تظهر فيها مراجع املادة اللغوية عند النقر
عليها بالشكل الظاهر يسار الشكل (.)20

شكل ( )٢0صورة توضح شكل واجهة التطبيق خليار “حول الربنامج”.

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

203

وأما اخليار األخري فهو خيار «آخر عرش كلامت» ،ويمكن للمستخدم الرجوع
إليه عند الرغبة يف الرجوع آلخر الكلامت ،التي اطلع عليها برسعة من دون أن
يبحث عنها من جديد.

وتم ُوضع خيار «املفضلة» و”خيار آخر عرش كلامت”؛ لعدم وضع خيار البحث
عن الكلمة من قبل املستخدم؛ لقلة عدد الكلامت ،بحيث يمكن وضعها يف قائمة
وعوضا عن ذلك ِ
وضع خيارين للمستخدم لترسيع عملية
َي ْس ُهل الوصول إليها،
ً
الوصول للكلمة بشكل أرسع من البحث عنها يف القائمة.

شكل ( )٢١صورة توضح شكل واجهة خيار “آخر عرش كلامت”.

الخاتمة:

سعت هذه الدراسة بمرشوعها احلاسويب اللغوي التطبيقي إىل اإلسهام يف بناء
املعاجم اإللكرتونية املتخصصة ،وعىل وجه اخلصوص معاجم اهلواتف الذكية ،وإىل
حتديد ألفاظ احلب والكره يف اللغة العربية لتكون موضو ًعا هلا ،وقد بينت من خالل
صفحاهتا ما ييل:
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لب البحث وموضوعه ،وتبيان
 .1التعريف بألفاظ احلب والكره ،التي هي ُّ
درجاهتا والفرق بينها.

 .2توضيح خطوات العمل من مرحلة مجع األلفاظ حتى إنشاء املعجم اإللكرتوين
للهواتف الذكية ،وهي :مجع األلفاظ مع جذورها ،وإنشاء التعاريف ،واستخراج
الشواهد من املواقع اإللكرتونية ،واستخراج األمثلة السياقية واملتصاحبات من
املدونات اللغوية ،ثم العمل عىل إنشاء قاعدة بيانات حتتوي عىل املادة اللغوية
للمعجم ،ومن ثم العمل عىل تصميم واجهة التطبيق ،وإنشائه إلخراجه بشكل
هنائي.
وقد ت ِ
ُوصل يف هناية هذا البحث إىل اخلروج بمعجم حموسب أللفاظ احلب والكره

يف اللغة العربية ،آملني أن يكون مرج ًعا لكل املهتمني بزيادة ثرائهم اللغوي حوهلا.

كام نطمح ملواصلة العمل ،والسري عىل املنهجية نفسها لبناء معجم متكامل أللفاظ
ُسهل
املشاعر،
خصوصا أن املعجم قد ُبني عىل قاعدة بيانات إلكرتونية مستقلة ،ت ِّ
ً
اإلضافة والتعديل واحلذف يف املادة العلمية للمعجم من دون املساس بتصميم
الربنامج .ونويص الباحثني بالعمل يف جمال املعاجم؛ لبناء معاجم متخصصة يف كل
حقول اللغة العربية وجماالهتا؛ لتلبي مجيع االحتياجات اللغوية ،كام نوصيهم بام ييل:
ً
متكامال وأكثر من ناحية الكم؛ لذا جيب
 العمل اجلامعي غال ًبا ما يكون إخراجهعىل الباحثني التعاون لتغطية مجيع حقول اللغة العربية.

 بناء معاجم متخصصة لكافة الفئات ،فال ينبغي الرتكيز عىل فئة معينة دونغريها.

 بناء معاجم حسب نظرية املكونات الداللية؛ ملا فيها من دقة وشمول لكلمكونات اللفظ.
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الهوامش

 -1يقصد َبأ ْمتَتَة املعجم :جعل املعجم يعمل آليا عند البحث واالسرتجاع من
دون تدخل البرش ،أما التقييس املعجمي ،فهو :عملية وضع القواعد واملعايري لبناء
املعاجم.57

املجردة يف اللغة العربية ،ص أ.
 -2إيامن دلول ،معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية ّ
 -3أمحد خمتار ،صناعة املعجم احلديث ،ص.179
 -4نفس املصدر السابق ،ص .183

املجردة يف اللغة العربية،
 -5إيامن دلول ،معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية ّ
ص .71
 -6سلوى محادة ،املعاجلة اآللية للغة العربية «املشاكل واحللول» ،ص .26

 -7املدونات اللغوية :عبارة عن جمموعة من النصوص اللغوية املنطوقة أو
املكتوبة ،واملوثقة من حيث املصدر والنوع والتاريخ ،جتمع ألغراض معينة بنا ًء عىل
معايري واضحة وحمددة ،ويمكن التعامل معها آل ًّيا عن طريق العديد من األدوات
والربامج ،مثل ،Sketch Engine :وغواص ،أو عن طريق األدوات التي توفرها
املدونات يف مواقعها اإللكرتونية.
 - 8أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث ،ص .165

 - 9مبادرة امللك عبد اهلل للمحتوى العريب1438( .هـ) .موسوعة ويكيبيديا،

http://cutt.us/QxdSX

املجردة يف اللغة العربية،
 - 10إيامن دلول ،معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية ّ
ص .50
 - 11هيام أمحد فتح الباب ،صناعة املعاجم العربية املعارصة ،ص 253

 -12حممد جرادات ،مليار لفظ يف املعجم التارخيي األول للغة العربية ،مقال
منشور عىل شبكة اإلنرتنت.
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

206

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

العدد 68

العربية
مبادئفي
الذهن:والكره
أللفاظ الحب
اللغة وذهنية
معرفية
محوسبونظرية
معجم اللغة

 - 13أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث ،ص .117

 :Sketch Engine - 14أداة ملعاجلة اللغة يمكن من خالهلا القيام بالعديد من
األمور ،كاستخراج املتصاحبات واألمثلة السياقية وتكرار الكلمة يف املدونات
اللغوية ،وهي أداة موجودة عىل شبكة اإلنرتنت عىل الرابطhttps://www. :
/sketchengine.co.uk
 - 15جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .150
 - 16أمحد خمتار عمر ،املكنز الكبري ،ص .352

 - 17أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .433
 - 18أبو منصور الثعالبي ،فقه اللغة ورس العربية ،ص .142

 - 19أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .2379
 - 20أبو منصور الثعالبي ،فقه اللغة ورس العربية ،ص .129
 - 21جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .622

 - 22أبو منصور الثعالبي ،فقه اللغة ورس العربية ،ص .142
 - 23ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد التاسع ،ص .307

 - 24ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد العارش ،ص .251

 - 25أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .1503
 - 26ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد التاسع  ،ص.177
 - 27جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .846

 - 28ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثاين  ،ص.357

 - 29ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد التاسع ،ص.179

 - 30ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الرابع عرش ،ص .157

 - 31أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .307
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 - 32ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثاين عرش ،ص.75

 - 33أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .283
 - 34ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثالث عرش ،ص.481
 - 35جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .1005

 - 36إبراهيم صادر ،قصة قيس بن امللوح العامري املعروف بمجنون ليىل،
ص.39
 - 37ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثالث عرش ،ص.534

 - 38أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .228

 - 39أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .1855
 - 40أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة ،ص .1238
 - 41جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص .496

 - 42ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثاين ،ص.90

 - 43ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد السابع ،ص.117

 - 44الفهرسة اآللية هي :عملية حرص وإحصاء الكلامت يف املدونات اللغوية.
 - 45ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد األول ،ص.6

املجردة يف اللغة العربية،
 - 46إيامن دلول ،معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثية ّ
ص .74

 - 47جامعة امللك سعود ،دليل استخدام املصحف اإللكرتوين (النسخة ،)1,0
ص .1
 - 48يقصد بتقطيع الكلامت ( ،)Tokenizationإزالة السوابق واللواحق،
مثل :اجلامعات بعد تقطيعها بإزالة السوابق (ال التعريف) واللواحق (ات) تصبح
جامع.58
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أما هتذيب البيانات ( ،)Data Cleaningفهي عملية يتم من خالهلا استبعاد
البيانات املشوشة( ،)59وذلك بإزالة الفراغات الزائدة بني الكلامت واألسطر،
واألحرف اإلنجليزية –كاألحرف املوجودة يف روابط الصور والفيديو -والرموز،
باإلضافة إىل فصل األرقام وعالمات الرتقيم امللتصقة بالكلامت عن بعضها البعض
حسب احلاجة (.)60

والتوسيم ( )Taggingهو عملية «حتديد قسم الكالم»( )61الذي تنتمي له كل
ٍ
ماض ،حممد :فاعل ،التفاحة :مفعول به).
لفظة ،مثل :أكل حممد التفاحة (أكل :فعل
ويكون التوسيم إما رصف ًيا أو نحو ًّيا أو دالل ًّيا (.)62

املوسمة جلامعة امللك سعود ،ص .2
 - 49مها الربيعة ،الذخرية النصية الفصحى ّ

 - 50سلطان املجيول ،البحث اللغوي يف املدونات العربية احلاسوبية  ،ص.252
51 - Rychlý, A lexicographer-friendly association score, 9

 - 52نفس املصدر السابق ورقم الصفحة.
 - 53نفس املصدر السابق ورقم الصفحة.

 - 54سلطان املجيول ،معاجلة النص -تطبيقات ،حمارضة قدمت ضمن مقرر
حوسبة اللغة يف برنامج املاجستري مساق اللسانيات احلاسوبية يف جامعة األمرية
نورة.
 - 55األول :حاصل عىل درجة الدكتوراه يف علم اللغة احلاسويب ،والثاين:
حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف اللسانيات -للتعاريف فقط.-
 - 56اجلذع ( :)Stemالكلمة جمردة من الزوائد واللواصق (.)63
 -57حممد حساوي ،الفرق بني بعض املصطلحات.

 -58سلطان املجيول ،التقطيع ،والتجذيع ،والتجذير والتحليل الرصيف
الرتكيبي (أمثلة ،مزايا وعيوب ،تطبيقات عىل األدوات املتوفرة) ،حمارضة قدمت
ضمن مقرر حوسبة اللغة يف برنامج املاجستري مساق اللسانيات احلاسوبية يف جامعة
األمرية نورة.
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الرزو ،معاجلة معلوماتية حتليلية ملوقف مسترشق معارص ،...بحث
 -59حسن ّ
عىل شبكة اإلنرتنت.

 -60عقيل الشمري ،حممود املحمود ،املعاجلة اآللية لوعاء األخبار :حتليل
اخلطاب النقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية ،ص.215
 -61حممود إسامعيل صالح ،املدونات اللغوية وكيفية اإلفادة منها ،ص.30
 -62املصدر السابق نفسه ،ص .33

–63املصدر السابق نفسه ،ص .52
قائمة المراجع العربية:

 ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،الطبعة الثالثة ،بريوت :دار صادر،1414هـ.

 الثعالبي ،أبو منصور ،فقه اللغة ورس العربية ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،الطبعة األوىل ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ.

 جامعة امللك سعود ،دليل استخدام املصحف اإللكرتوين (النسخة  ،)1,0عامدةالتعامالت اإللكرتونية واالتصاالت :إدارة التطوير واجلودة2013 ،م.

 جرادات ،حممد ،مليار لفظ يف املعجم التارخيي األول للغة العربية ،مقالمنشور عىل شبكة اإلنرتنت عىل الرابطhttps://www.emaratalyoum.com/ :
2016 ، life/culture/2016-05-21-1.898452م.
 حساوي ،حممد ،الفرق بني بعض املصطلحات ،الرياض ،مقرر موائدمستديرة ،جامعة األمرية نورة1438 ،هـ.

 محادة ،سلوى ،املعاجلة اآللية للغة العربية «املشاكل واحللول» ،مرص ،القاهرة:دار غريب2009 ،م.
املجردة يف اللغة العربية،
 دلول ،إيامن ،معجم حموسب ملعاين األفعال الثالثيةّ
رسالة ماجستري ،غزة :اجلامعة اإلسالمية 1435،هـ.
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املوسمة جلامعة امللك سعود
 الربيعة ،مها سليامن ،الذخرية النصية الفصحى ّ(دليل املستخدم) ،الرياض :جامعة امللك سعود ،كليـة علوم احلاسب اآليل،
1435هـ.

 الرزّو ،حسن مظفر ،معاجلة معلوماتية حتليلية ملوقف مسترشق معارص،...بحث منشور عىل شبكة اإلنرتنت عىل الرابطhttp://www.alukah.net/cul- :
1429 ، /ture/0/2785هـ.
 الشمري ،عقيل ،املحمود ،حممود ،املعاجلة اآللية لوعاء األخبار :حتليل اخلطابالنقدي املعتمد عىل املدونة احلاسوبية ،ضمن :سلطان املجيول (حمرر) ،لغويات
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آليات االحتراس التعبيري
في الصياغة القانونية
أ .شاجع علي البصير

(*)

(الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية،
القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة الملك سعود ،نموذجا)

الملخص

باتت دراسة لغة اللوائح والقوانني من الدراسات املهمة التي تعمل عىل إصالح
الصياغة الترشيعية وتوجيهها للتعبري عن املعنى املراد وسدّ باب التأويالت ،وهدف
البحث إىل دراسة لغة اللوائح والقوانني من حيث مدى توفر آليات االحرتاس
التعبريي يف صياغتها .واختريت (الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات
السعودية ،القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة امللك سعود) نموذجا
للدراسة ،وفق املنهج الوصفي التحلييل ،مع االستعانة بنظرية السياق.

الكلامت املفتاحية :االحرتاس ،الصياغة القانونية ،اللوائح ،التقييد.

Abstract:

Language of rules and regulations is of crucial importance in
showing how legislative wording is selected in such a way as to express the intended meaning with no room for misinterpretations.
Using a contextual analytical approach, this paper investigates the
extent of using linguistic reservation techniques in the language
of rules and regulations as illustrated by the unified regulations of
higher studies at Saudi universities, and more specifically by the
executive rules of higher studies at King Saud University.
Keywords: Reservation, legal wording, regulations, execution.
* -ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد.
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تمهيد

ال بد من مهاد يقف عند بعض مصطلحات الدراسة التي هلا تيضء جوانب
مبارشة يف الدراسة ،ببيان مفهوم االحرتاس ونشأته وولوجه بعض العلوم املختلفة
ملا له من دور يف حتديد املفاهيم وتقنينها ،وكذلك الوقوف عند مصطلح الصياغة
القانونية ،والتعريج عىل بعض الدراسات السابقة التي تُبنى هذه الدراسة عليها
ُتمم جهودها.
وت ّ

 -االحتراس التعبيري :مفهومه وتوظيفه في العلوم اللغوية والشرعية القديمة.

َ
حفظ وتو ّقى؛ فقد جاء يف
حرس يف املعجامت العربية بمعنى
وردت كلمة
َ
حل َر ُس
حل َّر ُ
لسان العربَ :
ي ُر ُسه َ ْ
«ح َر َس اليشء َ ْ
اس وا َ
وي ِر ُسه َح ْرس ًا حفظه ،وهم ا ُ
رت ْس ُت منه َأي :حتفظت
واح َرتس منه َ َحت َّر َزَ َ ،
وحت َّر ْس ُت من فالن ْ
ـراسْ ،
واألَ ْح ُ
واح َ َ
منه»( .)1وهبذا املعنى احلقيقي وردت كلمة حرس يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
َاها ُم ِل َئ ْت َح َرس ًا َش ِديد ًا َو ُش ُهب ًا﴾( .)2فكلمة حرس
الس َامء َف َو َجدْ ن َ
َ
«﴿و َأنَّا َمل ْسنَا َّ
يف املعجامت العربية تعني حفظ ،واحرتس من اليشء حتفظ منه ،واالحرتاس هو
التحفظ والتوقي.
واالحرتاز بالزاي املعجمة هو نفسه االحرتاس بالسني املهملة ،وال فرق بينهام
يف املعني ،فكالمها يعني التحفظ والتوقي ،ففي مقاييس اللغة« :احلرز هو احلفظ
والتحفظ يقال :حرزته واحرتز هو أي حتفظ ،والناس يذهبون إىل أن هذه الزاي
مبدلة عن سني وأن األصل حرس ،وهو وجه»( ،)3ويف املصباح املنري« :احرتز من
واحرتست منه حتفظت»( ،)4ويف تاج العروس« :وحرزه حرزا حفظه
كذا أي حتفظ
ُ
وجعله يف حرز ،أو هو إبدال ،واألصل حرسه بالسني املهملة»(.)5

فاالحرتاس أو االحرتاز بمعنى التحفظ والتوقي ال خيتلف عن معناه االصطالحي
عند البالغيني ،كام سيتضح الحقا ،واالحرتاس أو االحرتاز يف الصياغة القانونية هو
حتفظها وتوقيها من اللبس وتعدد التأويالت ،ودفع توهم فهم املتلقي معنى آخر غري
املعنى املقصود يف عبارة الالئحة أو القانون.
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وهبذا يتضح أن االحرتاس واالحرتاز يف املعجامت العربية يمالن داللة واحدة
وهي التحفظ والتوقي ،ولعل شيوع استخدام بعضهم أحد اللفظني دون اآلخر ،أو
كليهام معا عند آخرين ،يرجع إىل عوامل خمتلفة مثل اختالف اللهجات ،عىل نحو ما
نرى يف :الصقر والسقر والزقر ،وغريها (.)6

والشائع يف الدراسات البالغية هو استخدام مصطلح االحرتاس بالسني ،ومل
يرد بالزاي إال نادرا ،مثلام نرى عند ابن سنان اخلفاجي الذي استخدمه بالزاي(.)7
ويف الدراسات النحوية استخدم مصطلح االحرتاز بالزاي ،وكذلك غلب عند
رشاح احلديث والفقهاء ( .)8أما املفرسون ،فقد استخدم بعضهم (االحرتاز) بالزاي،
كالزخمرشي مثال ( ،)9وبعضهم (االحرتاس) بالسني كالقرطبي  -مثال  -الذي
أشار أيضا يف أحد املواضع إىل أن البالغيني يسمون هذا الفن البالغي باالحرتاس،
وذلك يف صدد رشحه لقوله تعاىلَ ﴿ :وآتَى ا َْمل َال َع َىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى﴾( ،)10قال:
«وهذا عندهم( )11يسمى التتميم ،وهو نوع من البالغة ،ويسمى أيض ًا االحرتاس
واالحتياط ,فتمم بقوله( :عىل حبه)»( ،)12وهو يشري أيضا إىل مصطلح (االحتياط)
الذي استُخدم فعال عند بعض البالغيني ولكنه مخل ومل يشتهر ،وممن استعمله إىل
جانب االحرتاس ابن رشيق القريواين( .)13وسنقف قليال عند استعامهلم مصطلح
االحرتاس يف دراسات كل منهم الحقا.

ولعل أسبق من أشار إليه هو اجلاحظ وسامه «إصابة املقدار»( ،)14أي اإلتيان
بالكالم عىل نحو يؤدي الداللة املقصودة بحيث ال يمكن الطعن يف ما قاله،
واستشهد له ببيت طرفة:
َ
ديـــارك  -غـــري مفــسدهـــا-
فســـقى

صــوب الربيـــع وديمـــة هتـــمي
ُ

()15

حيث احرتس الشاعر من أن يالم بكون املطر إن زاد سيكون تأثريه بالفساد
واخلراب ،فاحرتس بقوله :غري مفسدها؛ لكي ال ُيؤول دعاؤه للممدوح عىل أنه
دعاء عليه.
ومنه استفاد البالغيون عند دراستهم فنون البديع املعنوية يف الشعر ،وعدّ وه من
بالغة الكالم ،وأطلقوا عليه االحرتاس ،وم ّثلوا له بكثري من الشواهد التي احرتس
املتكلم فيها بأساليب تعبريية دفعت إمكان الطعن فيها أو توجيهها عىل غري املقصود
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منها ،سواء من القرآن الكريم أم من الشعر .ومنها بيت طرفة املذكور الذي كثر ذكره
يف كتب علامء البالغة واللغة معلقني عليه ،ومن ذلك  -عىل سبيل التمثيل -قول
احلامتي« :فقد تم احلسن واإلحسان يف املعنى الذي ذهب إليه بقوله( :غري مفسدها)
وال أعلم أحد ًا تقدمه يف االحرتاس للدار عند استسقائه هلا من إفسادها وتعفيتها»(.)16
أما ابن سنان اخلفاجي (466هـ) فقد سامه :التحرز مما يوجب الطعن ،وعرفه بـ« :أن
ُيؤتى بكالم لو استمر عليه لكان عليه طعن ،فيأيت بام يتحرز من ذلك الطعن»(.)17

وظل مفهوم االحرتاس يتطور ويذكره البالغيون حتت فنون خمتلفة ،حتى جعله
أسامة بن منقذ ،يف كتابه (البديع يف نقد الشعر) ،فنا بالغيا مستقال بذاته ،وعدّ ه من
وعرفه بـ
حتسن املعنى وحتتاط له وتدل عىل فطنة صاحبهّ ،
فنون البالغة البديعة التي ِّ
«أن يكون عىل الشاعر طعن فيحرتس منه»( .)18وظل البالغيون يتداولون هذا الفن
يف كتبهم حتى يومنا هذا ،وباملفهوم نفسه ،وإن اختلفت صياغته من عامل آلخر.
إال أن أكثر املفاهيم التي تداوهلا البالغيون املحدثون يف شأنه هو مفهوم اخلطيب
القزويني( ،)19ونصه« :هو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود بام يدفعه»(.)20
فاالحرتاس عندهم هو تأدية الكالم عىل نحو يدفع تعدد التأويالت ويمنع عىل
املتلقني الطعن فيه.

وقد استخدم علامء اللغة والنحو املصطلح بالزاي (االحرتاز) ،يف رشوحهم
للمفاهيم النحوية خصوص ًا ،من غري حتديد ملفهومه ،ويفهم منها أهنم يريدون به
ختصيص املفهوم بألفاظ حتدده ومتنع دخول غريه فيه ،بحيث يكون جامعا مانعا،
كام يقال ،ومنه يف رشح ابن عقيل مثال« :وإنام قيل( :ومل يكن كاجلزء منه) ،احرتاز ًا
من األلف والالم فإهنا اختصت باالسم ومل تعمل فيه شيئا لكوهنا كاجلزء منه ()21؛
وقوله« :فقول املصنف( :موصول األسامء)،
احرتاز من املوصول احلريف»()22؛ ويف
ٌ
رشح الريض عىل الكافية« :اجلامع لثالثة قيود ،اجلمعية ،احرتاز ًا عن املثنى ،إذ إعرابه
باحلروف»؛ وقوله« :أعني اجلمع برشطني :أحدمها أن يكون مجع املؤنث ،احرتاز ًا
عن مجع املذكر  ...والتكسري احرتاز ًا عن السامل» ( .)23وكثري ًا ما يستعملون الصيغة
(خرج بـ  )...للداللة عىل االحرتاز ،ومنه  -مثال  -يف تعريفهم للحال(« :احلال:
الواقع
الوصف
وصف ،فضلة ،منتصب ،مفهم يف حال)  ...وخرج بقوله( :فضلة)
ُ
ُ
عمدة ،نحو( :زيد قائم) ()24؛ أي أن كلمة (فضلة) خصصت مفهوم احلال حتى ال
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يلتبس باخلرب ،إذ كالمها وصف ،ولكن اخلرب عمدة واحلال فضلة .وأمثلة هذا كثرية
يف كتب النحاة.

ثم انتقل املصطلح إىل حقل التفسري ووظفه املفرسون يف تتبع املواضع االحرتاسية
يف التعبري القرآين منطلقني من مفهوم البالغيني له ،فوقفوا عند مدى احرتاس التعبري
القرآين من فهم املتلقي للمعنى عىل وجه غري الوجه املقصود منه .واالحرتاس يف
التعبري هو سدّ باب التأويالت للمعنى الذي يريد املتكلم حتديده بحيث ال يمكن
الطعن فيه أو تأويله عىل غري ما يريده املتكلم .ومنها عىل سبيل التمثيل :االحرتاسات
التي تضمنتها آية تعداد النساء املحرمات عىل الرجال يف الزواج ،وهي قوله تعاىل:
َات األَخِ
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم َو َع َّام ُتك ُْم َو َخاالَ ُتك ُْم َو َبن ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ن َسآئك ُْم
الر َضا َعة َو ُأ َّم َه ُ
َو َبن ُ
َات األُ ْخت َو ُأ َّم َها ُتك ُُم الال َِّيت َأ ْر َض ْعنَك ُْم َو َأ َخ َوا ُتكُم ِّم َن َّ
ِ
َو َر َب ِائ ُبك ُُم الال َِّيت ِيف ُح ُج ِ
وركُم ِّمن ن َِّسآئك ُُم الال َِّيت َد َخ ْلتُم ِهبِ َّن َفإِن َّمل ْ َتكُونُو ْا َد َخ ْلتُم ِهبِ َّن
ني األُ ْخت ْ ِ
َني َإالَّ
َف َ
َاح َع َل ْيك ُْم َو َحال َِئ ُل َأ ْبن َِائك ُُم ا َّل ِذي َن ِم ْن َأ ْصالَبِك ُْم َو َأن َ ْت َم ُعو ْا َب ْ َ
ال ُجن َ

ف﴾(.)25
َما َقدْ َس َل َ

ففي اآلية عدة احرتاسات ذكرها املفرسون والبالغيون ،منها االحرتاس يف قوله
تعاىل( :وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن) ،فقوله( :الاليت
دخلتم هبن) احرتاس من الاليت مل يدخل هبن( ،)26للداللة عىل جواز الزواج من
البنت إن مل يدخل الرجل بأ ّمها ،فإن دخل عىل أ ّمها حرمت عليه ابنتها .وقد احرتس
التعبري حال ذكره حالئل األبناء بقوله( :الذين من أصالبكم) ،فلو مل يذكر هذا النعت
ألوهم أن زوجة االبن حمرمة عىل أبيه سواء أكان من صلبه أم كان ابنه بالتبني ،وهذا
يناقض زواج رسول اهلل من زينب بنت جحش بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة،
وهو ُمتبنى رسول اهلل ،فقد كان ُيدعى زيد بن حممد ،ولدفع هذا التوهم احرتس بذكر
الصفة فقال( :الذين من أصالبكم)؛ قال الرازي« :وقوله( :الذين من أصالبكم)
الـمتبنى يف صدر اإلسالم بمنزلة االبن»( ،)27أي
الـمتبنى ،وكان ُ
احرتاز من زوجة ُ
ال جيوز زواج األب من زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه ،أي حفيده .وقد أشار اخلازن
أيض ًا إىل هذا املوضع االحرتايس( ،)28وأبو حيان( ،)29وابن كثري( ،)30وابن عاشور(.)31
ويف اآلية احرتاس بالعدول؛ إذ كان مقتىض السياق أن يقال :وأخوات نسائكم،
كاملعطوفات قبلها ( ُأ َّم َها ُتك ُْم َو َبنَا ُتك ُْم َو َأ َخ َوا ُتك ُْم) ،فعدل عنه إىل قوله( :وأن تمعوا
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بني األختني) ،لغاية احرتاسية ق ّيمة ،وهي أنه لو قيل وأخوات نسائكم ،ألفاد حرمة
الزواج من أخت الزوجة أبد ًا ،أي مطلق ًا يف كل األحوال ،مثل املذكورات قبلها
كاألم واألخت...إلخ ،فاحرتس من إفادة احلرمة املطلقة ْ
بأن عدل يف التعبري إىل (وأن
تمعوا بني األختني)؛ إلفادة كون احلرمة مقيدة بحال اجلمع بني األختني فقط ،وعليه
جيوز الزواج من أخت الزوجة بعد موهتا مث ً
ال (.)32

وملصطلح االحرتاز حضور كبري يف حقل الدراسات الفقهية ،وعند رشاح
احلديث خصوصا يف تفسريهم ملفاهيم املصطلحات ،لكون املفاهيم بالذات يضيف
فيها صاحب املفهوم ألفاظا تزيده ختصيصا وذلك احرتاسا مما قد يشرتك معه يف صفة
من الصفات؛ وكذلك يف رشح األحكام واألحاديث ،إذ ينص فيها املؤلف عىل ما
ورد من األلفاظ لغرض االحرتاس من فهم املعنى املراد عىل غري وجهه الصحيح،
ومنع تعدد التأويالت .من ذلك  -عىل سبيل التمثيل -ما جاء يف رشح املوطأ للباجي
(مخس ص َلو ٍ
ات َك َت َب ُه َّن اهللَُّ َع َىل
قوله مبينا االحرتاز يف قول النبي صىل اهلل عليه وسلمَ َ ُ ْ َ :
ِ
ِ ِ
استِ ْخ َفا ًفا بِ َح ِّق ِه َّن ك َ
َان َل ُه ِعنْدَ اهللَِّ َع ْهدٌ َأ ْن
ا ْلع َباد َف َم ْن َجا َء ِ ِهب َّن َمل ْ ُي َض ِّي ْع من ُْه َّن َش ْي ًئا ْ
ِ
ِ
(استِ ْخ َفا ًفا بِ َح ِّق ِه َّن) ُا ْح ُ ِرت َز ِم ْن
اجلنَّ َة) ،قالَ :
«و َق ْو ُل ُه َ -ص َّىل اهللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم ْ -
ُيدْ خ َل ُه ْ َ
ِ
«و َق ْو ُل ُهَ :ما ِيف ِكت ِ
َاب اهللَِّ َت َع َاىل ِم ْن
الس ْه ِو»( .)33ومن ذلك أيضا قول الباجيَ :
الن ِّْس َيان َو َّ
َّخ ِي ِري ِيف َغ ِري ا ْل َك َّفار ِ
ا ْل َك َّفار ِ
َّخ ِي ِريِ ْ ،
رت ًازا ِممَّا َو َر َد لِ َغ ْ ِري الت ْ
ات بِ َأ َوانِ ِه َع َىل الت ْ
ات»(.)34
َ
ْ
اح َ
َ

وتأسيس ًا عىل ما سبق ،يمكن تعريف االحرتاس إجرائيا يف هذا البحث بـ :أن
تصاغ العبارة يف الالئحة لتأدية املعنى املراد منها عىل وجه يمنع تعدد تأويالهتا،
ويمنع الطعن يف مقاصدها ،وذلك بأن يزيد يف الكالم أو يعدل فيه ،أو بحسن اختيار
األلفاظ ونسجها وترتيبها.

 -الصياغة القانونية.

جاء يف خمتار الصحاح «القوانني األصول الواحد قانون وليس بعريب»( ،)35وعند
السنَ ُنِ ،ز َن ٌة وم ْعنًى( .)36ويتفق رشاح القانون بوجه عام عىل تعريف
ابن منظور« :ال َقنَ ُنَّ :
القانون اصطالح ًا بأنه :جمموعة القواعد امللزمة املنظمة لسلوك األفراد يف املجتمع(.)37

أما الصياغة القانونية فهي من «صوغ :الصاد والواو والغني ٌ
أصل صحيح ،وهو
ٍ
ٍ
احل ْ َيل يصو ُغ ُه َصوغ ًا»()38؛
هتيئة عىل يشء عىل مثال مستقيم .من ذلك قوهلم :صاغ َ َ
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و(الصي َغ ُة) العمل والتقدير ،وهذا (صو ُغ) هذا إذا كان عىل قدرهِ ،
و(صي َغ ُة) القول
َ ْ
ِّ
()39
كذا ،أي مثاله وصورته عىل التشبيه بالعمل والتقدير .

ويف االصطالح يقصد بالصياغة القانونية «جمموعة الوسائل والقواعد املستخدمة
لصياغة األفكار القانونية يف نصوص ترشيعية تعني عىل تطبيق القانون من الناحية
العملية ،وذلك باستيعاب وقائع احلياة يف قوالب ترشيعية لتحقيق الغرض الذي
تنشده السياسة القانونية»( .)40وهي تعني« :أن يأيت املرشع بألفاظ تؤدي إىل املعنى
املقصود ،أي أن يكون هناك تطابق بني األلفاظ والدالالت من جهة ،ومتام املعنى
املرشع من جهة أخرى»(.)41
الذي هيدف إليه ِّ
فاملعنى اللغوي قريب من املعنى االصطالحي من حيث ترتيب الصياغة القانونية
وحتسينها وجعلها عىل مثال مستقيم غري معوج ،فال يقبل التأويالت املعوجة غي
املستقيمة مع املعنى املراد منها .وهبذا ،يمكن تعريف الصياغة القانونية إجرائيا بأهنا:
احلروف والكلامت واجلمل التي صيغت هبا عبارة القانون أو الالئحة وأسلوب
تركيبها لتأدية املعنى املراد.

 -اللوائح.

هي قرارات عامة جمردة تصدرها السلطة التنفيذية بام هلا من اختصاص أصيل يف هذا
الشأن تستمده مبارشة من الدستور ،واختصاص السلطة التنفيذية بإصدار اللوائح هو
اختصاص عادي متارسه بصفة دائمة ويف الظروف العادية ،وهي أقل من القانون درجة،
ولذلك تعرف بالترشيع الفرعي يف مقابل الترشيع األسايس ،وهو ما يسمى بالقانون.
وهلا ثالثة أنواع ،هي :اللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط .والذي هيمنا
هنا هو اللوائح التنفيذية ،وهي اللوائح التي تتضمن القواعد التفصيلية الالزمة لتنفيذ
القوانني الصادرة عن السلطة الترشيعية حيث يكون عملها هو وضع القوانني الصادرة
عن السلطة الترشيعية موضع التنفيذ( .)42ومن أمثلة هذه اللوائح الالئحة املوحدة
للدراسات العليا باجلامعات السعودية وقواعدها التنفيذية يف اجلامعات.
وقد يطلق لفظ القوانني ويقصد به اللوائح والقوانني مجيعها من باب تسمية اجلزء
باسم الكل ،عىل اعتبار أهنا كلها ترشيعات( .)43وعليه ،يطلق مصطلح الصياغة
القانونية ليدخل حتته لغة القوانني واللوائح والقرارات أيضا.
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مشكلة الدراسة وأهدافها:

لقد بات من الرضورة بمكان أن تصاغ لغة اللوائح والقوانني بأسلوب لغوي
واضح وحمدد يمنع تعدد التأويالت وإمكانية االحتامالت بحيث يؤدي املعنى املراد
منه فقط ،فيدفع بذلك إمكانية الطعن يف القانون أو الالئحة بتأويلها عىل غري املعنى
املراد منها .ويؤكد الصغري يف توصيات دراسته أنه ال بد عىل من يصوغ القوانني أن
يراعي قواعد اللغة العربية(.)44

وباالطالع عىل بعض لوائح وزارة التعليم ،ومنها الالئحة املوحدة للدراسات
العليا ،يالحظ أنه ينبغي النظر يف أسلوب صياغتها والتعرف عىل آليات االحرتاس
التعبريي فيها ،واإلفادة من ذلك إلعادة صياغة ما يتاج منها إىل ذلك ،أو التنبيه عىل
ذلك يف صفحة املسميات والتعريفات .ولعل مما يدعو إىل دراسة هذه الالئحة أنه ال
توجد دراسات تناولتها من حيث مدى توفر آليات االحرتاس التعبريي فيها ،إضافة
إىل ما حتتويه من لبس وغموض يف بعض تعبرياهتا.
وعليه فإن هذه الدراسة هتدف إىل بيان مدى توفر آليات االحرتاس التعبريية يف
صياغة بعض لوائح وزارة التعليم بحيث ال حتتمل أكثر من تأويل ،وال يمكن الطعن
فيها وتأويلها عىل غري املقصود منها.

أهمية الدراسة ،وحدودها ،ومنهجها:

هلذه الدراسة أمهيتها عىل املستوى التنظريي والتطبيقي .فهي تسهم عىل املستوى
التنظريي يف التعريف ببعض آليات االحرتاس التعبريي يف لغة اللوائح والقوانني،
أو ما يسمى باللغة الترشيعية ،ليستفيد من ذلك الباحثون يف هذا املجال .وأما عىل
املستوى التطبيقي ،فهي تبحث يف مدى سالمة الصياغة يف لغة الالئحة عينة الدراسة،
وتنظر يف مدى توفر آليات االحرتاس التعبريية يف صياغتها ،وتوجه إىل ما يتاج فيها
إىل تعديل يف الصياغة ،تنبا للبس أو سوء التأويل.

وقد اقترصت هذه الدراسة عىل الئحة واحدة هي( :الالئحة املوحدة للدراسات
العليا يف اجلامعات السعودية ،القواعد التنفيذية للدراسات العليا بجامعة امللك
سعود) ،املتوفرة عىل موقع اجلامعة عىل الشبكة العنكبوتية .واعتمدت املنهج
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الوصفي التحلييل للوقوف عىل اختيار األلفاظ وصياغتها يف تراكيب ومجل تؤدي
الداللة املقصودة ،واستعانت بنظرية السياق للتعرف عىل دالالت الكلامت يف
سياقها اللغوي.
أهم الدراسات السابقة:

هناك دراسات تناولت الصياغة القانونية من نواح مقاربة هلذا املوضوع ويعدها
الباحث ُأسس ًا استفاد منها ،وأمهها:
 لغة القانون يف ضوء علم لغة النص ،سعيد بيومي ،دار الكتب القانونية،القاهرة ،ط2010 ،1م.

وهذه دراسة نظر مؤلفها يف وسائل التامسك اللفظي واملعنوي يف النص القانوين
الوضعي يف مرص ،للوقوف عىل مالمح الصياغة القانونية ،واستجالء اجلوانب
املختلفة للصياغة اجليدة للنص القانوين .وقام بتطبيق ذلك عىل بعض القوانني يف
دولة مرص ،مثل قانون العقوبات وقانون املرافعات .وتوصل إىل عدد من النتائج،
من أمهها حتقق معايري التامسك النيص يف القوانني .وأن معايري النصية السبعة إذا
توافرت يف نص قانوين فال متنحه صفة القانونية ،إذ ال بد من توافر عنارص أخرى
منها العمومية والتجريد وتنظيم السلوك االجتامعي واإللزام؛ وأن القوانني ال تبدأ
بأفعال من مثل( :افعل ،ال تفعل) ،بل جيب أن تبدأ بفعل إنجازي بصيغة املضارع
يمثل القوة ،مثل :جيب ،جيوز ،يظر .وأن الوظيفة األساسية للجملة يف النص
القانوين هي أن توضح (من يفعل ،وماذا يفعل).
 الضوابط اللغوية للصياغة القانونية ،سليامن بن عبد العزيز العيوين ،جملةجامعة اإلمام حممد بن سعود ،2013 ،ع ( .)29وفيه تطرق إىل دراسة طبيعة اللغة
القانونية من خالل القوانني اآلتية :النظام األسايس للحكم الصادر عام 1412ه،
ونظام املرور الصادر عام  ،1428ونظام مراقبة البنوك الصادر عام 1386ه .وقد
توصل الباحث اىل بعض الضوابط اللغوية التي جيب أن تلتزم هبا الصياغة القانونية،
ومنها :أن الصياغة القانونية يف اململكة العربية السعودية حتتاج إىل مراجعة لغوية
تطهر ما فيها من خمالفات لغوية ،وهي متفاوتة يف هذه األخطاء ،ومنها أخطاء
ِّ
إمالئية ونحوية .وأوىص الباحث بشدة أن تكون هناك جلنة لغوية رسمية تراجع كل
هـ  -يناير 2019
ربيع اآلخر 1440
 2018م
1439هـ

222

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

العدد 68

القانونية
مبادئالصياغة
التعبيري في
االحتراس
آليات
معرفية وذهنية
ونظرية الذهن:
اللغة

القوانني قبل املوافقة عليها وإصدارها ،وأن ال ختلو جلنة من جلان الصياغة القانونية
من متخصص يف اللغة العربية(. )45
ومن الدراسات السابقة كذلك كتاب صغري حممد الصغري :ضوابط يف صياغة
وسن القوانني :دراسة مقارنة .والكتاب أقرب إىل املجال القانوين الترشيعي ،وقد
خص املبحث الرابع منه للحديث عن رضورة االعتناء باللغة العربية وأمهية انتقاء
الكلامت عند صياغة القوانني.
وهناك أيضا ورقة بحثية للباحث أمحد حممد املومني ،قدمها خالل املؤمتر الدويل
الرابع للغة العربية ،وعنواهنا :أثر اللغة يف صياغة املادة القانونية ،تناول فيها أثر اللغة
وتغري املعنى يف األحكام الرشعية ،وذلك من خالل نامذج من قرارات حمكمة التمييز
األردنية.
 االحرتاس يف التعبري القرآين :أساليبه وقيمه ،شاجع عيل البصري .رسالة ماجستريغري منشورة ،اليمن :جامعة إب 2010 .م.
وقد هدف الباحث فيها إىل دراسة مواضع االحرتاس التعبريي يف النص القرآين،
لصون معانيه من الطعن فيها
وآليات االحرتاس التي استخدمها التعبري القرآين
ْ
أو تأويلها عىل غري املعنى املقصود منها ،وكذلك القيم البالغية املستفادة من تلك
االحرتاسات.
 االحرتاس يف البالغة العربية :دراسة يف حترير املصطلح .عزمي فرحات عبدالبديع ،جملة كلية اللغة العربية باملنصورة(جامعة األزهر ) ،مرص . 2010 .ص
- 369ص . 449
وفيه ناقش الباحث فيها تطور مصطلح االحرتاس يف الدراسات البالغية القديمة
حتى هناية القرن اخلامس اهلجري ،وكذلك استعامالته يف الدراسات البالغية
املعارصة ،وقدم بعض النامذج من صور االحرتاس والقيم الوظيفية له.
و تتفق هذه الدراسة مع بعض تلك الدراسات يف جوانب وختتلف عنها يف
جوانب؛ فهي تتفق مع دراسة بيومي والعيوين والصغري يف دراسة الصياغة القانونية،
وتتفق مع دراسة املومني يف كوهنام تطبيقيتني ،ومع دراسة البصري يف تناول اآلليات
االحرتاسية للغة ودورها يف احلفاظ عىل النص من الطعن فيه أو تأويله عىل غري
املعنى املقصود منه .وتفرتق عنها يف أهنا ختتص بدراسة االحرتاسات التعبريية التي
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يستخدمها القانون أو املرشع زيادة يف التحديد والتخصيص والتوضيح ،وذلك
لصيانته من تعدد التأويالت ودفع الطعن فيه أو تأويله عىل غري املقصود ،وذلك من
خالل (الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية ،القواعد التنفيذية
للدراسات العليا بجامعة امللك سعود).
آليات االحتراس التعبيري في الصياغة القانونية لالئحة.
 -1آليات االحتراس القيدية

التقييد عند النحاة يكون باملفاعيل ونحوها من الفضالت ،والنعت وغريه من
التوابع ،والرشط؛ ألنه قيد يف اجلواب( ،)46فاجلملة تتكون من ركنني :املسند إليه
واملسند ،وما عدامها يسمى قيد ًا( »:.)47وأصل القيود تكون لالحرتاز»( .)48وقد
وظف صائغ الالئحة املوحدة للدراسات العليا هذه القيود احرتاسا من فهم املعنى
عىل غري املراد منه أو تأويله بغري املقصود منه ،ومن ذلك:

أ -االحرتاس بقيد النعت« :وإنام يفيد التقييد بالنعت احرتاس ًا للمعنى يف حال
أدى تركه إىل لبس أو إهيام يف املعنى ،األمر الذي قد جيعله باب ًا للتأويالت ومنفذا
للطعونات»( ،)49وقد تبني ذلك من بعض الشواهد املذكورة آنف ًا يف املهاد النظري.

وقد وظف الصائغ النعوت زيادة يف التحديد والتخصيص لتأدية املعنى املراد
من نص الالئحة ،ومن ذلك عىل سبيل التمثيل ،ما جاء يف الفقرة اخلامسة من املادة
السادسة والعرشين ،ونصه :إذا انخفض معدله الرتاكمي عن تقدير (جيد جد ًا) يف
فصلني دراسيني متتاليني»؛ حيث قيد الفصلني الدراسيني بالنعت وهو (متتاليني)،
ولوال ذكر ذلك لشمل احلكم من انخفض معدله يف أي فصلني أثناء مدة دراسته.
ُِ
فاحرتس من هذا املعنى بالنعت «متتاليني» .ولكن ثمة مواضع كان ينبغي توضيحها
بالنعت ومل يصل ذلك ،ومنها:
 -ذكر اجلامعات من غري ختصيص بكوهنا سعودية.

 مل حتدد الالئحة كون اجلامعات املعنية بالقرارات يف الالئحة هي اجلامعاتاحلكومية فقط أم احلكومية واألهلية؛ إذ مل حتدّ د ذلك يف القرار ،ونصه« :بنا ًء
عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش من نظام جملس التعليم العايل
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واجلامعات التي تقيض بأن من اختصاصات جملس التعليم العايل إصدار اللوائح
املشرتكة للجامعات.

وحيث إن الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات من اللوائح املشرتكة
وسوف يؤدي إقرارها إىل تنظيم اجلوانب املتعلقة بالدراسات العليا يف اجلامعات.
كذلك نص القرار :قرر املجلس ما يأيت« :املوافقة عىل الالئحة املوحدة للدراسات
العليا يف اجلامعات وفق ًا للصيغة املرفقة بالقرار» .وحيث إنه جاء عىل عمومه فيقتيض
ذلك أن القرار يشمل اجلامعات احلكومية واألهلية ،وينبغي التنبيه عىل ذلك يف
صفحة التعريف باملصطلحات أول الالئحة.

نص اهلدف الثالث من أهداف الدراسات العليا
ب -االحرتاس بقيد الظرفيةَّ :
عىل« :متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم
العليا حملي ًا» .فالتخصيص بلفظة «حمليا» يقتيض أنه ال ال ُيمكَّن الطالب املتميزون من
محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا يف اخلارج .وال يعرف الباحث
إن كان هناك مادة أخرى توضح هذا .ولكن هذا هو املعنى الذي يقتضيه سياق
هذا اهلدف .فإن كان صائغ اهلدف يقصد حرص متكني الدراسة هلم بالداخل وال
يتجاوزه ،فهو كام ورد؛ وإن كان ال يريد ذلك ،فاألصوب هو حذف كلمة «حمليا»،
وجعل متكني مواصلتهم للدراسة عىل عمومه من حيث مكان الدراسة.
واهتمت الالئحة بتحديد الفرتات الزمنية حتى ال تكون مفتوحة لآلراء
واألهواء؛ مثال ذلك الفقرة اخلامسة من املادة الثامنة ونصها« :معدل استقرار هيئة
التدريس بالقسم عىل مدى السنوات اخلمس املاضية».

ج -االحرتاس بقيد الرشط :من اآلليات االحرتاسية التعبريية التي يوظفها
صائغ اللوائح والقوانني صيغة الرشط ،وذلك لالحرتاس مما ال يدخل حتت الرشط،
وقد وظف صائغ الالئحة املوحدة ذلك يف مواضع عديدة ،منها عىل سبيل املثال
ما تصدرت به املادة السادسة عرشة ،ونصها« :يشرتط للقبول بمرحلة (الدكتوراه)
احلصول عىل تقدير (جيد جد ًا) عىل األقل يف مرحلة املاجستري إذا كانت من جامعة
متنحها بتقدير»؛ إذ إن بعض اجلامعات ال متنح درجة حمددة يف شهادة املاجستري،
وتكتفي بإجازة الرسالة.
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 -2آليات االحتراس اإلطنا ِب ّية:

أ -االحرتاس باجلملة االعرتاضية :تعد اجلملة االعرتاضية من آليات االحرتاس
املهمة ،وقد استعملها النص القرآين يف مواضع متعددة ،منها عىل سبيل التمثيل
االعرتاض يف قوله تعاىل﴿ :إذا َج َ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
اءك ا ُْملنَافِ ُق َ
ول اهللَِّ َواهللَُّ َي ْع َل ُم
ني َلكَاذ ُب َ
ون﴾( .)50وقد وقف عند بالغة االحرتاس
إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه َواهللَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن ا ُْملنَافِ ِق َ
«واهللَُّ َي ْع َل ُم
باجلملة االعرتاضية يف هذه اآلية كثري من املفرسين( ،)51وهي قوله تعاىلَ :
إِن ََّك َل َر ُسو ُل ُه».
وقد وظف صائغ الالئحة هذه اآللية االحرتاسية .ففي املادة التاسعة ،ونصها:
«يدرس جملس عامدة الدراسات العليا مرشوع الربنامج ،ويتوىل التنسيق بني متطلباته
ومتطلبات الربامج األخرى القائمة إن وجدت لتفادي االزدواجية فيام بينها» .حيث
احرتس بقوله« :إن وجدت» ،الحتامل عدم وجودها .ومثل ذلك أيضا املادة الرابعة
والعرشون ،ونصها« :إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا -بناء عىل رغبته-
ثم أراد العودة إليها طبقت عليه رشوط االلتحاق وقت القبول اجلديد» ،فاحرتس
باجلملة االعرتاضية ممن انسحب عن غري رغبة منه ،إن حصل مثل هذا.

ب -االحرتاس بإيضاح املبهم :أكدت بعض الدراسات ذات االختصاص
بصياغة القوانني واللوائح أنه جيب أن تصاغ القوانني واللوائح بلغة واضحة
سهلة الفهم .وإن
غمض املعنى يف فقرة ما ينبغي توضيح ذلك( .)52وقد ِصيغت
َ
الالئحة املوحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بلغة واضحة سهلة الفهم يف
أغلبها .وظل فيها مع ذلك بعض الغموض يف بعض الفقرات ،كام يف املادة اخلامسة
والعرشين ،التي نصها« :يعترب الطالب منقطع ًا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاالت
اآلتية:
 -إذا كان مقبوالً للدراسة ومل يسجل يف الوقت املحدد.

 -يف حال التسجيل يف أحد الفصول وعدم مبارشته للدراسة هلذا الفصل».

فقد جاءت (الفرتة) يف الفقرة األوىل حمددة بعبارة (الوقت املحدد) ،وهذا يعني
الوقت الذي حددته اجلامعة للتسجيل ،وأعلنت عنه .وعليه يرسي احلكم عىل
الطالب باالنقطاع إذا مل يسجل خالل هذه الفرتة .لكن الفقرة الثانية مل حتدد زمنا
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معينا خالل الفصل الدرايس يبارش فيه الطالب الدراسة ،فيفهم منها أن الزمن مفتوح
إىل هناية الفصل ،وأن الطالب لو بارش الدراسة ولو يف آخره فإنه يعد غري منقطع .فإن
املرشع والصائغ هذا فليس يف الصياغة إشكال؛ أما إن قصد أن مبارشة الدراسة
قصد ِّ
تكون يف بداية الفصل ،عىل نحو ما هو معتاد ،فإن عليه أن يوضح ذلك لرفع اللبس
والغموض ،وحتديد املقصود بالقدر نفسه من املبارشة.
ج -االحرتاس باإلحالة اللفظية أو إظهار املضمر :من آليات االحرتاس التعبريية
اإلحالة اللفظية التكرارية ،أو ما يسمى بإظهار ما حقه اإلضامر ،بدال عن اإلحالة
عليه بالضمري؛ زيادة يف ترابط النص من جهة ،واحرتاسا من تأويل عودة الضمري
عىل لفظ غري املقصود .وقد استعمل النص القرآين هذه اآللية احرتاسا من إشكالية
حتديد من يعود عليه الضمري ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :فبدَ َأ بِ ِ
أوع َيتِ ِه ْم َق ْب َل ِو َعاء َأ ِخ ِيه
َ
است ْ
َخ َر َج َها ِمن ِو َعاء َأ ِخ ِيه﴾()53؛ فقد كان القياس أن يقال( :ثم استخرجها من
ُث َّم ْ
وعائه) ولكنه عدل عن اإلضامر إىل اإلظهار فقال :من وعاء أخيه؛ ومل يضمر األخ
ومل يقل :ثم استخرجها من وعائه؛ ألن ضمري الفاعل يف (استخرجها) ليوسف -
ُوهم أنه يوسف؛ ألنه أقرب مذكور ،فأظهر
عليه السالم -فلو قال :من وعائه؛ لت ِّ
لذلك(.)54
وقد وظفت الالئحة املوحدة هذه اآللية االحرتاسية للمعنى يف صياغتها ،ففي
املادة السابعة والعرشين جاء ما نصه« :جيوز يف حاالت الرضورة القصوى إعادة قيد
الطالب الذي ألغي قيده إذا كان احلائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها
جملسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بنا ًء عىل توصية من جملس عامدة الدراسات
العليا وبقرار من جملس اجلامعة ،»...حيث وردت يف املادة الصيغة «إعادة قيد»،
ثم عندما احتاج إليها ثانية كررها بلفظها« :وتكون إعادة القيد»؛ فلو قال :وتكون
إعادته ،حلصل لبس يف عودة الضمري ،أ َعىل القيد أم عىل الطالب .وهذه األساليب
االحرتاسية كثرية يف صياغة الالئحة.
د -االحرتاس بذكر اخلاص بعد العام.

ومنه الفقرة السادسة يف املادة الثامنة ،ونصها« :السري الذاتية والعلمية ألعضاء
هيئة التدريس بالقسم وملن هلم صلة بمجال الربنامج يف اجلامعة» .حيث إن ذكر
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السري الذاتية يقتيض احتوا َءها عىل السرية العلمية للشخص؛ ولكن املرشع ذكر
العلمية للتنويه بأمهية ذكر السري العلمية ،إذ هي أهم من التفاصيل األخرى للسري
الذاتية.
 -3االحتراس الحرفي لألعداد واألرقام:

يفضل يف الصياغة القانونية كتابة األعداد باحلروف وليس باألرقام ،وهو ما
لوحظ يف صياغة الالئحة ،إال يف بعض املواضع منها :مع مراعاة ما ورد يف املادة
(( .)7ص .)26خصوصا وأن املادة قد سبق ذكرها معنونة باحلروف هكذا :املادة
السابعة .ومنه أيضا« :يتسب هذا الفصل الدرايس ضمن مدة التأجيل املشار إليها
يف املادة ()22؛ وذلك ألن األرقام سهلة التعرض للتغيري أو التصحيف أو األخطاء
غري املقصودة ،كتقديم رقم أو حذفه أو زيادته عند الطباعة ،وهو ما يالحظه كل من
واجهته األرقام عند الطباعة من تقدم بعضها عىل بعض عند التفريق بينها برشطة أو
تقويس أو غري ذلك ،وربام أدى هذا إىل لبس؛ واحرتاس ًا من هذا وجبت كتابة األرقام
باحلروف.

ومما يدخل حتت االحرتاس احلريف لألعداد توضيحه بآلية «اإلمجال بعد
التفصيل»( )55بحيث ال يتوهم غري املقصود ،وقد اهتم النص القرآين وهو أصل مجيع
َاها بِ َع ْ ٍ
رش
وسى َثالَثِ َ
ني َل ْي َل ًة َو َأ ْمت َ ْمن َ
الترشيعات بذلك ،ففي قوله تعاىلَ :
﴿و َواعَدْ نَا ُم َ
ني َل ْي َل ًة ﴾( ،)56حيث أكد الثالثني والعرش بقوله( :أربعني ليلة)
َفت ََّم ِمي َق ُ
ات َر ِّب ِه َأ ْر َب ِع َ
احرتاس ًا .قال القرطبي« :والفائدة يف قوله( :فتم ميقات ربه أربعني ليلة) وقد ُعلم
أن ثالثني وعرشة أربعون؛ لئال يتوهم أن املراد أمتمنا الثالثني بعرش منها ،فبني أن
العرش سوى الثالثني»( .)57أما الزركيش فريى أهنا لنفي اللبس؛ ألن العرش ملا أتت
نص يف املواعدة دخ َلها االحتامل أن تكون من غري املواعدة،
بعد الثالثني التي هي ّ
()58
فأعاد ذكر األربعني نفي ًا هلذا االحتامل؛ ول ُيعلم أن مجيع العدد للمواعدة .
ومثال هذا يف الالئحة املوحدة الفقرة الثانية من املادة الثانية والعرشين ،ونصها:
«أال يتجاوز جمموع مدة التأجيل أربعة فصول دراسية (سنتني دراسيتني)؛ إذ قد توهم
صيغة «أربعة فصول دراسية» أن الفصل الصيفي داخل ضمن مدة التأجيل لكونه
سجل فيه .فاحرتس من هذا املعنى بقوله« :سنتني دراسيتني».
فصال دراسي ًا لدى من ّ
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 -4االحتراس بالترتيب العطفي:

ترتيب ورود املعدودات بالعطف أو غريه له أمهيته يف الصياغة القانونية إذ يكون
لذلك داللة؛ وقد احرتست الالئحة لذلك إلفادة أن الرتتيب يف الذكر يقتيض
الرتتيب يف العمل ،فمثال يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة والعرشون ،ونصها:
«موافقة جملس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا» ،يقتيض هذا الرتتيب أن
املوافقة تسري حسب ترتيب املذكورين ،أي موافقة جملس القسم ثم عميد الكلية ثم
عميد الدراسات العليا.
 -5االحتراس باالنتقاء اللفظي:

جيب أن خيتار صائغ اللوائح والقوانني اللفظ الذي يؤدي املعنى املراد ،بدون
زيادة أو نقصان ،وقد أشار إىل ذلك بعض الباحثني يف هذا املجال( ،)59حيث جيب أن
يتصدر صياغة القانون ٌ
مرفوع مثبت أو منفي ،من قبيل :جيب ،جيوز ،ال
مضارع
فعل
ٌ
ٌ
جيوز؛ ألن له القوة املقصودة بالقول ،وهو ما يعرف بالفعل اإلنجازي ،وال يصح أن
يتصدر بفعل هني للمخاطب مثل :ال تعمل ،أو أمر ،مثل :اعمل( .)60ويفضل املضارع
املبني للمعلوم عىل املبني للمجهول؛ إذ إن املبني للمجهول قد يؤدي إىل الغموض
حني يكون ذكر الفاعل مطلوب ًا( .)61وقد راعت الالئحة املوحدة للدراسات العليا
واحرتست
هذا املبدأ؛ فبدأت أحكامها بأفعال عىل هذا النحو :جيب ،جيوز ،يتعني.
ْ
بذكر فعل الوجوب أو فعل اجلواز حسب مقتىض املعنى املراد ،مثال ذلك :املادة
اخلامسة عرشة ،ونصها :جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة للدراسات العليا
بني قسمني أو أكثر أو كليتني أو أكثر وفق قواعد يضعها جملس اجلامعة».

ويدخل ضمن هذا صحة اختيار حروف املعاين التي تؤدي الداللة املقصودة
من نص الالئحة ،فمن الرضورة بمكان عند صياغة اللوائح والقوانني الرتكيز عىل
استعامل حروف املعاين استعامال صحيحا؛ إذ إن استعامل حرف يف موضع حرف
آخر قد يؤدي إىل تغري املعنى .ومن احلروف التي جيب االنتباه هلا حرفا العطف:
(أو  ،و)( ،)62حيث خيطئ بعض الناس فيستعملوهنام بمعنى واحد .واستعملت
الالئحة هذين احلرفني عىل وجه يؤدي الداللة املقصودة .فمن ذلك ما جاء يف املادة
العارشة« :يكون التعديل يف املقررات ،أو متطلبات الربنامج ،أو رشوط القبول
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بقرار من جملس اجلامعة»؛ إذ استخدم الصائغ حرف العطف (أو) وليس (و) ،ألن
الواو تفيد حصول تلك التعديالت جمتمعة ،وليس هذا املقصود .ومن هذا أيضا
ما جاء يف املادة احلادية عرشة ،ونصها« :جيوز أن تنشأ يف اجلامعة برامج مشرتكة
للدراسات العليا بني قسمني أو أكثر أو كليتني أو أكثر.»...
 -6االحتراس بتحديد نوع الجنس:

جيب أن حتدد الصياغة القانونية نوع اجلنس الذي يشمله القانون أو الالئحة ،من
حيث التذكري والتأنيث ،وتُستخدم بنا ًء عىل ذلك صيغ التأنيث إن كان املشمولون هم
اإلناث ،أو التذكري إن كانوا ذكورا .ولكن الذي يالحظ أن أكثر اللوائح والقوانني
تستخدم صيغ التذكري رغم أهنا تقصد إىل اندراج الذكور واإلناث حتته وشموليتها
لكال اجلنسني.

ويف النص القرآين ،جاء اخلطاب غالبا بصيغ التذكري رغم كونه  -بال شك أو
خالف -يستهدف الذكور واإلناث ،وهذا كثري يف اخلطاب القرآين ،ومنه  -عىل سبيل
التمثيل -اخلطاب للذين آمنوا بقوله تعاىل :يا أهيا الذين آمنوا ،فهو بصيغة التذكري،
ولكنه يشمل اجلنسني :املؤمنني واملؤمنات .لكن التعبري القرآين احرتس يف مواضع
أخرى بذكر اإلناث ،وهي كثرية منها« :ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات .»...ولغة
القانون أحوط بتحديد جنس الذكور أو اإلناث الذين خيصهم القانون أو الالئحة.

وقد اعتمد صائغ الالئحة صيغة التذكري مثل كلمة (طالب) يف كل مواد الالئحة
التي تط ّلبت ذكرها ،رغم كونه يقصد هبا الطالب والطالبات ،ومثاله يف املادة الثانية
عرشة« :يدد جملس اجلامعة أعداد الطالب الذين سيتم قبوهلم سنوي ًا» ،وكان
األحوط أن يستعمل صيغة (الطالب والطالبات) ،أو أن ينبه إىل ذلك يف صدر
الالئحة ،يف صفحة حتديد املسميات .وقد تنبهت بعض اللوائح إىل هذه املسألة
االحرتاسية ،مثل الئحة «ضوابط نقل املعلمني واملعلامت ذوي الظروف اخلاصة
للعام الدرايس 1438-1437هـ» املتوفرة عىل الصفحة الرئيسة ملوقع وزارة
التعليم( ،)63فعىل الرغم من كون العنوان قد حدد الذكور واإلناثّ ،نوهت الالئحة
يف املادة األوىل إىل مقاصد الالئحة من بعض الصيغ ،ومنها هذه الفقرة التي تنوه إىل
مقاصد الالئحة بخصوص حتديد اجلنس ،وهي:
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وعليه جيب عىل الصائغ إذا ُأعيدت صياغة الالئحة املوحدة للدراسات العليا
ينوه هبذه امللحوظة التي حتدد املعني من
أن خيصص صفحة تتصدر الالئحة ،وأن ّ
اجلنسني يف الالئحة.

ومما يؤكد أمهية هذا التخصيص بذكر اجلنس املحدد ،أو التنويه إىل ذلك يف صدر
الالئحة ،أن اجلامعات اخلاصة باإلناث عندما صاغت القواعد التنفيذية اخلاصة هبا
ضمن الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعودية ،قد اضطرت إىل
استخدام صيغتَي التأنيث والتذكري ،فحصل نوع من املفارقة الصياغية عند حتديد
من تشملهم الالئحة؛ مثال ذلك :الالئحة املوحدة للدراسات العليا باجلامعات
السعودية ،وقواعدها التنفيذية بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن( .)64ففي
املادة الثانية عرشة ،استعمل صائغ الالئحة املوحدة صيغة (أعداد الطالب) ،وحتتها
مبارشة استعمل صائغ القواعد التنفيذية لالئحة بجامعة األمرية نورة صيغة (أعداد
الطالبات) .ومثال ذلك أيضا :الالئحة احلادية والعرشون ،وقد ورد فيها ما نصه:
«جيوز ...قبول ...تأجيل الطالب» ،وحتته يف الالئحة التنفيذية للجامعة ما نصه« :أن
تتقدم الطالبة بطلب تأجيل القبول .»...وهلذا وجب التنويه يف صدر الالئحة ،يف
صفحة التعريفات واملسميات ،بخصوص اجلنس املقصود.
 -7االحتراس بتوحيد المصطلحات ومفاهيمها:

جيب توحيد املصطلحات يف الصياغة القانونية وأن تستعمل بالداللة نفسها
أينام ذكرت يف القانون أو الالئحة ،وهو مما أكده بعض املختصني بصياغة القوانني
واللوائح( .)65وقد عملت الالئحة عىل توحيد مصطلحاهتا أينام وردت .باستثناء
بعض املواضع من قبيل استعامهلا كلمة (انسحب) يف املادة الرابعة والعرشين بمعنى
«اسرتداد الطالب مللفه من اجلامعة هنائيا» ،ونص املادة« :إذا انسحب الطالب من
الدراسات العليا بناء عىل رغبته»؛ حيث ُو ِّضح معنى لفظة «انسحب» يف اهلامش
بام نصه« :االنسحاب :هو اسرتداد الطالب ملفه من اجلامعة بشكل هنائي» .لكنها
يف الفقرة الثالثة من املادة السادسة والعرشين جاءت وكأهنا بمعنى ترك وانقطع،
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ونصها« :إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس دون عذر مقبول”.
فإن قصد الصائغ بلفظ «انسحب» يف هذه املادة السادسة والعرشين أن يسرتد الطالب
ملفه ،فال إشكال ،ألن هذا متفق مع «انسحب» الواردة يف املادة الرابعة والعرشين
لفظ ًا ودالل ًة؛ أما إن قصد الصائغ أهنا بمعنى ترك أو انقطع فيجب حذفها واالكتفاء
بلفظ «انقطع».
 -8االحتراس بفصاحة اللغة ،وصحة اإلمالء ،ومراعاة عالمات الترقيم:

سالمة اللغة وصحة اإلمالء ومراعاة عالمات الرتقيم مما جيب أن تتحىل به
الصياغة القانونية ،وقد أكدت بعض الدراسات ذلك( .)66أما لغة الالئحة فقد
صيغت بلغة عربية فصحى ،ختلو من األلفاظ العامية ،وهي شبه خالية من األخطاء
اللغوية واإلمالئية ،عالوة عىل استخدام عالمات الرتقيم يف موضعها املناسب ،وإن
كان هناك بعض القصور الذي مل خيل باملعنى ،ومل يقف الباحث إال عىل خطأ نحوي
واحد وهو يف اجلملة« :بنا ًء عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش»،
والصواب :اخلامسة عرشة .ومل ِ
يؤد هذا اخلطأ إىل لبس أو غموض.
نتائج الدراسة:

ختلص هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

اتسمت صياغة الالئحة املوحدة للدراسات العليا (عينة الدراسة) بالوضوح
وسهولة فهم املقصود يف أغلب موادها .إال أن بعض فقراهتا حتتاج إىل إعادة صياغة
وهي املوضحة يف التوصيات.
عرف الصائغ فيها باملصطلحات الواردة يف
ْ
خلت الالئحة من صفحة أوىل ُي ّ
الالئحة ،ومقصد الالئحة منها .مما أدى إىل غموض يف بعض الفقرات ،وهي قليلة.

 اعتمدت الالئحة صيغة اخلطاب للمذكر (الطالب) ومل تستعمل خطاباملرشع يقصد شمول األحكام والقواعد للجنسني ،فكان جيب عليه
املؤنث رغم كون ِّ
استعامل صيغة (الطالب/الطالبة) أو بالعطف (الطالب والطالبة) حسب مقتىض
السياق ،أو التنويه إىل ذلك املقصد  -أي شمول األحكام والقواعد للجنسني -يف
أول الالئحة كام هو معمول به يف بعض اللوائح األخرى.
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 وظفت الالئحة العديد من آليات االحرتاس التعبريية يف صياغة مواد الالئحةوقواعدها التنفيذية ،منها :االحرتاس بالتقييد ،واالحرتاس باإلحالة اللفظية
التكرارية ،واالحرتاس باجلملة االعرتاضية ،واالحرتاس االنتقائي لأللفاظ،
واالحرتاس احلريف لألرقام ،واالحرتاس بتحديد نوع اجلنس ،وبصحة النحو
واإلمالء وعالمات الرتقيم ،وغريها مما ذكر يف الدراسة.

 اهتمت الالئحة بتوحيد مفهوم املصطلحات حيثام وردت يف الالئحة ،عدالفظة «انسحب» يف املادتني الرابعة والعرشين والسادسة والعرشين؛ إذ جاءت يف
األوىل بمعنى اسرتداد امللف ،ويف الثانية بمعنى انقطع أو ترك الدراسة.
 وردت كلمة «اجلامعات» يف الالئحة ،من غري حتديد بلفظ «احلكومية» أو«احلكومية واألهلية» ،مثال (أو اخلاصة ،حسب املصطلح املتداول) ،لتوضيح ما إذا
كانت الالئحة ترسي عىل اجلامعات احلكومية فقط أم عىل احلكومية واألهلية معا؛
وكان ينبغي التنويه إىل ذلك يف صفحة التعريفات واملسميات ،يف بداية الالئحة.

 احرتست صياغة الالئحة من اللبس والغموض بصحة اللغة واإلمالء؛ إذخلت صياغتها من األخطاء اللغوية واإلمالئية ،عدا اخلطأ النحوي يف اجلملة« :بنا ًء
عىل أحكام الفقرة السادسة من املادة اخلامسة عرش» ،والصواب :اخلامسة عرشة .ومل
يؤد هذا اخلطأ إىل ٍ
لبس أو غموض.

التوصيات:

بناء عىل ما توصلت إليه الدراسة فإن الباحث يويص باآليت:

باملسميات والتعريفات ،وتوضع يف بداية الالئحة ،بعد
 إرفاق صفحة خاصةّ
ويدَّ د فيها اآليت:
صفحة الغالفُ ،

 اجلامعات :اجلامعات احلكومية واألهلية (إن كان هذا هو املقصود يفالالئحة ،وإال ُخت َّصص باحلكومية).

 اإلشارة بصيغة املذكر (طالب) تعني املذكر واملؤنث ،ما مل يوضح السياقخالف ذلك.

 اإلشارة بلفظ اجلمع يشمل املفرد أيضا ،والعكس صحيح ،ما مل يددالسياق خالف ذلك.
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 حذف كلمة «انسحب» ،يف بداية الفقرة الثالثة من املادة السادسة والعرشينونصها« :إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة ملدة فصل درايس دون عذر مقبول”.
إذا كان املعنى املراد منها هو :ترك ،او انقطع .وعدم حذفها إن كانت بمعنى :اسرتداد
الطالب مللفه من اجلامعة هنائي ًا ،وذلك حتى ال تتضارب مع لفظة «انسحب» يف املادة
السادسة والعرشين ،التي تعني هذا املعنى األخري.
 تصويب كلمة «عرش» إىل «عرشة» يف العبارة «بنا ًء عىل أحكام الفقرة السادسةمن املادة اخلامسة عرش».

 حذف كلمة «حمليا» من اهلدف الثالث من أهداف الدراسات العليا ونصه:متكني الطالب املتميزين من محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا
حملي ًا»؛ إذ إن التخصيص بلفظة «حمليا» يقتيض أنه ال ُيمكَّن الطالب املتميزون من
محلة الشهادات اجلامعية من مواصلة دراساهتم العليا يف اخلارج .ما مل تكن هناك
الئحة أخرى توضح هذا.
 توضيح الغموض الذي يف املادة اخلامسة والعرشين ،التي نصها« :يعتربالطالب منقطع ًا عن الدراسة ويطوى قيده يف احلاالت اآلتية ... :يف حال التسجيل
يف أحد الفصول وعدم مبارشته للدراسة هلذا الفصل» .وذلك بتحديد املقصود
باملبارشة وسقف الفرتة الزمنية التي يأيت ملبارشة الدراسة فيها .ما مل تكن الئحة
أخرى قد وضحت ذلك.
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The Syntax-pragmatics interaction in Arabic
ishtighal construction (1)
Dr. Abdullah S. Al-Dobaian (*)
:ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل فهم العالقة امللتبسة بني النحو والذرائعية يف تركيب
 وقد ّبني علامء العربية القدامى كاجلرجاين والسكاكي أمهية.االشتغال يف العربية
 وافرتضوا أن املعنى السياقي جزء ال يتجزأ،استخدام اللغة يف السياق يف حتديد املعنى
 يف حني أن التيار العام للنظرية اللسانية املتأثرة بتشومسكي.من النظرية النحوية
 وعليه تقدم هذه الدراسة.أمهل الذرائعية وأخرجها من اهتاممات النظرية اللسانية
ً حتلي
ال يساعد عىل توضيح العالقة بني النحو واملعنى يف تركيب االشتغال من خالل
ختصيص مستوى مستقل للمعنى له قواعده اخلاصة ويتفاعل مع الرتكيب بقواعد
.م2002 )توافقية اعتامد ًا عىل نظرية جاكندوف (البنية املوازية
 اخلرب، اإلنشاء، تركيب االشتغال، الذرائعية، النحو:الكلامت املفتاحية

Abstract
This paper aims at understanding how syntax and prag-matics interact in Arabic ishtighal construction. Early Arab scholars, like al-Jurjaani and as-Sakkaaki,
have shown the important role of language use in context in determining the
meaning. They assumed that contextual meaning was part of a syntactic theory.
The Chomskyan mainstream theory ignored pragmatics and, as a result, considered it to be outside the scope of the linguistic theory. This pa-per proposes that
ishtighal construction can be better explained if semantics is treated as an independent level with its set of rules interacting with syntax via correspon-dence
rules as suggested by Jackendoff’s parallel structure theory (2002).
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1. Introduction
This paper discusses the syntactic and pragmatic as-pects of ishtighal construction (IC) in Arabic. More specifi-cally, it attempts to provide an account linking the syntax of IC to its meaning based on its pragmatic use in context. It is
shown that such construction has not received a con-sistent account in traditional Arabic syntax. Interestingly, I observe that the traditional Arabic analysis
of IC shares with the mainstream Chomskyan generative theory in Government
and Binding (GB) (1981) and the Minimalist program (MP) (1995) that syntax is
the basic generative component deriving semantics and phonology. To make
matters worse, the Chomskyan mainstream theory ignores pragmatics altogether and considers it outside the scope of syntactic study.
The paper is organised as follows. Section 2 illustrates the Arabic data. Section
3 discusses the intricate relationship between syntax and the semantics, more
specifi-cally the pragmatic functions, of IC in traditional Arabic linguistic theory
as exemplified by the works of al-Jurjani and as-Sakkaaki. As it is essential to the
semantic discus The Syntax-pragmatics interaction in Arabic ishtighal construction of IC, the distinction between inshaa? and khabar is reviewed briefly in Arabic syntactic literature and then it is compared to Austin’s theory of speech acts
(1962). Sec-ondly, the problems of the Chomskyan analysis of syntax-semantics
interactions are identified. Section 4 proposes that a promising account of IC can
be established based on Jackendoff’s parallel structure (Jackendoff 2002). Finally
a conclusion summarizes the basic findings of the study.

2. Data
1) Zaidan/ Zaidun ?akrimhu.
Zaid-acc/Zaid-nom (you) command-honor.SG-him Zaid, You should honor
him.
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2) Zaidan/ Zaidun litukrimhu.
Zaid-acc/Zaid-nom (you) command-honor.SG-him Zaid, you should honor
him.
3) al-walada/ al-waladu laa tuhinhu.
the boy.SG-acc/ the boy.SG-nom do not.humiliate.SGJUS-him The boy, do
not humiliate him.
4) al-Jundiiya/ al-Jundiiuu baraka Allahu fiihi.
the soldier.SG-acc/ the soldier.SG-nom may bless.SG-past God-nom in-him
The soldier, may God bless him.
5) ?asafiinatan/ ?asafiinatun rakibtaha?
question particle-the ship.SG-acc/ question particle-the ship.SG-nom ride.
SG.past-it
The ship, did you ride it?
6) ma al-safaha/ ma al-safahu qultuhu.
neg the obscenity.SG.acc/ neg the obscenity.SG.acc say. SG.past-me
No obscenity have I said.
In these examples, the preposed NP has two options of case marking: accusative and nominative. The classic Ara-bic syntactic textbooks, Hasan (no date)
and Ibn Hisham (1991) among others, examine the syntax of the preposed NP
in these examples and conclude that even though the fronted NP may optionally be associated with two case markings, the accusative case is recommended
when used with verbs of request involving command (1) and (2), pro-hibition (3),
supplication (4), question (5), and negation (6). In the case of accusative NP, the
Arab scholars considered it a case of ishtighal in which the object is fronted and
its original position is obligatorily occupied by a pronoun.
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3. The relationship between syntax and pragmatics in linguistic theory
I explain how syntax and pragmatics interact in Ara-bic traditional linguistics by examining the works of two prominent Arab linguists: al-Jurjaani and
as-Sakkaaki. First I investigate al-Jurjaani’s concepts as represented by his book:
Dalaa?il aliÀjaaz ‘Arguments of the inimitabil-ity’. Next I discuss as-Sakkaaki’s
basic assumptions on the syntax-semantics interface that he explored in his
book Miftaaḥ alÀuluum ‘the key of sciences’ (as-Sakkaaki 2000). Then I review
the distinction between Inshaa? and khabar in Arabic traditional linguistic literature as it is essential to the discussion of the semantics of Arabic IC. Finally I
dis-cuss the pragmatics in generative theory of Chomsky.

3.1. Al-Jurjaani’s theory of naẓm
Al-Jurjaani, in his treatise: Dalaa?il al-iÀjaaz, attempted to examine the aspects of eloquence of the Quran. At his time, there was a heated debate on the
intricate relation-ship between meaning and lafẓ ‘expression’. He proposed that
what determines the quality of style was the mean-ing being realized in a coherent text. Therefore naẓm or composition of text, according to alJurjaani, is
essential in explaining the quality of text.
Naẓm theory insisted that syntactic rules conditioned the correspondence
between meaning and expressions or words (Versteegh 1997: 117-121). Naẓm is
dependent on what al-Jurjaani called syntactic meaning (al-Jurjaani (no date):
81). By syntactic meaning, he assumed that lexi-cal items are linked in the text
according to the rules and constraints of syntax. As evidence to the dominance
of syntax on meaning, he referred to syntactic processes af-fecting the meaning
such as: fronting, postponement, (in) definiteness, deletion, suppression, repetition among oth-ers (al-Jurjaani (no date): 82). As a consequence, al-Jurjaani
concludes that if there were any mistakes in the text, these would be violations
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of the syntactic principles and not the text itself (al-Jurjaani (no date): 83). AlJurjaani’s view of the role of syntax on meaning is expected; after all he was a
renowned syntactician who spent most of his life work-ing out the sophisticated
elaboration of the mechanisms and ways of integrating words cohesively within the text (Milaad, 2001: 318). He published various books on syntax like ‘the
book of sentence in syntax’, ‘one hundred factors’ among many other books. It
is no wonder that syntactic competency, in his view, is a primary foundation of
mean-ing and rhetoric (Milaad, 2001: 318). In the end a syntactic competency is
no more than meanings in the mind of
a speaker described as intensions (al-Jurjaani (no date): 528). Hassaan (1994:
188) considered al-Jurjaani’s notion of words linking, or taÀliiq alkalim to use
al-Jurjaani’s words within the text to explain his naẓam theory, the most interesting and crucial aspect of his analysis. Hassaan be-lieved that even though
al-Jurjaani did not explain directly what he meant by linking, he instead provided some gen-eral discussion. More specifically, Hassaan assumed taÀliiq to
be establishing syntactic relationships among words by means of semantic and
verbal indices (1994: 188-240). Examples of semantic indices are predication,
transitivity, specification, and dependency while verbal indices are like case, order, mood, colligation, and concord.
Al-Jurjaani distinguished between two kinds of mean-ing: the original or the
first meaning almÀana and sec-ondary meaning mÀana almÀana (al-Jurjaani
(no date):
263- 264). The first meaning is the direct lexical meaning associated with the
lexical item leading the speaker to another specific meaning associated with
metaphors and metonyms. Al-Jurjaani illustrated theses meanings by us-ing the
following example (al-Jurjaani (no date): 262):
(7) ra?aytu

?asadan.

see.past-I a lion-acc
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I saw a lion.
Here the speaker used a simile ?asadan to suggest that somebody is courageous like a lion. The speaker went be-yond the original meaning of ?asadan to
convey a second-ary meaning of courage in this particular context.

3.2. alSakkaaki’s view on the integration between syntax and
meaning
In his book Miftaaḥ alÀuluum (2000), as-Skkaaki clas-sified linguistic sciences into syntax, morphology, mean-ings science (Àilm almaÀaani), and clarity science (Àilm albayaan). According to him, the sciences of meanings and clarity are
part of a comprehensive syntactic theory that can only uncover the semantics of
language (as-Sakkaaki 2000:37). Attempting to explain this comprehensive theory, as-Sakkaki gradually proceeds from the word to the meaning establishing
his linguistic framework on syntac-tic, semantic, and contextual foundations. At
the morpho-logical level, the morphological structure of the word is analysed.
Then syntax arranges words to achieve what as-Sakkaki calls the abstract original meaning or the general meaning of words regardless of context (as-Sakkaaki
2000: 125). As words are used in specific contexts, syntax com-bine them to derive different speaker’s intensions based on the context (as-Sakkaaki 2000: 250).
The sciences of meanings and clarity examine how these particular con-textually-based syntactic structures are selected to estab-lish the speaker’s goals or
secondary meanings (Lihwaimil 2013: 289-290).
As-Sakkaaki had been influenced by al-Jurjaani’s theory of naẓm and the fact
that words are clung together in accordance to syntactic meaning. Adopting alJurjaani’s con-cept of syntactic meaning and meaning distinctions, As-Sakkaaki
assumed that words are strung together to derive two levels of meanings: an
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original meaning and a second-ary meaning. The former type is the basic type
of original meaning that includes the conventional lexical meaning of words
(as-Sakkaaki 2000: 250). The speaker however uses particularly-chosen syntactic structures in specific context to accomplish specific intensions and desires
(as-Sakkaaki 2000: 274, 250). The distinction between the two types of meaning becomes that the first meaning is general and is drawn from the underlying
meaning of individual words that is equivalent to al-Jurjaani’s mÀana (primary
mean-ing) while the secondary meaning is what we get from the context and
is based on using specific syntactic structure which is exactly equivalent to alJurjaani’s mÀana almÀa-na. Let us provide an example.
(8) ?inna Abdullah Kariimun. (Examples 7 and 8 are tak-en from Milaad,
2001: 389)
that Abdullah-acc generious.SG-nom
Indeed Abdullah is generous
original meaning: confirmation that Abdullah is gen-erous
secondary meaning: rebutting any suspicion that Abdullah is not generous
In example (8), the first meaning is determined by the syntactic combination of lexical items in which ?inna takes a subject Abdullah and khabar kariimun. The meaning of the sentence is compositionally derived from the lexical
meaning of the individual words. However the speaker moves from the basic
syntactic meaning of the sentence to achieve a specific intension: to repel any
doubt that Abdul-lah is not generous. Another example is (9).
(9) ?alam yadÀka ?ila waliimatin faaxiratin munḏu ?ašhurin?
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Have not invite.SG-jus-you to party.SG-gen luxurious. SG-gen several
months-gen
Have not he invited you to a luxurious party?
original meaning: question
secondary meaning: rebuke and condemnation
The question in (9) represents at the first level a regular question which the
speaker uses for rhetorical reasons to report condemnation and rebuke. In other words, the first level of meaning is a result of morphological, phonologi-cal,
and lexical meaning information of the words that are realized syntactically in
the form of a question. Then the speaker moves from the basic lexical meaning to a more elaborate rhetorical question that requires no answer. So the
form of question is used in this context to specifically accomplish a reprimand
message. According to as-Sakkaa-ki, even though both meanings draw from
syntactic mean-ings in the sense they are subject to syntax rules dictating how
words are integrated (Milaad, 2001: 382), the second type is the speciality of
the science of meanings that deals with particularly-chosen syntactic structures in specific context to accomplish pragmatic functions (Lihwaimil 2013:
292). As a result, as-Sakkaaki believes that the science of meanings together
with syntax provide a comprehen-sive theory of meaning that can account not
just for the conventional meaning with which words are equipped but also the
special pragmatic meaning conveyed by particular syntactic structure in specific context. It is very interesting to observe that as-Sakkaki’s linguistic work
on secondary meanings is a highly sophisticated scientific effort that is close to
the current linguistic understanding of pragmatics (Lihwaimil 2013: 295).
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Finally as-Sakkaki suggests that since the meanings are infinite in language
it is necessary to systematically con-strain the relationship between the syntactic structure and meanings by means of consistent rules. As a result, there
are two types of clauses: ?inshaa? or request or performa-tive clauses and
khabar (asSakkaaki 2000: 251). Khabar sentences are subject to truth conditions; if they comply with the existing reality then they are true. Otherwise
they are false. As for request sentences, they initiate their own state that is not
subject to truth conditions (Lihwaimil 2014).

3.3. Khabar and ?inshaa? clauses in Arabic syntax
I briefly review in this section the vibrant rich discussion of khabar and ?inshaa? within the Arabic syntactic litera-ture and the theoretical problems associated with this bi-nary classification. This topic is of great importance to the
pragmatics of IC.
Arab scholars of syntax and rhetoric are equally inter-ested in the study
of khabar and ?inshaa? as it is relevant to syntax and meaning. Obviously for
rhetoricians, this topic pertains to meaning and how the language is used
while for syntacticians meaning is of great interest and is determined by syntactic rules as I explained in sections 3.1 and 3.2 above.
To begin with, al-Qazwiini (died in 739 H) was among the first Arab scholars to classify sentences into khabar and ?inshaa? (al-Mabkhuut, 2010:125).
Khabar involves a sentence complying with an existing reality and therefore
is subject to truth conditions unlike ?inshaa? clauses (al-Qazwiini 2003: 24-25).
AlQazwiini, furthermore, divides
?inshaa? into requests and non-requests. He then explains that requests
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demand something unavailable at the time of inquiry like order, prohibition,
question, vocation, insti-gation (alQazwiini 2003: 108). However he completely
ig-nores non-request forms.
As-Sakkaki, in studying science of meanings, felt the need of organising meanings into systematically recurring patterns of khabar and ṭalab or
request; thus he estab-lishes a rule for every one of them (asSakkaaki 2000:
251). Again, asSakkaki defines khabar in the same way alQazwi-ini does and
thus it is subject to truth conditions. However asSakkaki uses ṭalab to refer to
the same meanings that al-Qazwiini has for ?inshaa? (as-Sakkaaki 2000: 253).
Similar to al-Qazwiini, as-Sakkaki only focuses on request forms of ?inshaa?
(al-Mabkhuut, 2010: 127).
The binary distinction of khabar and ?inshaa? suggested by alQazwiini and
asSakkaki has been widely adopted in the literature (al-Mabkhuut 2010:125).
However there are empirical problems making this binary distinction difficult
to maintain. More specifically, there are data that cannot be handled by this
strict division. Below we address some of these problems.
First, the forms of sale and marriage contracts like biÀ-tuka ‘I sold this to
you’ and ṭallaqtuki ‘I divorced you’ or
?ašhad ‘I bear witness) can be both ?ikhbaar and ?inshaa?. These forms are
statements or ?ikhbaar associated with the meaning of ?inshaa? (Muddawar
2012: 54). Milaad
(2001: 356) observes that such forms can suggest ?ikhbaar and ?inshaa? and
reports Ibn Qaiyam alJawwziyah’s analy-sis that these forms are considered to
be ?inshaa? with no existing reality to comply with making them inconsistent
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with truth conditions. At the same time, these forms can be ?ikhbaar subject to
truth conditions (as cited in Milaad 2001: 354). These forms are considered to be
speech acts since they involve performing some actions of selling, mar-riage,
and testimony. Therefore they are used with specific tense. To illustrate, form
contracts should be used in the past tense and not the present tense otherwise
it would be khabar and not ?inshaa? contract form. Similarly the divorce form
is enforced if it is in the past tense while the witness forms should be in the
present tense otherwise they are ?ikhbaar (Muddawar 2012: 54). Unfortunately
these forms were not studied properly since they are as-sumed to be of little
use (Salaahu al-Diin 2009: 14).
Second, forms of greetings like salaam alaikum and supplication forms like
waffaqaka Allahu ‘God guide you’ can have double status. Ibn Qaiyam alJawwziyah considers these forms to be ?ikhbaar as the speaker intends to report
a statement describing the existing reality. However, these forms can be also
?inshaa? in the sense that they initiate a new reality with wishes that peace
spreads and guidance of God happens (as cited in Milaad 2001: 360).
Third, there are khabar forms that are ?inshaa? seman-tically and vice versa. For instance, the Quranic verse 233 of al-Baqrah chapter: ‘wa al-muṭallaqatu
yatarabaṣana bi?anfusihinna PalaPata quruu?in’. (And divorced women shall
wait (as regards their marriage) for three menstrual periods. This verse is
khabar in form but semantically it
is ?inshaa? since it involves a command for a woman to wait for three menstrual periods before they get married (Dareen 2000: 192). On the other hand,
the sentence may have ?inshaa? forms but is considered khabar in terms of
meaning as in the Quranic verse 75 of Maryam Chapter
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‘falyamdud luhu ar-Raḥmaanu madda’ (the Most Gracious (Allaah) will extend the rope to him) (Dareen 2000: 192).
Finally, the distinction between khabar and ?inshaa? is further blurred by
the Quranic verse 1 of al-Munaaf-iquun: ‘?iḏa Jaa?ka al-munaafiquuna qaaluu
našhadu
?innaka larasuulu Allaahi wa Allahu yaÀlamu ?innaka larasuuluhu wa
Allaahu yašhadu inna al-munaafiqiina lakaaḏibuuna’ (When the hypocrites
come to you (O Mu-hammad) they say ‘We bear witness that you are indeed
the Messenger of Allaah’. Allah knows that you are indeed His Messenger, and
Allaah bears witness that the hypo-crites are liars indeed). Here the hypocrites’
reporting or ?ikhbaar of their witness is established by pronouncing their statement. The creditability problem however is not in the reporting itself but the
witness of the hypocrites as it is inconsistent with their belief in the Prophet as
a Mes-senger. That is why alQazwiini (2003: 25) suggests that khabar should
be consistent with the belief of the speaker and not the state of affairs of the
outside world. In other words, the witness of the hypocrites violates their belief making this witness false. However alQazwiini is quick to notice that the
speaker’s statement or khabar is not nec-essarily true based only on its consistency with his belief because he may have a belief and makes a mistake (2003:
25). As a result, alMabkhuut (2010:138-142) argues that
?ikhbaar (e.g. the hypocrites’ reporting of their witness) is ?inshaa? or a
speech act by which the speaker performs an act that is not subject to truth
conditions. Salaahu al-Diin (2009) also assumes that khabar is ?inshaa? since
the speaker performs a speech act. Therefore a question and a statement are
equally speech acts. Al-Mabkhuut and Salaahu al-Diin agree with Austin’s view
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of speech acts. Austin (1962) rejects the distinction that he used to make between constatives (assertions and statements) and per-formatives because he
concludes that such distinction is not substantiated. He assumes that speech
acts are sub-ject to conditions of felicity or success. For example, the hypocrites’ witness is felicitous due to their lack of cred-ibility making their witness
false (al-Mabkhuut 2010: 141).
The above problems suggest that the rigid distinction in the Arabic literature between khabar and ?inshaa? should be abandoned. Instead, khabar and
?inshaa? should be considered as speech acts in accordance to Austin’s theory
of speech acts following alMabkhuut’s analysis (2010) and Salaahu al-Diin
(2009). I would only suggest that what is traditionally viewed as khabar in
Arabic literature is non-request ?inshaa? as opposed to request ?inshaa? like
ques-tion, command, prohibition and so on.

3.4. The relationship between syntax and pragmat-ics in
Chomsky’s generative theory
Syntax in Chomskyan mainstream theories starting from the standard theory (Chomsky 1965), Government and Binding (Chomsky 1981), and the minimalist program (Chomsky 1995) is the fundamental generative component
of grammar associated with set of rules deriving seman-tics and phonology.
Chomsky (1965) assumes that syntax influences the semantic components of
grammar. That is, syntax creates structures and relates them to the semantic
component for semantic interpretation (Chomsky 1965: 16). As a result, the semantic component is dependent on syntax and hence it has an interpretative
role.
For Chomsky, the theory of linguistics should only focus on competence or
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speaker’s linguistic knowledge. Through studying competence, we are able
to draw out the un-derlying rules of the language or the universal grammar.
Chomsky distinguishes between the core grammar which is the syntactically
rule-governed aspect of language and the peripheral grammar which includes
linguistic struc-tures not controlled by syntactic rules (Chomsky 1986). As part
of performance aspects of language or the periphery, Chomsky considers language use as outside of the scope of the linguistic theory (Chomsky 1965).

4. Semantic Analysis of IC
In this section, I provide the semantic foundations underlining the analysis of IC. First I discuss Jackendoff’s ar-guments of the independence of semantics from syntax. Then I illustrate how secondary meanings generated in specific contexts as argued by Arab rhetoricians like al-Jurjaani and as-Sakkaki are better explained if they are a re-sult of semantics
rather than syntactic rules. Third, Khabar and ?inshaa? are discussed as they
directly relate to the se-mantics of IC. More specifically I analyse the implications of using ?inshaa? in the comment (i.e. khabar position) of a subject to the
syntactic and semantic structure. Finally I illustrate how Jackendoff’s theory
(2002; 2003) can ac-count for the semantic characteristics of IC which syntax
fails to do so.

4.1. Jackendoff and the independence of semantics
Jackendoff (2002; 2003) criticizes the syntactocentric assumption of grammar in which syntax is the only generative component deriving meaning and
phonol-ogy. Comparing the Chomskyan theory to other theories, he explains
that non-Chomskyan theories like Cognitive Grammar and Conceptual Seman-
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tics treat semantics as a combinatorial level of grammar with its own set of
rules that cannot be reduced to syntactic rules. So Semantics is an independent level with its generative rules and the semantic units under investigation will be actions, events, objects, and properties. Developing his own theory,
Jack-endoff proposes a parallel structure consisting of three independent generative systems: syntax, semantics, and phonology. These components interact with each other by means of some correspondence rules. He (2003) divides
the linguistic meaning into a “propositional structure” in-volving who is doing
what to whom in an event. The other structure is the “information structure”
dealing with topic vs. comment, old vs. new information and so on. Jackendoff presents different cases where semantics has its own rules that are not
determined by syntax. For example, we may change the information structure
of the sentence: the bear chased the lion by means of semantically emphasizing any of its components: the bear, chase, or lion using stress. However these
semantic differences are not shown syntactically (Jackendoff 2003: 657).
In order to show the independence of semantics from syntax, Jackendoff
(2003) illustrates that some aspects of syntax have no effect in semantics. For
instance, subject-verb agreement, nominative and accusative case, the position of the verb at the end of sentence (as in Japanese) or after the subject (as
in English) have no influence semanti-cally.
Likewise some semantic aspects do not arise from syn-tactic structure.
Jackendoff refers to a second case. Illocu-tionary force is not marked syntactically. Let us consider the following examples (Jackendoff 2003: 657):
(10) a. Where is my hat?
b. (Now, Billy) What is the capital of New York?
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c. Would you open the window?
d. Is the Pope Catholic?
As Jackendoff explains, the questions are used to per-form some actions: to
get information (10a), to examine Billy’s knowledge (10b), to do action (10c), to
suggest sar-casm (10d).
Another case that Jackendoff proposes is that the sub-ject of the sentence
might not be the assumed subject of the sentence (Jackendoff 2003: 658):
(11) a. [One waitress says to another]:
The ham sandwich wants another cup of coffee.[Interpretation: “the person who ordered/is eating the ham sandwich…”]
b. Chomsky is on the top shelf next to Plato.
[Interpretation: “the book by Chomsky…”]
In these examples in (11), the understood subjects that are revealed in the
interpretations are not reflected syntac-tically. In other words, the semantic
subject is the person who had the ham sandwich and not what shows up syntactically in the subject position: the ham sandwich. This is a case of “reference
transfer”.
A third case proving to be problematic for semantics de-pendence on syntactic rules is quantifier scope. Jackendoff illustrates that the following sentence with a quantifier everyone has two interpretations (Jackendoff 2003:
658):
(12) Everyone in this room knows at least two languages.
a. “John knows English and French; Sue knows Hebrew and Hausa; …”
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b. “…namely, mandarin and Navajo”
The question is should the sentence in (12) have two syntactic structures
reflecting the two interpretations in (a) and (b)? If semantics is by-product of
syntax, then of course syntax has to have two different syntactic struc-tures
corresponding to the two different interpretations. Jackendoff observed that
Chomsky has two contradictory answers. Jackendoff assumes that posing two
syntactic structures to parallel the semantic interpretations would alter the
syntactic structure causing distortions that would never show up syntactically.
However adhering to one syn-tactic structure does not explain how the semantic inter-pretations are derived by syntactic rules (Jackendoff 2003).
Finally, Jackendoff illustrates that syntactic structure or part of it may not
explain semantic properties like repeti-tion. Let us consider the following examples (2003: 657):
(13) a. Jill jumped until the alarm went off.
b. Jill slept until the alarm went off.
c. Jill jumped when the alarm went off.
(13a) is interpreted that jumping occurred many times while sleeping
happened once before the alarm went off. The interpretation changes as we
change until to when in
(13c): now one jump is implied. Jackendoff explains that until puts an end to
the time of a continuing process. That is, sleep involves a process with no end in
time, so when until is used we have one event. But for jump which has an end
to its event, if we use until then multiple events of jumping will be interpreted.
Therefore Jackendoff con-cludes that the interpretation of repetition cannot result from syntactic structure but only from semantic structure.
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Based on the above discussion, Jackendoff concludes that semantics has its
set of rules that cannot be sub-scribed to syntax. Therefore semantics is an independent level just as syntax and phonology and the three levels col-laborate
together to produce linguistic structures.

4.2. Secondary meanings and the context
As we reviewed in 3.1, Al-Jurjaani introduced his naẓm theory to explain
how meaning is realized in a coherent text. Naẓm, according to al-Jurjaani,
is dependent on how words are related to each other syntactically. Therefore
meaning is syntactic since it is constrained by syntactic rules (al-Jurjaani, (no
date): 81).
As-Sakkaaki studied the meanings of the particularly-chosen syntactic
structures in specific context accomplish-ing specific intensions and desires of
the speaker (asSak-kaaki 2000: 274, 250). He utilized al-Jurjaani’s naẓm theory to examine the derived secondary meanings of these particular structures
as they are used in the context (Lih-waimil 2014: 11). Emphasizing the role of
language use in specific context, as-Sakkaaki underscored the importance of
pragmatics in determining the meanings (Lihwaimil 2013: 295). The science of
meanings is responsible for the secondary meaning and it is equivalent to alJurjaani’s mÀana almÀana (Lihwaimil 2014: 2).
As-Sakkaaki differentiated between the function of syn-tax and rhetoric where the former focused on the words on how they are composed in a
sentence deriving their basic meaning. Rhetoric, or the science of meanings,
how-ever concentrates on using the sentence to generate sec-ondary meanings depending on the context(2). Attempting to explain the contextual meaning, as-Sakkaaki suggests that secondary meaning is a result of using the
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language. To illustrate, he assumes the use of the language is depen-dent on
three criteria: the speaker intention, the listener, and the context (Lihwaimil
2013: 300). To begin with, the speaker should know how to use the language so
that he achieves his goal of contributing informative message to the listener
(as-Sakkaaki 2000: 247). In order for the listener to receive the message, he has
to have the basic linguistic skills enabling him to understand the language (asSakkaaki 2000: 271). Furthermore, the speaker needs to use the relevant linguistic structures that his listener can understand. Namely, using the appropriate linguistic structure is always dependant on the context which de-termines
the meaning (alSakkaaki 2000: 250, 256). The three criteria are indeed pragmatic aspects determining how the language is used to achieve its goals or
meanings. Let us consider an example to illustrate how (secondary) meaning
can be interpreted. A speaker may say that Sarah, for example, is na?uumatu
aḏḏuḥa ‘sleeping till noon’
(as-Sakkaaki 2000: 512). Metonymy is used here to indi-cate that the contextual information is that Sarah is a rich person and does not have to work
early because she has servants performing her household duties; therefore she
sleeps until noon. So the speaker has an intension to con-vey a meaning and
the listener gets this meaning provided that he has an adequate linguistic and
pragmatic compe tence. AsSakkaaki interestingly observes that in metonymy
unlike metaphor, we can have the original meaning, i.e. Sarah sleep until noon;
simultaneously, we can have the secondary meaning that Sarah is rich and
has servants working for her (asSakkaaki 2000: 512, 513). On the other hand in
metaphors like Sami ?asadun’ ‘Sami is a lion’, the original meaning that Sami
is a lion (i.e. the animal) is not possible and not intended by the speaker. The
speaker uses metaphor here to suggest the (secondary) meaning that Sami is
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courageous.

4.3. The implications of ?inshaa? and khabar on the syntax
and semantics of IC
In this section, I explain that using request clauses in the comment (i.e.
khabar position) of a subject creates
a problem for the general assumption that requests are
?inshaa? clauses. There is a controversy among Arab gram-marians regarding the use of request or ?inshaa? clauses in the comment position of a subject.
For example, Hasan (no date, vol. 2: 134) states that using ?inshaa? clauses like
command or prohibition for instance in the comment po-sition of subject is
scarce because they are not subject to truth conditions since they involve performative actions and khabar position requires statements that can be true or
false. Ibn alshajri (1992: vol. 2: 80) and Ibn al?anbaari and some kuufiis (Alastrabaathi 1996 vol.1: 267) confirm the same conclusion. On the other hand, there
are many grammarians who observe that there is no problem us-ing request or
?inshaa? clauses as khabar of the subject like Ibn asSarraaj (1996: vol.1: 62) and
Haaruun (2001: 34) among others. Haaruun (2001: 35) observes that request
clauses may be used as comment or khabar of the subject. For instance, we
may use command in the khabar position as in: Zaidun ?akrimhu ‘Zaid, (you)
should honor him’, pro-hibition as in: Zaidun laa tuhinhu ‘Zaid, (you) should
not humiliate him’.
The debate or let us say the confusion over using ?in-shaa? clauses in the
comment position of a subject may directly be due to the strict dual distinction
between ?in-shaa? and khabar in the Arabic language tradition. Unlike khabar
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clauses, ?inshaa? are performative clauses that are not subject to truth conditions. However the confu-sion disappears if we assume as I explained in 3.3
above that ?inshaa? and khabar are considered performatives or speech acts,
making them two different types of ?in-shaa?. The only distinction is that the
former is request ?inshaa? while the latter is non-request ?inshaa?. Namely,
the verb in the data in section 2 is associated with two se-mantic interpretations. Let us consider example (1): Zaidan ?akrimhu. We have two types of
meanings or interpreta-tions: the original meaning associated with the verb
and the secondary meaning that we derive from the context (3). The original
meaning and the secondary meaning of the verb ?akrimhu seem to be the
request ?inshaa? in which the verb is a command enforcing a command action that should take place. Another possible sentence structure in (1) is Zaidun
?akrimhu. The original meaning of the verb is a request enforcing a command
action that should take place. However the secondary meaning is non-request
?inshaa? of which the verb in the comment position of the subject is not a
request but mainly reports something already known to the speaker (4). The
two interpretations are not derived from syntactic rules. As a result, we do not
get corresponding syntactic structures matching the two semantic interpretations. This is similar to Jackend-off’s discussion of quantifier interpretations
that do not have equivalent syntactic structures (5). The two possible sentences
of the data in section 2 examples from (1) to (6) illustrate two different semantic interpretations: re-quest ?inshaa? and non-request ?inshaa? representing
two different intentions of the speaker. After all, meaning is something that
the speaker has in his mind represent-ing his intentions as al-Jurjaani explains
(p. 528) and is expressed syntactically in a sentence. Furthermore, Hasan (no
date vol. 2: 129-130) illustrates that the choice of the two possible sentences is
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dependent on the speaker’s meaning and intension.
There are some evidence that can be provided to prove that ?inshaa? verbs
in the comment position of a subject may be associated with secondary nonrequest mean-ing. Milaad (2001) provides many examples of question sentences whose meaning shifts from request ?inshaa? to non-request ?inshaa?.
To illustrate, let us consider this ex-ample (Milaad 2001: 406):
(14) ?aqaa?iman wa qad qaÀada annaasu?
why you stand and perfective particle sat people
Why are you standing while people have sat?
The original meaning of (14) is a question but the con-text determines that
(14) ends up having a non-request meaning which is a rebuke and condemnation. Again there are no syntactic structures for the original meaning of
question and the condemnation interpretation. Instead there is one syntactic
structure of the sentence and there-fore the syntactic structure fails to represent the meanings proving that meaning is not derived from syntax but is part
of independent semantic component interacting with the syntactic structure.
The second evidence follows from Ibn Aqiil’s argumentation (1980: vol. 3:200)
that the re-quest ?inshaa? clause in the comment position of a subject may
be pronominalized by an adjective. For example in Za-idun ?akrimhu, the verb
?akrimhu may be pronominalized by an adjective:
(15) Zaidun maquulun fiihi ?akrimhu.
Zaid is said about him honor-him.
Ibn Aqiil (1980: vol. 3:200) explains that the adjective maquulun fiihi
?akrimhu is a modifier specifying and providing information about the subject
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Zaidun which is already a known information. In other words, the ?inshaa?
clause in the comment position reports a known informa-tion that is known to
the speaker confirming that the ?in-shaa? verbs express non-request ?inshaa?
that is subject to truth conditions. Ibn asSarraaj (1996: vol.1: 72) confirms this
conclusion. For instance, he explains that the com-ment or khabar of the subject whether it is a single word as Jaalisun in a sentence like Abdullah Jaalisun
‘Abdullah is sitting’ or a clause containing a question or command as ?akrimhu
in sentence like Zaidun ?akrimhu is a khabar clause (i.e. non-request ?inshaa?
in my analysis) that can be true or false (Ibn asSarraaj 1996: vol.1: 62). Ibn asSarraaj (1996: vol.1: 72) further remarks that Arabs have expanded their use of
request ?inshaa? to become fully acceptable in the comment position of the
subject; the comment clause reports a request such as question or a command
about the subject and as such it is subject to truth conditions.

4.4. Jackendoff’s Parallel theory (2002; 2003)
I have briefly explained the basic concepts of Jackend-off’s theory in section
4.1 and illustrated some problematic semantic cases that cannot be subscribed
to syntactic rules. In this section I explain how such theory can handle Arabic
IC.
Before getting into details, let us give a brief overview of Jackendoff’s semantic analysis. Semantics, Jackendoff’s view as we have explained in section
4.1, is a generative in-dependent system with its own rules and principles. Jackendoff calls semantic level Conceptual structure (CS). CS is a cognitive structure
that deals with thoughts. To illus-trate, CS explains how linguistic structures
are interpreted not just based on linguistic factors (6) but also contextual and
pragmatic aspects (Jackendoff 2003: 374; 2002: 123). The semantic units under
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investigation are State, Things or Objects, Event, Path, Property, Amount, and
Place. CS relates to syntactic structure by means of correspondence rules. So
every syntactic phrase (like S, NP, VP and so on) corresponds to conceptual item

(like Event, State and so on). Some of the CS rules are stated in (16) (Jackendoff 1987: 375; 2002: 364):

Let now us consider how the syntactic structure cor-responds to CS in the
following example (Jackendoff 1987: 376):

In (17), every syntactic phrase is mapped into a concep-tual constituent.
The sentence is equivalent to Event struc-ture in CS. The Event involves a motion activity represented by Go and is associated with two arguments in CS:
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the first is the subject John which corresponds to Thing and PP corresponding
to Path. The PP in turn has two arguments: TO has Place argument IN and
room as Thing. (17) is repre-sented in following tree diagram:

The sentence corresponds to an Event in CS and such Event has a function
(i.e. function is a mathematical rela-tion) indicated by double lines of GO. The
function is GO, i.e. the Event is represented by a motion activity. The Event of
the sentence has two arguments as indicated by single lines: Object and Path.
As for the Object, it has a function which is JOHN. The Path has a function TO
and one argu-ment which is Place. Place in turn has a function IN and an Object argument. Object that has a function Room.
Now we are in position to discuss how Jackendoff’s theory of CS can apply
to Arabic IC. For example, Zaidan ?akrimhu has the following syntactic structure in (19a) and CS in (19b):

The sentence has a syntactic object Zaidan, a subject which is the implicit
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you and the verb ?akrimhu. These syntactic categories correspond to a semantic object/thing Zaidan, to a semantic object/thing you, and the Event
of the whole sentence is associated with REQUEST that is in-volved in commands, prohibitions, questions, negations, and supplications. In other words
this sentence involves a request ?inshaa?. The conceptual structure of (19b)
is rep-resented as:

As for the other possibility Zaidun ?akrimhu, it has the following syntactic
structure and SC:

The sentence has an Event of ikhbaar as opposed to the request ?inshaa?
of the previous sentence Zaidan ?akrimhu. As proposed by alMabkhuut
(2010) and Salaahu al-Diin (2009) that ikhbaar is a speech act or ?inshaa?, I
also assume that it is ?inshaa? of a specific type involving non-request. The
ikhbaar event has an argument Zaidan and an Inchoative event. There are
two reasons for using an inchoative event. First, khabar or comment is associ-ated with a result and the inchoative event is associated with a state
denoting an end-result. Secondly, the state usually includes a property or an
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adjective which is consis-tent with what Ibn Aqiil’s argumentation (1980: vol.
3:200) that the verb ?akrimhu may be replaced by an adjective maquulun
fiihi ?akrimhu. So the topic Zaidun is modified by this adjective which provides an information that is al-ready known to the speaker. The conceptual
structure of (21b) is represented in the following tree diagram:

The semantics of Arabic IC are handled by the CS so that primary and
the secondary meanings are better explained if they are derived by means
of conceptual rules linking conceptual/ semantic categories to syntactic categories as I explained above. ?inshaa? clauses in Arabic, therefore, have two
possible conceptual structures: one for the request ?inshaa? and another for
the non-request ?inshaa?. This immediately explains the primary meaning
and the secondary meaning. That is, the primary meaning is associated with
the request ?inshaa? while the other explains the non-request ?inshaa?.
A final remark that is worth mentioning is that the speaker’s meaning or
intension should determine the choice of the two options: Zaidan ?akrimhu
or Zaidun ?akrimhu while syntax offers the two possibilities without really
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making any distinction. Ashtiih (2012) reaches the same conclusion in his
study of Arabic IC and suggests that the differences among grammarians
regarding IC result from the syntactic analysis. He therefore concludes that
such confusion and disagreement may be avoided if we appeal to the semantic analysis of IC.

4. Conclusion
This study attempted to investigate the exact relation between syntax and
pragmatic aspects of Arabic IC by seeking to provide a consistent pragmatic
analysis that is in harmony with syntax. I illus-trated the theoretical views of
alJurjaani and asSakkaaki and that both scholars managed to reveal the important role of language use in context in determining meaning. Nonetheless,
the contextual meaning was an integral part of a syntactic theory. On the other hand, the Chomskyan mainstream theory assumed that syntax was the only
gen-erative system of language and that it derived semantics. Unfortunately
the mainstream theory of Chomsky ignored pragmatics altogether since it considered it out of the scope of linguistic theory. I also discussed some relevant
issues to the pragmatics of IC such as ?inshaa? and khabar and the presence of
request ?inshaa? in the comment posi-tion of the subject. I argued that these
cases are better ex-plained if they belonged to an independent semantic level.
Furthermore, I argued that Jackendoff’s theory (2002) ac-counted for IC by
means of CS rules relating conceptual/ semantic items to syntactic categories.
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2- The relation between syntax and rhetoric in Arabic Language literature is
tricky and problematic as observed by Milaad (2001: 404). There is a real problem in deter-mining how contextual meaning interacts with syntactic meaning. Syntacticians and rhetoricians are inclined to assume that meaning is part
of syntax (Milaad 2001: 414; alJurjaani (no date: 81). AsSakkaaki for example
thinks that syntactic meaning happens to be the lexical mean-ing associated
with words in the sentence. However as the words are used in the context,
they pick up secondary syn-tactic meaning (Lihwaimil 2013: 295).
3- I adopt this distinction of meanings from as-Sakkaa-ki’s primary meaning
which is the first meaning of words arranged by syntax. The secondary meaning is however the meaning of these words that we get from context as they
are used with other words. I explained these types of meanings in examples (8)
and (9) above.
4- Ibn Aqiil (1980: Vol. 3:200) suggests that in a sen-tence like Zaidun
?akrimhu the verb may be replaced by an underlying adjective indicating that
the action involves reporting something already known to the speaker. This is
different from a sentence with a request or command which the speaker does
not know beforehand given that he initiates a new situation of request.
5- For more details, read the discussion of examples in (12)

in

section

4.1.
6- Mainstream Chomskyan theory focuses mainly on meaning derived by
linguistic structure ignoring contex-tual and pragmatic aspects.
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