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املركز
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أ.د .حممد صالح الدين الرشيف (تونس).
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أ.د .حممود إسامعيل صالح (السعودية).
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اإلسهامات

ترسل البحوث باسم رئيس التحرير
ص.ب  2988الرياض 18452
اململكة العربية السعودية

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

لالشرتاكات السنوية
مراسلة بريد املجلة

arabiclisa@kaica.org.sa

يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا
تداوهلاوال
من املركز
هذه الطبعة
جتاري ًا
إهداء أو
بنرشها ورقي ًا
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح

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
ُيشترط في المشاركات المع َّدة للنشر في المجلة أن ُت َ
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.
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قواعد النشر بالمجلة:

 -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
توج
مج ّلة اللسانيات العربية ُت ّ
بالمركز األول في مجال اآلداب
في معامل الـتأثير العربي لسنة 2020
بين يديك ،أيها القارئ ،العدد الحادي عشر من
مجلة اللسانيات العربية ،جامعا كاألعداد التي سبقته
بين المقاربات النظرية والمعالجات التطبيقية ،في
تناول القضايا األصيلة للغتنا العربية من خالل
منهجيات معاصرة تنهل من النظرية اللسانية
المعاصرة .وهو النهج الذي التزمت به المجلة منذ
صدورها وحافظت عليه في كل أعدادها ،يطارح
القضايا اللغوية العربية بمنظور العصر.
هذا النهج الذي التزمته مجلة اللسانيات العربية
األول وفي جميع أعدادها الالحقة قاد إلى
منذ عددها ّ
حصولها على اعتماد معامل التأثير واالستشهادات
المرجعية للمجالت العلمية العربية ( أرسيف
( ARCIFونجاحها في معاييره البالغ عددها ()31
معيارا بمعامل تأثير ( ،)0.2353وقد حصلت المجلة
على المرتبة األولى في تخصص اآلداب ضمن
( )91مجلة على المستوى العربي ،وصنفت في هذا
التخصص ضمن فئة الـ ( )Q1وهي الفئة األعلى.
وأحرزت المج ّلة المرتبة األولى في تخصص اللغة
العربية من بين ( )36مجلة على المستوى العربي،
وصنفت في هذا التخصص ضمن الفئة األولى ()Q1
أيضا.
إنّ التتويج المشرّف الذي حصلت عليه مج ّلة
اللسانيات العربية بحلولها في المركز األول في
مجال اآلداب متقدمة على جميع مجالت العالم
جتاري ًابنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا
يسمح
املركز وال
بنرشها من
الطبعة إهداء
تداوهلا
ورقي ًا أو
هذهيسمح
هذه الطبعة إهداء من املركز وال

العربي في التقرير الخامس للمجالت لمعامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجالت
العلمية العربية (أرسيف  )ARCIFللعام 2020م يعني لنا في هيئة التحرير الكثير.
فهو داللة على تقدير الجهة العلمية المعنية التي أصدرت التقرير الحترافية هيئة
الخط التحريري للمجلة والتزامها بمعايير نشر دقيقة على مستوى
التحرير ووضوح
ّ
شمولي .فعلى مستوى معايير النشر ،يأتي هذا التتويج تقديرا اللتزام هيئة تحرير مجلة
اللسانيات العربية بمعايير االتفاقيات واألعراف الدولية للتحرير في المقاالت المنشورة
فيها والتي تهدف إلى تحسين قابلية استرجاع مقاالت المصدر ،والعناصر األساسية
للنشر مثل عناوين المجلة ،وعناوين المقاالت الوصفية الكاملة ،والبيانات البيبلوغرافية
لجميع المراجع المستشهد بها ،وملخصات المقاالت من المؤلفين ،والبيانات األساسية
لكل مؤلف.
وهو كذلك دليل على التزام المجلة بالمعايير األساسية الفنية والعلمية المتعارف
عليها مثل كونها مجلة علمية بحثية محكمة منتظمة الصدور ولها هيئة تحريرية
وهيئة استشارية ذات سمعة علمية مرموقة ولديها ردمد  ISSNللنشر الورقي واإللكتروني،
مثلما هو تقدير من الجهة التي أصدرت التقرير اللتزام المجلة بقواعد محددة للنشر
وأخالقياته ،وباستقرار شكل النشر ،والتزامها باستمرارية توقيت الصدور .ويشير اعتماد
المجلة أيضا إلى التزامها باإلطار التحريري الذي انتهجته من حيث كونها مجلة
متخصصة في الدراسات اللسانية العربية الحديثة وهو مجال متداخل التخصصات مع
العديد من مجاالت العلوم اإلنسانية ،مثلما يشير إلى إقرار جهة االعتماد بنهج المجلة
التحريري في التزامها األصول العلمية المتعارف عليها في األبحاث والتوثيق ،وتناول
القضايا والمواضيع بشكل جاد ورصين ،والتركيز على نشر الدراسات العلمية الجادة
واستبعاد األنشطة اإلخبارية والثقافية العامة.
لقد حرصت مج ّلة اللسانيات العربية على االلتزام بمعيار التنوع العربي والدولي
فاستهدفت في مواضيعها البحثية اللغة العربية والمجتمع العربي ،فكانت اللغة
العربية لغة النشر األساسية فيها (مع إمكانية النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية).
ونوعت على مستوى المساهمين فيها من حيث المؤلفون ،وعضوية هيئة التحرير ،
ّ
والهيئة االستشارية ،وراعت أيضا تنوع جمهور المستفيدين عربيا  ،مثلما راعت هذا
التنوع أيضا في اختيار محكمي أبحاثها الذين ينتمون إلى اتجاهات بحثية متنوعة
وينتسبون إلى جامعات متعددة في أقطار عديدة..
وقد دأبت المجلة على وضع االقتباسات واالستشهادات المرجعية لبحوثها التي
تنشرها في االعتبار إيمانا منها بأن تحليل االقتباسات واالستشهادات المرجعية يلعب
دورا هاما في تحديد مدى تأثير المجلة في البيئة العلمية والبحثية المحيطة ،ولذلك
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تنظر هيئة التحرير عند إدراجها للبحوث التي تحيلها إلى التحكيم إلى مستوى اقتباس
المقاالت المدرجة من مقاالت المجالت المعتمدة في معامل التأثير العربية والعالمية
ومستوى اقتباسها من مقاالت المجالت غير المعتمدة.
وتدرك المجلة بفخر أن التزامها الدقيق بتلك المعايير المنهجية هو الذي قادها
تتبوأ هذه المكانة الرائدة بالحصول على المركز األول لمعامل التأثير العربي،
إلى أن
ّ
وهي مكانة تقودنا إلى اإلصرار على المحافظة على هذا المستوى الذي وصلت إليه
وتجعلنا أشد التزاما بتلك المعايير في البحوث التي ستنشر مستقبال.
ويأتي هذا العدد الحادي عشر متضمنا تسع دراسات ،نستهله بدراسة عن «مركب
المفرد المضاف إلى جمعه :بين هشاشة المقاربة المجمعية وقوة التفسير اإلدراكي»،
يتلوها بحث في «دور المعنى الداللي التداولي في تأويل الخطاب النحوي» ،ثم دراسة
«حروف المعاني من منظار عرفاني:نظرية النغاكر أنموذجا» ،تتلوها دراسة عن «فلسفة
الذهن من مقاربة أفالطون إلى الثورة اإلدراكية» ،وتعقبها دراسة عن «الفعل «وجب»
تركيبا وداللة في المدونات الحاسوبية العامة والمختصة »،تتلوها دراسة عن «المعالجة
اآللية للتطور الداللي وفق لغويات المدونة المحوسبة:دراسة داللية حاسوبية» ،وتأتي
بعدها دراسة في في «المناويل المعجمية» فبحث بعنوان «تسكين اللغة :إشكاالت
المنطوق والمكتوب في اللسانيات الحديثة ،ويختتم العدد ببحث تحت عنوان «مشكالت
المصطلح والترجمة في «معجم اللغويات االجتماعية»».
بد أن يالحظ القارئ تميز العدد بتنوع موضوعاته تنوع مشارب اللسانيات العربية
وال ّ
بفرعيها النظري والتطبيقي ،فتراوحت بين اللسانيات النظرية والتداولية والعرفانية
والمدونات الحاسوبية والمعجمية واللسانيات االجتماعية ،ورتبت ترتيبا منطقيا يتفق
مع تنوع فروع اللسانيات وأهميتها.
إن هيئة التحرير إذ تشكر الزمالء الباحثين الذين أسهموا في كتابة دراسات هذا
ّ
العدد ،فإنها تأمل في أن يستمر عطاؤهم وأن يسهم آخرون في األعداد القادمة خدمة
للغتنا العربية ومساهمة في تيسير فهمها ونشرها في كل مكان ،كما تشكر األساتذة
الذين تفضلوا بتحكيم مقاالت هذا العدد مؤملة استمرارهم في تحكيم القادم من
موضوعات المجلة ،وتدعو هيئة التحرير الباحثين في العالم العربي وشتى أنحاء العالم
لنشر دراساتهم وبحوثهم اللسانية في هذه المجلة المتميزة المعتمدة.
واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل
رئيس التحرير
أ.د .عبدالعزيز بن ابراهيم العصيلي
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إنا هلل وإنا إليه راجعون

في غضون األسابيع القليلة الماضية ،فقدت أسرة مجلة «اللسانيات العربية»

اثنين من أعمدتها :رئيس هيئة تحريرها األستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم
العصيلي الذي وافته المنية في الرياض يوم  ،1442/3/29بعد صراع مع المرض،
وعضو هيئة تحريرها األستاذ الدكتور محيي الدين محسب ( 2020 -1954م) الذي

وافته المنية في مصر قبل ذلك ببضعة أسابيع ،بعد صراع مع المرض هو اآلخر.
فالحمد هلل على قضائه وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

والدكتور العصيلي ،أستاذ اللسانيات التطبيقية وعلم اللغة النفسي ونظريات

اكتساب اللغة ،حصل على الماجستير عام  1405ه ،من جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية ،برسالة تناول فيها بالوصف والتحليل «األخطاء الشائعة في

الكالم لدى طالب اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى» .وحصل على الدكتوراه
من الواليات المتحدة األمريكية برسالة في مجال علم اللغة النفسي ،قبل أن

يلتحق بسلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في
الرياض .عمل وكيال ثم عميدا لمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية ،وتركزت دراساته حول قضايا اكتساب اللغة وتعليم اللغة

الثانية .من أهم مؤلفاته كتاب «أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات
أخرى” (منشورات جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية ،مركز بحوث اللغة
العربية وآدابها 1423هـ 2002 /م) ،وكتاب «علم اللغة النفسي» (منشورات عمادة

البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 1427هـ2006/م)،

وكتاب النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية (مطابع التقنية،
الرياض) ،وكتاب «مناهج البحث في اللغة المرحلية لمتعلمي اللغات األجنبية»
(عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 2010 ،م) .وله عدد
كبير من البحوث العلمية في المجال نفسه ،منشورة في دوريات البحث العلمي.

ومنذ إنشاء مجلتنا ،مجلة «اللسانيات العربية» ،قبل خمسة أعوام أو تزيد،

عمل الدكتور العصيلي جاهدا رحمه اهلل على إدارتها بحزم ومثابرة ،وكان حريصا

والجدية فيما تتلقى وتنشر من
على أن تكون المجلة على درجة عالية من العمق
ّ
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البحوث ،بحيث يكون لها طابعها العلمي المميز .وكان  -بحكم موقعه على رأس
هيئة التحرير  -يواجه من أجل ذلك نقدا واتهاما بالتشدد .وكم كانت سعادته

يوم جاء الخبر بحصول المجلة على المركز األول ضمن تصنيف معامل التأثير
العربية (أرسيف) لهذا العام  ،2020فكانت وصيته أن «علينا التمسك بهذا المبدإ

العلمي الرصين» للحفاظ على هذا المستوى .رحم اهلل أبا عبد اهلل ،األستاذ الدكتور
عبد العزيز العصيلي ،وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

وأما الدكتور محيي الدين محسب ،أستاذ علوم اللغة والدراسات األسلوبية منذ

درس في عدد من الجامعات المصرية .وكان رئيسا لقسم علم
عام 1998م ،فقد ّ
ِ
السام ّية والشرقية بكلية دار العلوم ،جامعة المنيا ،وكان عميدا
اللغة والدراسات

لها أيضا لبضع سنوات .كما عمل أستاذا للنقد واللسانيات واألسلوبية في جامعة
الملك سعود وعدد من الجامعات السعودية.

رحل األستاذ الدكتور محسب بعد سنين من العطاء البحثي والتدريسي في

ويعد من أبرز الدارسين العرب في
اللسانيات وتاريخ الفكر اللغوي عند العرب،
ّ
هذا المجال خالل العقدين األخيرين .من أبرز إسهاماته العلمية :كتاب «فطرية
اللغة بين األساس البيولوجي والنظرية اللسانية» (المنيا1992 ،م) ،وكتاب «اللغة

والفكر والعالم» (القاهرة1998 ،م) ،وكتاب «انفتاح النسق اللساني :دراسة في

التداخل االختصاصي» ( ،)2003وكتاب «الثقافة المنطقية في الفكر النحوي :نحاة
القرن الرابع أنموذجا» (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ،)2007 ،وكتاب
«علم الداللة عند العرب :فخرالدين الرازي نموذجاً» (.)2008

وللدكتور محسب أيضا إسهامات في الترجمة ،لعل من أبرزها «ستيفن

أولمان :األسلوبية وعلم الداللة ،ترجمة وتعليق» (القاهرة1993 ،م) ،وكتاب «كيس

فريستيغ ،ترجمة وتعليق» (المنيا .)1997 ،وله في اإلبداع الشعري ديوان «عند

قوس االنقسام» ( ،)1988وديوان «مراودة الماء» (.)1998

وكان األكاديمي الراحل صديقا ظريفا لكل من عرفوه ،ومجادال عالما .وله

مشاركات في مشروعات ثقافية مهمة في مجاله ،وكان له حضور بارز في العديد

من الندوات والمؤتمرات العلمية على صعيد مصر والمملكة العربية السعودية

والبالد العربية عموما .وكان يرحمه اهلل عضوا نشطا في رحاب «المجلس األعلى
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للثقافة» بمصر ،حيث شارك في عضوية «لجنة الدراسات األدبية واللغوية»

بالمجلس منذ عام  ،2014وعمل عضوا في هيئة تحرير مجلتنا هذه« ،مجلة

اللسانيات العربية» منذ صدور عددها األول في يناير /كانون الثاني ،2015

وكان يقول عنها إنها «إحدى الثمار اليانعة التي طرحها مركز الملك عبداهلل
الدولي لخدمة اللغة العربية  ...وواحدة من بين عطاءات متعددة في مجال رعاية

اللغة العربية والعمل على نشرها وتعزيز مكانتها الدولية ،وتنمية دورها في
رائدا
يعد هذه المجلة
«إسهاما متمي ًزا بوصفها ً
عمل ً
ً
المجتمعات العربية» .وكان ّ

ومؤ ِّس ًسا ،في مجال دقيق ذي أهمية علمية ،وله أبعاد ومقتضيات حضارية ،وهو
مجال اللسانيات العربية».

وتندرج هذه النظرة التي صدر عنها الزميل الراحل ضمن ما عرف عنه من

سعي إلى تعزيز االهتمامات المعرفية الرصينة باللغة العربية ،ودراسة ظواهرها

أمرا
المختلفة ،وتعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية باعتبار هذا المطلب ً

ذا قيمة حضارية ،وإسهاما في تحقيق االندماج والمواطنة ،وأن هذا هو المدخل
الصحيح لتعزيز مكانة اللغة العربية في أي بيئة من بيئات العالم المعاصر وربط

محتواها التعليمي بالقيم اإلنسانية المشتركة ،وقيم الدولة المدنية الحديثة مع
مراعاة التنوع الثقافي في مختلف بيئات العالم العربي.

وقد شاء اهلل أن يكون آخر أعماله هذا البحث الرصين بعنوان «إضافة المفرد

إلى جمعه :بين هشاشة المقاربة المجمعية ونجاعة التحليل اإلدراكي» ،الذي
يتصدر بحوث هذا العدد الحادي عشر من مجلتنا.

رحم اهلل الفقيدين الكبيرين األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العصيلي،

واألستاذ الدكتور محيي الدين محسب ،وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته وعوضنا
عنهما خيرا ،وتتعهد هيئة التحرير باستكمال المستوى الرصين الذي وصلت إليه
المجلة في حياتهما وبفضل جهودهما.

هيئة تحرير مجلة اللسانيات العربية
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ِ
ِ
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ِ
ِ
جم ِعيَّ ِة وقو ِة التفسير
هشاشة
بين
الم َ
المقاربة َ
اإلدراكي
أ.د .محي الدين محسب

1

ملخص المقالة:1

يف هذه املقالة حماولة لبيان أوجه القصور التي تبدَّ ت يف مقاربة جممع اللغة العربية
بالقاهرة لظاهرة املركب اللغوي املتكون من (املفرد املضاف إىل مجعه) يف العربية.
مبني عىل معطيات اللسانيات
ومن ثمة تتجه املقالة إىل تقديم تفسري هلذا املركب ﱟ
اإلدراكية ،وبخاصة معطيات نظرية الرتاتب الطرازي؛ ليكون يف ذلك ما نأمل منه
أن يكون مسامهة يف مبادرة األخذ بمنجزات النظر اللساين احلديث واملعارص من
أجل إحداث تطوير حقيقي يف الفكر اللساين لدى هذه املؤسسة اللغوية.
الكلامت املفاتيح :جممع اللغة العربية -قرار اللجنة املجمعية  -التفضيل -املركب
اإلضايف  -املبالغة -نفي املثيل-اإلدراك -الرتاتب الطرازي
مدخل:

العرب بدواعي احلب واهليام يف مجاهلا
مل يعد أمر اللغة العربية شأنًا َيعني
َ
كثري
وأرسارها؛ فتلك
ٌ
أسباب تدخل حتت بند (امليول اللغوية العربية) التي أصاهبا ٌ
غري ناجعة
من التشوهات والتجريف يف العقود األخرية بدرجة جعلتها – عىل األقل – َ
للتعويل عليها يف محل عبء النهوض باملسئولية اللغوية؛ وأصبح الالز ُم لتحميل
 -1أستاذ العلوم اللغوية – مصر
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ٌ
ختطيط لغوي وسياسة لغوية معدَّ ان إعدا ًدا علم ًّيا
أعباء شأن العربية أن يكون ثمة
دقي ًقا ،ومؤهالن يف االستجابة لألغراض القومية واحلضارية واالستثامرية املعرفية
التي ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بشأن العربية يف ظرفها الراهن وأمرها املستقبيل.
وال شك أن املجامع اللغوية تعد إحدى الوسائل املهمة بالنسبة إىل مؤسسات
التخطيط اللغوي .وهذه هي العني التي ننظر هبا إىل مؤسسة جممع اللغة العربية
املرصي .ومن ثم ُّ
صادرا عن ٍ
وعي
فكل ما يصدر عن هذا املجمع ال بد أن يكون
ً
عميق برسالة أهدافه ،وبكيفيات جتسيدها وإنجازها .وهذا النظر التقديري هو ما
رأيت جدوى بسطِها إزاء مسألة لغوية صدر
يؤسس هلذه املداخلة العلمية التي
ُ
بشأهنا قرار من املجمع ومؤمتره يف دورته رقم  83لسنة 2016م .فعىل الرغم من أن
ٍ
خطر أو أمهية كبرية تستدعي كل هذا احلشد يف هذه
األمر يبدو قضي ًة ليست بذات
املداخلة ،فإنني أرى أن ما وراء ترصف املجمع يف تلك املسألة اللغوية من دالالت
مؤرشا ملا ال نرغب مجي ًعا أن تُؤ َّط َر به
خطرا ،وقد يتلقفها من جيعل منها
هو األشد ً
ً
صور ُة املامرسة العلمية اللغوية لدى هذا املجمع العريق ،كام أن اخلشية كل اخلشية
شبيهات يف كيفية مسار اختاذ القرار املجمعي اللغوي.
أخوات
أن يكون لتلك املسألة
ٌ
ٌ

عىل أن ما دفع إىل هذه املداخلة ليس هو فقط الرغبة يف حماججة مقاربة املجمع،
من أجل تفنيدها ،وإنام هو استثامر هذه املقاربة بوصفها سانح ًة للكشف عن
إمكانات ما تقدمه اإلدراكيات من كفاية تفسريية يف معاجلة القضايا الرتكيبية .فإن
ٍ
نجاعة ظاهرة فإن ذلك يمكّن من طرح
تفسريا ذا
استطاعت هذه املقاربة أن تقدم
ً
السؤال الكبري :إىل متى تظل ثمة إمكانة ،أو مساحة ،لقبول جممع اللغة العربية
ٍ
املعاجلات آخذ ًة بأسباب
معاجلات تتناول قضايا اللغة العربية دون أن تكون هذه
ُ
األنظار اللسانية احلديثة؟
ولندخل يف املوضوع..

لعت عىل تدوينة منشورة عىل
يف يوم  8مايو؛ من عامنا احلايل (2020م) ،ا َّط ُ
صفحة الفيسبوك لألخ الفاضل األستاذ الدكتور حممد الوزير عضو املجمع ،ويعود
(خبريا)
نرشها إىل  8مايو 2017م؛ أي إىل الفرتة التي كان فيها الدكتور الوزير
ً
ُ
ِ
(عضوا) باملجمع .ونص
لتحوله إىل أن يكون
الوضع احلايل
باملجمع ،وسبقت
ً
ُّ
َ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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ِ
ِ
جم ِع َّي ِة وقو ِة التفسير اإلدراكي
المضاف إلى
ُم َر َّكب المفر ِد
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جمعه بين هشاش ِة المقارب ِة َ

التدوينة يقول:
ِ
أمس قاعد ًة نحوي ًة جديد ًة اكتشفها الدكتور حممد
جممع مؤمتر اللغة العربية
“قرر
ُ
رجب الوزير اخلبري باملجمع وهي إضاف ُة االسم املفرد إىل ِ
مجع ِه للداللة عىل معنى
ُ
ِ
ِ
ِ
مطلق الزيادة مثل :رس األرسار ،وملك امللوك وبدر البدور
والتفرد أو
التفضيل
وشيخ مشايخ (الطرق الصوفية) وكأس الكؤوس (األوروبية) ،ونجم النجوم،
وأسد أألسود ،وفتح الفتوح ،وقايض القضاة».

فقلت:
وجيزا عليها
كتبت مبارش ًة تعلي ًقا
ُ
وبمجرد اطالعي عىل هذه التدوينة ُ
ً

صاحب (تاج
“أظن أن هذا النمط من الرتاكيب قد أشار إليه ،وقال إنه للمبالغة،
ُ
العروس) يف مادة (أ ح د) .سأحاول توثيق ذلك”.
ور َّد الدكتور حممد الوزير بقوله:
َ

“اإلضافة هنا [يقصد يف تركيب :ملك امللوك] بمعنى امللك األعىل وهو اهلل،
وفتح الفتوح بمعنى أعظم فتح ،وبدر البدور أي أمجل امرأة ...وغري ذلك ،ففيها
معنى التفضيل والتفرد أو مطلق الزيادة وليس جمرد املبالغة”.
ُ
وبعد سويعات من هذا احلوار وافاين ُ
الفاضل األستاذ الدكتور حممد الوزير
األخ
ِ
ِ
قرار اللجنة املجمعية؛ (جلنة
بمستند مقرتحه الذي قدمه للمجمع ،ويف ذيل املقرتح ُ
ِ
أصول اللغة واأللفاظ واألساليب) .وجاء نص قرار اللجنة عىل النحو اآليت:
“ترى اللجنة أنه ال مانع من إضافة االسم املفرد إىل مجعه للداللة عىل معنى
التفضيل والتفرد أو مطلق الزيادة؛ توسع ًة يف اللغة ولشيوعه”.
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مقرتح
رجعت إىل قراءة الصفحات األربع التي محلت
وبطبيعة احلال فقد
ُ
َ

األستاذ الفاضل الذي انبنى عليه قرار اللجنة ،أو باألحرى توصيتُها التي اعتمدها

ذكرا أو إشارة لرأي يذهب
مؤمتر املجمع .وأول ما استلفت نظري هو أنني مل أجد ً

إىل (املنع) أو (التضييق) الذي يتطلب (توسعة) ﻤﺗﻜﱢﻦ من استعامل هذا املركب؛
وذلك لكي يقال هلذا املانِع أو ُﺍﻤﻟ َﻀ ّﻴ ِﻖ إن املجمع يرى أنه (ال مانع)! ثم :كيف

يتسق أن تكون إجازة استعامل املركب (توسع ًة) يف اللغة وأن يوصف ا ُمل َركَّب نفسه

بـ (الشيوع) يف اللغة؟! فإذا قيل هنا إن (الشيوع) وصف حلال االستعامل احلديث
نقول إننا سنثبت أن املركَّب مستعمل بشيوع منذ القدم .كذلك استلفت نظري أنني
مل أجد يف املقرتح املقدَّ م متثي ً
ألي من هذه املفاهيم الثالثة؛ بمعنى أن املقرتح خال من
ال ﱟ
التفريق بني احلالة التي يكون فيها هذا املركب يدل عىل (التفصيل) واحلالة التي يدل

فيها عىل (التفرد) ،واحلالة التي يدل فيها عىل (مطلق اجلمع) .ثم استلفت نظري ثال ًثا
ذلك الغموض البادي يف وضع ٍ
كل من (التفضيل والتفرد) و(مطلق اجلمع) جهتني

دالليتني مفصولتني بـ (أو)؛ بام يعني أن الداللتني األوليني تقعان م ًعا ،أو تتالزمان،
غموضا حني نعرف أن املصطلح
والداللة الثانية تقع وحدها .ويزداد هذا الغموض
ً

(مطلق اجلمع) له استخدام شهري يف النحو العريب؛ وهو تلك الوظيفة الداللية التي

تقوم هبا (واو العطف)؛ إذ ال تدل عىل الرتتيب بني املعطوف واملعطوف عليه وإنام

عىل مطلق اجلمع بينهام .فهل املقصود – يف حالة إضافة املفرد إىل مجعه – أنه يكون أحيانًا
هبدف (مطلق اجلمع) بني املضاف واملضاف إليه؛ فال قصدية لـ(تفضيل) األول عىل
الثاين؟! كل ذلك يف احلقيقة ،ويف غياب التمثيل الشارح ،يظل تساؤالت معلقة.

وملا كان أمر املجمع هيمنا مجي ًعا ٍ
بقدر يصل إىل الغرية عليه وعىل تارخيه الناصع،

وعىل القامات الراسخة التي تعمل فيه وتقوم بخدمات جليلة للغة العربية،

ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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وملا كان أخي الدكتور حممد الوزير من األساتذة الذين ُي َك ُّن هلم كل االحرتام
والتقدير ،وأرى أن لنا يف خلقه العلمي مساح ًة واسعة جدً ا إلثارة حوار علمي ال

أدون هنا
يستهدف ،وال ينشد ،إال الوصول إىل حقائق املعرفة والعلم ،فقد ُ
رأيت أن َّ
عىل هذا املقرتح ،وعىل القرار اآلخذ به ،مجل ًة من امللحوظات قبل االنتقال إىل حماولة
تقديم مقاربة إدراكية تفسريية هلذا املركب اللغوي .فإن أ َّدت هذه املقاربة إىل نجاعة
تفسريية فإن ذلك يكون مسو ًغا لتأكيد رضورة أن يأخذ القرار املجمعي بام تقدمه
التطورات املستجدة يف اللسانيات من أجل فهم ظواهر العربية وإبداء الرأي فيها.
وعىل ضوء كل ما سبق فإن هيكل هذه املداخلة يتكون من ثالثة أجزاء هي:

أوالً :رصيد الظاهرة يف االستعامل.

ثان ًيا :الظاهرة يف معاجلة علامء العربية.

ثال ًثا :التفسري اإلداركي إلضافة املفرد إىل مجعه.

أوالً :رصيد الظاهرة في االستعمال:

يف مستهل مقرتح الدكتور الوزير نجد العبارة اآلتية:

“شاع حدي ًثا إضاف ُة االسم املفرد إىل مجعه للداللة عىل معنى التفضيل والتفرد أو

مطلق الزيادة”.

فهم من هذه العبارة هو أن هذه ظاهرة
طارئ شيو ُعها يف استعامل العربية
ٌ
وما ُي َ
ستعمل من
حدي ًثا .وهذا الشيوع إما أن يكون معناه أننا إزاء ُمركَّب لغوي جديد مل ُي َ

قبل ،أو أننا إزاء ُمركَّب قديم نادر االستعامل أو قليل االستعامل ،ولكنه فشا وانترش
فعل ظاهرة حديثة عىل أي ٍ
يف االستعامل احلديث .والسؤال هنا هو :هل هي ً
وجه
ّ
من الوجهني؟ .واجلواب قط ًعا :ال .وبطبيعة احلال فإن هذا اجلواب احلاسم يتطلب
َسوق الدليل عليه .وألن القالب املجرد (مضاف مفرد  +مضاف إليه هو مجع هلذا
ٍ
استقراء أو ﱟيل خرجنا
املفرد) يمكن أن يمأله ما ال هناية له من األمثلة فسأكتفي بنتيجة
17
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قليل من ٍ
منه هبذه األمثلة اآلتية هي ٌ
حرص
كثري يف رصيد هذه الظاهرة .ولقد كان ثمة
ٌ
عىل أن تكون األمثلة املذكورة منتسب ًة إىل عصور خمتلفة من تاريخ اللغة العربية ،وإىل
جماالت خمتلفة من أوعية استعامهلا.
 -1في الشعر(:)2

اجلاهيل مهلهل بن ربيعة ( 94ق.هـ)(:)3
	-قال الشاعر
ّ
ِ
الس َوافِ ِح َعىل ِ
فار ِ
رسان يف ك ﱢُل صافِ ِح
س ال ُف
َأ َعين ََّي جودا بِالدُ مو ِع َّ
	-وقال أبو زبيد الطائي (شاعر خمرضم بني اجلاهلية واإلسالم ،تويف  62هـ)(:)4
ِ
الليوث يف ِ
الصدا ِم ِمصدَ ِم َوك َْه َم ِ
س ال َل ِ
َل ُ
يل ِم َص ﱟك ِملدَ ِم
يث

قالت محيدة بنت النعامن بن بشري األنصاري اخلزرجي ( 85هـ):
ِ
الص ِ
باسل ِ
الليوث علينا ٌ
َل ُ
اض
يث
در ج ّي ُ
يوب َّ
رش ٌس َويف احلروب َه ُ
	-وقال جرير (ت 110 .هـ):
عق ُل و ِمنّا ا َّلذي القى بِ ِدج َل َة م ِ
اجلود م ِ
ِ
ِمنّا َفتى ِ
الف ِ
عقال
تيان َو
َ
َ
َ
	-وقال ابن مطري األسدي (تويف  169هـ):
ب صب ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ب َغ ِ
ش ِ
بوق
ش ِ َ ُ
َو َل ْي َس َفتَى الفتْيان َم ْن َ
وح َأ ْو ل ُ ْ
راح وا ْغتَدَ ى ل ُ ْ
ِ ِ
لض عَدُ ﱟو َأ ْو لِنَ ْف ِع َص ِد ِيق
َو َلك ْن َفتَى الفتْيان َم ْن َر َ
اح وا ْغتَدَ ى َ ﱢ
	-وقال أبو نواس (ت 198 .هـ):

و َلدَ ينا ا ُمله َّذب ابن رب ٍ ِ
حر ال ُب ِ
حور
صم ُة ا ُملعت َ
َ ُ ْ ُ ََ
َ
َفني َب ُ
اب ع َ

	-وقال أبو متام (ت 231 .هـ):
ست ِمنه َغدا َة َفرس َته َأسدَ األُ ِ
ِ
سود
َويا َأ َسدَ ا َملنون َف َر َ ُ
َ ُ َ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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أيضا يف بائيته الشهرية عن فتح عمورية:
كام قال أبو متام ً
يط بِ ِه َن ْظ ٌم ِمن الش ْع ِر َأ ْو َن ْث ٌر ِم َن اخلُ َط ِ
توح َت َع َال َأ ْن ُي َ
َفت ُْح ال ُف ِ
ب
	-وقال املتنبي (ت 354 .هـ) (:)5

حر ال ُب ِ
حور َوال ُأ َو ّري
َفيا َب َ

بدر البدور...
ويروى :فيا َ

لوك وال ُأ ِ
ويا م ِل َك ا ُمل ِ
حاش
َ
َ َ

	-ويقول أبو احلسن الششرتي (ت  668هـ):
األرواح
روح
ْ
يا َ

أنت مرادي ومايل

ويتكرر ا ُملركَّب اإلضايف (ملك امللوك) عرشات املرات عند شعراء (املوسوعة
الشعرية) ،وحتى ا ُملركَّب الذي نظنه ُمر َّك ًبا مستحد ًثا؛ وهو (نجم النجوم) ،نجده
مستعم ً
ال منذ القرن الثالث اهلجري؛ عند ابن الرومي (ت 283 .هـ):
َ
والدهر ٌ
قوب
ليل َما لِن َْج ٍم
نجم النجو ِم
سواك فيه ُث ُ
ُ
أنت ُ

وعند ابن الرومي يتكرر تركيب (ليث الليوث) مرات عدة .ويستخدم الرتكيب
(رب األرباب):
وكان أوىل بأن ّ
هيذب ما

البرش
رب األرباب ال
خيلق ُّ
ُ

وهذا املركب نفسه َي ِرد عند أيب العتاهية ،وأيب حامد الغزايل .وعىل غراره ُيستَخدَ م
تركيب (إله اآلهلة) كام يف (نفح الطيب) للمقري.

وإذا كان صاحب املقرتح يسوق مركب (بدر البدور) عىل أنه مما «شاع حدي ًثا»،
وأنه يعني «أمجل امرأة» ،فإن مراجعة الرتاث تفيد أن املركب قديم؛ حيث نجده عند
أكثر من شاعر ،وبداللة ليس فيها معنى التفضيل ألمجل امرأة ،وإنام فيها الداللة
ٍ
ٍ
لبيت
رواية
مر اإلشارة إىل
عىل حسن املمدوح ،وبخاصة الرسول (ص) .وقد ّ
للمتنبي تتضمن مركب (بدر البدور) ِ
جماو ًرا ملركب (ملك امللوك) .ومن الشائق أن
نجد جماورة مماثلة عند ابن الرومي ( )6يف قوله:
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ٍ
وكان أه ً
حسن
ال ملا ُيوال ُه من

بدر البدُ ور وصنْديدُ الص ِ
ناديد
َّ
ُ

وهذه املجاورة نفسها بني تركيبني إضافيني من النمط نفسه الذي نحن صدده
نجدها يف قول ابن رشيق القريواين (ت  456هـ):
ِ
الفتوح بال َم ْ ٍ
امللوك و َم ْوالها بِال ك َِذ ِ
ِ
ب
ي وصاح ُبه َم ْل ُك
فتح
ُ

ومن الشائق أن ابن رشيق يف هذه القصيدة نفسها يستخدم املركب اإلضايف نفسه
مكونًا من اسمني مؤنثني:
َّ
ٍ
اص َلتْها نوب ُة الن ِ
دار ُّ
ُّوب
دور دائرة كال َو َل َو َ
قط عليها ُ
ما َ
أيضا بني تركيبني يف قوله:
وجياور ابن األبار (ت  658هـ) ً
اك يا م ْل ُك ا ُمل ُل ِ
ش َ
وك بِ ِه فت ُْح ال ُفت ِ
شانا
ش َ َ
ُوح َو ُب ْ َ
اك ُب ْ َ
ُب ْ َ
وعند مهيار الديلمي (ت 428 .هـ) نجد ُمركَّب (أمري األمراء):
بجانب األهواز تلك ِ
ِ
احل َلال
أمري األمراء جان ًبا
ّ
يم ْم َ

بمركَّب من هذا النوع
النظر
وسيلفت
ُّ
البحرتي (ت  284هـ) عندما يأيت ُ
َ
بصورتني خمتلفتني يف البيت نفسه :صورة املضاف إليه النكرة ،وصورة املضاف إليه
املعرفة:
نت سعدُ الس ِ
إن يكُن يف األَنا ٍم سعدُ س ٍ
عود َب َ ِ
عود
َ
ُّ
ش ًّيا َف َأ َ َ
ُ
َ

وهذا املركب نفسه نجده قبل البحرتي عند الشاعر الكميت (ت  126هـ) حيث
يقول:
أريض غي ًثا َدرورا
قت
السعو ِد ط َّب َ
َجمك سعدُ ُّ
ولك َّن ن َ
َ
ٍ
بكثري من البحرتي
واحلقيقة هي أن مركب (سعد السعود) له حضور أسبق

والكميت م ًعا؛ فهو مصطلح أطلقته العرب يف أدبياهتا الفلكية عىل أحد منازل
الكواكب ،ويمكن ً
مثل مراجعة كتاب (األنوار) البن قتيبة حيث يقول «وهي ثالثة
َيمنهم به»( .)7ويورد ابن
كواكب أحدها نري واآلخران دونه ،وقيل له سعد السعود لت ُّ
قتيبة أن ِ
ساج َع العرب يقول «إذا طلع سعد السعود ،نرض العود.)8(»...
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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واملركب املقابل ملركب (سعد السعود) هو (نحس النحوس) .فهام إ ًذا قائامن
بوصفهام مصطلحان يف املجال الداليل للفلك ،وقائامن لتشبيه بطوالع التفاؤل
والتشاؤم .وهبذه الداللة األخرية نتذكر قول حافظ إبراهيم (ت  1932م) وشكواه
من الطالع النحس الذي اقرتن ِ
بفقد عزيز:
لج به
ياطال ًعا للرشق َّ

ِ
النحوس َف َق َّر يف ُز َح ِل
نحس
ُ

وعىل النمط نفسه الوارد يف بيت البحرتي ]مضاف  +مضاف إليه نكرة[ نجد
حميي الدين بن عريب (ت 640هـ) يقول:
أعيان بدَ ْت ِ
ٍ
فيه
ني
هو الوجو ُد ولك ْن ما حك َْمت ِبه فإنه َع ُ
َ

مكررا مرتني يف البيت
وإذ نصل إىل يوسف النبهاين ( 1932م) نجد هذا النمط
ً
الواحد:
ِ
ٍ
َفهي ِللم ِ
ِ
ُحوس
َحس ن
ؤم َ
نني سعدُ س ُعود َو َعىل الكافري َن ن ُ
َ ُ

ويورد الدكتور حممد الوزير ُمركَّب )سعيد السعداء( عىل أنه تعبري مستحدث.
وهذا املركَّب يمكن أن نعود به عىل األقل إىل القرن السادس اهلجري حيث نجده
مرارا يف (التذكرة احلمدونية) البن محدون (أبو املعايل ،هباء الدين البغدادي
وقد تكرر ً
( 495هـ  562 -هـ)( .)9ومما يذكر هنا أن صالح الدين األيويب (ت  589هـ) أنشأ
أول خانقاه بالقاهرة ُع ِرفت باسم (خانقاه سعيد السعداء) «وقفها عىل الصوفية يف
سنة تسع وتسعني ومخسامئة (؟) وكان شيخها يلقب بشيخ الشيوخ ...إىل أن كانت
احلوادث عام  806هـ وتالشت الرتب أو فقدت شي ًئا من مدلوالهتا فتلقب شيخ
كل خانقاه بشيخ الشيوخ»(.)10

وبطبيعة احلال فإننا عندما نصل إىل العرص احلديث نجد أمثلة مماثلة ،وقد أورد
(رس
الدكتور الوزير يف مستهل مقرتحه مجلة منها بلغت ثالثة عرش تركي ًبا هي ّ
األرسار  -قدس األقداس  -جنة اجلنات  -ملك امللوك  -بدر البدور  -أمرية
األمريات  -مجيلة اجلميالت  -شمس الشموس  -شيخ مشايخ (الطرق الصوفية)
كأس الكؤوس -أستاذ األساتذة  -نجم النجوم  -سعيد السعداء( .وكام ذكرنا فإن
بعض هذه املركبات يعود إىل استعامالت أقدم بكثري من استعامهلا (حدي ًثا) بحسب
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تعبري الدكتور الوزير .فهو يورد ً
مثل ا ُملركَّب (شمس الشموس) ويقول إن معناه
(أشهر امرأة( ،وال يورد هنا ً
دليل نص ًّيا ،ويبدو أن هذا املعنى جاء من شيوعه نعتًا
ملطربة لبنانية شهرية! غري أن احلقيقة هي أن هذا ا ُملركَّب مستخد ٌم بكثرة  -مثله مثل
مثل وقد ِ
مركب (قطب األقطاب) -يف األلقاب الصوفية()11؛ فنجده ً
أطلق عىل أحد
أقطاب القرن السابع اهلجري( :أبو الغيث سعيد بن سليامن بن مجيل« :شيخ مشايخ
اليمن يف عرصه يلقب بشمس الشموس»( .)12كذلك نجد أحد أعيان القرن العارش
اهلجري «الشيخ الكبري والعلم الشهري القطب الرباين شمس الشموس الشيخ أبو
أيضا أن هذا ا ُملركّب
بكر بن عبد اهلل العيدروس»( .)13عىل أنه من املهم أن يالحظ ً
تعبريا
نفسه خيرج من أن يكون وص ًفا بمعنى (أشهر امرأة) ليستخدم يف التصوف
ً
عن احلقيقة املحمدية؛ وذلك كام يف قول الشاعر عمر بن حممد اليايف (ت  1818م):
شمس الشموس
سامئي
أرشقت يف
ْ
ُ
َ

ظلامت النفوس
فاضمح ّلت هبا
ُ

وهذا التعبري عن احلقيقة املحمدية نجده يف تعبريين آخرين استخدمهام البزين (ت
(نور ِ
 622هـ) ومهاِ :
أنوار املعارف) و (رس أرسار العوارف)( .)14و ُمركَّب (شمس
جماورا ملركب (بدر البدور) وقد ُم ِدح هبام النبي
الشموس) نجده يف العرص احلديث
ً
(ص)؛ كام فعل الشاعر الفلسطيني يوسف النبهاين (ت  1932م) وهو يتحدث عن
(املدينة املنورة):
در ال ُب ِ
ِه َي ُأ ُّم األَ ِ
مس ُ
الشموس
نوار َقد َح َّلها ا ُملخـ
دور َش ُ
تار َب ُ
ُ

ويف السياق الصويف الرمزي نفسه نجد استعامل املركب (روح األرواح) مقرتنًا
مع مركب (رس األرسار)؛ كام نجد يف قول الشاعر عمر الرافعي (ولد  1881م):
اإل ِ
طرا َوهي ِس األَ ٍ
رسار يف ٍ
مجال
َوهي ُ
روح األَرواح يف الكَون ًّ
ُّ
ويف املركب (قدس األقداس) نجد استخدا ًما له يعود إىل القرن الثامن عرش
امليالدي؛ إذ يقول الشاعر جرمانوس فرحات (ت  1732م):
ِ
ِ
برس ُق ِ
ِ
ِ
َ
أقداس
دس
روح
هيكل
يا
القدس ُ
القدس ّح َّل به منه ظفرت ﱟ

وبالنسبة إىل ا ُملركَّب (شيخ املشايخ) الذي رأينا إطالقه يف القرن السادس اهلجري
عىل مشايخ الصوفية يف مرص ،نجد ِ
يقصه عىل ذلك فيشري إىل املركب بالصيغة
املقرتح ُ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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اآلتية (شيخ مشايخ الطرق الصوفية) .واحلق أن هذ املركب ال يقترص عىل املجال

الصويف .فاجلربيت مث ً
ال (ت  1825م) منذ أوائل القرن التاسع عرش استخدم تعبري

(شيخ مشايخ األزهر)( .)15وظل هذا املركب يف االستخدام يطلق عىل بعض شيوخ

األزهر؛ مثل الشيخ أمحد الرفاعي (ت .)16()1907كذلك ال يلتفت املقرتح إىل أن
هذا املركَّب هو صيغة أخرى من ا ُملركَّب (شيخ الشيوخ) املتداول يف كتب الرتاجم

العربية ،وأن الرتكيبني كليهام ال خيتلفان عن مركب (فقيه الفقهاء) أو مركب (عامل
العلامء) وكالمها وردا مث ً
ال يف كتاب (املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم)البن اجلوزي
ِ
َني لـ (سعيد بن املسيب) ِ
( 597هـ)( )17نَعت ِ
وأحد الفقهاء السبعة
عال املدينة املنورة

التابعني .كذلك يدخل يف هذه املجموعة نفسها ُمركَّب (إمام األئمة) الذي استخدمه

الشوكاين (ت  1250هـ 1834/م) عندما قال:
األئم ِة من ِ
ِ
هاش ٍم
إما َم ّ ْ

وأك َْر َمها يف املعايل نِجارا

ومادمنا يف سياق الشعر فلنختم بواقعة هلا من الشهرة ما كان حر ًّيا باستلفات
النظر إىل هذا ا ُملركَّب اإلضايف لو أن العلامء وجدوا فيه أدنى عدول عن النظام

النحوي يف تركيب اإلضافة .وهذه الواقعة تتمثل يف ذلك احلوار بني اخلليفة عمر بن
اخلطاب وابن عباس الذي َي ِ
روي فيقول« :قال [يقصد عمر] :يا ابن عباس .ألست
تنشدين لشاعر الشعراء؟ قلت :يا أمري املؤمنني :ومن شاعر الشعراء؟ قال :زهري.
قلت :مل صريتَه شاعر الشعراء؟ قال :ألنه ال يعاظل.)18(»...

قائم
والنتيجة التي نرتبها عىل ذلك كله هي أن هذا ا ُملركَّب اللغوي كان شائ ًعا ً
يف كل عصور االستعامالت الشعرية .ومن ثم ينتفي هبذه األدلة الشعرية مضمون
التعبري (شاع حدي ًثا) الذي است ُِه َّل به املقرتح املقدّ م للمجمع .فهل ثمة أدلة من أوعية
نصية أخرى .يف احلقيقة لدينا وعاءان :عنوانات الكتب ،واملصطلحات.
 -2في أسماء الكتب:

إذا تركنا الشعر إىل غريه من جماالت االستعامل فإن يف تسميات الكتب املؤلفة
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َمعينًا الستعامل هذا ا ُملركَّب اإلضايف .وعىل سبيل املثال ُيذكَر أن أليب بكر الرازي

( 250هـ) كتا ًبا عنوانه (رس األرسار) ،وأن لعبد القادر اجليالين ( 561هـ) كتا ًبا
باالسم (رس األرسار ومظهر األنوار فيام حيتاج إليه األبرار) ،وأن ألمحد بن أيب سعيد
األميتوي احلنفي ( 1130هـ) كتا ًبا هو (نور األنوار يف رشح املنار) ،وملحمد بن عبد

اهلل القادري كتا ًبا هو (نور األنوار وكنز األبرار يف ذكر الصالة عىل النبي املختار).
فلو كان يف كل هذه العنوانات داللة غري معهودة لكان هذا بال شك سيمثل ُمستَل َفتًا
حمر ًضا للنظر.
قو ًّيا ألنظار علامء العربية وبالغييها ليجدوا يف هذه العنوانات ﱢ
 -3في المصطلحات:

هناك يف الرتاث الصويف ذلك املصطلح الشهري (حقيقة احلقائق) وعنه يقول ابن

ﻓﺴﻤﻪ إن شئت حقيقة احلقائق أو اهليوىل أو املادة
عريب« :احلقيقة املعقولة اجلامعة ّ ...

األوىل أو جنس األجناس»( .)19ونلحظ يف هذا االقتباس ُمركّب (جنس األجناس)،

يعرف (جنس األجناس) ،بأنه
وهو من زمرة االستعامل نفسه .ويف الدرس املنطقي ّ

«هو اجلنس الذي ال يعلوه جنس آخر فوقه»( .)20ويقابل هذا املصطلح مصطلح
(نوع األنواع)()21؛ وهو من نوعية ا ُملركَّب اإلضايف الذي نحن صدده .وتعريفه أنه

النوع الذي ليس حتته نوع.

ويف جمال املصطلحات القضائية نجد مصطلح (قايض القضاة) الذي ُأ ِ
طلق
منصب است ِ
ٍ
ُحدث يف الدولة العباسية يوازي تقري ًبا منصب (وزير العدل) يف
عىل
حياتنا املعارصة ،وقد شغله أعالم مشهورون مثل عبد اجلبار املعتزيل (ت 415
هـ) ،واملارودي (ت  450هـ) الذي أنشأ ديوانًا ُس ّم َي بـ (ديوان قايض القضاة)،

وابن خلكان (ت  681هـ) صاحب وفيات األعيان ،وغريهم( .)22واملطلع عىل هذا
كثريا من
الكتاب األخري -وفيات األعيان -وعىل غريه من املصادر الرتاثية ،جيد ً
ٍ
ٍ
إدارية؛ وذلك مثل (رئيس الرؤساء)
ورتب
املصطلحات التي تدل عىل مناصب

و (ناظر النظار)( .)23وال يبعد عن هذا املجال الداليل مركب (أمري األمراء)؛ وهو
منصب سيايس وإداري استحد َثه اخلليفة الرايض عام  324هـ(.)24
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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خالصة رصد االستعمال:

قبل أن نحاول استخالص عدد من نتائج رصدنا ألوعية االستعامل اللغوي
ٍ
مغاير يف طبيعته متا ًما لكل ما سبق من أمثلة
هذه نود أن نشري إىل نوع من االستعامل
الظاهرة التي نحن صددها ،ولكنه مع ذلك يأخذ صورة توهم باالنضواء حتتها .ففي
العبارات اآلتية مثالً:
قمت بجمع اجلموع من معجم لسان العرب
أُ .
الكريم ببذل البذول
سنا
ُ
بَّ َ .

ُ
عثامن عن
ج .ورد يف كتاب (الفرقان يف تدوين القرآن) البن اخلطيب(»:)25هنى
ِ
القراءات بتاتًا»
قراءة

َذر النذور حمكو ٌم باالستطاعة للوفاء به
د .ن ُ

مغايرا متا ًما للتفسري الذي
تفسريا
وهذه النوعية من املركبات اإلضافية حتتاج
ً
ً

تتطلبه األمثلة التي سقناها من رصيد استعامالت الظاهرة؛ حيث ال يمكن األخذ
بمقولة (املبالغة) أو بمقولة (التفضيل) لتفسري هذه املركبات .ولكي يتضح ذلك
فلنعقد مقارنة بني املركب (ليث الليوث) مث ً
ال ومركب (مجع اجلموع) الوارد يف

(أ) .ولتيسري توضيح املقصود سنطلق عىل مقدّ م املركّب مصطلح (رأس) ،وعىل

العنرص الثاين فيه مصطلح (الذيل) .فعىل حني أن العنرص األول (= الرأس = ليث)

يف املركب (ليث الليوث) هو فرد من أفراد الثاين (= الذيل = الليوث) ،فإن رأس
املركب الثاين (= مجع) ليس فر ًدا من أفراد الذيل (= اجلموع) .وهذا فرق داليل مهم.
فـ (ليث) يف املركب األول (هوية ذات )entity؛ ومن ثم ختضع ملقولة (العدد) ،يف

مجع) يف املركب الثاين هو (عملية  )processأو (نشاط )activity؛ ومن
حني أن ( ْ

املصدر الرصيح يف
يصح أن ُي َّول
ثم تقع إشاريتُه الداللية عىل كثريه وقليله .ولذلك ُّ
ُ
هذه األمثلة إىل مصدر مؤول فنقول مثالً:
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اجلموع من لسان العرب
جيمع
(أ )-ك َّلف األستا ُذ طال َبه أن
َ
َ

البذول ُّ
َ
كل كري ٍم
رسنا أن يبذل
(بّ )-
ِ
ُ
عثامن عن أن يقرأ
(ج )-هنى
القراءات أحدٌ

(د )-أن تنذر النذور حمكو ٌم باالستطاعة للوفاء هبا

ومن الواضح أن الظاهرة التي نحن صددها ليست من باب هذا النمط من
اإلضافات الذي أطلق عليه اللغويون العرب (باب إضافة املصدر إىل مفعوله) .فام
ٍ
مفرد من اجلهة الرصفية العددية إىل مجعه الرصيف العددي.
نحن صدده هو إضافة

وعىل أية حال فإن ما يتضح لنا من كل االستعامالت التي أوردناها أننا إزاء
قارة فاشية يف االستعامل اللغوي يف أوعية نصية خمتلفة يف كل عصور اللغة
ظاهرة ّ
معارصا منها
العربية؛ ومن ثم فهي ليست ظاهرة مستجدة أو طارئة تتطلب موق ًفا
ً
يقيض باجلواز أو املنع .واألمر الذي يستلفت إليه النظر أن صاحب املقرتح الفاضل
ٍ
حديث يف استعامل هذا ا ُملركَّب يقول:
بعد أن بدأ باإلشارة إىل شيو ٍع
مؤلف هذا الكتاب بورود هذا االستعامل يف نصوص عربية قديمة
«ويستأنس
ُ
منها»...

وبرصف النظر عن اللبس القائم يف تعبري (مؤلف هذا الكتاب)  -إذ ال ندري
ٍ
كتاب حييل؟! -فإن فكرة (االستئناس) هنا هي الشديدة اللبس والتعمية.
إىل أي
فإيراد ستة أمثلة من نصوص عربية قديمة يوحي  -حتت تأثري مقولة (االستئناس)
مقرتحه
 بأهنا ظاهرة مغمورة االستعامل؛ فتكون هذه األمثلة شي ًئا يتِدُ به املقرتحَ
ليقوي ما زعم أنه «شاع حدي ًثا» يف االستعامل ،وكأنه يواجه أمثل ًة أخرى ِ
تناقض هذا
َّ
شو استعاملِ
رأي ِ
معرت ٍ
االستعامل ،أو أنه إزاء ٍ
ض عىل هذا االستعامل .أ َما وقد رأينا ُف َّ
الظاهرة منذ ِ
القدَ م ،ومل نجد ثمة من يعرتض عىل هذا االستعامل ،فاألمثلة الستة التي
ٍ
استعامل ال ُم ِ
ينقضه.
أوردها األستاذ الفاضل تدخل ضمن
عار َض له ،وليس ثمة ما ُ
هذا من جهة االستعامل ،فامذا عن جهة التناول املعجمي أو الداليل أو النحوي أو
البالغي هلذا ا ُملركَّب من ِق َبل علامء العربية؟
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

ِ
ِ
جم ِع َّي ِة وقو ِة التفسير اإلدراكي
المضاف إلى
ُم َر َّكب المفر ِد
الم َ
جمعه بين هشاش ِة المقارب ِة َ

يقول الدكتور الوزير يف مقرتحه:

قديم وحدي ًثا إىل إضافة املفرد إىل مجعه هبذه الداللة».
«هذا ومل يلتفت علامء العربية ً

وهو يقصد بتعبري (هبذه الداللة) أن هذا املركب يدل -كام يقول -عىل «التفضيل
والتفرد أو مطلق الزيادة» .وهنا ينهض سؤال :هل صحيح أن علامء العربية مل
التفاتم فهل كان التفاتًا إىل الظاهرة هبذه
يلتفتوا إىل إضافة املفرد إىل مجعه؟ وإذا ثبت
ُ
الداللة ،أم أنه كان التفاتًا إليها بداللة أخرى؟ وإن كانوا قد قالوا بداللة أخرى ِ
فلم
َل يذكر ذلك يف عرض املقرتح حتى يوازن القارئ بني الداللة التي قالوا هبا والداللة

اجلديدة املقرتحة؟ ويف اجلواب عن ذلك كله نميض بثالث خطوات :األوىل إثبات
أهنم التفتوا .والثانية الكشف عن الداللة التي قالوا إن استعامل إضافة املفرد إىل مجعه
توصل
يقوم هبا .والثالثة املقارنة بني الداللة التي أقروها ،والداللة اجلديدة التي ّ
ِ
املجمع عليها.
وأقره
ُ
املقرت ُح إليها َّ
ثانيا :الظاهرة في معالجة علماء العربية:
ً

كثريا عند معاجلة هذه الظاهرة يف أدبيات العرص احلديث؛ فهي فيام يبدو
لن أتوقف ً
يل بالفعل ضئيلة احلضور .وال أستثني من ذلك سوى وقفة ابن عاشور (ت  1973م)
يف ر ّده عىل تفسري الزخمرشي القائل بأن (إحدى األمم) يف قوله تعاىل « َو َأ ْق َس ُموا بِاللَِّ
َج ْهدَ َأ ْي َم ِ ِن ْم َل ِئن َجا َء ُه ْم ن َِذ ٌير َّل َيكُو ُن َّن َأ ْهدَ ٰى ِم ْن إِ ْحدَ ى ْالُ َم ِم» تعني (أفضل األمم).
ففي ذلك يقول ابن عاشور إن تفسري الزخمرشي هذا « َبناه عىل التنظري بام ليس له
تنظري ،وهو قوهلم :إحدى ِ
اإل َحد ،وال يتم التنظري؛ ألن قوهلم (إحدى اإلحد)
الرش أو اخلري .وقرينة إرادة االستعظام إضاف ُة
جرى جمرى املثل يف استعظام األمر يف ّ
«إحدى» إىل اسم لفظها فال يقتيض أنه معنى ُيراد يف حالة جترد (إحدى) عن اإلضافة
[إىل اسم من لفظها]»( .)26وما نخرج به من هذه اللفتة هو أن مركب (إحدى اإلحد)
يفيد «استعظام األمر يف اخلري أو الرش» ،وما جعله يقوم هبذه الداللة هو إضافة املفرد
إىل اسم من لفظه .فكأن ابن عاشور يريد أن يقول إن إضافة اللفظ إىل اسم من لفظه
تفيد داللة (االستعظام) .وهذا مفهوم تفسريي إدراكي يبني عىل هذا النمط اإلضايف.
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ٍ
ٍ
منعكس يف
تفسري لنوع من اإلدراك اجلمعي
ثم أمام التفاتة تنطوي عىل
وكأننا من ّ
طريقة تعبري العريب باللغة عن العامل .ولعل مما يعزز من قيمة التفاتة ابن عاشور أن
أمرا له حضور واضح يف العربية؛ وهو أن العريب حني يريد أن يعرب عن قوة ٍ
أمر
ثمة ً
ٍ
ما ،أو شدة أثر ٍ
جنايس ل َّلفظ ّ
الدال عىل هذا األمر .ويف
تكرير
أمر ما ،فإنه يلجأ إىل
ﱟ
هذا يمكن أن نشري إىل أن السيوطي مث ً
ال يعقد با ًبا حتت عنوان «ذكر األلفاظ التي
جيء هبا توكيدً ا مشتقة من اسم املؤكد»( )27ومن ذلك :اجلاهلية اجلهالء ،ووتد واتد،
ووبل وابل...إلخ .ويف هذا السياق يورد بعض املركبات اإلضافية التي تنتمي إىل
ِ
ِ
رت أهتار...إلخ.
نمطنا موضع الدراسة؛ مثل :ص ُّل أصالل ،وه ُ

والسؤال هنا :هل كانت تلك اللفتة من ابن عاشور مغاير ًة للمقاربة الرتاثية هلذا
املركب؟ هذا مانتوجه لبيانه اآلن.

إذا ذهبنا إىل القواميس( )28العربية فإننا نجد يف (لسان العرب) حتت املدخل
ٍ
اإلحد)»(.)29
(أ ح د)« :إحدى اإلحد :األمر املنكر الكبري؛ قال( :بعكاظ فعلوا إحدَ ى َ

وحتت املدخل نفسه يف (القاموس املحيط) للفريوز آبادي« :ويقال لألمر املتفاقم:
أحدُ األَ َح ِدين) ،و(واحدُ األَ َح ِدين) ،و(واحدُ اآلحاد)،
(إحدى اإلحد) ،و(فالن َ
اإلحد)؛ أي :ال مثيل له ،وهو أبلغ املدح .و(أتى بإحدى اإلحد) أي:
و(إحدى َ
عرضا
باألمر املنكر العظيم( .)30وهذا القول الوجيز جيد حتت املدخل نفسه (أ ح د) ً
()31
ٌ
الزبيدي يف (تاج العروس)
(»:اإلحد) مجع (إحدى)...
و(فالن أحدُ
موس ًعا عند َّ
َ
ّ
ِ
ِ
األحدي َن) حمركة فيهام ،و(واحد األَ َحدين) هكذا يف النسخ ،ويف نسخة شيخنا (واحد
َ
ِ
ِ
ِ
الواحدين) ،ويف التكملة (واحد ِ
اإل َحدين) بكرس ففتح ،ومها مجع أحد وواحد...
ٍ
األح ٍدين ،قال أبو اهليثم:
وسئل سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة قال :ذاك أحد َ
اإلحد) هو كالسابق ...قال رجل من
هذا أبلغ املدح ...و(واحد اآلحاد) و (إحدى َ
غطفان:
إنكم لن تنتهوا عن احلسدْ حتى ُيدَ ّل ْيك ُْم إىل إحدى ِ
اإل َحدْ

( ...أي ال مثل له .وهو أبلغ املدح) ألنه جعله داهية يف الدواهي ومنفر ًدا يف
ففضله عىل ذوي الفضائل ال عىل املطلق  ...قال الدماميني يف رشح
املنفردين؛ َّ
التسهيل :الذي ثبت استعام ُله يف املدح (أحد وإحدى) مضا َفني إىل مج ٍع من لفظهام،
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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ِ
ِ
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ُم َر َّكب المفر ِد
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وأح ِدين) ،أو إىل وصف ،كـ (أحد العلامء) ،ومل ُيسمع يف أسامء األجناس،
(إحد َ
كـ َ
ِ
األحدين) أبلغ املدح .ويقال( :فالن
أحدُ
َ
انتهى .قال ابن األعرايب :قوهلم( :ذاك َ
األح ِدين) ،و(واحد اآلحاد) ،وقوهلم (هذا إحدى اآلحاد) ،قالوا :التأنيث
واحد َ
للمبالغة بمعنى الداهية .كذا يف جممع األمثال .ويف املحكم :وقوله
اإلح ِد
يب إحدى َ
حتى استثاروا َ
ٍ
سالح معتدي
هزبرا ذا
لي ًثا ً

فرسه ابن األعرايب بأنه واحد ال مثل له ...تقول( :أتى بإحدى ِ
اإل َحد)؛ أي باألمر
املنكر العظيم ،يقال ذلك عند تعظيم األمر وهتويله .ويقال( :فالن إحدى اإلحد)؛
أي واحد ال نظري له .قاله ابن األعرايب ...فكأنه قيل :هو داهية الدواهي ...وقد
األح ِدين /وإحدى ِ
اإل َحد» .واحلديث هنا
يقال ملا ُيستعظم مما ال نظري له :هو إحدى َ
واضح عن داللة التفرد.

وقد نص ابن مالك (ت  672هـ) يف التسهيل عىل أنه «قد يقال ملا ُيستع َظم مما
ٍ
اإلحد»( .)32ويصعب أال نقول إن ابن مالك
األحدين ،وإحدى َ
ال نظري له هو أحد َ
غض الطرف عن وجود هذا املركب يف هذا البيت الذي هو للفرزدق ،والذي يورده
ّ
أيضا؛ وهو:
ابن مالك نفسه يف التسهيل ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
()33
األرض ِف دهر الدَّ َهارير
اه ُم
ُ
با ْل َباعث ا ْل َو ِارث األَ ْم ِوات َقدْ َضمن َْت إِ َّي ُ
وهيمنا من هذا البيت األخري أن ابن منظور أورد يف سياق تعليقه عليه قوله:
دهارير) خمتلفة عىل املبالغة» ثم أورد ملحوظة لألزهري هي« :يقال ذلك
«و(دهور
ٌ
ٌ
ِ ()34
ِ
أيضا.
(دهر الدهارير) للمبالغة ً
يف (دهر الدهارير)» ؛ أي أن هذا املركب اإلضايف ُ

ويف (املحيط يف اللغة) للصاحب بن عباد (ت  385هـ) – وباملناسبة كان ُيط َلق
عليه لقب (كايف الكفاة) وهو ُمركَّب إضايف من نمط ما نتحدث فيه! – نجد «(ونزل
به إحدى ِ
اإل َحد) أي إحدى الدواهي»( .)35وإذا عدنا إىل ابن منظور ثانية فإننا نجد
حتت مدخل (أ ب د)« :األبد :الدهر ،واجلمع آباد وأبود» ،ثم يورد قوهلم «وال َأفعل
ذلك َأبد األَبيد و َأ َبدَ اآلباد و َأ َبدَ الدَّ هر».
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والسؤال هنا :ما اخلالصة التي نخرج هبا من كل هذا الرشح القامويس؟ واجلواب
نصوغه عىل النحو اآليت:
اإلحد) .ومن
األحدين) أو (إحدى َ
(أحد َ
ثمة اهتامم واضح باملركب اإلضايف َ
الشائق أن هذا املركب (أحد األحدين) يصلح أن يكون قال ًبا جمر ًدا هلذا النمط من
املركبات اإلضافية .ولكن عىل الرغم من هذا االشرتاك يف الصورة املركبية لكل ما
أوردناه من أمثلة فإن ثمة رضورة داللية وتداولية للتفريق بني هذه املركبات التي
ال يمكن أن تؤخذ مجي ًعا عىل تفسري وظيفي واحد .وسنأيت لبيان ذلك يف قادم هذا
البحث .وليبق تركيزنا هنا عىل توضيح التفسري الرتاثي وما وقف عنده علامء الرتاث
من أنامط هذا املركبات اإلضافية.

واضحا بجالء عند النحاة هو أن اإلضافة ال تتطلب
القانون العام الذي نجده
ً
ٍ
عالقة ما بني (املضاف) و (املضاف إليه) حيث «يضاف اليشء ألدنى
إال وجود
مالبسة»( ،)36وألن املالبسات هلا وجوه كثرية ،فإن الوجه الذي ركز عليه الرشاح
يبي
املركبي
القاموسيون هو وجه (املبالغة)؛ أي إرادة املنشئ هلذا النمط
اإلضايف أن ّ
ّ
ّ
أمرين م ًعا :االشرتاك (يف املجموعة) واالمتياز (عن أعضاء املجموعة)؛ فالرتكيز
ثم هو عىل وجه الفائض الداليل يف اخلاصية أو الصفة التي تزيد عند عنرص
من َّ
ِ
املشرتكة يف الصفة أو اخلاصية .وهذا التحليل يوصلنا إىل إدراك
عىل بقية العنارص
القيمة التفسريية التي تكمن يف عبارة تاج العروس ومؤداها أن م ِ
طلق هذا املركب
ُ
شخص ما أو ٍ
ٍ
أمر ما ،إنام يريد «تفضي َله عىل أصحاب صفته ال عىل املطلق» .لقد
عىل
أدرك أصحاب القواميس ما يف هذا املركب من داللة عىل أنه يط َلق عندما يكون
أحد عنارص زمرة معينة فائ ًقا عليها يف الصفة اجلامعة هلذه العنارص .فهو منها ،من
جهة االشرتاك يف الصفة ،وهو مفارق هلا من جهة حجم هذه الصفة .فاملضاف غري
يتعرف ،أو يتخصص ،بالثاين؛ ومن ثم فالرتكيب يلبي
املضاف إليه؛ لذا فاألول ّ
رشط اإلضافة ووظيفتها .ونالحظ أن القاموسيني العرب وصفوا جمال التفضيل بأنه
«األمر املنكر الكبري – األمر املتفاقم - -األمر املنكر العظيم – ما ُيستع َظم» ،أو األمر
الذي «ال مثيل له» و «ال نظري له» ،وأن املقصد من وراء هذا اإلطالق هو «تعظيم
ِ
أص ٍ
والصل:
اللّ ،
األمر وهتويله» .ولذلك فإنه «يقال للرجل إذا كان داهية :إنه لص ّل ْ
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لسبد أس ٍ
ِ
باد ،إذا كان داهية يف ال ّلصوصية ،وإنه
الرقية ،وإنه ْ ْ
احلية التي ال تنفع منها ّ
ِ
ِ
ٍ
أهتار ،أي داهية من الدواهي ... ،ويف أمايل ثعلب :يقال هو ص ّل األصالل؛ أي
ِهلرت
داهية الدواهي»( .)37ومن ثمة فإننا نجد لدى الرشاح القاموسيني رب ًطا هلذه الظاهرة
بمفهوم (املبالغة) .وهذا ما يقودنا إىل وقفة لبيان هذا املفهوم ،واستيضاح مدى قوته
التفسريية هلذا املركب.
مفهوم (المبالغة) وكفايته التفسيرية:

مفهوم (املبالغة) ذو ثقل إبستمولوجي يمتد إىل بالغة أرسطو وكانتيليان
وغريمها .وبد ًءا من ثامنينات القرن العرشين املايض عاد االهتامم جمد ًدا هبذه الظاهرة
اللغوية ،وبخاصة يف إطار دراسات اللسانيات النفسية .وعىل املثال وصلت إحدى
الدراسات التجريبية (اإلمربيقية) – بعد دراسة ثامنية أشكال من الصور البالغية يف
مدونة أدبية – إىل أن (املبالغة  )hyperboleتشغل املوقع الثاين يف التواتر؛ ومن ثم
جاءت الدعوة القائلة بأنه «يف إطار هذا التواتر ا ُملطبِق فإن املبالغة تستحق اهتام ًما أكثر
مما تلقته حتى اآلن»(.)38

ويف الرتاث البالغي العريب شغل هذا املفهو ُم مساحة واسعة ( .)39ومن هذه
املساحة هيمنا هنا ذلك التفسري التداويل الذي يقدمه ابن قتيبة للمبالغة حيث يرى
يلجأ إليها العرب «يف كل ما أرادوا أن يع ّظموه ،ويستقصوا صفتَه»(.)40
أن املبالغة َ
وهذا حتديد بالغ األمهية؛ ألنه يدرك أن اخلصيصة اجلوهرية يف املبالغة هي (دالليتها
وتداوليتها) وليس (نحويتها)؛ بمعنى أهنا ظاهرة داللية تداولية ،وليست ظاهرة
نحوية؛ فهي تتجسد يف أشكال لغوية متعددة :معجمية أو مركبية أو تركيبية .كذلك
تقييم إجياب ًّيا أو سلب ًّيا( )41يف املشاعر والتوجهات لدى
هي استعامل لغوي يتضمن ً
مستعمله نحو موضو ٍع ما .وهنا ال بد أن نفهم أن املقصود بـ (التعظيم) أو (استقصاء
أيضا .فإذا كنا قد
الصفة) ليس داللة (املدح) وحدها وإنام داللة (التحقري والذم) ً
رأينا ربط هذا النمط املركّبي الذي نحن صدده باملبالغة فإن هذا النمط إ ًذا يكون
من باب (التعظيم) و (استقصاء الصفة) ،أو من قبيل ما أسموه أحيانًا بـ «اإلفراط
يف الصفة»( ،)42أو البلوغ «باملعنى أقىص غاياته ،وأبعد هناياته»( ،)43أو الداللة عىل
كرب املعنى عىل وجه التغيري عن أصول اللغة»()44؛ أي عىل وجه التغيري عن املعنى
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احلريف .عىل أن خصوصية املبالغة يف نمط هذا ا ُملركَّب اإلضايف تتأيت من كون هذه
(الصفة) يشرتك فيها املضاف واملضاف إليه مع امتياز زائد يف هذه الصفة نفسها عند
املضاف .وهذا هو جوهر (املبالغة) فيه؛ ألنه -كام قال الزبيدي يف تاج العروس-
يؤدي معنى التفضيل للمضاف يف الصفة القائمة عنده وعند من يملكون الصفة
نفسها؛ فـ (الصفة)-باملعنى الوجودي القائم باملوصوف -هي ميدان التفاضل بني
املضاف واملضاف إليه .ومعنى (التفضيل) هذا م ّثل له البحرتي بصو ٍغ شعري حني
قال يف مدح أحدهم(:)45
الذكر ِ
ِ
ِ
منفر ُد
بغريب
وحد
يبني بالفضل أقوا ٌم ُ
ُ
فيفض ُل ُهم ُم َّ
ِ
ِ
ِ
نثر حو َله نَدَ ُد
وأنجم
بشهر ِته
الساري
توحدَ
ُّ
الليل ٌ
ُ
القمر َّ

فهذا املمدوح الفاضل يقاس فض ُله عىل فضل أقوا ٍم فضالء ،وال يقاس عىل غري
احلائزين هلذه الصفة .وعىل هذا يمكن أن يقال يف هذا املمدوح إنه (فاضل الفضالء).
ومن ثم فإننا نصل إىل نتيجة مهمة؛ وهي أن داللة (التفرد) التي اقرتحها املجمع
دالل ًة هلذا ا ُمل َركَّب ال ت ِ
ُظهر داللة (القياس) التي يعطيها هذا املركب اإلضايف وما
يتضمنه من خصوصية املقياس (املضاف) بالنسبة إىل املقيس عليه (املضاف إليه).
فالقول بالتفرد يقيض عىل خصيصة االشرتاك الداليل بني املضاف واملضاف إليه،
أي عىل جمال املفاضلة واملقايسة بينهام .ولو كان املقصد هو فحسب إظهار (تفرد)
املقيس لكان يف اللجوء إىل أحد أنامط أسلوب التفضيل املعتاد عون تعبريي؛ فقيل
ً
مثل (فالن هو األفضل أو األشجع أو  ...إلخ) .ويف ذلك يمكن النظر إىل ما تقوله

بينكا ستيتيفا  Penka Stateva؛ وهي دارسة لسانية مهمة يف حتليل صيغ التفضيل

superlatives؛ حيث تذهب إىل أن «كل صفة من نوع (األعىل  )the highestو
(األغنى  )the richestو (األكثر إثارة لإلعجاب  )the most impressiveتعني
ِ
الفرد الذي ُأسنِدت إليه هذا اخلاصية»( .)46وهذا ما يقودنا إىل رضورة
تفرد
ضمنًا ُّ
عقد مقارنة بني املركبات اإلضافية من النمط الذي نحن صدده ومركبات صيغ
التفضيل يف العربية؛ وذلك ليتبني لنا وجه االتفاق أو املغايرة الداللية والتداولية بني
االستعاملني .ولنتأمل الرتكيبني اآلتيني:
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أشعر الشعراء
	-فالن
ُ

شاعر الشعراء
	-فالن
ُ

والسؤال هو :ما وجه االختالف بني املقارنة يف الرتكيب األول واملقارنة يف
الرتكيب الثاين؟ يف الرتكيب األول نحن نقارن يف أفضلية القيمة الشعرية ،ويف
الرتكيب الثاين نحن نقارن بني إنجاز شاعر معني وإنجاز غريه من الشعراء .ومن ثم
فاملقارنة األوىل ال تتضمن معنى الصفة املستقرة الثابتة؛ ولذلك قال النحاة إن اسم
«نعت
التفضيل أشب ُه بالفعل من جهة داللته عىل التجدد ومن جهة الوصف به؛ فهو
ٌ
نعت»( .)47أما املقارنة الثانية فهي تتضمن التأكيد عىل إسناد صفة ثابتة
كام أن الفعل ٌ
مستمرة ،فكأهنا (لقب) ٌّ
دال عىل الثبوت.

كثريا من أمثلة هذا املركب اإلضايف ال يمكن
أما وجه االختالف اآلخر فهو أن ً
صياغتها بأسلوب التفضيل :فال يمكن ً
مثل أن نصوغ اسم تفضيل من( :زيد فارس
الفرسان) أو (عني األعيان) ،أو (شيخ الشيوخ)...إلخ.
وبام أن مفهوم (املقارنة) مرتبط بمفهوم (القياس)؛ فإننا نكون اآلن قد وصلنا إىل
أعتاب حماولتنا تقديم تفسري إدراكي هلذا املركب اإلضايف الذي نعاجله.
نحو تفسير إدراكي:

يف بحث بعنوان (االستدالل القيايس بؤرة اإلدراك)( )48يذهب القائمون به ،وهم
ثلة من العلامء االختصاصيني يف جمال دراسة القياس ،إىل أن القياس  analogyطاملا
«سدَ اة اإلدراك
عُدَّ جز ًءا مركز ًيا يف الذكاء واإلدراك  cognitionالبرشيني .وألنه َ
ُ
ولمته»( ،)49وألنه قدرة «فطرية»( ،)50و «وجزء ال يتجزأ من نظام الفرد اللغوي
الدائم
النمو طوال حياته»()51؛ فهو العنرص املهم يف عنارص القدرات اإلدراكية
ِّ
املتنوعة مثل التمكن من التذكر ،والتكيف ،والتعلم ،واملنطق ،واإلبداع ،وحل
املشكالت ،واختاذ القرار ،واحلجاج ،واإلدراك احليس ،والتعميم ،والتنبؤ ،ووضع
املفاهيم...إلخ .ولقد أشار دارسو القياس إىل نقطة مهمة وهي أن «احلجج القياسية
قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة؛ وذلك حسب وثاقة صلة اخلصائص املذكورة
يف املقدمات باخلصيصة املنبثقة يف النتيجة»( .)52وباالعتامد عىل هذه النقطة األخرية
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نقول إن احلجاج عىل ٍ
يقوى بقوة حججه ،ويضعف بضعف حججه .فإذا أردنا
أمر ما َ
ً
مثل أن نحاجج لصالح إثبات (شجاعة زيد) يمكننا إعطاء أحد القياسني اآلتيني:
القياس الثاين

القياس األول

كل الفرسان شجعان

كل الفرسان شجعان
زيد شجاع

إ ًذا زيد فارس من الفرسان

زيدٌ ال مثيل له يف الشجاعة

إ ًذا زيد أشجع من الفرسان

وال شك أن القياس الثاين أقوى يف إثبات شجاعة زيد من القياس األول .وما
تأسيس عالقة (انضواء يف الصفة أو يف الصنف)؛ أي
ذلك إال ألن احلجاج األول هد ُفه
ُ
انضواء زيد حتت مقولة (الفرسان) .فهو إذن ينتمي إىل القياس التصنيفي .أما القياس
الثاين فهدفه تأسيس عالقة (مقارنة يف الصفة) ،واملقارنة ال تقوم إال عند وجود تفاوت
قياس
تناسبي  proportional analogyينظر
يف درجات امتالك الصفة .فهو من ثم ٌ
ّ
إىل التطابقات بني الكائنات الواقعة داخل املجال نفسه .وهذا ما جيعل أحد األنامط
الرئيسة يف املركَّبات اإلضافية التي نعاجلها تنطوي ضمنًا عىل أحكام ِقيمية ،وليس جمرد
أحكام تفضيلية .ويوصلنا هذا التحليل إىل أمهية الفكرتني اللتني طرحهام تراثنا اللغوي
يف حتليل هذا النمط الرئيس:
نفي ُ
القائم يف الفئة املعروفة
يطال املثيل
َ
	-فكرة (نفي املثيل) عن املضاف؛ وهو ٌ
بطرازيتها لتمثيل املقولة املتضمنة يف املضاف إليه،

	-وفكرة (املبالغة) يف إثبات الصفة هلذا املضاف؛ وذلك بالنظر إىل ما أنتجه
الرتكيب من تعديل لدى املتلقي خيص املم ّث َل الطرازي prototypical
 )53(exemplarهلذه املقولة.
فبدون هاتني الفكرتني ال يمكن نسبة املركب إىل داللة حكم القيمة.

وهاتان الفكرتان م ًعا تقتضيان منا أن نستدعي طرح السؤال اآليت :هل يتسق
َ
وعمل الذهن البرشي يف إجراء عملية القياس التي
وجود هذا املركَّب يف اللغة
ذكرناها؟ ولقد أرشنا منذ قليل إىل تعبريات إدراكية تتح َّلق حول فكرة (الطرازية
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 .)prototypicalityواملقصود من ذلك هنا هو نظرية الطراز اإلدراكية Prototype

 Theoryالتي اقرتحتها وطورهتا إلينور روش  E.Roschمنذ سبعينيات القرن
عرفت روش (ال ُّط ُرز) بأنه «التمثيالت اإلدراكية املجردة
امليالدي املايض .ولقد َّ
للمفاهيم» .وهذه التمثيالت للمفاهيم تتجه إىل جتميع املفاهيم املتامثلة أو املتقاربة يف
فئات داللية ،أو مقوالت تصنيفية  .categoriesوتتسم هذه املفاهيم التصنيفية بأن
الواحد منها يضم عنارص غري متكافئة الدرجة؛ فمنها ما هو أقرب لتمثيل خصائص
املفهوم ،ومنها ما يبتعد نسب ًّيا عن التمثيل الدقيق هلذه اخلصائص .وبسبب من
طبيعة املرونة ،وقابلية إعادة التشكل العصبوين يف الدماغ البرشي وظيف ًّيا وبنيو ًّيا
ٌ
إدخال عنارص جديدة
 )54(functional and structural placticityفإنه حيدث
ٌ
تعديل يف مراتب العنارص بالنسبة إىل نموذجية
يف الفئة املفهومية ،وكذلك حيدث
أخريا إخراج عنرص من فئة هذا املفهوم وانتقاله
التمثيل للمفهوم املعني ،أو حيدث ً
إىل فئة مفهومية أخرى .وما ذلك إال لكون طبيعة الفئات التصنيفية يف أدمغتنا «ذات
طبيعة ديناميكية ،ومتثيالهتا تتكيف مع البيئات املتغرية»( .)55ومن ثم فنحن بوصفنا
ٍ
تشغيل دائم آللية دماغية أساسية تسمح لنا بإدراك العامل وتنظيمه
برشا يف حال
ً
والتكيف معه.

وبتطبيق هذه النظرية عىل املركبات اإلضافية التي نعاجلها نقول إن (املضاف
إليه (فيها هو ما يستحث الذاكرة الستدعاء االرتباطات النموذجية اخلاصة بالصفة
املعينة التي يمتلكها املفهوم الذي يمثله هذا املضاف إليه .ومن ثم فعند إضافة
ٍ
ٍ
قياس تفاضيل بني
كرأس هلذا املركب اإلضايف يقوم الذهن بإجراء
املفرد وتبئريه
املضاف واملضاف إليه؛ أي بني ما يعرفه نموذج ًّيا من ُ
قبل عن خصائص الصنف
املضاف إليه ،وهذا الوافد اجلديد (املضاف) الذي يفوق يف
املقويل التي يمثلها
ُ
متثيله هلذه اخلصائص َ
متثيل هذه الصنف .فـ (املضاف) هو املفهوم اجلديد يف هذا
املوجه
الطرازي املعلوم َس َل ًفا لدي
النمط اإلضايف ،و (املضاف إليه) هو املفهوم
َّ
ّ
إليه القول .وبصياغة جشطالتية أخرى نقول إن املتلقي هلذا املركب اإلضايف يفهم
(املضاف) عىل أرضية (املضاف إليه) .ومن ثم فاملضاف إليه يعمل بوصفه اإلطار
املرجعي  frame of referenceالذي تقاس عليه صفة املضاف .ومن خالل
هذه (القراءة) الذهنية يكتشف املتلقي قصد املرسل من تبئري (املضاف) وتكريس
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أ َم ِام َّيته – باملفهوم اجلشطالتي لألمامية  -foregroundingيف الرتبة ا ُملركبية بام
يؤسس ألماميته يف الصفة اجلامعة بينه وبني املضاف إليه .وكام تقول شازيا أكرب
جيلزاي  Shazia Akbar Ghilzaiيف دراستها املقارنة بني اإلنجليزية واليونانية عن
«أثر العوامل اإلدراكية والنفسية يف التنوع الرتكيبي لإلضافة» فإنه «عندما ي ِ
دخل
ُ
ِ
املعلومات اجلديدة
املفاهيم اجلديدة إىل املخاطب ،فإنه [أي املخاطب] يربط
املتكلم
َ
ُ
()56
باملعلومات السابقة»  .وبناء عىل ذلك فإن تفكيك الذهن لنمط املركب اإلضايف
الذي نعاجله هنا هو أنه يقوم بعملية تعديل ُمل َم ِّثل النموذج الطرازي الذي ِ
يعر ُفه من
واملتضمن يف املقولة التي يشري إليها (املضاف إليه) .وهذا التعديل جيري لصالح
قبل
َّ
تصعيد (أو نقل) نسبة التمثيل النموذجي هلذه اخلصائص إىل (املضاف) ليكون هو
الشارح التايل فإن وضع
الرسم
(املمثل الطرازي اجلديد للمقولة) .وكام يوضح
ُ
ُ
متحصل من قبل يف الذاكرة ،بخصائصه
املفهوم بني معقوفني [ ] يشري إىل أنه مفهوم
َّ
ِ
النموذجية التي تدركها الذاكرة الثقافية اجلمعية .ومع إدراك املتلقي أن املرسل يريد
ِ
رأس
حيصل َح ًل بخصوص مفهوم (املضاف) ،بدليل
جعل هذا املضاف َ
منه أن ّ
ِ
مركز اهليمنة الداللية عىل الصفة املشرتكة مع املضاف
املركب نحو ًّيا؛ ومن ثم جعله َ
إليه ،فإن هذا املتلقي يبدأ – خالل وقت املعاجلة( - processing time )57يف عملية
نقل اخلصائص النموذجية التي يمتلكها املضاف إليه إىل هذا الرأس (املضاف).
واملثال املعطى يف الرسم اآليت هو مركب (فارس الفرسان):
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ِ
طرحه اآلن يف هذه املقاربة هو :هل كل أنامط هذا
وقت
بيد أن أهم سؤال جاء ُ

ذات داللة واحدة يف إقامة هذا الرتاتب الطرازي؟ ولإلجابة عن
املركب اإلضايف ُ

حتصل لدى الباحث من تأمل استقصائه ألمثلة هذا املركب
هذا السؤال نقول إن ما ّ
هو تقسيم أمثلته من وجهة الداللة اإلدراكية الطرازية إىل اخلمسة األنامط اآلتية:
الطرازي ِ
يمي المباشر:
● ●نمط التراتب
ّ
الق ّ

َ
املمثل الطرازي
ويف هذا النمط يتم تصعيدٌ مبارش ألحد أفراد الفئة ليكون هو

النموذجي  prototypical exemplarهلذه الفئة .فنحن مع كل مركب من

مركبات هذا النمط نكون – بلغة املنطق – أمام زمرة  setماصدَ ُقها عد ٌد من العنارص
ٍ
ِ
خاصية جامعة هلذه الزمرة .وحيث إن إدراك التشابه أو االختالف يقوم
املشرتكة يف

عىل قاعدة معاجلة التطابق يف السمة  a feature matching processفإن ذهن
املتلقي هلذا املركب اإلضايف يدرك أن ِ
املرسل يقصد إىل إعطاء رأس املركب قيم ًة

عليا يف امتالك السمة تزيد عام لدى اجلامعة األصلية املم ّثلة لتلك السمة .ويف هذه

احلالة يمكننا أن نسمي هذا النوع من الوصف هبذا النمط من املركب :والوصف

األقىص  .maximativeفعندما نقول ً
مثل (فارس الفرسان) فـ (فارس) = (أحد)
(األح ِدين) الذين هم (الفرسان) .وإذا رمزنا ملجموعة (الفرسان) بالرمز
هؤالء
َ

(ف) ،ولعنارصها بالرموز (ف ،1ف ،2ف )...3فإننا نكون إزاء الرتميز اآليت:
مصممة عىل اإلدراك
ف= { ف ،1ف ،2ف .}...3ولكن ألن طبيعة التفكري البرشي
َّ

(الطرز) هي
التدرجي وليس املعياري  ،)58(graded rather than criterialوألن
ُ

األساس للتدرجية  )59(prototypes as a basis for gradabilityالتي تَظهر يف

الرتكيبات املقارنة والتفضيلية حيث تدل عىل خاصية مشرتكة بدرجات متفاوتة بني

غريه من
جمموعة عنارص ،فإن أحد هذه العنارص يفوق – يف هذه اخلاصية املشرتكةَ -
العنارص األخرى .لقد أصبح هو املمثل الطرازي لتلك اخلاصية (= الفروسية هنا).

ولو أخذنا مثاالً آخر هو املركب (رس األرسار) :فإن مفهوم (األرسار) يعني
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التكتم عليه
البوح هبا .فإذا وجد منها ما يكون
األمور التي ُيتَكتَّم عليها ،ويمتنع
ُ
ُ

أشدَّ وألزم؛ فيصبح هو الطراز النموذجي الذي يمثل مفهوم األرسار .فالعنارص
املضاف إ ًذا ذو هوية ِ
معتمدة  dependent entityمن ِ
جهة اخلاصية املشرتكة ،وذو
هوية مائزة  distinguishingمن ِ
جهة حجم امتالك اخلاصية أو َقدْ رها أو درجتِها
أو وظيفتها.

واألمثلة املركبية هلذا النمط هي مثل :رس األرسار – فارس ال ُفرسان – َفتى
تيان -شاعر الشعراء -صنْديد الص ِ
ِ
الف ِ
ناديد -مجيلة اجلميالت -سعيد السعداء
َّ
ِ
الفتوح – نوبة الن ِ
ِ
ُّوب –
األعيان – أستاذ األساتذة – فتح
أمرية األمريات – عنيكأس الكؤوس.

الطرازي ِ
يمي المجازي:
● ●نمط التراتب
ّ
الق ّ

ويف هذا النمط يتم التصعيد الطرازي عن طريق قياس جمازي تشبيهي حيث

يستنتج الذهن طرازية (املشبه) بالنسبة إىل فئته من طرازية (املشبه به) بالنسبة إىل

فئته .فعندما يقال ً
مثل( :هذا املالكم هو أسد األسود) فإن الذهن يستنتج الطرازية

النموذجية هلذا املالكم بالنسبة إىل املالكمني عن طريق إجراء قياس عىل طرازية
(أقوى ٍ
أسد ً
متثيل ملفهوم (األسدية) بني األسود األخرى .وعادة ما تكون الصفة/
البؤرة يف اخلصائص الطرازية للمضاف إليه هي الصفة التي يتم نقلها وإسنادها إىل

(املشبه) املراد نعته هبذا املركب اإلضايف .فصفة (الشجاعة) هي الصفة البؤرة يف
األسود ،وهي التي تنقل وتُسنَد إىل (املشبه)؛ فكأن (زيد أسد األسود) = (زيد أشجع

الشجعان).

واألمثلة املركبية هلذا النمط هي مثل :قمر األقامر – شمس الشموس -بدر البدور
حور -زهرة الزهور – َأسد األُ ِ
النجوم أو نجمة النجومَ -بحر ال ُب ِ
ِ
– نجم
سودَ -ليث
يوث – سعد الس ِ
ال ُل ِ
املصطلحي الفلكي) -نَحس
عود (باالستعامل التشبيهي وليس
ّ
ُّ
َ
ِ
املصطلحي الفلكي).
ُّحوس (باالستعامل التشبيهي وليس
الن
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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الطرازي الوظيفي:
● ●نمط التراتب
ّ

ويف هذا النمط يتم( )60التصعيد الطرازي ليس بقصد تفضيل أحد عنارص الفئة

مبالغة أو استعظا ًما عىل حد تعبري القدماء ،وإنام للداللة عىل وضعية وظيفية ،أو رتبة

سياسية ،أو مهنية ،أعىل يف التدرج اهلرمي من الوظائف األخرى الواقعة يف جماهلا.
ولذلك ما يصح هو أن ن َُس ّمي الوصف هبذا النمط الفرعي من املركب اإلضايف بـ
مي  .)scalarفعندما نقول ً
مثل إن (القايض عبد اجلبار كان قايض
الس َّل ّ
( الوصف ُّ

القضاة) فهذا جمرد إخبار تقريري ال حيمل أي حكم قيمة .وإنام حيدد املوقع اإلداري

للموصوف هبذا الوصف؛ فهو يشغل درجة تعلو غريه من القضاة .وترد يف كتاب
(مرآة الزمان يف تاريخ األعيان) العبارة اآلتية (فبعث اخلليف ُة َ
شيخ الشيوخِ عبدَ

َ
السلطان بالرحيل) .ومن الواضح أن املقصد هنا هو حتديد وظيفة
الرحيم يأمر

مدحا أو ذ ًّما ،وإنام إيراد معلومة عن الرتبة الطرازية
هذا الشيخ؛ فال تفضيل هنا ً

التصنيفية .ومع ذلك يالحظ أن هذه املجموعة منها ما قد ُيستخدّ م أحيانًا استخدا ًما

جماز ًّيا؛ فتدخل يف هذه احلالة يف النمط الثاين الذي ذكرناه من قبل .ففي املركب (أمري
األمراء) ً
مثل – حني يراد به الداللة غري الوظيفية التي نعرفها يف النظام اإلداري
شخصا آخر عىل سبيل املدح فيقول له ً
مثل (أنت أمري
شخص
العبايس -قد يش ّبه به
ً
ٌ

األمراء يف أدبك وأخالقك).

واألمثلة املركبية هلذا النمط هي مثل :قايض القضاة  -شيخ املشايخ  -إمام األئمة

 -أمري األمراء.

الطرازي الميتافيزيقي:
● ●نمط التراتب
ّ

ويف هذا النمط يتم التصعيد الطرازي ليس بقصد املقارنة التفضيلية ،وإنام إلثبات

املغايرة واالنفراد بخاصية معينة .فاملركب (ملك امللوك) ً
مثل – عندما يستخدم يف

سياقات اخلطاب الديني – توصف به الذات اإلهلية للداللة عىل امتالك اهلل تعاىل
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السلطة املطلقة التي تعلو كل سلطة .وهو يف ذلك مثل املركبني (رب األرباب) و (إله

اآلهلة) .وهذان املركبان يف العربية يامثالن املركبني اإلضافيني اللذين نجدمها ً
مثل يف
اللغة العربية( :נסיך הנסיכים) بمعنى (أمري األمراء) ،و אלוהי האלים بمعنى (إله
اآلهلة) ،ومها مركبان ُيطلقان عىل اهلل تعاىل؛ و ُيرتمجان إىل اإلنجليزية بـ ـ(Prince of

 )Princesو ( .)Lord of lordsوهذا الوجود املتشابه يف اللغات يشري إىل أن هذا

النوع من املركب اإلضايف الذي يضاف فيه املفرد إىل مجعه إنام هو ظاهرة قائمة يف
اللغات اإلنسانية استجاب ًة ملطلب أداء وظيفة داللية بالنسبة إىل اإلدراك اإلنساين.

واألمثلة املركبية هلذا النمط هي مثل :إله اآلهلة  -روح األرواح  -نور األنوار-

قدس األقداس  -جنة اجلنات

الطرازي المصطلحي
● ●نمط التراتب
ّ

أيضا ليس بقصد املقارنة التفضيلية،
ويف هذا النمط يتم التصعيد الطرازي ً

وإنام إلثبات عموم املضاف لكل ما ينضوي حتت اسم (املضاف إليه) .فالطرازية

هنا هي طرازية (العموم) .ويمكن القول هنا إن اجتاه املركب اإلضايف ال حييل إىل

حكم قيمة داخل ذهن املرسل ،وإنام إىل عملية ذهنية تصنيفية لعالقات مفهومية بني
أفراد جمموعة مصطلحية معينةً .
فمثل املركب (جنس األجناس) يطلق عىل (جنس)

ٌ
ً
(فمثل :جنس (اجلوهر) ،يعلو جنس
شامل جلميع األجناس املنضوية حتته
هو

(اجلسم) ،الذي يعلو جنس (السائل) ،الذي يعلو جنس (املاء)) :فـ ـ(اجلوهر) هو
جنس أجناس (اجلسم) و (السائل) و (املاء).

واألمثلة املركبية هلذا النمط هي مثل :جنس األجناس  -نوع األنواع  -حقيقة
احلقائق ،سعد السعود (= ِ
منزل فلكي)(.)61
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الخالصة:

يف حمصلة هذه املداخلة يمكن إجياز ما توصلنا إليه يف النقاط اآلتية:
 -1إثبات أن ظاهرة إضافة املفرد إىل مجعه ظاهرة شائعة عرب تاريخ استعامالت

ونثرا ،ويف عناوين الكتب ويف املصطلحات.
شعرا ً
اللغة العربية ً

 -2إثبات أن علامء الرتاث ،وابن عاشور يف العرص احلديث ،قد التفتوا إىل

تفسريا هلا.
مركبات اإلضافة يف هذه الظاهرة وقدموا مفهوم (املبالغة)
ً

 -3تقديم معاجلة جديدة للظاهرة باستثامر معطيات نظرية النموذج الطرازي يف
اإلدراكيات.

 -4اخلروج بتقسيم داليل /تداويل غري مسبوق ألنواع مركبات الظاهرة؛ حيث

بلغت أنامطها مخسة أنامط هي:

ِ
يمي املبارش
أ .نمط الرتاتب الطرازي الق ّ

ب .نمط الرتاتب الطرازي ِ
القيمي املجازي
ّ

الطرازي امليتافيزيقي
ج .نمط الرتاتب
ّ
الطرازي الوظيفي
د .نمط الرتاتب
ّ
الطرازي املصطلحي
ه .نمط الرتاتب
ّ

ٍ
قصور واضح يف املعاجلة
وعىل ضوء هذه النتائج فقد برهنت املداخلة عىل

املجمعية للظاهرة من ثالث جهات :جهة النظر إليها يف سياق االستعامل العريب،
وجهة النظر إىل معاجلة علامء الرتاث هلا ،وجهة استثامر النظر اللساين احلديث يف

تفسريها.
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الهوامش

1 .1أتقدم بكل الشكر والتقدير ألستاذنا العامل اللساين الكبري الدكتور سعد
مصلوح عىل جتشمه قراءة هذه املقالة ،وعىل توجيهاته باستدراكاته القيمة.
وكذلك أتوجه بالعرفان والتقدير ألخي الدكتور حافظ إسامعيل علوي ،وهو
املربز يف جهوده اللسانية املرموقة ،وقد كان له تسديداته املوجهة واملصححة.
وبطبيعة احلال فإنني املسؤول الوحيد عن أي أخطاء أو قصور يف املقالة.

2 .2يف كل أمثلة األبيات الشعرية اآلتية اعتمدنا عىل ورودها إما يف :موسوعة
الشعر العريب .اإلصدار األول 2009م  -مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم،
أو يف :املوسوعة الشعرية .املجمع الثقايف (أبو ظبي) (2003-1997م) .ويف
نص عىل ذلك.
حال االعتامد عىل مصدر آخر فس ُي ّ
3 .3ديوان مهلهل بن ربيعة .ص  .101رشح وتقديم طالل حرب .الدار العاملية
(ب.ب)
4 .4يف الضبط النحوي لنص هذه القصيدة ما حيتاج إىل إعادة نظر وتدقيق.

5 .5عبد الرمحن الرقوقي :رشح ديوان املتنبي .ص .708مؤسسة هنداوي،
2014م .ويقول العكربي (ديوان أيب الطيب املتنبي برشح أيب البقاء العكربي
املسمى بالتبيان يف رشح الديوان .حتقيق مصطفى السقا +خ -دار املعرفة-
أوري
بريوت)« :211/2يقول :أنت بحر البحور وملك ملوك األرض ،وال ّ
أي أسرت قويل ،وال أستثني من امللوك ملكًا ،و ُيروى :بدر البدور».

6 .6وهنا يمكن القول إن هذه املجاورة قد تعدّ ظاهرة أسلوبية حمايثة هلذا النمط
من اإلضافة .وتستحق هذه املسألة دراسة مستقلة ،وبخاصة ما يتعلق منها بام
املحولة كتلك التي نجدها عند ابن الرومي؛ يف البيت اآليت:
أسميه اإلضافة
ّ
شمس ُزهر الشموس يا قمر الـ
يا
َ

الز َه ِر
أقامر حسن ًا يا زهرة ُّ

ِ
الزهر) فإننا
(ياشمس
حمول عن
الشموس ُّ
َ
حيث إننا إذا أدركنا أن الرتكيب َّ
نكون إزاء ثالثة ُمركَّبات إضافية يف البيت الواحد .وتلك املالحظة تتسق
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وقول ابن مالك يف حتليل املركب اإلضايف ِ
َ
(كرام الناس) يف البيت:
ِ
إنا ُمَي ِ
ِ
الناس فا ْدعينا
سقيت كرا َم
وإن
وك يا سلمى فح ّيينا
ُّ
ِ
الناس الكرا َم ،ثم قدم الصفة وجعلها
سقيت
عندما قال إن األصل هو «وإن
َ
نو ًعا مضا ًفا إىل اجلنس» .انظر :ابن مالك :رشح التسهيل .ج .231/3حتقيق د.
عبد الرمحن السيد & د .حممد بدوي املختون .هجر للطباعة والنرش والتوزيع،
ط1999 ،1م

7 .7ابن قتيبة :كتاب األنواء يف مواسم العرب .حيدرآباد1956 ،م ،ص79-78
8 .8السابق نفسه ،ص79

9 .9ابن محدون :التذكرة احلمدونية .حتقيق إحسان عباس ،وبكر عباس .دار
صادر-بريوت-ط1996-1م.
1010طاهر سليامن محودة :جالل الدين السيوطي :عرصه وحياته وآثاره وجهوده
يف الدرس اللغوي .املكتب اإلسالمي-بريوت1989-م ،ص 62ومواضع
أخرى .ويالحظ عدم دقة سنة الوقف بالنسبة إىل سنة وفاة صالح الدين.
1111ومن ثم هناك موقع إسالمي صويف عىل الشابكة باسم (موقع شمس
الشموس).

1212انظر :أبو العباس أمحد اهليتمي :اإلجازة البالغة .حتقيق حسني حسن كريم.
ص( 318هامش رقم  ،)9دار الكتب العلمية-بريوت2020-م

1313عبد القادر العيدروس :النور السافر يف أخبار القرن العارش .حتقيق أمحد حالو
وآخرين .دار صادر-بريوت-ط2001 ،1م ،ص124
1414أمحد بن عيل بن يوسف البوين :شمس املعارف الكربى .ص .163مكتبة
مجهورية مرص-القاهرة( .ب.ت).
1515انظر :حلمي النمنم :األزهر :الشيخ واملشيخة .مكتبة مدبويل2012-م

1616حممد حسنني خملوف العدوي املالكي :احلاشية الثانية عىل اجلواهر املنتظامت
يف عقود املقوالت .ص .3دار الكتب العلمية-بريوت2016-م
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1717ابن اجلوزي :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .ج .321/6حتقيق حممد عبد
القادر عطا & مصطفى عبد القادر عطا .دار الكتب العلمية-بريوت

1818أبو زيد القريش :مجهرة أشعار العرب .ص .68حتقيق عيل حممد البجاوي.
هنضة مرص1981-م.

1919حميي الدين بن عريب :إنشاء الدوائر .ص .16مكتبة الثقافة الدينية-القاهرة
 1998وانظر حول هذا املصطلح عند ابن عريب :حممد الصالح الضاوي :أوىل
احلقائق الوجودية الكربى (أين وجد هذا العامل؟ وكيف؟ ومم؟) :الفصل
الثاين وعنوانه (حقيقة احلقائق) .دار الكتب العلمية-بريوت2016 -م
2020د .مهدي فضل اهلل :رشح الشمسية يف القواعد املنطقية .ص .63املركز الثقايف
العريب-بريوت.
2121السابق نفسه ،ص 210

2222راجع :د .حممد عصام شبارو :قايض القضاة يف اإلسالم .دار النهضة العربية.
بريوت ،ط1992 ،2م.

2323ابن خلكان :وفيات األعيان .207/5 .حتقيق د .يوسف عيل طويل & مريم
قاسم طويل .دار الكتب العلمية-بريوت.

2424هاشم حيي املالخ :طبيعة الدولة اإلسالمية :دراسات تارخيية يف املفهوم
والنظم واإلدارة .ص .162دار الكتب العلمية-بريوت2009-م .وانظر:
حسام الدين السامرائي :املؤسسات اإلدارية يف الدولة العباسية( ،فرتة أمراء
األمراء) -80-68دار الفكر العريب1403-هـ.

2525ابن اخلطيب :الفرقان يف تدوين القرآن .ص .235دار الكتب العلمية1993 ،
2626يراجع تفسري اآلية رقم ( )42من سورة فاطر يف :حممد الطاهر بن عاشور:
أضفت
تفسري التحرير والتنوير .الدار التونسية للنرش جملد  .332/22وقد
ُ
هذه الزيادة بني معقوفني ألن (إحدى) يف (إحدى األمم) مضافة ومع ذلك ال
تؤدي داللة االستعظام؛ إلن إضافتها تلك لغري اسم من لفظها.
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2727السيوطي :املزهر( 249-246/2 ،سبق ذكره).

2828للتفرقة التي أصبحت الزمة بني (املعجم و (القاموس) انظر :د .حميي الدين
حمسب :نقل املصطلح اللساين .دار اهلدى-القاهرة2001-م
2929ابن منظور :لسان العرب (أحد) .ط .دار املعارف1979-م

3030الفريوزآبادي :القاموس املحيط (أحد) .مؤسسة الرسالة-ط1987-2م.

3131الزبيدي :تاج العروس ج(/7أحد) ،حتقيق عبد السالم هارون ،الكويت
(وزارة اإلرشاد واألنباء) ،طبعة ثانية مصورة1994 ،م
3232ابن مالك :تسهيل الفوائد وتكميل املقصد .ص .118حتقيق حممد كامل
بركات .دار الكتاب العريب1967-م

3333يقول بعضهم إن (الدهارير) مجع ال واحد له من لفظه ،ولكن ان منظور يقول
يف لسان العرب «وواحد الدهارير دهر عىل غري قياس ..فكأهنا مجع دهرور أو
دهرار».
3434ابن منظور :لسان العرب (دهر)

3535ابن عباد :املحيط يف اللغة .حتقيق حممد حسن آل ياسني( .أحد) -183/3عامل
الكتب-بريوت-ط1994-1م .وهذا التفسري ملركب (أحد األحدين) يتسق
ّ
السورة التي
والرواية اآلتية عن الوليد بن عبد امللك:
«وصل يو ًما الغدا َة فقرأ ُّ
ِ
القاض َية[ ،أي قرأ بضمة عىل تاء ليتها]
تُذكر فيها احلا ّقة فقال :يا ليتُها كانت
ِ
فبل َغ ْت عمر بن ِ
عبد العزيز فقال :أ َما إنّه ْ
إن كان قاهلا إنّه َلَ َحدُ األَ َحدين»؛ أي
َ َ
داهية من الدواهي .انظر :اجلاحظ :البيان والتبيني .حتقيق عبد السالم هارون،
-205/2اخلانجي ،القاهرة-ط1998-7م

3636ابن مالك :تسهيل الفوائد .سبق ذكره ،ص156

3737السيوطي :املزهر يف علوم اللغة -247/2 .حتقيق حممد أمحد جاد املوىل +خ –
منشورات املكتبة العرصية – بريوت 1986
Kreuz, R.J. et al. (1996). “Figurative Language Occurrence3838
45
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and Co-occurrence in Contemporary Literature”, p. 91, in:
R.J. Kreuz and M.S. MacNealy (eds.) Empirical Approaches
to Literature and Aesthetics. Norwood, NJ: Ablex Publishing
.97-Corporation: 83

3939انظر :عايل رسحان القريش :املبالغة يف البالغة العربية :تارخيها وصورها.
(رسالة ماجستري خمطوطة) يف كلية اللغة العربية -جامعة أم القرى1982 -م.
وهي منشورة عىل الشبكة.
4040ابن قتيبة :تأويل مشكل القرآن .ص  .168رشحه ونرشه السيد أمحد صقر –

ط -2دار الرتاث -القاهرة1973 .

4141األمثلة التي سقناها حتى اآلن للمركب الذي نحن صدده تصب يف التقييم
اإلجيايب ،أما أمثلة التقييم السلبي فكقول أحدهم يف وصف آخر عىل أحد
ُ
وتعيس التعساء» (انظر:
وبائس البؤساء
«جاهل اجلهالء
مواقع الشبكة إنه
ُ
ُ
 ،)https://www.babnet.net/cadredetail-124753.aspويمكن أن
يعدَّ من الداللة السلبية قول الشاعر ابن شلبون (ت 639هـ):
خطب اخلطوب دها العال َء ُمصا ُب ُه
ُ

بدمعك أن َّ
َ
يقل َمصا ُب ُه
َف ْار َبأ

4242عايل رسحان القريش ،سبق ذكره ،ص15

4343هذا هو مفهوم (املبالغة) عند أيب هالل العسكري؛ انظر :أبو هالل العسكري:
الصناعتني .ص ،365حتقيق حممد عيل البجاوي & حممد أبو الفضل إبراهيم.
ط ،1952 ،1دار إحياء الكتب العربية (اعيسى البايب احللبي ورشكاه)

 )44(4444هذا هو مفهوم (املبالغة) عند الرماين؛ انظر :أبو عيسى الرماين :النكت
يف إعجاز القرآن .ص ،104ضمن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن .حتقيق
حممد خلف اهلل أمحد & حممد زغلول سالم .دار املعارف بمرص ،ط1976 ،3م.

4545ديوان البحرتي .حتقيق حسن كامل الصرييف .ص .647-646دار املعارف
بمرص – ط ،3املجلد الثاين
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Penka Stateva (2004): Presuppositions in Superlatives. PDF4646
at: www. Researchgate.net

 القاهرة،3 ط،311/3  حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة. املقتضب:املربد4747
م1994
Helmar Gust et al (2008): Analogical Reasoning: A Core of4848
Cognition. PDF at: www.researchgate.net

:هذا هو عنوان بحث رايمو أنتيلال4949
Raimo Anttila (2017): Analogy: The Warp and Woof of Cognition”
in: Brain D. Joseph & Richard D. Janda (eds.): The ,440-p. 425
.Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing Ltd

.Ibid5050
Jim Blevins and Juliette Blevins: Introduction: Analogy5151
in Grammar. In: James P. Blevins & Juliette Blevins (eds.),
Analogy in grammar. Form and acquisition. Oxford: Oxford
:University Press, 2009. At
/10 /http://julietteblevins.ws.gc.cuny.edu/files/2016
.Blevins2009a-AnalogyinGrammar.pdf
Paul Thagard & Cameron Shelley (2001): “Emotional5252
Analogies and Analogical Inference”. In: D. Gentner
& K. H. Holyoak & B. K. Kokinov (Eds.), The analogical
.)362-mind: Perspectives from cognitive science (pp. 335
.Cambridge, MA: MIT Press

سنعود يف موضع قادم إلعطاء نبذة عن النظرية الطرازية يف اللسانيات5353
.اإلدراكية
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:انظر5454
Bruno Will et al (2008):The Concept of Brain Plasticity—
Paillard’s Systemic Analysis and Emphasis on Structure and
Function. In: Behavioural Brain Research, (2008), doi:10.1016/j.
bbr.2007.11.008. pdf at: www.neurotech.org.nz › publications
Lea Frermann (2017): Bayesian Models of Category5555
Acquisition and Meaning Development. University of
:Edinburgh. PhD, PDF at
www.frermann.de › dataFiles › phd_thesis_leafrermann
Shazia Akbar Ghilzai (2017):The Influence of Cognitive and5656
Psychological Factors on the Syntactic variation of Genitive
Constructions: A comparison of English & Greek Language.
P. 112, In: Perspectives in Language, Linguistics and Media 2
148-(2017) 111

ِ ،تتفاوت مدة وقت املعاجلة بحسب بساطة املركب أو تعقيده5757
.وجدَّ ته أو ِقدَ مه
ُ  زيد هو:فمثل لو و َّلدنا مرك ًبا مثل
ً
فهم املركب وقتًا
ُ ممثل املمثلني) سيستغرق
 هل تعني تفوقه عليهم يف قدرة:)أطول بسبب االشرتاك الداليل يف كلمة (ممثل
ٍ  أم تعني النيابة عنهم يف،الفن التمثييل
.يعول عىل السياق
َّ  وهنا.أمر ما
Vyvyan Evans, Benjamin K. Bergen and Jörg Zinken (eds.)5858
(2007): The Cognitive Linguistics Reader. p. 126. Equinox
.Publishing Ltd
Elena Tribushinina (2008): Cognitive Reference Points5959
Semantics Beyond the Prototypes in Adjectives of Space and
Colour. P. 78. Published by LOT, (Doctoral Thesis at Leiden
University), PDF at: www. LOTpublications.nl
48
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ٍ
َ
رأيت أبا
مصدر آخر .ولقد
استعامل الفعل (تم) قبل
بعض املحدَ ثني
ُ
ُ 6060يغ ّلط ُ
األسود الدؤيل يقول:
ِ
َأال َأ ِبلغ َأبا َب ٍ
عم َأخو ا َمل َو َّد ِة َواخلَ ُ
ليل
حر َخلييل
َفن َ
ِ
عروف ُ
فيل
َو َض َّن َع َّيل بِا َمل
بِأن َقد ت ََّم َبعدُ ك ُُم بِنائي

6161داللته الرتاتبية تبدو واضحة عندما نعرف ً
مثل حديث الفلكيني عن (السعود
األربعة) ،وعن أن (املشرتي) هو السعد األكرب ،وأن (الزهرة) تسمى السعد
األصغر...إلخ.
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دور المعنى الداللي-التداولي في تأويل الخطاب النحوي

دور المعنى الداللي-التداولي في تأويل الخطاب
النحوي*

الحريص
أ.د .ناصر بن فرحان
ّ

()1

ملخص البحث

هيدف هذا البحث ،يف تبنيه لفرضيات نظرية التداولية املدجمة ،إىل إعادة قراءة
دور املعنى يف تأويل اخلطاب النحوي وحتديد املوقع اإلعرايب ملكوناته بنا ًء عىل تآزر

نوعني من املعنى يف حتقيق ذلك ،أعني املعنيني الداليل والتداويل .يعتمد األول عىل
املعجم الكامن يف املقدرة اللغوية عند املتكلم بينام يعتمد الثاين عىل معنى ُيستقى

من اجلمل فيام بينها ،ومعنى ُيستقى من اخلطاب الضمني ،اعتام ًدا عىل ما يزودها به

السياق من فرضيات عن قصد املتكلم .وللتدليل عىل هذا التضافر بني املعنيني ،يقدم
ً
موجزا لنامذج من الرتاكيب النحوية التي عولج تأوي ُلها اإلعرايب يف
حتليل
البحث
ً

صدر النظرية النحوية الرتاثية؛ مما يربهن عىل أن الداللة يف بعدها املعجمي ليست،
دو ًما ،كافية لتفسري الرتكيب النحوي ،وتقديم تأويل يكشف عن عالئقه ومكوناته؛

ألن املواقف اللغوية تؤثر يف خيارات املتكلم.

الكلمات المفاتيح :نظرية التداولية املدجمة ،اخلطاب النحوي ،املعنى الداليل،
املعنى التداويل ،اخلطاب الضمني ،النظرية النحوية الرتاثية ،السياق ،املوقف.
 -1أستاذ اللسانيات ،قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية ،جامعة القصيم.
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Abstract
The Semantics-Pragmatics Interface Role in the Interpretation of Syntactic Discourse
Within the framework of integrated pragmatics, this paper aims to reread the role of meaning in the interpretation
of Syntactic Discourse by examining two types of meanings:
(i) the semantic meaning and (ii) the pragmatic meaning. The
first one depends on the linguistic competence of the speaker while the second on the meaning derived from the implicit discourse, depending on the assumptions provided by the
context about the speaker’s intention. To this end, the paper
analyses a number of syntactic constructions that were considered by the Arabic grammatical tradition in order to provide evidence indicating that the sematic meaning is not always enough in the interpretation of syntactic constructions
because the situation affects the speaker’s choices, thus giving a significant role to the pragmatic meaning in the interpretation of syntactic discourse.
Key words: Integrated pragmatics, syntactic discourse, semantic meaning, pragmatic meaning, implicit discourse, the
Arabic grammatical tradition, context, situation.
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العدد 11

دور المعنى الداللي-التداولي في تأويل الخطاب النحوي

 .1المقدمة

منذ أن أدخل أنسكومرب  Anscombreوديكرو  Ducrotيف نظريتهام ،التي
َ
املكون التداويل إىل جانب
ُعرفت بـ(التداولية املدجمة،) Integrated Pragmatics
املكون الداليل يف عملية تأويل اخلطاب ،أصبح ينظر إىل املعنى اللغوي بوصفه خلي ًطا
من «االصطالح والقصد» ،وذلك عرب افرتاض أن عملية تأويل امللفوظ تنطلق من
التسليم بأن املتكلم يعرب عن أفعال كالمية رصحية وحرفية ،أما املعاين األخرى املتعلقة
املرصح هبا دون أن تُلغيها .ووف ًقا هلذه
بمعنى امللفوظ فإهنا تنضاف إىل املعاين احلرفية ّ
العالقة التعالقية ،فإن املخاطب يصل إىل مقاصد املتكلم speaker’s intentions
انطال ًقا من داللة اجلملة امللفوظ هبا إىل معنى القول (املعنى التداويل) من منطلقات
سياقية ،ومعرفة مشرتكة بينه وبني املتكلم ،ومن العرف  conventionالذي ُيشكّل
منهل اخلطاب عند املتخاطبني املنتمني إىل فئة اجتامعية معينة.

هيدف البحث احلايل إىل توظيف فرضية التعالق بني املكونني الداليل والتداويل
يف الكشف عن دور هذه العالقة يف تأويل اخلطاب النحوي والكشف عن العالئق
اإلعرابية التي جتعل من تأويله ال يقف عند حد الداللة املعجمية لأللفاظ ،بل يتعدى
ذلك إىل دور عالقة املقام ومقاصد املتكلم وطبيعة املظاهر الضمنية للمعنى وغريها
من املفاهيم املرتبطة بالظواهر املعتاد إسناد وصفها للمكون التداويل .وللتدليل عىل
دور هذه العالقة التعالقية يف تأويل اخلطاب النحوي وإزالة لبسه ،حيلل البحث عد ًدا
من الرتاكيب النحوية الواردة يف كتاب سيبويه التي ال يمكن فهم تأويلها النحوي
(اإلعرايب) إال يف ضوء هذه العالقة التعالقية بني املعنيني الداليل والتداويل .ويف ذلك
داللة عىل إدراك النظرية النحوية الرتاثية يف تارخيها املبكر أمهي َة املكون التداويل وعدم
كفاية املعنى يف بعده املعجمي يف تفسري الرتكيب النحوي وتقديم تأويل يكشف عن
عالئقه ومكوناته ،ور ّبام ،مشكل إعرابه.
ولكي حيقق البحث احلايل أهدافه ،فقد ُقسمت مباحثه إىل أربعة مباحث رئيسة.
يفتتح تلك املباحث املبحث الثاين الذي يتناول  -باختصار -املعنى وتأويل اخلطاب
النحوي يف األدبيات العربية املعارصة .ويناقش املبحث الثالث أسس نظرية التداولية
املدجمة التي ختدم هدف البحث ،ال سيام فكرة متييز «داللة» اجلملة من «معنى» القول،
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ومسلامت النظرية وقوانني اخلطاب .ويلقي املبحث الرابع الضوء عىل نامذج خمترصة
من الرتاكيب النحوية التي عولج تأوي ُلها اإلعرايب اعتام ًدا عىل تضافر املكونني الداليل
والتداويل (يف إنجاز اخلطاب النحوي عرب حتديد اجلمل الكامنة وراء امللفوظات
وأخريا ،تأيت خامتة البحث ،يف املبحث اخلامس ،لتلخص أفكار
القابلة لإلنجاز).
ً
البحث وأهم نتائجه.
 .2المعنى وتأويل الخطاب النحوي في األدبيات العربية المعاصرة

ُّ
جل الدراسات التي تناولت دور املعنى يف تأويل اخلطاب النحوي كانت تقف

عند بعده الداليل مغفل ًة بعده التداويل وتعالقه مع نظريه الداليل .ففي نظر تلك
الدراساتُ ،يعالج علم الداللة معنى اجلملة يف إطار أدنى من اإلشارة إىل املقام ،يف

حني تتوىل التداولية املعنى ضمن إطار املقام املحدد املعامل واملقاصد ،وال تالقي بينهام
يف بنية اخلطاب النحوي .وكأننا بني اجتاهني ينبثق عنهام فرضيتان:

أ .اجتاه يعترب اخلصائص املرتبطة باملقام ظواهر تتعلق باألداء الكالمي.
ب .اجتاه يعترب اخلصائص املستقلة عن املقام تُشكِّل جز ًءا من الكفاية اللغوية
للمتكلم التي هي مكون من مكونات امللكة اللغوية.

إذا أخذنا بفرضية االجتاه األول يصبح من الرضوري وضع نظريتني منفصلتني:
أ .نظرية ختتص بوصف اخلصائص والعالقات الدالليــة الرصف ،باعتبارهــا
كفاية لغوية.
ب .نظرية ختتص بوصف اخلصائص والعالقات املرتبطة باملقام ،باعتبارها أدا ًء
كالم ًيا.

أما إذا أخذنا بفرضية االجتاه الثاين فيصبح من مهام النظرية اللغوية أن تقوم
بتنظيم النحو عىل الشكل الذي جيعله يسع وصف اخلصائص والعالقات املرتبطة
باملعنى سواء استقلت عن السياق أم خضعت له .ومن أبرز تلك الدراسات:
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

دور المعنى الداللي-التداولي في تأويل الخطاب النحوي

 -احلموز ،عبد الفتاح ،القطع نحو ًيا واملعنى.

 بو قرومة ،حكيمة ،التداولية وعالقتها بعلم الداللة والسيميائية. -نحلة ،حممد أمحد ،املباحث التداولية.

 -بوجادي ،خليفة ،يف اللسانيات التداولية.

 -خليل ،خالد ،الدالليات والتداوليات ،عالقة وإشكاليات.

ما يروم إليه البحث احلايل خيتلف عن تلك الدراسات اآلنفة يف كونه يربط بني
املكون الداليل واملكون التداويل يف تأويل اخلطاب النحوي وتفسريه والكشف عن
عالئقه اإلعرابية التي جتعل من تأويله ال يقف عند الداللة املعجمية لأللفاظ بل يتعدى
ذلك إىل دور عالقة املقام ومقاصد املتكلم وطبيعة مظاهر املعنى الضمنية .1والبحث
وفق هذا اهلدف ،يتنزل يف صلب البحث الداليل-التداويل الفلسفي ويتخطى جدلية
الفصل بني علمي الداللة والتداولية إىل التالقي والتصافح بينهام يف تأويل املعنى
وتفسريه .وهذا مسار جديد بدأ يشق طريقه يف الدراسات اللسانية املعارصة ،وهو
2
مسار البحث يف التداخل والتعالق بني مستويات ومكونات التمثيل يف النظام اللغوي
Interfaces in Linguistics

 .3التداولية المدمجة ألنسكومبر وديكرو

3

لن ندخل ،هنا ،يف تفاصيل نظرية التداولية املدجمة ،وإنام سنركز فقط عىل
فرضيتها التي ترى أن ثمة عالقة تعالقية بني املعنيني الداليل والتداويل ،وهي الفكرة
التي يتكئ عليها البحث احلايل يف سبيل تأويل اخلطاب النحوي وبيان عالئقه
اإلعرابية .وهذه العالقة التعالقية هي حمور أفكار نظرية التداولية املدجمة التي جتلت
ابتدا ًء يف أعامل ديكرو التي رأت النور يف سنوات  ،1972و ،1982 ،1980ثم يف
العمل الرائد الذي اشرتك فيه مع أنسكومرب سنة  .4 1983ويبدو تأثري نظرية أفعال
الكالم التي جاء هبا أوستن سنة 1950م5يف أفكار نظرية التداولية املدجمة ،6ال سيام
التصور القائم عىل الفصل بني الداللة وموضوعها معنى اجلملة،
يف تأكيد رفض
ّ
والتداولية وموضوعها استعامل اجلملة يف املقام (أي ،معنى القول) .7فمجال البحث
55
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

يف نظرية التداولية املدجمة هو اجلزء التداويل املدمج يف الداللة ،وموضوعه هو بيان
الداللة التداولية ال اخلربية الوصفية املسجلة يف أبنية اللغة وتوضيح رشوط استعامهلا
املمكن8؛ وذلك ألن غاية هذه النظرية هي البحث عن اجلوانب التداولية داخل
بنية اللغة نفسها ال خارجها بنا ًء عىل « أن اللغة حتقق أعامال لغوية ،وليست وصفا
حلالة األشياء يف الكون ،وهذا يستلزم أن يكون معنى القول صورة عن عملية القول
ال عن الكون» .9وهي ،بسبب هذه النظرة املتفردة للمعنى ،10نظرية بنائية ترفض
املقابلة التقليد ّية بني املعنى املعجمي واملعنى غري املعجمي ،بل مت ّثل اإلشارة إىل إلقاء
سجلة يف بنية اللغة .أما فهم القول فيعتمد
القول خاص ّية مميزة للشفرة اللغوية ُم ّ
مسارات استداللية خاصة بكل لغة معينة ،وهي يف طبيعتها استدالالت حجاجية
تدرجية .كام أهنا ال تقوم عىل رشوط الصدق ،إذ هتدف
غري استنتاجية وذات طبيعة ّ
11
إىل إبراز الفرق بني اللغة الطبيع ّية واللغة الصور ّية  .وهذا يقودنا إىل أمهية التمييز
بني (داللة اجلملة) و(معنى القول) و(إلقاء القول) وفق فلسفة نظرية التداولية
املدجمة ،وهو ما يتناوله املبحث املوايل.
 .1-3الجملة والقول

يرى ديكرو ّ
أن رضورة متييز معنى اجلملة من معنى القول يعد أهم مبادئ نظرية
جمرد تكونه جمموعة من
التداولية املدجمة .فاجلملة ،حسب اصطالح ديكرو ،كيان ّ
ٍ
ٍ
املفردات مركبة وفق قواعد النحو .وأما القول فهو عبارة عن إلقاء (تلفظ) قو ّيل
خمصوص للجملة .كام ينظر ديكرو يف احلالة التي يستحيل فيها أن نستخلص من
تصورها اللسان ّيون ،املعنى الذي نُع ّينه للقول .12يف املقابل،
داللة اجلملة عىل نحو ما ّ
احلريف»ّ .
احلريف عىل ما
وتدل عبارة املعنى
داللة اجلملة يف التقليد اللساين هي «املعنى
ّ
ّ
13
أمرا يمكن
يبقى ثابتًا من اجلملة بني حتقق وآخر  .وهذا يعني أن داللة اجلملة مل تعد ً
قوله ولكنّها باألحرى جمموعة من التعليامت 14متكن ،بالرجوع إىل مقام اخلطاب،
من النفاذ إىل معنى القول .ومن ناحية أخرى ،فإن قصد املتكلم املنشئ للقول مل يعد
معي هو
يتم ّثل يف اإلنتاج اآليل لداللة اجلملة ،ولكن يف أن ُيطلع خماطبه عىل استنتاج ّ
ما يستهدفه حني ينشئ القول.

ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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دور المعنى الداللي-التداولي في تأويل الخطاب النحوي

 .2-3الجملة مقابل القول والداللة مقابل المعنى

البنيوي للتداولية املدجمة إجراء
من الركائز األساسية التي قام عليها التحليل
ّ
تقابل بني اجلملة والقول وصفاهتام (الداللة مقابل املعنى) .15ووفق هذا التقابل،
أساسا ببنيتها الرتكيبية وبداللتها التي ُتتسب عىل أساس داللة
تتحدد اجلملة ،لغو ًياً ،
املكونة هلا .وضمن هذا الفهم ،فإن اجلملة ٌ
كيان جمرد يف حني أن القول كيان
الكلامت ّ
مجل بل يتبادلون ً
تفاعيل تواصيل؛ ألن املتخاطبني ،عند التواصل ،ال ينشئون ً
أقوال.
تتمها املعلومات التي نستخرجها من
ووف ًقا لذلك ،يصبح القول نتاج إلقاء مجلة ما ّ
املقام الذي تُلقى فيه.16

وإن كانت الداللة مرتبطة باجلملة ،فإن القول ال ترتبط به الداللة بل يرتبط
تكوهنا
به املعنى .وينبغي أن تفهم داللة اجلملة هنا عىل أهنا نتاج إرشادات لغوية ّ
املكون اللساين.
التعليامت يف مصطلحات ديكرو كام مر بنا .17وحتتسب بواسطة
ّ
وباملقابل ،فإن معنى القول هو داللة اجلملة مضا ًفا إليها اإلرشادات السياقية
املكون البالغي .وااللتجاء إىل قوانني اخلطاب،
واملقامية التي حتتسب انطال ًقا من ّ
املكون البالغي الذي يوافق ما َينتج عنه معنى القول.18
كام سيأيت ،هو من خصائص ّ
 .3-3مس ّلمات التداولية المدمجة

تدافع نظرية التداولية املدجمة عن األطروحتني التاليتني:19
ُ

وصفي للغة مفاده ّ
أن األقوال
تصور ال
(أ) تكمن األطروحة األوىل يف الدفاع عن ّ
ّ
أعامل؛ أي ً
ال تب ّلغ حاالت أشياء يف الكون (وظيفتها التمثيل ّية) بل تبلغ ً
أعامل لغوية
(من قبيل األمر والوعد والتمنّي واإلخبار واحلجاج).

(ب) أما األطروحة الثانية فهي أطروحة اإلحالة االنعكاسية (أو اإلحالة الذات ّية)
للمعنى وهي ما ُيمكن تلخيصه يف الصيغة التالية :إن معنى القول ما هو إال وصف
لتل ّفظه .20وتأويل هذه الصيغة هو :أن نفهم قوالً ما هو أن نفهم دواعي إلقائه.
فيكون وصف معنى قول ما وص ًفا لنمط العمل الذي ُيفرتض أن ينجزه القول.
ومن هاتني األطروحتني ُبنيت مس ّلامت التداولية املدجمة ،ومن أبرزها:21
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ٌ
(أ) غاية وضع النظام اللغوي هي التواصل باعتبار ّ
مرتبط ارتبا ًطا
أن معنى القول
وثي ًقا بعمل ّية قوله؛ ألن بنية اللغة تعكس عمل ّية إلقاء القول أو تشري إليها.

(ب) ال مت ّثل اللغة جمموعة من اإلمكان ّيات النحوية داخل اجلملة فحسب؛ إذ
توجد رشوط لغوية دقيقة تق ّيد تسلسل األقوال وتعاقبها حتكمه ببنيوية اخلطاب
املثايل التي تضبط حسن ائتالف املتتاليات من اجلمل باالعتامد عىل جمموعة من
القواعد.
(ج) دراسة معنى القول تشمل جانبني مها :داللة اجلملة (املجال اللغوي) ،ومعنى
رضوري ك ّلام
القول (املجال البالغي أو التداويل)؛ ألن التمييز بني الداللة واملعنى
ٌّ
أردنا التمييز داخل عمل ّية بناء املعنى بني دور العنارص اللغو ّية ودور العنارص غري
اللغوية.

(دـ) إلقاء القول (أي ،النشاط الذي يكون وراء إنتاج األقوال) بنية معقدة من
أحداث اخلطاب ذات وظائف خمتلفة.
 .4-3قوانين الخطاب في التداولية المدمجة

كثريا ما سعى ديكرو 22إىل تربير اللجوء إىل قوانني اخلطاب يف إطار التداولية
ً
املدجمة .وارتبط هذا اللجوء باملبدأ العام للتداولية املدجمة الذي يؤكد أن وصف
البالغي .وتكون
واملكون
اللساين
باملكون
قول ما ال يتم إال من خالل بيان صلته
ّ
ّ
ّ
ّ
جمرد يتح ّقق بواسطة
صلته
ّ
باملكون اللساين عرب داللة اجلملة من حيث هي كيان ّ
التارخيي املتم ّثل يف إلقاء القول .أما صلته
القول الذي يم ّثل يف حد ذاته نتيجة احلدث
ّ
باملكون البالغي فتعود إىل مالبسات إلقاء القول التي منها تعرف بالغة معنى القول.
ّ
ٍ
نظري ،ذلك أن تلك
وحينئذ يكون السبب األول الستعامل قوانني اخلطاب ذا طابع
ّ
القوانني هي نتيجة مبارشة للتمييز بني اجلملة والقول؛ أي ،التمييز بني الداللة
واملكون البالغي من جهة أخرى.
املكون اللساين
ّ
واملعنى من جهة ،وبني ّ
وتفهم قوانني اخلطاب يف التداولية املدجمة بكيف ّيتني خمتلفتني( :23أ) إما عىل أساس
املنهجي
أن قوانني اخلطاب تقرن داللة اجلملة بمعنى القول ،وهي هبذا تقوم بالدور
ّ
نفسه للتحويالت التشومسك ّية ،أي أهنا تصلح لتفسري بعض آثار املعنى (ما يقابل
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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األبنية السطح ّية) انطال ًقا من مبادئ غري لغوية ومن الداللة اللغو ّية (ما يقابل األبنية

العميقة) ،24و(ب) إما عىل أساس أن قوانني اخلطاب تقرن املعنى احلريف بالتلميح الذي
املكون
يقصدُ املتك ّلم إبالغه .ويف هذه احلالة ،يكون مدار قوانني اخلطاب معتمدً ا عىل ّ

اللساين.
املكون
البالغي ال عىل ّ
ّ
ّ

 .4تأويل الخطاب النحوي في ضوء تعالق المعنى الداللي-التداولي

علمي الداللة والتداولية علامن يكمل بعضهام اآلخر ،حيث تُعنى الداللة
إن
ْ

بتفسري اجلمل وفق رشوطها وقيودها النظامية ،وحتدد معانيها احلرفية ،واإلشارة إىل

أدنى مقاماهتا ،وتصف الكلامت ومعاين اجلمل ،وتربطها بالصدق والكذب أحيانًا
(وهي يف ذلك تقدم خدمة للنظام اللغوي ،وليس ملقاصد املتكلمني) .يف املقابل،

تعنى التداولية بام وراء ذلك ،فرتبط مقاصد املتكلم بالبحث عن املقام املناسب،
والرشوط التي تضمن نجاح العبارة أو الرشوط التي تسمح بنجاحها ،وال هتتم

بصدقها أو كذهبا؛ ألن مهها هو الربط بني النص وسياقه ،متوخية نوعني من املعاين:

(أ) معنى يؤخذ من اجلمل فيام بينها (جمال علم الداللة) ،و (ب) معنى يؤخذ من
اخلطاب الضمني واملسكوت عنه ،اعتام ًدا عىل ما يزودها به السياق من فرضيات
حول روم املتكلم وقصده.

25

واملتتبع لتأويل اخلطاب النحوي وإشكاليات إعرابه جيده ال ينفك يعتمد عىل

التأويل الداليل-التداويل للمعنى يف الكشف عن العالئق النحوية املنظمة ملكونات

واضحا أتم الوضوح يف البدايات املبكرة للنظرية النحوية
مجله .وقد كان ذلك
ً

كثريا ما يوظف هذا التضافر خاصة يف الرتاكيب املشكلة
الرتاثية .فسيبويه كان ً
اإلعراب أو تلك التي حتمل أكثر من وجه إعرايب .ويقرتح إدريس مقبول اخلطاطة
أدناه 26التي توضح متثيل هذه العالقة التضافرية بني اإلعراب واملستويني الداليل
والتداويل:
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اإلعراب

التداولية

الداللة

بعضا من تلك الرتاكيب يف املباحث الفرعية املوالية.
وسنستعرض ً
ٍ/مسلم وكاف ٌر
مسلم وكافر
مررت برجلين
.1-4
ُ
ٍ
ٌ

ٍ
/مسلم
وكافر
حيلل سيبويه الرتكيب النحوي لـ( :مررت برجلني مسل ٍم
ٌ
وكافر) من خلفية تداولية ُيرتك فيها اخليار للمتكلم ألن خيتار بني حالة اجلر موافقة
ٌ
وكافر» خربين ملبتدأ
«مسلم
للموصوف (الرجلني) ،أو حالة الرفع عىل اعتبار
ٌ
ٌ
حمذوف .وذلك ،كام الحظ سيبويه ،ألن املتكلم حياول أن يستبق السؤال الذي
رض ٍ
مررت؟ أو فام مها؟» .ويف هذا
ب
َ
من املمكن أن املخاطب سيطرحه ،إما «بأي ْ
الصدد نجده يقول« :مررت برجلني مسلم وكافر ،مجعت االسم وفرقت النعت.
وإن شئت كان املسلم والكافر بدالً ،كأنه أجاب من قال :بأي رضب مررت؟ وإن
شاء رفع كأنه أجاب من قال :فام مها؟ فالكالم عىل هذا وإن مل يلفظ به املخاطب؛ ألنه
إنام جيري كالمه عىل قدر مسألتك عنده لو سألته».27
خير مقدم
َ .2-4

يقول سيبويه« :28ومما ينتصب عىل إضامر الفعل املستعمل إظهاره ،أن ترى

خري مقدم ،أما النصب فكأنه املتكلم بناه نحو ًيا عىل
الرجل قد قدم من سفر فتقولَ :
خري مقد ٍم ،وإن مل يسمع منه هذا اللفظ ،فإن قدومه
(قدمت) ،فقال:
قوله
َ
َ
قدمت َ
سوغ املعنى التداويل ،عرب العرف
ورؤيته إياه لغو ًيا بمنزلة قوله:
َ
قدمت» .وقد ّ

 conventionالذي ُيشكّل منهل اخلطاب عند املتخاطبني املنتمني إىل فئة اجتامعية
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معينة ،هذا احلذف؛ لداللة احلال التي نابت مناب ال َّلفظ املحذوف واستلزم منها

معنى اخلرب .وهذا احلذف ،كام يقول السريايف ،29من الباب الذي جيوز إظهار الفعل

فيه وإضامره حلال حارضة وداللة ب ّينة .30ويف تأكيد أمهية تداولية املعنى ،يقول

كارتر 31معل ًقا عىل توجيه سيبويه« :إذ ليس املتكلم هو وحده املنخرط يف نشاط
تعاوين مع املخاطب يف سياق واقعي ،بل إن السياق نفسه يمكن أن يصبح املكون
النشط يف الشكل النحوي للقول».

في» و «بايعته ي ًدا ٍ
بيد»
« .3-4
ُ
كلمته فاه إلى َّ

ومن أوضح األمثلة عىل تضافر املعنى الداليل-التداويل يف تأويل اخلطاب

النحوي ،ما ذكره سيبويه من تأويل للرتكيبني النحويني لـ « كلمتُه فاه إىل َّيف» و
«بايعته يدً ا ٍ
بيد» (أي ،نقدً ا) ،حيث جيب فيهام النصب؛ ألن املعنى املعجمي هنا غري
فورا يف موقع البيع ،وال هيم أكان املخاطب قري ًبا أم بعيدً ا
مراد ،وإنام املراد أنه بايعه ً

(الكتاب بوالق  .)196/1وهنا نلحظ التوجيه التداويل أو (اإلعراب التداويل)32؛
ألن املراد هنا معنى القول ومعنى إلقائه ال معنى اجلملة كام عرضنا له يف حديثنا عن
نظرية التداولية املدجمة .والكتاب ميلء بمثل تعبريات البيوع هذه من مثل( :بعت
مها /قامرته درمه ًا يف درهم /بعته داري ذراع ًا بدرهم/بعت الرب
الشا َء شا ًة ودر ً

قفيزين بدرهم/أخذت زكاة ماله درمه ًا لكل أربعني درمه ًا /وبينت له حسابه باب ًا

باب ًا) وغريها من التعبريات التي توضح أن اليشء وقيمته (أي ،شا ًة ودرمها) جيب أن

يذكرا م ًعا ،وإال فإن املعنى ال يصح من الناحية الفقهية والرشعية .وألمهية تداولية

معنى القول هنا ودوره يف اإلعراب ،يعلق كارتر ً
قائل« :وسيبويه يعني هبذا أن املعنى

معنى عند حذف «القيمة»
ال يصح يف حالة نية العقد بدليل صحة هذه التعبريات
ً

بعت شائي شا ًة شاةً ،بعته داري بذراع ،ولكن
رشيطة انتفاء القصد التعاقدي ،نحوُ :
عند حذف القيم سيظن املخاطب أنك بعت شياهك دفعة واحدة ،وأن الدار كلها
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ذراع ،وهكذا (أي أن املعنى داليل «معجمي» ليس غري)».33
وعن توجيهات سيبويه السابقة ،يعلق كارتر« :34ال يعدو املعنى أن يكون أكثر

من القصد واملراد؛ وهلذا كان الفعل (أراد) ومشتقاته األكثر شيو ًعا يف الكتاب] ...

مما يدلل عىل [ أن سيبويه كان مدركًا متا ًما للفرق بني معنى القول وداللة اجلملة؛ إذ
قد أشار أكثر من مرة إىل (معنى الكالم) ،و(معنى احلديث) اللذين مها جزء ال يتجزأ
من معنى القول ،وليسا جز ًءا من جمموع مفرداته .وكلمة (معنى) تستعمل يف الغالب
وبشكل حرصي للداللة عىل معنى األفعال الكالمية ،وليس عىل داللة الكلامت».

وهذا األمر يكشف لنا مدى تقاطع ذلك مع فرضيات التداولية املدجمة ال سيام يف

متييز بني القول واجلملة واملعنى
مكونات القول الدالل ّية الذي نتج عنه ٌ
متييزها بني ّ

البالغي .وبموجب هذا التمييز ،تكون
واملكون
النحوي
املكون
والداللة وبني
ّ
ّ
ّ
ّ

جمردة ،ويكون املعنى نتاج القول
الداللة ً
نتاجا للجملة باعتبارها وحدة لغو ّية ّ
باعتباره اإلنجاز املقامي للجملة .ويد ّلل هذا التمييز عىل أن سيبويه كان يرى أن

املعنى خليط من االصطالح والقصد .ومن هنا ،ال بد ،عنده ،من إدراك قصد

املتكلم  Speaker’s intentionوما حيمله اخلطاب من معاين ضمنيةimplicit

 . meaningوهذان مصطلحان يكثر دوراهنام يف التداولية املدجمة ،ويرتبطان بداللة

معنى القول وداللة طرق إلقائه .يراد بقصد املتكلم (أو مقاصد املتكلم) املعنى الذي
يريده املتكلم رشيطة أن يريد إحداث تأثري عىل خماطب بعينِه .35يف املقابل ،املعنى

حيا .وقد
الضمني هو كل فرضية نستخلصها من قول مل يقع إبالغه لنا إبال ًغا رص ً

فصل غرايس القول فيه يف نظريته القصدية وبالتحديد عند حديثه عن التضمني
ّ

التخاطبي ( )conversational implicatureعندما أكد أن املعاين الضمنية 36هي

يرصح هبا يف اخلطاب ،مثل االقتضاء واستلزامات املحادثة،
التي تؤدى من دون أن ّ

وتقابلها املعاين الرصحية (األعامل اللغوية «الفعل اللغوي»).
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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 .5الخاتمة

لقد حاول البحث أن يربز ،مستعينًا بفرضيات نظرية التداولية املدجمة ،أمهية

املكون التداويل وعدم كفاية املعنى يف مكونه الداليل (املعجمي) يف تفسري الرتكيب
النحوي وتقديم تأويل يكشف عن عالئقه وإشكاليات إعرابه؛ وذلك ألمهية

املواقف اللغوية (كاملقام وغريه) يف التأثري يف خيارات املتكلم وقصده .وهذا اإلدراك
رشوحا نفسية للخيارات التي
هلذه األمهية هو السبب الذي جعل سيبويه يقدم لنا
ً

تكون يف ذهن املتكلم واملخاطب .وقد جتلت فرضيات التداولية املدجمة ظاهرة يف
حتليل سيبويه وتفسريه لتلك الرتاكيب التي عرض هلا البحث ،ويمكن مالحظة

ذلك يف تركيزه عىل وظيفة النظام اللغوي وهي التواصل عرب اعتبار (أ) معنى القول

مرتب ًطا ارتبا ًطا وثي ًقا بعمل ّية قوله و(ب) العالقات النحوية ليست كافية؛ إذ ال بد من
وأيضا (جـ)
مراعاة أن تق ّيد تسلسل األقوال وتعاقبها حيكمهام بنيوية اخلطاب املثايل ً
جمردة) ومعنى
املعنى يشتمل عىل جانبني مها داللة اجلملة (باعتبارها وحدة لغو ّية ّ

القول (باعتباره اإلنجاز املقامي للجملة) .وهذا يعني أن تأويل معنى القول ،عند

سيبويه ،كام يف إطار التداولية املدجمة ،يتشكل ضمن عالقة تعالقية بني البنية النحوية
وسياق التلفظ ومالبسات القول؛ وذلك ألن البنية النحو ّية للقول ليست بمعزل عن

سياقات تلفظها.

إن هنج سيبويه يف التعامل مع بنية اخلطاب النحوي عرب االتكاء عىل اإلعراب

التداويل ،يؤكد لنا أن ما يزودنا به التأويل الداليل ليس كاف ًيا ،ومن َثم تربز أمهية

التأويل التداويل الذي يمأل ،كام يقول فرانسوا ريكانايت( )37الثغرات التي مل يسدها

التأويل الداليل؛ لنصل إىل قصد املتكلم التواصيل الفاعل يف إنجاز اخلطاب وتأويله.
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 1 .1أشارت بعض الدراسات إىل فكرة العالقة التعالقية بني املعنيني الداليل
والتداويل عىل نحو ما نجد عند فرانسوا ريكانايت يف كتابيه )2016( :فلسفة
اللغة والذهن ،ترمجة :احلسني الزاوي ،و ( )2018املعنى احلريف ،ترمجة أمحد
كروم (ينظر قائمة املراجع).

 2 .2كثرية هي األبحاث اللسانية الغربية يف هذا املوضوع ،ولعل من أهم ما
الضخم الذي نرشته دار أكسفورد الشهرية ضمن سلسلتها
الكتاب
كتب فيه
َ
َ
اللسانية الضخمة:
Interfaces in Linguistics: New Research Perspectives, 2011

وكذلك الكتاب اآلخر الذي نرشته الدار نفسها وحرره جليان رامشاند
وتشارلز ريس) ينظر تفاصيل املرجعني يف قائمة املراجع األجنبية):
Oxford handbook of linguistic interfaces/edited by Gillian

.Ramchand and Charles Reiss, 2007

 3 .3أود أن أشكر هنا مساعدة الباحث األستاذة أروى مشاري الصعب؛
ملسامهتها يف مجع جزء من املادة العلمية للتعريف بنظرية التداولية املدجمة.
 4 .4ينظر قائمة املراجع األجنبية.
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 5 .5فحوى نظرية أفعال الكالم التي جاء هبا أوستن وطورها تلميذه سريل
يتلخص يف أن َّ
كل ملفوظ ينهض عىل نظام شكيل داليل إنجازي تأثريي ،فهو
نشاط مادي نحوي يتوسل بأفعال قولية إىل حتقيق أغراض إنجازية كالطلب
واألمر والوعد ،وغايات تأثريية كالرفض والقبول ،فهو فعل يطمح إىل أن
قسم "أوستني"
يكون فعال تأثري ًّيا ذا تأثري يف املخاطب .ويف ضوء ذلكّ ،
الفعل الكالمي الكامل إىل ثالثة أفعال فرع ّية ،وهي( :أ) فعل القول أو
"الفعل اللغوي" ،و(ب) الفعل املتضمن يف القول ،وهو الفعل اإلنجازي
احلقيقي ،فهو عمل ُينجز بقول ما ،وهذا الصنف من األفعال الكالمية هو
املقصود من النظرية برمتها ،و(جـ) الفعل الناتج عن القول ،وهو األثر الذي
يسببه القول يف املشاعر والفكر ،كاإلقناع والتضليل واإلرشاد والتثبيط.
ولذلك يرى "أوستني" أن الفعل الكالمي الكامل له خصائص ،وهي :أنه
فعل دال ،وأنه فعل إنجازي ،وأنه فعل تأثريي (ينظر يف اجلهاز املفاهيمي
للدرس التداويل املعارص ،مسعود صحراوي ضمن كتاب يف :التداوليات:
علم استعامل اللغة ،تقديم وتنسيق :حافظ إسامعييل علوي ،ص ،62-25
وملزيد تفصيل عن هذه النظرية ومالحمها يف الرتاث اللغوي العريب ينظر
كتابه التداولية عند العلامء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية
يف الرتاث اللساين العريب .هذا وقد ترجم عبد القادر قينيني سنة 1991م
كتاب أوستن إىل العربية( :نظرية أفعال الكالم العامة ،كيف ننجز األشياء
َ
بالكالم) .ونرشته دار أفريقيا الرشق .وقد ترمجت أمرية غنيم كتاب متليذه:
سورل ،جون( :األعامل اللغوية :بحث يف فلسفة اللغة) ونرش عام ،2015
عن املركز الوطني للرتمجة يف تونس .و ُينصح القارئ إذا ما أراد معرفة ضافية
عن هذه النظرية بكتاب شكري املبخوت ( :)2010دائرة األعامل اللغوية،
مراجعات ومقرتحات .وكذلك كتاب حممد الشيباين ( :)2015من قضايا
تصنيف األعامل اللغوية (مرشوع قراءة).

 6 .6ينظر املبخوت ،شكري ،نظرية احلجاج يف اللغة ،ص  .350ويرى املبخوت
أن هذا التأثري غري اخلفي لنظرية أفعال الكالم يف املنطلقات األساس ّية لنظرية
انسكومرب وديكرو ،ال ينفي مت ّيز هذا التيار التداويل بمفاهيم كثرية لعل
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من أمهها فكرة القيد :أي اعتبار اللغة قيدً ا يضبط نسق ترتيب األقوال يف
النصوص إضافة إىل كوهنا احتامالت يف الرتكيب والنظم (املرجع نفسه.
ص.)352 ،

 7 .7يعود التداخل املوجود بني التداولية وعلم الداللة إىل َّ
أن كال منهام يتناول
املعنى ،ولكنهام خيتلفان يف حتديد مستوياته ،ومن الباحثني من يعدّ التداولية
امتدا ًدا لعلم الداللة ،ولعل الفضل الكبري يف التمييز بني هذين العلمني
يعود إىل املحارضات التي ألقاها أوستني ،وفيها م ّيز بينهام من خالل فكرة
املقدرة اللغوية واألداء ،حيث يصنف علامء اللغة ،علم الداللة ضمن
املقدرة اللغوية ،أما التداولية فتصنف ضمن األداء (اإلنجاز) ،وبنا ًء عىل
يعرف رشوط املعنى
ذلك تقوم التداولية عىل التبعية لعلم الداللة الذي ّ
وحقيقتها ،وهتتم التداولية بدراسة هذه الرشوط بربط املعنى باالستخدام،
وحتدّ د ما يسمح بنجاح امللفوظ أو إخفاقه .وعليهَّ ،
فإن املقوالت التداولية
تُبنى عىل املقوالت الداللية ،كام أننا ال يمكن أن نحرص علم الداللة يف
دراسة املعنى بعيدً ا عن املقام؛ فعلم الداللة ُيعالج معنى اجلملة يف إطار أدنى
من اإلشارة إىل املقام ،بينام تتوىل التداولية املعنى ضمن إطار املقام املحدد
املعامل واملقاصد( .بترصف من كتاب :النص والسياق ،استقصاء البحث يف
اخلطاب الداليل والتداويل ،لفان دايك ،ص  .)116-114وللمزيد ،ينظر
كتاب جيوفري ليتش :مبادئ التداولية ،الذي نقله للعربية عبد القادر قنيني،
 .2013وينظر التداولية اليوم ،علم جديد يف التواصل .ترمجة :سيف الدين
دغفوس ،وحممد الشيباين .)2003( ،وكذلك كتاب جورج يول :التداولية،
ترمجة :قيص العتّايب .2010 ،ولتطور األعامل التداولية ينظر الكتاب الذي
ترمجه هشام إبراهيم عبد اهلل اخلليفة ( :)2016نظرية الصلة أو املناسبة يف
التواصل واإلدراك لـ :دان سيرببر ،وديدري ولسون.
 8 .8ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص .170

 9 .9ينظر املبخوت ،شكري ،نظرية احلجاج يف اللغة ،ص .354

البنيوي للغة أن ُأخرجت الظواهر املتع ّلقة بالقول واخلطاب
" 1010من نتائج التصور
ّ
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من ميدان اللسانيات عرب املقابلة بني اللغة والكالم .ذلك أن املقابلة بني اللغة
أن ّ
والكالم تقتيض من ناحية ّ
كل واقعة من وقائع القول أو مرتبطة بإلقائه ال
تتع ّلق باللغة وإنّام بالكالم بام ّ
أن املقابلة بني اللغة والكالم توافق املقابلة بني
النظام واالستعامل .ومن جهة ثانية يفرتض اخلطاب باعتباره حتيينًا لوحدات
لغوية داخل عمل ّية التواصل أن يأخذ املرء بعني االعتبار برامرتات أو مقاييس
خارجة عن اللسان تتفاعل معها الوحدات اللغوية؛ إذ ّ
إن اخلطاب يقتيض أن
الداخيل)"
اللغوي (أو
اللغوي (أو اخلارجي) عىل اجلانب
ُيقدّ م اجلانب غري
ّ
ّ
ّ
(ينظر القاموس املوسوعي للتداولية ،ص .)86

 1111ينظر القاموس املوسوعي للتداولية ،ص  .84ويف رفضها للمقابلة التقليد ّية
بني املعنى املعجمي (الداليل) واملعنى غري املعجمي (التداويل) تدعو نظرية
التداولية املدجمة ،يف دراسة املعنى ،إىل تبني "التداولية الداللية" التي تفرس،
وفق امللفوظ ما تم إنجازه بالكالم ،أي عىل النظرية أن تصف وص ًفا نسق ًّيا
صور التلفظ املنقولة عرب امللفوظ (ديكرو ،القول واملقول ،ص .)171-170

 1212ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص .175-170

 1313ينظر املرجع السابق ،ص  ،100والقاموس املوسوعي للتداولية ،ص
.350

 1414مفهوم التعليامت من مصطلحات ديكرو ،وهو جانب تداويل من التأويل
خمصوص من املعلومات التداولية املش ّفرة لغو ًيا :وهي املعلومة اإلجرائية.
وللمعلومة اإلجرائية خاص ّيتان :إهنا غري صدق ّية (ال تؤثر يف قيمة صدق
تؤول (ينظر
اجلملة) وتتع ّلق بالكيفية التي ينبغي أن تعالج هبا املعلومة حتى َّ
القاموس املوسوعي للتداولية ،ص .)32

 1515ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص  .175-174ويف هذا الصدد ،يوضح كوهي
جمردة ،تشكل ملفو ًظا بحدوثها
كيدا هذا التفريق بقوله :اجلملة وحدة تركيبية ّ
املتفرد يف حلظة معينة ومكان معني .وعليه ،تكون الداللة signification
هي القيمة الداللية للجملة واملعنى  senseللملفوظ (القول) (ينظر بحثه:
تسجيل احلجاج يف اللغة :حالة نظرية الكتل الداللية يف الرابط املثبت يف قائمة
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املراجع العربية)).

 1616ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص .97
 1717ينظر هامش .14

 1818ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص .85

 1919ينظر القاموس املوسوعي للتداولية ،ص .35

 2020ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص  ،187وينظر ديكرو1972 ،يف قائمة
املراجع األجنبية.
 2121ينظر القاموس املوسوعي للتداولية ،ص ( 93بترصف).

 2222ملناقشة مستفيضة عن قوانني اخلطاب يف التداولية املدجمة ينظر الفصل
الذي ترمجه حممد الشيباين وسيف الدين دغفوس بعنوان "قوانني اخلطاب"
لديكرو .ونرش يف كتاب إطالالت عىل النظريات اللسانية والداللية يف
النصف الثاين من القرن العرشين ،ص ص .582-561

 2323ينظر ديكرو ،القول واملقول ،ص  ،105 ،67والقاموس املوسوعي
للتداولية ،ص .231

 2424مصطلحا البنية العميقة والبينة السطحية من أهم مبادئ نظرية النحو
التوليدي يف بداياهتا ويشكالن أهم أسس املكون النحوي الذي يتألف من
املكون األسايس واملكون التحوييل .وحيتوي األول عىل جمموعة قواعد بناء
أو قواعد تكوين ،هبا تتخلق البنى العميقة التي تدخل املكون الداليل ،وتتلقى
التفسري الداليل منه ،ومن ثم حتول إىل بنية سطحية بواسطة املكون التحوييل
والتفسري الفونولوجي بواسطة قواعد املكون الفونولوجي .وعىل
عندما تلتقي
َ
هذا ،نجد أن البنية العميقة هي املسؤولة عن التفسري الداليل للجملة ،بينام البنية
السطحية هي املسؤولة عن التفسري الصويت .وبذلك يكون للبنية العميقة ربط
مزدوج؛ إذ هي مدخل لقواعد التحويل التي تنشئ البنية السطحية ،ومدخل
لقواعد اإلسقاط التي حيصل املرء عند تطبيقها عىل التمثيل الداليل (ينظر
احلر ّيص ،نارص ،اخلاصية النظامية للغة ودورها يف فهم كيف يبدع العقل
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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اللغة ،ص .)913-912

 2525ينظر بوجادي ،خليفة ،اللسانيات التداولية ،ص .30-129

 2626ينظر مقبول ،إدريس ،البعد التداويل عند سيبويه ،ص .250
 2727الكتاب ،بوالق .214/1

 2828الكتاب ،بوالق.136/1 ،

السريايف24 /5 ،
 2929ينظر رشح ِّ

 3030ملزيد من دراسة الرتاكيب اخلاصة بداللة احلال يف كتاب سيبويه ،ينظر
العوادي ،أسعد خلف ،سياق احلال يف كتاب سيبويه دراسة يف النحو
والداللة.
 3131ينظر كارتر  ،2002ص  ،7و ،2007ص ( 30ينظر قائمة املراجع
األجنبية).

 3232هذا املصطلح استعمله إدريس مقبول يف بحثه البعد التداويل عند سيبويه.
ص .249

 3333كارتر ،2007 ،ص  .32 ،31يقول سيبويه (بوالق" :)196:1 .وال جيوز
أن تقول :بعت داري ذرا ًعا ،وأنت تريد بدرهم ،فريى املخاطب أن الدار
كلها ذراع .وال جيوز أن تقول :بعت شائي شاة شاة ،وأنت تريد بدرهم،
فريى املخاطب أنك بعتها األول فاألول عىل الوالء".
 3434كارتر  ،2007ص .38

 3535واالهتامم باملقاصد يعني االهتامم باملتكلم؛ ألنه صاحب الدور الفاعل يف
التواصيل .وما يقصده
تشكيل املعنى يف اخلطاب وفق االستعامل اللساين
ّ
ٍ
أمر مقرون بمقاصده .ويف الوقت نفسه ،يفرتض املتكلم
املتك ِّلم بقولة ما هو ٌ
أن املخا َطب عىل وعي ٍ
مسب ًقا (َّ )Presupposition
كاف بمقاصده؛ ليفهم
القول إبان التلفظ به .ويقع كل هذا يف إطار خلفية مشرتكة بينهام.

َ 3636ق َّس َم غرايس داللة املعنى الضمني املفهوم من اخلطاب قسمني (ينظر
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محادي ،عبده سيد ،االقتضاء العريف والتخاطبي ،ص :)59

أ .تضمني عريف  ،conventional implicatureوهو ما يتضمنه اخلطاب من
ٍ
معان رصفية ونحوية ومعجمية متحصلة من تعالق املفردات ،وال تندرج يف
النسبة اخلارجية التي تشري إليها حتى حتسب من املقول ألنه املعنى الذي يدركه
املتكلم بـ(الكفاية اللغوية) دون أن يكون للعقل أو إلعامل الفكر دور يف ذلك،
فهو الوقوف عند ظاهر النص يف فهم دالالت مستخدمي اللغة والتي تكون
مطابق ًة أللفاظها أو متضمن ًة فيها ،ويتم ّيز هذا النوع من املعنى بعدم انصياعه
لرشوط الصدق وال يتمخض عن معطيات تداولية ،بل إنه يعود إىل املفردات
املعجمية للعرف.

ب .وتضمني ختاطبي  ،conversational implicatureوينقسم نوعني)1( :
التضمني التخاطبي املتعارف أو النموذجي وهو القصد/املعنى الضمني الذي
يصدر نتيجة اللتزام املتكلم بقواعد التخاطب ،و ( )2التضمني التخاطبي
املجازي وهو املعنى الضمني الذي حيصل نتيجة خرم املتكلم إلحدى قواعد
التخاطب أو استغالهلا.
 3737ينظر ريكانايت ،فرانسوا ،املعنى احلريف ،ص .100
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
نظرية النغاكر أنموذجا
ّ
الشرفي1
د .إيمان ّ

الملخص
ّ

أسسه رونالد النغاكـر يف مقاربة ّ
كل من
هذا البحث حماولة الستثامر ما ّ

حروف التّعدية وحروف العطف يف كتابهCognitive grammar: a basic :

 . introductionوقد تط ّلب منّا ذلك إبراز املبادئ واألسس ا ّلتي بنى عليها
عم سبقها من
العرفاين فجعلت من مقاربته
النغاكر مرشو َعه
َ
حروف التّعدية خمتلفة ّ
ّ

قوض امل ْق َولة التّقليد ّية ألقسام الكلم ،وألغى احلـدود ال ّثابتة
مقاربات.
وذكرنا كيف ّ
ْ
بني املقوالت النّحو ّية الكون ّية .وب ّينّا تصنيفه املستنِد إىل مقاييس جديدة .وب ّينّا أيضا

العرفاين وتوصيفاته املفهوم ّية ،أن
كيف استطاع النغاكر ،استنادا إىل منهج النّحو
ّ

ّقليدي والنّظر ّيات ال ّلسان ّية
درس ظاهرة العطف دراس ًة تتجاوز قصور النّحو الت
ّ
َي ُ
غوي
الربط باحلرف ا ّلتي َي ِْرق إنجازها ال ّل ّ
غري العرفان ّية عن تفسري وضع ّيات ّ

القواعدَ  .فتطرقنا إىل ثالث من تلك الوضعيات ْ ِ
مقتح النغاكر يف
ّ
املشكلة وقدّ ْمنا َ َ
ّ

معاجلتها .وقد اتّضح لنا من ّ
أن احلرفْ ،
كل ذلك ّ
جمرد أداة تركيب ّية،
وإن بدا يف ظاهره ّ

ؤوهلا
فإنّه وحدة رمز ّية ختتزل عمل ّيات ذهن ّية عرفان ّية مع ّقدة تنشأ يف ذهن املتك ّلم و ُي ِّ
املتق ّبل.

العرفاين
الكلمات المفاتيح :حروف التّعدية ،حروف العطف ،النحو
ّ
 -1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -جامعة صفاقس ،تونس.
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Abstract
In this paper, we aimed to examine Ronald W. Langacker’s approach to prepositions and coordination conjunctions
through his book “Cognitive grammar: a basic introduction”.
We highlighted the principles and fundamentals of Langacker’s approach that make it different from the previous approaches. We mentioned how he demolished the traditional
categorization of grammatical classes, and removed the fixed
boundaries between the universal grammatical categories.
We have also presented Langacker’s classification based on
new parameters as well as the solutions that he proposed for
some problematic cases of coordination with conjunction. We
concluded that conjunction, even if it looks as a synthetic tool,
is a symbolic unit implying complex mental processes. This
arises in the speaker’s mind and is interpreted by the receiver.
Keywords : prepositions, coordination conjunctions, cognitive grammar
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

مقدمـة
ّ

قد يبدو ّ
ّحوي القديم ،إذ
أن حلروف املعاين العرب ّية مكانة عالية يف الدّ رس الن ّ
وخاصة
كثري من النّحاة القدامى أبوابا من كتبهم ،1وأفر َدها غريهم،
ّ
ّ
خصص هلا ٌ
2
ّ
تنوع
ّوجهات يف ذلك نتيجة ّ
املتأخرون منهم ،بكتاب كامل  .ولقد اختلفت الت ّ
احلرف إعراب ّيا ،ومنهم من قاربه
املنطلقات وزوايا النّظر ،فمن النّحاة من َد َرس
َ
التكيب ّية.
دالل ّيا ،ومنهم من نظر يف خصائصه ّ

توصل بعضهم إىل أنّه يمكن تقسيم حروف املعانـي يف العرب ّية بحسب
ولقد ّ
3
ّحوي ،إىل ثالثة أصناف :
مواضع ورودها يف ّ
التكيب الن ّ
الصدارة فيتصدّ ر االسم أو الفعل أو اجلملة (أي
	-صنف ّأول يرد يف موضع ّ
اإلسناد).

	-وصنف ثان يقع يف موضع التّعدية إذ ُيعدّ ي الفعل ا ّلذي ال يتعدّ ى بنفسه إىل
االسم.

للربط بني املفردات أو ما ّ
حيل
عتمد ّ
	-وصنف ثالثُ ،ت ّثله حروف العطف ،و ُي َ
حم ّلها أو بني اجلمل املستغنية.

سطحي نجده يف ال ّلغة العرب ّية وال نجده يف
تركيبي
األول ،فهو مظهر
الصنف ّ
فأ ّما ّ
ّ
ّ
الصدارة
ال ّلغة اإلنجليز ّية ،وتتح ّقق فيها داللته ببنى تركيب ّية أخرى خمتلفة عن حرف ّ
ُعرف يف
يب .وأ ّما ّ
العر ّ
الصنف ال ّثاين ،فهو شبيه بمجموعة من األدوات النّحو ّية ت َ
سميه
ال ّلغة اإلنجليز ّية بـ « .» prepositionsوأ ّما ّ
الصنف ال ّثالث ،فهو قريب ممّا ُي ّ
اإلنجليـز «.»coordination conjunctions

الرغم من وجود ما يقابل حرف التّعدية وحرف العطف يف ال ّلغات
وعىل ّ
األجنب ّيةّ ،
تقص
يب كان َّ
فإن سعي املحدثني من أهل النّحو العر ّ
موجها أساسا إىل ّ
دالالت حروف املعاين عرب وضع معاجم احلروف واألدوات النّحو ّية .والحظنا،
الصنف
مقابل ذلك ،تقصريهم يف استثامر الدّ راسات النّحو ّية العرفان ّية يف مقاربة هذا ّ
من الكلم .والواقع ّ
أن إنجاز العرفان ّيني يف مبحث احلرف ،سواء كان حرف تعدية أو
حرف عطف ،عىل ٍ
ّقليدي
مه ّية ،4إذ متكّنوا من جتاوز قصور النّحو الت
ّ
قدر عال من األ ّ
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والنّظريات ال ّلسانية السابقـة للعرفانية عن تفسري كثري من ال ّظواهر ا ُمل ِ
شكلـة ا ّلتي
ّ
ّ
ّ ّ
5
العرفاين من شمول
غوي  ،ويعود ذلك إىل ما يتّسم به النّحو
يطرحها اإلنجـاز ال ّل ّ
ّ
وما يقوم عليه من إملام بمختلف اجلوانب املشكّلة للمعنىّ .
ولعل نُدرة تطبيق املنهج
6
والربط باحلرف يف العرب ّية
املهتمة
العرفاين يف الدّ راسات
بظاهرتـي التّعدية باحلرف ّ
ْ
ّ
ّ
ُعرف هبا.
راجعة إىل جـدّ ة البحوث العرفان ّية وق ّلة الدّ راسات العرب ّية ا ّلتي ت ِّ
هنتم بحروف التّعدية وحروف العطف يف العرب ّية انطالقا
ومن هنا ،رأ ْينا أن ّ
من زاوية ٍ
نظر عرفان ّية تستند أساسا إىل ما بناه رونالد النغاكر (Roland W.
 )Langackerيف كتابه.7 Cognitive grammar : a basic introduction

العرفاين؟ وبم مت ّيزت
فام املنطلقات واملبادئ ا ّلتي بنى عليها النغاكر مرشوعـه
ّ
مقاربتـه حروف التّعدية عن النّظر ّيات ال ّلسان ّية ا ّلتي سبقتْه؟ وما خصائص ظاهرة
جتـاوز قصور النّحو
العرفاين
ثم كيف استطاع النّحو
َ
العطف وحروفها من منظاره؟ ّ
ّ
الربط باحلرف ا ّلتي
الت
ّ
ّقليدي والنّظر ّيات ال ّلسان ّية غري العرفان ّية عن تفسري وضع ّيات ّ
ِ
أي مدى يمكن استثامر اإلضافة ا ّلتي أتى هبا
خيرق
ُ
غوي القواعدَ ؟ وإىل ّ
إنجازها ال ّل ّ
الربط العرب ّي ْي؟
النغاكر يف دراسة حرف التّعدية وحرف ّ
ُقسم هذا البحث إىل مرحلة
ويف إطار حماولة اإلجابة عن هذه األسئلة ،رأينا أن ن ّ
العرفاين،
هنتم عىل امتدادها بخصائص التّعدية باحلرف من منظار النّحو
أوىل ّ
ّ
ِ
الربط باحلرف.
ومرحلة ثانية ّ
نخصصها لت َُّبي مقاربة النغاكر لظاهرة ّ
التعدية بالحرف
ّ -1
حوية
 -1ال ّنحو
العرفاني واألقسام ال ّن ّ
ّ

بتمرده عىل ما ساد قبله من نظر ّيات لغو ّية تُسنِد املنزلـة
ُع ِرف النّحو
العرفاين ّ
ّ
ّ
التكيب واجلوانب ّ
أهم
الشكل ّية عىل حساب املعنى والدّ اللة.
األوىل إىل ّ
ولعل ّ
ّحوييل ،فعىل خالف التّوليد ّيني ا ّلذين
ّوليدي الت
تلك النّظر ّيات نظر ّيـة النّحو الت
ّ
ّ
غوي (linguistic
فصلوا بني مستويات تشكّل املعنى وفصلوا أيضا بني املعنى ال ّل ّ
غوي ( ، 8)extralinguistic meaningاتّسم النّحو
 )meaningواملعنى غري ال ّل ّ
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

العرفانـي بكونه نظر ّية دالل ّية شاملة ملختلف املستويات التي تسهم يف بناء املعنى.9
ّ

ُدرس املعاين ال ّلغو ّية باعتبارها
ولقد دعا النغاكر ،كغريه من العرفان ّيني ،إىل أن ت َ
قائمة عىل جمموعـة من العمل ّيات ّ
ّصور ّيـة ،ال باعتبارها موافقة أو
الذهن ّية الت ّ
اخلارجي كام ذهب إىل ذلك
خمالفة حلقيقة أو ملجموعة من احلقائق القائمة يف العامل
ّ
هيتم بال ّطريقة ا ّلتي يلجأ إليها املتك ّل ُم لتشكيل املعنى
التّداول ّييون .فالنّحو
العرفاين ّ
ّ
إن األولويـة ُمسنَدَ ة للعمل ّيات ّ
واملخاطب إلعادة تشكيله ،أي ّ
الذهن ّية ا ّلتي تن ّظم
ُ
املعنى وتصوغه.

ّ
العرفاين ،حسب ما أورد عبد اجل ّبار بن غرب ّية يف كتابه
نحو رونالد النغاكر
إن َ
ّ
العرفاين» ،قد « ُعنـي أساسا بمعاين األبنية ال ّلغو ّيـة ،ا ّلتي ختتلف
«مدخل إىل النّحو
ّ
عن املعاين املعجم ّية دون أن تكون منفصلة عنها .إنّه ُيعنى بال ّطبيعة االصطالح ّيـة
الذهن ّية ،باعتبار ّ
ملجموعة املظاهر ا ّلتي تُشكِّل بنيتنا ّ
أن البناء والتّنظيم يف ال ّلغة ليسا
أعم يستعملها اإلنسان يف خمتلف األنشطة ا ّلتي
إالّ تطبيقا لقدرات وعمل ّيات ذهن ّيـة ّ
يقوم هبا ،وما ال ّلغة إالّ نشاط من تلك األنشطة».10

العرفاين ،تشكّلت مقارب ٌة
ونتيجة هلذه اخلصائص ا ّلتي م ّيزت ت ّيار النّحو
ّ
لألقسام النّحو ّية ( grammatical classesأي ما يوافق تقريبا أقسام الكلم عند
أسس العرفان ّيون تصنيفا جديدا يستند
عم سبقها من مقاربات ،إذ ّ
العرب) خمتلف ٌة ّ
ّقليدي
ترسخ من تقسيم للكلم منذ النّحو الت
ّ
عم ّ
إىل توصيفات ومقاييس خمتلفـة ّ
وصوال إىل النّظر ّيات ال ّلسان ّية والدّ الل ّية احلديثـة .وقد فنّدوا بذلك الفكرة القائلة ّ
إن
ُعرف دالل ّيا ،وس َع ْوا إىل إثبات قابل ّية املقوالت النّحو ّية
األقسام النّحو ّية ال يمكن أن ت َّ
للتّحديد عىل أساس املعنى.
لقد الحظ النغاكر ّ
أن مدلوالت (مدلول  )Predicateالعبارات منقسمة إىل
نوع ْيـن :مدلوالت اسم ّية تعبِّ عنها مقولة االسم ،ومدلوالت عالئق ّية تؤ ّدهيا
مهها مقولـة الفعل .وأشار إىل ّ
ّوعي ال
أن الفارق بني هذ ْين الن ْ
مقوالت متعدّ دة أ ّ
يكمن يف املضمـون كام قد يبدو يف ال ّظاهر ،وإنّام هو كامن يف طريقة التّنظيم ّ
هني
الذ ّ
لذلك املضمون وتشكيله عرفان ّيا .من ذلك مثال ّ
أن االختالف بني االسم ُ
وج»
«خ ُر ٌ
والفعل َ
«خ َر َج» ليس ناجتـا عن تباين يف املضمون الدّ ال ّيل إنّام هو ناتج عن انبناء
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األول عىل مدلول ُي ِربز شيئا ما وانبناء ال ّثاين عىل مدلول ُي ِربز عالقة ما.
ّ

املتص َّور» (Conceived
واستنادا إىل
زوجي من املفاهيم مها مفهوماّ :
«الزمان َ
ْ

ّصور» ( ،)Conceptualization timeومفهوما« :املسح
 )timeو»زمان الت ّ
يل» ( )Summary Scanningو»املسح املتتابع» (Sequential
اإلمجا ّ
صنفي من العالقات .فقد ذكر النغاكر ّ
أن من
 ،)Scanningم ّيز العرفان ّيون بني
ْ
11
عب عنها بالفعل
العالقات ما يكون مقرتنا بزمان ،ويقصد هنا العالقة العمل ّية ا ّلتي ُي ّ
املرصف ،ومنها ما ال يكون مقرتنا بزمان ،ويقصد العالقة الالّعمل ّيات ّيـة 12ا ّلتي ُي َع َّب
ّ
الصفة أو ال ّظرف أو الفعل غري
املرصف ( )infinitiveأو مصدر
عنها باحلرف أو ّ
ّ
الفاعل ّيـة ( )present participleأو مصدر املفعول ّيـة (.)past participle

توصل النغاكـر إىل ّ
املقولتي النّحو ّي ْتي األساس ّي ْتي مها االسم
أن
ثمّ ،
ْ
ومن ّ
فبي تقابل خطاطت ْيهام 13تقابال تا ّما نتيجة اختالف القدرات العرفان ّية
والفعلّ ،
تتأسس عليها ٌّ
كل منهام (التّجميع والتّشييء لالسم ،وإدراك العالقات وتت ّبعها
ا ّلتي ّ
هاتي
املقولتي يف طبيعة املعروض( 14يعرض االسم
ْ
للفعل) .وأشار أيضا إىل تباين ْ
شيئا ،ويعرض الفعل عمل ّية( ،)15ويف درجة البلورة فيهام (تكون بسيطة مع االسم،
تتابعي للفعل).
ومركّبة مع الفعل) ،ويف نمط املسح (مسح جممل لالسم ،ومسح
ّ
ٍ
مقوالت تقليد ّي ًة منها
املتناقضي ،تندرج حاالت وسطى تُطابِق
رفي
ْ
وبني هذ ْين ال ّط ْ
حرف
احلرف (وهو يف العرب ّية كام ذكرنا حرف التّعدية فحسب إذ ال يشمل ذلك
َ
املرصف ومصدر الفاعل ّية
والصفة وال ّظرف والفعل غري
الربط)
الصدارة
َ
ّ
ّ
وحرف ّ
ّ
ومصدر املفعول ّية.
وبذا ،كان تصنيف املقوالت عند النغاكر مستندا إىل العمل ّيات ّ
ّصور ّية
الذهن ّية الت ّ
تدرس
عىل خالف ما كان شائعا يف عدّ ة ت ّيارات لسان ّيـة سبقته أو عارصتـه كانت ُ
ّوليدي) أو عرب ربطها
التكيب ّية (كالنّحو الت
معاين الوحدات ال ّلغو ّية انطالقا من البنية ّ
ّ
اخلارجي والنّظر يف مدى موافقتها له (كالتّداول ّية).
بالعامل
ّ
التعدية
 -2خصائص حرف ّ

ّ
السابقة ،يف مرتبة
إن احلرف (أي حرف التّعدية) عند النغاكر ،كام تب ّينّا يف املرحلة ّ
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

وسطى بني االسم والفعل ألنّه َي ْع ِرض عالقة ال عمليات ّية ،أي ّ
خمتلف
إن معروضه
ٌ
وخمتلف عن معروض الفعل،
االسم شيئا ما،
عن معروض االسم ،إذ َي ْع ِرض
ٌ
ُ
الرغم من ّ
ّ
ويتجل
أن الفعل أيضا يعرض عالقة ،غري ّأنا عالقة عمل ّية.
وذلك عىل ّ
الفارق بني العالقة ا ّلتي يعرضها الفعل والعالقة ا ّلتي يعرضها احلرف فـي أمثلة من
ُ
املضمون
اجلر الدّ ا ّلة عىل التّشبيه .فلهذا احلرف وذلك الفعل
قبيل « ُيشبه» وكاف ّ
نفسه ،ولك ّن االختالف يكمن يف نوع عمل ّية املسح ا ّلتي تفرضها بنية ّ
كـل منهام عىل
ُ
عب عنها الفعل «يشبه» فيناسبها مسح متتابع
املضمون املشرتك .فأ ّما العالقة ا ّلتي ُي ّ
أي اعتبار
الزمان
يف ّ
تصورها دون ّ
اجلر فيشري إىل عالقة يقع ّ
ّ
املتصور ،وأ ّما حرف ّ
للزمان.
ّ

العرفاين مندرجا يف تلك املرتبة الوسطى بني االسم
و ّملا كان احلرف يف النّحو
ّ
املرصف ومصدر
كالصفة وال ّظرف والفعل غري
والفعل مع مقوالت تقليد ّية أخرى ّ
ّ
الفاعل ّية ومصدر املفعول ّية ،م ّيز النغاكر احلرف من بق ّيـة العبارات العالئقـ ّية .فكان
البؤري»
املعتمدة لتوصيف تلك األقسام وتصنيفها مفهوم «املشارك
أهم املفاهيم
ّ
َ
من ّ
ِ
ا ّلذي يكـون « َم ْع َلمـا» ( )Landmarkأو « ُمنتقال» (.)Trajector

لقد ذكر النغاكر أنّه عندما ُت ْع َرض عـالقة ماُ ،يمنَح املشاركون فيهـا درجات
سمـى «املنتقل» ،وهو الوحدة ا ّلتي تنبني عىل
ّ
متنوعة من الربوز .فأبرز املشاركني ُي ّ
أساس كوهنا متموضعة أو م َقـ َّيمة أو موصوفة .ومن زاوية انطباع ّية ،يمكن أن
الرئيس ّية داخل حدود العالقة املعروضة .وكثريا ما
ت َُو َّصف بكوهنا البؤرة (ّ )Focus
سمى هذا اـمشارك « َم ْع َلام».
ُي َعل مشارك آخر بارزا عىل أساس كونه بؤرة ثانو ّية ،و ُي ّ

بؤري واحد ،هو املنتقل ،وليس هلا معلم
الصفات وال ّظروف ،فلها مشارك
ّ
فـأ ّما ّ
َّ
مبأر .وهي خمتلفة يف ما بينها يف طبيعة املعلم يف ّ
الصفات يشء ،وهو
كل منها :هو يف ّ
يف ال ّظروف عالقة.

ـلمه شيئـا؛ بل ّ
إن اخلصيصة
وأ ّما احلرف ،فله مشاركان بؤر ّيان اثنان ،ويكون م ْع ُ
البؤري ليشء ما .ويكون التّعبري عن هذا
املم ِّيزة لقسم احلروف هي منح الربوز
ّ
الصيف) و(عىل ّ
و(بالس ّيارة).
الشاطئ)
املعلم بمفعول احلرف مثل( :يف ّ
ّ
إذن ،أجرى النغاكر تصنيفا للمقوالت النّحو ّية استنادا إلـى مقاييس جديدة
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مت ّثلت يف العمل ّيات ّ
الذهن ّية العرفان ّية ا ّلتي يعتمدها املتك ّلم إلنشاء خطاب والعمل ّيات
ّ
الذهن ّية ا ّلتي يستند إليهـا املتق ّبل لتأويل ذلك اخلطاب ،ولقد أ ّدى ذـك إىل إلغاء
احلدود ال ّثابتة بني تلك املقوالت فانتفت القطيعة يف ما بينها وتأكّد االسرتسال.

ومن مظاهر ذلك االسرتسال ّ
طبيعي ،يف آن واحد،
أن احلرف نفسه جيري ،بشكل
ّ
«الـصفة» حيث يكون منتقله شيئا من قبيل ما حيصل يف( :هناية األسبوع األخري
جمرى
ّ
الصيف) و(األطفال عىل ّ
الشاطئ) و(مسافر بس ّيارة) ،وجمرى «ال ّظرف» حيث
من ّ
و(الرياح قو ّية عىل ّ
الشاطئ) و(سافر
الصيف)
(تزوجا يف ّ
يكون منتقله عالقة كام يفّ :
ّ
التاكب واحدا من األسباب املقوضةِ
ّ
ثمة ،اعترب النغاكر هذا ّ َ
بالس ّيارة) .ومن ّ
ّ
الصفات وال ّظروف واحلروف أقساما متنافية ،وشدّ د
للم ْق َولة التّقليد ّية ا ّلتي جتعل ّ
هنائي ثابت يف املقوالت النّحو ّية الكون ّية .وكان ذلك من
ألي مرسد
عىل أالّ وجود ّ
ّ
أهم نتائج هذه املقاربة العرفان ّية للمقوالت النّحو ّية عموما وحلرف التّعدية بوجه
ّ
الربط؟
ّ
خاص .فام خصائص مقاربته حرف ّ
الربط بالحرف
ّ -2

عرفانية
 -1العطف ظـاهر ًة
ّ

فرعي مل يشغل إالّ صفحات
العطف ( )Coordinationعند النغاكـر مبحث
ّ
قليلة من كتابه ،إذ امتدّ عىل سبع صفحات من مؤ َّلفه يف نسخته اإلنجليز ّية (من
اهتم النغاكر به يف إطار دراسته املركّبات
الصفحة  406إىل ّ
ّ
الصفحة  .)412وقد ّ
املكون ّية .فهو عنده ،كالتّبع ّية ،أسلوب للتّعليق
ميل )Clause
ّ
اجلُ َمل ّية (املركّب اجلُ ّ
تطرق إليه يف إطار دراسته اجلمل املركّبة.
يتح ّقق عربه ترابط تلك املركّبات ،ولذلكّ ،

وقبل إثارة رضوب اإلشكال املتع ّلقة بالعطف ،قدّ م النغاكر تفسريا عرفان ّيا هلذه
ال ّظاهرة ال ّلغو ّية وملا قامت عليه من قواعد تواتر ذكرها عند النّحاة .فقد ُع ِ
ـرف يف
ّقليدي ّ
أن املتعاطفات متساوية يف املنزلة .مل ُينكر النغاكر هذه القاعدة،
النّحو الـت
ّ
عم شاع يف التـ ّيارات النّحو ّية والدّ الل ّية ا ّلتي سبقته ،فقد
ولكنّه فرسها تفسريا خمتلفا ّ
استند يف ذلك إىل التّوصيفات املفهوم ّية العرفان ّية.
ّ
املتعاطـفي يف املنزلة يعني ،حسب ما أورد النغاكر:
إن تساوي
ْ
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

 أن يشارك ّكل واحد منهام مستق ّ
ال عن اآلخر وبنفس املدى يف نفس املجموعة
من العالقات النّحو ّية (كأن ُيدِّ د ّ
كل واحد منهام َم ْعلم الفعل).

 توازهيام دالل ّيا وتشاهبهام تشاهبا جتريد ّيا يف املضمون (كأن يكون ّكل واحد
منهام إسامئ ّيا )nominal( 16تا ّما ويعرض ع ّينة ّ
جمذرة 17من يشء).
جل َم ّيل ا ّلذي حيتوهيام (كأن يكون ّ
لكل واحد
 تشاهبهام يف الربوز داخل املركّب ا ُمن ّ
جل َم ّيل).
ّبي ا ُ
يئي ال ّلذ ْين يعرضاهنام منزلة املع َلم املرك ّ
الش ْ

بمجرد تفسري ال ّظاهرة
العرفاين ،مل يكتف النغاكر
وإلثبات نجاعة النّحو
ّ
ّ
ِ
ال ّلغو ّية ،إنّام قدّ م حاالت من العطف تبدو لدارسها مشكلة إن نُظر إليها يف ضوء
أن ّ
ّقليدي ،وسعى إىل إثبات ّ
احلل يكمن يف االستناد يف مقاربتها إىل املبادئ
النّحو الت
ّ
واملفاهيم العرفانـ ّية.
 -2قضايا العطف

أهم أوجه اإلشكال ا ّلتي ذكرها النغاكر يف:
تتم ّثل ّ

ّ -أوال :اإلشكال ا ّلذي يثريه شـرط التّـوازي

ّقليدي ويف النّظر ّيات ال ّلسان ّية ا ّلتي تويل اجلوانب ّ
الشكل ّية
شاع يف النّحو الت
ّ
التكيب ّية منزلة أوىل ّ
بالضورة ،متوازية نحو ّيا
ّ
أن األبنية املتعاطفة جيب أن تكونّ ،
ودالل ّياّ ،
وأن توازي املتعاطفات نحـو ّيا ينبني عىل متاثل مقوالهتا النّحو ّية .وذلك ما
غوي من قبيل:
ال يتح ّقق ،حسب ما ّبي النغاكـر ،يف كثري من وضع ّيات اإلنجاز ال ّل ّ
 1 .1كان [حزينـا] و[شاعرا باألسـف عىل نفسه].

الت ّدد].
 2 .2أمضت عىل الوثائق [غصبـا] و[بكثري من ّ

ّ
اجلملتي
هاتي
ْ
إن اختالف املقولة النّحو ّية بني املعطوف عليه واملعطوف يف ْ
ّقليدي عىل رضورة
ّحوي ا ّلذي شدّ د النّحو الت
ّ
ُي ّـل ،يف ال ّظاهر ،برشط التّوازي الن ّ
ّقليدي عىل تفسري هذا االختاللّ ،
فإن النّحو
قيام العطف عليه .ولئن عجز النّحو الت
ّ
العرفاين كفيل بذلك .فحسب النغاكر ،تتامثل ،يف املثال ( ،)1عبارتا «حزين»
ّ
و»شاعر باألسف عىل نفسه» من ناحية ّ
أن كلتيهام تعرض عالقة العمل ّيات ّية بيشء
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ِ
ثم ّإنام متوازيتان ّ
يدَّ د
ألن كلت ْيهام تُسند حالة ذهن ّية إىل منتقلها ا ّلذي ُ َ
يكون منتقلهاّ .
الت ّدد»
بكونه (هو) يف مقام هذه العبارة .وتتامثل ،يف املثال (« ،)2غصبا» و»بكثري من ّ
من ناحية ّ
يدَّ د فيها املنتقل بعمل ّية اإلمضاء عىل
أن كلت ْيهام تعرض عالقة العمل ّيات ّية ُ َ
ثم ّ
ختصص موقف الفاعل يف تأدية
إن كلت ْيهام تؤ ّدي وظيفتها ال ّظرف ّية بأن ِّ
الوثائقّ .
ذلك العمل.

وبذاَ ،خ ُلص النغاكر إىل ّ
املفهومي
أن التّامثل يف هذه الوجوه من مستوى املضمون
ّ
أهم من ّ
ّحوي املخصوص .فاختالف امل ُقـولة النّحو ّية بني املتعاطفات ،إن
الشكل الن ّ
ّ
رافقه ت ٍ
مضموين ،ال ّ
خيل من استقامة تركيب العطف.
َواز دال ّيل
ّ

ويف مقابل ذلك ،سعى النغاكر إىل إبراز ّ
أن العطف ال يستقيم ك ّلام كانت
املتعاطفات غري منسجمة دالل ّيا ،حتّى إن كانت متوازية نحو ّيا .وقد أجرى يف سبيل
ذلك مفاضلة بني ثالث وضع ّيات إنجاز ّية:
جاف].
 3 .3؟ هي أمضت عىل الوثائق [غصبا] و[بقلم
ّ

يف مجلة املثال ( ،)3اختلف ّ
الرغم من
ّحوي بني
الشكل الن ّ
املتعاطفي ،وعىل ّ
ْ
التكيب بالعطف فيها أفضل من مجلة املثال ( )4ا ّلتي ورد فيها ّ
كل من
ذلك ،كان ّ
املعطوف عليه واملعطوف مركّبا حرف ّيا:
جاف].
 4 .4؟؟ هي أمضت عىل الوثائق [بالغصب] و[بقلم
ّ

التكيب ،من ذلك
بل قد يتامثل املتعاطفان من ناحية املقولة النّحو ّية وال يستقيم ّ
املثال التّايل ا ّلذي ورد فيه ٌّ
ُ
كل من املعطوف عليه واملعطوف إسامئ ّيا:
جاف].
* 5 .5هي أمضت عىل الوثائق بـ[الغصـب] و[قلم
ّ

ّصور
 -ثانـيـا :اإلشكال املتع ّلق بمسألة انفصال املتعاطفات أو اجتامعها يف الت ّ

لقد تساءل النغاكر :هل ُيشارك الواحد من املتعاطفات يف عالقاته بسائر العنارص
ربز
هاتي
اجلملتي ال ّل ْتي َي ُ
ْ
بصفة مستق ّلة أم ال؟ يتّضح الفارق بني الوضع ّي ْتي ،يف ْ
اختالف العطف بينهام من وجهة النّظر تلك:
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

 6 .6أمحد وخالد طويـالن.
 7 .7أمحد وخالد متوافقان.

يف ( ،)6يبدو ّ
كل من أمحد وخالد طويال وهو منفصل عن اآلخر ،ولكنّهام ال
ثمّ ،بي النغاكر
يكونان
متوافقي ،يف ( ،)7إالّ من حيث مها زوج من النّاس .ومن ّ
ْ
ّ
تتضمن
اجلامعي يقتيض أن تنبثق انبثاقا مفهوم ّيا وحد ٌة من درجة أعىل
أن التّأويل
ّ
ّ
العنارص ا ّلتي تعرضها الوحدات املتعاطفة .وذكر ّ
أن العطف ،بحكم طبيعته،
املكون ّية ذكرا تتابع ّيا ،جيعلها
يساهم بقدر كبري يف هذه البلورة.
فمجرد ذكر العنارص ّ
ّ
متجاورة جتاورا ذهن ّيا ،بوجه تكون فيه الوحدة املنبثقة يف الدّ رجة األعىل موجودة
ٍ
ّ
مجاعي ُين َقل فيه املعروض
النبناء
األقل .فبهذه ال ّطريقةُ ،ينشأ اإلمكان
ضمن ّيا عىل
ٍّ
إىل هذه الوحدة.

ولقد َخ ُلص النغاكر إىل ّ
درجات يمكن إجيازها
أن اتّصال املتعاطفات وانفصاهلا
ٌ
عىل النّحـو التّايل:

	-تكون األسامء املتعاطفة أحيانا ك ّ
درك بوضوح عىل أنّـه وحدة
ال مركّبا ُي َ
قائمـة برأسها .مثال ذلك عبارات راسخة من قبيل «قرطاس وقلم» أو
«فنجان وطبق».

	-نجد حالة وسطـى كام يف املثال ( ،)1إذ مت ّثل عبارتا «حزيـن» و»شاعـر
وجهي هليأة
متواجدتي أو
متاميزتي أو
حالتي ذهن ّي ْتي
باألسف عىل نفسه»
ْ
ْ
ْ
ْ
خارج ّية دا ّلة عىل االنكسار.

	-ويف وضع ّيات أخرى قد يبدو ،يف ال ّظاهرّ ،
جل َمل ّية املتعاطفة
أن املركّبات ا ُ
ذات ّ
تصورات متوازيـة
حظ كبري يف احلفاظ عىل منزلتها من حيث هي
ّ
ينفصل الواحد منها عن اآلخر .مثال ذلك:
ست هذا اليوم ثالثة أقسام] و[اجتامع األساتذة كان صعبا].
[در ُ
ّ 8 .8

جل َم ّيل ال يكون مو ّفقا
ّبي ا ُ
ولك ّن األمر يف احلقيقة عىل خالف ذلك ،فالعطف املرك ّ
جل َمل ّية وشائج تربط الواحد منها باآلخر .فال يمكن
إالّ عندما يكون للمركّبات ا ُ
ٍ
تأويل من قبيل اعتبار ّ
كل واحد من
للعطف يف ( )8أن يكون مقبوال إالّ استنادا إىل
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مرهقا يف املساء.
ّبي اجلُ َمل ّي ْي سببا جعل املتك ّلم َ
املرك ْ
ّ

ويف املقابل ،ساق النغاكر مثاال ليثبت عدم انسجام اجلملة إذا كان املتعاطفان غري
منسجمي متاما:
ْ
 9 .9؟؟ [القمر يدور حـول األرض] و[اجتامع األساتذة كان صعبا].

 -ثـالثـا :اإلشكـال املتع ّلق بكيف ّية ترابـط املتعاطفات

درس النغاكر كيف ّية ترابط املتعاطفات من منطلق املقارنة بني ثالثة روابط هي:

(« )andو»( و« )orأو» (و « )butبل»»/لكن».

أسايس ،إذ ّ
األسايس
إن املضمون
فأ ّما العطف بـ (« )andو» ،فهو نوع بسيط
ّ
ّ
الرابط هو التّجـاور ّ
هني بني عنارص متساوية ،أي إنّه حرف جيعل العنارص
الذ ّ
هلذا ّ

ٍ
تناظر .ومن خصائص
املتساوية متجاورة ذهن ّيا .والتّجاور ،كام هو معلوم ،عالق ُة

العطف بالواو أن تتوالف املتعاطفات يف مستوى مفرد من التّنضيد.

ّ
مرتسخة تتم ّثل
كرسه فكر ًة ّ
ولعل ّ
أهم ما أضاف النغاكر يف شأن العطف بالواو ُ

تناظر فيها
بالضورة ،عىل التّناظر ،إذ ذكر نامذج ال
الصنف من العطفّ ،
يف قيام هذا ّ
َ
بني املعطوف عليه واملعطوف .من ذلك ،نزوع املتعاطفات ،عندما تصف أحداثا ،إىل

التتيب الوارد يف العبارة أو ّ
سبب
تؤول عىل ّأنا واقعة حسب ّ
األول ٌ
أن احلدث ّ
أن َّ

لل ّثاين كام يف املثال ( ،)10أو ّ
األول خمتلفة عن منزلة ال ّثاين فيكون
أن منزلة احلدث ّ
أحدمها فرع ّيا أو متهيد ّيا ويكون ال ّثاين رئيس ّيا كام يف املثال (.)11
1010ختم دراسته اجلامع ّية وحصل عىل وظيفة.
1111اِجلـس واح ِ
ـك.
ْ
ْ

وأ ّما العطف بـ « )orأو» (و « )butبـل»»/لك ْن»( ،فهو ُي ِدث عالقات أكثر
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

ُ
بعض اخللل يف
ابطي
ي ِمل
اإلضايف َ
تبلورا مفهوم ّيا .فدائام ما َ ْ
ُّ
الر ْ
مضمون هذ ْين ّ
التّناظر بني العنارص املتجاورة أو يؤ ّثر عىل دورها يف املستويات العليا من التّنضيد.

وإلبراز كيف يكون التّجاور ّ
تصور
هني ،يف حالة العطف بـ»أو»،
مضمنا يف ّ
ّ
الذ ّ

أشدّ تعقيدا ،ساق النغاكر مثـال البيتزا مقارنا بني العطف بالواو والعطف بـ»أو».
مكونات احلشو معا يف
فتصو ُر «قطعـة بيتـزا بالنّقانق والفلفل» ،يقوم عىل حضور ّ
ُّ

صورة واحدة ،أي خت ُّيل قط ٍع من النّقانق متناثرة ُتالطها ق َط ٌع من الفلفل عىل سطح
البيتزا .وليس األمر كذلك عندما نتحدّ ث عن «بيتزا بالنّقانق أو بيتزا بالفلفل» ،إذ ال

واملستحض ،بدل ذلك ،صورتان متناوبتان
تنبثق هنا صور ٌة واحدة منسجمة مطلقا.
َ
تناقض
حشو واحدٌ ينتفي له اآلخر .ويف هذا التّنايف
للبيتزا ،يظهر يف الواحدة منهام
ٌ
ٌ
مع التّجاور ّ
أساس العطف.
هني ا ّلذي ُيم ّثل
َ
الذ ّ

ٍ
أقر النغاكر ّ
أن العطف بـ»أو» هو عطف انفصال ال ات
ّـصال.
وبنا ًء عىل هذا املثالّ ،
ِ
َأه ِ
الصنف من العطف ْ
ألن يكون عطفا ،مستنِدا
ثم ،إىل
تفسري ت ُّ
ـل هذا ّ
وسعى من ّ

جل َم ّيل
ّصورات املفهوم ّية ا ّلتي ُيتيحها النّحو
يف ذلك إىل الت ّ
العرفاين .ففي املركّب ا ُ
ّ
«بيتزا بالنّقانق أو بالفلفل» ،يتساوى مرجع «النّقانق» ومرجع «الفلفل» يف الربوز،
ويشاركان يف العالقة النّحو ّية نفسها مع كلمة «بيتزا» .وبذا ،كان من املمكن توصيف

بمعروضي متواجد ْين.
مقرتنتي
متساويتي
بنيتي
ْ
ْ
ْ
العطف باعتامد ْ

(فإن العطف هبا ّ
الرغم من التّع ّقد الدّ ال ّيل يف « )orأو» ّ
يظل قائام عىل
إذن ،عىل ّ
اإلضايف
مضمونا
التّناظر ،عىل خالف العطف بـ « )butبل» « /لك ْن»( إذ َي ِمل
ّ
ُ

وجها من وجوه عدم التّناظر .ذلك ّ
بالرابط « )andو»( من جهة
ً
الرابط شبي ٌه ّ
أن هذا ّ
تتضمن
انطباق املعطوف واملعطوف عليه عىل الوضع ّية املوصوفة ،ولك ّن «»but
ّ
معنى إضاف ّيا يتم ّثل يف خمالفة املعطوف التّو ّقعات ا ّلتي ُيو ّلدها املعطوف عليه.

89
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

خاتمـة

ّ
مبحثي
مه ّية بارزة تب ّينّاها انطالقا من
إن ملرشوع النغاكر يف النّحو
ْ
العرفاين أ ّ
ّ

الربط ،وقد مج ْعنا بينهام يف بحثنا
فرع ّي ْي
ومنفصلي عنده مها مقولة احلرف وظاهرة ّ
ْ

هذا بنا ًء عىل اندراجهام ضمن مبحث واحد يف ال ّلغة العرب ّية هو حروف املعاين .إنّه
مرشوع بديل للنّظر ّيات ال ّلغو ّية ا ّلتي سادت قبل العرفان ّيات ،وهي نظر ّيات أسنَد
التكيب واجلوانب ّ
الشكل ّية يف ال ّلغة فأمهل يف املقابل املعنى
بعضها املنزلة األوىل إىل ّ
ُ

أهم تلك النّظر ّيات ا ّلتي شكّلت املقارب ُة العرفان ّية قطيعة
وأسنَد إليه منزلة ثانية (من ّ

اخلارجي
واهتم بعضها اآلخر بعالقة ال ّلغة بالعامل
ّوليدي)،
ذكرنا النّحو الت
ّ
ّ
ّ
معها ْ

(ذكرنا من هذا القبيل النّظر ّية التّداول ّية
ومدى مطابقتها للحقائق املوجودة فيه
ْ

أساسا).

ولقد تب ّينّا يف املرحلة األوىل من هذا البحث خصوص ّية مقاربة النغاكر حلروف

املفاهيمي ا ّلذي َبناه ،من إنشاء
العرفاين واجلهاز
التّعدية إذ َت َ َّك َن ،استنادا إىل منهجه
ّ
ّ
ٍ
تعريف جديد ملقولة احلرف وحتديد منزلته بني أقسام الكلم ،وذلك بعد إلغاء احلدود

ال ّثابتة بني املقوالت النّحو ّية و َن ْفي القطيعة التّا ّمة بينها كام كان شائعا منذ النّحو
ّقليدي.
الت
ّ

ورأ ْينا يف املرحلة ال ّثانية من بحثنا كيف كانت التّوصيفات املفهوم ّية العرفان ّية ا ّلتي

تصور جديد لظاهرة العطف يويل املعنى املكانة املركز ّية
أنشأها النغاكر كفيلة بإنشاء ّ
إشكاالت كثري ٌة متع ّلقة بظاهرة
ثمُ ،ح َّل ْت
ا ّلتي يرتضيها له النّحو
ٌ
العرفاين .ومن ّ
ّ

ّقليدي وال ّت ّيارات ال ّلسان ّية ا ّلتي سبقت العرفان ّيني
ّحو الت
ّ
العطف وحروفه َع َج َز الن ُ

َ
وتراوحها
رشط التّوازي بني املتعاطفات،
وذكرنا من تلك اإلشكاالت
عن ح ّلها.
َ
ْ
ّصور ،وكيف ّي َة ترابطها.
بني االنفصال واالجتامع يف الت ّ
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

واحلاصل لدينا من ّ
كل ما أور ْدنا ّ
أن احلرف ،سوا ٌء كان حرف تعدية أو حرف

ربطْ ،
وإن بدا يف ظاهره أدا ًة تركيب ّية ال يشوهبا من املعنى إالّ يشء قليل ،فإنّه يف حقيقة
األمر غري ذلك .إنّه وحدة رمز ّية ختتزل عمل ّيات ذهن ّية عرفان ّية مع ّقدة تنشأ يف ذهن
ؤوهلا املتق ّبل.
املتك ّلم و ُي ِّ

ثمّ ،
العرفاين عىل خمتلف
فإن نتائج هذا البحث تدعونا إىل تطبيق املنهج
ومن ّ
ّ

وري يف نظرنا حماول ُة
الربط يف العرب ّية .بل إنّه من ّ
الض ّ
حروف التّعدية وحروف ّ

تطبيق هذا املنهج عىل صنف من حروف املعاين العرب ّية ال نجد له نظريا يف ال ّلغة

فه ًم أعمق
الصدارة .فمن شأن ذلك أن ُيتيح ْ
الفرنس ّية وال اإلنجليز ّية ،هو حروف ّ

لنظام حروف املعاين العرب ّية ،وأن خيدمنا يف اختبار رصامة نظر ّية النّحاة العرب
ِ
القدامى يف احلرفّ .
أهم ما نسعى إليه اليوم.
وإن ذلك َلن ّ
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الهوامش

يض
الز
1 .1من ذلك مثال :رشح ابن يعيش عىل
مفصل ّ
ّ
ّ
خمرشي ،ورشح ّ
الر ّ
األسرتاباذي عىل كافية ابن احلاجب.
ّ

اين ،ورصف املباين يف رشح حروف املعاين
2 .2من ذلك مثال :معاين احلروف ّ
للر ّم ّ
للمرادي.
للاملقي ،واجلنى الدّ اين يف حروف املعاين
ّ
ّ

اجلرجاين،
أسسه عبد القاهر
3 .3استندنـا يف هذا التّصنيف ا ّلذي أجر ْيناه إىل ما ّ
ّ
تطرق إمام البالغة ،يف إطار نـظر ّيته يف النّظم ،إىل
مع يشء من التّعديل .فقد ّ
التكيب ا ّلتي ُت ّيزها .فذكر ّ
أن تع ّلق
أشكال تع ّلق حروف املعاين ورضوب ّ
يتوسط بني الـفعل
احلرف باالسم وبالفعل يكون عىل ثالثة أرضب :أحدها أن ّ
األول ،وثالثها تع ّل ٌق بمجموع
واالسم ،وثانيها أن يدخل ال ّثاين يف عمل العامل ّ
اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص ص.60-59
اجلملة .انظر :عبد القاهر
ّ

العرفاين يف دراسة حروف
4 .4من البحوث الغرب ّية ا ّلتي استثمرت نتائج النّحو
ّ
التّعدية اإلنجليز ّية نذكر:

Lapaire (Jean-Rémi) : Grammaire cognitive des prépositions :
épistémologie et applications, Corela, [En ligne], HS-22 | 2017,
mis en ligne le 31 août 2017, consulté le 05 septembre 2017. URL
: http:// corela.revues.org/5003

يب يف مقاربة ال ّظواهر ا ُملشكلة نذكر مثال
5 .5من مظاهر قصور النّحو الت
ّقليدي العر ّ
ّ
اختالف النّحاة يف تصنيف بعض الكلامت ضمن أقسام الكلم ا ّلتي وضعوها،
والسكّاكي)
ومن ذلك أيضا عجز النّحاة والبالغ ّيني (كعبد القاهر اجلرجاين ّ
عن وضع قواعد صارمة ُت ِّيز مواطن الفصل من الوصل متييزا قاطعا.

أهم ما وجدنا من دراسات عرفان ّية لظاهرة العطف يف العرب ّية القسم ا ّلذي ختم
ّ 6 .6
العرفاين» ،حيث قدّ م مقرتحا
به عبد اجل ّبار بن غرب ّية كتابه« :مدخل إىل النّحو
ّ
تطبيق ّيا يتع ّلق بحرف العطف «الواو» ونظر يف تراوحه بني العطف والتّعليق.
العرفاين ،ص ص .138-127
انظر :عبد اجل ّبار بن غرب ّية ،مدخل إىل النّحو
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

7 .7استندنا إىل هذا الكتاب يف نسخته بال ّلغة األصل ّية اإلنجليز ّية ومرتمجا بالعرب ّية
الزنّاد).
(ترمجة األزهر ّ

العرفاين ّ
أن املستويات ا ّلتي تساهم يف بناء املعنى
تصور قبل النّحو
8 .8شاع
ّ
ّ
منفصلة .ففصلوا بنية الكلمة عن بنية اجلملة وعن املعجم وعن الدّ اللة ،بل
ّإنم قد فصلوا أيضا بني هذه املستويات وما للمتك ّلم واملخاطب من رصيد
غوي.
ثقايف
غوي منفصال عن املعنى غري ال ّل ّ
ثم اعتربوا املعنى ال ّل ّ
ومعريف .ومن ّ
ّ
ّ

السياق إىل ّ
أن النغاكر نفسه كان يف بداية مسريته العلم ّية توليد ّيا
9 .9نشري يف هذا ّ
ّوليدي .انظر:
ثم انقلب عىل مبادئ النّحو الت
ّ
ّ

Fortis Jean-Michel. De la grammaire générative à la Grammaire
Cognitive : origines et formation de la théorie de Ronald
Langacker. In: Histoire Épistémologie Langage, tome 32,
fascicule 2, 2010. Sciences du langage et psychologie à la
149-charnière des 19e et 20e siècles. pp. 109

العرفاين ،ص.37
1010عبد اجل ّبار بن غرب ّية ،مدخل إىل النّحو
ّ

الزمن ،وهي مركّبة ،بمعنى ّ
أن جت ّليها
تتطور خالل ّ
1111العالقة العمل ّية :هي عالقة ّ
يف ّ
زمني هو يف حدّ ذاته عالقة.
كل مقطع ّ

1212العالقة الالّعمل ّيات ّية :هي عالقة بسيطة إذ تكمن يف تشكّل ّ
يتجل ك ّل ّيا يف حلظة
الزمنّ ،
مني ال يكون أساس ّيا
مفردة .وحتّى إن
تطورها ّ
استمرت خالل ّ
فإن ّ
الز ّ
ّ
ّعرف عليهاّ .إنا عالقة الزمن ّية ،أي ّ
تطورها خالل
إن ّ
يف توصيفها أو يف الت ّ
الزمن ليس مركز تبئري.
ّ

املجردة أو اخلطاطة،
الصورة
1313استند النغاكر يف تصنيف املقوالت إىل مفهوم ّ
ّ
متصور يشتمل عىل عدد حمدود جدّ ا من
جمرد أو
َّ
واخلطاطة عبارة عن مثال ّ
اخلصائص والتّفاصيل.
ٍ
ربز من حيث كان بؤرة االنتباه املخصوصة
1414املعروض :معروض عبارة ما هو ما َي ُ
َصور
ضمن حدود املدى املبارش .ويمكن توصيف املعروض كذلك بكونه ما ُتت َّ
عبارة ما عىل ّأنا مشرية إليه أو دا ّلة عليه ضمن حدود أساسها (أي مرجعها
املفهومي)
ّ
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الزمن
1515عمل ّيـةُ :يعت ََمد مصطلح عمل ّية للعالقة املركّبة ا ّلتي
تتطور خالل ّ
ّ
املت ََص َّور وتكون ممسوحة تتابع ّيا عىل امتداد هذا املحور .ويمكن للمضمون
نفسه أن ينبني إ ّما عىل أنّه عمل ّية أو عالقة ال عمل ّيات ّية ،حسب طريقة االهتداء
تتابعي أو مسح جممل.
إليه من مسح
ّ

اإلسامئي :تُشبه اإلسامئ ّيات األسامء يف ّأنا كون ّية وأساس ّية من زاوية نحو ّية.
1616
ّ
فاإلسامئي ،كاالسمِ ،
يعرض شيئا .وتتم ّيز اإلسامئ ّيات من األسامء بخصائص
ّ
الرئيس ّية للعنارص
دال ّية أخرى تتع ّلق بوظيفتها اخلطاب ّية والعرفان ّية .فالوظيفة ّ
املعجم ّية (واملقصود هنا هو األسامء) وظيفة تصنيف ّيةّ :إنا تو ّفر ،باعتبارها
عبارات ثابتة ،خم ّططا قائام لفهم العامل يف ضوء مقوالت قد أجيزت ثقاف ّيا عىل
الرئيس ّية
بتي .ويف مقابل ذلك ،تكون الوظيفة ّ
جمر ْ
ّأنا ذات فائدة ومناسبة ّ
يوجه االنتباه إىل يشء خمصوص( .ترسم مهزة
إلسامئي وظيفة إحال ّية ،فهو ّ
ّ
لفظ «إسامئي» قطع ّية نسب ًة إىل عمل ّية اإلسامء )nominalization

ّ
املجذرة :هي ع ّينة لغو ّية خضعت إىل التّجذيري (.)Grounding
1717الع ّينة
العرفاين لإلشارة إىل حدث الكالم وإىل
ستعمل يف النّحو
والتّجذير مصطلح ُي َ
ّ
شاركي فيه (أي املتك ّلم واملتق ّبل) وإىل التّفاعل احلاصل بينهام ،وإىل ّ
كل
ا ُمل
ْ
(خاصة منها زمان الكالم ومكانه) .وعرب التّجذير،
مالبسات احلدث املبارشة
ّ
االسمي) أو
إسامئي ما (يف حالة التّجذير
الشء ا ّلذي يعرضه
تتحدّ د منزلة ّ
ّ
ّ
ٍ
جل َم ّيل) .ففي
منزلة العمل ّية ا ّلتي يعرضها مركّب ُ َ
ج ّيل منته (يف حالة التّجذير ا ُ
السامع إىل املرجع املقصود يف اخلطاب ا ّلذي
احلالة األوىلُ ،ي ّ
وجه املتك ّلم انتباه ّ
ِ
قد ُيطابق فردا حقيق ّيا وقد ال يطابقه .ويف احلالة ال ّثانيةُ ،يموضع التّجذير
ّصور اجلاري عند املتك ّلم للواقع .وهكذا،
جل َم ّيل العالقة املعروضة باعتبار الت ّ
ا ُ
بإسامئي ما أو
َحض
ّجذير رابطا أساس ّيا بني املتحاور ْين واملضمون ا ُملست َ
ّ
ُيقيم الت ُ
ٍ
ي َّذ ْر هذا املضمون ،مل يكن له موضع قابل للتّمييز يف
بمركّب ُ َ
ج ّيل منته .فإذا مل ُ َ
عاملهام ّ
هني وانعدم اتّصاله بوضع ّيتهام.
الذ ّ

إذن ،فالتّجذير من مم ّيزات أبنية كـاإلسامئ ّيات واملركّبات اجلمل ّية املنتهية .أي ّ
إن
ّ
متجذرا من نوع األشياء ويعرض املركّب اجلُ َم ّيل املنتهي
اإلسامئي يعرض أنموذجا
ّ
ّ
متجذرا من نوع العمل ّيات.
أنموذجا
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

نظرية النغاكر أنموذجا
عرفاني:
حروف المعاني من منظار
ّ
ّ

المصادر والمراجع العربية واألجنبية

ريض الدّ ين ،رشح الكافية ،بنغازي ،جامعة قاريونس،
األسرتاباذي،
	-
ّ
ّ
 ،1996ط.2

العرفاين ،مسكيلياين للنّرش وك ّل ّية
	-بن غرب ّية ،عبد اجل ّبار ،مدخل إىل النّحو
ّ
اآلداب والفنون واإلنسان ّيات بمنّوبة.2010 ،
اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،بريوت ،املكتبة
	-
ّ
العرص ّية.2007 ،

اين ،أبو احلسن ،معاين احلروف ،صيدا -بريوت ،املكتبة العرص ّية،
	ّ -
الر ّم ّ
.2005

الزنّاد ،دار
	-النقاكر ،رونالد ،مدخل يف النّحو
العرفني ،ترمجة األزهر ّ
ّ
للتمجة.
سيناترا للنّرش ومعهد تونس ّ

املالقي ،أمحد بن عبد النّور ،رصف املباين يف رشح حروف املعاين ،دمشق،
	-
ّ
مطبوعات جممع ال ّلغة العرب ّية ،د.ت.
املرادي ،احلسن بن قاسم ،اجلنى الدّ اين يف حروف املعاين ،بريوت ،دار
	-
ّ
الكتب العلم ّية.1992 ،

املفصل ،القاهرة ،إدارة ال ّطباعة املنري ّية،
	-ابن يعيش ،مو ّفق الدّ ين ،رشح ّ
د.ت.

--Fortis, Jean-Michel : De la grammaire générative à la Gram-

maire Cognitive : origines et formation de la théorie de Ronald
Langacker. In : Histoire Épistémologie Langage, tome 32, fascicule 2, 2010. Sciences du langage et psychologie à la charnière
des 19e et 20e siècles. pp. 109-149.

--Langacker, Roland W: Cognitive grammar: a basic introduction,
Oxford university press, 2008.
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--Lapaire, Jean-Rémi : Grammaire cognitive des prépositions :
épistémologie et applications, Corela [En ligne], HS-22 | 2017,
mis en ligne le 31 août 2017, consulté le 05 septembre 2017. URL
: http:// corela.revues.org/5003.
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العدد 11

فلسفة الذهن من مقاربة أفالطون إلى الثورة اإلدراكية

فلسفة الذهن

من مقاربة أفالطون إلى الثورة اإلدراكية
أ.د .الخامس مفيد

()1

ملخص

نسعى من خالل هذا العمل إىل معاجلة إشكال قديم /حديث ،يرتيط بطبيعة
وكيفية بناء املعرفة عموما واملعرفة اللغوية خاصة ،إذ نتطرق إىل التصور األفالطوين
للمعرفة والقايض أن املاهيات أفكار ،ومن تم فإنه يفرتض أن الفكر واحد واللغات
متعددة ،ونعرج عىل املقاربة األرسطية القائلة إن األفكار ماهيات .ونشري إىل أن الفكر
اللغوي العريب القديم ،انقسم إىل موقفني :موقف السريايف املنكر لوحدة الفكر،
فالفكر بالنسبة له متعدد بتعدد اللغات ،وموقف ابن متّى الرامي إىل وحدة الفكر
وتعدد اللغات .وننتقل ملقاربة املوضوع من وجهة نظر العلوم اإلدراكية التي أضحى
معها باإلمكان اكتشاف ما كان يعد صندوقا أسود حسب زعم السلوكيني .ويف هذا
السياق ،يعترب تشومسكي  Chomskyوفودور  Fodorأن الذهن يتألف من جمموعة
من القوالب املستقلة واملتخصصة واملتفاعلة يف إطار بنية عام ،وخيتلف جاكندوف
 Jackendoffعن رفيق ْيه ،فبحسبه كل األنساق قالبية .وقد أدى تداخل العلوم
اإلدراكية )اللسانيات والفلسفة والذكاء االصطناعي واإلناسة واحلاسوب وعلم
النفس) إىل ميالد ثورة إدراكية سعت عن طريق حتالفها إىل تفسري طبيعة املعرفة
البرشية والعمليات احلاسوبية التي يقوم هبا الذهن /الدماغ.
الكلامت املفتاحية :الفكر ،اجلسد ،املعرفة ،العلوم املعرفية ،القالبية ،الدماغ،
الذهن.

 -1أستاذ اللسانيات ،جامعة شعيب الدكايل ،كلية اآلداب ،الجديدة ،املغرب.
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Abstract
The objective of this paper is to answer a current/old problem related to the nature of human knowledge. Firstly, Plato's
vision of unity of thought and multilingualism will be discussed. Then, al-Sirafi's concept which denies unity of thought
and calls for the multiplicity of thought in multilingualism
will be discussed. Afterwards, the topic will be approached
from the perspective of cognitive sciences that made it possible to discover what behaviorists consider to be a black box. In
this context, Chomsky and Fodor argue that the mind consists
of a set of independent, specialized and interacting modularity among them, under what Jackendoff calls the conceptual
structure. It will be shown that the alliance between cognitive sciences (e.g. linguistics, philosophy, artificial intelligence,
anthropology, and computer) has contributed to a knowledge
revolution which aims at explaining how the human brain/
mind works.
Keywords: Body, knowledge, Cognitive Sciences, Modularity, Mind.
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العدد 11

فلسفة الذهن من مقاربة أفالطون إلى الثورة اإلدراكية

تقديم

هندف من خالل هذا العمل مقاربة إشكال معريف قديم ُطرح يف سياق الفلسفة
اهللينية أساسه طبيعة املعرفة البرشية ،فمنذ أفالطون بدأ التساؤل عن الكيفية التي
يتم هبا بناء املعرفة البرشية /اللغوية خالل جتربة قصرية ،وأكمل املوضوع تلميذه
أرسطو الذي مل خيتلف معه سوى يف بعض التصورات من قبيل أن األفكار ماهيات
وأن العامل يتشكل من األفكار .ونتيجة ذيوع املنطق األرسطي يف مجيع األقطار
العربية ،تو ّلد جدل فكري حول عالقة النحو باملنطق ،وجتسدت هذه العالقة من
خالل املناظرة التي جرت بني السريايف وابن متّى والواردة يف إمتاع التوحيدي.
وخالفا لذلك ،نالحظ أن الفلسفة الديكارتية كان هلا تصور آخر لإلنسان من خالل
نظرية امليكانيكا الرامية إىل أن اإلنسان :عقل /جسد.
ويف سياق الثورة اإلدراكية ،وبفعل التطور الذي عرفه علم النفس والذكاء
االصطناعي وعلم األعصاب واللسانيات واإلناسة والفلسفة ،سعى تشومسكي

منذ أعامله األوىل إىل إعادة صياغة سؤال املعرفة األفالطوين متأثرا بالفكر الديكاريت
يف مسألة اإلبداعية ،لكنه مل يتب َّن التقسيم الثنائي ،بل دافع عن النزعة األحادية من
خالل تفكيكه ملقاربة أفالطون اإلدراكية إىل مقاربة منطقية ونفسية.

ويذهب فودور ( )1983إىل أن الذهن /الدماغ البرشي قوالب مستقلة
ومتفاعلة فيام بينها ،بمعنى أن كل قالب من قوالب الذهن خمصص ملعاجلة معلومات
حمددة ،ويرى أن هناك قوالب دخل قالبية وأخرى مركزية غري قالبية .أما جاكندوف،
فيعترب أن كل األنساق اإلدراكية قالبية .ونتيجة االزدهار الذي شهده علم النفس
وعلم األعصاب واللسانيات وتراجع مكانة الذكاء االصطناعي لصالح علم
األعصاب ،برز إىل الوجود علم إدراكي حيوي مجلة من العلوم ،تسعى جلها إىل
البحث يف السريورات املعرفية الشتغال الذهن /الدماغ.
وملعاجلة هذا املوضوع ،ننطلق من األسئلة واإلشكاالت التالية:

	-ما معنى املعرفة وطبيعتها وهندستها؟
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	-هل يمكن رد األنشطة التي يقوم هبا الذهن /الدماغ إىل اخلصائص الفيزيائية
للدماغ؟
	-هل يمكن أن ننسب إىل آلة حتكمها قوانني فيزيائية حاالت ذهنية؟

	-إىل أي حد أسهمت وحدة العلوم اإلدراكية يف فهم طبيعة الذهن /الدماغ؟
1 .1التصور األفالطوني للمعرفة :الماهيات أفكار ُتشكل العالم

لن ندخل يف تفاصيل نظرية املعرفة عند أفالطون ،فاملقام ال يتسع لذلك .هلذا
سنتوقف عند نقطة أساسية عرض هلا أفالطون يف حماورة مينون هلا عالقة باملوضوع
قيد املعاجلة .فأفالطون يرى أن املعرفة عبارة عن ملكة من امللكات البرشية ،حيدد
موضوعها يف الوجود ،فبالنسبة إليه هي القوى التي تتيح للفرد فعل ما يمكن فعله،
وقد عدّ البرص والسمع
ملكتي( . )1ويربط سقراط يف حماورة مينون املعرفة بالتذكر،
ْ
وهذا ما جعله ينتفض رافضا هذا املذهب ،معتربا أن ربطها بالتذكر جمرد سفسطة
كالمية.

ولكي حيسم أفالطون اجلدل الفلسفي املرتبط بطبيعة املعرفة ،أقدم عىل جتربة
ُبعدها إدراكي /نفيس ،تتعلق بطرح أسئلة هلا عالقة باهلندسة عىل العبد .فام حصل
هو أن العبد أجاب عن مجيع األسئلة التي ُطرحت عليه علام أنه مل يسبق له أن تل ّقى
أي معرفة سابقة عن هذا العلم ،فسقراط مل يكن يقدم معلومات إىل العبد ،لكنه
كان يثري ملكاته الذهنية الداخلية التي كانت تقود إىل تعرف املربهنات اهلندسية(.)2
ويمكن طرح مجلة من األسئلة واإلشكاالت املتصلة بمقاربة أفالطون اإلدراكية،
نوردها عىل النحو التايل:
	 -ملاذا يعرف الفرد هذا الكم اهلائل من املعرفة رغم قرص جتربته؟

	-كيف يستطيع الطفل أن ينتج عددا المتناهيا من اجلمل مل يسبق له أن سمعها
من قبل؟
	-هل مصدر املعرفة /اللغوية الذهن أم العامل اخلارجي؟
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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ُييب تشومسكي عن مقاربة أفالطون من خالل تقسيمها إىل مقاربتني :األوىل
منطقية هتم اكتساب املعرفة ،والثانية نفسية ختص اكتساب اللغة .وتبلورت املقاربة
األوىل من خالل التساؤل عن الكيفية التي يكتسب هبا الطفل هذا النظام املعقد
والغني يف جتربة قصريةُ ،سميت يف األدبيات اللسانية احلديثة بفقر املنبه؛ أما املقاربة
النفسية ،فتبحث يف املراحل الزمنية لالكتساب اللغوي عند الطفل ،أي كيف يستطيع
الطفل اكتساب لغته األم؟
يبدو لنا من خالل مقاربة أفالطون اإلدراكية أنه ينظر إىل عالقة اللغة بالفكر عىل
أن الفكر واحد واللغات متعددة ،وقد تبعه تلميذه أرسطو الذي سنتطرق فيام ييل إىل
تصوره الرامي إىل أن األفكار ماهيات يتشكل منها العامل.
2 .2التصور األرسطي للمعرفة :األفكار ماهيات لتشكيل العالم

أقام أرسطو املعرفة عىل املالحظة وفهم علة وجود األشياء كام توجد ،وقد اهتم
اهتامما بالغا بطبيعة الوجود وفق تصور نسقي مل يسبقه مثيل .ولتفسري وجوده ،عمل
عىل تبني النظريات العامية التي استخدمها أفالطون والفالسفة قبل أرسطو ،ونعني
هبا نظريات قابلية إدراك العامل ومعرفته .ويس ّلم أرسطو بأن مجيع املوجودات عبارة
عن أمثلة ألنواع أعم من األشياء ،تقع يف درجة مقولة الوجود الشاملة لكل يشء.
وهبذا تكون نظرته إىل العامل كبنية مقولية ختضع لس ّلمية رأسها مقولة الوجود.

يذهب أرسطو مذهب أفالطون إىل أن كل يشء له ماهية جتعل منه ذلك اليشء،
وهذه علة سلوكه الطبيعي ،ويفرتض أن كل مقولة يف س ّلمية الوجود هلا ماهية،
ويؤكد أن املاهيات أشياء خاصة يف العامل تشكل مقولة املاهيات ،وهذه األخرية هلا
مقولة ماهية  -ماهية املاهية.
وخيتلف أرسطو عن أستاذه يف التصورات الفلسفية التالية:
	-أرسطو :األفكار ماهيات.

	-أفالطون :املاهيات أفكار.
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وهبذا يكون املنظور الفلسفي لدى أرسطو وأفالطون ،هو:
	-أرسطو :األفكار ماهيات= منظور فلسفي مادي.
	-أفالطون :املاهيات أفكار= منظور فلسفي مثايل.

وبالنسبة إىل أفالطون ،تكمن احلقيقة يف األفكار التي تعد ماهيات لألشياء .أما
أرسطو فريى أن املاهيات توجد فقط يف األشياء التي تعدّ ماهيات هلا .ويتفق مع
أفالطون يف أنه ال يوجد أي فصل بني الذهن والعامل ،لكنهام خيتلفان يف مسألة بناء
العامل ،ونصوغ هذا االختالف عىل النحو التايل:
	-لدى أرسطو :العامل يتشكل من األفكار.

	-لدى أفالطون :األفكار تتشكل من العامل.

يرى أرسطو أن األفكار ماهيات هي الوسيلة املثىل لتفسري قابلية إدراك العامل
وتعرفه ،وأن ما يوجد يف الذهن يتوقف عىل ما يوجد يف العامل .فاملنطق بحسبه هو
منطق العامل ،ويف نظره ليس قضية جمردة ،بل جزءا من العامل وشاهدا يف الفضاء
والزمن واألشياء .وبالتايل ،هناك عقل للعامل ،واملاهيات حسب الفهم األرسطي
جز ٌء من العامل .وعليه ،فإن الصور ينبغي أن تكون يف العامل ،أي أن املاهيات صور،
وبعبارة أخرى فإدراك يشء ما هو استدماج صورته يف ذهن الفرد لكي تتحقق هذه
الصورة يف الذهن(.)3

وإذا كان أرسطو قد ربط األفكار باملاهيات ،وافرتض أن العامل يتشكل منها ،وأن
املنطق هو منطق العامل ،فإىل أي حد استطاع منطقه أن ينفذ إىل الفكر العريب القديم؟
ويف هذا السياق ،نتطرق إىل هذا التأثري من خالل املناظرة التي مجعت السريايف بابن
متّى .ويبدو لنا بحسب املناظرة أن الفكر اللغوي العريب القديم ،انشطر إىل فريقني يف
سياق نقاشهم لعالقة اللغة باملنطق ،أي عالقة الفكر باللغة .فهناك فريق من النحاة
واملفكرين يقول بوحدة الفكر ،أمثال الفارايب وابن خلدون وابن سينا وآخرين؛
وفريق آخر يدافع عن فكرة تعدد الفكر بتعدد اللغات ،بمعنى أن الفكر اليوناين
يوافق اللغة اليونانية والفكر العريب يوافق اللغة العربية ،وهذا موقف النحوي
والفقيه السريايف.
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م

102

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

العدد 11

فلسفة الذهن من مقاربة أفالطون إلى الثورة اإلدراكية

3 .3التأثير األرسطي في الفكر اللغوي العربي القديم
متى
 .1.3جدل اللغة والفكر من خالل مناظرة السيرافي وابن ّ

نعرض جلدل النحو واملنطق ،انطالقا من املناظرة التي دارت بني السريايف وابن
متّى يف جملس الوزير الفضل بن جعفر سنة (326هـ) ،وحرض هذه املناظرة مجاعة من
األدباء والنقاد والشعراء وكبار القوم( ،)4و ُأجرب السريايف من بني آخرين عىل مناظرة
ابن متّى ،فاألول فقيه ونحوي ،والثاين عامل باملنطق األرسطي .وانصب اجلدل حول
عالقة النحو باملنطق ،بدليل أن املنطق يمثل الفكر .ويف هذا املقام ،يقول ابن متّى
معرفا املنطق« :ال سبيل إىل معرفة احلق من الباطل والصدق من الكذب واخلري من
ّ
الرش واحلجة من الشبهة والشك من اليقني إال بام حويناه من املنطق»( .)5يستفاد من
كالمه هذا أن السبيل الوحيد إىل املعرفة هو املنطق ،لكن هذا ال يروق السريايف،
لريد قائال« :معرفة صحيح الكالم من سقيمه ُيعرف بالنظم املألوف واإلعراب
املعروف»(.)6

يرى السريايف أن صحيح الكالم من فاسده حيدده النحو وليس املنطق كام يرى
ابن متّى ،فمرافعته كانت منصبة عىل نقطة أساسية هي تأكيد املضمون املنطقي
للنحو العريب ،وبالتايل ،إبطال ادعاء املناطقة بأن النحو يشء واملنطق يشء آخر.
فاألول يبحث يف اللفظ والثاين منشغل باملعنى .ولتأكيد منطقية النحو العريب يقول
السريايف«:النحو منطق مسلوخ من العربية واملنطق نحو العربية»( .)7ومعنى كالمه
أن لكل لغة منطقها اخلاص هبا وال يمكن إسقاط املنطق اليوناين عىل املنطق العريب.
بصيغة أخرى ،فهو يرى أن الفكر متعدد بتعدد اللغات ،فالفكر العريب متثله اللغة
العربية والفكر اليوناين يصلح للغة اليونانية ،وهبذا يكون السريايف من املنكرين
لوحدة الفكر وتعدد اللغات املتبناة يف الفكر اهليليني من لدن أفالطون وأرسطو.
ويؤكد هذا الكالم ما ورد يف املناظرة حيث يقول« :إذا كان املنطق وضعه رجل من
اليونان عىل لغة أهلها واصطالحهم عليها وما يتعارفونه من رسومها وصفاهتا فمن
أين يلزم الرتك واهلند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه قاضيا وحكام هلم
وعليهم» ،ويدقق موقفه قائال« :الناس عقوهلم خمتلفة»(.)8
ويواصل السريايف هجومه عىل ابن متّى يف معقله من خالل بعض الظواهر
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النحوية التي يمكن أن ينظر إليها بمنظار املنطق كحرف«الواو» ومعانيه النحوية
والصيغ التي جيوز فيها استعامل«أف َعل» للتفضيل .لكن ابن متّى ال يرى أي فرق
منطقي بني اجلملتني التاليتني:
( )1أ .زيد أفضل اإلخوة
ب .زيد أفضل إخوته

عد ابن متّى اإلضافة مقولة منطقية ،أما السريايف فميز بني القولني فالبنية ( ،1أ) بنية
الحنة ،ألنه يفهم اإلضافة فهام آخر؛ فابن متّى يتصور املعنى املنطقي ملقولة اإلضافة من
خالل مفهوم األخوة ،أما السريايف فيفهم منها معنى النسبة ،أي نسبة زيد إىل إخوته
وجعله واحدا منهم(.)9

لقد تركت مناظرة السريايف وابن متّى نتائج معرفية امتدت لفرتة زمنية معينة،
مفادها عدم إخضاع املنطق اليوناين للنحو العريب ،فرغم أن نتيجة املناظرة انتهت
لصالح السريايف بدليل قوله« :لو نثرت أنا أيضا عليك مسائل من املنطق لكان حالك
كحال»( .)10يبدو لنا من خالل املناظرة أن احلوار كان عنيفا ّ
وخمل بآداب احلوار
فهوى الفضل اإليديولوجية يتامشى وهوى
ومدعوما من الوزير الفضل بن جعفرَ ،
السريايف بخصوص رفض املنطق اليوناين ،والدليل واضح من خالل إشارات
التحريض والتنقيص من مكانة املنطقي ابن متّى ،كام يف:
( )2أ .وأنت جتهل حرفا يف العربية

ب .إنام بودكم أن تشغلوا جاهال
ج .خرافات وترهات

ودليل دعم وحتيز الفضل بن جعفر للسريايف ،واضح من خالل األمثلة التالية:

( )3أ .لقد جل علم النحو عندي

ب .سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى

ج .أهيا الشيخ أجبه بالبيان

إن غايتنا ليس املناظرة يف حد ذاهتا ،بل النتائج التي ترتبت عليها ،وأكثر ما هيمنا
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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من هذا هو معرفة الكيفية التي فهم هبا النحاة والفالسفة واملفكرون العرب القدامى
عالقة النحو باملنطق ،وقد تبني لنا أن السريايف يتبنى فكرة تعدد املنطق بتعدد اللغات.
وإذا كان هذا حال املناظرة رغم غياب املواصفات العلمية فيها ،فدافعها سيايس
الغاية منه دحض املنطق اليوناين ألسباب قومية وإيديولوجية .فكيف فهم اجلرجاين
هذه العالقة من خالل إعجازه؟
 .2.3الجرجاني :الفكر تابع لمعاني النحو

يؤكد اجلرجاين من خالل إعجازه أن الفكر ال يمكن بيانه إال إذا تم ربطه
بمعاين النحو ،إذ ال يمكن أن نتصور بأي حال من األحوال تعلق الفكر بمعاين
ِ
الكلم بمعزل عن معاين النحو ،إذ ال يعقل أن يتفكر مفكر يف «فعل» من غري ربطه
بـــ«اسم» والعكس صحيح .فالفكر ال يرتبط بمعاين الكلم املفردة ،لكن قد يتصل
هبا جمردة من املعاين النحوية ،أي أن الفكر تابع ملعاين النحو وال ينبغي له أن ينجز أي
مهمة إال ما يمليه عليه النحو .ودليله يف ذلك أن الشاعر ملا يريد أن ينظم يف غرض
من األغراض ،يكون َفكّر يف معاين أنفس الكلم ،غري أن املعاين الكامنة يف النفس ال
تتحقق إال إذا كانت الغاية منها إظهار معاين النحو ،ويوضح اجلرجاين تعلق الفكر
بمعاين النحو من خالل بيت بشار التايل:
( )4كأن مثار النقع فوق رؤوسنا

وأسيافنا ليل هتاوى كواكبه

يرى اجلرجاين أن بشارا ال يعقل أن يكون قد نظم معاين هذا البيت دون أن ختطر
عىل باله معاين النحو ،ففي نظره ال يمكن التفكري يف» ُمثار النقع» من غري أن يكون
لبشار نية إضافة األوىل إىل الثانية ومن دون أن يكون قد فكر يف «فوق رؤوسنا» ،أي
أن يضيف «فوق» إىل «رؤوسنا» ،وهكذا يتصور اجلرجاين نظم الكالم.

ال يتحقق معنى الكلمة حسب نظم اجلرجاين إال إذا تعلقت بمعنى كلمة أخرى،
فاملقصود أن تعلم السامع شيئا ال يعرفه ،مثل:
( )5دخل حممد

يف نظره ال يمكن أن خترب السامع بمعنى دخل بمعزل عن معنى حممد ،بل ال بد
من تعالقهام لتحقيق النظم النحوي(.)11
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نستنتج من خالل ما سبق أن اجلرجاين ينترص من خالل نظمه للنحو عىل حساب
املنطق ،حيث يعدّ الفكر تابعا للنحو ،وال يمكن تصور معاين الكلم بمعزل عن
معاين النحو ،فالفكر ال يظهر إال من خالل معاين النحو وهبذا يكون قد نحا منحى
السريايف ،فالفكر عندمها متعدد بتعدد اللغات ،فلكل لغة منطقها اخلاص هبا .وعمل
الفارايب العارف باملنطق واملربز يف عدد من اللغات عىل تفصيل هذه العالقة من
خالل «كتاب احلروف» الذي بني فيه أن موضوع النحو خيتلف عن املنطق ،لكن هذا
ال يعني وجود قطيعة بني العلمني.
 .3.3الفارابي يحدد موضوع النحو والمنطق

عمل الفارايب من خالل حروفه عىل اإلجابة عن األسئلة التي كان يطرحها
السريايف عىل ابن متّى يف املناظرة ،حيث دحض ما زعمه بأن املنطقيني ال يرصفون
عنايتهم إىل اللغة التي يتحاورون هبا ويدارسون أصحاهبم بمفهوم أهلها ،فأجاب
هيم صلة الشكل اللفظي باملعنى العقيل(.)12
عن سؤال مركزي ّ

يعترب الفارايب النحو خاص لكونه يرتبط باللغة واللغات متعددة .وبالتايل ،فلكل
لغة نحوها اخلاص هبا؛ أما املنطق فعا ّم ألنه يرتبط بالعقل والعقل واحد لدى مجيع
تعم
البرش .فعلم النحو له قوانني ختص ألفاظ أمة معينة ،أما املنطق فقوانينه مشرتكة ّ
ً
أحوال تتقاسمها مع لغات األمم األخرى،
ألفاظ األمم كلها ،بمربر أن يف كل لغة
مثل «الفعل ،االسم ،األداة» ،وهناك أحوال ختص لسانا بعينه ،كرفع الفاعل يف
اللسان العريب .وهبذا يكون جمال اهتامم النحو أحوال ألفاظ لغة حمددة كالعربية ،أما
املنطق فعا ّم هيم ألفاظ سائر اللغات ،فاأللفاظ بحسب الفارايب جمال اهتامم املنطق
والنحو .وبالتايل ،فهي عمل مشرتك بني السريايف وابن متّى.
يؤكد الفارايب أن اللغة املنطقية اخلاصة باألحوال العامة أللفاظ لغة ما ،ال يمكن
أن تؤخذ من اللغة النحوية إذا كانت هذه اللغة قد نشأ املنطق فيها أول مرة ،أما إذا
كان املنطق سينتقل إليها من لغة أخرى فال بد من التعبري عن تلك األحوال العامة،
أي املعاين املنطقية بام يناسبها من ألفاظ اللغة املنقول إليها .وهبذا يكون الفارايب قد
وضح موضوع النحو واملنطق ،فهو خيالف السريايف ويتفق ضمنيا مع وحدة الفكر
األفالطونية(.)13
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ويف السياق نفسه ،يؤكد ابن سينا يف النجاة عىل منفعة املنطق ،قائال« :بأنه
الصناعة التي نعرف هبا احلد الصحيح والقياس الصحيح .وبواسطته تعرف عن أي
صورة ومادة يكون احلد الفاسد ،وعن أي صورة ومادة يكون القياس الفاسد ،فهذه
فائدة املنطق» .ويواصل كالمه قائال« :بأنه ال يشء من الفطرة اإلنسانية بمستغن يف
استعامل الروية عن التقدم بإعداد هذه اآللة»(.)14

يبدو أن معرفة احلقيقة والوصول إىل الربهان ال يتأتى يف نظر ابن سينا إال من
خالل املنطق الذي نعرف به الصحيح من الفاسد ،ويذكّرنا هذا الكالم بتعريف ابن
متّى للمنطق يف أثناء املناظرة ،فابن سينا ينترص للمنطق شأنه شأن الفارايب .وإذا كان
هذا تصور الفكر اللغوي العريب القديم الذي مثلنا له بمناظرة السريايف واجلرجاين
والفارايب لعالقة النحو باملنطق ،فإن فلسفة ديكارت ،تنظر إىل اإلنسان عىل أنه جسد
وروح.
4 .4التصور الديكارتي الثنائي لإلنسان :العقل مقابل الجسد

يعد ديكارت من املفكرين األوائل الذين الحظوا متيز الكائن البرشي باإلبداع
اللغوي يف استعامله العادي للغة ،فاللغة من املنظور الديكاريت أداة للتعبري عن
الفكر ،ويف إطار جوابه عن مشكل األذهان األخرى ،أي كيف نعرف أن أفراد
اجلنس البرشي يملكون ذهنا مماثال للذي نملك؟ واجلواب غري املبارش أهنم قادرون
عىل تأويل وفهم ما نقول.

لقد واجه ديكارت حزمة من املشاكل الفلسفية ،أبرزها مشكلة العقل واجلسد(،)15
وتبعا مليكانيكا االتصال التي كانت بالنسبة إليه إطارا نظريا لتفسري كل الظواهر ،أي
أن القوة املحركة لألجسام تنتج عن اتصال بعضها ببعض .ويف سياق معرفة طبيعة
العقل البرشي ،كان لزاما عليه أن يفصل أنطولوجيا ومنهجيا دراسة العقل عن
دراسة اجلسد ،إذ اعترب اجلسد مادة ممتدة يف الفضاء ،يمكن تطبيق ميكانيكا االتصال
عليها ،يف حني اعترب العقل جوهرا مستقال مصدره هبة إهلية .لذا ،ال يمكن دراسته
علميا يف إطار نظرية ميكانيكا االتصال(.)16
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يتصور ديكارت العقل واجلسد ذاتني من نمطني خمتلفني جوهريا رغم تفاعلهام،
فخاصية العقل هي التفكري والوعي واالنخراط يف أنشطة علمية ،أما اجلسد فله
خاصية أساس هي وجوده يف املكان .وبحسبه فاإلنسان كائن مركب من عقل
وجسد وأن العقول خمتلفة عن األجسام ،وجتدر اإلشارة إىل أن اجلسد والعقل بينهام
تفاعل ،بمعنى أن اجلسد يؤثر يف العقل والعكس صحيح( .)17فالشعور بالعطش
مثال فعل غري ميكانيكي يتولد عنه فعل ميكانيكي هو مد اليد إىل كوب املاء(.)18
وقد استمر املشكل الديكاريت لسنوات عديدة ،لكن ميالد علم اإلدراك يف سياق
الثورة اإلدراكية ،منح قضية اجلسد والعقل تصورا آخر ،نتعرف عليه من خالل
ثنائية الذهن /الدماغ التي تعد اإلشكال القاعدي للنزعة اإلدراكية.
5 .5ثنائية الذهن /الدماغ من خالل النزعة اإلدراكية

يذهب رواد الرتاث الكالسيكي الوارد يف فلسفة ديكارت إىل أن اإلنسان عقل
وجسد ،فيؤكد أن الذهن واجلسد يمثالن ذاتني من طبيعة خمتلفة ،فالذهن كيان غري
فيزيائي واجلسد كيان فيزيائي ،غري أن املدافعني عن النزعة اإلدراكية يرفضون هذا
التقسيم وخياصمونه .حياجج تشومسكي تيار النزعة الثنائية قائال« :عندما أستعمل
حدودا بني«ذهن» و«متثيل ذهني» و»حساب ذهني» ،فإين أكون بصدد احلديث
عن التخصيص املجرد لسامت بعض اإلواليات الفيزيائية التي مازالت جمهولة كليا
تقريبا» .ويؤكد يف موضع آخر أنه جيب دراسة امللكات الذهنية يف مستوى معني من
التجريد ،ويواصل استدالله عىل أن ملكة اللغة إىل جانب باقي امللكات اإلدراكية
أعضاء ذهنية تنمو وتتطور شأهنا شأن باقي األعضاء كالقلب واليد ،ويبدو من
خالل كالم تشومسكي أنه ال يوجد أي خط فاصل بني األعضاء الفيزيائية وامللكات
اإلدراكية /الذهنية.
ِ
عمل تشومسكي عىل إقامة متييز بني بنيات الدماغ الفيزيائية وبنيات الذهن

املجردة ،إذ يرى أن معرفة اللغة /النحو ،يمكن أن ختصص يف املستوى املجرد ويف
املستوى امللموس ،ويمكن للحالتني قبل اكتساب اللغة /بعد اكتساب اللغة ،أن
ختصصا عىل نحو غري مفهومي بواسطة علوم الدماغ يف صيغة بنيات فيزيائية.
َ
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يتبني لنا أن النزعة اإلدراكية التي قادها تشومسكي أواخر مخسينيات القرن
املايض ال تنحو منحى الرتاث الكالسيكي الذي يفصل الذهن عن اجلسد ،بل ترى
أهنام يشء واحد .وبصيغة أخرى ،فالعالقة القائمة بني الذهن والدماغ هي نفسها
العالقة التي تربط احلاسوب من حيث إنه نسق ملعاجلة املعلومات( .)19وعمل
اليكوف  Lakoffوجونسون  Johnsonيف سياق تطور العلوم اإلدراكية ومعها
اللسانيات اإلدراكية عىل إعادة إحياء اجلسد وعدّ ه فلسفة جديدة من خالل منحه
املجسد.
دورا رياديا يف بناء املعرفة ،وفق تصور استعاري للغة ،ويعرف هذا بالذهن
َّ
جسد
6 .6في إحياء الجسد :نحو ذهن ُم ّ

يذهب التقليد الكالسيكي الغريب إىل أن الذهن مستقل عن اإلدراك واحلركة
اجلسدية ،إذ ينظر إىل القدرة النفسية عىل أهنا مستقلة ،وهبذا املعيار يمكن متييز اإلنسان
عن احليوان ،ويرى اإلدراكيون أن غياب استقالل الذهن عن اجلسد من شأنه أن
يؤدي إىل غياب التفرد الفلسفي بني البرش وباقي الكائنات لن يكون واضحا .وقد
تبلور هذا التصور قبل ظهور النظرية التطورية التي أكدت أن القدرات البرشية تنشأ
من القدرات احليوانية.
ومنذ منتصف السبعينيات وهنايتها ،بدأ يظهر بحث جتريبي حول اجلسد ،دعا
إىل التخيل عن افرتاضات التقليد الفلسفي الغريب ،وذلك عن طريق تبني نوعني من
احلجج والرباهني ،ومها:
	-االرتباط القوي للتصورات والفكر والذهن باجلسد.

	-مركزية سريورة التخييل ،خاصة االستعارة ،التصوير ،الكناية ،الفضاءات
الذهنية......الخ.

ومن النتائج التجريبية التي تم التوصل إليها من قبل اجليل الثاين من اإلدراكيني،
أن البنية التصورية تنشأ من خالل جتربتنا احلسية احلركية ومن البنيات العصبية
التي حتدهتا وأن البنيات الذهنية تُبنى داخليا عن طريق ارتباطها بأجسادنا وجتربتنا
املجسدة .باإلضافة إىل ذلك فأدمغتنا ُم َبنينَة بطريقة جتعلها تسقط نامذج التنشيط من
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املناطق احلسية احلركية عىل املناطق القرشية العليا ،وأن الذهن /التفكري ُمتجسد،
أي أن أشكالنا األساسية يف االستنتاج تبنى من خالل الشكل االستنتاجي احليس/
احلركي ،وأن أشكال االستنتاج األخرى مؤسسة عىل اجلسد .وارتباطا هبذا ،يبدو أن
الذهن /التفكري التخيييل يبلور أشكاله االستنتاجية بواسطة اجلسد وباالعتامد عىل
صيغ جمردة لالستنتاج بواسطة االستعارة.

تؤكد النتائج السابقة الدور املركزي لفهمنا املجسد يف كل مظاهر املعنى ويف
بنية الفكر وحمتواه ،فاملعنى يرتبط بطرق اشتغالنا بشكل دال يف العامل ،وهي الوسيلة
التي ينشأ من خالهلا عرب بيانات اجلسدنة والتخييلية( .)20وإذا كان هذا تصور
اليكوف وجونسون لطبيعة املعرفة وبناء املعنى ،فكيف تصور تشومسكي وفودور
وجاكندوف والقائلني بالقدرة التواصلية.
7 .7التصور القالبي للذهن /الدماغ:من تشومسكي إلى جاكندوف
 .1.7التصور القالبي عند تشومسكي

ُيقصد بالقالبية جمموع القدرات الذهنية املستقلة واملتفاعلة ،فلكل نسق من هذه
األنساق الفرعية بنيته ومبادئه اخلاصة ،فهي فرضية تبحث يف بنية الذهن /الدماغ
بأكمله متجاوزة اللغة .ويستمد التصور القالبي قوته من البيولوجيا وعلم النفس
اإلدراكي وتطور احلاسوب ،حيث لوحظ أنه يضم خوارزمات مستقلة ومتفاعلة
داخل نظام املعاجلة احلاسوبية .وقد أسقط تشومسكي النموذج القالبي يف بعده
الشامل لبنية الذهن /الدماغ عن بنية النحو التي يعتربها بنية إدراكية ،وهبذا التصور
يصبح النحو مكونا من قوالب جزئية مستقلة ومتفاعلة يف اآلن نفسه ،ولكل نسق
من هذه األنساق النحوية بنياته ومبادئه التي متيزه ،فهناك القالب اإلعرايب والقالب
املحوري والقالب العاميل(.)21

ورغم االنتشار والقبول الذي عرفته القالبية يف حقول إدراكية متعددة ومتنوعة،
فإهنا مل تسلم من انتقادات السلوكيني التجريبيني الذين ربطوا املعرفة بتعزيز املنبه،
فهي يف نظرهم يتم اكتساهبا بناء عىل منبهات خارجية .ويرد تشومسكي عن تعزيز
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املنبه بحجة فقر املنبه ،فعملية اكتساب املعرفة يف نظره تتحقق من خالل االستعدادات
الفطرية الكلية التي جتد أساسها يف بنية الذهن /الدماغ ودور التجربة يف عملية
االكتساب منحرصا يف حتديد الشكل الذي تظهر به املبادئ الكلية ،فتفاعل النحو
الكيل مع جتربة معينة حيصل املتكلم عىل نحو خاص(.)22
.2.7التصور القالبي لدى فودور

يذهب جريي فودور  )1983( Jerry Fodorيف أثناء حديثه عن قالبية الذهنية
من خالل كتابه الرائد يف هذا املجال «قالبية الذهن» إىل أن الطفل يملك لغة للفكر
قبل أن يرشع يف اكتساب اللغة األم ،ولكي يكتسب الطفل الكليات اللغوية ،عليه
أن يكون مالكا للغة الفكر التي متكنه من متثل هذه الكليات ،وللغة التمثيل الداخيل
مبادئ ختتلف عن مبادئ اللغة الطبيعية ،ويؤكد فودور أن الفرد ال يمكنه أن يتعلم
اللغة األم إال إذا كان مالكا لغة الفكر ،فهذه اللغة تُعرف وال تُتعلم.

يرى فودور أن البنية الذهنية تتألف من أربعة حسابات ذهنية ،منها ما يرتبط
بالبنية الذهنية مقابل البنية اإلدراكية ،ثم اهلندسة الوظيفية للبنية الذهنية وعالقة هذه
اهلندسة بامللكات الذهنية ،دون أن ننسى القدرة النفسية( .)23وتستمد فرضية فودور
قوهتا من نتائج علم النفس اإلدراكي القاضية استعاريا بأن الذهن حاسوب ،فقد
بينت عدة أبحاث أن لآلالت احلاسبة لغة الدخل /اخلرج ،أي اللغة التي نتواصل
هبا مع اآلالت ولغة آلية تستعملها اآلالت حلوسبة لغة الدخل(.)24

اعترب فودور أن الذهن قائم عىل نمطني خمتلفني من األنساق اإلدراكية .فهناك
نسقي اإلدراك البرصي واإلدراك
أنساق الدخل ،أي العمليات القالبية التي هتم
ْ
اللغوي ،اللذان يعرضان العامل عىل الفكر؛ ثم األنساق املركزية املمثلة يف العمليات
غري القالبية التي تقارن بني التمثيالت وتثبيت املعتقدات العلمية .وتتميز أنساق
الدخل بمجموعة من اخلصائص نورد البعض منها عىل النحو التايل:
أ -اإللزامية :تعني أن متكلم اللغة العربية ليس حرا يف أن يمتنع عن معاجلة
املعلومات التي تصله.
ب -الرسعة :تتصف عمليات الدخل بالرسعة يف مردوديتها احلسابية مقارنة
بالبطء النسبي للعمليات املركزية.
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ج.خصوصية املجال :بمعنى معاجلة جمال منبهي معني وعدم صالحيتها ملعاجلة
آخر ،مثل :قالب اإلدراك اللغوي.

د .املنع من حيث املعلومة :فاألصوات العربية ،مثال ،ال يمكن أن تعاجلها إال
األنساق املتخصصة يف تعرف األصوات(.)25

وبتبني فرضية أن الذهن حاسوب ،يبدو أن احلل الذي يصدق عىل احلاسوب
يصدق عىل الذهن /الدماغ ،فإذا كان لآلالت لغة آلية فإن لإلنسان لغة الفكر.
وسنبحث يف الفقرة اآلتية مدى صالحية هذا االفرتاض لتفسري اكتساب التعلم عند
الطفل.
 .1.2.7القالبية واكتساب التعلم

يتصور فودور أن التعلم ال يتم عن طريق االكتساب كام يفهمه بياجي( ،)26ففي
نظره ال يتعلم الطفل إال ما يقبل الرتمجة يف لغة الفكر ،ومعنى هذا أن األشياء معطاة
سلفا .فتعلم الطفل لكلمة «مريض» ال يتحقق إال إذا كان له متثل عن هذه الكلمة يف
لغة الفكر ،كأن يكون مالكا للتصورات التالية عن كلمة مريض« :كئيب ،شاحب
اللون ،ضعيف الشهية....،الخ».

وينظر فودور إىل عملية التعلم عىل أهنا استدالل غري برهاين يقوم عىل بلورة
االفرتاضات والتحقق منها ،بمعنى أن الطفل يكون له تصور سابق عن مريض ثم
يتحقق منه .فال وجود لنظريات حول التعلم ،بل يوجد تثبيت االعتقاد بدل احلديث
عن التعلم ،فتعلم الطفل لكلمة مريض ،ال يعني أنه تعلم يشء جديد ،فمحتوى هذه
الكلمة موجود مسبقا بمقتىض معرفة الطفل بلغة الفكر ،وهو يقوم فقط بتثبيت ما
يعرفه بمقتىض لغة الفكر ويقرنه بكلمة مريض( .)27وإذا كان فودور يرى أن امللكات
اإلدراكية تنقسم إىل أنساق دخل قالبية وأنساق مركزية غري قالبية ،فإن جاكندوف
يؤكد أن كل األنساق مركزية ،إذ يعترب أن هناك قوالب مركزية وأخرى وجاهية،
ونتعرف عىل هذا النمط من القالبية من خالل نظرية الداللة التصورية.
 .3.7قالبية جاكندوف :كل األنساق قالبية

خالفا ملا ورد يف قالبية فودور بأن الذهن يتألف من أنساق دخل قالبية وأنساق
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مركزية غري قالبية ،تفرتض نظرية الداللة التصورية أن هناك قوالب مركزية متلك

قوهتا التعبريية اخلاصة وقوالب وجاهية ،نوردها عىل النحو التايل:

أ .قالب البنية التصورية :يعد قالبا مركزيا ،وجماله ترميز األفراد واملقوالت

والتأليف بينها يف ورودات وأنامط وحاالت وأحداث ،ويتم ذلك يف املجالني املجرد

واملحسوس .ويعد هذا املستوى أكثر ارتباطا باللغة ،فهو الذي تر ّمز من خالله
الداللة اللغوية والرتكيبية واملعجمية.
ب .قالب املعرفة الفضائية :قالب مركزي ،يعمل يف توافق مع البنية التصورية

هبدف فهم العامل الفيزيائي ،إذ يتم حتويل املعلومات من طابعها الفضائي إىل طابع
آخر تصوري ،وهذا ما يمنحنا القدرة عىل التعبري عام نرى ونسمع.

ج .القوالب الوجاهية :تسهم هذه القوالب يف التواصل بني مستويات الرتميز

عن طريق ترمجة جزئية من صورة يف مستوى معني إىل صورة أخرى يف مستوى آخر،
من خالل إقامة تشاكل بني مستويني من املعلومات .وتتسم هذه القوالب بأهنا ال

تستعمل إال جزءا من املعلومات املتوافرة يف الدخل ،فالقالب الوجاهي الذي يربط
البنية التصورية بالنسق البرصي ال يعرف خصائص البنية التصورية للقوة اإلنجازية

وقيم الصدق...الخ ،وال يعرف سوى خصائص األشياء ومواقعها وحركتها

وتفاعل قواها الفيزيائية(.)28

يظهر أن االختالف اجلوهري بني القوالب التمثيلية لدى جاكندوف والقوالب

عند فودور هو قيامها عىل أساس التمثيالت التي حتللها وليس بحسب وظيفتها
بوصفها ملكات للدخل أو اخلرج ،فالتصور القالبي يف نظرية الداللة التصورية
يصدق عىل امللكات املركزية كام يصدق عىل أنساق الدخل خالفا للتصور القالبي

عند فودور .وإذا كان هذا وضع قالبية تشومسكي وفودور وجاكندوف باعتبارهم

ممثيل التيار التوليدي الرئيس ،فإن هناك تصورا آخر منافسا للتوليدية ،يتعلق بالنحو

الوظيفي الوارد يف عمل ديك  )1978( Dickوالقايض بأن القدرة التواصلية تتألف
من جمموعة من امللكات.

113
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

 .4.7التصور القالبي في النحو الوظيفي :القدرة التواصلية ملكات

سعت نظرية النحو الوظيفي الواردة لدى ديك ( )1978إىل حتديد موضوع اللغة
يف القدرة التواصلية ،بوصفها اآللية التي متكن مستعميل اللغة الطبيعية من التواصل
فيام بينهم عن طريق اللغة .واعتربت أن القدرة تشمل جمموعة من امللكات املتفاعلة
فيام بينها يف أثناء عمليتي إنتاج اخلطاب وفهمه ،مما يتيح التواصل بني مستعميل اللغة
الطبيعية ،وحسب ديك ( )1989فإن القدرة التواصلية تتألف من مخس ملكات،
نوضحها من خالل املثال التايل:
( )6هل حصلت عىل كتاب غاليم األخري؟

أ .امللكة اللغويةُ :تكن مستعمل اللغة الطبيعية من إنتاج وتأويل عبارات لغوية
معقدة ومتباينة ،ويمد هذا القالب املؤول باملعلومات الرصف تركيبية واملعلومات
الداللية والتداولية.

ب .امللكة املعرفية :تُتيح ملستعمل اللغة الطبيعية تكوين خمزون معريف منظم
واالحتفاظ به وتوظيفه عند احلاجة ،وتوفر للمؤول املعلومات التي توصله إىل
التعرف عىل ما حتيل عليه عبارة (كتاب غاليم األخري).
ج .امللكة املنطقية :تساعد مستعمل اللغة الطبيعية يف بناء معارف إضافية عن
طريق استعامل قواعد استداللية حيكمها االستنباط ،وتسهم هذه امللكة يف معرفة
القوة اإلنجازية املستلزمة مقاميا والتي تتجاوز السؤال إىل االلتامس.

د .امللكة اإلدراكيةُ :تكن مستعمل اللغة الطبيعية من توظيف معارفه املستخلصة
من حميطه إلنتاج وفهم العبارات اللغوية ،وتساعد املخاطب يف التعرف عىل الكتاب
املفقود انطالقا من الصورة التي يملكها عنه.

هـ .امللكة االجتامعية :جمموع القواعد واملبادئ االجتامعية التي تدفع مستعمل
اللغة الطبيعية إىل اختيار العبارة اللغوية املناسبة بالنظر إىل وضع املخاطب ،وتساعد
املخاطب يف الوصول إىل أن املراد من السؤال التامس ،حيث هناك مبدأ اجتامعي
ٍ
متساو يكون التامسا ال أمرا أو
يقيض بأن الطلب الصادر من شخص يف وضع
دعاء(.)29
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تعمل مكونات هذا النموذج بشكل قالبي ،فلكل مكون مبادئه وإوالياته اخلاصة
وتتفاعل هذه املكونات فيام بينها ،إذ يمكن أن يكون «خرج» كل مكون «دخال»
لغريه .ويضيف املتوكل ( )1995القالب الشعري حمددا وظيفته يف رصد امللكة
الشعرية لدى مستعمل اللغة الطبيعية التي متكنه من إنتاج وفهم اخلطاب الشعري.
ونوضح تفاعل هذه القوالب من خالل الرتسيمة التالية:

الشكل (:)1تصور النحو الوظيفي للعالقات الرابطة بني القوالب الذهنية
ونتيجة تطور علم النفس وظهور العلم اإلدراكي يف ظل الثورة اإلدراكية التي
مجعت ثلة من العلوم اإلدراكية ،هبدف تفسري كيفية اشتغال الذهن /الدماغ ،برز إىل
الوجود تصورا جديدا للعقل يتجاوز احلتمية.
8 .8نحو تصور جديد للعقل يتجاوز الحتمية

يف ظل النقاش الدائر حول بناء تصور جديد للعقل ،ظهر تصوران أحدمها
عقالين قاده ديكارت ،واآلخر جتريبي تبناه بيكون .يرى األول أن العقل هو القادر
عىل حتصيل احلقائق صادقها وكاذهبا .أما الثاين ،فينترص للحس والتجربة يف حتصيل
احلقائق .ويتفق التصوران عىل مسلمة مفادها أن املعرفة موضوعية وأن الكائن
البرشي قادر عىل ضبط العامل اخلارجي بشكل دقيق .وقد تولد عن النزعة املوضوعية
إخضاع اإلنسان للنمذجة الصورية والتسليم بأن هناك مبادئ كلية موحدة ،وأن
اخلروج عنها ابتعاد عن العقل والتعقل .وتم التسليم كذلك بفكرة فحواها أن
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الكائن البرشي له القدرة عىل بناء حقائق حتمية هلا ما يسوغها ،فال يشء يف هذا
الكون يسري بالصدفة ،بل هناك علة لكل يشء.

ومع بداية القرن العرشين ،روجعت هذه املسلامت ،وبدأ العمل إلعادة النظر
يف طريقة تفكرينا واستداللنا ،مما يعني االبتعاد عن فكرة احلتمية .فال وجود إذن
حلقائق ثابتة مطلقة عرب الزمان واملكان ،فقد أعيد النظر يف كثري من احلقائق التي
كانت تعترب مطلقة كدوران الشمس حول األرض ،ويعد هذا دليال قاطعا عىل
أحاديي كام كان ُيعتقدُ .
وتيلنا التعددية
أن التفكري واالستدالل متعددان ،وليسا
ْ
الفكرية عىل رضورة التخيل عن النسق التقليدي القائم عىل ثنائية الصدق املطلق
مقابل الكذب املطلق ،فام هو صادق اآلن قد يصبح كاذبا غدا ،وما هو كاذب اآلن
قد يصبح صادقا مستقبال .واحلقائق ليست واحدة ،بل متعددة بالنظر إىل عنارص
ومتغريات متنوعة(.)30
ومنذ مخسينيات القرن املايض ،بدأت تظهر عيوب ونواقص السلوكية يف
مسلمتها القاضية باستحالة دراسة الصندوق األسود ،فام يستحق الدراسة بحسبهم
هو السلوك البرشي القابل للمالحظة واملرتبط بثنائية املثري واالستجابة ،ورغم
نجاح السلوكيني يف تفسري العديد من مظاهر السلوك البرشي ،فإهنم مل يستطيعوا
تفسري التفكري املجرد واإلبداع.

ونتيجة تطور العلوم اإلدراكية (العرفانية ،العرفنية ،املعرفية) ،أصبح باإلمكان
الوصول إىل صندوق السلوكيني األسود ودراسته وتفسري كيفية اشتغاله .حيث
سينتقل البحث من املثري واالستجابة إىل تفسري طبيعة التفاعالت التي يقيمها الفرد
بني املثريات الداخلية واألفعال اخلارجية .فالعلوم اإلدراكية تسعى إىل استبعاد
كل التفسريات السلوكية القائمة عىل أن لكل مثري استجابة ،وحلت املعلومة حمل
املثري(.)31
وبحكم تقاسم العلوم اإلدراكية موضوع االشتغال املتعلق بدراسة العمليات
احلاسوبية التي ينجزها الذهن /الدماغ ،ولد ما سمي يف األدبيات احلديثة بالثورة
اإلدراكية.
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9 .9الذهن /الدماغ من خالل العلوم اإلدراكية
 .1.9لمحة موجزة عن العلوم اإلدراكية

عرف علم النفس هناية اخلمسينيات من القرن العرشين تغريات ثورية ،إذ ظهر
تصور جديد لصالح املعرفة ،وكان ذلك حتديدا عام ( .)1956ويعد هذا بمثابة
والدة للعلوم اإلدراكية ،ووافق ذلك تاريخ انعقاد الندوة الدولية التي نظمها معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ومجع فيها ألول مرة نخبة من اإلدراكيني يف املعلوميات
واللسانيات وعلم النفس ،بناء عىل قناعة بأن ما جيمع بني هؤالء أمر واحد ،هو
دراسة الذهن /الدماغ.

وبحلول سنة ( ،)1960بادر عاملا النفس برونر وميلر إىل تأسيس مركز
الدراسات اإلدراكية بجامعة هارفرد الذي ذاع صيته عىل مدى عرش سنوات عىل
األقل .ويف السنة نفسها ،صدر مؤلف مشرتك مليلر وبريبام وغالنرت بعنوان «اخلطط
وبنية الشعور» ،أعيد فيه النظر يف النزعة السلوكية الكالسيكية التي قام عليها علم
واقتحت املقاربة السربنتيقية بديال عنها .وأصدر نيرس يف سنة ()1967
النفسُ ،
كتابا بعنوان «علم النفس اإلدراكي» ،دعا فيه إىل تبني مقاربة نفسية جديدة خمتلفة
عن املقاربة السربنتيقية التي دافع عنها نيول وسيمون ،اللذان اعتربا أنه بإمكان
احلاسوب أن يزودنا بنموذج اشتغال الذهن (.)32

وتعد سبعينيات القرن املايض سنوات ازدهار العلوم اإلدراكية( ،)33إذ أضحت
هذه العلوم حقال مهام داخل املشهد الفكري ،وتبلورت يف هذه الفرتة حقول
معرفية طرحت جمموعة من اإلشكاالت منها ما كان موجودا قبل ظهور الثورة
اإلدراكية( ،)34وهي إشكاالت تقنية وافرتاضات نظرية .وتشرتك هذه العلوم يف
تفسري طبيعة الذهن /الدماغ ،لذلك َطرحت السؤال املعريف ،التايل( :ما الذي يوحد
هذه العلوم) ؟
تتجىل غاية العلوم اإلدراكية يف االنفتاح عىل ختصصات متعددة لتفسري طبيعة
الذهن /الدماغ ،وبفعل هذا االنفتاح تم التوصل إىل نتائج ملموسة بخصوص
الذهن مل تكن موجودة ُقبيل حتالف هذه العلوم .وتكمن غاية العلوم اإلدراكية يف
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تفسري العمليات الذهنية التي تتم يف أثناء معاجلة املعلومات ،ومن هنا بات لزاما
عليها دراسة الكيفية التي يشتغل هبا الذهن /الدماغ ،وعرفت هذه العلوم تطورات
مهمة نتيجة حتالفها ،أي حتالف :علم النفس املعريف واللسانيات والذكاء االصطناعي
والفلسفة واإلناسة وعلم األعصاب(.)35
 .2.9نحو نظرية موحدة لفهم الذهن /الدماغ

عرف البحث يف بنية الذهن /الدماغ حتوال عميقا منذ منتصف القرن العرشين،
حيث بدأت تتشكل مالمح ميالد ثورة إدراكية نتيجة حتالف العلوم اإلدراكية التي
تتفق حول موضوع العمل ،ويف هذا السياق ظهرت العلوم اإلدراكية.
بدأ االهتامم بكيفية اشتغال الذهن /الدماغ إدراكيا منذ التقرير املعروف
بـــ«بتقرير سلون» الذي أنجز بناء عىل طلب من مؤسسة «ألفريد سلون» لدراسة
احلقول املوحدة التي تضم احلقول اإلدراكية املتآزرة لفهم طبيعة املعرفة وتاريخ
اجلنس البرشي ،وقد ضم هذا العلم علامء نفس ولسانيني وعلامء أعصاب وفالسفة
وأنرتوبولوجيني وعلامء حاسوب ،ومنذ صدور التقرير انطلقت الثورة اإلدراكية
بخطى هائلة لالشتغال عىل الذهن /الدماغ وتاريخ الفكر وتطور اإلنسان .وبرتاجع
مكانة الذكاء االصطناعي لصالح النتائج املبهرة التي حققها علم األعصاب ،كان
لزاما عىل اإلدراكيني االستفادة من نتائج هذا العلم ومعرفة موقع البنية الذهنية
داخل علم األعصاب اإلدراكي(.)36
 .3.9موقع البنية الذهنية داخل علم األعصاب اإلدراكي

يذهب جاكندوف ( )2007إىل أن للبنية التصورية دورا مهام يف معرفة الطبيعة
البرشية وعالقتها بالتجربة والشعور البرشيني ،ومن هنا يمكن التساؤل عن وضع
البنية الذهنية داخل العلوم العصبية؟

قاد سؤال مكانة املعرفة داخل العلوم العصبية إىل كشف سبل عمل الذهن/
الدماغ ،ونتحدث هنا عن طريقة متثل الكائن البرشي للعامل وقيامه بأعامل فيه.
وهناك شق من العلوم العصبية هيتم بدراسة البنية الفيزيائية للدماغ وكيفية عمل
اخلاليا وانتظامها يف مناطق ،أي الدماغ .أما الشق الثاين ،فإدراكي وظيفي حاسويب
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هيم النشاط الذهني ،بمعنى الذهن .فالدماغ كيان مادي ملموس يمكن اعتامده
موضوعا للعلوم العصبية ،أما الذهن فريتبط بالوظيفة التي ينجزها الدماغ .وتبعا
لذلك ،نعتمد ثنائية ذهن /دماغ(.)37

يرى جاكندوف أن دراسة الذهن /الدماغ تتخذ عدة أبعاد ،نوردها ،كام ييل:
البعد األول :علم األعصاب (الدماغ) مقابل العلوم املعرفية (الذهن /اخلصائص
الوظيفية) مقاباللشعور والظاهراتية.
قارة مقابل نمو فردي مقابل نمو تطوري.
البعد الثاين :حالة ّ

البعد الثالث :اإلدراك مقابل اللغة مقابل التفكري التجريدي.
البعد الرابع :البنية الذهنية مقابل القدرة عىل املعاجلة مقابل اشتغال الذاكرة مقابل
الذاكرة البعيدة املدى مقابل القصد مقابل االهتامم مقابل التعلم(.)38
في وحدة العلوم اإلدراكية

()39

أسهمت الفلسفة داخل وحدة العلوم اإلدراكية يف فهم طبيعة الذهن /الدماغ

من خالل إعادة صياغة قضايا فلسفية جدلية ُطرحت منذ الفلسفة الديكارتية

كمشكل الذهن /اجلسد ،ومشكل العقول األخرى وقضايا الوعي واإلرادة احلرة.
وسعت اللسانيات إىل بناء نامذج صورية لتفسري البنية املجردة للقدرة اللغوية لدى
املتكلمني .وحاول علامء النفس كشف امليكانيزمات التي تؤدي إىل إنتاج اجلمل

اللغوية وفهمها .وعمل علامء احلاسوب عىل إنتاج نامذج حتاكي يف اشتغاهلا عمل
الذهن /الدماغ .واهتم علامء اإلناسة باألبعاد االجتامعية للمعرفة البرشية .وتربط

بني هذه العلوم عالقات قوية وعالقات ضعيفة ،نمثل هلا بسدايس املعرفة ،كام جاء

يف تقرير سلون (.)1978
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الشكل( )2احلقول اإلدراكية التي يتألف منها علم اإلدراك
تشري اخلطوط باللون األمحر إىل العالقات القوية بني العلوم املطروحة باملخطط،

ومتثل اخلطوط املرسومة باللون األسود العالقات الضعيفة بني احلقول اإلدراكية،
فاألوىل هتم علم النفس

()40

وعالقته باللسانيات وعلم األعصاب واإلناسة ،ثم

عالقة اللسانيات بعلم النفس والذكاء االصطناعي( )41وعلم األعصاب .أما الثانية،
فتخص الفلسفة واإلناسة والذكاء االصطناعي وعلم األعصاب ،ويتبني لنا من
خالل سدايس املعرفة أن هناك مركزية لعلم األعصاب واللسانيات وعلم النفس

ضمن هذه الصالت بمختلف درجات ترابطها.

ويبني ميلر سريورة تشكل العلوم اإلدراكية وتداخلها العلمي من خالل قوله

إن علوم السيربنتيقة( )42كانت توظف التصورات التي طورهتا املعلوميات لنمذجة

وظائف الدماغ التي كشف عنها علم األعصاب وبطريقة مماثلة كانت اللسانيات
مرتبطي من خالل اللسانيات احلاسوبية ،واتصلت اللسانيات بعلم
واملعلوميات
ْ

النفس عن طريق اللسانيات النفسية وارتبط علم اإلناسة بعلم األعصاب من خالل

الدراسات املتعلقة بتطور الدماغ.
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خالصة

نستنتج مما سبق أن التوصل إىل إجابة شافية كافية عن طبيعة املعرفة البرشية
مطمح ال يمكن حتقيقه ،نظرا إىل جتدد االفرتاضات واألبحاث والنتائج .فسؤال
املعرفة سؤال أفالطوين مفاده أن الفكر واحد واللغات متعددة ،وقد تبعه يف ذلك
أرسطو ومن جاء بعده .لكن هذا ال ينطبق عىل ثلة من اللغويني العرب القدماء
أمثال السريايف الذي ناظر ابن متى حول عالقة النحو باملنطق ،إذ اعترب أن الفكر
متعدد بتعدد اللغات ،واملنطق اليوناين يف نظره ال يصلح إال للغة اليونانية .وعمل
الفارايب من خالل حروفه إىل حسم هذا اجلدل من خالل تأكيده أن اللغة املنطقية
اخلاصة باألحوال العامة أللفاظ «لغة ما» ،ال يمكن أن تؤخذ من اللغة النحوية
إذا كانت هذه اللغة قد نشأ املنطق فيها أول األمر .أما ديكارت فقد أجاب عن
سؤال املعرفة من خالل نظريته امليكانيكية الرامية إىل أن اجلسد والروح جوهران
مستقالن .وختالف النزعة اإلدراكية طرح ديكارت الثنائي وتتبنى األحادية ،أي أن
الذهن واجلسد جوهر واحد .وبازدهار العلوم اإلدراكية ،أضحى باإلمكان اكتشاف
ما كان يعترب صندوقا أسود حسب السلوكيني ،ونتيجة تطور الذكاء االصطناعي
واحلاسوب واللسانيات وعلم األعصاب وعلم النفس املعريف ،أصبح من املمكن
دراسة سريورة اشتغال الذهن /الدماغ.
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الهوامش:

 .1أفالطون ،مجهورية أفالطون ،ترمجة :فؤاد ،زكرياء ،ص.191-190.
 .2احلداد ،مصطفي ( ،)2013ص.54.

 .3جورج ال يكوف ومارك جونسون ( ،)1999ترمجة :جحفة ،عبد املجيد،
ص.499.498.497.
 .4حرض املجلس :قدامة بن جعفر ،والزهري ،وابن فراس ،واملرزباين ،وابن
كعب ،واخلالدين ،وابن األحشاد وآخرين.
 .5أبو حيان ،التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،ص.65.
 .6نفسه ،ص.69.
 .7نفسه ،ص.67.

 .8نفسه ،ص.69 .

 .9اجلابري ،حممد عابد ،بنية العقل العريب ،ص.52.

 .10أبو حيان ،التوحيدي ،اإلمتاع واملؤانسة ،ص.70.

.11اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،ص.281.280.
 .12أبو نرص ،الفارايب ،كتاب احلروف ،ص.39.

 .13اجلابري ،حممد عابد ،بنية العقل العريب ،ص.428.427.
 .14ابن سينا ،احلسني ،النجاة يف املنطق واإلهليات ،ص.10.

 .15اجلسد جسم اإلنسان كله ،أما البدن فهو ما عال من جسد اإلنسان( .انظر :أبا
هالل العسكري ،الفروق اللغوية ،ص.)117.
 .16الرحايل،حممد ( ،(2018ص.130 .129.

 .17تفرتض نظرية االستعارة التصورية حسب اليكوف وجونسون ،أن للجسد
دورا مهام يف بناء املعرفة ،فأجسادنا يف الفضاء تولد املعرفة( .انظر :اليكوف
وجونسون ،االستعارات التي نحيا هبا ،ترمجة :جحفة ،عبد املجيد ص.)10 .
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 .18وحيدي ،حممد ( ،(2018ص.175.174 .

 .19الذهن جوهر موجود يف الشخص ،لكنه ال حيتل حيزا وال يمكن وزنه
أو رؤيته أو ملسه ،فهو كُنه جمرد ينبثق من الدماغ ،وهو املسؤول عن متثل العامل
اخلارجي .أما الدماغ فكيان مادي حمسوس.
 .20احلداد ،مصطفى( ،)2014ص.50.49.

 .21جورج ال يكوف ومارك جونسون ( ،)1999ص.129.128.

 .22الرحايل ،حممد ( ،)1992ص.24.23 .

.23جريي ،فودور ( ،)1983ص.24.14.10.3.
 .24احلداد ،مصطفى ( ،)2013ص.60.58.
 .25غاليم ،حممد( ،(2007ص.22.21 .

 .26يذهب بياجي يف سياق رده عىل فودور إىل أن تطبيق نظريته عىل الرياضيات
يوحي بأهنا مل تشهد ابتكارا طوال هذا التاريخ ،إذا كان الكل حمددا سلفا عىل نحو
فطري .أما فودور فريى أن األصل هو تثبيت االعتقاد ألن املفاهيم معطاة عىل
نحو فطري .انظر حداد ( ،)2013ص.64.
 .27احلداد ( ،(2013ص.63.61 .

 .28غازيوي ،حممد ( ،)2019ص88.87 .

 .29املتوكل ،أمحد ( ،)2001ص.37.36 .

 .30الباهي ،حسان ( ،)2012ص.41.40 .
 .31نفسه ،ص.44 .

 .32جورج فيتو ،العلوم املعرفية :قضايا جديدة لرهانات عدة ،ترمجة :اخلطايب،
عز الدين ص.45.

 .33حتيل املعرفة ( ،)cognitionعىل سريورة يقوم هبا البرش ،أو متثيالت ذهنية
تسطح يف الوعي عندما ندرك أو نتعقل أو تُكون صورا ذهنية .فاجلانب املعريف
عند اإلنسان هو ذلك العنرص الذهني املشرتك بني بني البرش .انظر ال يكوف
123
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

وجونسون ،ترمجة :جحفة ( ،)1996وانظر وحيدي (.)2018
 .34ملزيد من التفاصيل عن العلوم املعرفية ،انظر بول تكارد ( ،)2005وجونسون
لريد (.)1988

 .35بريميدز ( ،Bermudez)2014ص.6.5.
 .36طعمة ( ،)2019ص.19.
 .37راي ،جاكندوف ( ،)2007ص.3.
 .38نفسه ،ص.5 .

 .39العلوم اإلدراكية :مجلة من العلوم تدرس اشتغال الذهن والذكاء دراسة تقوم
عىل تداخل االختصاصات تسهم فيها الفلسفة وعلم النفس والذكاء االصطناعي
وعلوم الدماغ واللسانيات واألنرتوبولوجيا ،وتدرس العلوم املعرفية الذكاء عامة
والذكاء البرشي وأرضيته البيولوجية التي تبحث يف جتلياته النفسية واللغوية
واألنرتوبولوجية( .ملزيد من التفاصيل ،انظر ،الزناد ،نظريات لسانية َعرفنية،
ص.)15.
 .40علم النفس :يعد قلب العلوم املعرفية ،وهيتم بدراسة عمليات املعرفة وأبنيتها
من قبيل :اإلدراك واالنتباه والذاكرة واللغة والقصد والنشاط الفكري واللغوي.

 .41الذكاء االصطناعي :العلم الذي يسعى إىل جعل اآللة تؤدي ما يؤديه البرش
من األعامل عن طريق متكينها من مهارة ذهنية ذكية هلا قدرات الذكاء التي للذهن
البرشي ،ويقوم عىل ركيزتني مها الربجميات احلوسبية واآللة ،فالربجميات متثل
الذهن البرشي ،واآللة بأدواهتا متثل اجلسم البرشي بأعضائه.

 .42السيربنتيقة :علم الرتابط بني اإلنسان واآللة ،موضوعه دراسة السيطرة
واالتصال بني اإلنسان واآللة ،وقد وجهت السيربنتيقة العلم والعامل ،وقضت
عىل املنطق التحلييل.
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المصادر والمراجع
المراجع العربية:

	-أفالطون :مجهورية أفالطون ،ترمجة :فؤاد زكرياء ،فضاء الفن والثقافة.

	-الباهي ،حسان ( :)2012الذكاء الصناعي وحتديات جمتمع املعرفة :حنكة
اآللة أمام حكمة العقل ،أفريقيا الرشق ،الدار البيضاء ،املغرب.

	-بنسالمة ،نادرة (« :)2013النرب بني الدماغ والذهن» ،ضمن :كتاب
أبحاث معرفية ،خمترب العلوم املعرفية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر
املهراز ،فاس ،املغرب.
	-التوحيدي ،أبو حيان :اإلمتاع واملؤانسة ،تصحيح وضبط أمحد ،أمني
وأمحد ،الزين ،القاهرة ،مرص.

	-اجلابري ،حممد عابد :بنية العقل العريب -دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة
يف الثقافة العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،9بريوت ،لبنان،
.2009
	-اجلرجاين ،عبد القاهر :دالئل اإلعجاز ،دار الغد اجلديد ،ط ،1القاهرة،
مرص.2017 ،

	-احلباشة ،صابر ( :)2008اللغة واملعرفة ،دار رؤية جديدة ،دمشق ،سوريا.
	-احلداد ،مصطفى ( :)2014اللغة والفكر وفلسفة الذهن ،مؤسسة
الرحاب احلديثة ،ط ،1بريوت ،لبنان.
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل «وجب»
ً
ّ
والمختصة
العامة
الحاسوبية
ّ
ّ
ّ
الطيب الكشو
د .رضا
ّ

1

ملخص البحث
ّ

واملختصة يف دراسة
املدونات احلاسوب ّية العا ّمة
ّ
نروم يف هذا البحث أن نو ّظف ّ

اللغة العرب ّية ،واخرتنا النظر يف أفعال الوجوب ،ويف مقدّ متها الفعل «وجب»،

لسببنيّ :أوهلام ّ
أن هذه األفعال مل حتظ نسب ّيا بالتحليل  ،وثانيهام السعي إىل استجالء
خصائصها الرتكيب ّية والدالل ّية ،فهل تستعمل استعامال توزيع ّيا أو جه ّيا ()modal؟

كم هائال من استعامالت هذه الفئة من
تبي هذه السامت إالّ إذا ّ
تفحصنا ّ
وال يتسنّى لنا ّ

مدونتني ،اصطلحنا
املدونات احلاسوب ّية .هلذا فإنّنا سنعتمد يف بحثنا عىل ّ
األفعال يف ّ

بـ»املختصة» ،وقد أعددناها بأنفسنا ،وذلك بالنظر يف ع ّينة من النصوص
عىل األوىل
ّ
باملدونة «العا ّمة» ،ونستند
وتضم أكثر من أربعني ألف كلمة؛ وعىل الثانية
القانون ّية،
ّ
ّ

مدونة «اسكاتش
فيها إىل
«املدونة اللغو ّية العرب ّية» ملدينة امللك عبد العزيز ،وإىل ّ
ّ
أنجني» ( ،)Sketch Engineلكرب حجمهام .سنحدّ د يف قسم ّأول من هذا البحث

الرتاكيب املتواترة للفعل «وجب/جيب» ،لنستقرئ منها يف قسم ثان خصائصه
الرتكيب ّية والدالل ّية.

الكلمات المفاتيح :أفعال جهيةْ َ ،تييه ،مدونات لغوية حاسوبية ،تراكيب

متواترة ،خصائص تركيبية وداللية.
 -1معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى – مكة املكرمة
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Abstract
The purpose of the present paper is to use general and specialized data bases in the study of Arabic. The use of the Arabic
verb (wajaba, ie. must) is chosen as an example for this study
to explore its syntactic and semantic features and see whether it is used in distributive or a modal way. This cannot be
achieved without resorting to large linguistic data bases. For
this end, two data bases have been selected: one described as
“specialized”, prepared by the present author and including
a set of Arabic legal texts containing more than 40 thousand
words; and the second one described as “general” and including the Arabic Language Data Base of KACST, and the Sketch
Engine Data base. The most recurring syntactic structures featuring the use of the verb (wajaba) will be explored in the first
part of this paper, while part two will be dealing with its various syntactic and semantic features.
Key words: modal verbs, modalization, linguistic data bases, recurring structures, syntactic and semantic features.
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

المقدمة
.1
ّ

ارتأينا أن نقدّ م لبحثنا بطرح إشكال ّيته وضبط موضوعه وحتديد معطياته
ومصادرها .ونحن إذ سنقترص فيام يتع ّلق باألفعال اجله ّية عىل أفعال الوجوب
فإن ذلك نابع من تب ّيننا ّ
ب» عىل وجه اخلصوصّ ،
أن هذه األفعال
«و َج َ
وعىل الفعل َ
ت ّطرد يف النصوص القانون ّية العامل ّية واملح ّلية ،املوضوعة أساس ًا إللزام املتل ّقي التق ّيد
هبا .ومن األسئلة املتع ّلقة هبذا املبحث :هل بوسعنا ا ّدعاء املوضوع ّية يف الوصف
والتحليل إن اقترصنا عىل دراسة أفعال الوجوب اعتامدا عىل ع ّينات مم ّثلة للنصوص
ِ
مدونة تعدّ ماليني االستعامالت وجتمع بني
القانون ّية فحسب؟ ول َ االعتامد عىل ّ
مدونة «سكاتش أنجاين» (Sketch
املدونة العرب ّية( )1أو ّ
القديم واحلديث من مثل ّ
ومتخصصة يف جماالت استعامل
)2()Engine؟ َأال يتحتّم االقتصار عىل ع ّينات حمدّ دة
ّ
قد يكون الباحث عىل دراية هبا ،أم ّ
ثم
إن االستقراء
اللساين حيتّم الشمول ،ومن ّ
ّ
تضم أصناف النصوص؟ وقد ُيفيض االعتامد عىل
مدونات عا ّمة
االستناد عىل ّ
ّ
اللغوي يف خمتلف املامرسات
الع ّينات فحسب إىل نتائج ال تنطبق عىل أوجه التعامل
ّ
اللغو ّية ،فشحنة الوجوب قد ختفت يف نصوص الرسد أو اإلرشاد أو العرض(،)3
ألنا ال تصدر عن جهات رسم ّية مثلام هي حال النصوص القانون ّية .وإذا كان
ّ
اللساين ينزع إىل الشمول واالستقصاء وإدراك اخلصوص ّيات الكامنة يف
الوصف
ّ
أشكال استعامل اللغة مجيعهاّ ،
فإن االقتصار عىل النصوص القانون ّية يف دراسة أفعال
الوجوب ّ
يظل حمدودا .وليس لنا أن نحكم عىل ّ
أن هذه األفعال ختتلف يف تراكيبها
ودالالهتا يف النصوص القانون ّية عن بق ّية نصوص األنامط األخرىّ ،
ألن احلسم يف
وم ّثلة
خمتصة ُ
مدونة ّ
هذا اإلشكال يقتيض دراسة أفعال الوجوب يف مرحلة أوىل يف ّ
مدونة كبرية
تُنتَقى من النصوص القانون ّية ،ويف مرحلة ثانية ،تُستقى هذه الظاهرة من ّ
احلجم تنفتح عىل أنامط الرسد واحلجاج والعرض واإلرشاد مجيعها وتشمل عددا
املتنوعة من القديم واحلديث.
كبريا من النصوص ّ

مدونتني،
سننتهج هذا املنهج بأن ننظر يف استعامالت الفعل «وجب/جيب» يف ّ
خمتصة وعا ّمة ،نشفعها بالنظر يف معاين هذا الفعل يف املعاجم اللغو ّية القديمة لنحدّ د
ّ
تطوراته الرتكيب ّية والدالل ّية.
أشكال استعامالته ،لغاية استجالء ّ
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 .2مصطلحات البحث

ِ
ثم يتحتّم
ننظر يف أفعال الوجوبَ ،أأفعال توزيع ّية هي أم أفعال جه ّية؟ ومن ّ
علينا حتديد مصطلح ِ
اجلهة التي ّ
خاصة
تدل يف األصل عىل الشكل وعىل «سمة
ّ
وتطور هذا املدلول
ملا ّدة من املوا ّد ،مثل أن نعدّ الثلج أو البخار من سامت املاء»(.)4
ّ
اخلاص بحدث وبفكرة وبكائن.
احلس يف هناية القرن التاسع عرش ،فعنى الشكل
ّ
ّ
األصيل للجهة أوىل
وقصد بذلك الظرف والك ّيفية واخلصوص ّية .ونستنتج من املعنى
ّ
املؤشات املوسومة التي
خصائصها وهي الوسم .ونعني به التمييز يف ملفوظ ما بني ّ
خاصية للجهة.
تستدعي تركيزا
ّ
واملؤشات غري املوسومة .وتُعدّ
أهم ّ
ّ
خاصية الوسم ّ

فعيل «وجب»
ويراوح تعريف اجلهة بني التضييق والتوسيع .فإ ّما أن ُيرص يف ْ
و«ينبغي» وبضعة أفعال أخرى ،أو أن ُي َعدّ ّ
كل قول عمل ّية َ ْت ِييه( .)5ونطلق تسمية
األفعال ِ
تعب عن األبعاد املنطق ّية وحت ّقق الوجوب أو اإلمكان أو
اجله ّية عىل أفعال ّ
ِ
يعب عنه من قضايا هبذه السامت .ويصوغها يف
االحتامل أو املنع .و َيس ُم الفاعل ما ّ
شكل نتيجة منطق ّية أو نتيجة لقرار .فجملة «أعتقد ّ
أن الطقس مجيل» تنبني عند
()6
املعب عن اجلهة ،وعىل القض ّية املتم ّثلة يف مجال الطقس.
املناطقة عىل فعل «أعتقد» ّ
تعب عن جهات خمتلفة مثل ما هي احلال
وتشرتك ُجل يف قض ّية واحدة ،يف حني ّأنا ّ
بني اجلمل التاليةَ :يأيت رامي بِالس ّيارة
َِ
ب ْ
الس ّيارة
أن يأ َ
ي ُ
يت رامي بِ َ

َطيع ْ
الس ّيارة
أن يأ َ
َي ْست ُ
يت رامي بِ َ
يت ََم ُل ْ
الس ّيارة
أن َي ْأ َ
ُْ
يت رامي بِ َ

َأ ْخشى ْ
يت رامي بِالس ّيارة
أن َيأ َ
َأ ْعت َِقدُ ّ
الس ّيارة.
أن رامي َس َي ْأيت بِ َ

أفادت هذه اجلمل قض ّية واحدة تكمن يف جميء رامي بالس ّيارة؛ يف حني ّأنا
ح ّققت جهات الوجوب واإلمكان واالحتامل واخلشية واالعتقاد .وال ختلو دراسة
األفعال اجله ّية من إشكال يتأتّى من اإلقرار بوجودها أو نفيها مثلام تساءل عن ذلك
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

« هيو» (  . )7()Huot. Hويتأتّى أيضا من اختالف اللسانيني يف حتديد قائمة األفعال
ِ
اجلهية( .)8و ليس من السهل أن نستنبط األفعال التي ّ
تتدخل يف إجراء الت َْج ِييه(،)9
التوسع
املوسع ،ممّا جيعل اجلهة من أعرس مسائل اللسان ّيات .ويقابل
ّ
حتّى يف معناه ّ
يف معنى األفعال اجله ّية تضييق بعض اللسانيني ،مثل ما يذهب إليه «بنفنيست» يف
حتديد هذه األفعال واشرتاط أن تتّسم بخصائص مع ّينة .فهو حيرصها يف الفرنس ّية يف
فعيل ( devoirوجب) و( pouvoirاستطاع) .وليس لنا أن نتق ّيد يف اللغة العربية
ْ
ّ
هبذين الفعلنيّ ،
وألن ما يقابل هذين الفعلني أكثر بكثري.
ألن هلذه اللغة خصوصياهتا
ففعل ( )devoirيقابله فعل (وجب) و(لزم) و(اقتىض) و(ينبغي)( )10واملركّب
(عليه أن .)...ويقابل الفعل ( )pouvoirاألفعال (قدر) و(استطاع) و(متكّن).
كام يقابل الفعل ( )vouloirاألفعال (أراد) و(شاء) و(ابتغى) و(رغب) و(و ّد)
وينضم إىل هذه األفعال استعامل املصادر وما قد حت ّققه
و(طلب) و(نوى) و(زعم).
ّ
من دالالت جه ّية مثل الوجوب .وتدرج اللغة الفرنس ّية فئة األفعال املساعدة (les
 )verbes auxiliairesيف األفعال اجله ّية .وهي أفعال ختتلف عن األفعال التوزيع ّية
النحوي ودالالت الزمن واملظهر .وتشمل ( avoirملك) و( êtreكان)
يف السلوك
ّ
يف بعض استعامالهتام ،واألفعال املساعدة جزئ ّيا مثل ( allerذهب) وêtre sur le
ِ
وتعب هذه األفعال
( point deأوشك عىل ،كان عىل وشك أن) و( venir deل ّ
لتو)ّ .
مرصف .وتكون عىل النحو التايل:
عن اجلهات املنطق ّية .و تقرتن بفعل غري ّ
(يمكن أن متطر غدا) il peut pleuvoir demain

(جيب أن ينفجر اللغم) La mine doit sauter

وإذا حرص «بنفنيست» األفعال اجلهية يف
فعيل وجب ( )devoirواستطاع
ْ
( )pouvoirفام تعليل مثل هذا التحديد؟ ذلك ّ
أن سمة اجلهة تقتيض تراكيب مع ّينة
تتجمد بمقتضاها جزئيا أو
قد حتتّمها مفاهيم الوجوب واإلمكان واالحتامل ،وقد
ّ
بقوة عن موقف املتك ّلم من ملفوظه أفعاال
تعب ّ
ك ّل ّيا .ويف هذه احلالة ال تعترب أفعال ّ
املؤسسات العاملية
تعب عن مواقف الدول أو ّ
جه ّية من رضب ما شاع من أفعال ّ
بقوة) و(شجب) و(استنكر) و(استنكر بشدّ ة)؟ هل نعتربها من
مثل (ندّ د) و(ندّ د ّ
املدونة احلاسوب ّية ّأنا ال تستعمل استعامل األفعال
فئة األفعال اجله ّية إذا ثبت يف ّ
133
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

تتجمد فيها ك ّليا أو جزئ ّيا؟
ختتص برتاكيب مع ّينة قد
وأنا ّ
ّ
التوزيع ّيةّ ،

عم نتّبع من مناهج الضبط
ويثري ضبط األفعال اجله ّية يف لغة من اللغات استفهاما ّ
مدونة
والتحديد .هل ننظر يف اجلهاز اللغوي ونستقرئ دراسات النحاة أم إنّنا نضبط ّ
والشفوي واملكتوب لنستنبط منها أفعاال تستعمل
مم ّثلة لع ّينات من القديم واحلديث
ّ
استعامال جه ّيا؟

وتتو ّلد اإلشكال ّيات يف دراسة األفعال اجله ّية من ّ
أن حقوال معرف ّية متعدّ دة مثل
العلوم الفلسف ّية واللغو ّية تو ّظفها وتكسبها مسلكا يالئم منظورها ،فمباحث املنطق
اجلهي من رضب (وجب) أو (استطاع) أو
تُعنى بتحليل القيمة الداللية للفعل
ّ
الفلسفي عن
(أراد) .والسؤال هل تفيد هذه األفعال قيام داللية ثابتة تنبع من البحث
ّ
مؤشات الزمن
احلقيقة ،أم ّإنا تتنّوع حسب ما تندرج فيه من سياق و تكتسبه من ّ
و املظهر؟

يتجل إذن ّ
ّ
أن مبحث األفعال اجله ّية جمال مع ّقد ،تتداخل فيه القضايا الفلسف ّية
واملعرف ّية ،ممّا يقيض بتحديد مفاهيم اإلمكان و الوجوب واالحتامل واملنع.
التاريخي ولسان العرب
معجمي الدوحة
 .3الفعل «وجب» في
ْ
ّ

ِ
«وجب/جيب» زمانِ ّيا ( )diachronicاعتامدا عىل
تت ّبعنا استعامالت الفعل
التارخيي ومعجم لسان العرب البن منظور ملقارنتها باستعامالته
معجمي الدوحة
ّ
ْ
املختصة والعا ّمة .وعثرنا عىل
املدونات احلاسوب ّية
تزامن ّيا ( )synchronicيف
ّ
ّ
ِ
معنى«لزم» و«ث َبت» عىل لسان
استعامل الفعل «جيب» يف سنة  122ق.هـ503/م يف
ٍ
كل يف ّ
هاشم بن عبد مناف القريش يف قوله« :ولِ ٍّ
جيب عليه نُرصتُه ،وإجاب ُة
كل حلف ُ
دعوتِ ِه( .)11يستوقفنا استعامل الفعل جيب يف هذا الشاهد ،فقد جاء الرتكيب عىل
نحوِ :
ب عليه (يعود الضمري عىل ّ
ُص ُت ُه (يعود الضمري عىل حلف) .وقد
جي ُ
كل) ن ْ َ
ُص ُت ُه» ،وإن كان الضمري يف
تقدّ م يف هذا الرتكيب مركّب ّ
اجلر «عليه» عىل الفاعل «ن ْ َ
اجلر فاعال معنو ّيا ،و ُيعترب الفاعل نرصته فاعال نحو ّيا ،وجاء الرتكيب عىل
مركّب ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ن ُْص ُة احل ْلف .وكذلكِ :
نحوِ :
ُص ُة احل ْلف .والسؤال هل
جي ُ
جي ُ
ب (عىل) ك ٍُّل ن ْ َ
َ
املعنوي ّ
«كل» أساسا ،ال س ّيام
باجلر بالسعي إىل شحن الفاعل
ّ
نع ّلل تقديم املركّب ّ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

وأن فاعل ّية نرصة ال تتح ّقق حلاهلا ،وإنّام حتدث بفاعل ّية ّ
ّ
كل؟ وتقتيض اإلجابة عن
املدونات احلاسوب ّية
هذه االستفهامات أن نتت ّبع استعامالت الفعل «جيب» تزامن ّيا يف ّ
النحوي؛ وللتأكّد من تواتر مثل هذا
باجلر عىل الفاعل
ملعرفة ا ّطراد تقدّ م املركّب
ّ
ّ
الرتكيب.
التارخيي عىل استعامالت زمان ّية أربعة للفعل «وجب»،
ونعثر يف معجم الدوحة
ّ
وهي عىل نحو:
عريَ :ب َر َك َو َس َق َط.
َو َج َ
ب ال َب ُ
ْ
مات.
ب
صَ :
الشخ ُ
َو َج َ

اض َطرب من َخو ٍ
ف ْأو َغ ْ ِي ِه.
ْ
بَ :خ َف َق َو ْ َ َ
ب ال َق ْل ُ
َو َج َ

الشمس :غا َب ْت».
َو َج َب ْت
ُ

وتنوعت
جاء الفعل «وجب» الزما يف األمثلة األربعة طبق البنية «فعل +فاعل»ّ .
طبيعة الفواعل ،فهي تشمل األشخاص واحليوان وعنرصا من الطبيعة .وجاء الفعل
«وجب» تا ّما/توزيع ّيا ،بصيغة املايض .تبدو هذه املالحظة بدهي ّية؛ إالّ ّأنا مفيدة يف
املدونة
تطور هذا الفعل دالل ّيا؛ إذ قد ي ّطرد استعامله يف زمن املستقبل يف ّ
استجالء ّ
مرصفا مع
احلاسوب ّية التزامن ّية .ويرد استعامل الفعل»وجب» ،واملضارع منه «جيب» ّ
ضمري الغيبة املفرد ال غري .وال نتمكّن اعتامدا عىل هذه الشواهد األربعة من اجلزم
معجمي ينزع إىل إيراد
بإمكان ّية ترصيف الفعل من عدمه ،بام ّأنا ّنزلت يف سياق
ّ
املدونات
مرصفا مع ضمري الغائب املفرد .ويتحتّم علينا النظر تزامن ّيا يف بعض ّ
الفعل ّ
احلاسوب ّية للتأكّد من ترصيف هذا الفعل يف خمتلف األزمنة ومع ّ
كل الضامئر ،وال
س ّيام النظر يف استمرار استعامل هذا الفعل فعال توزيع ّيا.

()12
وال خترج معاين الفعل «وجب،جيب» يف لسان العرب لـ«ابن منظور»
عم
ّ
التارخيي .فهو يعني « َل ِز َم» و» َث َب َت» .وإذا كان متع ّلق
وقفنا عليه يف معجم الدوحة
ّ
فعل «وجب» اسام جامدا فإنّه يستعمل يف هذه احلالة استعامال توزيع ّيا ويف صيغة
املايض من مثل:
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َ -1و َج َب ْت اإلبِ ُل ( بمعنى مل تكد تقوم عن مباركها ).
 -2وجب ِ
احلائ ُط (بمعنى سقط أو وقع أو اهنار).
َ َ َ

الشم ُس (بمعنى غربت).
َ -3و َج َب ْت ْ

عب (بمعنى ّ
حل).
الر ُ
َ -4و َج َ
ب ُ

وات (بمعنى حان وقتها).
الص َل ُ
َ -5و َج َب ْت َ

ب (بمعنى َخ َف َق).
ب ال َق ْل ُ
َ -6و َج َ
ِ
 -7مـن ر ِ ِ
ـت َل ُه اجلنَّ ُة (بمعنى
حم ٍد نَبِيـّ ًا َو َج َب ْ
بم َّ
إلسـال ِم دينـ ًا َو ُ
ض باهللِ َر ًبـّا َوبا ْ
َ ْ َ َ
استحق اجلنّة).
ّ

يقرتن الفعل «وجب» يف هذه األمثلة بأسامء حمسوسة من مثل اإلبل أو احلائط أو
وجمردة من مثل الرعب .وجاء فعال الزما يف هذه األمثلة مجيعها
الشمس أو القلب ّ
باجلر «له».
باستثناء املثال السابع الذي اقتىض مفعوال به غري مبارش مركّبا ّ

ب» يف األمثلة السابقة ( )7-1استعامال توزيع ّيا
«و َج َ
وإذا جاء استعامل الفعل َ
تا ّماّ ،
املعجمي ويف عالقة املوضوع باملحمول
فإن مفهوم الوجوب يكمن يف معناه
ّ
يتنزل فيه من تراكيب .فداللة املوضوع تضمر وجوبا كامنا يقوى باملحمول
يف ما ّ
مثلام نستنبطه يف هذه األمثلة .فالوجوب يستقي شحنته من الرضورة الدين ّية يف
يتضمنه الفاعل من إمكان ّية رسعة
قولنا «وجبت الصلوات» .ويتح ّقق الوجوب ممّا
ّ
احلدوث ،وذلك يف قولنا «وجب الرعب» و»وجب احلائط» .ويتح ّقق الوجوب من
حتم ّية كون ّية وذلك يف قولنا «وجبت الشمس» .والسؤال هل اندثرت هذه املعانى
ويتجمد
سيختص هذا الفعل بمعنى اإللزام
األصل ّية للفعل «وجب ،جيب»؟ وهل
ّ
ّ
يف حتقيقه باخلصوص ّيات الرتكيب ّية والترصيف ّية والدالل ّية؟

التارخيي ولسان العرب البن
نتبي إذن من بعض استعامالت معجمي الدوحة
ّ
ّ
منظور اختالفا يف الرتكيب عند استعامل الفعل «جيب» يف معنى الوجوب وعند
استعامله يف حتقيق دالالت السقوط واملوت والغياب واخلفقانّ .
ولعل حتقيق سمة
يتخي تركيبا مغايرا
توزيعي إىل فعل
حتول الفعل من فعل
الوجوب ّ
جهي ،وجتعله ّ
ّ
ّ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ونتحسس هذه الظاهرة من الفرق بني
لرتكيب الفعل املستعمل استعامال توزيع ّيا؛
ّ
البنيتني:
فعل  +فاعل

باجلر)  +فاعل
فعل  +مفعول (م ّ

(وجب الشخص)

(جيب عليه نرصته)

وال يكمن الفرق بني املثالني يف طبيعة الرتكيب فحسب ،وإنّام يف ما يضمره املركّب
ثم
ْص ُه» ،ومن ّ
ّ
اإلضايف «نرصته» ،فهو ُيفي استعامل أن املصدر ّية عىل نحو «أن َين ُ َ
تنجم األسئلة التالية :هل يقتيض مفهوم الوجوب استعامل «أن» املصدر ّية مثلام قد
ّ
يتجل يف االستعامالت احلديثة هلذا الفعل؟ و ّملا كان الوجوب حيدث يف املستقبل،
ّ
فإن فعل الوجوب «جيب» يقرتن بـ»أن» لداللتها عىل املستقبل ،مثلام يذهب إىل ذلك
كم هائل من
ابن هشام يف مغني اللبيب .وال نجزم هبذا احلكم ،إالّ إذا نظرنا يف ّ
املختصة والعا ّمة.
املدونات احلاسوب ّية
ّ
االستعامالت يف ّ
«المختصة»
المدونة
.4
ّ
ّ

ختتص
املدونة ،وبذلك
يؤ ّثر املنهج واألهداف وطريقة التصنيف يف طبيعة
ّ
ّ
مدونات بتحليل اللغة ووصفها ،يصطلح عليها بالعا ّمة ،وتو ّظف أخرى يف أغراض
ّ
املختصة التي تُعنى بمجال من جماالت اللغة
باملدونات
خاصة ويصطلح عليها
ّ
ّ
ّ
الصحة
املكتوبة أو املنطوقة مثل ،لغة الطفل أو رجال املال واألعامل أو املصارف أو
ّ
()13
معي ،لذا ال ُيشرتط أن تتّسم
أو متع ّلمي اللغة  .وهي تسعى إىل حتقيق هدف ّ
املختصة هبدف حمدّ د وواضح ممّا جيعلها سهلة اجلمع
املدونة
بضخامة احلجم.
ّ
وهتتم ّ
ّ
خمتصة ،ونعتناها
مدونة ّ
والتصنيف والتحليل .وأعددنا لدراسة الفعل «وجب/جيب» ّ
ألنا تضم نصوصا قانون ّية ت ّطرد فيها أفعال الوجوب .وحرصنا عىل تت ّبع
هبذه التسمية ّ
جماالت صدرت عن السلطة التنفيذ ّية ،سواء كانت حم ّلية أو عامل ّية .أ ّما العامل ّية فقد
نظرنا يف «ميثاق األمم املتّحدة»( )14و»النظام
األسايس ملحكمة العدل الدول ّية»(،)15
ّ
تأسييس
وأ ّما املح ّلية فقد وقفنا فيها عىل «دستور اجلمهور ّية التونس ّية»()16وعىل «قانون
ّ
يتع ّلق بالتنظيم املؤ ّقت للسلط العموم ّية»( )17وعىل»مرشوع دستور دولة اخلالفة»(.)18
متنوعة االختصاصات وهي جم ّلة
املدونة
املختصة ّ
ست جمالّت قانون ّية ّ
ّ
وتضم هذه ّ
ّ
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األحوال الشخص ّية( )19واملج ّلة اجلنائ ّية( )20وجم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية( )21وجم ّلة
الشغل()22واملج ّلة التجار ّية( )23وجم ّلة املرافعات املدن ّية والتجار ّية ( .)24وأحلقنا هبذه
واملتسوغني(،)25
املسوغني
املجالّت جمموعة من النصوص املن ّظمة للعالقات بني
ّ
ّ
وجمموعة من النصوص املتع ّلقة بالرصيد العقاري لألجانب وعقارات األجانب،
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية (.)26
وكذلك النصوص القانون ّية الصادرة بالرائد
ّ
املختصة أشكاال من العقود ،مثل «عقد البيع» و«عقد بيع
املدونة
ّ
وأدرجنا يف هذه ّ
مسجل« و»عقد تسويغ ّ
حمل
ع ّقار
سكني« و»عقد تأمني»( )27و«عقد مقاولة» و«عقد
ّ
ّ
إجارة عىل الصنع»؛ وأدرجنا أيضا نامذج من القرارات ،مثل«قرار الرتخيص بالبناء»
و«قرار هدم منزل» ونامذج من«حمرض اإلعالم واإلنذار بالدفع» و«التنبيه» و«ال ُع َقل»
و«الدعاوى والتنفيذ» و«عرائض يف األمر بالدفع» و«األحكام املدن ّية الصادرة عن
املدونة نشاطات احلياة اليوم ّية ،فقد أدرجنا الرشوط
املحاكم» .و ّملا كنّا نتت ّبع يف هذه ّ
مرصيف» واستخراج «جواز سفر» وإمتام «عقد قران» .وبذلك
العا ّمة لفتح «حساب
ّ
املختصة ثالثني وثيقة ،يبلغ جمموع عدد صفحاهتا  1605صفحة،
املدونة
ّ
تضم هذه ّ
ّ
تتضمنه من أفعال الوجوب .ويكشف
ويبلغ عدد كلامهتا  40125كلمة .وسنتت ّبع ما
ّ
املختصة عن ا ّطراد أفعال الوجوب مقارنة بأفعال اإلمكان واالحتامل
املدونة
ّ
النظر يف ّ
واملنع بدليل ما يعرضه اجلدول التايل من فروق التواتر بني أصناف هذه األفعال.
تواتر أفعال الوجوب
الفعل

تواتر أفعال اإلمكان
التواتر

الفعل

وجب/جيب

421

ال ُيمنع

ال يمكن

53

يمكن
أمكن

ال جيوز

44

يلتزم
لزم/يلزم
استلزم

18
7
1
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جيوز
جاز

يستطيع/تستطيع

تواتر أفعال املنع

التواتر

3

72
1
63
8

الفعل
ُيمنع
ُي ّجر

2
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التواتر

16
21

العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ينبغي
يتعي
ّ

17
12

يتحتّم

12

يقتيض

6

يشرتط
يتعهد
ّ

6
6

حيق
ال ّ

1

جممل التواتر

604

جممل التواتر

جممل التواتر

149
790

جممل
التواتر

37

نالحظ من اجلدول السابق ّ
أن أفعال الوجوب ت ّطرد أكثر من أفعال اإلمكان
املدونة
واملنع .فهي مت ّثل نسبة  %76,45من جممل تواتر أصناف هذه األفعال يف ّ
املختصة .ونع ّلل هذه الظاهرة ّ
بأن النصوص القانون ّية تلزم املتل ّقي بتطبيق قانون ما
ّ
أو إنجاز أمر ما ،ممّا جيعل أفعال االحتامل ختتفي وأفعال املنع ّ
يقل استعامهلا.

مدونة نصوصها قانون ّية ّ
أن الفعل «جيب» ي ّطرد
ويثبت تواتر أفعال الوجوب يف ّ
مرة وذلك بنسبة  %69,7من إمجا ّيل استعامل أفعال الوجوب .ومن
استعامله ّ 421
ثم نتساءل عن دواعي ا ّطراد هذا الفعل يف النصوص القانون ّية مقارنة ببق ّية أفعال
ّ
الوجوب .ولع ّلنا نستقي اإلجابة من تت ّبع معاين هذا الفعل يف قواميس اللغة ويف
املدونات اللسان ّية.
أشكال استعامله يف ّ
أن فعيل «ال ي ِ
بِ ،
ب» يف
مك ُن» و»ال َي ُ
جي ُ
«و َج َ
وز» املنف ّي ْي يليان الفعل َ
ُ
ونالحظ ّ ْ
ألنام فعال إمكان حلقهام النفي .فهل تنزع النصوص
نسبة التواتر .ويثريان التساؤل ّ
القانون ّية إىل توظيفهام لتحقيق درجة خم ّففة من اإللزام مغايرة لدرجة احلسم التي
يفيدها الفعل «جيب»؟ وهل يرجع ارتفاع تواتر األفعال «وجب ،جيب» و»ال
يمكن»و»ال جيوز» إىل ما تفيده دالالهتا من معان عدّ ة جتعلها تتداول أكثر من أفعال
الوجوب األخرى؟ وتقتيض اإلجابة عن هذين االستفهامني تت ّبع أشكال استعامل
هذه األفعال ،وهذا ما يدعونا إىل إحصاء ُبنى الرتاكيب.
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املدونة احلاسوب ّية،
وال نقترص يف حتليل مفهوم الوجوب عىل درجة تواتر الفعل يف ّ
وإنّام ننظر إىل ما يعلق به فعل الوجوب من فواعل ومفاعيل .ويف هذه احلالة ننظر
إىل مدى انعكاس طبيعة الفواعل عىل نسب التواتر .وال يقترص عملنا عىل اإلحصاء
مدونة قانون ّية والكشف عن عنارصها فحسب ،وإنّام
املعجمي ألشكال الوجوب يف ّ
ّ
نسعى إىل تت ّبع تراكيبها ومدى اقرتاهنا بأن .ونروم من ذلك استخالص السامت
الرتكيب ّية والدالل ّية ألفعال الوجوب ومدى إسهام الرتاكيب يف حتديد خصوص ّياهتا
ودرجات حتقيقها سمة اإللزام.

اللغوي الستعامالت الفعل «جيب» ّ
أن هذا الفعل يو ّظف
ونتبي من اإلحصاء
ّ
ّ
مرات يف صيغة املايض ّ
الدال عىل املستقبل
يف صيغة املضارع أساسا .وإن تواتر عرش ّ
رصف الفعل «جيب» إذ يقترص استعامله عىل
تنزل يف تركيب
فألنّه ّ
ّ
رشطي .وال ُي ّ
مدونة البحث
ضمري الغائب املفرد سواء يف صيغة املضارع أو املايض .وتكشف لنا ّ
عن ترصيف الفعل «وجب» مع ضمري الغائب املفرد املؤنّث طبق تركيبني مها:

باجلر +
فعل الرشط  +جواب الرشط الذي يرد عىل نحو :وجبت  +مركّب
ّ
مركّب باإلضافة.
ِ
ٍ
احلاك ِم َو َج َب ْت َع َل ْي ِه َن َف َق ُت ُه إِىل ْ
صري
واست َْأ َذ َن ِم َن
ومثال ذلك « َم ْن َت َك َّف َل بِ َلقيط ْ
أن َي َ
ِ
ِ
قاد ًرا َعىل ال َتك َُّس ِ
اللقيط ٌ
ب ما مل ْ َي ُك ْن لِ َ
مال» (جم ّلة األحوال الشخص ّية) .وال
ذلك
خيرج هذا الرتكيب عن تراكيب الفعل ِ
باجلر عىل الفاعل
ب» إذ يتقدّ م املركّب
«جي ُ
ّ
احلقيقي.
لينص عىل الفاعل
النحوي ّ
ّ
ّ

ونخلص من جدول أفعال الوجوب إىل ّ
أن مفهوم اإلمكان يتح ّقق أساسا
ِ
مرة.
باستعامل الفعل « ُيمكن» .فقد ي ّطرد يف ّ
مدونة النصوص القانون ّية أربعا وسبعني ّ
مرة .وإذا عرفنا ّ
أن املركّب باإلضافة
مرة من جممل ّ 74
ويقرتن الفاعل بأن يف ّ 50
صيغ من «أن» املصدر ّية املقرتنة بالفعل ،عرفنا ّ
أن فاعل الفعل «يمكن» يقرتن بأن يف
ِ
نع َأ ْعضا َء
يم ُ
 61حالة من تواتر  74استعامل .ومثال ذلكَ « :ل ْي َس يف هذا امليثاق ما ْ
ِ ٍ
األُم ِم املت ِ
َّحدَ ِة من ْ
بم ْقتَىض
اكم ُأخرى ُ
أن ي ْع َهدوا بِ َح ِّل ما ين َْش ُأ ب ْينَهم من خالف إىل حم َ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
املستقبل».
اِتّفاقات قائ َمة من قبل ْأو يمك ُن أن ُت ْع َقدَ ب ْينهم يف
ونتبي من هذا املثال ّ
أن فعل اإلمكان (يمكن) يقرتن فاعله بـ«أن» عىل نحو « َأ ْن
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م

140

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

احلريف ،وخيرج فاعل الفعل
املس َت ْق َب ِل» .وجييء الفاعل مركّبا باملوصول
ّ
ُت ْع َقدَ ب ْينَهم يف ْ
احلريف يف 11حالة .وتنحو أفعال املنع املنحى ذاته
«يمكن»عن مركّب املوصول
ّ
املحل ْ ِ
نع عل ْيه ِلَ ِّي َس َب ٍ
أن َيسو َغ َّ
ب كان ْ
للغي» .وجاء فاعل الفعل
ومثال ذلكُ « :ي ْم ُ
املحل ْ ِ
َّ
احلريف ْ
للغي» .وقد ُفصل يف هذا املثال
«أن يسو َغ
نع» مركّبا باملوصول
«يم ُ
ّ
ْ
ألي َس َب ٍ
ب كان» .وتنزع بق ّية أفعال
باجلر « َعل ْيه ِّ
بني الفعل « ُي ُ
منع» والفاعل بمركّب ّ
الوجوب النزعة ذاهتا وأمثلة ذلك:
َكون ك ُُّل َعملي ٍة ِ
أن ت َ
األول« :يتَحت َُّم ْ
دنانري».
ذات م ْب َل ٍغ َأ ْدنا ُه مخس ُة
َ َّ
املثال ّ
َ
ِِ ِ
ِ
املثال الثاينِ َ :
ب ْ
أن َتت ََض َّم َن َ
الجتِام ِع بِنا ًء عىل
النص عىل َد ْع َوته ل ْ
تلك الالئ َح ُة َّ
«ي ُ
ب يقدَّ م من َأ ْغ َلبِي ِة َأ ْع ِ
ضائ ِه».
َّ
َط َل ٍ ُ ُ ْ
ِ
تأليف اهل ِ
ال بِت ِ
َ
املثال الثالث َ « :ينْبغي ْ
مجلتِها كَفي ً
ربى»
يكون
أن
يئة يف ْ
َمثيل املدَ ن ّيات ال ُك ْ
ُ َ
ريب املواطِ ِن ع ْن ِ
الو َط ِن».
تراب َ
«ي َّج ُر َت ْغ ُ
املثال الرابعَ ُ :
وإذا كنّا قد سقنا أمثلة أربعة ألفعال املنع واإلمكان والوجوب ،فإنّنا ال نجزم
املدونات احلاسوب ّية
باقرتان فواعلها بأن ما مل ننظر يف االستعامالت اللغو ّية مجيعها يف ّ
العا ّمة .ويتو ّلد سؤال آخر هل يكون الفعل وجب فعال ِجه ّيا إذا مل يقرتن فاعله
ِ
هي؟ أ ال يقرتن فاعل
بـ»أن» ،وإن اقرتن بأن فهل نعترب «أن» ّ
مؤشا عىل أنه فعل ج ّ
بعض األفعال بـ»أن» دون أن يكون فعال جه ّيا؟
 .5تراكيب الفعل «يجب»

ّملا كنّا ننتهج يف بحثنا منهجا تركيب ّيا دالل ّيا ،فقد أحصينا أشكال الرتاكيب للفعل
بِ ،
ب» ،وضبطناها مشفوعة بنسب التواتر وأنموذج من أوجه االستعامل.
جي ُ
«و َج َ
َ

املختصة
املدونة
ّ
وقد رتّبناها حسب نسبة تواتر تراكيب هذين الفعلني .ونقف يف ّ
ِ
ب» اجلملة وسبعة تراكيب ُيسبق فيها
عىل تسعة تراكيب يتصدّ ر فيها
الفعل»جي ُ

بِ ،
ب» صلة
تنوع يف تراكيب فاعل هذا الفعل .ويرد
جي ُ
الفعل»و َج َ
َ
للجر مع ّ
بمركّب ّ
للموصول وخربا للمبتدإ أو الناسخ وجوابا للرشط.
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الحرفي
مركبا بالموصول
ب» ّ
 .1.5استعمال فاعل الفعل «يجِ ُ
ّ

احلريف».
مرة طبق الرتكيب «جيب  +مركّب باملوصول
ّ
يتواتر الفعل «جيب» ّ 157
مرة من جمموع  314تواترا لألشكال الرتكيب ّية التي
النص
وي ّطرد يف ّ
القانوين ّ 157
ّ
يتصدّ ر فيها هذا الفعل اجلملة وذلك بنسبة  .%50ونع ّلل ا ّطراد هذا الرتكيب بأمرين:
أن الفعل «جيب» يقرتن بفاعله مبارشة إذ حيصل بينهام تضا ّم ،وثانيهام ّ
ّأوهلام ّ
أن الفعل
اإلسنادي بأكمله .و ّملا كان اإللزام يدعو إىل إنجاز
«جيب» ينزع إىل شحن املركّب
ّ
ما يصدر عن املتك ّلم من قولّ ،
املعبة عن
اإلسنادي
فإن املركّب
ّ
الفعيل يقرتن بأن ّ
ّ
املستقبل .ونخلص إىل ّ
الرتكيبي بدليل
أن اللغة العرب ّية تنزع إىل توظيف هذا الشكل
ّ
أنّه جاء أكثر تواترا من بق ّية الرتاكيب.
ب» وقد ُف ِ
المركب
ص َل بينه وبين فاعله
ّ
 .2.5أوجه استعمال الفعل «يجِ ُ

بالجر
بمركب
الحرفي
بالموصول
ّ
ّ
ّ

باجلر يفصل بني الفعل ِ
نتبي ّ
ب» وبني فاعله املركّب باملوصول
أن املركّب
«جي ُ
ّ
ّ
مرة .وجاءت نسبة ا ّطراد هذا الرتكيب يف املرتبة الثان ّية من تواتر
احلريف بمعدّ ل ّ 93
ّ
ِ
باجلر
املختصة .ويمكن أن نختزل املركّب
املدونة
ب» يف هذه
ّ
ّ
تراكيب فعل «جي ُ
ّ
احلريف .فيكون عىل نحوِ َ :
ب َعىل ُكت ِ
ونورده فاعال لفعل املركّب باملوصول
ّاب
ي ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
املحاك ِم ْ
خاص أسام َء مجي ِع ْ
اجلنايات
املحكو ِم َعل ْي ِهم يف
األش
أن ْير ُسموا بِدَ ْف َ ٍت
خاص ْ
ٍّ
جل ِ
نح(.)28
ْأو ا ُ
باجلر عىل نحو:
وتكون هذه اجلملة يف حال اختزال املركّب ّ
ِ
ِ
ِ
أن ْير ُسموا ( َعىل ُكت ِ
ب ْ
خاص
خاص َأسام َء َجي ِع األَ ْش
املحاك ِم ) بِدَ ْف َ ٍت
ّاب
ٍّ
جي ُ
اجل ِ
املحكو ِم عل ْي ِهم يف ِ
نايات ْأو اجلن َِح.
ْ
وحتول هذه اجلملة عىل نحو:
ّ

ِ
ِ
ِ
بْ +
املحكو ِم
خاص َأ ْسام َء مجي ِع األَ ْش
املحاك ِم بِدَ ْف َ ٍت
ّاب
خاص ْ
ٍّ
أن ْير ُس َم ُكت ُ
جي ُ
ِ
عل ْي ِهم يف ِ
جل ِ
نح.
اجلنايات ْأو ا ُ
ِ
باجلر( عىل ُكت ِ
احلريف ل ُيشحن
املحاك ِم) عىل املركّب باملوصول
ّاب
ّ
ويتقدّ م املركّب ّ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

احلريف ْ
ّ
أسام َء مجي ِع
رسموا بِدَ ْف َ ٍت
وألن املركّب باملوصول
بالوجوب
ٍّ
خاص ْ
(أن َي ُ
ّ
ِ
املحكو ِم ع َل ْي ِهم يف ِ
ِ
اجلنايات واجلُ ِ
نح) يتبع عمل كتّاب املحاكم .فإذا
األَ ْش
خاص ْ
باجلر عىل «كتّاب املحاكم» فإنّنا نكون قد شحنّا بصورة مضمرة املركّب
شحنّا املركّب ّ
احلريف بسمة الوجوب ألنّه يم ّثل
احلريف .وجاء شحن املركّب باملوصول
باملوصول
ّ
ّ
النحوي .فكتّاب املحاكم فواعل وما الرسم بالدفاتر إالّ ناتج عن عملهم.
الفاعل
ّ

اجلر (عىل) ومن مركّب
ّ
باجلر (عىل كتّاب املحاكم) من حرف ّ
ويتكون املركّب ّ
باجلر
باإلضافة ّ
مكون من مضاف (كتّاب) ومضاف إليه (املحاكم) .و ّملا جاء املركّب ّ
ومكونا من ثالث كلامت ّ
فإن شحنة الوجوب لفعل «جيب» تؤ ّثر أيضا يف
قصريا
ّ
احلقيقي بدرجة أوىل لتتعدّ ى بعده
احلريف .لذا فهي تسم الفاعل
املركّب باملوصول
ّ
ّ
إىل ما حيدث عنه.

احلريف جاء فاعال للفعل «جيب» .فقد اقرتن
واحلاصل أن املركّب باملوصول
ّ
احلريف».
مرة يف تركيب «جيب +مركّب باملوصول
ّ
مبارشة هبذا الفعل يف ّ 157
للجر يف 93
احلريف بمركّب
وانفصل الفعل «جيب» عن فاعله املركّب باملوصول
ّ
ّ
ونتبي بذلك ّ
األول والثاين تبلغ  %59,38من
أن نسبة تواتر الشكلني الرتكيبيني ّ
مرةّ .
ّ
اهلوة كبرية يف نسب التواتر بني هذين الرتكيبني
جمموع أشكال االستعامل .وستكون ّ
ثم
وما يلحق هبام من تراكيب .فالشكل
مرةّ ،
الرتكيبي الثالث ي ّطرد ستّا وثالثني ّ
ّ
مرات.
تراوح أشكال الرتاكيب األخرى بني  14و 8وّ 3
مركب باإلضافة
 .3.5استعمال الفعل «يجب» فاعله ّ

األول
ال خيرج الشكل
الرتكيبي الثالث «جيب  +مركّب باإلضافة» عن الرتكيبني ّ
ّ
والثاين:
احلريف.
جيب +مركّب باملوصول
ّ

احلريف.
باجلر +مركّب باملوصول
ّ
جيب +مركّب ّ

ّ
تتحول وفعلها إىل
األول والثاين مصدر ّية بمعنى ّأنا
ّ
ألن «أن» يف الرتكيبني ّ
ِ
ِ
ِ
أن مجلة ِ
اإلجراء للتخفيف من أعباء الت ْط ِ
ب ت ْب ُ
مصدر،بدليل ّ
بيق» ( جيب +
سيط ْ
«جي ُ
فيف من أع ِ
إضايف ) تصاغ أيضا عىل نحو ِ
ب ْ
اإلجرا ُء ْ
باء
مركّب
للتخ ِ ْ ْ
أن ُي َب َّس َط ْ
«جي ُ
ّ
ال َت ْط ِ
بيق».
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مرة ) مقارنة باملركّب
وض ُعف تواتر فاعل «جيب» يف صيغة مركّب باإلضافة (ّ 36
مرة) ّ
األول
باملوصول
ألن اللغة العرب ّية تنزع إىل استعامل الرتكيبني ّ
احلريف (ّ 158
ّ
والثاين ،ونع ّلل ذلك ّ
بأن املركّب باإلضافة يسم الفعل بسمة اإلطالق ،ولع ّله خي ّفف
يتصور إنجازه يف وقت قريب نسب ّيا.
من شحن املتك ّلم الفاعل بالوجوب الذي
ّ
عن ال َع َم ِل» وبني ِ
وفرق بني ِ
العاطلني ِ
العاطلني ِ
تش ِ
ب ْ
ب ْ
عن
أن ت َُش ِّغ َل
غيل
َ
َ
«جي ُ
«جي ُ
ال َع َم ِل»ّ ،
معي
ألن الفاعل ّية املضمرة يف فعل «تش ّغل» مع إصدار القول إىل ضمري ّ
سواء املخاطب أو الغائب ُيدث دافع ّية إلنجاز الفعل يف مستقبل قريب .وإذا ّنزلنا
نتبي أنّه يندرج
الشكل الرتكيبي «جيب  +مركّب باإلضافة» يف سياقات استعامله فإنّنا ّ
الرسمي أو عقد التسويغ أو جم ّلة
يف صوغ الرشوط العا ّمة ،سواء ما جاء يف الرائد
ّ
الشغل .فاالستعامل الوارد مثال يف جم ّلة الشغل ورد حتت الرشوط العا ّمة لتشغيل
العملة الفالّحني .وما يضمره املركّب باإلضافة من سمة اإلطالق يالئم توظيف
الفعل «جيب» مثلام ّ
يدل عليه املثال التايل:
عام ٍل بمجر ِد انتِدابِ ِه بِأ َّنه سي َقع استِ ْخدامه بِ ِص َف ٍة قار ٍة أو م ِ
ُكل ِ
ِ
ب إ ْعالم ِّ
وسم ّي ٍة
ُُ
ُ َ َ ُ
جي ُ
َّ ْ َ
ُ َّ
ْأو ِ
طارئ ٍَة.

مستمرا لفرتة ما ّ
اإلضايف العالق بالفعل
فإن املركّب
و ّملا كان إلزام الفالّحني
ّ
ّ
«جيب» حي ّقق غرض املتك ّلم .وكذا األمر يف األمثلة الواردة يف ملحقات الدستور
الرسمي للجمهورية التونس ّي ّة وعقد التسويغ من مثل استعامل «جيب»
والرائد
ّ
عىل نحو ِ
اخلاص ِة» .وينطبق إصالح
األض ِار عىل َن َف َقتِ ِه
َسو ِغ
إصالح ْ
َّ
ُ
ب عىل املت ِّ
«جي ُ
األرضار عىل ّ
مستمر .لذا ّ
فإن املركّب باإلضافة يضفي سمة
املتسوغني ويف زمن
كل
ّ
ّ
اإلطالق.
مركبا
بالمركب
 .4.5الفصل
بالجر بين الفعل «يجب» وفاعله الذي جاء ّ
ّ
ّ

باإلضافة

باجلر بني الفعل «جيب» وفاعله املركّب باإلضافة يف أربعة عرش
يفصل املركّب ّ
ينص
لغوي .وجاء املركّب
استعامل
باجلر فاعال معنو ّيا للفعل «جيب» بدليل أنّه ّ
ّ
ّ
املتسوغ»
يف أكثر االستعامالت عىل الشخص الفاعل من مثل «عىل املالك» و«عىل
ّ
ّ
احلقيقي يف مجلة
باجلر الفاعل
و«عىل التعاون ّية»
ّ
و«مستغل الطائرة» .ويكون املركّب ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ِ
اخلاص ِة»؛ ويصبح بذلك فعل الفاعل
األض ِار َعىل َن َف َقتِ ِه
الح ْ
َّ
إص ُ
َسو ِغ ْ
ب َعىل املت ِّ
«جي ُ
(املركّب باإلضافة) مفعوال به .ويكون أصل اجلملة عىل هذا النحو :املت ََس ِّو ُغ ُي ْص ِل ُح
اخلاص ِة .وتشحن اجلملة بالفعل «جيب» لتصبح عىل نحو ِ
ب
األض َار َعىل َن َف َقتِ ِه
ْ
«جي ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ثم ّ
إن توظيف املركّب باإلضافة
األض ِار َعىل َن َف َقته
الح ْ
َّ
إص ُ
َعىل املت ََس ِّو ِغ ْ
اخلاصة»؛ ّ
القضوي هلذه
فاعال يسم اجلملة بسمة اإلطالق والعموم ّية ،وهو ما يناسب املحتوى
ّ
اجلملة ،إذ الوجوب يلزم ّ
خيص أحدا بذاته.
كل
متسوغ وال ّ
ّ
إسنادي
مركبا شبه
 .5.5استعمال فاعل الفعل»يجب» ّ
ّ

إسنادي من مثل ِ
ب ْتوجي ُه هذا اإلعال ِم
يستعمل فاعل الفعل «جيب» مركّبا شبه
«جي ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ديدي» .ويرد
ِّ
إجراء ال ُع ْق َلة الت ََح ُّفظ َّية َعىل ُ
خالل  48ساعة من تاريخ ْ
الصنْدوق احلَ
إسنادي يف ثامين حاالت .جاء رأس املركّب مصدرا
فاعل الفعل «جيب» مركّبا شبه
ّ
من مثل «اإلبقاء» و»الرتفيع» و»القيام» و»التوقيع» و»التوجيه» .وتتّسم هذه املصادر
فجم َل ُة
بسمة اإلطالق الذي يناسب استمرار ّية املحتوى
القضوي هلذه الرتاكيبُ .
ّ
تاريخ إج ِ
راء الع ْق َل ِة التَح ُّفظِيةِ
ِ
ِ
ب ْتوجيه هذا اإل ْعال ِم ِخ َ
الل َأ َج ِل  48سا َعة من
َ َّ
ُ
ِ ْ
«جي ُ
ِ
ومتكررة .لذا ال
مستمرة
ديدي» جتعل عمل ّية توجيه اإلعالم
ِّ
َعىل ُ
ّ
ّ
الصنْدوق احلَ
اإلسنادي
يشرتط فاعل الفعل «جيب» تقييدا زمن ّيا ممّا جيعل املصدر يف املركّب شبه
ّ
اإلسنادي» املركّب باإلضافة»
القضوي .ويامثل «املركّب شبه
مناسبا لتحقيق املحتوى
ّ
ّ
الوارد فاعال يف سمة اإلطالق .وبذلك يبلغ تواتر هذين الرتكيبني  43تركيبا ،إضافة
باجلر  +مركّب باإلضافة» .وبذلك يصبح جممل الرتاكيب
إىل تركيب «جيب  +مركّب ّ
 53تركيبا.
المركب شبه
بالجر بين الفعل «يجب» وفاعله
بمركب
 .6.5الفصل
ّ
ّ
ّ

اإلسنادي
ّ

اإلسنادي عىل نحو
باجلر بني الفعل «جيب» وفاعله املركّب شبه
ّ
يفصل املركّب ّ
«جيب عليه يف هذهِ
باجلر  +مركّب شبه
«جيب  +مركّب
إسنادي» .ومثال ذلكُ ِ :
ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
بالوصول شهرين قبل
مضمون مع اإلعال ِم
كتوب
بم
الصورة التنبي ُه َعىل املكرتي َ
اإلب ِ
ان عىل األَ َق ِّل».
ّ
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اجلر يف ثالث
و ُفصل بني الفعل «جيب» وفاعله املركّب شبه
ّ
اإلسنادي بمركّب ّ
احلقيقي .ففي املثال ِ
ب ع َليهم (األبنا ُء
باجلر الفاعل
حاالت .وجاء املركّب
«جي ُ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ُ
جوازات َس َف ٍر َش ْخ ِص َّي ٍة» .يكون ضمري
احلصول عىل
حينئذ
اجلواز)
املدرجني هبذا
َ
اإلسنادي «احلُ ُ
صول َعىل
احلقيقي بدل املركّب شبه
الغائب اجلمع «هم» الفاعل
ّ
ّ
ِ
نحوي ومفعول به معنو ّيا .وبذلك يبلغ
وازات َس َف ٍر َش ْخ ِص َّي ٍة» .فهذا املركّب فاعل
َج
ّ
املعبة عن سمة اإلطالق  56تركيبا.
عدد الرتاكيب ّ
 .7.5استعمال الفعل «تجب»

باجلر بني الفعل وفاعله املركّب
يستعمل الفعل «جتب» وقد فصل املركّب
ّ
ب من ِ
سوء معام َل ِة ُزم ِ
َِ
ب َعل ْيه ِحا َي ُة املتَدَ ِّر ِ
الئ ِه ْأو َغ ْ ِي ِه ْم من
باإلضافة من
مثل»ت ُ
َ
ُ َ
ِ
خاص» .ونالحظ ّ
احلقيقي،
أن ضمري الغائب املفرد يف مركّب «عليه» هو الفاعل
األَ ْش
ّ

نحوي ال غري .وسقنا هذا املثال ّ
رصف مع
أ ّما املركّب باإلضافة فهو فاعل
ّ
ألن الفعل ّ
باجلر»عليه» لشحنه بسمة الوجوب ال
ضمري املؤنّث الغائب .ووقع تقديم املركّب ّ

س ّيام ّ
اإلضايف الواقع فاعال يتّسم باإلطالق .وقد انطبق األمر عىل
وأن مدلول املركّب
ّ

باجلر.
استعامل الفعل «جيب» الذي ُفصل فاعله املركّب باإلضافة بمركّب ّ

املدونة القانون ّية عىل استعامل الفعل «جتب» يف هذه احلالة وكذلك
ونقف يف جمموع ّ
يف حالة ثان ّية يكون فيها الفاعل لفظا مفردا من مثل ِ
جور
ب َعليه
ُ
«جت ُ
املصاريف واألُ ُ

املس َّع َرةُ» .ويف حالة ثالثة يرد الفعل «جتب» يف فعل رشط وفاعل فعل الوجوب
َ
ِ
ِ
ب ْأو مل
مركّب باإلضافة من مثل»ت ْبقى البِ ُ
نت ُمستَح َّق ًة للنَ َف َقة إذا مل يت ََو َّف ْر هلا الك َْس ُ
َِ
ب َن َف َقتُها َعىل َز ْو ِجها».
ت ْ

ونتبي ،ممّا استعرضنا من تراكيب سابقةّ ،
أن أشكال الرتاكيب التي يتصدّ ر فيها
ّ

لغوي من جمموع  421استعامل لفعل
الفعل «جيب» اجلملة تبلغ  314استعامل
ّ

ّ
ويلخص اجلدول
«جيب» وذلك بنسبة  %74,58من جممل استعامالت هذا الفعل.
التايل أشكال الرتاكيب التي يتصدّ ر فيها الفعل «جيب» اجلملة.
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

الرتبة

الرتكيب

التواتر

1

احلريف
جيب  +مركّب باملوصول
ّ

مرة
ّ 157

2
3

احلريف
باجلر +مركّب باملوصول
ّ
جيب  +مركّب ّ
جيب  +مركّب باإلضافة

مرة
ّ 93

4

باجلر  +مركّب باإلضافة
جيب  +مركّب ّ

مرة
ّ 14

مرة
ّ 36

5
6

إسنادي
جيب  +مركّب شبه
ّ

إسنادي
باجلر  +مركّب شبه
ّ
جيب  +مركّب ّ

مرات
ّ 3

7

باجلر  +مركّب باإلضافة
باجلر  +مركّب ّ
جيب  +مركّب ّ

مرة
ّ

 8جتب

باجلر  +مركّب باإلضافة
جتب  +مركّب ّ

مرة
ّ

9

باجلر  +لفظ مفرد
جتب  +مركّب ّ

مرة
ّ

جمموع
التواتر

مرات
ّ 8

314

نالحظ من تواتر تراكيب هذا اجلدول ّ
أن الفعل «جيب» يعلق بفاعله مبارشة يف
تراكيب ثالثة فحسب وهي:
مرة.
جيب  +مركّب باملوصول
احلريف ّ 157
ّ

جيب  +مركّب باإلضافة

إسنادي
جيب  +مركّب شبه
ّ

مرة.
ّ 36

مرات.
ّ 8

وتتواتر هذه الرتاكيب الثالثة يف  201حالة ،يف حني ّ
باجلر
أن الفصل بمركّب
ّ
احلريف أو مركّبا باإلضافة أو مركّبا شبه
بني الفعل «جيب» والفاعل مركّبا باملوصول
ّ
إسنادي يتح ّقق يف  113حالة ويف ستّة أشكال تركيب ّية هي:
ّ
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مرة.
باجلر  +مركّب باملوصول
احلريف ّ 93
ّ
جيب  +مركّب ّ
باجلر  +مركّب باإلضافة
جيب  +مركّب ّ

إسنادي
باجلر  +مركّب شبه
ّ
جيب  +مركّب ّ

مرة.
ّ 14

مرات.
ّ 3

مرة.
باجلر  +مركّب باإلضافة ّ
باجلر  +مركّب ّ
جيب +مركّب ّ
مرة.
باجلر  +مركّب باإلضافة ّ
جتب  +مركّب ّ

مرة.
باجلر  +لفظ مفرد ّ
جتب  +مركّب ّ

ّ
القانوين إىل احلسم جعلت الفعل «جيب» يتصدّ ر أشكال
النص
ولعل نزعة
ّ
ّ
ثم ّ
إن سعي املتك ّلم إىل شحن القانون بأكمله محله عىل بدء
تراكيب اجلدول السابقّ .
اجلملة بالفعل «جيب» .ونالحظ من تواتر نسب أشكال الرتاكيب للفعل «جيب» ّ
أن
األسايس جاء عىل نحو:
الرتكيب
ّ
احلريف.
جيب  +أن  +مركّب باملوصول
ّ

مرة  .و ّملا كانت أشكال االستعامل األخرى مركّبات
وقد تواتر هذا الرتكيب ّ 157
تتفرع
باإلضافة املضاف فيها مصدر ومركّبات شبه إسناد ّية
ّ
فإنا ّ
املشتق فيها مصدر ّ
األسايس ،وليست إالّ تنويعات للتعبري عن سمة اإلطالق الذي حي ّققه
عن الرتكيب
ّ
املصدر.
مدونة النصوص القانون ّية
ونخلص من اجلدول السابق إىل ا ّطراد فعل «جيب» يف ّ

بنسبة  %74,82من إمجا ّيل استعامل تواتر أفعال الوجوب وبمعدّ ل  314استعامل
نتبي غيابه يف معظم
ّ
لغوي .لكن ،إذا أمعنّا النظر يف طبيعة استعامل هذا الفعل ،فإنّنا ّ
العقود .ونخلص من االستعامالت السابقة إىل ّ
أن فاعل الفعل «جيب» ي ّطرد مركّبا
إسنادي .فاملركّب باإلضافة يبلغ تواتره ستّا
باإلضافة مقارنة بوروده مركّبا شبه
ّ
وثالثني تركيبا عىل نحو :جيب  +مركّب باإلضافة .ويف املقابل يبلغ تواتر الفاعل
مرة .ونع ّلل هذا التفاوت ّ
بأن املركّب باإلضافة يتّسم
مركّبا شبه
ّ
إسنادي سبع عرشة ّ
حدثه باإلطالق ،بينام ّ
اإلسنادي.
تظل فاعل ّية نسب ّية يف املركّب شبه
ّ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

 .8.5استعمال الفعل «يجب» في وسط الجملة

يرد فعل»جيب» يف وسط اجلملة يف  99استعامال لغو ّيا من جمموع  421استعامال
لفعل «وجب ،جيب» وذلك بنسبة  .% 23,51ونع ّلل هذه الظاهرة ّ
بأن املتك ّلم
يشحن جزءا من اجلملة بالوجوب بدليل ّ
أن استعامل الفعل «جيب» جاء» صلة
ثم ّ
إن فعل الرشط أو املبتدإ
املوصول» أو «جواب رشط» أو «خربا ملبتدإ أو ناسخ» ّ .
يف مثل هذه اجلمل يم ّثل افرتاضا عا ّما وبذلك ال حيتاج إىل التزام .وهو يس ّبب نتيجة
يعمد املتك ّلم إىل شحنها بالوجوب.

ّ
متمام يلحق باجلملة األساس ّية ،لذا يعمد املتك ّلم يف
إن صلة املوصول مت ّثل جزءا ّ
هذه احلالة إىل شحن صلة املوصول ال غري .وبذلك ُيستعمل فعل «جيب» يف وسط
اجلملة .وإذا تصدّ ر فعل «جيب» اجلملة يف مثل هذا النوع من اجلمل ّ
فإن الوجوب قد
أسايس خلرب
خيفت بالنسبة إىل صلة املوصول .والشحن املتو ّلد عن أفعال الوجوب
ّ
ّ
ويقيني مبدئ ّيا من
للشك من املتق ّبل ،أ ّما املبتدأ فريد معرفة وهو معلوم
املبتدإ القابل
ّ
أن ما ُيرب عنه يكون ّ
املتك ّلم يف حني ّ
حمل تسآل من املتل ّقي ممّا حيتّم إلزامه إذا قصد
املتك ّلم ذلك.
بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .9.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ

بالجر
ّ

املختصة ثامن ّية استعامالت للفعل جيب وسط اجلملة عىل نحو:
املدونة
ّ
تتضمن ّ
ّ

احلريف».
باجلر+مركّب باملوصول
ّ
باجلر+جيب+مركّب ّ
«مركّب ّ

باجلر املتصدّ ر اجلملة عن حالة يو ّلد حدوثها األمر باإللزام .وهذا
ُيرب املركّب ّ
باجلر اجلملة وسبقه يف الرتبة الفعل»جيب» ،مثلام هو احلال يف
ما يع ّلل تصدّ ر املركّب ّ
ِ ِ
ِ
اجلواز أو ت َل ِف ِه ِ
ِ
السل َط َة
مجلة «يف حا َل ِة َضيا ِع هذا
فورا ُ
جيب َعىل صاحبِه أن ُيعل َم بذلك ً
ِ
اإلدار َّي َة أو َأ ْق َر َب بِ ْع َث ٍة
ديبلوماس َّي ٍة تونِ ِس ّي ٍة»(.)29

باجلر اجلملة.
يفس تصدّ ر املركّب ّ
يتأتّى اإللزام عند ضياع جواز السفر وهو ما ّ
ثم ّ
باجلر ال يستلزم اإللزام .فكيف نوجب ضياع جواز السفر؟
إن مضمون املركّب ّ
ّ
أ ّما ما يرتتّب عن هذا الضياع فيقتيض أن ُيشحن باإللزام.
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بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .10.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ

الحرفي
بالموصول
ّ

احلريف
باجلر ومتبوعا بمركّب باملوصول
ّ
يستعمل الفعل «جيب» مسبوقا بمركّب ّ
سبة لل ُط ِ
من مثل «بالنِ ِ
رود التي ْحتوي َموا َّد ُم ِش َّع ًة ِ
جيب ْ
َجيب
ب بحيث تَست ُ
أن تو َظ َ
يات الفص ِل بني الب ِ
ملقت ََض ِ
ضائ ِع ِ
الوار َد ِة بال َف ْص ِل  47م ْن هذا األَ ْم ِر».
َ
ْ

املختصة عىل مخسة استعامالت للفعل «جيب» مسبوقا بمركّب
املدونة
ّ
ونعثر يف هذه ّ
ونتبي ّ
باجلر تُضمر معنى
باجلر ومتبوعا بمركّب باملوصول
أن هذه املركّبات ّ
احلريفّ .
ّ
ّ
رشط ّيا .فهي ُتاثل وظيفة فعل الرشط .وقد جاءت يف معظمها عىل صيغتي «يف هذه
احلالة» و «يف صورة .»...ونستقي مفهوم الرشط من هذه االستعامالت عىل نحو:
ِ
ِ
َ ِ
صور ِة املحاك ََم ِة ِ
جيب ْ
الدو َل ِة الطالِ َب ِة
أن
يف
قاب املحكو ُم بِه من حمْك ََمة ْ
يكون الع ُ
َ
ِ
ِ
هر ْي ِن.
عقا ًبا سال ًبا ل ْل ُح ِّر َية ُمساو ًيا أويزيدُ َعىل َش َ
ِ
حوك َم (بدل عبارة :يف صورة املحاكمة) ِ
َ
وأصل اجلملةْ :
يكون
ب أن
إن
جي ُ
العقاب.....
ُ
صورة و ٍ
ِ
أن ي ِ
فاة ِ
ِ
ُ
أقرب
التعاون ّي َة يف
الوريث
عل َم
وكذا األمر جلملة« :يف
ُ
ب ْ ُ
جي ُ
َ
ِ
ِ
باسم ِه».
اآلجال

أن ي ِ
إن ت ُُو ّف ِ
أقر ِ
ُ
فهي مجلة رشط ّية عىل نحوْ :
ب
الوريث
عل َم
ُ
ب ْ ُ
جي ُ
التعاون ّي َة يف َ
ِ
ِ
باسم ِه.
اآلجال

ويتّضح من هذين املثالني ّ
باجلر يفيد الرشط وهو بذلك حي ّقق
أن مضمون املركّب ّ
يفس تصدّ ر
افرتاضا،إن حدث ،تستلزم نتيجة حدوثه اإللزام بفعل أمر ما .وهذا ما ّ
املختصة ،ويع ّلل أيضا رتبة الفعل «جيب»
املدونة
املركّب
ّ
باجلر األمثلة الواردة يف ّ
ّ
يف وسط اجلملة .فالشحن بالوجوب يقتضيه القسم الثاين من اجلملة يف حني ّ
أن
ونتبي ّ
أن مثل هذا
باجلر ال يستلزم الشحن بالوجوبّ .
املعب عنه باملركّب ّ
االفرتاض ّ
باجلر أكسب الفعل مفهوم الرشط.
الرتكيب عدّ ل مدلول الفعل «جيب» ،فاملركّب ّ
وبذلك أفاد الفعل «جيب» معنى الفعل «يشرتط» بدل حتقيق الوجوب القاطع.
ِ
ِ
ِ
صورة املحاك ََم ِة ِ
َ
الدو َل ِة
يكون
ب أن
فجملة« :يف
العقاب املحكو ُم بِه م ْن حمْك ََمة ْ
ُ
جي ُ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ِ
ِ ِ ِ
للحر ِية مساو ًيا أو يزيدُ عىل َش ْه َر ْي ِن» تستبدل عىل نحوْ :
حوك َم
إن
الطال َبة عقا ًبا سال ًبا ّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
رت ُط ْ
حر ِية
يكون
أن
ُ
العقاب املحكو ُم بِه من حمْك ََمة الدولة الطال َبة عقا ًبا سال ًبا ل ْل ّ
ف ُي ْش َ
ُمساو ًيا ْأو يزيدُ َعىل َش ْه ِ
رين .وكذا ُ
احلال يف املثال الثاين ففعله «جيب» يفيد الرشط،
ِ
صورة ٍ
ِ
أن ي ِ
ِ
وفاة ِ ،
ِ
ُ
باسم ِه.
اآلجال
أقرب
الوريث التعاون ّي َة يف
عل َم
واملثال :يف
جيب ْ ُ
ِ
ِ
وي َّو ُل هذا ُ
ُ
املثال َعىل نحوْ :
إن ت ّ
أقرب
الوريث التعاون ّي َة يف
رت ُط أن ُيعل َم
َُ
ُوف فإ َّن ُه ُي ْش َ
باسمهِ.
ِ
اآلجالِ
بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .11.5استعمال الفعل»يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ

ومركب باإلضافة.
بالجر
ّ
ّ

باجلر واإلضافة
باجلر ومتبوعا بمركّبي
ُيستعمل الفعل»جيب» مسبوقا بمركّب
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الطيان جيب عىل الط ّيار قائد الطائ َرة ،حاملا
من مثل»يف صورة ُحدوث طارئ أثنا َء َ
بوجود ب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضائ َع َخطِ َر ًة
اجلو ِية
تسم ُح الوضع َّي ُة بذلك إعال َم َم
َ
احلركة ّ
صالح َخدَ مات َ
َ
ِ
ِ
الطائرة».
َعىل َمتْن
َ
جر ،وقد يفصل املركّب
يعرض هذا املثال استعامل الفعل»جيب» بني مركّبي ّ
باجلر املتصدّ ر
باجلر الثاين بني الفعل وفاعله املركّب باإلضافة .و ُيضمر املركّب
ّ
ّ
باجلر الثاين بتحديد
املبني عىل االفرتاض .و ُيعنى املركّب
اجلملة مفهوم الرشط
ّ
ّ
املعني .وبعد ذلك جييء الفاعل مركّبا باإلضافة ويف مرتبة ثالثة ليخرب بأمر
الطرف
ّ
ما .وبالنظر معنو ّيا إىل اجلملة يتّضح ّ
احلقيقي وما
باجلر الثاين هو الفاعل
ّ
أن املركّب ّ
ّ
ونستدل عىل هذا التأويل بتحليل املثال السابق
املركّب باإلضافة إالّ فاعال نحو ّيا.
ِ
ِ
باجلر يف املثال السابق عىل نحو :يف صورة حدوث طارئ أثنا َء
الذكر ،إذ جاء املركّب ّ
ِ
الطريان.
إن َحدَ َ
ويمكن أن نستبدل به فعل رشط يسوق افرتاضا ما وذلك بقولناْ :
ث
ِ
الطريان.
طارئ أثنا َء
باجلر الثاين فيشري إىل شخص ما ،وهو الط ّيار قائد الطائرة .وهو
أ ّما املركّب
ّ
اجلوية بوجود
الفاعل
الفعيل الذي يأمر بوجوب إعالم مصالح خدمات احلركة ّ
ّ
النحوي «إعالم مصالح خدمات احلركة
بضائع خطرة عىل متن الطائرة .فالفعل
ّ
اجلوية» قارص عن إنجاز ما يسعى فعل الوجوب إىل حتقيقه.
ّ
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بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .12.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ

باإلضافة

باجلر ومتبوعا بمركّب باإلضافة من مثل»يف
يرد الفعل «جيب» مسبوقا بمركّب ّ
ِ
ِ
أي من رشوط الكفا َء ِة املهن ّية لدى املم ِّثل القانوينِ ،
ُ
تشغيل
جيب
صورة عد ِم تو ُّف ِر ّ
ّ
ٍ
شخص ُ
توكل له مسؤول ّية التسيري».

باجلر  +جيب  +مركّب
وتسوق ّ
املدونة أربعة استعامالت هلذا الرتكيب :مركّب ّ
باإضافة.

باجلر رشوطا إذا ما حت ّققت استوجبت إلزاما بتحقيق أمر ما.
وتصوغ املركّبات ّ
ّ
باجلر عىل
وتدل املحتويات القضو ّية هلذه املركّبات عىل ذلك .فقد صيغ املركّب
ّ
نحو:
ِ
ِ
ِ
القانوين.
الكفاءة املهن ّي ِة لدى املم ّث ِل
رشوط
أي من
يف صورة عد ِم تو ّف ِر ّ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ويمكن أن نستبدل بهْ :
الكفاءة املهن ّي ِة لدى
رشوط
رشط من
أي
«إن مل يتو َّف ْر ُّ
القانوين....
املم ّث ِل
ّ
ِ
ِ
ٍ
اكتشاف ٍ
ِ
املنحة.
لتقدير
لرضر أو ضياعٍ؛ أو:
آثار
وكذا األمر لـ :عندَ
ٍ
ويستبدل هبامْ :
لرضر أو ضياعٍ.
اكتشفت آثارا
إن
َ

إن قدّ رت املنح َة......

وإذا حت ّققت هذه الرشوط أصبح ما اقرتن به الفعل «جيب» ملزما .ويوحي مدلول
ٍ
بأنا رشط ّية .وهي عىل نسقْ :
جيب
آثارا
إن
َ
لرضر أو ضيا ٍع ُ ،
اكتشفت ً
هذه اجلمل ّ
ِ
مكان الطائرة.
تف ّق ِد

جواب الرشط
فعل الرشط
ِ
ِ
القانوين،
الكفاءة املهن ّي ِة لدى املم ّث ِل
رشوط
أي من
وعىل نسق :إن مل يتو َّف ْر ٌّ
ِّ
ِ
ٍ
ُ
التسيري (جواب رشط).
شخص توك َُل له مسؤول ّي ُة
تشغيل
(فعل رشط)؛ جيب
وجاء الفاعل مركّبا باإلضافة التي تسم املضاف واملضاف إليه بسمتي اإلطالق
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

فيحوالن معناه
والتخصيص .وينعكس معنى هاتني السمتني عىل الفعل «جيب»
ّ
ونتبي بذلك ّ
أن سامت الرتكيب تسهم يف
من اإللزام إىل االشرتاط والتخصيص.
ّ
باجلر سمة
استحداث الداللة وحت ّققها ،وتالئم سمة االشرتاط املح ّققة يف املركّب
ّ
املضمنة يف معنى اإلضافة .وتتعاضد السمتان لتو ّلدا معنى االستمرار ّية
اإلطالق
ّ
والعموم ّية املناسبتني ملضمون األمثلة السابقة .فتقدير املنحة واعتبار االمتيازات
مستمرين .واكتشاف آثار لرضر أو لضياع يقتيض
التكميل ّية والعطايا العين ّية يظالّن
ّ
دوما تف ّقد مكان الطائرة التي مل حتدّ د ملا توحي به من عموم ّية.
بالجر
بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .13.5استعمال «يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ
ّ

إسنادي
ومركب شبه
ّ
ّ

باجلر وبمركّب شبه
باجلر ومتبوعا بمركّب
يرد الفعل «جيب» مسبوقا بمركّب
ّ
ّ

إسنادي من مثل:
ّ

صورة امتنا ِع املكرتين من مبار ِ
ِ
املحل ِ
ِّ
جيب عىل املالك القيا ُم عليهم
حة
«ويف
َ
ُ َ
ِ
ِ
النقضاء ِ
ِ
األشهر الست ِّة».
أجل
اخلروج أثنا َء الشهر املوايل
بِ َقضايا يف

إسنادي،
اجلر ويكون الفاعل مركّبا شبه
ّ
يتوسط الفعل «جيب» يف املثال مركّبي ّ
ّ

باجلر» الوارد يف املرتبة األوىل يف اجلملة معنى الرشط وصيغته دا ّلة
ويفيد «املركّب ّ
صورة امتنا ِع املكرتين من مبار ِ
ِ
حة ِّ
عليه بدليل ّ
املحل» يمكن أن
باجلر « :يف
َ
َ
أن املركّب ّ
بار َح ِة ِّ
َ
ُيستبدل عىل نحوْ :
املحل.
إن امتن ََع
املكرتون عن ُم َ

احلقيقي بدليل ذكر اسم الشخص
فينص عىل الفاعل
باجلر الثاين
وأ ّما املركّب
ّ
ّ
ّ

اإلسنادي ل ُيشحن بمفهوم الوجوب ،وأ ّما
وهو املالك الذي ُقدّ م عىل املركّب شبه
ّ
ِ
اإلسنادي»القيا ُم ِ
ِ
الشهر املوايل»
اخلروج أثنا َء
عليهم بِ َقضايا يف
الفاعل املركّب شبه
ّ

إسنادي لتحقيق إنجاز عمل ما مثل
فليس إالّ فاعال نحو ّيا ،وقد جاء مركّبا شبه
ّ

القيام عليهم بقضايا.

بمركب
بالجر ومتبوعا
بمركب
 .14.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقا
ّ
ّ
ّ
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إسنادي
شبه
ّ

إسنادي من
باجلر ومتبوعا بمركّب شبه
ّ
يستعمل الفعل «جيب» مسبوقا بمركّب ّ
مثل:
ِ
التنصيص به عىل ِ
ِ
اإلنذار ِ
ِ
«لرتسي ِم َ ِ
حمض
املعقول
حقوق
مرج ِع إيدا ِع ترسي ِم
جيب
ُ
َعليه».

باجلر الثاين.
و ُيامثل تركيب هذا املثال تركيب املثال السابق باستثناء غياب املركّب ّ
باجلر لعرض افرتاض مرشوط إذا ما حت ّقق استلزم الوجوب
و ُبدئ الرتكيب بمركّب ّ
باجلر الثاين ّ
احلقيقي مل
فإن التنصيص عىل الفاعل
بإنجاز أمر ما .وبغياب املركّب
ّ
ّ
حيدث.
بمركــب باإلضافــة ومتبوعـــا
 .15.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقـا
ّ

الحرفي.
وبمركب بالموصول
بالجر
بمركب
ّ
ّ
ّ
ّ

باجلر
يستعمل الفعل «جيب» مسبوقا بمركّب باإلضافة ومتبوعا بمركّب
ّ
الع ِ
الل ِ
وبمركّب باملوصول احلريف من قبيل ِ
قد ِ
«خ َ
ب َعىل املؤ ّم ِن ْ
ص َح
جي ُ
ّ
أن ُي َ ِّ
للتعاون ِّي ِة برسالة مضمونة الوصول يف اآلجال املنصوص عليها بالفصل  7من جم ّلة
ُ
التأمينات بتغيريات العنارص اآلتية».
املختصة ثالثة استعامالت «جيب» طبق الرتكيب:
املدونة
ّ
ورد يف ّ

احلريف.
باجلر  +مركّب باملوصول
ّ
مركّب باإلضافة  +جيب  +مركّب ّ

فينص عىل
باجلر
ويفيد املركّب باإلضافة إمكان حدوث أمر ما ،وأ ّما املركّب
ّ
ّ
النحوي.
احلريف إالّ الفاعل
احلقيقي يف حني ال يم ّثل املركّب باملوصول
الفاعل
ّ
ّ
ّ
بمركب باإلضافة ومتبوعا
 .16.5استعمال الفعل «يجب» مسبوقا
ّ

الحرفي
بمركب بالموصول
ّ
ّ

يستعمل الفعل «جيب»مسبوقا بمركّب باإلضافة ومتبوعا بمركّب باملوصول
ِ
الشغل ِ
َرش ٍح ِ
ِ
املؤج ُر» .ونالحظ ّ
ب ْ
احلريف من مثل «ك ُُّل ت ُّ
أن هذا
لوسا ِم
أن يقو َم به ّ
جي ُ
ّ
املثال يبدأ بمركّب باإلضافة إلفادة معنى اإلطالق وهو ما يالئم مضمون املركّب
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

املعب عن ّ
ّ
كل ّ
ومستمر .وجاء
فالرتشح متجدّ د
ترشح لوسام الشغل.
ّ
باإلضافة ّ
احلريف ألنّه يقتيض فاعل ّية نسب ّية.
الفاعل مركّبا باملوصول
ّ
 .17.5استعمال الفعل «يجب» خبرا للناسخ أو لمبتدإ

يستعمل الفعل «جيب» خربا للناسخ أو ملبتدإ طبق الرتاكيب التال ّية وقد رتّبناها
حسب تواترها.
احلريف.
أ .املبتدأ  +اخلرب :جيب  +مركّب باملوصول
ّ

احلريف.
ب.الناسخ  +اسم الناسخ  +خرب الناسخ :جيب  +مركّب باملوصول
ّ

مرة.
وتواتَر هذان الرتكيبان ّ 19

ت .املبتدأ  +اخلرب :جيب  +مركّب باإلضافة.

ث.الناسخ  +اسم الناسخ  +اخلرب :جيب  +مركّب باإلضافة.
مرات.
تواتر هذا الرتكيبّ 10 :

احلريف.
باجلر  +مركّب باملوصول
ّ
ج -املبتدأ  +اخلرب :جيب  +مركّب ّ

احلريف.
باجلر  +مركّب باملوصول
ّ
الناسخ  +اسم الناسخ  +اخلرب :جيب  +مركّب ّ

إسنادي.
الناسخ  +اسم الناسخ  +خرب الناسخ  :جيب  +مركّب شبه
ّ

مرات.
وقد تواترت هذه الرتاكيب ّ 3

ونتبي من
يرد الفعل «جيب « يف الرتاكيب السابقة خربا للمبتدإ أو الناسخ.
ّ
الوقوف عىل مجل هذه الرتاكيب ّ
القضوي يكمن يف اخلرب الذي
أن إشكال املحتوى
ّ
ثم يستلزم الوجوب أو االحتامل أو املنع
حي ّقق اإلعالم بشكل من األشكال .ومن ّ
ِ
أو اإلمكان .فاملبتدأ يف مجلة « الر ُّد ِ
يكون ب ْعدَ وفاة املويص يف ٍ
َ
جيب ْ
أجل أقصا ُه
أن
ِ
ِ
تاريخ إعال ِم املوىص له بالوص ّي ِة» ال يضمر إشكاال .فمفهوم الر ّد حي ّقق
شهران من
مفهوما ما حيدّ د بام خيرب به عنه .وإذا جاء اخلرب مشحونا باإللزام ّ
فألن املتك ّلم يقصد
اخلرب فحسب (أن يكون بعد وفاة املوىص يف أجل أقصاه شهران من تاريخ إعالم
املوىص له بالوص ّية».

وجاء الفعل «جيب» خربا للناسخ أو املبتدإ يف عرشة استعامالت لغو ّيةّ .
ودل
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املبتدأ أو اسم الناسخ عىل افرتاض وقوع حدث عىل نحو ما تقتيض معاجلته بطريقة
مع ّينة .لذلك لزم وسمها بالوجوب .فاملثال التايل يستبدل املبتدأ بفعل رشط واخلرب
ِ
ِ
ِ
ُ
يكون سب ًبا يف
الفصل ال
املنصوص عليه هبذا
العمل
نحو»توقيف
بجواب رشط عىل
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الرض ِر لفائدَ ة العام ِل».
فسخ عقد الش ْغ ِل من طرف ّ
املؤجر وإالّ فإ ّن ُه جيب ُغ ْر ُم َ

ُ
ويصبح الرتكيب تركيبا رشط ّيا عىل نحوْ :
املنصوص عليه هبذا
العمل
ف
إن ت ََو َّق َ
ُ
ِ
الفصل (فعل رشط).
ِ
فسخ ِع ِ
ِ
ُ
يكون سب ًبا يف ِ
املؤج ِر (جواب الرشط).
قد
فإ َّن ُه ال
الشغل من طرف ِّ
ويكون فعل الرشط وجوابه فعل رشط جلواب الرشط الثاين « :فإ َّن ُه ِ
جيب غر ُم
لفائدة ِ
ِ
ِ
العام ِل».
الرضر

ِ
جيب» خربا ِ
ويستعمل الفعل « ِ
صورة َغ ِ
لق ِّ
املحل
للناس ِخ أو املبتدإ عىل نحو :يف
ً
ِ
الرخصة السنو ّي ِة الرشع ّي ِة فإ َّن ُه ِ
أو ِ
املؤج ِر ْ
غلق قس ٍم من ُه ملدَّ ٍة ُ
أن
تفوق مدّ َة
جيب عىل ّ
ِ
يدفع لعم ِ
ِ
لته عن ِّ
الرخصة
لق فيها حم َّل ُه زياد ًة عىل ُمدَّ ِة
كل يو ٍم من أ ّيا ِم
العمل التي أ ْغ َ
َ ََ
ِ
أجرا.
املذكورة ً

ويعرض هذا املثال استعامل الفعل «جيب» خرب الناسخ أو املبتدإ .وجاء الفاعل
باجلر بني الفعل والفاعل قصد التنصيص
مركّبا باملوصول
احلريف؛ وقد فصل مركّب ّ
ّ
يتضمن إشارة إىل الفاعل
املؤجر»
عىل الفاعل
األول «عىل ّ
باجلر ّ
ّ
احلقيقي .فاملركّب ّ
ّ
احلقيقي ،وجاء جمموع التواتر ضعيفا إالّ أنّه يامثل استعامالت الفعل «جيب» عند
ّ
تصدّ ره اجلملة.
 .18.5الفعل «يجب» جواب شرط

يتنزل الفعل»جيب» يف تراكيب رشط ّية ،وبالتدقيق أجوبة للرشط .و ّملا كانت
ّ
أجوبة الرشط حت ّقق ما يتو ّلد عن أفعال الرشط من نتائج ّ
اخلاصية تؤ ّثر
فإن مثل هذه
ّ
عىل داللة الفعل «جيب» وتعدّ ل مفهوم اإللزام به لتجعله يفيد معنى االشرتاط وحي ّقق
النتيجة املشرتطة يف فعل الرشط ومثال ذلك:
أن يشت َِم َل املحرض عىل ِ
شخصا معنو ًّيا ِ
جيب ْ
«إذا َ
اسم ِه
املوج ُه إليه اإلعال ُم
ً
كان َّ
ُ
ِ
ِ
امعي».
وم َق ِّره االجت ِّ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

إعالمي جعل جواب الرشط املقرتن
موجها لشخص
فاالشرتاط بكون اإلعالم ّ
ّ
ومقره
بالفعل«جيب» حي ّقق اشرتاطا يقتيض أن يشتمل املحرض اسم الشخص
ّ
املعنوي ّ
االجتامعي ،ويمكن بذلك استبدال الفعل «جيب» بالفعل «يشرتط» يف اجلملة السابقة
ّ
وتصبح عىل نحو:
ِ
شرتط (بدل ِ
جيب) ْ
ُ
«إذا َ
يشتم َل
أن
شخصا معنو ًّياُ ،ي
املوج ُه عليه اإلعالم
كان
ً
َّ
ِ
ِ
االجتامعي».
ومقره
ّ
املحرض عىل اسمه ّ
ُ
وليس الفعل «يشرتط» خلوا من معنى اإللزام إالّ أنّه إلزام ال يتح ّقق إالّ بتح ّقق
فعل الرشط ممّا حيدّ يف درجة إلزامه .وفرق بني إلزام ينتج عن شحن الفعل «جيب»
الفاعل مبارشة وبني إلزام يرتبط حت ّققه بتح ّقق رشط آخر .فإلزام الفعل فاعله مبارشة
بأمر ما أشدّ من إلزام حي ّققه جواب الرشط.

واملستفاد أنّه ّملا جاء الفعل«جيب»جوابا للرشط فإنّه يكتسب ما يتو ّلد عن فعل
الرشط من معنى االشرتاط بام ّ
أن أجوبة الرشط حت ّقق النتيجة.
باجلر ومركّب باملوصول
ويستعمل الفعل«جيب» جوابا للرشط متبوعا بمركّب ّ
أن ي ِ
ف املدعى عليه حمام ّيا ِ
ِ
عل َم بذلك
جيب عىل هذا
احلريف من مثل :إذا ك َّل َ
األخري ْ ُ
ّ
عدل من ّفذٍ.
حمامي املدّ عي بواسطة ٍ

باجلر بينه وبني فاعله املركّب
يرد الفعل «جيب» جوابا للرشط وقد فصل املركّب ّ
ِ
ُّ
الطائرة أحكاما أشدَّ من األحكا ِم
مستغل
باإلضافة ،ومثال ذلك «إذا ما اعت ََمدَ
بالوزارة املك ّلفةِ
ِ
املصالح املختصةِ
ِ
املحدّ ِ
بالتعليامت الفن ِّية ِ
ِ
جيب عليه إعال ُم
دة
ّ
ِ
إسنادي
املدين بذلك» .ويرد الفعل «جيب» جواب رشط فاعله مركّب شبه
بالطريان
ّ
ِّ
ِ
التغيري نا ًجتا عن ِ
ذلك»جيب القيا ُم بِ ِّ
ٍ
فعل
التغيري إذا كان هذا
ترصيح قبل
كل
ومثال
ُ
ُ
املؤ َّمن له».

املختصة املعدّ ة
املدونة
ّ
مرات يف ّ
ويتواتر استعامل الفعل «جيب»جوابا للرشط سبع ّ
احلريف.
باجلر بني الفعل وفاعله املركّب باملوصول
ّ
هلذا البحث ،وقد فصل املركّب ّ
احلقيقي بدليل ّ
أن هذا
ينص عىل الفاعل
باجلر عىل الفاعل بأنّه ّ
ّ
ونفس تقدّ م املركّب ّ
ّ
ِ
الوص ».أو من مثل
املركّب يشري إىل من ُيأمر بإنجاز فعل ما من مثل «جيب عىل
ِّ
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«جيب عىل هذا األخري» أو ضمري الغائب املفرد مثل ما هو يف «جيب عليه».

املعبة عن ظرف موسوم بالرشط ،وقد
ويقرتن فعل الرشط يف أغلب األمثلة بإذا ّ
الزماين
الظريف للتعبري عن كون الظرف
حيدث يف املستقبل ،ويستعمل اسم الرشط
ّ
ّ
رشط بدونه ال يقع احلدث
الرئييس يف اجلملة(.)30
ّ
 .19.5الفعل «يجب» في جملة موصولة

ويكون مجلة موصولة .ويرد الفعل «جيب» يف
يقرتن الفعل «جيب» باسم موصول
ّ
مجلة موصولة طبق أربعة تراكيب هي:

احلريف ،وتواتر هذا
أ -مجلة موصولة :اسم موصول +جيب +مركّب باملوصول
ّ
ِ
تكون دول ٌة من ِ
ُ
غري أعضاء األم ِم املتّحدة طر ًفا
مرات .ومثال ذلكِ :عندما
الرتكيب ّ 3
قات املحكمةِ.
أن َتتَحم َله هذه الدول ُة من َن َف ِ
مقدار ما ِ
جيب ْ
يف دعوى ُتدّ د املحكم ُة
َّ ُ
َ
ب -اجلملة املوصولة  :اسم املوصول  +جيب  +مركّب باإلضافة ،وتواتر هذا
ِ
ِ
مرة ،ومثال ذلكَّ :
الرخص ِة هو
منحة
لتقدير
اعتبار ُه
جيب
إن
َ
األجر الذي ُ
ُ
َ
الرتكيب ّ
للقواع ِد املعينَةِ.
ِ
األجر املقدَّ ُر ط ْب ًقا
َّ
ُ

باجلر +مركّب باإلضافة،
ج -مجلة موصولة  :اسم موصول +جيب  +مركّب
ّ
َ
اإلذن بالبي ِع ُت َق ِّر ُر
يطلب الدائ ُن
مرتني ومثال ذلك :وإذا َل
ْ
وتواتر هذا الرتكيب ّ
تعيني األَ َج ِل الذي ِ
ِ
ِ
حسب
املطلوب من املدين عىل
ب فيه إجرا ُء البي ِع
املحكَم ُة
َ
جي ُ
ِ
املقر َرة بالفصل .244
األوضا ِع َّ
باجلر  +اسم مفرد ،وتواتر هذا
د -مجلة موصولة  :اسم موصول +جيب  +مركّب ّ
الشخص الذي جيب عليهِ
ِ
ِ
ِ
مرة واحدة ومثال ذلكُ :
غياب
حضور أو
بيان
ُ
الرتكيب ّ
الدفع.
ُ

ونتبي
وال خترج هذه الرتاكيب عن استعامالت الفعل جيب وهو يتصدّ ر اجلملةّ .
القضوي هلذه االستعامالت ّ
أن صلة املوصول تقتيض سمة الوجوب،
من املحتوى
ّ
لذا مل يشحن الفعل «جيب» اجلملة بأكملها.
بالجر
بمركب
 .20.5استعمال الفعل «وجب» جواب شرط متبوعا
ّ
ّ

الحرفي
وبمركب بالموصول
ّ
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

باجلر ومركّب باملوصول
يستعمل الفعل «وجب»جواب رشط متبوعا بمركّب ّ
احلريف .ويرد الفعل «وجب» جواب رشط وبذلك ّ
يدل عىل املستقبل وإن ورد يف
ّ
مرات ،وهي نسبة ضعيفة مقارنة بام وقفنا
صيغة املايض .وقد تواتر استعامله عرش ّ
عليه يف االستعامالت السابقة من استعامل الفعل «جيب» يف صيغة املضارع .ويستعمل
الفعل «وجب» طبق الرتاكيب التال ّية:

احلريف
باجلر  +مركّب باملوصول
ّ
1 .1فعل رشط  +جواب رشط  :وجب  +مركّب ّ
مرات .ومثال ذلك :فإذا مل ِ
ُ
املطلوب إعال ُم ُه يف
العدل املن ِّف ُذ
جيدْ
َ
 .وقد تواتر ّ 5
وكيلهِ.
ض اإلعال ِم إىل ِ
نظري حم ْ َ ِ
مقر ِه
َ
ِّ
وجب عليه أن ُي َس ِّل َم َ

احلريف  .وقد تواتر 4
2 .2فعل رشط  +جواب رشط  :وجب  +مركّب باملوصول
ّ
ِ
ِ
العارش
السنوي
االنعقاد
املؤمتر قبل دور
مرات .ومثال ذلك :إذا مل ُي ْع َقدْ هذا
ِّ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وجب ْ
أن ُيدْ َر َج بجدول أعامل ذلك
العمل هبذا امليثاق،
للجمع ّية العا ّمة ،بعدَ
َ
بالدعوة إىل َع ِ
ِ
ِ
ِ
قد ِه.
اقرتاح
العارش
الدور
ٌ

مرة واحدة.
3 .3فعل رشط  +جواب رشط  :وجب  +مركّب شبه
ّ
إسنادي .وقد تواتر ّ
املواعيد املقررةِ
ِ
ِ
ُ
حيه عىل الوجه ويف
ومثال ذلك :إذا مل ُيقدِّ ْم
املعقول حتت يده ترص َ
ّ
الواجب عليه تقديمها لتأكيدِ
ِ
ِ
َ
حيا كاذ ًبا أو ْ
األوراق
أخفى
بالقانون أو قدَّ َم ترص ً
ُ
ِ
أكثر وال َّ
ضني.
للدائنني
أقل
وجب
ترصحي ِه
العاقلني أو امل ْع ِرت َ
َ
َ
َ
اعتباره مدينًا ال َ
ُ

ومل خترج هذه الرتاكيب عن تراكيب استعامالت الفعل «جيب»سواء يف ترتيب
عنارصها أو س ّلم ترتيب تواترها.
واحلاصل أنّنا نخلص من االستعامالت السابقة إىل ّ
أن الفعل «جيب» ينزع نزعتني
يف االستعامل .تسعى األوىل إىل حتقيق الفاعل ّية بفعل مقرتن بأن الدا ّلة عىل املستقبل
واملق ّيدة لزمن احلدث .وجاءت تراكيب هذه النزعة املح ّققة الوجوب عىل نحو:

مرة.
1 .1جيب  +مركّب باملوصول
احلريف ّ 157 :
ّ

مرة.
باجلر  +مركّب باملوصول
احلريف ّ 93:
ّ
2 .2جيب +مركّب ّ

ويكون إمجا ّيل هذه الرتاكيب  250استعامال لغو ّيا من جمموع  421استعامال
لغو ّيا وذلك بنسبة  ،%59,38أ ّما النزعة الثان ّية ،فتأيت الفاعل ّية فيها يف شكل مركّب
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اإلسنادي الذي
باإلضافة يكون فيها املركّب مصدرا مشت ّقا ،أو يف شكل املركّب شبه
ّ
املشتق فيه مصدراّ .
ويدل املصدر يف كال الرتكيبني عىل سمة اإلطالق .ويبلغ
جييء
ّ
جممل تراكيب هذا املنحى  53تركيبا وذلك بنسبة  %14,44من جممل تراكيب هذين
التوجهني.
ّ
ويرد الفعل «جيب» وسط اجلملة يف أشكال الرتاكيب التال ّية:

احلريف ،وقد تواتر
باجلر(عىل)  +مركّب باملوصول
ّ
باجلر  +جيب  +مركّب ّ
1 .1مركّب ّ
مرات.
ّ 8
مرات.
باجلر  +جيب  +مركّب باملوصول
احلريف .وتواتر هذا الرتكيب ّ 7
ّ
2 .2مركّب ّ

باجلر( عىل)  +مركّب باإلضافة  ،وقد تواتر هذا
باجلر  +جيب  +مركّب ّ
3 .3مركّب ّ
مرات.
الرتكيب ّ 4

باجلر +مركّب باإلضافة .وتواتر هذا الرتكيب
باجلر  +جيب  +مركّب ّ
 4 .4مركّب ّ
مرات.
أربع ّ

إسنادي .وقد تواتر هذا
باجلر(عىل)  +مركّب شبه
ّ
باجلر  +جيب  +مركّب ّ
5 .5مركّب ّ
مرات.
الرتكيب ثالث ّ

احلريف .وتواتر هذا
باجلر +مركّب باملوصول
ّ
6 .6مركّب باإلضافة  +جيب  +مركّب ّ
مرات.
الرتكيب ثالث ّ
مرة
7 .7مركّب باإلضافة  +جيب +مركّب باملوصول
احلريف .وتواتر هذا الرتكيب ّ
ّ
واحدة.
مرة واحدة.
باجلر  +جيب  +مركّب شبه
ّ
إسنادي .وتواتر هذا الرتكيب ّ
8 .8مركّب ّ
وورد الفعل «جيب» مجلة موصولة يف أربعة تراكيب هي:

ست
1 .1اسم موصول  +جيب  +مركّب باملوصول
احلريف  ،وتواتر هذا الرتكيب ّ
ّ
تراكيب.
باجلر  +مركّب باإلضافة  ،وتواتر هذا الرتكيب
2 .2اسم موصول  +جيب  +مركّب ّ
مرتني .
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

مرة واحدة.
3 .3اسم موصول  +جيب  +مركّب باإلضافة  ،وتواتر هذا الرتكيب ّ

مرة
4 .4اسم موصول  +جيب  +مركّب
باجلر  +اسم مفرد ،وتواتر هذا الرتكيب ّ
ّ
واحدة.
وورد الفعل «جيب» خرب الناسخ أو املبتدإ طبق أربعة تراكيب هي :

مرة .
1 .1جيب  +مركّب باملوصول
احلريف ،وتواتر هذا الرتكيب ّ 19
ّ
مرات.
2 .2جيب  +مركّب باإلضافة ،وتواتر هذا الرتكيب مخس ّ

مرتني.
باجلر  +مركّب باملوصول
احلريف .وتواتر هذا الرتكيب ّ
ّ
3 .3جيب  +مركّب ّ
مرة واحدة.
4 .4جيب  +مركّب شبه
ّ
إسنادي ،وتواتر هذا الرتكيب ّ

مرة وسط
مرات و ّ 27
مرة وّ 10
وجاء جمموع أشكال تراكيب الفعل « جيب»ّ 31
مرة.
مجيل بلغ ّ 68
اجلملة وذلك بتواتر ّ

ونالحظ ّ
باجلر يف يف  27استعامال لغويا
أن الرتاكيب السابقة تبدأ أساسا بمركّب ّ
فإنا
وتبدأ بمركّب باإلضافة يف أربع استعامالت .وإن اختلفت هذه الرتاكيب شكال ّ
اشرتكت يف توظيف ّ
باجلر وباإلضافة يف اإلعالم باحلالة التي تدفع
كل من املركّب ّ
املتك ّلم إىل استعامل اإللزام.

ونتبي تعدّ د تراكيب الفعل «وجب/جيب» رغم نسب ّية تواترها .فهي تراوح بني
ّ
ومرة واحدة .وهي ال ختتلف نسب ّيا عن عدد تراكيب «جيب» يف صدارة
مرات ّ
ثامين ّ
اجلملة غري ّ
أن التواتر لتصدّ ر الفعل «جيب « اجلملة يفوق ورود «جيب» وسط اجلملة
اجلميل أو من تركيب إىل تركيب .فتصدّ ر «جيب» اجلملة يتح ّقق يف
سواء يف التواتر
ّ
 214تركيب .ويقرتن بفاعله مبارشة يف  201تركيب ،ويفصل عن فاعله بمركّب
للجر يف  113تركيب.
ّ
ونخلص من املقارنة بني تصدّ ر الفعل «جيب»اجلملة ووروده يف وسطها ّ
أن اللغة
العرب ّية تنزع إىل شحن الفاعل مبارشة باإللزام وإىل اقرتان الفعل «جيب» بالفاعل
عم يفيده
لتشديد الشحن بسمة الوجوب .وورود الفعل «جيب» وسط اجلملة ينتج ّ
باجلر من حدوث إشكال تستلزم نتائجه توظيف اإللزام.
املركّب ّ
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العامة
المدونات
.6
ّ
ّ

مدونة كبرية
أصبحت دراسة الظواهر اللغو ّية ،من منظور داليل ،تقتيض بناء ّ
اللغوي ومستوفية ألشكال
احلجم سعيا إىل استخالص نتائج دقيقة ومم ّثلة للواقع
ّ
ثم ّ
مدونة أفعال الوجوب خمتلف أنامط
إن املوضوع ّية تقتيض أن
تضم ّ
ّ
استعامالتهّ ،
ّ
والعاملي ،ونعثر عليها
املحل
والشفاهي ويف مستويي
يب
النصوص يف مستويي الكتا ّ
ّ
ّ
مدونة «سكاتش
يف»املدونة العرب ّية العامل ّية» ملدينة امللك عبد العزيز و يف
نسب ّيا
ّ
ّ
أنجاين» .ونقترص يف بحثنا عىل الفعل «وجب/جيب» ال ّطراد استعامله سواء يف
املدونات العا ّمة ،ونعرض يف جدول تواتر هذا الفعل ومشت ّقاته
املدونة
املختصة أو ّ
ّ
ّ
املدونات العا ّمة .ومل يرتفع تواتر الفعل»جيب» فحسب بل وكذلك مشت ّقاته
يف بعض ّ
التي تشحن نسب ّيا النصوص القانون ّية بنوع من الوجوب .وترد هذه املشت ّقات طبق
ما يعرضه اجلدول التايل:
املختصة والعا ّمة.
املدونات
ّ
جدول يف تواتر الفعل «وجب،جيب» ومشت ّقاته يف ّ

الفعل/

المدونة
ّ

اإلصدارات الرسميّة

ّ
المشتق

صة
المخت ّ

للمدونة العربيّة
ّ

يجب

421

المدونة العربيّة
ّ

64422/174

392226/204

 /561ويجب

/2250

227982

ويجب520133/

اسكاتش
أنجين

3824291

مدونة
ّ
مكتبة
اإلسكندريّة

17435

تجب

2

×

258943/4694

127007

525

وجب

10

125894

376462/3184

32

1085

وجبت

×

×

×

5792

×

ِجبْ

×

×

×

وجْ با

×

×

×
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العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

وجوبا

يتواتر

×

×

31382

61

وجيبا

×

×

×

15

2

وجبانا

×

×

×

×

2

×

398867/3010

425668

1527

×

×

86

1

واجب
يتواتر

موجوب

×

نتبي ا ّطراد مشت ّقات فعل الوجوب «جيب» .وهي عديدة ومتواترة نسب ّيا .وحتتاج
ّ
معمقة إالّ أنّنا نقترص يف هذا البحث عىل الفعل«جيب» ال غري .وهو يتواتر
إىل دراسة ّ
مدونة امللك عبد
مرة ،ويرد يف ّ
يف ّ
مدونة «سكاتش أنجاين» بنسبة ّ 3824291
مرة .وإذا تواتر الفعل جيب3824291
العزيز يف املرتبة  204وبتواتر ّ 392226
مدونة «اسكاتش أنجاين» ،فإنّه يعرس علينا أن ننظر يف استعامالت الفعل
مرة يف ّ
ّ
«جيب» مجيعها؛ لذا سنقترص عىل  1847استعامال .و ّملا كان االستعامل الواحد يرد يف
ّ
كل  459كلمة ّ
تتكون من جمموع أربعة ماليني
فإن  1846استعامال ترد يف نصوص ّ
كلمةّ .
خيول استجالء اخلصائص الرتكيب ّية والدالل ّية
الكم من االستعامل ّ
ولعل هذا ّ
للفعل «جيب».
و ّملا تد ّبرنا ع ّينة بحثنا تبينّا ّ
أن هذا الفعل يقرتن بـ«أن» يف  1020حالة من

تضم
جمموع 1847حالة استعامل ،وهو ما يم ّثل نسبة  %55,22من إمجايل ع ّينة
ّ
أربعة ماليني كلمة .وبذلك نالحظ توافقا يف ا ّطراد الرتكيب «جيب»  +أن (مركّب
ومدونة «سكاتش أنجاين» العا ّمة .وقد تبينّا
املختصة
املدونة
باملوصول
ّ
ّ
احلريف) يف ّ
ّ
ّ
املختصة تساوي  %50وهي ال تبعد
املدونة
ّ
أن نسبة اقرتان الفعل «جيب» بـ»أن» يف ّ

مدونة «سكاتش أنجاين» العا ّمة .و ّملا كان الوجوب
كثريا عن نسبة  %55,22يف ّ
يتح ّقق يف املستقبل ّ
املعبة عن املستقبل حسب
فإن الفعل«وجب/جيب» يقرتن بأن ّ
ابن هشام يف مغني اللبيب الذي أرشنا إليه يف الفقرات السابقة .وي ّطرد تصدّ ر الفعل
املختصة والعا ّمة ليحصل تضا ّم بني الفعل«جيب» وفاعله
املدونتني
ّ
«جيب» اجلملة يف ّ
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اإلسنادي بأكمله.
وليشحن الفعل «جيب» املركّب
ّ

باجلر بني الفعل «جيب» وفاعله يف  119حالة يف ع ّينتنا املستقاة
ويفصل املركّب ّ
املدونة احلاسوب ّية العا ّمة»سكاتش أنجاين» .وترتفع بذلك نسبة اقرتان الفعل
من ّ

مرة ،وهو ما يم ّثل نسبة  %67,61من جمموع
«جيب» باألداة «أن» لتبلغ ّ 1139
استعامالت هذا الفعل.

فإنا تضمر استعامل املوصول
وإذا كانت تراكيب الفعل «جيب» قد ّ
تنوعت ّ
واإلضايف .فاملركّب شبه
اإلسنادي
ونتبي ذلك من مركّبي شبه
ّ
ّ
احلريف املقرتن بأنّ .
ّ
األول عىل نحو:
مرة ويف شكل تركيبني .جاء ّ
ّ
اإلسنادي ي ّطرد ّ 306
َف عن البح ِ
إسنادي ومثال ذلكِ :
ث
جيب +مركّب شبه
ب الك ُّ
َ ْ
جي ُ
ّ
َف عن البح ِ
ث» استعامل املركّب باملوصول
ويضمر املركّب شبه
اإلسنادي «الك ُّ
ْ
ّ
اإلسنادي يف اجلملة عىل نحو:
احلريف املقرتن بأن ويتح ّقق ذلك بتحويل املركّب شبه
ّ
ّ
ِ
ِ
ب ْ
ُف َعن ال َب ْحث».
أن َيك َّ
«جي ُ

باجلر +مركّب
وجاء الرتكيب الثاين لفاعل الفعل «جيب» عىل نحو :جيب +مركّب ّ
ِ
مرة ،ومثال ذلكِ :
وزارات ال َع َم ِل
ب عىل
شبه
جي ُ
ّ
إسنادي .وتواتر هذا الرتكيب ّ 144
ِ
احلريف بتحويل
بالتوطني .و ُيضمر هذا املثال استعامل املركّب باملوصول
االهتام ُم
ّ
ِ
ِ
اجلملة عىل نحو ِ
ِ
العمل ْ
بالتوطني».
هتتم
وزارات
«جيب عىل
أن َّ

باجلر  +مركّب
إضايف» و»جيب  +مركّب
ويضمر الرتكيبان« :جيب  +مركّب
ّ
ّ
مرة .فجملة « ِ
ب
جي ُ
إضايف» اقرتان الفعل «جيب» بأن بصورة غري مبارشة يف ّ 258
ّ
ِ
إِ ْد ِ
املشتق الوارد مضافا إىل
راج األرشيف» (جيب  +مركّب باإلضافة) ُي ّول فيها
ّ
احلريف عىل نحوِ :
ب ْ
األرشيف» .وكذا األمر للمركّب
در َج
مركّب باملوصول
ُ
«جي ُ
أن ُي َ
ّ
اجلر .ويرد عىل نحوِ :
«جيب عليك
اإلضايف الذي ُفصل عن الفعل «جيب» بمركّب ّ
ّ
ُمسا َي َر ُة األ ْم ِر»
باجلر  +مركّب باإلضافة.
جيب  +مركّب ّ

وي ّول هذا الرتكيب عىل نحوِ :
ب عليك أن ت ِ
ُساي َر األ ْم َر.
ُ
جي ُ
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

وتنضم استعامالت الرتاكيب:
ّ

مرة)
جيب  +مركّب شبه
ّ
إسنادي (تواتر ّ 306

144مرة)
إسنادي (تواتر
باجلر +مركّب شبه
ّ
ّ
جيب  +مركّب ّ
إضايف
جيب +مركّب
ّ

مرة)
باجلر +مركّب
إضايف (ّ 258
ّ
جيب +مركّب ّ
إىل استعاميل:

مرة)
جيب  +مركّب باملوصول
احلريف (ّ 1020
ّ

مرة)
باجلر  +مركّب باملوصول
احلريف (ّ 119
ّ
جيب  +مركّب ّ

مرة ،وبشكل غري
ويصبح جمموع االقرتان املبارش للفعل جيب بـ «أن» ّ 1020
االسنادي املتواتر
مشتق املركّب شبه
مرة ،وبشكل مضمر بتحويل
ّ
ّ
مبارش ّ 119
ونتبي من هذه اإلحصائ ّيات مجيعها،
مرة واملركّب
مرةّ .
اإلضايف املتواتر ّ 258
ّ
ّ 450
مرةّ ،
خيتص باالقرتان بـ «أن» مقارنة
أن الفعل «جيب»
ّ
والبالغ تواترها ّ 1847
خيتص الفعل «جيب» هبذه السمة فحسب وإنّام نلحظها
باألفعال التوزيع ّية .وال
ّ
وسنفصل فيها القول يف حتليلنا
بأشكال أخرى يف اللغتني الفرنس ّية واإلنجليز ّية.
ّ
خصائص أفعال الوجوب.

ونتبي من هذه الرتاكيب مجيعها خصوص ّيات ثال ًثا الستعامالت الفعل «جيب» يف
ّ
مدونة «اسكاتش أنجاين» العا ّمة؛ تكمن اخلصوصية األوىل يف اقرتان الفعل «جيب»
ّ
بـ«أن» يف مجيع االستعامالت ،ممّا جيعلنا نعترب هذه الظاهرة سمة فعل الوجوب
«جيب» يف اللغة العرب ّية مقارنة بسامت أخرى يف اللغتني الفرنس ّية واإلنجليز ّية.
وتتم ّثل اخلصوص ّية الثانية يف ّ
أن الفعل «جيب» يقرتن مبارشة بـ«أن» وبفاعله املركّب
احلريف لشحن اجلملة بأكملها بسمة الوجوب وهو ما يتناغم مع ا ّطراد
باملوصول
ّ
ورود الفعل «جيب» يف صدارة اجلملة مقارنة بنسبة وروده وسط اجلملة .وتكمن
اخلصوص ّية الثالثة يف ّ
أن هذا الفعل مل يعد يستعمل استعامال توزيع ّيا مثلام وقفنا عىل
التارخيي ولسان العرب البن منظور .وقد
استعامالته زمان ّيا يف معجمي الدوحة
ّ
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املدونات العا ّمة.
املدونة
املختصة أو ّ
ّ
اندثرت استعامالت هذين املعجمني سواء يف ّ
املختصة والعا ّمة.
وكنّا قد بينّا تراكيب الفعل «جيب» وقد استقريناها من املدونتني
ّ
وهي ختتلف نسب ّيا عن االستعامالت الزمان ّية التي استقيناها من املعاجم اللغو ّية.
املعب
ونقصد بـ«نسب ّيا» اشرتاك الرتاكيب التزامن ّية مع الرتاكيب الزمان ّية يف الرتكيب ّ
ٍّ
«ولكل يف
التارخيي .وجاء عىل نحو:
عن الوجوب الذي وقفنا عليه يف معجم الدوحة
ّ
ٍ
ِّ
حلف جيب عليه نرصته»؛ والحظنا ّ
أن التعبري عن الوجوب يقتيض تركيبا مغايرا
كل
التوزيعي «فعل  +فاعل»
توزيعي .وفرق بني االستعامل
الستعامالت الفعل بشكل
ّ
ّ
البعري» وبني التعبري عن
ب
الشخص» أو «وج َب ْت
ب
«وج َ
الشمس» أو َ
ُ
ُ
«وج َ
من مثل َ
ُ
معرف قابل للحويل إىل مركّب
باجلر +لفظ مفرد ّ
الوجوب برتكيب «الفعل  +مركّب ّ
موصو ّيل بـ»أن» املصدر ّية
جيب

عليه

(نرصته  +أن ينرصه)

املختصة والعا ّمة خلصنا إىل اقرتان الفعل «جيب»
املدونتني
ّ
وباستقراء استعامالت ّ
بأن مبارشة أو بصورة غري مبارشة أو بشكل مضمر ،كام خلصنا إىل تواتر املركّب
مدونة «اسكاتش
اإلضايف فاعال للفعل «جيب» .وقد ا ّطرد مثل هذا الرتكيب يف ّ
ّ
باجلر بني الفعل «جيب»
مرة بالفصل بمركّب ّ
مرة بشكل مبارش وّ 53
أنجاين» ّ 205
والفاعل يف شكل مركّب باإلضافة .ونخلص إىل ّ
أن الرتكيب الوارد يف معجم الدوحة
القريش يف سنة 122ق ه قد ا ّطرد استعامله
التارخيي عىل لسان هاشم بن عبد مناف
ّ
ّ
باجلر عىل فاعل الفعل «جيب» 316
املدونتني
ّ
يف ّ
املختصة والعا ّمة وقد تقدّ م املركّب ّ
إسنادي
مرة من إمجا ّيل  1847تركيب وبنسبة  .%17وجاء فاعل «جيب» مركّبا شبه
ّ
ّ
احلريف أو مركّبا باإلضافة.
أو مركّبا باملوصول
ّ

وإذا كانت استعامالت الفعل «جيب» قد جاءت حمدودة يف معاجم اللغةّ ،
فإن
املختصة والعا ّمة متكّن من الوقوف بصورة قاطعة عىل ّ
أن الفعل
املدونات احلاسوب ّية
ّ
ّ
جتمد استعامله يف التعبري عن الوجوب فحسب؛ وقد اندثرت استعامالت
«جيب» ّ
التارخيي ولسان العرب البن منظور ،ومل
الفعل «وجب» الواردة يف معجمي الدوحة
ّ
نعد نعثر عىل استعامالت»وجب البعري» يف معنى سقط وبرك ،و»وجب الشخص» يف
معنى مات ،و»وجب القلب يف معنى خفق واضطرب من خوف أو غريه ،و»وجبت
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

تطور يف ما
الشمس» يف معنى غابت».
متحض الفعل «جيب» للوجوب ّ
وينجر عن ّ
ّ
القطعي فحسب ،وإنّام استعمل يف معنى
يعب عن الوجوب
ّ
حي ّققه من داللة؛ فلم يعد ّ
الرشط ال س ّيام إن جاء جواب رشط.

املختصة والعا ّمة.
املدونتني
ّ
ونالحظ فرقا بني تواتر تراكيب الفعل «جيب» يف ّ
مدونة «اسكاتش أنجاين» العا ّمة جاء طبق هذا الرتتيب:
فا ّطراد الرتاكيب يف ّ
مرة).
املرتبة األوىل :جيب  +مركّب باملوصول
احلريف (تواتر ّ 1020
ّ

مرة).
املرتبة الثانية :جيب  +مركّب شبه
ّ
إسنادي (تواتر ّ 306

مرة).
املرتبة الثالثة :جيب  +مركّب
إضايف (تواتر ّ 205
ّ

مرة).
باجلر  +مركّب شبه
ّ
إسنادي( تواتر ّ 144
املرتبة الرابعة :جيب  +مركّب ّ

احلريف( تواتر 119
باجلر  +مركّب باملوصول
املرتبة اخلامسة :جيب  +مركّب
ّ
ّ
مرة).
ّ
مرة)
باجلر  +مركّب
إضايف( تواتر ّ 53
ّ
املرتبة السادسة :جيب +مركّب ّ

املختصة مغايرا للرتكيب السابق
املدونة
ّ
وجاء ترتيب الرتاكيب للفعل «جيب» يف ّ
وهو عىل النحو التايل:
1
2
3
4
5
6

ي
يجب  +مر ّكب بالموصول الحرف ّ
ي
يجب  +مر ّكب
ّ
بالجر +مر ّكب بالموصول الحرف ّ
يجب  +مر ّكب باإلضافة
بالجر  +مر ّكب باإلضافة
يجب  +مر ّكب
ّ
ي
يجب  +مر ّكب شبه إسناد ّ
ي
يجب  +مر ّكب
ّ
بالجر  +مر ّكب شبه إسناد ّ

مرة
ّ 157
مرة
ّ 93
مرة
ّ 36
مرة
ّ 14
مرات
ّ 8
مرات
ّ 3

يكمن الفرق بني الرتتيبني يف ورود الرتكيب»جيب  +مركّب شبه إسنادي» يف
املختصة ،بينام ّ
املدونة احلاسوب ّية
حيتل املرتبة الثانية يف
املدونة
املرتبة اخلامسة يف
ّ
ّ
ّ
مدونة
العا ّمة .وجاء املركّب شبه
اإلسنادي فاعل الفعل «جيب» يف املرتبة الثانية يف ّ
ّ
املختصة .وحافظ الرتكيب
املدونة
ّ
اسكاتش أنجاين بينام ورد يف املرتبة اخلامسة يف ّ
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املختصة والعا ّمة .ونع ّلل ذلك
املدونتني
«جيب +مركّب
ّ
إضايف عىل املرتبة الثالثة يف ّ
ّ
اإلضايف
ربر تقدّ م املركّب
ّ
بنزعة النصوص القانون ّية إىل اإلطالق والتعميم؛ وهو ما ي ّ
اإلسنادي الفاعل.
الفاعل عىل املركّب شبه
ّ
والداللية ألفعال الوجوب
التركيبية
 .7الخصائص
ّ
ّ

نستقرئ اخلصائص الرتكيب ّية والدالل ّية للفعل«وجب/جيب» من الرتاكيب
ومدونة
مدونتي مدينة امللك عبد العزيز
املدونة
ّ
املختصة ويف ّ
ّ
التي وقفنا عليها يف ّ
«اسكاتش أنجاين»؛ وهي تتم ّثل يف حالة االقرتان بـ«أن» ويف سامت اإلهبام
والترصيف واإلسناد وشكل الفاعل.
 .1.7اقتران يجب بـ»أن»

املدونات احلاسوب ّية ّ
أن فعل
اللغوي يف
نالحظ من أشكال االستعامل
ّ
ّ
«وجب،جيب» يقرتن بـ«أن» مشفوعة بجملة فعل ّية فعلها يف صيغة املضارع .ويكون
احلريف فعله يف صيغة املضارع .ويقرتن
فاعل فعيل«وجب ،جيب» مركّبا باملوصول
ّ
يب بـ»أن» من مثل «يمكن» و«يستطيع»
فاعل العديد من األفعال يف اللسان العر ّ
احلريف.
و«يتعي» و«جيوز»و  ،...وجيئ مركّبا باملوصول
و«يريد»
ّ
ّ
 .2.7حذف «أن»

أن فعل «وجب،جيب» يعلق بـ«أن» يف ّ
املدونات اللسان ّية ّ
جل
نستقرئ من
ّ
جردناها من «أن» ،قولنا»* :جيب
استعامالته؛ فجملة «جيب أن تنجح» التستقيم إذا ّ
ألنا تفيد االستقبال .ويقول «ابن هشام»يف «مغني
تنجح « .وال نحذف «أن» ّ
اللبيب» ّ
أن «أن» الداخلة عىل املضارع ختلص فعلها لالستقبال ( . )31وحتذف «أن»
حولنا املضارع إىل مصدر عىل نحو«جيب أن تنجح» تصبح «جيب النجاح».
إذا ّ
التعرف عىل مدى اقرتان الفعل «جيب» بأن وعىل
املدونات اللسان ّية من
ومكّنتنا ّ
ّ
اقرتانه بمصدر يضمر استعامل «أن».
 .3.7سمة اإلبهام

ال يعلق فعل «جيب» بفاعل يف شكل اسم جامد فال نقول* :جيب الرجل أن
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ينرصف .وتنجم النحو ّية هذه اجلملة من ّ
أن لفظ «الرجل» فاعل للفعل «جيب»
بدل أن يكون فاعال للفعل «ينرصف» ،وبذلك يكون املركّب باملوصول احلريف «أن
ينرصف» فاعال للفعل «جيب» ،وتكون اجلملة عىل نحو:

*جيب الرجل ( فاعل للفعل جيب) أن ينرصف الرجل ( فاعل للفعل جيب ).
وتصبح اجلملة ال نحو ّية إلسناد فاعلني للفعل «جيب» .و ّملا مل يكن لفعل «جيب»
فاعال خمصوصا ،فإنّه ُيعدّ فعال مبهام و ُيستعمل استعامال جه ّيا .ويكون متع ّلق الفعل
فعيل فعله يف صيغة املضارع» .ويكون لألفعال
ّ
اجلهي يف شكل «أن +مركّب إسنادي ّ
«غري املبهمة» فاعل خمصوص ومعلوم من مثل «أراد» و»ظ ّن» و»علم».
تتصرف أفعال الوجوب؟
 .4.7هل
ّ

ّ
يترصف ،يف حني
تدل أشكال االستعامل
ّ
اللغوي لفعل «وجب ،جيب» عىل أنّه ال ّ
ّ
*وجبت
*وجبت
تترصف مع مجيع الضامئر .فال نقول:
أن األفعال غري املبهمة
َ
ُ
ّ
*أنت جتب .ونقول هو جيب .ويف املقابل
*وج َبت .وال نقول أيضا* :أنا أجب
َ
فهمت،
أنت
تترصف األفعال غري املبهمة مع الضامئر مجيعها من مثل «أنا
َ
فهمتَ ،
ُ
ّ
ِ
ِ
أنت فهمت .ونقول :أنا أفهم ،أنت تفهم ،أنت تفهمني.
واحلاصل ّ
أن الفعل «وجب ،جيب» يرد يف صيغة واحدة يف صيغتي املايض
واملضارع ومع ضمري الغائب ال غري .وما ّ
يدل عىل أنّه يستعمل استعامال مبهام كونه
ّ
يظل عىل صيغة واحدة.
 .5.7هل تستعمل أفعال الوجوب في صيغة األمر؟

النعثر عىل فعل «وجب ،جيب» يف صيغة األمر يف ّ
كل ما وقفنا عليه من استعامالت
املختصة والعا ّمة .ونخلص إىل ّ
ترصف
املدونات احلاسوب ّية
ّ
ّ
أن األفعال املبهمة ال ّ
يف األمر بدليل أنّنا ال نقول* :جب ،جبي ،جبا ،جبا ،جبوا ،جبن .وال نقف عىل
مدونتي العرب ّية اللغو ّية و»سكاتش أنجاين» ،وإن
استعامل األمر من فعل وجب يف ّ
ب» ،وقد حصل اللبس ّ
ألن الكلامت الواردة
«ج ّ
جاء شكل «جب» فإنّه ُيقصد به ُ
املدونات اللسان ّية ال تشفع بالتضعيف وباحلركات .وال تنفرد اللغة العرب ّية هبذه
يف ّ
اخلاص ّية إذ تنحو اللغة الفرنس ّية هذا املنحى ،فال تستعمل يف صيغة األمر الفعلني
(وجب) و  ( pouvoirاستطاع).
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المبني لغير الفاعل للفعل «يجب»
.6.7
ّ

املدونات احلاسوب ّية ّ
أن فعل «جيب» ال
نتبي من أشكال االستعامل
اللغوي يف ّ
ّ
ّ
ِ
ب أن
التقرير» ال تبنى لغري الفاعل:
ُيبنى لغري الفاعل .فجملة «جيب أن ُأعدَّ
*يوج ُ
َ
َ
التقرير.
ُيعدَّ
ُ

واحلاصل ّ
أن الفعل املبهم «جيب» ال يقبل البناء لغري الفاعل .وتقبل أفعال من
ألنا
مثل «يريد»و»يرجو»و»يستطيع « البناء لغري الفاعل إذ استبدل املتع ّلق بمصدر ّ
غري مبهمة مثل فعيل «جيب» و»ينبغي» .فجملة «أستطيع أن أساعدك» تكشف عن
ّ
أن الضمري «أنا» فاعل الفعل «أستطيع» وكذلك الفعل «أساعدك» ،لذلك ال تصاغ
َطاع أن ُيساعدَ َك ،يف
مجلة
املبني لغري الفاعل بقولناُ * :يست ُ
ُ
«أستطيع أن أساعدَ َك» إىل ّ
«يستطيع أن
تطاع مساعَدَ تُك» .وكذلك احلال مع مجلة
ُ
تطاع/ت ُْس ُ
مقابل جواز « ُي ْس ُ
يفوز يف املسابقةِ.
ِ
َطاع أن َ
َ
يفوز يف املسابقة» .فال تبنى لغري الفاعل بقولناُ * :يست ُ

وإذا ورد فاعل الفعل «يستطيع» مصدرا ّ
فإن البناء لغري الفعل يتح ّقق عىل نحو:
الفوز يف املسابقةِ.
ِ
ستطاع
املسابقة .وتصبحُ :ي
الفوز يف
يستطيع
ُ
َ
ُ
ُ
واحلاصل ّ
أن البناء لغري الفاعل ال يتح ّقق يف حالتني:
ّأوال :ال ُيبنى فعل «جيب» «إىل غري الفاعل.

ثانيا :ال يتح ّقق البناء لغري الفاعل ألفعال من مثل «يريد»و «يرجو»و»يستطيع»
إسنادي فعل فاعله يف املضارع» بمصدر
إالّ إن استبدل متع ّلق الفعل « أن  +مركّب
ّ
ّ
ّ
وألن فاعل املصدر ال يظهر.
ألن فاعل الفعل يكون املصدر فحسب
 .7.7تغيير فاعل المتع ّلق

املدونات احلاسوب ّية ّ
أن فعل «جيب» مبهم وال
نتبي من االستعامل
اللغوي يف ّ
ّ
ّ
الفرنيس يف
يقتيض فاعال يف شكل ضمري للمتك ّلم (أنا) مثلام هو احلال يف اللسان
ّ
قولنا:
travailler

أعمل

Je dois

*أجب أنا
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

ونالحظ ظاهرتني يف استعامل اللغة الفرنس ّية لفعل «جيب» .أ ّما األوىل فريد
مرصف .
فيها الضمري «أنا» فاعال للفعل
ّ
اجلهي وكذلك ملا يقرتن به من فعل غري ّ
وتفصيل ذلك:
الفرنيس je dois
الضمري «أنا» فاعل للفعل اجلهي
ّ
املرصف travailler
الضمري»أنا» فاعل للفعل غري
ّ

وتكون اجلملة عىل نحو* :أنا أجب
أنا أعمل

فالضمري «أنا» فاعل للفعلني *أجب وأعمل.

ويعترب فعل «جيب» فعال جه ّيا ّ
ألن اجلملة تصبح غري نحو ّية عند تغيري فاعل
املتع ّلق .ومثال ذلك:
tu travailles

تعمل

أنت

que

أن

* Je

dois

أنا

*أجب

وكذلك احلال بالنسبة إىل الفعل
الفرنيس  pouvoirومثال ذلك:
ّ

travailler

أعمل

peux

Je

أستطيع

أنا

مرصف إالّ ّ
املعنوي هو الضمري «أنا» ولذلك أوردناه
أن فاعله
(الفعل غري
ّ
ّ
مرصفا)
ّ
tu travailles

تـعمل

peux que

أنت أن أستطيع

Je

أنا

*

أن َأ ْع َ
جيب ْيب إذ ُيقال :جيب ْ
أن
مل
ُ
وال تنطبق هذه اخلاص ّية عىل اللسان العر ّ
َ
والفرنيس بكون فاعل
يب
تعميل .ونع ّلل االختالف بني اللسانني العر ّ
تعمل ُ -
جيب أن َ
ّ
الفعل املبهم « جيب» هو ّ
احلريف «أن أعمل» أو»أن تعمل»
كل املركّب باملوصول
ّ
يب فاعل يف شكل
أو»أن تعميل»أو»أن يعمل» أو « أن تعملوا» .وليس للفعل العر ّ
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الفرنيس «*( »”je doisأنا أجب) .فال
ضمري متك ّلم مفرد «أنا» عىل غرار الفعل
ّ
يب * :أجب أن أعمل .والسبب يف ذلك ّ
يب (جيب)
أن الفعل العر ّ
نقول يف اللسان العر ّ
الفرنيسdevoir :
يب مع بق ّية الضامئر مثلام هي حال الفعل
يرصف يف اللسان العر ّ
ّ
ال ّ
* ,(Je doisأجب أنا * tu dois -جتب أنت)....

وال يقترص االختالف عىل الفعل«جيب» فحسب وإنّام ينطبق احلال عىل الفعلني
يب إالّ يف متع ّلق الفعل
«ينبغي» و«يمكن» ،وال يظهر الفعل «أنا» يف اللسان العر ّ
«جيب».

ونالحظ ّ
أن الفعل “( ”vouloirأراد/يريد) خيتلف عن الفعل (وجب/جيب)
يف اللغة الفرنس ّية ،فقد يكون ضمري املتك ّلم «أنا» فاعال للفعلني (أريد) و(أعمل).
تتغي بنية اجلملة وذلك يف قولنا:
يتغي فاعل الفعل غري
املرصف حتّى ّ
وبمجرد أن ّ
ّ
ّ
travailler

veux

أعمل

أريد

que tu travailles

تعمل

أنت أن

Je

veux

أنا (= أريد أن أعمل)
Je

أنا (= أريد أن تعمل)

أريد

وقد أصبحت اجلملة مركّبة بعد أن كانت بسيطة ،فهي ترتكّب من اجلملة
األساس ّية طبق تسمية النحو
الفرنيس (أريد  veux jeأنا ) ومن اجلملة الفضلة
ّ
Que tu travailles

تعمل أنت أن

ونتبي ّ
أن هذا الفعل يقبل تغيري فاعل املتع ّلق مثلام جتيزه اللغة العرب ّية .ونستعمل
ّ
يف اللغة العرب ّية األمثلة الفرنس ّية للفعل (  veux (vouloirعىل نحو:
travailler

veux

أعمل

أريد

que tu travailles

تعمل

أنت أن
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

qu’ il travaille

يعمل هو أن

veux

أريد

أنا

 =( Jeأريد أن يعمل)

واملستفاد ّ
أن فعل «جيب» مبهم وال يقتيض فاعال يف شكل ضمري للمتك ّلم (أنا)،
مثلام هو احلال يف استعامالت اللغة الفرنس ّية.
اطراد صيغة المضارع للفعل «وجب»
ّ .8.7

ت ّطرد صيغة املضارع للفعل «وجب/جيب»ّ ،
ألن معنى الوجوب يقتيض سمتي
اللتي حي ّققهام الفعل املضارع ،ولذلك يرد الفعل «وجب» يف
االستقبال واالستمرار ْ

رشطي ليفيد االستقبال مثلام ّ
يدل عليه املثال التايل:
تركيب
ّ
كرم وجب ِ
اإلنسان إذا ُأ ِ
َ
َّ
الشكر ( ابن املق ّفع).
عليه
إن
َ
ُ

و ُيكسب أسلوب الرشط الفعل «وجب» معنى االستقبال يف هذا املثال.
ونالحظ ّ
أن الفعل «وجب» يرد يف مجل رشط ّية يف النصوص القانون ّية احلديثة ،وقد

وقفنا عىل حالتني يف وثيقة «ميثاق األمم املتّحدة» ،وحالة واحدة يف دستور اجلمهور ّية
التونس ّية ،وحالة واحدة يف جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية وسبع حاالت يف جم ّلة املرافعات

املدن ّية والتجار ّية ،وحالة واحدة يف وثيقة» بيع ملك» .نخلص ممّا وقفنا عليه يف هذه

الوثائق القانون ّية إىل ثالث سامت هي:

1 .1ورود الفعل «وجب» يف مجل رشط ّية لتح ّقق معنى االستقبال.

2 .2نسبة تواتر الفعل «وجب» يف صيغة املايض ّ
أقل بكثري من ا ّطراده يف صيغة
املضارع.

نتبي اندثار استعامالته الدالل ّية
ّ 3 .3
متحض الفعل «وجب» ملعنى الوجوب وبذلك ّ
التي أوردهتا املعاجم القديمة.

 .9.7فواعل أفعال الوجوب

جمردة وحمسوسة.
يعلق الفعل «وجب ،جيب» بفواعل ّ
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 .10.7سمة اللزوم

يرد الفعل «وجب ،جيب» فعال الزماّ .
ولعل متكّنه بالوجوب جعله يستغني عن
الفضلة.
 .11.7معنى الوجوب

َي ِس ُم املتك ّلم ملفوظه بسامت جه ّية تكمن يف حتقيق الوجوب أو اإلمكان أو
االحتامل أو االستحالة .واخرتنا  ،يف هذا البحث ،النظر يف الفعل «جيب» الستجالء
خصائصه الرتكيب ّية والدالل ّية ،وقد خلصنا إىل أمرينّ ،أوهلام ّ
أن األفعال اجله ّية تنفرد
بسامت مغايرة خلصائص األفعال التوزيع ّية .وهي ظاهرة تتم ّيز هبا ّ
جل اللغات
الطبيع ّية الالتين ّية واجلرمان ّية .ويكمن األمر الثاين يف ّ
أن تراكيب الفعل»وجب/
ّ
وتتول تعديلها ،ال س ّيام إن جاء الفعل جواب رشط ،وبذلك
جيب» تنيشء داللته
يتحول مدلول الفعل من معنى الوجوب إىل حتقيق معنى الرشط .ويثري معنى
ّ
الوجوب استفهامات عدّ ة تتع ّلق بمصدر حدوثه .هل ينجم عن املتك ّلم أساسا أم
ثم ال يفتأ أن ُيفصح عنه؟ ّ
ولعل بعض
ينتج عن إلزام
خارجي يتبنّاه املتك ّلم رضورةّ ،
ّ
الظروف اخلارج ّية تُنتج االلتزام بأمر ما من مثل وجوب تدريس ّ
كل األطفال بداية
من بلوغ السنة السادسة .ويف هذه احلالة قد ال يصدر الوجوب عن قناعة املتك ّلم.
وتطرح مجل من قبيل ِ
العمل َ
َ
«جيب ْ
قبل ال َغ ِد» بعض التساؤالت؛ هل
أن ُأك ِْم َل هذا
ينجم الوجوب عن قناعة شخص ما أم ّ
أن سلطة عليا تفرض إكامل العمل قبل
الغد؟ ونثري هذه اإلشكال ّية ّ
اجلهي ُيضمر َو ْس َم املتك ّلم ملفوظه
ألن تعريف الفعل
ّ
ثم فهو يكشف عن نوايا املتك ّلم ومدى التزامه
بدالالت إضاف ّية مقصودة؛ ومن ّ
ِ
بأعراف املجتمع وال س ّيام درجة الصدق الذي َيس ُم به ملفوظه .والسؤال ،كيف
اجلهي عن
ُيكسب املتك ّلم احلدث سمتي القدرة أو اإللزام؟ فهل يكشف الفعل
ّ
صدق توظيفه امللفوظ باإللزام مثلام يذهب إليه الفالسفة ،أم أنّه قد يوهم بالتعبري
عن موقف ال غري؟ وكذا األمر بالنسبة إىل مفهوم اإلمكان .فجملة «يستطيع عيل
أن ينجح» حتتمل تأويالت عدّ ة؛ فهي تعني إمكان ّية النجاحّ ،
وتدل أيضا عىل القدرة
عىل النجاح؛ وتتأتّى اجلهة املعرف ّية من كينونة احلدث ،بمعنى ّ
عيل قد يكون
أن نجاح ّ
حقيق ّيا .وقد يتأتّى اإلمكان يف هذه اجلملة من عمل ّية الفعل ،ونعني به ّ
أن النجاح
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العدد 11

العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

قابل للتح ّقق .ونحتكم يف تأويل ملفوظ ما إىل سياقات التل ّفظ .وهندف من هذا
إىل ّ
الفلسفي فحسب ويف البحث عن الصدق
يتنزل يف البعد
أن معنى الوجوب ال ّ
ّ
أساسا ،وإنّام يتح ّقق أيضا من ظروف القول ،وممّا ُيضمره املتك ّلم من نوايا ،وممّا يتبنّاه
أو يوهم به من أعراف اجتامع ّية.
واحلاصل أنّنا استقرأنا اخلصائص الرتكيب ّية والدالل ّية للفعل «وجب/جيب»،
وأثبتنا ّ
املدونات
أن هذا الفعل مل يعد تزامن ّيا يستعمل استعامال توزيع ّيا سواء يف ّ
التارخيي» و«لسان العرب»
املختصة أو العا ّمة مثلام تبينّاه زمان ّيا يف معجمي «الدوحة
ّ
ّ
كم هائل من
البن منظور .ونكاد نجزم بد ّقة هذه اخلصائص ألنّنا استنبطناها من ّ
يضم أكثر من سبعة مليارات كلمة.
النصوصّ ،

وال تنفرد اللغة العرب ّية هبذه اخلصائص ،وإنّام تشرتك مع بق ّية اللغات الطبيع ّية
يف وسم الفعل «جيب»بسامت الوجوب .ويكمن االشرتاك يف ّ
أن األفعال اجله ّية
ُرصف يف صيغة األمر وال تُبنى لغري الفاعل .وبينّا كيف
املح ّققة سمة الوجوب ال ت ّ
ّ
رصفان يف األمر مثلام
أن الفعلني «وجب» ( )devoirو«استطاع» ( )pouvoirال ُي ّ
هو احلال يف اللغة العرب ّية .وتشرتك اللغة العرب ّية مع اللغات الفرنس ّية واإلنجليز ّية
واألملان ّية يف وسم أفعال الوجوب بسامت جه ّية ،غري ّأنا ختتلف عن هذه اللغات يف
أشكال حتقيقها.
وتتم ّثل اخلصائص العا ّمة ألفعال الوجوب ل ّلغات الطبيع ّية يف السامت التالية:

ترصف يف األمر.
	-ال ّ

	-ال تبنى لغري الفاعل.

	-وتكمن اخلاص ّية األساس ّية يف ّ
أن بعض أفعال الوجوب تعلق ّبأ ّي فعل سواء
حتررت هذه األفعال من قيود االنتقاء وهو ما
جمردا أو حمسوسا ،وبذلك ّ
جاء ّ
يصطلح عليه يف اللسان ّيات
بالتجرد من التع ّلق (.)dépourvu de valence
ّ
وال تنفرد اللغة العرب ّية باستعامل الفعل «جيب» ،فهو مستعمل يف اللغات الرومان ّية
واجلرمان ّية .وتستعمل اللغة الالتين ّية فعل  debereو débéoوتو ّلد عنه فعل
 dovereيف اللغة اإليطال ّية و  deber,debe,deberيف اللغة اإلسبان ّية و dever.
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 deveيف اللغة الربتغال ّية .وتستخدم اللغات اجلرمان ّية جمموعة من األفعال اجله ّية.
ختتص بخصائص رصف ّية ونحو ّية مثل ما نالحظه يف اللغة اإلنجليز ّية مع
وهي
ّ
األفعال canو mayو mustو shallو .willوهي ختتلف عن األفعال التوزيع ّية يف
طريقة ترصيفها ،وتركيب ّيا يف عدم استعامل الفعل املساعد « »doوتغييبه عند حتويل
فعل ما .وتتم ّيز األفعال اجله ّية املساعدة عن األفعال التوزيع ّية يف طريقة الترصيف
مع ضمريي املتك ّلم املفرد والغائب املفرد ،وهو حال اللغة األملان ّية ،وكذلك اللغة
النريالند ّية واإلسالند ّية(.)32

ويتم ّثل االختالف أيضا يف غياب عالمة «»sيف الزمن احلارض يف اللغة اإلنجليز ّية؛
وعالمة «  »rمع ّ
كل الضامئر يف اللغات السكاندينافية.
وإذا وسم الفعل «جيب» فعال آخر ،فإنّه يعلق به مبارشة دون استخدام «»to
I want to play
خالفا ملا حيدث بني األفعال األخرىI must play .
خاتمة البحث

املدونات احلاسوب ّية العا ّمة يف استنباط
رمنا يف هذا البحث االستفادة من
ّ

أن هذه األفعال مل تدرسّ ،
خصوص ّيات أفعال الوجوب ،ال س ّيام ّ
املدونات
وأن ّ

احلاسوب ّية ال تزال ما ّدة خاما ومل تُو ّظف يف وصف أنظمة اللغة إالّ نسب ّيا .ومجعنا

واملختصة لتت ّبع استعامالت الفعل
املدونات احلاسوب ّية العا ّمة
ّ
يف هذا البحث بني ّ

اللغوي مجيعها؛ فالوجوب خيفت يف النصوص الرسد ّية
«جيب» يف أشكال التبادل
ّ

والعرض ّية؛ ويقوى يف النصوص القانون ّية واحلجاج ّية .وتـمكنّا بذلك من حتديد

دالالت الفعل «جيب» ودرجات حت ّقق سامت الوجوب.

وانتهجنا يف هذا البحث منهجا زمان ّيا بنيناه عىل ما وقفنا عليه من استعامالت

الزماين
التارخيي ومعجم لسان العرب البن منظور .وأشفعنا املنهج
معجم ْي الدوحة
ّ
َ
ّ
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المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

خمتصة أعددناها بأنفسنا ألغراض هذا البحث وعىل
بمنهج
مدونة ّ
تزامني بنيناه عىل ّ
ّ
واملدونة اللغو ّية العرب ّية ملدينة امللك عبد العزيز.
نتي «سكاتش أنجاين»
ّ
ّ
مدو ْ

وقدخلصنا من الوقوف عىل االستعامالت الزمان ّية للفعل «وجب/جيب»

مكون من فعل
إىل أمرينّ ،أوهلام استعامل هذا الفعل استعامال توزيع ّيا ،يف تركيب ّ

وفاعل؛ وأ ّما األمر الثاين ،فيكمن يف ّ
التعرف عىل خصوص ّيات أفعال الوجوب ال
أن ّ

كم هائل من النصوص
تتح ّقق من االقتصار عىل بعض الشواهد ،وإنّام تتط ّلب تد ّبر ّ
ومعاجلتها حاسوب ّيا .وتب ّينا ّ
تنزل
أن الفعل «جيب»
يتمحض للوجوب ،حتّى وإن ّ
ّ

املدونات احلاسوب ّية ّ
أن
يف موضوعات اجتامع ّية .وممّا وقفنا عليه من استعامالت ّ

مكونا من فعل يف صيغة
فاعل الفعل «جيب» يرد يف الغالب مركّبا باملوصول
احلريف ّ
ّ

يمحض احلدث لزمن االستقبال .وجاءت الرتاكيب
املضارع املقرتن بـ»أن» ،ممّا ّ

املختصة عىل نحو:
املدونة
ّ
املح ّققة للفاعل ّية يف ّ

مرة.
 .1جيب  +مركّب باملوصول
احلريفّ 157 :
ّ
مرة.
باجلر  +مركّب باملوصول
احلريفّ 93 :
ّ
 .2جيب  +مركّب ّ
ويكون جمموع هذه الرتاكيب  250استعامال لغو ّيا من جمموع  421استعامال.
إسنادي ،ويأيت رأس
ويرد فاعل الفعل «جيب»مركّبا باإلضافة أو مركّبا شبه
ّ

املركّبني مصدرا ،فيضفي سمة اإلطالق .ويبلغ جممل هذا الصنف من الرتاكيب 53
تركيبا ،وذلك بنسبة  % 14,44من جممل الرتاكيب.

ويرد الفعل «جيب» وسط اجلملة يف أشكال تراكيب عديدة ،جاء جمموعها 68

شكال تركيب ّيا .ويفوق تصدّ ر الفعل «جيب» اجلملة ورود «جيب» وسط اجلملة سواء

اجلميل أو من تركيب إىل تركيب .ويرد الفعل «جيب» وسط اجلملة ّ
ألن
يف التواتر
ّ
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للجر يستلزم معناه توظيف اإللزام .فتصدّ ر «جيب» اجلملة
هذا الفعل ُيسبق بمركّب ّ

يتح ّقق يف  214تركيبا .ويقرتن بفاعله مبارشة يف  201تركيب ،ويفصل عن فاعله
للجر يف  113تركيبا .ونخلص من املقارنة بني تصدّ ر الفعل «جيب»اجلملة
بمركّب
ّ
ووروده يف وسطها إىل ّ
أن اللغة العرب ّية تنزع إىل شحن الفاعل مبارشة باإللزام.

ويتجل ّ
ّ
أن هذه اللغة تنزع أساسا إىل شحن الوجوب يف اجلملة بأكملها .وهذا ما

احلريف يف
وقفنا عليه للفعل «جيب» .فقد اقرتن هذا الفعل بفاعله املركّب باملوصول
ّ

املختصة.
املدونة
 157استعامل
ّ
لغوي ويف مخس عرشة وثيقة يف ّ
ّ

وتب ّينا يف هذا البحث ّ
عم كان مستعمال
تغيت تراكيبه ّ
وتنوعت ّ
أن الفعل»جيب» ّ

زمان ّيا ،كام انحرص مدلوله يف حتقيق درجات اإللزام؛ وأصبح تركيب الفعل «جيب»

يتدخل يف إفادة املعنى .فإذا جاء الفعل «وجب» جواب رشط ّ
ّ
يتحول من
فإن مدلوله ّ

إفادة اإللزام إىل التعبري عن معنى الرشط.

املدونات احلاسوب ّية انفراد هذا الفعل
وتب ّينّا من تراكيب الفعل «وجب/جيب» يف ّ

متحض تزامن ّيا يف
بخصائص مت ّيزه عن استعامالت األفعال التوزيع ّية؛ فالفعل «جيب» ّ

وجتمد يف صيغتي املايض واملضارع مع ضمري الغائب املذكّر
الداللة عىل الوجوب؛ ّ
يترصف يف األمر وال
ونادرا مع ضمري الغائب املؤنّث .فالفعل «وجب/جيب»ال
ّ

يترصف مع خمتلف الضامئر .وال ُيبنى لغري الفاعل ،وال يعلق تزامن ّيا بفاعل يكون
ّ

اسام جامدا ،ويقرتن بأن يف أغلب استعامالته .ويفيض هذا إىل ّ
أن حتقيق الوجوب

يف اللغة العرب ّية يقتيض خصائص تركيب ّية ودالل ّية؛ وال تنفرد اللغة العرب ّية بمثل

ختتص هبا أفعال الوجوب يف اللغات الطبيع ّية؛ فالفعل جيب ال
هذه اخلصائص وإنّام ّ

رصف يف اللغات
يرصف يف األمر وال ُيبنى لغري الفاعل يف اللغة الفرنس ّية؛ وحتّى إن ّ
ّ
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العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

الفرنس ّية واإلنجليز ّية واألملان ّية ّ
فإن عالمات ترصيفه مغايرة لترصيف األفعال
التوزيع ّية.

ولئن اقترصنا يف هذه الدراسة عىل الفعل»جيب»ّ ،
فإن آفاق البحث تنفتح عىل

النظر يف مشت ّقات هذا الفعل التي حت ّقق بدورها معنى الوجوب؛ و ُيستكمل هذا
و«يتعي» و«يقتيض»
النظر بدراسة بق ّية أفعال الوجوب من مثل «ينبغي» و»يتحتّم»
ّ

و«ي ّجر» .وقد أوردنا يف بداية هذا البحث جدوال يف ا ّطراد أفعال الوجوب
و«يلزم» ُ
معمقة تستجيل استعامالهتا التوزيع ّية
واإلمكان .وحتتاج هذه األفعال إىل دراسات ّ

التطور
نتبي
ّ
واجله ّية .وال يتأتّى ذلك إالّ باالعتامد عىل ّ
املدونات احلاسوب ّية؛ وال ّ

ّ
ونستدل عىل
املدونات احلاسوب ّية؛
الدال ّيل
الرتكيبي لألفعال العرب ّية إالّ باالعتامد عىل ّ
ّ

ذلك باستعامل الفعل «قام» عىل سبيل املثال؛ فهذا الفعل ّ
يدل عىل معنى «هنض» يف

مدونة «اسكاتش أنجاين» ،فقد تواتر
معاجم اللغة؛ وي ّطرد استعامل هذا الفعل يف ّ

مرة ،وتقوم بنسبة 1499776
بنسبة
1736401مرة ،ويقوم بنسبة ّ 1587537
ّ

الكم اهلائل من االستعامالت
مرة؛ وبالنظر يف هذا ّ
مرة ،وقامت بنسبة ّ 1058994
ّ

توزيعي إىل فعل عامد.
حتول هذا الفعل من فعل
مرة ،نلحظ ّ
ّ
والبالغ ّ 5882708
املدونة احلاسوب ّية ،وليس من أمثلة معاجم
والنتبي هذه الظاهرة إالّ من استعامالت ّ
ّ
اللغة املحدودة .وهذا ما انتهجناه يف حتليل الفعل «جيب» يف هذه الدراسة.

وليست األفعال اجلهية إالّ نمطا من أنامط حتقيق سمة اجلهة ،بدليل ّ
أن اللغتني

العرب ّية والفرنس ّية تو ّظفان الظروف واألفعال املعجم ّية والعبارات الفعل ّية للتعبري

عن اجلهة ،من مثل «ر ّبام» و»من املمكن» و»ال ّ
شك» و»يف رأيي» و»حسب ظنّي».

وهي حتتاج إىل دراسة وإىل استجالء ما حت ّققه من درجات السامت اجله ّية ،وما تعلق

به من أقسام الكلم.
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الهوامش

املدونة اللغو ّية العرب ّية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ وهي حتوي
ّ 1 .1
اجلاهيل وحتّى العرص احلديث ومن
 1182515633كلمة ابتدا ًء من العرص
ّ
خمتلف املناطق والبلدان .وتشمل أوعية النرش فيها املخطوطات والصحف
والكتب واملجالّت والدور ّيات العلم ّية.

مدونات لغات عدّ ة بام يف ذلك
مدونة سكاتش أنجاينّ :
املدونة ّ
ختزن هذه ّ
ّ 2 .2
مدونات ل ّلغات الصين ّية واإلنجليز ّية
املدونة الوطن ّية الربيطان ّية وكذلك ّ
ّ
والفرنس ّية واليابان ّية واإليطال ّية واألملان ّية والروس ّية واإلسبان ّية والعرب ّية التي
تضم  7475624779كلمة ،ويعود جتميعها إىل .2012
ّ

العريض بتحليل
3 .3العرض ترمجة ملصطلح ( ،)expositionو ُيعنى النمط
ّ
ويفسه دون الرتكيز عىل املتل ّقي مثلام هو احلال يف نصوص
مفهوم ما،
ّ
النص
املوسوعات التي تن ّظر ملفهوم من املفاهيم وترشح أبعاده .وخيتلف ّ
احلجاجي وإن اشرتكا يف توضيح رأي من اآلراء .إذ يكتفي
العريض عن
ّ
ّ
العريض بتحليل مفهوم دون الدفاع عنه أو اإلقناع به أو افرتاض
النص
ّ
ّ
العريض ال يو ّظف نسب ّيا
النص
رفض حمتمل من املتل ّقي .وهذا ما جيعل ّ
ّ
النص خ ّطة إقناع ّية ،كام ال يلجأ إىل
أساليب اإلقناع ،وال يتّخذ من إحكام بناء ّ
رضوب التوكيد والتأثري ،وختتفي ذات املتك ّلم قصد إبراز املعلومات بشكل
موضوعي وحمايد نسب ّيا .ويتّسم األسلوب عندئذ بالشفاف ّية .ونستبطن من
ّ
مؤشات احلياد ووضوح
حتليل النمط
العريض معايري قياسه ،وتكمن يف ّ
ّ
اإلحاالت وتت ّبع غياب ضمري املتك ّلم وا ّطراد ضامئر الغيبة واالبتعاد عن
رضوب التوكيد وأساليب البديع والبيان .ويتح ّقق القياس إ ّما باستقراء هذه
املؤشات من جمموعة من نصوص العرض أو بتكليف الدارسني بتوظيفها
ّ
يف أشكال الكتابات.

Robert, (Paul), Le grand Robert de la langue Française4.4

.Tome VI, p°501

جتييه ترمجة للمصطلحmodalisation
ْ 5 .5
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العامة
الحاسوبية
المدونات
تركيبا وداللة في
الفعل "وجب"
ً
ّ
ّ
ّ

.Dubois, Jean (1973), Dictionnaire de linguistique, Paris6.6
Bannour, Abderrazak (1986), Recherches sur les structures7.7
modales dans le système verbal (Linguistique et logique),
.Tunis, Publications de l’université de Tunis. p10

8 .8املرجع السابق.

9 .9توافق مصطلح .modalisation

1010يقابل هذا الفعل يف الفرنسية فعل (.)falloir

التارخيي يف اإلنرتنت.
1111انظر معجم الدوحة
ّ

1212ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت ،دار صادر ،م  16-15ص ص
.154،155
مدونة عبد اهلل فيفي عن متع ّلمي اللغة العرب ّية.
ّ 1313

1414األمم املتّحدة ،)1994( ،ميثاق األمم املتّحدة  ،نيويورك 47 ،ص.

األسايس ملحكمة العدل الدول ّية ،نيويورك،
1515األمم املتّحدة ،)1994( ،النظام
ّ
 47ص .

(حممد احلبيب) ،دستور اجلمهور ّية التونس ّية ،تونس ،دار امليزان
1616الرشيفّ ،
للنرش 82 ،ص.

الرسمي
أسايس يتع ّلق بالتنظيم املؤ ّقت للسلط العموم ّية ،الرائد
1717قانون
ّ
ّ
املؤرخ يف  16ديسمرب  6 ،2011صفحات.
عدد 6لسنة ّ 2011
1818مرشوع دستور دولة اخلالفة(،د.ت)  ،طبعة معتمدة 63 ،ص.

1919اجلمهور ّية التونس ّية ،)2006( ،جم ّلة األحوال الشخص ّية ،تونس ،منشورات
املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية  143ص.

2020ملج ّلة اجلنائ ّية.

2121اجلمهور ّية التونس ّية ،)1994( ،جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية  ،تونس ،املطبعة
الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية 102ص بالعرب ّية 96 ،ص بالفرنس ّية.
2222اجلمهور ّية التونس ّية ،)1991( ،جم ّلة الشغل ،تونس ،مطبعة اجلمهور ّية
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التونس ّية181 ،ص168+ص بالفرنس ّية.

2323اجلمهور ّية التونس ّية ،)1994( ،املج ّلة التجار ّية ،تونس ،املطبعة الرسم ّية
للجمهور ّية التونس ّية 145،ص.

2424اجلمهور ّية التونس ّية ،)2006( ،جم ّلة املرافعات املدن ّية والتجار ّية ،تونس،
منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية151،ص.
2525اجلمهور ّية التونس ّية ،)2002( ،جمموعة النصوص املن ّظمة للعالقات بني
اري
املسوغني
واملتسوغني ،ملحق هبا :النصوص املتع ّلقة بالرصيد الع ّق ّ
ّ
ّ
لألجانب وع ّقارات األجانب ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية
للجمهور ّية التونس ّية 35ص.

الرسمي للجمهور ّية
2626اجلمهور ّية التونس ّية ( ،ديسمرب  ،) 2011الرائد
ّ
حمرم 20 ، 1433و 23ديسمرب 2011
التونس ّية ،الثالثاء  25واجلمعة ّ 28
السنة  154عدد 36 ، 97ص.

الرسمي للجمهور ّية التونس ّية 5 ،صفر  30 ،1433ديسمرب 2011
2727الرائد
ّ
السنة  154عدد  16 ، 99ص.
حمرك ،تونس،
2828تعاون ّية التأمني للتعليم ،)1993( ،عقد تأمني عربة ّبرية ذات ّ
11ص بالعرب ّية  11 +ص بالفرنس ّية.

2929جواز سفر للجمهور ّية التونس ّية - .صداق (عقد قرلن) - .عقد بيع - .عقد
تسويغ - .عقد تأمني - .عقد مقاولة- .قرار ترخيص بالبناء - .قرار هدم.
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ّ

(املدونات
اللغوي
	-صالح ،حممود إسامعيل ( :)2012احلاسوب والبحث
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اللغو ّية نموذجا) ،الرياض ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحان.

املكرمة،
	-الكشو ،رضا ( :)2015توظيف اللسان ّيات يف تعليم اللغات ،مكّة ّ
خصصنا الفصل
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املدونات وأرشنا إىل ترمجات هذا املفهوم.
اخلامس لتحليل لسان ّيات ّ
املدونات يف تأليف املوا ّد
	-الكشو ،رضا (« :)2019توظيف لسان ّيات ّ
التعليم ّية» ،جم ّلة األلكسو.

املدونات عىل اللغة العرب ّية»،
	-الكشو ،رضا (« :)2016تطبيق لسان ّيات ّ
املج ّلة العرب ّية للثقافة  ،العدد الثاين والستّون ،ص ص .308 -257
يب العدد .48
	-ورقة مرشوع «الذخرية اللغو ّية» ،جم ّلة اللسان العر ّ
األجنبية
ب.
ّ
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المعالجة اآللية للتطور الداللي وفق لغويات المدونة
المحوسبة

دراسة داللية حاسوبية
د .بدرية بنت براك العنزي

1

ملخص

هتتم هذه الدراسة بمعاجلة التطور الداليل وفق منهجية بحثية جديدة يف الدرس
اللساين التطبيقي احلديث ،بتوظيف لسانيات املدونات املحوسبة corpus-based
linguisticsوما تتيحه من أدوات برجمية وأساليب إحصائية ،ملعرفة مدى إمكانية
قياس التطور الداليل للتالزم اللفظي ،ومعرفة املقياس اإلحصائي املناسب لقياس
التالزم ،وتتبع الدالالت اجلديدة وما حدث هلا من تطور بمختلف مظاهره عرب
العصور ،وأثر السياق يف ذلك .واعتمدت الدراسة منهج التحليل املدونايت الذي
يدرس اللغة يف استعامالهتا الفعلية يف احلياة الواقعية ،انطالقا من مدونات لغوية
حاسوبية متثل اللغة ،وبناء عىل أساليب حتليلية وأدوات معاجلة برجمية معتمدة يف
دراسة اللغات الطبيعية .وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها :أن التطور
الداليل يشكل الركيزة األساس يف حياة األلفاظ اللغوية ،وأمهية الربامج املحوسبة يف
تفسري النظريات اللغوية احلاسوبية ،وأن التالزم اللفظي َم َ
دخل لفهم معنى املفردات
عرب األلفاظ التي تتوارد معها وترتبط هبا .وختمت الدراسة بعدد من التوصيات
لعل من أمهها إثراء جمال معاجلة اللغة العربية حاسوب ًيا عرب دراسات وأبحاث
متخصصة تشمل مستويات اللغة الصوتية والرصفية والنحوية والداللية ،وتستفيد
قدر اإلمكان من لغويات املدونات املحوسبة.
 -1جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن .الرياض.
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 منهج، التالزم اللفظي، املدونات املحوسبة، التطور الداليل:الكلامت املفتاحية
. املقياس اإلحصائي، املعاين السياقية،التحليل املدونايت
Abstract
Using software tools and statistical methodology of corpus
linguistics, the present study addresses semantic development in Arabic. It aims at assessing the possibility of measuring the semantic development of collocations, and explore
the adequate statistical tools needed to examine the development process of collocations. It also seeks to understand,
on the basis of corpus linguistics, the contextual implications
of collocations and explore aspects of semantic development.
On the basis of corpora representing language in real life usage, it applies analytical methods of natural language processing to reach a number of conclusions, namely that semantic development represents the main pillar of a language life
cycle: change, develop or become archaic. It also shows the
importance of software in the framing and interpretation of
computer-based linguistic theories, and that the study of collocations is an adequate way to understand the meaning of
words. Among the main recommendations advanced at the
end of this study the need to make the best use of corpus linguistics in studying Arabic on various phonetic, morphological, syntactic and semantic levels.
Keywords: semantic development, electronic corpora, collocations, corpus linguistics approach, contextual meanings,
statistical factor.
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مقدمة

اللغة كائن حي بحاجة للنمو والتطور؛ فهي تستمد حياهتا من املجتمع ،تتقدم
بتقدمه وتنهزم باهنزامه ،فهي عرضة للتغيري والتطور يف ألفاظها ووحداهتا .والتطور
حكرا عىل لغة دون أخرى بل يدركه كل متتبع ملراحل نمو اللغة عرب
الداليل ليس ً
األزمنة املتعاقبة .وبنظرة رسيعة يف الرتاث العريب ،سنلحظ التطور الداليل بالتمدد
األفقي والرأيس للمفردات اللغوية اكتسابا وتنمية وما يصاحب هذا التمدد من
اتساع واختزال للذاكرة اللغوية .وهو ما يذهب إليه العامل اللغوي ( )Nidaالذي
يرى «أن معاين الكلامت ال يمكن أن تظل ثابتة بل إهنا عىل الدوام تنتقل يف هذا
االجتاه أو ذاك حتت ضغط عامل لغوي وثقايف آخر»(.)1

وتعنى دراسة التطور الداليل برصد األلفاظ واملصطلحات والوحدات املعجمية
يف حياهتا التارخيية ،ومن هذه الوحدات املتالزمات اللفظية؛ فهي ليست بمعزل عن
ألفاظ اللغة ومصطلحاهتا ووحداهتا؛ بل متثل رصيدً ا لغو ًيا يميز كل مجاعة لغوية عن
األخرى ،وتتطور وتتغري دالالهتا عىل مر الزمن.

ومع الطفرة التكنولوجية احلديثة ،ظهرت لسانيات املدونات ،وهي منهجية
جديدة يف الدرس اللساين احلديث ذات آليات برجمية وتقنية يف معاجلة البيانات؛
إذ ترتكز عىل جانبني ،األول :اجلانب النظري الذي يبحث يف الفرضيات أو
املشكالت اللغوية ،واآلخر تطبيقي ،و ُيعنى بالنمذجة احلاسوبية للظواهر اللغوية.
وهتيأ احلاسوب للقائه مع اللغة بالرسعة الفائقة وضخامة الذاكرة وضآلة احلجم،
وأساليب الذكاء االصطناعي ،ولغات الربجمة الراقية؛ إذ تكمن املعاجلة اآللية للغة
يف التحليل الريايض واملنطقي واإلحصائي.
ومن يمعن النظر يف الواقع اللغوي يلحظ التطور املتسارع أللفاظ اللغة ووحداهتا
املعجمية ،كام يلحظ مدى إمكانية دراسة هذا التطور والتدفق املعريف للعربية حاسوبيا
بكافة مستوياهتا اللغوية؛ إذ إهنا ليست بمنأى عن احلاسوب وبراجمه املتطورة وكيفية
االستفادة منه وتطويعه خلدمة اللغة بشكل عام والعربية بوجه خاص .ويعد املستوى
الداليل من أصعب األنظمة اللغوية عىل اآللة ،ويعود ذلك إىل طبيعة الداللة
ومستوياهتا اللغوية والثقافية واختالفاهتا تبعا لذلك ،وإشكالية السياق يف حتديد
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املعاين الداللية للمفردات واأللفاظ.

والتحليل الداليل للعربية ذو أمهية كبرية؛ إذ يتطلب حتديد معاين املفردات
ومعرفة سياقاهتا وتتبع معانيها املتعاقبة عرب األزمنة املتوالية .وال تزال املعاجلة
الداللية احلاسوبية للعربية يف مراحلها األوىل وحتتاج إىل املزيد من الدراسات
واألبحاث حتى تصل إىل مرحلة التطبيق والربجمة .وتأيت هذه الدراسة انطالقا
من العالقة التكاملية بني اللغة واحلاسوب وحماولة اإلفادة من منهجية لسانيات
املدونات وتطويعها ملعاجلة ظاهرة التطور الداليل لأللفاظ من خالل التالزم اللفظي
باستخدام اآلليات التي تتيحها املدونة العربية  -عينة الدراسة  -ملعرفة األلفاظ
اجلديدة من خالل التالزم ،ومعرفة معانيها املستحدثة عرب األزمنة املتوالية .وترتكز
هذه الدراسة عىل املحاور التالية:

	-مدى إمكانية قياس التطور الداليل للتالزم اللفظي من خالل استخدام منهج
لغويات املدونة احلاسوبية.
	-تتبع املتالزمات املستحدثة باستخدام منهج لغويات املدونة احلاسوبية،
والفرتات التي ظهرت فيها م ًعا متوالية عرب الزمن.

	-معرفة املعاين الداللية املستحدثة للمتالزمات اللفظية من خالل استخدام
منهج لغويات املدونة احلاسوبية.

	-معرفة بعض مظاهر التطور الداليل التي حدثت للمتالزمات اللفظية بتوظيف
منهج لغويات املدونة احلاسوبية.
وقد اشتملت الدراسة على مبحثين:

املبحث األول :اإلطار النظري ،وسيتم التطرق فيه إىل التطور الداليل وعوامله
ومظاهره ،ولغويات املدونة احلاسوبية ،وكيفية حتليل التتابع اللفظي يف لغويات
املدونات احلاسوبية.
املبحث الثاين :اجلانب التطبيقي ،وسيتم احلديث فيه عن آليات التحليل بحسب
مفاهيم لسانيات املدونة احلاسوبية ،واملعاجلة اللغوية واحلاسوبية.
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أهمية الدراسة

تتجىل أمهية هذه الدراسة يف إعادة النظر يف قضية التطور الداليل لأللفاظ بطريقة
فريدة وجديدة تكمن أساسا يف إعامل املدونة احلاسوبية العربية يف دراسة التطور
الداليل للمعاين واأللفاظ ،وهي طريقة منهجية بحثية جديدة يف الدرس اللساين
التطبيقي احلديث .Corpus-based Linguistics ،وتقوم هذه الدراسة عىل مدونة
حاسوبية ذات بيانات ضخمة وبمساعدة أدوات برجمية وأساليب قياس إحصائية،
تقيس الرتدد والتكرار للمفردات املتالزمة ،ثم تتبع تطورها الداليل عرب الزمن ،سواء
ختصيصا هلا أو انتقاالً هلا أو رق ًيا)؛ إضافة إىل أن
(تعميم للداللة أو
كان هذا التطور
ً
ً
هذه البيانات الضخمة التي يتعذر التعامل معها باإلحصاء اليدوي ،تتيح لنا االبتعاد
عن احلدس والتخمني ،وتعطينا نتائج أقرب متثيال لطبيعة اللغة وواقعها االستعاميل.
يعزز من أمهية هذه الدراسة أهنا ستتناول ظاهرة التطور الداليل لأللفاظ بأساليب
ومما ّ
حتليلية أكثر دقة من الطرق املعهودة يف الدراسات اللسانية التقليدية ،مازجة بني
منهجي التحليل الكمي (اإلحصائي) والتحليل الكيفي (النوعي) خصوصا أن
ْ
اإلحصاء يمهد السبيل للبحث العلمي الدقيق ،فـ»بعد أن دانت اللغة للصياغة
اإلحصائية والرياضية جزئ ًيا للتحليل املنطقي ،أصبح الطريق ممهدً ا لدخوهلا مرحلة
املعاجلة اآللية ،تأكيدً ا لوصوهلا ملرحلة متقدمة من النضج العلمي»( .)2ومن املؤمل
أن تفتح هذه الدراسة املجال لدراسات داللية مستقبلية عىل نطاق أوسع وأشمل.
منهجية الدراسة :تقتيض طبيعة الدراسة اتباع منهج التحليل املدونايت الذي
يدرس اللغة يف استعامالهتا الفعلية يف احلياة الواقعية ،باعتامد مدونات لغوية
حاسوبية متثل لغة معينة واستنادا إىل أساليب حتليلية ،وأدوات معاجلة برجمية يف
دراسة اللغات الطبيعية.

ويعتمد املنهج املدونايت عىل :التحليل الكمي الذي يقوم عىل منهج اإلحصاء
والقياس ،ويتمثل يف إحصاء تكرار الظواهر اللغوية املعنية بالدراسة ،ووصوالً
بالنتائج إىل قياسات إحصائية قائمة عىل أسس حسابية دقيقة تتسم بالدقة واملوضوعية
واملوثوقية يف تعميم نتائج الدراسة .والتحليل النوعي :الذي يتت ّبع الظاهرة ويصفها
كام هي دون تدخل من الباحث بإبداء رأيه أو اعتامده عىل حدسه اللغوي .وال يمكن
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االكتفاء بالتحليل الكمي دون النوعي؛ ألن الكمي جمرد أرقام حسابية دخلت
تصورا أدق ملدى شيوع تلك الظواهر
الدرس اللغوي لتكسب التحليالت النوعية
ً
أو ندرهتا ،ثم يأيت املنهج النوعي ليحلل ويفرس األسباب ،ويثري الدرس اللغوي
()3
كم
بنتائج دقيقة بناء عىل ما أظهرته النتائج  ،مما يساعد الباحث يف حتليله للنصوص ًّ
ونو ًعا .ويبقى عىل الباحث بعد ذلك جودة املعاجلة هلذه النتائج ،وحماولة تفسريها.
المبحث األول :اإلطار النظري
أوالً :التطور الداللي

لعلامء العربية جهود جلية يف الدرس الداليل الذي يبحث يف العالقة بني اللفظ
واملدلول ويف تطور معانيهام تارخييا ويف معنى الكلمة والسياق ،وال يمكن دراسته
بعيدا عن دراسة مدلوالهتا وما تدل عليه من معان ُتيل هدف املتكلم من كالمه.
و ُيعرف التطور الداليل بأنه »:تغري معنى الكلمة عىل مر الزمن بفعل إعالء ،أو
انحطاط ،أو توسع ،أو انحسار ،أو جماز ،أو نحو ذلك»(.)4

وجيدر بنا هنا أن نفرق بني مصطلحي التطور اللغوي والتطور الداليل ،فاألول
عام يتناول اللغة بكل جوانبها الرصفية والصوتية والنحوية والداللية( ،)5أما مصطلح
التطور الداليل فهو خاص بوسائل اللغة التي تعتمدها لتوليد ألفاظها وحتسينها أو
حتويلها وحتويرها بام يتوافق وحاجات أهلها )6(.فهو خاص بالتغري الذي نشأ يف
املفردات أو الرتاكيب «ومتابعة هذا التغري الذي يؤدي إىل حدوث دالالت جديدة،
وخلع القديمة والبحث يف أسباب ذلك التغري ونتائجه ومظاهره»( ،)7أو هو التغري يف
دالالت الكلامت وسبل تطورها ما أمكن ذلك .وتنقسم املعاين الداللية إىل قسمني،
مها:

	-الداللة املركزية :ويقصد هبا املعنى املركزي أو األساس وعرفه ( )Nidaبأنه
()8
املعنى املتصل بالوحدة املعجمية حينام ترد يف أقل سياق ،أي حينام ترد منفردة
وهي املعنى الذي يقدمه مؤلفو املعاجم.

	-داللة السياق :وهي ظالل املعاين التي تتغري بتغري الثقافة أو الزمن وختتلف
باختالف األشخاص وجتارهبم وخرباهتم؛ فالعالقة بينهام عالقة اجلزء بالكل.
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مظاهر التطور الداليل :للتطور الداليل مظاهر عدة ،وهي عىل النحو التايل:

-1تعميم الداللة :ويعرف بأنه «توسع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من املعنى
اخلاص الدال عليه إىل معنى أتم وأوسع»( ،)9ويعني أن داللة اللفظ تتسع لتشمل
معان أكثر مما كان عليه يف داللته األصل .وحيدث التعميم الداليل نتيجة إسقاط
بعض املالمح التمييزية للفظ؛ فالطفل الذي يطلق كلمة (عم) عىل كل رجل فقد
أسقط من املالمح التمييزية (القرابة) واكتفى بملمحي (الذكورة والبلوغ)(.)10

-2ختصيص الداللة :ويقصد به حتويل داللة الكلمة من املعنى العام إىل املعنى
اخلاص ،ويعني ذلك إضافة مالمح داللية خاصة باللفظ وختصيصه هبا دون غريه،
وقد يأيت التخصيص باندثار املعنى السابق للفظ أو أن يبقى هذا املعنى مصاح ًبا
للمعنى اجلديد .وذكر بعض اللغويني أن ظاهرة التخصيص الداليل أكثر شيو ًعا
()11
من التعميم الداليل

 -3رقي الداللة :ويسميه إبراهيم أنيس بـ(التغري املتسامي)؛ ألن الداللة فيه تسمو
()12
وترتقي بعد أن كانت تدل عىل معنى ليس فيه داللة عىل الرفعة أو الرشف
ورقي الداللة وانحطاطها مرتبط بالقيم االجتامعية ،فاملجتمع هو املستعمل للغة،
وقد تغري بعض مفاهيمه وعاداته ،أو خيتلف من جمتمع إىل آخر ،وبالتايل خيتلف
احلكم عىل داللة األلفاظ رق ًّيا وانحطا ًطا .ويرى بعض اللغويني أن رقي الداللة
حيدث أكثر من انحطاطها( ،)13ومن ذلك داللة كلمة املجد التي ارتقت من امتالء
بطن الدابة إىل معنى العزة(.)14

 -4انحطاط الداللة :وحيصل االنحطاط الداليل عندما تنحط الداللة من جمال
ُي ُّله املجتمع إىل جمال آخر يبتذله ،وهو تغري معاكس لرقي الداللة؛ فبعض األلفاظ
تبدأ حياهتا بأن تعرب عن أمر رشيف ثم بتعاقب الزمن يقل االهتامم هبا ،فتستعمل
يف جماالت أضعف من جماهلا األول ،فينزل قدرها بني الناس حتى تصبح مرذولة،
مثل :كلمة (احلاجب) التي كانت تعني رئيس الوزراء يف الدولة األندلسية،
أما اليوم فتعني احلارس أمام باب اإلدارة( )15ولعل أكثر الكلامت ذات الداللة
املعرضة لالنحطاط هي ما يتعلق باجلنس من ألفاظ ودالالت ،كام أن حتايش ذكر
يمجها الذوق العام والبحث عن طرق أخرى للتعبري عنها
بعض األلفاظ رصاحة ُّ
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بـ (التلطف وحسن التعبري).

-5انتقال الداللة :ويعني االنتقال الداليل أن خترج الكلمة من معناها القديم إىل
معنى آخر له عالقة به ،ويكون هذا االنتقال إما لعالقة املشاهبة بني املدلولني ،أي
(استعارة) أو لعالقة غري املشاهبة بني املدلولني ،أي (املجاز املرسل) ،ويتمثل هذا
االنتقال من املجال املحسوس إىل املجال املجرد أو العكس ،ومن املجال احلقيقي
إىل املجال املجازي لعالقة املشاهبة أو لغريها .وهناك أسباب عدة للتطور الداليل
غري ما ُذكر كاألسباب النحوية والسياقية واالشتقاقية وغريها مما ال يتسع املجال
لذكره يف هذه الدراسة.
ثانيا :لغويات المدونة الحاسوبية
ً

يشهد العامل اليوم ثورة حقيقية يف جمال البحث اللساين أدت إىل ظهور العديد من
الدراسات اللغوية واملناهج احلديثة التي فتحت آفا ًقا جديدة لدراسة اللغة بصورة
أعمق وأشمل .وازداد االهتامم باملدونات املحوسبة يف العقود األخرية؛ وبرز يف هذا
اجلانب العديد من العلامء؛ أمثال سنكلري ( )Sinclairوهوي ( )M. Hoyوستابز
( )Stubbsوغريهم ،الذين يرون إمكانية دراسة األلفاظ اللغوية باستخدام منهج
املدونات احلاسوبية من خالل حتديد تكراراهتا يف النص ،وتكراراهتا مع غريها من
الكلامت ( ،)16ومعرفة سياقاهتا التي ترد فيها ،ومعرفة التصاحبات اللفظية التي تظهر
معها ،باستخدام أدوات برجمية حاسوبية .وقد تعددت وجهات نظر العلامء والباحثني
يف هذا العلم؛ فمنهم من يرى أنه علم قائم بذاته ،ومنهم من يرى أنه منهج بحثي
مقنن له أدواته وطريقته التي متيزه عن غريه من طرق البحث يف اللسانيات التطبيقية.
وترى الباحثة أن لغويات املدونة احلاسوبية ما هي إال منهج وآلية تُدرس هبا الظواهر
املصوغة
اللغوية ،ويعتمد عليها يف اإلجابات عن التساؤالت البحثية والفرضيات ُ
مسب ًقا .ومن خالله يمكننا دراسة أغلب فروع اللسانيات النظرية والتطبيقية .وهذا
ما ذهب إليه مكانري وآخرون(.)17
وتعددت الرتمجات العربية ملصطلح املتالزمات اللفظية ،كالتضام()18والتصاحب
والرصف( ،)19ويقابلها مصطلح  Collocationيف اللغة اإلنجليزية ،والتالزم وما
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دار يف فلكه يدل عىل جمموعة الكلامت التي تتواتر م ًعاُ .
وتدد الكلامت املتصاحبة
م ًعا من خالل سياقات معينة ذات نطاق حمدد بعدد معني من املتصاحبات يف نفس
السياق قبل الكلمة وبعدها؛ بامتداد من  1-+إىل  .)20(4-+ويعتمد حتليل التتابع
اللفظي يف لغويات املدونات احلاسوبية عىل عدة مفاهيم هامة ،وهي:
	-التكرار ( :)Frequencyإن حساب التكرارات للكلامت يعطي دلي ً
ال كم ًيا
عن مدى شيوع استخدامها وتداوهلا أو ندرهتا .وبالنسبة حلساب التكرار يف
التصاحب اللفظي فهو يعني تكرار الكلمة املركزية يف النص مع تكرار الكلمة
املالزمة هلا.

	-الكلمة املركزية ( :)Nodal itemوتعني الكلمة املراد البحث عنها ،واالنطالق
بالبحث اآليل منها.

	-الكشاف السياقي ( :)Concordanceوهيدف إىل الكشف عن السياقات التي
ترد فيها الكلمة املركزية ،وينصب عىل استخراج سياقات الكلمة آليا يف سلسلة
من الكلامت املتتابعة قبل الكلمة املركزية وبعدها.

	-التصاحب اللفظي ( :)Collocationويقيس درجة مدى االرتباط بني الكلمة
واألخرى التي تظهر معها يف السياق من خالل عدة مقاييس إحصائية؛ لقياس
قوة الرتابط فيام بينها .ومن هذه املقاييس مربع كاي ( )Chi-Squareومعامل
الغرابة ()CHI Squiredواملعلومات املتبادلة ()Mutual information
و( )T. Scoreو( )Z. Scoreو( )Log Diceومعامل التشابه اللوغاريثمي
(.)Loglikelihood
وحدد بخمس
	-املدى ( :)Spanويقصد به الكلامت املصاحبة للكلمة املركزيةُ ،
كلامت ترد قبل الكلمة املركزية وبعدها(.)21

فالتتابع اللفظي من وجهة نظر حاسوبية بمثابة حجر الزاوية لدراسة معاين
رئيسا لدراسة التالزم
األلفاظ ودالالهتا ،والبيانات اإلحصائية (الكمية) تعد
ً
منهجا ً
والتتابع باإلضافة إىل املنهج النوعي.
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المبحث الثاني :الجانب التطبيقي ،المعالجة اللغوية والحاسوبية
أوالً :منهجية التحليل وأدواته:

البد ألي باحث أن حيدد فرضيته اللغوية التي بدورها حتدد نوع املدونة اللغوية
ونوع النصوص وعددها وما توفره من أدوات برجمية مالئمة .ومن املمكن أن ينشئ
الباحث مدونته اخلاصة التي تفي بأغراضه البحثية يف حال عدم إيفاء املدونات
اللغوية الشبكية بذلك .وفيام يتعلق بمدونة هذه الدراسة التي تناسب اختبار أسئلتها
البحثية ،وفرضيتها اللغوية؛ فقد اعتمدت الباحثة املدونة العربية التابعة ملدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،التي تعد أحد املشاريع االسرتاتيجية ملبادرة امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز للمحتوى العريب .وذلك لتميزها بـالتوازن والتمثيل ،ووضوح
معايري تصميمها ،وكوهنا مدعومة بأدوات للبحث ،والتحليل اللغوي واإلحصائي؛
مما ُيمكّن من االستفادة من موادها ،ووضوح تصنيف النصوص (كل نص يصنف
من حيث الفرتة الزمنية واملنطقة واملجال واملوضوع) ،باإلضافة إىل حجمها الكبري،
مما يمكّن من الوثوق بنتائجها واالعتامد عليها ،وإتاحتها لالستخدام املجاين عىل
املوقع اإللكرتوين التايل .)22( )http://www.kacstac.org.sa( :وقد قامت
الدراسة عىل عدد من اخلطوات اإلجرائية التي أخذت وقتًا وجهدً ا ليسا باليسريين،
وأهم هذه اخلطوات ما ييل:
اخلطوة األوىل :متثلت يف استعراض الدراسات واألبحاث ورسائل املاجستري
والدكتوراه التي تناولت التطور الداليل والدالالت املستحدثة يف العرص احلديث،
ووضع قائمة أولية هلذه الدالالت اجلديدة.

اخلطوة الثانية :البحث يف بعض املعاجم العربية كمعجم الغني الزاهر واملعجم
الوسيط واملعجم الكبري؛ للتأكد من حداثة هذه الدالالت وجدّ هتا يف العرص
ونظرا لكثرة الدالالت املستجدة؛ وألنه ليس من هدف الدراسة اجلمع
احلديث.
ً
واالستقصاء .فقد تم االستقراء عىل داللة جديدة واحدة لكل حرف من احلروف
تغريا بني بقية الدالالت إضافة إىل حداثتها،
املعجمية ،تم اختيارها لكوهنا األكثر ً
وسيتم دراستها دراسة حاسوبية داللية.
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اخلطوة الثالثة :املعاجلة احلاسوبية ،وهي عبارة عن إجراءات عديدة جيمعها
ارتباطها باملدونة العربية واحلاسوب ،وتم فيها اآليت:

	-الدخول إىل موقع املدونة العربية عىل الشبكة العنكبوتية واختيار (حمرك البحث)
من القائمة ،وإدخال الكلمة املراد البحث عنها ،ملعرفة ورودها يف املدونة من
عدمه ،ومعرفة عدد مرات تكرارها وشيوعها .وسياقاهتا ،واألخذ ب ()500
سياق أو ّيل ،وحفظ هذه البيانات يف مستندات خاصة.

	-ثم إدخال الكلمة مفرد ًة يف حمرك (تكرار الكلمة) وحتديد نطاق البحث يف الكلمة
من خالل اختيار (توزيع األزمنة) ملعرفة توزيع الكلمة عىل الفرتات الزمنية،
ومعرفة بداية ظهورها زمن ًيا ،ومن ثم حفظها يف مستندات خاصة.

	-ثم إدخال الكلمة بمقياس التصاحب اللفظي ملعرفة الكلامت التي تتصاحب م ًعا،
وهناك عدة مقاييس إحصائية لقياس قوة الرتابط بني الكلامت ،ورأت الباحثة أن
أكثر هذه املقاييس مناسبة هلدف البحث هو املقياس اإلحصائي (معامل التشابه
اللوغاريثمي  )Log Likelihoodللميزات التالية:
 -1أن مقياس  Log Likelihoodال يفرتض أي توزيع إحصائي للبيانات ،وال
يعتمد عىل حجم املدونة.

 -2أن معامل التشابه اللوغاريثمي يركز عىل الكلامت املعجمية ذات املحتوى،
وال يويل الكلامت النادرة الورود اهتام ًما.
 -3أن قيمة التشابه اللوغاريثمي أكرب من  ،24مما يعطي نسبة ثقة عالية جدً ا.

تكرارا،
وسيتم ترتيب املتالزمات وفق املقياس اإلحصائي وبناء عىل األعىل
ً
وبالتايل األكثر استعامالً .ويتطلب اختبار ما إذا كانت كلمتان متالزمتني اآليت:
 -1أن يكون تكرار املتالزمة يف املدونة أكرب من أو يساوي .10
 -2أن يكون تكرار املتالزمة يف السياق أكرب من أو يساوي .5
نظرا لكثرهتا.
 -3األخذ بالرتب العرشين األوىل فقطً ،

 -4يكون مدى السياق للكلامت السابقة للكلمة املركزية (صفر) وللكلامت
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الالحقة (.)1

 -5ثم تُرتب نتائج قوة التالزم تصاعديا ،ثم تنسخ وحتفظ يف ملفات إكسل حتى
يسهل التعامل معها ،ثم تُفرز ،و ُيقترص عىل ( )20متالزمة األوىل واألكثر تالز ًما مع
الكلمة املركزية أو األساس.

	-ثم يأيت دور املعاجلة اآللية للوحدة املعجمية (املتالزمتان م ًعا) بأن تُدخال م ًعا يف
حمرك (توزيع التكرار) واختيار (توزيع األزمنة) ملعرفة توزيع الكلمتني م ًعا عىل
الفرتات الزمنية ،ومعرفة بداية ظهورمها م ًعا زمن ًيا ،ومن ثم حفظها يف ملفات
إكسل حتى يسهل التعامل معها بيان ًيا.

	-ثم تعالج الوحدة املعجمية (املتالزمتان م ًعا)؛ بأن تُدخال الكشاف السياقي م ًعا
بامتداد ( )5-5ساب ًقا والح ًقا هلام؛ إذ يفي هذا االمتداد بإيضاح سياق املتالزمتني
وداللتهام م ًعا ،وبـ ( )200سياق أو ّيل ،ثم يتم حفظ هذه الكشافات السياقية يف
ملفات إكسل؛ متهيدً ا لدراستها دراسة داللية بصورة دقيقة.
اخلطوة الرابعة :يف هذه اخلطوة ،ينتقل البحث إىل اجلهد البرشي اخلالص املتمثل
يف املعاجلة والتحليل والتفسري هلذه النتائج والكشافات السياقية .وأبرز ما قامت به
الباحثة يف هذه اخلطوة ما ييل:

	-تت ُّبع الكشافات السياقية للوحدات املتالزمة ومرادفاهتا.

	-الدراسة الداللية للمتالزمات اجلديدة ،ومالحظة ما حصل هلا من تعميم أو
ختصيص أو رقي أو انحطاط أو انتقايل داليل بكافة عالقاته الداللية.
ثانيا :محددات المعالجة الحاسوبية
ً

طرقُ ،ط ُرق) ،الذي
عند غياب تشكيل الكلمة املركزية ،كام يف
الصيغ(:طرقَ ،
ْ
بدوره يؤدي إىل االختالف يف املعنى؛ فإنه تم األخذ بكل املفردات العرشين األوىل
التي تالزمت مع (طرق) ،وقد ُيعزى هذا االختالف إىل غياب التوسيم النحوي يف
املدونة.
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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	-أما عالمات الرتقيم واألرقام التي تظهر كمتالزمة مع الكلمة األساس وفق
املقياس اإلحصائي؛ فإنه تم استبعادها ،لعدم أمهيتها يف املعنى.

	-ويف حال ورود أسامء األعالم عربية كانت أم أجنبية؛ فإهنا حتذف؛ ألهنا ليست
من التالزم يف يشء.
	-الكلامت الوظيفية ُتذف؛ ألهنا ال ختدم الدراسة احلالية.

	-القيم اإلحصائية السالبة؛ حتذف؛ وال يتم االلتفات إليها؛ ألهنا دالة عىل التنافر
بني املفردات ال التالزم.

	-قد ترد بعض املفردات التي تتالزم مع الكلمة املركزية مرة بأل التعريف وأخرى
بدوهنا ،وقد تم حذفها يف إحدى الكلمتني؛ إلفادة كل منهام املعنى ذاته.

جمرب ما يف هذه اخلطوات من صعوبة ،سواء حفظ الكلامت
وال خيفى عىل ّ
حمل الدراسة والبحث من املدونة ،ونسخها يف مستندات لتكون جاهزة للمعاجلة،
وكذلك قراءات هذه الكشافات السياقية دالل ًيا ،وحتديد مظاهرها الداللية وما
حدث هلا من تطور داليل.
ثالثًا :التحليل ونتائج الدراسة

-1الكلمة املركزية (أزمة):

شكل رقم ( )1يوضح ورود كلمة أزمة عرب الزمن
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تكرارها في

الفترات الزمنية التي ظهرت

المدونة

فيها

47,850

منذ عام 601م  2020-م

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود
مالية ،اقتصادية ،سياسية ،النووية ،الراهنة ،الحكومية،
الحالية ،الكونية ،حقيقية ،قلبية ،البنكية ،الرياضية،
العقارية ،المرورية ،المياه ،االئتمانية ،اإلسكان،
جديدة ،الرهن ،البطالة.

جدول رقم ( )1يوضح متالزمات كلمة أزمة

تعني األزمة يف املعنى األصل الشدة والقحط( ،)23وقد ظهرت يف االستعامل
اللغوي منذ عام 601م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (مالية ،اقتصادية ،سياسية)... ،
وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )2يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر
تالزما مع الكلمة
المركزية
أزمة مالية
أزمة اقتصادية

الفترات
الزمنية التي
ظهرت فيها
منذ عام
1901م

المعاني الداللية المستحدثة من خالل السياق
اضطراب فجائي يطرأ على التوازن االقتصادي في دولة ما.
اضطراب طارئ على التوازن االقتصادي ،وينشأ عن خلل
التوازن بين اإلنتاج واالستهالك

جدول رقم ( )2يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل يتمثل يف:

	-ختصيص داليل ،فقد أضيفت هلام مالمح داللية خاصة بواسطة التالزم اللفظي
وهو امللمح االقتصادي؛ فأصبحت كلتامها تدالن عىل اضطراب مفاجئ يرضب
اقتصاد الدولة .واختذت الداللة منحنى سلبي؛ فعندما يسمع الشخص كلمة
أزمة؛ فإنه يستدعي األمر اليسء (أزمة قلبية ،أزمة سياسية.)...،
	-انتقال داليل بواسطة التالزم اللفظي عن طريق املجاز االستعاري لعالقة املشاهبة
بجامع الشدة والضيق يف ٍ
كل.
-2الكلمة املركزية (بصامت):

شكل رقم ( )3يوضح ورود كلمة بصامت عرب الزمن
تكرارها
في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

4010

منذ عام 1101م

واضحة ،األصابع ،خالدة ،األجداد ،سلبية ،فنية ،الجهات ،الزمن،
مؤثرة ،عديدة ،فنية ،الرئيس ،اليد ،فكرية ،عظيمة ،المتهم ،قوية،
القاعدة ،العواطف ،المجرمين.

جدول رقم ( )3يوضح متالزمات كلمة بصامت
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تعني(البصمة) يف السابق بمعنى الطبع( ،)24وظهرت يف االستعامل واالستخدام
منذ عام 1101م ،واستمرت يف التداول والشيوع حتى الوقت احلايل ،وقد تالزم
معها عدد من املفردات املالزمة هلا ،كـ (واضحة ،األصابع ،خالدة.)....،
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )4يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

بصمات واضحة

منذ عام1981م

تطلق لمن يترك أثر حسن

بصمات األصابع

منذ عام 1901م

انطباعات أطراف األصابع وتُجرى
لتحقيق الشخصية

جدول رقم ( )4يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله اتضح أنه حدث هلا
تطور داليل ،فاملتالزمة (بصامت واضحة) ظهرت منذ عام 1981م ،واجتهت داللتها
السياقية نحو الرقي الداليل ،فبعد أن كانت تدل يف األصل عىل معنى الطبع أو اخلتم
باإلصبع؛ لتصبح بعد تالزمها مع كلمة (واضحة) دالة عىل معنى أكثر رق ًيا من ذي
قبل ،وبتضامهام م ًعا أصبحت داللة املتالزمة تطلق عىل صاحب العطاء املتميز الذي
أثرا حسنًا يف عمله أو عىل اآلخرين .أما املتالزمة (بصامت األصابع) بدأت
يرتك ً
خمتصا ،فعندما يسمع
بالظهور منذ عام 1901م ،واختذت منحنى دالل ًيا سياق ًيا
ً
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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أحدنا املتالزمة (بصامت األصابع) مبارشة يتجه االستدعاء للمعنى الداليل املختص
بالتحقيق اجلنائي ،فهنا حصل للمتالزمة ختصيص داليل؛ إذ أضيف إليها ملمح داليل
وهو ما ترتكه األصابع من أثر للداللة عىل الشخص املطلوب بعينه وحتديد هويته؛
بحيث ال يمكن وجود بصمتني متامثلتني لشخصني ،وتعد من أهم أدوات التحقيق
أيضا من وجوه التطور الداليل لـ (بصامت األصابع) االنتقال الداليل عن
اجلنائيً .
طريق املجاز االستعاري لعالقة املشاهبة بجامع ترك األثر يف ٍ
كل.
-3الكلمة املركزية (تكنيك):

شكل رقم ( )5يوضح ورود كلمة تكنيك عرب الزمن
تكرارها
في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

463

منذ 1991م

وتكنيك ،جديد ،سياسي ،انتخابي ،دفاعي ،فني ،مرحلي،
حكومي ،عسكري ،هجومي ،فاشل ،عال ،واضح ،الفريق،
تفاوضي ،مخادع ،خاص ،ناجح ،واستراتيجية ،بارع.

جدول رقم ( )5يوضح متالزمات كلمة تكنيك
التكنيك يف األصل يعني األسلوب أو الطريقة الفنية إلنجاز عمل ما .وقد ظهرت

يف العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (وتكنيك،
جديد )...،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )6يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

تكنيك وتكتيك

منذ عام 2011م

تكنيك جديد

منذ عام2001م

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق
طريقة احترافية لإلنجاز

جدول رقم ( )6يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أن املتالزمات (تكنيك وتكتيك،
تكنيك جديد)ظهرت يف العرص احلديث ،ومل حيدث هلام أي تطور داليل؛ وقد يعود
ذلك ألهنام مستحدثتان يف العهد القريب احلديث ،ومن خالل الكشافات السياقية
تبني أهنام متداولتان يف املجال الريايض بكثرة ،ويعنيان أسلوبا فنيا مستحدثا أو طريقة
احرتافية يف إنجاز عمل ما.
-4الكلمة املركزية (تثبيط):

شكل رقم ( )7يوضح ورود كلمة تثبيط عرب الزمن
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تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

2977

منذ عام 801م

الهمم ،المناعة ،نشاط ،العزائم ،همة ،الشهية ،فعالية،
إنزيم ،الخاليا ،الجهاز ،العزيمة ،جينات ،حركة،
االلتهابات ،تقلصات ،مورثات ،للهمم ،إفراز،
الشيطان ،المكورات.

جدول رقم ( )7يوضح متالزمات كلمة تثبيط

ورد اللفظ (تثبيط) منذ عام 801م ،وبتواتر عال يف العرص احلديث ،ويدل يف
معناه األصل عىل (ثبط :ثبطه عن اليشء تثبي ًطا إذا أشغله عنه)(،)25وقد تالزم معها
العديد من املتالزمات التي تعطي معاين داللية سياقية ،كـ (اهلمم ،املناعة)... ،
وغربها.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )8يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر
تالزما مع الكلمة
المركزية

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل السياق

تثبيط الهمم

منذ عام 1981م

حائرا
إعاقة الشخص عن عمل ما ،وإضعافه وجعله
ً

تثبيط المناعة

منذ عام1991م

عدم قدرة الجهاز المناعي على حماية الجسم

جدول رقم ( )8يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
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من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل متثل يف:

	-اجتاه الداللة السياقية لـ (تثبيط اهلمم) بعد التالزم اللفظي إىل االنتقال الدالليمن
جمال حيس إىل جمال معنوي نفيس الذي يعني طريقة من طرق توجيه امليول
النفسية بطريقة مستهجنة عن طريق املجاز االستعاري بجامع اإلحباط يف ٍ
كل.
	-أفاد التالزم يف (تثبيط املناعة) التخصيص الداليل ،فقد أضيف ملمح خاص
باملجال الطبي ،ويعني املناعة التي تقوم بتثبيط اجلهاز املناعي وختميده ،وعدم
قدرته عىل محاية اجلسم مما يؤدي إىل حدوث أو انتشار العدوى يف اجلسم.
-5الكلمة املركزية (جملس):

شكل رقم ( )9يوضح ورود كلمة جملس عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

533077

بين 600-0م

الحكم ،الشورى ،األمناء ،القضاء ،العمداء،
وزراء ،الجامعة ،الرئاسة ،الخدمة ،العموم،
االحتياطي ،التعليم ،الدولة ،النقابة ،الكلية،
المفوضين ،القسم ،المستشارين ،العالقات،
المنطقة.

جدول رقم ( )9يوضح متالزمات كلمة جملس
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تعني كلمة (املجلس) يف األصل موضع اجللوس ،وقد كان بداية ظهورها يف
االستعامل اللغوي ترتاوح بني (600-0م) ،واستمر تواترها بشكل عال ،وبمعان
داللية حسب سياقاهتا املتعددة ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر العصور،
كـ (احلكم ،الشورى )...،وغريها.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )10يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

مجلس الحكم

منذ عام 801م

مجلس الشورى

عام 1000م

سلطات عليا في الدولة ،ولكل منها
مسؤوليات

جدول رقم ( )10يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله ،يلحظ أنه حدث هلا
تطور داليل ،متثل يف:
ختصيص داليل؛ إذ اجتهت داللة املتالزمتني نحو التخصيص ،وذلك بإضافة عدد
من املالمح التمييزية التي ختتص هبام دون غريمها كملمح النظام اإلداري ،والنظام
السيايس الداخيل.
رقي داليل ،اجتهت الداللة إىل معنى دال ٍّيل أكثر رق ًيا من ذي قبل ،واملتمثل يف هيئة
عليا يف الدولة إلدارة شؤوهنا.
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انتقال داليل عن طريق املجاز املرسل عالقته املحلية ،إذ انتقلت الداللة من

اإلشارة إىل موضع اجللوس إىل اإلشارة إىل هيئة سياسية جمتمعة؛ وهبذا ُعرب بلفظ
املحل وأريد األفراد العاملون فيه.
-6الكلمة املركزية (حمرض):

شكل رقم ( )11يوضح ورود كلمة حمرض عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

662

منذ عام 601م

االجتماع ،التحقيق ،الجلسة ،اللجنة ،مخالفة،
الضبط ،رسمي ،الحجز ،التحريات ،الشرطة،
االستالم ،االتهام ،تحقيق ،إثبات ،مشترك ،تسليم،
التحري ،الدعوى ،اتفاق ،الترقيات.

جدول رقم ( )11يوضح متالزمات كلمة الزمن
تعني كلمة (املحرض) يف األصل عىل السجل( ،)26وبدأت بالظهور منذ عام

601م ،هنا حدث للمعنيني القديم واحلديث اشرتاك يف الداللة عىل التسجيل
والتدوين يف سجل خاص ،وتالزم معها عدد من املتالزمات ،كـ (االجتامع،

التحقيق )...،وغريها.

ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )12يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل السياق

محضر االجتماع

منذ عام 1991م

صحيفة لتدوين بيانات االجتماع

محضر التحقيق

منذ عام 1901

أصبحت مختصة بورقة رسمية يحررها
موظف مختص وفق شروط يحددها القانون
إلثبات إجراءات معينة

جدول رقم ( )12يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أنه حدث ختصيص داليل للمتالزمتني

بواسطة التالزم اللفظي ،وذلك بإضافة مالمح داللية خاصة لكل منهام ،فاملتالزمة
(حمرض االجتامع) أضيف هلا ملمح االجتامع ومتطلباته (مكان االجتامع وزمانه
وأسامء احلارضين وحماور االجتامع والقضايا التي اجتمعوا من أجلها والقرارات

والتوصيات التي خرجت من رحم هذا االجتامع) ،وكتابة حمرض االجتامع الذي

حيتاج إىل تدريب ومران .فاملتالزمة خمتصة باجلوانب اإلدارية .أما املتالزمة (حمرض

التحقيق) ،فقد أضاف هلا التالزم اللفظي ملمح الرسمية يف اجلوانب اإلدارية إضافة
إىل ملمح التحري واالستجواب ،وبذلك يكون حصل هلا ختصيص داليل خمتص يف

جمال األمن العام.
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-7الكلمة املركزية (خط):

شكل رقم ( )13يوضح ورود كلمة خط عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

64058

منذ عام 601م

الوسط ،الفقر ،الدفاع ،الهموم ،أنابيب ،أحمر ،المرمى،
مستقيم ،سير ،هاتفي ،سكة ،ساخن ،هجوم ،المواجهة،
الغاز ،النهاية ،المقدمة ،الحدود ،التماس ،هاتف.

جدول رقم ( )13يوضح متالزمات كلمة خط

اخلط يف معناه األصل الطريقة املستقيمة يف اليشء( ،)27واخلط :الطريق ،وهو
معنى عام يدل عىل كل طريق؛ وقد كان ظهور اللفظ منذ عام601م ،واستمر
يف التداول والشيوع وتالزم معها مفردات متعددة بمعان داللية سياقية خمتصة يف
العرص احلديث.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )14يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
خط الوسط
خط الفقر

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها
منذ عام 1991م

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق
العب وسط الميدان
أقصى درجات الحاجة والعوز

جدول رقم ( )14يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أنه حدث ختصيص داليل للمتالزمتني،
وذلك بإضافة مالمح داللية خاصة لكل منهام ،فاملتالزمة (خط الوسط) أضيف
هلا ملمح خاص بكرة القدم وهو العب يتواجد يف وسط امليدان ،ويصنع بعض
الفرص لفريقه .أما املتالزمة (خط الفقر) ،فقد أضاف هلا التالزم اللفظي ملمح
العوز واحلاجة.
 -8الكلمة املركزية (دغدغة):

شكل رقم ( )15يوضح ورود كلمة دغدغة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

486

منذ عام 901م

المشاعر ،العواطف ،مشاعر ،عواطف ،مشاعره

جدول رقم ( )15يوضح متالزمات كلمة دغدغة

تعني الدغدغة يف املعنى األصل التحريك( ،)28وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي
منذ عام 901م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها
العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (املشاعر ،العواطف )... ،وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )16يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

منذ عام 2001م

إثارتها

دغدغة العواطف
دغدغة المشاعر

جدول رقم ( )16يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أنه بواسطة التالزم اللفظي حدث
انتقال داليل من املجال احليس إىل املجال املعنوي عن طريق املجاز االستعاري لعالقة
املشاهبة بجامع التحريك واإلثارة لكل منهام.
-9الكلمة املركزية (ذكاء):

شكل رقم ( )17يوضح ورود كلمة ذكاء عرب الزمن
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تكرارها
في المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

5217

ظهرت منذ عام 701م

وفطنة ،خارق ،الطفل ،مفرط ،ودهاء ،وقدرة ،حاد،
اصطناعي ،وموهبة ،وحنكة ،كبير ،ونباهته ،القارئ،
وحرص ،وخبرة ،وفهم ،القلب ،وحذق ،متوقد ،ومهارة.

جدول رقم ( )17يوضح متالزمات كلمة ذكاء

كلمة ذكاء تعني يف األصل رسعة الفطنة وحدة الفؤاد( ،)29وقد ظهرت يف
االستعامل اللغوي منذ عام 701م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص
احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (وفطنة ،خارق،
 )...وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )18يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
ذكاء وفطنة
ذكاء خارق

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

منذ عام 1901م

العمليات العقلية المتقدمة ومهارات
التفكير العليا.

جدول رقم ( )18يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

املتالزمتي بدأت بالظهور منذ عام
من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أن
ْ
1901م،ومل حيدث هلام أي تطور داليل عرب تعاقب األزمنة ،وكلتامها من مصطلحات
علم النفس ،ولكن كل متالزمة تالزمت معها هلا ملمح خاص هبا ،فالفطنة تعني
211
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

رسعة اإلدراك ،والفطنة مرادف للذكاء وهذا ما أورده لسان العرب ،والذكاء
والفطنة تعني املاهر احلاذق ،الذي أدرك املعنى واملقصد وتن ّبه إليه وفهمه ،أما الذكاء
اخلارق فتعني ما خالف العادة أو الطبيعة؛ فيقال فالن يتمتع بذكاء خارق .وكالمها
تعنيان القدرة عىل التحليل والرتكيب والتمييز والتكيف مع املواقف املختلفة.
 - 10الكلمة املركزية (رأس):

شكل رقم ( )19يوضح ورود كلمة رأس عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

116471

منذ600-0م

المال ،الحربة ،مال ،وفد ،الهرم ،قائمة ،الزور،
القائمة ،النظام ،جبل ،السلطة ،غنم ،العين ،الدولة،
المنافقين ،الشهر ،الرجاء ،الجهاز ،األفعى ،مالي

جدول رقم ( )19يوضح متالزمات كلمة رأس
تعني كلمة (رأس) يف األصل أعىل كل يشء( ،)30ويرتاوح ظهورها بني

600-0م ،واستمر تواترها عىل مر العصور إىل العرص احلديث ،وتالزم معها عدد

من املتالزمات ،كـ (املال ،احلربة )...،وغريها.

ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )20يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

رأس المال

منذ عام 701م

مجموع األموال المستثمرة

رأس الحربة

ظهرت عام 1301م

آلة حربية  +كرة القدم

جدول رقم ( )20يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للجدول أعاله نلحظ أن املتالزمة (رأس املال) بدأت بالظهور

منذ عام 701م،وقد حصل هلا انتقال داليل من املجال احليس إىل املجال املعنوي

(اقتصادي أو جتاري) عن طريق املجاز االستعاري لعالقة املشاهبة بجامع األمهية

لكل منهام ،ومعناه الداليل السياقي جمموع املال املستثمر؛ إلنشاء مرشوع اقتصادي
أو جتاري .أما املتالزمة (رأس احلربة) التي ظهرت منذ عام 1301م؛ قد حدث هلا

انتقال داليل من جمال حمسوس إىل جمال آخر حمسوس لعالقة املشاهبة؛ فرأس اليش

وذروته وأعاله ،وبإضافة التالزم اللفظي تغري سياقها الداليل وأصبحت تدل عىل

أيضا حصل
آلة حربية مصنوعة من حديد حمددة الرأس ،وتستعمل يف احلروبً .

للمتالزمة ختصيص داليل بواسطة التالزم اللفظي ،وذلك بإضافة ملمح عسكري
(كتيبة عسكرية تعمل مبارشة ضد العدو)  +ملمح ريايض (وهو العب مهاجم يف
كرة القدم من مهامه إحراز األهداف واملراوغة بني الالعبني).
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 -11الكلمة املركزية (زبد):

شكل رقم ( )21يوضح ورود كلمة زبد عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

1919

منذ عام 601م

البحر ،الماء ،الموج ،السيل ،أبيض ،رقيق،
ودخان ،العلوم ،الوعود

جدول رقم ( )21يوضح متالزمات كلمة زبد

الزبد يف معناه األصل ما يعلو املاء وغريه من الرغوة عند غليانه أو رسعة حركته،
وظهرت منذ عام 601م ،وتالزم معها عدد من املفردات املـ ِ
ُالزمة ،كـ (البحر،
املوج )...،وغريها.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )22يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
زبد الماء
زبد البحر

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

منذ عام 601م

موجه ورغوته

جدول رقم ( )22يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
للمتالزمتي املذكورة يف اجلدول أعاله اتضح أنه مل حيدث
من القراءة الداللية
ْ
هلام أي تطور داليل؛ فاملتالزمتني (زبد البحر ،زبد املاء) ظهرتا منذ عام 601م ،وزبد
البحر يعني موجه ورغوته ،وهي ظاهرة كونية حتدث نتيجة امتزاج ما حتمله مياه
البحر من أسامك ميتة ،ومتعفنة ،وشوائب ،وأمالح مشكلة بذلك رغوة حقيقية.
 -12الكلمة املركزية (السلك):

شكل رقم ( )23يوضح ورود كلمة السلك عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

4920

منذ عام 701م

الدبلوماسي ،القضائي ،العسكري ،التعليمي،
القنصلي ،الوظيفي ،السياسي ،المعدني ،الكهربائي،
الجامعي ،النحاسي ،التربوي ،الخارجي ،األكاديمي،
الحكومي ،األول ،الشرطي ،الثانوي ،الديني.

جدول رقم ( )23يوضح متالزمات كلمة السلك
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السلك يف األصل يعني اخليط الذي ُياط به( ،)31وقد ظهرت يف االستعامل
اللغوي منذ عام 701م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (الدبلومايس ،القضائي )...،وغريها،
الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )24يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

السلك الدبلوماسي

منذ عام 1991م

المفوض من وزارة الخارجية لشغل
وظائف دبلوماسية خارج الدولة

السلك القضائي

منذ عام 1991م

من يعمل بالقضاء

جدول رقم ( )24يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله؛ فقد حدث هلا تطور
داليل ،وبدأ ظهورها منذ عام 1991م ،وطاهلا هذا التطور من عدة وجوه ،وهي
كالتايل:

	-اجتهت داللتها السياقية نحو التخصيص الداليل ،فقد كانت تعني قبل التالزم
عىل اخليط؛ لتصبح بعد تالزمها مع كلمة (الدبلومايس) خمتصة بمعنى خاص؛
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216

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

العدد 11

المعالجة اآللية للتطور الداللي وفق لغويات المدونة المحوسبة دراسة داللية حاسوبية

وذلك بإضافة ملمح داليل خمتص بمن يعمل ممثال سياسيا لدى إحدى الدول.
خمتصا ،فعندما
أما املتالزمة (السلك القضائي) ً
أيضا اختذت منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
يسمع أحدنا املتالزمة (السلك القضائي) مبارشة يتجه االستدعاء للمعنى الداليل
املختص بالقضاء ،فهنا حصل للمتالزمة ختصيص داليل؛ إذ أضيف إليها ملمح
داليل وهو من يعمل بالقضاء.

أيضا بفضل التالزم اللفظي اجتهت السياقات الداللية للمتالزمات أعاله نحو
	ً -
الرقي الداليل؛ فبعد أن كانت قبل التالزم تدل عىل اخليط البسيط؛ أصبحت بعده
تدل عىل من يعمل يف هذه اجلهات التي هلا من األمهية بمكان ،ويتقلد مناصبها.
وقد ُيعزى حدوث هذا الرقي وهذا االنتقال نتيجة للتطورات واملستجدات
احلديثة التي أوجبت االحتياج اللغوي ملثل هذه املتالزمات.
-13الكلمة املركزية (شوق):

شكل رقم ( )25يوضح ورود كلمة شوق عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

513

يتراوح بين عام
( 600-0م)

ولهفة ،وحنين ،عارم ،شديد ،وحب ،خالد ،دائم،
مغلق ،للقاء ،ومحبة ،عظيم ،العيون ،الحبيب،
وانتظار ،المحبين ،الصادقين ،دفين ،لرؤية،
جارف ،وأمل.

جدول رقم ( )25يوضح متالزمات كلمة شوق
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الشوق يف معناه األصل يعني نزاع النفس إىل اليشء ،وقد يرتاوح أول ظهور

هلا يف االستعامل اللغوي بني األعوام (601- 0م) ،واستمر تواترها بتكرار عال

حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (وهلفة،
وحنني )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )26يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

منذ عام 1901م

كلها درجات للشوق بحسب
سياقاتها

شوق ولهفة
شوق وحنين

جدول رقم ( )26يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني

من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله اتضح أنه مل يكن
هناك أي تطور داليل للمتالزمتني ،فقد بدأتا بالظهور منذ عام 1901م ،واستمرت
حتى وقتنا احلايل بنفس املعاين؛ فالشوق يكون ليشء حارض ،واللهفة الرغبة اجلاحمة،
ٍ
ماض .وكالمها درجة من درجات الشوق؛ فالرتادف بني
واحلنني ال يكون إال ليشء
صور املعاين بحسب سياقاهتا.
هذه املفردات املتالزمة ّ
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-14الكلمة املركزية (صفقة):

شكل رقم ( )27يوضح ورود كلمة صفقة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

25077

أول ظهور للكلمة
كان بين عام
()600-0

تجارية ،نقدية ،بيع ،تبادل ،شراء ،واحدة ،عقارية،
رابحة ،استحواذ ،بقيمة ،تبادلية ،طائرات ،خاسرة،
األسلحة ،سياسية ،التعاقد ،ناجحة ،لشراء ،اندماج،
الغاز ،سرية ،ضم ،منفذة ،تصدير ،قياسية

جدول رقم ( )27يوضح متالزمات كلمة صفقة

املعنى األصل للصفق :الرضب الذي يسمع له صوت ،والصفقة للبائع
واملشرتي ،وقيل للبيعة صفقة؛ ألهنم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا باأليدي؛ إعالنًا
باملوافقة عىل البيع( ،)32وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي قبل عام 601م ،واستمر
تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل
مر العصور ،كـ (جتارية ،نقدية )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف
معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )28يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
صفقة تجارية
صفقة نقدية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

منذ عام 1901م

بيع وربح أسهم ،أموال...

جدول رقم ( )28يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله ،اتضح أهنام ظهرتا
م ًعا منذ عام 1901م ،وبتضامهام وتالزمهام م ًعا ،اجتهت داللتهام السياقية نحو
ختصيصا بالصفقات واألرباح
التخصيص الداليل؛ لتصبحا بعد التضام أكثر
ً
التجارية والنقدية ،كام حدث هلام انتقال الداليل من املجال احليس إىل املجال املعنوي
(التجاري) بواسطة املجاز االستعاري لعالقة املشاهبة بجامع الفرح والرسور يف ٍ
كل.
-15الكلمة املركزية (ضخ):

شكل رقم ( )29يوضح ورود كلمة ضخ عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

7422

منذ عام 1301م

استثمارات ،المياه ،النفط ،دماء ،الغاز ،الدم،
سيولة ،كميات ،أموال ،البترول ،الماء ،مبالغ،
الوقود ،مليارات ،رأسمال ،الهواء ،البخار،
البنزين ،الماليين ،المال.

جدول رقم ( )29يوضح متالزمات كلمة ضخ
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الضخ يف معناه األصل هو الصب والسكب املستمر( ،)33وقد ظهرت يف االستعامل
اللغوي منذ عام 1301م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (استثامرات ،املياه )...،وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )30يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

ضخ استثمارات

منذ عام 2001م

إدخال األموال االستثمارية إلى السوق

ضخ المياه

منذ عام 1991م

ضخ المياه سكبها

جدول رقم ( )30يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (ضخ استثامرات) ظهرت منذ عام2001م ،واجتهت داللتها
الصب بقوة؛
السياقية نحو التخصيص الداليل ،فقد كانت تدل قبل التالزم عىل َّ
لتصبح بعد تالزمها مع كلمة (استثامرات) خمتصة باملجال االقتصادي؛ وذلك بإضافة
ملمح داليل خمتص باألسواق املالية أو املجال االقتصادي .أما املتالزمة (ضخ املياه)
أساسا خمتص بالسوائل.
فلم حيدث هلا أي تطور داليل؛ حيث أن السكب والصب ً
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أيضا بفضل التالزم اللفظي اجتهت السياقات الداللية للمتالزمة (ضخ
ً
(الصب) إىل املعنوي
استثامرات) أعاله نحو االنتقال الداليل من املجال احليس
َّ
التجريدي وهو إدخال األموال االستثامرية إىل السوق .وهذا االنتقال نتيجة للتطور
والتقدم يف شتى املجاالت ومنها املجال االقتصادي.
 -16الكلمة املركزية (طرق):

شكل رقم ( )31يوضح ورود كلمة طرق عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

64645

منذ عام 300م

تدريس ،ملتوية ،وأساليب ،جديدة ،الوقاية،
كثيرة ،متعددة ،ووسائل ،مختلفة ،رئيسية ،عديدة،
البحث ،المواصالت ،عالج ،وجسور ،سريعة،
الري ،الطعن ،الباب ،وشوارع ،القوافل.

جدول رقم ( )31يوضح متالزمات كلمة طرق
ال َّطرق (بفتح الطاء) يف معناه األصل الرضب ،وطرق الباب ،وطرق العملة،
وال ُطرق (بضم الطاء)تعني ال ُط ُرق :مجع طريقة( ،)34وقد ظهرت يف االستعامل
اللغوي منذ عام 300م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (تدريس ،ملتوية )...،وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )32يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

أساليب واستراتيجيات للتدريس

طرق تدريس
طرق ملتوية

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

منذ عام 1901م

االختالط وعدم الشفافية

جدول رقم ( )32يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور

داليل ،فاملتالزمة (طرق تدريس) ظهرت منذ عام 1901م ،واجتهت داللتها السياقية

نحو التخصيص الداليل ،إذ بعد التالزم أضيفت هلا عدة مالمح خاصة بالتعليم،
فأصبحت تعني جمموعة من األساليب واالسرتاتيجيات التي تستخدم يف التعليم
والتدريس بكفاءة.

خمتصا ،فااللتواء
أما املتالزمة (طرق ملتوية) ،فقد اختذت منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً

يعني االلتفاف واالنثناء ،فعندما يسمع أحدنا املتالزمة (طرق ملتوية) ،مبارشة يتجه
االستدعاء للمعنى الداليل اختالط األمور وعدم اتباع الطرق السوية الواضحة.
وهي من الدالالت االجتامعية التي تستعمل عىل نطاق واسع.
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-17الكلمة املركزية (ظالم):

شكل رقم ( )33يوضح ورود كلمة ظالم عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

766

منذ عام 600م

الليل ،الجهل ،دامس ،حالك ،السجن ،العصور،
الظلم ،الكفر ،الشك ،القرون ،القمر ،الجاهلية،
السجون ،الكون ،العالم ،الدجى ،الليالي ،الضالل،
القبر ،النفس.

جدول رقم ( )33يوضح متالزمات كلمة ظالم
الظالم أول الليل ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام 600م ،واستمر
تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل
مر العصور ،كـ (الليل ،اجلهل )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف
معانيها الداللية والسياقية.
الكلامت األكثر تالزما

شكل رقم ( )34يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

ظالم الليل

منذ عام 600م

أول الليل

ظالم الجهل

منذ عام 1101م

التخبط في الفكر والعشوائية والرجعية

جدول رقم ( )34يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (ظالم اجلهل) ظهرت منذ عام 1101م ،واجتهت داللتها السياقية
نحو االنتقال الداليل بواسطة املجاز االستعاري لعالقة املشاهبة بجامع التخبط
والعشوائية يف ٍ
كل .أما املتالزمة (ظالم الليل) فلم حيدث هلا أي تطور داليل؛ إذ أن
الظالم سمة من سامت الليل.
-18الكلمة املركزية (عبوة):

شكل رقم ( )35يوضح ورود كلمة عبوة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

3095

منذ عام 1201م

بالستيكية ،ناسفة ،الصقة ،متفجرة ،يدوية،
المستحضر ،زيت ،مزروعة ،مياه ،زجاجية،
مفخخة ،سعة ،كرتونية ،واحدة ،غذائية ،فارغة،
حارقة ،ماء ،حارقة ،ماء.

جدول رقم ( )35يوضح متالزمات كلمة عبوة
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تعني العبوة يف املعنى األصل مقدار ما يمأل ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي
منذ عام 1201م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها
العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (بالستيكية ،ناسفة  )...وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )36يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
عبوة بالستيكية
عبوة ناسفة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها
منذ عام 1991م

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق
مقدار ما يُمأل
شحنة من المتفجرات

جدول رقم ( )36يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا

تطور داليل ،فقد ظهرت منذ عام 1991م ،وكالمها اجتهت داللتها السياقية نحو
التخصيص الداليل ،وذلك بإضافة ملمح داليل خاص وهو املتفجرات ،ولعل

هذه املتالزمة من الوحدات املستجدة تب ًعا لألحداث السياسية يف العرص احلديث.

وكذلك املتالزمة (عبوة بالستيكية) حدث هلا ختصيص داليل بإضافة الوصف

(بالستيكية) لتخصيص املادة املصنوعة منها وهي البالستيك.
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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-19الكلمة املركزية (غسيل):

شكل رقم ( )37يوضح ورود كلمة غسيل عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

5855

منذ عام 801م

األموال ،مخ ،السيارات ،الكلى ،المالبس ،المخ ،دماغ،
األدمغة ،الشعر ،اليدين ،معدة ،القلوب ،األيدي ،األطباق،
الصحون ،كلوي ،للمعدة ،معوي ،العملة ،الكعبة.

جدول رقم ( )37يوضح متالزمات كلمة غسيل

الغسيل يعني التنظيف ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام 801م،
واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات
عىل مر العصور ،كـ (األموال ،السيارات ،مخ )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل
تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )38يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

غسيل األموال

منذ عام 1991م

تحويل أموال غير مشروعة إلى
مشروعة بطرق معينة

غسيل مخ

منذ 2001م

محاولة لتغيير مبادئ اإلنسان وأفكاره

جدول رقم ( )38يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (غسيل األموال) ظهرت منذ عام 1991م ،واجتهت داللتها
السياقية نحو االنتقال الداليل من املجال احليس إىل املجال املعنوي بواسطة املجاز
االستعاري بجامع الوضوح والنقاء يف ٍ
كل .وبتضامهام م ًعا أصبحت داللة املتالزمة
تدل عىل األموال غري املرشوعة بتحويلها ألموال مرشوعة الستثامرها يف أعامل
خمتصا
اقتصادية مسموح هباً .
أيضا اختذت الداللة للمتالزمة منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
(ختصيص داليل)؛ بإضافة ملمح اقتصادي وهو إضفاء رشعية األموال املحرمة.

أما املتالزمة (غسيل مخ) بدأت بالظهور منذ عام2001م ،واجتهت داللتها
السياقية نحو االنتقال الداليل من املجال احليس إىل املجال التجريدي بواسطة املجاز
االستعاري بجامع التغيري يف ٍ
خمتصا
كلً .
أيضا اختذت داللتها منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
(ختصيص داليل) ،بإضافة ملمح نفيس ويقصد به تغيري وحتويل الفرد عن اجتاهاته
وآراءه وقناعاته.
 -20الكلمة املركزية (فقر):

شكل رقم ( )39يوضح ورود كلمة فقر عرب الزمن
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تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

7646

منذ عام 600م

مدقع ،الدم ،شديد ،وبطالة ،وجهل  ،وجوع،
وبؤس ،ومرض ،وحرمان ،النفس ،الرجل،
القلب ،وتخلف ،الطاقة ،وغنى ،االمكانيات،
وذلة ،مادي ،الزهاد ،المشاعر.

جدول رقم ( )39يوضح متالزمات كلمة فقر

الفقر ضد الغنى ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام 600م ،واستمر
تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر
العصور ،كـ (مدقع ،الدم )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها
الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )40يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل السياق

فقر مدقع

منذ عام 801م

من يفتقر إلى أبسط االحتياجات اإلنسانية

فقر الدم

منذ عام 1801م

نقص الهيموجلوبين في الدم

جدول رقم ( )40يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
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هلا تطور داليل ،فاملتالزمة (فقر مدقع) ظهرت منذ عام 801م ،واختذت داللتها
خمتصا (ختصيص داليل)؛ بإضافة ملمح اجتامعي يمثل
السياقية منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
فقرا مدق ًعا يفتقر إىل أبسط االحتياجات
أشد درجات احلرمان والعوز ،فالفقري ً
اإلنسانية كاملطعم واملرشب واملأوى .أما املتالزمات (فقر الدم) فبدأت بالظهور منذ
خمتصا (ختصيص داليل) ،بإضافة
عام1801م،واختذت داللتها منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
ملمح طبي يدل عىل نقص يف اهليموجلوبني أو خاليا الدم احلمراء يف اجلسم
 -21الكلمة املركزية (قوي):

شكل رقم ( )41يوضح ورود كلمة قوي عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

38634

منذ عام 601

ومتين ،الحجة ،سياسة ،وفعال ،البنية ،النفس ،الشكيمة،
المعارضة ،ومتماسك ،ومؤثر ،وفاعل ،وقادر ،عزيز،
الشخصية ،للغاية ،ومباشر ،ومثير ،العزيمة ،اإليمان ،اإلرادة

جدول رقم ( )41يوضح متالزمات كلمة قوي
القوي ضد الضعيف ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام601م ،واستمر
تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل
مر العصور ،كـ (ومتني ،احلجة )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف
معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )42يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع الكلمة
المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

قوي ومتين

منذ عام 1991م

قوي الرأي

قوي الحجة

منذ عام 1201م

قوي الدليل والبرهان

جدول رقم ( )42يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (قوي ومتني) ظهرت منذ عام 1991م ،وبالتضام والتالزم حدث
زيادة تأكيد ملعنى القوة .واجتهت داللتها السياقية نحو االنتقال الداليل من املجال
احليس إىل املجال التجريدي عن طريق املجاز االستعاري بجامع القوة (اجلسدية

واملعنوية) يف ٍ
كل .أما املتالزمة (قوي احلجة) فقد بدأت بالظهور منذ عام 1201م،
خمتصا (ختصيص داليل) وذلك بإضافة ملمح قوة
واختذت منحنى دالل ًيا سياق ًيا
ً

العقل ومهاراته العليا.
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 -22الكلمة املركزية (كبح):

شكل رقم ( )43يوضح ورود كلمة كبح عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

2914

منذ عام 801م

التضخم ،جماحه ،الطموحات ،السيارة ،الرغبة،
العنف ،اإلنفاق ،االستهالك ،موجة ،التوسع،
الطوارئ ،الرغبات ،اندفاعه ،الفرامل ،سطوة،
شهواته ،المحرك ،الغرائز ،معدالت ،الحرية.

جدول رقم ( )43يوضح متالزمات كلمة كبح
الكبح يف معناه األصل يعني :كبح الدابة باللجام ،أي منع الدابة من رسعة السري

بكبح جلامها وجذبه( .)35وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام 801م ،واستمر

تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات عىل مر
العصور ،كـ (التضخم ،مجاحه )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف
معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )44يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

كبح التضخم

منذ عام 2001م

منع تدفق األموال

كبح جماحه

منذ عام 1901م

تح ّكم في نفسه

جدول رقم ( )44يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله‘ فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (كبح التضخم) ظهرت منذ عام 2001م ،واجتهت داللتها السياقية
نحو االنتقال الداليل من املجال احليس إىل املجال املعنوي بواسطة املجاز االستعاري
بجامع املنع يف ٍ
كل .وبتضامهام م ًعا أصبحت املتالزمة تدل عىل منع تدفق األموال
أيضا اختذت الداللة السياقية للمتالزمة منحنى
االستثامرية يف األسواق التجاريةً .
خمتصا (ختصيص داليل)؛ بإضافة ملمح اقتصادي وهو منع تضخم
دالل ًيا سياق ًيا ً
األموال يف السوق .أما املتالزمة (كبح مجاحه) فقد بدأت بالظهور منذ عام1901م،
واجتهت داللتها السياقية نحو االنتقال الداليل من املجال احليس إىل املجال املجرد
(نفيس) بواسطة املجاز االستعاري بجامع املنع بقوة يف ٍ
أيضا اختذت داللتها
كلً .
خمتصا (ختصيص داليل) ،بإضافة ملمح نفيس وهو التحكم يف
منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
النفس والسيطرة عليها.
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 -23الكلمة املركزية (اللحظة):

شكل رقم ( )45يوضح ورود كلمة اللحظة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

36195

منذ عام 800م

التاريخية ،الحاسمة ،الراهنة ،األخيرة ،األولى،
المناسبة ،الحرجة ،اآلنية ،الفاصلة ،الفارقة،
التالية ،الحالية ،العابرة ،الهاربة ،العصيبة،
المواتية ،الحضارية ،الدرامية ،الخاطفة ،اإلبداعية

جدول رقم ( )45يوضح متالزمات كلمة اللحظة

تعني اللحظة ،النظرة من جانب األذن( ،)36وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ
عام 800م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد
من املفردات عىل مر العصور ،كـ (التارخيية ،احلاسمة )... ،وغريها ،الذي بدوره
أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )46يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية
اللحظة التاريخية
اللحظة الحاسمة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

منذ عام 1901م

الفترة التي تسبق حدثا هاما

جدول رقم ( )46يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا
تطور داليل ،فاملتالزمتني ظهرت منذ عام 1901م ،واجتهت داللتهام السياقية نحو
التخصيص الداليل ،فبعد أن كانت تدل الكلمة يف معناها األصل عىل معنى اللمحة؛
أصبحتا دالتني عىل الفرتة التي تسبق حد ًثا ها ًما أو حلظة منتظرة ،ألهنا يف مضموهنا
تعني مرحلة انتقالية من يشء ليشء ومرحلة توقف ما قبلها خيتلف عام بعدها
 -24الكلمة املركزية (منحة):

شكل رقم ( )47يوضح ورود كلمة منحة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي
هود

7563

منذ عام 800م

دراسية ،مالية ،مجانية ،زواج ،بقيمة ،إلهية ،سكنية،
تعليمية ،ربانية ،الزواج ،شهرية ،سنوية ،الخالق،
أرض ،حكومية ،تدريبية ،سامية ،تفرغ ،التطوير،
للعاملين ،بحثية.

جدول رقم ( )47يوضح متالزمات كلمة منحة
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املنح يف األصل العطاء ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ عام800م،
واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد من املفردات
عىل مر العصور ،كـ (دراسية ،مالية )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري
يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )48يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما

الفترات الزمنية

مع الكلمة المركزية

التي ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل السياق
الدعم المالي الذي يقدم للطالب الستكمال دراسته

منحة دراسية
منذ عام 2000م

المردود المالي للتحفيز

منحة مالية

جدول رقم ( )48يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فقد ظهرت منذ عام 2000م ،واجتهت داللتهام السياقية نحو التخصيص
الداليل؛ إذ أضيف إليها ملمح داليل خمتص لكل منها ،وهو الدعم املادي الذي
ُيعطى للطالب الستكامل دراسته بناء عىل معايري حمددة .واملردود املايل ُيعطى
للتحفيز والتحسني.
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 -25الكلمة املركزية (نظرة):

شكل رقم ( )49يوضح ورود كلمة نظرة عرب الزمن
تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

34606

منذ عام 600م

المجتمع ،فاحصة ،سريعة ،عامة ،مستقبلية ،شاملة،
واحدة ،جديدة ،ثاقبة ،خاصة ،دونية ،شمولية ،الناس،
اإلسالم ،سلبية ،إجمالية ،مختلفة ،خاطفة ،تاريخية،
قاصرة.

جدول رقم ( )49يوضح متالزمات كلمة نظرة

النظرة تعني يف املعنى األصل اللمحة بالعجلة( ،)37وقد ظهرت يف االستعامل
اللغوي منذ عام 600م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (املجتمع ،فاحصة )... ،وغريها،
الذي بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )50يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
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المفردات األكثر تالزما مع الكلمة
المركزية
نظرة المجتمع

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها
منذ عام 1901م

نظرة فاحصة

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق
آراء المجتمع ووجهة نظره
نظرة دقيقة شاملة

جدول رقم ( )50يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور

داليل ،فاملتالزمة (نظرة املجتمع) ظهرت منذ عام 1901م ،واجتهت داللتها السياقية

نحو االنتقال الداليل من املجال احليس إىل التجريدي ،فبعد أن كانت تدل يف األصل
عىل اللمحة الرسيعة؛ أصبحت بعد تالزمها مع كلمة (املجتمع) دالة عىل معنى
جمرد يمثل وجهة نظر املجتمع وآرائه حول الكثري من القضايا .أما املتالزمة (نظرة

خمتصا ،فهنا حصل للمتالزمة ختصيص
فاحصة) فقد اختذت منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً
داليل؛ إذ أضيف إليها ملمح الدقة الشاملة
 -26الكلمة املركزية (هزة):

شكل رقم ( )51يوضح ورود كلمة هزة عرب الزمن
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تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس
االحصائي هود

2518

منذ عام 601م

سياسية ،أرضية ،عنيفة ،ارتدادية ،قوية،
كبيرة ،اقتصادية ،نفسية ،زلزالية ،خفيفة،
محسوسة ،أخرى ،عميقة ،كبرى ،مالية،
وجدانية ،فكرية ،الجماع ،بسيطة ،جديدة.

جدول رقم ( )51يوضح متالزمات كلمة هزة
تعني اهلزة يف املعنى األصل التحريك( ،)38وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي منذ
عام 601م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها العديد
من املفردات عىل مر العصور ،كـ (سياسية ،أرضية )... ،وغريها ،الذي بدوره أدى
إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )52يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

هزة سياسية

منذ عام 2001م

اضطراب سياسي

هزة أرضية

منذ عام 1901م

حركة مفاجئة للقشرة األرضية

جدول رقم ( )52يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
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من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد ظهرت يف
العرص احلديث ،وحدث هلام تطور داليل ،فاجتهت داللتهام السياقية نحو التخصيص
الداليل ،فبعد أن كانت تدل يف األصل عىل اهلز والتحريك؛ أصبحت بعد تالزمها
مع كلمة (سياسية) دالة عىل االضطراب السيايس البسيط ،وبتالزمها مع (أرضية)
أصبحت خمتصة باحلركة املفاجئة للقرشة األرضية.
 -27الكلمة املركزية (مواكبة):

شكل رقم ( )53يوضح ورود كلمة مواكبة عرب الزمن
تكرارها في

الفترات الزمنية

المدونة

التي ظهرت فيها

8316

منذ عام 901م

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود
التطور ،المستجدات ،العصر ،التغيرات ،التقدم ،األحداث ،متطلبات،
التحوالت ،للعصر ،الطلب ،الحدث ،النمو ،تطلعات ،النهضة،
الموضة ،التقنيات ،التطوير ،الركب ،التكنولوجيا ،الزيادة.

جدول رقم ( )53يوضح متالزمات كلمة مواكبة
مواكبة تعني يف املعنى األصل مسايرة الركب ،وقد ظهرت يف االستعامل اللغوي
منذ عام 901م ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم معها
العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (التطور ،املستجدات )... ،وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
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تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )54يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما مع
الكلمة المركزية
مواكبة التطور
مواكبة المستجدات

الفترات الزمنية التي
ظهرت فيها

المعاني الداللية المستحدثة من خالل
السياق

منذ في عام 1991م

مسايرة التطورات المستجدة الحديثة

جدول رقم ( )54يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور

خمتصا
داليل ،فقد ظهرت منذ عام 1991م ،اختذت داللتهام منحنى دالل ًيا سياق ًيا ً

(ختصيص داليل)؛ إذ أضيف إليها ملمح داليل وهو مسايرة التطورات اجلديدة يف
العرص احلديث ومتابعتها.

 -28الكلمة املركزية (يمني):

شكل رقم ( )55يوضح ورود كلمة يمني عرب الزمن
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تكرارها في
المدونة

الفترات الزمنية
التي ظهرت فيها

المفردات المالزمة لها باستخدام المقياس االحصائي هود

22779

بين (600-0م)

وشمال ،الوالء ،الوسط ،ويسار ،الدولة ،العرش ،الطريق،
المدعى ،الطالق ،االستظهار ،كاذبة ،الداخل ،واحدة ،مكفرة ،هللا،
الرحمن ،منعقدة ،متطرف ،اللغو ،المرمى.

جدول رقم ( )55يوضح متالزمات كلمة يمني
اليمني نقيض اليسار ،وقد تراوح بداية ظهورها يف االستعامل اللغوي بني
األعوام (601-0م) ،واستمر تواترها بتكرار عال حتى العرص احلديث ،وتالزم
معها العديد من املفردات عىل مر العصور ،كـ (وشامل ،الوالء )...،وغريها ،الذي
بدوره أدى إىل تطور وتغري يف معانيها الداللية والسياقية.
تالزما مع الكلمة املركزية:
الكلامت األكثر
ً

شكل رقم ( )56يوضح الفرتات الزمنية التي تالزمت فيها املفردتني م ًعا
المفردات األكثر تالزما
مع الكلمة المركزية

الفترات الزمنية التي ظهرت
فيها

المعاني الداللية المستحدثة من
خالل السياق

يمين وشمال

منذ عام 801م

متضادتين

يمين الوالء

منذ عام 1901م

إثبات المحبة والطاعة

جدول رقم ( )56يوضح املعاين املستحدثة للمتالزمتني
من القراءة الداللية للمتالزمات املذكورة يف اجلدول أعاله فقد حدث هلا تطور
داليل ،فاملتالزمة (يمني الوالء) ظهرت يف العرص احلديث نتيجة ملفرزات التطورات
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احلديثة ،واجتهت داللتها السياقية نحو التخصيص الداليل ،إذ أضيف إليها ملمح
داليل ،وأصبحت تدل عىل آداء اليمني وإثباته يف املحبة والوالء والطاعة .أما
املتالزمة (يمني وشامل) فقد بدأت بالظهور منذ عام 801م ،ومل حيدث هلا أي تطور
داليل؛ فهي حمتفظة بداللتها ومل تتغري.
خاتمة الدراسة

	-وظفت هذه الدراسة آليات املدونات املحوسبة وما تتيحه من أدوات برجمية
وأساليب إحصائية ملعاجلة التطور الداليل وقياسه ،وتتبع الدالالت اجلديدة
إحصائ ًيا عرب العصور ومعرفة دالالهتا السياقية ،وما حدث هلا من مظاهر
التطور الداليل ،وقد أسفرت عن عدد من النتائج ،لعل من أمهها ،ما ييل:

	-أمهية الربامج احلاسوبية ومنهج املدونات يف تأطري وتفسري النظريات اللغوية.

	-أمهية لسانيات املدونات يف الكشف عن التطور الداليل للتالزم اللفظي ،وال
ُيغفل دور السياق وأمهيته يف حتليل الظواهر اللغوية للمتتابعات اللفظية.

	-أن وجود املدونات والربامج احلاسوبية واملقاييس اإلحصائية تساعد املحلل
يف التنبؤ عىل قوة التالزم ،وأن املقياس اإلحصائي ُ Loglikelihoodيعد
املقياس األنسب لقياس شدة الرتابط بني الكلامت -حسب رأي الباحثة.-

	-طبيعة املستجدات السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف العامل ،والتي
أسهمت يف بروز بعض املتالزمات ،كــ (غسيل األموال ،جملس الشورى،
عبوة ناسفة).

	-كثرة التداخل بني أمثلة التخصيص واالنتقال الداليل عن طريق االستعارة،
ولعل ذلك يرجع إىل أن املجاز االستعاري سبب من أسباب اتساع الدالالت؛
كام يف ( جملس الدولة)؛ حيث يشرتك يف أكثر من مظهر داليل كمظهر
التخصيص الداليل ومظهر الرقي الداليل ،ومظهر االنتقال الداليل.

	-خلو ألفاظ مواد الدراسة املتغرية من مظهر االنحطاط الداليل ،وارتقاء الداللة
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وانحطاطها خيضع ملعايري تقديرية خاصة بنظرة اجلامعة اللغوية.

	-أن الداللة احلسية اجلديدة قد تستخدم جماورة للداللة املعنوية؛ مثل( :جملس/
جملس الشورى)؛ فام زال استخدام املجلس بمعنى موضع اجللوس ،وبمعنى
اهليئة املكونة من عدد من األفراد للبث يف عدد من األمور والقضايا.
	 -أثبتت الدراسة أن التخصيص الداليل هو أكثر املظاهر ورو ًدا ،فقد جاء بنسبة
 ،%62,50يليه االنتقال الداليل بنسبة  ،%30,36ثم الرقي الداليل بنسبة
ظهورا ،النقل من املجال احلقيقي إىل
 ،%7,14وأن أبرز أنامط نقل الداللة
ً
املجال املجازي لعالقة املشاهبة .وأن النقل التجريدي دليل عىل ارتقاء العقل
اإلنساين وتطوره.

	-ورود كثري من الدالالت اجلديدة التي اجتهت نحو التخصيص ،وهذا دليل
واضح عىل رحابة هذا املجال واتساعه .إال أنه يأيت بدرجات خمتلفة ضي ًقا
واتسا ًعا ،فهناك اخلاص ،واألخص.

	-أن دراسة التطور الداليل من خالل منهجية لغويات املدونات احلاسوبية ال
يزال ً
بكرا ،وحيتاج إىل الكثري من الدراسات اللغوية الداللية التي تثري
جمال ً
اجلانب اللغوي احلاسويب.
توصيات

	-إجراء دراسات داللية حاسوبية قائمة عىل النظريات الداللية احلديثة ،كنظرية
احلقول الداللية والتحليل التكويني.
	-حبذا لو وجدت قاعدة بيانات خمصصة للدراسات اللسانية احلاسوبية للغة
العربية اسرتشا ًدا للباحثني وتقنينًا ملزيد من الدراسات اللغوية احلاسوبية.

	-رضورة اإلفادة من املدونات اللغوية يف الدراسات اللغوية بكافة مستوياهتا
النحوية والرصفية واألدبية؛ لتوفر أدوات حاسوبية وأساليب احصائية كمية
تضفي الدقة واملوضوعية.

	-االستفادة قدر اإلمكان من املدونة العربية ،فهي مدونة ضخمة ومدعومة
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المعجمية
في المناويل
ّ

المعجمية
في المناويل
ّ
أ.د .عبدالعزيز المسعودي

()1

الملخص:
ّ

وأهم الفرض ّيات
تقدّ م الورقة مفاهيم املنوال واملنـ َْولة واملعجم الذهني
ّ

والنظر ّيات املتع ّلقة بالبنية الذهن ّية للمعجم مثل نظر ّية الكويرات الذر ّية ومنوال

بيوت العنكبوت ،ثم ت ِ
َعرض ع ّينات من املناويل املعجم ّية مع حتديد خلف ّياهتا

النظر ّية واألصناف التي تنتمي إليها حسب املسارات الذهن ّية املبارشة أو غري

حالتي
املبارشة ،وحسب املها ّم والوظائف النفس ّية-اللغو ّية التي تضطلع هبا يف
ْ

اإلنتاجي مثل مناويل االستدعاء واالنتقاء ،أو األداء االستقبا ّيل مثل مناويل
األداء
ّ

كل ذلك بيان خصوص ّية ّ
التعرف .وقد حاولنا يف ّ
قوته وضعفه
كل منوال ومواطن ّ
ّ
خفي يمكن
معجمي
ومدى واقع ّيته النفس ّية .كام تفرتض الورقة وجود منوال
ّ
ّ

املدونات املعجم ّية العرب ّية القديمة؛ لذلك ح ّللنا نامذج
مكوناته باستقراء ّ
استخراج ّ
تبي مالمح هذا املنوال وتربز أمه ّيته يف بناء مناويل معجم ّية جديدة
من املعجم العر ّ
يب ّ

املعجمي احلديث بامضيه
تراعي خصوص ّيات اللغة العرب ّية وتربط حارض الدرس
ّ
العريق عند اللغو ّيني العرب.

الكلمات
التعرف -
املنولة  -املعجم
المفتاحية :املنوال َ -
الذهني  -مناويل ّ
ّ
ّ

مناويل االنتقاء  -نظريات الكويرات الذر ّية -نظر ّيات بيوت العنكبوت.
 -1جامعة القصيم
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Abstract:
This paper introduces the definitions of Model, Modalization, and Mental Lexicon, as well as the main assumptions
and theories relating to its mental structure such as Atomic
Globule Theories and Cobwebs Theories. It will then expose
samples from lexicon models while delineating their theoretical background and the categories to which they belong according to their direct or indirect mental processes, and also
according to the psycholinguistic aims and functions which
they convey both in productive competence like retrieval
models, and selection models, or in receptive competence like
recognition models. We have in all this pointed out the specificity of each model, its strengths and weaknesses, as well
as the extent of its psychological reality. Likewise, the paper
subsumes the existence of a hidden lexical model the components of which can be extracted by scrutinizing samples from
lexical corpora in Classical Arabic. Thus, samples from Arabic
dictionaries were analyzed which clarify the pattern of such
a model and its importance in the structuring of new lexical
models that observe the characteristics of Arabic and link the
ongoing modern lexicon study with its glorious past of Arabic
Lexicography.
Keywords: Model – Modalization – Mental Lexicon – Recognition Model – Selection Model - Atomic Globule Theories
- Cobwebs Theories.
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المعجمية
في المناويل
ّ

المقدمة
-1
ّ

األول ملصطلح منوال  modelهو كلمة  modusالتي تعني يف الالتينية
األصل ّ
الكيف ّية والطريقة .وهذا املفهوم األصيل ّ
يظل جامعا للمناويل عىل اختالف أنواعها
ووظائفها؛ بام ّ
أن املنوال باملفهوم السائد يف الدوائر العلم ّية هو صورة جلزء من العامل
الواقعي 1تشتمل عىل بعض خصائصه وال تشتمل عليها ك ّلها؛ ّ 2
ألن املنوال (أو
النموذج) يكون دائام أبسط من الظاهرة التي يريد الباحث متثيلها أو تفسريها.

ثم العلوم اإلنسانية؛ ّ
ألن العلم
وللمناويل منزلة ّ
خاصة يف جمال العلوم الصحيحة ّ
مهية خاصة لبنائها
عندما يسعى إىل تبسيط الظواهر جيد ضا ّلته يف املناويل ف ُيويل أ ّ
وفحصها ومراجعتها ومقارنتها بعضها ببعض .فهي من هذا املنظور اإلبستيمي
حوامل معرفتنا بالعامل ،بل ّ
العلمي قد تصبح قائمة
املهمة من البحث
ّ
إن اجلوانب ّ
عىل املناويل ال عىل الواقع نفسه.
واملناويل اللسان ّية ِح َيل يلجأ إليها اللسان ّيون للتغلب عىل صعوبات الوصف
اللغوي 3ويلجأ إليها الدارسون عا ّمة لتقريب األشياء أو الظواهر املتش ّعبة املراد
درسها من األذهان ،وحسب نوع املامرسة العلم ّية أو التقن ّية 4تكون املناويل .ورغم
فإن مناويل النحو التوليدي ّ
وتنوعها ّ
تظل أشهرها وأكثرها حضورا
كثرة املناويل ّ
عند مجهور املتابعني للدراسات اللغو ّية  ،وهي أساسا مناويل لسان ّية تركيب ّية؛ أ ّما يف
اللسانيات العربية فقد ُقدّ م مصطلح املنوال إىل القارئ 5واستعمل بمفاهيم متفاوتة
التوسل به إجرائ ّيا يف بعض البحوث األكاديم ّية الستقراء
من حيث التجريد ووقع
ّ
يب
واللغوي .فافرتض املجدوب ( )1998وجود منوال
النحوي
الفكر
نحوي عر ّ
ّ
ّ
ّ
ذي طبيعة إجرائ ّية وسعى إىل تقديم األد ّلة االختبار ّية عىل ذلك .ورسم خالد ميالد
النحويي والبالغ ّيني
نحوي تداو ّيل انطالقا من مصنّفات
( )2001مالمح منوال
ّ
ّ
الشكييل ( )2014منواال
وحتديدا ممّا كُــتب يف مبحث اإلنشاء؛ واقرتحت بسمة
ّ
موحدا شامال لعلوم البالغة قوامه مطابقة الكالم ملقتىض احلال ،أ ّما الرشيف
َّ
( )2002فلئن استعمل مصطلح املنوال بمفهوم مض ّيقّ ،6
فإن نظر ّيته يف اإلنشاء
االجتامعي.
النحوي تعترب منواال شامال لصور حت ّقق امللكة اللغوية يف العرفان
ّ
نخلص ،إذن ،إىل ّ
أن املن َْولة (أو النمذجة) ممارسة علم ّية منترشة تشمل خمتلف
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التوليديّ ،
وأن املناويل اللسان ّية
اللساين وال تقترص عىل النحو
مستويات الدرس
ّ
ّ
متنوعة وال تقترص عىل مستوى الرتكيب أو الرصف أو األصوات ممثلة يف منوال
ّ
الفونيم ،وإنّام تشمل أيضا املناويل املعجم ّية باعتبارها أداة رضور ّية لفهم جوانب
استقر العزم عىل
مهمة من الظاهرة اللغو ّية ووصف مساراهتا الذهنية .هلذا السبب
ّ
ّ
املنولة املعجم ّية خالل العقود األخرية (العنرص، )3عىل
التعريف بأبرز ما جدّ يف َ
أن يسبق ذلك تعريف باملعجم الذهني( العنرصّ )2
ألن املناويل املعجم ّية تستند
ويفس كيف ّية
بالرضورة إىل ّ
تصور مسبق حيكم عالقتها بالنحو وبامللكة اللسان ّية عا ّمة ّ
التعرف
الذهني واشتغاله يف
انتظام املعجم
حالتي التل ّقـي واإلنتاج ،ويف مسارات ّ
ْ
ّ
ثم نختم البحث بآفاق املن َْولة املعجم ّية انطالقا من التقاليد املعجم ّية
واالنتقاءّ .
العربية.

وإذا انطلقنا من التصنيف الثنائي ملناويل حماكاة املعجم ( العلوي واملالخ:2014 ،
مهتمة
 )251إىل مناويل ذات طابع
هنديس هتتم بتنظيم املعارف املعجم ّية ،ومناويل ّ
ّ
بسريورات اشتغال املعجم الذهنيّ ،
فإن النوع األول يمكن أن يكون مهزة وصل بني
املناويل املعجم ّية املحوسبة وبعض التقنيات املستعملة يف الصناعة املعجم ّية العرب ّية
القديمة وهو ما سنعرضه يف العنرص ( )4عىل أن نبدأ أوال بعرض نامذج من مناويل
السريورات الذهن ّية يف العنرص (.)1-3
الذهني
 -2المعجم
ّ

رجح ّ
أن مصطلح«املعجم الذهني» قد ظهر أول مرة عىل يد أولدفيلد 7وأصبح
ُي ّ
مفهوما أساس ّيا يف اللسان ّيات النفس ّية رغم ّ
أن الدارسني ال يعرفون حقيقة املعجم
الذهني عىل وجه اليقني ،فهو بمثابة الصندوق األسود ،شأنه يف ذلك شأن الذهن
ّ
اللساين وتعدّ د املناويل املعجم ّية بدأت تتبدّ د بعض األوهام
نفسه .ومع تقدّ م البحث
ّ
الذهني قائمة
التقليدي؛ ومن بني تلك األوهام اعتبار املعجم
التصور
التي سادت
ّ
ّ
ّ
اللغوي لسببني عىل األقل:
تصور خمالف للواقع
ّ
من املفردات 8وهو ّ
	-من حيث الواقع ّية النفس ّية :مفهوم القائمة خمالف لطبيعة املعجم الذهني؛
ألنّه متأثر تأ ّثرا واضحا باملعجم ّية التطبيق ّية ،وبمنهج ّية تنظيم املعاجم املاد ّية
الورق ّية ،و قد أثبتت االختبارات النفس ّية ّ
الذهني غري ُمه ْيكل يف
أن املعجم
ّ
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م

254

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

شكل قائمة.

يتكون يف
يتكون املعجم من مفردات فحسب؛ وإنّام ّ
املكونات :ال ّ
	-من حيث ّ
مستوى ما دون املفردات من وحدات ترصيف ّية واشتقاق ّية ،أو ما يسميه البعض
ويتكون يف مستوى ما فوق املفردات من عالقات سياق ّية من
مورفيامت تابعة،
ّ
قبيل عالقات التضا ّم الرتكيبي Colligation (Firth, 1957, Yuanwen,
مكون
 ) 2017والتالزم اللفظي  ...Collocationفهو حسب العرفان ّيني ّ
ختص نطق الكلامت ومعانيها وخصائصها
لغوي
تفاعيل يشتمل عىل معلومات ّ
ّ
ّ
اإلمالئ ّية والرصف ّية واإلعراب ّية والسياق ّية..

املعجم الذهني ،إذن ،ليس قائمة ساكنة من املفردات؛ وإنّام هو  -يف منظور
خزان نــ َِشط جتتمع فيه ّ
كل التمثيالت املعجم ّية
اللسان ّيات العرفان ّية -مستودع أو ّ
اللغوي الذي
املكون
ّ
املرتبطة بالكلامت 9يف مستوى الذاكرة الفرد ّية للمتك ّلم ،وهو ّ
يشتمل عىل معاين املفردات واللفاظم وخصائصها النطق ّية والرتكيب ّية واملوسوع ّية
توصلت إليه البحوث يف اللسان ّيات العرفان ّية
واملقام ّية .ويمكن تلخيص حصيلة ما ّ
الذهني يف أمرين بارزين:
بشأن املعجم
ّ
	-املعجم
الذهني واحد غري متعدّ د :زعم بعض اللسان ّيني 10وجو َد معجمني
ّ
خزان
يف الذهن ،أحدمها
خاص بالكلامت املألوفة املتواترة وثانيهام بمثابة ّ
ّ
رئيس ُت َّمع فيه سائر املفردات ،لك ّن مجهور الباحثني عىل غري هذا الرأي ّ
ألن
التعرف
االختبارات النفس ّية تثبت بوضوح رسعة معاجلة املفردات يف
حالتي ّ
ْ
ترجح تعدّ ده .وقد قدّ م بعض
وترجح وحدة املعجم
واالنتقاء
الذهني وال ّ
ّ
ّ
الباحثني أمثال فورسرت ()1981أد ّلة اختبار ّية كافية يف هذا الصدد.

الذهني من ّظمّ :أول سؤال تبادر إىل األذهان منذ اهتامم الباحثني ببنية
	-املعجم
ّ
الذهني ؟ واجلواب عن
الذهني هو التايل :هل يوجد نظام يف املعجم
املعجم
ّ
ّ
هذا السؤال أضحى ّ
حمل إمجاع؛ مفاده ّ
الذهني منتظم بطريقة ناجعة
أن املعجم
ّ
والدليل عليها قدرة املتكلم عىل استحضار الكلمة املناسبة يف بضعة أجزاء من
األلف من الثانية انطالقا من من ّبهات سمع ّية أو برص ّية (.)Sprida, 2008
فإنم قد اختلفوا
ولئن أمجع اللسان ّيون وعلامء النفس عىل مبدإ نظام ّية املعجم ّ
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حول كيف ّية ختزين الكلامت يف الذهن وبالتايل حول املسارات املحتملة الستعامل
مجعها البعض 11يف
املفردات
متنوعة ّ
والتعرف عليها ،فكانت أجوبتهم فرض ّيات ّ
ّ
صنفني كبريين من النظر ّيات:

سنسميها
	-نظر ّيات الكويرات الذر ّية ( Atomic Globule Theories
ّ
اختصارا النظر ّيات الذر ّية)؛

	-نظر ّيات بيوت العنكبوت أو شبكات العنكبوت Cobwebs Theories

(سنسميها اختصارا النظر ّيات الشبك ّية).
ّ

الذرية
النظريات
1-2
ّ
ّ

يرى أصحاب النظر ّيات الذر ّية ّ
الذرات
أن الكلامت تُبنى من جمموعات من ّ
الذرات املشرتكة مرتبطة بعضها ببعض ،12وتقوم
املعنو ّية التي جتعل الكلامت ذات ّ
هذه النظر ّيات أساسا عىل عالقات مفهوم ّية تتح ّقـق يف شكل سامت دالل ّية ويف إطار
حقول معجم ّية؛ فتتعالق األسامء مثال ،يف صلب حقل املقاعد عىل أساس سامت
دالل ّية مثل :بظهر /دون ظهر  -بمتكئ  /دون متكئ  -يتسع لشخص  /يتسع
ألكثر من شخص  -بأرجل  /دون أرجل ،الخ؛ ّ
يتكون من
وكل نوع من املقاعد ّ
جمموعة من السامت ينفرد هبا ،ويشرتك يف سامت أخرى مع غريه.
ويقرتح أيتشسون 13يف هذا الصدد اخلطاطة املوالية لتمثيل هذا الرضب من
النظر ّيات؛ فرسم الكلامت املتعالقة يف الذاكرة املعجمية يف شكل دوائر ،والسامت
الذري بني الكلامت يف شكل
الذرات املعنو ّية يف شكل نقاط ،والتعالق
ّ
الداللية أو ّ
تقاطعات بني الدوائر.
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

الشبكية
النظريات
2-2
ّ
ّ

سمى نظريات بيوت العنكبوت ّ
أن الكلامت
يرى أنصار النظر ّيات الشبك ّية أو ما ُي ّ
14
ذري؛ وإنّام عىل أساس عالقات يبنيها املتك ّلمون .
ال ترتابط يف ما بينها عىل أساس ّ
وتكون هذه العالقات ماد ّية قوامها التشابه الصويت كالعالقة بني صوت وموت،
املستمر يف االستعامل
تأسست نتيجة الرت ّدد
ّ
وبني كتاب ومكتبة أو سياق ّية تالزم ّية ّ
جنوين ...ويف ما ييل خطاطة اقرتحها
حب
مثل جنون العظمة ،اجلنون فنون ّ ،
ّ
شبكي:
أيتشسون  Aitchisonلتمثيل كيف ّية انتظام الكلامت يف الذهن من منظور
ّ

15
لنقرب إىل األذهان أشكال الرتابط يف
ونقتبس من أيتشسون اخلطاطة التالية ّ
الذاكرة املعجم ّية؛ وقد اخرتنا تعويض األمثلة اإلنجليزية بأمثلة من اللغة العرب ّية تنتمي
إىل حقل األلوان؛ حيث يبدو ترابطها ناجتا أساسا عن تالزمها سياق ّيا يف االستعامل
مثل :أحالم ورد ّية وأشعة بنفسج ّية ...أو تالزمها جدول ّيا  paradigmaticيف
معي أسامء األلوان األخرى :
الذاكرة؛ حيث يستدعي اسم لون ّ
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موحد حمكم التنظيم
يتبي ممّا تقدّ م اتفاق الدارسني عىل وجود معجم ذهني َّ
ّ
بدليل رسعة استحضار املتكلم ما حيتاجه من املفردات؛ ويف رسعة االستحضار
تلك دليل قاطع عىل وجود عالقات بني الكلامت جتعل تنشيط واحدة منها
قادحا لتنشيط غريها .وهذه العالقات تبدو -من خالل االختبارات والفحوص
الوقتي ،منها ما
القوي ومنها الضعيف ،منها الدائم ومنها
متنوع ًة :منها
ّ
اإلجرائ ّيةّ -
ّ
16
املنطقي ومنها
خيضع للسياق ومنها ما ال خيضع له ،ومنها
التالزمي . ...ويعكس
ّ
ّ
الذهني ،ويمثل
العالقي  -إىل جانب النظام ّية -تعقيدا يف بنية املعجم
التنوع
هذا ّ
ّ
ّ
وتنوع مسارات
ْــولة
ويفس تعدّ د املناويل املعجم ّية ّ
صعوبة إضاف ّية أمام الـمـَــن َ
ّ
البحث اللساين ،وتعدّ د املقاربات النظر ّية والتصورات املنهج ّية للمعجم وللظاهرة
اللغو ّية عا ّمة ( املالخ و علوي )2014 ،وال تعنينا يف هذه الدراسة منزلة املعجم من
املقاربات العرفان ّية أو من املناويل اللسان ّية والوجائه ّية أو املنظوم ّية  Modularوإنّام
هتمنا املناويل املعجم ّية الرصحية.
ّ
المعجمية
المناويل
ّ

موزعة حسب املسارات الذهن ّية واملها ّم
جيد الباحث يف املناويل املعجم ّية أصنافا ّ
املعجم ّية وحسب املجاالت البين ّية التي يتقاطع فيها املعجم مع مستويات لغو ّية أخرى
مثل الداللة والرتكيب واألصوات .17ويمكن تصنيف املناويل املعجم ّية صنفني
التخصص يف إطار العلم
كبريين حسب جمال
العرفاين  ،Cognitive Scienceمها:
ّ
ّ
االصطناعي وهي مناويل هندس ّية حوسب ّية تسعى إىل معاجلة
	-مناويل الذكاء
ّ
اللغات الطبيعية آل ّيا برضب من اهلندسة اللغو ّية تقتيض وضع مناويل مشكلنة
وخوارزمات .وتتنوع األطر النظر ّية هلذه املناويل ،18فمنها نظر ّية من املعنى إىل
20
املوجه بالرأس
النص إليغور مالتشوك  19 Igor Mel'čukونظرية النحو
ّ
التوزيعي عند
لبوالرد وصاق  Pollard &Sagومنها ما يعود إىل النحو
ّ
هاريس  ،Harrisمثل نظرية أصناف األشياء لقاسطون قروس ...Gross

الذهني ّ
وكل ما اتصل هبا من
	-مناويل عرفان ّية وهي باألساس مناويل املعجم
ّ
مسائل متعلقة بكيف ّية متثيل املفردات وختزينها يف الذهن والنفاذ إليها؛ أي
ّ
بكل ما له صلة باملعاجلة الذهن ّية للمعجم باعتبارها فرعا من مسارات ذهن ّية
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

ختصصات علم النفس وعلم
أشمل ،لذلك يقع هذا املبحث يف جمال تتامزج فيه ّ
األعصاب وعلم اللسان .والنوع الثاين هو الذي يعنينا يف هذا البحث.
الذهنية وأصنافها
 1-3مناويل السيرورات
ّ

متكّن الباحثون عىل ختوم علم النفس وعلم األعصاب واللسان ّيات من بناء
التعرف عليها يف
تتكهن بكيف ّية ختزين الكلامت يف املعجم
مناويل ّ
الذهني وكيف ّية ّ
ّ
حال التلقـّي أو يف حال التلفظ وذلك بالنفاذ إليها وانتقائها واستحضارها .ويف حالة
النفاذ إىل الكلامت تُـصنّف املناويل املعجمية حسب طبيعة املسارات املقرتحة إىل
مناويل مبارشة ومناويل غري مبارشة.
 1-1-3المناويل المباشرة:

فيتم
يشتغل املنوال املبارش -حسب البعض -بمثابة املعالج يف جهاز الكمبيوتر ّ
بمجرد قراءة حروفها األوىل أو نطقها ومثال ذلك
العثور عىل الوحدة املعجم ّية
ّ
منوال مورطن  )1982( Mortonاملعروف بمنوال املو ّلدات  ،Logogenومنوال
ـفرزة أو الكتيبة  .21 Cohortوهو
الـم َ
مارسلن -ولسون ( )1987املعروف بمنوال َ
السمعي عىل الكلامت يبدأ يف طور ّأول بتنشيط ّ
كل الكلامت التي
للتعرف
منوال
ّ
ّ
األول ثم يقع تضييق االختيار تدرجي ّيا حسب
تشرتك يف حرف أو جزء من املقطع ّ
التعرف عىل
التفرد التي يقع فيها
ّ
تعاقب الصواتم (الفونيامت) وصوال إىل نقطة ّ
الكلمة باعتبارها خمتلفة عن سائر الكلم املنتمي إىل املفرزة نفسها ،ويمكن توضيح
السمعي عرب املراحل املحتملة النتقاء
للتعرف
هذا الرضب من املسارات الذهن ّية
ّ
ّ
كلمة َم َنزه:
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األول من اليمني يقع تنشيط عدد من الكلامت التي تبدأ بامليم بمجرد
يف الوادي ّ
ثم يقع تنشيط عدد من
نطق الصوت
الوظيفي  /م /والفتحة القصرية /ــــَــّ /
ّ
ثم باملقطعني /م
الكلامت التي تبدأ باملقطع املنغلق /م ـــَـــ ن /يف الوادي الثاينّ ،
ــــَــ ن /زــــَــ  /يف الوادي الثالث ،وأخريا ُينطق الصامت  /ه /فيمثـّـل نقطة
أي من الكلم يف العربية.
التفرد التي ال تشرتك فيها كلمة َ
منزه مع ّ
ّ

ّ
اقتضاؤه عدم االنحراف Undistortion
ولعل نقطة الضعف يف هذا املنوال
ُ

الشفهي الذي ال خيلو من
أثناء نطق األصوات اللغو ّية وهذا بعيد عن واقع التواصل
ّ
زالت اللسان ،وحتريفات النطق العفو ّية أو الناجتة عن بعض السامت النطقية اخلاصة
الفردي لبعض احلروف.
باإلنجاز
ّ
 2-1-3المناويل غير المباشرة

املناويل غري املبارشة متعدّ دة أشهرها 22منوال عامل النفس فورسرت ()1976
املعروف بــمنوال البحث املتسلسل املستقل23وهو بمثابة سيناريو ٍ
بحث عن ملفات
هتم موضوع الكتاب
أو كتب يف رفوف مكتبة ،يكون منطلقه ُنتَف من املعلومات ّ
أو عنوانه أو اسم مؤلـّفه ،يليه البحث يف فهارس املكتبة ثم البحث عن الكتاب
املعجمي منظوم ّيا
أو الوثيقة يف األروقة والرفوف ...وعىل هذا النحو يكون النفاذ
ّ
 Modularينطلق من الشفرة الصومت ّية أو الشفرة اهلجائ ّية (الرموز املكتوبة) للكلمة
أومن خصائصها الرصف ّية أو الرتكيب ّية أو الدالل ّية ،ويكون البحث يف قوائم أو مل ّفات
مصنّفة حسب هذه اخلصائص اللغو ّية املختلفة يف مداخل ترتابط يف ما بينها بمشريات
تتم املطابقة بني
 Pointersتتصدّ رها الكلامت األكثر تواترا يف االستعامل ،وعندما ّ
اللغوي املكتوب أو املنطوق  -يشري املدخل إىل
املدخل وبني املثري  -أي الشكل
ّ
الذهني حيث تتو ّفر ّ
كل البيانات املتعلـّقة بالكلمة؛ وبذلك
امللف الرئيس للمعجم
ّ
ّ
يقوم هذا املنوال عىل عمل ّيات تنشيط متسلسلة متعاقبة مستقلة بعضها عن بعض،
وهي تنترش من مستوى إىل آخر دون أن تنتظر بالرضورة احلسم يف املستوى السابق.
واجه هذا املنوال القائم عىل استعارة القاموس نقدا من وجوه عديدة؛ منها البطء
املحتمل الناتج عن التسلسل وعن املنظوم ّية  Modularityبام تقتضيه من استقالل
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

بني املستويات وعدم قابل ّية التفاعل بني الكلمة والسياق24؛ وكل هذا ال تدعمه
التعرف عىل الوحدات املعجم ّية التي نالحظها يف
الواقع ّية النفس ّية بناء عىل رسعة ّ
التسلسيل القائم
العادي للمتك ّلمني.وهذا ما أجلأ فورسرت إىل تعديل منواله
األداء
ّ
ّ
25
يتأسس عىل مبادئ املعاجلة التفاعل ّية
أساسا عىل حماكاة اشتغال احلاسوب وجعله ّ
املتوازية.
 3-1-3التصنيف الثالثي لمناويل معالجة الكلمات

يقرتح هاندكه ( Handke )2012تصنيفا ثالث ّيا ملناويل معاجلة الكلامت يف
األويل يف مرحلة ما قبل
الذهن حسب طبيعة املسار
الذهني املتع ّلق بــ (أ) اإلدراك ّ
ّ
املعاجلة املعجم ّية أو (ب) مرحلة االستعادة املعجمية Lexical Retrieval
والتعرف
ّ
املعجمي أثناء األداء
عىل الكلم يف حالة األداء االستقبايل أو(ج) مرحلة االنتقاء
ّ
اإلنتاجي.
ّ
المعجميةPrelexical Processing Models :
أ -مناويل ما قبل المعالجة
ّ

خاصة بالقناة السمع ّية أو بالقناة البرص ّية تقرتح تفسريا لكيف ّية التقاط
هي مناويل ّ
املكونة لصورة مع ّينة ،وهذه السامت تكون يف شكل
السامت ّ Feature Detectors
خاصة ّ
بكل صورة تنبعث من األجسام يف شكل موجات طاق ّية. 26
خطوط وحدود ّ
البيولوجي هو اشرتك الثدي ّيات يف اخلصائص العا ّمة ملنوال اللواقط
واملالحظ يف املستوى
ّ
 Template Matchingاملتم ّثلة يف التقاط العني للصورة ثم إرساهلا إىل املركز
املختصون
يسميها
العصبي حيث تقع مقارنتها بأنساق ّ Patterns
ّ
خمزنة يف الذاكرة ّ
ّ
اخلاصة بالقناة السمع ّية مع
قوالب  .Templates 27وعىل نحو مشابه ُبنيت املناويل
ّ
احلاستني.
والعصبي بني
النفيس
اعتبار الفارق
ّ
ّ
ّ
التعرف على الكلم Models of Word Recognition
ب -مناويل
ّ

يرى البعض ّ
الــم ْ
اخلاصة
دخ َلنة أي املناويل الذهن ّية
أن املناويل املعجم ّية
ّ
ُ
باملعجم تُصنَّف حسب املها ّم وحسب طبيعة املعاجلة الذهن ّية إىل جمموعتني أساس ّيتني
التعرف ومناويل االنتقاء ،أ ّما مناويل ما قبل املعاجلة املعجم ّية فمجاهلا
مها مناويل ّ
261
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

اللغوي ّ
ألن لواقط املعلومات تتعامل
خاصة بالعرفان
ّ
العرفان العا ّم ،وهي ليست ّ
العرفاين عا ّمة ،وتلتقط املعلومات اللغو ّية وغري اللغو ّية عىل حدّ سواء.
مع املحيط
ّ
العرفاين العام القائل بعدم انفصال امللكة اللغو ّية عن سائر
وهذه احلقيقة تدعم املبدأ
ّ
امللكات العرفان ّية األخرى.

سجل املتل ّقـي
التعرف عىل الكلم يف ظاهره مسألة بسيطة؛ إذ يكفي أن ُي ّ
يبدو ّ
وجيزئها إىل مقاطع ويبحث عنها يف مستودع األلفاظ يف الذهن؛ غري ّ
أن هذا
الكلمة ّ
النفيس ومع الظروف الطبيع ّية للتواصل؛ إذ
املبسط ال يتناسب مع الواقع
التصور ّ
ّ
من املمكن أن يتابع املتلقـّي َ
سيل املقاطع الذي يبلغ حوايل عرشين ( )20مقطعا يف
الثانية ثم ّ
إن املقاطع قد تتداخل وتتعامل صوت ّيا فيكون بعضها ُعرضة لتحريفات
نطق ّية كبرية.

التقريبي عن
التعرف هو التعامل
واألقرب إىل الواقع
ّ
النفيس حسب بعض مناويل ّ
ّ
طريق التخمني انطالقا ممّا يسمعه املتل ّقي من مقاطع ،فيعرض ما يسمعه عىل معجمه
الذهني ليختار من بني عنارصه َّ
املرش َح األنسب يف ضوء ما تقتضيه مطابقة الكلامت
ّ
املسموعة للمعاين املقصودة .وهنا توجد مقاربتان :مقاربة «الكلمة كلمة» ومقاربة
«سباق اخليول» ،يف احلالة األوىل خيترب املتلقـّي الكلامت واحدة بعد األخرى طبقا
املنظومي ،ويف احلالة الثانية ت َ
ُؤخذ الكلامت دفعة واحدة بصفة
التسلسيل
للمنوال
ّ
ّ
وكأنا يف سباق ثم تقع معاجلتها بصفة متوازية ،ومن الدارسني من
تفاعل ّية متزامنة ّ
يقرتح اجلمع بني املقاربتني .28

التعرف أنواع منها منوال املفرزة أو الكتيبةالذي قدمناه ضمن املناويل
ومناويل ّ
املبارشةومنوال املعاجلة بالتوازي  ،Parallel Processing Modelواملنوال
التسلسيل  Serial Modelوهو من املناويل غري املبارشة الخ.
ج -مناويل انتقاء الكلم Models of Word Selection

يؤكّد بعض الدارسني ّ
يت،
أن عمل ّية االنتقاء
املعجمي غري عمل ّية الوسم الصو ّ
ّ
فالعثور عىل الكلامت يقتيض أوال انتقاء املعنى األسايس ِ
وق ْسم الكالم الذي يناسبه،
ّ
باللمة  29 Lemmaأو اجلذع حسب بعض الرتمجات ،ثم
ومها ّ
يكونان معا ما يعرف ّ
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

الثنائي
اللمة» .30وهذا التقسيم
ّ
ييل ذلك البحث عن «األصوات التي تكسو تلك ّ
الكالمي أوما ُيعرف
ري االنتقاء تتأكّد وجاهته من خالل حاالت تع ّثر اإلنجاز
لطو ْ
ْ
ّ
اللمة مع عدم العثور عىل الشكل
بظاهرة «طرف اللسان» ،أي من خالل انتقاء ّ
يت املطابق هلا ،وهذا املوقف يعبـّر عنه املتكلم عادة بعبارات من قبيل« :الكلمة
الصو ّ
عىل طرف لساين  ،»...لكنّه جيد صعوبة يف استحضارها.
وأبرز لغز حاولت مناويل االنتقاء 31اإلجابة عنه يمكن تلخيصه يف السؤال
التايل :ما الذي حيدث يف الذهن عندما ينتقي املتك ّلم مفردة مع ّينة؟ فعىل سبيل املثال،
ُ
منوال الوثب فوق األحجار  Stepping- Stone Modelلوضع ّية املتك ِّلم
يستعري
ِ
بالو ْطء فوق األحجار ف ُيث ِّبت
يعب مياه النهر َ
وهو ينتقي الكلامت ،وضع ّي َة شخص ُ
ِ
ب إىل احلجر املوايل ،وهو بذلك ُينهي
األول قبل أن َيث َ
احلجر ّ
ساق ْيه (أو ساقه) عىل َ
ّ
يترصف املتكلم
كل طور من أطوار العبور قبل أن يبدأ الطور املوايل .عىل هذا النحو ّ
يت املطابق هلا ،ويفرتض أصحاب
اللمة قبل أن
ينتقي الشكل الصو ّ
َ
عندما ينتقي ّ
األول تشري باجتاه الطور املوايل .33لك ّن منوال
هذا املنوال وجو َد عالمة 32يف الطور ّ
تفاعيل متواز ،ال يفصل بني الطورين وال يشرتط انتقاء
«شالل املاء» وهو منوال
ّ
اللمة ،وإنّام يسمح بالتفكري يف املعنى أثناء
سلسلة األصوات بعد الفراغ من انتقاء ّ
انتقاء األصوات ويأخذ يف االعتبار إمكان ّية تعديل عمل ّية االنتقاء يف ضوء املعلومات
الذهني ،وهو ما يعني ّ
أن البيانات التي
السياق ّية اجلديدة التي قد تعدّ ل مسار املعاجلة
ّ
34
يقع تنشيطها يف طور سابق تظل سارية املفعول يف الطور املوايل.

تنوعا حسب طبيعة
نالحظ من خالل ع ّينات املناويل املعجم ّية التي استعرضناها ّ
منظومي وبعضها اآلخر
العرفاين واخللف ّيات النظر ّية واملنهج ّية ،فبعض املناويل
املسار
ّ
ّ
تفاعيل ،ثم ّ
العرفاين
إن املناويل التي تشرتك يف اخللف ّية النظر ّية ويف بناء املسار
ترابطي
ّ
ّ
ّ
نفسه ويف طبيعة املخرجات قد ختتلف يف بناء اآلل ّيات الداخل ّية للمنوال؛ ومن هنا
اختلفت االستعارات املختارة لتسمية املناويل ،وهو اختالف راجع كذلك إىل طبيعة
التكهن والتخمني .ولئن
املنولة باعتبارها حماكاة تقريب ّية للوقائع النفس ّية قائمة عىل
ّ
َ
فإن ّ
كان ّ
قوته ّ
مهمة يف
لكل منوال نقاط ضعفه ونقاط ّ
كل منوال جديد يعترب إضافة ّ
الذهني ،ويعترب خطوة إىل األمام تسهم يف تعميق
وصف جوانب غامضة من املعجم
ّ
فهمنا للمعجم وللملكة اللغو ّية عا ّمة.
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المعجمية
حوسب يستثمر مكتسبات التقاليد
 -4نحو منوال ُم َ
ّ

إن امل َّطـلع عىل تقنيات صناعة املعاجم العرب ّية القديمة يالحظ ّ
ّ
أن الصناعة
ضمني أساسه حدوس
املعجم ّية التقليد ّية ،عىل بساطتها الظاهرة ،تقوم عىل انسجام
ّ
اللغو ّيني التي تسعى ضمن ّيا إىل حماكاة الذاكرة املعجم ّية اجلامع ّية واستبطاهنا بطريقة
الواعية؛ والثابت لدينا من خالل قراءة بعض املصنفات املعجم ّية ّ
املعامجي (صانع
أن
ّ
املعاجم) عندما يضع املدخل يبدو حريصا عىل إبراز سامته اإلفراد ّية قصد متييزه متييزا
واضحا من املداخل األخرى وال سيام القريبة منه شكال أو معنى ،وذلك بتقديم ّ
كل
للتعرف عليه أو استعامله استعامال يطابق سنن اللغة ويستجيب
املعلومات الالزمة
ّ
ملقتضيات التداول.
واالنطباع العا ّم احلاصل من خالل استقراء ع ّينات من املعاجم العرب ّية هو ّ
أن
واضعيها  -عىل ما بينهم من اختالفات جزئ ّية يف منهج ّيات الوضع -يلتقون أثناء
املعجمي يف مراعاة الرشوط التالية:
التوثيق
ّ

املعجمي :ختصيص مدخل ّ
لكل شكل معجمي  -كلمة أو متالزمة -
 -اإلفرادّ
خيتص به دون غريه.
التفرد بمدلول
معجمي ّ
ّ
تتوفـّـر فيه سمة ّ

 -الكفاية الوصف ّية :يسعى مؤ ّلفو املعاجم إىل تقديم أقىص ما يمكن من البياناتاملعجمي وجعله
اللغو ّية واملوسوع ّية والتداول ّية الالزمة لتخصيص املدخل
ّ
اللغوي.
مفهوما وقابال إلعادة االستعامل طبقا ملا تقتضيه معايري االستعامل
ّ
والبيداغوجي للمعاجم اللغو ّية العا ّمة.
العلمي
وهذا ما جيسم الدور
ّ
ّ
خاصة بالصناعة
 -النجاعة اللغو ّية :حترير النصوص املعجم ّية بلغة واصفةّ
املعجم ّية جتمع بني دقة التمثيل واالقتصاد يف املواد.
 -وحدة املنهج :تقوم الصناعة املعجم ّية عىل مجلة من املبادئ املنهج ّية الضمن ّية التيموحدة يف عرض املداخل وتشكيلها ووصفها لدى املؤ ّلف الواحد أو
تبدو شبه َّ
عند ّ
جل املؤ ّلــفني.
خفي اتّبعه اللغو ّيون
بناء عىل ما الحظناه يمكن أن نس ّلم بوجود منوال
معجمي ّ
ّ
العرب وتواضعوا عليه ضمنيا.وهو منوال تتو ّفر فيه رشوط الواقع ّية النفس ّية
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

والنجاعة الوصف ّية ّ
ألن
املعامجي 35ال يصف ما سمعه من كالم العرب وما مجعه من
ّ
املعاجم األخرى بصفته متلقـّـيا فحسب ،وإنّام يصف ما سمع ومجع وكأنّه يستحرضه
من ذاكرته املعجم ّية فيستدعيه باعتباره متك ّلام أيضا؛ وهذا من شأنه أن جيعل املتل ّق َي
يقرأ الرشوح املعجم ّية فيستبطنها متمثال ّ
جل خصائص املداخل الدالل ّية إضافة إىل
خصائصه الشكل ّية السياق ّية املتعلقة بالتطريز الصويت وبالتعليق الرتكيبي وخصائصه
اجلدول ّية التي تشمل العالقات االشتقاق ّية واالنتظام اجلذري بني املداخل التي
تنتمي إىل حقل اشتقاقي واحد وهو انتظام يمكن أن يعكس التمثيل الذهني الذي
يتعامل مع اجلذور باعتبارها وحدات لغوية خمزنة يف الذاكرة منفصلة عن القوالب
شك ّ
الرصفية36وال ّ
أن هذا الرضب من املناويل سيكون خمتلفا عن املناويل الرصف ّية
اخلاصة باللغات اللصق ّية أو السلسل ّية  Concatenativeمثل اللغات األوروب ّية
ّ
37
سيام بعد أن قدّ مت بعض الدراسات أد ّلة اختبارية مستمدّ ة من أخطاء مريض
باحلـُـبسة تثبت وجود معجم ذهني خاص باللغة العرب ّية يمثل الوحدات اجلذرية
مكونا من أبرز مكوناته.
ّ

ضمني لدى اللغو ّيني
معجمي
إذا س ّلمنا  -بناء عىل ما تقدّ م  -بوجود منوال
ّ
ّ
صح اعتباره منواال ال خيلو من حماكاة الذاكرة املعجم ّية اجلامع ّية
العرب القدامى؛ وإذا ّ
الذهني
جاز لنا أن نزعم أنّه يمكن أن يكون منطلقا مناسبا لبناء مناويل للمعجم
ّ
وللمعاجم اآلل ّية تأخذ يف االعتبار خصائص اللغة العربية االشتقاق ّية والرتكيب ّية،
وذلك بعد إعادة صياغته بصفة رصحية تستجيب ملقتضيات الشكلنة الصارمة التي
املنولة
تقبلها اآللة ويقتضيها بناء املناويل اهلندسية املحوسبة .وهذه احلوسبة أو َ
املنشودة تقتيض ّأوال رصدا شامال للسامت املعجمية التي اعتمدها اللغو ّيون العرب
يف لغتهم الواصفة.
المعجمية
 1 -4منوال السمات
ّ

وصفي رصيح للمعجم العريب مستمدّ ة
نس ّلم يف هذا البحث بإمكان ّية بناء منوال
ّ
عنارصه األساس ّية من تقاليد الصناعة املعجمية العرب ّية ،وحتديدا من مداخل املعاجم
مهمني:
العربية حيث نالحظ فيها أمرين ّ
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المعجمية على نوعين من
المكونة للمداخل
أوال :تحتوي العناصر
ّ
ّ

الدالالت:

 -دالالت ذات ّية  :Autonymiques 38أي دالالت املفردات بأبنيتها الذات ّية عىلمقوالت نحوية أو رصفية أو معجم ّية ،مثال ّ
يدل الفعل أتَى بصيغته الرصف ّية
ويدل الفعل ُجــ ّن عىل البناء للمفعولّ ،
عىل البناء للفاعلّ ،
ويدل أعلم بصيغته
ّ
ويدل املدخل نظارات ذات ّيا
االشتقاقية عىل اجلعل واستعلم عىل الطلب...
بصيغته الرصفية عىل اجلمع ..وهكذا ال حيتاج مؤ ّلف املعجم إىل الترصيح
ألنا الترصيح هبا يعدّ حشوا يتناىف مع
بمثل هذه املعلومات بعد كل مدخل ّ
نزوع الصناعة املعجم ّية إىل االختصار واالقتصاد يف املواد.

 -دالالت عالق ّية :أي دالالت تفصح عنها اخلصائص الرتكيب ّية للرؤوساملعجمية الفعلية مثل خاصيتي التعدية واللزومِ ،
فمن بِنية املدخل أتى Ø
ّ
ّ
ّ ْ
بمعنى «جاء وقرب» نستنتج ّ
أن الفعل مقترص عىل الفاعل ،ومن البنية الرتكيب ّية
األمر بمعنى «فعله» نعرف ّ
أن الفعل متعدّ مبارشة ،ومن املدخل
للمدخل أتى
َ
«مر به» ندرك ّ
اجلر عىل؛ ومن املدخل
أن الفعل متعدّ بحرف ّ
أتى عليه كذا بمعنى ّ
أتى فعال فاحشا أو فاضحا بمعنى أفحش هو فعل خفيف  Light Verbأو فعل
يكون جزءا من متالزمة لفظية تعترب وحدة معجم ّية متش ّعبة ..وهكذا
عامد ّ
تتو ّفر املداخل الفعل ّية عىل معلومات تركيب ّية دقيقة رأى القدامى أن ال داعي
إىل الترصيح هبا يف إطار العبارات الشارحة مادام حضورها الذايت وحت ّققها يف
الرتكيب مغنيا عن الوصف.

داللية
تركيبية
المعجمية في شكل أنساق
ثانيا  :تكُ ون المداخل
ّ
ّ
ّ
تشمل نوعين من المفردات :

ثري تتصدّ ر الرتكيب مثل أتى ،أو معموالت
	-مفردات ذات معنى
معجمي ّ
ّ
خيصص معناه وحيدّ د
للرأس املعجمي الذي ينتقيها حتى تكون قيدا دالل ّيا ّ
تسورت املرأ ُة بمعنى لبست السوار؛ أو
جماله املعجمي مثل املرأة يف املدخل ّ
العنز عىل اعتبار ّ
اجلز يكون يف
جز الشا َة وحلق
الشا َة
أن ّ
َ
والعنز يف قوهلم ّ
َ
الصوف واحللق يكون يف الشعر ( ابن فارس ،اخلصائص) ،الخ.
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

	-أسامء عا ّمة مثل اليشء و األمر ،وأسامء مبهمة مثل هو ،وكنايات من نوع فالن
مر به...
األمر :فعله وأتى عليه كذاّ :
و كذا ،مثال ذلك :أيت َ

األويل هو استقراء املعاجم وجرد قوائم يف
املطلوب من خالل هذا التشخيص ّ
األسامء العا ّمة واملبهامت وحتديد ما مت ّثله من سامت معجم ّية لتكوين معجم مقو ّيل
موحد يعتمده واضعو املعاجم يف لغتهم الواصفة سواء أكانت لغة طبيعية أو صور ّية.
ّ

ويمكن وضع منهج ّية واضحة «لرتمجة» هذه املفردات -التي تنتمي إىل اللغة
الواصفة عند املعامج ّيني القدامى -إىل سامت مقول ّية كون ّية مناسبة للمعاجلة اآللية
وملناويل التحليل اإلعرايب  Parsersواإلحصائي .لكن جيب  -قبل ذلك -تفكيك
املدونة املعجم ّية العرب ّية
الشفرة املقول ّية لتلك اللغة التقن ّية وكشف مالحمها باستقراء ّ
استقراء شامال .ويمكن توضيح منهجية االستقراء تلك وما يواجهها من حتديات
بفحص رسيع لع ّينات من مادة أتى يف (.)2-1

إذا انطلقنا من املدخل الرئيس أتَى وجدنا املداخل الفعلية املتفرعة عنه مجال هي
يف حقيقة أمرها أنساق معجم ّية تركيب ّية يتصدّ رها املحمول أيت مشفوعا بنوعني من
املتع ّلقات:

املخصصات
ثري وهي من صنف املوضوعات أو
ّ
	-مفردات ذات معنى معجمي ّ
املعجم ّية.

جمردة تستوجب رفع اإلهبام عنها بالرجوع
	 -وحدات وظيف ّية ذات معان مقول ّية ّ
إىل شواهد من االستعامل.

األول من
نتوسع يف حتليله الحقا ( العنرص  ،)1-1-4أ ّما النوع ّ
النوع الثاين ّ
املتع ّلقات -أي الوحدات املعجم ّية الثر ّية -فتوضيحه يف املثالني (:)2-1
َ
َ
واملكان :جا َءه.
الرجل
( )1أتَى

( )2أتَى املرأةَ :بارشها.

يتكون ( - )1يف حقيقة األمر  -من مدخلني دجما اختصارا يف مدخل واحد بام ّ
أن
ّ
املعجمي اإلمجايل واحد وهو حدث»اإلتيان» أي القدوم والفرق مقترص عىل
املعنى
ّ
اهلدف .ونسوق شاهد ْين ّأوهلام عىل إتيان املكان (  ،)3وثانيهام عىل إتيان الشخص ( :)4
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(  ... )3وأ ّما الفاضل الزهاوي مفتي احلنف ّية ببغداد فهو من بلدة السليامن ّية أتى
بغدا َد وسكن هبا .39
( ...) 4ويف حديث آخر للشيخ الصدوق ّ
أن رجال أتى أمري املؤمنني فشهد أنّه
رأى رجلني بالكوفة من املسلمني يصلـّيان لصنم.40

الرجل واملكان يف ()1يعتربان من األسامء العا ّمة وذكرمها من باب توضيح
سياقات االستعامل املمكنة ،لك ّن التخصيص حاصل يف املثال ( )2إذ يمكن إدراجه
سمه ابن فارس سنن العرب يف كالمهاّ ،
ألن املعنى يف قوهلم أتى املرأة غري
يف إطار ما ّ
َ
الرجل وأتى املكان .وهذه املعاين اخلاصة أو الشاذة بمفهوم بلومفيلد
املعنى يف أتى
هلا أولو ّية الرصد يف املعاجم.
1 -1-4المبهمات والكنايات في المداخل المعجمية

ال حتتوي املداخل املعجم ّية عىل أسامء عا ّمة ووحدات معجم ّية ذات حمتوى
ثري فحسب ،وإنّام تشتمل أيضا عىل مبهامت وكنايات و ّظفها اللغو ّيون ضمن
دال ّيل ّ
تقنيات صناعتهم املعجم ّية واستعملوها يف مداخل معامجهم حمقـّـقني هبا الدقة
واالختصار .ويمكن استقراء تلك املبهامت لتحديد مدلوالهتاّ .
ولعل أكثرها تواترا
يف النصوص املعجم ّية ضمري الغائب هو ،ومثاله يف ( :)5
( )5أتى عليـ(ـــه ) الدهر  :أهلكه.

يعوض هو االسم مفردا مذكّرا؛ ومن املفرتض -يف غياب املزيد من التخصيص-
ّ
َ
العاقل وغري العاقل إذ يبدو لنا من عاداهتم إذا أرادوا متييز األسامء،
الضمري
أن يشمل
ُ
يف ضوء مفهوم العاقل ّية ،استعملوا كلامت مثل الرجل أو فالن للعاقل واليشء واألمر
لغري العاقل ،ويمكن إجراء اختبار للتث ّبت من إمكان ّية حضور سمة العاقل ّية وذلك
املفسات يف (: )6
بتعويض الضمري يف ( )5بمجموعة من ّ
()6

الدهر عىل الطلل  /البنيان :هدمه ودمره...
أ -أتى
ُ

الدهر عىل القوم /األقوام :أهلكهم وأفناهم
ب -أتى
ُ
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

ج -أتى الدهر عىل الرجل  :أهلكه ؟؟

مفس الضمري هو من غري العاقل طلال أو نحوه (  -6أ) ومن العاقل قوما
يكون ّ
من األقوام (  -6ب) لكنّنا قد نرت ّدد يف مقبول ّية (-6ج) ّ
ألن الدهر  -وهو الزمن
جتوزا
الطويل -قد ال يتناسب مع عمر اإلنسان وهو قصري ،وإن ورد استعامل الدهر ّ
يف سياقات أحرى من قبيل « فالن يصوم الدهر « أي كامل أيام السنة وهذا راجع
ملدلول كلمة الدهر.

يتبي لنا يف (ّ )6
أن الضمري يعود عىل العاقل وغري العاقل ،وهو ما
وعىل العموم َّ
يفهم استلزاما من اكتفائهم بسمتي اإلفراد والتذكري .ويف هذا االختبار الذي أجريناه
دليل كاف عىل اقتصادهم يف جهاز الوصف واقتصارهم عىل السامت املفيدة التي مت ّيز
وختصصها.
املداخل
ّ
واملالحظ أيضا ّ
عوضتها عبارة كذا يف املدخل الفرعي (:)7
أن كلمة الدهر يف (َّ )6
مر به
(  )7أتى عليه كذاّ :

41

وكذا كناي ٌة بحثنا عن لوازمها يف شواهدَ من االستعامل فوجدنا منها (:)8

( )8

والثني من البقر
الثني من اإلبل ما أتى عليه مخس سنني وطعن يف السادسة،
ّ
أّ -
َ
واجلذع العظيم من الضأن وهو عند
ما أتى عليه سنتان وطعن يف الثالثة []...
الفقهاء ما أتى عليه أكثر احلول.42
ِ
بَ -م ْن َأتَى َع َل ْي ِه َأ ْر َب ُع َ
ش ُه َف ْل َيت ََج َّه ْز إِ َل النَّار.43
ون َسنَ ًة َف َل ْم َي ْغل ْ
ب َخ ْ ُي ُه َ َّ
ان ِح ٌ ِ
النس ِ
ُورا (اإلنسان) 1،
ني م َن الدَّ ْه ِر َل ْ َيكُن َش ْي ًئا َم ْذك ً
جَ -ه ْل  أتى َع َل ْ ِ َ
زوج ُتكَها بام معك من القرآن.
د ]...[ -ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا .قال ّ
( حديث).44

نالحظ ّ
أن عبارة كذا يمكن أن تكون كناية عن املقدار املحدّ د من الوقت (  8أ-
ب) أو املدّ ة غري املحدّ دة (-8ج) أو العدد مطلقا ( -8د)؛ لكنّها ّ
تظل -عىل العموم-
كناية عن املجهول وما ال ُيراد الترصيح به كقوهلم فعل كذا وقال كذا ...وفاعل أيت
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قد يكون حينا من الدهر معلوما أو غري معلوم ( ،)8وربام كان جائحة أو كارثة أو
ظاهرة اجتامعية وبذلك يقرتن املركب الفعيل « أيت عليه كذا «  45بمتعلقات معجمية
ذات داللة سلب ّية نذكر أمثلة منها يف (: )9
( )9
أ -أتى االنفجار عىل معظم سيارات املوكب.
ب -أتى احلريق عىل طوابق املستشفى الستة.
ج -أتى الفساد واالستبداد عىل احلرث والنسل.
د -انتشار نوع من أمراض النباتات أتى عىل الكثري من اخلرضوات املستنبتة.46
هذه ،إذن ،ع ّينات حمدودة ُتبيِّ السبيل التي يمكن أن تُس َلك  -يف طور ّأول-

لرصد اللغة الواصفة عند املعامج ّيني العرب القدامى عىل أن تُش َفع  -يف طور ثان-
والتقص الدقيق
بالكشف الشامل عن طبيعة اجلهاز الواصف الذي تواطؤوا عليه،
ّ

ملنهجياهتم يف استعامله وتوظيفه ،وهو يف حقيقته جهاز مقو ّيل يمكن أن يشكّل لبنة
أساس ّية لبناء مناويل معجم ّية عرب ّية رصحية تتامشى مع مقتضيات األنساق املعرف ّية

اجلديدة ومتط ّلبات الصناعة املعجم ّية احلديثة ،سواء أكانت هذه املناويل عرفان ّية

تسعى إىل متثيل املعجم الذهني وآليات اشتغاله يف عالقة بامللكة اللغو ّية عا ّمة أو
مناويل حاسوب ّية هدفها حماكاة األنشطة الذهن ّية أو املعاجلة اآلل ّية للبيانات اللغوية

العرفاين
يب .ويف كلتا احلالتني تنتمي هذه املناويل املنشودة إىل العلم
يف اللسان العر ّ
ّ
مكوناته كام هو معلوم الذكاء االصطناعي واللسان ّيات العرفان ّية وعلم النفس
وأهم ّ
ّ

العرفاين.
ّ
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العدد 11

المعجمية
في المناويل
ّ

مالحظات ختامية

تطور كبري يف جمال الصناعة املعجم ّية من حيث التقن ّيات واألهداف.
لقد حدث ّ

فبعد أن كان هدف املعاجم التقليد ّية الرئيس هو التوثيق صار هدف املعاجم احلديثة

يتجاوز ذلك إىل املعاجلة اآلل ّية وتطبيق النظر ّيات املعجم ّية يف ضوء ما حدث

مستويي الذكاء االصطناعي والنظر ّيات اللسان ّية احلاسوب ّية
من مستجدّ ات يف
ْ
الذهني وحتقيق
ثم أصبحت الـمنْـولة رشطا رضور ّيا لدراسة املعجم
ّ
والعرفان ّيةّ .

البدهيي القول
الكفاية التفسري ّية جلوانب غامضة من امللكة اللغو ّية .بل أصبح من
ّ

للمنولةّ ،
إن ّ
ّ
وكل
معجمي
كل نشاط
ذهني قائم بالرضورة عىل آل ّيات عرفان ّية قابلة َ
ّ
ّ

نظام معجمي أو بنك بيانات معجمية جيسد بالرضورة منواال لسانيا ُأ ِ
بناؤه عىل
حكم ُ
ّ
ّ ّ
ّ
العلمي.
أسس قابلة للتربير
ّ

غري ّ
التطور الكبري احلاصل يف مستوى النظر ّيات والتطبيقات ال جيب
أن هذا
ّ

املدونة املعجم ّية التقليد ّية ،وإعادة النظر يف تقن ّيات
أن يـ َُحول دون االستفادة من ّ

الصناعة املعجم ّية عند القدامى عساها تكون منطلقا ج ّيدا للمنولة والشكلنة.
فاالنطالق من اللغة الواصفة يف املعاجم القديمة يمكّننا من توظيف اجلهاز املقو ّيل

مكوناته
املستمدّ من خصوص ّيات اللغة العربية ُ
وينّبنا استعامل جهاز مقو ّيل بعض ّ

مستمدّ من لغات هندية أوروب ّية ختتلف يف ُبناها اللغو ّية47وأصوهلا الوراثـ ّية عن

والتكنولوجي للغة العرب ّية عىل
العلمي
اللغات السام ّية .وبذلك ُيبنى املستقبل
ّ
ّ
صناعتي النحو واملعجم.
ماضيها العريق يف
ْ
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الهوامش:

َ 1
العال الواقعي كام يفهمه العرفان ّيون يتّسع ليشمل الوقائع واألحداث الذهن ّية.

.Lave &March,1993 : 3 2

 3املجدوب.16 :2019 ،

 4من أنواع املناويل نذكر - :املناويل البيان ّية :مثل اخلرائط والرسوم ( الصورة
منوال للواقع كام يقول فتقنشتاين) -املناويل الرياضية :متثل الواقع بمعادالت
ورموز رياضية -املناويل
املجسمة أو احلقيق ّية  :Scale Modelsمتثـّل
ّ
جمسم جلرس أو سيارة أو منزل -مناويل
اخلصائص الظاهرة من األشياء ّ :
الظواهر  :يمثل ظاهرة معينة مثل مناويل التواصل ومناويل املناخ ومناويل
االحتباس
احلراري -...املناويل التّامثل ّية  analogicalمثال احلاسوب هو
ّ
منوال حياكي الذهن البرشي  -املناويل اإلحصائ ّية :جمموعة من املقاييس التي
تضبط احتامالت انتشار الع ّينات يف الفضاء -املناويل الظاهرية  :ال تستند إىل
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منوال [ ...إن ]...وهو مفهوم موجود يف اللسانيات البنيوية باخلصوص.
.Oldfield, 1966 7

.Chomsky,1965 8

.Bonin,2004: vii 9
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.80-Aitchison, 2003 :75 11
.Aitchison, 2003 :76 12
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تسكين اللغة( :إشكاالت المنطوق والمكتوب في اللسانيات الحديثة)

تسكين اللغة( :إشكاالت المنطوق والمكتوب في
اللسانيات الحديثة)
د .عزمي محمد عيال سلمان

()1

ُمل َّخص

هتدف هذه الدراسة إىل تناول نظام الكتابة بوصفه أحد أهم العوامل الثقافية
يف تثبيت اللغة وتسكينها ،وقد ت ََّبي للباحث أن العقل يميل حلظة تكوين ثقافة ما
إىل أن يبني أمامه صورته اخلاصةَّ ،
وإن هذا ليظهر باملعنى احلقيقي يف اجلهد الذي
يبذله كي ي ِ
دخل الوحدة يف كل ما هو ُم ِتلف و ُمتعدِّ د .وهكذا فإن جوهر وجود
ُ
ِ
نج ًزا ثقاف ًيا ،هو إدخال الوحدة عىل كل ما هو ُمتلف و ُمتعدِّ د
الكتابة ،بوصفها ُم َ
يف أصوات الكالم املنطوقَّ ،
وإن التغري الصويت الذي خيضع له الكالم ،بعد ذلك،
نادرا ما ُيغيِّ من هذا املنجز الثقايف ،بل إن هذا التغري الصويت الذي يبتعد بالصورة
ً
املنطوقة عن الصورة املكتوبة عادة ما ُين َظر إليه عىل أنه خراب نطقي ،ولذلك فال ُبدَّ
لسلطان احلرف املكتوب للحد من هذا اخلراب الالحق
من تسكني اللغة بإخضاعها ُ
هبا ،وهذا مظهر من مظاهر االنتصار للصورة املكتوبة عىل الصورة املنطوقة قبل أن
تظهر اللسانيات احلديثة .وقد كشف سوسري عن هذا اخللل املنهجي الذي وقع فيه
النحاة وعلامء اللغة من َق ْبله ،و َب َّي يف حتليالت دقيقة أثر الكتابة يف العمليات اللغوية
ً
حماول بذلك أن ُيعيِّ فوائدها وعيوهبا وخطورهتا .وحتى يستقيم املنهج كان عىل
سوسري أن ُيدِّ د موقع الكتابة احلقيقي من اللسانيات ،فهذه املسألة مل تُق َّيم بجدّ ية َق ْبل
تم جتاهلها من النحويني وفالسفة اللغة ،أو باألحرى مل َيتن َّبهوا آلثارها
سوسري ،وقد ّ
البعيدة يف العلم الذي يدرسونه .وقد انتهت الدراسة إىل أن اللسانيات احلديثة ،وهي
َت ْفصل بني هيئة الكالم املنطوق وشكل اللغة املكتوب ،قد جعلت من األول وسطها
الطبيعي الذي ال حيق هلا التحرك إال يف جماله.
 -1أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية.كلية العلوم واآلداب .جامعة نجران .اململكة العربيّة السعوديّة.
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Abstract:
This study aims to address the writing system as one of
the most important cultural factors in the stabilization of language. It will be found that the mind, in its attempt to build
its own image, tends to form a culture. This is indeed shown
in its effort to bring unity into everything that is different or
multiple. Thus, the essence of writing, as a cultural achievement, is to bring unity into the different and multiple sounds
of spoken speech, and the phonetic change to which speech
is subjected rarely affects this cultural achievement. A spoken
image of a written image is usually seen as a rhetorical devastation, so it is necessary to soothe language by subjecting it to
the authority of the written graph in order to reduce this subsequent devastation. This is a manifestation of the triumph of
the written image on the spoken image before the emergence
of modern linguistics. Saussure revealed this systematic imbalance in which grammarians and linguists have fallen. He
precisely analyzed the impact of writing on linguistic processes in an attempt to identify its benefits, disadvantages and
importance. To correct the method, Saussure had to determine the true status of writing. However, this issue was not
properly evaluated by him, and was ignored by grammarians
and philosophers of language; or rather they did not pay attention to its distant impact on the science they study.
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تسكين اللغة( :إشكاالت المنطوق والمكتوب في اللسانيات الحديثة)

مقدمة

ال يوجد اليوم يف اللسانيات احلديثة أي نزاع نظري كبري بني من ُيريد أن ُيفسِّ
عملية التغري اللغوي من وجهة نظر واحدةْ ،
كأن يرى أن العوامل الداخلية هي السبب
مربزا الظروف اخلارجية دو ًما .فاللسانيات
يف تغري اللغة فقط ،أو أن ُيفسِّ العملية ً
البنيوية تتحدَّ ث بكل تقدير عن املبادئ الذاتية لتغري اللغة( :مبدأ االعتباطية ومبدأ
أيضا أصواتًا أخرى تتحدَّ ث عن حاالت
االختالف ومبدأ القيمة) ،غري أننا نجد ً
تكون فيها املبادئ الذاتية غري كافية ،فتذهب إىل أنه َم ْهام رفعنا من شأن تلك املبادئ
فإهنا لن تصل إىل أن تكون جمموعة وصفات تسمح بتفسري كل يشء انطال ًقا من أي
يشء(.)1

وهلذا فإننا نجد هذه األصوات قد حرصت عملية التغري اللغوي يف الظروف
اخلارجية ،وجعلت منها عوامل َتت ِ
َّحد لتخلق شدَّ أوتار بني ما ُيسميه (باختني)
بـ(قوى اللغة اجلاذبة) و(قوى اللغة الطاردة) .فتشمل القوى اجلاذبة العوامل
الثقافية والسياسية واملؤسساتية التي تسعى إىل فرض نظام شفري واحد أو نوع
من السكون عىل اللغة يف االستعامل ،وتُعدُّ هذه العوامل قوى جاذبة؛ ألهنا ُت ِب
وحدة .وأما القوى الطاردة فتشمل العوامل
املتكلمني عىل اعتامد ُهوية لغوية ُم َّ
االجتامعية والبيولوجية التي تدفع املتكلمني خارج املركز الواحد ونحو التنوع
واالختالف ،و ُيم ِّثل هذه القوى ،بشكل اعتيادي ،الناس الذين نجدهم جغراف ًيا
وعدد ًيا واقتصاد ًيا يف حميط النظام االجتامعي(.)2

وقد سعت هذه الدراسة التي نضطلع بإنجازها إىل تناول أهم عامل ثقايف
دائم إقناعنا ،نحن
يقف بني تغري اللغة وثباهتا ،وهو نظام الكتابة ،فالكتابة حتاول ً
مستخدميها ،بقيمتها عرب إظهار ذاهتا كنظام ُمدَّ د ي ِ
سكن الكالم املنطوق يف حالة من
ُ
الكينونة الثابتة؛ نظام يقبض عىل املنطوق بتحويله إىل يشء مرئي وملموس؛ بتحويله
إىل َح َجر أو جلد أو ورق.

وهذا تعيني ثقايف ال يتوافق مع طبيعة اللغة الراسخة ،فهو حيجب ضمن غطاء
تغي دائم ليس لنظام
ُمنْغلق تطور اللغة وتغريها ،فكل استعامل للكالم ُيربهن عىل ُّ
الكتابة قدرة عىل جماراته ومتثيله .فاللغة هلا قدرة االنقالب الذايت عىل كل تعيني ألي
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ُهو ّية راسخة أو مفروضة حتاول حجب الواقع ،وال ُيستثنى من ذلك األمر التعيني

الذي يفرضه نظام الكتابة عىل ُهو ّية اللغة.

فعىل الرغم من التصالح الدائم بني شكل اللغة املنطوق وشكلها املكتوب منذ

بضعة آالف من السنني ،إال أن اللغة اليوم تنقلب عىل هذا الوضع مع ظهور تقنيات
جديدة أكثر أمانة يف تعيني ُهو ّيتها .وسند اللغة يف ذلك هو اللسانيات احلديثة التي

ترى يف شكل اللغة املنطوق ،ضمن أي غطاء يشف عنه ،هو الوسط الوحيد ألي
إجراء أو دراسة تتغ َّيا الوقوف عىل عمليات اللغة الطبيعية.

وقد استقت هذه الدراسة ُمدِّ داهتا ،وهي تبني موضوعها ،من دروس سوسري

يف األلسنية العامة ،ففي الباب السادس املعنون بـ(متثيل اللغة بواسطة الكتابة) ُيشري
الفصل األول منه إىل رضورة دراسة هذا املوضوع ،فالكتابة ْ
وإن كانت يف حدّ ذاهتا

ال متت إىل نظام اللغة الداخيل بصلة ،فإنه يستحيل علينا أن نُسقط من حسابنا هذه
ُصور هبا اللغة عىل الدوام ،ف ُيصبح من الرضوري إ ًذا أن نعرف فائدة
الطريقة التي ن ِّ

الكتابة وعيوهبا وخماطرها .ومن اجلدير ذكره أن الباحث وهو يتتبع دور دروس
سوسري يف إثارة هذا املوضوع يف الدراسات العربية ،فإنه مل يقف ،بحسب ا ّطالعه،

عىل دراسة حديثة تك َّفلت ببيان إشكاالت الكتابة يف الدرس اللساين املعارص ،ومن

هنا كان لزا ًما عىل الباحث أن يفرد هذه الصفحات لتتناول جوانب متنوعة من

املوضوع.

وباالتّكاء عىل املنهج الوصفي التحلييل ،حاولت الدراسة ضمن أهدافها املتعددة

اإلجابة عن جمموعة من األسئلة التي ُيمكن صياغتها عىل النحو اآليت :ما هي السنائد

التي تتحول إليها قناة اللغة (السمعية – الشفهية) لتوسيع رشطها التواصيل؟ وملاذا
ُيعدُّ السند الكتايب أكثرها أمهية؟ وما هو الفرق بني الكالم املنطوق والشكل املكتوب

من حيث متثيل اللغة؟ وما األثر الذي يرتكه استعامل الكتابة عىل الوسط املنطوق؟
وهل هنالك أسباب علمية لتبجيل الكتابة وتفضيلها عىل هيئة اللغة املنطوقة؟
وكيف للكتابة أن تكون ً
حتليل أول ًيا للغة؟ وكيف قامت الكتابة بإعطاء َد ْف ٍع حاسم
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خطرا عىل هيئة اللغة املنطوقة؟ وملاذا ال ت ِ
ُدرج
للبحث النحوي؟ وهل تُشكِّل الكتابة ً

اللسانيات املعارصة اليوم شكل اللغة املكتوب ضمن مواضيعها األساسية؟ وغري
ذلك من األسئلة األخرى التي ْ
إن استطاعت الدراسة أن ُتيب عنها مجيعها ،فإهنا

ستكون بذلك قد حققت الغاية التي ُوضعت من أجلها ،واهلل و ّيل التوفيق.
المح َّولة:
َ .1س َنائد اللغة ُ

هنالك يشء ُيم ِّيز اللغة بحد ذاهتا ،وهي حقيقة أن اللغة كنظام يمكن أن تتاميز عن
التحول ،فاللغة البرشية ال تبدو مرتبطة ارتبا ًطا ال
أي نظام تواصيل آخر بقدرهتا عىل
ُّ
فكاك منه بخصوصيات القناة السمعية الشفهية؛ إذ إن الظاهرة األشد إثارة للدهشة
يف اللغة تتم َّثل بوجود سنائد ُم َّولة لقناهتا الطبيعية ،و ُيقصد بذلك كل حتول يطرأ عىل
الشط التواصيل ،لكن
سند سمعي شفهي لصالح سند آخر ،وذلك من أجل توسيع َّ ْ
من غري ضامنات حتفظ للغة هويتها وخصائصها الطبيعية.
ِ
ستعمل جسم اإلنسان مع اإلبقاء عىل السند
حولة ما َي
ومن هذه السنائد ا ُمل َّ
السمعي الشفهي ،مثل التحويل إىل لغة الصفري ،ومنها ما ال ُيبقي عىل هذا السند،
مثل التحويل إىل لغة احلركة .وتتمثل النقطة األساسية بإمكانية التحويالت التي ال
تستمر يف استعامل جسم اإلنسان عىل غرار لغة الرضب عىل الطبول أو إشارات
حولة
الدخان أو أعمدة إشارات املرور .وقد عرف العامل احلديث ازديا ًدا يف السنائد ا ُمل َّ
هبدف التواصل عن بعد ،وتتمثل بسنائد متاثلية ،كتغريات شدة التيار الكهربائي التي
استعملت يف اهلواتف األوىل ،وتلك املتعلقة بأمواج الراديو أو األمواج الرقمية،
ترميزا للكتابة ،وتقنيات ترقيم الصوت التي تتجاوز
كاملورس الذي ُيعدُّ يف الواقع
ً
بصورة كبرية حدود اللغة ،وهي اليوم األرسع
انتشارا(.)3
ً
حولة هنالك السند الكتايب الذي ُيعدُّ بال جدال األكثر
ومن بني هذه السنائد ا ُمل َّ
أمهية ،ليس ألنه يستعمل ثنائية األبعاد للمكان ا ُملس َّطح فحسب ،وإنام كذلك ألنه
ُيم ِّثل السند األول الذي أتاح للكالم البرشي أن يبقى ويدوم خارج وجود قائله.
ويف احلقيقة إن خربتنا األساسية باعتبارنا موجودات خاضعة للزمان هي أن كل
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األشياء تفر منَّا ،وأن كل أحداث حياتنا تتالشى شي ًئا فشي ًئا ،حتى إهنا يف أحسن
تتوهج بوميض غري حقيقي غال ًبا يف فعل التذكر الذي يكون عن ُب ْعد ،وإنه
األحوال َّ
عندما يكون علينا أن نُبقي عىل يشء ما ،فإن هذا يكون راج ًعا إىل كونه رسيع الزوال،
ويدِّ د بالفرار من قبضتنا ،وليس أدل عىل ذلك من كالمنا املنطوق ،فام نتل َّفظ به يبقى
ُ
دائم خارج النطاق أو يتم َّلص من املساعي الرامية إىل حيازته.
ً

قديم إىل طريقتني لإلبقاء عىل القرب فيام يتع َّلق باملنطوق،
وهلذا جلأت البرشية ً
األوىل منهام هي ابتكار أساليب شفهية تستند إىل تقاليد تُدير الكالم املنطوق عىل
نحو أديب .فحقيقة الشعر ،عىل سبيل املثال ،تكمن يف إبداع إبقاء القرب ،والقصيدة
الغنائية تتيح لنا أن نعايش القرب عىل ذلك النحو الذي يتم فيه إبقاؤه يف الشكل
املوزون هلا .ولكن القصيدة ال تتالشى ألن الكلمة الشعرية ت ِ
ُوقف متا ًما زوال
أيضا َت ْبقى مكتوبة .وبذلك تظهر الطريقة الثانية لإلبقاء عىل القرب،
الزمان ،بل ألهنا ً
واملتمثلة باخرتاع الكتابة الذي يتيح لنا أن نعايش القرب عىل نحو يتم فيه إبقاؤه يف
الشكل املكتوب لألدب ومن خالله(.)4
وجيب هنا التمييز بني األسلوب الشفهي وأسلوب الكالم املحكي؛ لِا هلذا

التمييز من عالقة بظهور الكتابة؛ إذ ُيشري هذا األخري إىل االستعامل العادي للكالم،
البعيد إىل حدٍّ ما عن اللسان املكتوب يف حالة التخاطب .أما األسلوب الشفهي فهو
يستند إىل تقاليد تُدير الكالم املنطوق عىل نحو شعائري ُم َّ
هذب ،فهو نوع أديب بحق،
حيفظ رصوح الثقافة لكن دون ترك أثر مكتوب .ويبدو أن ظهور الكتابة مرتبط هبذا
األسلوب وتابع له ،وربام كان ذلك يف حلظة َش َعر فيها اإلنسان بأن هنالك شي ًئا مما
يقوله يستحق التسجيل ويستحق عناء االحتفاظ به .ويتع َّلق األمر هنا يف احلقيقة
ربر ابتداع مصطلح (األسلوب الشفهي) الذي أصبح مواز ًيا
بتقليد ثقايف يبدو أنه ُي ِّ
ملصطلح (الكتابة األدبية)(.)5
فاألسلوب الشفهي  -أو (اللغة األدبية) كام يف اصطالح سوسري  -ي ِ
كسب
ُ
الكتابة مزيدً ا من تلك القيمة التي هي غري جديرة هبا .فللغة معامجها و ُكتُبها النحوية،
والتعليم يف املدارس إنام يكون باإلحالة إىل ال ُكتُب وبواسطة ال ُكتُب .وهكذا يكون
َّ
تتجل عليها اللغة قانون ُين ِّظمها ،وما هذا القانون يف حد ذاته سوى
للصورة التي
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جمموعة من السنن املكتوبة اخلاضعة يف االستعامل لقواعد صارمة ،هي قواعد
الرسم .وهلذا السبب تراهم ُينزلون الكتابة املنزلة األوىل من حيث األمهية ،فيغيب
عنهم يف هناية األمر أن اإلنسان يتع َّلم الكالم قبل أن يتع َّلم الكتابة ،فيعكسون اآلية
عكسا(.)6
ً

ً
كبريا؛ مشكل النزاع الذي ينشب بينها وبني
ومن هنا تطرح اللغة األدبية
مشكل ً
لغة التخاطب اليومي ،وعىل األلسني أن يفحص العالقات املتبادلة بينهام؛ إذ ليست
كل مستويات استعامل اللغة تتساوى يف َقدْ ر ثباهتا وتغريها ،فالتطور غري املنقطع
كثريا ما حيجبه عنَّا ما يوليه الناس من عناية باللغة األدبية .فاللغة األدبية -وهي نتاج
ً
الثقافة  -ترتاكب عىل اللغة العادية ،وتكون خاضعة من حيث وجودها لظروف
خارجية ومالبسات مغايرة ،تتمكَّن من خالهلا أن تفصل جمال وجودها عن املجال
تتكون ،عىل
الطبيعي؛ أي جمال لغة التخاطب اليومي .ثم تظل اللغة األدبية ،بعد أن َّ
َقدْ ر كبري من الثبات واالستقرار بوجه عام ،ويكون من شأهنا أن تنزع إىل أن تبقى هي
ً
وفضل عن ذلك فإن خضوعها للكتابة يو ِّفر هلا ضامنات خاصة تضمن
تتغي،
هي ال َّ
بقاءها عىل حال ال تتغري .وقد زعم بعض العلامء أن غياب (احلرف) و(األدب) من
شأهنام أن يرتكا لغة التخاطب اليومي يف حالة تق ُّلب دائمة ،وهي أشبه ما تكون بتلك
التي تعاين منها اللهجات عديمة الشكل لشعوب أمريكا البدائية ،مما جيعل دراستها
عديمة الفائدة لعلم االشتقاق ،وال ترتك يف الذهن سوى ومضات غامضة ،ويف
معظم األحيان خاطئة(.)7

ويف حقيقة األمر إن وجود الكتابة ال يمنع من تَق ُّلب اللغة بقدر ما يمنع من أن
متيض اللغة يف سريورهتا الطبيعية ،فالكتابة تُب ِّطئ من عملية اشتقاق مفردات جديدة
حتتاجها األلسن ،وهي بذلك تكون قوى مضادة تُع ِّطل من والدة تركيبات متطورة
للمفردات ،ويف مثل هذه الوالدة  -عىل بعض تعقيداهتا ِ -غنًى لعلم االشتقاق .ويقع
أرص أصحاهبا
جانب من اللوم هلذا االجتاه عىل عاتق مناهج التعليم التقليدية ،فقد َّ
عىل قولبة اللغة وف ًقا الستعامل مشاهري الكتاب يف العامل القديم ،وهي االستعامالت
جتسدت يف أعامل مكتوبة فحسب .وقد بدأ هذا االجتاه منذ زمن بعيد يصل
التي َّ
إىل القرن الثاين قبل امليالد ،حني اختذ ُكتَّاب القرن اخلامس من علامء اإلسكندرية
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اليونانيني نامذج حيتذوهنا يف كتاباهتم ،واستمر هذا االعتقاد يف تفوق اللغة املكتوبة
ملا يزيد عىل األلفي عام ،حتى أصبح عاملنا الذي ُيدار بوسائل الكتابة والتدوين عا ًملا
أدب ًيا إىل درجة كبرية تقري ًبا(.)8

وإذن فليست اللغة األدبية  -وهي شكل اصطناعي من أشكال اللغة  -هي التي
مقياسا عىل مدى قابلية اللغات الطبيعية للتبدل والتغري .فالتمييز
من شأهنا أن تكون
ً
التغي الطبيعي العضوي يف لسان من األلسن من أشكاله االصطناعية ،وهي
بني
ُّ
أشكال راجعة إىل عوامل خارجية ومن َث َّم غري عضوية ،هذا التمييز من الرضورة
بمكان إلعطاء صورة أوضح لتغري اللغة( .)9فاخلصائص املميزة للغات األدبية
تعكس ُّ
أساسا
تدخ ًل ثقاف ًيا ضد التغري الطبيعي للغة ،وإخضاع لغة ما للكتابة هو
ً
أداة لتشكيل اللغة ،ت ِ
ُظهر وتؤكد م ًعا دعوى االعرتاف بجدارة تنوع معني يف حد
ذاته ،والتي من دوهنا ال يمكن تطوير لغة إىل لغة مشرتكة(.)10

ُدرج فيه
ومهام يكن من أمر فإن ملصطلح الكتابة
معاين خمتلفة؛ إذ يمكن أن ت َ
َ
حل َجرية التي ت ِ
ُظهر مشاهد الصيد يف العرص احلجري القديم األعىل ،ولكن
النقوش ا َ
إذا ما تم االقتصار عىل املعنى الشائع ،وا ُملتع ِّلق بتقنية إعادة مت ُّثل الكالم بواسطة أثر
حامل قابل للحفظ ،فإنه يمكن هنا احلديث عن (اخرتاع) لكن باملعنى العام للكلمة،
َحدَ َ
ث مرة واحدة منذ آالف السنني ،ويف مكان واحد بني دجلة والفرات .فقد كانت
الكتابة ُمغامرة حاسمة هلذا القسم من البرشية الذي استفاد منها ،ويمكن مقابلة هذه
املغامرة بتلك املغامرة الضاربة يف القدم؛ أي باكتشاف النار(.)11

وإحدى أكثر املراحل إبدا ًعا يف تاريخ البرشية تقع إ َّبان قدوم العرص احلجري
احلديث ،وهو العرص املسؤول عن الزراعة وتدجني احليوانات إضافة إىل تقنيات
أخرى .وللتوصل إىل هذا املنجز احلضاري كان ال ُبدَّ آلالف من السنني قامت فيها
مجاعات برشية من خالل التجربة واملالحظة بنقل ثمرات أفكارها هبمة وعزيمة
مستمرتني ،ويف وقت مل تكن الكتابة فيه معروفة بعد .وعندما ظهرت الكتابة بني
األلفيتني الرابعة والثالثة قبل امليالدَّ ،
لتحض البرشية،
ش ًطا
ُّ
فإن ظهورها مل يكن َ ْ
وإنام كان نتيجة من نتائج َمدَ ن َّيتها .وإذا كانت البرشية قد َخ َطت يف العرص احلجري
أثرا يف مجود
احلديث خطوات عمالقة بدون معرفة الكتابة ،فإن لظهور الكتابة ً
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ً
طويل ،فعاشت البرشية منذ اخرتاع الكتابة وحتى بزوغ فجر
احلضارة التارخيية زمنًا
العلم احلديث مخسة آالف سنة ،تق َّلبت فيها املعارف أكثر مما تزايدت.

شط الوجود اإلنساين ،وهذه
وقد حتَّم ظهور الكتابة تغريات عميقة يف َ ْ
التحوالت كانت من طبيعة فكرية؛ فامتالك الكتابة ُيضاعف قدرة بني اإلنسان عىل
تثبيت معارفهم ،وينظر إليها بكوهنا ذاكرة اصطناعية ينبغي أن تقرتن تنميتها بوعي
أفضل باملايض ،وبكفاءة أكرب يف تنظيم احلارض واملستقبل .ويرغب اليوم كثري من
ً
عامل أساس ًيا يف تقسيم الشعوب إىل فئتني :شعوب تعرف
العلامء بجعل الكتابة
الكتابة وأخرى جتهلها .فاألوىل قادرة عىل مراكمة املكتسبات القديمة ،والتقدُّ م
برسعة أكثر فأكثر إىل اهلدف الذي اخت َّطته لنفسها .بينام األخرى وهي عاجزة عن
دائم
حفظ ماض أبعد مما تكفي ذاكرة فردية لتثبيته ،ستظل حبيسة تاريخ متغري يعوزه ً
األصل والوعي ا ُملستدام باملرشوع(.)12

ومع الكتابة بدأ اجلنس البرشي يتمتَّع بوسيلة صارمة طويلة األمد لتثبيت
الكالم ،واإلبقاء عىل تاريخ ُمهدَّ د بالنسيان ،فقبل الكتابة مل تكن الذاكرة اجلمعية
عن طريق وسيلة التناقل الشفهي العريقة القدم بمنأى عن الوقوع يف أعامق النسيان.
للمفارقة!  -مل تكن الذاكرة الفردية بمنأى عن الضياع ،فظهور
وبعد الكتابة  -ويا ُ
الكتابة أسهم يف ضعف ملكة الذاكرة بشكل كبري ،وانتشارها مسؤول عن فقدان
الذاكرة الرهيب ،حيث جعلت ذاكرتنا بليدة حتى يكاد املرء يعجز عن تذكُّر أسامء
قربني ،إننا بكل بساطة نعاين من تر ِّدي ملكة أصبحت مع ُن ُظم الكتابة
أصدقائه ا ُمل َّ
وتقنيات التسجيل غري ُم ْ ِدية(.)13

وعىل عكس الكالم الذي هو جزء من اجلهاز اإلنساين األسايس ،فإن الكتابة أداة
آثارا يف الوسط الذي تُعطي له ً
شكل ،فمن خالل الكتابة
ثقافية يرتك استعامهلا املعتاد ً
جع ًيا وعن طريق
نتجا َ ْ
زود الوسط الطبيعي للغة بعنرص ثقايف ،واللغات بوصفها ُم ً
ُي َّ
توافر معيار مقنن وموضوعي بقدر اإلمكان ،أصبحت صناعية بإعطائها صورة
مكتوبة( .)14وهكذا فإنه من الطبيعي أن يتك َّلم املرء ،وليست كذلك هي الكتابة؛
ذلك أن استعامهلا شأن ثقايف ،فالوحيدون الذين ُيسنون الكتابة هم أولئك الذين
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ُأخضعوا لتثقيف ُن ِّفذ بانتباه يف املدارس أو ضمن العائالت ،وتَع ُّلم الكتابة ال يزال
يطرح مشكالت مل َيتو َّقف الرتبويون عن السعي يف طلب حلول هلا .وخالف ذلك
(الكالم املنطوق) ،فنحن مل ننظر مطل ًقا حتى يومنا هذا يف ْ
أن نضبط مناهج خاصة
كي نكتسب مت ُّلكًا للسان املنطوق ،ومت ُّلك املرء للكالم املنطوق ال يعني أن يكتسب
عي،
مت ُّلكًا للغة ،وإنام مت ُّلكًا للسان خمصوص هو أداة التواصل ُملتَّحد اجتامعي ُم َّ
ونحن عىل اقتناع بأنه حيصل من تلقاء نفسه ،والدليل هو أن كل الناس يتكلمون(.)15

فهنالك إذن َّأولية ممنوحة للكالم ،فاألطفال َيتع َّلمون الكالم قبل تع ُّلمهم
الكتابة ،وهنالك ماليني الناس َيتك َّلمون من غري معرفتهم بالكتابة حتى يف الثقافات
الرفيعة .وال ُتتَّخذ مثل هذه الوقائع برهانًا عىل جمرد أسبقية واقعية أو حملية للكالم
أيضا برهانًا عىل أسبقية سائدة وشاملة .فالكالم عملية من
عىل الكتابة ،وإنام ُتتَّخذ ً
َشف متا ًما عن فكره
التواصل املبارش ،تتد َّفق فيه الكلامت وكأهنا عالمات عفوية ت ُّ
احلارض الذي يريد ُمستمعه الظفر به .أما الكتابة فتتألف من إشارات فيزيقية منفصلة
متا ًما عن الفكر الذي قد أنتجته ،وتؤ ِّدي دورها يف غياب املتكلم ،فتقرتب من فكره
بشكل غري أكيد ،كام تبدو إشاراهتا وكأهنا جمهولة املصدر بالكلية؛ أي مبتورة عن أي
متكلم أو مؤلف.
أيضا
ومن َث َّم فليست الكتابة جمرد أداة تقنية لتمثيل الكالم فحسب ،وإنام هي ً

تشويه للكالم ،وهذا احلكم عىل الكتابة قديم قدم الفلسفة نفسها ،ففي حماورة
ً
شكل لقي ًطا من أشكال التواصل؛ أي
(فيدروس) يشجب أفالطون الكتابة بعدِّ ها
مفصولة عن األب أو حلظة األصل ،ولذلك تُثري الكتابة كل أنواع إساءات الفهم
وضح للقارئ ما يدور يف ذهنه( .)16فالكالم املنطوق
بام أن املتكلم غري موجود كي ُي ِّ
وهو يقيم صلة بني إنسان وآخر أو حتى بني اإلنسان ونفسه هبذه الطريقة احلية،
يمكن له كذلك أن يتَّخذ الشكل الصارم للعالقات املكتوبة ،ويمكن فك مغاليق
هذه العالقات املكتوبة وقراءهتا وتوليدها بحسب قانون جديد للمعنى .فالشكل
املكتوب ثابت أما الوعي الذي يملكه املرء حياله فهو الذي يتغري ،فالشكل املكتوب
ال يفرض عليه معنى واحدً ا ،بل إنه يوحي له بمعان خمتلفة عرب أزمنة متعددة(.)17
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ُ .2سلطة الكتابة:

يربط بعض العلامء نشوء اللغة البرشية هبلوسات سمعية ،فالكلامت وهي تصدر
عن نصف الدماغ األيمن ،كان النصف األيرس من دماغ اإلنسان األول حيسبها قادمة
اختعت الكتابةُ ،سمعت اإلشارات املكتوبة
من مكان ما يف العامل اخلارجي .وحني ُ
عزوة إىل آهلة ناطقة ،ومل ُيدرك اإلنسان أن األصوات تصدر عن دواخله
كأصوات َم َّ
حتى بداية األلفية األوىل قبل امليالد( .)18وهذه نظرة قد يشوهبا يشء من األسطرة
واضحا للسلطة العالية التي حظي هبا شكل اللغة املكتوب
تصو ًرا
ً
إال أهنا تعطي ُّ
فيام مىض من عمر البرشية ،فالكتابة عىل النقيض من كوهنا ظل الكالم ،تستويل عىل
ُكنْه اللغة( ،)19فهي أشبه بنظام شمويل لديه ميول دائمة لفرض نوع من الوحدة عىل
كل مظاهر التنوع واالختالف لكيفيات اللغة املنطوقة .وقد سعى سوسري ألن يضع
أسبا ًبا علمية هلذه اهلالة من التبجيل التي ُتيط بالكتابة ،وأوجزها يف ما يأيت:
َّ 1 .1
األول بحاسة السمع التي
إن حتديد حرف واحد لكل صوت ارتبط لدى الواضع َّ
متيل إىل فرض نوع من الوحدة عىل النطق املتعدد للصوت الواحد ،ورأت يف
هذا التعدد اختال ًفا يف درجة النطق ال يف طبيعته ،وقد ظهر ذلك من خالل جتاوز
االختالفات اللفظية التي تبدو من شخص آلخر ورؤية تلك الوحدة التي تقف
خلفها ،وهذا ما أ َّدى إىل أن تسرتعي صورة الكلامت يف اخلط انتباهنا من حيث
هي يشء ثابت متني ،فهي أكثر قدرة من الصوت عىل تشخيص وحدة الكالم
عرب الزمان .ومهام يكن هذا الرابط سطح ًيا ومهام تكن الوحدة التي ُي ِّ
شخصها
اصطناعية حمضة ،فإن إدراكنا له أيرس من إدراكنا لذلك الرابط الطبيعي احلقيقي
شق عىل النحاة أن ُيعاجلوا بنجاح تلك
الوحيد الذي هو رابط الصوت ،فقد َّ
()20
املنطوقات اللغوية الوقتية قبل اخرتاع أجهزة تسجيل الصوت .

فهذه األجهزة تقوم بعكس ما تقوم به الكتابة ،فإذا كانت األخرية ت ِّ
ُشخص
وحدة الكالم ،فإن أجهزة تسجيل الصوت ال حتفظ سوى االختالف ،وال يمكن
اللسانيات املعارصة عدم االكرتاث بمثل هذا التطور الذي تشهده التقنيات
اليوم ،بل هي وجدت فيه فرصة لتتطور .فدراسة االختالف مل تكن غائبة عنها يف
حقيقة األمر ،وهي سبقت بكثري دخول األجهزة القادرة عىل تسجيل واستعادة
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رسعت من إيقاع
مالمح االختالف بأمانة كبرية ،إال أن أجهزة تسجيل الصوت َّ
احلركة التي كانت قد بدأت(.)21

وتُعدُّ تقنيات التسجيل احلديثة ،مع قدرهتا العالية عىل حفظ التنوع واالختالف
فالتوسع اجلغرايف،
أيضا يف وجه امليل إىل التغري والتعدد،
يف املنطوق ،وسيل ًة تقف ً
ُّ
الذي هو عامل من عوامل التعدد واالزدياد ،يزول أثره بعد اليوم بسبب تطور
تقنيات االتصال احلديثة .فاملذياع والتلفاز والفضائيات ووسائل التواصل
االجتامعي ...إلخ ال تسمح أبدً ا بجعل إنجليزية أمريكا وإنجليزية بريطانيا ،عىل
سبيل املثال ،لغتني خمتلفتني ،واحلال كذلك بالنسبة إىل فرنسية فرنسا وفرنسية
قائم برشوط الفصل اجلغرايف نفسها منذ ستة قرون
كيبيك .ولو كان هذا الوضع ً
أو يزيد جلرت األمور عىل هذه الشاكلة .فلئن كان ُمقدَّ ًرا أن تستمر اللغات يف
أمورا كثرية تدفع إىل
التغري والتعدد ويف أن حيل بعضها حمل بعض ،فإن هنالك ً
االعتقاد بأن حركة التعدد واالزدياد الكربى التي وسمت التاريخ اللساين العاملي
بميسمها منذ عرشات القرون قد أوقفتها ظروف تقنيات التواصل احلديثة(.)22

َّ 2 .2
إن عالقة اللغة بالرسم عالقة مرتاكبة ،فالكالم املنطوق من اللغة هو بحد ذاته
رسم ملا نراه ونعقله ،وهو أداة غري كاملة للقيام هبذه الوظيفة؛ ألنه يقع إزاء املرئي
أيضا ال يمكن أن َيتزل أحدمها اآلخر ،ف َع َب ًثا
يف عجز جيهد عب ًثا لتجاوزه ،وألنه ً
نقول ما نراه؛ ألن ما نراه ال يسكن أبدً ا فيام نقول ،وعب ًثا عملنا عىل أن نجعل
اآلخرين يرون بالصور واالستعارات واملقارنات ما نراه بأعيننا ،فاملكان الذي
تتألأل فيه ليس هو املكان الذي تراه األعني ،وإنام هو املكان الذي ُيدِّ ده تتابع
الرتاكيب اللغوية(.)23

وكذلك شأن الكتابة إزاء الكالم املنطوق ،فهي رسم ملا ننطقه بألسنتنا ،وهي
كذلك أداة غري كاملة للقيام بإظهار مجيع سامته ،ومع ذلك فإن ما ننطقه يسكن
ويت ََزل فيه إىل حد كبري؛ ألن التتابع النُّطقي الذي تظهر فيه األصوات
فيام نكتبه ُ
شبيه بالتتابع اخلطي الذي تظهر فيه احلروف ،سوى ما يتع َّلق بوجود فجوات
بيضاء يف التتابع الثاين تضع حدً ا لنهاية وحدة سابقة وبداية وحدة الحقة .وهكذا
تكون الكتابة يف رسمها للمنطوق أكثر دقة وأمانة من الكالم يف رسمه للعوامل
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مميزا للكتابة يف أداء وظيفتها ،فإن عدم
املرئية ،وما مل يتم اعتبار ذلك
نجاحا ً
ً
اعتباره يف الكالم املنطوق أوىل.

فالكتابة يف إطار العائلة الكربى لألنساق العالمية تنتمي إىل طبقة التوسيم
اخلطي ،وهي طبقة جتمع أنساق العالمات ذات السمة الدائمة التي هلا دعم
برصي ومكاين ،وتكمن الشارة املميزة للكتابة إزاء التوسيامت اخلطية األخرى
يف كوهنا تشري إىل وحدات لسانية ،وهي ال ختتلف فيام تُو ِّلده من انطباعات مرئية
عن التوسيامت اخلطية األخرى .فالكتابة األسطورية ،عىل سبيل املثالْ ،
وإن كان
التوسيم اخلطي فيها ال ُييل إىل وحدات اللسان إال أنه ُيشري إىل متثيالت ذهنية
معقدة أو إىل أشياء وحوادث واقعية ،ويف هذا اجلانب ال يوجد ما ُيم ِّيز الكتابة
األسطورية من الكتابة العادية ،فالتأشري املرئي سمة مشرتكة بينهام(.)24

وهكذا فإن تبجيل الكتابة ،كام يرى سوسري ،عائد إىل كون االنطباعات املرئية
أوضح وأبقى لدى معظم الناس من االنطباعات الصوتية؛ لذلك ترى تعلقهم
باالنطباعات املرئية أشد وأقوى ،وهو ما يفيض بالصورة املكتوبة إىل أن تفرض
نفسها عىل حساب الصوت .فالصورة املكتوبة ،بوصفها جانب اللغة الذي يمكن
ُؤسس ُن ُظم
رؤيته ببساطة ،تُساعد عىل املحافظة اللغوية عىل نحو أسهل ،فحاملا ت َّ
الكتابة ،فإهنا تكون شديدة الثبات واملقاومة للتغيري(.)25

َّ 3 .3
تتغي،
إن اللغة تتطور بدون انقطاع ،وأما الكتابة فتنزع إىل الثبات عىل حاهلا ال َّ
فالكتابة ا ُملتَّبِعة للقواعد يف صورهتا اخلطية الثابتة بمساعدة األشكال الورقية
أقل خضو ًعا للتعديالت احلاصلة يف اجلانب الزماين واملكاين ،وهلذا فإن اللغة
املكتوبة تبدو أكثر حمافظة من األخرى املنطوقةُ ،
وت ِّثل ثباتًا ال تعرفه هذه
األخرية ،فأي فرد يسمح لنفسه يف سهولة تامة بارتكاب خطأ جتاوز القواعد
النحوية أو استخدام األلفاظ العامية عند احلديث ،بينام ال يسمح بذلك يف اللغة
املكتوبة(.)26

فالكتابة هي عامل استقرار للغة ،وقد يكون اجلهل الكبري هبا سب ًبا يزيد من
التغريات الصوتية ويزيد من إيقاعها ،فقد عرفت أوروبا َأهم التغريات يف
العصور الوسطى ،قبل ظهور الطباعة ،ويف عرص كانت فيه أعداد األُميني
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()27
ْجر عن ذلك أن الصورة املكتوبة تصبح يف النهاية غري مطابقة ملا
كبرية  .و َين ُّ
وكلم َع ُظم البون بني اخلط وما ينبغي أن ُيم ِّثله بالنطق من أصوات
هي عليهَّ ،
ِ
قويت نزعة بعضهم إىل اختاذ الكتابة عام ًدا .فعىل الرغم من أنه كلام ُوجد بون أو
عسريا إال
اختالف بني اللغة وقواعد رسمها فإن حسم اجلدال يف ذلك قد يكون
ً
عىل األلسنيني ،لكن َّملا مل يكن لأللسنيني حق يف إبداء الرأي يف موضوع الرسم
اإلمالئي حتتَّم تغ ُّلب الصورة املكتوبة عىل الصورة املسموعة(.)28

ولذلك نجد النحاة ُيغالون يف لفت األنظار إىل الصيغة املكتوبة ،وهذا ما دعاهم
إىل أن يقفوا جتاه اللغة وقوفهم أمام شكل قد ت ََّم وضعه بصورة هنائية ،ويعرض
ً
إغفال لطبيعة اللغة
بدوره بصفة ثابتة ودائمة الشكل نفسه .غري أن يف هذه النظرة
التي ما تزال يف طور سريورهتا ،وداخل السريورة ال يمكن للغة أن تعكس نفسها
ً
ربرها
ودائم ،ولذلك ال حيق لنا عَدَّ ها
شي ًئا ثابتًا
شكل ثابتًا ،ولعادة النحاة هذه ما ُي ِّ
ً
من الوجهة النفسية إال أن هلا عواقب وخيمة جدً ا(.)29

وقد يزداد البون ُبعدً ا بني اهليئة املسموعة والصورة املكتوبة بحيث تُعدُّ كل
واحدة منهام لغة ،ويظهر ذلك لدى سوسري يف نظام الكتابة اإليديوغرافية ،وهو
نظام ُت َّثل فيه الكلمة بدليل خطي واحد ال يمت إىل األصوات التي يتكون منها
بأية صلة ،ويتصل ذلك الدليل بمجموع الكلمة ،ومن َث َّم فإنه يتصل  -عىل نحو
غري مبارش  -بالفكرة التي تعرب عنه .والكتابة الصينية هي املثال الذي يسوقونه عادة
هلذا النظام ،فالكتابة بالنسبة إىل الصينيني لغة ثانية ،ولذلك تراهم إذا ما وردت يف
كالمهم كلمتان هلام يف النطق صورة واحدة ،فإهنم أحيانًا يلجؤون إىل الكلمة املكتوبة
لتُرتجم عن مقصدهم(.)30

ويبدو أن هذه األسباب التي دعت إىل تبجيل الصورة املكتوبة ُمتع ِّلقة بذلك
احلجاب الذي تُقيمه الكتابة بيننا وبني رؤية اللغة يف حيويتها ،فذلك احلجاب
يمنعنا من رؤية اللغة كام هي يف وضعها الطبيعي متغري ًة ومتو ِّثب ًة باستمرار .ففي
السبل ً
بدل من العناء الذي
هذا االستسالم خلداع الكتابة إ ًذا ركون إىل ما هو أيرس ُّ
جيده الباحث يف مطاردة يشء ال يثبت ،وهو كذلك افتتان بالثوب غري العادي الذي
تلبسه اللغة وتتنكَّر فيه ،فقد شاءت العادة أن ُت ِّوه الكتابة عىل االنتباه بفرض حالة
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التغي املستمرة
من الثبات عىل عنارص اللغة ،ال نعود معها قادرين عىل متابعة حركة ُّ
هلا(.)31

فكثرية هي اللغات احلديثة ،ال سيام اإلنجليزية والفرنسية ،التي ال تزال تلبس
قديم وتتنكَّر بنظام أبجدي يرتكز عىل لفظ قديم جدً ا ،فهذا النظام األبجدي
ثو ًبا ً
خيفي الكثري من التغريات الصوتية والفونولوجية التي حدثتْ .
وإن كان املرء عىل
سبيل الفرض ُمتض ِّل ًعا بالقدر الكايف من اإلنجليزية أو الفرنسية ،فلن جيد صعوبة
يف فهم مؤلفات شكسبري أو فولتري عند قراءهتا ،أما عندما ُيتاح له أن يسمعها من
ال ُكتَّاب الذين أ َّلفوها ،فسيجد أن هذه املؤلفات عسرية عىل الفهم .فالباحثون
والعلامء الثقات مل يتمكنوا من الوصول إىل فهم أفضل للعالقة بني اللغات املكتوبة
واملنطوقة من جهة واللغات املعيارية وغري املعيارية من جهة أخرى إال بعد أن قاموا
ُسمى اآلن
ببحوث مستفيضة خالل القرن التاسع عرش؛ أي يف تلك الفرتة التي ت َّ
بالفرتة الكالسيكية للسانيات التارخيية التي بدأت يف سنة  1820واستمرت حتى
سنة .)32(1870

وطغيان احلرف املكتوب ال يقف عند حد فرض حالة من الثبات الومهي عىل
اللغة ،بل إن له ً
معاكسا ملا سبق ،فهو من شدة ما يفرض نفسه عىل اجلمهور
عمل آخر
ً
وحيورها
حتويرا ،وهذا ال حيدث إال يف األلسن الضاربة يف األدبية(،)33
يؤثر يف اللغة ِّ
ً
كالعربية الفصيحة ،عىل سبيل املثال ،حيث للوثيقة املكتوبة شأن عظيم ،ففي هذه
احلال قد يصل األمر بالصورة املكتوبة إىل التسبب يف حدوث كيفيات يف النطق
فاسدة ،كام نجده اليوم يف نطق كلمت َْي( :مائة) و(عمرو) ،فقد ُوجدت (األلف)
يف الكلمة األوىل و(الواو) يف الكلمة الثانية كعالمات خطية ذات قيمة صوتية غري
مبارشة ،وقد ُغ ِفل عن ذلك وأصبح كثري من الناطقني بالعربية يظهرون نطق كل
حرف من حروفهام املكتوبة.

ويف احلقيقة ال تُشكِّل مثل هذه الكلامت عائ ًقا يف نطق العربية ويف قراءة نصوصها،
فهي كلامت معدودة ليس هلا أثر ُيذكَر .إضافة إىل أنه عندما يتم ختصيص حرف لكل
صوت من أصوات الكالم املنطوق السم معني ،فإننا عندئذ إذا أضفنا أو حذفنا أو
وضعنا حر ًفا يف غري موضعه ،فإن االسم الذي ُيكتَبْ ،
وإن خالف الشكل املنطوق،
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فإنه يبقى هو هو ،ولن يصبح شي ًئا آخر غري هذا االسم ،وهذا ما ينطبق عىل كل ما

كمي،
هو كيفي أو عىل أي يشء ُيقدَّ م من خالل صورة .وبخالف ذلك كل ما هو ِّ

فاألعداد ينبغي أن تكون متا ًما هي ما هي عليه ،أو ال تكون البتة ،فالعدد (عرشة)،

عىل سبيل املثال ،يصبح يف احلال غري العرشة إذا ما زدت عليه وحدة أو طرحتها منه،
وهكذا بالنسبة إىل أي عدد آخر(.)34

ومن املحتمل أن هذه التحريفات ستتكاثر عرب الزمن ،وأن نطق الناس باحلروف

الزائدة يف اخلط سيتزايد ،وهو االختالط بعينه ،فلهذه التحريفات وجود حقيقي يف
اللغة إال أهنا ليست تغريات ناجتة عن عمل اللغة الطبيعي ،بل ا ُملتس ِّبب فيها عامل ال
يمت إىل اللغة بصلة ،وقد َ ْتدث بأوهى سبب( .)35ففي القرن الثامن عرش بأسكتلندا

كانت كلمة :غضب ( )wrathترت َّدد بشكل متواصل عىل منابر الوعظ ،حيث إن
الشخص املعني بطباعة ِ
العظات عندما كان يستنفد خزينته من حرف ( )wكان ُيرب
حرفً )v( :
بدل منه(.)36
عىل استخدام َ ْ

خاصا
قسم ً
ويتعي عىل األلسني ،كام يرى سوسري ،أن ُيفرد ملثل هذه احلاالت ً
َّ
يفحصها فيه؛ ذلك أهنا ُت ِّثل حاالت مسخ ،فوضع عالمات متييزية لبعض الكلامت

يف مرحلة ما من مراحل عمر كتابة إحدى اللغات وبقاؤها بعد ذلك ،من شأنه أن
صورا مفجعة يف التل ُّفظ ،فمن البدهيي أن مثل هذا اإلجراء ،لشدة احلرص فيه
خيلق
ً

وسيشوش عىل القارئ أمره ،وقد ال
عىل الدقة ،سيعمي ما كان يقصد إىل إيضاحه،
ِّ
نجد فيه من الفوائد ما يكفي لتاليف مثل هذه النقائص(.)37
 .3الكتابة بوصفها التحليل األول للغة:

إن النُّ ُظم التي تَدْ رس اللغات مع أهنا مستقلة إىل حد كبري عن الوسط الذي
تنشأ فيه اللغة ،إال أهنا جيب أن ال ت ِ
ُباش مادهتا اللغوية إال ضمن وسطها الصويت،
وهو الوسط الرئيس الذي تنمو فيه اللغة ،ونتيجة لذلك فإن دراسة الصوت أهم
بكثري من دراسة الكتابة أو دراسة اإليامءة أو دراسة أي وسط آخر نتومهه للغة،
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ً
حمتمل .فليس الصوت بحد ذاته وال حتى
سواء أكان هذا الوسط وس ًطا حقيق ًيا أم

النطاق الكامل للصوت هو املهم بالنسبة إىل اللغوي ،بل إن ما حيظى باهتامم اللغوي
هي تلك األصوات التي تنتجها أعضاء النطق أو تلك التي هلا دور رئيس يف النُّ ُظم
اللغوية(.)38

فمثل هذه األصوات يدركها كل املتكلمني األصليني للغة معينة ،من غري استثناء

وعىل نحو مضبوط ،ويدركون كذلك اختالفاهتا الدقيقة جدً ا يف نطاق إنجازها
ِ
تدرب أو
وظيفة متييزية يف تلك اللغة .يف حني أن األجنبي ،بام يف ذلك ا ُملالحظ ا ُمل ِّ

تخصص ،غال ًبا ما يواجه صعوبة بالغ ًة يف إدراك تلك االختالفات ،إذا مل
اللغوي ا ُمل ِّ

ُكون لغة من
ُنجز هذه الوظيفة التمييزية يف لغته األصلية .فالفونيامت املتنوعة التي ت ِّ
ت َ
اللغات فيها من االختالفات السمعية الصغرية والدقيقة جدً ا إىل حدّ أنه من الصعوبة

يف بعض األحيان ضبطها حتى بالوسائل احلساسة ،فاملتخصصون املحدثون يف حقل
األكوستيكية يندهشون بحرية إزاء اإلمكانية التي ت ِ
ُدرك هبا األُذن البرشية من غري

صعوبة ذلك التنوع الضخم يف أصوات لغة معينة ،بحيث إن هذه األصوات تكون
وتنوعاهتا غري مدركة حس ًيا .والفونيامت كذلك ليس هلا يف ذاهتا معان
كثرية جدً اُّ ،

حمددة خاصة ،فام ندركه يف لغة حمكية ليس أصواتًا خمتلفة يف ذاهتا ،وإنام استعامالت
عبت عنها اللغة؛ أي إهنا اختالفات مع أهنا يف ذاهتا من غري معنى ،تُستَعمل
خمتلفة َّ

لتمييز كيان من بني كيانات أخرى يف مستوى أعىل (املورفيامت ،الكلامت)(.)39

وهلذا فاللغة كام يرى سوسري ال تبدو للدارس ،وبالذات من غري الناطقني هبا،
يف صورة جمموعة من الدالئل املعينة احلدود سل ًفا ،إنام هي كتلة صوتية غري واضحة

املعامل ،تنفلت يف أغلب األحيان عن املالحظة ،وال يمكن أن نقف فيها عىل عنارص

بأعياهنا إال عن طريق االنتباه والعادة( .)40والذي يضع حدً ا لسلسلة من األصوات،

وجيعلنا نعرف ونحن ننتقل عىل طول السلسلة أننا انتهينا من كلمة وبدأنا بأخرى هو
االنتقال من مفهوم إىل آخر ،فاجلملة املنطوقة مهام تكن بسيطة كجملةthe boy( :

 )kicked the ballليس فيها مؤرش عند هناية كل كلمة وبداية األخرى ،وما ُيشري
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إىل الفجوة بني الكلامت هو االنتقال من مفهوم إىل آخر ،فالفونيامت التي تشتمل

عليها ( )boyترتبط بمفهوم معني ،والفونيامت املتتابعة يف ( )kickedترتبط بمفهوم

آخر ،يف حني أن مثل )boyk( :أو( )ickedال ترتبطان بأي مفهوم(.)41

ِ
فاملالحظ قد يستطيع أن يؤكد أن ما قيل يف كالم ما ُيؤ ِّلف سلسلة صوتية ممكنة
ٍ
حتديد
ومقبولة ،ولكنه إذا ما أراد أن يم ِّيز هذا الكالم ،فإن العملية ليست ُم َّرد
بعضا ،فمثل هذا
لألصوات واحدً ا تلو اآلخر ،وبعد ذلك يكون وضعها مع بعضها ً

التصور البسيط غري واقعي متا ًما لعدة أسباب:
ُّ

1 .1إن رسعة الكالم جتعل من املستحيل فيزيائ ًيا حتديد كل صوت بمفرده،
فاإلنسان بمقدوره أن ُيدِّ د أقل من عرشة أصوات منفصلة يف الثانية ،يف
حني أن إصدار الكالم يتضمن ضعف هذا الرقم.

2 .2وعىل الرغم من التقدُّ م احلاصل يف الوسائل اإللكرتونية ،فإهنا ما زالت
تُقدِّ م صورة ومهية ليشء (الكالم) هو بطبيعته ومهي ،فتحديد األصوات
واضحا ومتناه ًيا غري ممكن؛ ألنه ليس هلا صفات ثابتة ،وذلك لكوهنا
حتديدً ا
ً
تتداخل بطريقتني :فمن الناحية األوىل ال يوجد فصل واضح بني األصوات
املتجاورة ،ومن الناحية األخرى ال يوجد حدٌّ ثابت وصارم بني األصوات
املتشاهبة سمع ًيا .فنحن نسمع الكالم عىل هيئة سلسلة من الكلامت املعزولة،
لكن احلدود بني الكلامت ال يمكن سامعها ،وسبب ذلك أن الكلمة يف املوجة
الصوتية الكالمية تدخل يف الكلمة التي تليها من غري إشعار هبذا الدخول؛ إذ
ال يوجد وقفات صغرية بني الكلامت امللفوظة تُشبه تلك الفراغات البيضاء
التي نجدها بني الكلامت املكتوبة ،فنحن نقوم ببساطة بتخيل حدود الكلمة
حني نصل إىل حافة قطعة صوت معينة تتوافق مع مدخل معني يف معجمنا
العقيل .ويظهر هذا بوضوح حني نستمع إىل كالم بلغة أجنبية؛ إذ ال يمكن
أن نعرف يف تلك احلال أين تنتهي كلمة ما؟ وأين تبدأ الكلمة التي تليها؟
كام َيتَّضح عدم وجود احلدود يف سالسل الكلامت التي تستخدم (اجلناس)،
كون منها كلامت بطريقني خمتلفني(.)42
ويمكن أن ُي َّ
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3 .3إن األصوات ال تتغري من متكلم آلخر فحسب ،بل تتغري لدى املتكلم نفسه
الذي ُيبدِّ ل كالمه بشكل غري وا ٍع يف أغلب األحيان ،وبام يتناسب وطبيعة
املقام ،أو احلالة النفسية التي يتك َّلم هبا(.)43

فاالختالفات اهلائلة يف التنوعات النُّطقية مل حتل دون تواصل أفراد اجلامعة
اللسانية الواحدة وتفامههم ،وما ذلك إال لوجود ثوابت ال ختتلف ،ووجود الكتابة
يف مبدئها كان ً
حتليل لسان ًيا للغة ،يتناغم مع نظرة العلم األوىل التي كانت ترى كل
وحدً ا وثابتًا يف الكون .واللغة كام يرى (هرياقليطس) هي اليشء األكثر ثباتًا يف
يشء ُم َّ
عامل دائم التغري ،ومن َث َّم فإن هذه النظرة ال تُلقي ً
بال ألعراض التعدد واالختالف.
والكتابة هي شكل العثور عىل الثابت الالمتغري الذي يكمن وراء التد ُّفق واجلريان
املتغري باستمرار للكالم املنطوق ،فال يوجد شخصان يتكلامن بشكل متامثل متا ًما،
وقد ينطبق ذلك باألحرى عىل عدم متاثل نطق الشخص الواحد يف أوقات خمتلفة،
وكل ما ننطق به يميض وال يشء يبقى ،وال يمكننا أن نُعيد نطق العبارة نفسها مرتني
من غري أن يكون هنالك اختالف؛ ذلك أن هنالك كيفيات أخرى وأخرى ال تكف
عن الظهور والتعدد.

والكتابة بوصفها ً
حتليل َّأول ًيا للغة ارتبطت بتلك الرؤية التي غضت الطرف عن
التوحد؛ الحتوائه أو إلدراجه يف شمولية
تعدد املنطوق واختالفه ،وسايرت إغراء
ُّ
وحد فيه ،فالتم ُّعن البعيد يف اختالف املنطوق ُيطلعنا عىل
ما ،ورأت ما هو ثابت و ُم َّ
مزيد من الوحدة التي ترتاءى خلفه .والكتابة بوصفها ً
حتليل لسان ًيا بدرجات وعي
حاسم للبحث النحوي بكل تأكيد ،فاستعامل دليل
متفاوتة ،هي التي أعطت َد ْف ًعا
ً
لغوي واحد لتدوين تلك التنوعات ا َملنَاطق َّية والفردية التي ال حرص هلا حلرف مثل
(اجليم) أو (القاف) أو (الكاف) يدفعنا بالرضورة إىل وعي مدهش بوجود ثوابت
ال تتغري.
فاللسانيات ُولِدت من الوعي بالثوابت ،وما هي اللسانيات إذا مل تكن البحث
عن الثوابت يف جمال األصوات كام يف جمال املعجمية والنحو؟ فاللسانيات هي العلم
الوحيد مع الرياضيات التي متتلك نواة نظرية ثابتة عىل املدى الطويل ،فباإلمكان
إرجاع التقابل بني (االسم) و(الفعل) ،عىل سبيل املثال ،إىل أفالطون وأرسطو،
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والواقع أن هذه النواة الثابتة ظهرت عىل ما يبدو بطريقة مستقلة يف تقاليد خمتلفة يف
اليونان واهلند ولدى العرب ،من غري أن يكون هنالك عالقة تأثر وتأثري(.)44

والعمل ا ُمل ِهم ال ُيصبح موضوع دراسة علمية إال بالقيام بنوع من التشييء ُيشبه
ترسيخ احلديث بكتابته ،فلدى الغرب وجهة نظر تقول :إن أول خطوة تسمح بمعرفة
يشء ما هي معرفة كتابة اسمه( ،)45فالكتابة هي الطريقة الفريدة التي بواسطتها
نتعرف إىل
جيعل اإلنسان نفسه عىل ُألفة بالكالم املنطوق ،فالكتابة تتيح لنا أن َّ
كالمنا ونألفه؛ لكوهنا تُعدُّ وسيلة توضيح ُم ْثىل لوحدات اللغة وعنارصها .وعملية
التعرف إىل يشء ما يكون قد
التعرف هذه تتأسس عىل أن كل فعل َأ َّول من أفعال ُّ
ُّ
حترر بالفعل من إدراكنا العارض لذلك اليشء .ففعل التعرف الذي تُقيمه الكتابة
َّ
دائم أننا قد أصبحنا نعرف لغتنا عىل نحو أوضح مما كان يف
للكالم املنطوق يعني ً
استطاعتنا لو اقترصنا عىل اجلانب املنطوق منها ،فاملنطوق ال يعطي فرصة ْ
يتكرر
ألن َّ
التعرف إليه ،وهكذا يقوم الشكل املكتوب باستخالص الدائم من
للمرة الثانية ليتم ُّ
العابر .والوظيفة األساسية للكتابة بوجه عام هي أن ُت ِّقق هذا الرشط الذي جعل
منها وض ًعا مثال ًيا للسان الذي تُشكِّله ،وهو رشط مل توافق عليه اللسانيات احلديثة؛
لكون العملية اللغوية ال تقوم إال عىل العابر وال يوجد فيها ما هو دائم ،فهي عملية
متغرية باستمرار(.)46
وقد اصطنعت الكتابة رسم حدود ومعامل واضحة بني عنارص اللغة ،ولئن كانت
الكتابة يف حدِّ ذاهتا ال متت إىل نظام اللغة الداخيل بصلة ،فإنه يستحيل علينا أن
ِ
ُصور هبا اللغة عىل الدوامْ ،
وإن نحن خت َّيلنا
نُسقط من حسابنا هذه الطريقة التي ن ِّ
انتفاء الكتابة فإن من ُي َرم هكذا من هذه الصورة املحسوسة يوشك أن ال ُيدْ رك من
اللغة شي ًئا بعدئذ سوى كتلة ال معامل هلا ،ال يدري ما عسى أن يصنع هبا ،فيكون ،كام
يقول سوسري ،شأنه شأن متع ِّلم السباحة ُي َّرد من حزام النجاة.
فنحن ،كام يذهب سوسري ،نلجأ يف كل حني وآونة ،حتى يف لغتنا األوىل ،إىل
الوثائق املكتوبة ،وإذا ما تع َّلق األمر بلسان َيتك َّلمه الناس يف مكان بعيد عنَّا بعض
وإحلاحا ،ومن باب َأ ْوىل
ال ُبعد ،فإن اللجوء إىل الشواهد املكتوبة يصبح أكثر رضورة
ً
وأحرى أن يكون ذلك رضور ًيا بالنسبة إىل األلسن التي انقرضت .ولو أردنا أن
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تسكين اللغة( :إشكاالت المنطوق والمكتوب في اللسانيات الحديثة)

َتتَوافر لنا يف مجيع احلاالت وثائق مبارشة لكان ينبغي أن يكون الناس قد قاموا منذ
أقدم العصور بام نقوم به اليوم؛ أي بجمع نامذج من التسجيالت الصوتية عن مجيع
لغات العامل ،وحتى يف هذه الصورة فإنه يتحتم اللجوء إىل الكتابة كي ن ِ
ُطلع القراء
ً
عىل النصوص املحفوظة املسجلة
تسجيل صوت ًيا .وهلذا ولئن كانت الكتابة يف حدِّ
نج ًزا ثقاف ًيا ليس له صلة بالنظام الذايت للغة ،إال أنه يستحيل علينا أن نتجاوز
ذاهتا ُم َ
هذه الطريقة التي نُم ِّثل هبا كالمنا املنطوق عىل الدوام ،ومن هنا  -كام يؤكد سوسري
 تكمن رضورة معرفة فائدة الكتابة وعيوهبا وخماطرها(.)47 .4تمايز المنطوق من المكتوب:

يقتيض حتديد اللغة لدى سوسري أن نطرح جان ًبا كل ما هو غريب عن جهازها
العضوي وعن نظامها ،ولتوضيح ذلك عمد سوسري إىل استعامل مصطلح
(اللسانيات اخلارجية) ليضع حتته كل ما هو بعيد عن نظام اللغة ،واألمر خيتلف
بالنسبة إىل (اللسانيات الداخلية) التي ترى يف اللغة نظا ًما ال يعرف سوى نسقه
اخلاص .وسوسري يف حديثه عن اللسانيات اخلارجية ال ينكر اشتامهلا عىل أشياء
ذات أمهية عادة ما حترض يف الذهن عند دراسة الكالم ،ومن هذه األشياء عالقة
اللغة بالعلوم األخرى وجماالت احلياة املختلفة ،وكذلك عالقة حامليها بتارخيهم
وثقافتهم بام يف ذلك األدب وغريه.

دائم صالت
وما ُيطلق عليه سوسري عبارة( :اللسانيات اخلارجية) له ً
باإلثنولوجيا (علم األجناس البرشية) بدرجة أوىل ،فجميع النقاط التي بواسطتها
تتصل اللسانيات هبذا العلم ،وهي مجيع العالقات التي يمكن أن توجد بني تاريخ
لغة من اللغات وجنس من األجناس البرشية أو حضارة من احلضارات .وهذان
التارخيان يتداخالن ويقيامن عالقات متبادلة؛ إذ عادة ما يكون ألخالق أمة من األمم
انعكاس يرتدُّ عىل لغتها ،ومن جهة أخرى فإن اللغة هي التي تضطلع إىل حد كبري
بأن جتعل من األمة أمة.
ويف مرتبة ثانية ُيشري سوسري إىل العالقات املوجودة بني اللغة والتاريخ السيايس،
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فإن لبعض الوقائع التارخيية الكربى من التأثريات ما ال حرص له يف عديد من الظواهر
اللغوية .فاالستعامر ،عىل سبيل املثال ،ينقل لسانًا من األلسن إىل أوساط خمتلفة،
وهو ما يؤدي إىل تغريات يف صلب ذلك اللسان .وليست السياسة الداخلية للدول
دون ذلك أمهية بالنسبة إىل حياة اللغات ،فإن بعض احلكومات مثل (سويرسا)
ترتيض وجود عدة ألسن يف تراهبا ،بينام نجد بلدانًا أخرى مثل (فرنسا) تسعى إىل
توحيد لغتها .ويفيض كل هذا إىل نقطة ثالثة ،وهي عالقات اللغة بمؤسسات شتى
كالصالونات والبالطات واملجامع اللغوية واملدارس ،فهذه املؤسسات بدورها
وأخريا فإن كل ما يتصل
مرتبطة بالتطور األديب يف لغة من اللغات ارتبا ًطا وثي ًقا.
ً
بانتشار اللغات جغراف ًيا أو بتعدد اللهجات يدخل يف اللسانيات اخلارجية ،وال شك
أن التمييز بني اللسانيات الداخلية واللسانيات اخلارجية يف هذه النقطة بالذات يبدو
أكثر مدعاة لالستغراب ،وذلك لشدة ارتباط الظاهرة اجلغرافية بوجود كل لغة،
ولكنها يف الواقع ال متس اجلهاز الداخيل من اللسان(.)48
فاللسانيات اخلارجية إذن تصف الروابط التي يمكن اللغة أن تُقيمها مع ما هو
خارجي عنها من خالل مراكمة معلومات عديدة ومتنوعة ،فهي تستطيع أن تراكم
جزئيات كثرية من غري أن تكون ُمق َّيدة بنسق ،ومن غري أن يكون هلا صلة بنواة اللغة
الداخلية .وهكذا فإن كال نطاقي اللسانيات الداخلية واخلارجية يتجاوران دون
منهجا غري اآلخر ،فاللسانيات اخلارجية تنطلق
واسطة ،فكل واحد منهام جيلب معه
ً
من نظرة شاملة يمكنها أن حتشد كميات ضخمة من التفصيالت من غري أن هتدف
إىل وضعها يف شبكة نظام ما .وعىل عكس ذلك اللسانيات الداخلية ،فهي ال تستعمل
أية خطة عشوائية ،وال جتيز سوى ما يتوافق مع نظام اللغة اخلاص(.)49

َف َبقاء لسان من األلسن ثابتًا ثبوتًا نسب ًيا يمكن أن يكون نا ًجتا عن عوامل خارجية
ال متت إىل اللغة بصلة ،مثل تأثري بالط أو مدرسة أو جممع لغوي أو نظام كتابة إلخ؛
فنظام الكتابة ،وهو موضوع دراستنا ،يفرض عىل اللغة ثباتًا يعود إىل ما يتميز به من
طابع رسمي عال ،ففي احلضارات كلها ،وألسباب ثقافية وإدارية ودينية ...إلخ
نموذجا يسري عىل هنجه ال ُكتَّاب ،وهؤالء يلزمون
َتكون قاعدة مكتوبة لتكون
ً
ت َّ
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فضلة (إقليمية
أنفسهم بام تقدَّ م ويلغون ما هلم من عادات شخصية أو اختيارات ُم َّ
رسخ يف عدد هائل من األفراد
أو فردية) .فتعليم املدارس ،عىل سبيل املثال ،قد َّ
استخدا ًما ثابتًا نسب ًيا ،يتعارض دو ًما وبصورة واضحة مع العادات الشفهية ،وقد
أمكن هلذا االستعامل الذي جاء وف ًقا للقواعد أن يامرس بدوره تأثريه عىل لغة
الكالم( .)50وهذه العوامل بدورها يساعدها التوازن االجتامعي والسيايس مساعدة
إجيابية(.)51

رتض أن ما ُيقال
فاستعامل الكتابة يعتمد عىل جانب كبري من الرسمية حيث ُيف َ
ُيشكِّل معلومات ،ويعني ذلك اعتبار أن اللغة تُستعمل للتعبري عن أفكار ،واللغة
يف حقيقة األمر قد تتالعب بأصواهتا ،وتتيح ً
جمال لكي تُستعمل بشكل لعوب ،مما
يؤدي إىل وضع شكل الكالم يف الطليعة ً
بدل من حمتواه ،وهكذا ال تكون اللغة فقط
لنقل املعلومات .ومن َث َّم تظهر لدينا مشكلة تتعلق بجانب الكتابة الرسمي ،وهي
أن الكتابة ال تبني بعض الظاهرات غري اللغوية كالتالعب باألصوات ،وال يمكنها
ِ
ُعمم أي مالحظات عنها(.)52
من َث َّم أن ت ِّ

ربر
وهلذا فإن اللغة وكتابتها تُشكِّالن نظامني متاميزين من أنظمة الدالئل ،وال ُم ِّ
لوجود الكتابة سوى متثيل اللغة ،وموضوع اللسانيات ال َيتحدَّ د يف كونه نتيجة اجلمع
بني صورة الكلمة مكتوب ًة وصورهتا منطوقة ،بل ينحرص هذا املوضوع يف الكلمة
امتزاجا عمي ًقا انتهى
املنطوقة فقط ،إال أن امتزاج الكلمة املنطوقة بصورهتا املكتوبة
ً
بالصورة املكتوبة إىل اغتصاب الدور األساس للصورة املنطوقة .حتى إن األمر قد
آل بالناس إىل أن ُيعريوا الدليل املكتوب أمهية تفوق أمهية الدليل الصويت ،وم َثلهم يف
فيتصور أن أفضل
ذلك ،كام يرى سوسري ،كمثل املرء يريد معرفة أحد األشخاص،
َّ
طريقة لذلك هي أن ينظر إىل صورته الفوتوغرافية بدل النظر إىل مالحمه احلية .فللغة
إ ًذا صورة شفهية مستقلة عن الكتابة وأكثر صد ًقا منها بكثري ،ولكن تعظيم الناس
تبي ذلك ،وقد أخطأ اللسانيون األوائل يف هذا الشأن
للصورة املكتوبة يمنعهم من ُّ
كام أخطأ قبلهم املختصون يف دراسة اآلداب واللغات العتيقة(.)53

متييزا
وقبل هذا أدرك سوسري أن عامل اللغة (بوب) نفسه ،عىل سبيل املثال ،ال ُيم ِّيز ً
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يتوهم أن ال سبيل إىل
واضحا بني احلرف املكتوب والصوت ،بل إن من يقرأ ما كتبه َّ
ً
الفصل بني لغة ما وحروف أبجديتها ،ثم وقع تابعوه املبارشون يف ال َف ِّخ نفسه .بل إن
األمر وصل ،كام يذكر سوسري ،بـ(فاسطون دي شان) متحدِّ ًثا عن (برتلو) :إنه قد
صان اللغة الفرنسية من التلف واالندثار بتصدِّ يه لتيسري قواعد رسمها(.)54

فاللساين عندما يصل به األمر إىل مسألة وصف لغات ُمع َّينة جيد من األسباب
ما يكفي العتبار الصورة املنطوقة والصورة املكتوبة للغة الواحدة متامثلتني بشكل
مطلق ،وحالة التامثل التامة ال حتدث إال يف النموذج النظري املثايل .وهلذه النظرة
ربرها ،فالصوت هو عنرص اإلمكانية وقابلية التغري والتشكل الالحمدود ،وهو
ما ُي ِّ
بوصفه املادة األوىل للكالم ال صورة له مطل ًقا ،فهو مادة ال توجد ً
فعل يف ذاهتا
أبدً ا ،فهو حمض إمكانية ُم َّردة وغري حمددة للسريورة ،فال يوجد عزل تام للصوت،
والصوت املعزول ال وجود له ،وحينام نعزل صوتًا ما فإن ذلك يكون بافرتاض
جمرد ،نرى أنه قادر عىل جتسيد الصوت ومتثيله ،وهذه
خلفية معيارية وسياق خيايل َّ
أمرا ُمستعص ًيا.
عادة هلا من القوة ما جيعل التخ ُّلص منها دفعة واحدة وإىل األبد ً
ولقد أدرك سوسري ذلك عندما قال« :إن استعامل النحاة للفعل (نطق)
وللمصدر منه؛ أي (النُّ ْطق) هو تكريس لذلك الشطط وقلب للعالقة الرشعية
رأسا عىل عقب ،فقوهلم بأن حرف كذا أو
احلقيقية التي جتمع بني الكتابة واللغة ً
كذا ُينطق هكذا أو هكذا دليل عىل أهنم جيرون صورة اليشء اخلارجية جمرى اليشء
ذاته»( .)55وهلذا وبشكل ُمواز ملصطلح (صوت) يستعمل سوسري مصطلح (هيئة
صوتية) ،وهو مصطلح مهم جدًّ ا؛ ذلك أن سوسري يعترب أن ال وجود لصوت خام
يف لسان ما ،فكل (صوت) هو يف اللسان هيئة صوتية عىل األقل ،واإلشارة التي هي
جمرد تتابع موجات صوتية ال تستحق بالنسبة إليه سوى اسم هيئة صوتية ،وهكذا
عرف املنطوق بأنه هيئة صوتية هلا القدرة عىل اإلحياء( .)56وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
ُي َّ
اهليئة الصوتية هي أكثر من جمرد جمموعة أو سلسلة من األصوات املفردة ،إهنا أشبه
باإليقاع الذي ُنْمل معه عادة حدة األصوات بعضها إىل بعض.
ِ
ومن َث َّم فإن الصوت بال تشكيل؛ أي ارتباط صوت بأصوات أخرى ضمن
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وحدة لغوية ما ،ال وجود له ،وهكذا يكون يف ذاته غري ُمدَّ د لكنه قابل للتحديدات
املتعاقبة التي جتعل تشكل البنية املنطوقة ممكنًا .واملنطوق هو التشكُّل القابل للتغري
املحدود وفق ما متليه قوى التوجيه الذايت لنظام اللغة ،فإمكانيات تغري الصوت
املتشكِّل حمدودة؛ ألن املادة الصوتية التي تل َّقت الصورة النهائية التي جتعل من
أيضا حمدودة عىل نحو ما ،وهذا التحديد هو ما
الوحدة اللغوية ما هي عليه هي ً
أوهم العلامء بوجود يشء من التامثل بني الشكل املنطوق والشكل املكتوب.

حاسم؛ إذ ُيالحظ يف األلسنة كافة
فالكتابة مل تبلغ مرتبة الكامل مع كوهنا اخرتا ًعا
ً
تعديل تدرجيي يف النطق تتفاوت رسعتهُ ،يبطل كتابة كانت يف البدء أمينة ،فالكتابة
يف مبدأ وضعها عادة ما تكون متناسبة مع الكالم ذائبة فيها ،ولكن بعد أن يميض عىل
اللغة زمن وتأخذ يف التغري واالبتعاد عن وضعها السابق ال يكون أمام الكتابة سوى
الرشوع يف مقاومة التغري لإلبقاء عىل مالمح االرتباط األوىل .ومن هنا تأيت صعوبة
ضبط اإلمالء لدى معظم الشعوب؛ مما ُيفسِّ جزئ ًيا كارثة تع ُّلمه ،فصعوبة التدوين
األبجدي ،وهو حيمل آثار نطق قديم يمكن أن تزداد بسبب تغريات صوتية(.)57

عكسا
وعندما يوضع نظام كتايب من هذا القبيل ،فإنه يعكس يف بدايته حالة اللغة ً
فيه قدر كاف من اخلضوع ملقتضيات النطق ،اللهم إال إذا كان ذلك النظام الكتايب قد
استعري من لغة أخرى مع ما حيمل يف طياته من شائن االختالالت ،فعندما يستعري
شعب من الشعوب نظامه الكتايب من شعب آخر ففي كثري من األحيان ال تالئم
إمكانيات ذلك النظام املستعار وظيفته اجلديدة مالءمة كافية ،فرتاهم يلجؤون
اضطرارا إىل مجلة من احليل ،ومن ذلك استعامهلم حرفني اثنني للداللة عىل صوت
ً
واحد.

وعىل الرغم من وجود خصائص مميزة جدّ ا لأللفبائيات العريقة من حيث
ً
طويل ،فقد تكون
عمر
مقتضيات النطق ،فإن هذا االنسجام بني اخلط والنطق لن ُي ِّ
الصورة املكتوبة منطقية يف وقت ما ،ولكنها تصبح ال وجه هلا بعد أن يميض عليها
قرن من الزمان .وجيب اإلشارة هنا إىل أنه يف العصور األوىل كان الناس يعتربون
يف الكتابة ما َ ِ
يدُّ من تغريات يف طريقة نطقهم ،فكان لكل طور من أطوار تاريخ
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اللغة طور مناسب يف تاريخ الكتابة .ولكن الكتابة بعد ذلك ظ َّلت كام هي ومل تتغري،
بينام تواصل تطور اللغة من حيث النطق ،ومنذ ذلك احلني نشأ بينها وبني قواعد
الرسم اختالف ما فتئ يتضاعف ويستفحل ،ويف آخر األمر َّملا بقي الناس يصلون
بني هذين الرضبني من العنارص املتنافرة كان هلذا األمر انعكاسه املبارش عىل نظام
الكتابة نفسه(.)58

وال يوجد نظام كتايب حتى اآلن يستطيع أن ُيقدِّ م ً
متثيل جلميع املميزات الصوتية
همة ،وعليه فإنه توجد طرائق غري متكافئة عديدة للفظ اجلملة املكتوبة نفسها،
ا ُمل َّ
وختتلف هذه الطرائق بالنربة والتنغيم وعالمة اإلعراب ...إلخُ ،
وت ِّقق عالمات
الرتقيم واحلروف املائلة والكبرية يف اللغة املكتوبة اهلدف نفسه الذي ُت ِّققه النربة
والتنغيم يف اللغة املنطوقة ،إال أن اللغة املكتوبة ال تستطيع مع ذلك أن ُت ِّثل اللغة
املنطوقة بشكل يفي باملطلوب(.)59

ً
فاالمتياز ا ُملتع ِّقد للكالم جيعل من متثيل الكتابة له ً
متطفِّل وغري تام ،حيث
متثيل
وجوها من وظيفته،
يستبعد سامت كثرية ينطوي عليها الكالم ،ويستبعد كذلك
ً
هم حمل رهان ،إنه يتك َّلم عن خماطر
ولذلك فإن نقاش سوسري للكتابة ُيشري إىل يشء ُم ٍّ
الكتابة ،خماطر تنطوي عىل إخفاء الكالم واغتصاب دوره أحيانًا .فاستبداد الكتابة
قوي وماكر ،ويفيض إىل أخطاء يف النطق تُعدُّ َم َرضية؛ أي أخطاء تؤدي إىل إفساد

طرائق األداء السوية ،فالكتابة بقدرهتا أن تؤثر يف الكالم ،ولذلك تُصبح العالقة
بينهام أكثر تعقيدً ا مما بدت عليه للوهلة األوىل(.)60

ومع وجود أنظمة خمتلفة للكتابة ،فإن اللسانيني يتفقون عىل أنه ال نظام من أنظمة
الكتابة املستعملة عمو ًما يفي بتدوين كل ما يوجد يف اللغة ،وكل أنظمة الكتابة ال
تسعى من حيث املبدأ إال إىل متثيل األلسن ،وتعجز عن ذلك بدرجات متفاوتة(.)61
وال يمكن لقارئ بواسطة الكتابة وحدها أن يتك َّلم بلكنة املتك ِّلم األصيل،
فاملعلومات التي يمكن وضعها يف حروف أبجدية ما زالت حمدودة(« ،)62وقد شغل
علامء األصوات أنفسهم حتى وقت قريب بإصالح اإلمالء ،بام يف ذلك ابتكار رموز
واضحا يف النصف الثاين من
أبجدية إضافية وبأنظمة رموز صوتية عامة .وقد أصبح
ً
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القرن العرشين أنه مع الزيادة يف تعقيد البنية الصوتية فإن كل نظام كتابة – مهام تكن
كثريا من الفروق الصوتية امللحوظةَّ ،
وإن أي
درجة إصالحه – ال بد أن يتجاهل ً

كتابة صوتية ضيقة تكون قريبة من اهلدف املتعذر( :رمز واحد للصوت الواحد)،
سوف تكون شديدة التعقيد عىل نحو ميئوس منه فيام يتصل باالستعامل الفعيل يف
كتابة لغة معينة»(.)63
 .5تقويض اللسانيات للكتابة:

إذا كان التخيل عن الكتابة يف الدرس اللساين احلديث ُيعدُّ  ،من وجهة نظر
األولني
سوسري ،خطوة نخطوها صوب احلقيقة ،فإن معناه بالنسبة إىل علامء اللغة َّ
هو أن ت َِز َّل هبم ال َقدَ م ،وإنه لوهم شاع بينهم منذ أقدم العصور وال يزال ،فام شاع من
اعتقاد بأن اختالل اللسان يكون أرسع إذا انعدمت الكتابة هو الضالل بعينه ،كام
يرى سوسري .فقد ُت ِّفف الكتابة يف بعض احلاالت من رسعة التغريات التي تطرأ
عىل اللغة ،لكن وبخالف ذلك فإن دوام اللغة وبقاءها ال يؤثر فيهام انعدام الكتابة
باملرة ،فقد تواصل وجود ظواهر لغوية معينة عىل جانب كبري من الدقة من غري أي
جلوء إىل الكتابة( .)64فالذي ُيدِّ د نطق كلمة من الكلامت ليس صورة رسمها ،وإنام
هو تارخيها ،وأما صورة رسمها يف اخلط يف زمن ما ،فتم ِّثل مرحلة ما من مراحل
تطور مفروض عىل الكلمة اتِّباعه ومضبوط بقوانني دقيقة ،وكل
تطورها ،وهو ُّ
مرحلة من املراحل يمكن أن تُضبط باملرحلة السابقة هلا(.)65

فاالعتامد عىل الشكل املكتوب يف دراسة اللغة يقود إىل أخطاء جسيمة ،فعلم اللغة
املنبني عىل الشكل املكتوب علم ُمز َّيف ،ما مل يكن اهلدف منه النظرة التارخيية للفرتة
التي م َّثل فيها شكل اللغة املكتوب شكلها املنطوق ،فالشكل املكتوب ُيمكن االعتامد
عليه لصالح مقاربة تارخيية ومعرفية لدراسة تطور اللغات .وهلذا ال يوجد مفهوم
قار،
للكتابة يسمح بالتفكري بأن جوهر هذه الظاهرة يتامثل مع الكالم املنطوق بشكل ّ
فربوز الكالم لدى البرش متع ِّلق بالتغري والتطور ،وظهور سند الكتابة ُمتع ِّلق بحالة
دائم
ما من حاالت الكالم املنطوقَ ،أ َخذت صفة الديمومة والثبات .فاملنطوق يسبق ً
طور تقري ًبا لبنية املنطوق ،والعلامء
دائم نسخ ُم َّ
املكتوب ،والنظام الكتايب للسان ما هو ً
يؤرخون للمنطوق بحدود ماليني السنوات ،بيد أن البرشية مل تبدأ إال منذ بضعة
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عرف أن ظهور الكتابة املتأخر
آالف من السنني يف استعامل األشكال الكتابية ،ومل ُي َ

صح ذلك لكان
كان من أجل اإلبقاء عىل الكالم املنطوق وحفظه من االندثار ،ولو َّ
عمر الكتابة إ ًذا من عمر الكالم املنطوق(.)66

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تأثري الكتابة يف التحليل اللغوي وعالقتها باللسانيات

تم جتاهل هذه املسألة من قبل النحويني وفالسفة
مل ُيق َّيام بجدية َق ْبل سوسري ،وقد ّ

اللغة ،أو باألحرى مل يتن َّبهوا آلثارها البعيدة يف العلم الذي يدرسونه( .)67ويمكن

أن نستثني من هؤالء (فيلهلم فون مهبولت) الذي قدَّ م حتذيرات غري مبارشة هبذا
الشأن ،وذهب إىل أن اللسان ليس ً
نتاجا متناه ًيا ،ولكنه نشاط؛ أي طاقة،
عمل؛ أي ً

ترصف النحاة كام
فهو يشء ما ،علينا ت ُّ
َصوره يف انتشاره .ومع هذه التحذيرات فقد َّ

فهم
نتاجا وليس حد ًثا ،وكأن رسالة (مهبولت) مل ت َ
لو كان اللسان وض ًعا ماد ًيا؛ ً
ُفهم ً
واضحا .فلامذا نمتلك مجي ًعا انطبا ًعا بأن اللسان
دائم
ً
كل ًيا؛ ألنه يف احلقيقة مل يكن ً
نتاج ،وليس حد ًثا أساس ًيا؟ ألننا يف حقيقة األمر نُم ِّثله بشكل نص مكتوب بصورة
عامة ،فتأثري صورة اخلط تبقى ملحوظة(.)68

ونجمده ،ال بواسطة صورة اخلط املتمثلة
وكي تتم دراسة لسان ما ،فنحن نُث ِّبته
ِّ

والتصورية واملقطعية واألبجدية فحسب ،ولكن عندما نُو ِّفر
بالكتابات التصويرية
ُّ
له كذلك كتابة صوتية ،وبذلك ال يكون أمامنا سوى شكل جامد ،وهذا ما ُيعطي

انطبا ًعا بأننا نعمل بواسطة نتاج متناه ،فالكتابة بجميع أنواعها أسهمت يف حجب

املامرسة احلية للكالم ،وهي بذلك ال تكون سوى إسقاطات خطية ميتة وغري كافية

لألداء النطقي .ويف القرن العرشين ،عندما اعتنى العلامء باللغة لذاهتا وبذاهتا ،وف ًقا

لصيغة دروس سوسري ،مل يعد اللسانيون حيتفظون هبذا املظهر عىل اإلطالق ،فقد

كشف سوسري عن اشتغالية اللغة اإلنسانية وانتشارها ،ومجيع ُق َّراء دروس سوسري

يتذكَّرون ،عىل األرجح ،الرأسني اللذين يتبادالن الرسائل اللغوية(.)69

وقد َّ
حذر سوسري من أن تكون الكتابة موضو ًعا للبحث اللساين ،ويبدو ذلك
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رصاحة يف تعامله مع الكتابة؛ إذ يمنحها وض ًعا ثانو ًيا و ُمشت ًقا ،يبتعد هبا عن أن تُشكِّل

ؤسس
مع الكالم املنطوق توليفة للتحليل اللغوي .فالشكل املنطوق هو وحده ما ُي ِّ

موضوع اللسانيات ،وأما الشكل املكتوب فليس سوى وسيلة لتمثيل الكالم ،أي
هو أداة تقنية أو ُملح ًقا ّبران ًيا ال رضورة لوضعه يف االعتبار عند دراسة اللغة(.)70

ْ
سمى بـ(علم الكتابة) ،فإن هذا العلم ُمز َّيف يف حال مل تكن
وإن َّ
صح وجود ما ُي َّ

هذه الكلمة تعني الرؤية التارخيية لتطور أنظمة الكتابة ،وهو علم جيب التخلِّ عن

مرشوعه لصالح مقاربة تارخيية ومعرفية لعلوم اللغة والتقنيات املتعلقة هبا ،وال
يوجد مفهوم للكتابة مبني عىل ُأ ُسس جيدة ويسمح بالتفكري بأن جوهر هذه الظاهرة
يسبق وجود الكالم أو يتساوى معه يف القيمة العلمية( .)71ومتثل دراسة الكتابة

مغايرا للسانيات ،وإن كانت عمل ًيا فر ًعا من فروعها ،فاللساين ال يأخذ
اختصاصا
ً
ً

بعني االعتبار ما يتعلق بالرسم من معطيات إال إذا أ َّثرت هذه املعطيات يف شكل
العالمات الصوتية ،وهو تأثري يف العموم حمدود(.)72

ولقد قدَّ م سوسري نقدً ا دقي ًقا للسانيات بام هي مقاربات تقنية بحق اللغة ،ومت َّثل

وألح سوسري شأنه شأن بعض
ذلك النقد باختزال دراسة اللغة يف شكلها املكتوبّ ،
اللسانيني عىل أمهية اللغة املنطوقة بوصفها الوسط الطبيعي لرصد وقائعها ،وذلك

بخالف الكتابة التي هي ُم َّرد ُمن َْجز ثقايف تم اشتقاقه منها .وال يتع َّلق األمر هنا بكون
الكالم ساب ًقا تارخي ًيا عىل الكتابة ،أو كون كثري من اللغات ليس هلا أنظمة كتابية بعد،

وإنام يتع َّلق األمر بالعمليات اللغوية التي مل تكن أبدً ا سكونية ،فالكيفية التي تعمل

هبا اللغة هي كيفية متحركة باستمرار ،وهو ما ُيظهره شكل اللغة املنطوق بصورة
واضحة ،يفتقر إليها شكلها املكتوب.

ومن هذه العمليات اللغوية غري السكونية عملية التغري اللغوي ،فقد أثبتت

ربزها فقهاء اللغة أهنا تنطبق
القوانني التارخيية املتعلقة بالتغريات الصوتية التي ُي ُ
بصورة صحيحة عىل الشكل املنطوق ،وليس عىل الشكل املكتوب ،فتغري اللغات
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املكتوبة يمكن أن حتكمه طريقة خمتلفة متا ًما عن عملية تغري اللغات غري املكتوبة.

شكل اللغة
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ذلك ال يعني أن هنالك انقطا ًعا تا ًّما بني
َْ

املنطوق واملكتوب يف ما يتع َّلق بعملية التغري اللغوي ،فخالل القرن التاسع عرش

حدث تقدُّ م كبري يف األبحاث املتعلقة باستقصاء تطور اللغات التارخيي ،فبدأ العلامء

يدركون بوضوح أكثر من ذي قبل أن التغريات التي حدثت يف اللغة األدبية املكتوبة
يف العصور املختلفة يمكن تفسريها بواسطة التغريات التي حدثت يف اللغة املنطوقة
املقابلة هلا(.)73

وقد أحدث سوسري وغريه من العلامء انقال ًبا يف هنج النحاة القديم ،فاللسانيات

املعارصة تقوم بعكس ما يقوم به النحو ،فهي ال تُعنَى سوى بالشكل املنطوق من

اللغة؛ أي هي ال تدرس سوى التغري ،وقد وجدت يف هذا النهج فرصة لتتطور.
فدراسة عملية التغري اللغوي مل تكن غائبة عن لسانيات القرن التاسع عرش يف

حقيقة األمر ،إال أن لسانيات القرن العرشين كانت أقدر عىل رسم املالمح احلقيقية

علم ال
لعملية التغري اللغوي بدقة أكثر علمية ،وهو ما جعلها تصبح علم املتغري؛ ً
يدرس العنارص املتغرية يف حالة انعزاهلا ،وإنام ينظر إىل تغريها يف ضوء العالقات

علم ال جيعل أسباب التغري
التي جتمعها بغريها من عنارص النظام األخرى ،وكذلك ً

منحرصة يف الظروف اخلارجية الطارئة عىل نظام اللغة ،وإنام يرجعها إىل مبادئ ذاتية
ت ِ
ُسهم يف تغري النظام الداخيل للغة وحفظ توازنه يف آن م ًعا.
كثريا ما يغفل عنها من ينتمون إىل ثقافات كتابية؛ ذلك أن الشكل
وهذه واقعة ً

املكتوب أسهل ً
منال ،وهو ما جيعله يبدو واقع ًيا بصورة ال خيتلف فيها عن الشكل

سهل وقوع فقهاء اللغة وداريس اللغات امليتة فيه ،فهم ال
املنطوق ،وذلك مأزق َي ُ

يدرسون سوى الوثائق املكتوبة ،ومل يسمعوا أبدً ا اللغة التي يدرسوهنا وهي تُنطق.
فالكتابة وحدها ال يمكن أن تُقدِّ م انطبا ًعا حقيق ًيا عن املنطوق؛ ذلك أن املعلومات
التي يمكن وضعها يف حروف أبجدية ال تزال حمدودة(.)74
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النتائج:

مفضل لتمثيلها ،فهي تتيح ً
جمال
لقد انتهت الدراسة إىل أنه ليس للغة شكل َّ
لسنائد كثرية ُيستفاد منها يف متثيلها ً
بدل من االقتصار عىل سند واحد يكون له طابع
األفضلية .فالكتابة ،عىل سبيل املثالْ ،
ومتفرد
قديم عىل امتياز خاص
ِّ
وإن حصلت ً
بوصفها أفضل صورة لروح اللغة ،إال أهنا اليوم مل تعد كذلك؛ إذ ال يمكن الكتابة
يف نظر اللسانيني أن تنجح بشكل كامل إال إذا بدأت تتغري بشكل مستمر لتتوافق مع
الكالم املنطوق.

دائم الختبار صالحيتها
وهلذا جيب عىل مماريس الكتابة أن ُيبدوا استعدا ًدا ً
وتطويرها عىل أكمل وجه؛ لتقوم بام نظن أنه دورها األساس .ولو افرتضنا حصول
كثريا من وظائفها التي
ذلك األمر ،وهو هدف لساين بحت ،فإن الكتابة ستفقد ً
وخصوصا أن بداية وضعها مل تكن مرتبطة بصدق ووضوح
وجدت من أجلها،
ً
متثيل الكالم املنطوق بدرجة أوىل ،بقدر ما كان مرتب ًطا بحفظ تراث مهدد بالنسيان،
وحفظ هذا الرتاث واستحضاره يفي به أدنى نظام مقتصد من الرموز املتعارف
عليها .وهلذا فإن إجراء تعديالت مستمرة عىل نظام الكتابة ليوافق الكالم املنطوق
يتناىف مع الغاية الثقافية من وجوده ،و ُيسهم يف إبعاده عن أشكاله األوىل التي ال تعود
قابلة للقراءة من قبل األجيال الالحقة ،وهو ما يؤ ِّدي إىل إحداث قطيعة مع تراث
األمة القديم.
والكتابة هي أداة ناقصة بالنظر إىل الكيفية التي ُتدِّ د هبا الكالم املنطوق ،وإن
(أن يكون اليشء هو ْ
صح املبدأ الذي يقولْ :
أن يكون قيمة ملتغري) فإن نجاح الكتابة،
وهي غري قادرة عىل حتديد قيم املتغريات التي حيملها الكالم املنطوقُ ،يعدُّ نسب ًيا
بالنظر إىل ما جيب عليها أن تقوم به ،فالكتابة ال يمكنها أن ُت ِّثل الكالم املنطوق
بأشكال توافق طبيعته املتغرية واملتعددة ،ومتى ت ََّم االحتياج إىل تأويل ل ُبعد الكتابة
كثريا من قيمتها الوظيفية.
عن شكلها املنطوق ،فإهنا بذلك تفقد ً

دائم بعيدة من شكلها املنطوق ،وحماولة
ويبدو أن الكتابة قد ُوجدت لتكون ً
َسدِّ الفجوة بينهام ال جيعل منها نظا ًما ،بل ُم َّرد ن َْسخ فردي حلاالت غري متناهية من
اختالفات النطق .وهلذا فإنه ال يوجد طريقة واحدة جتعل من الكتابة أداة كاملة
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لتحديد الكالم املنطوق بد َّقة وموضوعية ،وبالنسبة إىل أي عدد من حروف لغة ما،
أيضا كيفية واحدة
ُيفرتض فيه أن يكون ُم ًثِّل دقي ًقا جلميع فروق أصواهتا ،ال توجد ً
ً
عي من احلروف يمكنه ْ
شكل يوافق هيئة
أن ُيعيدها
موضوعية ُت ِّثل اللغة بعدد ُم َّ
شكلها املنطوق.

واللسانيات اليوم تنظر إىل الكالم املنطوق عىل أنه الشكل الوحيد الذي تنبني عليه
دراسات علمية دقيقة؛ لكونه ُيظهر التعدد واالختالف ،وترفض هذه اللسانيات أن
تُقيم بحثها عىل السند املكتوب لكونه ُيظهر اللغة كام لو كانت تنطوي عىل ديمومة
ُشوه الكالم عىل النحو الذي ُيعت َقد ،بل إن ما
ووحدة .ويف احلقيقة إن الكتابة ال ت ِّ
نفعله بشهادهتا هو ما يضع التشويه يف داخلها ،مثل مقولة الوحدة ومقولة الشيئية
ومقولة الديمومة.

فالكتابة هي الشاهد الوحيد عىل تغري اللغة واختالفها قبل أن تظهر التقنيات
احلديثة ،والعقل هو السبب يف تزييف شهادة الكتابة عىل الكالم املنطوق ،وإن
أصل ُي ِ
ً
ظهر حجم االختالف
الكتابة ولكوهنا حتفظ لنا أقدم أشكال اللغة ،تُعدُّ
والتعدد الذي حيمله شكل اللغة املنطوق كلام ابتعد عن هذا األصل .فال ُبعد رشط
أسايس؛ ألنه يصعب أن نلحظ اختال ًفا يف َمن كان يسكن قرب األصل ،ومن هذه
الناحية يكون الفارق بني شكل اللغة املكتوب وشكلها املنطوق هو ا ُملحدِّ د لسريورة
اللغة وحجم تغريها.

َّ
وإن عالقة الشكل املكتوب بالشكل املنطوق ت ِّ
ُلخص لنا الكيفية التي ننظر هبا
إىل مسألة ثبات اللغة وتغريها ،ففي ما مىض كان ُينظر إىل مسائل التعدد والتغري
والسريورة بشكل عام عىل أهنا دليل عىل ظاهرية الكالم ،وعالمة عىل أنه ال بد أن
هنالك شي ًئا ما يقودنا إىل اخلطأ .واليوم فإننا عىل العكس من ذلك نرى أبعد ما يمكن
إىل احلد الذي نرفض فيه مسائل وحدة اللغة وثباهتا ،فاخلطأ يكمن يف هذه النظرات
املوزعة بالتحديد ،فهنالك النظرة الثقافية التي ترى جوهر اللغة يف ثباهتا ا ُملعلن عنه
يف شكلها املكتوب ،وهنالك طبيعة اللغة التي تتوىل مهمة الدفاع عن تغري الكالم
وسريورته ،وهو ما ُيشكِّل هويتها األساسية.
َّ
وإن اللسانيات احلديثة اليوم وهي تَن ُقد الكتابة تعلم أن ال جدوى من حماولة
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إصالحها؛ ذلك أنه من باب املفارقات الكبرية ْ
أن ُيطلب من الكتابة متثيل صور
متغرية وهي بحد ذاهتا شكل ثابت ق َّلام يتغري .فالكتابة ،وهي آلة ،ال يمكنها أن تكون
دائمة احلركة ،وال يمكن لكفايتها أن تكون  ،%100فشأهنا يف ذلك شأن أي آلة من
ُصنع اإلنسان.

فمهام يتم من ابتكار رموز مميزة وعالمات فارقة ،فإن الكتابة مع ذلك تعدم
كل وسيلة من شأهنا أن جتعل تَد ُّفق سريورة الكالم يرسي فيها ،فالتك ُّلسات التي
تفرضها عىل الشكل املنطوق ال يمكن مواجهتها ،وكل دعوة إلصالحها عليها أن ال
تُغفل هذا العيب الذي ال يمكن تداركه.

ومع ذلك يستوجب األمر أن ُيصار عىل أي حال إىل املواظبة عىل الكتابة دون
انقطاع ،ومن غري هذا الوعي فام من نظام للكتابة يكون ممكنًا ،فاستعامل الكتابة قائم
عىل الرغم من نجاحها النسبي يف أداء وظيفتهاْ ،
وإن ُقدِّ ر اليوم للسانيات احلديثة أن
هتزم الكتابة إال أن ذلك لن يدفعها ألن َّ
تتخل عنها متا ًما ،وكأن شعار اللسانيني هو:
ينبغي أن هنزم الكتابة ،لكن من دون إلغائها.
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ريل للنرش ،عامن1991 ،م ،ص.238

ُ 3333ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.58

ُ 3434ين َظر :أفالطون ،حماورة كراتيليوس (يف فلسفة اللغة) ،ترمجة :عزمي طه
عمن ،منشورات وزارة الثقافة1995 ،م ،ص.190
السيد أمحدّ ،
ُ 3535ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.59

ُ 3636ين َظر :مانغويل ،ألربتو :يوميات القراءة (تأمالت قارئ شغوف يف عام
من القراءة) ،ترمجة :عباس املفرجي ،دار املدى للثقافة والنرش ،دمشق،
2008م ،ص.72
ُ 3737ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.59 ،58

ُ 3838ين َظر :ليونز :اللغة واللغويات ،ص.114

ُ 3939ين َظر :ياكوبسون ،رومان :ست حمارضات يف الصوت واملعنى ،ترمجة :عيل
حاكم صالح وحسن ناظم ،دار الرافدين ،بغداد2018 ،م ،ص.106

ُ 4040ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.162 ،24
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ُ 4141ينظر :جاكسون ،ليونارد :بؤس البنيوية (األدب والنظرية البنيوية) ،ترمجة:
ثائر ديب ،دار الفرقد ،دمشق ،ط2008 ،2م ،ص.87

ُ 4242ينظر :بنكر ،ستيفن :الغريزة اللغوية (كيف يبدع العقل اللغة) ،تعريب :محزة
قبالن املزيني ،دار املريخ للنرش ،الرياض2000 ،م ،ص.203

ُ 4343ين َظر :أتكيسن ،جني :اللغة والعقل (اللغويات النفسية) ،ترمجة :حميي الدين
محيدي وعبد اهلل احلميدان ،ضمن كتاب( :املوسوعة اللغوية) ،املجلد الثاين
(جمال اللغة األوسع) ،جامعة امللك سعود ،الرياض1421 ،هـ ،ص،336
.354
ُ 4444ين َظر :أورو وديشان وكولوغيل :فلسفة اللغة ،ص.444

ُ 4545ين َظر :دورانتي :األنثروبولوجيا األلسنية ،ص.221 ،194

ُ 4646ين َظر :جادامر ،هانز جيورج :جتلِّ اجلميل ومقاالت أخرى ،ص.137

ُ 4747ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.49 ،48

ُ 4848ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.45 ،44

ُ 4949ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص ،47 -45ص- 223
 .229بافو ،ماري آن ورسفايت ،جورج إليا :النظريات اللسانية الكربى من
النحو املقارن إىل الذرائعية ،ترمجة :حممد الرايض ،املنظمة العربية للرتمجة،
بريوت2012 ،م ،ص .111بارتشت ،برجييته :مناهج علم اللغة من هرمان
باول حتى ناعوم تشومسكي ،ترمجة :سعيد بحريي ،مؤسسة املختار،
القاهرة2004 ،م ،ص.99

ُ 5050ين َظر :مالربج :مدخل إىل اللسانيات ،ص.95

ُ 5151ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.228 ،227

ُ 5252ين َظر :دورانتي :األنثروبولوجيا األلسنية ،ص.237

ُ 5353ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.49
315
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

ُ 5454ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.50

5555دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.57

ُ 5656ين َظر :دوبيكري ،لويك :فهم فرديناند دو سوسور وف ًقا ملخطوطاته (مفاهيم
فكرية يف تطور اللسانيات) ،ترمجة :ريام بركة ،املنظمة العربية للرتمجة،
بريوت2015 ،م ،ص.134
ُ 5757ين َظر :حجاج :إنسان الكالم ،ص .102ريتشاردز ،آيفور آرمسرتونغ:
فلسفة البالغة ،ترمجة :سعيد الغانمي ونارص حالوي ،أفريقيا الرشق،
بريوت2002 ،م ،ص.74
ُ 5858ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.54 - 52
ُ 5959ين َظر :ليونز :اللغة واللغويات ،ص.39

ُ 6060ينظر :كلر« :التفكيك» ،ص.99

ُ 6161ين َظر :إليس :ضد التفكيك ،ص.40

ُ 6262ين َظر :دورانتي :األنثروبولوجيا األلسنية ،ص.238

6363روبنز :موجز تاريخ علم اللغة (يف الغرب) ،ترمجة :أمحد عوض ،سلسلة
عامل املعرفة ( ،)227املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
1997م ،ص.291

ُ 6464ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.49

ُ 6565ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص.58

ُ 6666ين َظر :مارتينه :وظيفة األلسن وديناميتها ،ص.170

ُ 6767ين َظر :دورانتي :األنثروبولوجيا األلسنية ،ص.216

ُ 6868ين َظر :مارتينه :وظيفة األلسن وديناميتها ،ص.89

ُ 6969ين َظر :دي سوسري :دروس يف األلسنية العامة ،ص .31حجاج :إنسان
الكالم ،ص.110
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م

316

هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقي ًا أو تداوهلا جتاري ًا

العدد 11

تسكين اللغة( :إشكاالت المنطوق والمكتوب في اللسانيات الحديثة)

ُ 7070ينظر :كلر« :التفكيك» ،ص.99

ُ 7171ين َظر :أورو وديشان وكولوغيل :فلسفة اللغة ،ص.139

ُ 7272ين َظر :مارتيني ،أندري :مبادئ يف اللسانيات العامة ،ضمن كتاب :إطالالت
عىل النظريات اللسانية والداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين،
ترمجة :عز الدين املجدوب ،املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون (بيت
احلكمة) ،تونس2012 ،م ،ص.37 ،36

ُ 7373ين َظر :ليونز :اللغة واللغويات ،ص.30

ُ 7474ين َظر :جاكسون :بؤس البنيوية ،ص.90
قائمة المصادر والمراجع:

 .1إتشسن ،جني :اللسانيات (مقدمة إىل املقدمات) ،ترمجة :عبد الكريم حممد
جبل ،املركز القومي للرتمجة ،القاهرة2006 ،م.
 .2أتكيسن ،جني :اللغة والعقل (اللغويات النفسية) ،ترمجة :حميي الدين محيدي
وعبد اهلل احلميدان ،ضمن كتاب( :املوسوعة اللغوية) ،املجلد الثاين (جمال اللغة
األوسع) ،جامعة امللك سعود ،الرياض1421 ،هـ.

 .3أفالطون ،حماورة كراتيليوس (يف فلسفة اللغة) ،ترمجة :عزمي طه السيد أمحد،
عمن ،منشورات وزارة الثقافة1995 ،م.
ّ
 .4إليس ،جون :ضد التفكيك ،ترمجة :حسام نايل ،املركز القومي للرتمجة،
القاهرة2012 ،م.

 .5أورو سيلفان وديشان جاك وكولوغيل مجال :فلسفة اللغة ،ترمجة :بسام بركة،
املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت2012 ،م.

 .6بارت ،روالن :نقد وحقيقة ،ترمجة :منذر عيايش ،مركز اإلنامء احلضاري،
بريوت1994 ،م.
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 .7بارتشت ،برجييته :مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي،
ترمجة :سعيد بحريي ،مؤسسة املختار ،القاهرة2004 ،م.

 .8بافو ،ماري آن ورسفايت ،جورج إليا :النظريات اللسانية الكربى من النحو
املقارن إىل الذرائعية ،ترمجة :حممد الرايض ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت،
2012م.

 .9بنكر ،ستيفن :الغريزة اللغوية (كيف يبدع العقل اللغة؟) ،تعريب :محزة
قبالن املزيني ،دار املريخ للنرش ،الرياض2000 ،م.

 .10جادامر ،هانز جيورج :جتلِّ اجلميل ومقاالت أخرى ،ترمجة :سعيد توفيق،
املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة1997 ،م.

 .11جاكسون ،ليونارد :بؤس البنيوية (األدب والنظرية البنيوية) ،ترمجة :ثائر
ديب ،دار الفرقد ،دمشق ،ط2008 ،2م.
 .12حجاج ،كلود :إنسان الكالم (مسامهة لسانية يف العلوم اإلنسانية) ،ترمجة:
رضوان ظاظا ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت2003 ،م.
 .13دوبيكري ،لويك :فهم فرديناند دو سوسور وف ًقا ملخطوطاته (مفاهيم فكرية
يف تطور اللسانيات) ،ترمجة :ريام بركة ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت2015 ،م.

 .14دورانتي ،ألسندرو :األنثروبولوجيا األلسنية ،ترمجة :فرانك درويش،
املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت2013 ،م.

 .15دي سوسري ،فردينان :دروس يف األلسنية العامة ،تعريب :صالح القرمادي
وحممد الشاوش وحممد عجينة ،الدار العربية للكتاب ،تونس1985 ،م.
 .16ديكرو ،أوزوالد وسشايفر ،جان ماري :القاموس املوسوعي اجلديد لعلوم
اللسان ،ترمجة :منذر عيايش ،املركز الثقايف العريب ،بريوت2003 ،م.

 .17روبنز :موجز تاريخ علم اللغة (يف الغرب) ،ترمجة :أمحد عوض ،سلسلة عامل
املعرفة ( ،)227املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت1997 ،م.
 .18ريتشاردز ،آيفور آرمسرتونغ :فلسفة البالغة ،ترمجة :سعيد الغانمي ونارص
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حالوي ،أفريقيا الرشق ،بريوت2002 ،م.

 .19شرتاوس ،كلود ليفي :مداريات حزينة ،ترمجة :حممد صبح ،دار كنعان،
دمشق2003 ،م.
 .20غادامري ،هانز جورج :احلقيقة واملنهج (اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية)،
ترمجة :حسن ناظم وعيل حاكم صالح ،دار أويا ،طرابلس2007 ،م.
 .21فوكو ،ميشيل :الكلامت واألشياء ،ترمجة :مطاع صفدي وآخرين ،مركز
اإلنامء القومي ،بريوت1990 ،م.

 .22كالفي ،لويس جان :حرب اللغات والسياسات اللغوية ،ترمجة :حسن
محزة ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت2008 ،م.

 .23كلر ،جوناثان« :التفكيك» ،ترمجة :حسام نايل ،جملة النقد األديب فصول،
القاهرة ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،العدد2005 ،66م.

 .24كوملاس ،فلوريان :اللغة واالقتصاد ،ترمجة :أمحد عوض ،الكويت ،سلسلة
عامل املعرفة ( ،)263املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب2000 ،م.

 .25ليونز ،جون :اللغة واللغويات ،ترمجة :حممد إسحاق العناين ،مؤسسة ريل
للنرش ،عامن1991 ،م.

 .26مارتيني ،أندري :مبادئ يف اللسانيات العامة ،ضمن كتاب :إطالالت عىل
النظريات اللسانية والداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،ترمجة :عز
الدين املجدوب ،املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون (بيت احلكمة)،
تونس2012 ،م.

 .27مارتينه ،أندريه :وظيفة األلسن وديناميتها ،ترمجة :نادر رساج ،املنظمة
العربية للرتمجة ،بريوت2009 ،م.
 .28مالربج ،برتيل :مدخل إىل اللسانيات ،ترمجة :السيد عبد الظاهر ،املركز
القومي للرتمجة ،القاهرة2010 ،م.

 .29مانغويل ،ألربتو :الفضول ،ترمجة :إبراهيم قعدوين ،بريوت ،دار الساقي،
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2017م.

 .30مانغويل ،ألربتو :يوميات القراءة (تأمالت قارئ شغوف يف عام من
القراءة) ،ترمجة :عباس املفرجي ،دار املدى للثقافة والنرش ،دمشق2008 ،م.

 .31مونان ،جورج :علم اللغة يف القرن العرشين ،ترمجة :نجيب غزاوي ،وزارة
التعليم العايل ،دمشق1982 ،م.
 .32ياكوبسون ،رومان :ست حمارضات يف الصوت واملعنى ،ترمجة :عيل حاكم
صالح وحسن ناظم ،دار الرافدين ،بغداد2018 ،م.
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مشكالت المصطلح والترجمة في معجم "اللغويات االجتماعية"

مشكالت المصطلح والترجمة في معجم “اللغويات
االجتماعية”

د .منتصر أمين عبد الرحيم*1

			

 -1صدرت عن مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية ترمجة عربية
لـ”معجم اللسانيات االجتامعية “A Dictionary of Sociolinguisticsالذي
قامت بتحريره كل من  Joan Swannو Ana Deumertو Theresa Lillisو
 Rajend Mesthrieسنة  2004وصدر ضمن منشورات جامعة Edinburgh
يف  368صفحة ،وقد تك ّفل هبذه الرتمجة الدكتور فواز حممد الراشد العبد احلق
أستاذ اللغويات االجتامعية بجامعة الريموك ،والدكتور عبد الرمحن حسني أمحد أبو
ملحم أستاذ اللغويات واألدب اإلنجليزي بجامعة البلقاء التطبيقية ،وقد نرشت
هذه الرتمجة بعنوان -معجم اللغويات االجتامعية -ضمن املجلد الرابع من سلسلة
املعاجم التي يصدرها املركز سنة  2019يف  584صفحة.

يبدأ املجلد بمقدمة للمرتمجني (ص ،)14 :11ثم مقدمة املؤلفني (ص)16 :15
بعدها ترمجة ملتن املعجم (ص ،)417 :17تلتها قائمة مصادر املعجم (ص:418
 ،)467ثم فهرس املصطلحات الواردة يف املعجم مرتبة وفق األلفبائية اإلنجليزية
(ص )514 :469ففهرس املصطلحات وفق األلفبائية العربية (ص،)583 :515
ثم صفحة أخرية للتعريف باألساتذة املرتمجني.

بدأت املقدمة بالتأكيد عىل استشعار املرتمجني أمهية هذا العلم “علم اللغة
االجتامعي” نظرا لدراساهتام املتعددة يف هذا االختصاص وعلم التخطيط اللغوي
وأمهية وجود معجم خيدم القارئ العريب واملختصني بعلم اللغة وعلم اللغة
االجتامعي أو “السوسيولساين”()1؛ ومن ثم اختارا أن يرتمجا هذا املعجم “معجم

 - *1مدرس اللغة العربية بالتعليم األسايس (ج .م .ع).
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اللغويات االجتامعية” “ألمهيته لعلم اللغة بشكل عام وعلم اللغة االجتامعي بشكل
خاص”( )2ثم حتدثا عن املنحى التطبيقي يف علم اللغة االجتامعي وفرعا جماالت
هذا العلم وفقا ملا أورده “ Coulmas 1997يف كتابه (دليل السوسيولسانيات)”

()3

وقد ذكرا أن علم اللغة االجتامعي هو “املصطلح الشائع يف بالد املرشق العريب أو

علم السوسيولساين الشائع يف بالد املغرب العريب”( )4ثم بينا “الفرضيات األربع”

التي أشار إليها  Wardhaugh 1996للعالقة بني اللغة واملجتمع( ،)5وأمهية ظهور

علم التخطيط اللغوي حيث “قدم نامذج يف التنقية اللغوية  ...واجلندرية اللغوية

 ....وأبجدة اللغة”(“ ،)6ونظرا ألمهية حقل علم اللغة االجتامعي وتطوير معجم
تعريفي باملصطلحات اخلاصة به  ،قام املرتمجان هبذا املرشوع “الطموح الذي هيدف

إىل تقديم دليل لغوي اجتامعي بمسارد للمصطلحات واملفاهيم التي تعني القارئ

العريب والدارسني والباحثني يف أقسام اللغات يف العامل العريب وجمامع اللغة العربية
لندرة توفر مثل هذا املعجم يف املكتبات العربية”(.)7

نحن إذن أمام عدة من ترمجات املصطلح  Sociolinguisticsوردت يف

مقدمة هذه الرتمجة هي“ :علم اللغة االجتامعي” ،و“اللغويات االجتامعية”،

و“السوسيولسانيات” ،و“علم السوسيولساين” ،ويبدو أن املرتمجني يستثنيان

“اللسانيات االجتامعية” من بني الرتمجات العربية املقرتحة إزاء هذا املصطلح .فإذا
أضفنا إىل هذا جمموعة املصطلحات األخرى التي وردت باملقدمة ذاهتا مثل “التنقية

اللغوية” و“اجلندرية اللغوية” و“أبجدة اللغة” التي تنتمي بحسب املرتمجني إىل علم

التخطيط اللغوي بصفته فرعا من علم اللغة االجتامعي وال جتد هلا أثرا يف الوقت

نفسه ضمن مداخل املعجم املرتجم أو فهرسة مصطلحاته ،فالتساؤل الذي جيب

طرحه هنا خيص مرشوعية وجدوى رؤية املرتمجني لـ“تطوير معجم تعريفي” يمكن

أن تساهم فيه هذه الرتمجة.

انتهت مقدمة املرتمجني دون تعريف واف بالعمل موضوع الرتمجة يبني أمهيته؛
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فاألمر ال يتعلق هنا فقط بام ذكر من أمهية االختصاص وال حتى بعدم وجود ما يامثله

يف املكتبة العربية ،إنام يتعلق بطبيعة العمل واملصطلحات التي تضمنها وخارطة

توزيعها عىل مباحث وموضوعات االختصاص واملصطلحات املتصلة به من
خارجه وطريقة عرض املداخل بالصورة التي تسمح بفهم هذه املصطلحات وشبكة

تداخالهتا.

وحتى تتضح أمهية هذا املعجم يف ذهن القارئ أعود إىل وصفه الذى قدمته تارا

سانشيز  Tara Sanchezمن جامعة والية “ميتشجن”( )8إذ أحصت حوايل 885
مدخال يتضمنها املعجم ،يف كل مدخل عدة إحاالت إىل مصطلحات أخرى يرتاوح

عددها من ثالثة إىل أربعة عىل األقل ،وببليوجرافيا تتضمن حوايل  578مرجعا،
و 6ستة رسوم توضيحية( ،)9وحوايل  % 50.1من املداخل اخلاصة بمجاالت
اللسانيات االجتامعية ونظرياهتا ،وعددا من املصطلحات اللسانية (الصوتية

والفونولوجية وحتليل اخلطاب والتداولية) التي يستعملها اللسانيون االجتامعيون
بلغت نسبتها  ،% 32وحوايل  %11من املداخل التي تتعلق بعلم االجتامع وعلم
النفس واألنثروبولوجيا وغريها ،و %3من مصطلحات اكتساب اللغة الثانية

 ،SLAو %1.5تتعلق باإلحصاء ومناهجه ،وأسامء  22من أعالم اللسانيات

االجتامعية بنسبة  % 2.4من املداخل (مع مالحظة أن هذه النسب تقريبية وفق

طبيعة املصطلحات التي قد ينتمي بعضها إىل أكثر من جمال متصل) .وهذه كام ترى
املعلومات التي كان من األجدى تفصيلها أو حتى التلميح إليها يف مقدمة املرتمجني.

أما عن طريقة عرض املداخل وتعريفاهتا وإحاالهتا فقد ذكرت “سانشيز” أن طريقة
أصحاب املعجم تسمح للقارئ بفهم الروابط بني النظريات واملفاهيم بصورة مثالية
دون حاجة إىل الرجوع إىل أدبيات هذا االختصاص .كذا امتدحت جانت كوتريل

 Janet Cotterillمن جامعة “كارديف” هذا املعجم قائلة :إن وضع معجم يعالج

تلك املنطقة الدقيقة بني اإلجياز وشمولية التغطية ،وبني التفصيل والتلخيص يعد
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مرشوعا صعبا ،ولكنه مرشوع نجحت “يان سوان” وأصحاهبا يف إنجازه بصورة
الفتة(.)10

عىل أية حال انتقل املرتمجان بعد مقدمتهام إىل ترمجة مقدمة املؤلفني أصحاب

العمل التي جاءت كام رأينا يف الوصف السابق للرتمجة يف صفحتني (.)16 -15
أما املقدمة يف نصها اإلنجليزي فتقع يف أربع صفحات ( ،)vii: xوهو أمر الفت ألننا

نتفق مجي ًعا عىل أن الرتمجات العربية تكون أطول عادة من نصوصها األصلية ،وحينام

تقارن مقدمة مؤلفي املعجم برتمجتها العربية ترى أن هذه الرتمجة ترصفت يف نصها
ً
اختزال وحذ ًفا لفقرات ليست بالقليلة.

ولكن قبل احلديث عن هذا دعنا ننظر يف بنية املقدمة األصلية إذ محلت عنوان

“متهيد :ملحوظة للقراء” ( )p. viiوشملت قسمني آخرين بعنوان “التغطية
األكاديمية” ( ،)p. viiو“كيف تم ترتيب املداخل” ( )p. ixحلق باألخري منهام جدول

( )p. xيبني كيفية قراءة املعجم والتعرف عىل املصطلحات التي تشكل مداخله

الرئيسة ،واملصطلحات املستعملة يف التعريف وهلا مداخل خاصة هبا ،واألمثلة

الواردة ضمن التعريف ،وكيفية تعريف املفاهيم ذات التسميات املختلفة وطريقة

ترتيب هذه التعريفات ،وكيفية متثيل األصوات والرموز الصوتية ،وداللة استعامل
العالمة النجمية قبل بعض اجلمل والعبارات.

أما صورة هذه املقدمة يف الرتمجة فقد اشتملت عىل مقدمة املؤلفني (ص)15

واملحتوى األكاديمي للمعجم (ص  ،)16 :15ثم ختمت بذكر أسامء املؤلفني.

وهذا معناه أن اجلزء املتعلق بطريقة ترتيب مداخل العمل ،واجلدول اخلاص

بالرموز واإلرشادات تم حذفهام باإلضافة إىل حذف بعض فقرات وعبارات من
املقدمة األصلية أضع وسطها خطا فيام ييل:
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وال شك يف أن ما تتضمنه هذه الفقرات املحذوفة من طرق ترتيب املداخل وما

حيتويه املعجم من مصطلحات وجماالت هذه املصطلحات واختصاصاهتا وطريقة

عرضها داخل التعريف وعالقة املعجم باملعاجم اللسانية العامة ،وكيفية تعامله
مع أسامء األعالم ،واملنهج املتبع يف تنظيم املداخل ،وإرشادات استعامله ،كل هذه
أمرا أساس ًّيا يف التعريف بمنهج املعجم وال جيوز حذفها من الرتمجة؛
املعلومات تعد ً

ألن هذا احلذف يوحي للقارئ بعدم وفاء املرتجم للنص وال أقصد بالوفاء هنا
“حرفية الرتمجة” بل دقتها وموضوعيتها.

 -2لقد امتد هذا احلذف ليشمل أيضا بعض أجزاء من تعريفات عدد غري قليل

تم االكتفاء فقط برتمجة بعض فقرات التعريف رغم ما يتضمنه
من املصطلحات إذ ّ
املحذوف من تفاصيل مهمة توضح حدود هذا املصطلح وعالقاته ويف بعض

األحيان تطوره عرب الزمن واإلشارة إىل بعض الدراسات التي قامت عىل ما يمثله

من مفاهيم ،وهي أمور كام سنرى يف األمثلة التالية ال جيوز حذفها ،واملثال األول من
أمثلة هذا احلذف خيص تعريف املدخل  )11(Implicational Scaleالذي وردت

ترمجته عىل النحو التايل :املقياس التطبيقي( )Implicational Scale Scaling

وهو أسلوب يستخدم لتمثيل البيانات ،كام يعرف أيضا بمقياس Guttman

التحلييل  ،Guttman Scalogram Analysisوقد استخدمه ألول مرة David

 DeCampعام ( )1971يف حتليله للغة الكريول يف جامايكا.

عىل ضوء هذه الرتمجة يمكن يل أن أشري إىل املحذوف من تعريف هذا املصطلح

بالصورة التالية:
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كم املحذوف فإن من األشياء التي مل يكن ليتم حذفها إشارة
وبغض النظر عن ّ
التعريف إىل الرتادف احلاصل بني املصطلح ومصطلح  Panlectal Gridالذي متت
اإلحالة إليه يف موضع الحق ضمن تعريف املدخل  Panlectalومل يتضمنه التعريف
السابق بسبب هذا احلذف ،وسأعود إىل هذا املصطلح يف موضع تال من هذه الورقة.
واحلقيقة أن حذف أجزاء من التعريفات مل يقترص عىل هذه املصطلحات فقط بل امتد
إىل تعريفات كثرية أذكر بعضها يف مواضع الحقة.

-3نعرف مجيعا أن من املمكن أن ينتقل املصطلح من جمال معريف إىل جمال آخر
عن طريق ما يسمى باالقرتاض عرب التخصيص ،واالقرتاض هنا يشبه االستعارة وال
يكون إال ملناسبة ،ويف بعض حاالت التقارض يمكن أن حيتفظ املصطلح بصورته
اللفظية وأن يسمي يف الوقت نفسه مفاهيم خمتلفة ينتمي كل منها إىل جمال خمتلف ،ويف
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حال وضع معجم ملثل هذه املصطلحات فاملتبع هو تدوين املصطلح وتعديد تعريفاته
( ... ،2 ،1أو أ ،ب )... ،مصحوبة بذكر جماالهتا بصورة رصحية حتى يتبني متايزها،
وقد يشار إىل هذه املجاالت عن طريق التلميح إىل بعض األعامل أو أسامء األعالم
التي تتطلب من مستعميل املعجم معرفة مسبقة تساعد يف حتقيق هذا التاميز .أما يف
حال الرتمجة فقد تكون هناك رضورة ألن يرتجم هذا املصطلح بألفاظ خمتلفة متثل
مفاهيم تلك احلقول ،وقد يكون من اخلطأ مساواة هذه املفاهيم وتسميتها بمصطلح
واحد .فعىل سبيل املثال ورد للمصطلح  Argumentيف النسخة اإلنجليزية من
معجم اللسانيات االجتامعية (وسأشري إليها بقية هذه الورقة باالختصار ( DSثالثة
تعريفات؛ أوهلا تعريف عام ،والثاين خاص باملجاالت األكاديمية ،والثالث خاص
باللسانيات ،والتعريف األخري كام نعلم مرتبط باللسانيات التوليدية عىل وجه
اخلصوص ،وإذا نظرنا إىل ترمجة املعجم وجدنا أن ترمجة واحدة هلذا املصطلح وهي
“اجلدل” تصدرت مجيع هذه التعريفات ،وفيام خيص اللسانيات ورد تعريفه عىل
النحو التايل”“ :اجلدل” يستخدم أيضا يف علم اللغة بطريقة غري مألوفة كثريا ،حيث
يشري إىل عنارص معينة يتطلبها الفعل يف اجلملة”( .)12واملعروف أن “اجلدل” ليس من
املصطلحات اللسانية وأن الرتمجة العربية املختارة له هي الـ”موضوع”( ،)13وكان من
الرضوري أن يوضع أمام كل تعريف املصطلح الذي يناسبه .وإن كان املعجم DS
قد مجعها حتت مصطلح وحيد فقد قام برتقيم كل تعريف للتأكيد عىل انفصاهلا وعدم
ترادفها( )14مع مالحظة أن أصحاب املعجم أشاروا بداية التعريف إىل ما يدل عىل
أن معنى  Argumentيف اللغة اإلنجليزية ال يتناسب مع تعريفه يف اللسانيات وهو
حدس يدعو إىل انتقاء ترمجة خمتلفة إزاء هذا املفهوم ضمن جمال اللسانيات.

املثال الثاين هو املصطلح  Assimilationالذي ورد يف املعجم  DSمتبوعا
بتعريفي لكل منهام رقمه اخلاص ،األول [ ]1يتحدث عن عالقته باألصوات،
ْ
والثاين [ ]2عن عالقته باللغات كونه من املصطلحات املستعملة يف جمال احتكاك
اللغات ،فاألول مصطلح صويت ،والثاين ينتمي إىل اللسانيات االجتامعية ،ورغم
ً
هذا االختالف اختار املرتمجان “اإلدغام”
مقابل عرب ًّيا يعنون تعريفي املصطلح ،وقد
أوردا تعريفيه دون ترقيم (أنقل هنا النص كام ورد يف الرتمجة):
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اإلدغام Assimilation

فيام يتعلق باألصوات ،هي عملية تتأثر فيها األصوات املجاورة يف الكالم ببعضها
البعض ،وتصبح أكثر تشاهبا من حيث نطقها ،عىل سبيل املثال :السنخية األنفية /n/
يف ( )Banburyيمكن أن تلفظ عىل أهنا ثنائية الشكل [ ،]mيتأثر الصوت من الشفاه
[.]b

فيام يتعلق باللغات ،يشري مصطلح  Language Assimilationإىل احلاالت
التي يتبنى فيها املتحدثون بلغة من لغات األقليات لغة األكثرية .حيث عىل االستيعاب
اللغوي يف بعض أشكال التخطيط اللغوي  ،Language Planningانظر تنوع
اللغة .)15(Language Diversity

ويف غري هذا املوضع استعمل “اإلدغام” ترمجة للمصطلح  Diphthongالذي
ترجم مرة ثانية بـ”حروف العلة املزدوجة”( ،)16لذا أرجح أن الرتمجة التي تصلح
للجمع بني هذين التعريفني هي “املامثلة” التي يمكن ختصيصها فتكون “مماثلة
صوتية” فيام يتعلق باألصوات يف التعريف األول ،و”مماثلة لغوية” فيام يتعلق
باللغات يف التعريف الثاين.

وربام تستوقفنا يف التعريف األول عبارة “تلفظ عىل أهنا ثنائية الشكل [،]m
يتأثر الصوت من الشفاه [ ”]bوهي عبارة غري مفهومة وغري مرتابطة إذ كيف يلفظ
الصوت بطريقة يكون فيها ثنائي الشكل؟ وما معنى أن يتأثر بذلك الصوت من
الشفاه؟ هذه العبارة جتعلك مضطرا إىل الرجوع إىل املعجم األصيل  DSفتجد ما
يمكن أن ترتمجه بـ”ينطق [يقصد الصوت  ]/n/عىل أنه صوت شفهي [ ]mمتأثرا يف
هذا بالصوت الشفهي الالحق [.”]b
بالطبع هناك إمكانية ألن نستعمل ترمجة واحدة يف تسمية مفهومني كام قد نرى
يف بعض املعاجم ،ولكن هذا االستعامل مرشوط بكوهنام مرتادفني (أوال) أو ينتميان
إىل جمالني خمتلفني (ثانيا) ،وعىل الرغم من إمكانية استعامل ترمجة واحدة ملصطلحني
خمتلفني حيفظ متايزمها النص عىل اختالف جماليهام ،فإن (صحة الرتمجة ودقتها) هي
األساس الذي تقوم عليه هذه اإلمكانية؛ بمعنى أن مصطلح “اإلدغام” يف املثال
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السابق مل يكن دقي ًقا يف متثيل املفهوم الصويت الذي نص عليه التعريف األول ،ومل
أيضا يف متثيل املفهوم اآلخر ،ومن ناحية أخرى استعمل هذا املصطلح
يكن دقي ًقا ً
يف تسمية مفهوم ثالث ،وهذا ما جيعل دقته موضع تساؤل .كذلك املصطلح “هلجة
جديدة” الذي ختريه املرتمجان لرتمجة كل من  Interdialectو New Dialectال
حيقق رشوط استعامل الرتمجة الواحدة مقابل مفاهيم متاميزة ،فاملصطلحان غري
مرتادفني وينتميان إىل جمال واحد.
 -4إن ترمجة معجم مصطلحات جمال معني مثلها مثل وضع معجم مصطلحي
البد أن ختضع ملا يسمى يف علم املصطلح بعمليات الفحص ،ومن بني هذه العمليات
فحص املداخل املكررة ،وهو تدقيق جيريه أصحاب العمل للتأكد من عدم تكرار
املداخل ،واحلاجة إىل مثل هذا الفحص أشد يف ترمجة هذه املصطلحات من ًعا (ليس
كام يتوقع القارئ الكريم لرتادف املصطلحات بل) للخلط الذي قد نجده يف مثل
املصطلحات التالية:
فعل الكالم (الفعل ،القوة)(Illocutionary (Act, Force
فعل الكالم (الفعل ،القوة)(Locutionary (Act, Force

فعل الكالم (الفعل ،القوة)(Perlocutionary (Act, Force

إن أي باحث خمتص أو غري خمتص ال حيتاج إىل جمهود كبري يف مالحظة اخللط
ثم
احلاصل يف ترمجة هذه املصطلحات ،فهي مصطلحات متاميزة خمتلفة املفاهيم؛ ومن ّ
وجب أن يسمى كل منها باملصطلح الذي يمثله يف املوضع الذي تتخذه ضمن النظام
املتبع يف ترتيبها ،وقد وردت هذه املصطلحات يف ترتيبها األلفبائي دون تعريف وأحيل
القارئ إىل املدخل  Speech Actحيث قدم املرتمجان هلذه املصطلحات ترمجة خمتلفة
متا ًما عن الرتمجات السابقة وذلك عىل النحو التايل( :)17الفعل الداليل Illocutionary
 ،Actالفعل التعبريي  ،Locutionary Actالفعل التأثريي .Perlocutionary Act
وإذا كان املرتمجان قد قدما فيام سبق مصطلح “القوة” ترمجة للمصطلح  ،Forceفقد
وردت له هنا ترمجة خمتلفة أيضا هي “اإللزام”( .)18وبغض النظر عام إذا كنا نتفق أو
نختلف مع هذه الرتمجة ،فاحلاصل أن املرتمجني قدما ترمجات خمتلفة للمفهوم الواحد
ويف الوقت عينه قدما ترمجة واحدة لعدة من املفاهيم املتاميزة.
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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ومن أمثلة وضع املصطلح الواحد تسمية ألكثر من مفهوم استعامل املصطلح
“مراحل اكتساب اللغة” مقابل كل من Basilang, Mesolang, Acrolang
رغم أن هذه املصطلحات ال تربطها أي عالقة بمراحل هذا االكتساب ،ومنها
أيضا استعامل مصطلح “اللهجة الرسمية” مقابل ثالثة مصطلحات هي Basilect,
ً
 ،Mesolect, Acrolectوالالفت أن هذه املصطلحات وضعت يف مواضعها من
املعجم برتمجات أخرى خمالفة ملا تقدم:

اللهجة الفردية املتقدمة
اللهجة املستقرة األوىل
اللهجة املتوسطة

Acrolect
Basilect
Mesolect

مراحل اكتساب اللغة

اللهجة املستقرة األوىل
اللغة املتوسطة

Acrolang
Basilang
Mesolang

-5ومن التداولية واللسانيات االجتامعية إىل علم األصوات حيث مل يستقر
املرتمجان عىل مصطلح يشري إليه فتارة يرتجم بـ“علم األصوات”( )19وتارة أخرى
يشار إليه بـ“علم الصوتيات”( ،)20واملتأمل يف ترمجة املصطلحات اخلاصة هبذا املجال
يلحظ أن هناك خل ًطا بني مفهومي “الصوت” و“احلرف” ،وجتاهبه أسئلة كثرية منها
عىل سبيل املثال:

	-ما الفرق بني مصطلح “صوت احلرف الساكن  ”Affricateو“الصوت الساكن
”Alveolar؟

	-هل يتحول “الصوت” إىل “خمرج” كام يمكن أن نفهم من املصطلح “األصوات
السادة لتيار اهلواء ”Plosive؟

	-هل يمكن أن يمكن أن تتساوى صفة الصوت بمخرجه كام يمكن أن نفهم من
مصطلح “اللهاة  ”Uvularبدال من “هلوي”؟
	-هل يمكن أن يشار إىل “األصوات الساكنة  ”Consonantsبـ“الثوابت”

()21

كام يف الرياضيات والفيزياء؟ وما عالقة هذه األصوات باملصطلح “الصوت
الساكن ”Alveolar؟

	-هل “مكان النطق”( )22هو نفسه “مكان التعبري”()23؟
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يتكون املصطلح  )Rounding (Roundedمن مصطلحني اثنني مرتادفني
	-هل ّ
أم أنه مصطلح مركب جتوز ترمجته كام فعل املرتمجان بـ“التدوير املستدير”؟ وما
معنى “أن ( )uكام يف كلمة  bootهو حرف غري مستدير”()24؟ وإذا كان ( )uهو
حرف غري مستدير وليس صوتا مستديرا؛ فلامذا كتب يف املعجم  DSعىل هذه
الصورة [ ]uبني معقوفني؟ وما جرى للصائت غري املستدير [ ]iيف كلمة beat؟

 -6من بني الطرق التي يستعني هبا واضع املعجم لإلشارة إىل طريقة استعامل
املصطلحات تعيني الفئات والوظائف النحوية للصيغ التي ترد عليها هذه
املصطلحات ،فيشار إىل االسم بالرمز  .nوالفعل بالرمز  .vوالصفة بالرمز .Adj
وقد جيمع املصطلح الواحد بني فئتني أو وظيفتني فيكتب إىل جواره جمموع هذه
الفئات عىل الصورة (ً ).n./adj
مثل .واحلقيقة أن معجم  DSال يستعمل هذه الطريقة
كثريا ،بل يستعيض عنها يف بعض املصطلحات القليلة بطرق أخرى منها ما ورد يف
ً
اسم وصفة( ،Area(lولكن
املصطلح  Arealالذي كتب عىل الصورة التالية ليقرأ هبا ً
جاءت ترمجته عىل الصورة التالية(:)25
المنطقة (Area(I) : (I

باملعنى “اجلغرايف” ،انظر اجلغرافيا اللغوية .وفيام خيص اللغويات احلقيقية ،انظر املنطقة
اللغوية  ،Linguistic Areaومنطقة اللغويات االجتامعية ”Sociolinguistic Area

واألصل أن احلرف بني القوسني هو ( )Lوليس ( )iإذ يستعمل املصطلح مرادفا
لكلمة جغرايف ومنه اللسانيات اجلغرافية ،وكنت قد ترمجت سابقا مصطلح
 ،Pseudolinguisticsوهو جزء من عنوان كتاب ،Rober A. Hall 1987
بـ“اللسانيات املزيفة” ،ولكني مل أستطيع فهم “اللغويات احلقيقية”( )26الواردة يف
التعريف السابق حتى رجعت إىل املعجم  DSفوجدهتا “اللسانيات اجلغرافية” أو كام
يفضل املرتمجان “اللغويات اجلغرافية” وليست “احلقيقية”.

 -7وهنا أنتقل إىل مصطلح “ ”Realisationكي أفهم معنى “اللغويات
التجريدية”( )27وكيف تُصنع (بالتاء املضمومة) حيث ترجم املصطلح بـ“اإلدراك”
وجاء يف تعريفه:
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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“إدراك كيف تُصنع اللغويات التجريدية ح ًّقا .عىل سبيل املثال ،بعض
املقاطع الصوتية  Phonemeممكن خترج (تصنع) خمتلفة باختالف املتحدثني ،أو
باختالف السياق  ...إلخ .حيث تتضمن املصطلحات األخرى هلذا املفهوم التفعيل
.)28(”Actualisation

أرجح أننا نتفق عىل أن تعريف هذا املصطلح غامض إىل الدرجة التي يفتقد هبا
إىل أبسط وظائف التعريف ،وبالتايل ليس أمامي يف سبيل احلصول عىل مزيد من
الفهم غري الرجوع إىل مصطلح “ Actualisationالتفعيل” بداية الرتمجة الذي ورد
فيها عىل الصورة التالية:
“التفعيل.Actualisation :

انظر وضعية خاصة ”Realisation

نحن إذن أمام ترمجتني ملصطلح Realisation؛ األوىل هي “اإلدراك” ،والثانية
هي “وضعية خاصة” ،وكلتامها ختالف الرتمجة الشائعة هلام ،فاملعروف أن املصطلحني
 Actualisationو Realisationمتفق عىل ترمجتهام بـ”التحقيق” ،ومها من
املصطلحات اللسانية املرتادفة؛ إذ يشار هبام إىل كيفية إنتاج الوحدات اللغوية املجردة
وحتققها الفعيل ،فـ”الفونيم” الواحد يمكن أن ينطق بعدة صور لدى متحدثني
خمتلفني ضمن سياقات متنوعة.

 -8إن وظيفة اإلحالة داخل العمل املعجمي ينظر إليها يف الدراسات املعنية
بمنظور املستعمل عىل أهنا وسيلة من وسائل تيسري البحث عن املصطلحات وبيان
العالقات التي تربطها بغريها بمعنى أهنا أداة بيان وهدي ،واحلق أن معجم  DSاهتم
باإلحالة اهتامما شديدا كام رأينا ذلك يف وصف “سانشيز” له ،ولكن اإلحالة يف هذه
الرتمجة فأقل ما يقال عنها إهنا فقدت وظيفتها األساسية .وعليه كان أساس ًّيا من بني
إجراءات فحص أي عمل مصطلحي مراجعة املداخل املرتابطة عرب اإلحالة ،ولعل
اجلدول التايل يكشف لنا أن الرتمجة مل هتتم بفحص املداخل املرتابطة وإحاالهتا بأي
شكل من األشكال ،وسأكتفي يف اجلدول التايل ببعض األمثلة (بغض النظر عن دقة
الرتمجة)
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املصطلح

الرتمجة

مصطلح اإلحالة

ضمن تعريف املصطلح

Lexeme

الكلمة

الوحدات الرصفية

Lexicon

Diffusion

االنتشار

نرش اللغة

Wave Model

Linguistic Ecology

علم اللغة اللغوي!

علم البيئة اللغوية

Language Ecology

a priori Language

اللغة االستداللية

لغات مسبقة

Artificial Language

a posteriori
Language

اللغة املتأخرة

اللغات اخللفية

Artificial Language

Audience Design

تصميم اجلمهور

تصميم احلضور

Accommodation

Mixed Code

الرمز املختلط

الشفرة املختلطة

Bilingual Mixed
Language

ولألسف اتسع عدم االهتامم باإلحالة إىل حد تقديم ترمجة للمصطلح املدخل
وعرضه برتمجة خمتلفة ضمن التعريف اخلاص به ،ويمثل هلذه احلال مصطلح
 Saussurean Paradoxالذي ترجم بـ“مفارقة دي ساسور” وقدم يف تعريفيه
بـ“مقارنة دي ساسور” ،وال خيفى عىل أحد أن الرتمجة الصحيحة له يمكن أن تكون
“املغالطة السوسريية”.

 -9إن ضعف اإلحالة يف أي عمل مصطلحي يأيت من اإلفراط يف استعامل
املرتادفات ،فإذا نظرنا عىل سبيل املثال إىل مصطلح  Phonemeالذي ورد ضمن
مجا بـ“مقاطع صوتية”( )29جتد أن
تعريف مصطلح  Realisationالسابق مرت ً
املرتمجني قدما له عدة من الرتمجات املختلفة هي“ :مقطع رصيف يمثل أصغر وحدة
لغوية ذات معنى”( )30و“مورفيم”( )31و“وحدة صوتية صغرى”( )32و“وحدات
رصفية”( )33و“مقطع”( ،)34وبالتايل ليست لإلحالة يف الرتمجة أي وظيفة يمكن أن
يتكئ عليها باحث املعجم يف تعرف منظومة العالقات املفاهيمية التي تربط بني
مصطلحات املعجم.
 -10واحلقيقة أن ترمجة مصطلح  Morphemeبعبارة شارحة مثل “مقطع
ذو القعدة 1441هـ  -يوليو  2020م
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رصيف يمثل أصغر وحدة لغوية ذات معنى” تأخذنا إىل بعض األمثلة التي توضح
اعتامد املرتمجني هذه الطريقة يف ترمجة بعض املصطلحات التي ربام يكون قد جرى
االتفاق عىل تسمياهتا مثل“ :حرف علة واحد يلفظ بدون حركة أعضاء النطق” يف
ترمجة  ،Monophthongو“خصائص مشرتكة بني خمتلف اللهجات لنفس اللغة”
ترمجة لـ  Pandialectalو“وصف حروف العلة املركزية” إزاء((Centeral(ise(d
و“الوحدة اللغوية األصغر من اجلملة” للمصطلح  ،Clauseو“مرحلة التعبري عن
فكرة كاملة من خالل كلمة واحدة” للمصطلح  ،Holophrasisوامللفت أن هذه
الطريقة مل تتخلص من الرتادف حيث استعمل املصطلح “التناوب اللغوي داخل
اجلملة” مقابل  Intersentential Code-switchingواملصطلح “التناوب
اللغوي ضمن اجلملة” مقابال لـ .IntraSentential Code-switching

أعتقد أن الباحث ربام تستوقفه هنا بعض هذه العبارات ال سيام إذا استعملت
يف تسمية أكثر من مفهوم ،فعبارة «خصائص مشرتكة بني خمتلف اللهجات لنفس
اللغة» استعملت ترمجة ملصطلحني خمتلفني Pandialectal :و ،Panlectalنافية
عن صيغتهام داللة الوصف ،وسأقارن هنا بني الرتمجة واألصل لنعرف حقيقة هذه
املصطلحات ،فقد وردت ترمجتهام عىل النحو التايل(:)35
خصائص مشتركة بين مختلف اللهجات لنفس اللغة Pandialectal

مصطلح يستخدم يف علم اللهجات لإلشارة إىل ظاهرة لغوية؛ مثل خصائص
لغوية معينة ،وجانب من جوانب التغري اللغوي والذي يوجد يف مجيع اللهجات
للغة ما(.)36
خصائص مشتركة بين مختلف اللهجات لنفس اللغة Panlectal

تصنّف طريقة للقواعد التي ترى اللغة كوحدة من نظام فرعي (اللهجات)،
والتي من املمكن أن ترتب ضمنيا يف شبكة عريضة .Panlectal Grid
وإذا عدنا إىل تعريفها يف املعجم  DSنجده كالتايل:

sometimes used in DIALECTOLOGY to
Pandialectal
refer to linguistic phenomena (e.g. particular linguistic features,
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an aspect of language change) that are found across all the
.DIALECTs of a language

َل ِ
جات :يستعمل املصطلح أحيانا يف علم اللهجات ليشري إىل ظواهر لغوية (مثل:
سامت لغوية معينة ،أو مظهر من مظاهر تغري اللغة) توجد يف مجيع هلجات لغة معينة.
Describes an approach to grammar which
Panlectal
)sees a LANGUAGE as a union of subsystems (varieties or LECTs

.)37( which can be ordered implicationally on a panlectal grid

ُض ِ
مكونة من
وب :يصف املصطلح مقاربة نحوية تنظر إىل اللغة باعتبارها وحدة ّ
أنظمة فرعية (أبدال أو رضوب) يمكن ترتيبها ضمنيا عىل شبكة رضوبية.

وإذا حاولنا أن نعطي أمثلة توضح املراد هبذه املصطلحات فيمكنني أن أفرتض
بالنسبة إىل املصطلح األول أنه إذا كانت اللهجات اإلنجليزية احلالية أو السابقة
تتفق عىل نطق صوت معني بطريقة معينة فإن هذا النطق تنطبق عليه صفة “هلجايت”
نسبة إىل جمموع هلجات هذه اللغة ضمن جغرافية معينة .أما بالنسبة إىل املصطلح
الثاين فإذا أمكننا القيام ببحث حول طريقة التعبري عن امللكية يف هلجات العربية يف
ومكونات تلك الرتاكيب التي تتضمن هذا
أثيوبيا أو الصومال أو حتى السودان
ّ
التعبري وخصائصها عىل الطريقة التي أدار هبا  David DeCamp 1971بحثه حول
التحليل التوليدي للمتَّصل الكالمي يف املجتمعات اجلامايكية متعددة اللغات
(الذي وردت بعض تفاصيله يف املعجم  DSضمن تعريف املدخل جدول استتباعي
 )38(Implicational Scaleالتي قام املرتمجان بحذفها) فلربام يمكن أن نطلق عىل
هذه املقاربة مقاربة نحوية رضوبية يشار إليها يف بعض أعامل اللسانيات االجتامعية
األخرى باملصطلح  Panlectal Grammarأو  .Polylectal Grammarواحلقيقة
أن الرتمجة املقرتحة هنا هلذين املصطلحني (هلجايت ورضويب) مأخوذة عن ترمجة
الدكتور بعلبكي يف معجمه الصادر سنة  )39(1990وقد كان رضور ًّيا بالنسبة إىل
املرتمجني الرجوع إىل جهود سابقة يف نقل املصطلحات اللسانية واإلفادة منها حتى
ال يتم اللجوء إىل مثل هذه العبارات الشارحة الطويلة.
 -11كنت سأخصص هذه الفقرة للحديث عن غموض عدد غري قليل من
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التعريفات التي تضمنتها هذه الرتمجة ،وأحسب أنني أرشت إىل هذا يف أمثلة وردت
ساب ًقا؛ لذا سأحتدث هنا عن أمر خمتلف يتعلق برضورة التزام ترمجة ثابتة للمصطلح
مصطلحا
الواحد ومراعاة هذه الرتمجة يف كل ما يتعلق به؛ بمعنى أنني إذا ترمجت
ً
()41
ما بـ“التأدب السلبي”( )40فال ينبغي أن أترجم ضده بـ“التأدبية اإلجيابية”  ،وإذا
ترمجت  Contextبـ“السياق”( )42فال ينبغي أن أستعمل هذه الرتمجة ملصطلح
مثل  Lexisوال أن أشتق منها صفة “سياقي” للمصطلح  ،Syntagmaticوإذا
استعملت “سلسلة” إزاء املصطلح  Chainفال أستعمله إزاء  ،Continuumوال
خيصص “سلسلة لغوية متصلة” للتعبري عن مصطلح مفرد خمتلف مثل ،Cline
وإذا استعمل مصطلح مثل “عملية تبسيط اللغة  ”Pidginisationفال يتم تفكيكه
بـ( )Deمصطلح بديل “تفكيك اللغات الكريولية  ،”Depidginisationكل هذا
وغريه من أجل احلفاظ عىل االتساق واإلبقاء عىل متايز املفاهيم.

وهناك باإلضافة إىل امللحوظات السابقة بعض التفاصيل الدالة عىل أن هذه الرتمجة
مل تلتزم خطة ذات معامل واضحة أو ثابتة يف التعامل مع املصطلحات أو تعريفاهتا كذا
توحي الصورة املجملة التي خرجت هبا بأن أعامل املراجعة والفحص والتشذيب
مل يكن هلا أي نصيب من اهتامم املرتمجني ،وإذا كان لورانس فينويت Lawrence
 Venutiقد نقل عن دديل فيتس قوله“ :إن ترمجة القصيدة جيب أن تكون قصيدة،
قابلة للتحقق كقصيدة”( ،)43فيمكنني عىل النسق ذاته أن أختم هذه الورقة قائال :إن
ترمجة املعجم البد أن تكون معجام ،تلتزم صورته ،وتؤدي مجيع وظائفه.
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