كلمة المركز

ينشط مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة
اللغة العربية في مجاالت متعددة لتحقيق أهدافه ،ويجمع
بين برامجه وأنشطته اجتهاده في دعم الجهات اللغوية
المماثلة في أعمالها النوعية ،والعمل على التكامل معها
وتتميم جهود اآلخرين في خدمة العربية من خالل إطالق
األعمال والمبادرات والبرامج في المجاالت التي ال تعمل
فيها الجهات األخرى.
وتبعا ً لذلك ،ففقد وضع المركز في برامجه للنشر العلمي
عددا من المشروعات ،بعضها يستقبل فيه بحوث الباحثين،
وفق أطر علمية محددة ،وبعضها يستكتب فيه العلماء في
عنوانات يختارها بعناية ،ورسم لمسارات اإلصدارات سالسل
ذات أهداف طويلة المدى تتكامل فيما بينها.
وضمن اهتمام المركز ببرنامج النشر يصدر هذه المجلة
المحكمة (اللسانيات العربية) كما يعمل على إصدار مجالت
ّ
أخرى في مجاالت علمية دقيقة أخرى ،مثل (التخطيط
اللغوي ،وتعليمية اللغة العربية) ،حيث تصدر األولى قريبا ً
بإذن اهلل بينما يجري وضع التصورات للمجلة الثانية ،وقد
زادت حماسة المركز إلى هذا االتجاه ِلما بلغه من أصداء
إيجابية ،واحتفاء بالغ في الوسط العلمي بالعدد األول من
مجلة (اللسانيات العربية) التي نحتفي بصدور عددها الثاني.
وتتقدم األمانة العامة بالشكر والتقدير لمن أسهموا في
تأسيس هذه المجلة ،ولسعادة رئيس تحريرها ،وهيئة
التحرير ،وجميع الباحثين الذين تواصلوا معها بغرض النشر،
أو اإلفادة المتبادلة.
ويسعد المركز بتواصل السادة والسيدات من العلماء
والباحثين مع برامج المركز وأنشطته ،ويدعوهم إلى االطالع
على إصدارات المركز والجديد فيها في موقعه اإللكتروني.
وفق اهلل الجميع ،وسدد الجهود ،وأعان على قضاء بعض حق
العربية.

األمين العام

د .عبداهلل بن صالح الوشمي
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قواعد النشر بالمجلة:
تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات
العربية باللغة العربية ،مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية
وإحدى اللغات العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في
خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي
االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
رت
ال تلتزم المجلة بر ِّد ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها،
سواء ُن ِش ْ
ً
أم لم ُت ْنشر.
رسل مطبوع ًة
ُ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.
أي
يشترط في المشاركة
المقدمة ألاَّ تكون منشور ًة أو قُ ّدمت للنَّشر في ِّ
ّ
أي جهة
وسيلة نشر أخرى ،كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى ِّ
أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
يحق للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في (مجلة
اللسانيات العربية) بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من
تسلمها.
يخبر أصحاب المشاركات بقرار لجنة التحكيم بصالحيتها للنشر أو
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.
قرارات هيئة التحرير بشأن المشاركة المقدمة إلى المجلة نهائية،
وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.
المحكمين
أن يلتزم الباحـث تعـديل البــحــث في ضــوء ملحوظات
ّ
وفق التقارير المرسلة إليه ،وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة ال
تتجاوز  30يوما ً من تاريخ إرسالها إليه.

 -أحكام عامة:

اآلراء والمعلومات الواردة في البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي
أصحابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
الدولي لخدمة اللغة العربية أو المجلة ،ويتحمل مؤلفوها المسؤولية
كامل ًة عن صحة المعلومات واالستنتاجات ودقتها.
يراعى في أول َّية النشر في المجلة تاريخ تسلم البحث وتاريخ قرار
التحكيم وتنوع موضوع المشاركات.
ترتيب البحوث في المجلة يخضع العتبارات فنية.
يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة مع بحثه سيرته
الذاتية والعلمية مختصر ًة وعنوان مراسلته.
ُت ْر َسل إلى الباحث (5نسخٍ ) من العدد الذي شارك فيه ،و(20مستل ًة) من
بحثه أو دراسته.
ال يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد إرساله إلى لجنة التحكيم
إال ألسباب تقتنع بها إدارة التحرير ،وللمجلة مطالبة الباحث بدفع
النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم إذا أصر َّ الباحث على
طلبه بسحب مشاركته وعدم متابعة إجراءات نشرها ،ولم تقتنع إدارة
التحرير بمبررات طلبه.

خطوات النشر في المجلة:
تكون المراسلة موجهة إلدارة تحرير المجلة باألمانة العامة للمركز على
البريد اإللكتروني الخاص بالمجلة أو على صندوق بريدها.
يقوم رئيس التحرير بإشعار صاحب المشاركة بوصولها.
تعرض المشاركات في اجتماع هيئة التحرير بعد حذف أسماء
المشاركين وعناوينهم وكل ما يدل عليهم ؛ توخيا ً للحيادية والعدالة.
في حال قبولها المبدئي يتم إرسالها مع خطاب مذيل باسم رئيس
وينبَّه إلى ضرورة الرَّد
التحرير إلى الفاحص الذي قررته هيئة التحريرُ ،
خالل ثالثة أسابيع من تاريخ تسلُّمه خطاب التحكيم.
تعرض النتيجة على هيئة التحرير في اللقاء الدوري  ،ثم ُيب ّلغ صاحب
المشاركة بالنتيجة قبوالً أو اعتذارا ً عن عدم القبول مرفقا ً معها تعديالت
الفاحص.
بعد وصول المشاركة المع َّدلة ُتعرض على هيئة التحرير ،وفي حال
اإلقرار يرسل للباحث خطاب الموافقة على النشر ويبلغ بالوقت المتوقع
لنشر مشاركته.

صفتها
مجلة تختص بالدراسات والبحوث التي تعنى باللسانيات العربية
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر المشاركات
التي تتناول اللسانيات النظرية منها والتطبيقية مثل األصوات
والتراكيب وتحليل النص وتحليل الخطاب والتداولية وكذلك علم اللغة
النفسي وعلم اللغة االجتماعي بفروعهما المختلفة وجوانبهما النظرية
والتطبيقية  ،كما تهتم بتعليم اللغات ألهلها وللناطقين بها من غير
أهلها واكتساب اللغة األولى والثانية والتخطيط اللغوي واختبارات
اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.
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مفهوم الوظيفة المعجمية في
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قراءة في كتاب « نحو معجم
تاريخي للغة العربية »

العدد األولُ من مجلة (اللسانيات العربية)،
صدر
ُ
ِ
التي ُيصدرها مرك ُز الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز
التابع لوزارة التعليم
الدولي لخدمة اللغة العربية،
ُ
وصل إلى
العالي في المملكة العربية السعودية .وقد َ
ورق ًّيا
َ
عدد كبير ج ًّدا من القُ راء والهيئات األكاديمية َ
أثره ط َّيبا ً؛ بحسب ما بلغنا من عدد من
وكان
ا،
ي
قم
ور ًّ
ُ
َ
اللسانيين ،وما كتب من ثناء على مضمونه وتنظيمه.
فنحمد اهلل على ذلك ،ثم نشكر الزمالء الذين أسهموا
بدراساتهم في إخراجه ،وكانوا سببا ً في نجاحه.
حوى
وهذا هو
ُ
العدد الثاني من المجلة الذي َ
ٍ
والمعاصرة،
دراسات لساني ًة جمعت بين األصالًة
َ
وبين النظرية والتطبيق ،بما يتَّفق مع طبيعة لغتنا
وي َي ِّسر نشرها وتع ّلمها وتعليمها على أسس
العربيةُ ،
ِ
بمراحل
الدراسات
مرت هذه
ُ
علمية سليمة ،بعد أن ّ
من التَّمحيص والتَّحكيم العلمي الدقيق ،والتأ ِّكد من
بتخصص المجلة.
ارتباطها
ُّ
والرتباط المجلة بمركز الملك عبد اهلل بن عبد
امتدت
العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،الذي
ّ
خدما ُته إلى أنحاء مختلفة من العالم؛ فإنها تم َنح
فرصا ً للتعريف بهم وببحوثهم في
الناشرين فيها َ
عدد كبير من الهيئات والمؤسسات المع ِن ّية باللغة
َ
العربية من جامعات ومعاهد ومراكز وأقسام علمية،
داخل األقطار العربية وخارجها.
الثاني من
العدد
وهيئة التحرير ،إذ تق ِّدم لقرائها
َ
َ
الزمالء الباحثين الذين أسهموا
هذه المجلة ،تشكر
َ
وتأمل أن يس َتمرِ
العدد،
بدراساتهم في إخراج هذا
ُ
َ
زمالء آخرون في األعداد القادمة.
عطاؤهم ،وأن يسهم
ُ
واهلل الموفق والهادي ،إلى سواء السبيل.

رئيس التحرير

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
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أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة
في العربية
د .حسن محمد علي ازروال

الرموز المستعملة:

ف = الفعل؛ س = نائب الفاعل؛ س = 0الفاعل؛ س = 1املفعول به؛ س= 2
املفعول به الثاين؛ س م = االسم املبتدأ؛ س خ = االسم اخلرب؛ ح = حرف (حرف
جر)؛ س مج = االسم املجرور؛ [ = ]... -/+إضافة أو حذف سمة؛ ضم = ضمري؛
ز = الزمن؛ د = الدور.

تقديم ال بد منه:

حتاول هذه املقالة حل إشكال البناء( /التمثيل) العاميل يف اجلمل االسمية
(االبتدائية) التي خربها مجلة فعلية بواسطة املطابقة٭ قصد تفادي احلرج الذي يقع
فيه الباحث اللساين عندما يبدأ بفحص٭ اإلعراب بالرتكيز عىل الزمن :إن صعود
االسم  /املبتدأ إىل الزمن يف اجلمل االبتدائية يدفع ،يف بعض األحيان ،إىل البحث
عن حل آخر تسميه التحاليل التوليدية «احلل األخري»٭ إلنقاذ البنية من االهنيار٭ يف
مثل:
-1

أ .أفلح املؤمنون

*ب .املؤمنون أفلح

ج .املؤمنون أفلحوا

وال يمكن إنقاذ البنية (* .1ب) من االهنيار ،حسب التحليل الوارد يف هذه املقالة،
إال بتدخل املطابقة التي ختصص لالسمني األول والثاين العنارص (نفسها) املنتقاة من
(أستاذ الديداكتيك :المركز الجهوي لمهن التربية)
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

عقد عجرة٭ املطابقة ،ثم تبني جرسا يضمن عبور اإلعراب (العالمة اإلعرابية) بني
هذين االسمني حتت تأثري العالقة الرتكيبية (التفاعل التطابقي) .صحيح أن الزمن
قوة إعرابية٭ يسند٭ إعراب الرفع إىل الفاعل من داخل الفعل؛ لكن بنيات التبعية
غري التامة والتامة (اجلمل االبتدائية ومجل خمتلف التوابع) تتأثر بعملية الترسيب٭
التي هتيكلها املطابقة من خالل جرس االنتقال املرن لإلعراب من االسم األول إىل
االسم الثاين؛ وهذا ما جيعل اإلعراب نتاج املطابقة وليس عقدة من عقدها كام يعتقد
النحاة؛ وعليه ،حتلل هذه املقالة اجلملة االبتدائية بخرب فعيل ،وتنفتح عىل مجل أخرى
ختدم هذا التحليل حيث ستفحص العالقة اإلعرابية التطابقية بني االسم األول من
جهة ،واالسم الثاين (ما يشغل حمله وفق رشط املحلية) من جهة أخرى؛ والعالقة
اإلعرابية الزمنية بني الفعل وفاعله من داخل حمل االسم الثاين (اخلرب) وفق اإلعراب
الداخيل٭ .وتُالمس هذه املقالة أنواعا أخرى من اخلرب التي تعني التحليل عىل حتقيق
أهدافه طلبا حلرص املوضوع من جهة ،واحرتاما ألمهية حاالت اخلرب املتنوعة واجلمل
األخرى التي حتتاج إىل دراسات مستقلة من جهة ثانية.
تقديم افتراضي:

إن حتديد هوية اجلملة االسمية (االبتدائية) التي خربها مجلة فعلية يستلزم حتليال
سوغ
يستفيد من املطابقة وخصائصها؛ وهكذا سنفرتض أن االسم املبتدأ ال يملك ما ُي ّ
رفعه مما يفتح املجال أمام احتامالت متعددة ،وأن املطابقة تكون يف االسم قوية (تامة
أو غري تامة) وتكون يف الفعل ضعيفة؛ وسنفرتض أيضا أن موقع خرب اجلملة االسمية
(االبتدائية) قد تشغله مجلة فعلية تشكل إعرابا داخليا ،وأن الضمري له دور مهم يف
متييز هذا النوع من اجلمل االسمية (االبتدائية)؛ كام سنفرتض أخريا أن اجلملة االسمية
(االبتدائية) التي خربها مجلة فعلية متلك دورين إعرابيني عىل األقل .وسنجمع كل ما
يرتبط هبذا التحليل لتوضيح اشتغال املطابقة وأثرها يف اجلمل االسمية (االبتدائية)
التي خربها مجلة فعلية .وتدخل هذه التوضيحات واالفرتاضات يف مبحث الرتكيب
يف تناول اللغة العربية لسانيا ،وتروم إلقاء الضوء عىل إشكال كبري يرتبط بأمهية حتديد
املسار الذي سيسلكه التحليل يف أثناء النظر إىل اجلمل االسمية (االبتدائية) التي
خربها مجلة فعلية بتعميمه الحقا عىل أنواع أخرى من مجل اللغة العربية.
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طرح اإلشكال:
يتعلق الجزء األول من اإلشكال بنوعية الجملة االبتدائية التي خبرها جملة فعلية
من خالل تساؤلين:

هل اجلملة االبتدائية (التي تتضمن خربا فعليا يف االستعامل العاميل) ،هي مجلة
ذات بناء( /متثيل) عاميل :س م .س خ (االسم املبتدأ الذي جياور االسم اخلرب)؟ هل
هي ذات بناء( /متثيل) عاميل :س .0ف .س( 1تقديم الفاعل عىل الفعل واملفعول)؟
ثم نضيف التساؤل التايل :هل سنقر بام ذهبت إليه التحليالت التوليدية التي تتعامل
مع بنية سطحية ذات بناء( /متثيل) عاميل  :ف .س .0س ،1وبنية عميقة ذات بناء/
(متثيل) عاميل  :س .0ف .س( 1تقديم الفاعل عىل الفعل واملفعول)؟ وسنتبنى
تصورات النحو العريب التي دافعت باخلصوص عن ارتباط الفعل بفاعل واحد،
وتقدّ م الفعل عن فاعله؛ ونستثني التصورات األخرى التي ترى إمكان تقدم الفاعل.

يرتبط الجزء الثاني من اإلشكال باللجوء إلى المطابقة للدفاع عن تصورات النحو
العربي التي تجعل الفاعل ال يتقدم على فعله:

تنقسم املطابقة عموما إىل مطابقة ضعيفة (فقرية) حتدث بني الفعل وفاعله بدليل
أن اجلمع بني كلمتني مثل« :جاء» و«األوالد» يف مجلة فعلية هو مجع بني [+مفرد]
(مثال) يف الكلمة األوىل من جهة ،و[+مجع] يف الكلمة الثانية من جهة ثانية؛ ومطابقة
قوية (غنية) حتدث يف اجلملة االسمية بني املبتدأ واخلرب أو يف مجل التوابع :فاملطابقة
يف اجلملة االسمية بني املبتدأ واخلرب هي مطابقة قوية غري تامة ما دام أن املبتدأ ال
حيمل سوى ما يدل عىل الرفع فقط وحياول أن يرسبه إىل اخلرب ،واملطابقة يف مجل
التوابع ترسب الرفع والنصب واجلر ،فيسمى هذا النوع من املطابقة باملطابقة القوية
التامة .وعندما نطبق روائز٭ املطابقة عىل مجل اسمية (ابتدائية) ذات خرب عبارة عن
مجلة فعلية ،نتساءل :ما نوع التطابق الذي حدث يف هذه اجلمل؟ ومن ثم حييل
التطابق القوي عىل اجلمل االسمية ،وحييل التطابق الضعيف عىل اجلمل الفعلية.
يفرس اجلزء الثالث من اإلشكال ما يسمى بالبطاقة النحوية باستعامل عجرة
املطابقة التي هي حزمة عليا تتكون من العقد التي تتكون بدورها من عنارص متنوعة
كام يف اجلدول الفعيل:
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

عجرة المطابقة
عقدة الشخص

2

1

عقدة العدد

3

مثنى

مفرد

عقدة الجنس

مجع

فنحصل على بطاقة نحوية فعلية ،هي:

				
الضمري:
				
اجلنس:
اإلعراب :إسناد إعراب الرفع للفاعل.

		
الشخص:
			
الزمن

مؤنث

مذكر

العدد:

والجدول االسمي:
عجرة المطابقة
عقدة الشخص

1

2

3

عقدة العدد

مفرد

مثنى

عقدة الجنس

مجع

مذكر

مؤنث

عقدة التعيين

معرفة

نكرة

فنحصل على بطاقة نحوية اسمية ،هي:

			
الشخص:
			
التعيني:

اجلنس:
				
العدد:
اإلعراب :ترسيب إعراب الرفع للخرب.

يكمن اهلدف من استحضار هذا اجلانب التقني الذي ترسم مالحمه البطاقات
النحوية يف مراقبة طريف العملية اإلسنادية (فعل /فاعل) و(مبتدأ /خربه مجلة
فعلية) قصد فحص العنارص التي انتقاها كل طرف للخروج بخالصات حتدد
نوع التطابق.
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حدود الدراسة من خالل معنى المعرفة النحوية:

يطلب النحوي الرتكيب اإلسنادي ألن غرضه األلفاظ الستعامل اإلعراب ،وال يطلبه
للمعاين واملقاصد؛ هناك فرق بني من ُيريد وصف شكل اللغة ومن ُيريد استخراج معانيها
ومقاصدها .ويبدو أن النسق النحوي قد أوجده النحاة وهم واعون متاما أهنم يبحثون يف
شكل اللغة ألن النحوي هيتم باجلمل ُموضحا أحكامها اللفظية يف إطار نظرية العمل وما
يرتبط هبا من إعراب؛ هلذا يميز النحاة بني البناءات اللفظية موضوع دراستهم و ُمناظراهتم،
ومقاصد هذه البناءات موضوع ا ُملفرسين وا ُملتكلمني والفالسفة واملناطقة ...الخ؛ فقد
ميز الزجاجي بدقة بني اجتاهني يف النحو ،هيتم أحدمها بالبناءات اللفظية للجمل واآلخر
بمقاصدها ،يقول« :االسم يف كالم العرب ما كان فاعال أو مفعوال أو واقعا يف حيز الفاعل
واملفعول به؛ هذا احلد داخل يف مقاييس النحو وأوضاعه ،وليس خيرج عنه اسم البتة،
وال يدخل فيه ما ليس باسم ،وإنام قلنا يف كالم العرب ،ألنه له نقصد وعليه نتكلم ،وألن
املناطقة وبعض النحويني قد حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحو فقالوا« :االسم صوت
موضوع دال عىل معنى غري مقرون بزمان» .وليس هذا من ألفاظ النحويني .وهو صحيح
عىل أوضاع املناطقة ألن غرضهم غري غرضنا ومغزاهم غري مغزانا ،وهو عندنا عىل أوضاع
النحويني غري صحيح ألنه يلزم منه أن يكون كثري من احلروف أسامء ،ألن من احلروف ما
ال يدل عىل معنى داللة غري مقرونة بزمان ،نحو «إن» و»لكن» وما أشبه ذلك» ()1؛ ويقرتح
الزجاجي تعريف االسم تعريفا نحويا جيعله فاعال أو مفعوال أو واقعا يف ح ِّيزمها؛ وعىل
الرغم من أنه مل يتحدث عن البناءات اللفظية للجمل فإنه يذكر «مقاييس النحو وأوضاعه»،
ثم يأيت بعكس هذا الكالم إذا خرج االسم عن تعريفه النحوي فيكون احلد ُ
«خروجا عن
أوضاع النحو» .وال يفوت الزجاجي أن يتهم املارقني ا ُملامرسني هلذا اخلُروج :بعض النحاة
واملناطقة .وحيسم الزجاجي النقاش عندما قال« :ألن غرضهم غري غرضنا ومغزاهم غري
مغزانا»؛ ويتعلق احلسم يف أنه ال يخُ طئ املناطقة يف أمور تتعلق بصناعتهم ،لكن إذا أرادوا
أن خيلطوا مفاهيم هذه الصناعة بمفاهيم صناعة علم النحو حتدث ُمغالطات صارخة،
وتكون النتيجة حلن تعريف املناطقة لالسم من زاوية علم النحو ألهنم حيدّ ون االسم يف
بعض احلاالت بحد احلرف ،اليشء الذي ال تقبله الصناعة النحوية.
جيب التمييز بني البناءات اللفظية التي تدخل يف باب الصناعة النحوية٭ ال غري،
واملعاين التي تدخل يف باب املقصود من تنظيم العبارة .نُورد رأي ابن جني يف مسألة
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

10

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

1 -���� ��������.indd 10

العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

ضبط النسق النحوي ،يقول« :أال ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل
من كان فاعال يف املعنى ،وأن الفاعل عندهم إنام هو كل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت
ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك االسم ،وأن الفعل الواجب وغري الواجب يف ذلك سواء،
لسقط صداع هذا املضعوف السؤال»()2؛ ويقصد ابن جني ُسؤال الطائفة التي تُريد
معرفة هوية الفاعل واملفعول فتلصق هبام متثالت ال عالقة هلا بالنحو .ويقوم ابن جني
بتصحيح أوهام اآلخرين ممُ يزا يف ذلك بني داللة ما يصدر عن الفعل وما ينسحب عليه
ذلك الفعل من جهة ،وموضع ما أتى بعد الفعل من جهة ثانية؛ وهكذا يتم التمييز بني
الفاعل املعنوي والفاعل النحوي .و ُيؤكد ابن هشام هذا اخليار ا ُملرتبط برضورة معرفة
النسق النحوي ،يقول« :احلذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة،
وذلك بأن جيد خربا بدون مبتدأ أو بالعكس ،أو رشطا بدون جزاء أو بالعكس ،أو
معطوفا بدون معطوف عليه ،أو معموال بدون عامل ... ،وأما قوله يف نحو...«( :
َ ِ
س َ
عيل
حل َّر »...النحل :)81 :إن التقدير :والربد ،ونحو:
ابيل تَقيك ُُم ا َ
رَ َ
(«وتلك ن ْعم ٌة متُن َّها ّ
ْ
أن ع ّبدْ َت بني إرسائيل» الشعراء .)22 :إن التقدير :ومل تعبدين ،ففضول يف فن النحو وإنام
ذلك للمفرس ،وكذا قوهلم :حيذف الفاعل لعظمته وحقارة املفعول أو بالعكس أو
للجهل به أو للخوف عليه أو منه ونحو :ذلك ،فإنه تطفل منهم عىل صناعة البيان
ومل أذكر بعض ذلك يف كتايب جريا عىل عادهتم  .)3(»...و ُيلزم ابن هشام النحاة بالنظر
يف األمور بام اقتضته الصناعة النحوية ،ويأمرهم باالبتعاد عن «الفضول يف فن النحو»
ألنه س ُيخرجهم من دائرة النظر يف الرتاكيب إىل دائرة التفسري ،وليس عمل النحوي
مثل عمل ا ُملفرس؛ وهلذا جيب أالّ نتحدث مثال عن حذف الفاعل يف النحو بام ليس يف
عمل النحو ،فكلام تطفل النحوي عىل غري صناعته ،سقط يف البيان ،اليشء الذي دفع
بابن هشام إىل االبتعاد عن كل ما ُييسء إىل العمل النحوي وصناعته .وتتمسك هذه
املقالة بروح املعرفة النحوية التي تتناول البناءات اللفظية للجمل (الدراسة الرتكيبية يف
اللسانيات) دون جتاوز ذلك إىل مقاصدها ...الخ؛ وبالفعل ،فقد سعى هذا اإلسهام إىل
تقفي آثار مسارات عدة يف شكل افرتاضات يف أثناء التحليل (وهي موجودة يف فقرة:
وحتلت بالواقعية عندما نظرت إىل املنطق الذي هييكل حيثيات كثرية
تقديم افرتايض)،
ْ
نظرة تركيبية تعاونية؛ وقد أفىض هذا املنطق إىل أن يكون بدوره جزءا من احلل اللساين
يف حتليل اجلمل االسمية (االبتدائية) التي خربها مجلة فعلية.
11
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تحديد متن الدراسة:

هل ستتعامل التحليالت الواردة يف هذه املقالة مع النص أو اخلطاب؟ هل
ستتعامل ،باملقابل ،مع متن يتكون من مجل متعددة ال يربطها سوى السياق الرتكيبي
الذي تنتمي إليه؟

أ) المتن في تصور المدرسة التوزيعية (:)4

يسعى حتليل اخلطاب إىل إبعاد دراسة عالئق الثقافة باللغة (إبعاد دراسة ما هو
خارج لساين)؛ وبتجاوز حدود لسانيات اجلملة باستحداث تقنيات تضبط التحليل
إىل املكونات املبارشة؛ وهكذا يدرس التحليل نمطا من التوزيع يف تأليفات هتم
خطابا حيتوي عىل مجل متتالية منطوقة أو مكتوبة من قبل فرد أو مجاعة ،ويستهدف
استخراج بنية خاصة توضح تأليفات اجلمل فيام بينها وتوضح وضعية اخلطاب
باعتامد إجراءات تركز عىل خطاطات التكرار الصوري؛ فكل ملفوظ مسهب هو
متن مغلق يتطلب التحليل إىل املكونات املبارشة؛ غري أن التحليل املوجود يف هذه
املقالة (الذي يتناول اجلملة االسمية (االبتدائية) التي خربها مجلة فعلية) ال يتعامل
مع اخلطاب أو النص كام تبنته املدرسة التوزيعية ألن اهلدف غري مرتبط باختزال
النصوص إىل بنى قاعدية أو حتليلها (النصوص) من خالل اجلمل التي تشكلها.

ب) المتن في تصور المدرسة التوليدية:

إن القاسم املشرتك الذي يربط بني الدراسات التوليدية املختلفة هو االعتامد عىل
روائز لغوية يف شكل مجل قابلة للمقارنة يف إطار عالقات ثنائية أو أكثر؛ وهكذا
تظهر مجل جديدة كلام تطور التحليل (ال املتن املسهب واملغلق الذي تبنته التوزيعية)
ومنطق االستدالل .ويوافق املتن املوجود يف هذه املقالة جوهر ما تعتمده الدراسات
التوليدية من خالل تناول العالقة الرتكيبية بني اجلمل.

تأطير نظري :البناء العاملي واالستعمال العاملي.
البناء العاملي:

ُيشكل البناء العاميل الشق األول من التنظري للجملة عامليا ،فهو بناء جُمرد
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

ومنطقي يستدعي التعرف عىل بنية تركيب اللغة العربية .ومن بني متثيالت هذا البناء
يف اجلملة الفعلية:
أ) ف س.0

ج) ف س 0ح س مج.

هـ) ف س 0س 1ح س مج.

ب) ف س 0س.1

د) ف س 0س 1س.2

و) ف س.

و ُتعبرِّ هذه التمثيالت عن ُبنى منطقية وجتريدية للجملة الفعلية العربية .فإذا
كان التمثيل األول ُيفيد أن الفعل الزم ،فإن باقي التمثيالت تُفيد أن الفعل ُمتعدٍّ
فصل عن اسم آخر
إما إىل مفعول به أو باحلرف أو إىل مفعولني أو إىل مفعول به ُي َ
باحلرف؛ ويبقى التمثيل األخري ُيفيد االنتقال من اجلملة املبنية للمعلوم إىل اجلملة
املبنية للمجهول؛ ورغم ذلك ،قد ال تُشكل هذه العينة ا ُملقرتحة الئحة ُمغلقة جلميع
متثيالت اجلملة الفعلية يف اللغة العربية مما ُيوجب احلذر .إن البناء العاميل يقبل مجال،
وإن كان بعضها الحنا ،مثل:
 )2أ  .قاتل زيد عمرا.
*ب  .تقاتل زيد عمرا.

 )3أ  .اطلع التلميذ عىل دروسه.
*ب  .طلع التلميذ عىل دروسه.

تنتمي املجموعة األوىل من هذه اجلمل إىل التمثيل (أو البناء) أعاله (ب) الذي
يتضمن إمكان ُحدوث الرتتيب ا ُملجرد واملنطقي (ف س 0س )1يف الرتاكيب
العربية؛ وتنتمي املجموعة الثانية إىل التمثيل (أو البناء) أعاله (ج) الذي يتضمن
إمكان ُحدوث الرتتيب ا ُملجرد واملنطقي ( ف س 0ح س)1؛ وتكون النتيجة وضع
مجل صحيحة ومجل الحنة عىل قدم املساواة داخل البناء العاميل.
الستعمال العاملي:

إذا كان البناء العاميل هيتم بتجريد اجلمل العربية وبعملها املنطقي فقط ،فإن
االستعامل العاميل ُجزء من قدرة ُمستعمل اللغة التي تقبل مجال ُمعينة وترفض أخرى
عىل الرغم من أن بناءاهتا املنطقية قد تكون ثابتة أو صحيحة ،وحيتكم االستعامل
13
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

1 -���� ��������.indd 13

العاميل إىل معيار الصواب واخلطأ يف الرتاكيب مما ُيؤدي إىل تصنيف اجلمل إىل جمُ ل
مقبولة وأخرى الحنة متاما؛ فتخضع املسألة ُبرمتها حلدس ا ُملتكلم ا ُملستمع و ُمستعمل
بمراقبة الرتاكيب وحتليلها وفق التأثري
اللغة العربية الذي يكون مطالبا باستمرار ُ
والتأثر بني البناء العاميل من جهة واالستعامل العاميل من جهة ثانية :ربط التعليل٭
الرتكيبي بحلول تفسريية معقولة (حديثة) ،واالستفادة من نقاشات النحاة العرب؛
ويعني هذا األمر االحتكام إىل رضورة تأمل التمثيالت الرتكيبية بطرح سؤالني
يولدمها ما يسمى باخلرب الفعيل (اجلملة) الذي يسد مسد اخلرب االسمي (املفرد):
ما نوع البناء( /التمثيل) العاميل الذي يوافق اجلملة االبتدائية (التي تتضمن خربا
فعليا) يف االستعامل العاميل؟ وما هي النتائج املرتتبة عن ذلك؟
الرتبة في النحو العربي:

حتدث سيبويه عن احتياج الفعل لالسم ( ،)5وعن العالقة اإلسنادية ( )6بني طرفني
ال ُيغني واحد منها عن اآلخر( ،)7ثم عن االبتداء باعتباره أول أحوال االسم (...)8
الخ؛ فاللغة سلسلة ُمنظمة تفرض احلديث عن الرتبة؛ قد تتقدم حلقة (أو بعض
حلقات) هذه السلسلة أو تتأخر فتشهد سليقة املتكلم العريب أن الكالم فيه حراك.
وإذا كان احتياج الفعل إىل االسم يدخل يف تكوين اجلمل الفعلية ،وإذا كان االبتداء
باعتباره أول أحوال االسم يدخل يف تكوين اجلمل االسمية ،فإن العالقة اإلسنادية
جلمل االسمية يف مقامات ُرتبية حتفظ للمكون (املكونات)
جلمل الفعلية وا ُ
تشمل ا ُ
املتنقل ُحقوقه يف حال احلراك أو التقديم والتأخري :قد يرغب املكون (عنرص من
اجلملة) يف االحتفاظ بوظيفته يف حال احلراك ،و قد ُيغري هذه الوظيفة؛ وهبذا تتدخل
الرتبة
ُّ
وسلوكه داخل الرتكيب .وتنقسم ُّ
الرتبة لتحديد نية املكون(( )9العنرص) ُ
عند النحاة إىل قسمنيُ :رتبة حمفوظة ]...[« :لو اختلت الختل الرتكيب باختالهلا
[ ..)10(»]...وختص الرتبة املحفوظة أنواعا مخُ تلفة من تراكيب العربية :تقدّ م املوصول
عىل الصلة واملوصوف عىل الصفة ّ
وتأخر البيان عىل املبني واملعطوف بالنسق عىل
املعطوف عليه والتوكيد عىل املؤكد والبدل عىل املبدل والتمييز عىل الفعل ،وتقدم
ورتبة غري حمفوظة :مثل ُرتبة الفاعل
الفعل عىل الفاعل أو نائب الفاعل ...إلخ؛ ُ
ورتبة املفعول
ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعمُ ،
ورتبة الضمري واملرجعُ ،
واملفعول بهُ ،
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

ورتبة ا ُملبتدأ واخلرب...إلخ .إن الرتبة إما أن تكون ُمتحركة أو أن تكون
به والفعلُ ،
ُمتحجرة :فإذا كانت مكونات اجلملة تقبل التحويل أو النقل ،فهي تدخل ضمن
النوع األول ،مثل العالقة الرتبية النسقية [فعل  +فاعل  +مفعول] التي يمكن
تغيريها إىل أنساق أخرى محُ َّولة ،مثل [مفعول  +فعل  +فاعل] أو [فعل  +مفعول +
فاعل] .أما إذا كانت ُمكونات اجلملة ال تقبل التقديم والتأخري ،فهي تدخل ضمن
النوع الثاين :إن تغري الرتبة النسقية [فعل  +فاعل] إىل رتبة نسقية أخرى حمولة ،مثل:
[فاعل  +فعل] سيؤدي إىل تغري وظائف ا ُملكونات ،فتنتقل من مجل فعلية إىل مجل
اسمية هي [مبتدأ  +خرب].
مدخل إلى توضيح اإلشكال:
أ ) في اإلعراب:
 )4أ  .زيد جالس

ب  .جلس زيد

ج  .زيد جلس

إعراب المبتدأ للفظة «زيد» في المثال ( .4أ):

إن كلمة «زيد» ُتعبرِّ عن الرفع باالبتداء قياسا عىل استشهاد سيبويه املرتبط هبذه
احلالة من الرفع يف أمثلة أخرى ،يقول« :واعلم أن االسم أول [أحواله] االبتداء ،وإنام
يدخل الناصب والرافع سوى االبتداء واجلار عىل املبتدأ .أال ترى أن ما كان مبتدأ قد
تدخل عليه هذه األشياء حتى يكون غري مبتدأ ،وال تصل إىل االبتداء مادام مع ما ذكرت
منطلق ،إن شئت أدخلت رأيت عليه
لك إال أن تدعه .وذلك أنك إذا قلت :عبدُ اهلل
ٌ
ِ
رأيت عبدَ اهلل منطل ًقا ،أو قلتَ :
مررت بعبد اهلل منطلق ًا،
كان عبدُ اهلل منطل ًقا ،أو
ُ
فقلتُ :
فاملبتدأ أول جزء كام أن الواحد أول العدد ،والنكرة قبل املعرفة»()11؛ لقد كان سيبويه
يتحدث عن مميزات املبتدأ؛ وهكذا يسري ابن جني يف الطريق نفسه الذي سلكه سيبويه
متحدثا أيضا عن مميزات املبتدأ« :وهو كل اسم ،ابتدأته ،وعريته من العوامل اللفظية،
وعرضته هلا ،وجعلته أوال لثان ،يكون الثاين خربا عن األول .ومسندا إليه .وهو مرفوع
قائم .وحممدٌ منطلق ٌ .فـ (زيد) و(حممد) مرفوعان باالبتداء ،وما
باالبتداء .تقول :زيدٌ ٌ
بعدمها خرب عنهام» ( .)12فالنوع األول من الرفع ليس سوى رفع املبتدأ؛ هلذا يمكن القول
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إن الرفع حدث بواسطة االبتداء الذي حتكم يف احلالة األوىل .وبرهن سيبويه عىل أمهية
االسم ٌ
عامل يعمل فيه ،فقال« :من زعم أن األفعال ترتفع
الرفع باالبتداء عندما ال يتقدم
َ
باالبتداء فإنه ينبغي أن ينصبها إذا كانت يف موضع ينتصب فيه االسم ،وجيرها إذا كانت
يف موضع ينجر فيه االسم ،ولكنها ترتفع بكينونتها يف موضع االسم» (.)13
إعراب الفاعل للفظة «زيد» في المثال ( .4ب):

أما الرفع يف احلالة الثانية ،فقد حتقق يف االسم «زيد» يف املثال ( .4ب)؛ لقد أتت
الكلمة فاعال مرفوعا يتصدرها فعل ماض .يقول ابن جني شارحا ظاهرة الفاعل
النحوية« :اعلم أن الفاعل  -عند أهل العربية -كل اسم ،ذكرته بعد فعل ،وأسندت
ونسبت ذلك الفعل إىل ذلك االسم ،وهو مرفوع بفعله ،وحقيقة رفعه بإسناد الفعل
إليه .والواجب وغري الواجب يف ذلك سواء .تقول يف الواجب :قا َم زيدٌ  .ويف غري
الواجب :ما قعدَ بِرش[ .وهل يقوم زيدٌ ]» ( .)14فالفاعل يف العربية هو كل اسم ِ
ذكر بعد
ُ
ٌ
وحدثت بالفعل عنه ،وأسندته إليه .لقد حتقق رفع الفاعل بعامل شكل صلب
فعل،
َ
النظرية العاملية عند سيبويه ،وخيتلف عن الرفع باالبتداء الذي هو جمرد من كل عامل.

تركيب:

يكمن كنه النحو واإلعراب والعمل يف تنقل املواضع واحليزات؛ فكيف ُيمكن لعلم
النحو أن يكون مفتاحا مرنا لقراءة الرتاكيب؟ يرتبط العمل باجلملة «واجلملة رضب من
الفضاء الرحب تدور فيه حركة بني العوامل واملعموالت .وخالهلا تتولد املركبات واملعاين
الوظيفية املتنوعة نحو :الفاعلية واملفعولية :احلدث واملكان والزمان واآللة واملصاحبة
والعدد والنوع والسبب والغاية واهليئة والرغمية واإلخراج واالستثناء وهي معان ذات
مقابل يف الوحدات املبنية واألدوات واملشتقات .فمعنى الفاعل موجود يف اسم الفاعل
ويف وظيفة الفاعلية ويف املبهامت املبنية وأسامء االستفهام وغري ذلك .ويمكن أن نطبق
اإلجراء النحوي نفسه عىل سائر الصيغ النحوية القائمة عىل رضب من التكرار ملدلوهلا يف
االشتقاق واإلعراب والبناء والوظائف النحوية .ولعل الصيغة التي تكون منطق النظرية
العاملية واملعاين النحوية هو املصدر باعتباره اسم اجلنس اجلامع لكل املفاهيم النحوية
وقد اختزلت يف صيغة مفردة» ( .)15إن اجلملة هي فضاء رحب تدور فيه حركة بني العوامل
واملعموالت ألن الكلامت تدخل يف عالقات ترابطية تقود إىل النسقية.
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

ُيذكّر سيبويه بخصائص اجلملة الفعلية واجلملة االسمية ،قائال« :أال ترى أن الفعل
ال بد له من االسم ،وإال مل يكن كالما ،واالسم قد يستغني عن الفعل ،تقول :اهللُ إهلُنا،
وعبدُ اهللِ أخونا»()16؛ استغنى االسم يف املثال ( .4أ) أعاله عن الفعل ،ومل يستغن الفعل يف
املثال ( .4ب) عن الفاعل (االسم)؛ فقد ابتدأ سيبويه هذا التمييز قائال« :فمن ذلك االسم
املبتدأ واملبني عليه .وهو قولك :عبدُ اهللِ أخوك ،وهذا أخوك .ومثل ذلك:
يذهب عبدُ
ُ
اهللِ ،فال بد للفعل من االسم كام مل يكن لالسم األول بد من اآلخر يف االبتداء»( .)17فإذا
كان االبتداء يف املثال ( .4ج) يعمل يف املبتدأ ،فإن الفعل يف املثال نفسه يعمل يف الفاعل؛
إذن هل ما كان معموال يصح أن يكون عامال؟ وإذا كان األمر كذلك ،كيف نفرس تداخل
جمالني عامليني؟ يدخل الفعل يف عالقة بنائية مع الفاعل ،وإذا بني هو عىل اسم يكون خربا
كام يف املثال ( .4ج)؛ وهكذا حيتفظ االبتداء باملجال العاميل نفسه سواء تضمن خربا اسميا
أو فعليا ،ثم ينتهي عندما تنتهي حدوده ليفسح املجال أمام ابتداء آخر.
ب) في االبتداء:

يضع حممد شكري العراقي احلسيني فرضيات العمل التي تتعلق باالبتداء،
يقول« :تقوم الفرضية األوىل عىل اعتبار النحو السيبوهيي نحوا موضعيا ،بمعنى أن
املواضع فيه أولية إذ تشكل األصل األول للتحليل والتقعيد النحوي .تنظم املواضع
داخل جمال عاميل فتلحقها العالمات اإلعرابية بغض النظر عن نوع وعدد الكلم
التي حتل فيها .العالقة بني املواضع عالقة بنائية كام هو احلال بني موضع االسم
املبتدأ وموضع اخلرب املبني عليه ،وبني موضع الفعل وموضع االسم املبني عليه أي
الفاعل ،وهذه هي الفرضية الثانية .أما الفرضية الثالثة فمؤداها أن االبتداء ال يعمل
إال يف جمال عاميل معني وينتهي عمله بابتداء جمال عاميل جديد)18(».؛ وهبذا يكون
حممد شكري العراقي احلسيني قد يتحدث عن الروابط اإلسنادية يف اجلمل االسمية
واجلمل الفعلية وعن العالقات العاملية بواسطة مفهوم البناء الذي يستعمله سيبويه،
فرتض هذا البناء وجود عامل ومعمول أو ُمسند و ُمسند إليه.
و َي ُ
و ُيسوغ ابن جني تقديم اخلرب (الذي هو من عائلة املرفوعات) عىل املبتدإ قائال:
«وبعد فليس يف الدنيا مرفوع جيوز تقديمه عىل رافعه فأما خرب املبتدأ فلم يتقدم عندنا
عىل رافعه ،ألن رافعه ليس املبتدأ وحده ،إنام الرافع له (املبتدأ واالبتداء) مجيعا ،فلم
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يتقدم اخلرب عليهام معا ،وإنام تقدم عىل أحدمها وهو املبتدأ .فهذا (الينتقض) .لكنه عىل
قول أيب احلسن مرفوع باملبتدإ وحده ،ولو كان كذلك مل جيز تقديمه عىل املبتدإ»(.)19
ويقول سيبويه حملال مقولة االسم« :واعلم أن االسم أول [أحواله] االبتداء ،وإنام
يدخل الناصب والرافع سوى االبتداء واجلار عىل املبتدأ .أال ترى أن ما كان مبتدأ قد
تدخل عليه هذه األشياء حتى يكون غري مبتدأ ،وال تصل إىل االبتداء ما دام مع ما ذكرت
منطلق إن شئت أدخلت رأيت عليه فقلت:
لك إال أن تدعه .وذلك أنك إذا قلت عبدُ اهللِ
ٌ
ِ
رأيت عبدَ اهللِ منطل ًقا ،أو قلتَ :
مررت بعبد اهللِ منطل ًقا ،فاملبتدأ
كان عبدُ اهللِ منطلق ًا ،أو
ُ
ُ
أول جزء كام أن الواحد أول العدد ،والنكرة قبل املعرفة»( .)20لقد ناقش سيبويه األسبقية
الوجودية ملقولة االسم ،ثم قدم أمثلة متنوعة تكرس هذه األسبقية ..ويفيد االستشهاد يف
توضيح أن احلركة هي ناتج عمل عامل يف معموله إذ لو كانت تؤثر مستقلة يف الكلمة ملا
أعربت إعرابني خمتلفنيُ .رفعت كلمة «عبد اهلل» يف املثالني :عبدُ اهلل منطلق  /كان عبدُ اهلل
منطلقا ،مما يؤكد أن الرفع ليس مربرا يف االبتداء وإال اعتُرب الفاعل مبتدأ ...إلخ .يكون
املبتدأ مرفوعا ،ثم يدخل عليه ما جيعله مرفوعا أو منصوبا أو جمرورا ،وتكون النتيجة أن
ما كان سابقا يف الوجود ُيصبح متأخرا ألنه انتُزعت منه صفة عامل وألصقت به صفة
معمول .إن السابق يف الوجود املبتدأ يف مجلة (عبدُ اهلل منطلق)؛ واملتأخر يف الوجود املبتدأ
(عبدُ اهلل) يف اجلملة التي تصدرهتا (كان) (كان عبدُ اهلل منطلقا) ،أو املبتدأ (عبد اهلل) يف
اجلملة التي تصدرهتا إن (إن عبدَ اهلل منطلق) ،أو املبتدأ (عبدُ اهلل) يف اجلملة اإلضافية
( قميص ِ
عبد اهلل املنطلق)...الخ .ويقول سيبويه حملال هذه املرة مقولة الفعل« :من
زعم أن األفعال ترتفع باالبتداء فإنه ينبغي أن ينصبها إذا كانت يف موضع ينتصب فيه
االسم ،وجيرها إذا كانت يف موضع ينجر فيه االسم ،ولكنها ترتفع بكينونتها يف موضع
االسم»()21؛ وإذا كان املبتدأ مرفوعا ،فام العامل يف رفعه؟ إن املبتدأ هو أول الكالم ،لكن
االبتداء منطقة توجد قبله وتؤثر فيهَ ..ي ْعرب تأثري هذه املنطقة املبتدأ ليصل إىل اخلرب يف
بعض الكتب النحوية التي تقول إن اخلرب مرفوع باالبتداء واملبتدأ معا.
ج) في المجال العاملي:

يتحدد املجال العاميل يف اجلمل االسمية باالسم املبتدأ وقبله االبتداء (املنطقة
األماميةُ :يرفع املبتدأ باالبتداء ،و ُيرفع اخلرب باالبتداء واملبتدأ) ،ثم املبني عليه .ومل
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

حيدد سيبويه «املبني عليه» وإن كانت األمثلة التي يوردها تدل عىل اسميته .إن ترك
«املبني عليه» عاما إشارة قوية إىل أنه قد يكون اسام أو فعال:
 )4أ  .زيدٌ جالس
ج  .زيدٌ جلس

 )5أ  .إن تأتني آتك وإذن أكر ُمـك.
ب  .إن تأتني آتك وإذن أكر َمـك.

فال فرق يف االسم املبتدأ واملبني عليه أن يكون واحدا من اجلملتني (املكررتني)
يف ( 4أ-ج)؛ فإذا ارتبط االستغناء أو عدمه بتامم الكالم ،فال بد من أن الكالم مرتب
ترتيبا موضعيا معينا؛ وستكون احلصيلة أن املجال ال يتحدد إال بربطه بالعمل الذي
تؤطره مسألة االنتشار يف الزمان واملكان ،أو العالقة اإلسنادية البنائية.
أرشنا أعاله يف حالة املبتدأ إىل أن احلركة اإلعرابية ناتج فعل عامل يف معموله.
وإذا كان األمر كذلك ،ستكون رائزا مهام يف توضيح الدخول يف جمال عاميل معني
ورفض جمال عاميل آخر :أي أهنا تصلح إلبراز أن املجال العاميل قد انتهى ليبدأ
جمال آخر أو أن املجال العاميل مستمر مل ينقطع؛ وهذا ما وضحه سيبويه عندما كان
يرشح املثالني ( 5أ-ب) :تدخل «أكر ُمـك» املرفوعة يف املثال (.5أ) يف املجال العاميل
بواسطة العطف واملشاركة العاملية؛ وتقطع «أكر َمـك» املنصوبة يف املثال ( .5ب)
املجال العاميل النتفاء هذه املشاركة.
ُيفرس املثاالن ( .4أ) و( .4ج) العالقة بني االبتداء واملبتدأ؛ غري أن املثال ( .4ج)
ُيظهر إشكاال آخر :فإذا كان االبتداء يف املثال ( .4ج) يعمل يف املبتدإ ،فإن الفعل
يف املثال نفسه يعمل يف الفاعل؛ إذن نكرر السؤالني السابقني ،فنقول :هل ما كان
معموال يصح أن يكون عامال؟ وإذا كان األمر كذلك ،كيف نفرس تداخل جمالني
عامليني؟ يدخل الفعل يف عالقة بنائية مع الفاعل ،ويكون خربا إذا بني عىل اسم كام
يف املثال ( .4ج)؛ فيحتفظ االبتداء باملجال العاميل نفسه سواء تضمن خربا اسميا أو
فعليا ،ثم ينتهي عندما تنتهي حدوده ليفسح املجال أمام ابتداء آخر« .وعالمة ذلك
ظهور عالمة جديدة نتعرف عليها انطالقا من عالمة إعرابية جديدة كام هو الشأن يف
املثال ( .5ب)  ،أو ببعض «الوسائط» مثل الفاء والواو وأم وإذا وغريها» ()22؛ وهكذا
سنتبنى ،يف هذه املقالة ،تصور النحاة العرب.
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المحلية النحوية:
عند تأمل األمثلة التالية:
 )4أ  .زيدٌ جالس
ج  .زيدٌ جلس

 )6عمرو زيد كات ُبـه.

سنالحظ أن هذه اجلمل ترجع إىل نمط التمثيل :س م .س خ (س م :املبتدأ /س
خ :اخلرب)؛ وعىل هذا األساس ،نفهم ما يقصده النحاة من عبارات «سد مسد» أو
«يف حمل»...الخ:
 )7س م .ف .س0؛ حيث :ف .س = 0س
خ.

 )10س م .1س م .2س خ2؛ حيث[ :س
م .2س خ = 2س خ /]1إذن :س م .س خ.

 )8ال يتقدم الفاعل عىل الفعل أبدا.

 )11يف الدار زيد.

 )9س م .ف .س0؛ حيث[ :ف .س = 0س
خ] /إذن :س م .س خ.

 )12ح .س مج .س م؛ حيث[ :ح .س مج =
س خ] /إذن :س م .س خ( .ح = حرف جر/
س مج = .اسم جمرور).

فتمثيل اجلملة ( .4ج) هو ( )7حيث حل التمثيل اجلزئي (ف .س )0يف ()7
حمل (س خ) أو سد مسده؛ وهكذا تعدّ اجلملة ( .4أ) مجلة مثالية ال تطرح مشاكل
ألن اخلرب فيها يطابق التمثيل (س م .س خ) ،وتطرح اجلملة ( .4ج) مشكل التقديم
أو الرتبة مما يستدعي قيدا ينسجم مع مبادئ النظرية العاملية ،هو القيد ()8؛ وعليه،
نحصل عىل التمثيل املمتد للجملة ( .4أ) يف ( ،)9ونحصل عىل التمثيل املمتد
للجملة ( )6يف ()10؛ وستكون النتيجة أن اجلمل االبتدائية تخُ تزل يف متثيل أصيل
واحد ،هو :س م .س خ .أما بالنسبة إىل اخلرب الذي يكون عبارة عن جار وجمرور،
فإنه يتقدم عىل املبتدأ يف مثل اجلملة ،)11( ،ونحصل عىل التمثيل املمتد للجملة
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

( )11يف ( )12لتظهر اهلوية االسمية للجمل أعاله بتمثيالهتا (خرق القيد ())8؛
ولنتأمل األمثلة:
 )4أ  .زيدٌ جالس
* )13زيدٌ جلس
 )1ج .قال تعاىل«( :أفلح املؤمنون»:
املؤمنون.)01:

 )14أ  .اصطلح اخلصامن.
*ب  .اصطلحا اخلصامن.
*ج  .أفلحوا املؤمنون.

فاجلملة ( .4أ) مجلة اسمية ال ختضع للقيد ( )8ألن رتبتها :س م .س خ ()23؛
واجلملة *( )13مجلة الحنة (الوصف) ألهنا ذات رتبة :ف .س0؛ فإذا تقدم الفاعل
عىل فعله خرج عن أن يكون فاعال ألنه حينئذ سيغري وظيفته النحوية إىل مبتدأ،
ويستلزم يف الوقت ذاته تقدير الضمري املسترت ،فتكون اجلملة اسمية (وهذا ما سندافع
عنه يف التحاليل القادمة) .وال تلحق فعل الفاعل الظاهر (املثنى أو اجلمع) عالمة
التثنية وال اجلمع ،وجيري الفعل مع الفاعل (يف املثنى أو اجلمع) كام جيري مع الفاعل
(املفرد) ألن الفعل ال ُيسنَد إال إىل فاعل واحد ،فتقبل اجلملتان ( .14أ) و( .1ج)،
وال تقبل اجلملتان (* .14ب) و* .14ج)؛ وهي روائز مهمة ترشح كيف أن الفاعل
يغري وظيفته إىل مبتدأ إذا تقدم عىل الفعل ويستحدث مكانه فاعال عبارة عن ضمري(.)24
رأي النحاة العرب:
 )15احلمد هلل (احلمد واجب)

 )16الورقاء مغردة فوق الشجرة

 )17الفارس فوق اجلواد (أي راكب)
 )18الورقاء تغرد فوق الشجرة

حني ُيقدر متعلق املحذوف لكل من الظرف واجلار واملجرور وصفا ،يكون اخلرب
من قبيل املفرد مثل اجلملة ()15؛ وإذا دل هذا املتعلق املحذوف عىل وجود مطلق
كـ (يكون وكائن) وما شاكلهام ،وجب حذفه لفقدان الفائدة من ذكره ،أما إذا دل
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عىل وجود مقيد بصفة ،وجب ذكره ،نحو اجلملة ()16؛ وما مل يدل عليه دليل ،نحو
اجلملة ( ،)17فيحذف .وما املانع من نقل االسم إىل الفعل ،كام يف اجلملة ()18؛
إذن هناك تناظر بني االسم والفعل ( )25يف تأويل متعلق املحذوف للظرف واجلار
واملجرور ،وال يمكن أن نفهم هذا التناظر إال باللجوء إىل نظرية اإلعراب العاملية
التي تؤمن بكون اإلعراب املحيل يندرج ضمن فروعها؛ وهكذا تدل عبارات« :سد
مسد» أو «يف حمل» ...الخ ،عىل تناظرات تركيبية صورية؛ فتسد اجلملة الفعلية مسد
اخلرب ،أو حتل حمله:
 )4ج  .زيدٌ جلس ← س م .ف .س0؛ حيث :ف .س = 0س خ /إذن :س م .س خ.
وهذا مما يفرس التوزيع التكاميل بني االسم (املفرد) يف اجلملة ( )16والفعل
(اجلملة) يف اجلملة (.)18
إعراب التجرد أم إعراب االبتداء:

يقول الرحايل« :يعد إعراب الرفع يف اللغة العربية إعراب جترد ،كام بني ذلك
الفايس الفهري ( .)1990ويعدّ اإلعراب الذي حيمله املبتدأ يف ( )19إعراب جترد،
عىل الرغم من أن اجلملة االسمية متلك بنية وظيفية تتضمن إسقاطا للزمن:
 )19هندٌ حزين ٌة.
ويتميز هذا اإلعراب بكونه يزول بدخول العوامل البنيوية ،كام يف ( )20التي
يأخذ فيها املبتدأ إعراب النصب بواسطة ّ
إن:
 )20أ .إن هندا حزين ٌة.
ب .ظننت هند ًا حزين ٌة.
ويذهب الفايس الفهري ( )1990إىل أن إعراب اخلرب يف ( )19و(.20أ) إعراب
جترد كذلك .ويعدّ باملقابل أن النصب الذي حتمله الصفة احلملية يف (.20ب) إعرابا
حموريا ،وهو إعراب نجده مع ليس كذلك يف (:)21
 )21ليست هندٌ حزينة.
[ ]...إعراب الرفع يف العربية إعراب جترد ]...[ ،إعراب االسم املتقدم يف ()22
إعراب جترد كذلك:
 )22هندٌ جاءت.
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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[ ]...هذا اإلعراب ال تنطبق عليه عمليات الفحص .]...[ ،غري [ ]...أن إعراب
النصب الذي حتمله الصفة يف (.20ب) و(.20أ) ،ليس إعرابا دالليا.»)26( .
يوضح الفايس الفهري والرحايل إعراب التجرد الذي ليس إعرابا بنيويا؛
فالتجرد يزول ،يف كثري من احلاالت ،بدخول عامل بنيوي كام هو مبني يف (.)20
ويقرن الرحايل إعراب التجرد بإسقاط الزمن؛ لكن واقعية التحليل تتعرض للخطر
عندما نعلم أن بعض التحليالت التوليدية تؤمن بام ييل :افرتاض مقولة فارغة
للزمن يف اجلمل االسمية يظهر أثرها الرتكيبي يف صورة الرفع الذي تسنده إىل
املبتدأ .وتكون املقولة الفارغة غري ملحوظة تركيبيا ،عكس املقولة امللحوظة تركيبيا؛
فاألوىل غري متحققة صواتيا والثانية هلا حتقق صوايت عند اخلرج .ويقرتب مفهوم
التجرد التوليدي من مفهوم االبتداء العاميل ألهنام يتفقان (تقريبا ( ))27يف كون التجرد
أو االبتداء يزوالن بدخول العوامل البنيوية؛ وهكذا ُيمكن تعديل مفهوم االبتداء
العاميل يف كونه ليس عامل إعراب ،كام يقر بذلك النحاة ،بل هو نتيجة عدم ظهور
عامل بنيوي يعمل يف املبتدأ :يعدّ الرفع الذي حيمله املبتدأ وجها (عالمة) إعرابيا
يؤكد حقيقة تركيبية ال تصدر إال عن نشاط تركيبي (وهذا ما سنعاجله الحقا من
خالل البطاقة النحوية) .إن دخول عامل بنيوي ّ
(إن) عىل اجلملة االبتدائية دليال عىل
أن أصل الكالم بعد ّ
(إن) هو :س م .س خ:
 )4ج .زيد جلس.
 )22هندٌ جاءت.

 )23أ  .إن زيدا جلس (جيلس).
ب  .إن هندا جاءت.

* )24أ  .إن جلس زيدا (أو
زيد).
ب  .إن جاءت هند (أو هندا).

وعندما نأخذ اجلملتني ( )4و( ،)22فندخل العامل ّ
(إن) عليهام كام يف (23
أ-ب) ،سيتضح حلن مجل أخرى مثل اجلملتني (* 24أ-ب)؛ األمر الذي يدل عىل
أن ّ
(إن) ال تدخل عىل متثيل( :س .0ف) ،بل تدخل عىل متثيل( :س م .ف .س،)0
حيث[ :ف.س = 0س خ] /إذن( :س م .س خ)؛ وبدليل حدوث التوزيع التكاميل
بني خرب اجلملة ( .4ج) الفعيل وخرب اجلملة ( .4أ) االسمي مما يقود أيضا إىل إدخال
(إن) عىل اجلملة ( .4أ) وعدم إمكان إدخاهلا عىل اجلملة:
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* )25إن جالسا زيد (أو :جالس زيدا).
إن العامل البنيوي يمنع تقدم خرب ّ
(إن) عىل اسمها ،فتكون النتيجة:
)26
* [ إن] ف .س.0

[ إن] س م .س خ (قد يكون اخلرب مفردا أو مجلة).

* [ إن] س .0ف.

إن اجلملة بعد (إن) و(كان) هي مجلة ابتدائية (تُستثنى من ذلك اجلملة بعد (كان)
التامة)؛ ففي األمثلة:
قائم.
 )27أ .ظننت زيدٌ ٌ
ظننت.
قائم
ُ
ب .زيدٌ ٌ

ظننت سعيدا.
)28
ُ

 )30ف .س .0س .1س.2

 )29ف .س( 0ضم) .س.1

يكمن املشكل الذي تطرحه اجلمل التي تضم (ظن) أهنا يف الوقت الذي تُظهر
فيه املبتدأ واخلرب بواسطة إلغاء العمل يف مثل ( 27أ-ب) ،فهي تدجمهام عندما تتحول
إىل فعل تام يف مثل ( )28بتمثيل ( :)29نستعمل اجلملة ( )28يف حال اهتام شخص
بيشء ما؛ وإذا نصبت (ظن) مفعولني ،سيكون البناء العاميل ملثل هذه اجلمل التمثيل
( )30ويكون أصل س 1وس ،2هو :س م .س خ.
روائز االبتداء:
لنتأمل األمثلة:
 )31أ  .زينب هل أدخلتها؟
*ب  .زينب هل أدخلت؟
زينب أدخل حممد.
)32
َ
 )33أدخل حممد زينب.
* )34هل أدخلتها زينب؟

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

 )35أ -س م[ .هل]  .ف .س( 0ضم) .ضم (عائد عىل
املبتدأ املتقدم)؟( .ضم = ضمري).
*ب -س م[ .هل]  .ف .س( 0ضم)؟.
درس يف النحو ،رأيت األستاذ الذي رشحه.
 )36أٌ .
*ب .درسا يف النحو ،رأيت األستاذ الذي رشح.
ج .رأيت األستاذ الذي رشح درسا يف النحو.
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

فحني ننطق اجلملتني ( 31أ*-ب) ،يرتبط العنرص املتنقل إىل قبل االستفهام ،يف
مجلة االستفهام بالضمري ،وال يشبه هذا التنقل الذي يرتبط بنسخة ضمريية يف مجلة
( )32حيث يمكن إعادة الرتبة إىل أصلها ،فنستعمل اجلملة ( )33وال نستعمل ،يف
أثناء استعادة رتبة اجلملة (.31أ) ،اجلملة (* .)34إن اإلفراغ الضمريي يف (.31أ) يف
املوقع املجاور للفعل يف (أدخلتها) هو إعفاء للمكون (زينب) من مهامه بسبب دخول
بعض العنارص يف ما يمكن تسميته بشجار املكونات وإخالء املواقع :انتقل املكون
(زينب) إىل موقع يتصدر االستفهام وترك يف مكانه ضمريا مرتبطا بالفعل (اهلاء)
يف مجلة (.31أ) مما يدل عىل حلن اجلملة *(.31ب) التي ختلصت من هذا الضمري؛
لكن اجلملة *( )34جتمع بني الضمري والعنرص الذي كان من قبل متنقال (جتمعهام يف
مواقع متجاورة) ،فأدى هذا األمر إىل اللحن حيث جيب إعادة العنرص إىل املوقع الذي
انتقل إليه .ونضع للجملتني يف ( 31أ*-ب) التمثيلني ( 35أ*-ب)؛ ويعود الفرق
بني التمثيلني ،إذا قارنا بينهام ،إىل اختفاء الضمري العائد عىل املبتدأ يف *(.35ب)،
فقاد إىل حلنه .ونظري ذلك اجلمل املوصولة ،يف ( 36أ*-ب-ج) .وال ُيغلق الفاعل يف
اجلملة ( )33جمال التنقل بدليل تنقل املفعول إىل موقع قبل الفعل يف اجلملة (،)32
أما اجلملة *(.36ب) فهي الحنة بسبب أن الرتكيب معقد يستدعي إدخال تعديالت
عليه يف حال ما إذا أردنا احرتام القيد اجلزيري٭؛ وهكذا ال يمكن للمفعول املقرتن
باجلار واملجرور أن يتقدم إىل موقع أمامي يف الرتكيب دون أن نربط الفعل بضمري عائد
عىل املفعول املتنقل الذي يفضل الرفع عىل النصب كام يف اجلملة (.36أ).
التطابق والجمل االبتدائية:
 )4ب  .جلس زيد
ج  .زيد جلس

 )1أ -أفلح املؤمنون
*ب -املؤمنون أفلح
ج -املؤمنون أفلحوا

 )22هندٌ جاءت.

* )38املؤمنون أفلحوا املؤمنون.

 )37جاءت هندُ .

لنتأمل اجلملتني املكررتني ( 4ب-ج) حيث تتضمن اجلملة ( .4ب) تطابقا خفيا؛
لكن حتريك البطاقة النحوية ،تُظهر أن الصائت القصري الذي يرتبط بسني (جلس) هو
25
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عالمة تطابقية ألن الفعل املايض يكون دائام مبنيا عىل السكون ( )28لشبهه اجلذر؛ وهلذا
فإن ما نعتقده تطابقا خفيا هو متويه لغوي ال يتكشف إال بدراسة الفعل دراسة عميقة؛
غري أن التطابق يكون أكثر ظهورا باالنتقال من اجلملة الفعلية إىل اجلملة االسمية ،يف
مثل ( )37و()22؛ وحيرك التطابق العدد بصفة عامة يف مثل ( 1أ*-ب-ج)؛ وما
يدعم فرضية أن (املؤمنون) مبتدأ يف اجلملة ( .1ج) ،استقالليتها بواسطة التطابق ألن
االحتفاظ بالتطابق العددي مع تغيري املواقع الرتكيبية للجملة ( .1أ) جيعلنا أمام اجلملة
الالحنة (* .1ب)؛ وهكذا تكون مجل التطابق روائز مهمة يف فهم اخلرب الفعيل :يركز
التطابق ،يف الفاعل املتقدم عىل الفعل (املبتدأ وخربه الفعيل) ،عىل العدد ،وسيكون تطابقا
إجباريا يف النحو املعياري العريب؛ ويسمى التطابق العددي ،حسب االجتاه التوليدي،
تطابقا قويا ،أما التطابق يف اجلنس فهو تطابق ضعيف .والتطابق القوي هو الذي يمنح
مبتدأ مرتبطا بضمري ُيعوض الفاعل املتقدم؛ ويدخل الضمري يف توزيع تكاميل مع االسم
بعد الفعل ،لكن رسعان ما يتحول هذا التوزيع التكاميل إىل توزيع إجباري عندما حيتل
االسم بعد الفعل املوقع قبل الفعل مما يفرس حلن (*)38؛ وال يمكن نقل الفعل (بتطابقه
الضعيف /الفقري) إىل التطابق الغني ألنه يؤدي كذلك إىل حلن (* 1ب) ألن وضع [+
مجع] يف االسم إىل جانب [ +مفرد] يف الفعل أمر غري مقبول يف هذا املجال يف اجلملة
الالحنة (* .1ب)؛ بل جيب وضع [ +مجع] يف االسم إىل جانب [ +مجع] يف الفعل كام
يف اجلملة ( .1ج) ،ويف الوقت ذاته جيب جتنب وضع [ +مجع] يف االسم إىل جانب [+
مفرد] يف الفعل يف اجلملة (* .1ب) .إن حلن اجلملة *( )38يقوي آراء النحاة التي
ترى أن لكل فعل فاعال وال يوجد فعل دون فاعل ،وأن الفاعل يدخل يف توزيع تكاميل
مع الضمري ألن ظهورمها يف املوقع نفسه يقود إىل احلشو (ليس الضمري هو العدد يف هذا
املقام) .وتذهب بعض حتليالت التوليدية إىل تأييد هذا الرأي :يرتبط املبتدأ بضمري يعود
عليه ،وتفرس هذه املسألة بصعود الفعل إىل الزمن ،وبصعود الفاعل إىل خمصص الزمن؛
أما الضمري فيولد يف خمصص الفعل مما يطرح مسألة التطابق.
البطاقة النحوية:

متلك اللغة العربية رتبة (فعل .فاعل .مفعول) ،ويرتبط الفاعل بالفعل ارتباطا
لصيقا إىل درجة أنه ال ينتقل إىل املوقع قبل الفعل إال بوجود رشط ضمريي يمكنه
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

26

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

1 -���� ��������.indd 26

العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

من تغيري وظيفته النحوية؛ أما املفعول فينتقل إىل املوقع قبل الفعل دون هذا الرشط
مما يؤكد أن الفعل يف اللغة العربية يملك سمة قوية هي +[ :رفع] خصوصا إذا علمنا
أن الفعل إما أن يكون الزما ،أو متعديا؛ وهبذا ال يمكن احلديث عن نقل الفاعل دون
أن خيلف هذا النقل وراءه ضمريا ألن البطاقة النحوية للفعل تتحفز للتطابق مع ما
قبلها ،وتتحرك لالشتغال يف ما بعدها حيث يتضح ملاذا ال يمكن تكرار االسم نفسه
قبل الفعل وبعده يف الوقت ذاته ،يف مثل (* ،)38وجيب أن نختار أحد االستعاملني
حتى نزيل حلن هذا املثال :أن نختار استعامل مجلة فعلية حترك عقد املطابقة (التي
تشكل ،يف اجتامعها ،الزمن (الذي يسند اإلعراب)) التي تتفاعل مع الفاعل؛ أو
أن نختار استعامل مجلة اسمية يحُ رك فعلها عقد املطابقة باستثناء اإلعراب الذي
لن يسنده لالسم املرفوع يف املوقع قبل هذا الفعل ،وإنام إىل ما ُيعوض هذا االسم
املرفوع املنقول (أي :إىل الضمري)؛ فيتحول الفاعل املتقدم عىل الفعل إىل مبتدأ حيث
ال يمكن للفعل أن يسند اإلعراب نفسه يف موقعني خمتلفني؛ ويف األمثلة:
*  )39زيدا رضب عمرو زيدا.

خرجت :فعل ماض ،والتاء فاعل.
* )40
ُ
* خرجوا :فعل ماض ،وواو اجلامعة
فاعل.

يتقدم املفعول عىل الفعل والفاعل معا دون أن يسند الفعل إعرابني يف موقعني
خمتلفني .وإذا تقدم املفعول وأسند الفعل إعرابني كام يف اجلملة *(ُ ،)39يفرتض
تصحيح اللحن رضورة بحذف املوقع قبل الفعل أو حذف املوقع بعد الفعل والفاعل.
ويتفق املثاالن *( )38و*( )39يف رضورة تطبيق احلل األول إلزالة اللحن مع
رضورة التمييز بني التمثيلني( :ف .س .0س ).1و(ف .س).0؛ فاجلمل التي هي من
نمط (ف .س ).0تستدعي مراعاة رشوط التطابق حينام نطبق احلل األول عىل اجلملة
*( :)38نحذف املوقع قبل الفعل؛ ثم نقوم بمراقبة وضع التطابق لتجنب اللحن
وفق مقتضيات التطابق الضعيف أما حذف املوقع الثاين بعد الفعل (ألن املفعول غري
موجود) فهو حذف يراعي التطابق القوي؛ وهكذا يبدو أن إزالة حلن *( )39ال خيلق
مشكال يف أثناء تطبيق إحدى عمليتي احلذف ،وعىل العكس ،يطرح احلذف إشكال
التطابق يف *(.)38
27
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يشرتك التمثيالن (ف .س .0س ).1و(ف .س ).0يف حضور الفاعل ألن الفعل
يملك سمة [ +رفع]؛ ثم ُيعوض الضمري الفاعل يف العربية (والدة الضمري) بعد النقل
(مثال) من موقع إىل موقع آخر أمام الفعل .أما املفعول فينتقل حامال معه موقعه بدليل
عدم حدوث رضر تركيبي يف أثناء تنقله .وتربز ،من خالل هذا التحليل ،فرضية مهمة
تقول إن الضمري املولود يسار الفعل غري منظور تدل عليه عقد التطابق (الشخص/
اجلنس /العدد) جمتمعة؛ وهلذا ال جيب أن نخلط بني العدد والضمري أو بني الشخص
والضمري أو اجلنس والضمري ،حني ُيعرب الفعل أو االسم يف النحو العريب يف *()40؛
وعندما ننتقل من التطابق الفقري يف اجلملة ( .1أ) إىل التطابق القوي يف اجلملة ( .1ج)،
حتاول البطاقة النحوية أن تعيد ترتيب نفسها من جديد استعدادا لوالدة الضمري.
عالقة الفعل والمفعول في تحاليل االبتداء:
يقول ابن مالك:

األص�ل يف الفاع�ل أن يتصال
وقد يجُ��اء بخالف األصـل

واألصل يف املفعول أن ينفصال.
وقد جييء املفعول قبل الفعـل (.)29

يتنقل املفعول بحرية يف الرتكيب باستثناء حاالت وجوب تقدم الفاعل وحاالت
وجوب تقدم املفعول ،فيظهر أن عالقته بالفعل هي عالقة ثانوية تدل عليها روائز
متعددة :حيرك الفعل ،عندما يدخل الرتكيب ،بطاقته النحوية ،وتبدأ عقد املطابقة يف
اقرتاح العنارص املناسبة التي ستكون عامد العالقة البنيوية بني هذا الفعل وما يليه
يف الرتكيب :ختتار البطاقة ما يناسبها من عنارص يف عقدة الشخص وعقدة اجلنس
وعقدة العدد ،ثم جتتمع هذه العنارص لتشكيل الزمن والضمري ،ثم ُيسند الزمن
الرفع للفاعل؛ غري أن التساؤل الذي يطرح نفسه ،هو :ملاذا حيصل املفعول عىل
إعراب النصب؟ إن تطابقات الفعل مع الفاعل واضحة:
 )41أ .رضبت هند زيدا.
ب .رضب زيد هندا.

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

 )43أ .زيدا رضبت هند.
ب .هندا رضب زيد.
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*)42أ .رضب هندٌ زيدا.
*ب .رضبت زيدٌ هندا.

*)44أ .زيدا رضب هند.
*ب .هندا رضبت زيد.

نستعمل املثالني ( 41أ-ب) للداللة عىل أن الفعل يف اجلملة األوىل ارتبط هبند (املؤنث)،
والفعل يف اجلملة الثانية ارتبط بزيد (املذكر)؛ غري أن هذا األمر ُيوضح ،يف اجلملتني معا،
عدم تأثر املفعول به بعقد البطاقة النحوية للمطابقة؛ وإذا تغري االرتباط باملؤنث واملذكر يف
(* 42أ*-ب) ،فإن حلن اجلملة *(.42أ) يعود إىل عدم حضور املطابقة املرتبطة باألنثى،
وحضورها يف غري مكاهنا يف *(.42ب) .وعند تطبيق النقل عىل املثالني يف ( ،)41نحصل
عىل مجل هي ( 43أ-ب) .وال نستعمل اجلملتني (* 44أ*-ب) إال إذا أردنا تصحيح حلن
اجلملتني بتحويل املفعول به املتقدم إىل مبتدأ ،وحتويل الفاعل إىل مفعول به ،ثم استحداث
موقع بني الفعل واملفعول عىل شكل ضمري يصبح فاعال؛ وهكذا يتمسك الفعل دائام
باملوقع الذي يوجد أمامه (موقع الفاعل)؛ ويالحظ أن تطابق الفعل واملفعول به ،بتحريك
البطاقة النحوية ،أمر ضعيف جدا ألن موقع املفعول هو موقع مستقل ( .)30وتذهب بعض
التحاليل التوليدية إىل الرأي نفسه (تقريبا) ،عندما جعلت الفعل يصعد إىل رأس الزمن،
ويصعد الفاعل إىل خمصص الزمن ليتلقى إعراب الرفع ،أما املفعول به فيبقى يف موقعه
حمكوما بنسق املكملية دون صعود .ويعود هذا السلوك اللغوي إىل البطاقة النحوية التي
تعترب موقع الفاعل بعد الفعل موقعا رضوريا ال يملك خيار أن ُيلغى ،وإذا حدث أن تقدم
الفاعل عىل الفعل تضطر البطاقة النحوية إىل السيطرة عىل الفراغ ،ال بتكرار الفاعل نفسه،
وإنام بضمري يعود عىل املبتدأ ،ويقوم يف الوقت ذاته بدور الفاعل إلرضاء اإلعراب يف
بطاقة الفعل النحوية التي تسند الرفع رضورة .ونخلص إىل أن املثالني يف ( )41يوضحان
استقاللية املفعول ألن عنارص عقد املطابقة يف البطاقة النحوية يف الفعل غري معنية باملفعول،
ونمثل لذلك بعنارص املطابقة بني الفعل واملفعول يف مجلة واضحة مثل:
 )45قال زيد :النساء رضبنني بعنف.
 )46الفعل (رضبن) = الشخص03 :؛ اجلنس :مؤنث؛ العدد :مجع /املفعول
(الضمري) = الشخص01 :؛ اجلنس :مذكر؛ العدد :مفرد.
يقود االختالف احلاصل بني عنرصين من عنارص املطابقة إىل حلن بعض تراكيب
يف اللغة العربية ،مثل اللحن الذي حدث يف اجلملة:
* )14ج  .أفلحوا املؤمنون.
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غري أن اجلملة ( )45ليست الحنة وإن حدث االختالف يف عنارص عقد املطابقة
ألن إجراء املطابقة بني الفعل واملفعول الضمري أمر غري رضوري بسبب استقاللية
املفعول كام هو مبني يف ()46؛ وهلذا ال يتأثر املفعول كثريا بالزمن املولد يف البطاقة
النحوية للفعل ،فال يصل إليه إال ضعيفا( )31مما يفرس كيف أن الفعل يسند الرفع
للفاعل والنصب للمفعول (أي :ملاذا ال ُيرفع املفعول بدوره؟)؛ وكيف (قد) يكون
الفعل يف العربية الزما (وحتتاج هذه املسألة إىل دراسة متأنية)؛ وكيف يؤثر االسم
يف االسم بعنارص عقد املطابقة املنتقاة عندما يدخالن الرتكيب ألن الزمن يف االسم
ضعيف أو منعدم؛ وكيف أيضا يؤثر الفعل يف االسم (أو الضمري) ألن عنارص عقد
املطابقة املنتقاة تو ّلد الزمن الذي ُيسكل قوة إعرابية تسند الرفع من اليمني إىل اليسار؛
وأخريا كيف أن املوقع قبل الفعل مستحدث بوظيفة نحوية أخرى ال تعني الفاعل
يف أثناء التنقل.
فرضية الالتناظر:
قد تظهر وقائع لغوية تبرز ال تناظر التطابق بين الفعل واالسم الذي يحتل موقعا
أماميا (المبتدأ):
 )47البنات سافر أبوهن.
 )48أ .البنات سافرن.
ب .البنات.
ج .سافر أبو البنات.

مسافر أبوهن.
 )49البنات
ٌ

 )50أ ...س م .ف .س .0مج .حيث [ف .س .0مج] =
س خ ،إذن :س م .س خ.
ب ...س م .1س م .2س خ .2حيث [س م .2س خ= ]2
س خ ،1إذن :س م .س خ.

يوضح املثال ( )47انعدام التطابق بني االسم (املبتدأ) «البنات» والفعل «سافر»؛
وقد حتقق الالتطابق من خالل جعل عنرصين خمتلفني من عقدة العدد متجاورين:
البنات [ +مجع] /سافر [ +مفرد]؛ ويذهب السعيدي إىل القول« :ولتفسري محل
البؤرة إعراب الرفع ننطلق من فرضية نتمنى صحتها ،وهي أن إعراب الرفع املالزم
لألسامء إعراب أساس ( )Basicيميز إعراب األسامء ويعتمد نقطة بداية ترصيف
األسامء إعرابا إىل النصب واجلر ،ويشابه يف ذلك سمة [ +مفرد] من سامت تطابق
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد التي متكن األسامء من املرور من املفرد إىل املثنى إىل اجلمع [ .]...زيادة عىل
كون إعراب الرفع إعراب أساس يف األسامء ،فإن مسبب هذا اإلعراب نادرا ما
يتحقق صواتيا ،ويكون يف أغلب احلاالت جمردا ،أما عامل اجلر أو عامل النصب
فيشرتط فيهام التحقق الصوايت مثل حروف اجلر «من» و»الباء» وأدوات النصب
مثل« :إن» و»أن» .)32( ».يتضمن االستشهاد املشاكل التي تعرتض بنيات االبتداء؛
فعندما يصل التحليل إىل طريق مسدود تكثر االفرتاضات ،وهذا أمر منطقي؛ لكن
انتقاد النحاة القدماء من جوانب متعددة بدعوى عدم علميتها يستلزم احلذر ألن
تكرار املنطق نفسه الذي ننتقد من خالله اآلخرين أمر لن يكون حينئذ مقبوال :فام
هو الدليل اللغوي الذي جيعل إعراب الرفع يف األسامء إعراب أصل ننطلق منه إىل
إعراب النصب واجلر؟ وملاذا نربط دائام اجلمل االبتدائية بعوامل تدخل عليها مثل
«كان» أو «إن»...الخ؟ ألسنا أمام نمطني من اجلمل (ابتدائية وغري ابتدائية) خيتار
املتكلم منهام ما يشاء؟ وملاذا نعدّ إعراب الرفع يف املبتدأ إعراب جترد أو إعرابا غري
متحقق صواتيا؟ وهذا بعد غري واقعي يف التحليل ألن املقولة الوظيفية املسؤولة
عن هذا اإلعراب ال ُيوفرها التحليل بسبب عدم وجودها يف األصل؛ ورغم ذلك
نؤاخذ النحاة القدماء ،حني يتحدثون عن عامل االبتداء يف رفع املبتدأ ،بنعت
حتليلهم بالتحليل امليتافيزيقي .ويقرتح السعيدي يف االستشهاد ،إضافة إىل اختالف
التحاليل التوليدية ،حل هذا اإلشكال بواسطة البؤرة التي هي مكون قاعدي حيمل
سمة [ +رفع] املالزمة هلا يف غياب مسبب للنصب؛ وهكذا سيعلو املركب (بؤ)
مركب (ز) الذي يعلو بدوره املركب (ف) :ينتقل (أبو) يف املثال ( )47من خمصص
املركب الفعيل إىل خمصص املركب الزمني ثم ُيفرتض أن ينتقل إىل خمصص مركب
البؤرة؛ لكن هذا االنتقال يؤكد عدم مقبولية إخراج الفاعل من املركب الفعيل،
فيظهر يف خمصص البؤرة (البنات) حيث يكون مستعدا للصعود إىل خمصص
املصدري لتلقي إعراب النصب إن دخل عىل اجلملة ما يستلزم ذلك مثل دخول
العامل البنيوي (إن) عليها.
ترتبط التحاليل التي نتبناها يف هذه املقالة بالبطاقة النحوية لتحديد ما يطرأ عىل
الرتكيب من تغيري خفي يف غالب األحيان؛ وعليه ،يمكن إعادة ترتيب اجلملة ()47
باستعامل اجلمل ( 48أ-ب-ج) :يدخل الرتكيب ( )47ضمن ما يسمى باجلمل
31
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الكربى التي تظهر بوضوح يف اجلمل االسمية يف أثناء استبدال الفعل يف ()47
باالسم يف إطار التوزيع التكاميل يف اجلملة ( ،)49وتنتمي اجلملة ( )47إىل التمثيل
( 50أ) واجلملة ( )49إىل التمثيل ( 50ب) .إن أصل هذين التمثيلني هو( :س م.
س خ)؛ وتُفرس األمثلة الواردة يف ( )48استقالليته عام بعده ألهنا تبني ما ُيقصد
بخطية اللغة وعدم خطيتها يف الوقت نفسه :يقوم االسم قبل الفعل يف (.48أ)
بتشغيل البطاقة النحوية من خالل إجراء التطابق مما يولد إعراب الرفع يف موقع
اخلرب بعد املبتدأ مبارشة إذا كان هذا املوقع حيتله اسم كام يف ( ،)49أما إذا احتله
فعل كام يف ( )47فإن البطاقة النحوية تعمل يف املحل من خالل الذي قام باحتالله؛
فالتطابق احلاصل يف (.48أ) ُيراعي خطية عمل مكون أول يف مكون ثان جماور؛ لكن
رسعان ما ظهرت مكونات أخرى جعلت املكون الثاين هيتم بجملة داخلية تطلب
منه بإحلاح أن ُيسند هلا إعرابا داخليا؛ وهبذا تطفو إىل السطح مجلة كربى ذات قسمني
يفرضان حمو التطابق القوي يف (.48أ) لصالح تطابق آخر يف (سافر أبوهن) يكون
ضعيفا ،يف الغالب األعم ،ألن بطاقة الفعل تعمل يف ما بعدها (الفاعل) مما ُيوضح
إمكان استقالل (.48ب) و(.48ج) عن ()47؛ فيلتفت الفعل يف ( )47إىل اجلملة
الصغرى (التي يشكل رأسها) التي تفرض عليه رضورة تشغيل البطاقة النحوية من
خالل التطابق املحقق للزمن حيث نالحظ رفع الفاعل (أبو)؛ فنستنتج أن اجلملتني
الفرعيتني (.48ب) و(.48ج) ال ُيمكن أن تستمرا يف االنفصال بموجب اختفاء
التطابق الذي كان يربطهام قبل ظهور مكونات جديدة يف الرتكيب ()47؛ وهذا
ما يفرس املحلية (سد مسد /يف حمل) يف التمثيلني (.50أ .ب) .وال جيب أن نعترب
املحلية فلسفة لغوية أو مسألة ميتافيزيقية ،بل هي مبدأ علمي يقوم عىل اخللفية
العلمية الرياضية للغة عند إحالل مكون (أو مكونات) مكان آخر يف إطار ما يسمى
بعالقات التوزيع التكاميل يف النظرية التوزيعية التي هتتم بالبنية الرياضية للغة.
وينظر أمحد خموخ إىل اجلملة (* .1ب) عىل أساس أهنا مجلة حمولة عن اجلملة (.1
أ)؛ ويمكن أن تُنقد اجلملة (* .1ب) بإضافة عالمة التطابق العددي (اجلمع)؛ ويتم
اللجوء إىل هذه الوسيلة كآخر حل  last resortإلنقاذ البنية واحرتام التطابق (الفايس
 )1993الذي يفرس التطابق الضمريي .ويقول« :ومما يثري االنتباه أن النحاة القدامى
قدموا للجملة (.6ج) ( )33تفسريا مغايرا متاما .فبالنسبة إليهم ،ليس هناك عالقة تركيبية
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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بني هذه اجلملة ( .6ج) والتي يتصدرها الفعل؛ باإلضافة ،فإهنم يعتربون املركب
االسمي الذي تبدأ به اجلملة «مبتدأ» مصطلح غامض ألنه ُيطلق عىل مفاهيم متباينة
(املتوكل  ،1988ص .)109.وهذا املبتدأ – يف نظرهم – مولد قاعديا يف املكان الذي
يظهر فيه عىل السطح ،ويسند له إعراب الرفع باالبتداء أو ربام هناك عامل معنوي
مسؤول عن هذه العملية .وهذا التفسري يؤدي حتام إىل االستنتاج بأن الضمري املتصل
بالفعل (ــ وا) هو الفاعل املنطقي للجملة ،مما جيعله حيمل إعراب الرفع (انظر عقال
 .)1992لكن هذا التحليل ،رغم كفايته الوصفية ،يواجه مشكلتني أساسيتني :أوال،
()34
عىل مستوى اكتساب اللغة ،كيف يمكن إقناع املتعلم أن اجلمل من قبيل (.6أ)
و(.6ج) مستقلة بعضها عن البعض ولو أهنا تفيد نفس املعنى؟ ثانيا ،ملاذا ُيسند
للضمري املتصل يف (.6ج) وظيفة الفاعل ووظيفة التطابق يف ()35( )16؟» ( .)36ويمكن
الرد عىل انتقادات أمحد خموخ حسب التحليالت املتنوعة داخل هذه املقالة:
 مل يعد املبتدأ ،هذا املركب االسمي الذي تبتدئ به اجلملة ،مصطلحا غامضا. سيكون من الطبيعي أن يولد هذا املبتدأ قاعديا يف املكان الذي يظهر فيه عىلالسطح؛ وقد أظهرت التحليالت أن نقل الفاعل إىل املوقع قبل الفعل يقود حتام إىل
تغيري الوظيفة النحوية.
 عندما ُيسند إىل املبتدأ إعراب الرفع باالبتداء ،يف عرف النحاة ،فألهنم مليضعوا اليد عىل تفسري منطقي هلذا األمر؛ ومل تكن اللسانيات احلديثة يف منأى عن
هذا املشكل ألهنا بدورها تتحدث عن إعراب التجرد  /عدم وجود ما يدل عىل
الزمن يف أغلب املبتدآت  /تأثري إعرايب غري متحقق صواتيا...الخ.
 االعرتاف بالكفاية الوصفية لتحاليل النحاة يف هذا املجال؛ غري أن إضافةالتحليل بالبطاقة النحوية ،كام ورد يف املقال ،سيعمق هذا االعرتاف (االنتقال من
الوصف إىل التفسري).
 أدرجت املقالة التحليل بالبطاقة النحوية حتى ينتقل (هذا التحليل) من منطقالوصف إىل منطق التفسري ،وب ّينت كيف أن عنارص عقدة العدد يف عجرة املطابقة حتدد
بدقة الضمري عن الالصقة العددية؛ وعىل هذا األساسُ ،يرجح أن تكون عنارص عقد
املطابقة جمتمعة يف بطاقة معطاة ملكون عامل (املبتدأ مثال ،أو الفعل) ،هي ما يشكل
الضمري؛ وهلذا فالالصقة يف فعل اجلملة ( .1ج)  -التي هي (ـ وا) -ليست فاعال
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ضمريا ،وإنام الصقة عددية؛ إذن عندما ينتقل الفاعل من موقعه األصيل إىل موقع
يسبق الفعل ،فإننا ننتقل من مجلة مستقلة إىل مجلة أخرى مستقلة :وحاملا يبدأ انتقال
الفاعل ،يولد الضمري يسار الفعل حيث يمأل موقع الفاعل وتظهر مقولة جديدة
بحكم اإلعراب اجلديد الذي ُيسند إليها قبل الفعل ،هي مقولة :املبتدأ.
نتيجة التحليل:

هل سنقر بام ذهبت إليه التحليالت التوليدية التي تتعامل مع بنية سطحية ذات بناء/
(متثيل) عاميل :ف .س .0س ،1وبنية عميقة ذات بناء( /متثيل) عاميل  :س .0ف .س1
(تقديم الفاعل عىل الفعل واملفعول)؟ وما نوع البناء( /التمثيل) العاميل الذي يوافق
اجلملة االبتدائية (التي تتضمن خربا فعليا) يف االستعامل العاميل؟ ال ُيقر حتليل هذه
املقالة بوجود بنية عميقة وبنية سطحية ،بل يؤكد وجود نمطني مستقلني من البناء/
التمثيل ،مها(:ف .س .0س ،)1و(س.م  +ف .س0؛ حيث[ :ف .س = ]0س.خ/
إذن :س.م  +س.خ)؛ ويعني هذا األمر حلن البناء /التمثيل الثالث * :س .0ف .س1
(تقديم الفاعل عىل الفعل واملفعول)؛ وهكذا يتفق حتليل هذه املقالة مع حتليل االجتاه
النحوي العريب الذي يرى أن البناء األول هو عبارة عن مجلة فعلية؛ أما البناء الثاين ،فهو
مجلة اسمية ذات خرب يتكون من مجلة فعلية؛ غري أن البناء الثالث ال وجود له.
البطاقة النحوية والقوة اإلعرابية والدور اإلعرايب:

سنبدأ بأمثلة مكررة ،هي:

)4

ج  .زيدٌ جلس

أ  .زيدٌ جالس

إن الفرق بين خبر الجملتين يقود إلى استعمال بطاقة واحدة في تحليل ( .4أ)،
وبطاقتين في تحليل ( .4ج):

)51

زيد ٌ:

الشخص:

جالس.
ٌ

.03

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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مفرد.

العدد:

اجلنس:

التعيني:
اإلعراب:

مذكر.

معرف علم.

ترسيب إعراب الرفع
للخرب.

)52
جلس.

زيد ٌ:

هو
.03

الشخص:

.03

الضمري:

العدد:

مفرد.

الشخص:

اجلنس:

مذكر.

العدد:

مفرد.

التعيني:

معرف علم.

اجلنس:

مذكر.

اإلعراب:

ترسيب إعراب الرفع
للخرب.

الزمن:

املايض

اإلعراب:

إسناد إعراب الرفع
للضمري الفاعل.

يوجد الفرق بني ( )51و( )52يف كون الرتكيب ( .4أ) يملك قوة إعرابية
واحدة تستلزم بطاقة نحوية واحدة ُيرسب ،من خالهلا ،املبتدأ للخرب إعراب الرفع؛
بينام يملك الرتكيب ( .4ج) قوتني إعرابيتني ُيرسب ،من خالل القوة األوىل ،املبتدأ
للخرب إعراب الرفع ،و ُيسند ،من خالل القوة الثانية ،الفعل للفاعل (الضمري) إعراب
الرفع؛ وهذا ما تم توضيحه عند التمييز بني قوة إعرابية أوىل (ترسيب إعراب الرفع
للخرب يف ( .4ج)) وقوة إعرابية ثانية (إسناد الفعل إعراب الرفع للفاعل (الضمري)
من داخل اجلملة يف ( .4ج))؛ غري أن ترسيب إعراب الرفع للخرب يف ( .4ج) يكون
مرشوطا باملحلية التي تعترب إعراب الفعل بمنزلة إعراب مؤقت يشغل مكان أو
حمل املكون األصيل الذي هو اخلرب االسمي؛ وسيكون الرتكيب عبارة عن االمتداد
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احلاصل بني مكونات اجلملة عن طريق تشغيل البطاقات النحوية الصادرة عن
القوى اإلعرابية؛ ومتى انعدمت القوة اإلعرابية – يف نقطة معينة من الرتكيب–
تنعدم البطاقة النحوية كذلك ،وهو ما يسترشف هناية الرتكيب (التنبؤ بنهاية
الرتكيب) خصوصا إذا مل حيرض اإلعراب احلر املرتبط باحلرف (إعراب احلروف).
إن كل من أراد أن يعود إىل اإلعراب العاميل ،يسهل عليه سرب أغوار اجلملة (.4
ج) ،فنقول يف إعراب مكوناهتا عامليا:
 )53زيد :مبتدأ مرفوع ،وعالمة (وجه) الرفع هي الضم يف آخره؛ وجلس :فعل
ماض؛ والفاعل متشكل من اجتامع عنارص عقد عجرة املطابقة (انظر بطاقة الفعل
النحوية يف ())52؛ واجلملة الفعلية يف حمل خرب املبتدأ الذي ترسب إليه الرفع من بطاقة
املبتدأ بدليل وجود عالقة التساوي الرتكيبي بني اخلرب الذي هو مجلة فعلية يف ( .4ج)،
واخلرب االسمي (املفرد) يف ( .4أ)؛ ثم إن الفهم الريايض للمحلية النحوية يف:
 )7س م .ف .س0؛ حيث :ف .س = 0س خ( /إذن :س م .س خ)
جيعل [ف .س[ = ]0س خ] مما يؤدي إىل توزيع تكاميل يرشح كيف أن أحد
اخلربين بعد املكون «زيد» يظهر وخيتفي اآلخر جتنبا للحن يف:
)54

*ب .زيد جل�س جال�س

*�أ .زيد جال�س جل�س

كيف يترسب اإلعراب إىل اخلرب ببطاقة املبتدأ مع ابتعاد العالقة؟ يتكون اخلرب
الفعيل من اجلملة [ف .س ]0التي ختلق إعرابا داخليا بواسطة بطاقة الفعل النحوية؛
غري أن عالقة التساوي والتوزيع التكاميل بني اخلربين [س خ] يف ( .4أ) و[ف.
س ]0يف ( .4ج) يقتيض ارتفاع املحل بغض النظر عن املكون (املكونات) الذي
يشغله؛ ويبدو أن بطاقة االسم النحوية تتحفز للقيام بترسيب اإلعراب يف احلالة التي
تصطدم ببطاقة ثانية (السم آخر) حتمل عنارص عقد عجرة املطابقة املنتقاة نفسها؛
وهكذا نحصل عىل نتيجتني تتطلبان يف الواقع دراسة مستفيضة؛ وترتبط األوىل بكون
النظرية العاملية العربية هي نظرية حملية تأخذ بعني االعتبار الرتب املحفوظة وغري
املحفوظة ،والثانية بكون العالمة اإلعرابية (اإلعراب) ليست عنرصا من عقد عجرة
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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املطابقة يف البطاقة النحوية لالسم ،بل تكتفي هذه البطاقة بتيسري نقلها (العالمة) من
االسم األول إىل االسم الثاين خالفا ملا نجد يف تراكيب اإلضافة التي تتضمن مضافا
إليه يكون دائام جمرورا حيث تكون بطاقة املضاف النحوية غري مفعلة؛ إال أنه يصعب
حتديد مصدر حركة الرفع يف املبتدأ ،ويسهل تفسري كيف تُنقل منه إىل اخلرب.
ما معنى التنبؤ بنهاية الرتكيب؟ سنالحظ أن املثالني ( .4أ) و( .4ج) يتضمنان
مكونات متلك بطاقات نحوية كام هو مبني يف ( )51و()52؛ غري أن اجلملة (.4
أ) حتتوي عىل بطاقة واحدة تفرس نوع العمل فيها الذي هو عبارة عن قوة واحدة
(بطاقة واحدة) تخُ رب عن العمل البسيط الذي سينتهي برسعة ألنه حمدود؛ يف حني،
حتتوي اجلملة ( .4ج) عىل قوتني (بطاقتني) تخُ ربان عن العمل املركب الذي سيكون
ممتدا (مضاعفا):
 )55زيد الفاضل جلس.
[ )56زيد (بطاقة) [الفاضل [جلس (بطاقة) [ضم ].

الشاعر.
 )59أ .استقدم اخلليفة
َ
الشاعر.
ب .قد َم
ُ

* )57أ .زيد الفضالء جلس.
ب .زيد الفاضل جلسوا.

حزنت األمرية ُ.
 )60أ.
ْ
ب .أحزن اخلليفة األمرية َ.

 )58جيلس زيد الفاضل.

ويمكن أن نحصل عىل أكثر من دور نحوي يف بطاقتني ،يف مثل اجلملة (:)55
دور أول يف البطاقة األوىل للمكون «زيد» الذي يربطه باملكون «الفاضل» يف إطار
عالقة املطابقة االسمية :تابع /متبوع ،ودور ثان يف البطاقة األوىل للمكون «زيد»
الذي يربطه باملركب الفعيل اجلزئي «جلس» يف إطار عالقة املطابقة االسمية
املحلية :س م .س خ ،ودور ثالث يف البطاقة الثانية للمكون «جلس» الذي يربطه
بالفاعل املسترت يف إطار عالقة املطابقة الفعلية :ف .س0؛ ويصف هذه البطاقات
التمثيل ( )56الذي يوضح بأن األمر يتعلق ببطاقتني نحويتني فقط يملك االسم
واحدة والفعل أخرى؛ لكن الوقائع اللغوية تؤكد أن البطاقة الواحدة يف االسم
«زيد» يف ( )56متلك دورين نحويني ،وإذا مل نعر االهتامم إال لدور واحد يف االسم
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«زيد» يف ( )56قد نقع يف اللحن ( )37يف اجلملتني (* 57أ*-ب) الذي كان سببه
اشتغال جزء من بطاقة املكون «زيد»؛ فقد ُربط املكون «زيد» باملكون «جلس»
وربط املكون «زيد» باملكون «الفاضل» فقط يف (* .57ب)؛
فقط يف (*.57أ)ُ ،
والواجب أن ُيربط املكون «زيد» باملكونني معا «الفاضل» و«جلس» .وال حيمل
املكون «الفاضل» بطاقة نحوية ،اليشء الذي جيعله متأثرا فقط وليس مؤثرا مما
يخُ رب بنهاية الرتكيب؛ بل يقود ظهور مكون آخر حيمل بطاقة نحوية ،مثل املكون
«جلس» يف اجلملة ( ،)55إىل التمديد من فيزيائية الرتكيب ألن البطاقة النحوية
حتتاج إىل مكون آخر تعمل من خالله عىل إسناد اإلعراب أو ترسيبه .ويمكن
للفاعل أن يصبح قوة إعرابية عندما حيمل بطاقة نحوية يف مثل مجلة ( ،)58فيصبح
املكون «الفاضل» تابعا لزيد من خالل بطاقة تطابقية اسمية تربطهام.
إذن نستطيع أن نميز بني عمل الفعل وعمل االسم :يملك الفعل هوية مقولية
خاصة ختتلف عن هوية االسم حيث يتمتع بـ [ +ف] [ -س] ،التي متكنه ،يف أثناء
دخوله الرتكيب ،من تشكيل بطاقة نحوية تنتقي عنارص مالئمة من عقد عجرة
املطابقة؛ ثم يتشكل الضمري والزمن يف موازاة مع ذلك ،فيكون الفعل جاهزا إلسناد
اإلعراب للفاعل الذي إن كان ظاهرا ُيلغي الضمري.
أما االسم فيملك هوية مقولية مغايرة للفعل حيث يتمتع بـ [ -ف] [ +س]،
التي متكنه ،يف أثناء دخوله الرتكيب ،من تشكيل بطاقة نحوية تنتقي عنارص مالئمة
من عقد عجرة املطابقة؛ وال يتشكل الضمري وال الزمن من هذه العنارص املنتقاة ،بل
يشتغل االسم باملطابقة غري الزمنية؛ ثم نستخلص من هوية الفعل واالسم املقوليتني
أن اإلعراب األساس يف اللغة العربية يتم بطريقتني خمتلفتني:
 طريقة اإلسناد التي يتميز هبا الفعل بفضل بطاقته النحوية التي تتضمن عنرصالزمن الذي ُيؤثر بقوة يف الفاعل فريتفع؛ إال أن توسط الفاعل بني الفعل واملفعول
ُيشكل حاجزا يخُ فض من قوة الزمن فينتصب املفعول .وتدل روائز متعددة عىل هذا
السلوك اللغوي يف أثناء اتصال مفعول به معني بالفعل أو ابتعاد الفاعل عنه ،فريتفع
األول وينتصب الثاين وذلك إذا حل الفاعل حمل املفعول ينتصب لبعده عن القوة
الزمنية ،أو إذا حل املفعول حمل الفاعل يرتفع لقربه من القوة الزمنية ،يف اجلملتني
( 59أ-ب) أو اجلملتني ( 60أ-ب) .إن اإلعراب الذي يصدر عن الزمن يف الفعل
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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هو إعراب إسناد ،عكس اإلعراب الذي يصدر عن االسم الذي هو إعراب ترسيب
كام يف الطريقة الثانية (الترسيب)؛ وهلذا ُيسند الفعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول.
 طريقة الترسيب التي يتميز هبا االسم ألنه يتضمن يف بطاقته النحوية املطابقةاخلالية من الزمن؛ فيحمل (االسم) إعرابا معينا حياول ترسيبه إىل االسم الذي يتطابق
معه تركيبيا يف مثل حاالت االبتداء والتبعية.
إعراب بنيات تركيبية أخرى:

تقود تراكيب اإلضافة ،عند اجلمع بني اسمني مها املضاف واملضاف إليه ،إىل
التوهم بأهنا تنتمي إىل طريقة الترسيب التي يتميز هبا االسم يف عالقته التطابقية مع
اسم آخر:
 )62أ .مل خيرج  /مل خيرجوا.
ب .إن الرجل قادم  /إن الرجال قادمون.

 )61أ .كتاب الطالب.
ب .كتاب (ل) الطالب.

ويفصل حاجز بني املضاف واملضاف إليه ف ُيلغي دور البطاقة النحوية يف (61
أ-ب)؛ وهذا ما يفرس دائام كون املضاف إليه جمرورا بسبب تعويض إعراب املطابقة
االسمية (الترسيب) بإعراب اجلر؛ إذن يمكن التمييز عموما بني إعراب البطاقة
املرتبط باإلسناد يف الفعل أو الترسيب يف االسم ،وإعراب اجلر الذي يرتبط باألثر
الذي تحُ دثه قوة احلروف اإلعرابية؛ ألن احلرف املضمر أو الظاهر (يف اإلضافة)،
واحلرف الظاهر قبل الفعل أو االسم ،ال يملك بطاقة نحوية بسبب هويته املقولية
التي هي من نوع [ -ف] [ -س] ،والتي تروزها وقائع لغوية متعددة يف ( 62أ-ب)؛
فال يوجد يف ( )62ما يدل عىل إمكان استخراج عنارص من عقد عجرة املطابقة يف
احلرفني (مل) و(إن) ألهنام ال ينتقيان العنارص املناسبة يف :
)63
عجرة المطابقة:
عقدة الشخص

1

2

عقدة العدد

3

مفرد

مثنى

عقدة الجنس

مجع

مذكر

مؤنث
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ويواجه هذا التحليل مشكل اإلضافة التي تتضمن رأسا مشتقا:
 )64أ .قدوم عيل.
رضب زيد عمرا.
بْ .
ج .ظ ّن ُ عمر هندا حزينة.

رض ُب عمر.
 )67أْ .
رضب فاطمة
ب.
ُ

 )65أِ .
قدم عيل.
رضب زيد عمرا.
ب.
َ
ج .ظ ّن َ عمر هندا حزينة.

رضب عمرا
 )68أ.
َ
ب .رضبه عمرا
ج .ضرُ ب عمرو
رضب [هو] عمر
*د-
َ

 )66أ .قدوم الرجال.
رضب النساء عمرا.
بْ .
ج .ظ ّن ُ عائشة هندا حزينة.

وهكذا نالحظ أن رؤوس املركبات ( 64أ-ب-ج) متلك بنية حمورية جتعلها
تتشابه مع الرؤوس الفعلية يف ( 65أ-ب-ج)؛ ويسهل اكتشاف كيف أن املصدر
املضاف ال يتأثر باملطابقة ألنه ال يترضر عند تغيري الفاعل يف ( 66أ-ب-ج)؛
وال حيدث الرضر كذلك إذا أضيف املصدر إىل غري فاعله ألن املفعول سيتحول
حينئذ إىل مضاف إليه يف ( 67أ-ب) :مل حيدث الرضر ألن تغيري عنرص املطابقة
[+مذكر] ملكون «عمر» (غري الفاعل) يف ( -67أ) بعنرص املطابقة [+مؤنث]
ملكون «فاطمة» (غري الفاعل) يف ( -67ب) ،مل يتأثر باملطابقة .ويعمل املصدر
يف (-66أ) عمل الفعل الالزم «قدم» الذي ال حيتاج إىل مفعول به يف (-65أ)؛
غري أن حذف الفاعل يف ( -67أ) قاد املفعول به إىل احتالل املوقع الذي كان
الفاعل حيتله يف ( -65ب) ،فأصبح املكون «عمر» املنصوب جمرورا مما يقود إىل
احتامالت ،متثلها األمثلة ( 68أ-ب-ج*-د) :نجد يف االحتامل األول أن الفاعل
جاء ضمريا مسترتا يف ( -68أ) تقديره «هو» يف (* -68د) مما حيول اجلملة إىل
( -68ب)؛ لكن اجلملة ( -67أ) ال تتضمن الضمري؛ وهكذا يسقط هذا االحتامل
بسبب غياب الضمري يف ( -67أ) وحلن اجلملة (* -68د) .ونجد يف االحتامل
الثاين أن احلملة ( -67أ) ارتبطت باجلملة ( -68ج) مثال التي هي مجلة مبنية
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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للمجهول حسب تعبري النحاة ،فحذف الفاعل ليعوض باملفعول به الذي أصبح
نائب الفاعل؛ وستكون النتيجة أن اجلملة ( -67أ) هي مجلة أثر مصدرها مبارشة
يف املكون الذي بعده ليأخذ دور الفاعل أو ما يقوم مقامه.
يبدو أن بطاقة املطابقة غري مفعلة بني ( )64و( )66مما يمنع ترسيب اإلعراب
ويفرض حتليل اإلعراب احلر الذي لن ُيقدم جديدا بالنسبة إىل الرتاكيب التي توضح
باخلصوص ظهور املفعول املنصوب يف (.64ب.ج) و(.66ب.ج) حيث تفرتض
وجود قوة زمنية تُسند اإلعراب إىل شبكة حمورية؛ غري أن هذا التحليل ال ينسجم
مع ما ذهبت إليه هذه الدراسة ألن العمل قد يكون بواسطة البطاقة النحوية أو
يكون حرا باحلرف؛ وهكذا نستنتج بأن املركبات اإلضافية ذات رأس مشتق تُسند
إعراب اجلر للفاعل بواسطة الزمن اخلارق للبطاقة النحوية ،أي بواسطة زمن ال
يمت بصلة إىل البطاقة النحوية (املطابقة) ،فنستنتج أن الزمن اخلارق للبطاقة النحوية
يرتبط بشبكة حمورية مشاهبة لشبكة الفعل املحورية (إعراب اإلسناد)؛ كام أن انعدام
البطاقة النحوية يرتبط برشوط تشبه تلك التي رأيناها يف اإلضافة برأس جامد حيث
يكون الفاعل دائام جمرورا:
« )69حيث هو فاعل ،هو مضاف إليه كذلك»،
ثم سنُطبق ،وفق هذا القانون ،إعرابا عامليا عىل االسم املجرور بعد املشتق يف
(.64ب) ،هو:
ٍ )70
زيد :فاعل جمرور :فاعل بفضل الشبكة املحورية التي يحُ دثها الزمن ،وجمرور
بسبب انعدام البطاقة وتشابه الرتكيب مع اإلضافة برأس جامد.
إذن مل يعتمد هذا التحليل التصور الذي يقول إن الفاعل يكون دائام مرفوعا ،بل
قد يأيت جمرورا كام هو مربهن عليه يف هذه الفقرة.
تتعدد نامذج احتكاك االسم األول باسم آخر (ثان) فتربز افرتاضات دراسة
الرتكيب بطريقة مغايرة:
 )71مات الرجل احلسن
خلقـُه.

 )74أ ..مات الرجل احلسنة
أخالقه.
ب ..ماتت املرأة احلسنة
أخالقها.

 )77أ ..الدار.
ب ..داري.
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 )72أ ..مات الرجل حسن
اخللق.
ب ..مات الرجل احلس ُن
اخللق.

 )75أ ..ماتت املرأة احلسنة
اخللق.
ب ..ماتت املرأة احلسنة
األخالق.

* )78الداري.

 )76رضب الرجل عمرا.

 )64ب ..رضب زيد عمرا.

خلق الرجل.
حسن ُ
ُ )73

إن األصل هو أن يرسب االسم األول لالسم الثاين اإلعراب بواسطة
املطابقة ،وحني حيول حائل بني هذين االسمني ينشأ اإلعراب احلر ألن حرف
اجلر يقف سدا أمام املطابقة؛ وهذا ما يفرس ارتفاع املكون (خلق) يف اجلملة ()71
بسبب تأثري املطابقة ،وانجرار املكون (اخللق) يف املثالني ( 72أ-ب)؛ وحني
تتحول الصفة املشبهة يف األمثلة ( )71و( )72إىل فعل فهي تعمل يف الفاعل
يف مثل ()73؛ وهذا يدل عىل أن ارتفاع الفاعل يف ( )73له عالقة باملطابقة وإن
كنا ركزنا عىل دور الزمن املركزي يف الفعل يف الرفع؛ غري أن هذا األمر مل حيجب
عن دراستنا دور املطابقة يف الفعل حني قسمناها إىل مطابقة قوية وأخرى ضعيفة.
ونظري ذلك أن املصدر العامل يسند إعراب اجلر باستمرار لفاعله بسبب غياب
املطابقة يف ( -64ب) ألن املطابقة النحوية يف املكون (رضب :املصدر) الغية
أو غري مف َّعلة فنتج عن ذلك سلوك اجلر الذي يربر اإلضافة برأس مشتق هو
املصدر .وكلام تأملنا األمثلة ( 74أ-ب) و( 75أ-ب) ،سنالحظ أن فاعل الصفة
يف ( )75مرفوع ،ويف ( )76جمرور مما جيعل البطاقة النحوية لـ ( )75تتسم بـ [+
رفع] ،وجيعلها يف ( )76تتسم بـ [ -رفع] ما دامت البطاقة غري مف َّعلة أو حال
بني اسمها واالسم الثاين حائل (حرف اجلر املضمر) .ويف املثال ( 64ب) ،إذا
ُوضع املعرف بـ»ال» مكان (زيد) ،نحصل عىل اجلملة ( ،)76ونكون قد أضفنا
إىل الفاعل التعريف عىل غرار الصفة يف ()75؛ غري أن حالة اجلر الدائم يف فاعل
املصدر املقرتن بـ»ال» يف ( )76أو فاعل املصدر الذي ال يتوفر عىل «ال» يف (-64
ب) ،جتعل «ال» للتعريف فقط .أما «ال» يف األمثلة ( )74و( )75قد يكون هلا
ارتباط قوي باملطابقة؛ لكن يلزم احلذر من املطابقة:
 حصل التطابق بني الفعل (مات /ماتت) واملرأة يف ( )74و( ،)75وكذا يفذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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األمثلة ( )71و( )72مما جيعل إعراب الرفع يؤثر يف فاعل الصفة الذي ال يضم
«ال» ،أما فاعل الصفة الذي يضم «ال» يكون جمرورا.
 عند حصول «ال» يف فاعل املصدر يف ( ،)76فهو للتعريف فقط؛ وهذا التعريفمل حيرض يف فاعل املصدر يف ( -64ب) رغم أن الفاعلني معا يف املثالني جمروران دائام.
قد ال يعطي مثل هذا التحليل األمهية حلرف اجلر املضمر بني الصفة وفاعلها
واملصدر وفاعله .إن املهم ،يف حالة اجلر ،أن البطاقة غري مفعلة أو ملغاة فتولدت
سمة [ -إعراب] .و ُيطرح سؤال آخر :ملاذا ،حني يرتبط فاعل الصفة بمضاف إليه
ضمري ( ،)38حيذف «ال» يف هذا الفاعل يف األمثلة ( )74و()75؟
يمكن اإلقرار بصحة املثالني ( 77أ-ب) ،وحلن املثال (*)78؛ إذن :إن حذف
«ال» من فاعل الصفة يف حالة إضافته إىل ضمري هو أمر منطقي؛ فحضور الضمري
(املضاف إليه) ،يلغي «ال» يف فاعل الصفة مما جيعل املجال مفتوحا أمام تأثري
املطابقة التي هتيكل الزمن ،فيخلق بدوره شبكة حمورية للصفة املشبهة العاملة.
وينعدم هذا التأثري (تأثري املطابقة) يف فاعل املصدر الذي يكون دائام جمرورا بسمة
[-إعراب] .إن فاعل الصفة يستعني بالضمري (املضاف إليه) لفسح املجال أمام
تأثري املطابقة أو إغالقه (الرفع أو اجلر) .واملطابقة يف املثال ( )71ليست خالصة،
بل متولدة من تأثري الزمن :قوة الزمن الفعلية ،من خالل البطاقة النحوية للفعل،
ترفع الفاعل عن طريق اإلسناد ،ويؤثر الفاعل بدوره يف الصفة من خالل البطاقة
النحوية لالسم عن طريق الترسيب؛ أما فاعل الصفة (خلقه) امللتحم بالضمري
املضاف إليه فيتأثر بمطابقة الصفة (احلسن) بالفاعل (الرجل) الذي حيمل إعراب
الرفع املتولد أصال عن الزمن يف الفعل (مات)؛ إذن فاملطابقة االسمية يف املثال
( )71صنعها الزمن أصال ليصل تأثري كل ذلك إىل فاعل الصفة املقرتنة بالضمري.
ويواجه هذا التحليل كذلك مشكل آخر يرتبط باإلعراب الدخيل عىل اجلمل
االبتدائية بإضافة الفعل الرابط كان:
)79
أ .زيد قوي.

د .جاء زيد القوي.

ب .إن زيدا قوي.

ج .كان زيد قويا.

هـ .استمر زيد قويا.
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عند مقارنة األمثلة (أ) و(ب) و(ج) ،نالحظ كيف أن اإلعراب املستعمل فيها
يطرح مشكال رئيسا :يسهل تطبيق البطاقة النحوية عىل املثال (أ) أو ما سميناه إعراب
الترسيب ،ويمكن تطبيق اإلعراب احلر عىل املثال (ب) ألن «إن» حرف ،ال يملك
بطاقة نحوية ،أدخل تغيريات عىل اإلعراب السابق املرتبط بالبطاقة النحوية .أما
املثال (ج) فإنه يملك حتليلني:
 +إعراب بالبطاقة النحوية الفعلية ،أو ما يسمى بإعراب اإلسناد ،التي ألغت
العمل بالبطاقة النحوية االسمية يف (أ) .وتوجد روائز متعددة تدل عىل هذا األمر،
من مثل قبول فعل الرابط كان أن ُيعرب مثل إعراب الفعل «قال» فيترصف إىل املايض
واملضارع واألمر ،ويقبل نون التوكيد الثقيلة واخلفيفة ،ويقبل اجلزم ...الخ؛ فهي
روائز متعددة جتعله ينتمي إىل فئة األفعال ألنه يملك مثلها بطاقة نحوية فعلية ترفع
الفاعل ،وتشتغل بالتطابق يف:
 )80أ .األوالد كانوا يامرسون الرياضة.
* ب .األوالد كان يامرس الرياضة.
وعليه ،يكون املكون «زيد» فاعال ،واملكون «قوي» مفعوال به يف املثال (ج)،
فريتفع الفاعل ببطاقة الفعل «كان» ،وينتصب املفعول ألن الزمن وصل إليه ضعيفا
عرب وساطة الفاعل.
 +إعراب حر حيث إن اجلملة (ج) تشبه اجلملة (ب) ويصبح فعل الرابط «كان»
يملك التأثري الذي نجده يف احلرف «إن» (مع اختالف يف التأثري اإلعرايب الذي
حيدثانه) ،والدليل هو املثال (د) الذي أدخل فعال عاديا عىل املثال (أ) الذي يضم املبتدأ
واخلرب ،فكانت النتيجة أن فقد اخلرب وظيفته األصلية ليصبح تابعا للفعل مما يؤكد أن
«كان» هلا وضع اعتباري خاص جيعلها تدخل عىل اجلمل املكونة من املبتدأ واخلرب؛ وإذا
ُوجد فعل آخر يستطيع أن يدخل عىل اجلملة املكونة من املبتدأ واخلرب ،تكون له وضعية
الفعل الرابط نفسه؛ إذن ستكون وظيفة «كان» أهنا زمن يدخل عىل املبتدأ واخلرب ،وال
عالقة هلذا الزمن برفع الفاعل ونصب املفعول .ويطرح التحليل األخري للفعل الرابط
«كان» إمكان اعتبار هذا النوع من األفعال مالكة لزمن خارق للبطاقة النحوية مثل
ما رأينا يف أمثلة ( )64و( )66اإلضافية التي يملك املضاف فيها زمنا خارقا للبطاقة
النحوية؛ وينتمي إىل فئة الفعل الرابط «كان» كل فعل يدخل عىل املبتدأ واخلرب.
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

ملحوظة :قد نتساءل :كيف يتسرب اإلعراب في الجمل التي يتقدم فيها الخبر على
الرابط «كان» واسمه؟

نستبعد احلديث عن إعراب الترسيب وإعراب اإلسناد ببطاقة نحوية فعلية نظرا
ملا ُذكر أعاله .إن املرجح هو اعتامد ما يسمى اإلعراب احلر بالزمن اخلارق للبطاقة
النحوية الذي حيدثه تأثري الرابط «كان» يف موقع يملك رتبة حمفوظة (موقع خرب
«كان»)؛ فتقدم اخلرب عىل الرابط «كان» واسمه جيعله حيمل معه موقعه وإعرابه دون
أن حيدث تغيري يف اجلملة باستثناء ما نالحظه من تقديم مكون معني.

تركيب عام:

إن وضع خامتة تركيبية هلذا اجلزء من الدراسة ،يتطلب رضورة توضيح العالقة
التي تربط النظرية العاملية بام تم إنجازه؛ وبتعبري آخر ،جيب أن نجيب عن السؤال
التايل :أين يتجىل البعد اللساين للنظرية العاملية النحوية (العربية) من خالل هذا
اجلزء من الدراسة؟ لعل اجلميع يعلم الطريقة التي ترشح هبا النظرية العاملية
العالقات الرتكيبية بني عنارص اجلملة ،ثم الطريقة التي تبني اإلعراب يف جانبه
التقني؛ لكن الدراسة احلالية تتمع بمزايا ،أمهها:
 االبتعاد عن األدوات املركزية التي تحُ لل هبا اللسانيات املعارصة الرتكيب؛فهذه الدراسة مثال ال تُؤمن بنظرية َس (سني خط) التوليدية ،وال بعمليات اإلصعاد
ملكونات الرتكيب هبدف فحص اإلعراب ،وال بالفحص نفسه...الخ.
 االنتباه إىل البنية الداخلية للرتكيب التي تنتج عن العالقات البنيوية بنيخمتلف املكونات مما ُيعطي نفسا جديدا للنظرية العاملية باملزج بني مراحل :املالحظة
والوصف والتفسري.
 إسناد اإلعراب أو ترسيبه إىل مكونات الرتكيب بواسطة البطاقة النحوية التيتحُ افظ عىل دوره الرئيس يف تسويغ عمليات النطق؛ وال ُيمكن جلميع مكونات
الرتكيب أن متلك بطاقة نحوية خاصة هبا ،بل متلكها فقط املكونات التي تُشكل قوة
إعرابية تضطر من خالهلا إىل إسناد اإلعراب أو ترسيبه.
 اعتبار مكونات الرتكيب منتظمة بشكل خطي من خالل العالقة البنيوية بينها؛لكن البطاقة النحوية هي دليل عىل ال خطية الرتكيب عموما ألن املكونات التي تُعترب
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قوة إعرابية تستلزم معلومات ال خطية.
وهكذا نصل إىل اشتغال عاميل للنحو بمواصفات علمية لسانية حديثة برهن
عليه ما تم إنجازه يف هذه الدراسة؛ وهلذا يحُ قق هذا النموذج كفايته اإلعرابية من
خالل قدرته عىل التعامل مع تراكيب متنوعة؛ فهذه بعض التحاليل البسيطة التي قاد
إليها تأمل البطاقة النحوية وما ينتج عنها من إعراب باإلسناد أو إعراب بالترسيب،
أو تلك التي قاد إليها تأمل اإلعراب احلر؛ وكلام تعددت نقط وجود البطاقة النحوية
واحلروف التي تسند اإلعراب احلر امتد الرتكيب وشغل مساحة فيزيائية مهمة،
والعكس صحيح.

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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2 العدد

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

:الهوامش
 الطبعة، دار النفائس، مازن املبارك، حتقيق، أبو القاسم الزجاجي،) اإليضاح يف علل النحو1(

:1979  بريوت،الثالثة

.43 . ص: انظر. «ألن غرضهم غري غرضنا ومغزاهم غري مغزانا» عصب هذا االستشهاد:تعترب قولة

 اهليئة املرصية العامة، حممد عيل النجار، حتقيق،) ابن جني (أبو الفتح عثامن،) اخلصائص2(

.186 . ص،1986 ، الطبعة الثالثة،للكتاب

 دار، مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل، حتقيق،) ابن هشام (مجال الدين،) مغني اللبيب3(

.615 . ص،1998  لبنان، بريوت، الطبعة األوىل،الفكر للطباعة والنرش والتوزيع
:) يرجى االطالع عىل املراجع التالية4(

1) Dubois (jean),›grammaire structurale du français›, 1 nom et prénom,
Paris, Larousse, 1965, 2 le verbe, paris, Larousse, 1967.
2) Gross, Maurice 1982, une classification des phrases figées du français,
revue québécoise de linguistique, pp. 151-185, vol. 11, Nº 2, Montréal : presse de
l’université du Québec à Montréal (UQAM).
3) Gross, Maurice, les phrases figées en français, (L’information
grammaticale) 59, Paris,   Année 1993, pp. 36-41(L›Information grammaticale,
fondée en 1979 par le professeur Guy Serbat, publie quatre fascicules
trimestriels consacrés aux questions de langue. Si la plus grande part des
articles concerne le français ancien et moderne, la revue a pour vocation de
s›intéresser à la diversité des langues, sous tous leurs aspects).
4) Gross, Maurice, Sur les phrases figées complexes du français, langue
française, No 77, février 1988 (pp. 47-70).
5) Gross, M. 1968-77-90, Grammaire transformationnelle du français. Vol.
1, Syntaxe du verbe, Vol. 2, Syntaxe du nom, paris : Larousse, puis Cantilène,
Distribution Distique, Vol. 3 : Syntaxe de l’adverbe, paris : ASSTRIL.
6) Gross, M. 1975, Méthodes en syntaxe- Régime des constructions
complétives. Paris : Hermann.
7) Gross, Maurice, 1988, les limites de la phrase figée, langages 90, pp 7-22.
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8) Harris, Zellig 1976, Notes du cours de syntaxe, paris : le Seuil.
9) Harris (Zellig s), Discourse Analysis, revue : language n° 28, 1952 (tra.
Fran. Dans la revue langage n° 13, paris, didier-Larousse).
10) Harris (Zellig s), ‹mathematical structures of language›, New York,
Wiley, 1968 (tra. Fran. Structures mathématiques du langage, paris, 1971.
11) Introduction à l’analyse textuelle, Robert Lafont et Françoise GardesMadray, collection, ‘langue et langage’ Larousse, 1976. Voir : l’analyse du
discours selon la méthode distributionnelle ; p.p.26.40.
12) Revue Langages, n° 37, paris, Didier- Larousse, 1975.

( )5الكتاب ،سيبويه (أبو برش عمرو بن عثامن) ،حتقيق ،عبد السالم حممد هارون ،مطبعة

املدين ،الطبعة الثالثة ،اجلزء األول ،القاهرة  ،1988ص .ص.21 .20 .
( )6يمكن االستئناس يف حتديد اإلسناد بمرجع:

علوم البالغة ،أمحد مصطفى املراغي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الرابعة ،بريوت ،لبنان

 ،2002ص.45 .

( )7الكتاب ،سيبويه ،مصدر مذكور ،اجلزء األول ،ص.23 .

( )8املصدر نفسه ،اجلزء االول ،ص.23 .

( )9حسبام إذا أراد عنرص من عنارص اجلملة أن يغري وظيفته النحوية أو أن حيتفظ هبا ،فنقول:

قام زيد وال نقول :زيد قام ،ونحن نقصد تقديم الفاعل ألن هذا التقديم خيرج اجلملة من كوهنا فعلية
إىل كوهنا اسمية؛ وهبذا نتحدث عن نية املكون أو العنرص وفق الوظيفة النحوية التي يرغب فيها.
( )0حتدث متام حسان عن الرتب وأمثلتها التي توجد يف:

 -اللغة العربية ،معناها ومبناها ،متام حسان ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،2001 ،ص.207 .

( )1الكتاب ،سيبويه ،اجلزء األول ،مصدر مذكور ،ص .ص.24 .23 .

( )2اللمع يف العربية ،ابن جني ،حتقيق ،حامد املؤمن ،مكتبة النهضة العربية ،الطبعة الثانية،

بريوت  ،1985ص.71 .

( )3الكتاب ،سيبويه ،اجلزء الثالث ،مصدر مذكور ،ص.11 .
( )4اللمع يف العربية ،ابن جني ،مصدر مذكور ،ص.79 .

( )5نظرية العامل ودراسة الرتكيب ،املنصف عاشور ،صناعة املعنى وتأويل النص ،جملد 8
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

(سلسلة الندوات) ،أعامل ندوة قسم اللغة العربية من  24إىل  27أبريل  ،1991جامعة تونس،1
كلية األدب منونة ،1992 ،ص.65 .

( )6الكتاب ،سيبويه ،اجلزء األول ،مصدر مذكور ،ص.21 .

( )7املصدر نفسه ،اجلزء األول ،ص.23 .

( )8مفهوم االبتداء عند سيبويه ،حممد شكري العراقي احلسيني ،جملة ،التواصل اللساين،

املجلد الرابع ،العدد الثاين  ،1992ص .ص.54 .53 .

( )19اخلصائص ،ابن جني ،اجلزء الثاين ،مصدر مذكور ،ص.387 .

( )20الكتاب ،سيبويه ،اجلزء األول ،مصدر مذكور ،ص .ص.24 .23 .

( )21املصدر نفسه ،اجلزء الثالث ،ص.11 .

( )22لألمانة العلمية ،استفدنا يف هذا الطرح من أفكار حممد شكري العراقي احلسيني .ورغم

كونه حتدث عن البعد العاميل لالبتداء والبعد التكلمي ،إال أننا اكتفينا هنا بالبعد األول؛ أنظر:

 -مفهوم االبتداء عند سيبويه ،حممد شكري العراقي احلسيني ،جملة ،التواصل اللساين،

مرجع مذكور ،والقولة مأخوذة من الصفحة .58

( )23كيف ستتعامل الدراسة مع مشكل آخر أجازه الكوفيون واألخفش أن املكون «زيد»

يف اجلملة «يف الدار زيد» جيوز أن يعرب فاعال كام جيوز أن يعرب مبتدأ مؤخرا ،يف حني أوجب
البرصيون غري األخفش ابتدائيته؛ فاجلار واملجرور يف اجلملة العربية هنا متعلق بالفعل (استقر يف
الدار زيد) كام يراعي ما يدل عليه الظرف واجلار واملجرور من الكون العام.

يبدو أن التقدير يف هذا املوضع مناسبة لطرح تأويالت ترتبط باملوسوعة الثقافية للنحوي

الذي حياول جاهدا فهم سلوك ظاهرة لغوية معينة؛ غري أين أالحظ أن حالة كون «زيد» يف موضع
املبتدأ أو الفاعل ،يرجح تشغيل البطاقة النحوية االسمية أو الفعلية أو مها معا لتجويز الرأيني؛ وبام

أن منطق هذه املقالة يسري يف اجتاه يوضح بناء اجلملة االسمية (االبتدائية) ،سنلتزم بالتقدير الذي
جيعل املكون «زيد» مبتدأ دون رفض التقدير اآلخر الذي جيعله فاعال.
وننبه القارئ إىل إشكال آخر يتعلق باجلملتني:

 )4ج .زيدٌ جلس.

* )13زيدٌ جلس.

إن اجلملة (* )13ليست الحنة من الناحية االستعاملية والرتكيبية؛ لكنها الحنة من ناحية

الوصف اللغوي الذي نتبناه يف هذه املقالة؛ فهي مجلة ذات بناء عاميل (س م  +س خ) ،وليست
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مجلة ذات بناء عاميل (س + 0ف).

خرج َت = التاء فاعل /ويقال يف ألف
( )24يلتبس الفاعل الضمري بعقد املطابقة ،يقال يف تاء
ْ

خرجا = األلف فاعل...الخ ،إال أن هذه اللواصق الفعلية تدل عىل العدد واجلنس والشخص؛ إذن
َ
يفرتض أن نتحدث عن الضمري املسترت عىل أساس أن مجيع عنارص عقد املطابقة املنتقاة تشكله .أما إذا

كان ضمريا بارزا ،فإن صورته النطقية جتعله واضحا فنشري إليه ال إىل عنرص من عنارص عقد املطابقة.

( )25رغم أن التناظر حدث بني االسم والفعل يف اجلملتني ( )16و( ،)18فإن موقع اخلرب

االسمي يشغله الفعل وما يعمل فيه (اجلملة).

( )26الرحايل حممد ،تركيب اللغة العربية ،دار توبقال للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء

 ،2003ص.42.

( )27املقصود من تعبري «تقريبا» أن التوليدية تضيف إىل التجرد باملفهوم العاميل التجرد الذي

يرتبط بخرب (.20أ).

( )28يكون الفعل املايض دائام مبنيا عىل السكون لشبهه اجلذر؛ غري أين سأقوم ببسط مثال

«كتب» [ +׀] (صائت قصري /الفتحة)؛ فإذا
«كتب»:
واحد فقط لتقديم احلجة عىل ما أزعم ،هو:
ْ
َ

«كتب» الذي يتكون
أخذنا فعل «كتب» مترصفا إىل املايض الغائب املفرد سنحصل عىل ترصيف
َ
«كتب» [ +׀] (صائت قصري /الفتحة) التي تشكل جزءا من التطابق؛ فقد تم ابتالع
من شبه اجلذر
ْ

السكون ألن الصائت القصري يف حاجة إىل تأليف صويت جيمعه بالصامت الذي حيمل السكون يف

غري موضعه ما دام أن السكون ال يلتقي بالصائت القصري.

( )29ابن مالك ،متن األلفية ،دار املعرفة ،الدار البيضاء  ،2001ص ،14 .والبيتان مرقامن

بالعددين .237 :و.238

( )30نستثني من هذا األمر اتصال املفعول بالفاعل مبارشة مما يدل عىل التطابق الذي قد

املرمر عامل ٌة /جال
املرمر /جلت
تفرسه ظروف الفصل بني الفعل والفاعل يف مثل( :جلت عامل ٌة
َ
َ
املرمر عامل ٌة) .ستكون النتيجة أن املطابقة بني الفعل واملفعول يف اجلملة الثالثة هي مطابقة اختيارية
َ
بسبب وجود مطابقة أصلية بني الفعل والفاعل يف اجلملتني األوىل والثانية.

( )31تدل روائز املطابقة عىل أن عالقة الفعل باملفعول هي عالقة ضعيفة ،وهناك روائز أخرى

تشري إىل هذه العالقة الضعيفة؛ فعندما نؤكد أن قوة الزمن ترفع الفاعل وتصل ضعيفة إىل املفعول

الذي ينصب ،فإن االنتقال من البناء للمعلوم إىل البناء للمجهول يفرس ذلك :إن مجلة تتكون من
ف .س .0س .1تتحول إىل مجلة أخرى هي ف .س( 0عىل أساس النيابة) مما ُيظهر ارتفاع املفعول
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

الذي حل يف حمل الفاعل فاتصل بالزمن مبارشة من خالل الفعل.

( )32السعيدي احلسن ،املقوالت الوظيفية يف اجلملة العربية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية سايس /فاس ،سلسلة رسائل وأطروحات ،رقم  ،10الطبعة األوىل ،فاس  ،2005ص.326.
( )33هذه اجلملة هي.6( :ج) األوالد فتحوا الباب.

( )34وهذه اجلملة هي .6( :أ) فتح األوالد الباب.
( )35وهذه اجلملة هي )16( :جاءت البنت.

( )36خموخ أمحد ،العمليات التحويلية بني النحو العريب ونظرية املبادئ والربامرتات ،مكانة

األنحاء التقليدية يف اللسانيات احلديثة ،سلسلة الندوات يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بمكناس ،سلسلة رقم  ،1997/10ص.90 .

( )37يمكن جتسيد هذه األدوار املوجودة يف التمثيل ( )56بدقة من خالل تعديل بسيط هو:

( )56مكرر[ :زيد (بطاقة) د[ 2الفاضل [جيتهد (بطاقة) د[ 1ضم] .حيث الرمز (د= )2

دوران؛ والرمز (د = )1دور واحد.

( )38هذه املعادلة هي [ فاعل الصفة  +الضمري] = [ مضاف ومضاف إليه].

توضيح بعض المصطلحات
التطابق االسمي:
يمكن القول إن اجلملتني يف (الرجالن الفاضالن يقومان /رجالن فاضالن يقومان)

سليمتان ألن املطابقة فيهام صحيحة؛ لكن قد تكون اجلملة الحنة بسبب غياب املطابقة يف العدد
يف *(الرجالن الفاضل يقومان) ،وغياب املطابقة يف اجلنس يف *(الرجالن الفاضلتان يقومان)،

وغياب املطابقة يف التعيني يف *(الرجالن فاضالن يقومان) ،وغياب كل ذلك يف *(الرجالن
فاضالت أقوم) (نضيف غياب املطابقة ،يف املثال نفسه ،بني املكونيني «الرجالن» و»أقوم» يف

الشخص).
الفحص:

إن الفحص يف الربنامج األدنوي اضطرار رصايف لفحص سمة رأس يف جمال من جماالت الفحص،

وللتأكد من محل املخصص والفضلة سامت مناسبة للرأس قبل أو بعد النقل .ويقوم إجراء الفحص

عىل فرضية فحص سامت خمصص يف مقابل سامت املخصص التي يف الرأس ،أو فرضية فحص سامت
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فضلة يف مقابل سامت الفضلة التي يف الرأس .ويقيد الفحص عموما مقيد بمبدأ احلل األخري التايل :ال

تنقل سمة وال تصعدها جلذب ( )kإال إذا دخلت يف عالقة فحص مع بطاقة فرعية لـ (.)k
الحل األخير:

إن أي خطوة يف حتويل اشتقاق لن تكون مرشوعة إال إذا كانت رضورية ،ويرفض أي حتويل

إن مل يكن مدفوعا بفحص ،مثال صعود مركب اسمي مرتبط بفحص اإلعراب ،وصعود فعل

مرتبط بفحص الزمن والتطابق .ويفضل احلل األخري النقل القصري عىل النقل الطويل لعدة أسباب
مثل قيد التحتية ،وقيد نقل الرأس يف نموذج املبادئ والوسائط ،وقيد العلوية يف النقل القصري؛
وأسبقية االشتقاق بنقل قصري يف التقاطع داخل املستويني :الصورة الصواتية والصورة املنطقية.

اهنيار البنية :إن فشل االشتقاق يف التقاطع يف املستويني التمثيليني (الصورة الصواتية والصورة

املنطقية) ،يقود إىل اهنيار البنية حسب التحاليل التوليدية.
عجرة المطابقة:

تنقسم عجرة املطابقة إىل حزمة أوىل عليا عبارة عن مصفوفة تسمى العقد التي هي يف االسم

(الشخص واجلنس والعدد والتعيني) ،وهي يف الفعل (الشخص واجلنس والعدد)؛ وحزمة
ثانية دنيا عبارة عن مصفوفة تسمى عنارص التي هي يف عقدة الشخص مثال ( =1املتكلم=2 /

املخاطب =3 /الغائب) ...الخ.

قوة زمن الفعل وضعفه :لنتأمل املثال التايل(:ضرُ ب عمرو)؛ ثم سنقرتح فرضية أن الزمن

يف الفعل يؤثر بشكل قوي عىل الفاعلُ :يظهر البناء لغري الفاعل كيف أن حذف الفاعل (زيدا)
يف (رضب زيد عمرا) قاد إىل رفع لفظة عمرا املنصوبة ألهنا حتولت إىل موضع يسمح هلا بالتأثر

مبارشة بالزمن.

إعراب اإلسناد وإعراب الترسيب :يشتغل إعراب الترسيب باملطابقة القوية ألن العنارص

املنتقاة من عقد عجرة املطابقة يف بطاقة االسم األول هي العنارص نفسها املوجودة يف بطاقة االسم

الثاين مما يرسب اإلعراب بسهولة بني هذين االسمني؛ وال يشتغل إعراب اإلسناد باملطابقة ألهنا

ضعيفة يف الفعل ،بل تعمل قوة الزمن الفعلية عىل إسناد إعراب الرفع إىل الفاعل.
اإلعراب الداخلي:

يكون اإلعراب الرئيس حمكوما باملقوالت النحوية األساس يف اللغة العربية مثل املبتدأ واخلرب
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

والفعل والفاعل؛ أما اإلعراب الداخيل ،فهو إعراب ثانوي ُيفرس رشط املحلية أو اإلضافة أو

التبعية .لنتأمل اجلملة (زيد قام) :يمكن أن نفهم من هذه اجلملة أهنا تتضمن إعرابا داخليا انطالقا

من حضور مجلة فعلية (قام) يف حمل رفع خرب املبتدأ (زيد)؛ فقامت هذه اجلملة الفعلية بإنتاج

إعراب داخيل (الفعل :قام /الفاعل :الضمري :هو).
الصناعة أو الصناعة النحوية:

ُمصطلح الصناعة النحوية ورد كثريا جُمردا غري موصوف يف كتاب مغني اللبيب البن هشام،

وهو يدل عنده عىل معان ُمتقاربة تصب يف هنر واحد ،مثل :القواعد اللفظية والرتكيبية ،يف ُمقابل
املعنى ،نحو قوله يف حديثه عن اجلهات العرش التي يقع فيها للمعربني مزالق واعرتاضات:

«اجلهة األوىل :أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة وال يراعي املعنى» ،وقوله« :وفيه مع فساد
املعنى ضعف من جهة الصناعة» (املغني ،ابن هشام ،حتقيق ،مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل،

دار الفكر ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان  ،1998ص)497 .؛ أو النحو واإلعراب :يقول« :وهذا

إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة» (املصدر نفسه ،ص .)540.إن الصناعة النحوية هي
الوجه التطبيقي العميل لعلم النحو العريب ،أي تنزيل القواعد عىل الشواهد واألمثلة وإعراهبا هبا،

وتوخي أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته وكيفية االستدالل هبا وحال ا ُملستدل هبا (االقرتاح
يف علم أصول النحو ،السيوطي ،حتقيق ،حممد حسن الشافعي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،

بريوت ،لبنان  ،1998ص.)13 .
الروائز في اللسانيات:

تصبح الظواهر اللغوية جمرد تقنيات للتمييز بني اجلمل الالحنة واجلمل الصحيحة أو بني

التعابري العادية والتعابري املسكوكة ...الخ؛ وتوضع يف خدمة التحليل اللساين .وتتحول ظاهرة
التقديم والتأخري وظاهرة احلذف  ...إىل تقنيات ،ويسمي اللسانيون مجيع هذه التقنيات روائز ال

تربز فعاليتها القوية إال بواسطة املقارنات؛ هلذا ال يتحدد مثال إال يف عالقته عىل األقل بمثال آخر

مما حيقق املقارنة بني الرتاكيب.

التعليل (الذي يتوسط البناء العاملي واالستعمال العاملي):
هيتم التعليل العاميل الرتكيبي باالحتامالت الرتكيبية التي هي جمموع املواقع التي تنشط

العالقات البنيوية بني املكونات؛ واالستعامل النهائي هلذه املواقع بشكل سليم وصحيح .ويكمن
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اجلزء األهم من موضوع الدراسة يف تناول االحتامالت الرتكيبية ،بمعنى إعادة النظر يف جانب
النسقية النحوية كام ورثناها عن النحاة؛ ألن التعليل مل يعد حججا ثابتة ،بل أصبح ينبني انطالقا

من فرضيات خاضعة لالختبار؛ فإن وافقت هذه الفرضيات التفسري اجليد تكون مقبولة ،وإن

عارضته تستبدل بغريها من الفرضيات.
القيد الجزيري:

غفرت ِل)؛ يتضح أن القيد اجلزيري يرتبط بمكونات
لنتأمل املثال الالحن ((* )1صديقي
ُ

تشكل جزيرة واحدة يف الرتكيب حيث إن حتويل جزء منها (أو مكون) يؤدي إىل حلن الرتكيب
برمته؛ وهكذا يمكن جتنب حلن املثال (* )1مثال بنقل حرف اجلر واالسم املجرور معا إىل موقع

قبل الفعل والفاعل ،فنقول )2(( :لصديقي غفرت).
مكتبة المقالة:

ابن جني (أبو الفتح عثامن) ،اخلصائص ،حتقيق ،حممد عيل النجار ،اهليئة املرصية العامة

للكتاب ،الطبعة الثالثة.1986 ،

ابن عقيل ،رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،تأليف ،حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة

العرصية ،بريوت ،لبنان . 1988

ابن مالك ،متن األلفية ،دار املعرفة ،الدار البيضاء ،املغرب .2001

ابن هشام (مجال الدين) ،مغني اللبيب ،حتقيق ،مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل ،دار الفكر

للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان .1998

اجلرجاين (عبد القاهر) ،كتاب املقتصد يف رشح اإليضاح ،حتقيق ،كاظم بحر املرجان ،دار

الرشيد للنرش ،بغداد .1982

الرحايل (حممد) ،تركيب اللغة العربية ،دار توبقال للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء .2003

سيبويه (أبو برش عمرو بن عثامن) ،الكتاب ،حتقيق ،عبد السالم حممد هارون ،مطبعة املدين،

الطبعة الثالثة ،القاهرة . 1988

السعيدي (احلسن) ،املقوالت الوظيفية يف اجلملة العربية ،منشورات ،كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية ،سايس -فاس ،رسائل وأطروحات ،رقم  .10الطبعة األوىل ،فاس . 2005

السيوطي (جالل الدين) ،األشباه والنظائر ،دون حمقق ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل،

بريوت ،لبنان . 1984
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العدد 2

أثر المطابقة في توجيه بناء الجملة في العربية

السيوطي (جالل الدين) ،االقرتاح يف علم أصول النحو ،حتقيق ،حممد حسن الشافعي ،دار

الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان .1998

الفايس الفهري (عبد القادر) ،البناء املوازي ،دار توبقال للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار

البيضاء .1990

الفايس الفهري (عبد القادر) ،اللسانيات واللغة العربية ،دار توبقال للنرش ،الطبعة الرابعة،

الدار البيضاء .2000

قباوة (فخر الدين) ،املورد النحوي ،دار الفكر ،الطبعة اخلامسة ،دمشق .1994

قباوة (فخر الدين) ،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل ،دار اآلفاق اجلديدة ،الطبعة الثانية،

بريوت .1981

قبش (أمحد) ،الكامل يف النحو والرصف واإلعراب ،دار اجليل ،الطبعة الثانية ،بريوت،

لبنان .1974

املتوكل (أمحد) ،قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ،دار األمان ،مطبعة ومكتبة األمنية،

الرباط (دون تاريخ).

املتوكل (أمحد) ،دراسات يف نحو اللغة الوظيفي ،دار الثقافة ،الطبعة األوىل ،الدار

البيضاء .1986

املتوكل (أمحد) ،الوظائف التداولية يف اللغة العربية ،دار الثقافة ،الطبعة األوىل ،الدار

البيضاء .1985
الدوريات:

التواصل اللساين ،املجلد الرابع ،العدد الثاين .1992

صناعة املعنى وتأويل النص ،جملد ( 8سلسلة الندوات) ،أعامل ندوة قسم اللغة العربية من 24

إىل  27أبريل  ،1991جامعة تونس ،1كلية األدب منونة.1992 ،

مكانة األنحاء التقليدية يف اللسانيات احلديثة ،سلسلة الندوات يف كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية بمكناس ،سلسلة رقم .1997/10
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استثمار التراث العربي في ترجمة
المصطلح اللساني
دراسة تطبيقية على المصطلح التداولي
د.مختار درقاوي

ظهر إىل الساحة املعرفية علم جديد يدعى املصطلحية أو علم املصطلح
 ،Terminologieويعدّ من أحدث أفرع اللسانيات التطبيقية ،إذ يتجه إىل بناء
األسس العلمية لوضع املصطلح واآلليات الكفيلة بتوحيده ،ويعنى بوضع نظرية
لالصطالح ومنهجية لوضع املصطلح ورصد تطوره ،كام هيتم بتجميع املعلومات
املرتبطة باملصطلح ،ويعمل عىل تقييسه عند االقتضاء .ويعنى أيضا بدراسة علمية
لتسمية املفاهيم التي تنتمي إىل ميادين خمتصة ووظيفية من النشاط البرشي،
ويستعني لتحقيق ذلك بجهاز مفاهيمي ،كاجلذاذية االصطالحية Fichier
 ،Terminologiqueوهي مرسد يدوي أو آيل يتأ ّلف من جذاذات اصطالحية مرتبة
ترتيبا ألفبائيا أو تصنيفيا(.)1
وهناك أيضا التقييم االصطالحي  Pondérationويراد به تقييم لغوي
ملصطلح ما حسب س ّلم حمدد من املعايري ،منها جودة املصطلح ومدى مالءمته
للمفهوم ،وقد يؤدي هذا إىل تقييس املصطلح؛ ويراد بالتقييس االصطالحي
 Normalisation Terminologiqueيف املعنى العام عملية توحيد
املصطلحات املتداولة لدى جمموعة مع ّينة من األشخاص ،وهي عملية تقوم
بمقتضاها هيئة رسمية بتفضيل مصطلح دون سواه ،وذلك بعد دراسة امللفات
تم إعدادها بد ّقة( .)2ويعدل رشاد احلمزاوي عن لفظ التقييس
االصطالحية التي ّ
إىل لفظ التنميط ،ويقصد به «اختيار شكل أو استعامل أو مصطلح لغوي دون
غريه من األشكال أو االستعامالت أو املصطلحات السائدة يف ميدان معينّ ،
(قسم اللغة واألدب العربي جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف الجزائر)
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

وذلك باالعتامد باخلصوص عىل مقاييس تعترب رشط كفاية ،نظرا إىل ّ
أن رشط
اللزوم متوفر يف طرق الوضع ومناهج الرتمجة”(.)3
ويضع الحمزاوي للتنميط شروطا-وذلك بعد االتفاق على سبل الوضع ومناهج الترجمة،
وهذه الشروط هي:

()4

 قوانني وقواعد منسجمة وموحدة ،تط ّبق عىل مجيع املصطلحات دون استثناء. الرتقيم ،وذلك بإسناد أعداد لكل مصطلح لتمييزه من غريه ،كام مت ّيز األشياءبجودهتا وإتقاهنا وقيمتها.
 الرسعة يف االختيار ،مثل الرسعة املعتمدة الختيار مادة مصنّعة دون أخرى. جتاوز طرق التوحيد إىل نتائج التنميط؛ ّألن طرق التوحيد ،مهام كان االتفاق
عليها ،ال تكفي لضامن التنسيق واالتفاق.
()5
ويعتقد احلمزاوي ّ
أن منهجية التنميط تعتمد أربعة مبادئ:
االطراد أو الشيوع :ويقوم عىل رواج املصطلح بني مستعمليه من عامة الناس،
أو من املتخصصني.
يرس التداول :وهو أن يكون اللفظ سهال ييسرّ التخاطب والتواصل ،لذا
يستحسن أال يكون طويال ،أو مركبا من مجلة ،وأال يكون مع ّقد الشكل.

املالءمة :وهي أن يالئم املصطلح املنقول املصطلح األجنبي ،وال يتداخل مع غريه.

احلوافز :وهي كل ما حي ّفز املستعمل عىل اختيار املصطلح بسهولة ،ومن ذلك
صيغته البسيطة -تركيبه الرصيف الواضح -االشتقاق منه -جتنب الطول والغرابة،
واحلويش ،والنحت الغريب املع ّقد.
ويضاف إىل الوعاء املصطلحي السالف الذكر جهاز مفاهيمي مهم يسهم يف
تيسري األمر عىل املصطلحي  Terminologueوعىل املؤسسة املصطلحية يف أثناء
()6
تأدية مهامها ،ونذكر من ذلك:
المخزون المصطلحي :Fonds Terminologique

هو جمموع املصطلحات املتداولة يف خمتلف امليادين واملعلومات اخلاصة هبا،
والتي تضعها مؤسسة اصطالحية رهن إشارة املستعمل وعىل ذمته.
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البحث المصطلحاتي الموضوعاتي :Terminologie Thématique

يراد به رصد املصطلحات املستخدمة يف امليادين املختصة حسب املوضوعات
التي تنتسب إليها.

التحليل االصطالحي :Analyse Terminologique

هو حتليل غايته ضبط املفاهيم اخلاصة بميدان معينّ ودراسة املصطلحات التي
ّ
تدل عليها يف سياقها ،وكذلك دراسة العالقات التي تربط بينها.

المقياس االصطالحي :Paramètre Terminologique

يعنى به كل معلومة من شأهنا تدقيق نوعية املصطلح ومأتاه وحمتواه وختدم اجلذاذة
املصطلحية ،كسامت االستعامل ورموز اللغة والتقييم ،والرموز النحوية.

البحث المصطلحي :Recherche Terminologique

يعنى برصد املصطلحات املستخدمة يف امليادين املختصة قصد حتضريها وتقديمها
يف مرحلة أوىل ،أي قبل تقييسها ،يف شكل لفظ يساعد املستعمل عىل التواصل العلمي
بشكل وظيفي.

التقسيم االصطالحي :Découpage Terminologique

يتضمنها ملفوظ ما.
هو عملية حتديد الوحدات املصطلحية التي
ّ
تفرع إىل علم مصطلح
وقد عرف علم املصطلح يف بنيته التكوينية قسمة ثنائية ،إذ ّ
عام وعلم مصطلح خاص .يتناول علم املصطلح العام طبيعة املفاهيم وخصائص
املفاهيم ،وعالقات املفاهيم ،ونظم املفاهيم ،ووصف املفاهيم (التعريف والرشح)،
ومكونات املصطلحات ،وعالقاهتا املمكنة واختصارات
وطبيعة املصطلحات،
ّ
املصطلحات ،والعالمات والرموز ،وأنامط الكلامت (املصطلحات) وتوحيد
فيتضمن تلك القواعد اخلاصة
املفاهيم واملصطلحات...أ ّما علم املصطلح اخلاص
ّ
باملصطلحات يف لغة مفردة ،مثل اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة األملانية.
والتمييز بني علم املصطلح اخلاص وعلم املصطلح العام يوازي التمييز بني علم
اللغة العام وعلم اللغة اخلاص(.)7
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

من طرائق وضع المصطلح تفعيل التراث العربي:

إن التسليم بقيمة اجلهاز املصطلحي وعلمية املصطلح جيعلنا نثري قضية بالغة
األمهية أثارت جدال كبريا يف الوسط املعريف ،وكان هلا االنعكاس واألثر الكبريان
يف بناء املعادل واملكافئ املصطلحي؛ وتتمثل هذه القضية يف استثامر الرتاث العريب
بمختلف حقوله ومكوناته املعرفية يف وضع مقابل للمصطلح الغريب ،هل هو طريق
منهجي حمتذى يسهم يف نقل املفاهيم الغربية بشكل واضح؟ أم هو حجر عثرة حيول
دون استقامة الرتمجة؟

أن البحوث الوازنة
في الحقيقة ،يجد المتأمل في المنجز العربي الحديث والمعاصر ّ
أن الموقف العربي عرف اتجاهين متباينين:
المقدمة كشفت في نتائجها ّ
ّ

اجتاه يرى يف العودة إىل الينابيع العربية القديمة إعاقة للنمو اللغوي وتكريسا
لالزدواجية اللغوية القائمة بني اللغة املكتوبة واحلوارية ،وبخاصة يف ظل التطور
املتسارع الذي يقدّ م يوميا ما يزيد عن مخسني ألف لفظة علمية وحضارية؛ وال غرابة
واحلال هذه أن نجد من علامء اللغة من ّ
حيذر من أثر ازدواجية أخرى ،إذ يقول
القنيبي(( :وال نبالغ إذا قلنا ّ
إن التلميذ التونيس يعاين من البلبلة املتأتية من ازدواجية
اللغتني العربية والفرنسية))(.)8
نتيجة لذلك ،ترسخ فكرة حتمية االبتعاد عن استعامل املصطلحات القديمة
للتعبري عن مفاهيم جديدةّ ،
ألن توظيف املصطلح القديم لنقل مفاهيم جديدة قد
يفسد مت ّثل املفهوم اجلديد ،وقد حيدث توهمّ ا نتيجة إسقاطات ظرفية أو ذاتية .وانتهى
األمر بأصحاب هذا االجتاه إىل تقرير ّ
أن البحث يف الكتب القديمة قد انتهى عهده،
وفيه عيوب كثرية جداّ ،
ألن مصطلحات القدماء تقوم عىل تصورات ُقيض عليها من
قديم ،وإذا أردنا إحياءها من جديد كان اخللط وال ّلبس(.)9
واحلق أننا إذا أمعنا التأ ّمل يف حجج هؤالء وجدنا فيها نظرا ،فنحن ال نعرف إن
كانت املصطلحات القديمة قد استعملت ك ّلها؛ وأ ّما قيام املصطلحات القديمة عىل
تصورات قيض عليها من قديم ،فام نظن ّ
ثم
أن كل املصطلحات القديمة هي كذلكّ ،
إنّنا عندما نلتزم مصطلح القدماء فلسنا ملزمني بطريقة فهمهم ،ذلك ّ
املصطلح
أن
َ
منهج بحث وعلم (.)10
هو ٌ
رمز قبل أي يشء آخر وليس َ
وهذا ما عبرّ عنه فيلرب ( )1987يف إطار تصور مستوحى من ووسرت (،)1979
59
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

2- ��������� ������ ������.indd 59

حني قال ّ
إن الوحدة االصطالحية ((رمز اصطالحي يمثل مفهوما حيدّ د بدوره يف
جمال معريف ما))( ،)11ويعد كوكوريك ّ
يكونه املصطلح عنرص لوضع
أن املفهوم الذي ّ
متصل بداللة مهنية ،ويالحظ ّ
أن املصطلح كلمة أو جمموعة كلامت ممعجمة يتم
تثبيت معناها عن طريق احلد يف إطار نسق منسجم من املفاهيم العلمية والتقنية(.)12
وينتج عن هذه التحديدات خصائص متعددة هتم الوحدة االصطالحية،
فهي ّأوال رمز ( )Symboleودليل لغوي ،ويمكن أن تكون تعبريا من قبيل:
خطة إدماج املرأة يف التنمية ،أو مرض جنون البقر ،أو رمزا مثلH2O :؛ فاللساين
يتفحص مقابالت هذه التعابري يف اللغة العامة ،ولن يعتني هبا اصطالحيا؛ ألنهّ ا
وحدات هامشية لديه ،هامشية ألنهّ ا ذات مظهر عرب لساين Translinguistique
أي خارج اللغة(.)13
وعليه ّ
يوضح النص العلمي ،بل
فإن املصطلح عىل قيمته وأمهيته ليس وحده ما ّ
ّ
يوضح ويبينّ  ،فاملصطلح اسم يرمز إىل
إن معنى ذلك املصطلح أو مفهومه هو الذي ّ
املسمى ،لكنّه ليس هو إياه( ،)14وإن إدراك داللة املصطلح يف سياق النص يقلل من
ّ
األثر السلبي لتعدّ ده؛ يقول جريار بيتوّ :
((إن املعارف تسري حاليا يف طريق االنغالق
الذي جيعلها قرصا عىل مجاعات حمصورة من الدارسني ،وهؤالء وحدهم هم الذين
هتمهم طريقة التعبري إال قليال))(.)15
يعرفون ماذا تعني ،وال ّ
 وثمة اجتاه ثان يدعو إىل استثامر الرتاث ،والتأصيل بالعودة إليه ،فهو يمثلبالنسبة إىل أصحابه الوجه املرشق للعربية وجتربتها الرائدة ،ونذكر من أنصار
هذا االجتاه:
محمود فهمي حجازي:

الذي يرى ّ
أن بعض املصطلحات التي تضمها املعجامت املتخصصة خالفت
لسبب أو آلخر ما عرفه الرتاث اللغوي العريب من مصطلحات ،وأغلب الظن ّ
أن
جتنّب املصطلحات الرتاثية يف كثري من احلاالت مل يقم عىل أساس علمي ،ورضب
()16
لذلك مثالني:
قسموا األسامء املعربة إىل منرصفة وممنوعة من الرصف؛
ّ
األول :كان النحاة قد ّ
األول ثالث عالمات إعرابية ،وتظهر يف النوع الثاين عالمتان
وتتضح يف النوع ّ
ربر
إعرابيتان ،وقد وضع املسترشقون لالسم املنرصف مصطلح  ،Tripoteوال م ّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

إلعادة ترمجته إىل العربية بمصطلح ثالثي إعرايب،كام وضعوا للممنوع من الرصف
مصطلح  ،Diptoteوال داعي إلعادة ترمجته بمصطلح ثنائي الرصف ،والصواب
أن نستثمر الرتاث فنقول :املنرصف  ،Tripoteواملمنوع من الرصف .Diptote
الثاين :يتعلق بتقسيم املصطلح ،ويعدّ من التصنيفات األساسية يف التحليل
النحوي؛ فقد استخدم سيبويه مصطلح الكلم عندما صنّف الكلامت إىل اسم وفعل
وحرف ،وحدّ د فرقا أساسيا بني داللة مصطلح الكلم ومصطلح الكلمة من جانب،
ثم ال جيوز ترمجة
وداللة مصطلح الكالم من اجلانب اآلخر ،وال جيوز اخللط بينهام ،من ّ
 Major parts of speechعىل أنهّ ا أنواع الكالم ،والصواب هو باستثامر الرتاث،
فنقول أنواع الكلم؛ قال سيبويه (( :هذا باب ع ْلم ما الكلم من العربية ،فالكلم :اسم،
وفعل ،وحرف جاء ملعنى ليس باسم وال فعل))( ،)17فلم يقل :هذا باب علم ما الكالم،
وإنّام« :ما الكلم» ،وعىل هذا ،يو ّظف املصطلح الرتاثي ويرتك لداللته.

مازن الوعر:

رأى يف معرض حديثه عن نظرية تشومسكي التحويلية التوليدية أنّه ال مندوحة
من استثامر املصطلحات العربية الرتاثية يف الرتمجة ،وبذلك نح ّقق شيئني:
األول :أنّنا مل ننقطع عن الرتاث ،بل حاولنا استثامره.
ّ
والثاين :أنّنا ننقل املفاهيم اللسانية الغربية عىل نحو واضح وسليم ومفهوم(.)18

أحمد محمد قدور:

يدعو إىل رضورة تكييف املعطيات العلمية واملعرفية الغربية لتتنزل يف درسنا
منسجمة غري ناشزة ،وأملح إىل ّ
توهم بعضهم ،وبخاصة
أن فوىض املصطلحات مر ّده ّ
العائدين من الدراسة يف اخلارجّ ،
أن البداية ينبغي أن تكون من الصفر ،وهؤالء
()19
أخطؤوا – من وجهة نظره  -مرتني:
األوىل :عندما مل حيسبوا للدرس العريب القديم حسابه.
والثانية :عندما جتاهلوا جهود الرواد من أهل االختصاص خالل نصف قرن من
الزمان وا ّدعوا ألنفسهم السبق.

بنعيسى أزاييط:

يرى يف العودة إىل الينابيع الفكرية املرجعية وغريها احلل األمثل والرضوري
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لتحقيق استقامة الرتمجة ،ولتشغيل إوالية الوضع واالبتكار املصطلح عليهام يف
ضوء املقاربة بني املقتضيات اإلبستمولوجية للمصطلح ،واملستلزمات االصطالحية
املعارصة ،تركيبا وتفكيكا وتنظريا وممارسة(. )20
محمد محمد يونس علي:

يظهر موقفه من خالل املثال الذي رضبه يف مؤ َّلفه ((مقدمة يف علمي الداللة
والتخاطب)) ،ويتع ّلق األمر بمصطلح  ،Pragmatics- Pragmatiqueحيث
يرى ّ
أن عددا من اللسانيني العرب يرتمجه بالذرائعية حينا ،وبالتداولية أو النفعية
حينا آخر ،وهي ترمجات غري موفقة – يف نظره؛ ّ
ألن هذا املصطلح وهو إغريقي
األصل يفسرّ ه الغربيون بأنّه علم االستعامل  The science of useالذي يتفق متاما
مع مباحث االستعامل املقابلة ملا يعرف بالوضع عند علامء أصول الفقه والبالغيني
العرب القدماء(.)21

مصطفى طاهر الحيادرة:
يفصح عن موقفه بعد ذكر أسباب االختالف في الترجمة التي أشار إليها مصطفى
غلفان ،والمجملة في خمس نقاط:

 اختالف مصادر التكوين العلمي واملعريف للسانيني العرب ،وتوزعهم بنيثقافة فرنسية وإنجليزية وأملانية.
 التفاوت النظري واملنهجي بني املستوى العلمي للسانيني العرب. التطور املستمر للبحث اللساين العاملي ،وظهور املزيد من املفاهيم .وهو مايعني رضورة توفري مصطلحات لسانية عربية جديدة.
 وجود تراث اصطالحي نحوي ولغوي عريب ،ينهل منه إما لسدّ حاجياتالطلب املتزايد وإما اللتباس األمور عىل أصحاهبا.
 سيادة النزعة الفردية التي تتحول إىل نزعة قطرية يف وضع املصطلح العريباملتخصص ،وعدم االكرتاث برأي اآلخر ولو كان صائبا(.)22
ّ
((إن الناظر فيام أمجله هذا
ويع ّقب مصطفى طاهر احليادرة عىل ذلك قائال:
الباحث يلحظ أن ثالث نقاط تقع خارج السيطرة ،لكن النقطتني األخريتني ترتكان
يف النفس أملا ،فبدال من أن يستغل الرتاث اللغوي يف خدمة املصطلح اللغوي،
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

يتحول إىل عقبة تعيق العمل املصطلحي ،وبدال من تضافر اجلهود يف خدمة
نجده
ّ
املصطلح نجد التناحر ،والتباعد ،وسيادة النزعة الفردية ،وتغليب األنا يف العلوم
املختلفة ،ومن ضمنها املصطلح))(.)23
علي القاسمي:

أحد أهم رواد الدرس املصطلحي يف العرص احلديث ،وقد طرق موضوع
املصطلح الرتاثي العريب من جهتي اإلمهال واإلعامل ،وأجاب عن السؤال الذي
يطرحه املثقف العريب :مل َ نلجأ إىل الرتاث يف وضع املصطلحات اجلديدة؟ أليس من
األسهل توليدها مبارشة دون الرجوع إىل الرتاث؟ ويرى القاسمي ّ
أن السائل قد
ألول وهلة هنجا بسيطا من حيث حتقيقه ،ولك ّن
يبدو حم ّقا يف سؤاله ويظهر ما اقرتحه ّ
البساطة احلال ّية ال ُت َعدّ سهولة حقيقية إذا ما أ ّدت إىل تعقيدات الحقة وتس ّببت يف
صعوبات بعدية.
فإذا كانت اللغة تتو ّفر عىل مصطلحات يف تراثها ،وعمدنا إىل إغفال تلك
املصطلحات وإمهاهلا وعملنا عىل وضع مصطلحات جديدة تعبرّ عن ذات املفاهيم
التي تعبرّ عنها تلك املصطلحات الرتاثيةّ ،
فإن ذلك سيؤ ّدي إىل إحدى نتيجتني ال
مفر منهام :إ ّما انقطاع تواصل اللغة وانفصام استمراريتها ،وإ ّما ازدواج ّية مصطلح ّية
ّ
()24
ال ختدم غرضنا يف التعبري الدقيق والتفاهم الرسيع .

ويمكن تلخيص فوائد استخدام المصطلحات التراثية في وقتنا الحاضر في خمس
فوائد:

 ربط حارض اللغة بامضيها. توفري اجلهد يف البحث عن مصطلحات جديدة.الرتاثي وسهولته.
 سالمة املصطلح العريبّ
 جتنّب خماطر االقرتاض اللغوي. اإلسهام يف توحيد املصطلحيب(.)25
العلمي العر ّ
ّ
وبعد ذلك ذكر القاسمي الوسائل التي تتبعها اللغة العربية يف توليد املصطلحات
وحرصها يف ست ،يعنينا منها  -يف سلم الرتتيب -الوسيلة األوىل ،وهي استثامر
األول قوله(( :ومن العبث
الرتاث .ولفت انتباهي يف سياق البيان املعريف تعقيبان ّ
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إضاعة الوقت يف وضع مصطلحات جديدة هلذه املفاهيم ،كام ّ
أن من األفضل
استخدام املصطلحات ذاهتا – أي الرتاثية -من أجل استمرارية العربية ووصل
حارضها بامضيها)( ،)26والثاين قوله يف مبحث «إغفال الرتاث العلمي العريب»:
((املصطلحات العربية –يقصد الرتاثية -ليست معروفة للباحثني املعارصين ،وذلك
ألسباب كثرية ،منها االنقطاع بني الرتاث واملعارصة ،ومنها ّ
أن معظم كتب الرتاث
مازالت خمطوطة ومل تنرش وليست متوفرة يف املكتبات العامة ،وحتى لو نرشت ّ
فإن
علامءنا الشباب يفضلون الرجوع إىل املصادر احلديثة))(.)27
الشاهد البوشيخي:
العربي المخطوط في توليد المصطلحات
اقترح منهجية شاملة لالستفادة من التراث
ّ
العلمية ،وأجمل الخطوات المنهجية في اآلتي:

الفهرسة :وضع معجم مفهرس للمخطوطات املطبوعة ،وآخر للمخطوطات
التي مل تطبع.
التصوير :تصوير مجيع املخطوطات التي يشتمل عليها املعجم املفهرس.
التخزين :حفظ ما ُص ّور من خمطوطات بأحدث تكنولوجيا املعلومات وتوفريها
حاسوبيا.
صورة موضوعيا وزمان ّيا ومكان ّيا.
التصنيف :أي تصنيف املخطوطات ا ُمل ّ
التوثيق :التثبت من صحة املخطوط ونسبته إىل مؤ ّلفه.
اللغوي للمخطوط.
التحقيق :التأكّد من صحة املتن
ّ
التكشيف :إعداد كشافات ملحتويات املخطوطات.
النرش :نرش املخطوطات ورق ّيا وإلكرتون ّيا.

ويتم ذلك
التراثية،
العلمي الشامل للمصطلحات
وبعد ذلك نحتاج إلى اإلعداد
ّ
ّ
ّ
عبر الخطوات التالية:

الفهرسة :إعداد معجم مفهرس للمصطلحات يف ّ
ختصصات الرتاث.
ختصص من ّ
كل ّ
العلمي.
التصنيف :تقسيم املصطلحات حسب جماهلا
ّ
املعرفة ،تعريفا لغو ّيا واصطالح ّيا.
التعريف :تعريف املصطلحات غري ّ
املعرفة باحلاسوب.
التخزين :حفظ املصطلحات ّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

املعرفة ورق ّيا وإلكرتون ّيا لالستفادة منها يف توليد
النرش :إصدار املصطلحات ّ
املصطلحات العلم ّية اجلديدة(.)28
يف احلقيقة ،مل تكن الدعوة إىل استثامر الرتاث يف الرتمجة حكرا عىل عدد من أعالم
الوطن العريب بل ألفينا بعض املسترشقني جيهدون يف متابعة ما وضعه القدماء من
مصطلحات قصد توظيفها يف دراساهتم،كام هي احلال مع هنري فليش ،فقد وصف
عبد الصبور شاهني جهوده بقوله(( :مل يشأ أن يلقى بتهمة التقصري جزافا بحق
القدماء ،بل رشع ين ّقب يف ثقافتهم عن مقابل هذه املصطلحات ،واقتضاه ذلك أن
يبذل جهدا جيدا يف التعرف إىل مفاهيمهم ،مستهدفا أن يثبت للمحدثني ّ
أن علامء
العربية مل يغفلوا عن معاجلة قضاياهم ،بل واجهوها مواجهة علمية ،ووضعوا هلا
ألقاهبا الصاحلة للمفاهيم احلديثة))(. )29
وبناء عىل ذلك ،يضيف شاهني(( :إذا كان املسترشقون يبذلون هذه اجلهود
يف سبيل لغة غري لغتهم ،فمن األجدر أن تتوجه جهود الباحثني إىل متابعة ما
قدمه السلف من علامئنا ،واالتكاء عليه يف توفري ما يمكن أن يعيننا عىل حل هذا
املشكل)) ،)30وإذا ّ
املؤسس.
تعذر األمر يف عدد من املصطلحات جاز االجتهاد ّ
وينبغي أن يعلم أنّنا إذ نؤكّد رضورة استثامر الرتاث العريب – ما أمكن ذلك-
يف الفعل الرتمجي وبناء املكافئ ،نن ّبه يف اآلن نفسه إىل رضورة احلذر عند التعاطي
مع هذه املصطلحات فقد كان برجشرتارس مدركا للفروق بني مصطلحات تراثية
واملصطلحات احلديثة ،ومل يكن ُي ِفيد من املصطلح الرتاثي إال عند يقينه من مطابقة
املفهوم اجلديد للمفهوم الرتاثي.
وعىل ذلكّ ،
سجلت عىل القرمادي وغريه املبالغة يف
فإن من املؤاخذات التي ّ
اإلفادة من املصطلحات الرتاثية عىل نحو جيعل القارئ خيلط بني مفهومني خمتلفني،
فكلمة «حرف» دالة يف الرتاث عىل الرمز املكتوب والصوت املنطوق ،فجعلها
القرمادي ترمجة لكلمة  Consonneيف مقابل احلركة  ،Voyelleومثل هذا اللبس
قائم أيضا عند استعامل كلمة إدغام( .)31فداللتها يف الرتاث جتعلها للتعبري عن تغيرّ
صويت ينتج عن صوت مشدّ د مثل :اتّضح ،اتّصل ،أ ّما مصطلح Assimilation
حتول صوتني خمتلفني نسبيا إىل صوتني متقاربني
فال يقترص عىل ما سبق ،ولكنه يفيد ّ
حتول الصيغة القياسية املفرتضة «ازهتر» إىل ازدهر ،وهذا
نسبيا أو متامثلني ،مثل ّ
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التغيرّ مل يصفه النحاة العرب بأنّه إدغام ،ولكنه مما يعبرّ عنه بالتامثل أو املامثلة ،وهلذا
ال جيوز خلط مفهومني خمتلفني يف مصطلح واحد(.)32
العمل التطبيقي:
سنحاول في هذا الموضع ترجمة عدد من المصطلحات التداولية باستثمار التراث
نبين فيها داللة المصطلح في السياقين الغربي
العربي ،مع وضع أرضية معرفية ّ
والعربي.

 : Présupposition -1ترجم يف عدد من املعجامت املتخصصة كاآليت:

املوحد
املعجم ّ
ملصطلحات اللسانية/
مكتب التنسيق
والتعريب

Présupposition

لزوم()33

معجم املصطلحات
املفاتيح لتحليل
اخلطاب /دومينيك
مانغونو/تر:حممد
حيياتن
Présupposé

االفرتاض املسبق

()34

معجم املصطلحات
األلسنية
د.مبارك مبارك
قاموس اللسانيات /
عبد السالم مسدي

معجم املصطلحات
اللسانية /عبد القادر
الفايس الفهري

Présupposition

Présupposition

 -تضمني ،افرتاض

تضمن
ّ

()35

()37

 -افرتاض

()36

وترجم لدى عدد من املتخصصني كاآليت:
صالح إسامعيل
اقتضاء

()38

صابر احلباشة

سيف الدين دغفوس
/وحممد الشيباين

عبد القادر قنيني

Présupposé

Présupposition

Présupposition

اقتضاء

مقتىض

()39

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

()40

اقتضاء

()41
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

الترجمة المالئمة :االقتضاء.
األساس المعرفي للمصطلح:

ذهب آن روبول و جاك موشالر  Anne Reboul - Jacques Moeschlerإىل
ّ
عرفاه
أن املسألة اللسانية التي كانت وراء ّ
تطور التداولية املندجمة هي االقتضاء ،وقد ّ
«كف
بأنّه ((املضمون الذي تب ّلغه اجلملة بكيفية غري رصحية))( ،)42وم ّثال له بعبارة
ّ
زيد عن رضب زوجته» ،التي حتيل برصيح العبارة عىل ّ
أن زيدا ال يرضب زوجته
املقرر أو اإلخبار) ،كام أنهّ ا حتيل بكيفية غري رصحية عىل ّ
أن
اآلن (وهذا هو املحتوى ّ
زيدا رضب زوجته فيام مىض (وهذا هو االقتضاء)(.)43
وقد قدّ م أوزوالد ديكرو  Oswald Ducrotيف أثناء مناقشته العلمية ملضامني
التداولية تعريفا تداوليا مندجما لالقتضاء ،فليس االقتضاء عنده ((هو ما يضمن
استمرار اخلطاب وحسب ،بل ّ
متضمنا يف القول إخباريا
إن القائل وهو ينتج عمال
ّ
متضمنا يف القول اقتضائيا؛ أي
مثل «ملك فرنسا حكيم» ينجز بصفة ثانوية عمال
ّ
مهمة تتم ّثل
عمال مقنّنا اصطالحيا يف اللغة))( ،)44وأظهرت هذه التحليالت نتيجة ّ
يف انرصاف اللسانيني آليا إىل وصف األفعال التي قيل إنهّ ا اقتضائية ،ونقصد بذلك
األفعال التي تو ّلد نتائج أو تستلزمها ،كام نجد سعيا دؤوبا من قبل األلسنيني نحو
جرد للعبارات والرتاكيب التي تو ّلد مثل هذه النتائج.
وقد استطاعت مقاربات ديكرو املنطقية – والتي هي يف احلقيقة مستمدّ ة من
آراء فرجيه  Fregeوراسل  Russellالفلسفية االهتداء والنفاذ بوعي إىل مسألة
ِ
ب جدل رحب؛ ذلك ّ
أن
االقتضاء بعدّ ه آلية تداولية ،لكن هذا االهتداء كان َعق َ
الفكر اللساين تنازع يف كون االقتضاء يم ّثل رشطا للمحتوى (الداللة) ،أم إنّه يم ّثل
عرفنا االقتضاء بأنّه رشط للمحتوى ،فهذا
رشطا لالستعامل (التداولية) ،أي أننا إذا ّ
يرصف الذهن إىل اعتبار االقتضاءات حمتويات ال حتتكم يف حتديدها إىل مبدأ صدق
أن “ملك فرنسا حكيم”ّ ،
اجلملة أو كذهبا ،فإذا ّقرر بيار ّ
فإن مجلته تقتيض أنّه يوجد
“ملك لفرنسا” ،وسواء أكانت هذه اجلملة صادقة أم كاذبة فإنّه باإلمكان أن نتبينّ ّ
أن
اقتضاءها صادق دائام ،وذلك ألسباب تعود إىل التامسك املنطقي .)45( cohérence
أن ّ
أ ّما املدافعون عن اعتبار االقتضاء رشطا لالستعامل ،فريون ّ
كل مجلة نتل ّفظ هبا
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ويكون اقتضاؤها كاذبا هي مجلة ال معنى هلا؛ أي ال يمكن وصفها بأنهّ ا صادقة أو
تم خلص آن روبول وجاك موشالر إىل ّ
أن املوقف التداويل بالرغم من
كاذبة؛ ومن ّ
سجل
أنّه مل يقدّ م حال ملسألة االقتضاء أكثر إقناعا من املوقف املنطقي ،فإنه مع ذلك ّ
نجاحا كبريا ألنّه جعل من االقتضاء مسألة تداولية(( ،فاالقتضاء هو ما ينبغي قبوله
يف التواصل حتّى يتسنّى للمخاطبني أن يتفامهوا))(.)46
ومن الذين استطاعوا منح االقتضاء املفهوم نفسه املراد لألصوليني العرب املن ّظر
عرفه بأنّه «يشء يعنيه املتك ّلم ويوحي به ويقرتحه وال يكون
اللساين جرايس ،فقد ّ
جزءا ممّا تعنيه اجلملة بصورة حرفية»( ،)47ويلتقي هذا التعريف بل يتناص كل ّية مع
التعريف الذي قدّ مه علامء األصول ،ويمكن إدراك ذلك ج ّيدا من خالل املقاربة
الواردة يف اجلدول اآليت:
الدبوسي
ّ

االقتضاء:
«زيادة عىل النص مل يتحقق
معنى النص بدوهنا ،فاقتضاها
النص ليتح ّقق معناه وال
يلغو»(.)48

جرايس

جاك موشالر وآن روبول

االقتضاء:
يشء يعنيه املتك ّلم ويوحي به
ويقرتحه وال يكون جزءا ممّا
تعنيه اجلملة بصورة حرفية.

االقتضاء:
املضمون الذي تب ّلغه اجلملة
بكيف ّية غري رصحية.

Le sous entendu -2

قاموس
اللسانيات /
عبد السالم
مسدي

 التداولية /معجم
فيليب بالنشيه /
املصطلحات
تر:صابر احلباشة
املفاتيح لتحليل
 معجماخلطاب مانغونو
املصطلحات
/تر:حممد حيياتن
األلسنية
د .مبارك مبارك

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

لسانيات التل ّفظ
وتداولية
اخلطاب/
ذهبية محو احلاج

 معجماملصطلحات
اللسانية /عبد
القادر الفايس
الفهري.
املفهوم منخالل امللفوظ
اإلشهاري /عز
الدين احلاج
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استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

Le sous entendu

مقدّ ر

()49

Le sous entendu

القول املضمر

()50

Le sous entendu

مضمر

()51

مضمر ،مقدّ ر

()52

Le sous entendu

قول مضمر

()53

Le sous entendu

املفهوم

()54

الترجمة المالئمة :المفهوم .
األساس المعرفي للمصطلح:

املدونة األصولية العربية فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة
يراد باملفهوم يف ّ
سياق الكالم ومقصوده( ،)55كفهم حتريم الشتم والقتل والرضب من قوله تعاىل«:وال
أف»( ،)56وأبدى األصوليون يف مورد الكالم عن قيمته اللسانية اإلقحام
تقل هلام ّ
الضمني لعنرص السياق عىل اعتبار أنّه عامد وسريورة إنتاج املعنى.
وعند التعريج عىل مقرتحات الفكر اللساين احلديث واملعارص نجد إسهامات
أخرى استطاع بعضها أن يتناص مع ما قدّ مه األصوليون وبعضها اآلخر أن ينزاح،
يرص عىل أن املفهوم Le sous entendu
فديكرو – وهو أحد التداوليني واملناطقةّ -
ذو طبيعة غري لسانية  De nature extra linguistiqueبخالف املقتىض Le
 présupposéالذي يعتربه عنرصا لسانيا رصفا(.)57
التوجه الفكري إحلاح عىل ّ
أن إدراك املفهوم مرتبط بإدراج العنارص
ويف هذا
ّ
غري اللسانية التي من قبيل مقتضيات احلال ،وهذا يسمح بفهم القصد املسترت وراء
امللفوظ ،وقد سبق تأكيد ّ
أن البناء الرتكيبي بمعزل عن السياق غري كاف وال جمد
لتجلية املفهوم ،يف حني أن السلوك نفسه كفيل بإدراك املقتىض.
املدونة األصولية حيث نجد تأكيدا عىل اخلاصية
تم تقريره يف ّ
وهذا بخالف ما ّ
التخاطبية لالقتضاء ،فإدراكه انطالقا من املنطوق اللساين غري ممكن البتة ،بل
املخا َطب ملزم بإدراج لفظ لساين أو أكثر لفهم خطاب املتكلمّ ،
ألن االقتضاء يف
نظرهم حيمل معنى غري مقول أو معلن عنه عىل املستوى الرتكيبي واملعجمي؛ أي أن
اخلطاب يف صورته املنظومة يسترت خلفه املقصود.
ثم ّ
إن املفهوم عند ديكرو هو ما يمكننا من قول يشء دون أن نقوله أو أن نكون قد
ّ
قلناه ،فهناك مساحة مقصودة جيب أن يغ ّطيها املتلقي بصفاء ذهن واستيعاب شامل
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سواء أكان مكتسبا أم فطريا لصور اخلطاب امللفوظ الصادرة من املتل ّفظ ،واهلدف
من ذلك جتنّب اللحن الداليل  Agrammaticalité du sensالذي قد يصحب
()58
التواصل الكائن بني الباث واملتقبل
التوجه تأكيدا حلقيقة ال حميد عنها ترى ّ
أن املفهوم إحدى رضورات املتق ّبل
يأيت هذا
ّ
املأمور واملطالب بسحبها وتصورها دون زلل وال عوز استنادا إىل سريورة خطابية
 Enchaînement discursiveوبانتحاء نمط االستدالل Une espèce de
 ،)59( raisonnementمع العلم ّ
أن السريورة اخلطابية ممّا يعني عىل اكتشافها وتأويلها
السياق وحيثيات القول وعنارص أخرى تعرتي امللفوظ.
بناء عىل هذا يمكن أن نخلص إىل ّ
أن امللفوظ يفقد اللغة وظيفتها السجالية
تم إقصاء السياق وإمهاله( ،)60مع رضورة اإلملاح
 Fonction Polémiqueبرشط إذا ّ
إىل ّ
أن هذه الوظيفة ِعامدها وذروة سنامها املفهوم ،ألنّه كاشف ومبينّ هلا ،يف حني
أننا – بحسب ديكرو -ندرك املقتىض ،باعتباره مركوزا يف البنية اللسانية والوحدة
املعجمية للكالم ،دون احلاجة إىل إعامل السياق ،ممّا جيعله أقرب إىل االقتضاء يف
الدرس األصويل.
تم يتبدّ ى ّ
أن املفهوم الذي هيبه ديكرو لالقتضاء هو املفهوم ذاته الذي يقدّ مه
من ّ
علامء األصول عىل اعتبار أنّه مدرك دون وساطة السياق ،أ ّما املفهوم باملعنى الذي
يسمى املفهوم بقسميه
أراده ديكرو فهو قريب ويوازي مبدأ ثابتا يف الدرس األصويلّ ،
املوافق واملخالف.
التصور األصويل للمعنى عىل ّ
جتذر منطق اختالف
ّ
تم التأكيد عند من تبصرّ
ولئن ّ
وجهات النظر وثبت الوعي بالدالالت الطارئة واحلافة للركن الضارب يف أبحاثهم
–وأقصد بذلك املصطلح اللساينّ -
فإن املنحى املعريف اآلين قد عرف السلوك
نفسه أو اقتفى الطريق ذاته ،ودليل ذلك ما طرحته اللسانية الفرنسية أوريكيوين
حساسة مع ديكرو.
 Orechioni C.Kالتي أبدت برصيح العبارة اختالفها يف نقاط ّ
فقد عدّ ت املفهوم حدثا لغويا - Acte de langageيف حني اعتربه ديكرو حدثا
كالميا  Acte de paroleاعتقادا منها ّ
أن امللفوظ وحده خارج وضعيات التخاطب
قادر عىل إخراج املفهوم( ،)61يف الوقت الذي أكّد فيه ديكرو  -فيام عرضناه آنفا -انتامءه
إىل حقل احلدث الكالمي ّ Acte de parole
ألن فهمه وإدراكه مرتبط بعنارص غري
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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لسانية  Les éléments extras linguistiquesكالسياق.
واختالفها مع ديكرو شبيه باالختالف بني ابن حزم األندليس وباقي األصوليني
حجية املفهوم بشقيه املوافق واملخالف ،حيث سلك ابن
يف الرتاث اإلسالمي حول ّ
حزم مسلكا خمالفا ملا عليه مجهور األصوليني ،حني أنكر املفهوم كلية قناعة منه بـ
((أنّه ال ّ
يدل يشء مذكور عىل يشء مل ُيذكرّ ،
وإن الذي مل ُيذكر يف هذا النص فإنّام
نصا آخر))(.)62
ننتظر فيه ّ
((إن اخلطاب ال ُيفهم منه إلاّ ما قىض لف ُظه فقطّ ،
وزاد األمر تأكيدا بقولهّ :
وإن
ِ
لكل قض ّية حكم اسمها فقط ،وما عداه فغري حمكوم له ال ِ
بوفاقها وال بخالفها))
( .)63من الواضح ّ
أن ابن حزم األندليس ال يؤمن بام وراء اخلطاب من دالالت غري
ملفوظة ،وعدم إيامنه نابع من شعوره الشديد ّ
أن املتك ّلم بإمكانه إبانة ذلك من خالل
خطاب آخر ،ومتى ما متكّن ذلك فالبحث من وراء أبنية اللفظ غري جمد وال مستساغ.
تبحر يف الظالل اهلامشية،
ينص عليه اللفظ دون ّ
والبدّ يف نظره من االكتفاء بام ّ
ّ
التبحر يستند إىل عنارص ختاطبية غري مس ّلم هبا ،لكوهنا مضطربة ومتناقضة
ألن هذا
ّ
عند انفتاحها عىل خمتلف اخلطابات .يقول يف سياق حديثه عن مفهوم املخالفة(( :لو
إن اليشء إذا ُع ّلق بصفة ما ّ
دل عىل ّ
كان قولكم ح ّقا ّ
أن ما عداه بخالفه  -لكان قول
القائل :مات زيد كذبا؛ ألنّه كان يوجب عىل حكمهم ّ
أن غري زيد مل يمت وكذلك
زيد كاتب ،وكذلك حممد رسول اهلل صلىّ اهلل عليه وس ّلم ،إذا كان ذلك يوجب ألاّ
ثم آل البحث عنده إىل النتيجة اآلتية(( :لو عمل بمفهوم
يكون غريه رسول اهلل))(ّ ،)64
املخالفة هلذه النصوص أل ّدى ذلك إىل معان فاسدة تتناقض مع قواعد الرشيعة
ومقرراهتا الثابتة))(.)65
ّ
تصور ديكرو وأريكيوين  -بغض النظر
تم مالمسته من
ّ
ويف العموم فإن ما ّ
تصورات عامة ال تكفل
عن االختالف احلاصل يف املفاهيم األساسية – إنام هي ّ
بمفردها قراءة اخلطاب ،وهذا ما جيعل املقاربة األصولية يف جمال حترير املعنى أنضج
من املقاربة اللسانية احلديثة وأبعد عن االختالف ،ال يف التقسيم وإنّام يف وظيفة
يتم إدراكه بواسطة
املبادئ أو العنارص املقرتحة ،فهناك نجد دائام تفريقا بني ما ّ
يتم فيه
السياق وبني ما ال حاجة إىل السياق إلدراكه ،كام نجد دائام عرضا تفصيليا ّ
يتحرك فيها كل مصطلح حتّى تلك التي نظن أنهّ ا بمعنى
إبراز املساحة الداللية التي ّ
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مقرر يف علم
واحد ،كاملنطوق غري الرصيح واملفهوم واالقتضاء والتنبيه ،ممّا هو ّ
أصول الفقه .أ ّما ما تبنّاه ابن حزم فراجع إىل فكرة رئيسة يف منظومته املعرفية مفا ُدها
عدم إيامنه بالقياس ،وسعيه الدائب إىل توطينها وتطبيقها عىل كل ما له صلة هبا بام
يف ذلك املفهوم.
وقد أفىض هذا اإلنباء الفكري واملعتقد الظاهري إىل عدم اإلقرار بالدالالت
املخبوءة ،املشعر هبا يف احلقيقة ليس فقط من اخلطاب الرشعي وإنّام حتّى من
اخلطابات املتداولة يف البيئة العادية للمتكلمني ،لذلك نلمس اتفاقا بني مجهور
املسوغات التخاطبية الكفيلة بإبراز املعنى املقصود؛
األصوليني عىل عدّ املفهوم أحد ّ
تصور ابن حزم وهدمه ،وبخاصة تلك الفكرة التي
وقد دفعهم هذا األمر إىل نقد ّ
أعلن فيها ّ
أن انفتاح املفهوم عند املامرسة اإلجرائية والعملية يفيض إىل دالالت
التوجه حمط نكري مجهور األصوليني ،ذلك أنهّ م مل يفتحوا املجال
خاطئة .وكان هذا
ّ
اإلجرائي للمفهوم كل ّية ،بل أحاطوه بضوابط ورشوط متى ما تو ّفرت جاز رصف
الذهن إىل ما وراء البناء الصوري لأللفاظ من دالالت مسكوت عنها وغري مقولة
ومعلنة عىل مستوى اخلطاب املنطوق.
وقد تتضح المقاربة من خالل الجدول اآلتي:
المفهوم عند األصوليين

المفهوم عند ديكرو

المقاربة

«املفهوم هو ما يمكننا من قول
يشء دون أن يقوله أو يكون

املفهوم هو ما يمكننا من قول
يشء = ما ّ
دل عليه اللفظ.
دون أن يقوله أو يكون قد
قاله= ال يف حمل النطق.

(ابن الحاجب وغيره)

املفهوم «ما ّ
دل عليه اللفظ ال
يف حمل النطق»(.)66

قد قاله» .
()67

وجتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل ّ
أن ترمجة بعضهم لـ مصطلح  conceptبـ
التصور .فبعد املوازنة
املفهوم( ،)68تعدّ ترمجة غري موفقة ،والصحيح أن يرتجم بـ:
ّ
بني داللة املصطلح يف الدرس اللساين احلديث وداللته يف الدرس املنطقي يف الرتاث
العريب ،تبينّ ّ
أن هناك اتفاقا يف احلدّ  -وإن اختلفت األلفاظ ،وال مشاحة يف ذلك،
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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ّ
ألن العربة باملعنى .فالتصور عند املحدثني يراد به كل متثيل رمزي ذو طبيعة لفظية
له داللة عامة توائم شيئا موجودا أو متصورا()69؛ والتصور عند القدماء هو حصول
صورة اليشء يف العقل ،ويطلق ويراد به األمر املقصود(. )70
وعند إمعان النظر يف الكتابات العربية احلديثة ،جتد أكثر مما سلف ذكره ،ومثال
ذلك تعقيب صابر احلباشة عىل صاحب كتاب احلجاج يف القرآن الكريم بجعله
املفهوم مقابال لكّل من  conceptو notionو  .sous-entenduوهذا حتميل
للفظة نفسها (مفهوم) أكثر من داللة اصطالحية ضمن العمل نفسه ،وكان حيسن
بالباحث أن يتجنّب هذا االشرتاك ،عرب توليد مصطلح بديل واحد(.)71
:Performatifs- Constatifs -3
قاموس
اللسانيات /
عبد السالم
مسدي

املوحد
املعجم ّ
ملصطلحات
اللسانية/
مكتب التنسيق
والتعريب

التداولية /
فيليب بالنشيه/
تر:صابر احلباشة

PerformatifsConstatifs

PerformatifsConstatifs

PerformatifsConstatifs

مناجز

إنجازي

إنشائي/إنجازي

تقريري
ّ

()72

تقريري

()73

تسجييل

()74

التداولية اليوم/
القراءة يف
تر:سيف الدين
اخلطاب األصويل
دغفوس وحممد
 /حيي رمضان
الشيباين
PerformatifsConstatifs

القول اإلنشائي
القول
الوصفي

()75

PerformatifsConstatifs

اإلنشاء

اخلرب

()76

الترجمة المالئمة :الخبر واإلنشاء.
األساس المعرفي – اإلبستمولوجي -للمصطلحين:

اعترب اإلسنوي -من علامء األصول -الكالم كيانا مؤ ّلفا من «خرب وإنشاء» فقط(،)77
وهو تقسيم جتمعه قواسم مشرتكة مع التصنيف الثنائي للكالم الذي انتهى إليه أوستن
 J.Austinصاحب نظرية أفعال الكالم .يم ّيز أوستن بني نوعني من األفعال ،األفعال
اإلنشائية  ،Performatifsواألفعال اخلربية( ،Constatifs )78حيث تتم ّيز األخرية
باحتامهلا للصدق والكذب(( ،هي أخبار تتمثل مهمتها يف وصف الظواهر واملسارات
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أو حالة األشياء يف الكون ،وهلذه األقوال (أو القضايا التي تعبرّ عنها) خاصية تتمثل
يف كوهنا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة))( .)79أما األوىل  -اإلنشائية -فتختلف عنها،
ألنهّ ا تو ّظف إلنجاز فعل ما ،وليس ألجل أن تقول شيئا ما يوصف بأنّه صادق أو
كاذب()80؛ فعندما يقول شخص ما(( :أنكحك إحدى بنايت)) فهو يف حال إنجاز فعل
وليس يف حال إخبار ،لذلك نجد جون ليونز  John Lyonsيؤكّد ّ
أن هذه األقوال -
اإلنشائية(( -ليس هلا قيمة احلقيقة ،إذ نستعملها لنصنع شيئا ما ،ال لنقول ّ
إن شيئا ما
صادق أو كاذب))(.)81
وعىل الرغم من اختالف األرضية املعرفية لكل تصنيف سواء األصويل أم
اللساين  -التداويل احلديثّ -
فإن هذا مل يمنع من وجود نقاط ائتالف جتمع التصنيفني
ّ
معا ،بل الحظنا ّ
السجل االصطالحي (االتفاق يف األسامء :اخلرب
أن االئتالف تعدّ ى
ّ
السجل اإلفهامي ( املراد من كل مصطلح) .ويمكن أن نتبينّ ذلك من
واإلنشاء) إىل
خالل التصورين اآلتيني:

تصور اإلسنوي:
ّ

يقول اإلسنوي  (( :والفرق بني اإلنشاء واخلرب من وجوه:
 أحدهاّ :أن اإلنشاء ال حيتمل التصديق والتكذيب ،بخالف اخلرب.
 الثاينّ :أن اإلنشاء ال يكون معناه إلاّ مقارنا للفظ ،بخالف اخلرب ،فقد يتقدم
وقد يتأخر.
 الثالث :اإلنشاء هو الكالم الذي ليس له متعلق خارجي يتع ّلق احلكم النفساينبه باملطابقة ،وعدم املطابقة؛ بخالف اخلرب.
فمظهر له))(. )82
 -الرابع :اإلنشاء سبب لثبوت متعلقه ،وأما اخلرب ُ

تصور جاك موشالر :Jacque Moeschler
ّ

يقول موشالر (( :حيصل متييز امللفوظات اإلنشائية (اإلنجازية) عن اخلربية بام يأيت:
إنهّ ا غري قائمة عىل ثنائية الصدق والكذب...
ال تنسب أو تعزى لنشاط القول ،ولكن للفعل (تنجز فعال).
إنجاز هذا الفعل هو وظيفة عملية التلفظ «الفعل هو نتاج القول»))( .)83ويمكن
()84
توضيح املقاربة من خالل اجلدول اآليت:
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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اإلسنوي

موشالر

 -1اإلنشاء ال حيتمل الصدق والكذب بخالف
اخلرب.
 -2ليس له متعلق خارجي يتعلق احلكم النفساين
به باملطابقة أو عدم املطابقة بخالف اخلرب.

 -1األفعال اإلنشائية ال تقيم بمصطلحي
الصدق والكذب بخالف اخلرب.

 -3اإلنشاء سبب لثبوت متع ّلقه بخالف اخلرب
الذي هو مظهر له.
 -4معناه ال يكون إال مقارنا للفظ ،بخالف
اخلرب ّ
فإن معناه قد يتقدم عليه أو يتأخر.

 -2ال عالقة هلا بالقول ولكن بالفعل (تنجز
فعال).
 -3إنجاز هذا الفعل هو وظيفة لعملية التلفظ
(الفعل إذن هو منتج بواسطة القول).

:Implicature -4

من المصطلحات التداولية التي ترجمت بعدة ترجمات ،نذكر منها:
معجم
املوحد
املعجم ّ
املصطلحات
ملصطلحات
املفاتيح لتحليل
اللسانية /مكتب
اخلطاب /مانغونو
التنسيق والتعريب
/تر:حممد حيياتن
Implication

مالزمة

Implicite

الضمني

()86

()85

 معجم املصطلحاتاللسانية  /الفهري
 قاموس اللسانيات/املسدي
 Implicatureاستلزام

()87

 Implicationاستلزام

()88

نظرية املعنى يف فلسفة
بول جرايس /صالح
إسامعيل
Implicature

االقتضاء

()89

الترجمة المالئمة:
مدونات علماء المنطق
المقرر في
الالزم ،وهي ترجمة تدنو من مصطلح الالزم
ّ
ّ
واألصول،ولعل التقارب يدرك من خالل الجدول اآلتي:
 -Implicatureالالزم

عالقة منطقية جتمع بني قضيتني ،فحني تكون
أوالمها صحيحة ّ
فإن الثانية ستكون كذلك
بالرضورة.

الالزم لدى علماء المنطق

هو ما ال يمكن انفكاكه عن امللزوم ،وهو الذي
يلزم من تصوره تصور ملزومه( 90العطار،د
ط.)313/1 :
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 ويمكن قبول ترمجة املصطلح  Implicatureباالستلزام أو االلتزام استناداإىل داللة االلتزام املقررة يف املبحثني األصويل واملنطقي.
وفي الجملة نخلص إلى اآلتي:

إن توظيف الرتاث املصطلحي العريب يف الرتمجة يظل حمدودا ،مل يفد منه إلاّ
ّ -

املتخصصني الذين انفتحوا عىل ثقافة العرص بعد أن كان هلم سعة
عدد قليل من
ّ
اطالع يف مادة الرتاث فيام له صلة بتخصصهم.
 ينبغي أن يعلم أنّه إذ نؤكّد رضورة استثامر الرتاث العريب -ما أمكن إىل ذلك يف الفعل الرتمجي وبناء املكافئ ،نن ّبه يف اآلن نفسه إىل رضورة احلذر عند التعاطيمع هذه املصطلحات ،فقد كان برجشرتارس مدركا للفروق بني مصطلحات تراثية
واملصطلحات احلديثة ومل يكن يفيد من املصطلح الرتاثي إال عند يقينه من مطابقة
املفهوم اجلديد للمفهوم الرتاثي.
 نلفي اختالفا كبريا بني أصحاب املعجامت املتخصصة يف ترمجة املصطلحالواحد ،نحو مصطلح  Présuppositionالذي تُرجم:
ومعجم املصطلحات
املوحد
املفاتيح لتحليل
املعجم ّ
ملصطلحات اللسانية /اخلطاب /دومينيك
مكتب التنسيق
مانغونو/تر:حممد
والتعريب
حيياتن
بـ اللزوم

بـ:االفرتاض املسبق

ومعجم املصطلحات
األلسنية
د.مبارك مبارك
قاموس اللسانيات /
عبد السالم املسدي

ومعجم املصطلحات
اللسانية/
عبد القادر الفايس
الفهري
تضمن
ّ

 تضمني،افرتاض-افرتاض

عىل حني نجد عددا من املتخصصني يف ترمجة املؤلفات التداولية قد أمجعوا عىل مكافئ
يب واحد هو االقتضاء.
عر ّ
صالح إسامعيل

صابر احلباشة

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

اقتضاء

Présupposé

Présupposition

Présupposition

مقتىض

اقتضاء

اقتضاء

فلم ال يستعين أصحاب المعجمات اللسانية المتخصصة بهذا اإلجماع  -الذي وافق
التراث -والذي يطال عددا كبيرا من المصطلحات؟

 ندعو إىل تطبيق املقرتح الذي تقدّ م به الشاهد البوشيخي ،ويف هذا االقرتاحيب املخطوط يف توليد املصطلحات
منهجية شاملة لالستفادة من الرتاث العر ّ
العلمية ،من خالل السري عىل مرحلتني :نتبع يف املرحلة األوىل خطوات منهجية
فاعلة ،من فهرسة املخطوطات وتصويرها وختزينها ثم تصنيفها وتوثيقها
وحتقيقها ونرشها؛ ونقوم يف املرحلة الثانية بإعداد علمي شامل للمصطلحات
ثم التعريف والتخزين وأخريا النرش عن
الرتاث ّية ،بدءا من الفهرسة والتصنيف ّ
املعرفة ورق ّيا وإلكرتون ّيا لالستفادة منها يف توليد
طريق إصدار املصطلحات ّ
املصطلحات العلم ّية اجلديدة.
 أخريا ،وإذا ما عجزنا عن إجياد البديل الرتاثي ،نلجأ إىل الوسائل األخرىاملتفق عليها يف وضع املصطلح من :االشتقاق ،واملجاز ،والرتمجة ،والتعريب،
والنحت.
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المصادر والمراجع:

اآلمدي ،عيل بن حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،تعليق عبد الرزاق عفيفي .بريوت:

املكتب اإلسالمي ط)1402( ، 2

آن روبول وجاك موشالر ،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،تر :سيف الدين دغفوس

وحممد الشيباين  .بريوت :دار الطليعة..)1998( ،

ابن حزم األندليس ،عيل بن أمحد ،اإلحكام يف أصول األحكام .بريوت :دار الكتب العلمية،

(د ت ط).

ابن عبد الشكور ،فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت يف أصول الفقه .يتضمنه كتاب

املستصفى للغزايل بريوت :دار الكتب العلمية.

اإلجيي ،خمترص املنتهى مع رشحه وحواشيه ،طبعة مكتبة الكليات األزهرية.

الباجي ،أبو الوليد ،املنهاج يف ترتيب احلجاج.تح :عبد املجيد تركي .دار الغرب اإلسالمي.

ط.)1987( ،2

البخاري ،عبد العزيز ،كشف األرسار .مصورة عن طبعة رشكة الصحافة العثامنية (.)1394

بنعيسى ،أزاييط ،مداخالت لسانية مناهج ونامذج .املغرب :رشكة الطباعة مكناس (.)2008

البوشيخي ،الشاهد« ،مقرتحات يف منهجية االستفادة من كتب الرتاث يف وضع املصطلحات».

جملة جممع اللغة العربية ،دمشق ،املجلد .)2000( ،75

التهانوي ،حممد عيل ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم .تح :عيل دحرج .تقديم وإرشاف

رفيق العجم .لبنان :مكتبة لبنان نارشون ،ط.)1996( ،1

مجال الدين اإلسنوي ،هناية السول يف رشح منهاج األصول .حتـ:شعبان حممد إسامعيل.

بريوت :دار ابن حزم (.)1999

حامد القنيبي« ،انتقاء األلفاظ واالتفاق عىل مقاييس» ،جملة جممع اللغة العربية األردين،

جملد)1933( ،45

احلباشة ،صابر ،قراءة نقدية يف «احلجاج» يف القرآن من خالل أهم مظاهره األسلوبية .جملة

بالغات ،العدد ،09املغرب :املجلس البلدي ملدينة القرص الكبري (.)2009

احلباشة ،صابر ،لسانيات اخلطاب :األسلوبية والتلفظ والتداولية .سورية :دار احلوار ،ط،1

(.)2010

حجازي ،حممود فهمي ،األسس اللغوية لعلم املصطلح ،مرص :دار غريب للطباعة (.)1995
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احليادرة ،مصطفى طاهر ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب .األردن :عامل الكتب احلديث،

ط.)2003( ،1

خالد األشهب ،املصطلح العريب البنية والتمثيل .ط ،1األردن :عامل الكتب احلديث (.)2011

خسارة ،ممدوح حممد ،علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية .دمشق :دار

الفكر (.)2008

خسارة ،ممدوح حممد ،التعريب والتنمية اللغوية .دمشق :األهايل للطباعة والنرش ،ط،1

(.)1994

دومينيك مانغونو ،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب .تر:حممد حيياتن .بريوت :الدار

العربية للعلوم نارشون ،ط.)2008( 1

ذهبية محو احلاج ،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب ،اجلزائر :منشورات خمترب حتليل اخلطاب،

دار األمل (.)2007

رجاء وحيد دويدري ،املصطلح العلمي يف اللغة العربية عمقه الرتاثي وبعده املعارص ،دمشق:

دار الفكر (.)2010

سيبويه ،الكتاب .تح :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط.)1988( 3

سريفوين ،جان ،امللفوظية .تر :قاسم املقداد .دمشق :منشورات احتاد كتاب العرب (.)1998

صالح ،إسامعيل ،نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس ،القاهرة :الدار املرصية السعودية

(.)2005

عز الدين احلاج ،املفهوم من خالل امللفوظ اإلشهاري ،اجلزائر :منشورات خمترب حتليل

اخلطاب ،دار األمل،ع.)2007( ،2

العطار ،احلاشية عىل رشح جالل الدين املحيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

غلفان ،مصطفى« ،املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات :أي مصطلح ألي لسانيات» ،جملة

اللسان العريب ،ع.)1998( ،46

الفايس الفهري ،عبد القادر ،معجم املصطلحات اللسانية .بريوت :دار الكتاب اجلديد

املتحدة ،ط.)2009( 1

الفايس الفهري ،عبد القادر« ،املصطلح اللساين» ،جملة اللسان العريب ،الرباط  ،جملد،23

(.)1983

فان دايك ،النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل ،تر:عبد القادر
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قنيني .املغرب وبريوت :إفريقيا الرشق (.)2000

فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستن إىل غوفامن .تر :صابر احلباشة .سورية :دار احلوار ،ط،1

(.)2007

القاسمي ،عيل ،املصطلحية مقدمة يف علم املصطلح .العراق :دائرة الشئون الثقافية (.)1985

القاسمي ،عيل ،علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية .بريوت :مكتبة لبنان نارشون

(.)2008

قدور ،أمحد ،مبادئ اللسانيات ،دمشق :دار الفكر (.)1999

كانتينو ،جان ،دروس يف علم أصوات العربية ،تع :صالح القرمادي .تونس :نرشيات مركز

الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية.)1966( ،

مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،بريوت :دار الفكر اللبناين ،ط.)1995( 1

حممد حسن ،عبد العزيز ،سوسري رائد علم اللغة احلديث ،القاهرة :دار الفكر العريب (.)1990

املسدي ،عبد السالم ،قاموس اللسانيات ،الدار العربية للكتاب (.)1984

املوحد ملصطلحات اللسانية إنجليزي -فرنيس -عريب ،سلسلة
مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ

املعاجم املوحدة رقم ،01:الدار البيضاء :طبعة النجاح اجلديد (.)2002

هنري فليش ،العربية الفصحى ،تع:عبد الصبور شاهني .بريوت :دار املرشق ،ط.)1983( 2

الوعر ،مازن« ،تشومسكي» ،جملة املوقف األديب ،العددان .)1989( 213-212

حيي رمضان ،القراءة يف اخلطاب األصويل االسرتاتيجية واإلجراء ،األردن :عامل الكتب

احلديث ،ط.)2007( 1

يونس عيل ،حممد حممد ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،لبنان :دار الكتاب اجلديد

املتحدة ،ط.)2004( 1

J. Moeschler, Argumentation et conversation pour une analyse
pragmatique du discours, (1985). Hatier-Credif.
J.L. Austin, Quand dire c’est Faire, Trad. par Gilles Lane, (1970). Seuil.
O. Ducrot, Le dire et le dit, (1984). Ed, Minuit.
Orechioni C.K, L implicite (1986). Ed, Armand Colin, Paris.

املوحد ملصطلحات اللسانية إنجليزي-فرنيس -عريب
 - 33مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ

سلسلة املعاجم املوحدة رقم ،01:الدار البيضاء :طبعة النجاح اجلديد ،)2002( ،ص.118
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 - 34دومينيك مانغونو ،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ،تر:حممد حيياتن ،بريوت:

الدار العربية للعلوم نارشون ،ط ،)2008( ،1ص.105

 - 35مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،بريوت :دار الفكر اللبناين ،ط،)1995( 1

ص.236

 - 36عبد السالم مسدي ،قاموس اللسانيات ،الدار العربية للكتاب )1984(،ص192

 - 37عبد القادر الفايس الفهري ،معجم املصطلحات اللسانية ،بريوت :دار الكتاب اجلديد

املتحدة ،ط ،)2009( ،1ص.262

 - 38صالح إسامعيل ،نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس ،القاهرة :الدار املرصية السعودية،

( ،)2005ص.80-78

 - 39فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستن إىل غوفامن ،تر :صابر احلباشة ،سورية :دار احلوار

،ط ،)2007( ،1ص.207

 - 40آن روبول وجاك موشالر ،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،تر :سيف الدين

دغفوس وحممد الشيباين ،بريوت :دار االطليعة ،)1998( ،ص.259

 - 41فان دايك ،النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل ،تر:عبد

القادر قنيني ،املغرب وبريوت :إفريقيا الرشق ،)2000( ،ص.342

 - 48البخاري عبد العزيز ،كشف األرسار ،مصورة عن طبعة رشكة الصحافة العثامنية

(.76/1 ،)1394

 - 49عبد السالم املسدي ،قاموس اللسانيات ،ص.183

 - 50دومينيك مانغونو ،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،تر:حممد حيياتن ص.119
 - 51فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستن إىل غوفامن ،تر :صابر احلباشة ،ص.207
 - 52مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،ص.269

 - 53ذهبية محو احلاج ،لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب ،اجلزائر :منشورات خمترب حتليل

اخلطاب دار األمل ،)2007( ،ص.192

 - 54عبد القادر الفايس الفهري ،معجم املصطلحات اللسانية ،ص .345عز الدين احلاج،

املفهوم من خالل امللفوظ اإلشهاري ،اجلزائر :منشورات خمترب حتليل اخلطاب دار األمل،ع،2

( ،)2007ص.164

 - 66اإلجيي ،خمترص املنتهى مع رشحه وحواشيه ،طبعة مكتبة الكليات األزهرية.171/2 ،
- 67

.O. Ducrot, Le dire et le dit. P20
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 - 72عبد السالم مسدي ،قاموس اللسانيات ،ص.233-196

املوحد ملصطلحات اللسانية ،ص.109-35
 - 73مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ

 - 74فيليب بالنشيه ،التداولية من أوستن إىل غوفامن ،تر :صابر احلباشة ،ص.209

 - 75آن روبول وجاك موشالر ،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،تر :سيف الدين

دغفوس وحممد الشيباين ،ص.271

 - 76حيي رمضان ،القراءة يف اخلطاب األصويل اإلسرتاتيجية واإلجراء ،األردن :عامل الكتب

احلديث ،ط ،)2007( ،1ص.273-272

املوحد ملصطلحات اللسانية ،ص.70
 - 85مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ

 - 86دومينيك مانغونو ،املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،تر:حممد حيياتن ،ص.71
 - 87عبد القادر الفايس الفهري ،معجم املصطلحات اللسانية ،ص.14

 - 88عبد السالم املسدي ،قاموس اللسانيات ،ص.215

 - 89صالح إسامعيل ،نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس ،ص.80

 - 90العطار ،احلاشية عىل رشح جالل الدين املحيل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.313/1 ،

()Endnotes
املوحد ملصطلحات اللسانية إنجليزي-فرنيس-
 - 1ينظر :مكتب تنسيق التعريب ،املعجم
ّ

عريب سلسلة املعاجم املوحدة رقم ،01:طبعة النجاح اجلديد  ،الدار البيضاء  ،سنة، 2002
ص151-150

 -ينظر :املصدر نفسه ،ص151-150

 - 3حممد رشاد احلمزاوي ،املنهجية العربية لوضع املصطلحات من التوحيد إىل التنميط ،جملة

اللسان العريب ،م ، 1985 ، 24ص.42
 - 4املرجع نفسه ،ص.42
 - 5املرجع نفسه ،ص.46

وينظر :مصطفى طاهر احليادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب ،عامل الكتب احلديث،

ط ،2003 ،1اربد.38-37-36/2 ،

املوحد ملصطلحات اللسانية ،ص.151-150
 - 6ينظر :مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ
 - 7حممود فهمي حجازي ،األسس اللغوية لعلم املصطلح ،ص.20-19
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 - 8حامد القنيبي« ،انتقاء األلفاظ واالتفاق عىل مقاييس» ،جملة جممع اللغة العربية األردين،

جملد ،)1933( ،45ص.117

 - 9ينظر :عبد القادر الفايس الفهري« ،املصطلح اللساين» ،جملة اللسان العريب ،الرباط

جملد ،)1983( ،23ص.145

 - 10ينظر :ممدوح حممد خسارة ،علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية،

دمشق :دار الفكر ،)2008( ،ص.34

 - 11خالد األشهب ،املصطلح العريب البنية والتمثيل ،األردن :عامل الكتب احلديث ،ط،1

( ،)2011ص .34

 - 12ينظر:املصدر نفسه ،ص 34
 - 13ينظر:املصدر نفسه ،ص 34

 - 14ممدوح حممد خسارة ،التعريب والتنمية اللغوية ،دمشق:األهايل للطباعة والنرش.ط.1

( ،)1994ص.209

 - 15جريار بيتيو ،املشكالت املعارصة للغة العلمية ،تر :حامد طاهر ،جملة جممع القاهرة.158/2 ،

 - 16حممود فهمي حجازي ،األسس اللغوية لعلم املصطلح ،مرص :دار غريب للطباعة

مرص ،)1995( ،ص.225-224

 - 17سيبويه ،الكتاب ،تح:عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط.12/1 )1988( ،3
 - 18مازن الوعر« ،تشومسكي» ،جملة املوقف األديب ،العددان )1989( ،213-212 :ص.67

 - 19أمحد قدور  ،مبادئ اللسانيات ،دمشق :دار الفكر ،)1999( ،ص.30-29

 - 20بنعيسى أزاييط ،مداخالت لسانية مناهج ونامذج ،املغرب :رشكة الطباعة مكناس،

( ،)2008ص.140

 - 21حممد حممد يونس عيل ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،لبنان :دار الكتاب اجلديد

املتحدة ،ط ،)2004( ،1ص.5

 - 22مصطفى غلفان»،املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات أي مصطلح ألي لسانيات»

جملة اللسان العريب ،ع ،)1998( ،46ص.147

 - 23مصطفى طاهر احليادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب ،األردن :عامل الكتب

احلديث ،ط.59/2 ،)2003( ،1

 - 24عيل القاسمي ،علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ،بريوت :مكتبة لبنان
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نارشون ،)2008( ،ص.208

 - 25املصدر نفسه ،ص.208

 - 26عيل القاسمي ،املصطلحية مقدمة يف علم املصطلح ،العراق :دائرة الشئون الثقافية،

( ،)1985ص .153-152

 - 27املصدر نفسه.87 ،

 - 28ينظر :الشاهد البوشيخي ،دراسات مصطلحية ،مرص :دار السالم للطباعة والنرش ،ط2

( ،)2012ص.69-68-67-66

 - 29هنري فليش ،العربية الفصحى دراسة يف البناء اللغوي ،تعريب وحتقيق وتقديم :عبد

الصبور شاهني ،بريوت :دار املرشق ،ط ،)1983( ،2ص .12وطبعة مكتبة الشباب ،ص.18
 - 30مصطفى طاهر احليادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب.131/1 ،

 - 31ينظر:جان كانتينو ،دروس يف علم أصوات العربية ،تع :صالح القرمادي ،تونس:

نرشيات مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية ،)1966( ،ص.222

 - 32ينظر :مصطفى طاهر احليادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب.123/1 ،

 - 42آن روبول وجاك موشالر ،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ،تر :سيف الدين

دغفوس وحممد الشيباين ،ص.47

 - 43املصدر السابق ،ص.47
 - 44املصدر السابق ،ص.49

 - 45املصدر السابق ،ص.51-50
 - 46املصدر السابق ،ص.51-50

 - 47صالح إسامعيل ،نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس ،ص.78

 - 55اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،تعليق عبد الرزاق عفيفي ،بريوت :املكتب

اإلسالمي ،ط.66/3 ،)1402( ،2
 - 56اإلرساء.23:

.O. Ducrot, Le dire et le dit, Ed, Minuit (1984), p17 - 57

وينظر:عز الدين احلاج ،املفهوم من خالل امللفوظ اإلشهاري ،اجلزائر :منشورات خمترب حتليل

اخلطاب ،ص .165

.O. Ducrot, Le dire et le dit. p19 - 58
.O. Ducrot, Le dire et le dit. P21 - 59

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

84

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

2- ��������� ������ ������.indd 84

العدد 2

استثمار التراث العربي في ترجمة المصطلح اللساني

وينظر :عز الدين احلاج ،املفهوم من خالل امللفوظ اإلشهاري ،ص .165

.O. Ducrot, Le dire et le dit. P21 - 60

.Orechioni C.K, L implicite, éd, Armand Colin, Paris. (1986).p39 - 61

 - 62ابن حزم األندليس ،اإلحكام يف أصول األحكام ،بريوت :دار الكتب العلمية( ،د ت

ط).341/2 ،

 - 63املصدر السابق.375/2 ،
 - 64املصدر السابق.374/2 ،
 - 65املصدر السابق.373/2 ،

 - 68حممد حسن عبد العزيز ،حممد حسن ،سوسري رائد علم اللغة احلديث ،القاهرة :دار

الفكر العريب ،)1990( ،ص.27

املوحد ملصطلحات اللسانية ،ص.34
 - 69مكتب تنسيق التعريب ،املعجم ّ

 - 70حممد عيل التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تح :عيل دحرج ،تقديم

وإرشاف رفيق العجم ،لبنان :مكتبة لبنان نارشون ،ط،)1996(،1ص.456-455

 - 71صابر احلباشة ،قراءة نقدية يف «احلجاج» يف القرآن من خالل أهم مظاهره األسلوبية

جملة بالغات ،ع 09املغرب :املجلس البلدي ملدينة القرص الكبري ،)2009( ،ص.169

 - 77مجال الدين اإلسنوي ،هناية السول يف رشح منهاج األصول ،حتـ:شعبان حممد إسامعيل،

بريوت :دار ابن حزم.177/1 ،)1999( ،

.)J.L. Austin, Quand dire c’est Faire, Trad. par Gilles Lane, p. 40. Seuil. (1970 - 78

 - 79صابر احلباشة ،لسانيات اخلطاب األسلوبية والتلفظ والتداولية ،سورية :دار احلوار،

ط ،)2010( ،1ص.199

 - 80املصدر نفسه ،ص.199

 - 81املصدر السابق ،ص ( .200-199يف الكتاب مقال جلون الينـز مرتجم بعنوان الصيغة

والقوة الالقولية ).

 - 82مجال الدين اإلسنوي ،هناية السول يف رشح منهاج األصول ،حتـ:شعبان حممد إسامعيل،

.298/1
83

J. Moeschler, Argumentation et conversation pour une analyse -

.pragmatique du discours, Hatier- Credif. (1985).p26

 - 84حيي رمضان ،القراءة يف اخلطاب األصويل اإلسرتاتيجية واإلجراء.273-272 ،
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الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب
اإلعراب في إنتاج الكالم وتأويله

()1

دكتورة منانة حمزة الصفاقسي

مقدمة

العرفان لغة مصدر من عرف اليشء وقد استعمل قديام بمعنى العلم .والعرفانية
(اإلدراكية)  cognitivismعند أهل النظر هنج يف التفكري ُعرف منذ منتصف
السبعينيات من القرن العرشين .ولعل بوادره كانت يف علم النفس والفلسفة ،ومنها
رست مبادئه إىل علوم أخرى منها اللسانيات .اعتربه بعض املفكرين “علام ذهنيا
جديدا”()2؛ و ُقدّ م عىل أنه اشتغال بالظواهر املدروسة ال يعرتف برصامة الفصل بني
العلوم ُ
وينشد العتق من االلتزام باحلدود الوضعية( )3للدراسة العلمية .لذلك يرى
اللسانيون العرفانيون أن يف معاجلة الظواهر اللغوية باعتامد مفاهيم من علم النفس
والفلسفة واإلعالمية وعلم اإلناسة فائدة بينة.
حاولنا يف أعامل سابقة( )4أن ندرس علم اإلعراب من وجهتي نظر تقليدية ثم
لسانية حديثة .وبدا لنا أن أهم اإلشكاليات يف هذا املوضوع ترتكز يف العالقة بني
اإلعراب /الرتكيب واملستويات األخرى املتصلة هبا يف الظاهرة اللغوية والعلوم
الفرعية الواصفة للمجالني ،وخاصة منها مستوى املعنى وعلم الداللة باعتباره
علام يشتغل باملعنى .استهوانا البحث يف الرتكيب والداللة يف الفكر العرفاين ألننا
وجدناه يمثل وجهة نظر حديثة قد تأيت باجلديد يف تناول مسألة قديمة .نقصد بذلك
عالقة اإلعراب /الرتكيب( )5باملعنى /الداللة( )6يف الرتاث النحوي العريب .ومل يتيرس
هلا ّ
حل واضح املعامل يف املدارس اللسانية البنيوية التي حافظت عىل مبدإ استقاللية

(مساعدة متعاقدة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان /تونس)
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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اللسانيات عن سائر العلومّ .
فلعل توسيع أدوات عمل العرفانيني يف دراسة الظواهر
اللغوية يأيت بنتائج تثري هذا املبحث بمبادئ جتيل بعض الغموض عن نقاط االلتقاء
واحلدود الفاصلة بني جمايل الرتكيب والداللة.
نحاول أن نحدد معامل اجلواب عن هذه اإلشكالية عىل ثالث مراحل :نسعى
تطور االشتغال عىل الداللة عند تشومسكي
يف األوىل إىل النظر يف بعض مظاهر ّ
فكره يف جانب كبري منه ظهور العرفانية (اإلدراكية)،
باخلصوص باعتباره ممن عارص ُ
ولع ّله اشرتك معها يف بعض التصورات .ونحاول يف الثانية أن نرصد جوانب من
املسائل الداللية فالرتكيبية عند العرفانيني؛ و يميل علينا ختصصنا يف مسائل النحو
العريب أن نقف يف املرحلة الثالثة عىل أمثلة من النحوي العريب يمكن اعتبارها من
قبيل التناول الذي يقدّ م الداللة عىل الرتكيب /اإلعراب يف معاجلة بعض املسائل،
ويفرس اإلعراب بالداللة دون أن ندّ عي أن النحاة العرب كانوا عرفانيني قبل
العرفانيني املعارصين.
تطور علم الداللة عند تشومسكي وحدوده.
مركزية التركيب في النظرية اللسانية.
اإلسقاط المعجمي عند تشومسكي وتراجع
ّ

املكون الرتكيبي صاحب
يكاد املشتغلون بالنظر ّية التوليد ّية جيمعون عىل اعتبار ّ
خاصة يف املناويل ال ّلسان ّية ال ّثالثة
املركز ّية احلقيق ّية يف الفكر ال ّلساين التوليدي،
ّ
األوىل( .)7فقد اعترب تشومسكي يف هذه املرحلة من نظر ّيته ّ
أن املتحكّم يف تفسري كيف ّية
اشتغال الظاهرة ال ّلغو ّية هو الرتكيب .وقد أسند إليه دور التوليد احلقيقي لألبنية
ال ّلغو ّية يف خمتلف املستويات .يقول ستيفان روبار متحدّ ثا عن تشومسكي“ :ولكنّه
للمكون الرتكيبي أيضا دورا ّأول ّيا يف اإلنتاج .وبالفعل ،األبنية الرتكيب ّية هي
جيعل
ّ
أن اختيار الكلامت جيري داخل الرتكيب ّ
التي تو ّلد امللفوظات؛ أي ّ
املكون
الذي يعترب ّ
التوليدي الوحيد”( .)8لذلك كان الرتكيب ،بوصفه مكونا قابال للوصف والتحليل
من وجهة نظر حمددة للعلم ،اخليط الناظم لعمل ّيتي اإلنتاج والتق ّبل ال ّلغو ّيني يف هذه
للمكون الرتكيبي مل يدعمها الواقع ال ّلغوي بصفة مطلقة،
املرحلة .هذه األولو ّية
ّ
األول للجمل املقبولة نحو ّيا وللجمل غري املقبولة
خاصة يف توليد املنوال ّ
يظهر ذلك ّ
كذلك .وقد دفع ذلك بتشومسكي إىل إدخال املستوى الداليل يف اجلهاز النظري
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املكون الداليل يف البنية العميقة؛
التوليدي ل ّلغة عىل مرحلتني :أدخل يف منواله الثاين ّ
حسن ذلك من دور
ثم أحلق املكون الداليل بالبنية السطحية يف املنوال الثالث .ولئن ّ
ّ
متسك
ّ
املكون الدّ اليل ،إالّ أنه بقي ضعيفا يف هذه املرحلة .ويعود ذلك يف تقديرنا إىل ّ
تشومسكي بشكلنة (شكلية) الدراسة ال ّلسانية ،وحرصها يف إطار ما يمكن ضبطه
املكون الداليل من
من الظواهر ال ّلغو ّية ودراسته دراسة علم ّية رياض ّية مقنّنة .وليس ّ
هذا الصنف باعتبار ّ
أن الداللة وما تتحقق به من املعاين يغلب جانب التأويل فيها؛
فهي بالتايل ليست مما يمكن ضبطه باآلليات املعروفة يف الدراسة اللسان ّية.
تغريت منزلة الرتكيب يف النظر ّية التوليدية بصفة ملموسة يف املنوال األدنوي
ا ّلذي تشكّلت مالحمه األوىل مع نظر ّية التحكّم والربط كام ظهرت يف حمارضات
تشومسكي 1981 Lectures on government and binding؛ فقد حظي
مهم فأصبح صاحب السلطة
الفعل يف هذه النظرية باعتباره ّ
مكونا معجميا بدور ّ
احلقيقية يف توزيع األدوار الدالل ّية يف األبنية الرتكيب ّية يف ما يعرف بنظر ّية “س
تطورت
املسقطة” .ويف عالقة هبذه األمهية التي حظي هبا الرأس املعجمي الفعيل ّ
مكانة املستوى املعجمي يف النظر ّية ال ّلسان ّية التوليدية .وأصبح مفهوم اإلسقاط
جمرد من السامت الداللية املختزنة يف
املعجمي هو اآلل ّية املفسرّ ة لالنتقال ممّا هو ّ
الفعل إىل ما هو متح ّقق يف األبنية املنجزة .وكان ذلك بمثابة بداية حقيق ّية لرتاجع
دور الرتكيب باملعنى املتعارف عليه يف اللسانيات احلديثة( .)9فقد أصبحت املقاييس
واختص الفعل بدور التوليد
 paramètresمن مضامني املستوى املعجمي.
ّ
لألبنية ال ّلغو ّية يف خمتلف مستوياهتا بـاملفهوم الريايض لإلسقاط املعجمي .وأصبح
الفعل العنرص املعجمي الرئييس ،باعتباره الوحدة ال ّلغو ّية رأس البنية الرتكيب ّية،
احلقيقي يف تنظيم البنية العميقة وما يتّصل هبا من أدوار دالل ّية .وهذا
واملتحكم
ّ
يعني ّ
أن خصائص الفعل املعجم ّية الدالل ّية هي التي تتحكّم يف ضبط املحالت
تكون البنية الرتكيب ّية .فالفعل اللاّ زم ال يتط ّلب إالّ حم ّ
ال تركيب ّيا واحدا هو
التي ّ
ّ
املكون االسمي ا ّلذي يقوم بدور الفاعل النحوي يف البنية الرتكيب ّية ،يف
حمل
ّ
حني ّ
أن الفعل املتعدّ ي يطلب رضورة حمالت تركيب ّية أخرى إضافة إىل الفاعل
املتمامت التي ينفتح عليها احلدث الفعيل .وليست الوحدات املعجمية التي
وهي ّ
يطلبها الالزم من األفعال أو املتعدي مقبولة إال بمقتىض ما متليه السامت املعجمية
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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ّ
“حيتل
املسجلة يف الفعل .ويف هذا السياق يقول حممد صالح الدين الرشيف:
اإلسقاط املعجمي دورا أساس ّيا يف انتظام األبنية يف خمتلف املستويات التمثيل ّية،
إذ ينطلق من األساس املعجمي وين ّظم البنية العميقة وما فيها من أدوار دالل ّية
ومواضع حدّ ّية” (.)10
تراج ُع دور الرتكيب لصالح املعجم يف تفسري كيف ّية اشتغال األبنية ال ّلغو ّية مل
ُ
يفسرّ يف احلقيقة ّ
كل األشكال الرتكيب ّية يف كل األلسنة .فـصاحب نظر ّية اإلسقاط
املجردة يف الشكل النظري التايل[ :فاعل +فعل
املعجمي قد اختزل البنية الرتكيب ّية
ّ
 +مفعول ] .وهي بنية يربز الفعل فيها املتحكم األوحد يف توزيع األدوار الدالل ّية
يف البنية الرتكيبية ،يف حني أنّه ال يعدو أن يكون عنرص تنفيذ ال يتجاوزها لتفسري
خاص ّية اإلبداع يف ال ّلغة .وهذه اخلاصية إنام هي مما يتميز به املتك ّلم السامع وحده
بوصفه املنشئ احلقيقي ملختلف األبنية ال ّلغو ّية .لذلك قد يكون التصور الذي
اعتمده تشومسكي لتفسري كيفية اشتغال الظواهر اللغوية وأوىل فيه منزلة قوية
للمكون املعجمي الفعيل ضعيف الكفاءة يف تفسري اشتغال ّ
كل األبنية ال ّلغو ّية.
فالبنية الرتكيب ّية للجملة االسمية املحضة التي شكلها [مبتدأ +خرب] ،تلك ا ّلتي ال
دور للفظ فعل يف توزيع حمالهتا الرتكيب ّية وال تعجيمها كام يف “هذا زيد” أو “voici
 ،”Paulقد ال جتد تفسريا لبنيتها يف نظرية اإلسقاط املعجمي.
عىل هذا األساس يمكننا اعتبار ما قدّ مه تشومسكي يف نظر ّية اإلسقاط املعجمي
– برغم تقوية جانب الداللة املعجمية املجردة فيه عىل حساب الرتكيب -أقرب
إىل النحو اخلاص منه إىل اخلصائص العامة لأللسنة البرشية .ذلك ّ
أن ما قدّ مه
من تصور لتفسري كيف ّية اشتغال النظام ال ّلغوي ،التتجاوز كفاءته التفسريية
اخلصائص الرتكيبية املتحكمة يف ال ّلسان اإلنجليزي .وقد عدّ ذلك من مواطن
الضعف يف نظرية اإلسقاط املعجمي .ولعل ذلك كان من األسباب التي دعت
اللسانيني إىل البحث عن حلول تقوى عىل تفسري ما مل تفرسه نظرية اإلسقاط.
ويمكن أن نعترب أن ظهور اتجّ اهات جديدة منها الداللة التوليد ّية واالتجّ اه
العرفاين يندرج يف هذا اإلطار .فقد سعى هذا األخري إىل ربط علم ال ّلغة بالعلوم
العرفان ّية (اإلدراكية) األخرى وربط الصلة بني ال ّلسانيات يف وجهها النظامي
ووجهها العرفاين بمختلف جت ّلياته.
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إعادة النظر في مبدإ «اكتفاء ال ّلغة بذاتها» وفتح نظام اللغة على الفضاء

العرفاني.

نستعمل «اكتفاء اللغة بذاهتا» فيام يصطلح عليه بعض الباحثني بـ»املحايثة»
ترمجة للمصطلح األعجمي  .immanenceوقد دعت احلاجة إىل الوقوف عىل هذا
املفهوم ألنه من النقاط التي ناهضت فيها العرفانية (اإلدراكية) ما قبلها من تفكري
لساين مناهضة تامة .أرسى دي سوسري أركان هذا املفهوم اللساين يف دروسه .وكان
جيل يف لسانيات القرن العرشين ألسباب ال يتسع جمال البحث لعرضها.
له تأثري ّ
ولعله حيسن أن نشري إىل أن “اكتفاء اللغة بذاهتا” مبدأ منهجي ُيطلب بمقتضاه أن
تكون الدراسة اللغوية مقصورة عىل معاجلة الظواهر اللغوية مستق ّلة عن رضوب
التفسري املستمدّ ة من خارج اللغة ومن علوم أخرى غري علم اللغة .والقول هبذا املبدإ
مهها ما خالط املسائل اللغوية من مفاهيم فلسفية ذهنية
يرجع إىل أسباب تارخيية؛ أ ّ
يف ّ
جل األنحاء التقليدية؛ وما شاب الدراسات اللغوية يف القرن التاسع عرش من
وجوه تفسري ربطت بني اللغة وعلوم األحياء ،فقرصت موضوع اللغة عىل الظاهر
املحسوس .فمفهوم االستقالل  autonomieإنام يعني  -يف ظننا -التخ ّلص ممّا هو
خارج اللغة  ،extra-linguistiqueإ ّما باعتباره ذهنيا فلسفيا ماورائيا غري خاضع
ملقاييس الدقة العلمية السائدة ،وإ ّما باعتباره خمالفا ملا تشرتطه حقيقة العلم من طلب
للثوابت إذا كان من املوجودات الراجعة إىل الواقع املحسوس .وقد ن ّبه املفكرون
املحققون إىل ّ
أن حكم احلواس وتقدرهيا للوقائع فيه نسبة كبرية من اخلطإ .فالرتكيز
يف هذا املبدإ املنهجي كان مداره ضبط حدود ما يعالج يف الدراسة اللغوية ،وذلك
املجرد الذهني من
بنبذ جمالني اثنني ال ينتمي املوجود فيهام إىل جمال اللسانيات:
ّ
ناحية بسبب ماورائيته ،والواقعي املحسوس بسبب ما يشوبه من متغريات من ناحية
أخرى .ويبدو لنا أن هتميش لسانيات القرن العرشين  -بام فيها اللسانيات التوليدية
يف تصور تشومسكي  -للمسائل الداللية وقضايا املعنى ،يرجع إىل هيمنة هذا املبدإ.
جمرد مقويل
فام نعبرّ عنه بلفظ «املعنى» يف االستعامل الواسع للكلمة ،فيه جانب ذهني ّ
نصطلح عليه يف هذا البحث بــ«الداللة»  significationوفيه جانب متح ّقق يف
نمحض له مصطلح “ املعنى” .sens
مستويات خمتلفة من التشكل ،نحاول أن ّ
مِ
العال عادة  -مهام كان موضوع علمه -إىل جتريد املعطيات ممّا يمكن أن
يسعى
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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يؤثر يف نتائج دراستها وهو ليس من حقيقتها ،عسىاه يصل إىل درجة قصوى من الد ّقة
واحلرف ّية العلم ّيةّ .
ولعل ذلك ممكن التحقيق يف بعض العلوم التي تعترب يف بعض
التصنيفات من العلوم الصحيحة ،كالرياضيات والفيزياء وغريمها؛ وقد حاول علامء
ا ّللغة ذلك متأ ّثرين بالعلوم الرياض ّية رغبة منهم يف ضامن الد ّقة ،فاستبدلوا «املالحظة
االستقرائ ّية باالفرتاض االستداليل»( .)11وسعت خمتلف املدارس ال ّلسان ّية ،من بنيو ّية
وتوزيع ّية ووظيف ّية وتوليد ّية ،جاهدة إىل ختليص ال ّلغة من شوائب العامل اخلارجي
جمردة مفصولة عن معطيات الواقع .لذلك نظرت
واختزال معطياهتا يف أشكال ّ
تلك االجتاهات واملدارس إىل األلسنة البرشية عىل أنهّ ا أنظمة من القوانني املعزولة
عن واقع ال ّلغة ذاته؛ ومل ينظر إليها بوصفها معطى متح ّققا خاضعا لظروف التحقق
ترسب الواقع املنجز إىل النظر ّية ال ّلغو ّية .يظهر ذلك مثال مع
ومالبساته؛ وبرغم ذلك ّ
تشومسكي يف استعامله ملا سماّ ه بحدس املتك ّلم /السامع املثايل .من هنا يبدو ّ
أن ال ّلغة
ظاهرة غري مستق ّلة متاما بذاهتا ،خالفا ملا سعت إىل تأكيده عديد املذاهب ال ّلسان ّية
واحلقيقي يف
التزاما منها باملبدإ السوسريي« :وإنّام يتم ّثل موضوع ال ّلسانيات الوحيد
ّ
ال ّلسان مقصودا لذاته ومن أجل ذاته»(.)12
يبدو لنا ّ
أن االتجّ اهات ال ّلسان ّية ا ّلتي سعت لفصل الدراسة اللغوية عن الواقع
جمردة قوامها نظام من القوانني الصوت ّية والرصفية
وحاولت حرصها يف أبنية شكل ّية ّ
والرتكيب ّية ،بدرجة أساسية ،والداللية بدرجة ثانوية ،اتّسمت بضعف كفاءهتا
يف تفسري الوقائع ال ّلغو ّية .فهاجس ختليص ال ّلغة من شوائب االستعامل من أجل
ضامن الد ّقة ،وإمكان القبض عىل الظواهر ال ّلغو ّية الثابتة وتنزيلها يف قوالب
شكل ّية مضبوطة حتّى تتّسم الدراسة اللغو ّية بالصرّ امة العلم ّية ،قد يطمس حقيقة
الكيانات ال ّلغوية الضاربة بطبيعتها يف مالبسات إنتاج الكالم .ويبدو لنا أن تدارك
تشومسكي هذا األمر بتقوية منواالته بإحلاق املكون الداليل بالبنية العميقة ثم بالبنية
السطحية مل ّ
حيل املشكل متاما برغم ما ح ّققه من نتائج عىل مستوى التمييز بني املقبول
والالحن من اجلمل .فوصف ال ّلغة من الدّ اخل باعتبارها ظاهرة منغلقة عىل نفسها
مل يسعف ال ّلسان ّيني ،الذين اعتقدوا أن هذا التميش سليم ،بالنتّائج املجدية لتفسري
كيف ّية اشتغال كل وجوه نظام ال ّلغة .ذلك أن اللغة أوسع من أن ختتزل يف أشكال
ومعادالت .ولعل يف اقتناع غريهم ممن خالفهم برضورة اعتامد اجلانب املرجعي
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واعتباره مما ينبغي أن تتناوله الدراسة اللغوية ،ما يؤكد ّ
أن اللغة ليست فقط القوانني
تدرك حقيقتها
النحوية املتحكمة يف مستويات التحليل املعروفة؛ بل إن القوانني ال َ
إال باعتامد معارف وثيقة الصلة باملتكلم السامع وبمالبسات اخلطاب .ذلك أنه قد
ّ
يتعذر أن يفسرّ بالرتكيب وحده اختالف متكلمني اثنني يف التعبري عن املعطى نفسه
بملفوظني خمتلفني .ويمكن أن نم ّثل لذلك بأستاذ يسأل طلبته وصف وقع النجاح
يف نفوسهم .واألكيد أنه سيحصل عىل صور متعددة خمتلفة من الرتاكيب .قد خيتار
البعض تراكيب اسم ّية وقد خيتار البعض اآلخر تراكيب فعل ّية .وقد يكتفي البعض
بمجرد وصف اإلحساس بمفردة ،كام قد يسعى آخرون لتعديد األوصاف .ويف ّ
كل
ّ
املجسدة يف العامل اخلارجي يف وصفه لفرحته:
هذا قد يستعمل الطالب أشياء الكون
ّ
مثال املزمار أو الطبل أو البيانو ،كام يمكن أن يستعمل صورا ذات إحاالت جمازية
نحو قوله:

 .1أكاد من الفرح أطير .

ومعلوم أنّه العالقة للطالب بحقيقة الطريان؛ ولكنّه أخرج الفعل «طار» من
داللته املعجم ّية احلقيق ّية إىل املجاز وهذا ال وجود له يف عامل األشياء املعطى ،وإنّام
املكون؛ بل كيف يمكن للرتكيب مكتفيا بذاته ومعزوال عن
وجوده يف عامل األشياء ّ
معطيات أخرى أن يفرس قول متلفظ واحد:

أحب الموسيقى  /الموسيقى تحلو لي
.2
ّ

مرة
حيث عرب عن التجربة نفسها تقريبا؛ لكن الرتكيب جعل املتكلم فاعال ّ
يكوهنا اإلنسان بألفاظ تعكس صورا خمتلفة.
مرة ثانية .فالتجربة املعيشة ّ
ومفعوال به ّ
ويرتبط ذلك بام يوجد يف األذهان من قدرة عىل التخييل ،ونقدّ ر أنّه يرجع إىل ما يميز
ملكة اللغة من طاقة إبداعية .فام كان جمردا يف الذهن ،هو من باب الداللة اللغوية،
وما حت ّقق باللفظ قوله إنام ينتمي إىل املعاين املتفاعلة مع األغراض املقصودة يف الواقع
املعيش.
املكون ال تنحرص أجزاؤه املكونة يف املنجز املادي املعرب عنه
إن عامل األشياء
ّ
تتحرك تردديا بني الذهن
باللسان ،وإنام يتجاوز ذلك ليشمل قدرات عرفان ّية كامنة ّ
والفكر .الذهن بوصفة استعدادا فطر ّيا هو فضاء املجردات ،والفكر بام هو امتداد
للذهن باعتباره جماال للمنتج بالتجربة متولدا عن الذهن« :أ ّما نحن فيكفينا هذا
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

التّالزم بني ال ّلغة والفكر دليال عىل ّ
تعذر استقالل الظاهرة ال ّلغو ّية عن كيان هو
منها .هذا الكيان هو الذهن أو الفكر .وال فرق بينهام يف تقديرنا سوى ّ
أن الذهن أكثر
القوة الفطر ّية ،يف حني ّ
ّ
أن الفكر هو ما يتح ّقق
جتريدا من الفكر.
فكأن الذهن هو ّ
منها باخلربة والتجربة»( .)13ونعترب ّ
أن هذا املتح ّقق بالتجربة إنام هو خمتلف املعارف
اإلنسان ّية احلاصلة يف العلوم الصحيحة والعلوم اإلنسان ّية املكونة للحضارة البرشية،
بام فيها من ثقافات جمتمعية متعددة .وبذلك نميل إىل االعتقاد أن اللغة ال تنفك عن
املتصورات الذهنية باعتبارها منطلق عملية التفكري؛ بعضها يتحقق باأللفاظ ويبقى
البعض اآلخر موجودا بالقوة بحسب ما تدعو إليه أغراض املتكلم.
يعني مبدأ اكتفاء اللغة بذاهتا ضمنيا إخراج الدراسات اللغوية من التبعية
ملجاالت معرفية أخرى كالعلوم الطبيعية والفلسفة وغريمها .وهي حماوالت ظهرت
عند بعض لسانيي القرن التاسع عرش ،وتأكدت بعد ذلك« :دعا هؤالء إىل الفصل بني
تقرر عند الباحثني طيلة ألف ّيتني
مقوالت الفكر واملشاغل ال ّلغو ّية رافضني بذلك ما ّ
تقريبا من ّ
ّ
وكأن ال ّلغة جمال مغلق عىل ذاته ال يتفاعل
أن ال ّلغة مرآة عاكسة للفكر»(.)14
مع املعارف األخرى بمختلف جماالهتا .لكن ال ّلغة يف جوهرها نظام به توصف
املعارف األخرى وتتداول بني املتكلمني؛ بل هي آلة اإلنسان ووسيلته العرفان ّية
مكونات الكون املحيط به وتقطيعها.
(اإلدراكية) الوحيدة ا ّلتي متكّنه من مت ّثل ّ
فبها يمكن له إدراكها وتوظيفها للتعبري عماّ يمكن مت ّثله من العامل اخلارجي .ولئن
ذهب تشومسكي إىل اعتبار اللغة ملكة عرفانية فإنه ربط ذلك برشط استقالهلا عن
القدرات العرفانية (اإلدراكية) األخرى التي يتمتع هبا اإلنسان معتربا أن تلك امللكة
املستقلة هي املوضوع األوحد للدراسة اللسانية( .)15ويبدو لنا أن يف ذلك بعض
احلرص عىل التمسك باإلرث السوسريي ،وفيه أيضا جانب من التطور يف النظر إىل
الدراسة اللغوية.
نعتقد ّ
أن اعتبار تشومسكي القدرة ال ّلسان ّية ملكة عرفان ّية رأي حيمل بذرة
جديدة .فبقدر ما واصل السري عىل نسق ال ّلسانني قبله يف فصلهم مقوالت ال ّلغة عن
توجه جديد يظهر يف اعتباره امللكة ال ّلغو ّية
أسس لبداية ّ
مقوالت العلوم األخرىّ ،
عضوا ذهن ّيا  .un organe mentalلقد ّنزل تشومسكي ال ّلغة بني العضو ّية
اجلسامن ّية امللموسة ّ
والذهني غري امللموس ،وهي خاصية يتميز هبا اإلنسان عن سائر
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املخلوقات املوجودة يف الكون من حيث إدراك املوجودات والعبارة عنها .ويف ذلك
اعرتاف ّ
بأن ال ّلغة خاص ّية برش ّية بامتياز .ومن هذا املأتى يمكن لنا أن نذهب إىل أن
اللغة ال تنفصل عن الفكر بل يذهب صاحب النظر ّية التوليد ّية إىل ّ
أن “ال ّلغة ال
وجود هلا خارج مت ّثالهتا الذهن ّية”( .)16ونحن نعترب هذه التم ّثالت الذهن ّية ال تعدو
يرصح تشومسكي بذلك .ويقوى هذا
أن تكون وجها من وجوه الفكر ،وإن مل ّ
التوجهات ال ّلسان ّية التي تشكّلت مالحمها
الطرح عندنا إذا ما أخذنا بعني االعتبار
ّ
التوليدي؛ ونقصد حتديدا األنحاء العرفانية
انطالقا من انتقاد جوانب من التفكري
ّ
(اإلدراكية) .فتلك فيام نظ ّن تعدّ تطويرا ملا مل يتبلور عند تشومسكي.
املتصور ّ
املجرد وصوره
الذهني
عىل هذا األساس ،ال يمكن الفصل بني
ّ
ّ
املكون التوليدي للمنجز .وال ّلغة جمال تتفاعل فيه األبنية
فاملجرد هو
املتحققة.
ّ
ّ
يقوي
املجردة واألبنية املنجزة بمختلف أشكال حت ّققها يف العامل اخلارجي؛ وهذا ممّا ّ
ّ
تتنزل يف حميطها الطبيعي ،وال تنفصل
القدرة التفسري ّية للدراسات ال ّلغو ّية .وال ّلغة ّ
عنه إال يف مستوى اختزال ذلك الواقع يف وقائع شكل ّية قصد دراستها دراسة حتليل ّية
املجرد
تفسري ّية؛ أي من جهة تناول إبستمولوج ّية .ويتالزم بذلك الوجه الذهني
ّ
األول مشرتكا عا ّما بني البرش ،وباعتبار الثاين من
و الوجه النظامي ل ّلغة ،بوصف ّ
خصائص كل لسان .ويمكن أن نسوق بعض األمثلة التوضيحية ملزيد البيان:
املجردات الذهنية التي يفرتض أن تشرتك املجموعات
فاملقوالت الداللية من جمال ّ
البرشية يف القول هبا ،كمقولة الطري التي تتحقق باللفظ يف تسمية كل طائر يف كل
لسان .أما اختالف املجموعات يف إرجاع النعامة أو اخلفاش إىل هذه املقولة ،فهو من
باب التنوع الثقايف  ...واحلركة  mouvementمقولة نزعم أهنا برشية جمردة تتحقق
بام يتصوره الفكر من أفعال تعبرّ عنها اللغة بالتقدم والتأخر والصعود والنزول
وما جرى جمرى ذلك .أما اعتبار استعامل احلافلة للتنقل حركة من قبيل الركوب
ٍ
ّ
“أخذ” عند
االستقالل”استقل احلافلة” ،وحركة
عند العرب “ركب احلافلة” ،أو
الناطقني بالفرنسية “ ،”prendre le busوباإلنجليزية “ ،”to take the busفإنه
من وجوه االختالف الثقايف الراجع إىل اختالف نظرة كل مجاعة لغوية إىل جتربة
مثل”ركوب احلافلة”؛ فجامعة ترى يف هذه العملية ركوبا أوامتطا ًء أو استقالال،
وترى فيها أخرى ْ
“أخذ ًا” .ونحسب أن مقوالت النحو األكثر جتريدا يفرتض أن
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

تكون من املشرتك العام بني أنحاء األلسنة الطبيعية باعتبارها من املوروث اجليني عند
جرده الذهن البرشي من حتققات امللكة الطبيعية
اإلنسان ،كام يرى البعض ،أو ممّا ّ
املخصوص هبا اإلنسان ،كام يرى البعض اآلخر .فاحلدث واحلادث عند حممد صالح
الدين الرشيف  ،2002واالسمية عند عاشور  2004وكليرب Kleiber G 1994
 ،والوصفية عند بن محودة  ،2003إنام جتري عىل هذا النحو؛ فهي مقوالت داللية
وجهها يف تاريخ إنشاء كل نحو
تتحقق بصور ختتلف من نحو إىل آخر بحسب ما ّ
وتطور تفكري نحاته من مؤثرات؛ بل إن الواحدة منها قد ختتلف صورها اللفظية
يف نحو اللسان الواحد بحسب خصائص كل لسان ،كتحقق اإلسناد يف نظام العربية
بصورتيه األساسيتني االسمية والفعلية.
يبدو أن منزلة الداللة قد تطورت عند تشومسكي من منوال تركيبي حمض إىل
منوال تركيبي داليل يف بنيته العميقة فقط ،ثم يف منوال تركيبي داليل يف بنيتيه السطحية
والعميقة؛ ومن نظرية يتحكم فيها الرتكيب بصفة مركزية إىل نظرية تقوى فيها السامت
املعجمية التي يف الفعل لتنازع الرتكيب يف التحكم .لكن التزام تشومسكي بمبدإ
استقاللية الدراسة اللغوية حال بينه وبني تنزيل الداللة املنزلة القوية التي تستحقها
باعتبار أن املعاين املعرب عنها باأللفاظ إنام هي رضوب من التشكيل لتصورات حتدث
يف األذهان أوال ،وهو أمر حيتاج إىل ما مل يسمح تشومسكي باعتامده؛ وهو أن تنفتح
الدراسة اللسانية عىل علوم أخرى لتستمد منها بعض أدوات العمل .برغم ذلك
مهد الطريق هلذا التميش بام ذهب إليه من أن اللغة ملكة
نعتقد أن تشومسكي قد ّ
قابلة للدراسة العلمية باعتبارها عضوا ذهنيا؛ فام يف هذا الرأي يعدّ بداية انفتاح عىل
علم النفس خاصة.
اتساع فضاء االشتغال على الداللة عند العرفانيين(اإلدراكيين)
أهم مقومات الداللة في تفسير الظواهر اللسانية

للتوجه العرفاين قد ّ
نذهب إىل ّ
تعذر عليها فهم
السابقة
ّ
أن املذاهب ال ّلسان ّية ّ
بعض الظواهر ال ّلغو ّية وتفسريهاّ ،
وأن ذلك كان أحد األسباب الرئيس ّية يف تغيرّ
جمرد ظهور تيار لساين جديد،
منزلة الدّ اللة يف الفكر ال ّلساين .فاملسألة ال ختتزل يف ّ
الت ّيار العرفاين ،يبحث عن مكانة يف تاريخ الدراسات ال ّلغو ّية ،بقدر ما هي مسعى
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حقيقي لفهم الظاهرة ال ّلغو ّية والكشف عن أرسارها ّ
وفك ما أهبم عىل السابقني
ّ
منها .وبحكم ّ
املكون الداليل كان ذا حضور باهت يف املقاربات ال ّلسان ّية السابقة
أن ّ
للعرفان ّية ،تغيرّ ت املقاربة وحظيت الداللة بحضور الفت يف الفكر ال ّلساين العرفاين
املقصود منه حتسني كفاءة النظرية اللغوية يف فهم اشتغال اللغة؛ ومن هذا املنطلق
اتّسع فضاء الداللة عند العرفانيني.
نعترب ّ
أن املؤرش األسايس ا ّلذي دفع يف اتجّ اه تغيرّ موقع الداللة يف علم ال ّلغة هو
التوجه
مناهضة مركز ّية الرتكيب/اإلعراب يف عمل ّية اإلنتاج والتق ّبل ال ّلغو ّية .فمع
ّ
العرفاين أصبحت الداللة بام هي عمل ّية ذهن ّية أساس عمل ّية اإلنتاج والتق ّبل يف استعامل
ّ
«فإن الرشخ ا ّلذي أحدثه التوليد ّيون
اللغة .يقول حممد صالح الدين الرشيف:
الدالل ّيون بانفصاهلم عن النّظر ّية املعيار ّية ازداد اتّساعا بظهور نظر ّيات عرفان ّية
الربط بني ال ّلفظ واملعنى ،بل
أخرى ال تقوم عىل مفهوم مركز ّية الرتكيب اإلعرايب يف ّ
التصورات والعمل ّيات ّ
الذهن ّية ،أساس األبنية ال ّلفظ ّية
تقوم عىل اعتبار الدّ اللة ،أو
ّ
التطور
سواء أكانت صوت ّية أو رصف ّية معجم ّية أم كانت إعراب ّية أو تداول ّية»( .)17يظهر
ّ
احلاصل يف مفهوم الداللة عند العرفان ّيني يف مجلة من العنارص اجلديدة التي تتأ ّلف
مقومات هذه العنارص هو مفهوم الصورة الذهن ّية التي هي
منها الداللة .وأبرز ّ
التصورات و
تأسس مفهوم
ّ
ّ
أس األبنية ال ّلفظ ّية ال ّلغو ّية بمختلف مستوياهتا .وقد ّ
العمل ّيات الذهن ّية عند العرفان ّيني بسبب تغيرّ موقع اهتامم دارس ال ّلغة من دراسة
أس علم ال ّلغة إىل البحث يف قوانني
القواعد والقوانني النحو ّية من اعتبار النحو ّ
اشتغال العمل ّيات الذهن ّية ،وباعتبار ما فيها من اشرتاك بني خمتلف جماالت العرفان
ختص ال ّلغة
اإلنساين« .ذلك أنّه ما دامت هذه العمل ّيات الذهن ّية عمل ّيات منتظمة ال ّ
فإن صيغ القواعد مل تعد هلا أمه ّية تذكر ،ولذلك وقعت إزاحتها ّ
وحدها ّ
وحل حم ّلها
التمييز بني جمموعة من العنارص والتم ّثالت من ناحية ،واآلليات الذهن ّية العرفان ّية
(اإلدراكية) التي يستخدمها ّ
والسامع يف معاجلة تلك التم ّثالت من
كل من املتك ّلم ّ
مكونا تكوين ّيا ال ُيبنى فقط من
املكون الداليل ّ
ناحية ثانية»( .)18من هذا املوقع يبدو ّ
تفاعل خمتلف األبنية ال ّلغو ّية فيام بينها ،بل أيضا من معطيات قد تستمدّ من خارج
تصور
ال ّلغة ،أي من جماالت العرفان اإلنساين املختلفة ا ّلتي تسهم ك ّلها يف بناء
ّ
الداللة عند العرفانيينّ .
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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ّ
إن املعنى ،بوصفه اجلانب املتح ّقق من الداللة ،جتاوز عند العرفان ّيني املعنى
املجردة باستقراء االستعامل ،ليصبح عملية
املعجمي واملعنى املتقوم بالسامت الداللية ّ
فكرية تتشكل بمقتضاها صورة من الصور الذهنية .وتسهم يف إنشاء هذه الصورة
جوانب خمتلفة من الوجود اإلنساين منها ال ّثقايف ومنها التارخيي ومنها العلمي  ...فإن
التصوري املختزل ذهن ّي ّا والقادر عىل إعادة إنتاج الواقع
مل يكن لإلنسان هذا البعد
ّ
اخلارجي إنشاء وتق ّبال؛ مل يتمكّن من التمييز بني أشياء الكون فكريا والتعبري عنها
لغو ّيا« .ولن يتع ّلم املرء مثال التمييز بني األلوان إذا كان ذهنه ال يو ّفر بعدا مفهوم ّيا
يتم ّثل بموجبه ذهن ّيا التمييز بني األلوان .فوجود مثل هذه احلقول املفهوم ّية ،وليست
الفروق الدقيقة بينها ،هو ا ّلذي ينبغي أن يكون حمدّ دا فطر ّيا بواسطة قواعد سالمة
التصور ّية»( .)19وهذا يعني ّ
البنية
يتم ضبطها بوجهني اثنني من زاوية
ّ
أن داللة عبارة ما ّ
املتصور ،وهو مشرتك بني البرش .والوجه
األول هو املضمون الذهني
ّ
عرفان ّية :الوجه ّ
خاصة ّ
بكل فرد عىل حدة ،وتعبرّ عن طريقته يف اختيار ما يراه
الثاين هو قدرة ذاتية ّ
صاحلا للتعبري عن ذلك املضمون الذهني« .أي ّ
أن معنى العبارة يشمل يف اآلن ذاته
ّ
اخلاصة ا ّلتي
الصياغة
ّ
كل املعارف واملعلومات التي يستدعيها مضموهنا ،وكذلك ّ
يفرضها املتك ّلم عىل ذلك املضمون .وهنا يتجلىّ البعد اهلا ّم ا ّلذي تكتسبه عمل ّية
الصياغة والتنظيم ،وا ّلذي يتم ّثل يف القدرات ا ّلتي بحوزة اإلنسان وا ّلتي يمكنه
ّ
بفضلها إبراز جانب واحد من جوانب القاعدة الدّ الل ّية أو وجه واحد يم ّثل قيمة
العبارة ومعناها»(ّ .)20
إن مفهوم الصورة figureكام حتدث يف ختييل املتكلم أو الوجه
أهم اآلليات املتحكّمة يف مستوى التنظيم ال ّلغوي .فقد تشرتك مجلة
 profileهو من ّ
خاصة
املعجامت يف نفس القاعدة الدالل ّية  .base/ basisلك ّن كلاّ منها له صورة ّ
من ّ
به هي وجه من وجوه تلك القاعدة .فمجموع العبارات التالية :خنرص ،بنرص،
س ّبابة ،إهبام -عىل سبيل املثالّ -
تدل ك ّلها عىل قاعدة معنو ّية واحدة هي “اليد”؛ لك ّن
ّ
كل لفظ منها هو وجه معجمي داليل خاص ومتم ّيز عن غريه من بق ّية وجوه القاعدة

املكونات الرتكيب ّية يف بنية اجلملة“ .ويسمح
الدالل ّية “اليد”.
وبالتصور نفسه تتاميز ّ
ّ
مكونات املركّبات النحو ّية من حيث منزلة ّ
كل منها
كذلك مفهوم الوجه بالتمييز بني ّ
املؤسسة للرتكيب .فمن بني الذوات املشاركة يف عالقة ما هناك طرفان
يف العالقة ّ
األول هو الوحدة األكثر بروزا ،وهو وجه العالقة la figure
بارزان أكثر من غريمهاّ .
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 ،de la relationوكثريا ما يقوم الفاعل هبذا الدور يف اجلملة الفعل ّية واملبتدأ يف
اجلملة االسم ّية”()21؛ والثاين هو األقل بروزا يف البنية الرتكيبية الداللية كالنعت
بالنسبة إىل املنعوت واملضاف إليه بالنسبة إىل املضاف  ...لكن ينبغي التنبيه إىل أنه
ليس كل مضاف يف تركيب اإلضافة هو األكثر بروزا يف املطلق .فرتكيب اإلضافة يف
مثل قولنا :جاء ّ
كل الطالب .
يتنزل
مسورا – ّ
العنرص البارز فيه هو املضاف إليه ألن املضاف هنا – باعتباره ّ
منزلة الصفة املؤكدة لتامم اجلمع .وهكذا ّ
فإن مفهوم الربوز  saillanceليس أمرا
موكوال للرتكيب فقط ،وإنام تتحكم يف حتديده البنية الرتكيبية الداللية املستعملة
للتعبري عن مقصد املتكلم .فاألبنية الرتكيب ّية مرتبطة بقدرة املتك ّلم عىل اختيار شكل
عباري يضمن حت ّقق املضامني الدالل ّية املقصودة .لذلك تبدو الداللة العرفان ّية
تصور ّية ذهن ّية كامنة يف األذهان تتح ّقق يف
(اإلدراكية) قدرة ذهن ّية أو عمل ّيات
ّ
األنظمة ال ّلغو ّية .ولك ّن املتحكّم يف ضبط معاملها ليس بالضرّ ورة لغو ّيا فحسب،
وإنّام هو مزيج من املعارف اإلنسان ّية التي يستقي منها املتك ّلم املعنى الداليل لعبارة
ما .وختضع عمل ّية التق ّبل أيضا إىل هذه التم ّثالت الذهن ّية التي ترتجم مت ّثل الفرد
املتلقي للمقصد املتضمن يف العبارة املوجهة إليه ليتفاعل معها“ :لفهم األفكار املعبرّ
عنها يف اجلملة ،نحن يف حاجة ملعرفة الرسم التمثييل للبناء .وهذا يستلزم عىل سبيل
املثال ّ
التصوري
أن املرتجم ال يرتجم اجلملة كام تظهر شكل ّيا ،لكن باعتامد حمتواها
ّ
ّ
بكل تأكيد”( .)22فالصورة الدالل ّية املوجودة يف األذهان اختزال لتفاعالت متعدّ دة
األبعاد مرجعيتها جماالت معرف ّية خمتلفة؛ وهي متولدة أيضا من خمتلف املستويات
ال ّلغو ّية ،لذلك هي صورة تكوين ّية باألساسّ :
املكونة للملفوظ
«إن خمتلف العنارص ّ
(الوحدات النحو ّية واملعجم ّية واألبنية الرتكيب ّية) تشارك بإسهاماهتا يف املعنى
املتحصل عليه ،بدمج التمثيالت اخلطاط ّية املالبسة ّ
لكل منها؛ هذا التوحيد
الشامل
ّ
يمكن أن يكون وف ّيا متاما ومسامهة ّ
التعرف عليها بسهولة يف صلب
كل عنرص يمكن ّ
التمثيل اإلمجايل» (.)23
كمقوم أسايس
من خالل مفهوم التمثيل أو الصورة الذي اعتمده العرفان ّيون
ّ
طور هبا هذا االجتاه الدراسات ال ّلغو ّية
لعلم الداللة ،نتبينّ أمه ّية اإلضافة التي ّ
احلديثة .يظهر ذلك يف متييز العرفان ّيني بني مفهوم الداللة من ناحية واملعنى من
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ناحية ثانية .فهذا األخري إنام هو اجلزء املتح ّقق الذي يمثل أحد االمتدادات املمكنة
للداللة أ ّيا كانت مستوياته املنجزة .و تتّخذ الداللة معاين عبارية ذات أشكال تركيب ّية
أو معجم ّية  ...ذات صالت بمعارف متعددة األبعاد :نفس ّية أو اجتامعية ثقافية أو
تارخي ّية ،وهذه ك ّلها جوانب تسهم يف إنشاء املعنى ال ّلساين وحسن تق ّبله.
بذلك يمكن أن نقول إن الداللة قد خت ّلصت عند العرفانية (اإلدراكية) من
التصور الضيق االختزايل الذي حيرصها يف ما هو لغوي حمض لتصبح جماال ينترش
يف الفضائني املجرد واملتحقق من اللغة ،غري مقترصة عىل مضامني الوحدات
موسعة إىل املجاالت غري اللغوية التي تتفاعل معها
اللغوية يف نظاميتها وإنام َّ
إنتاجا وتقبال.
التركيب صنف من الوحدات الرمزية الرابطة بين قطبي الداللة والصوت

يصعب حتديد مفهوم الرتكيب عند العرفان ّيني ألنّنا ال نكاد نجد تعريفا واضحا هلذا
ننزل املسألة يف إطارها العام ونتت ّبع دقائقها املفهوم ّية
املفهوم باملاهية .لكن يمكننا أن ّ
تصورهم للنّحو عا ّمة ،ومن خالل
تصور العرفانيني للرتكيب يف إطار ّ
إذا حاولنا فهم ّ
أمثلة مما تناولوه من املسائل التي هلا صلة بالرتكيب ،وإن كان يصعب أن تعدّ من قبيل
املتمحض للرتكيب .يرجع ذلك إىل ّ
أن العرفانيني أقاموا تصورهم للنحو عىل خمالفة
ّ
بالتصور
خاصة يف مراحله األوىل
ّ
تصوره التوليدي املرتبط ّ
ما قدّ مه تشومسكي يف ّ
الفيزيائي الريايض ا ّلذي وصفه حممد صالح الدين الرشيف بالقريب من»مفهوم
الذكاء االصطناعي»( .)24وعىل خالف ذلك ارتبطت داللة النحو يف االتجّ اه العرفاين
التصور ّيةّ .
“كل األصناف ال ّلسان ّية املكونة (بام يف ذلك
سمي بالعمل ّيات الذهن ّية
ّ
بام ّ
النحو ّية) إنام هي عمل ّيات معاجلة للتمثيالت”( .)25ويبدو لنا ّ
تصور العرفانيني
أن ّ
بتصورهم لعلم ال ّلغة عا ّمة .فقد ارتبط هذا العلم عندهم
للنحو مرتبط هو اآلخر
ّ
بنظم عرفان ّية عا ّمة“ :األنحاء العرفان ّية متدّ نا بأسس جديدة إلنشاء منوال ملعاجلة
ال ّلغة يرتكز عىل آليات دينامك ّية ألشكال التمثيالت .وهذه يمكن هلا ،ولو يف جزء
منها ،أن ترتبط بآليات عرفان ّية أوسع منها”( .)26نرجح بناء عىل ذلك أنه مل ينظر إىل
الرتكيب عند العرفانيينّ بمعزل عن الداللة من ناحية واملعنى من ناحية أخرى .ذلك
أن مهمة اللسانيات عند العرفانيني تتمثل يف شكلنة (شكلية) التصورات الذهنية
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املولدة ملختلف الصور اللفظية املعربة عن جتارب املتكلم يف إدراكه للكون ،وما
الرتكيب يف هناية األمر إال إمكان من إمكانات التعبري التي توفرها اللغة لإلنسان يف
هذا املجال .فالنشاط اللغوي من وجهة نظر عرفانية « ُينظر إليه عىل أنه نشاط خالّق
التصورات؛ وتكون قيمة الوحدات اللسانية فيه موضع
وديناميكي ،بمقتضاه تُبنى
ّ
إعادة بناء وتعديل دائمني»( .)27لذلك ناهض العرفان ّيون مركز ّية الرتكيب واعتباره
ّ
فكأن موضوع الدراسة يف اللسانيات العرفانية (اإلدراكية)مل يعد
متحكام يف املعنى.
النظر يف األشكال اللغوية ،وما يميز بعضها عن بعض؛ فتلك أشكال متغرية من
متلق إىل آخر ،وحتى عند املنتج املتلقي الواحد .وإنام توجه العرفانيون
متكلم منتج ّ
إىل معاجلة األشكال الداللية القابلة للتجريد يف أصناف من التصورات الذهنية التي
قد حتقق البعد الكيل يف الدراسة اللغوية ،باعتبار الذهن عضوا يشرتك البرش يف التمتع
بخصائصه .فإذا كان الرتكيب نظرا يف العالقات بني الكلم يف الكالم أصبح النظر
فيه ثانويا ،حمدودا بالقدر الذي يمكن للبنية الرتكيبية أن تكون قرينة عىل جانب من
جوانب الصورة الذهنية ،أو أداة ملراقبة فرضية من الفرضيات املتصلة بالتصورات.
متكّن القيمة املركزية للداللة عند العرفانيني من «النّظر للنّحو ال باعتباره
جمموعة من اآلليات التي تسمح بإنتاج تراكيب سليمة des structures
 ، grammaticalesوإنّام عىل أنّه قائمة من األبنية االصطالح ّية التي تسمح
جمرد دراسة للعالقات التي
بتصنيف املعاين والدّ الالت ،وبذلك سيصبح النّحو ّ
املكون
تربط بني متتاليات صوت ّية ودالالت”( .)28وهكذا يفقد الرتكيب منزلة
ّ
املركزي يف اجلهاز الواصف ل ّلغة ،بحكم ّ
أن ال ّلغة «عند العرفان ّيني ،وعند
التوليدي
ّ
ّ
رونالد النقاكري (( R. Langackerبصفة
خاصة ،مسرتسل (( continuumمن
ّ
الرمز ّيةّ .
وكل الوحدات ال ّلغو ّية ،ما كان منها معجم ّيا أو رصف ّيا أو تركيب ّيا،
األبنية ّ
وحدات رمز ّية تربط بني قطب داليل وقطب فونولوجي ،وال يمكن الفصل بني
التوجه أصبحت الرتكيبية عبارة عن االشتغال
خمتلف مستوياهتا”( .)29وهبذا
ّ
بظواهر ال تنفصل عن بق ّية الظواهر ال ّلغو ّية األخرى ألنهّ ا تسهم جمتمعة يف بناء
املعنى وتشكّله .وحيرضنا للتعبري عن هذا الدور مفهوم االسرتسال يف تفاعل
املقوالت ال ّلغو ّية فيام بينها ،وذلك عىل نحو ما نراه يف اسرتسال األلوان وتفاعلها
يف رسم «قوس قزح» .فنتبينّ معنى االسرتسال يف الرتكيب من خالل عالقة
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مقولة االسم بمقولة الفعلُ .يم َّثل لذلك بـمنوال «لعبة الكريات اخلشب ّية» ا ّلذي
يقسم املدركات
تأسس هذا املنوال عىل افرتاض أن اإلنسان ّ
اعتمده النقاكريّ .
املكونات باحلركة داخل
يف الكون قسمني اثنني :األشياء والذوات .وتتم ّيز هذه
ّ
الفضاء والتفاعل فيام بينها بالتأثري والتّأ ّثر .وترتجم عمل ّية التفاعل بالتأثري والتأ ّثر
بني األشياء والذوات عن شحن األشياء والذوات التي هلا طاقة ذاتية لألشياء
والذوات التي هي ساكنة وال طاقة هلا .ومن خالل هذه العمل ّية يصبح الساكن
متحركا ويسهم يف إحداث تفاعالت جديدة« .فالذوات املاد ّية املتفاصلة مت ّثل
ّ
نموذج مقولة االسم ،والتفاعل بينها يم ّثل نموذج مقولة الفعل .ووجود هاتني
املقولتني يف أغلب لغات العامل واملنزلة ا ّلتي حتتالّهنا يف البنية النّحو ّية يتناسبان مع
اعتبار منوال لعبة الكريات اخلشب ّية نموذجا مثال ّيا يقوم عليه الفكر اإلنساين»(.)30
من هنا يبدو دور الوحدات ال ّلغو ّية يف البنية الرتكيب ّية خاضعا لطاقة الشحن التي
تتّسم هبا بعض الوحدات يف البنية .وهي التي حتدث شبكة من العالقات املحكومة
بفعيل التأثري والتأ ّثر« :يف هذه الشبكات األحداثية جيد املشاركون يف األحداث
خاص .ويتحدد هذا الدور بدفق الطاقة الذي ينتقل
أنفسهم مضطلعني بدور دال ّيل
ّ
مـن مشارك إىل آخر»(.)31
تنازع الداللة والتركيب األسبقية في النظرية اللسانية وعالقة ذلك باإلنتاج

والتأويل.

يبدو ّ
أن االختالف يف حتديد ماه ّية ال ّلغة هو أصل التنازع بني الداللة والرتكيب
يف األسبق ّية يف النّظر ّية ال ّلسان ّيةّ .
فكل من اعترب اللغة نظاما شكل ّيا خالصا اعتنى
بصفة خاصة بتفسري كيف ّية انتظام الوحدات ال ّلغو ّية يف الرتكيب ،و الرجوع بطبيعة
جمرد من ّ
كل مالبسات اإلنتاج والتقبلّ ،
ألن
العالقات الرابطة بينها إىل أصل
تركيبي ّ
ّ
تلك املالبسات متثل اجلانب املستعيص عىل احلرص يف الدراسة العلم ّية الدقيقة .وقد
التوجه؛
املتوصل إليها يف دراسة الظواهر ال ّلغو ّية ألصحاب هذا
بينّا حدود النتائج
ّ
ّ
وذكرنا من بينهم تشومسكي عىل وجه اخلصوص .وكان ذلك من األسباب املفرسة
لظهور اجتاهات لسان ّية جديدة منها الداللة التوليد ّيةّ .
ولعل أبرز هذه االجتاهات من
جهة القطيعة مع املوروث ال ّلساين يف تفسري نظام اشتغال ال ّلغة هو التفكري العرفاين
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بمختلف فروعه .ويمكن أن نعترب أن من يمكن إرجاعه إىل العرفانية (اإلدراكية) من
تصو ٌر ل ّلغة خيتلف عماّ استقر يف اللسان ّيات البنيوية خاصة.
اللسانيني( )32قد تقرر عنده ّ
جمردة
فقد أخرج العرفانيون الدراسة اللغوية من جمال العالمة ال ّلغو ّية دراسة شكل ّية ّ
إىل دراسة العمل ّيات الذهن ّية السابقة لإلنجاز بام هي متثيالت ذهن ّية خالصة جماهلا
فكر اإلنسان ،تتحكم يف األبنية ال ّلغو ّية املنجزة عىل درجات متعددة من التحقق
تصور حقيقة اللغة هو الذي يفرس
وصوال إىل التحقق الصويت .وهذا االختالف يف ّ
يف اعتقادنا تنازع الرتكيب والداللة تفسري اشتغال ال ّظواهر ال ّلغو ّية ،وتـأثري ذلك يف
عمل ّية اإلنتاج والتّق ّبل ال ّلغو ّية.
يذهب تشومسكي يف تفسري عمل ّية اإلنتاج والتق ّبل ال ّلغوي مذهبا إبستيمولوج ّيا
يفصل بمقتضاه بني املستويات ال ّلغو ّية فصال منهج ّيا ويتم ّيز املستوى الرتكيبي فيه
بأمه ّية خاصة بوصفه املو ّلد لألبنية ال ّلغو ّية .فقدرة الفرد عىل اإلنتاج والفهم رهينة
قدرته ال ّلسان ّية؛ وهي يف نظر تشومسكي ختتزل يف مفهوم النحو التوليدي“ :القدرة
ال ّلسان ّية تتم ّيز ،عند تشومسكي ،بوصفها “نحوا توليد ّيا” أي نظاما من القواعد
التوليفية التي تسمح بتوليد جمموعة غري حمدّ دة من اجلمل املمكنة انطالقا من عدد
حمدود من األلفاظ”( .)33فالنحو يف تصور تشومسكي ذو منحى شكيل رصف يقوم عىل
سمي بالقدرة
جمموعة من العمل ّيات احلساب ّية التي يو ّلدها ّ
املكون الرتكيبي انطالقا ممّا ّ
السياق اخلاص ّ
بكل ملفوظ .ذلك أن
أهم ّ
مقومات هذه القدرة اعتبار ّ
ال ّلسان ّية .ومن ّ
الستعامالت الكلمة أو العبارة أو اجلملة معاين ختتلف باختالف سياقاهتا”( .)34ومن هذا
املنطلق يرتك للسياق دور حتديد املعاين الرتكيب ّية التي يعرب عنها االستعامل ،كام لو كانت
مما ال حيكمه يشء غري االستعامل نفسه« :وفقا لفرضية االستقالل السياقي ،ال حاجة
إىل تعقيد الوصف الداليل بام ّ
السياق هو الذي حيدّ د قيمة الوحدات ال ّلسان ّية» ( .)35و
أن ّ
مكون ضعيف الصلة بمستوى النظام ال ّلغوي ،باعتباره
املعنى السياقي بام سبق وصفه ّ
جمال حت ّقق ال يرتبط ارتباطا مبارشا باألبنية الرتكيب ّية .أ ّما األبنية الرتكيبية فهي غري
واضحة الصلة بالتصورات الذهن ّية عند تشومسكي .ذلك أن هذه األخرية ال تدركها
الدراسة اللسانية بسبب ما يف طبيعة اجلانب الذهني من إيغال يف التجريد يمتنع عن
أداة الدراسة .ويمكن أن نسوق مثاال توضيحيا يعتمد السامت الداللية:
+حي  +مؤنّث.
.3
+حي  +طائر.
+حي  +طائر +مؤنّث. 2 .
.1
ّ
ّ
ّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

يصدق املفهوم األول عىل الطيور من جنس اإلناث .أ ّما الثاين فيصدق عىل خمتلف
أنواع الطيور إناثا وذكورا .ويصدق الثالث عىل ّ
كل األحياء من اإلناث .ويمكن
أن نجرد أكثر يف السامت الواصفة فيتسع جمال املاصدق بازدياد عدد من يشملهم
املجردة متحكام يف املتحققات
املتصور الذي يتقوم بالسامت
املفهوم .هبذا يكون
ّ
ّ
التي يصدق عليها من حيث عددها .وعدد املتحققات يزيد بحسب ما ينقص عدد
السامت التي يتضمنها املتصور .لكن املتحققات تظل أنواعا ال أعيانا .فإذا كانت
احلاممة األنثى من ماصدق املفاهيم الثالثة املذكورة أعاله ،فإن املقصود بذلك كل
محامة أنثى برصف النظر عن وجود محامة بعينها يف مكان وزمان حمددين .فاملتصور
املجرد القائم عىل السامت إذن يتحكم يف النوع  espèce/ typeال يف أعيان النوع.
املجرد بالسامت ،يف وجوه االستعامل يف اللغة
وعىل هذا النحو ال يتحكم املتصور،
ّ
وجها وجها سواء تع ّلق األمر باملعجم أوبالرتكيب.
خالفت العرفانية (اإلدراكية) السابقني هلا  -ومن بينهم تشومسكي  -يف إنشائها
مفهوما لـ”التصورات الذهنية” ال يقوم عىل السامت الداللية ،وإنام عىل العمليات
الذهنية املنشئة ملا يقوم به الفكر من أنشطة حتقيقية تفيض إىل ظهور الداللة باملعنى.
ومن هنا حاول العرفانيون أن يتخ ّلصوا من قيود املجرد من نظام اللغة ،لينطلقوا
من املفرتض قيامه دالليا يف الذهن .وبذلك أصبحت العمليات الذهنية باعتبارها
عمليات داللية باألساس مقدّ مة عندهم عىل األبنية الرتكيبية يف إنشاء الكالم وتقبله.
فلم تعد األبنية الرتكيب ّية هي املتحكّمة يف اإلنجاز ال ّلغوي .واملعنى مل يعد يستقى من
املعنى املعجمي للعبارة ونظام العالقات الرابطة بينها وبني غريها يف األبنية الرتكيب ّية،
وإنّام ُأوكل أمر كل هذا إىل العمل ّيات الذهن ّية التي يراها العرفان ّيون سابقة لألبنية
الرتكيب ّية .فتخلىّ العرفان ّيون “عن الفكرة التي مفادها ّ
أن املعنى يتم ّثل يف العالقات
الكائنة بني العبارات ال ّلغو ّية والعامل اخلارجي ،وستحظى باالهتامم الطريقة التي
يلجأ إليها املتك ّلم واملخاطب لتشكيل املعنى أو إعادة تشكيله”( .)36وهبذا خت ّلص
العرفان ّييون من الفصل بني ال ّلغة والقدرات العرفان ّية (اإلدراكية) األخرى ،وناهضوا
استقالل الرتكيب عن بق ّية املستويات ال ّلغو ّية ووضعوا حدّ ا لفكرة مركز ّيته يف
املتجسد يف العمل ّيات الذهن ّية عندهم هو
الدراسة ال ّلغو ّية .وأصبح التشكّل الداليل
ّ
ّ
النّاظم لألبنية الرتكيب ّية:
«فكل بنية لغو ّية تعكس تنظيام ذهن ّيا مع ّينا للمضمون»(.)37
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هبذا نفسرّ اختالف األفراد يف التعبري عن احلدث الواحد أو حتّى اختالف رضوب
العبارة التي يصوغها املتك ّلم الواحد تعبريا عن معاين متقاربة حيكمها مضمون داليل
واحد .ويف هذا يكمن جانب من جدّ ة املقاربة العرفانية (اإلدراكية)؛ فهي مقاربة
حتاول الظفر بام يؤسس لتفسري وجوه االستعامل العيني املتحقق باعتامد ما هو أكثر
جتريدا من الرتكيب ،وهو التصور الذهني .ولعلنا نزيد األمر توضيحا بأمثلة تعبرّ
عن وجوه لتصوير حدث السفر:
السفر ير ّفه عن النفس.
ّ .1
متك ّلم ّأول:

 .3السفر يفرق بني األصدقاء.
متك ّلم ثان:

بالسفر كثريا.
 .2أستمتع ّ

 .4أوجعني طول السفر.

املتكلمني
تظهر من األمثلة املستعملة للتعبري عن صورة السفر يف ذهن
َ
اختالفات بني املتكلمني األول والثاين وعند كل منهام .ونفسرّ ذلك من جهة
اللسان ّيات العرفان ّية (اإلدراكية) ّ
بأن اخلالف القائم بني املتك ّلمني هو خالف
يفهم يف ضوء قراءة دا ّلة عىل نفس ّية ّ
األول
السفر .فاملتك ّلم ّ
كل منهام يف وصف ّ
للسفر .ومن هذه الزاوية العاطف ّية النفس ّية اختار بنيته الرتكيب ّية
شخص ّ
حمب ّ
الدا ّلة عىل املقصد الذي أراده لتحديد رؤيته حلدث السفر .أ ّما املتك ّلم الثاين
فقد اختار زاوية أخرى لوصف حدث السفر ،هلا صلة بمزاجه النفيس ا ّلذي
ثم وصف السفر من جانبه القسوة والوقع
يبدو مرتبطا بسفر صديق .ومن ّ
لكن االختالف يظهر بصورة أكرب عندما نقارن بني موقعي املتكلم
املضني.
ّ
وحيمل العبارة
يف كل مشهد .فاملتكلم يضع نفسه يف خلفية املشهدين  1و 3
ّ
املستعملة صورة تكشف عن موقفه من السفر باعتباره مصدر ترفيه يف  1وسبب
فراق يف  .3ثم يتغري املوقع يف املشهدين  2و 4فيصبح املتكلم بارزا saillant/
 profiledليعرب عماّ حيدثه السفر يف نفسه من متعة يف  2ومن وجع يف . 4ولقد
اختار ّ
املرة الثانية مجلة فعل ّية .وكان
املرة األوىل مجلة اسم ّية ،ويف ّ
كل منهام يف ّ
يعجامن أصنافا
يمكن أن خيتارا أنامطا أخرى من اجلمل ووحدات أخرى هبا ّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

أخرى ال حتدّ من األحاسيس واألحكام وتصوير ذلك يف مشاهد تعبرّ عن
التوجه العرفاين
االختيار الذي متليه مالبسات اإلنجاز الكالمي .هكذا يقوم
ّ
يف معاجلة الظواهر اللغوية عىل افرتاض وجود تصورات ذهن ّية دالل ّية حتكم
ّ
لغوي فحسب،
يتدخل يف إنشائها ما هو
املنجزات ال ّلغوية عىل مراحل ،ال
ّ
بل تستمد العنارص املعنوية من خمتلف جماالت العرفان اإلنساين األخرى،
ومنها كام هو واضح يف األمثلة السابقة املخزون العرفاين النفيس لكل متك ّلم.
السفر ترمجت عنها األنظمة
فالتّجارب املختلفة بني املنشئني فيام يتع ّلق بمجال ّ
الرتكيب ّية املختلفة التي شكلت املقاصد يف مشاهد خمتلفة .ذلك ّ
أن حاجة
الفرد ومقصده من التعبري وما يعرفه من خربات وجتارب وعالقته باملتلقي
 ...كل ذلك يتحكّم يف ما خيتاره من أبنية لغو ّية تركيب ّية .واملتلقي حمتاج إىل
التصور يصبح الرتكيب عند العرفان ّيني
كل ذلك ليعيد تشكيل املشاهد .هبذا
ّ
إحدى األدوات اخلادمة للداللة واملمكّنة من إظهار ما يميز مشهدا عن مشهد
نعرف الداللة بأنهّ ا دراسة للمعنى
غريه من املعاين التي تُربز أو تخُ فى« :ما دمنا ّ
من خالل العبارات االصطالح ّية ا ّلتي تواضع عليها متك ّلمو لغة طبيع ّية ما،
ّ
تصوره إالّ باعتباره جزءا من علم الداللة .ونحو
فإن علم الرتكيب ال يمكن
ّ
«النقاكري» العرفاين [ ُ ]...عني أساسا بمعاين األبنية ال ّلغو ّية ،ا ّلتي ختتلف عن
املعاين املعجم ّية دون أن تكون منفصلة عنها»(.)38
يبدو لنا أن عالقة الرتكيب بالداللة يف التصور العرفاين هي عالقة سابق
يف النظرية بالحق .فالداللة بام هي تصورات ذهنية خالصة حتدّ د األبنية الرتكيبية
املتوسل هبا لبناء املشهد احلامل ملقصد املتكلم .لكن بناء املشهد تتدخل فيه – فضال
عن املعارف اللغوية – معارف أخرى ختتلف وجودا وعدما ونسبة وعددا من متكلم
إىل آخر وعند املتكلم الواحد يف املالبسات الزمانية واملكانية والنفسية املختلفة .وهي
معارف وجتارب ال يوظفها اإلنسان يف تعبريه عن املقاصد باللغة ،وإنام يوظفها
أن البناء والتنظيم يف ال ّلغة ليسا إالّ
كذلك يف كل األنشطة التي ينجزها« :باعتبار ّ
أعم يستعملها اإلنسان يف خمتلف األنشطة التي يقوم
تطبيقا لقدرات وعمل ّيات ذهن ّية ّ
هبا ،وما ال ّلغة إالّ نشاط من تلك األنشطة»( .)39وهذا مما تتأكد به القناعة بعدم فصل
ال ّلغة عن بق ّية جماالت العرفان اإلنساين األخرى.
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قراءة بعض مسائل من النحو العربي في ضوء مبدإ تحكم الداللة في التركيب

رأينا أن األشكال العبارية املحققة للداللة الواحدة ختتلف حمكومة باألدوار التي
يمكن لكل عنرص من عنارص املشهد املطلوب بناؤه أن يؤدهيا .ورأينا كذلك أن
املقوالت الرتكيبية ال ينفصل بعضها عن البعض باعتبار أن الداللة الذهنية تسريها
توجد ألوان املعاين يف اختالف صور األلفاظ رصفا وتركيبا
تنوعها حتى َ
وحتتاج إىل ّ
ومعجام .وقد بدا لنا أن يف الرتاث النحوي مسائل عوجلت – حدسا – من زاوية
النظر هذه .ونحن إذ نسوق أمثلة منها ال نقصد أن النحاة العرب كانوا سباقني إىل
العرفانية (اإلدراكية) ،وإنام نريد أن نستدل عىل أن مسائل الرتكيب/اإلعراب ال
تدرس معزولة عن الداللة واملعاين ،وأن أسبقية الداللة وحتكمها يف الرتكيب/
اإلعراب مبدأ نظري نجد عىل القول به أد ّلة يف الرتاث النحوي؛ وإن كانت هذه
األدلة ال ترتقي إىل درجة النظامية .نقصد بذلك أنه وجهة نظر ُو ّظفت يف مسائل
دون مسائل ،لذلك نصفه باملبدإ النظري ،مع االحرتاز الذي يربره أنه مل يكن رصحيا
يف صياغته عند النحاة وإنام نحن الذين نستنتجه من ّ
متشيهم.
النحوي العريب مبحث الكلم قسمة ثالث ّية :اسم وفعل وحرف،
قسم الرتاث ّ
ّ
ِ
ِ
فاالسمٌ :
رجل،
ف جاء ملعنى ليس باسم وال فعل.
وح ْر ٌ
اسم ،وف ْع ٌلَ ،
ُ
«فالكَلمٌ :
وفرس ،وحائط .وأ ّما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األسامء [ ]...وأما ما
ٌ
جاء ملعنى وليس باسم وال ٍ
وس ْوف ،وواو القسم والم اإلضافة،
فعل فنحوُ :ث َّمَ ،
ونحوها»( .)40ومن مزايا هذا التقسيم أنه بسيط وواضح؛ لكنه قد ال يفي باحلاجة
يف تفسري كل أصناف الوحدات املستعملة يف الكالم .لذلك حاول النحاة أن جيدوا
حلوال ال تنقض هذا التقسيم النظري أو هتدم أسسه ،لكنّها تسمح بمعاجلة الوحدات
التي جتتمع فيها خصائص أكثر من قسم من األقسام الثالثة؛ مثل املشت ّقات االسم ّية
املتّصلة بالفعل ،فهي أسامء من جهة ال ّلفظ وأفعال من جهة املعنى؛ أو الوحدات
ترصف بعض
االسم ّية املتّصلة باحلروف من جهة اللفظ فبنيت ملشاهبتها احلرف؛ أو ّ
وسنفصل القول فيها تباعا حتّى نتبينّ السبب يف محل
ترصف األفعال.
ّ
احلروف ّ
وحدة لغو ّية عىل أخرى ،وحتّى نتبينّ توظيف النحاة للداللة يف تفسري هذا التقاطع.
تتقاطع خصائص االسمية والفعلية  -عند النحاة العرب -يف مستويات خمتلفة.
السامت االسم ّية والسامت الفعل ّية يف الوحدة الواحدة رضبا من
وقد اعتربوا اجتامع ّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

رضوب املشاهبة .فاسم الفاعل واسم املفعول واملصدر وما جرى جمراها أسامء يف
ألفاظها املتحققة باعتبار ما تلحقها من عالمات ترصيفية تركيبية ،لكنها قد تعمل
متضمنة لعمل فعل
عمل الفعل بام فيها من قدرة عىل اختزال عالقة تركيبية إسنادية
ّ
يف فاعل عىل األقل(.)41
ِ
الرئيس.
 -1جاء مناشدُ
ئيس.
الر َ
 -2هذا مناشدٌ ّ
األول مل يعمل عمل الفعل ألنّه مل يقم مقامه ال تركيب ّيا
فاسم الفاعل يف املثال ّ
فحسب بل دالل ّيا أيضا .فاملتكلم قصد ّ
أن املناشدة متّت يف زمن قبل زمن التكلم
عمل
والداللة احلدثية ضعيفة أو ال تكاد توجد ،يف حني أنّه يف املثال الثاين قد عمل َ
الفعل ونصب املفعول ،باعتبار أن املتك ّلم يعني ّ
أن املناشدة تقع يف احلال أو االستقبال؛
وهو ما يقوي جانب احلدث ّية الفعلية فيه .وهذا يفيد ّ
أن عمل اسم الفاعل يقوى متى
قويت فيه الداللة احلدثية فيحمل معنى الفعل؛ وإذا ما ضعف ذلك املعنى ّ
ودل عىل
متحض إىل االسمية فلم يعمل .ويمكن بناء عىل ذلك أن نفهم ّ
أن الترصف
املايض ّ
الرتكيبي هلذا الصنف من الوحدات حتكمه املقاصد الدالل ّية .وهكذا يتحكم ما
خيتاره املتك ّلم من داللة يف حتديد الصورة الرتكيبية املعبرّ ة عن املعنى الذي يطلب
أن يتواصل به مع املتلقي .ذلك ّ
أن «املتك ّلم قادر عىل تصور نفس املضمون بطرق
ّ
أهم ما يم ّيز هذه القدرة يتمثل يف متييز املتكلم بني الوجه figure/
خمتلفة.
ولعل ّ
 profileوالقاعدة أو اخللفية .فقاعدة املعنى هي جمموعة األبنية واملجاالت العرفانية
(اإلدراكية) التي ختصصه أما اجلانب الذي يقع إبرازه فهو بنية صغرية من أبنية تلك
القاعدة أو اخللفية التي حتيل عليها تلك العبارة وتشري إليها”( .)42فاملناشدة قاعدة
معنوية خيتار منها املتكلم الوجه الذي يناسب املعنى املوافق ملقصده ،وبذلك تتحدّ د
البنية الرتكيبية املوافقة للمقصد .واملتلقي يعتمد الضوابط نفسها لكنه ينطلق من
البنية الرتكيبية ليصل إىل املعنى املقصود مميزا إياه من اإلمكانات التي تسمح هبا
القاعدة الداللية.
سمي يف الرتاث النحوي
يتقاطع احلرف مع الفعل يف ال ّلسان العريب مع ما ّ
باحلروف املش ّبهة بالفعل ،وهي النواسخ احلرف ّية ّ
«إن وأخواهتا»« .تشبه هذه احلروف
األفعال يف
تترصف
تضمن داللتها وتأثريها يف االسم نصبا ورفعا»( .)43وهي ال
ّ
ّ
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ترصف األفعال ولكنّها حتمل داللة احلدث الفعيل من ذلك قولنا:
ّ
حر.
إن
ّ .1
َ
الوطن ٌّ
 . 2ليت ّ
الشباب يعود.
تشرتك احلروف التي تصدّ رت الرتكيبني مع الفعل يف نقاط منها عملها الرفع
والنصب يف األسامء .فقد تط ّلبت ،مثل الفعل ،اسام منصوبا وآخر مرفوعا؛ ولك ّن
املنصوب واقع مبارشة بعد احلرف ومتقدّ م عىل املرفوع؛ يف حني ّ
أن الفعل يتّصل به
مرفوع باعتباره من متامه ،ويكون منصوبه ثانيا فضلة .برغم هذا الفرق ،ش ّبه النحاة
منصوب ّ
إن وما جرى جمراها باملفعول املتقدّ م عىل فاعله معتربين احلرف العامل
الترصف يف معمو َليه ترصف الفعل فيها .وممّا ّبرر به النحاة االشرتاك
قارصا عن
ّ
بني األفعال وهذه احلروف املختلفة يف صورهتا اللفظية عنها أهنا حتمل داللة أفعال
«إن» ّ
معينة :فحرف ّ
دال عىل التوكيد ،و»ليت» دال عىل التمني  ....ويبدو لنا أن هذه
ّ
فـ»ـإن» وما جرى جمراها من حروف املعاين؛ والسياق
احلجة هلا ما يثبت سالمتها.
 لغويا كان أو مقاميا  -هو الذي حيدد معنى كل منها .وقد ذكر النحاة ّأن الفرق بني
األمثلة التالية:
زيد مريض
إن زيدا مريض
إن زيدا ملريض
ّ
يتمثل يف أن األول جمرد إخبار بمرض زيد .أما الثاين فيستعمله من رأى عىل وجه
املتقبل شيئا من عالمات الشك يف مضمون اخلرب .و ُيلتجأ إىل البنية الثالثة إذا تزايد
ذلك الشك وقوي .فاألبنية الرتكيبية الثالث تعبريات عن وجوه ثالثة من املعاين
«مرض ٍ
زيد» ،باعتبارها أكثر جتريدا؛ لكنها
التي حتكمها قاعدة داللية واحدة فقرية
ُ
قوية باعتبار ما تتميز به من طاقة عىل تسيري املنجز املتعدّ د من التعبريات .وينتج ثراء
جمرد اإلخبار يف  ،1والتأكيد
املعاين يف  1و  2و  3مقارنة بالقاعدة الداللية ممّا يضيفه ّ
القوي يف  .3وإنام هي ثالثة وجوه من املعاين ترتجم مواقف
البسيط يف  ،2والتأكيد
ّ
املتك ّلم من القاعدة الداللية وهي وجوه تتكون يف ذهن املتكلم بناء عىل حتليله القبيل
العتقاد املتقبل يف تلك القاعدة الداللية ،وبحسب نوع االعتقاد خيتار البنية الرتكيبية
املؤدية للغرض املقصود من عملية التواصل.
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

الداللة العرفانية اإلدراكية وتراجع دور التركيب

يمكننا أن نعدّ د األمثلة الشاهدة عىل االشرتاك املقويل يف أجناس خمتلفة من
األلفاظ التي يوهم ظاهرها املنطوق بخالف ما ّ
تدل عليه .فاألسامء املبنية علل النحاة
خروجها عن األصل يف االسمية بشبهها باحلروف .وأسامء األفعال تدل تسميتها عىل
ومرة حرفا نحو «ما «؛
اشرتاك املقولتني فيها؛ ومن األلفاظ ما يقع يف الكالم مرة اسام ّ
ومنها ما يكون مرة اسام ومرة أخرى حرفا نحو «مذ» .ويبدو لنا أن هذا ومثله حيتاج
ترشع للقول باالشرتاك عىل غرار ما اقرتحه
إىل افرتاض وجود مقولة أكثر جتريدا ّ
النقاكري و شكلنه يف منوال الكريات اخلشبية )44(boules de billard؛ وماهي إال
متثيل للداللة الذهنية هلذه املقوالت.
نريد أن نؤكّد أن النحاة العرب كثريا ما التجؤوا إىل اعتامد تربيرات ّ
تدل عىل أن
هاجس الداللة  -باعتبارها ظاهرة متحكمة يف الصور الرتكيبية  -كان حارضا بصفة
ملحة أحيانا .لك ّن اعتامدهم مداخل لفظية يف تبويب املا ّدة النحوية جعل هذا التوجه
يف التفكري مشتتا يف كتبهم ،فكأنه ال جيمع بينه جامع .فإذا افرتضنا ّ
أن «التأكيد» مقولة
جمردة قائمة يف الذهن البرشي حيتاج إليها اإلنسان عىل اختالف األلسنة البرشية،
ّ
وجدنا النحاة العرب قد رصدوا أشكاال لغوية خمتلفة تعبرّ عن هذه املقولة يف العربية
نذكر منها:
 ما غ ّلقت امللكة األبواب. ما امللكة بمغ ّلقة لألبواب. ما غ ّلقت امللكة نفسها األبواب. ما غ ّلقت ما ع ّلقت امللكة األبواب. مــــــا غ ّلقت امللكة األبواب ( .بإطالة املدّ يف حرف النفي عند النطق) ..... ...... ...... ...فنظام العربية يمكّن املتكلم من أشكال تعبريية خمتلفة :االشتقاق يف  ،1و زيادة
الباء يف  ،2ووظيفة التوكيد املعنوي فاللفظي يف  3و  ،4والتنغيم  intonationيف 5
 ...ممّا يقوم شاهدا عىل أن الداللة ال تتحكم يف األبنية الرتكيبية فحسب ،وإنام تنترش
جمسدة
يف األبنية اللغوية املؤهلة حلمل املضمون الداليل بام يف ذلك البنية الفونولوجية ّ
يف التنغيم ،وإن كانت الوحدات الفونولوجية تصنّف ضمن الوحدات التمييزية(.)45
وقد تقرر عند العرفانيني أننا ال نقدر عىل تفسري اختيار املتكلم لبنية لغوية دون أخرى
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إذا مل نعتمد خمتلف معارف املتكلم ،وعالقته باملتقبل ،وتقييمه للعنارص املتدخلة
يف مالبسات احلدث ...وهذا مما يقوم ذهن اإلنسان بحسابه يف كل عملية تواصل
ليضمن وصول حمتوى رسالته بأدنى درجات اللبس.
ليست مقولة التأكيد إال مثاال بسيطا عىل إمكان االنطالق يف دراسة الظواهر
اللغوية املتحققة مما يفرتض أن يكون مسيرّ ا هلا من الدالالت املجردة اجلامعة.
فالنفي واجلعلية والوصفية واحلدثية واالسمية والفعلية واحلرفية و التسوير ...جتري
هذا املجرى يف اعتقادنا ،ويمكن أن تدرس انطالقا من املعنى يف اجتاه العبارة من
أجل استكشاف معامل الداللة املسرية ألحكام اللفظ املتحقق .ونشري يف هذا السياق
إىل أن هذا التوجه يف الدراسة ن ّبه إليه يسربسن منذ بداية القرن العرشين()46؛ لكنّه مل
يو ّفق يف تقديرنا آنذاك إىل ما ُوفق فيه العرفانيون اليوم بسبب عدم تو ّفر األدوات
املعرفية التي تو ّفرت يف الدرس اللساين يف هناية القرن العرشين.
الخاتمة

حاولنا أن نرصد بعض املناويل املجسدة لتوسع اعتامد اللسانيني عىل الداللة،
وتراجع دور الرتكيب يف اجلهاز الواصف املفسرّ الشتغال اللغة .وتبني لنا أن ذلك
األول؛ وتأكد يف نظرية اإلسقاط املعجمي .برغم
بدأ مع تشومسكي بعد منواله ّ
ذلك ّ
تصوره ألمهية الداللة مقيدا بالتزامه بمبدإ االستقاللية يف دراسة الظواهر
ظل ّ
اللغوية ،وبمبدإ مركزية الرتكيب يف جهاز اللغة .وبدا لنا أن النقلة احلقيقية يف إعطاء
األول ّية حدثت مع العرفانيني .ومل يكن ذلك ليتحقق لوال أمرين:
الداللة األمهية ّ
األول صعودهم يف س ّلم التجريد أكثر من سابقيهم ،ونظرهتم إىل الداللة نظرة
تكوينية جتعلها قابلة للتمثيل يف صور تنشأ يف الذهن ،وتوكل إليها مهمة التحكم
يف األشكال اللغوية املتعددة التي تتحقق هبا الداللة الواحدة .أ ّما األمر الثاين ،فهو
توسيعهم الدراسات اللسانية لتعتمد -فضال عن معارف املتكلم اللغوية -معارف
أخرى يحُ تاج إليها لتفسري املتعدد يف املنجز بني الناطقني بلسان واحد ،وعند الناطق
الواحد باعتبار مالبسات اإلنجاز.
لقد قويت النظرية اللسانية مع العرفانيني؛ وأصبحت هلا كفاءة وصفية تفسريية
عالية بفضل متكّنها من جتسيد الداللة الذهنية يف شكل تصورات وخطاطات
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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توصلها إىل
ومشاهد وغريها مما استحدثته من مفاهيم ،من ناحية أوىل ،وبفضل ّ
اعتامد آليات تقوى عىل تفسري الكالم املنجز باعتباره ظاهرة فردية ،من ناحية ثانية.
توسع موضوع البحث يف اللسانيات بعد أن كان سجني نظام مغلق للسان
وبذلك ّ
قوامه جمموعة من القوانني.
توصل إليها الفكر العرفاين متمثلة يف اعتبار الداللة مقدمة
ولعل النتيجة التي ّ
عىل الرتكيب يف دراسة الظواهر اللغوية حتتاج بعض التوقف والتفكر .ذلك أن
الفصل بني املجالني له من الدواعي املنهجية ما ال يؤكده منطق حدوث األشياء يف
الطبيعة .ذلك أن اللغة ظاهرة طبيعية ختضع ملا ختضع له الظواهر التي من جنسها .فقد
نقبل فرضية كون الداللة -باعتبارها صورا ذهنية -سابقة ألشكال الرتكيب باعتباره
يلح علينا عندئذ هو :من أين تنشأ األبنية الرتكيبية؟
أدوات حتقق .لكن السؤال الذي ّ
هل تنشأ من عدم؟ األفضل يف ظنّنا أن نفرتض ّ
أن هلا مكانا ما يف التصورات الذهنية
عىل عالقة بشكل من األشكال بالبنية الداللية املجردة.
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الكتب العلم ّية .ط  .1بريوت .لبنان .1990

حممد هارون ،مكتبة
سيبويه ،أبو برش عمرو (ت  180هـ) .الكتاب ،حتقيق عبد السالم ّ

اخلانجي ،القاهرة .1988

حممد صالح الدّ ين .الرشط واإلنشاء النحوي للكون :بحث يف األسس البسيطة
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املو ّلدة لألبنية والدّ الالت .منشورات كلية اآلداب منّوبة .2002
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 معهد اللغويات العربية بجامعة امللك سعود عىل/ محودة
ّ  أتوجه بالشكر لألستاذ رفيق بن- 1

.قبوله مراجعة هذا البحث وإبداء بعض املالحظات التي ساعدتنا عىل إنجازه
.Gardner. H. 1981. The mind’s new science - 2
.Positivism / Positivisme - 3

 «وسم اإلعراب يف نظامي العرب ّية2007  القريوان. رسالة ماجستري: نذكر من ذلك- 4
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 القريوان.محودة
اإلعراب ّية وصور حت ّققها يف نظام العرب ّية
ّ  بإرشاف األستاذ رفيق بن،»خاصة
ّ
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2014/ 10/ 12؛ وبحث «سلطة اإلعراب ودوره يف تشكّل األبنية الرصف ّية وحت ّقق الصور
وتطور املصطلح
الصوت ّية ».جم ّلة موارد ،لسنة  .2014وبحث»املنظومة االصطالحية لإلعراب
ّ
يف الرتاث النحوي العريب»،كلية اآلداب بسوسة.2013 ،

 - 5بينا يف دراسات سابقة أن موضوع الرتكيب  syntaxeموافق تقريبا ملوضوع اإلعراب

يف النحو العريب.

 - 6نستعمل املصطلحني يف املعنى اللغوي العام ،لكننا سنميز بينهام الحقا باعتبار أن الداللة

جمردة واملعنى متحقق.

املوسع
 - 7املنوال الرتكيبي ،1957املنوال املشرتك  ،1965 Standardاملنوال املشرتك
ّ

.1970 Théorie standard étendue.

8 - Stéphane Robert. 2002. p. 69. “Mais il accorde, en outre, un rôle
primordial au composant syntaxique dans la production. En effet, ce sont
les structures syntaxiques qui engendrent les énoncés: le choix des mots se
fait à l’intérieur de la syntaxe qui est considérée comme le seul composant
”génératif.

 - 9الرتكيب وصف للعالقات املتحكمة يف /القائمة بني الوحدات املعجمية يف الكالم.

 - 10الرشيف حممد صالح الدين .2002.ص.138

 - 11بن محودة رفيق . 2004 .ص 116

12 - Saussure. Ferdinand de. 1972. p. 371 .

 - 13بن محودة رفيق .2004 .ص .129
محودة رفيق. 2004.ص117
 - 14بن ّ

15 - Stéphane Robert.2002. p68 “ Il a en outre défini cette compétence

linguistique comme une faculté cognitive spécifique, autonome des
autres capacités cognitives humaines, et le seul objet d’étude de la
”linguistique théorique.
16 - Chomsky N. 1970. p135 “Le langage n’a après tout pas d’existence hors
”de sa représentation mentale.

 . - 17ضمن تقديمه لـ .بن غرب ّية عبد اجلبار . 2010 .ص. 9
 - 18بن غرب ّية عبد اجلبار  .2010.ص .18
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.70 ص. 2010. ترمجة بنور. جاكندوف راي- 19
.42 ص. 2010. بن غرب ّية عبد اجلبار- 20

.43  ص. 2010. بن غرب ّية عبد اجلبار- 21

22 - Delbecque Nicole. 2002. p. 104 “ Pour comprendre les pensées
exprimées par la phrase, nous avons besoin d’en reconnaitre le schéma de
construction. Cela implique par exemple que le traducteur ne «traduit » pas
la phrase telle qu’elle apparait formellement, mais bien dans son contenu
conceptuel.“
23 - Victorri Bernard. 2004, p.89 “les différents éléments constitutifs de
l’énoncé (unités grammaticales et lexicales et constructions syntaxiques)
apportent leur contribution au sens global, qui est obtenu en fusionnant les
représentations schématiques associées à chacun d’eux. Cette unification
peut être parfaitement fidèle, l’apport de chaque élément étant aisément
reconnaissable au sein de la représentation globale”.

.9 ص.2010  ضمن بن غرب ّية. ص. م، الرشيف- 24

25 - Stéphane Robert. 2002. p. 73: “tous les composants linguistiques
(y compris grammaticaux) constituent des opérations de traitement de
représentations”.
26 - Stéphane Robert. 2002. p. 76-77: “ Les grammaires cognitives fournissent
ainsi des bases nouvelles pour l’élaboration d’un modèle de traitement
du langage fondé sur des mécanismes dynamiques de construction des
représentations, qui peuvent, au moins en partie, être reliés à des mécanismes
cognitifs plus généraux.
27 - Stéphane Robert. 2002. p73: “ l’activité de langage est conçue comme
une activité, créatrice et dynamique, de construction de «conceptualisations
», dans laquelle la valeur des unités linguistiques est l’objet d’une
restructuration et d’un ajustement constant “.

.18  ص.2010.  بن غرب ّية عبد اجلبار- 28
.18  ص.2010.  بن غرب ّية عبد اجلبار-29

. 57 ص. 2010 . بن غرب ّية عبد اجلبار- 30
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31 - Delbecque Nicole. 2002. p. 131: “Dans ces grilles événementielles, les
participants se voient attribuer un rôle sémantique particulier. Celui-ci se
définit par le flux d’énergie qui va d’un participant à l’autres».

 وجيلG.Lakoff  وجورج اليكوفL.Talmy  ليونار تاملي: نذكر منهم عىل سبيل املثال- 32

.R. Jackendoff  وراي جاكندوفE. Rosch  وإيلييانور روشG.Fauconnier فوكنييي

33 - Stéphane, Robert.2002. p 68: “La compétence linguistique se

caractérise, selon Chomsky, comme une « grammaire générative », c’est-à
dire un système de règles combinatoires qui permet de générer un ensemble
infini de phrases possibles à partir d’un vocabulaire fini «.
34 - Moeschler, Jacques. 2009. p 41: “Les usages d’un mot ou d’une
expression ou encore d’une phrase ont des sens différents dans des contextes
différents”.
35 - Moeschler, Jacques. 2009. p. 41, “Selon la thèse de la dépendance
contextuelle il n›y a pas lieu de complexifier la description sémantique puisque
c›est le contexte qui détermine la valeur des expressions linguistiques “.

. 35 ص. 2010 . بن غرب ّية عبد اجلبار- 36
.37 ص. 2010. بن غرب ّية عبد اجلبار- 37

. 37 ص. 2010. بن غرب ّية عبد اجلبار- 38

.37 ص. 2010. بن غرب ّية عبد الدجبار- 39

.12ص. 1ج.الكتاب. سيبويه- 40

.122 ص. 1ج. األصول.الرساج
ّ  ابن- 41
.47 ص. 2010. بن غرب ّية عبد اجلبار- 42

.307 ص. 2004. املنصف. عاشور- 43

44 - Langacker R. W. Noms et verbes. Traduction de Claude Vandeloise, in
Communications 53. 1991.

 نعتقد أن التنغيم يمكن أن يكون يف العربية ظاهرة فونولوجية قد حتمل داللة التأكيد- 45

عندما يمطط املتكلم إنجازه ملقطع حمدد يف كلمة معينة ليلفت انتباه املتلقي إىل األمهية املعنوية
 والتأكيد يف حقيقته تثبيت ملعنى حاصل ال.للوحدة التي خرج هبا عن النطق املعياري العادي
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إضافة ملعنى جديد خمتلف.

 - 46يسربسن  Jespersen. Ottoهو لساين وجامعي دنمركي ( ،)1943-1860ظهر كتابه

 The Philosophy of Grammarباللغة اإلنجليزية سنة  ،1924وترجم بعد ذلك إىل الفرنسية:

 .1971. La philosophie de la grammaireص .58
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ثانية
لغة
الثقافي في تعليم
البعد
ً
العربية ً
ّ
ّ
التأدب أنموذجا
نظرية
تداولية:
لسانية
ِم ْن وجهة نظر
ّ
ّ
ّ
ّ
أ.د .حاتم عبيد

ملخص البحث:
ّ

يسعى هذا البحث إىل اإلفادة من مكاسب النظر ّيات ال ّلسان ّية يف تعليم ال ّلغات
أخص .ويرى
األجنب ّية وتطوير مناهج تعليم العرب ّية للناطقني بغريها عىل وجه
ّ
صاحب البحث ّ
أن الثقافة ال بدّ أن تكون حارضة يف الربامج املعدّ ة هلذا الغرض،
ملا بينها وبني ال ّلغة من تالزم .ويذهب إىل ّ
أن تدريس الثقافة ال ّ
ينفك عن تدريس
ال ّلغات األجنب ّيةّ ،
مهم يف تدريس الثقافة العرب ّية واإلسالم ّية
وأن هناك منظورا لسان ّيا اّ
غري املنظور السائد الذي يقوم عىل تزويد املتع ّلم بمعلومات تارخي ّية وحضار ّية حول
معتقدات العرب وعاداهتمّ ،
ساين أن نجعل تع ّلم الثقافة يف
وأن أساس هذا املنظور ال ّل ّ
يتم من داخل ال ّلغة نفسها ،ومن خالل تعليم
دروس تعليم العرب ّية للناطقني بغريها ّ
صيغها وتعابريها.
ويستند الباحث يف التمكني هلذا املنظور اجلديد إىل ال ّلسان ّيات التداول ّية .ويكتفي
ربر اختياره بام قدّ مته التداول ّية
من هذا الت ّيار بمبحث يعرف بنظر ّية التأ ّدب .وي ّ
الكف عن اعتبار ال ّلغة جمموعة من
من إضافة يف دراسة ال ّلغة تتم ّثل باألساس يف
ّ
القواعد الشكل ّية ونحو ّية ،إذا امتلكها املتع ّلم أمسى قادرا عىل استخدام ال ّلغة
ثقايف يف استعامل
والتعبري هبا عن خمتلف أغراضه ،ويف القول مقابل ذلك بوجود بعد ّ
ال ّلغة يؤ ّثر بوضوح يف سري التواصل ونجاحه ،وتكشف عنه جمموعة من املبادئ
واملجردة التي بدون مراعاهتا واستحضارها خُيفق املتك ّلم يف
والقواعد العا ّمة
ّ

جامعة الملك سعود
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

استعامل األشكال ال ّلغو ّية وفق مناويل منتظرة ومقبولة ،ويقعد السامع عن الذهاب
إىل ما وراء املعاين احلرف ّية وعن التقاط غرض املتك ّلم وما حيتمله قوله من معان
مضمنة.
مقصودة وأعامل لغو ّية
ّ
ساين يف
و ُينهي الباحث دراسته برضب مثال ّ
يوضح من خالله هذا املنظور ال ّل ّ
األجنبي يف
تدريس الثقافة ،نعني بذلك التح ّي َة عمال لغو ّيا هيهات أن ينجح املتع ّلم
ّ
استخدامه يف سياقات خمتلفة ومناسبات متعدّ دة استخداما مو ّفقا ،إذا اقترص تدريس
جمرد استعراض صيغ التح ّية يف العرب ّية ،ومل جيعل تلك الصيغ بسبب
هذا العمل عىل ّ
من القيم واملعاين التي ختتزهنا واألبعاد الثقاف ّية الالّئطة هبا والكامنة فيها والوظائف
العالئق ّية التي تضطلع هبا ند استخدامها.
الكلمات المفاتيح:
التأدب -
نظرية
تداولية -
لسانيات
تداولية -
ثقافية  -كفاءة
لغة  -ثقافة  -كفاءة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

لغوية.
أعمال
ّ

تمهيد:

الثقايف يف تعليم ال ّلغات األجنب ّية عا ّمة،
مهية البعد
ّ
نسعى يف هذا البحث إىل بيان أ ّ
أخص .ونصدر يف ذلك عن
ويف تعليم العرب ّية لغة ثانية لغري الناطقني هبا عىل وجه
ّ
ينفك عن تع ّلم ثقافة ثانيةّ ،
رؤية مفادها االعتقاد ّ
بأن تع ّلم لغة ثانية ال ّ
وأن تعليم
املدرس لتقديم نصوص ومعلومات
جمرد حصص ُيفردها ّ
الثقافة العرب ّية يتعدّ ى ّ
حول عادات العرب وأعيادهم وأعراسهم وصحارهيم وأطعمتهم ،إىل فتح أعني
ومهم يف آن معا ،يشمل من مجلة ما يشمل
املتع ّلمني عىل مستوى يف التواصل دقيق
ّ
ّ
جمرد قول
غوي العرب ّية املناسبة
طرائق التواصل ال ّل ّ
واملهذبة التي تتجاوز هي أيضا ّ
كلمة «شكرا» ملن تقدّ م له هد ّية .فمدار عمل ّية التعليم ههنا عىل جعل املتع ّلم يفهم
السلوك الذي يناسب الوضع ّية التواصل ّية التي جيد فيها نفسه ،وأن يعرف القول
يتوجه إليه .وهي غاية تتط ّلب أنشطة تفاعل ّية
الذي يناسب املقام والشخص الذي ّ
يوم ّية يكتسب خالهلا املتع ّلم املبادئ التي حتكم التواصل عىل نحو ناجع ومالئم
ال يتعارض ومعايري اجلامعة ،وال يتس ّبب يف حدوث ما يعرف بظاهرة سوء الفهم
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( )misunderstandingالتي حتدث كثرا بني العرب واألجانب بسبب إخفاق
األجنبي يف استعامل العبارة العرب ّية املناسبة.
ّ
تصور ال يرى يف النظر ّيات ال ّلسان ّيات فائدة تكتمل ،إالّ
ّ
إن منطلقنا يف هذا البحث ّ
املجردة ،وننزل هبا من عليائها إىل أرض
إذا عرفنا كيف نخرج هبا من أطرها النظر ّية ّ
الواقع ،ونستثمر نتائج وصفها الظاهرة ال ّلغو ّية وتفسري طرائق اشتغاهلا وما يقوم بني
نشك يف ّ
عميل ال ّ
أن
خمتلف مستوياهتا من عالقات ،يف التصدّ ي ملشاكل ذات طابع
ّ
يب بالنفع ،وسيسهم باالستتباع يف تطوير جماالت ح ّية،
ح ّلها سيعود عىل الواقع العر ّ
حسبنا أن نذكر واحدا منها ،أال وهو تعليم العرب ّية لألجانب ،وما يمكن أن يرتتّب
عىل ذلك من نفع عظيم يتم ّثل يف تطوير العرب ّية نفسها ،حتّى ال تتّصف باجلمود ،ويف
نرشها عىل نطاق واسع ،وحتّى ال تكون لغة ُيض ّن هبا عىل غري أهلها.
وإذا كانت ال ّلسان ّيات يف مشهور تعريفاهتا دراس ًة ل ّلغة تأخذ بأسباب العلم
ومناهجه ،وتُسهم يف تعميق فهم اإلنسان هلذا اجلهاز الذي يملكه ويتم ّيز به عن
سائر املخلوقات ويستعمله لتحقيق غايات تواصل ّيةّ ،
فإن هلذه الدراسة بالرضورة
انعكاسات إجياب ّية عىل ميادين شتّىّ ،
لعل من أبرزها مناهج تعليم ال ّلغات التي مل
غوي لتطوير أدواهتا ،حتّى يتع ّلم الناس
يب تستلهم نتائج البحث ال ّل ّ
تفتأ يف العامل الغر ّ
يسوغ لنا القول بأنّه عىل قدر
ال ّلغات بأنجع الطرق ويف أقرص األوقات .وهذا ما ّ
ما تحُ رز النظر ّيات ال ّلسان ّية تقدّ ما يف دراسة ال ّلغة البرش ّية والكشف عن خمتلف
تتطور خربة اإلنسان يف ميدان تعليم ال ّلغات ،وتشهد الطرائق التي
أرسارها،
ّ
املدرسون يف هذا املجال تقدّ ما.
يعتمدها ّ
أن ّ
شك عندنا يف ّ
وما من ّ
لكل نظر ّية لسان ّية فضال يف الكشف عن جانب من
جوانب ال ّلغة املتعدّ دةّ ،
ثم إسهاما يف ازدهار تقنيات تعليم ال ّلغات.
وإن هلا من ّ
لساين معارص يعرف
وهذا ما سنسعى إىل التدليل عليه مستندين يف ذلك إىل جّاتاه
ّ
بالتداول ّية ( ،)Pragmaticsوله يف دراسة ال ّلغة إضافة ال يمكن االستهانة هبا ،ال
تقديرنا-غض الطرف عنها ،حني نفكّر يف تطوير العرب ّية والنهوض
وال نستطيع-يف
ّ
بمناهج تعليمها .وقد رأينا من املفيد أن نكتفي يف الربهنة عىل وجاهة هذا الطرح الذي
يدعو إىل اإلفادة من مكتسبات النظر ّيات ال ّلسان ّية يف تعليم ال ّلغات األجنب ّية ويفسح
أهم مباحث ال ّلسان ّيات
مكانة للثقافة يف الربامج املعدّ ة هلذا الغرض ،بمبحث من ّ
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

التداول ّية ،أال وهو التأ ّدب ( )Politenessباعتباره جمموعة من االستخدامات
ال ّلغو ّية املتعارف عليها (صيغ الشكر ،صيغ االعتذار ،صيغ النقد املل ّطف ،صيغ
الطلب ،صيغ املخاطبة )...داخل مجاعة لغو ّية ،يتم ّثل دورها يف احلفاظ عىل قدر
من االنسجام خالل التفاعل بني املتك ّلمني ،جتنّبا ملا يمكن أن يرتتّب عىل ّ
كل لقاء
جراء عدد من األعامل ال ّلغو ّية التي ال مناص للمتك ّلمني
واحتكاك من أخطار ممكنة ّ
بالقوة ماء وجه املتك ّلم أو املخاطب أو كليهام معا ،من نحو
من إتياهنا والتي هتدّ د
ّ
األمر والسؤال واالعتذار (.)Browon & Levinson, 1987
التصور القائل ّ
بأن ال ّلغة تعكس الثقافة والقيم
من هذا املنطلق يستند بحثنا إىل
ّ
التي يس ّلم أفراد تلك الثقافة هبا ويلت ّفون حوهلاّ ،
مهم من
وبأن تدريس الثقافة جزء ّ
تدريس ال ّلغات األجنب ّيةّ ،
غة-أي لغة كانت-ال يتو ّقف عىل معرفة
وأن دراسة ال ّل
ّ
أهم خصائص
أنظمتها املعجم ّية والرصف ّية والنحو ّية ،بل يتعدّ ى ذلك إىل معرفة ّ
ثقافة تلك ال ّلغةّ ،
وأن تعليم ال ّلغات األجنب ّية وتعليم العرب ّية لغري الناطقني هبا عىل
أخص ،ينبغي أن حيتوي فضال عن إكساب املتع ّلم كفاءات نحو ّية ولسان ّية
وجه
ّ
«األجنبي» عن استعامل
مهمة بدوهنا يعجز ذلك
ّ
وتواصل ّية ،إكسابه قدرة أخرى ّ
العرب ّية استعامال مو ّفقا يف خمتلف السياقات التواصل ّية التي جيد نفسه فيها ،عىل
نحو ال ينأى كثريا عن استعامل من يتك ّلمها بالفطرة والسليقة ،نعني بذلك الكفاءة
الثقاف ّية ( )cultural competenceالتي يغدو املتع ّلم بفضلها ممتلكا قدرا مع ّينا من
املعارف املتع ّلقة بمعتقدات متك ّلمي ال ّلغة العرب ّية وقيمهم واحتفاالهتم وطقوسهم
اليوم ّية والدين ّية التي تتجلىّ أحسن ما تتجلىّ ساعة التفاعالت التلقائ ّية بني املتك ّلمني
والتي يفصح عنها ما ُيعرف بال ّلباقة والسلوك ّ
مهم من تلك الثقافة التي
املهذب جزءا اّ
تعكسها ال ّلغة والتي يتع ّلمها الفرد من مجلة ما يتع ّلم المتالك تلك ال ّلغة.
التصور ،رأينا أن نقيم بحثنا عىل قسمني ،أو ُقل مدخلني إىل
وبناء عىل هذا
ّ
لساين يشرتك أصحابه يف
إدراج الثقافة يف تدريس ال ّلغات األجنب ّية :مدخل غري
ّ
الثقايف يف تعليم ال ّلغات
القول بتالزم ال ّلغة والثقافة ،ويف الدعوة إىل االعتداد بالبعد
ّ
املدرسني ،ويف اقرتاح مجلة املفاهيم
األجنب ّية وإعداد الربامج املعتمدة من لدن
ّ
واملقاربات والتقن ّيات التي ال خيلو جتسيدها عىل أرض الواقع من مصاعب تحُ وج يف
لساين عليه نُدير القسم الثاين من بحثنا ،ومن خالله نُحاول
تقديرنا إىل اعتامد مدخل
ّ
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أن نزيد يف تقريب الش ّقة بني ال ّلغة والثقافة ،بل وأن نجعل تع ّلم الثقافة يف دروس
يتم من داخل ال ّلغة نفسها ،ومن خالل تع ّلم القواعد
تعليم ال ّلغات األجنب ّية أمرا ّ
واملجردة التي تُؤ ّمن سري التواصل
اخلف ّية واملتحكّمة يف استعامهلا واملبادئ العا ّمة
ّ
والتفاعل بني املتك ّلمني.
ساني:
الثقافي في تعريف ال ّلغة وتعليمها من خارج المنظور ال ّل
البعد
ّ
ّ

يمكن القول ّ
إن اإلقرار بوجود عالقة متينة تربط ال ّلغة بالثقافة حقيقة مل تعد يف
حاجة إىل من ُيقيم الدليل عليها .فكثري من تعريفات ال ّلغة تشري إىل ذلك ،وتشدّ د
عرفت ال ّلغة-من مجلة ما
املكون
غوي عن ّ
املكون ال ّل ّ
عىل عدم انفصال ّ
الثقايف .فقد ّ
ّ
عرفت به-بأنهّ ا أداة للتواصل وحامل للثقافة يف آن معا ،وقيل ّ
إن ال ّلغة من غري ثقافة
ّ
جمرد التفكري فيه .ومل تكن ال ّلغة غائبة يف عدد من تعاريف
أمر ّ
يعز ّ
تصوره ،وحتّى ّ
يضم ك ّ
ال من
الثقافة نذكر منها ذلك الذي يعترب الثقافة منواال من السلوك
ّ
البرشي ّ
الفكر وال ّلغة وخمتلف رضوب التواصل ،ومجلة من املامرسات واملعتقدات والقيم
والعادات .وحيوي هذا املنوال أيضا طقوسا ،وطرائق تفاعل ،وأدوارا ُيضطلع هبا يف
أثناء تلك التفاعل ،وعالقات تنعقد بني من ينخرطون يف التفاعل .ويدخل يف هذا
املنوال كذلك ،سلوكات منتظرة بحكم انتامء الفرد إىل مجاعة إثن ّية أو دين ّية أو اجتامع ّية،
عىل نحو يرتك بالرضورة أثرا واضحا يف ما يأتيه ذلك الفرد من سلوك وأعامل لغو ّية
وغري لغو ّية (.)1996 : 1994 ،Brown
ويتّخذ ارتباط ال ّلغة بالثقافة يف تقدير كرامش وجوها ثالثة هي التعبري والتجسيد
الثقايف .واملراد بذلك ّ
أن الناس يستعملون
والرتميز .فال ّلغة ّأوال تعبرّ عن الواقع
ّ
ألفاظ ال ّلغة للتعبري عن الوقائع واألفكار تعبريا يعكس أيضا مواقفهم ومشاعرهم
الثقايف ،إذ هي األداة التي متكّن األفراد
جتسد الواقع
ّ
جتاه ما يعبرّ ون عنه .وال ّلغة ثانيا ّ
الثقايف إىل رموز،
حتول الواقع
من إضفاء املعنى عىل التجارب التي حييون .وال ّلغة ثالثا ّ
ّ
وهلذا يرى املتك ّلمون لغتهم رمزا هلو ّيتهم االجتامع ّية (.)3 : 1993 ،Kramsh
أن وراء تعريف ّ
ومن الواضح ّ
كل من ال ّلغة والثقافة مثل هذه التعريفات جّاتاها
يف فهم ال ّلغة ال يعترب أصحابه ال ّلغة جزءا من الثقافة فحسب ،بل يتعدّ ى ذلك إىل
القول بأنهّ ا حتمل الثقافة وتعكسها يف آن معا .وقد بنى الدارسون عىل هذه احلقيقة
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

حقيقة أخرى مفادها ّ
أن من يتع ّلم لغة ،يتع ّلم ثقافة ،وأنّه ال بدّ من تو ّفر وعي عند
القائمني عىل تدريس ال ّلغات األجنب ّية بام صارت حتظى به الثقافة يف هذا املجال من
الثقايف
موجها نحو تعزيز الوعي
مهمة تدعو إىل أن يكون تعليم تلك ال ّلغات ّ
ّ
مكانة ّ
عند الطالّب وتطوير كفاءهتم التواصل ّية.
أجل ،مل نعد نجد من يشكّك يف العالقة القائمة بني ال ّلغة والثقافة .ومل يعد هناك
من يرتاب يف رضورة اعتبار الثقافة ممّا ليس منه بدّ يف دروس تعليم ال ّلغات األجنب ّية.
ومل ّ
ويتطور ليثمر مجلة من املفاهيم
ينفك حديث الدارسني عن هذا املوضوع يتش ّعب
ّ
الطبيعي أن يسعى
واملقاربات اجلديدة يف ميدان تدريس ال ّلغات األجنب ّية .ومن
ّ
الدارسون قبل ذلك إىل تربير قوهلم برضورة استحضار الثقافة يف تدريس ال ّلغة،
وأن يتم ّثل التربير يف ذكر عدد من املنافع احلاصلة من تدريس الثقافة (& Gence
الذهني جتاه
وأول تلك املنافع إثارة فضول الطالّب
ّ .)75-74 : 2005 ،Bada
ّ
الثقافة اهلدف وجعلهم يتعاطفون مع أفرادها .ومن ذلك أيضا القول ّ
بأن تدريس
مهم يتم ّثل يف فهم ما يوجد
الثقافة من شأنه أن يكشف عن جانب من استعامل ال ّلغة ّ
يعمق وعي الطالب بام
يف املعاين االجتامع ّية الثقاف ّية من ضمن ّيات ،ومن شأنه أيضا أن ّ
اجلغرايف من أثر يف الطرق
يكون ملتغيرّ ات الس ّن واجلنس والطبقة االجتامع ّية واملكان
ّ
حضاري واتّصال
ويترصفون .ومن تلك املنافع ما له بعد
التي يتك ّلم هبا الناس
ّ
ّ
وثيق بطبيعة احلقبة التي نعيشها والتي تتّسم بالدعوة إىل إشاعة روح التسامح ،حتّى
يتعصب أحد مل ّلة أو ملذهب أو لثقافة .وهذا ما جيعل تدريس ثقافات ال ّلغات
ال
ّ
األجنب ّية أداة تساعد الفرد عىل أن يفهم الثقافات األخرى ويفهم ثقافته يف آن معا،
حتّى ال يسقط يف ما يعرف باملركز ّية اإلثن ّية والثقاف ّية ،وال تتّسم عالقته باآلخرين
عندما يالقيهم بالصدام ،وال جيد صعوبة يف فهم من يعبرّ عن وجهة نظر خمتلفة عن
وجهة نظره ،ألنهّ ا حتمل يف ط ّياهتا رؤية للعامل غري تلك التي اعتادها .فغري خاف ّ
«أن
يعرفون أنفسهم بأنهّ م أفراد ينتمون إىل فئة اجتامع ّية (األرسة ،اجلرية،
األفراد الذين ّ
اإلثني ،األ ّمة) هلم طرائق مشرتكة يف رؤية العامل يكتسبوهنا من
املهني أو
االنتامء
ّ
ّ
املؤسسات
خالل التفاعل مع أفراد آخرين من نفس اجلامعة .وهذه الرؤى تُث ّبتها ّ
شأن األرسة واملدرسة ومكان العمل والكنيسة واحلكومة ومواقع التنشئة االجتامع ّية
األخرى .وتنعكس املواقف واملعتقدات والقيم املشرتكة يف الكيف ّية التي يستعمل هبا
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األفراد اجلامعة ال ّلغة ،من نحو ما خيتارون اخلوض فيه أو عدم اخلوض فيه والطريقة
التي يعبرّ ون هبا عن ذلك» (.)6 : 1993 ،Kramsh
من هذا املنطلق صار ُينظر إىل الثقافة عىل أنهّ ا مهارة خامسة تضاف إىل املهارات
مدرس ال ّلغة األجنب ّية إىل إكساب املتع ّلمني إ ّياها،
ال ّلغو ّية األربع املعروفة التي يسعى ّ
نعني بذلك مهارات االستامع والتحدّ ث والقراءة والكتابة .وهذه املهارة الثقاف ّية
تُكسب املتع ّلم قدرة عىل أن ُيك ّيف ال ّلغة التي يتع ّلمها والسياقات التي تُستعمل فيها،
وأن يفهم قيم ثقافة تلك ال ّلغة والطرائق التي ُينجز هبا األفراد مجلة من األعامل ،وأن
مهم من وجوه استخدام تلك ال ّلغة يتم ّثل يف قبول االختالف ،وإبداء
ُيدرك وجها اّ
حدّ من التسامح جتاه ما يالحظه من طرائق يف إتيان عدد من األعامل عىل نحو خيتلف
عم هو معروف عنده ( .)2008 ،Tomalinبل ّ
إن شأن الثقافة يف تدريس ال ّلغات
اّ
كرامش-جمرد املهارة التي تضاف إىل املهارات املذكورة،
األجنب ّية جياوز-يف تقدير
ّ
األول يف تع ّلم ال ّلغة ،ويتم ّثل
يتزود هبا املتع ّلم منذ يومه ّ
إىل اعتبارها خلف ّية أساس ّية ّ
دورها باألساس يف زعزعة اطمئنانه إذا ما استسهل أمر ال ّلغة ،واكتفى يف تع ّلمها
باحلدّ األدنى ،أو شعر يف حلظة من ال ّلحظات أنّه ملك ناصية ال ّلغة ،ويف إشعاره
بحدود ما امتلك من كفاءات تواصل ّية ،ويف حتدّ ي قدرته عىل فهم العامل املحيط به.
فاملطلوب من مع ّلم ال ّلغة األجنب ّية أن يع ّلم الطالّب طريقة يف النظر إىل العامل
واألشياء ال أثر فيها لروح االستعالء وللنرجس ّية أو الرغبة املب ّطنة يف اهليمنة عىل
اآلخر .وهلذا رأت كرامش ّ
أن فهم املتع ّلم الثقافة األجنب ّية ال يكون إالّ وضعت الثقافة
األ ّم والثقافة األجنب ّية جنبا إىل جنب .فتفاعل املتع ّلمني مع النصوص أو متك ّلمي
سيضطرهم إىل أن ينشئوا املعاين بأنفسهم ،ال أن يكون هلم مع ّلمون ينقلون
ال ّلغة األ ّم
ّ
هلم املعلومة حول الثقافة واألفراد .وهذا ما يو ّفر الفرص هلم كي يأخذوا عىل عاتقهم
صناعة املعنى وفهمه والتفكري فيه يف ضوء الثقافة املنطلق والثقافة اهلدف .عىل هذا
الثقايف الذي
تسميه كرامش بفضاء التثاقف أو التواصل
ّ
النحو ينشأ فضاء جديد ّ
مهم يف تشكيله عندما يسعون أوقات تعليم ال ّلغة إىل تعميق
ينهض املع ّلمون بدور ّ
وعي الطالّب بخصائص ثقافتهم األصل ّية وخصائص الثقافة األجنب ّية ،حتّى يصبح
لدهيم قدر من املوضوع ّية الفكر ّية يف حتليل الظواهر بني الثقاف ّية .واملطلوب من
واضعي الربامج أن يأخذوا بعني االعتبار اخللف ّيات االجتامع ّية والثقاف ّية للمتع ّلمني
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

املوجهة لسياقات تدريس ّية حمدّ دة ،وأالّ
حني خيتارون املوا ّد التعليم ّية واملقاربات
ّ

عم حيمله الطالّب معهم إىل القسم من قيم وانتظارات وجتارب عىل
ّ
يغضوا الطرف اّ
ثم خيفق يف تع ّلم ال ّلغة
قدر ما يتنكّر هلا املع ّلمُ ،يصاب الطالب باخليبة واإلحباط ومن ّ
األجنب ّية (.)1993 ،Kramsh
وجيري تدريس الثقافة حسب ستارن يف ثالثة سياقات خمتلفة ،يتم ّثل ّأوهلا يف
وضع يكون فيه الطالّب بعيدين ومعزولني عن الثقافة الثانية .وهذا هو الغالب يف
تدريس الثقافة ،إذ ّ
يتعذر يف كثري من الدول أن تتو ّفر الفرصة ملتع ّلم ال ّلغة األجنب ّية،
كي يتّصل اتّصاال مبارشا بأبنائها .ويف هذه احلالة يكون الغرض من تدريس الثقافة
تقديم خلف ّياهتا وسياقاهتا ،حتّى متيس بادية للعيان ،ويصبح يف مقدور املتع ّلمني
الثقايف واالقرتاب منه .ويكون تدريس الثقافة يف السياق الثاين لغاية
تصور الواقع
ّ
ّ
هتيئة الطالّب لزيارة املحيط اجلديد أو من أجل العمل فيه .والفرق بني هذا السياق
وسابقه ّ
أن املتع ّلم-وإن كانت تفصله عن الثقافة اهلدف مسافة ما ّدية-فإنّه يكون عىل
الثقايف
النفيس أكثر استعدادا وحت ّفزا لتع ّلم ال ّلغة األجنب ّية .ويم ّثل السياق
الصعيد
ّ
ّ
ختص املهاجرين والطلبة الذين يتابعون
الوضع ّية الثالثة لتدريس الثقافة .وهي ّ
أمس احلاجة إىل من يأخذ
دراساهتم وسط اجلامعة ال ّلغو ّية اهلدف والذين هم يف ّ
األجنبي لتجنّب ما يمكن أن يقع من مظاهر شتّى تنتمي
بأيدهيم لالندماج يف املحيط
ّ
إىل ما يعرف بسوء الفهم
الثقايف (.)223 : 1992 ،Stern
ّ
وترتبط ّ
بكل وضع ّية من هذه الوضع ّيات الثالث مجلة من األهداف التي يراد
يتم
حتقيقها من وراء تدريس الثقافة والتي يف ضوئها تضبط املوضوعات التي ّ
تدريسها يف القسم .فإذا كانت الغاية من منهج تعليم ال ّلغة تزويد الطالب بمعلومات
األولّ ،
فإن أنشطة مثل قراءة نصوص
ختص الثقافة اجلديدة مثلام هو األمر يف السياق ّ
ّ
صحف ّية وأدب ّية واتخّ اذها موضوع نقاش وأنشطة أخرى شأن مشاهدة األرشطة
واألفالم ،تكون أنسب لتحقيق هذا اهلدف .أ ّما يف السياقني الثاين والثالث فتعليم
ال ّلغة جيري إىل غاية أخرى ،أال وهي إكساب املتع ّلم مهارات تتّصل باملامرسات
العميل شأن احلوار
ويتم صقلها وتنميتها بجملة من األنشطة ذات الطابع
الثقاف ّيةّ ،
ّ
واملرسح والدراما ينخرط فيها املتع ّلم ليضطلع بأدوار خمتلفة متكّنه من ممارسة ال ّلغة
املدرس يف توزيع هذه األنشطة نوع
يف سياقات ح ّية وقريبة من الواقع .ومثلام يراعي ّ
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السياق الذي جيري فيه تعليم ال ّلغة ،يكون لس ّن املتع ّلم وملستوى إتقانه ال ّلغة دور
مهمة بدوهنا ال حت ّقق تلك
يف اختيار النشاط املناسب هلام .فضال عن عوامل أخرى ّ
املرجوة منها ّ
املدرس
األنشطة األهداف
ّ
لعل من أبرزها ما ذكره بريم قائال« :عىل ّ
أن يكون عىل ب ّينة من طبيعة التحدّ يات التي تواجه املتع ّلمني وأن يفهم ثقافاهتم
وهو ّياهتم» (.)62 : 1997 ،Byram
ومل يدّ خر الدارسون جهدا يف البحث عن مجلة من السبل الستقدام الثقافة إىل
قاعات تدريس ال ّلغات األجنب ّية وجعلها بسبب متني من تلك ال ّلغات واملقاربات
يف تدريس الثقافة .وقد أثمر هذا اجلهد مجلة من املقاربات حتدّ ث ريزجاي عن أربع
منها أوالها املقاربة بينثقاف ّية ( )intercultural approachالتي تستند إىل زعم
مفاده ّ
أن الطريقة املثىل يف تدريس الثقافة تلك التي تعتمد املقارنة بني الثقافة اهلدف
وثقافة املتع ّلم ،والتي هتدف باألساس إىل تعميق فهم املتع ّلم بالكفاءات التواصل ّية
والتثاقف ّية وإىل متكينه من أن يضطلع بدور الوسيط بني ثقافتني .وال ختلو هذه املقاربة
وتتصور الثقافة واحدة
من قصور عزاه ريزجاي إىل كوهنا ختتزل الواقع املع ّقد،
ّ
متجانسة يف سائر دول العامل وعواصمه ،وتنسى ّ
أهم ما يم ّيز
أن التعدّ د
الثقايف هو ّ
ّ
العامل املعارص .وهذا ما يفتح السبيل أمام املقاربة الثانية القائمة عىل فكرة التعدّ د
بأن يف ّ
الثقايف ( )multicultural approachالتي تقول ّ
كل بلد ثقافات صغرى
ّ
داخل الثقافة الواحدةّ ،
وأن العناية يف أثناء تدريس الثقافة بإبراز مظاهر التعدّ د
غوي املوجودة صلب الثقافة اهلدف ،ينبغي أن يصاحبها اهتامم بثقافة
اإلثني وال ّل ّ
املتع ّلم يف خمتلف مظاهر تعدّ دها .وهذا ما جيعل للمقارنة يف هذه املقاربة ويف املقاربة
مكونا أساس ّيا
مهم يف تعليم ال ّلغة األجنب ّية عىل نحو تكون فيه الثقافة ّ
السابقة دورا اّ
يف ذلك التعليم.
وتستند املقاربة الثالثة العرب ثقاف ّية ( )trans-cultural approachإىل القول
ّ
اجلامهريي والشبكة
التطورات التي حصلت يف ميادين وسائل التواصل
بأن
ّ
ّ
العنكبوت ّية العامل ّية والعوملة وما ترتّب عليها من ظواهر خمتلفة ،دكّت احلدود بني
الثقافات وجعلت الواحدة منها تتداخل واألخرى بشكل مع ّقد .وتعترب هذه املقاربة
ثم ال ترى فائدة يف ربطها بثقافة مع ّينة .وإذا كان
ال ّلغة األجنب ّية لغة عامل ّية ،ومن ّ
من املمكن يف تقدير بريم االستناد يف تدريس ال ّلغة األجنب ّية إىل موضوعات ذات
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

أبعاد ودالالت كون ّية خترتق مجيع الثقافاتّ ،
فإن من عيوب هذه املقاربة أنهّ ا ال تقدّ م
للمتع ّلمني مواضيع لصيقة هبذا البلد أو ذاك.
وعىل مفهوم الثقافة الواحدة تنهض املقاربة الرابعة املوسومة بمقاربة الثقافة
األجنب ّية ( )foreign-cultural approachالتي تضع الثقافة اهلدف يف مقدّ مة
أهدافها ،وال تكرتث كثريا بثقافة املتع ّلم ،وال تعقد مقارنات بني الثقافتني األصل ّية
الثقايف عند املتع ّلم وتطوير
األول يتم ّثل يف تعميق الفهم
واألجنب ّية ،ما دام الغرض ّ
ّ
الطبيعي أن تؤاخذ هذه املقاربة بعدم
قدرته عىل التواصل بال ّلغة اهلدف .ومن
ّ
شك يف ّ
اعتدادها بام يمكن أن يقوم بني الثقافتني من عالقات ال ّ
أن وعي املتع ّلم هبا
من العوامل املساعدة له عىل متكّنه من ال ّلغة األجنب ّية والتواصل هبا مع أهلها دونام
صعوبات تذكر (.)253-243 : 1998 ،Risager
شك يف ّ
وال ّ
أن التشديد عىل الفروق ال ّلغو ّية مفيد كام هو معروف يف تدريس
لغوي بحت (الفرق
ال ّلغات األجنب ّية .ولكن من اخلطأ أن ختتزل الفروق يف ما هو
ّ
بني عد الضامئر يف ّ
كل من العرب ّية واإلنجليز ّية ،والفرق بينهام يف األزمنة .)...فإىل
جانب تلك الفروق ال ّلغو ّية الطافية عىل السطح والتي يلحظها املتع ّلم بيرس ،توجد
ومهمة تقع يف قلب الثقافة وال ّلغة معا ،ويمكن أن يرتتّب عىل
فروق أخرى لطيفة
ّ
غياب الوعي هبا إخفاق يف التواصل أو وقوع يف سوء التفاهم ،أو غري ذلك من
حاالت االرتباك واحلرج ،من قبيل ما يتّصل بالنربة وكيف ّية استثامرها للتعبري عن
معان خمتلفة ،والصمت متى حيسن ،ومتى يكون فراغا رهيبا وانتظارا ثقيال ،والوقف
ما هي رشوطه ومواضعه ،واألعامل ال ّلغو ّية التي هتدّ د ماء الوجه كيف تتأ ّدى وما
هي الصيغ املناسبة إلنجازها ،واملوضوعات التي يدور عليها احلديث كيف تقع
إثارهتا واالنتقال بينها من موضوع إىل آخر ومعرفة ما يكون منها حم ّببا ،وما حيسن
عدم اخلوض فيه ملا يمكن أن يرتتّب عليه من حرج وآثار سلب ّية عىل عالقة املتفاعلني
حيتج هبا املتك ّلمون عن آرائهم
فيام بينهم .وممّا يدخل يف هذه الفروق ،الطرائق التي ّ
احلجة التي يعتمدها املتك ّلم داخل ثقافته مقنعة تؤ ّثر
ووجهات نظرهم .فقد تكون ّ
يف السامع وتكشف عن قدرة عالية يف احلجاج والتأثري .ولكنّها خارج تلك الثقافة
شك يف ّ
تفقد تلك القدرة عىل اإلقناع ،إن مل تبد ساذجة .وال ّ
أن التشديد عىل مثل
بأن ّ
يرسخ الوعي عند الطالب ّ
لكل ثقافة معايري
هذا النوع من الفروق من شأنه أن ّ
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حتكم سري املحادثات وخمتلف رضوب التفاعلّ ،
وأن الفارق بني تلك املعايري يمكن
أن يتفاقم بني الثقافات إىل درجة التعارض والتباين من غري أن يعني ذلك رصاعا بني
الثقافات أو يؤ ّدي إىل تفضيل بعضها عىل بعض.
شك أيضا يف ّ
وال ّ
جراء غياب
أن عدم معرفة املتع ّلم بمعايري ثقافة ال ّلغة األجنب ّية ّ
الوعي عنده هبذا الرضب من الفروق ،يرتتّب عليه حصول مشاكل وعقبات يمكن
أن حتول دون بلوغ التواصل الغاية التي جيري إليها .ويف ذلك دليل عىل ّ
أن املشاكل
غوي من التواصل
التي تطرأ بني احلني واحلني ساعة التفاعل ال تقترص عىل اجلانب ال ّل ّ
فاملكونات التي تقع خارج ال ّلغة وتسهم بقسط يف
وال تقف عند األخطاء النحو ّية.
ّ
التواصل من نحو اإلشارة وحركات اجلسم ،وآداب السلوك املناسب هي أيضا من
العوامل احلاسمة يف نجاح التواصل أو إخفاقه.
ساين مجلة من التقنيات يستعني
وقد ضبط الدارسون يف إطار هذا
ّ
التوجه غري ال ّل ّ
مكونات تعليم ال ّلغات األجنب ّية كثرية ،من
مكونا من ّ
هبا املع ّلم يف تدريس الثقافة ّ
قبيل التقنية التي تقوم عىل اإلفادة من موارد اجلامعة الثقاف ّية والتي تستثمر من مجلة
اليومي الذي يعيش فيه املتع ّلم .وهذه التقنية تنفع كثريا عندما
ما تستثمر املحيط
ّ
جيري تع ّلم ال ّلغة األجنب ّية داخل اجلامعة ال ّلغو ّية اهلدف .ومن ذلك أيضا التقنية
التعليمي
يتحول الفضاء
التي تعتمد إقامة العروض واملشاهد داخل القسم ،حتّى
ّ
ّ
متنوعة ،وجيد نفسه
حي وأصيل يسمح للمتع ّلم بأن ينخرط يف تفاعالت ّ
إىل فضاء ّ
ّ
وحيتك بأهل ال ّلغة التي
يف وضع ّيات شبيهة بتلك التي تنتظره حني خيرج من القسم
يتع ّلمها (.) 232-223 : 1992 ،Stern
ّ
اشتق منه
ويظل مفهوم الكفاءة الثقاف ّية ( )cultural competenceوما
ّ

من مفاهيم جماورة شأن الكفاءة بني ثقاف ّية ()intercultural competence
أحسن ما يعبرّ عن هذه األفكار التي كنّا بصدد عرضها وعن غريها ممّا يندرج يف
هذا جّ
االتاه الذي يلتقي منارصوه عىل تعدّ د مشارهبم يف الدعوة إىل إحالل الثقافة
تصوراهتم للطرق
مكانة يف تدريس ال ّلغات األجنب ّية ،وخيتلفون بعد ذلك يف كيف ّية ّ
واحلق ّ
أن ظهور مفهوم الكفاءة
يتم هبا إدراج الثقافة يف الربامج والدروس.
ّ
التي ّ
الثقاف ّية بسبب متني من املشاكل التي بدأ يواجهها املهاجرون الذين تد ّفقوا بأعداد
كبرية عىل عدد من الدول األوروب ّية يف سبعين ّيات القرن العرشين والتي انعكست
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

اضطر حكومات تلك الدول إىل وضع سياسات
رسيعا عىل تعليم أبنائهم .وهو ما
ّ
عا ّمة وبرامج تربو ّية هتدف إىل إدماج املهاجرين وأبنائهم داخل املجتمعات التي
الثقايف املع ّقد إىل قيمة
اختاروا اهلجرة إليها والعيش فيها ،وإىل حتويل هذا الواقع
ّ
بيداغوج ّية عىل النحو الذي ذكره دي كارلو حني قال« :ففي سياق اهلجرة ويف إطار
العمل املهاجرين ،ستعمل البيداغوجيا
مواجهة العراقيل املدرس ّية التي يلقاها أبناء اّ
بني الثقاف ّية عىل تطوير الرأي القائل ّ
بأن االختالفات ال مت ّثل عقبات جيب التغ ّلب
عليها ،بل هي مصدر ثراء مشرتك إن عرفنا كيف نحشدها» (De Carlo, 1998 :
 .)40, in Zhang : 63أجل ،لقد أمسى ال ّلقاء احلاصل بني الثقافات موضوعا
ينصب عىل الظواهر املرتتّبة عىل ذلك ال ّلقاء الذي
ينصب فيه االهتامم أكثر ما
علم ّيا
ّ
ّ
يتجلىّ يف التفاعالت القول ّية وغري القول ّية والذي يقوم التحليل فيه عىل ما يمتلكه
يتم توظفيها واستعامهلا
الفرد من معارف رصحية وغري رصحية حول الثقافة اهلدف ّ
استعامال تداول ّيا يف سياقات تواصل ّية يوم ّية.
ومن ههنا ،بدأ االقتناع حيصل ّ
بأن الغاية من تعليم ال ّلغات األجنب ّية جتري إىل
متكني املتع ّلمني من التواصل مع حماورهيم الذين ينتمون إىل ثقافات خمتلفة .ومن هذا
املنطلق أيضا ،صار اكتساب املتع ّلم كفاءة بني ثقاف ّية يف ال ّلغة األجنب ّية رضورة بدوهنا
ثري واملعرفة بكيف ّية
ال يكون التواصل هبذه ال ّلغة وداخلها ناجحا .فاكتساب معجم ّ
األصيل
إيقاع عدد من األعامل القول ّية ،ال يكفيان وحدمها جلعل متحدّ ث بغري لسانه
ّ
األجنبي األصل ّيني .فال بدّ إذن من أن يفهم
يتواصل بيرس مع أفراد ثقافة ال ّلسان
ّ
القيمي ومواقفه
الثقايف ملحاوره ،ويستحرض نظامه
متع ّلم ال ّلغة األجنب ّية السياق
ّ
ّ
وسلوكاته ،ويكون قادرا عىل أن ّ
يفك رسائله ،ويتّخذ ساعة التفاعل معه املوقع
الثقايف لذلك املحاور.
املناسب الذي يقتضيه السياق
ّ
ّ
إن الكفاءة بني ثقاف ّية قدرة إذا امتلكها الفرد ،استطاع-متك ّلام كان أو سامعا-أن
تواصيل
يب املعطيات بني الثقاف ّية يف إطار سياق
يفهم ويفسرّ ويستثمر عىل نحو إجيا ّ
ّ
حضاري ،بل هي مت ّك ٌن
جمرد معرفة بأحداث وحقائق ذات طابع
ّ
حمدّ د .وهي ليست ّ
التخاطبي يف إطاره العا ّم وبام فيه من تعقيد ويف خمتلف أبعاده ال ّلسان ّية
من السياق
ّ
عرف الكفاءة الثقاف ّية بأنهّ ا
والنفس ّية والثقاف ّية .وهذا ما عناه تقريبا بوريش حني ّ
«القدرة عىل إدراك أنظمة التصنيف التي بفضلها تسري أمور املجموعة االجتامع ّية،
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األجنبي من أن يتو ّقع يف سياق معينّ ما سيحدث
وهي باالستتباع القدرة التي متكّن
ّ
الحقا ،وهذا يعني أيضا معرفة السلوك الذي ينبغي أن يسلكه ،حتّى يعقد عالقة
تناسب فواعل السياق الرئيس ّيني» ( .)Porcher, 1988 : 92, in Zhang : 71وهذه
ومتطور .وهي عنده «مقاربة يف مسالك
حركي
الكفاءة يراها بوريش من منظور
ّ
ّ
الفعل ( ،)savoir-faireأي يف قدرة الفرد عىل أن يتّجه صوب ثقافة اآلخر انطالقا
وصفي فحسب» (.)72 : ibid
تفهمي ،ال
من مسعى ّ
ّ
بمجرد تزويدهم
فالبني ثقايف فكرة يرت ّبى عليها املتع ّلمون ،وهي ال حتصل
ّ
بمعلومات غزيرة حول الثقافة اهلدف ،بل بجملة من املعارف تأيت يف مقدّ متها
املعرفة بمسالك الفعل ( )savoir-faireواملعرفة بمسالك الوجود ()savoir-être
ال ّلتني متكّنان املتع ّلم من ربط صالت مع اآلخرين والتفاعل معهم .وال يشرتط يف
يدرس لغته ،بل حسبه
مع ّلم ال ّلغة األجنب ّية أن يمتلك مجيع معارف ثقافة البلد الذي ّ
أن يكتسب وعيا بني ثقاف ّيا يمكّنه أن يساعد تالميذه عىل أن يكتسبوا بدورهم وعيا
بفكرة التعدّ د واالختالف ،وأن يصبحوا قادرين عىل تنسيب ما حيملون من أفكار
وما يتبنّون من رؤى ،وعىل أن يضعوا األمور يف نصاهبا الصحيح واحلقائق يف سياقها
املناسب ( .)78 : ibid
تبينّ من خالل ما سبق ّ
غوي ،ويتع ّلم
أن الذي يتع ّلم ال ّلغة أجنب ّية يتع ّلم نظامها ال ّل ّ
أيضا كيف يستعمل تلك ال ّلغة يف سياقات خمتلفة استعامال ال يكون مو ّفقا ،إالّ إذا
جعلت ال ّلغة بسبيل من الثقافة ،واستطاع املتع ّلم أن يدرك الطريقة التي يتفاعل هبا
أهل تلك ال ّلغة األجنب ّية فيام بينهم تفاعال يعكس رؤيتهم العامل ومت ّثلهم األشياء
املحيطة هبم ،وينعكس بوضوح يف استعامهلم ال ّلغة أدا ًة للتواصل والتفاعل وحامال
لقيم ثقافة اجلامعة ومعتقداهتا .وقد اشرتكت األفكار التي عرضنا هلا يف الدعوة إىل أن
يكون للثقافة حضور يف برامج تعليم ال ّلغات األجنب ّية ودروسها .فقد عُدّ ت املعرفة
املدرس عىل صقلها وتنميتها عند املتع ّلمني يف سياقات خمتلفة،
الثقاف ّية مهارة يعمل ّ
استنادا إىل مقاربات وتقنيات ،وانطالقا من مفاهيم تعكس مجيعها ما صار يتّسم به
غض الطرف عنه
ثقايف وتداخل بني الثقافات ،مل يعد من املمكن ّ
العامل اليوم من تعدّ د ّ
وعدم أخذه بعني االعتبار ،إذا أردنا بالفعل أن تكون الغاية من تعليم ال ّلغة األجنب ّية
إكساب املتع ّلم القدرة عىل التواصل الناجح والناجع يف آن معا.
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

شك يف ّ
وما من ّ
أن هذه األفكار تركت صدى كبريا يف ميدان تعليم ال ّلغات
املدرسني مجلة من التحدّ يات ،وفتحت أمامهم آفاقا
األجنب ّية ،ووضعت يف طريق ّ
جديدة ،وأكّدت من جديد ذلك التفاعل الذي حيصل بني دراسة ال ّلغات من
منظورات ومقاربات خمتلفة من جهة ومناهج تدريس ال ّلغات وتعليمها من جهة
أخرى والذي عبرّ عنه أحسن تعبري أحد الدارسني حني قالّ :
«إن دراسة ال ّلغة يف
التعصب األعمى ،وهو
أي فرع من فروع املعرفة ،جتعل املرء يشعر بالتواضع وينبذ
ّ
ّ
ينظر يف مناهج تدريس ال ّلغات .وحتّى يف حال عدم عثور تلك الدراسة عىل تقنيات
جديدة وحيل مستحدثة [يف تعليم ال ّلغات] ،فإنهّ ا ستجعل الواحد منّا يتد ّبر أمر
الطرائق القديمة بفهم أكثر عمقا ّ
وأقل سذاجة ،وستجعل من ال ّلغة وتع ّلمها أمرا
ه ّينا»(.) H. H. Stern, 1983 : 17
جّ
واالتاهات التي شدّ د
من هذا املنطلق ،وهبذه الروح التفاعل ّية مع تلك األفكار
الثقايف يف تعريف ال ّلغة وتعليمها ،نستحرض الصعوبات التي
أصحاهبا عىل البعد
ّ
حيول تلك األفكار إىل طرائق بيداغوج ّية
مدرس ال ّلغة األجنب ّية حني يريد أن ّ
تواجه ّ
تساعد املتع ّلم عىل تذليل عدد من املصاعب احلائلة دون تع ّلم ال ّلغة األجنب ّية .ونحاول
بدورنا البحث عن مداخل تُعني عىل تنزيل تلك األفكار إىل أرض الواقع وداخل
فصول الدراسة .فدون حتويل املعرفة الثقاف ّية إىل وعي يكتسبه املتع ّلم ويحُ رز بفضله
تقدّ ما يف تع ّلم ال ّلغة األجنب ّية ويف اكتساب قدرة عىل التواصل هبا ،مصاعب عديدة
عبرّ عنها كثري من الدارسني ،وصاغها بعضهم يف قالب أسئلة قائال« :حني يتع ّلق
مجة :متى
األمر بدور الثقافة يف ال ّلغات التي يتع ّلمها التالميذ يف األقسام تثار أسئلة ّ
يضطر
ينبغي أن يبدأ املع ّلم يف تدريس الثقافة؟ وما السبيل إىل تدريس الثقافة؟ وملاذا
ّ
للمدرسني
حيصلوا فكرة جمملة عن الثقافة اهلدف؟ وكيف يمكن
الطالّب إىل أن ّ
ّ
الثقايف ،وينقل
يعزز وعي املتع ّلمني
إدراج الثقافة يف أقسام ال ّلغة األجنب ّية ،عىل نحو ّ
ّ
إليهم مجلة من رؤى الثقافة اهلدف؟ وبعبارة أخرى :ما السبيل إىل تدريس الثقافة
من أجل تع ّلم ال ّلغة تع ّلام ناجعا؟» ( .)،Farnia 245من هذا املنطلق ،ورغبة منّا يف
تعزيز هذا جّ
مهية الثقافة يف تدريس ال ّلغات األجنب ّية ،ويف
االتاه الذي يؤمن أصحابه بأ ّ
وحتول الثقافة اهلدف إىل قيمة بيداغوج ّية
تقرب هذه الفكرة إىل األذهان ّ
إجياد مداخل ّ
يمكن استثامرها يف تعليم ال ّلغة األجنب ّية ،من هذا املنطلق وبدافع هذه الرغبة نقدّ م
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فيام ييل مدخال من املداخل املمكنة إىل تدريس الثقافة يف تعليم ال ّلغات األجنب ّية من
لساين تداو ّيل نكتفي فيه بام يعرف بنظر ّية التأ ّدب.
منظور
ّ
لغة ثاني ًة من منظور
كيف السبيل إلى تدريس الثقافة في تعليم
العربية ً
ّ

تداولي؟
لساني
ّ
ّ

ليس من السهل تعريف التداول ّية ( .)Pragmaticsولكن حسبنا اإلشارة إىل
أن جمال البحث فيها واسعّ ،
ّ
متنوعة ،من قبيل املشريات
وأن القضايا املدروسة فيها ّ
املقام ّية ( )Deixisواألعامل ال ّلغو ّية ( )Speech Actsوالتأ ّدب ()Politeness
واالقتضاء ( )Presuppositionوحتليل املحادثة ()Conversational Analysis
التحادثي (Conversational
استنادا إىل ما حيكمها من مبادئ شأن االستلزام
ّ
وأهم من ذلك ك ّله ّ
أن التداول ّية تُعنى من خالل هذه القضايا
.)Implicature
ّ
بدراسة املعنى الذي يقوم املتك ّلم بإبالغه من جهة ،ويقوم السامع بتأويله والتقاطه
من جهة أخرى استنادا إىل خلف ّية معرف ّية وثقاف ّية مشرتكة .فمدار األمر ههنا عىل
حتليل ما يقصده ويعنيه املتك ّلمون من امللفوظات والتعابري التي يستعملون ،ال
عىل ما ّ
تدل عليه الكلامت والرتاكيب داخل تلك امللفوظات يف حدّ ذاهتا .فاملعنى
الذي تتناوله التداول ّية بالدرس ليس من صنو تلك املعاين التي حترص املعاجم عىل
التنصيص عليها والتي تضبطها قواعد ال ّلغة وتكفي القدرة ال ّلغو ّية لفهمها ،بل هو
ثقايف ويشاركه السامع يف بنائه والتفاوض فيه (عىل هذه
معنى املتك ّلم ّ
يتنزل يف سياق ّ
أهم املراجع يف التداول ّية ،نعني كتاب التداول ّية
املباحث دارت فصول كتابني من ّ
لليفنسون Stephen C. Levinson )1983(:وكتاب التداول ّية ليول)1996(:
.)Yule, G. Pragmatics
موجه إىل االهتامم بتأويل ما يقصده املتك ّلمون من ملفوظاهتم داخل
فالبحث ههنا ّ
سياق بعينه من جهة ،وما يكون لذلك السياق من أثر يف أقوال أولئك املتك ّلمني من
توجه اهتامما واضحا إىل الكيف ّية التي ُيبلغ هبا املتك ّلم ما يريد
جهة أخرى .فالتداول ّية ّ
حتف بعمل ّية القول .وهذا
قوله وفقا لألطراف التي خياطبها وخمتلف الظروف التي ّ
ما جيعل من مها ّم التداول ّية دراسة املعاين السياق ّية ،والكشف عن وجوه االستدالل
التي يقوم هبا السامع ليصل إىل املعاين التي يقصدها املتك ّلم انطالقا ممّا قيل .ويف ذلك
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

إشارة واضحة إىل ّ
أن ما مل يقع الترصيح به يف ظاهر ال ّلفظ هو جزء من عمل ّية التواصل
املرصح هبا،
وممّا يقوم املتك ّلم بإبالغه إىل السامع .فالتداول ّية تُعنى بتلك املعاين غري
ّ
لتبينّ لنا من خالل ذلك كيف أنّنا ننطق بالقليل لنقول الكثريّ ،
وأن مقاصدنا ونوايانا
تفوق حجم ما جيري عىل لساننا ،وأنّنا نتّبع يف ذلك مجلة من القواعد ،أو قل عددا
من املبادئ العا ّمة تتّسم باملرونة و ُيسمح للمتك ّلم بني احلني واحلني بانتهاكها من غري
أن يع ّطل ذلك عمل التواصل.
إن أبرز ما نستخلص من التداول ّية ّ
ّ
أن املتك ّلم ال يتع ّلم األشكال والقواعد ال ّلغو ّية
اخلاصة بلغة ّما فحسب ،وإنّام هو يتع ّلم أيضا اجلانب التداو ّيل يف ال ّلغة الذي يمكّنه
ّ
من أن يستعمل تلك األشكال ال ّلغو ّية وفق مناويل منتظمة ومنتظرة تستمدّ جزءا
مهم من
من نظامها من كون أغلب الذين ينتمون إىل مجاعة لغو ّية يتقاسمون جزءا اّ
املعارف غري ال ّلغو ّية ويشرتكون يف التجارب األساس ّية يف عالقتهم بالكون واألشياء
ثم كفاءة تداول ّية جتعلهم قادرين عىل الذهاب إىل ما وراء
املحيطة هبم ،ويمتلكون من ّ
املعاين احلرف ّية ،بغية تأويل ما حيتويه القول من معان مقصودة ،وإدراك االفرتاضات
وأهم ما
التي قام عليها واألهداف التي يرمي إليها وخمتلف األعامل التي يوقعها.
ّ
نستخلص أيضا ّ
غوي
أن التداول ّية سامهت يف الكشف عن بعد
تفاعيل يف االستعامل ال ّل ّ
ّ
حيكمه منطق آخر غري املنطق الذي يسوس قواعد النحو وال ّلغة عا ّمة ،ويم ّثل بدوره
نظاما يتّسم باحلرك ّية واملرونة ،وال يكون التواصل ناجحا إالّ إذا أحسن املتفاعلون
التحكّم فيه وأجادوا إدارته.
مهم من هذا النظام عىل قدر وعي املتك ّلم به ومراعاته أبرز
ويم ّثل التأ ّدب جزءا اّ
القواعد التي يتشكّل منها ،تقوى قدرته عىل االنخراط يف التفاعالت االجتامع ّية،
وعىل متتني الروابط مع خماطبيه وجتنّب ما يمكن أن حيدث يف أثناء التواصل من توتّر،
ومعاجلة خمتلف وجوه اخلالف وسوء الفهم يف حال حصوهلا ،عىل نحو جيعل حبل
مكونات التبادل الناجع
غوي من أبرز ّ
التواصل بينه وبني خماطبيه قائام .فالتأ ّدب ال ّل ّ
مقررات تعليم ال ّلغات األجنب ّية رضوري
واملناسب ،وإدراجه منذ املراحل األوىل يف ّ
ل-أوال وقبل ّ
كل يشء-
األسايس من تع ّلم ال ّلغات األجنب ّية يتم ّث
ومفيد ،ما دام اهلدف
ّ
ّ
يف إكساب املتع ّلم القدرة عىل التواصل بتلك ال ّلغات .وهذا ما عبرّ عنه بو بوضوح
قائال« :لئن مل يكن التواصل هو الوظيفة الوحيدة التي تنهض هبا ال ّلغة ،فإنّنا نحسب
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ّ
أن متع ّلم ال ّلغة األجنب ّية ليس له من هدف يدور يف خلده يف بداية دراسته إالّ الرغبة
االجتامعي يف املخاطبات
يف التواصل فهام وتعبريا .إذن فالقدرة عىل إدارة التفاعل
ّ
اجلارية ّ
كل يوم عىل نحو مناسب وجمد ،مت ّثل جزءا من انتظارات تالميذنا الذين
يتع ّلمون لغة أجنب ّية .نعمّ ،
مكونات
مكون من ّ
إن التواصل مع اآلخرين بأدب هلو ّ
التبادل املناسب والف ّعال الذي ال يمكن ألحد أن يدّ عي القدرة عىل حتقيقه من غري أن
يستعمل التأ ّدب» (.)167 : 2007 ،Pu
فمعرفة املتع ّلم بطرائق التأ ّدب التي يستعملها أهل ال ّلغة األجنب ّية تساعده كثريا عىل
اكتساب الكفاءة التواصل ّية .إذ بفضل تلك املعرفة يدرك املتع ّلم ّ
أن وراء قواعد تلك
ال ّلغة منطقا خف ّيا يضبط للمتك ّلمني ما حيسن استعامله وما يكون تركه أو جتنّبه أنسب
للمقام .وبفضل تلك املعرفة أيضا يصبح املتع ّلم قادرا عىل أن خيتار من صيغ التأ ّدب
واستعامالته ما يراعي منازل خماطبيه وما يناسب املقام الذي جيري فيه التخاطب.
التفرد واالبتكار رغم انتامء أغلبها إىل
وهذا ما جيعل باالستتباع تعابريه تتّسم بقدر من ّ
ثم يف تطوير قدرته عىل التفاعل مع الوضع ّيات
ما هو
طقويس وجاهز ،ويسهم من ّ
ّ
االسرتاتيجي لديهّ .
ولعل هذا ما
التي جيد نفسه فيها وعىل تنمية مهارات التواصل
ّ
أرادت أوركيوين اإلشارة إليه يف قوهلا« :طقوس ّيات اآلداب هي ممارسات من ّظمة
تقع وقوعا متامثال قليال أو كثريا يف مقامات متامثلة .وال فرق إالّ يف الدرجة بني
ومتحجرة ،واألشكال املتواضع
املتكونة من مقاطع إجرائ ّية دقيقة
الطقوس ّيات القو ّية
ّ
ّ
فإن صيغ اآلداب ّ
خاصة ّ
حتتل وضع ّية وسطى عىل
عليها لآلداب اليوم ّية .وبصفة ّ
ذاك االسرتسال الذي يربط بني الصيغ اجلاهزة القصوى واإلبداع الرصف» (معجم
حتليل اخلطاب.)495 :2008 ،
ّ
الترصف
إن انتامء التأ ّدب إىل دائريت ال ّلغة والثقافة يف آن معا وحتكّمه يف طرق
ّ
والسلوك أو ما يعرف بآداب املعارشة ( )savoir-vivreويف آداب القول (savoir-
 ،)parlerيسمحان باعتامده مدخال ج ّيدا إىل جعل الثقافة بسبيل من ال ّلغة األجنب ّية
التوجه الذي كان يقدّ م الثقافة ملتع ّلمي
موضوع التع ّلم ،عىل نحو خيتلف عن ذاك
ّ
موسوعي للظواهر واألحداث واملعامل واآلثار ،أو
ال ّلغات ألجنب ّية عىل أنهّ ا جرد
ّ
جمردة للخصائص العا ّمة التي مت ّيز إحدى الثقافات من غريها .فالثقافة
دراسة ّ
التي يسهم التأ ّدب يف الكشف عنها وتعزيز وعي املتع ّلم هبا ،تتجلىّ يف سلوك
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

األفراد يف أثناء تفاعالهتم االجتامع ّية يف ما بينهم ويف أثناء ال ّلقاءات التي جتمعهم
يف حياهتم اليوم ّية.
شك يف ّ
وال ّ
أن فتح أعني املتع ّلمني عىل املبادئ التداول ّية املتحكّمة يف استعامل
ويرسع باالستتباع تع ّلمهم
ال ّلغة وتداوهلا ،من شأنه أن يرفع الوعي التداو ّيل عندهمّ ،
ال ّلغة األجنب ّية .فقد انتهى كويك وبريسن من دراستهام التي اعتمدت ع ّينة من
متع ّلمي ال ّلغة اإلسبان ّية الناطقني باإلنجليز ّية لغة أصل ّية ،إىل ّ
أن معدّ ل اكتساب
الكفاءة التداول ّية يكون أرسع حني يتل ّقى هؤالء دروسا ومالحظات رصحية حول
املبادئ التداول ّية التي حتكم سري التفاعالت القول ّية يف ال ّلغة اهلدف .وغري بعيد عن
هذا ،النتيجة التي خلص إليها سوالر يف دراسة له قارن فيها بني فريقني من طالّب
املدارس الثانو ّية اإلسبان ّية ،وانتهى إىل ّ
ختص األبعاد
أن الفريق الذي تل ّقى دروسا ّ
التداول ّية يف اإلنجليز ّية،كان أرسع من الفريق اآلخر يف اكتساب القدرة عىل استعامل
اإلنجليز ّية استعامال يقوم عىل اإلحياء والترصيح .وقد أجرى هارليغ وغريفن دراسة
موضوعها عمل قو ّيل ،أال وهو االعتذار ،وغايتها لفت الطالّب إىل هذا العمل وإعادة
صياغته عىل نحو مناسب ،وخالصتها إقرار بفائدة هذه التوجيهات واملالحظات يف
تع ّلم اإلنجليز ّية لغة ثانية (راجع عرض هذه الدراسات يف.)،Grossi 2009:
فاختيارنا التأ ّدب دون غريه من الظواهر ال ّلغو ّية املدروسة يف إطار ال ّلسان ّيات
التداول ّية قصد تطوير تعليم العرب ّية لغة ثانية ،يرجع باألساس إىل أنّنا وجدنا يف هذه
الظاهرة تعالقا بني ال ّلغة والثقافة حان الوقت كي ُيؤخذ بعني االعتبار يف تعليم العرب ّية
مكونني متالزمني ال ّ
ينفك أحدمها عن
لألجانب ،عىل نحو تصبح فيه الثقافة وال ّلغة ّ
اآلخر يف أذهان القائمني عىل إعداد برامج تعليم العرب ّية لغة ثانية .فالتأ ّدب جيري يف
االجتامعي ويف نامذج اجتامع ّية ولسان ّية ارتقت إىل مرتبة املعيار،
نظام من السلوك
ّ
مهم
يتم هبا التفاعل بني األفراد ،وصار جزءا من الثقافة اّ
وصارت حتكم الطرق التي ّ
األسايس الذي يدير به
حيدّ د سلوك الفرد داخل اجلامعة .وإذا كانت ال ّلغة هي املبدأ
ّ
األفراد حياهتم االجتامع ّية ،فإنهّ ا حني تدخل حظرية االستعامل وتغدو قيد االستخدام،
تعقد مع الثقافة صالت يف منتهى التعقيد .وهذا ما يؤكّد لنا ّ
االجتامعي
أن السلوك
ّ
والتواصيل داخل جمتمع ّما ال ينتج عن اشرتاك يف ال ّلغة املستعملة فحسب ،بل هو
ّ
قيمي تشكّل بالتدريج عرب الزمن ،وكان له صدى يف
أيضا ثمرة معتقدات ونظام
ّ
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طرائق التنشئة االجتامع ّية ونظم الرتبية والتعليم .فال ّلغة تنفذ إىل خمتلف النظم الثقافة
وخترتقها .والقواعد املوجودة يف مجاعة لغو ّية ّما ،هي التي تقود سلوك األفراد والطرائق
يصور لنا ال ّلغة كائنا يرسي يف
التي يتواصلون هبا فيام بينهم .وهذا ما جيعل القول الذي ّ
الثقافة ويوجد يف ثناياه ،أصدق من ذاك الذي يتحدّ ث عنهام كائنني منفصلني.
والتأ ّدب عندنا ظاهرة لغو ّية ترتك أثرا واضحا يف السلوك والس ّيام يف املستوى
التفاعيل بني األفراد ،وهي إن نظرنا إىل الطرائق التي تتأ ّدى هبا ترقى إىل مستوى
ّ
النظام ،ألنهّ ا خترتق خمتلف املستويات ال ّلغو ّية (ألفاظ ،تراكيب ،صيغ جاهزة،
أساليب ،استعارات ،)...وهي نظر ّية ألنهّ ا متتلك جهازا مفاهيم ّيا وتقدّ م للباحثني
أجوبة وتفسريات جلملة من االستعامالت والظواهر ال ّلغو ّية ال نجد يف النظر ّيات
ال ّلسان ّية األخرى ما يساعد عىل فهمها والنفاذ إىل ما تنهض به من دالالت
ووظائف .وهذا ما يظهر بوضوح يف كثري من امللفوظات التي يتبادهلا املتخاطبون
لتجردها يف
والتي تبدو يف مستوى السطح رضبا من الثرثرة و”الكالم الفارغ”
ّ
الظاهر من ّ
الصحة واحلال ،واألحاديث
املتكرر عن
كل قيمة إخبار ّية ،كالسؤال
ّ
ّ
“املم ّلة” عن الطقس ،والعبارات اجلاهزة التي تستعمل عند ال ّلقاء وحال انتهائه.
فمثل هذه التعابري خت ّيب أمل الدارس الذي يبحث يف مدى إسهامها يف تبادل
األخبار يف أحسن الظروفّ ،
ألن مستعملها ال يقصد من ورائها اإلدالء بمعلومة
أو التعبري عن فكرة أو وجهة نظر ،بل الغاية منها-وهذا ما تفيدنا به نظر ّية التأ ّدب–
متتني الصلة بني املتك ّلمني واملحافظة عىل الو ّد القائم بينهم (عبيد.)2014 ،
حيصل الطفل عند اكتساب ال ّلغة .وهذا ما أقامت
والتأ ّدب قبل هذا وذاك جزء ممّا ّ
نمو لغة الطفل ،وتناولت من مجلة ما تناولت اكتساب
الدليل عليه دراسات دارت عىل ّ
الطفل يف مراحل مبكّرة أنواعا من األعامل ال ّلغو ّية مثل الطلب ّيات ()directives
وعددا من صيغ التأ ّدب واسرتاتيج ّياته .فالطفل عىل سبيل املثال عندما يبلغ عامه
الثالث يصبح قادرا عىل أن يفهم ويستعمل صيغ االستفهام التي يراد هبا إيقاع األمر
والطلب .ومن ذلك قول إحدى الدارسات اليابان ّيات ّ
بأن األطفال يتمكّنون من
اسرتاتيج ّيات التأ ّدب شأن االسرتاتيج ّية القائمة عىل التلطيف قبل فرتة طويلة من
اكتساهبم نظام الترشيف واالحرتام املحكم الذي ال يرشعون يف تع ّلمه إالّ يف س ّن
اخلامسة ،أي عندما يدخلون املدارس والذي تستغرق السيطرة عليه يف ّ
كل دقائقه
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

وتفاصيله سنوات عديدة (.)37-36 : 1987 ،Browon & Levinson
ومن الطبيعي أن يرتتّب عىل ذلك أخذ للتأ ّدب بعني االعتبار يف تدريس
ال ّلغات األجنب ّية .وهو ما حصل بالفعل وتزامن مع ظهور املقاربة التواصل ّية
يف جمال تع ّلم ّية ال ّلغات األجنب ّية .وهي مقاربة جعلت من ّأول أهدافها تزويد
املتع ّلم بالوسائل التي جتعله قادرا متام القدرة عىل استعامل ال ّلغة التي ينشد تع ّلمها
الطبيعي أيضا أن يتبلور هذا
( .)160 :2003 ،Kerbrat-Orecchioniومن
ّ
الوعي لدى التداول ّيني الذين أصبح التأ ّدب عندهم مبحثا قائام بذاته وجزءا من
املهارة التداول ّية التي يكتسبها الطفل من مجلة ما يكتسب خالل السنوات األوىل
يضم املبادئ التداول ّية التي حتكم االستعامل
من نشأته .فاكتساب الطفل لغته األ ّم
ّ
غوي .وهذا ما جيعل من تعليم هذه املبادئ أمرا رضور ّيا يف تدريس ال ّلغات
ال ّل ّ
األجنب ّية يمكن االنطالق فيه من األعامل ال ّلغو ّية ( )Speech Actsالتي بينّ ليتش
أن التأ ّدب حيرض يف عدد منها ّ
ّ
وأن أداءها عىل نحو معينّ يسهم يف إضفاء قدر من
يتحول التفاعل إىل مواجهة وصدام
املصانعة واملجاملة عىل املحادثات بدونه
ّ
( .) 105 : 1983 ،Leechمن هذا املنطلق رأى بعض الدارسني ّ
أن يف إمكان
املدرس أن جيعل تدريس األعامل ال ّلغو ّية بسبب من اسرتاتيج ّيات التأ ّدب ،وأن
ّ
مدعوين -من باب ال ّلباقة
يبينّ للمتع ّلمني كيف نجد أنفسنا يف بعض املقامات
ّ
نلمح إىل مقصودنا تلميحا
واحلرص عىل عدم خدش وجوه اآلخرين-إىل أن ّ
نستخدم فيه ما يعرف باألعامل ال ّلغو ّية غري املبارشة.
أوركيوين بقيمة األعامل ال ّلغو ّية يف اكتساب ال ّلغة وتع ّلمها،
وقد جعل وعي
ّ
تقول ّ
بأن تدريس ال ّلغة يعني من مجلة ما يعني تدريس الكيف ّية التي تشتغل هبا
األعامل ال ّلغو ّية ،أي تدريس جمموعة من القواعد التي ترتبط بمقتضاها عدد من
األبنية الشكل ّية بمجموعة من األعامل والقيم املقصودة بالقول ،مثلام هو األمر بني
تتجسد يف عدد من الرتاكيب والصيغ ،والطلب عمال لغو ّيا يقصد
االستفهام بني ًة
ّ
املتك ّلم حتقيقه .ويعني تدريس األعامل ال ّلغو ّية عند أوركيوين فتح أعني املتع ّلمني
عىل كيف ّية أداء تلك األعامل وعىل القواعد التي تربط بني استعامالهتا ورشوط تلك
االستعامالت .فمعرفة املتع ّلم بصيغ الشكر أو اإلطراء ال تنفع ،إالّ إذا اقرتنت
بمعرفته الظروف التي تناسب استعامل هذين العملني واحلاالت التي يكون من
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وقس عىل ذلك االستفهام ،ال يكفي أن يعرف املتع ّلم كيف
األفضل
ّ
الكف عنهامْ .
يكون مجال وأبنية استفهام ّية ،بل عليه أن يعرف أيضا السياقات املختلفة التي جتعل
ّ
تلك األبنية حتمل قيمة السؤال أو الطلب أو التح ّية ،ويعرف كذلك األسئلة التي
ينتظرها املخاطب منه يف سياق ّما ،واألسئلة التي يسمح له بإلقائها يف سياقات
أخرى ،وتلك التي ُيستحسن عدم إثارهتا يف سياقات مع ّينة .فمراعاة مثل هذه
األمور له أثر واضح عىل العالقة القائمة بني املتك ّلمني يف أثناء التفاعل .وغياهبا
من ذهن املتع ّلم جيعله عرضة إىل رضوب عديدة من خيبة األمل ك ّلام وجد نفسه
يف مواجهة ولقاء مبارشين مع أبناء ال ّلغة التي يتع ّلمها .ومن أمثلة ذلك ع ّينتني
جراء عدم معرفته بمثلأوركيوين مت ّثلت أوالمها يف تعبري طالب
نقلتهام
ّ
كوري ّ
ّ
الفرنيس
تلك الدقائق-عن استيائه ودهشته من الطريقة التي القاه هبا أستاذه
ّ
الذي يرشف عىل أطروحته والتي بدت له باردة ال روح فيها القتصار املرشف
عىل أمور اإلدارة والبحث ،وعدم سؤاله الطالب-مثلام جرت العادة يف املجتمع
متزوجا .أ ّما احلالة
الكوري-عن عمره وعن حالته االجتامع ّية وعن أبنائه إن كان ّ
يتعرف
الثانية فكالم منقول عن أستاذ
فرنيس أقام سنة يف كوريا يقول فيه« :ما إن ّ
ّ
متزوج ،وهل له أبناء .وكأنّنا
الكوري عىل
أجنبي ،حتّى يسأله عن عمره ،وهل هو ّ
ّ
ّ
األجنبي يف بداية
إزاء استجواب عن احلالة املدن ّية .وهو أمر دائام ما يثري استغراب
ّ
إقامته» (.)185 : ibid
ومعرفة املتع ّلم بالطرائق املعتمدة يف أداء األعامل ال ّلغو ّية داخل ال ّلغة التي
مهم من نظام اإلحاالت
التعرف إىل جانب ّ
يتع ّلمها مفيدة كثريا ،ألنهّ ا تساعده عىل ّ
الثقاف ّية الذي بمقتضاه تُبنى ّ
كل من املعارف الرصحية والضمن ّية التي يكتسبها الفرد
غوي والتنشئة الثقاف ّية والذي جيد فيه املتع ّلم ما يستجيب حلاجاته
يف أثناء التع ّلم ال ّل ّ
التواصل ّية ،حتّى يستطيع التفاعل مع متك ّلمي ال ّلغة األجنب ّية التي يتع ّلمها ،وال جيد
لغوي اختار املتك ّلم-
صعوبة يف الوصول إىل املعنى املراد تبليغه ،إذا تع ّلق األمر بعمل
ّ
من باب التأ ّدب-أن ينجزه بطريقة غري مبارشة ،من نحو عبارة «اللهّ أعلم» يستعملها
يب ر ّدا ذك ّيا يبطن إعراضا مل ّطفا عن اإلجابة عن سؤال املخاطب ،ومن قبيل
العر ّ
عبارة «أستغفر اللهّ» ال تؤ ّدي يف ببعض السياقات معنى االستغفار ،بل تُستعمل عمال
لغو ّيا ينتمي إىل ما يعرف باإلفصاحات ( ،)expressivesويكون املراد منها تعبري
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

املتك ّلم عن استيائه جتاه ما يسمع من أقوال تصدر عن خماطبه أو جتاه ما يرى من
سلوك يأتيه هذا املخاطب.
فدور املع ّلم ههنا أن يساعد التلميذ من خالل هذه االستعامالت عىل أن يلتقط
ثم
العاطفي
الدالالت القابعة وراءها ،وأن يدرك حمتواها
واإليديولوجي ،وينفذ من ّ
ّ
ّ
اجلمعي» ،أي إىل تلك التم ّثالت التي تتشكّل داخل
يسميه دوركايم «الوعي
ّ
إىل ما ّ
مر التاريخ .وهذا ما يساعد بدوره عىل تطوير قدرة املتع ّلم
اجلامعة شيئا فشيئا وعىل ّ
تفهمية ،ال بنزعة احتوائ ّية تبتلع اآلخر املغاير
عىل التفاعل مع الظواهر الغري ّية بروح ّ
الثقايف للرسائل التي تبدو غري مألوفة
وختتزله يف مقوالهتا« .فاملتع ّلمون أمام التعدّ د
ّ
القيمي،
والتي يصعب فهمها يف السياق الذي وردت فيه والتي ختتلف عن نظامهم
ّ
ترو -يف ضوء معايريهم.
ينبغي أالّ أن يفهموا تلك الرسائل أو حيكموا عليها-دون ّ
بل عليهم أن يسعوا إىل فهم املعنى املختفي أو أن يرت ّقبوا إىل حني فهمها .فر ّبام بقي
عدد من العالمات مبهام ،ولك ّن ذلك ال يعني ّ
أن القصد
سلبي» (: 2005 ،Pu
ّ
.) 170-169
فمدار األمر ههنا عىل اختالق سياقات نضع فيها املتع ّلم ،كي يكتسب مجلة
من املعارف ال ّلغو ّية والثقاف ّية تُشبع حاجاته األساس ّية يف التواصل ،من نحو التح ّية
واالنخراط يف حوار مع اآلخرين للحصول عىل خرب أو تقديم معلومة ،وشأن
املشاركة يف حديث أو التعبري عن رأي أو جتنّب ما من شأنه أن يعكّر صفو احلديث.
ومن ذلك أيضا املعرفة بالطرق املناسبة حني يقدّ م املتك ّلم نفسه لآلخرين ،وحني
يفتتح حمادثة أو ُيغلقها ،وعندما ّ
يتدخل ليقطع سري املحادثة أو ل ُيدير وجهتها ويغيرّ
املوضوع الذي تدور عليه ،وغري ذلك من األعامل ال ّلغو ّية املستعملة يف مقامات
التهنئة واملجاملة والدعوة وإبداء املوافقة أو الرفض .واملطلوب يف هذا املستوى أن
يعرف املتع ّلم مسالك إيقاع تلك األعامل ،ويدرك الفرق بينها وبني نظرياهتا يف لغته
املهم-االسرتاتيج ّيات الكفيلة بتحقيقها ،ويعرف أيضا من
األ ّم ،ويعرف-وهذا هو ّ
خالل أمثلة ح ّية وملموسة األسباب التي يمكن أن تؤ ّدي باملرء ساعة التفاعل إىل
ارتكاب محاقات أو إىل إحلاق األذى باآلخرين عن غري قصد ،ويعرف كذلك كيف
وتدخالته وردود أفعاله ،كي ّ
ّ
تظل عالقته بمخاطبيه ج ّيدة وخيلو
يك ّيف سلوكه
التواصل بينهام من ّ
كل مظاهر التوتّر.
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لغويا
التحية عمال
الثقافي في
البعد
ّ
ّ
ّ

باألجنبي الذي يريد
ختضع التح ّية عند أدائها والر ّد عليها لتنويعات ثقاف ّية حيسن
ّ
أن يتع ّلم العرب ّية أن يكون عىل ب ّينة منها ،حتّى يكون أداؤه هذا العمل بالعرب ّية مو ّفقا
يراعي أعراف أبناء هذه ال ّلغة التي تضبط هلم عىل سبيل املثال صيغ التح ّية (السالم
عليكم ،أهال وسهال ،مرحبا )...ومواطنها ،و َمن يبدأ هبا ،وهل تقترص عىل من
مرتني أو أكثر،
نعرف أم تشمل الغريب أيضا ،وهل نُعيدها عىل من نراه يف اليوم ّ
الكف وتقبيل وانحناءة
وما هي «طقوسها» ،واحلركات املصاحبة هلا من شدّ عىل
ّ
شك يف ّ
وحتريك للرأس .وما من ّ
األجنبي عىل مثل هذه ال ّلطائف
أن فتح عني
ّ
مهم من ثقافتنا العرب ّية اإلسالم ّية يتّصل بقيمة التح ّية
ستساعده عىل فهم جانب ّ
ربم من إعادته
مهم ال يفتأ الفرد ُينجزه ك ّلام مجعه ال ّلقاء باآلخر ،وال يت ّ
عمال لغو ّيا اّ
بني احلني واحلني .وستجعله ال يستغرب السالم ُيلقى عليه من ُأناس ال يعرفهم،
يب الكبري يف خما َطبه عندما ير ّد عليه التح ّية بأحسن منها ،وال
وال جيهل األثر اإلجيا ّ
يغفل عن أمور ذات بال تدخل يف باب آداب التح ّية شأن مبادرة الصغري بتح ّية من
ينص عىل ذلك
هو أكرب منه ،وتسليم الراكب عىل املايش واملايش عىل القاعد ،مثلام ّ
العالئقي اجلليل
النبوي الرشيف .وستجعله أيضا يعي متام الوعي الدور
احلديث
ّ
ّ
غوي واملتم ّثل يف تطبيع العالقة بني األفراد
الذي يمكن أن يضطلع به هذا العمل ال ّل ّ
والتأليف بني قلوب الفرقاء ،وطرد الوحشة عن املجالس وال ّلقاءات ،وفتح طريق
للتحابب والتوادد بينهم.
يعرج عليها يف درس التح ّية والتي تعني
ومن املسائل التي يمكن
للمدرس أن ّ
ّ
غوي وما يتّصل به من خلف ّيات ثقاف ّية عرب ّية
األجنبي عىل فهم هذا العمل ال ّل ّ
ّ
إسالم ّية فهام يمكّنه من أدائه عىل نحو مناسب ومو ّفق ،ما ُيعرف بالتح ّية اإلضاف ّية
( )additional greetingالتي تتّخذ يف الغالب شكل حت ّية-سؤال (كيف حال
العائلة؟ وكيف حال األوالد؟ هل الوالد والوالدة بخري؟ هل )...وتكون عبارة عن
والتنوع تقع يف منزلة بني املنزلتني :فهي يف شكلها سؤال،
ملفوظات يف منتهى التعدّ د
ّ
ولكنّها من حيث وظيفتها ال يريد سائلها من وراء إلقائها احلصول عىل جواب دقيق.
األجنبي إىل ّ
أن هذه التحايا اإلضاف ّية تدخل يف باب ما
فدور املع ّلم ههنا أن ين ّبه
ّ
يعرف بالطقوس الصغرية التي يؤ ّدهيا الفرد يف افتتاح ال ّلقاء واملحادثاتّ ،
وأن من
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

مفصلة حول العائلة واملحيط ،بل حسبه منها جواب هو
يلقيها ال ينتظر معلومات ّ
صحة ج ّيدة ،احلمد للهّ ،نحمده ونشكره.)...
منمط (بخري ،يف ّ
اآلخر ّ
أجلّ ،
األجنبي حني يدرك هذه اخلفايا املتع ّلقة بالتح ّية يف املجتمعات العرب ّية،
إن
ّ
يب بالتح ّية اإلضاف ّية وإكثاره فيها من األسئلة الدائرة عىل أحوال
لن حيمل ولع العر ّ
اخلاصة حممل الفضول والتط ّفل ،ولن يستهجن مثل تلك األسئلة إن
املخا َطب
ّ
وجهت إليه يف ثنايا التح ّية ،ولن ُيعنّي نفسه-وقد جرى هذا يف بعض املواقف-
ّ
املفصلة عن تلك األسئلة ،بل سيحمل ذلك حممل الصيغ الطقوس ّية التي إن
باإلجابة ّ
اإلخباري ،فإنهّ ا من حيث ما حتمل من دالالت عالئق ّية
بدت هزيلة من جهة حمتواها
ّ
يف منتهى الثراء ،ملا تو ّفره من شعور باالطمئنان خي ّفف من القلق والتوتّر النامجني عن
األجنبي لوظائف التح ّية التفاعل ّية
حضور اآلخرين ومواجهتم .وكم سيزداد فهم
ّ
مدرس العرب ّية باحلديث الصحيح الذي رواه مسلم يف
عمقا واتّساعا ،حني يذكّره ّ
صحيحه من حديث َأ يِب ُه َر ْي َر َة ريض اهلل  عنه« :ال تدخلوا اجلنّة حتّى تؤمنوا ،وال
تؤمنوا حتى حتا ّبوا .أال أد ّلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم».
حصة من حصص تعليم العرب ّية لألجانب
عىل هذا النحو يمكن أن جتري ّ
األجنبي درسا ّأول يف الثقافة،
األول) تفرد للتح ّية عمال لغو ّيا يتع ّلم منه
(املستوى ّ
ّ
بل قل يف ثقافة االختالف ،ألنّه سيدرك منذ الوهلة األوىل وجود طرائق يف التح ّية
غري الطرائق التي ألفها يف لغته األ ّم ،وسيعلم ّ
أن وراء تلك الطرائق نظاما من القيم
وتصورا للوجود وللعيش مع اآلخرينّ ،
تنوع صيغ التح ّية
والعالقات
وأن خلف ّ
ّ
إمكانات متاحة للمتك ّلم كي يعبرّ عن طبيعة مشاعره جتاه اآلخرين ،وعن نوع
وعم إذا كانوا حيت ّلون عنده منزلة رفيعة .وعىل
العالقة التي يريد أن يقيمها معهم ،اّ
للمدرس أن يثري انتباه متع ّلمي العرب ّية من غري الناطقني هبا
هذا النحو أيضا يمكن
ّ
يب أكثر من غريه عىل استعامهلا يف أثناء التفاعل
إىل أعامل لغو ّية أخرى يواظب العر ّ
عىل نحو الفت (ما شاء اللهّ ،ربيّ يزيد ويبارك ،تبارك اللهّ ،أدام اللهّ لك هذه النعمة،
حفظك اللهّ من ّ
كل سوء ،بارك اللهّ لك يف الزوجة ويف األبناء.) ،
وهذه األعامل جتلو جانبا آخر من ثقافة العرب ومعتقداهتم ،نعني بذلك أعامال
يب من
لغو ّية إفصاح ّية جتيء يف قالب دعاء ،وتكون عبارة عن ر ّد فعل
عاطفي إجيا ّ
ّ
تم ذكرها يف سياق احلديث أو مشاهدهتا واإلشارة
املتك ّلم عىل قيمة/نعمة/فضل ّ
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إليها يف مقام التواصل ،سواء أأسندت إىل املخاطب أم إىل طرف غائب .وتلك القيمة
قد تكون ما ّدية (جتارة ،مال ،مسكنّ ،
(صحة ج ّيدة ،أبناء ،زوجة
حمل )...أو رمز ّية
ّ
املدرس هذه األعامل ال ّلغو ّية
صاحلة ،سمعة ج ّيدة .)...واملطلوب ههنا أن جيعل ّ
بسبيل من معتقدات العرب واملسلمني ،شأن اعتقاد املسلم يف قدرة العني احلاسدة
ثم وجب التو ّقي منها ،وشأن اإليامن ّ
بأن
عىل إحلاق األذى بصاحب النعمة ،ومن ّ
اللهّ هو املنعم والواهب ،ولذلك وجب شكره وتذكري صاحب النعمة بفضله عليه،
حتّى ال ينسى العبد وال يطغى.
األجنبي ،عرف وظائف تلك الصيغ ال ّلغو ّية
فإذا وقرت مثل هذه األمور يف ضمري
ّ
يب يقوم به املتك ّلم ،حتّى ُيشعر خما َطبه
يب ،وأدرك أنهّ ا فعل
استباقي إجيا ّ
يف املجتمع العر ّ
ّ
بأنّه يك ّن له اخلري ويرجو له دوام النعمةّ ،
وأن عينه ليست ماحلة ،وحتّى يذكّره بلطف
ّ
األجنبي عىل
املدرس عىل هذه املسائل ،صار املتع ّلم
ّ
عرج ّ
أن ذلك من فضل اللهّ .وإذا ّ
ب ّينة ممّا يمكن أن ُيضفيه إنجاز مثل هذه األعامل ال ّلغو ّية التي تدخل يف باب طقوس ّيات
يسميها ليتش باألعامل البهيجة ( )convivial actsمن طابع و ّدي عىل
التأ ّدب والتي ّ
ال ّلقاء ( ،) 104 : 1983 ،Leechوممّا يمكن أن يرتتّب عىل غياهبا من عواقب وخيمة
ر ّبام تصل إىل حدّ ذهاب الو ّد وفساد العالقة بني أطراف التفاعل .وهذا ما عبرّ ت عنه
أوركيوين أحسن تعبري ،حني استشهدت بقول ّ
كل من غوفامن وجافو قائلة« :فغياهبا
مهية «صغرى لياقات احلياة اليوم ّية»
[أي الصيغ الطقوس ّية] هو الذي تربز فيه للعيان أ ّ
عرضا هيدّ د بتمزيق
(غوفامن .)230 :2 ،1973 ،و ُيعترب غياب طقوس ّية منتظرة َ
االجتامعي يمكن أن تكون نتائجه كارث ّية .وبعبارة أخرى (مأخوذة من قول
للنسيج
ّ
ك .جافو) ّ
فإن «صغرى طقوس احلياة اليوم ّية ليست حركات تافهة أو مؤشرّ ات عىل
حمافظة ثقيلة تس ّبب العقم .فهي حتمي أنانا العميق ،كام متكّنه من أن يقيم مع أقاربنا
بأن املرء ليس إنسانا إالّ ّ
صلة منسجمة [ ،]...وتذكّرنا ّ
ألن ذواتا إنسان ّية أخرى تعتربنا
كذلك» (( »)71-70 :1992معجم حتليل اخلطاب.)497 :2008 ،
لساين تداو ّيل ممكن
جمرد مثال عىل مدخل
هذه ع ّينات من أعامل لغو ّية أردناها ّ
ّ
ومفيد يف تعليم العرب ّية لألجانب ّ
حتتل فيه الثقافة مكانة مرموقة يف تعليم ال ّلغة،
ثم يدعون
ويويل أصحابه البعد
التفاعيل يف االستعامل ال ّل ّ
غوي اهتامما كبريا ،ومن ّ
ّ
إىل رضورة مراعاته يف تعليم ال ّلغات ،ألنهّ م يؤمنون ّ
بأن تع ّلم القواعد النحو ّية
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

التي حتكم بناء ال ّلغة غري كاف ،إالّ إذا انضاف إليه وعي من لدن املتع ّلم بجملة من
األمور منها أن يعرف الطرائق املناسبة واملقبولة عند أهل ثقافة ال ّلغة التي يتع ّلمها
واملستعملة يف خماطبة الناس ويف التعبري عن مشاعر الشكر واالعتذار واالمتنان،
ويف إيقاع عدد من األعامل من نحو الطلب واألمر ،ويف املواطن التي يريد أن يظهر
فيها الفرد موافقته اآلخرين أو رفضه سلوكهم أو أقواهلم .ومنها أيضا فروق بني
جمرد قواعد النحو والرصف إىل مستوى أعىل ،وجتعل
لغته األ ّم ولغته الثانية تتعدّ ى ّ
ما هو مقبول داخل اجلامعة املتك ّلمة التي ينتمي إليها املتع ّلم ،يتق ّبل تق ّبال خمتلفا من
غوي ال يكون ناجحا ،إالّ إذا ُجعل
لدن أفراد اجلامعة ال ّلغو ّية الثانية .فالتواصل ال ّل ّ
غوي بسبيل ممّا هو معدود من السلوك املناسب يف الثقافات األخرى.
االستعامل ال ّل ّ
ّ
التصور ال تقع خارج ال ّلغة ،بل هي مركوزة يف أشكال
إن الثقافة وفق هذا
ّ
املدرس أن يستثمرها يف دروسه ويتّخذها منطلقا
وصيغ لسان ّية خمتلفة يف مقدور ّ
وأمثلة ج ّيدة ،كي يلفت أنباه الطالّب إىل كيف ّية انعكاس اخلصائص الثقاف ّية يف ال ّلغة
املدرس إذا أراد أن يميض قدما يف تعميق وعي الطالّب
موضوع التع ّلم .بل يف مقدور ّ
الثقايف يف تع ّلم ال ّلغة أن يتّخذ من تلك اخلصائص موضوعا يدور عليه
مهية البعد
ّ
بأ ّ
النقاش استنادا إىل تلك الصيغ ال ّلغو ّية التي يكون الطالّب بصدد تع ّلمها .وهذا
النهج يف تدريس الثقافة ويف ترسيخ روح االختالف عند متع ّلم ال ّلغة العرب ّية من
غري أهلها ال يقترص عىل األعامل ال ّلغو ّية ،بل يتعدّ ى ذلك إىل ظواهر أخرى كثرية
يب شأن الضامئر يف العرب ّية.
غوي العر ّ
تنتمي إىل نظام التأ ّدب ال ّل ّ
فاملع ّلم يف درس الضامئر أمام خيارين أو قل رؤيتني :إحدامها نحو ّية شكل ّية
والثانية تداول ّية واقع ّية :فإ ّما أن يقترص يف ذلك عىل تعليم غري الناطقني بالعرب ّية
قواعد استعامل الضامئر يف ضوء مقوالت اجلنس والعدد ،واحلضور والغيبة ،حتّى
يرصف ما ُيقدّ م إليه من أفعال ترصيفا صحيحا .وإ ّما أن جياوز هذا
يستطيع املتع ّلم أن ّ
غوي الرصف إىل بعد آخر ّ
أدق ،فيتّخذ من درس الضامئر فرصة ليأخذ بأيدي
البعد ال ّل ّ
مهم من استعامل العرب ّية بدونه خُيفق املتك ّلم
الطالّب ويساعدهم عىل فهم جانب ّ
تنوع استعامل الضمري
يف سياقات تفاعل ّية كثرية .واملقصود ههنا أن نبينّ للطالّب ّ
الواحد يف العرب ّية ،بحسب تغيرّ املقام ،ونوع الصلة التي يريد املتك ّلم أن يعقدها مع
املخا َطب (عالقة أفق ّية/مساواة ،رفع الكلفة ،عالقة عمود ّية ،)...وحجم املسافة
143
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

4 - ����� �������.indd 143

التي يروم إقامتها بينه وبني من يتفاعل معه (التقريب ،تبعيد ،)...وطبيعة الصورة
واالنطباع ال ّلذين يرغب يف أن يرتكهام عند ذلك املخا َطب (التواضع ،الغرور) .وال
متنوعة يستقدمها من مصادر مكتوبة
املدرس ههنا إىل طالّبه أمثلة ّ
بأس أن يقدّ م ّ
وشفو ّية (آيات من القرآن ،أبيات من الشعر ،حوارات مرسح ّية وروائ ّية ،مطالب
شغل ،ع ّينات مسموعة من برامج إذاع ّية وتلفز ّية ،)....ليبينّ هلم كيف جتري آداب
التخاطب عند العرب.
على سبيل الختم:

حاولنا يف بحثنا هذا أن نعيد النظر يف فكرة معروفة مل تعد حتتاج إىل الربهنة عىل
صحتها ،نعني بذلك ما يقوم بني ال ّلغة والثقافة من تالزم ،وما يرتتّب عىل ذلك
ّ
التالزم من قول أمسى كالقاعدة التي مفادها ّ
«إن من يتع ّلم لغة ثانية يتع ّلم ثقافة
ثانية» .وعىل الرغم من شيوع هذا الرأي شيوعا جعله عند كثري من الدارسني
واحلق ّ
أن التالزم القائم بني
كاملس ّلمة ،فإنّنا مل نُعف أنفسنا من تقليب النظر فيه.
ّ
والثقايف يف تعليم ال ّلغات األجنب ّية ال يثري مشكلة عندنا .فنحن
غوي
املكونني ال ّل ّ
ّ
ّ
بدورنا نس ّلم هبذه القاعدة وندافع عن الرأي الذي يقول ّ
بأن تدريس الثقافة ينفع يف
تعليم ال ّلغات األجنب ّية ،ويساعد املتع ّلم عىل تعلم ال ّلغة تع ّلام ناجعا ورسيعا .ولك ّن
املكونني ،ويف كيف ّية استحضار
املشكلة تكمن يف تقديرنا يف طبيعة العالقة بني ذينك ّ
ندرس هبا الثقافة العرب ّية
الثقافة عند تدريس ال ّلغة األجنب ّية ،ويف الطريقة التي ّ
واإلسالم ّية للناطقني بغري العرب ّية.
وقد نظرنا يف هذه املسائل ،فوجدنا ّ
أن الثقافة التي يحُ تفى بتدريسها يف تعليم
العرب ّية للناطقني بغريها ال تعدو أن تكون تعريفا بالعادات واملعتقدات السائدة يف
الثقافة العرب ّية اإلسالم ّية .وقد قادنا ذلك إىل أن نسأل أنفسنا :هل هذه هي السبيل
ثمة منظور آخر نرى من خالله الثقافة ،ونستند
الوحيدة إىل تدريس الثقافة؟ وهل ّ
لساين يمكن أن
إليه يف تدريسها .وقد كان اجلواب واضحا عندنا .نعم ،هناك منظور
ّ
نستحرض من خالله الثقافة يف برامج تعليم العرب ّية لغة ثاني ًة .وهذه الثقافة التي نعنيها
ال وجود هلا خارج ال ّلغة .بل هي مركوزة فيها ،تُفصح عنها الكثري من األشكال
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العدد 2

العربية لغ ًة ثاني ًة
الثقافي في تعليم
البعد
ّ
ّ

والصيغ ال ّلغو ّية .إنهّ ا ثقافة تتل ّبس بال ّلغة ،وال تنفصل عنها ،وال تتأ ّدى إالّ من خالل
تعابريها .ثقافة يكتشفها املتع ّلم ،وهو يتع ّلم ال ّلغة ،ويتع ّلم كيف يتواصل ويتفاعل
هبا ،وكيف يستعملها حني ينخرط يف تفاعالت خطاب ّيات ويدير حمادثات ،من غري
أن يلقى مصاعب تُشعره بالفشل وجتعله ييسء فهم اآلخرين ،أو جتعل اآلخرين
ُيسيئون فهمه.
وقد وجدنا يف ال ّلسان ّيات التداول ّية -ويف مبحث من مباحثها أال وهو التأ ّدب-
مهيتها يف تعليم العرب ّية
ما ُيثبت وجود هذه «الثقافة ال ّلغو ّية» ،ويكشف عن أ ّ
للناطقني بغريها .وع ّلة ذلك ترجع إىل ّ
أن التداول ّية استطاعت -من خالل
مباحثها الدائرة عىل املشريات املقام ّية واألعامل ال ّلغو ّية والتأ ّدب واالقتضاء
وحتليل املحادثة وغريها -أن جتعل ال ّلغة بسبب متني من الثقافة ،وأن تنتبه إىل ّ
أن
بمجرد أن يشرتك األفراد يف ال ّلغة
التواصل بني األفراد ال يكون ناجحا وناجعا
ّ
التي يستخدمون ويف معرفتهم بقواعد تلك ال ّلغة ،وإنّام هو أيضا ثمرة ثقافة ونظام
من القيم واملعتقدات يستبطنهام أطراف التفاعل الذي ال يكون ناجحا ،إالّ إذا
جرى التواصل يف كنف تلك الثقافة وذلك النظام ،وجاءت ال ّلغة املستعملة مراعية
هلام وعاكسة إ ّيامها .وهذا ما أهنينا به بحثنا عندما وقفنا عىل مثال التح ّية عمال لغو ّيا
األجنبي
خيتزن قيام ثقاف ّية عرب ّية وإسالم ّية ،بدون الكشف عنها عند تعليم التلميذ
ّ
هذه الصيغة ال ّلغو ّية ،لن يو ّفق ذلك التلميذ يف استخدام تلك الصيغة ال ّلغو ّية
استخداما يناسب األوضاع التواصل ّية التي جيد نفسه فيها ،ويساعد عىل متتني عرى
الصلة بينه وبني من يتفاعلون معه.
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إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية
ّ
عند ابن فارس
شفيقة وعيل

اإلشكاليات:
ما قبل
ّ
عن النَّحت:

وسواه بحديدة( .)2واستُعري للدّ اللة عىل
َـج َـر اليش َء َّ
اجلذر (ن ََح َت) لغ ًة يعني ن َ
ٍ
كلمة من كلمتَني أو أكثرّ ،
تدل عىل معنى ما
إنتاج
أحد ُطرق توليد ال ّلغة ،وهو
ُ
عت منه(.)3
انت ُِز ْ
عر َفه ال ّلغو ّيون قبل ابن فارس (ت 395هـ1004 /م) ،فمنهم من َم ّر
وقد َ
ُ
اخلليل بن أمحد
عليه يف غري بابه ومنهم من مل ُي ِع ْر ُه اهتام ًما .وأقدَ ُم من أشار إليه
يؤس ُس ٍ
لباب مت َِّض ِح املالمح من أبواب
يتوسع فيه بام ّ
(170هـ786/م)( )4الذي مل ّ
هيتم به ،ألنه عندَ ه
ال ّلغة .و َع َر َفه سيبويه (180هـ 796/م) ً
أيضا ،فيام يبدو ،لك ْن مل ّ
ٍ
تركيبات
السكّيت (244ه 858/م)
من املسموع الذي ال ُيقاس عليه( .)5كام َ
أدرج اب ُن ّ
ِ
وأور َد
جني (392هـ1002/م) به إطال ًقاَ ،
نحت َّي ًة فيام َيص ُّح أن ُيقال( ،)6ومل ُيع َن اب ُن ّ
أمث َل َت ُه يف حترير باب مصاقبة األلفاظ ملصاقبة املعاين(.)7
املدون َة ال ّلغو ّي َة العرب ّي َة َو ْفق مبدأ االختزال( ،)8فاجتهد يف َط ْرق
واستثمر ابن فارس َّ
َ
ِ
تأثيلها بام مل يسب ْق ُه إليه أحد .وتنبني فلسفته عىل كون الكلمة العرب ّية التي تزيد عىل
ِ
ِ
كلمتَني ،أو بزيادة حرف
متفرع ًة من
الثالثي إ ّما بنحت َ
ّ
ثالثة أحرف ليست أصيل ًة بل ِّ
ٍ
أو أكثر .وهي ال َّ
للمدونة ال ّلغو ّية
استقراء
شك فكر ٌة جديدة وعبقر ّية احتاجت إىل
ّ
وفه ٍم عميق هلا .لك ْن ،هل يرقى هذا اجلهد عىل ِجدَّ تِ ِه وعبقر َّيتِه إىل أن يكون «نظر ّي ًة

القرآنية بجامعة
الدراسات
العربية وآدابها بالجامعة
باحثة دكتوراه في ال ّلغة
األمريكية في بيروت ،وفي ّ
ّ
ّ
ّ
باتنة بالجزائر)
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

148

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

5- �������� ������ �������.indd 148

العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

ٍ
ُ
آخرها عىل َّأولهِ ا»()9؟ والداعي
بعضها بِ ُح ُج ِز
لغو َّي ًة شامل ًة
يأخذ ُ
بعض ،و ُيــرتَّب ُ
السؤال هو ُ
بعضه
كون مفهوم النّظر ّية  -بوصفها
ـح َكماً ُيــفيض ُ
ً
نسيجا ُم ْ
إىل هذا ّ
تعج هبا رؤي ُة ابن
إىل بعض دون تناقض وال ثغرات -ال يتامهى واإلشكاليات التي ُّ
فارس يف باب النّحت(.)10
ِ
سقطات ابن فارس وال
ترصد
ليس غاية هذه الورقة أن ُ
تنبغي اإلشارة إىل أنّه َ
أن تستنقص من جهده العمالق بقدر ما حتاول أن ترشح طبيع َة اإلطار الذي جاءت
رؤيتُه النّحتية ِضمنَــه .فهذه الرؤية مل ِ
ٍ
أسس قياس ّية ،ولكن
تأت للتّقنني وال لوضع
ّ
ُّ
ْ
الـمدَ َّونة العرب ّية.
الستخالص رؤية عا ّمة قائمة عىل نظر ّية األصول لرشح خُم َرجات ُ
يب من الداخل ،بام جيعل التوليدَ
وقد فتح اب ُن فارس بذلك با ًبا الشتغال املعجم العر ّ
غوي منو ًطا بالزمان واملكان وخصائص العرب ّية وإمكاناهتا الدّ الل ّية املتاحة ال
ال ّل ّ
َ
وانتعاشها.
وتعيق توالدَ ها
بالقياسات التي قد تلوي ُعن َُق ال ّلغة
ُ

منهج البحث وأسئلته:

ُ
غوي بالدراسات التي تُعنى بجهد ابن فارس( .)11وما ورقتي
عج
البحث ال ّل ّ
لقد ّ
هذه إال حماول ٌة أخرى لفهم رؤيته النّحت ّية َع رْب َر ْص ِد إشكال ّياهتا ،لك ْن من منظور
مفاهيمي
تنظريي
إطارين:
ّ
ّ
خمتلف شي ًئا ما ،وذلك بتقديمها لإلشكال ّيات ضم َن َ
التطبيقي للعالقة بني
اجلانب
ويرصدُ الثاين
النظري،
اجلانب
األو ُل
َ
ُ
َّ
َ
وتطبيقي .يق ِّي ُم ّ
َّ
ّ
آل ّيات النّحت خُ
وم َرجاته من جهة ،وبني آل ّيات النّحت مع بعضها من جهة أخرى.
التحلييل يف قراءة اشتغال الرؤية النّحت ّية عند ابن فارس،
الوصفي
املنهج
وسأعتمد
َ
َّ
َّ
و»الصاحبي يف فقه ال ّلغة».
وهذا من خالل كتا َبيه اجللي َلني« :معجم مقاييس ال ّلغة»
ّ
مهها:
ولبلوغ ذلك ،تعمل الورقة عىل اإلجابة عن أسئلة حمور ّية أ ّ
تصور ابن فارس للنّحت يف مقابلة الوضع؟
 ما مدى ُّانسجم ْت نظر َّيــتُه يف األصول مع رؤيتِه النّحت ّية؟
 هلَ
 ما مدى وضوح املصطلحات وتطبيقاهتا عنده؟تصو ًرا كل ًّيا متكاملاً
مت آلـــ َّي ُ
أي مدى قدّ ْ
ــات ابن فارس يف النّحت ُّ
 إىل ّوغري متناقض؟
ومرتاب ًطا
َ
ِ
مدو ٍنة قائمة؟
املعجمي بني التأسيس لنظر ّي ٍة
 أين يقع جهدهوتفسري َّ
ّ
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ظرية لل ّنحت عند ابن فارس
ّأو اًل،
اإلشكاليات ال ّن ّ
ّ
إشكالية التعريف:
ّ

ُؤخذ كلمتان وتُنحت منهام كلم ٌة واحد ٌة ِ
عرف اب ُن فارس النّحت ْ
بأن “ت َ
آخذ ٌة
َ
ّ
ّ
الر ُج ُل) إذا قال:
منهام
بحظ .واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل من قوهلم (حي َع َل ّ
(عبشمي)»( .)12واشرتط أن تكون
حي عىل .ومن اليشء الذي كأنّه ُم َّت َف ٌق عليه قولهُ م
ّ
َّ
ردت القياس( .)13وحيمل هذا التعريف يف ط ّياته
الكلمتان صحيحتَـي املعنى ،م ّط يَ
إشكالي ٍ
ات تستدعي أن نقف عندها.
ّ
ِ
التطبيقات ّ
نفسه بقيد «الكلمتَــينْ » فقد
َّأول ،أظهرت
ُ
أن اب َن فارس مل رُ
حيص َ
ٍ
ِ
كلامت نحو( :القلفع) وهو ما يبس من الطني عىل األرض ِمن
ثالث
ن ََح َت من
و(س َبل)
(قفع) و(قلع) و(قلف)()14؛
و(الس ْحبل) وهو الوادي الواسع من (سحل) َ
َّ
ب)( ،)15وغريمها.
و(س َح َ
َ
و(عبشم) من غري
مثال اخلليل يف نحت اجلملة (ح ْي َع َل)
َ
أشار اب ُن فارس إىل يَ ْ
ثان ًياَ ،
أن يعرج عليهام أو عىل ِ
قبيلهام يف تطبيقاته ،فهل هذا يعني أنّه ال يعرتف هبذا النوع من
ِّ َ
النّحت؟ يرى احلمزاوي ّ
ألنا «حمدودة وغري
أن اب َن فارس مل يتك َّلم عن هذه األمثلة هّ
م َّط ِردة»( .)16لك ّن هذا النوع من النّحت كان األقد َم واألوضح لدى ال ّلغو ِّيني ،حتى

ثم ّ
إن منظو َمتنا اإلسالم ّي َة
نفسه «م َّت َف ًقا عليه»ّ ،
لو مل ُي َط َّو ْر ،بل هو ممّا عَدَّ ه اب ُن فارس ُ
ِ
ِ
كر سابق؟
حتديدً ا غن ّي ٌة بمثله .فهل ُي َّط َرح املت ُ
در ُج ما اعـتُم َل ممّا ليس فيه ذ ٌ
َّفق عليه و ُي َ
أم ّ
أن هذا امل َّت َف َق عليه ال خيدُ ُم فكر َة املعجم ّية التي يتغ ّياها؟
ٍ
منحوت (من
الثالثي إىل نو َعني:
ِّف اب ُن فارس يف تطبيقاتِه ما زاد عىل
ثال ًثا ،يصن ُ
ّ
ٍ
الثالثي) وقد يتزامحان يف كلمة،
حرف عىل األصل
ومزيد (وهو ما زيدَ فيه
كلمتَني)
ٌ
ّ
وقد يكون املزيدُ من أقسام املنحوت كام سنرى الح ًقا ،لك ّن تعري َفه ال يشمل املزيدَ
ٍ
شكل من األشكال.
بأي
ّ
يبدو ،إ ًذاّ ،
يسمح له
تصو َر النّحت مل يكن قد استوى لدى ابن فارس بشكل
ُ
أن ُّ
يعرفه تعري ًفا جام ًعا مان ًعا أو
ُ
أن ّ
يسمح لنا أن نز ُعم أنّه انطلق فيه من منظور كُــليِّ ّ
لنظرية.
يؤس َس ّ
ُمـحكَم يص ُلح أن ّ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

إشكالية الغاية:
ّ

يثري غياب ٍ
َ
قصدَ بنا َء نظر ّي ٍة
رؤية هرم ّي ٍة للنّحت عند ابن فارس
سؤال الغاية ،فهل َ
ُ
ُ
ٍ
ِ
()17
تفسري موا ّد
نحت ّية قياس ّية تُــنت ُج كلامت فوثالث ّية من أصول ثنائ ّية وثالث ّية أم أراد
َ
يؤسس فعلاً ملذهب يف
لغو ّية سامع ّية وفق نظرته يف األصول؟ بمعنى آخر :هل كان ّ
تكونَت و ْف َقه املوا ُّد العرب ّي ُة الفوثالث ّية؟
يرش ُح ما خاله مذه ًبا َّ
القياس أم كان َ
َّظر الدَّ قيق ،وذلك
اميس مذه ًبا يف القياسَ ،يس َتنْبِطه الن ُ
للر ّ
قال« :اعلم َأ ّن ُّ
باعي واخلُ ّ
ّ
أن أكثر ما تراه منه
منحوت»( .)18يف العبارة مالمح رؤية قياس ّية للنّحت ،أ ّكدَ ها ابن
ٌ
فارس بتطبيقاته عىل املوا ّد ال َف ْوثالث ّية ،لكنّه مل يط ِّبقها إال عىل ما هو بالفعل موجو ٌد
تأسيس نظر ّي ٍة نحت ّي ٍة َلــبدأ من أصول معجم ّية
غرض ُه
املدونة العرب ّية .ولو كان ُ
َ
يف ّ
ِّ
َّ
الدال
غري
فأنتج عنها موا ّد احتامل ّية يق َبل منها
ودو َرها
َ
َّ
الدال املس َت ْع َم َل ويرفض َ
أن مقارب َة ابن فارس ت ُ
املهم َل( .)19ذلك ّ
َــميل إىل «تأصيل املعاين
للمدونة العرب ّية»(.)20
ّ
َ
وهي إحدى الوظائف الرئيسة يف املعجم ّية التارخي ّية احلديثة( ،)21وتُعنى بدراسة
حيث انحدارها من ٍ
ُ
أصول الكلامت ،من
لغة أ ّم ،أو دخو ُلـها باالقرتاض( ،)22كام
ُ
والص َيغ الفرع ّية املتو ِّلدة عنها بنيو ًّيا أو دالل ًّيا(.)23
الص َيغ األصل ّية ّ
تُعنى بالعالقات بني ِّ
َ
أدرك اب ُن فارس الطبيع َة التّأويلية املطواعة للنّحت ،فوعى ّ
أن الصورة
وقد
القياس ّية التي قدّ مها هي َ
اخلاصة عنه .ويتجلىّ هذا يف تعدّ د أوجه التّأصيل
نسخ ُت ُه
ّ
وجه للقياس مل ِ
وترصيـحه أحيانًا كثري ًة باحتامل وجود ٍ
ِ
عنده(،)24
هيتد إليه(.)25
صحة القول بنظر ّي ٍة نحت ّي ٍة غري قياس ّي ٍة غري جامعة،
بنا ًء عىل كل ذلك ،ما مدى ّ
وقارصة عن تأثيل بعض موا ّد ال ّلغة؟

نظرية األصول:
ظل
إشكالية التص ُّور في ّ
ّ
ّ

ّ
فمن قال
ترتبط مسألة األصول بالنّحت ارتبا ًطا وثي ًقا ،وفيها خالف
متجذر(َ .)26
الثالثي من الكلامت العرب ّية ٌ
بأن ما َ
ّ
فوق
مأز ِق تأصيلها .ومن قال هّإنا
أصل خرج من َ
ّ
ٍ
ِ
ٍ
عالقة تربطها باألصول الثنائ ّية والثالث ّية .وعزاها اب ُن
إجياد
اضطر إىل
بأصل
ليست
َّ
والزيادة ،أ ّما ما مل يكن كذلك فهو
موضوع وض ًعا( .)27وبنا ًء عىل
فارس إىل النّحت ّ
ٌ
أن هذا املوضوع ليس بأصل عندهّ ،
َّ
فإن رؤيته للنّحت ليست منسجمة مع نظر ّيته يف
األصول الثنائ ّية والثالث ّية.
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ّحت بمفرده يف مقا َب َل ِة «الوضع»
فيام زاد عىل الثالثة ،يضع اب ُن فارس ،أحيانًا ،الن َ
فيقول« :فعىل هذا األصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي فنقول إن ذلك عىل
رض َبني :أحدمها املنحوت الذي ذكرناه والرضب اآلخر املوضوع وض ًعا ال جمال
له يف طرق القياس”( .)29والنّحت يأيت عنده غال ًبا (ألنه قد يأيت عىل غري هذا املعنى
كام سنرى الح ًقا) بمعنى ما كان من كلمتَني« :وهذا مذهبنا يف ّ
أن األشياء الزائدة
َعىل ثالثة أحرف فأكثرها منحوت ،مثل قول العرب للرجل الشديد (ض َبطر) َوفيِ
فهم من قوله «أكثرها» ّ
(الص ْلد)
أن بعضها ليس
َّ
(الص ِّلدْ م) إنه من َّ
ِّ
و(الصدْ م)»( .)30و ُي َ
مشتق من أصول ثنائ ّية أو ثالث ّية ،وهو يقصد املوضوع
أي غري
ّ
بنحت وال بزيادةْ ،
ِ
مقابلة «الوضع» ،فيقول:
أيضا ،يف
َو ْض ًعا .كام جيي ُء الن ُ
والزياد ُة ً
ّحت (بنفس املعنى)ّ ،
«منه ما ن ِ
ردت القياس .ومنه ما أصله كلم ٌة
ُحت من كلمتَني صحيحتَي املعنى ،م ّط يَ
ٍ
ِ
بالرباعي واخلاميس
بزيادة تدخله .ومنه ما يوضع كذا َو ْض ًعا»(.)31
واحدة وقد ُأحلق ُّ
والزيادة ،إ ًذا ،يقعان يف مواجهة الوضع عند ابن فارس ،فيكون الوضع
فالنّحت ّ
املشتق( ،)32وهذا جيعله داخ ً
املرجعي غري
هو املعنى
ال يف معنى األصل ّية .و ُيفترَ َ ُض،
ّ
ّ
الثنائي
الوضع يف
عىل هذا األساس )1( :أن يقع
والثالثي وما زاد عليه عىل حدٍّ
ُ
ّ
ّ
ٍ
الثي الذي
قياسا عىل األصل
الثنائي وال ّث ّ
ّ
سواء؛ ( )2أن يكون الوضع أصلاً بوجه ماً ،
سمى اب ُن فارس
ال ُيشت َُّق منه وال ُيقاس عليه بجامع عدم القياس واالشتقاق ،فقد ّ
هذا النّوع من الكلامت أصلاً  ،لكنَّ ُه ٌ
تفر َع منه أو
أصل عقيم( )33ما دام ال ُيشترَ ط أن ُي ّ
يستحق صف َة األصل ّية.
ُيقاس عليه حتى
َّ
لتوضيح هاتَني النّقطتَني ،سأحتاج إىل تتبع ِ
رؤية ابن فارس لألصل عمو ًما ،ورؤيتِه
ّ
ِ
بش ٍ
لألصل العقيم َ
املسألة من متابعة
تقص
كل ّ
أخص ،من خالل تطبيقاته .وقد نفيدُ يف يّ
َــي القياس واالشتقاق ،وهو ً
أيضا بحر عباب ،لك ْن ال بدّ من اإلطاللة عليه دعماً
رؤيت ْ
التصور للرؤية النّحت ّية يف ّ
ظل
لفكرة األصل العقيم التي َأستنِدُ إليها يف بيان إشكال ّية
ّ
فرد يف مقالة أخرى بإذن اهلل.
نظر ّية األصل ،أما بح ُثه واس ًعا فس ُي َ
أ ّما القياس فهو إحلاق الفرع باألصل لع ّلة معنو ّية جامعة ،أي إحلاق كلمة بمعنًى
أصيل ّ
جذرهاُ .يل َت َق ُط هذا املفهوم من تطبيقات ابن فارس .مثال ذلك قوله
يدل عليه ُ
ّ
ٍ
ٍ
“يدل عىل مخس كلامت متباينة ،ال يكا ُد يمك ُن ُ
يف (أجل)ُّ :
محل واحدة عىل واحدة من
ٍ
واحدة ٌ
جهة القياسُّ ،
فكل
«كلامت ال ينقاس
أصل يف نفسها”()34؛ ويف (وهب) قال:
ٌ
()28
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

أه ُب ُه ِه َب ًة و َم ْو ِه ًبا .واتهَّ َ ْب ُت اهلب َةَ :قبِلتُها.
ُ
وه ْب ُت الشيَّ َء َ
بعضها عىل بعض .تقولَ :
ِ
ِ
ب إ َّيل من املال كذا،
والـم ْوه َبةَ :ق ْل ٌت َي ْستنق ُع فيه املاء ،واجلمع َمواهب .ويقال ْأو َه َ
َ
()35
أي ارتفع .وأصبح ٌ
وه ًبا لكذا ،أي ُم َعدًّ ا له»  ،إ ْذ ال جامع معنو ّي ًا جتتمع فيه
فالن ُم َ
تلح ُق به.
هذه الكلامت املنحدرة من هذا اجلذر ،فهي ال َ
ٌ
“أصل
واالشتقاق عنده هو استخراج فر ٍع من أصل .اقرأ مثال قوله يف (عصب):
يدل عىل ربط ٍ
صحيح واحد ُّ
فرع ذلك فرو ًعا،
يشء بيشء ،مستطيلاً أو
َْ
ٌ
مستديرا .ثم ُي َّ
ً
()36
راجع إىل قياس واحد”  ،ومفا ُده ّ
وك ُّله
أن هذه الفروع تُشت َُّق من هذا األصل ،وهي
ٌ
«الربط» املتع ّلق باجلذر (عصب).
حممولة عليه يف معنى ّ
اهني خمتل َفني ،األوىل تنطلق من األصل نحو
فاالشتقاق والقياس عمل ّيـتان يف اتجّ َ
ٍ
أي
أي هي عمل ّية
استخراج وتفريعٍ ،والثانية تنطلق من الفرع نحو األصل ْ
الفرع ْ
ٍ
ٍ
اإلطار العا ّم لنظر ّية
وتأثيل .ومها متكاملتان بحيث تصنعان م ًعا
إحلاق
هي عمل ّية
َ
األصول عند ابن فارس وتطبيقاهتا ،لكنّهام خمتلفتان وظيف ًّيا ،وإن كان اب ُن فارس
نقيضا للوضع ،فإنّه يف
يطلقهام ،يف الغالب
األعم ،ويريد ُم ْط َل َق اإلحلاق بوصفه ً
ّ
تأصيله لِـام زاد عىل ال ّثالثة ،جيعل القياس أو االشتقاق دائماً يف مواجهة الوضع.
الثي بإحلاقهام بأصوهلام ،كام يقع فيام
نائي وال ّث ّ
ويقع القياس /االشتقاق ،عنده ،يف ال ّث ّ
زاد عىل ال ّثالثة بإحلاقه بالنّحت أو الزيادة(.)37
الثي (يف مواضع قليلة جدًّ ا) جيمع بني كون بعض الكلامت
نائي وال ّث ّ
لكنَّه يف ال ّث ّ
أصول وبني كوهنا موضوعة من جهة ،ويم ّيز من جهة أخرى ،بني كوهنا موضوع ًة
األول قوله يف (سب)« :أصل
عىل قياس ،وكوهنا موضوع ًة عىل غري قياس .فمن ّ
هذا الباب ال َقطع ،ثم اشت َُّق منه َّ
الشتم [ ]...وأكثر الباب
موضوع عليه»( ،)38أي
ٌ
ٍ
«أصل واحد صحيح ُّ
ٌ
امتداد يف يشء
يدل عىل
عىل قياس القطع؛ وقوله يف (عنق):
[ ]...وهذا هو الذي ذكرناه يف أصل البابَّ :
الباب
أن
موضوع عىل االمتداد»( ،)39أي
ٌ
َ
عىل قياس االمتداد .ومن الثاين قوله يف (أرض)« :ثالثة أصول ،أصل يتفرع وتكثر
ٍ
ِ
ينقاسان بل ُّ
موضوع ُ
واحد
كل
مسائله ،وأصالن ال
حيث وض َعتْه العرب»()40؛ وقوله
ٌ
باب غري موضوع عىل قياس ،وك َِل ُم ُه متباين ُة األصول»( .)41فكيف
يف (قطر)« :هذا ٌ
اجتمع له أن يكون ُ
مثل ذلك موضو ًعا! وعىل قياس أو عىل غري قياس! وأصلاً ! فإنّه
إن كان موضو ًعا كان «ال َ
جمال له يف ُطرق القياس»( ،)42ولذلك مل يص ُلح أن يكون
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ٍ
يسم َي ما
«عىل
قياس» ،ومل حيت َْج لقيد «عىل غري قياس»؛ ولذلك ً
أيضا مل يص ُلح أن ِّ
املوضوع فيام زاد عىل ال ّثالثة أصلاً  ،وال
سم
َ
كان منه عىل غري قياس أصلاً  ،ألنّه مل ُي ِّ
امتناع القياس عليهام.
أرى ْفر ًقا بينهام من حيث
ُ
ٍ
ٌ
“أصل واحد،
جانب آخر ،نفهم من قول ابن فارس يف كلمة (أرف) مثال:
من
َــفرع منه”(ّ )43
(أي ال ينقاس
مرجعي غري
أن هذا اجلذر
ّ
مشتق ْ
ال يقاس عليه وال ُيــت َّ
ّ
عىل أصل) ،ولكنّه ليس أصلاً لفر ٍع ما (أي مل ُيشت ََّق منه فرع) ،ومع هذا سماّ ه أصل.
فهذه الكلامت الثالث ّية ،التي هي عنده ٌ
سميتُها األصول
تفرع منهاّ ،
أصل ولكن ال ُي َّ
نفسه (أي ال يقاس عليه وال ُي َت َف َّرع منه)
العقيمة .وقد استعمل اب ُن فارس الوصف َ
حتّى فيام مل َي ُعدَّ ُه أصلاً  ،مثالّ :
(تخ) و(درص) و(ضغ)(( ،)44حبج)(( ،)45ده)(،)46
وغريها.
وهذا يعني ّ
الثي ثالثة أنواع :منه ما ليس بأصل أي ال ينقاس،
نائي وال ّث ّ
أن ال ّث ّ
وهذا مل يسـم ِ
ــه موضو ًعا ،لك ْن ر ّبام أتب َعه بقوله «لكنّهم يقولون» دالل ًة عىل الوضع
ُ َ ِّ
موضوع عىل قياس؛ ومنه ما هو
فيام أرى()47؛ ومنه ما هو أصل ينقاسَ ،وص َفه بأنه
ٌ
موضوع عىل غري قياس ،ألنه ال يلزم -كام
أصل ال ينقاس وال ُيشت َُّق منهَ ،وص َفه بأنّه
ٌ
ِ
ـح ْك ِم ال ّلغة
َفرع منه (ولو كان األمر ل ُ
رأينا -من قوله بأصل ّية الكلمة أن تكون ممّا ُيت َّ
سمى والدً ا من مل يو َلد له) .وهذا جيعلنا نتساءل
الرتبطت األصل ّية
بالتفرع ،إ ْذ ال ُي ّ
ّ
الثي عند ابن فارس ،فكأنّه يقول به ،ولك ْن من غري
نائي وال ّث ّ
عن وجود الوضع يف ال ّث ّ
باعي وما زاد عليه.
الر ّ
ترصيح واضح أو مقنَّن كام هو احلال يف ّ
ِ
ُ
فإذا كانت
غري مشت َّقة ألنّه ليس قب َلها يشء( ،)48فام الذي جيعل
أصول الكلم َ
بعض هذه األصول
املوضوع خيتلف عنها يف كونه غري
ّ
مشتق من يشء؟ وإذا كان ُ
َ
ٍ
املوضوع خيتلف عنها يف عد ِم اشتقاق يشء منه؟
ال ُي َت َف ّرع منه يشء فام الذي جيعل
َ
ٍ
ِ
ٍ
املوضوع عد َم األصل ّية (بوصفه غري منحوت وال مزيد)
قياس يشبه
بأي
ُ
وال أدري ّ
الثي ،وال يشب ُه األصل ّي َة يف األصل العقيم  -عىل ّ
نائي
األقلْ -
أي يف ال ّث ّ
فيام فوق ال ّث ّ
ِ
الثي ،فال أرى ع َّل ًة يف احلا َلينْ سوى «امتناع القياس واالشتقاق» ،وليس إحلا ُقه
وال ّث ّ
بأحدمها ألجلها َبأ ْوىل من َ
قائم عىل ما نستنتجه من تشغيل ابن
السؤال ٌ
اآلخر .وهذا ّ
الثي .فلو كانت
فارس ملفاهيم القياس واالشتقاق واألصل والوضع فيام زاد عىل ال ّث ّ
الثي وبني ما
مفاهيمه منسجم ًة ومل خيتلف اشتغالهُ ا بني
كانت
رؤيتُه نظر ّي ًة ْ
الثنائي وال ّث ّ
ّ
ُ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

ُ
غري منسجمةّ ،
تتزلزل مجل ًة.
فإن رؤيتَه يف األصول
زاد عليه؛ أ ّما لو كانت َ
السؤال سوى ّ
سم املوضوع
ـم ُي ِّ
أن اب َن فارس َل ْ
وعليه ،ال أرى جوا ًبا هلذا ّ
ال ِ
الفوثالثي أصلاً لِئ َّ
تنتق َض نظر َّيــــتُه يف األصول الثنائ ّية والثالث ّية.
ّ
والواقع ّ
أن موضوع األصل عند ابن فارس موضوع شائك جدّ ا ،فإننا ال نكاد
مت ما
كثريا يف ذلك لكثرة إشكال ّياته .وإنّام قدّ ُ
نستبِينه نظر ًّيا ،وال يعيننا التطبيق ً
والثالثي ،ومدى تشاهبه
نائي
قدّ ُ
ّ
سميتُه عقيماً يف ال ّث ّ
مت لتوضيح فكرة األصل الذي ّ
ومفهو َم الوضع فيام زاد عىل
الثالثي(.)49
ّ
َ
التوفيق بني الوضع والنّحت يف رؤية ابن فارس بتسمية املوا ّد
بعض الباحثني
َ
حاول ُ
ِ
ال َف ْوثالث ّية املوضوعة عنده أصول( ،)50مع ّ
نفسه اكتفى بوصفها موضوع ًة،
أن اب َن فارس َ
يسم َيها أصولاً أو ين ِْف َي عنها األصل ّية رصاح ًة لفعل ،كام فعل يف غالب موا ِّد ِه
ولو شاء أن ِّ
احلمزاوي إخراج املوضوع من إشكال عدم
يتحر ْز( .)51وحاول
ّ
الثنائ ّية والثالث ّية ومل ّ
ِ
قياس َخف َي عىل ابن فارس،
األصل ّية بإحلاقه بالنّحت( ،)52من جانب أنّه يمكن أن يكون له ٌ
وبرر عد َم معاجلتِـه للوض ِع معاجلتَه للنّحت ّ
البت يف
املعرب وأنّه خيش َّ
أكثره من َّ
بأن َ
ّ
()53
املعربات التي مل
ولست أرى هذا
أمره .
ُ
التربير سائ ًغا ،فقد عالج اب ُن فارس َ
بعض َّ
َ
يعلم بحاهلا أو ّ
بت يف عدم عرب ّيته أحيانًا( .)54فهل خيشى أن ي ُب َّت يف
شك فيها ،بل عا َل َج ما َّ
«املوضوع» عىل
عرضنا هذا
ثم إننا لو ْ
َ
أمر املوضوع وقد ّقرر ما مل ُيس َبق إليه من التّأثيل؟ ّ
سميتُه عقيام ملا
املوا ّد الثالث ّية والثنائ ّية التي ط ّب َق عليها اب ُن فارس مفهو َمه «لألصل» الذي ّ
وجدناه خيرج عنها،
رص َح بعدم عرب ّيتها(.)55
اللهم إالّ يف بعض َّ
ّ
املعربات التي ّ
التطبيقية لل ّنحت عند ابن فارس
اإلشكاليات
ثانيا:
ً
ّ
ّ

ّ
التطبيقي،
ألن صناع َة ابن فارس صناع ٌة معجم ّية بامتياز ،فقد غلب عليها الطا َب ُع
ّ
اإلشكاالت التطبيق ّية
الصنعة .وقد أبانَت
ُ
ــر ًضا بقدر ما حتتاجه َّ
أما التنظري فجاء َع َ
وتداخ ِل أقسامه وتعدّ دِ
ُ
وتزاح ِم تأصيالته
للنّحت عنده عن عد ِم وضوح قوانينه
ُ
ِ
املعرب .وسبب ذلك فيام أظ ّن هو انتهاجه مقارب َة التفسري ال مقار َبة
وجوه تعا ُمله مع َّ
البناء ،وهو ما ال يستدعي عناي ًة تقنين ّي ًة.
تأصيل ِ
ُ
ابن فارس للنّحت بأربع ثغرات :االضطراب وعدم الوضوح
ّسم
لقد ات َ
وسأوضحها فيام ييل تبا ًعا.
والتك ّلف والتّزاحم.
ّ
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اضطراب عالقة الزيادة بال ّنحت:

ويسمي “مزيدً ا” ما فيه
يسمي اب ُن فارس النّاتِ َج من نحت كلمتَني “منحوتًا”.
ِّ
ّ
واضحا
أيضا .لك ْن ،ليس
أضيف عىل األصل
حرف
َ
ٌ
الثالثي ،ور ّبام سماّ ه منحوتًا ً
ً
ّ
ِ
مقارن ًة بالنّحت .فعالقة النّحت بالزيادة تتّسم عنده باالضطراب
كيف صنَّف ّ
الزيادة َ
فمر ًة يوحي كال ُمـــه ّ
بأن املزيدَ
الشديد ،حتّى يكاد مفهومامها ال يستبينان من بعضّ .
ِ
ٌ
ـيم املنحوت (أي
ومر ًة يوحي بأنّه أحدُ
مقابل له يف القسمة وثالثهام املوضوع)ّ ،
َقـس ُ
سوي بينهام وتار ًة أخرى ينفي عنهام التسوية.
أقسامه ،وتار ًة ُي ِّ
وليس أحد أقسامه ،مع
يف املقطع التايل إشار ٌة إىل كون املزيد قسيماً للمنحوت
َ
ِ
ج ْعل النّحت والزيادة والوضع ثالثـــتَها يف مقابلة بعض ،قال“ :فمنه ما نُحت من
ردت القياس .ومنه ما أصله كلم ٌة واحدة وقد ُأ ِحلق
كلمتني صحيحتَي املعنى ،م ّط يَ
ٍ
بزيادة تدخله .ومنه ما يوضع كذا َو ْض ًعا [ ]...فمن املنحوت
بالرباعي واخلاميس
ُّ
ِ
(جذ ُمور) [ ]...وذلك من كلمتني:
الس َعفة إذا ُقط ْ
عت ُ
قوهلم للباقي من أصل َّ
اجل ْذم وهو األصل ،واألخرى ِ
إحدامها ِ
اجل ْذر وهو األصل»(.)56
الزيادة ،بوصفها قسيماً للنّحت
ويف موضع آخر جيعل االشتقاق بمعنى ّ
«وسبيل هذا ُ
ُ
مشتق ظاهر االشتقاق،
فبعضه
سبيل ما مىض ِذكره،
والوضع ،قال:
ُ
ٌّ
ِ
ِ
العرب يف م ْثله.
موضوع وض ًعا عىل عادة
منحوت بادي النّحت ،وبعضه
وبعضه
ُ
ٌ
ٌ
ِ
ِ
الباق .فامليم زائدة ،وهو من الشيَّ ء
فمن املشتق املنحوت (الدُّ لمَص) و(الدُّ َملص) رَ ّ
ِ
الباق»(.)57
الدَّ ليص ،وهو رَ َّ
ثم جيعل املزيدَ من أقسا ِم املنحوت يف ّأول املقطع التايل ،ويقاب ُله بقسم آخر هو
َّ
باعي أو ُله با ٌء
الر ِّ
املنحوت من كلمتَني! قال« :فمام جاء منحوتًا من كالم العرب يف ُّ
(البـل ُعوم) مجَ ْ َرى ال ّطعا ِم يف احلَ ْلق .وقد ُيـحذف فيقال ُب ْل ُعم .وغري ُم ْش ٍ
كل َّ
أن هذا
مأخو ٌذ من َب ِل َع ،إالّ أنّه ِزيدَ عليه ما ِ
ٍ
جلنس من املبالغة يف معناه ،وهذا وما أشبهه
زيدَ
ِ
منحوت من
املجتمع اخلَ ْلق .فهذا
توطِئ ٌة ملا بعده .ومن ذلك ( ُب ْحترُ ٌ ) وهو القصري
ٌ
كلمتني ،من الباء والتاء والراء ،وهو من برتتُه ف ُبترِ  ،كأنّه ُح ِرم ال ُّط َ
ول َف ُبترِ َ َخ ْل ُقه.
والكلمة الثانية احلاء والتاء والراء»( .)58ونظري هذا كثري يف بابه.
ٍ
يسمي املزيدَ منحوتًا برصيح العبارة يف قوله« :وأ َّما املنحوت
ونجده ،من جهةّ ،
الرأس ،فهذا مما زيدت فيه الباء ،وأصله الصاد والعني
(الص ْعنب) َّ
فقوهلم َّ
الصغري ّ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

ٍ
فرق جل ًّيا بينهام :إ ّما بوصفهام
والنون ،وقد قلناه يف ِّ
الص ْع َو ّن»( .)59ومن جهة أخرىُ ،ي ِّ
قسيمينْ كام يف قوله« :باب الراء وما بعدها مما هو أكثر من ثالثة أحرف .وهذا يشء
َ
()60
ِيق ُّل يف كتاب الراء ،والذي جاء منه
فمنحوت أو مزيدٌ فيه» ؛ أو بنفي صفة النّحت
ٌ
«الرباعي وما زاد يكون منحوتًا ،وموضو ًعا كذا وض ًعا من
عن املزيد كام يف قوله:
ّ
حل ْر ُقوف) الدا ّبة املهزول ،فهذا من حرف
غري نحت .فمن املنحوت من هذا الباب (ا ُ
وحقف [ ]...ومنه ُ
واألصل
(احل ْل ُقوم) وليس ذلك منحوتًا ولكنّه مما زيدت فيه امليم،
ْ
احل ْلق»(.)61
فرص َح ّ
بأن
والغريب أنّه يف املق َط ِع األخري جعل املزيدَ
ً
خارجا عن مفهو ِم النّحتَّ ،
ورصح
(حلقوم) مزيدٌ وليس منحوتًا ،يف حني رأيناه ساب ًقا جيعل (بلعوم) منحوتًا ّ
والزيادة حر ًفا وموض ًعا.
بكونه مزيدً ا ،وكالمها من نفس اجلنس والوزن ّ
إخراج ِ
ابن فارس من هذا املأزق زاعماً ّ
ّحت عنده
وقد حاول احلمزاوي
أن الن َ
َ
نحت قيايس من كلمتينْ ِ
اشتقاقي وهو الزيادة(ّ .)62
ونحت
ـم َله
ٌ
نوعانٌ :
ٌّ
ولعل الذي َح َ
ٌّ
ِ
قول ِ
«وسبيل هذا ُ
ُ
عىل ذلك ُ
فبعضه
ابن فارس الوار ُد ساب ًقا:
سبيل ما مىض ذكرهُ ،
موضوع وض ًعا عىل
وبعضه منحوت بادي الن َّْحت ،وبعضه
مشتق ظاهر االشتقاق،
ٌّ
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الباق .فامليم
عادة
العرب يف م ْثله .فمن املشتق املنحوت (الدُّ لمَص) و(الدُّ َملص) رَ ّ
ِ
رباق».
زائدة ،وهو من الشيَّ ء الدَّ ليص ،وهو ال ّ
وال يسوغ هذا التّصنيف للنّحت بني القياس واالشتقاقّ ،
نفسه
ألن اب َن فارس َ
ِ
يرصح به .بل إنّه ،حتّى ،مل يكن دقي ًقا يف استعامل َ
هذين
مل يعتم ْل هذا التّصنيف ومل ِّ
والزيادة :فر ّبام يستعملهام باملعنى
املصط َل َحينْ والتمييز بينهام يف عالقتهام بالنّحت ّ
الزيادة فقط كام ظهر؛
نفسه يف مقابلة الوضع ُمط َل ًقا()63؛ وقد يستعملهام بمعنى ّ
وأحيانًا يكون
أعم بام يشمل النّحت والزيادة()64؛ وأحيانًا يكون االشتقاق
ُ
القياس َّ
ّحت شي ًئا واحدً ا ويتباينان أحيانًا أخرى(.)65كام ّ
يتكر ُر يف
أن مصطلح
ّ
والن ُ
(املشتق) ّ
ٍ
ــق
قياس معي(.)66
تتفر ُع إليه هذه األصول و ْف َ
كثريا ،ويعني به ما ّ
املوا ّد الثالث ّية ً
كل هذه التذبذبات ُّ
فإن ّ
الوظيفي لالشتقاق والقياس(ّ ،)67
وبعيدا عن االعتبار
تدل
ّ
عىل ّ
أي مط َلق
أن القياس يف االستعامل
األعم ،عند ابن فارس ،يعني َ
نقيض الوضع ْ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
خاصة بـ»النّحت
بأي قرينة ّ
اإلحلاق باألصول سوا ٌء كان بنحت أو زيادة ،ومل يضبطه ّ
سمى كتا َب ُه «املقاييس» دالل ًة عىل الرابط بني املشت ّقات
من كلمتَني»( .)68ولذلك َّ
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َ
استعمل كلم َة «القياس» يف مقاب َل ِة «الوضع»،
خرجات) وأصولِـها ،ولذلك
(الـم َ
ُ
()69
َ
وصف
أيضا
بأنا «ال قياس هلا»  .فإذا
َ
ولذلك ً
األصول الثالث ّية والثنائ ّية العقيمة هّ
صحة التمييز بني االشتقاق والقياس يف تصنيف النّحت.
عرفنا ذلك ،أدركنا عدم ّ
ولذلك ،ال أرى اب َن فارس أراد من قولِه «املشتق املنحوت» سوى «املقيس» ،وكلمة
«مشتق» ،هنا ،قصاراها إرادة نقيض الوضع(.)70
ّ
ٍ
ّ
بطريقة تناقض ّية توحي
تعب عن نفسها
إن العالقة بني النّحت والزيادة ،إ ًذا ،رِّ
ٍ
ِ
جهة أخرى ،حتى إهنا لتُغري،
وبالتباين الشديد من
بتاليش الفروق من جهة،
ِ
كونا قسيماً للنّحت ،وبج ْعلها ق ْسماً
أحيانًا ،بالعزوف عن مفهوم الزيادة من حيث هُ
بـح ْملها عليه أحيانًا أخرىّ .
الصالح
ولعل ذلك ما دفع صبحي ّ
من أقسامه( ،)71بل َ
إىل ر ّد الزيادة إىل النّحت وا ّدعاء عدم تفريق ابن فارس بينهام ،فقال ّ
إن احلرف املزيد
ما هو إالّ بق ّية من كلمة أخرى يف عمل ّية النّحت ،وهو األقوى تعبري ّي ًة فيها لذلك
ٍ
نفي ِ
استُعيض به عن ك ِّلها( .)72و َأعتقدُ ّ
رص َح
أن َ
ابن فارس صف َة النّحت عن كلمة َّ
بكوهنا مزيد ًة (أعني :احللقوم) ير ُّد هذا االفرتاض.
والكيفي في ال ّنحت والزيادة:
الكم ّي
عدم وضوح المعيار
ّ
ّ

أمرين ،مها :وضوح آل ّيتَيهام يف موا ّدمها
إذا كان النّحت والزيادة جيتمعان ففي َ
الكم ّي
التطبيق ّية باملعنى
اجلزئي ْ
أي حال ًة فحالة؛ وعد ُم الوضوح من حيث التطبيق ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
إطارا قياس ًّيا.
والكيفي اإلمجا ّيل .فنجم عن ذلك
ُ
غياب رؤية ك ّل ّية ُم ّطردة فيهام تصلح ً
ّ
وقد َأ ْبعدَ هذا الفراغ عمل ّية النّحت عند ابن فارس عن وصفها بالنّظر ّية.
َ
َ
ّ
إن اجلرأة التي
ظالل
محلت معها
اخرتق هبا اب ُن فارس مبد َأ السامع ّية(،)73
ْ
كنت
والزيادة .وقد ُ
االعتباط ّية فيام يتع ّل ُق بالقواعد الكم ّية والكيف ّية لعمل ّية النّحت ّ
ِ
ٍّ
ُ
بحظ منهام م ًعا ،و ُيلح ُق
تأخذ
ينحت الكلم َة من كلمتَــني
أور ْد ُت يف تعريفه أنّه
ُ
الثالثي زياد ًة ُ
ِ
ُ
ّ
تأخذ به
«احلظ» الذي
واخلاميس .وهذا
باعي
باألصل
الر ُّ
ينشأ عنها ُّ
ِّ
ُّ
واضح املقدار وال الكيف ّية .كام ّ
ِ
أن الزيادة غري واضحة ،فال
غري
الكلم ُة من األص َلني ُ
ُ
الزيادة باملعاين م ّط ِرد.
حم ُّلها م ّط ِرد ،وال
ارتباط حروف ّ
اعتمدَ ه يف
تطبيقات ابن فارس عىل فهم املنهج الذي
يف النّحت ال تُعينُنا
ُ
َ
ٍ
()74
رص َح بيشء منه .فال نعرف كم من احلروف يسقط وكم يبقى
«النُّحاتة»  ،وال هو َّ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

ومن أي من ِ
وزعم احلمزاوي ّ
يتكون من «املقط َعني
الكل َم َتينْ وما ترتيبها.
أن املنحوت ّ
ٍّ
َ
ِ
القصريين
املفتوحني
املختل َفني يف الفع َلني ومن عنرص واحد من املقط َعني
القصريين
َ
َ
َ
مكون ًة من مقطع طويل مغ َلق (بـحـْــ) ومن مقط َعني
املتشا َهبني ،فتكون بني ُة املنحوت َّ
ِ
مفتوحني
نحت
ـحـتُـر) تشك ََّل من
َ
قصريين (تـــر) أي :بــحـْــ+تـــر»( .)75و( ُب ْ
َ
كلمتَني (برت+حرت)( .)76وال ي ّطرد هذا التقعيد ،فالنّحت خيتلف يف عمل ّيته البنائ ّية من
التقنني للمجموع .فمثال ،النّحت يف ( ُبـحرت) ال يشبه
إطار يمكنه
ُ
ما ّدة ألخرى ،وال َ
ط+ر ْمط)(،)78
النّحت يف (الك َْر َب َلة) من (ربل+كبل)( ،)77وال يشبه يف (ال ُّث ْرمط) من ( َث ْر َ
القصريين
(ج ْذمور) من (جذم+جذر)( .)79وحتى لو س ّلمنا ببقاء املقط َعني
وال يف ُ
َ
نفس انتقا َء املقطع الطويل (بـحـْـ) وليس (حــ ْبـ)؟ .أليس يمكن
ُ
الـمختل َفني ،فكيف رِّ ُ
يتكرر يف ّ
كل املوا ّد املشاهبة ،لنجدَ َفرا ًغا
أن تكون (ح ْبرت) وليس (بـحرت)؟ والسؤال ّ
ِ
يقنِّن قياس النّحاتة .ولو ّ
احتامالت ُم ْ
ثم ألغى
أن اب َن فارس َأورد
ـخ َرجات الرتكيب ّ
ما مل َي ِ
ـــر ،ويستثني من القاعدة ،وكنّا سنفهم رؤيته هذه
ــر ْد يف السامع َلــ ُقلنا إنّه ين ِّظ ُ
بوصفها نظر ّي ًة ،لك ّن احلال ليس كذلك.
حيث مل تنضبط ال حرو ًفا وال م ِ
ُ
الش ُ
وكذلك ّ
وض ًعا(،)80
أن بالنسبة إىل الزيادة،
ُ
َ
فتأيت تار ًة يف ّأول
الثالثي كالباء يف ( َب ْح َض َلة)( ،)81وتار ًة يف وسطه كالراء يف ( َب ْر َغ َثة)
ّ
( ،)82وتار ًة يف آخره كالالم يف (اس َب َغ ّل)( .)83وقد تتعدّ د حروفها كالشني والنون يف
( َع َشن َْزر)( ،)84أو كام زا َد عىل العني والطاء يف ( َع ْل َط ِميس)( ،)85وليس لذلك ك ِّله قياس.
ِ
بوصف ِهام آل َّيتَني إنتاج َّيتَني ل ُّلغة ،تظهر
والزيادة
قار للنّحت ّ
ومع غياب نظا ٍم ٍّ
ٍ
بعض الباحثني بقوله« :إذا سقط
مالمح
وص َفه ُ
منهج للتفكيك عند ابن فارسَ ،
الزائد أصبحت الكلم ُة ثالث ّي ًة ،ولك ْن إذا أمكن إسقاط زائدَ ين من مكانَني خمتل َفني
فإن ذلك يعنى ّ
اآلخ ُرّ ،
بحيث إذا سقط أحدُ مها ُأ ِعيدَ َ
أن الكلمة منحوتة”( .)86فهل
صحيح و ُم َّط ِرد يف ّ
ٍ
للصياغة؟ وماذا لو أمكن
ظل غياب
هذا االستنتاج
قار ّ
ٌ
منهج ٍّ
األمران؟ َأو مل يفعل ابن فارس ذلك فيام تزامحت فيه الزيادة والنّحت()87؟ ّ
إن اإلجابة
تعيد النّحت إىل مربض السامع ،وتفس ملاذا مل َي ِ
ـجدْ السابقون ما يقولونه فيه.
رّ
ّ
()88
بعض الباحثني املعنى الذي تضفيه الزياد ُة عىل األصل تعبري ّي َة
وسمى ُ
ّ
()89
الثالثي
التعبريي البارز يف
احلرف
احلرف  .فاحلرف الزائد يف (بلعوم) هو امليم وهو
ُ
ُّ
ّ
َ
الزيادة بالنّحت) .ولك ْن
اآلخر (الذي
الصالح وجو َده عند إحلاقه ّ
َ
افرتض صبحي ّ
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الزيادة؟ وهل هلا
ملاذا امليم وليس غريها؟ وهل تصلح التعبري ّية
مقياسا لتقنني عمل ّية ّ
ً
ِ
اختالف احلرف املزيد ،فام
الزيادات
قوانني تؤ ّط ُرها
ُ
ثم قد َور َد يف تزاح ِم ّ
أساسا؟ َّ
ً
خصيصة هذه التعبري ّية يف حال احلفاظ عىل احلمولة الدّ الل ّية للقياس()90؟ لألسف،
من قال هبا مل ُي ِ
أيضا.
ومنه ُج ابن فارس كان
شحيحا يف ذلك ً
ً
ب عن هذه األسئلةَ ،
ــج ْ
التك ّلف:

هرمـــيا للنّحت كام ظهر ،بل فس بالنّحت دالاّ ٍ
لمَ يؤسس ابن فارس منهجا ِ
ت
ًّ
ً
ُ
ّ
رَّ َ
ِ
ّسم
منهجــه بالتك ُّلف أحيانًا،
ُ
موجود ًة يف ال ّلغة .والنعدام هذه الرؤية الفوقـــ ّيـة ات َ
ِ
رصح بكراهته
يزج ببعض اجتهاداته التطبيق ّية ًّ
إ ْذ ُّ
زجا كي تتوافق ورؤيتَه ،رغم أنّه ّ
َكره(.)91
الـمـست َ
الـمـت ََم َّحل ُ
للقياس ُ
فمثال ،قال عن (الدَّ لهَ ْ َمس)  -وهو األسد« :هي عندنا منحوت ٌة من كلمتني :من
( َدا َل َس) و(همَ َ َس) ،فـ(دا َلس) أتى يف ال َّظالم ،وقد ذكرناه ،و(همَ َ َس) كأنّه غمس َن ْف َسه
فيه ويف ِّ
ف واضح ،فإنّه يف ما ّدة (مهس) قال(« :اهل َ ْمس)
كل ما يريد»( .)92ويف هذا تك ُّل ٌ
ِ
الصوت ِ
ُ
وطء ال َقدَ م .وأ َّما قولهُ م اهلَماَّ س
يكون من
اخلف ّي .وهمَ ْ ُس األقدام أخ َفى ما
َّ
ِ
األسد َّ
ـــم ُسه إ َّما يف َو ْطئه وإ َّما يف
الشديد ،فم ْن هذا عندنا ً
أيضا ،ألنّه إنَّام ُيراد به َه ْ
َ
()93
يوافق رؤي َت ُه يف (الدّ لهَ ْ َمس) ّ
فس (اهلماّ س) بام
فإن تك ُّلفه يف
ُ
َع ِّضه»  .فرغم كونه رّ َ
ٍ
ألسد ٍ
منقض عىل فريسته،
العض
االثنتَني واضح ،إذ كيف يكون
ضار ّ
اهلمس يف ّ
ُ
غمسا!؟
وكيف يكون اهلمس ً
ثم عاملها
كام تك َّل َ
ف اب ُن فارس ً
أيضا يف التّرصف باحلذف يف بنات اخلمسة ّ
معامل َة
الرباعي( .)94ويظهر ذلك يف أوجه اإلحاالت سوا ٌء إىل النّحت ،كام فعل يف
ّ
ِ
الزيادة كام فعل يف ( َعل َطميس)()96؛ أو
و(ص َلق)()95؛ أو ّ
(ص َهل) َ
(الص ْه َصلق) من َ
َّ
ٍ
إليهام م ًعا يف عمل ّية واحدة بأن ُ
تدخل الزياد ُة عىل الناتج من النّحت كام فعل يف
ِ
يظه ْر له فيه وج ٌه
(احلن َْز ْق َرة)( )97من (احلَ ْزق) و(احلَ ْقر) مع زيادة النون( .)98أ ّما ما مل َ
منها فيعزوه إىل الوضع كام فعل يف (الدَّ ْر َدبيس)( )99و(ال َق َب ْع َثر)( )100وغريمها ،أو إىل
ِ
األعجمي
القول بظنّه ب ُعجمتِه كام َف َعل يف (اخلَنْدَ ِريس)( .)101ور ّبام تك َّلف يف تأصيل
ّ
(الفرزدقة)( )102وهي القطعة من العجني ،إ ْذ يقول هّإنا من ( َف َر َز) و( َد َّق)،
كام فعل يف ْ
دقيق ُع ِجن ثم ُأ ِ
فرزت منه قطعة(.)103
ألهنا ٌ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

تعدد أوجه التعامل مع المعرَّب:
ّ

ُعرب ،ال حيدِّ ُد اب ُن فارس موق َفه منه يف
زياد ًة عىل التك ّلف يف
الترصف يف الـمـ َّ
ُّ
عملية النّحت .وما يزيدُ األمر التباسا أنّه يرصح أحيانًا بِع ِ
جمة ال ّلفظ أو بشكِّه يف
ُ
ّ
ً
َ
ِّ
ِ
رغم ّ
يتطو ُع أحيانًا أخرى بر ِّده إىل النّحت أو
الش ّك ،أو َّ
عرب ّيته ،فيعزوه للوضع َ
ّقيضني.
الزيادة ،مع ما يف ذلك من مج ٍع بني الن َ
ِ
ِ
فمماَّ َر َّد ُه إىل النّحت مع شك ِِّه يف عرب ّيته (ال ُع ْص ُفر)( .)104ومما ر َّد ُه إىل الزيادة مع
شكّه يف عرب ّيته (احلَ ْذ َلقة)( .)105وممّا قال بوضعه مع ظنِّ َه أعجم ًّيا (اخلَنْدَ ريس) وقد
ِ
()106
(الز َر ُجون)
و(الكربيت)( .)107وممّا
سبق .وممّا عزاه إىل الوضع مع قوله ب ُعجمتِ ِه َّ
ِِ
(الفرزدقة) كام ظهر .وممّا
(الب ُجد)( ،)108وكذلك
قال بنحته ولع ّله مل يعلم بعجمته رُ ْ
ْ
شرِ
جمتِه ِ
(الـه ْرك َْو َلة)(.)109
قال بوضعه ومل ُي ْ إىل ُع َ
والزياد َة عنده؟ وهل يعني هذا
فهل يستوي عد ُم العرب ّي ِة والن َ
ّحت ،أم عد ُم العرب ّية ّ
األقل ِ
يب -أو عىل ّ
والزيادة؟
بعضه -إىل النّحت ّ
التّخ ُّب ُط إمكان ّي َة ر ِّد ك ُِّل ما ليس بعر ّ
مخ َن يف مواضع وامتنع يف أخرى؟ مع ّ
أن إمكان ّي َة
أليس شي ًئا يشبه التّخمني؟ ولمِ َ ّ
«اللعبة» مفتوح ٌة ،فمثلاً “حذلق” التي قال إهنا من (حذق) مع زيادة امليم ،أال يسعها
طرف ال ّلسان وحدّ تُه
أن تكون من (احلذق) بمعنى املهارة( )110ومن (الذلق) الذي هو
ُ
ِ
رسعة الكالم واملهارة فيه،
الرمي()111؟ وهذا ملا فيها من معنى
وهو ً
السعة يف ّ
أيضا رّ
ِ
ِ
فكأنّام َيقوم كالم املتحذل ِق عىل طرف لسانه لكثرة ا ّدعائه.

تزاحم المقاييس:

ٌ
أصول خمتلفة (أي احتامالت
أعني بتزاحم املقاييس أن تتجاذب املا ّد َة الواحد َة
ات مقاييس خمتلفة (نحتًا أو زيادةً) .فمن
قياس ّية عىل أكثر من وجه) ،أو تتجاذ َبـها آل َّي ُ
ُ
التداخل الذي نلحظه يف تأصيله املوا َّد الفوثالث ّية ،بام
القلق يف رؤية ابن فارس ذلك
ي ِ
ِ
وتناقضه أحيانًا.
شع ُرنا بتعدُّ د ّية تأصيله
ُ
يتجاذب املا ّد َة
ويظهر هذا التزاحم عىل مستويينْ  :مستوى القسم الواحد ،حيث
ُ
الواحد َة أكثـــر من ٍ
نحتي يعزوها إىل أصول خمتلفة؛ وعىل مستوى ال ُق َسيامت،
وجه
ٍّ
ُ
الوضع.
وتزاحم الزياد ُة
الوضع،
ّحت
ّحت،
ويزاحم الن ُ
حيث تُـــزاحم الزياد ُة الن َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
وهذان األخريان يشكّالن معضل ًة حقيق ّيةّ ،
يكون للكلمة
الوضع يعني أن ال
ألن
َ
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أدرجــتُــهام هنا فمن باب مزامحة
ب فيه ألصل بنحت أو زيادة ،وإن ُ
كنت ْ
قياس ُتن َْس ُ
ٌ
املقاييس النّحت ّية للوضع ال من باب كونه إحدى آليات النّحت.
ِ
اآلليات التأصيل ّي ِة هو يف احلقيقة ثرا ٌء للرؤية النّحت ّية ،ويفتح فعال با ًبا
وتعدُّ ُد
عيب هلا يف رؤية ابن فارس سوى هّأنا
واس ًعا لإلمكانيات الدّ الل ّية ل ّلفظة ،لك ْن ال َ
بعض من
انتقائ ّية غري قائمة عىل معايري واضحة .فاالختيارات التي قال هبا هي ٌ
أدوات تعيننا عىل فهم
شبكة االحتامالت اإلحصائ ّية للمزيد واملنحوت .وال تتو ّفر
ٌ
ِ
قواعد انتقاءاتِه ،رغم بعض املحاوالت احلديثة غري املنضبطة إلجياد تفسري لذلك
تعج هبا تطبيقات
يقوم عىل أساس الدّ اللة( .)112وسأستعرض فيام ييل التزامحات التي ّ
ابن فارس.

األصلية في ال ّنحت:
 .1 .5تزاحم األزواج
ّ

زوجني من األصول ،منهام اش ُت َّق ْت ،فيكون هلا قياسان
وهو أن ُت ْع َزى الكلمة إىل َ
يف النّحت .وهو قليل جدًّ ا عند ابن فارس ،ومن أمثلته:
()114
الرمح( :)113منحوت ٌة من (ال َّث ْعب) وهو امتداد الشيّ ء وانبساطه
( َث ْع َلب) ُّ
و(ال َع ْلب) وهو ِغلظ يف الشيَّ ء أو هو األ َثر( ،)115أو من (ال َع ْلب) و(ال َّث ِلب) الذي هو
اخلوار(.)116
مح ّ
الر ُ
ُّ
()117
جلــ ْفل)
َ
حلــ ْفل) أي اجلمع و(ا َ
(ج ْح َفل) للجيش العظيم  :منحوت ٌة من (ا َ
جل ْحف) وهو الذهاب بالشيّ ء
جل ْفل) و(ا َ
جتمع اليشء يف ذهاب ،أو من (ا َ
أي ُّ
ُمستَو َع ًبا(.)118
جل ْمر)( ،)119أو من
جل ْمع) و(ا َ
(جمَ ْ َعرة) لألرض ذات احلجارة :منحوتة من (ا َ
جل ْمع) و( امل ْعر) أي أرض ال نبت هبا(.)120
(ا َ

 .2 .5تزاحم ال ّزيادات:

من اإلشكال ّيات التي ّ
تدل عىل عدم ثبات منهج النّحت عند ابن فارسّ ،
أن
األصل الثالثي ِ
خمتلــ ًفا يف ّ
َ
مرة .فتأيت
زيادات جتعل
تتزاحم فيها
املا ّدة ال َف ْوثالث ّية
ٌ
ّ
كل ّ
ُ
احلروف املزيد ُة احتامل ّي ًة عىل أكثر من وجه للفظة نفسها .جاء هذا يف مواضع منها:
ُ
ب( :)121فهو إما من (جرم) وهو الق ْطع( )122عىل زيادة الزاي،
َ
(جترمز ال َّل ُيل) إذا َ
ذه َ
أيضا عىل زيادة امليم ،أو من (رمز) عىل زيادة اجليم ،وهو
جل ْرز) وهو ال َق ْطع ً
أو من (ا َ
الت ََّح ُّرك واالضطِراب.
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

(جر ُض ِ ِ
وج َر َس -عىل زيادة
(ج َرض) -إذا َج َر َش َ
م/جرضم) لألكول( :)123من َ
ُْ
ِ
امليم ،أو من (رضم) عىل زيادة اجليم ،وتعني ْ
عضه عىل بعض.
أن يرض َم ما يأك ُله َب َ
(اجل ْخدُ ب/اجل ْخدَ ب) للجمل العظيم( :)124من) ِ
اخلـــدَ ّب) عىل زيادة اجليم ،أو
َ َ
ُ
ُ
من ِ
ب) عىل زيادة الدال ،وكالمها العظيم.
(اجل َخ ّ
(ال َع َشنَّق) لل َّطويل ِ
الـج ْسم( :)125من (ال َعنَق) وهو االمتداد يف ارتفاع أو انسياح
والشني زائدة ،أو من َّ
ِّ
(الشنَق) أي امتداد يف تع ُّل ٍق بيشء والعني زائدة.
السعة والقاف زائدة ،أو من
(ال َع َس َّلق) للظليم( :)126من (ال َع َسالن) وهي رّ
(السلق) وهو التس ُّلق والعني زائدة.
ّ

 .3 .5تزاحم الزيادة وال ّنحت:

َ
ومرة إىل
وأعني به أن
مر ًة إىل ّ
الزيادة ّ
تؤول اللفظ ُة الواحد ُة مما زاد عىل الثالثة ّ
النّحت عىل وجه االحتامل .ومن هذا ال َقبيل:
الشديد( :)127األصل ِ
الصلب ّ
(اجل ْلد) فتكون العني زائدة ،أو
(ج ْل َعد) وهو ّ
َ
ِ
تكون الكلمة منحوت ًة من (اجللد) و(اجل َلعِ) وهو ال ُبـروز ،ألنه إذا كان صل ًبا فهو
بارز لق ّلة َن ْبته.
جل َعب) أي التق ُّبض فتكون الراء زائدة ،أو تكون
َ
(ج ْر َعب (للجايف( :)128األصل (ا َ
الـح ْبل.
جل َرع) أي ا ْلتوا ٌء يف قوى َ
جل َعب) و(ا َ
الكلمة منحوت ًة من (ا َ
(ح َرش) من التّحريش وهو إلقاء
(تحَ َ ترْ َ َش) القوم إذا حشدوا( :)129األصل َ
و(حترَ ) وأصلها
العداوة( ،)130والتاء زائدة ،أو تكون الكلمة منحوتة من َ
(ح َرش) َ
َحت َُار اخليمة وما أطاف هبا من أذياهلا.
(ال َع َم َّلس) ِّ
للذئب اخلبيث( :)131األصل ( َع َمس) من شدّ ة االنتباه والالم زائدة،
أو تكون الكلمة منحوتة من ( َع َمس) و( َع ِمل).
الز َمه و ُأولع به
للح َمل إذا بلغ الن َّْزو( :)132األصل ( َع ِر َس) بالشيَّ ء إذا َ
( ُع ْمروس) َ
وامليم زائدة ،أو تكون الكلمة منحوت ًة من ( َع ِرس) و( َم ِرس).
ُ
هيج َم
(ال ّل ْه َجم) لل َّطريق املدَ َّيث(:)133
لهج به حتَّى ُ
األصل (ال ّل َهج) أي كأنَّه ُي َ
سالكُه عىل املوضع الذي ي ِ
قصدُ ه وامليم زائدة ،أو تكون الكلمة منحوت ًة من (لهَ َج)
َ
و(ه َجم).
َ
ومر ًة إىل النّحت ،كام فعل
مر ًة إىل الزيادة َّ
ور ّبام ُر َّدت اللفظة يف حم َّلني خمتل َفني َّ
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اجليش الكثري .ففي موض ٍع يقول ّ
ُ
إن الراء وامليم مزيدتان لغرض
مع ( َع َر ْم َر ٌم) وهو
التفخيم واألصل (عرم)( ،)134ويف آخر يقول بالزيادة من (عرم) وبالنّحت من (عرم)
و(عرر)(.)135

 .4 .5تزاحم الوضع وال ّنحت:

ومر ًة إىل النّحت ،مع ما بينهام من
وهو أن َ
يعزو اللفظ َة الواحدة َم َّر ًة إىل الوضع َّ
تناقض شديد بحيث يمتنع احتامل إحدامها مع وجود األخرى ،وهذا المتناع القياس
نادرا ،ومنه( :الدِّ ِلقم) وهي الناقة التي
يف الوضع ورسيانه يف النّحت .ويكاد يكون ً
ُأ ِك َلت أسناهنا من ِ
الك رَب ،قال عنها “وحمتمل أن تكون منحوتة من ( َد َق ْم ُت) فا ُه إذا
كرستُه ومن ( َد َل َق) إذا خرجَّ ،
كأن لساهنا يندلق”(.)136

 .5 .5تزاحم الوضع والزيادة:

يف آخر أبواب احلروف يذكر اب ُن فارس الكلامت املوضوعة .لكنّه أحيانًا يور ُد
لبعضها تأصيلاً آخر بالزيادة ،بل ر ّبام مال إليه .وممّا جاء يف ذلك:
(الترّ َ بوت) وهو َّ
الذلول من اإلبل“ :فلو قال قائل إنه من التاء والراء والباء كأنه
خيضع حتى يلصق بالرتاب كان مذه ًبا”(.)137
(التَّوأبانِي ِ
(الو ْأب)،
ان) قادمتا رَّ
الضع“ :وممكن أن يكون التا ُء زائد ًة واألصل َ
َ َّ
()138
وهو املق َّعب” .
ِ
ٌ
السيل:
«وحمتمل أن يكون من باب ( َد َع َك)»(.)139
(اال ْدعنْكار) وهو إِقبال َّ
ٌ
“وحمتمل أن تكون هذه من الذي زيد فيه الدال،
(الدَّ ْغ َفليِ ّ ) من الزمان اخلصب:
كأنّه من غفل ،وهم ِ
يص ُفون الزمان الطيب الناعم بالغفلة”(.)140
(الز ْم َهرير) وهو الربد“ :ممك ٌن أن يكون ُو ِضع وض ًعا ،وممك ٌن أن يكون مما مىض
َّ
رت إ ًذا [و]
ذكره ،من قوهلم:
ازمهرت الكواكب؛ وذلك أنّه إذا اشتدَّ الربد َز َه ْ
َّ
أضاءت”(.)141
ْ
(الز ْم َ
الر ّي ،ون َُّشاب ال َع َجم ،و الشجر
َّ
ـخر) وهو القصب األجوف الناعم من ّ
الكثري
)ز ِخ َر) النبات”(.)142
ّ
امللتف“ :وممكن أن يكون امليم فيه زائدة ويكون من َ
ِ
الراء،
(ال ِّط ْرمساء) وهي ال ّظلمة“ :وجيوز أن تكون هذه الكلمة مما زيدت فيه َّ
كأنا من ( َط َمس)”(.)143
هَّ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

الخاتمة:

ِ
ُ
اإلطار العا ّم الذي جييب عن سؤال النّظر ّية يف الرؤية
ــه َم
حاول
البحث َف ْ
خيوهلا أن تكون قابلة لالسترياد والتفعيل يف
النّحت ّية عند ابن فارس .وهذا االحتامل ّ
مجلتها ،فرؤية ابن فارس يف النّحت من بواكري اجلهد الدال ّيل يف املعجم ّية العرب ّية التي
ٍ
ثغرات حقيق ّي ًة
وتطو َرها .لك ّن
استرشفت العمل ّية التّوالد ّية التي تضمن حيا َة ال ّلغة
ُّ
التسليم بكوهنا نظر ّي ًة ،بل
يف هذه الرؤية ش َّك َل ْت قل ًقا تنظري ًّيا وتطبيق ًّيا بام ال يتيح
َ
يدعو إىل اإلفادة منها مع سدّ ثغراهتا حتّى تحُ ِكم غزلهَ ا يف عمل ّية االسترياد .وقد أفىض
ٍ
مهها:
البحث إىل جمموعة من النتائج أ ُّ
ِ
ٍ
ِ
الغاية من النّحت عند ابن فارس ليست إنتاج آلي ِ
وبناء معج ٍم،
مفردات
توليد
ات
َ ّ
للمدونة ال ّلغو ّية العرب ّية.
بل هي التأصيل والتفسري
ّ
ِ
تصطدم فكر ُة ابن فارس النّحت ّية بقوله بأصل ّية املوا ّد الثنائ ّية والثالث ّية يف العرب ّية،
أقر اب ُن فارس
واألصل ّية تعني عدم اشتقاقها من غريها من األصول العرب ّية .فقد ّ
سميتُه يف الورقة “أصوال عقيمة”،
بوجود أصول ثالث ّية أو ثنائ ّية ال قياس هلا ،ممّا ّ
ِ
ٍ
ُ
وسـماَّ ها
ألصل
تتشارك يف ذلك مع املوا َّد الفوثالث ّية التي مل هيتَد فيها
نحتي َ
ّ
ِ
ِ
“موضو ًعا” ،ومع هذا مل ي ُقل بأصل ّيتها .فتشغيله للمص َط َلحات ال يبدو منسجماً
باعي فام َفو َقه ،فيام تع َّلق بمفهو َم ْي األصل والوضع
الر ّ
الثي وبني ّ
نائي وال ّث ّ
بني ال ّث ّ
وعالقتهام بالنّحت.
واضحا بني مفهو َمي النّحت
مستقرة وال فار ًقا
تطبيق ًّيا ،ال نكاد نجد عالقة
ً
ّ
ِ
ِ
يمني النِّدَّ ين ،وتار ًة ُيدْ خ ُلهام يف
والزيادة عند ابن فارس ،فتار ًة يعاملهام معاملة ال َقس َ
بعض.
كيفي واضح اتّب َع ُه اب ُن فارس يف نحت الكلامت من
كمي أو
ّ
ال يوجد معيار ّ
ِ
أصوهلاّ ،
حاولت حتديدَ ه ال تستقيم لعدم ا ّطرادها تطبيق ًّيا.
وكل االجتهادات التي
ْ
ُ
نلحظ تك ُّلـ َفه يف تأصيل بعض
التفكيكي للنّحت عند ابن فارس
بسبب املنهج
ّ
ِ
ِ
ٍ
واضح ثـــ َقـــ ُلها وعد ُم انسجامها ،يف
يزج بقياسات
ٌ
الكلامت الفوثالث ّية .فنجده ُّ
ِ
حماولة إثبات رؤيتِه يف تأصيل الفروع .ولو انطلق من املفردة األصل وتت َّب َع خُم َرجاهتا
وضع ٍ
واملهمل ،أي
للمستعمل
إطار
النّحت ّية ملا كان بحاجة هلذا التك ُّلف ،و َل َو ِس َعه
ُ
َ
َ
للقاعدة وشذوذها.
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ِ
املعــرب ،فتار ًة حيمله عىل النّحت وتار ًة
منسجماً من
مل يتّخذ اب ُن فارس موق ًفا
َّ
عىل الزيادة ،وتار ًة يعزوه للوضع ،ور ّبام فعل ذلك بعد الترصيح بشكّه يف عرب ّيته أو
بعد َبــــتِّه يف ُعجمته.
مستوى أعمق ن ِ
محا يف العالقة بني آليات النّحت عند ابن فارس،
عىل
َـجدُ تزا ً
ً
ٍ
ٍ
أصل بأكثر من وجه .لذلك تتزاحم
فقد يعزو املفردة الفوثالث ّية الواحدة إىل أكثر من
عمودي بني
مستوى
أفقي بني األصول والزيادات ،وعىل
املقاييس عىل
ّ
ً
ً
مستوى ّ
النّحت والزيادة والوضع.
الالند ،أندري ،موسوعة الالند ،تعريب :خليل أمحد خليل ،ط ،2بريوت-
باريس :منشورات عويدات.2001 ،
النّرصاوي ،احلبيب« ،كتاب املقاييس البن فارس َم ْصدَ ًرا للتعريف يف املعجم
التارخيي» ،جم ّلة املعجم ّية ،ع.166-149 ،)2007( ،23
يب
العر ّ
ّ
التصور والتم ُّثل »،املج ّلة األردن ّية يف
نعجة ،سهى فتحي« ،البنية اخلامس ّية بني
ُّ
ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،مج  ،5ع( ،1كانون الثاين .34-11 ،)2009
النوري ،حممد جواد وعيل خليل محد« ،مقاييس ال ّلغة البن فارس :تنبيهات
األردين ،ع( ،48كانون الثاين-حزيران
وتصحيحات» ،جم ّلة جممع ال ّلغة العرب ّية
ّ
1995م).166-95 ،
وايف ،عيل عبد الواحد ،فقه ال ّلغة ،ط ،3القاهرة :هنضة مرص للطباعة والنرش
والتوزيع.2004 ،
()Endnotes

ٍ
بحث ُم َقدَّ ٍم لألستاذ الدّ كتور رمزي بعلبكي يف حمارضات
تم تطوير هذه الورقة عن
* ّ
املعجم ّية ،ضم َن برنامج استكامل ُمـتَــ َطــ َّلبات شهادة الدّ كتوراه يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا باجلامعة

األمريك ّية يف بريوت ( ،)2011فله ّ
كل ّ
الشكر والتّقدير عىل التّوجيه وكرم التّقييم والتّقويم.
ٍ
 - 2ابن فارس ،معجم مقاييس ال ّلغة ،ج( 404 ،5سأختزله يف «املقاييس» عند ك ُّل إحالة عليه).
 - 3انظر :عيل عبد الواحد وايف ،فقه ال ّلغة.144 ،

خمرج ْي ِهام إال ْ
 - 4قال اخلليلّ :
أن ُيشت َّق
“إن العني ال تأتلف مع احلاء يف كلمة واحدة لقرب
َ
ِ
(ح َّي عىل) [ ]...وتقول منه :حيعل حييعل حيعلة ،وقد أك َثرت
منهام فعل من جمَ ْ ٍع بني كلم َتينْ مثل َ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

ُ
الرجل و(ت َع ْب َق َس) ،ورجل
(ح َّي عىل) وهذا يشبه قولهَ م( :ت َع ْب َشم)
من (احل ْيع َلة) أي من قولكَ :
ِ
شمس أو من َع ْبد َقيس فأخذوا من ِكلمتني ُمتعاقبتَني كلمة واشت ُّقوا
( َع ْبشم ّي) إذا كان من َع ْبد ْ
الفراهيدي ،كتاب العني ،ج .60 ،1ويبدو أنّه مل يكن
فعال [ ]...هذا من النّحت” .اخلليل بن أمحد
ّ
يعنيه أكثر من بيان موض ِع ائتالف العني واحلاء.

(ج ْع َفر) وجيعلون فيه حروف
 - 5قال سيبويه“ :وقد جيعلون للنسب يف اإلضافة اسماً بمنزلة َ
ِ
األول واآلخر وال ِ
عرف [ ]...فمن ذلك َع ْب َشم ّي و َع ْبدَ ِر ّي ،وليس هذا
ّ
خيرجونه من حروفهام ل ُي َ

بالقياس” .سيبويه ،الكتاب ،ج.377-376 ،3

السكِّيتُ « :يقال قد أكثرت من) البسملة( ،إذا أكثر من قوله (بسم اهلل الرمحن
 - 6قال ابن ِّ

الرحيم) ،وقد أك َث ْرت من اهليللة إذا أكثرت من قول (ال إله إال اهلل) ،وقد أكثرت من) احلَ ْو َل َقة) إذا

السكِّيت ،إصالح املنطق.303 ،
أكثرت من قول (ال حول وال قوة إال باهلل)” .ابن ِّ
 - 7ابن جني ،اخلصائص ،ج 145 ،2فام بعدها.

 - 8ذلك ّ
أن الوظيفة األوىل للنّحت هي االختصار ،قال ابن فارس“ :العرب َتن َْح ُت من

الصاحبي يف فقه ال ّلغة (سأختزله
كلمتني كلم ًة واحدة ،وهو جنس من االختصار” .أمحد بن فارس،
ّ
ٍ
ٍ
الصاحبي عند ّ
كلمة
إحالة عليه)؛  .209وأما النّحت من أص َلني مستق َّلني أو أكثر إلنتاج
كل
يف ّ
ِ
أمر شائع يف ال ّلغات اهلند ّية – األوروب ّية ونادر جدً ا يف فصيلة
تنز ُع إىل ما يف األصول من معاين فهو ٌ
ال ّلغات السامية ومنها العرب ّية .انظر :عيل عبد الواحد وايف ،فقه ال ّلغة.144 ،
يب لدى أمحد بن فارس” ،جم ّلة املعجم ّية ،مجع ّية املعجم ّية
 - 9سليامن العايد“ ،تيسري املعجم العر ّ
العرب ّية بتونس ،ع.169 ،)1999-1998( ،15-14

 - 10بنا ًء عىل ّ
أن النّظر ّي َة هي «الفرض ّية املح َّققة بعدما جرى إخضاعها لرقابة املحك ََمة العقل ّية

االختباري» .أندري الالند ،موسوعة الالند.1455 ،
والنّقد
ّ
ّ
يب :نشأته
- 11
نصار (املعجم العر ّ
أهم من أشغ َلــتْــه رؤي ُة ابن فارس :حسني ّ
ولعل َّ
وتطوره1956 ،م)؛ عبد اهلل أمني (االشتقاق1956 ،م)؛ صبحي الصالح (دراسات يف فقه
ُّ

احلمزاوي (البنية
ال ّلغة1960 ،م)؛ هناد املوسى (النّحت يف ال ّلغة العرب ّية)1984 ،؛ حممد رشاد
ّ
غوي :مقاربة قديمة حديثة ألصوهلا ،جم ّلة املعجم ّية1994 ،؛
النّحتيـّة العرب ّية ودورها يف التوليد ال ّل ّ

نظر ّية النّحت العرب ّية1998 ،م)؛ حممد جواد النوري وعيل خليل محد (مقاييس ال ّلغة البن
األردين1995 ،م)؛ ممدوح حممد خسارة
فارس :تنبيهات وتصحيحات ،جم ّلة جممع ال ّلغة العرب ّية
ّ

يب)1998 ،؛ سليامن العايد
ّحتي وأثره يف وضع املصطلحات ،جم ّلة الترّ اث العر ّ
(االشتقاق الن ّ
ِ
يب لدى أمحد بن فارس ،جم ّلة املعجم ّية)1999 ،؛ أمحد مطلوب (النّحت يف
(تَـ ْيسري املعجم العر ّ

حيمي (أصل ما زاد عىل ثالثة عند ابن فارس
الس
ّ
ال ّلغة العرب ّية ،دراسة ومعجم)2002 ،؛ سلامن ّ
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من خالل معجم مقاييس ال ّلغة1423 ،هـ)؛ حممود عبد اهلل ج ّفال (منهج أمحد بن فارس يف النّقد
غوي يف معجم مقايـيس ال ّلغة نــــقد اخلليل وابن دريد نــموذجا ،جم ّلة جممع ال ّلغة العربـ ّية
ال ّل ّ

األردين)2004 ،؛ احلبيب النّرصاوي (كتاب املقاييس البن فارس َم ْصدَ ًرا للتعريف يف املعجم
ّ

التارخيي ،جم ّلة املعجم ّية2007 ،م) وغريهم.
يب
العر ّ
ّ
 - 12ابن فارس ،املقاييس ،ج.329 ،1
 - 13ابن فارس ،املقاييس ،ج.505 ،1
 - 14ابن فارس ،املقاييس ،ج.117 ،5
 - 15ابن فارس ،املقاييس ،ج.158 ،3

غوي :مقاربة
 - 16انظر :حممد رشاد احلمزاوي« ،البنية النّحتيـّة العرب ّية ودورها يف التوليد ال ّل ّ

قديمة حديثة ألصوهلا» ،جم ّلة املعجم ّية ،مجع ّية املعجم ّية العرب ّية بتونس ،ع-1993( ،10-9

.88 ،)1994
ــو ُثــالث ّية» هي كلمة منحوتة من كلمتَني :فوق وثالث ّية ،وأعني به ما زاد عن ثالثة
َ “ - 17ف ْ
املدونة العرب ّية.
أحرف من كلامت َّ

 - 18ابن فارس ،املقاييس ،ج.328 ،1

ستعمل منها
الـم َ
 - 19أقصد مثال عىل غرار منهج ال َعني ،الذي اعتمد نظا َم التقليبات وحدّ د ُ
لكل حمتَم ِ
مت الباحثة سهى فتحي نعجة دراسة إحصائ ّية ّ
اخلاميس
الت ختريج
همل .وقد قدّ ْ
َ
والـم َ
ُ
ّ
التصور والتم ُّثل»،
يف النّحت من كلمتني والزيادة .انظر :سهى فتحي نعجة« ،البنية اخلامس ّية بني
ُّ
املج ّلة األردن ّية يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا ،مج ،5ع( ،1كانون الثاين  .34-11 ،)2009ويت ِّض ُح من
خالل عملها كم كان اب ُن فارس انتقائ ًّيا يف اختياراتِه ،عىل ّ
أس َسه
األقل عىل مستوى
اخلاميس ،لك ّن ُ
ّ
ال تسعفنا بالوضوح لفهم انتقائـــ َّيـــته.
احلمزاوي ،حممد رشاد ،نظر ّية النّحت العرب ّية.68 ،
- 20
ّ

يب
 - 21احلبيب النرصاوي« ،كتاب املقاييس البن فارس مصدَ ًرا للتعريف يف املعجم العر ّ
التارخيي» ،جم ّلة املعجم ّية ،مجع ّية املعجم ّية العرب ّية بتونس ،ع.162 ،)2007( ،23
ّ
 - 22رمزي بعلبكي ،معجم املصطلحات ال ّلغوية.178 ،

التارخيي” ،جم ّلة
يب
 - 23الط ّيب البكوش“ ،بعض اإلشكاالت املنهج ّية
اخلاصة باملعجم العر ّ
ّ
ّ

املعجم ّية ،مجع ّية املعجم ّية العرب ّية بتونس ،ع.391 ،)1990-1989( ،6-5

 - 24فمثلاً (الدُّ ْع ُثور) وهو احلوض الذي مل ُي ْت َقن ،قال إنه من ( َد َث َر) والعني زائدة ،وأجاز أن

يكون منحوتًا منه ومن ( َد َع َث) .ابن فارس ،املقاييس ،ج340 ،2؛ وسيأيت تفصيل ذلك الح ًقا يف
تزاحم املقاييس.
باب ُ
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

قياس َخ ِف َي
 - 25من ذلك قوله« :أ ّما الذي هو عندنا
موضوع وض ًعا فقد جيوز أن يكون له ٌ
ٌ
ِ
«وض َع
علينا موض ُعه .واهلل أعلم بذلك» .ابن فارس ،املقاييس ،ج 146 ،2؛ وقال يف سياق آخرُ :
ِ
ِ
َو ْض ًعا وقد جيوز أن يكون عند غرينا مشت ًّقاٌ :
رجل خُ
الدع ُّي» .املصدر
احلسب ،وهو
ض ُم)
(م َ رْ َ
ٍ
ِ
السترْ َ :
السابق ،ج253 ،2؛ وقال« :ومما ُوض َع َو ْض ًعا وليس ببعيد أن يكون له قياس ( َغ ْر َد ْق ُت) ِّ
أرسلتُه» .املصدر السابق ،ج ،432 ،4وغري ذلك كثري.

 - 26راجع املسألة بتفاصيلها عند ابن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف 635 ،وما بعدها.

 - 27ابن فارس ،املقاييس ،ج.328 ،1

غوي».86 ،
 - 28احلمزاوي« ،البنية النّحت ّية العرب ّية ودورها يف التَّوليد ال ّل ّ

 - 29ابن فارس ،املقاييس ،ج.329 ،1

الرجل ّ
الشديد -جاءت
الضاد يف ِّ
الصاحبي .210 ،و ّ
 - 30ابن فارسّ ،
(الض َبطر) –وهو ّ

احبي .وأ ّما (الصلدم) فهو يف
الضاد (ج ،)401 ،3بينام مل يضبطها ّ
يف املقاييس بكرس ّ
حمقق ّ
الص ّ
ِ
الصلبة يف باب زيادات
(الص ِّلدْ م) يف باب النّحت؛
و(الص ْلدم) للناقة ّ
ِّ
احبيِّ :
حم َّلني خمتلفينْ من ّ
الص ّ
(الص ْلد َمة) -وهي ال َف َرس َّ
الشديدة( -ج.)352 ،3
(الصاحبي ،)62 ،بينام هو يف املقاييس ِّ
األسامء ّ
 - 31ابن فارس ،املقاييس ،ج.505 ،1

يدل عىل ذلك َم ٌّ
ّ - 32
ـحال عند ابن فارس ،منها قوله« :ومما ُو ِض َع َو ْض ًعا وقد جيوز أن
احلسب ،وهو ِ
ِ
يكون عند غرينا مشت ًّقاٌ .
رجل خُ
الدع ُّي» .ابن فارس ،املقاييس ،ج253 ،2؛
ض ُم)
(م َ رْ َ
ِ
ِ
الباب ُ
ُ
املشتق البينِّ ُ االشتقاق ،ومنه ما ُوض َع َو ْض ًعا».
سبيل ما مىض .فمنه
«وسبيل هذا
وقوله:
ُّ
املصدر السابق ،ج52 ،3؛ وقوله« :وقد قلنا َّ
قياس ،وقد ذكرناه،
إن كال َم العرب رضبان :منه ما هو ٌ
ومنها ما ُو ِضع وض ًعا» .املصدر السابق ،ج ،8 ،5وغري ذلك كثري...
األصل الذي ال يقبل التفريع ،ومل ِ
َ
لعت عليه .وسيأيت
 - 33أعني به
أجدْ هذه التسمية فيام ا ّط ُ
التّفصيل فيه.

 - 34ابن فارس ،املقاييس ،ج.64 ،1

 - 35ابن فارس ،املقاييس ،ج.147 ،6

 - 36ابن فارس ،املقاييس ،ج.336 ،4

والزيادة ،انظر مسألة (اضطراب عالقة
 - 37للمزيد حول عالقة القياس واالشتقاق بالنّحت ّ

الزيادة بالنّحت) يف من هذه الورقة.

 - 38ابن فارس ،املقاييس ،ج.63 ،3

 - 39ابن فارس ،املقاييس ،ج.162-159 ،4
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 - 40ابن فارس ،املقاييس ،ج.80-79 ،1
 - 41ابن فارس ،املقاييس ،ج.105 ،5
 - 42ابن فارس ،املقاييس ،ج.329 ،1

 - 43ابن فارس ،املقاييس ،ج.82 ،1
فرع منها .انظر عىل الترّ تيب :ابن فارس،
 - 44قال هّإنا ليست أصولاً ُي ُ
قاس عليها أو ُي َّ

ثم املصدر السابق ،ج.355 ،3
ثم املصدر السابق ،ج268 ،2؛ ّ
املقاييس ،ج337 ،1؛ ّ
 - 45قال« :ليس عندي أصلاً ُي َع َّول عليه وال ُي َف َّرع منه» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.126 ،2

فرع منه» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.261 ،2
 - 46قال« :ليس أصلاً ُيقاس عليه وال ُي َّ
ِ
 - 47قال مثلاً يف (دوق)« :ليس أص ً
ال وال فيه ما ُي َعدُّ لغ ًة ،لكنهم يقولون :مائ ٌق *دائق.
أيضا ،املصدر السابق( :ضون) ج378 ،3؛ (قفن) ج،5
ابن فارس ،املقاييس ،ج .313 ،2وانظر ً

112؛ (مهش) ج281 ،5؛ وغريها كثري.

 - 48ابن جني ،اخلصائص ،ج.37 ،2

السياق نفسه ،إىل استعامل ابن فارس مصطلح األُ َصيل ،للداللة عىل كلامت
 - 49أشري ،يف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أصول
ذات
بعض الباحثني هذه التسمية (التصغري) بكون هذه
منفردة -غال ًبا -أو قليلة .وع ّلل ُ
األُ َصيالت «تت ِّسم بالبساطة ،وذلك بسبب ندْ رة ما يتّصل هبا من فروع ذات شأن» .انظر :حممد
جواد النوري وعيل خليل محد« ،مقاييس ال ّلغة البن فارس :تنبيهات وتصحيحات» ،جم ّلة جممع

األردين ،ع( ،48كانون الثاين-حزيران  .166-95 ،)1995و َيــ ْبــ ُعـدُ أن يريد اب ُن
ال ّلغة العرب ّية
ّ
بعض ما وصفه بأنّه «قليل الفروع» أصلاً  ،نحو (مرض) و(شغم) و(صهم).
سمى َ
فارس ذلك ،فقد ّ

ثم املصدر
ثم املصدر السابق ،ج195 ،3؛ ّ
انظر :عىل الرتتيب :ابن فارس ،املقاييس ،ج331 ،5؛ ّ
أيضا ،نحو (ضأد) .ابن فارس ،املقاييس ،ج،3
السابق ،ج.316 ،3
بعضه ُأ َصـــيلاً ً
وسمى َ
ّ
ٍ
أور َد مما سماّ ه ُأ َصــــيلاً
وفرع عنه كلامت أكثر ممّا ّفرعها عماّ سماّ ه أصلاً ،
ّ
ص .384ويف املقابلَ ،
قارن مثلاً بني (غ ّن) بوصفه ُأ َصيلاً (ابن فارس ،املقاييس ،ج )378 ،4و(فدع) بوصفه أصلاً

خيص َ
قليل الفروع (بناء عىل ختريج املؤ ِّلـــ َفني)
ثم إذا كان ُّ
(ابن فارس ،املقاييس ،جّ .)482 ،4
سمى بعض ما ال ُي َت َف َّرع منه أصلاً كام ظهر ،انظر مثلاً ( :أرف) ابن
بمصطلح األُ َصيل ،فكيف ّ
فارس ،املقاييس ،ج82 ،1؟

يب لدى أمحد بن فارس».174 ،
 - 50العايد« ،تيسري املعجم العر ّ

 - 51انظر مثلاً  ،املقاييس( :ثعم) ج377 ،1؛ (تله) ج354 ،1؛ (ثتن) ج403 ،1؛ (لسق)

ج...248 ،5
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

احلمزاوي ،نظر ّية النّحت العرب ّية.37 ،
- 52
ّ

غوي”.92 ،
 - 53احلمزاوي“ ،البنية النّحتيـّة العرب ّية ودورها يف التوليد ال ّل ّ

 - 54سري ُد هذا الح ًقا يف البحث.

معر ٌب ،وحتى هذه خالفها أحيانًا ،فقد عدَّ (بذج) ،مثلاً  ،أصلاً ،
ْ - 55
رصح أحيانًا بأنّه َّ
أي ما ّ

رغم ترصحيه بعجمته ،قال“ :الباء والذال واجليم ٌ
أصل واحد ليس من كالم العرب ،بل هي كلم ٌة
الضأن ،واجلمع بِ ْذ ٌ
جان” .ابن فارس ،املقاييس ،ج.217 ،1
ُم َع َّربة ،وهي ال َب َذ ُج من ُو ْل ِد َّ
 - 56ابن فارس ،املقاييس ،ج.505 ،1
 - 57ابن فارس ،املقاييس ،ج.337 ،2
 - 58ابن فارس ،املقاييس ،ج.329 ،1
 - 59ابن فارس ،املقاييس ،ج.349 ،3
 - 60ابن فارس ،املقاييس ،ج.509 ،2
 - 61ابن فارس ،املقاييس ،ج.143 ،2

 - 62احلمزاوي ،نظر ّية النّحت العرب ّية.36 ،

 - 63قال مثلاً يف االشتقاق مقابلاً للوضعَ :
اسم
وفرقته ] [...وهو ٌ
حم َق ّطعته ّ
“(خ ْر َد ْل ُت) ال ّل َ
موضوع من غري اشتقاق» .ابن فارس ،املقاييس ،ج،2
والعجم ،وهو
وقع فيه االتّفاق بني العرب
ٌ
َ
 .249وقال يف القياس مقابلاً للوضع« :ومما ُو ِض َع وال يكاد يكون له قياس (ال َّط َفنَّش) الواسع
ُص ِ
دور ال َقدَ مني» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.458 ،3

 - 64من األد ّلة عىل ذلك قوله يف باب ما جاء عىل أكثر من ثالثة أحرف أوله قاف“ :ومنه
ِ
ثم م َّثل للقياس بالزيادة والنّحت .انظر :ابن فارس،
ما له أدنى قياس ،ومنه ما ُوض َع َو ْض ًعا”ّ ،
املقاييس ،ج.116 ،5
والزيادة ،حيث إنّه جيعل الوضع
 - 65وهذا
ناجم ،طب ًعا ،عن ذبذبته يف التعامل مع النّحت ّ
ٌ

ونستشف من ذلك أنّه
الزيادة) وأحيانًا مقابال للنّحت كام ظهر.
ّ
أحيانًا مقابال لالشتقاق (بمعنى ّ

ّحت معامل َة املث َلينْ  .ومن جهة أخرى ،يعامل االشتقاق والنّحت بوصفهام
يعامل االشتقاق والن َ
«وسبيل هذا ُ
ُ
مشتق ظاهر االشتقاق،
فبعضه
قسيمني متباينني للوضع ،كقوله:
ٌّ
سبيل ما مىض ِذكرهُ ،
موضوع وض ًعا» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.337 ،2
وبعضه منحوت بادي النّحت ،وبعضه
ُ
ٌ

 - 66انظر مثلاً املقاييس( :سعد) ج75 ،3؛ (سجل) ج136 ،3؛ (كرى) ج ،173 ،5وغريها.

الوظيفي بني القياس بوصفه إحلا ًقا للكلامت بأصوهلا ،واالشتقاق
 - 67أعني به التكامل
ّ

التصور يف ّ
ظل نظر ّية
بوصفه تفري ًعا من أصول ثابتة .وقد سبق احلديث عن ذلك يف باب «إشكال ّية
ُّ
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األصول» من هذه الورقة.
«إن لِ ُل ِ
مقاييس صحيح ًة ،وأصولاً
 - 68قالَّ :
تتفرع منها فروع» .ابن فارس،
غة العرب
َ
ّ
املقاييس ،ج.1 ،1
ِ
كثري ال َّلحم
 - 69قال مثلاً يف (ضكع) « :كلم ٌة ال َ
قياس هلا .يقال رجل َض ْوكَع ٌة ،إذا كان َ
ثقيلاً » .ابن فارس ،املقاييس ،ج368 ،3؛ وقال يف (رخد) « :كلمة واحدة ليس هلا قياس .ويقال
ِ
العظام» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.502 ،2
(الر ْخ َو ّد) اللينِّ
ِّ
ِ
 - 70ومما يؤ ّيد ّ
مجا عن عمل ّية قياس
أن ابن فارس مل ُير ْد من «املشتق» أكثر من الفر ِع بوصفه نا ً
ِ
كلامت متفاوت ٌة يف املعنى جدًّ ا ،وذلك ٌ
دليل َّ
أن من
مقابلة الوضع ،قوله« :التاء والباء والنون
يف
ٌ

ٍ
قياس وال اشتقاق» .ابن فارس ،املقاييس ،ج ،363 ،1وانظر
كالم العرب موضو ًعا َو ْض ًعا ِمن غري
اهلامش ( )62من هذه الورقة.

الر ّد إىل األصل يف األبنية
 - 71انظر يف هذه املسألة :عبد الفتاح الفرجاوي« ،قاعدة ّ
واملنحوتات» ،جم ّلة املعجم ّية ،مجع ّية املعجم ّية العرب ّية بتونس ،ع.157 ،)2006-2005( ،22-21

الصالح ،دراسات يف فقه ال ّلغة 247 ،فام بعدها .وانظر املزيدَ حول إشكال ّية
 - 72صبحي ّ

والكيفي يف النّحت والزيادة من هذه الورقة.
الكم ّي
احلرف الت
ّ
ّ
ّعبريي يف مسألة عدم وضوح املعيار ّ
احلكم ال ي َّط ِرد ،إنّام ُيقال منه ما قا َلـــــتْه
 - 73قال أبو ح ّيان بخصوص النّحت« :وهذا
ُ

ومرقيس يف امرئ القيس،
وعبدري يف عبد الدار
عبشمي يف عبد شمس
العرب .واملحفوظ
ّ
ٌّ
ّ
السيوطي ،املزهر يف علوم ال ّلغة
وتيميل يف تيم اهلل» .انظر :عبد الرمحن
وعبقيس يف عبد القيس
ّ
ّ
ّ

وأنواعها ،ج.485 ،1

ُ
يسقط من املنحوت (ابن فارس ،املقاييس ،ج .)404 ،5وأريد به
 - 74النُّحاتة لغ ًة هي ما

احلروف التي تسقط من عم ّلية النّحت ،حيث نجدها يف األصل بينام ال ترد يف الناتج .يف املثال الوارد،
(بحرت) منحوتة من برت وحرت ،فمجمل احلروف يف األص َلني ستة :الباء؛ التاء مرتني؛ احلاء؛ والراء

مرتني ،والوارد يف الناتج أربع ٌة ّ
املتكررة جاءت مرة واحدة ،فالنحاتة هنا هي التاء والراء
ألن احلروف
ّ
األخريان .بينام (صهصلق) مثال ،منحوتة من صهق وصلق ،وجمموع احلروف فيهام ستة ويف الناتج

تتكرر ،فالنحاتة هي القاف الثانية .انظر هامش (.)91
تكررت بينام الالم مل ّ
مخسة ،والصاد ّ

يقر احلمزاوي بغياب معايري كم ّية
 - 75احلمزاوي ،نظر ّية النّحت العرب ّية .55 ،ويف ّ
الزيادة ّ

وكيف ّية عند ابن فارس ،انظر املرجع السابق.63 ،
ِ
املجتم ُع اخلَ ْلقة .ابن فارس ،املقاييس ،ج.329 ،1
 - 76البحرت هو
 - 77الكربل ُة رخاو ٌة يف القد َمني .ابن فارس ،املقاييس ،ج.193 ،5
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

 - 78الثرمط ال ّطني .ابن فارس ،املقاييس ،ج.404-403 ،1
 - 79اجلذمور هو ما ُقطِع من اجلذر .ابن فارس ،املقاييس ،ج.506-505 ،1

 - 80انظر إحصائيات احلمزاوي ،نظر ّية النّحت العرب ّية 147 ،فام بعدها.
ِ
الر ُجل َق َف َز َ
ان اليرَ بوع .ابن فارس ،املقاييس ،ج.332 ،1
( - 81ال َب ْح َض َلة) هي َأ ْن َي ْقف َز َّ
(الب َغ َثة) هي ٌ
لون شبي ٌه بال ُّط ْحلة .ابن فارس ،املقاييس ،ج.332 ،1
 - 82رَ ْ

ُ - 83يقال (اس َب َغ ّل) إذا َّ
ابتل باملاء .ابن فارس ،املقاييس ،ج.160 ،3

( - 84ال َع َشن َْزر) هو ّ
الشديد .ابن فارس ،املقاييس ،ج.363 ،4
( - 85ال َع ْل َط ِميس) هي اجلارية ال َب ّضة حسنة القوام .ابن فارس ،املقاييس ،ج.372 ،4
حيمي ،أصل ما زاد عىل ثالثة عند ابن فارس من خالل معجم مقاييس ال ّلغة.143 ،
الس
ّ
 - 86سلامن ّ

الزيادة والنّحت من هذه الدّ راسة.
 - 87انظر مسألة تزاحم ّ

«إنم يزيدون يف احلروف من الكلمة تعظيماً لليشء أو هتويلاً
وتقبيحـا».
ً
 - 88قال ابن فارس :هّ
عب عن معاين هذه احلروف الزائدة يف حمالهّ ا من غري تعميم
ابن فارس ،املقاييس ،جّ .357 ،4
ثم رّ
ِ
الزرقة (ابن فارس ،املقاييس ،ج،)332 ،1
(ز ْر ُقم) لشديد ّ
فذكَر ،مثلاً  :املبالغة والتفخيم ،كامليم يف ُ
حل ْلق (ابن فارس ،املقاييس ،ج)329 ،1؛ واالستشناع ،كالنون
لـم ْج َرى ال ّطعا ِم يف ا َ
ويف ( ُبلعوم) َ
(خ َفنْجل) لل َّثقيل ِ
ِ
القبيح (ابن فارس ،املقاييس ،ج)254 ،2؛ وتأكيد املعنى ،مثل
الوخم
والالم من َ َ
زيادة الراء وتكريرها يف (القمطرير) وهو الشديد (ابن فارس ،املقاييس ،ج)117 ،5؛ والتهويل

نحو ما زاد عىل «عنق» من ( َعنْ َقفري) للدَّ اهية (ابن فارس ،املقاييس ،ج.)372 ،4
الصالح ،دراسات يف فقه ال ّلغة.248 ،
 - 89صبحي ّ

ِ
من(اخلدَ ّب)+اجليم ،أو من
جل ْخدَ ب) للجمل العظيم:
جل ْخدُ ب/ا ُ
 - 90مثلاً ( :ا ُ

أيضا .ابن فارس ،املقاييس ،ج .511 ،1انظر للتفصيل مسألة
(اخلجب)+الدال ،وكالمها العظيم ً
ّ

تزاحم الزيادات من هذه الورقة.

متح ٌل
بأنا ُّ
 - 91ابن فارس ،املقاييس ،ج .275 ،3مع هذا نجد اب َن فارس َ
قاس أقيسة اعرتف هّ
ٍ
واستكراه ،فمثلاً قال يف (ضهي)ُّ :
الض ْهياء ،هي التي
«يدل عىل مشاهبة يشء ليشء ] [...واملرأة َّ
ِ
الر َ
جال فلم تحَ ِض” .املصدر
ال تحَ يض؛ فيجوز عىل ُّ
كأنا قد ضاهت ِّ
متح ٍل واستكراه ،أن يقال هَّ

يدل عىل ال ُّطول والكَثرة وال ُع ُل ّو [ ]...ومما ليس له قياس إالّ
السابق ،ج374 ،3؛ وقال يف (عم)ُّ “ :

التمحل َعماَّ ن :اسم بلد” .املصدر السابق ،ج .18 ،4وغري ذلك.
عىل
ُّ
 - 92ابن فارس ،املقاييس ،ج.338 ،2
 - 93ابن فارس ،املقاييس ،ج.66 ،6
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 - 94السحيمي ،أصل ما زاد عىل ثالثة عند ابن فارس من خالل معجم مقاييس ال ّلغة.39 ،

(الصهصلق) هو َّ
الص ّخاب .ابن فارس ،املقاييس ،ج.351 ،3
الصوت َّ
الشديد َّ
ّ - 95
( - 96ال َع ْل َط ِميس) اجلارية ال َب ّضة حسنة القوام .ابن فارس ،املقاييس ،ج.372 ،4
ِ
أي ال َقصري .املقاييس ،ج.145 ،2
( - 97احلن َْز ْق َرة) ْ

 - 98هنا ٌ
دليل آخر عىل ّ
باعي ال خيتلف يف تطبيقات ابن فارس عن األصل ،وذلك من
الر ّ
أن ّ
ِ
َ
الثي ومعاملتها
األلفاظ الرباع ّية الناجتة عن
والزيادة عىل مثل هذه
خالل إدخاله النّحت ّ
قياس ال ّث ّ
للثالثي نحتًا وزيادةً.
أي كمعاملته
كأصلْ ،
ّ

والشيخ ِ
( - 99الدَّ ْر َدبيس) هو الدّ اهية ّ
اهل ّم .املقاييس ،ج.342 ،2

( - 100ال َق َب ْع َثر) العظيم اخلَ ْلق .ابن فارس ،املقاييس ،ج.119 ،5
( - 101اخلَنْدَ ِريس) هي اخلمر وقد سبق .ابن فارس ،املقاييس ،ج.252 ،2

حممد بن منظور ،لسان العرب ،مج ،5ج،3378 ،37
 - 102قال ابن منظور بأعجم ّيتهاّ .

(مادة فرز).

 - 103ابن فارس ،املقاييس ،ج.513 ،4

قياس لهْ ،
فمنحوت
وإن كان عرب ًّيا
ٌ
( - 104ال ُع ْص ُفر) ٌ
معر ًبا فال َ
نبات .قال فيه« :وهذا إن كان َّ
و(ص َفر)» .ابن فارس ،املقاييس ،ج.369 ،4
من ( َع رَص) َ
( - 105احلَ ْذ َلقة) هي ا ّدعاء اإلنسان أك َث َر مما عنده ،يريد إظهار ِح ْذ ٍق باليشء .قال فيها:
“وأظنُّها ليست عربي ًة أصلية ،وإنام هي مو َّلدة والالم فيها زائدة ،وإنام أصله ِ
(احل ْذق)” .ابن فارس،
َّ
املقاييس ،ج.144 ،2

حجر ثمني .ابن فارس ،املقاييس ،ج.53 ،3
(الز َر ُجون)
َّ - 106
ٌ

( - 107الكربيت) معروف .ابن فارس ،املقاييس ،ج.194 ،5
ِ
منحوت من (البِجاد) وهو الكساء ومن
(الب ُجد) ِكسا ٌء خم َّطط .قال ابن فارس إنه
ٌ
 - 108رُ ْ

ٌ
غليظ خم ّطط []...
ثوب
(البد) .انظر :ابن فارس ،املقاييس ،ج .330 ،1وهو “عند العرب ٌ
رُ ْ
ِ
ثوب مزدان ّ
بالذهب” .حسن ظاظا ،السام ُّيون
وهو يف الالتين ّية (باراجودا)  ،Paraguadaأي ٌ
ولغاتهِ م :تعريف بالقرابات ال ّلغو ّية واحلضار ّية عند العرب.133 ،
ِ
(الـه ْرك َْو َلة) املرأة اجلسيمة .ابن فارس ،املقاييس ،ج .73 ،6ويف األصل هي من
- 109

األعجمي
املعرب من الكالم
هرقل ( )Hercliusاسم
ّ
أعجمي .انظر :أبو منصور اجلواليقيَّ ،
ّ
عىل حروف املعجم.397 ،
 - 110ابن فارس ،املقاييس ،ج.38-37 ،2

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

 - 111ابن فارس ،املقاييس ،ج.259 ،2
ُ - 112أ ُ
التصور والتم ُّثل”.
القارئ من جديد عىل مقال الباحثة نعجة“ ،البنية اخلامس ّية بني
حيل
َ
ُّ
الرمح» متييزا له عن «ال ّثعلب» الذي هو خمرج املاء من اجلرين ،ألن هذه
 - 113أقول «ثعلب ُّ

األخرية عند ابن فارس مزيدة .انظر ابن فارس ،املقاييس ،ج.403 ،1
 - 114ابن فارس ،املقاييس ،ج.378 ،1
 - 115ابن فارس ،املقاييس ،ج.120 ،4

( - 116ثلب) ّ
يدل عىل َخ َور الشيّ ء وتش ُّعــــثـــه .ابن فارس ،املقاييس ،ج .509 ،1و به
اخلوار ّ
ألن ذلك ال َّط َرف دقيق .انظر :املصدر السابق ،ج.403 ،1
الرمح ّ
ُس ِّم َي ُّ
 - 117ابن فارس ،املقاييس ،ج.509 ،1
 - 118ابن فارس ،املقاييس ،ج.427 ،1
 - 119ابن فارس ،املقاييس ،ج.507 ،1
 - 120ابن فارس ،املقاييس ،ج.508 ،1
 - 121ابن فارس ،املقاييس ،ج.509 ،1
 - 122ابن فارس ،املقاييس ،ج.445 ،1
 - 123ابن فارس ،املقاييس ،ج.511 ،1

ب/جخدُ ب
«ج ْخدَ
ُ
 - 124انظر :ابن فارس ،املقاييس ،ج .511 ،1وقال يف موضع آخرُ :

ُد َو ْي َّبة» .املصدر السابق ،ج.513 ،1

 - 125ابن فارس ،املقاييس ،ج.359 ،4
 - 126ابن فارس ،املقاييس ،ج.359 ،4
 - 127ابن فارس ،املقاييس ،ج.509 ،1
 - 128ابن فارس ،املقاييس ،ج.510 ،1
 - 129ابن فارس ،املقاييس ،ج.145 ،2

 - 130ابن فارس ،املقاييس ،ج.39 ،2

 - 131ابن فارس ،املقاييس ،ج.366 ،4
 - 132ابن فارس ،املقاييس ،ج.368 ،4

الــم َ
ــــذ ّلل ،انظر :املصدر
والـمد َّيث هو
 - 133ابن فارس ،املقاييس ،ج.265 ،5
ُ
ُ
السابق ،ج.317 ،2
 - 134ابن فارس ،املقاييس ،ج.373 ،4
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 - 135ابن فارس ،املقاييس ،ج.293 ،4
 - 136ابن فارس ،املقاييس ،ج.342 ،2
 - 137ابن فارس ،املقاييس ،ج.365 ،1
 - 138ابن فارس ،املقاييس ،ج.365 ،1
 - 139ابن فارس ،املقاييس ،ج.341 ،2
 - 140ابن فارس ،املقاييس ،ج.341 ،2
 - 141ابن فارس ،املقاييس ،ج.55 ،3
 - 142ابن فارس ،املقاييس ،ج.55 ،3

 - 143ابن فارس ،املقاييس ،ج.459 ،3

قائمة المصادر والمراجع
المصادر األصول:

الصاحبي يف فقه ال ّلغة ،ع ّلق عليه ووضع حواشيه :أمحد
الرازي،
ّ
ابن فارس ،أبو احلسني أمحد ّ

حسن بسج ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلم ّية ، .1997 ،معجم مقاييس ال ّلغة ،حتقيق عبد السالم

حممد هارون ،ط ،2بريوت :دار الفكر.1979 ،
المصادر:

الرمحن ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،حتقيق :جودة مربوك
ابن األنباري ،أبو الربكات عبد ّ

حممد مربوك ،ط ،1القاهرة :مكتبة اخلانجي.2002 ،
ّ

حممد عيل النّجار ،ط ،2القاهرة :دار الكتب
ابن جن ّّي ،أبو الفتح عثامن ،اخلصائص ،حتقيقّ :

املرصية.1952 ،

األعجمي عىل حروف املعجم ،حتقيق:
املعرب من الكالم
ّ
اجلواليقي ،أبو منصور موهوبَّ ،

حممد شاكر ،ط ،2القاهرة :دار الكتب.1969 ،
أمحد ّ

السالم
حممد شاكر وعبد ّ
السكِّيت ،أبو يوسف يعقوب ،إصالح املنطق ،حتقيق :أمحد ّ
ابن ِّ

هارون ،مرص :دار املعارف.1949 ،

حممد هارون ،ط ،3القاهرة:
السالم ّ
سيبويه ،أبو البرش عمرو بن عثامن ،الكتاب ،حتقيق :عبد ّ

مكتبة اخلانجي.1988 ،

الس
وصححه
رشحه وضبطه
ّ
يوطي ،جالل الدّ ين عبد ّ
ّ
ّ
الرمحن ،املزهر يف علوم ال ّلغة وأنواعهاَ ،

حممد أمحد جاد وآخرون ،ط ،3القاهرة :مكتبة الرتاث ،بال تاريخ.
َ
وعنو َن موضوعاتهّ :
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

إشكاليات الرُّؤية ال ّنح ِت ّية عند ابن فارس
ّ

امرائي ،دار ومكتبة
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،حتقيق مهدي
ّ
الس ّ
املخزومي وإبراهيم ّ
ّ

اهلالل ،بال تاريخ.

حممد مجال الدين أبو الفضل ،لسان العرب ،حتقيق :عبد اهلل عيل الكبري وآخرون،
ابن منظورّ ،

القاهرة :دار املعارف ،بال تاريخ.
المراجع:

بعلبكي ،رمزي ،معجم املصطلحات ال ّلغو ّية ،بريوت :دار العلم للماليني.1990 ،

التارخيي» ،جم ّلة
يب
البكوش ،الط ّيب« ،بعض اإلشكاالت املنهجية اخلاصة باملعجم العر ّ
ّ
املعجم ّية ،ع.407 -387 ،)1990-1989( ،6-5

غوي :مقاربة قديمة
احلمزاوي ،حممد رشاد« ،البنية النّحتيـّة العرب ّية ودورها يف التوليد ال ّل ّ
ّ

حديثة ألصوهلا» ،جم ّلة املعجم ّية ،ع.103-83 ،)1994-1993( ،10-9

احلمزاوي ،حممد رشاد ،نظر ّية النّحت العرب ّية ،سوسة :دار املعارف للطباعة والنرش.1988 ،
ّ

حيمي ،سلامن ،أصل ما زاد عىل ثالثة عند ابن فارس من خالل معجم مقاييس ال ّلغة ،مكّة
الس
ّ
ّ

املكرمة :مركز بحوث ال ّلغة العرب ّية وآداهبا بجامعة أ ّم القرى1423 ،هـ.
َّ

الصالح ،صبحي ،دراسات يف فقه ال ّلغة ،ط ،16بريوت :دار العلم للماليني.2004 ،
ّ
ِ
ظاظا ،حسن ،السام ُّيون ولغاتهُ م :تعريف بالقرابات ال ّلغو ّية واحلضار ّية عند العرب ،ط،2
دمشق-بريوت :دار القلم ،الدار الشام ّية.1990،
ِ
يب لدى أمحد بن فارس» ،جم ّلة املعجم ّية ،ع،15-14
العايد ،سليامن« ،تَـ ْيسري املعجم العر ّ
(.179-159 ،)1999-1998

الر ّد إىل األصل يف األبنية واملنحوتات» ،جم ّلة املعجم ّية،
الفرجاوي ،عبد الفتاح« ،قاعدة ّ
ع.165-151 ،)2006-2005( ،22-21
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نظرية أصناف
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ
األشياء
د.عماد اللحياني

أ.د .عبد الحميد عبد الواحد

الملخص:
ّ

نروم يف هذا املقال أن ننجز تصنيفا تركيب ّيا لألفعال واألسامء العرب ّية يف اللسانيات
احلاسوب ّية ،وذلك يف نطاق ما يعرف بنظر ّية أصناف األشياء التي ترجع جذورها
إىل نظر ّية النحو املعجم والنظرية اللسان ّية التوزيع ّية هلاريس .وليس خافيا ّ
أن
تقسم إىل ثالثة أصناف رئيس ّية هي أفعال إسناد ّية ،وأفعال
األفعال يف هذه النظر ّية ّ
تقسم بدورها إىل
ناقلة ،وأفعال متك ّلسة .وكذلك الشأن بالنسبة إىل األسامء التي ّ
حرة ،ومعموالت متك ّلسة .وال
ثالثة أصناف أيضا هي أسامء إسناد ّية ،ومعموالت ّ
ّ
أهم مالحمها ،هّأنا يف تقديرها لألفعال
شك يف أن ميزة هذه النظر ّية ،التي نريد إبراز ّ
املكونات املعجم ّية والدالل ّية والرتكيب ّية ،إذ الفعل واالسم
واألسامء ال تفصل بني ّ
عىل حدّ سواء ال يستمدّ ان قيمتهام إلاّ من خالل هذه األبعاد جمتمعة.

الكلمات المفاتيح:
حرة،
إسنادية ،أفعال ناقلة ،أفعال متك ّلسة ،أسماء
أفعال
إسنادية ،معموالت ّ
ّ
ّ
معموالت متك ّلسة ،أصناف األشياء ،انتقاء.

Abstract:
It is our purpose in the present paper to try to establish a

القرآنية بجامعة
الدراسات
العربية وآدابها بالجامعة
باحثة دكتوراه في ال ّلغة
األمريكية في بيروت ،وفي ّ
ّ
ّ
ّ
باتنة بالجزائر)
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2 العدد

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

syntactic classification of verbs and nouns in Arabic, within
the frame of computational linguistics, and more precisely
the object classes’ theory which is part of the lexicongrammar and distributional theory. It is well established that
verbs in this theory are divided into three classes: predicative,
support, and frozen verbs. Similarly names are divided into
three types: predicative nouns, free arguments, and frozen
arguments. One of the most important features of this
theory, which we want to discuss, is its interest into three
major language components, namely: lexical, semantic and
syntactic components.

Key words:
Predicative verbs, support verbs, frozen verbs, predicative nouns,
free arguments, frozen arguments, object classes, selection.

يندرج تصنيفنا لألفعال واألسامء يف هذا املقال ضمن إطار نظر ّية أصناف األشياء
 وموريس جروصZ.S. Harris التي تعود جذورها إىل أبحاث اللسان ّي نْي هاريس
 وأبرز ما.هنائي يف أبحاث جاسطون جروص
ّ  قبل أن تتبلور بشكلMaurice Gross
 بل هي،املعجمي والدال ّيل
النحوي عن املستويني
يف هذه النظر ّية هّأنا ال تفصل املستوى
ّ
ّ
 وهي ال تنظر إىل الفعل بمعزل عن البنى الرتكيب ّية.َت ُعدُّ املعجم والداللة بمنزلة نحو اللغة
 أي خارج نطاق اجلمل البسيطة املمكنة التي يكون الفعل،التوزيع ّية التي يرد ضمنها
 بل إىل،تقسم العالقات داخل اجلمل إىل مسند ومسند إليه
ّ مكونا من
ّ
ّ  وال.مكوناهتا
 طبقا هلذه، وتصنّف األفعال داخل اجلمل.predicate-argument مسند~معمول
 وأفعالpredicative verbs  إىل مخسة أصناف رئيسية وهي أفعال إسناد ّية،النظر ّية
causative  وأفعال سبب ّيةfrozen verbs  وأفعال متك ّلسةsupport verbs ناقلة
 فتصنَّف يف نطاق هذه، وأ ّما األسامء.auxiliary verbs  وأفعال مساعدةverbs
 ومعموالت، وأسامء غري إسناد ّيةpredicative nouns النظر ّية أيضا إىل أسامء إسناد ّية
ّ  وتصنّف.frozen arguments متك ّلسة
كل من األفعال واألسامء اإلسناد ّية تصنيفا
179
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دالل ّيا إىل أصناف دالل ّية مرتادفة ومتجانسة .وقد تقودنا هذه املالحظات إىل الوقوف
أهم خصائصها.
عىل التعريف بأصناف األفعال واألسامء وذكر ّ

أهمية الجملة البسيطة في تصنيف األفعال واألسماء:
.1
ّ

ساين يف نظر ّية أصناف األشياء عىل اجلملة البسيطة باعتبارها
يرتكز الوصف ال ّل ّ
الوحدة الدنيا لدراسة املعنى« :نعترب ّ
أن الوحدة الدنيا للمعنى هي اجلملة التي حتدّ د
استعامل كل كلمة .وختضع اجلملة للتعريف التايل)f )x :

متغيرات أي معموالت المسند» (.)1
 fباعتبارها عامال أي مسندا ،و x
ّ

واملقصود باجلملة البسيطة يف العرب ّية املبتدأ واخلرب ،من قبيل «زيد مريض»،
والفعل والفاعل والفضلة الرضور ّية ،وذلك من نحو:

( )1أكل الطفل تمرا

الصياد زيدا سمكة.
( )2أعطى
ّ

فـ «مترا» يف ( )1فضلة رضور ّية باعتبار ّ
أن الفعل أكل متعدّ إىل مفعول .و»زيدا»
و»سمكة» يف ( )2فضلتان رضور ّيتان باعتبار ّ
أن الفعل «أعطى» يتعدّ ى إىل مفعولني
ومعطى إليه وهو «زيدا».
ومعطى وهو «السمكة»
ويتطلب معطي ًا وهو «الص ّياد»
ً
ً
وأي مجلة تشتمل
وتشتمل اجلملة البسيطة عىل مسند واحد رشطا أساس ّيا لقيامهاّ .
عىل مسندين ُت َعدّ مجلة مركبة ،يقول جروص يف هذا املضامر« :لنالحظ ّأوال ّ
أن اجلملة
وأي مجلة يف
البسيطة ،باملعنى التقني الذي نقصده هنا ،ال حتتوي إالّ عىل مسند واحدّ ،
حقيقي حتتوي عىل أكثر من مسند هي مجلة مركّبة»( .)2وينتقي املسند  -سواء كان
نص
ّ
ويعرف جاسطون جروص املسانيد
فعال أو اسام أو صفة  -يف اجلملة البسيطة معموالتهّ .
ف املسند بأنّه كلمة جُتري انتقاء حمدّ دا بني كلامت املعجم...
ُعر ُ
واملعموالت كاآليت« :ن ِّ
واملعموالت هي الوحدات املعجم ّية املنتقاة عرب املسانيد يف إطار اجلملة البسيطة»(.)2
فاملسند
الفعيل « the verbal predicateقرأ» يف مثال «قرأ زيد رواية» هو الذي انتقى
ّ
األول |[ 0برش] «زيد» ومعموله الثاين |< 1نصوص>(« )2رواية» ،ويعبرّ جروص
معموله ّ
عن هذا بقوله« :ينتقي الفعل «قرأ» فاعال برش ّيا ومفعوال ينتمي إىل صنف <نصوص>
كراس)»(.)1
(مقال ،قصيدة ،رواية) أو صنف <دعائم الكتابة> (كتاب ،جريدةّ ،
االسمي « the nominal predicateزيارة»
وكذلك األمر بالنسبة إىل املسند
ّ
يف مثالنا «قام الرئيس بزيارة قرص املعارض بالكرم» ،بمعنى «زار الرئيس قرص
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

األول |[ 0برش] «الرئيس» ومعموله
املعارض بالكرم» ،فهو الذي انتقى معموله ّ
الثاين |[ 1مك] «قرص املعارض بالكرم» .ويتع ّلق األمر نفسه باملسند الوصفي the
َ « adjectival predicateف ِر ٌح» يف مثالنا «زيد َف ِر ٌح بنجاحه» ،بمعنى « َف ِر َح زيد
[جمر]
بنجاحه» ،فهو الذي انتقى معموله ّ
األول |[ 0برش] «زيد» ومعموله الثاين |ّ 1
«نجاحه».
وتبعا هلذا نشري إىل ّ
أن الفعل الواحد يمكن أن يكون فعال إسناد ّيا أو فعال ناقال أو
فعال متك ّلسا .وللتمييز بني األصناف الثالثة للفعل الواحد ،ال بدّ من إدخال الفعل
ح ّيز اجلملة البسيطة باعتبارها الوحدة الدنيا للمعنى( .)2وهذا يعني ّ
أن األسامء التي
تتوارد مع الفعل هي الوحيدة الكفيلة بتحديد نوعه .ويقول موريس جروص يف هذا
نتصور وصف فعل ما دون اعتبار فاعله وبعض من فضالته،
الشأن« :ال يمكن أن
ّ
املعجمي ،معنى بالنسبة إىل األفعال .فال بدّ من
وليس لوصف الكلمة ،أي وصفها
ّ
وصف
تركيبي ،أي ضمن مجلة بسيطة»( .)2فالفعل «أخذ» يف أمثلتنا التالية:
ّ
( )1أخذ زيد الكتاب

		
( )2أخذه الغضب

( )3أخذ في خاطره

يعدّ فعال إسناد ّيا يف اجلملة ( )1ألنّه احلامل للمعلومة األساس ّية يف اجلملة ويعبرّ
عن احلدث ،وهو «األخذ» ،وعن الزمان وهو املايض ،وألنّه هو الذي انتقى الفاعل
|[0برش] «زيد» ،والفضلة |< 1نصوص> «الكتاب»( ، )2وعليه فإنّنا نم ّثل هلذه
اجلملة ( )1بـ:
فـ |[ 0برش] |< 1نصوص>

أخذ زيد الكتاب

أ ّما الفعل» أخذ « يف اجلملة ( ،)2فهو فعل ناقل ويقترص دوره عىل حتيني االسم
اإلسنادي بذكر الزمان واجلنس والعدد( .)2أما املعلومة األساس ّية فموجودة يف االسم
ّ
جمرد ،ولذلك نم ّثل للجملة ( )2بـ:
ّ
اإلسنادي «الغضب» ،وهو اسم ّ
()2
فـ ن |[ 1برش] | 0إ <مشاعر>

الغضب ،وهي بمعنى «غضب».
أخذه
ُ

وأ ّما الفعل «أخذ» يف اجلملة ( ،)3فهو فعل متك ّلس ،أي فعل منضو يف مجلة
متك ّلسة .وال عالقة ملعناه أو ملعنى بقية معموالته باملعنى العام للجملة .وبالتايل
181
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ّ
فإن معنى هذه اجلملة ليس توليف ّيا ،أي ال يتشكّل من جمموع عنارصها املعجم ّية،
ُكون الرتاكيب املتك ّلسة تبعا هلذا« ،ومن وجهة نظر دالل ّية،
وإنّام حيفظ فيها حفظا .وت ِّ
جوارا «خاطئا» بام ّ
أن معنى املسند ال يتحدّ د حسب طبيعة املعموالت ،فاملجموع
املتكون من الفعل ووصلة األسامء التي تليه هو الذي يشكّل وحدة دالل ّية .وإنشاء
ّ
املعنى ال يتح ّقق عىل أساس التوليف ،أي حسب الرتكيب املنتظم ،بل بطريقة
خارج ّية وشاملة»( .)2وعليه يستحيل تغيري الفعل املتك ّلس أو تغيري أحد معموالته
املتك ّلسة يف اجلملة املشار إليها «أخذ يف خاطره» .وبالنظر إىل إمكانية االستبدال التي
نقوم هبا ،فإنّنا سنحصل عىل ما ييل:

* ( تناول  +شرع  +أثّ ر ) في خاطره

وبالنظر إىل ما أرشنا إليه يمكننا أن نم ّثل للجملة ( )3بـ:
()2
فـ م | 0يف م
1

أخذ زيد في خاطره

ّ
إسنادي
ولعل من اجلدير باملالحظة أن اجلملة املتك ّلسة يف الغالب ختترص يف فعل
ّ
يعبرّ عن معناها ،وذلك من نحو قولنا «أخذ يف خاطره» بمعنى «غضب» ،و»أخذ
عىل نفسه» بمعنى «عاهد» ،و»أخذه بذنبه» ،بمعنى «عاقبه».
وهبذا نتبينّ ّ
أن لألسامء التي تتوارد مع الفعل دورا كبريا وحاسام يف تصنيف
اإلسنادي والفعل الناقل والفعل املتك ّلس .وهو ما
األفعال ،أي يف التمييز بني الفعل
ّ
يؤكّد العالقة الوثقى بني الرتكيب واملعجم والداللة من جهة ،ودور اجلملة البسيطة يف
تصنيف األفعال ،إضافة إىل دورها يف التمييز بني معانيها املختلفة من جهة ثانية .وبالنظر
أن «للفعل الواحد تراكيب كثرية ،أو ّ
إىل هذا ،نشري إىل ّ
أن له بالنسبة إىل الرتكيب نفسه
معاين خمتلفة ،وذلك بحسب الطبقة املعجم ّية للفاعل أو للفضلة أو لكليهام معا»(.)2
التركيبي لألفعال واألسماء:
التصنيف
ّ
اإلسنادية ومعموالتها:
 .1.2األفعال
ّ

شك ّ
ال ّ
أن األفعال اإلسناد ّية تعبرّ عموما عن احلدث والزمان وتنتقي معموالهتا،
أي هّأنا حتدّ د األسامء التي تتالءم معها .ويرى جاسطون جروص أنّه يمكننا أن نعبرّ
عن جمموع هذه األسامء بالبيان التايل :مسند (معمو ،1معمو ،2معمو.)2()...،3
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

الفعيل «قرأ» ينتقي فاعال من سمة [برش] وفضلة من صنفي <نصوص>
فاملسند
ّ
برشي
و<دعائم الكتابة> .وبناء عليه« ،إذا كان الفعل قرأ يتحدّ د باتخّ اذ اسم
ّ
بوصفه فاعال ،فإنّه من الواضح أيضا أنّه يتحدّ د بطريقة أكثر د ّقة عرب طبيعة فضلته
التي تعبرّ عن عنرص من صنف <نصوص> (رواية ،قصيدة ،مقال) أو <دعائم
الكتابة>(كتاب ،جريدة ،جم ّلة)»(:)2
فـ |[ : 0برش] |< 1نصوص> < +دعائم الكتابة>
قرأ(ت) ( زيد  +هند  +التالميذ  +األستاذ ) ( رواية  +مقاال  +اجلريدة  +كتابا )
وبام ّ
أن الفعل اإلسنادي هو احلامل للمعلومة األساس ّية يف اجلملة ،وهوالذي يعبرّ
ألن هذا الفسخ ّ
احلرةّ ،
خيل برتكيب اجلمل من
عن احلدث ،فال جيوز فسخه يف اجلمل ّ
ّ
الشك:
يوضح ذلك بام ال يدعو إىل
جهة ،وبفائدهتا الدالل ّية من جهة ثانية ،واملثال التايل ّ
كتب زيد رسالة

* زيد رسالة

ويتم حتيني األفعال اإلسناد ّية عرب السوابق واللواحق أو باألفعال املساعدة باعتبار
ّ
ّ
خاصة (الترصيف) أو بفعل مساعد»(،)2
أن «املسند
الفعيل حيينّ بعالمات إعراب ّ
ّ
وذلك من نحو ما تُربزه األمثلة التالية:
القصة
 ( طالع  +سيطالع ) زيد ّ ( أخذ  +كان ّ +القصة
ظل ) زيد يطالع ّ

اإلسنادي اإلضمار:
وتقبل معموالت الفعل
ّ

 فرح زيدٌ باهلد ّي ِة -فرح زيدٌ هبا

مثلما تقبل اإلضافة إلى اسم علم ،وذلك من نحو:

 كتب زيد رسال َة هند -أفرحت هد ّي ُة هند زيدا

ومثلما تقبل اإلدراج ،وذلك من نحو قولنا:

قصة
 طالع التلميذ ّقصة ممتعة  +القصة التي أعجبته )
 طالع التلميذ املجتهد ( ّ183
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والبناء للمجهول أيضا في مثل قولنا:

ُ -أكِلت التفاح ُة

اإلسنادي بمرادفه ،من نحو قولنا:
ويجوز أيضا تعويض الفعل
ّ

 ( تناول  +أكل ) زيد الطعام ( -لبس  +ارتدى ) زيد معطفه

اإلسنادي بكلمات من
ويجوز أيضا تعويض المعموالت التي ينتقيها الفعل
ّ
أقل ورودا ،ووثيقة الصلة
الداللي نفسه أو بمرادف لها ،وهي
الصنف
فرضية ّ
ّ
ّ
بطبيعة المسانيد ،وهذا من نحو:

 أكل زيد ( حلام  +حلم اخلروف  +حلم الدجاج  +حلام مفروما  +سمكة )احلي  +القرية )
 ّجتول(ت) ( زيد  +هند  +األطفال ) يف ( املدينة  +شوارع املدينة ّ +

الداللي للمعموالت ،إذ
بتغير الصنف
تتغير
اإلسنادي
أن داللة الفعل
وال محالة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
()2
فإن
«كل تغيير في معنى مسند ما مالزم لتغيير في بيان معموالته»  .وعليه ّ
الداللي للمعموالت التي ينتقيها .وفي
تتغير تبعا للصنف
داللة المسند «تناول»
ّ
ّ
أن أصناف األشياء «تسمح لنا بالفصل بين
هذا المضمار يرى جاسطون جروص ّ
مختلف االستعماالت ،وتعطينا الشروط التي بموجبها يكون المرادف المقترح
صحيحا»( ،)2وذلك وفق التمثيل التالي:

 تناول زيد |[ 1ملمو] <آالت> = أخذ تناول زيد ( املطرقة  +املنشار  +احلاسوب ) تناول زيد |[ 1ملمو] <غذاء> = أكلّ
 تناول زيد ( اخلبز  +التمر  +رشحية اللحم  +قطعة املرطبات ) تناول زيد |[ 1ملمو] <مرشوبات> = رشب تناول زيد ( الشاي  +احلليب  +القهوة )  .2.2األفعال الناقلة واألسامء اإلسناد ّية: .1.2.2 -األفعال الناقلة األساس ّية:

العامة ال تنتقي معموالتها .ويرى
األساسية أو
أن األفعال الناقلة
يمكن اإلشارة إلى ّ
ّ
ّ
اإلسنادية
حين األسماء
جاسطون جروص في هذا الصدد ّ
ّ
أن األفعال الناقلة « ُت ّ
إسنادية باعتبار المبدأ القائل إ ّنه ال يمكن أن يوجد مسندان
وليست لها وظيفة
ّ
األساسية يعود
اإلسنادية الحاملة للمعلومة
في جملة بسيطة»( .)2وإلى األسماء
ّ
ّ
شك ،وذلك من نحو ما يبرزه المثال التالي:
انتقاء المعموالت وال ّ

 «قام زيد بأكل التفاحة» الذي يساوي «أكل زيد الت ّفاحة»ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

وتبعا لهذا يجوز فسخ الفعل الناقل( )2بعد تشكيل الموصول من نحو:

 خّاتذ احلكم قرارا ( بإيقاف املباراة ) القرار الذي خّاتذه احلكم ( إيقاف املباراة ) قرار احلكم ( إيقاف املباراة ) -قراره ( إيقاف املباراة )

أن دور األفعال الناقلة يقتصر على
ّ
ولعل من الجدير بالمالحظة ،تبعا لهذاّ ،
تعرضنا له سابقا ،وذلك بتحديد الزمان والجنس
تحيين األسماء
اإلسنادية ،مثلما ّ
ّ
()2
مما تظهره األمثلة التالية:
والعدد والمظهر ّ ،

 ( قام  +مل تقم  +سيقومان ) بأكل الت ّفاحة= ( أكل  +مل تأكل  +سيأكالن ) الت ّفاحة

األساسية
ألن المعلومة
وترفض األسماء
اإلسنادية في الجمل الناقلة اإلضمار ّ
ّ
ّ
يوضحه المثال التالي:
تتع ّلق بها ،وهو ما ّ

ِ
ٍ
صديقه
بزيارة إىل
 قام زيدٌ *قام زيدٌ هبا إىل صديقهِ أدىل الوزير بترصيح* -أدىل الوزير به

اإلسنادي الذي يتوارد مع األفعال الناقلة
أن االسم
 ومن باب المالحظة نشير إلى ّّ
المجرد في
اإلسنادي
عوضنا االسم
يتحول إلى فئة األسماء
ّ
المجردة( .)2ومتى ّ
ّ
ّ
ّ
إسناديا ال محالة ،وهو ما تعكسه
الفعل
أصبح
أخرى
فئة
من
باسم
الناقلة
الجملة
ّ
األمثلة التالية:

 فـ ن | 1| 0إ أطلق زيد رصخة= رصخ زيد
 فـ | |1 0
 أطلق زيد ( يده  +األسري  +حليته )= مدّ زيد يده
حرر زيد األسري
= ّ
= أطال زيد حليته
()2
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بإمكانية
أن الفعل الناقل «فارغ» الداللة ،أو «ضعيفها»( ،)2فهذا يسمح
وبما ّ
ّ
تعويضه بأفعال ناقلة أخرى أو ببدائلها ،وذلك من نحو قولنا:

أحس ) زيد بالضجر
 ( شعر ّ + ( -اجتاحه  +انتابه  +امتلكه  +أخذه ) اخلوف

يبينه المثاالن التاليان:
وفي المقابل ،ال تقبل الجمل الناقلة المفعول المطلق ،من نحو ما ّ

*قام زيد بـ ( زيارة هند  +أكل الت ّفاحة ) قياما
*شعر زيد بـ ( اخلوف  +الفرح ) شعورا

اإلسنادي بناقله،
أهمية كبيرة في عالقة االسم
ولظاهرة التعريف والتنكير()2
ّ
ّ
اإلسنادية
أن« :تعريف األسماء
اللسانيون في
نبه
نظرية أصناف األشياء إلى ّ
ّ
ّ
ّ
وقد ّ
أدق الظواهر وأعقدها تحليال أل ّنه يرتبط بمقاييس
في التراكيب الناقلة هو من ّ
اإلسنادية ما يشترط في
متداخلة ت ّتصل بالمسند والناقل معا»( .)2فمن األسماء
ّ
يبينه المثال التالي:
عالقته بناقله التنكير ،وذلك من نحو ما ّ

 أطلق رصخة* -أطلق الرصخة

و منها ما يشترط التعريف باأللف والالم أو باإلضافة ويرفض التنكير ،وذلك من
قبيل ما يلي:

 شعر زيد بالغضب *شعر زيد بغضب قام زيد بالتطاول عىل هند* -قام زيد بتطاول عىل هند

اإلسنادي نكرة مقبولة بمجرد إقحام
وتصبح الجمل الناقلة التي ورد فيها االسم
ّ
اإلسنادي ،من نحو:
محور لالسم
ّ
ّ

 شعر زيد بغضب شديد انتابه ( *حزن  +حزن عميق ) -غمره فرح شديد

المرجعية المشتركة بينها
اإلسنادية التعريف باإلضافة مع
وتشترط بعض األسماء
ّ
ّ
وبين الموضوع الرئيسي ،نحو قولنا:

 كظم زيد ( غيظه * +غيظك )ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

االسمية بنواقلها تخضع لقيود انتقاء
أن عالقة المسانيد
ومما تجدر مالحظته ّ
ّ
ّ
التجريبية .فالمسانيد
ة
الوصفي
ة
اللساني
الدراسة
خالل
من
ال
إ
كشفها
يمكن
ال
ّ
ّ
ّ
ّ
يختص كل قسم منها بضرب من األفعال الناقلة التي تتوارد معه
االسمية أقسام
ّ
ّ
أن المسانيد
على
األشياء
أصناف
ة
نظري
في
ون
اللساني
تعارف
ولقد
غيره.
دون
ّ
ّ
ّ
االسمية ثالثة أقسام وهي:
ّ

 األعامل actions :مثل «األكل» و»الزيارة» و»التعذيب» و»الكتابة»... األحوال states :مثل «الشكوك» و»اخلوف» و»الفرح» و»التطور»... -األحداث events :مثل «احلريق» و»االنفجار» و»الثورة»...

االسمية
العامة( )2لتحديد هذه األقسام ،إذ المسانيد
واعتمد هؤالء األفعال الناقلة
ّ
ّ
العام «قام» ،وذلك من نحو:
من قسم األعمال مثال تتوارد مع الفعل الناقل
ّ

 قام زيد بـ ( زيارة هند  +رضب هند  +تنفيذ اخلطة )= زار زيد هندا
= رضب زيد هندا
= ن ّفذ زيد اخل ّطة
العنرصي  +قتل املدن ّيني )
اإلرسائييل بـ ( بناء جدار الفصل
قام جيش االحتالل
ّ
ّ
العنرصي
اإلرسائييل جدار الفصل
= بنى جيش االحتالل
ّ
ّ
اإلرسائييل املدن ّيني
= قتل جيش االحتالل
ّ

العام «شعر» أو
االسمية من قسم األحوال مع الفعل الناقل
وعليه تتوارد المسانيد
ّ
ّ
تدخل في تركيب «في حالة» ،وذلك من نحو:

 شعر زيد بـ ( اخلوف  +احلزن  +الفرح  +الشك  +التعب  +اجلوع  +التفاؤل ) -زيد يف حالة ( خوف  +حزن  +فرح  +مرض )

العامة «وقع»
االسمية من قسم األحداث ،فتتوارد مع األفعال الناقلة
أما المسانيد
ّ
ّ
ّ
و«حصل» و«حدث» ،وذلك من نحو قولنا:

 وقع انفجار القنبلة قرب السفارة األمريك ّية= انفجرت القنبلة قرب السفارة األمريك ّية
 حصل صدام بني املتظاهرين ورجال األمن= تصادم املتظاهرون ورجال األمن
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 وقع حريق يف منزل زيد= احرتق منزل زيد

تخصصها عالقة
العامة التي
االسمية باألفعال الناقلة
هكذا تبدو عالقة المسانيد
ّ
ّ
ّ
كل
وطيدة ومساعدة على تصنيف المسانيد إلى ثالثة أقسام .إذ ترفض مسانيد ّ
العام للقسمين اآلخرين ،من نحو:
قسم منها الفعل الناقل
ّ

 قام زيد بـ ( زيارة هند  +تنفيذ اخل ّطة ) *شعر زيد بـ ( زيارة هند  +تنفيذ اخل ّطة ) *وقع زيد بـ ( زيارة هند  +تنفيذ اخل ّطة ) شعر زيد بـ ( الغضب  +الفرح ) *قام زيد بـ ( الغضب  +الفرح ) *حصل زيد يف ( الغضب  +الفرح ) وقع انفجار القنبلة قرب السفارة األمريك ّية*قام انفجار القنبلة قرب السفارة األمريك ّية
*شعر انفجار القنبلة قرب السفارة األمريك ّية

المخصصة:
 .2.2.2األفعال الناقلة
ّ

االسمية ثالثة أقسام رئيسة هي األعمال واألحداث
أن المسانيد
سبق أن رأينا ّ
ّ
عامة ،وهي تباعا «قام» لألعمال ،و»وقع»
وتتحدد بأفعال ناقلة
واألحوال،
ّ
ّ
يحقق
لكن االقتصار على هذه األقسام الكبرى ال
لألحداث ،و»شعر» لألحوال.
ّ
ّ
كل قسم
داللية
البد من وضع أصناف
فرعية داخل ّ
آلية دقيقة .ولهذا ّ
ّ
ّ
معالجة ّ
مخصصة؛ وعليه،
الداللية بما نسميه أفعاال ناقلة
وتتحدد هذه األصناف
منها،
ّ
ّ
ّ
المخصصة ،يمكننا التفكير في تشكيل عدد من أصناف
و»بفضل النواقل
ّ
()7
المسانيد
الداللية نجد:
االسمية»  .ومن هذه األصناف
ّ
ّ
<ضربات> :أعطى:

خمصص لصنف <رضبات> ،وقدّ م لصنف <مساعدات> ومارس
«أعطى ّ
لصنف <ضغوطات>»( ،)7وذلك من نحو:
 أعطاه ( رضبة  +لكمة  +صفعة  +لطمة )= ( رضبه  +لكمه  +صفعه  +لطمه )
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

<مساعدات> :قدّ م: قدّ م زيد ( مساعدة  +إعانة  +دعام ) هلند= (ساعد  +أعان  +د ّعم )

<ضغوط ،قيود> :مارس:

يب ضغوطا عىل حركة املقاومة «محاس»
 مارس االتحّ اد األورو ّيب قيودا عىل حركة أعضاء احلكومة السودان ّية
 -مارس االتحّ اد األورو ّ

طبية> :أجرى:
<عمليات
جراحية ،فحوص ّ
ّ
ّ

أجرى زيد ( عمل ّية جراح ّية  +فحوصا طب ّية  +حتاليل طب ّية )

<جرائم ،آثام> :اقترف:

خمصصة .فـ «ارتكب»
«يمكن أن تتحدّ د املسانيد االسم ّية أيضا عرب أفعال ناقلة ّ
خاصان بصنف <آثام وجرائم>( ،)7وذلك من نحو:
و»اقرتف» مثال مها فعالن ناقالن ّ
 اقرتف إثام -اقرتف بوش عدّ ة جرائم ضدّ اإلنسان ّية

<مشاعر> :شعر:

شعر زيد بـ ( الفرح  +السعادة  +احلزن  +الغضب )

سلبية> :انتاب:
<مشاعر
ّ

 انتابه ( احلزن  +الغضب  +القلق  +الضجر ) *انتابه ( الفرح  +الرسور ) <صيحات> :أطلق: -أطلق زيد ( رصخة  +صيحة )

<شكوك> :خامر:

 خامرته ّالشكوك الخ..

المظهرية:
 .3.2.2األفعال الناقلة والقيم
ّ

الرشوعي.
تفيد بعض األفعال الناقلة أو بدائلها قيام مظهر ّية عديدة ،منها املظهر
ّ
أن األفعال الناقلة التي حتمل هذه القيمة تعبرّ عن بداية العمل سواء كان
وال خيفى ّ
189
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ّ
نستدل عىل هذا باملثال التايل:
حدثا أو حالة أو شعورا( ،)2وباإلمكان أن

شرع زيد في مراجعة دروسه

عملية المراجعة مقارنة بالناقل
يعبر الفعل الناقل «شرع» عن الشروع في
ّ
حيث ّ
يعبر عن هذا المظهر ،وذلك من نحو قولنا:
األساسي «قام» الذي ال ّ

قام زيد بمراجعة دروسه ،بمعنى ( = راجع زيد دروسه).

المظهرية أيضا ما ُيطلق عليه المظهر
أن من القيم
ّ
ولعل من المفيد أن نشير إلى ّ
ّ
االستمراري ،وذلك من نحو قولنا:
ّ

القصة  +متابعة الربنامج ) أو
 -واصل زيد ( حديثه  +قراءة ّ

استمر  +متادى ) زيد يف ( حديثه  +بكائه  +كذبه  +سخريته من هند )
ّ (-

يعين نقطة
االنتهائي الذي
ومن هذه المظاهر أيضا ما نطلق عليه المظهر
ّ
ّ
()2
نهاية
العملية على النحو الذي يتم ّثلها به المتك ّلم  ،وهذا من نحو قولنا:
ّ

القصة  +مراجعة الدروس ) ،أو
أتم  +أهنى ) زيد ( قراءة ّ
ّ (-

 انقطع زيد ( عن الذهاب إىل املدرسة  +عن السفر إىل إيطاليا ) ،أوأتم ) زيد ( الركض  +امليش  +التز ّلج  +السباحة ) ،أو
 ( -أهنى ّ +

 ( سكت  +امتنع  +أحجم ) زيد عن ( الكالم  +احلديث ) ،أو -أهنى زيد ( كالمه  +حديثه ).

التكريري ،ومن هذا النحو نقول:
عما نسميه المظهر
ّ
وهذا فضال ّ

وجهها إىل هند ،أو
َ -جدَّ د زيد الدعوة التي ّ

كرر  +أعاد ) زيد ( حديثه  +كالمه  +أسئلته  +اعتذاره  +النداء )
ّ (-

ري ،في نحو قولنا:
ومن هذا أيضا المظهر
التطو ّ
ّ

 ( تضاعف  +تزايد  +تصاعد ) ( بكاءه  +صياحه  +نحيبه ) ،أو -احتدم النقاش.

ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

 .3األفعال والمعموالت المتك ّلسة:

ّ
إن التك ّلس  freezingظاهرة لسان ّية طبيع ّية يف اللغات ،وقد حظيت هذه
الظاهرة يف اللغات األجنب ّية بدراسات لسان ّية دقيقة أسهمت يف فهم خصائصها
الرتكيب ّية والدالل ّية .وكثريا ما يقع مقارنة خصائص اجلمل املتك ّلسة frozen
احلرة
احلرة .ويركّز اللسان ّيون يف تعريفهم للجملة ّ
 sentencesبخصائص اجلمل ّ
املكونة هلا .أ ّما اجلملة
عىل املعنى
التوليفي فيها ،إذ يفهم معناها من جمموع األلفاظ ّ
ّ
تتكون من كلمتني مفيدتني عىل األقل ال يمكن
املتك ّلسة فهي« :وحدة لغو ّية مركّبة ّ
املكونة هلا ،وهي تتمتّع
يف أغلب األحيان استخالص معناها من معاين الكلامت
ّ
()2
احلرة مع
بدرجات متفاوتة من الثبات يف الشكل واملضمون»  .وتشرتك اجلمل ّ
اجلمل املتك ّلسة يف البنى الرتكيب ّية إذ يرى موريس جروص ّ
أن« :األشكال النحو ّية
احلرة غري اجلامدة ،وهي
التي تأخذها اجلمل اجلامدة هي نفسها التي تأخذها اجلمل ّ
تستعمل العنارص املعجم ّية نفسها (األسامء واألفعال واحلروف)»( .)2بيد ّ
أن املعنى
يف اجلمل املتك ّلسة ال يفهم من جمموع عنارصها املعجم ّية ومن تراكيبها ،ذلك أن «ال
صلة ملعناها ال بال ّلفظ وال برتاكيبه( ،)2وإنّام حيفظ املعنى حفظا.

اإلسنادية
أن األفعال المتك ّلسة ال تنتقي معموالتها ،إذ القيمة
ومن المالحظ ّ
ّ
المكونة للجملة المتك ّلسة .فال يجوز أن نقول
المعجمية
تكون لمجموع العناصر
ّ
ّ
إن الفعل «ركب» مثال في قولنا:
ّ

 -ركب زيد رأسه

هو الذي انتقى المعمول الثاني المتك ّلس «رأسه» ،وخير دليل على ذلك امتناع
اإلضمار والبناء للمجهول ،من نحو قولنا:

* -ركبه زيد

رأسه
*ركب ُ
 ُومن اجلدير باملالحظة ّ
تركيبي ،فال
أن املعنى يف مجلة «ركب زيد رأسه» غري
ّ
يمكننا أن نستخلص معنى املكابرة واالنفراد بالرأي بدون رو ّية من معنى «ركب»
وال من معنى «زيد» أو «رأسه» وال من ناجتها ،وإنّام يحُ فظ املعنى حفظا ،عىل ما أرشنا
إىل ذاك.
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ألن
ومن المالحظ أيضا أ ّنه ال يجوز فسخ الفعل المتك ّلس في الجمل المتك ّلسةّ ،
يخل بتركيب الجمل من جهة ،وبمعناه المستفاد من جهة ثانية،
هذا الفسخ
ّ
وذلك من نحو قولنا:

* -زيد رأسه ،عوض ركب زيد رأسه.

والتوزيعية،
التحويلية
أن الجمل المتك ّلسة ترفض مختلف اإلجراءات
وال يخفى ّ
ّ
ّ
والتحويلية التي
والتركيبية
التوزيعية
بمعنى أ ّنها ترفض أغلب الخصائص
ّ
ّ
ّ
الحرة من ذلك التعريف والتنكير واإلدراج ،كأن نقول:
تقبلها الجمل
ّ

 -كشرّ زيد عن ( أنيابه * +ـها  +؟*األنياب * +أنيابه البيضاء * +ناب ْيه )

أو أن نقول في البناء للمجهول:

* ُكشرِّ عن األنياب

أو أن نقول في التحيين:

 -؟*قام زيد بالتكشري عن أنيابه(.)2

خاصة
ومن المفيد أ ّنه ال يمكننا تعويض الفعل المتك ّلس والمعموالت المتك ّلسة،
ّ
أن التك ّلس المطلق ،إن وجد في عبارة من
في حاالت التك ّلس المطلق ،ذلك ّ
مكوناتها بالتحويل وإجراء بعض
عبارات اللغة ،يفقدنا القدرة على
التصرف في ّ
ّ
والداللية ،وهذا من نحو قولنا:
البنيوية
االختبارات
ّ
ّ

 -رضب أمخاسه يف أسداسه ،وال نقول:

 (* -صفع  +ركل  +لكم  +لطم ) أمخاسه يف أسداسه ،أو

* -رضب ( أرباعه يف أمخاسه  +أسداسه يف أسباعه ) ،ومن نحو :

 -ركب زيد رأسه ،فال نقول:

 (* -صعد  +امتطى ) زيد رأسه

* -ركب زيد ( عنقه  +يده  +وجهه ) ،ومثل قولنا:

عاد بخفّ ي حنين ،وال نقول:

حذاءي  +ج ّبتي ) حنني.
 *عاد بـ ( ن ْعيل +ْ
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

الخاتمة:

يتبينّ ممّا تقدّ م ّ
أن الفعل الواحد يمكن أن يكون فعال إسناد ّيا أو ناقال أو متك ّلسا،
ّ
حرا أو معموال متك ّلسا .وللتمييز
وأن االسم يمكن أن يكون اسام إساند ّيا أو معموال ّ
بني أصناف األفعال واألسامء ،ال بدّ من إدخاهلا ح ّيز اجلملة البسيطة باعتبارها
الوحدة الدنيا للمعنى .فاألسامء التي تتوارد مع األفعال إذن هي الوحيدة الكفيلة
بتحديد نوع األخرية ،والعكس صحيح ،أي ّ
أن األفعال التي تتوارد مع األسامء
هي الكفيلة بتحديد نوع األسامء .وهو ما يؤكّد العالقة الوثيقة بني املعجم والنّحو
والداللة .ويساعد تصنيف األفعال واألسامء عىل املعاجلة اآلل ّية للغات الطبيع ّية إذ
ّ
والتدال والتضا ّد والرتمجة.
يمكّننا من معاجلة ظواهر لغو ّية مع ّقدة كالرتادف
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:الهوامش
1- Mejri Salah (2007) : « Le traitement automatique de l’arabe : traduction
et enseignement », p : 57. « Nous considérons que l’unité minimale de
signification est la phrase au sein de laquelle est déterminé l’emploi de
chaque mot. La phrase obéit à la définition suivante :
f (x)
f étant une fonction, c’est-à-dire le prédicat, et x des variables, c’est-à-dire
les arguments du prédicat ».
2- Gross Gaston (2012) : Manuel d’analyse linguistique : Approche
sémantico-syntaxique du lexique, p : 17. « Notons d’abord qu’une phrase
simple, au sens technique où nous l’entendons ici, ne comprend qu’un seul
prédicat. Toute phrase dans un texte réel comportant plus d’un prédicat est
une phrase complexe ».
3- Ibid. P :13. « Nous définissons un prédicat comme un mot qui opère
une sélection déterminée parmi les mots du lexique.. Les arguments sont les
éléments lexicaux ainsi sélectionnées par les prédicats dans le cadre de la
phrase simple ».

 إشارة إىل السمة الرتكيب ّية الدالل ّية التي:] [ .حرا توزيع ّيا
ّ  رمز للفاعل الوارد معموال: 0| -4

 إشارة إىل:<....> .حرا توزيع ّيا
ّ  رمز للفضلة األوىل الواردة معموال: 1| .ينضوي إليها املعمول
.الصنف الدال ّيل الذي تنتمي إليه املسانيد أو املعموالت

5- Gross Gaston. (2006) : « Causalité empirique et causes linguistiques ».
P :117. « Le verbe lire sélectionne un sujet humain et un complément
appartenant à la classe des <textes> (article, poème, roman) ou des <supports
d’écriture> (livre, journal, brochure) ».
6- Gross Gaston. (2010) : « Sur la notion de contexte ». P :188. « Comment
donc définir le sens d’un verbe ou de tout autre élément lexical ? La réponse
est bien connue : c’est le contexte qui détermine le sens d’un terme ».

: اجلواب معروف.أي وحدة معجم ّية أخرى؟
ّ «إذن كيف نحدّ د معنى الفعل أو
.»السياق هو الذي حيدّ د معنى اللفظ
194
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2 العدد

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

.180 : ص، تعريب صالح الكشو،التحوييل
 يف النحو: موريس، جروص-7
ّ

8 Grezka Aude. (2009) : La polysémie des verbes de perception visuelle,
p :35. « Un prédicat sélectionne ses propres arguments en imposant des
contraintes sur leur nature sémantique ».

.»اخلاصة بفرض قيود عىل طبيعتها الدالل ّية
«ينتقي املسند معموالته
ّ

:164: ص، األسامء املركّبة وعبارات أخرى: التعابري املتك ّلسة: جاسطون، جروص-9

اإلسنادي ما
«الفعل الناقل فعل فارغ إسناد ّيا (أي بدون معموالت) ووظيفته أن يو ّفر السم
ّ
.»معلومات الزمن والضمري والعدد

. رمز للفاعل الوارد اسام إسناد ّيا:  إس0| . الفعل الناقل: فـ ن-10

11 - Gross Gaston. (2008) : « Les classes d’objets ». P :113. « Les constructions
figées constituent, du point de vue sémantique, de « faux » environnements,
puisque le sens du prédicat n’y est pas déterminé par la nature des arguments.
C’est l’ensemble constitué par le verbe et la séquence des substantifs qui le
suivent qui forme une unité sémantique. L’établissement du sens ne peut pas
se faire sur la base d’une combinatoire, c’est-à-dire de la syntaxe régulière,
mais de façon externe et globale ».

. رمز للفضلة األوىل الواردة معموال متك ّلسا: 1 م. الفعل الداخل يف مجلة متك ّلسة: فـ م-12

13- Giry-Schneider Jacqueline. (1978) : Les nominalisations en français.

P :42. « Un même verbe a généralement soit plusieurs constructions, soit
pour une même construction, des sens différents selon la classe lexicale du
sujet et / ou des compléments ».
14- Gross Gaston. (2012) : Manuel d›analyse linguistique : Approche
sémantico-syntaxique du lexique, p : 14. « Le prédicat sélectionne les
arguments, c’est-à-dire détermine, parmi les substantifs, ceux qui sont
compatibles avec lui. Cet ensemble peut être représenté par le schéma
suivant : prédicat (arg1, arg2, arg3,…) ».

 ويمكن. األسامء التي تتالءم معه، أي حيدّ د من بني كل األسامء،«ينتقي املسند املعموالت

.»)...،3 معمو،2 معمو،1 مسند (معمو:تقديم هذه املجموعة عرب البيان التايل

15- Ibid. P :16. « Si le verbe lire est défini par le fait d’avoir comme sujet
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un substantif humain, il est clair qu’il est défini de façon encore plus précise
par la nature de son complément, qui désigne un élément de la classe des
<textes> (roman, poème, article) ou des <supports d’écriture> (livre, journal,
magazine) »

.86: ص، األسامء املركّبة وعبارات أخرى: التعابري املتك ّلسة: جاسطون، جروص- 16

17- Gross Gaston. (2004 b) : « Réflexions sur le traitement automatique
des langues », p : 549. « Tout changement de sens d’un prédicat est corrélé à
un changement de son schéma d’arguments».
18- Gross Gaston. (1994) : « Classes d›objets et traitement de la
synonymie », p : 100. « Les classes d›objets nous permettent de séparer les
emplois et de donner les conditions dans lesquelles le synonyme proposé est
valable ».
19- Gross Gaston. (1996) : « Prédicats nominaux et compatibilité
aspectuelle », p : 55. « Ils actualisent les prédicats nominaux, ils n’ont pas
eux-mêmes de fonction prédicative, en raison du principe qu’il ne peut pas y
avoir deux prédicats dans une phrase simple ».
20- Ibrahim Amr Helmy (1998) : « Constructions figées et constructions à
supports », p : 380. « Les supports sont toujours effaçables via la formation
d’un complément nominal dans une assertion d’existence ou son équivalent ».

.»«جيوز دوما فسخ األفعال الناقلة عن طريق تشكّل فضلة اسم ّية تفيد احلصول أو ما يرادفها

21- Giry-Schneider Jacqueline. (1987) : Les prédicats nominaux en français.

Les phrases simples à verbes support, p : 1. « Ils[les verbes supports] servent
pratiquement à conjuguer les N. prédicatifs ».

.»«تصلح [األفعال الناقلة] عمل ّيا لترصيف األسامء اإلسناد ّية

22- Gross Maurice. (1995) : « Quelques considérations sur les marques
sémantiques d’un dictionnaire électroni-que », p : 23. « Le plus souvent, un
verbe nominalisé est un substantif abstrait ».

.»جمردا
«يكون الفعل
ّ
ّ املحول إىل االسم يف الغالب اسام

. رمز للفضلة األوىل الواردة اسام إسناد ّيا:  إس1| -23
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

 -24إبراهيم عمرو حلمي« :دور الركيزة (أو الدعامة) يف تشكيل املعنى» ،ص« .60 :إذا

عقدنا مقارنة بني مجلتني مرتادفتني إحدامها مبن ّية حول فعل واألخرى حول مصدر من نفس أصل

أن بني االثنني عالقة وجدنا ّ
الفعل أي ّ
أن االسم يقرتن غالبا بفعل ضعيف املعنى إن مل يكن عديمه
يشغل يف اجلملة وظيفة الركيزة أو الدعامة هلذا االسم».

 -25عبد الواحد عبد احلميد :الكلمة يف الرتاث اللساين العريب ،ص« .302-301،املعرفة

والنكرة مقولتان نحو ّيتان تعترب النكرة فيهام أصال واألخرى فرعا .وتتح ّقق هاتان املقولتان بزيادة

طارئة عىل الكلمة أو بالتحديد عىل االسم املتمكّن .تتح ّقق األوىل بدخول األلف والالم عىل

ّأول الكلمة ،وتتح ّقق الثانية بإحلاق التنوين يف آخرها .غري ّ
أن النحاة ال يقرصون املعرفة عىل ما
معرفا باأللف والالم ،وإنّام املعارف عندهم هي املضمرات واملبهامت واألعالم وما ُع ِّرف
جاء ّ

باإلضافة.. ،واملعرفة عند النحاة هي ما يقابل النكرة ،وبالتايل فهام ال يتقابالن وال يلتقيان يف كلمة
واحدة البتّة ،وما إن ّ
حيل أحدمها حتّى ينتفي اآلخر».

26- Gross Gaston (2003) : « Les dictionnaires de prédicats » . P :10 .« Un des
points les plus difficiles à analyser dans les constructions à verbes supports
est constitué par la détermination des substantifs prédicatifs, car elle relève
de plusieurs paramètres imbriqués : ces déterminants sont fonction à la fois
du prédicat nominal et du verbe support ».
27- Gross Gaston. (2004c) : « Pour un Bescherelle des prédicats nominaux »,
p : 347. « La première arborescence est celle qui sépare les prédicats nominaux
en actions, états et événements, à quoi correspondent respectivement des
supports très généraux comme faire, avoir et avoir lieu ».

«أول تشجري هو الذي يفصل املسانيد االسم ّية إىل أعامل وأحوال وأحداث ،والتي تطابق عىل
ّ

التوايل نواقل عا ّمة جدّ ا مثل قام ،يملك ،حدث».

28- Anna Czekaj, Beata Śmigielska (2009) : « Autour de la notion de

prédicat », p : 11. « Grâce aux supports appropriés, il est possible d’envisager la
formation d’un certain nombre de classes d’objets de prédicats nominaux ».
29- Gross Gaston, Prandi Michèle. (2004 a) : La finalité. Fondements
conceptuels et genèse linguistique, p : 138. «Donner est approprié à la classe
des <coups> ; éprouver ou ressentir à celle des <sentiments> ; porter à celle
des <aides> ; exercer à celle des <pressions> ».
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30- Blanco Xavier, Buvet Pierre-André. (1999) : « À propos de la traduction
automatique des déterminants de l›espagnol et du français », p : 533. « Les
classes de prédicats nominaux peuvent être également définies par des
verbes supports appropriés. Ainsi, commettre et perpétrer sont des supports
caractéristiques de la classe des <crimes et délits> ».

.58: ص، األفعال الناقلة يف العربية املعارصة: الورهاين بشري-31

.60: ص، املرجع السابق-32

33- Hameed Omar (2004) : Expressions figées en français et en arabe:
étude linguistique comparée, p : 74.

.199 : ص، تعريب صالح الكشو، يف النحو التحوييل: موريس، جروس- 34

.201 : ص، املرجع السابق- 35

.126: ص،» «متط ّلبات املعاجلة اآلل ّية للجمل الفعل ّية املتك ّلسة: اللحياين عامد- 36
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العدد 2

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

المراجع:
العربية:
أ.باللغة
ّ

 -إبراهيم (عمرو حلمي)« :دور الركيزة (أو الدعامة) يف تشكيل املعنى» ضمن املعنى

األول،
وتشكّله ،أعامل الندوة امللتئمة بكل ّية اآلداب منّوبة يف18-17و 19نوفمرب  ،1999اجلزء ّ
تنسيق املنصف عاشور ،منشورات كل ّية اآلداب منّوبة ،تونس.2003 ،

 -اللحياين (عامد)« :متط ّلبات املعاجلة اآلل ّية للجمل الفعل ّية املتك ّلسة» ،جم ّلة بحوث جامع ّية،

جمّلة حمكّمة تصدرها ّ
كل  6أشهر ك ّلية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس ،ص ص،137-124:

تونس.2012 ،

 -الورهاين (بشري) :األفعال الناقلة يف العربية املعارصة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم

اإلنسان ّية بسوسة ،تونس.2008 ،

يب ،الطبعة األوىل ،نرش وتوزيع
 عبد الواحد (عبد احلميد) :الكلمة يف الرتاثاللساين العر ّ
ّ

مكتبة عالء الدين ،صفاقس ،تونس.2004 ،

 -جروص (جاسطون) :التعابري املتك ّلسة :األسامء املركّبة وعبارات أخرى ،تعريب صالح

املاجري وبشري الورهاين ،الطبعة األوىل ،مركز الدراسات والبحوث االقتصاد ّية واالجتامع ّية،

تونس.2008 ،

التحوييل ،ترمجة ألربعة أبحاث يف املنهج ّية التحويل ّية ،تعريب
 جروص (موريس) :يف النّحوّ

املؤسسة الوطن ّية للرتمجة والتحقيق والدراسات ،بيت احلكمة ،تونس.1989 ،
صالح الكشوّ ،

األجنبية:
ب .باللغة
ّ

- Anna Czekaj, Beata Śmigielska. (2009) : « Autour de la notion de prédicat ».
Neophilologica, 21. Université de Silésie, Katowice, Pologne, pp.7-17.
- Blanco Xavier, Buvet Pierre-André. (1999): « À propos de la traduction
automatique des déterminants de l›espagnol et du français ». META, 44-4,
Presses de l’Université de Montréal, pp. 525-545.

- Giry-Schneider Jacqueline. (1978) : Les nominalisations en français.
Librairie Droz, Genève.
- Giry-Schneider Jacqueline. (1987) : Les prédicats nominaux en français.

199
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

6- ����� ������� ��������.indd 199

Les phrases simples à verbes support. Librairie Droz, Genève.
- Grezka Aude. (2009) : La polysémie des verbes de perception visuelle. Le
Harmattan, Paris.
- Gross Gaston. (1994) : « Classes d’objets et traitement de la synonymie ».
Supports, Opérateurs , Durées, Amr Helmy Ibrahim (éds.), Annales littéraires
de l’Université de Besançon, 516, Les Belles Lettres, Paris, pp : 93-102.
- Gross Gaston. (2003) : « Les dictionnaires de prédicats ». http://www.ldi.
un-ivparis13.fr/download/rapport-activite/2.1pr›dicats-Gross3.htm.
- Gross Gaston, Prandi Michele. (2004 a) : La finalité. Fondements
conceptuels et genèse linguistique. De Boeck & Larcier. Edition Duculot,
Bruxelles.
- Gross Gaston. (2004b) : « Réflexions sur le traitement automatique des
langues ». Actes de JADT, 2004- 1, pp. 545-556.
- Gross Gaston. (2004c) : « Pour un Bescherelle des prédicats nominaux ».
Lingvisticae Investigationes, 27-2, John Benjamins, Amsterdam, pp. 343-358.
- Gross Gaston. (1996) : « Prédicats nominaux et compatibilité
aspectuelle ». Langages, 121, Larousse, Paris, pp. 54-72.
- Gross Gaston. (2006): « Causalité empirique et causes linguistiques ».
Grammatica, Hommage à Michael Herslund, Peter Lang, Berne, pp. 115-122.
- Gross Gaston. (2008): « Les classes d’objets ». Lalies, 28, Presses de l’école
normale supérieure, Paris, pp. 111-165.
- Gross Gaston. (2010) : « Sur la notion de contexte ». META, 55-1, Presses
de l’Université de Montréal, pp. 187-197.
- Gross Gaston. (2012) : Manuel d’analyse linguistique : Approche
sémantico-syntaxique du lexique. Presses Universitaires du Septentrion, Lille.
- Gross Maurice. (1995) : « Quelques considérations sur les marques
sémantiques d’un dictionnaire électronique ». Lexiques grammaires
comparés et traitements automatiques, Université du Québec à Montréal,
pp. 9-29.
- Hameed Omar (2004) : Expressions figées en français et en arabe: Etude
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2 العدد

نظرية أصناف األشياء
تصنيف األفعال واألسماء في
ّ

linguistiques comparée. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université
de Franche-Comté.
- Ibrahim Amr Helmy. (1998) :« Constructions figées et constructions
à

supports ».

Le

figement

lexical,

1ère

rencontres

linguistiques

Méditerranéennes, Tunis 17, 18, 19 septembre 1998, pp. 373-386.
- Mejri Salah. (2007) : « Le traitement automatique de l’arabe : traduction
et enseignement ». Tarjama. Quels fondements pour la didactique de la
traduction arabe?, Langues et cultures, Anckaert Philippe, El Qasem Fayza,
Walravens Jan, (éds), Céfal, Liège, pp. 57-66.
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مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية
معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة
أ.د .عز الدين المجدوب

حظيت النظرية املعجميةمعنى-نص للعاملني الروسيني إيغور ملشوك و
أ زولوفسكي ( )Zolkovskij & Igor Mel’čukبعناية الكثري من اجلامعات
ّ
أعامهلا،ولعل من
التريعتها،وقدخصصتلها مراكز بحث ،تتبنى مسلامهتا ،وتنرش

مههامرصد نظر ّية معنى – نص بجامعة مونريال بكندا (Observatoire de
أ ّ
 )linguistique Sens-Texteوقد أنجزت بناء عىل مسلامهتا قواعد نصية حموسبة

مهها اللسان الفرنيس واالنجليزي والرويس و اإلسباين.
من ألسنة عديدة ،أ ّ
أهم إضافات هذه النظر ّية للدراسة املعجم ّية
و ُيعدّ مفهوم الوظائف املعجم ّية من ّ
عىل الصعيد العاملي ،إذ إن هذا املفهوم مكّن من استقراء حوايل ستني عالقة نظام ّية
معجم ّية يف كا ّفة األلسنة البرش ّية قابلة للشكلنة الرياضية ،وفتح الباب لرد ّكل
املتالزمات املعجم ّية التي ال حتيط هبا قوانني النحو والرصف إىل مجلة من الثوابت
تصور
تصور القواميس ويف ّ
مكونا أساسيا يف ّ
املحصورة .وأصبحت هذه الوظائف ّ
مكونات املداخل املعجم ّية ،وفتحت الباب إلعادة النظر يف طرق تعليم األلسنة
ّ
بالرتكيز عىل العالقات النظام ّية يف املعجم.
ونحن نروم يف هذا البحث تقديم هذا املفهوم وتطبيقه عىل شواهد من
العربية ،والتأصيل له بالنظر يف ما يمكن أن يناظره يف الرتاث املعجمي العريب،
كام نطمح الستكشاف اآلفاق التي يفتحها يف تطوير تعليم العربية ألهلها أو
للناطقني بغريها.
أستاذ اللسانيات بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم،
وكلية اآلداب بسوسة ،تونس
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

وسيتناول البحث العناصر التالية:

املبادئ األساسية لنظرية
معنى-نص(.)1
ّ
التأصيل للظاهرة يف البحث اللغوي العريب.
مفهوم الوظائف املعجمية :إضافة نظر ّية معنى-نص.
آفاق اإلفادة منها يف تدريس األلسنة البرشية.

ّ ّية

نص:
 -1المبادئ األساسية لنظرية معنىّ -

قد ال يتسع املجال لعرض نظر ّية معنى نص()2؛ لذلك سنكتفي ببعض املعطيات
األساسية هلذه النظرية.
إن نظرية معنى -نص نظر ّية معجمية ،تعترب وصف املعجم وصفا رصحيا ،قابال
()3
اللساين .وهي تسعى لبناء منوالmodel
األسايس من البحث
للحوسبة اهلدف
ّ
ّ
رصيح للملكة اللغوية ،يشمل أربعة جماالت بحث ،أو منظومات هي :الداللة،
وتوزع عىل سبعة مستويات مرتاتبة من البحث
واإلعراب ،والرصف ،و الصوت،
ّ
اللغوي؛ ّ
ألن النظرية مت ّيز يف كل جمال من املجاالت ،باستثناء جمال الداللة ،بني
سطحي ،فيكون منواهلا الوصفي عىل الصورة التالية :
مستوى عميق ومستوى
ّ
-1املستوى األول هو مستوى التمثيل الداليل أو املعنى الذي يريد املتكلم إبالغه.
 -2مستوى التمثيل اإلعرايب العميق.
-3مستوى التمثيل اإلعرايب السطحي.
 -4املستوى الرصيف العميق.
 -5املستوى الرصيف السطحي.
 -6املستوى الفونولوجي العميق.
النص].
 -7املستوى الفونولوجي السطحي [وهو ما تسميه مستوى ّ
تصور هذه
وهي ال ختتلف عن كثري من النظريات املعارصة مثل التوليد ّية يف ّ
املستويات ،ولكنّها تفارقها يف النقاط الثالث التالية:

في تنظيم هذه المستويات

سمت نفسها
حيث تنطلق من املستوى الدال ّيل وختتم باملستوى الصويت ،ولذلك ّ
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معنى-نص ،ويعني مصطلح النص يف هذه النظرية السلسلة املنطوقة أو اللفظ وال
عالقة له بدراسة النصوص (.)4

في جانب الملكة اللغوية الذي توليه العناية في التنظير:

فقد اشتهرت بعض النظريات ببناء مسلامهتا بالعناية بتعلم اإلنسان للسان أو
بالرتكيز عىل شهادة املتك ّلم بالسليقة عىل نحو ّية بعض الرتاكيب أو حلنها لبناء
وصفها ،وقد اقرتح رومان جاكبسون بعض فرض ّياته باالعتامد عىل أمراض احلبسة.
( )5أما نظرية معنى نص فإهنا تويل ّ
أي متكلم بالسليقة عىل رشح
كل عنايتها لقدرة ّ
ّ
كل قول وتأويله بام يكافئه من األقوال .ويرتتّب عىل هذا االختيار منهج ّيا وعمل ّيا
أهنا حتاول بناء القواعد انطالقا من وجهة نظر التأليف ال التحليل ،أي :من وجهة
قدرة املتكلم عىل التعبري عن مقاصده ال عىل قدرة املتكلم عىل حتليل أو فهم مايقال
تصورها للمعجم
له وما يسمعه ويقرؤه ،وهلذا نتائج عملية ها ّمة عىل مستوى
ّ
وكيف ّية تدريس األلسنة.

في حجم المعطيات اللغوية التي تشملها وتفسرها:

من املعروف ّ
أهم مقاييس تقويم النظريات العلمية إذا تو ّفر فيها االتساق
أن من ّ
املنطقي والبساطة يف الصياغة باملعنى الريايض للكلمة ،هو قدرهتا عىل استيعاب أكرب
قدر من املعطيات اللغوية .وتتميز هذه النظر ّية عندنا بأهنا ّأول نظر ّية تشمل مستويات
الداللة واإلعراب والرصف واملعجم بمفهوم واحد يستوعبها ،ويقيم بينها صالت
غري مسبوقة ،وأهنا تقرتح عقلنة للمعجم بناء عىل قواعد النحو والرصف.
لقد طردت هذه النظرية قواعد التقعيد املألوفة يف النحو والرصف عىل املعجم
وجعلته بابا يطرد وينقاس ،وهو جوهر ما تسميه وظائف معجم ّية.

 - 2التأصيل للظاهرة في البحث اللغوي العربي
 :.1.2المتالزمات اللفظية عند القدماء

ال متثل الظواهر اللغو ّية التي يقنّنها منوال الوظائف املعجم ّية ظواهر جديدة
بل هي ظواهر انتبه اللغويون العرب القدامى إىل أمه ّيتها وعدّ وها جزءا من امللكة
اللغوية .لذلك اعتربوا خمالفتها حلنا ال خيتلف يف جوهره عن اخلطأ يف اإلعراب ،وهي
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

204

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً

� ���� ��. �� ���� �� �:

7- ����� ������� ��������.indd 204

العدد 2

مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

تشمل قيود املزاوجة املعجمية التي تستسيغها الذائقة اللغوية يف لسان ما وترفض
خمالفتها رغم تو ّفر معايري السالمة الرتكيبية والرصفية .ومن شواهد ذلك ما ورد يف
البيان والتبيني عن حلن اخلاصة ّ
أن خالد بن عبد اهلل القرسي غلط فقال*« :أطعموين
ماء» ،يقصد اسقوين ماء(ّ ،)6
وأن عبيد اهلل بن زياد قال*« :افتحوا سيوفكم» ،يقصد
ُس ّلوا سيوفكم (.)7
لقد عنيت مؤلفات فقه اللغة وبعض املعاجم هبذا اجلانب من امللكة اللغوية
العربية ،فضبطت قيود استعامل املفردات ،ود ّققت سياقات استعامهلا ،مثلام نلحظ
ذلك يف أساس البالغة للزخمرشي أو الفروق اللغو ّية أليب هالل العسكري ،ولك ّن
اللغويني العرب مل يقترصوا عىل ذلك بل و ّفقوا يف استقراء عالقات معجمية م ّطردة
روادا للوظائف املعجمية التي
ضمن احلقول الدالل ّية التي ُعنُوا هبا وكانوا بشكل ما ّ
نحن بصددها ،عىل األقل بالنسبة إىل وظيفة منترشة يف عا ّمة األلسنة البرشية يسميها
ملشوك وظيفة التقوية .Magn
سمى
ويعود الفضل يف احلدس هبذه الوظيفة إىل الثعالبي يف كتاب فقه اللغة ،وقد ّ
هذه العالقة املعجم ّية املطردة :بابا يف الشدّ ة والشديد ،وهي تشمل ماورد حتت عنوان
يرصح بذلك ،وهذه قائمة الوحدات
يف امللء واالمتالء وما ورد يف األلوان ،وإن مل ّ
املجسمة هلذه العالقة.
املعجمية
ّ

الشدة والشديد :
في
ّ

الرص :شدة الربد ،االهنالل :شدة صوب
«األوار :شدة احلر ،الوديقة :شدة احلرّ ،
املطر ،الغيهب :شدة سواد الليل ،اجلشع :شدة احلرص ،اخلفر :شدة احلياء ،السعار:
شدة اجلوع ،الصدى :شدة العطش ،املحك :شدة اللجاج ،اهلدّ  :شدة اهلدم ،القحل:
احلس:
شدة اليبس ،ومما حيتج منها يف القرآن :اهللع :شدة اجلزع ،اللدَ ُد :شدة اخلصومةّ ،
شدة القتل ،البث :شدة احلزن ،النصب :شدة التعب ،والندامة :شدة احلرسة»(.)8

في الملء واالمتالء :

فلك مشحون ،كأس دهاق ،واد زاخر ،بحر طام ،هنر طافح ،عني ّثرة ،طرف
مغرورق ،جفن مرتع ،عني َشكرى ،فؤاد مآلن ،كيس أعجر  ..وجملس غاص
بأهله(.)9
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األلوان مثل:

أسود حالك ،أبيض يقق ،أصفر فاقع ،أخرض نارض ،وأمحر قانئ»(.)10

 2.2المتالزمات اللفظية عند المحدثين

أما املحدثون ،فقد أولوا ظاهرة التالزم اللفظي عناية كبرية ،وإن اختلفت املصطلحات
سموها تصاحبا لفظيا ومتصاحبات لفظية ،وقد درسها
التي وضعوها لتسمية الظاهرة ،فقد ّ
بعضهم حتت عنوان التعابري االصطالحية ،ودرسها بعضهم اآلخر بعنوان ظاهرة التك ّلس
املعجمي أو العبارات املسكوكة ،وأ ّلفوا فيها بحوثا عديدة ،وعقدت فيها مؤمترات علمية
يف كثري من العواصم العربية ،وقد اشتدت احلاجة إىل دراسة الظاهرة املذكورة بسبب
احتياجات الرتمجة ،وظهر معجامن تلبية حلاجة الرتمجة لإلنجليزية ،مها معجم احلافظ
للمتصاحبات العربية  ،2004ومعجم دار العلم للمتالزمات اللفظية حلسن غزالة
توجه مراكز البحث العاملية حلوسبة املعجم
 .2007وازدادت أمهية هذه الظاهرة بسبب ّ
الذي أصبح قضية مسيطرة عىل البحث العلمي يف الثلث األخري من القرن  ،20بعد أن
أهم عقبات حوسبة املعجم.
تبينّ للباحثني أن املتالزمات اللفظ ّية إىل جانب اللبس مت ّثل ّ
احلرة
لقد درست املتالزمات اللفظ ّية من عدّ ة أوجه ،وخاصة لتمييز الرتاكيب ّ
أي قيد ،من املتتاليات اللغو ّية التي ختضع إىل
مكوناهتا إىل ّ
التي الخيضع استبدال ّ
قيود متزايدة تصل ببعضها إىل التك ّلس التا ّم ،مثلام هو شأن األمثال ،حيث يمتنع عىل
أي تغيري عىل املثل من قبيل «رجع بخ ّفي حنني» .
املتكلم إدخال ّ
أهم ما اهتدى
كام درست بنية املتالزمات الداخل ّية و أشكاهلا النحوية ،وكان من ّ
إليه الباحثون ّ
أن العالقة بني املتالزمات اللفظية عالقة هرم ّية تقوم عىل التبع ّية ،وأن
الغالب يف املتالزمات أن تشتمل عىل كلمة مفتاح حتمل مضموهنا الداليل وتتحكّم
يف اختيار الكلمة الثانية التي تصحبها .وإذا عدنا إىل شواهد الثعالبي قلنا ّ
إن الكلمة
املفتاح يف «فلك مشحون » ،هي فلك ،وإن الكلمة املفتاح يف «كأس دهاق» هي كأس،
وإن الكلمة املفتاح يف «واد زاخر» هي واد ،وإن الكلمة املفتاح يف «بحر طام» هي بحر.
وإذا أخذنا شواهد فعلية ،قلنا إن الكلمة املفتاح يف «حرس رأسه» هي رأس ،ويف
« أقام الصالة » هيصالة ،وإن الكلمة املفتاح يف «اقرتف ذنبا» هي ذنب ،وإن الكلمة
املفتاح يف «أتى إثام » هي إثم ..الخ .
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وقد أشبع اللسانيون الفرنسيون هذه الظاهرة بحثا حتت عنوان احلمول املالبسة
 Prédicat appropriéيف نطاق منوال أصناف األشياء classes d’objets
لقاستون قروس( ،)11و أسهموا يف بلورة مفهوم الفعل العامد ،Verbe support
ويقصد به ما يسمى يف النحو الفرنيس واألورويب بالفعل املساعد أو ما يسمى أيضا
باألفعال اخلفيفة أو األفعال غري املشبعة  ،)12(unsaturatedأما بالعربية فيناظر هذا
املفهوم الفعل الناقص ،وبصفة عامة األفعال التي ال تستغني بمنصوهبا عن مرفوعها
ما عدا أفعال الظ ّن.
و إذا عدنا إىل الشواهد السابقة قلنا إن فعل « أقام » هو فعل عامد يف التعبري «أقام
الصالة»،وإن « آتى» فعل عامد يف التعبري «آتى الزكاة » ،وإن فعل «قعد» هو فعل عامد
يف اآلية (ال جتعل مع اهلل إهلا آخر فتقعد مذموما خمذوال) (اآلية  22سورة اإلرساء)
حيث جاءت (قعد) هنا بمعنى صار(.)13
وتقترص مهمة هذا الصنف من األفعال( )14عىل محل زمان احلدث أو مظهره من
رشوع أو استمرار أو انتهاء ،وتكمن أمه ّية مفهوم الفعل العامد يف كونه د ّقق مفهوم
الكلمة املفتاح ،وأعطى اسام للكلمة املصاحبة هلا يف الرتاكيب الفعلية وحدّ د منزلتها
بالنسبة إليها ،وبذلك اتضحت البنية الداللية اهلرمية للمتالزمات اللفظيةيف الرتاكيب
الفعل ّية وب ّينت ّ
أن الفعل مع ّلق دالل ّيا عىل منصوبه رغم كونه عامال نحو ّيا فيه.
 - 3مفهوم الوظائف المعجمية :إضافة نظرية معنى-نص

أول نظر ّية تكتشف اطراد بعض العالقات
مل تكن نظرية معنى-نص ّ
مكونات
لكن إضافتها يف كوهنا أدرجتها ضمن
املعجم ّية عىل نحو ما ب ّينا،
ّ
ّ
البطاقة املعجمية الكون ّية التي اقرتحتها ضمن ما تسميه املعجم املثايل الذي
تقرتحه لوصف األلسنة البرش ّية ،وقد سمته قاموس الرشح والتأليفية( ،)15وهو
العام للبنية اللغو ّية الذي أملحنا إليه سابقا ،وقد سمت
التصور
مبني عىل
ّ
ّ
ّ
تصور ّ
النظر ّية قاموسها قاموس الرشح اعتبارا لرتكيز واضعيها عىل ملكة الرشح
والتأويل عند املتكلم ،واختارت صفة التأليفية ألنهّ ا أحلقت وصف املتالزمات
مكونات
مكونا أساس ّيا من
والرتكيبي وجعلته
الرصيف
اللفظ ّية بالوصف
ّ
ّ
ّ
ّ
وصف املداخل املعجمية.
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 1.3مبادئها المنهجية

النظريات التي تعتمد الحوسبة أصال منهجيا في
عامة
توافق هذه
ّ
ّ
النظرية ّ
تسليمها بالمبدأين المنهجيين التاليين:

أن احلقل الداليل هو الوحدة الكربى للبحث املعجمي وجمال بحثه.
 ّأن الوحدة الصغرى للبحث املعجمي هي ال َع ْجمة أي كل معنى أو استعامل
 ّمستقل من معاين املدخل املعجمي(. )16

وإذا انطلقنا من استعماالت « ضرب» في القاموس المفهرس أللفاظ القرآن
معجمية مستق ّلة،
إن ضرب تشتمل على األقل على خمس وحدات
الكريم ،قلنا ّ
ّ
النظرية ،وسنستعرضها مصحوبة باالستعمال
أو خمس َع ْجمات بمصطلح هذه
ّ
يوضحها:
القرآني الذي ّ

العجمة :1معناها أحدث أملا ( فكيف إذا توفتهم املالئكة يرضبون وجوههم
وأدبارهم) (اآلية  27سورة حممد رقم .)47
العجمة :2معناها سعى (وإذا رضبتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقرصوا
من الصالة) (اآلية  101سورة النساء رقم .)4
العجمة  : 3معناها سرت( :وليرضبن بخمرهن عىل جيوهبن) (اآلية  31سورة النور
رقم .)24
العجمة  :4معناها ّ
ذل كثريا( :ورضبت عليهم الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من
اهلل) (اآلية  61سورة البقرة رقم .)17()2
العجمة :5معناها قريب من معنى نصح وأقنع ووعظ (أمل تر كيف رضب اهلل
مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة) (اآلية  24سورة إبراهيم سورة رقم .)14

أن هذه استعماالت تنتمي مبدئيا إلى خمسة
وينبني على هاتين المسلمتين ّ
داللية مختلفة ،يمكن أن نطلق عليها التسميات المؤقتة التالية في انتظار
حقول
ّ
تعمقا واستقصاء:
بحث أكثر ّ

العجمة  :1عمل مؤمل للغري :ويشمل وحدات من قبيل لكَم ،وركل ،وصفع،
وجلد ،وأهانّ ،
وعذب.
العجمة  :2حترك لطلب نفع :سافر ،وباع ،واشرتى ،واصطاد ،وحرث ،وزرع.
العجمة  :3سرت ويشمل وحدات من قبيل غطى ،وأخفى ،وأضدادها :كشف،
وأظهر ،وجلىّ  ،وأسفر.
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العجمةّ :4
ذل كثريا ،ومن مرادفاهتا هان ،فقد كرامته ،أهني؛ وقد تدخل يف حقل
األحاسيس.
العجمة  :5ومعناها التقريبي نصح ،وأقنع ،ووعظ ،بحكم الرتادف اجلزئي
بينها .وتدخل يف حقل أفعال القول.
يزود الباحث ّ
كل استعامل من
بعد تبويب ّأويل لالستعامالت اللغويةّ ،
وينزله ضمن احلقل املعجمي الذي ينتمي
االستعامالت املذكورة برقم معجمي ّ
وتوضح عالقات االئتالف
وخيصه ببطاقة وصفية مفردة له ،حتدد هو ّيته،
إليه،
ّ
ّ
واالختالف التي يعقدها مع عامة الوحدات املنتمية معه إىل احلقل نفسه .ويف هذا
اإلطار ،تتنزل فائدة الوظائف املعجمية التي تضبط أنواع هذه العالقات القياسية
التي تعقدها أي وحدة معجمية يف أي لسان مع متعلقاهتا.

المكونات التالية :وهي مرتبة حسب
وتشتمل بطاقة الوصف المعجمي على
ّ
المكون اإلعرابي،
الداللي ،ثم
بالمكون
تصور النظرية للمنوال اللغوي .لذلك تبدأ
ّ
ّ
ّ
ّ
المكون الصوتي؛ وسوف نغفل المستوى الصوتي ،ونلحق
ثم
الصرفي،
ن
المكو
ثم
ّ
ّ
تتكون البطاقة من ثالثة
التركيبي اختصارا بحيث
المستوى الصرفي بالمستوى
ّ
ّ
أساسية هي:
مكونات
ّ

الداليل :وفيه تعريف دال ّيل اعتامدا عىل مفهوم املحمول واملوضوعات.
املستوى
ّ
الرصيف :ويضبط اخلصائص الرتكيب ّية والرصف ّية للوحدة املعجم ّية
املستوى اإلعرايب
ّ
من حيث العمل والبناء واإلعراب ،ومن حيث احلروف التي تتعدّ ى هبا إن كانت فعال.
التأليف ّية املعجم ّية :وهي تضبط العالقات املعجم ّية املطردة التي تفرتضها
النظر ّية ،وقد قدّ منا منها عالقتني مها عالقة الشدّ ة التي استقرأها الثعالبي ،وعالقة
الفعل العامد التي أضافتها اللسانيات الفرنسية (.)verbe support
وال يتسع املجال لعرض دقيق لكل الوظائف املعجم ّية ،لذلك سنقدم جذورها
املهتم عىل جتاوز صعوبة
املعرفية ،وأسسها االختبار ّية ،وأهم ّأقسامها بام يعني القارئ
ّ
النصوص األصل ّية للنظر ّية ،ثم نعرض تطبيقا عىل العجمة 1من املدخل « رضب»1
يف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم.
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.2.3جذورها المعرفية

أساسيين هما:
المعجمية معينها من رافدين
تستقي أغلب هذه الوظائف
ّ
ّ

أ) العالقات املعجم ّية والدالل ّية املعهودة يف املعجم وهي :الرتادف والتضاد
والعكس واملجاز ،وقد ُدققت عالقتا الرتادف والتضا ّد بتصنيفات فرع ّية مثل
وجمرد التقاطع.
الرتادف التام و الرتادف اجلزئي ّ
ب) واملقوالت الرصف ّيةوالنحو ّية.
وتشبه كثري من هذه الوظائف املفاهيم الرصفية والنحوية املألوفة يف اللسان
العريب .و إذا عدنا إىل الوظيفتني املعجميتني اآلنفتي الذكر ،ومها الشدّ ة وأفعال
العامد ،ومها أوىل وظيفتني اكتشفهام مالشوك ،الحظنا أن مفهوم الشدّ ة ال يبعد عن
مفهوم املبالغة يف الرصف ،وعن مفهوم التأكيد يف النحو ،غري ّ
أن هذه النظرية سمته
تقوية  .Magnأما مفهوم أفعال العامد ،فال يكاد خيتلف عن مفهوم األفعال الناقصة.
وتتأكد صحة هذه املقارنة إذا جتاوزنا العرف املدريس الذي ساد فيه أن األفعال
الناقصة حمصورة يف عدد قليل من الوحدات ،واعتمدنا رأي كبار النحاة ،بداية
()18
ريض الدين االسرتآباذي ،الذين يرون أهنا غري حمصورة.
بسيبويه ووصوال إىل
ّ
وهذايعني أن قسام ها ّما من النحاة العرب حدس هبذه العالقة املعجم ّية املطردة.
أما بق ّية الوظائف ،فيشبه عدد ها ّم منها املفاهيم الرصف ّية ،مثل :اسم الفاعل،
واسم املفعول ،واسم املكان ،واسم الزمان ،وأفعل التفضيل ،وصيغة املبالغة،
املرة ،واسم اجلنس؛ أو يذكّر بمفاهيم نحو ّية مثل:
والتصغري ،واسم اهليئة ،واسم ّ
احلال ّية ،والنعت ّية ،والظرف ّية ،والتعدية ،والبناء للمفعول ،واألفعال الناقصة ،أو أفعال
الرشوع واملقاربة.

لكن ال يغيب ع ّنا أن قسما آخر من هذه الوظائف ال عالقة له بالمقوالت الموسومة
صرفيا أو نحويا في العربية ،ونم ّثل لذلك بالوظائف الخمس التالية:

الوظيفة  :19املمكن ،وهي وظيفة معجمية مطردة يف اللسان الفرنيس وموسومة
رصفيا يف عبارات من قبيل قابل لالشتعال  inflammableأو قابل للرشب
 buvableو قابل للقراءة .lisible
الوظيفة رقم :29الوسيلة ،وهي وظيفة معجمية مطردة يف اللسان املجري
وتوسم بالحقة رصفية  ،bicikliوتلحق ّأول الكلمة :فتقول  velأي «دراجة»،
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

وتقول  bicikli+velأي «عىل الدراجة».
وختص
الوظيفة  :41وتندرج ضمن الوظائف املرحلية (بداية ،هناية ،استمرار)،
ّ
األفعال الدالة عىل إمتام احلدث ،وهي متح ّققة يف اللسان املجري بسابقة رصفية تلحق ّأول
()20
أتم األكل.
أتم  .فتقول  =Enniأكل ; و ّ =meg+enni
الكلمة هي  :megومعناها ّ
الوظيفة  :54ومعناها العام اإلفراط ،ونجدها موسومة يف الفرنسية بالسابقة
ّ
،sur
وتدل عىل ذلك املقابلة بني الفعلني  chargerأي شحن محولة ،والفعل
 surchargerومعناه شحن محولة تزيد عىل طاقة وسيلة النقل؛
الوظيفة رقم  :13ومعناها العام الزعيم ،ونجدها موسومة يف لسان االسربانتو
بالالحقة إسرتو  estroوالشاهد فيها =urbo :مدينة; شيخ املدينة أو رئيس بلديتها
()21
.urb+estro
وهذا يدعو للتساؤل عن وجاهة تسليم النظر ّية بكون ّية هذه الوظائف واطرادها
يف عا ّمة األلسنة.
()19

 3.3.االشتقاق الداللي:

مظان عديدة عىل ّ
ّ
األسايس
أن املقياس
ألح املنتسبون إىل هذه النظرية يف
لقد ّ
ّ
للقول بوظيفة معجم ّية ما هو مردود ّيتها املعجمية العالية( )22أي حضورها يف
سموا العالقات
حقول داللية متعددة ،وشموهلا وحدات معجمية كثرية .و ّ
التي تعقدها هذه الوظائف املعجم ّية مع العجامت التي تنطبق عليها اشتقاقا
دالليا ،ونقدم يف اجلدول التايل أمثلة من االشتقاق اللفظي واالشتقاق الداليل:
جدول االشتقاق اللفظي والداللي في العربية
فعل

اسم الفاعل

اسم اآللة

تعليق

حرث

حارث

حمراث

اشتقاق لفظي

شنق

شانق

مشنقة

اشتقاق لفظي

صعد

صاعد

مصعد

اشتقاق لفظي
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كتب

كاتب

قلم

اشتقاق داليل

حفر

حافر

فأس

اشتقاق داليل

سافر

مسافر

ناقة – سيارة طائرة
-دراجة

اشتقاق داليل

قطع

جزار  -السياف -
اجلالد

موسى  -سكني
سيف -منشار

اشتقاق داليل

الرصيف واالشتقاق الدال ّيل حتت عنوان واحد ،بل
وهم بذلك جيمعون االشتقاق
ّ
األول  .ومن فوائد هذا املفهوم
جيعلون االشتقاق
خاصة من االشتقاق ّ
الرصيف حالة ّ
ّ
فيام نرى اجلمع بني العالقات الدالل ّية ،مثل الرتادف والتضا ّد ،واملفاهيم الرصف ّية
والنحو ّية يف باب واحد ،وجتاوز اخلصوص ّيات اللفظ ّية لأللسنة وتوجيه العناية ملا
هو مشرتك بينها .ولع ّلهم حرصوا يف ّأول تقديمهم لالشتقاق الدال ّيل عىل متييزه
الرصيف .غري أن البحوث األخرية ضمن هذا اإلطار النظري عدّ لت
من االشتقاق
ّ
وأقرت بقيمة األبنية الرصف ّية يف عا ّمة األلسنة البرشية يف اإلرشاد
من هذا املوقف ّ
إىل الوظائف املعجم ّية
اخلاصة بلسان حمدّ د أو الوظائف املعجم ّية الكون ّية )23(.وقد
ّ
طردت الباب بالنسبة إىل األلسنة التي ليس هلا نظام رصيف ،مثل الصين ّية ،عن طريق
القول باالشتقاق الداليل وجعله أصال يف تعيني الوظائف ،بحيث أصبح االشتقاق
املعهود فرعا .وثمرة هذا القول أن اسم الفاعل واسم املفعول واسم اآللة ونحوه
يصبح وظيفة معجمية مطردة يف مجيع األلسنة البرشية سواء حتقق اطراد يف جدول
املعني أو مل يتحقق.
ترصيفي يف ذلك اللسان
ّ

 4.3أقسام الوظائف المعجمية

معنى-نص الوظائف المعجمية حسب منزلتها إلى
يقسم الباحثون في نظرية
ّ
قسمين كبيرين ،هما:

الوظائف املعيارية ،وهي التي نحن بصدد عرضها ،وتفرتض النظرية أهنا
صاحلة جلميع األلسنة ،وأهنا كل ّيات لغوية تضاهي أقسام الكلم أو التمييز بني النواة
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

واملحورات
اإلسنادية واملفاعيل ،أو التمييز بني االسم والفعل ،أو التمييز بني املفاعيل
ّ
( ،)modifierوتعدّ وظيفة التقوية والفعل العامد نموذجني من هذه الوظائف الكل ّية.
الوظائف غري املعيارية التي قد ت ّطرد جزئيا يف لسان ما ،لكنّها تفتقد الشمول
واالطراد الذي هييئها لوصف عامة األلسنة مثل :وظيفة الصغر التي اقرتحها
الثعالبي يف الشواهد التالية« :احلىص :صغار احلجارة ،والفسيل :صغار الشجر،
األشاء :صغار النخل ،الفرش :صغار اإلبل»( ،)24ورغم كون هذه الوظيفة متحققة
يف الفرنسية يف كلمة ( = Arbusteالشجرة الصغرية) ،و ( =Chiotالكلب
الصغري) ،و ( =Louveteauصغري الذئاب) ،ومتحققة يف االنجليزية يف = Cub
(اجلرو)( =Palm shoot ،الفسيلة) ،و ( =Pebbleاحلىص) ،فإهنم مل ينزلوها
ضمن الوظائف الكون ّية رغم علمهم هبذه الظواهر.
ثم يم ّيزون بني الوظائف البسيطة والوظائف املع ّقدة أو املركّبة ،وتطلق الوظيفة
ّ
خاص هبا.
مستقل
البسيطة عىل العالقة املعجم ّية التي تتحقق يف لفظ
ّ
ولئن كان هذا شأن غالب العالقات املعجم ّية ،فإن املشتغل عىل الوقائع اللغوية
يدرك أن االستعامل اللغوي يف كافة املستويات صوتا ورصفا وإعرابا خيالف أحيانا
البنية النظرية التي يفرتضها الباحث ،وقد يعرض أن يسترت الضمري وتتخلف بنيته
الصوتية ،وقد يكون املقول من جهة اللفظ مفردا ،وهو من جهة التقدير مركّب؛
املعجمي ،فقد تتخذ الوحدة املعجم ّية شكال
وكذلك الشأن بالنسبة إىل التحليل
ّ
حتليل ّيا بحيث تكون من جهة اللفظ مركّبة ،وهي من جهة التحليل عجمة واحدة،
مثلام هو شأن التعابري املعجمية أو األمثال؛ وقد يكون اللفظ مفردا وهو من جهة
التحليل املعجمي مركّب ،مثلام رأينا يف شواهد الثعالبي؛ فاألُوار لفظ واحد،
ومن جهة التحليل مركب من العطش ونعت الشديد؛ وكذلك شأن الوظائف
املعجمية ،فقد جتتمع وظيفتان معجم ّيتان يف لفظ واحد ومتتزجان يف اللفظ وال
يفصل بينهام إال يف الذهن بالتحليل والتقدير ،وكثريا ما متتزج وظيفة التقوية مع
الفعل العامد يف نحو قولك« :رضب إليه أكباد اإلبل».
وختص النظرية الوظائف املمتزجة برمز خاص  .//أ ّما الوظائف املع ّقدة أو
ّ
كوكبة العالقات املعجمية ،فتشمل تعابري معجمية امتزجت فيها أكثر من وظيفتني
معجميتني .وتوجد وظائف معجمية يغلب عليها أن ترد ممتزجة بغريها ،مثل
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احلمى » التي اجتمعت
الوظيفة  23-22املفيدة للزيادة أو النقصان ،مثل «اشتدت ّ
فيها وظيفة التقوية واملقارنة املفيدة للزيادة.

 5.3الوظائف المعيارية

يبلغ عدد هذه الوظائف مبدئيا حوايل  56عالقة ،وقد صنفت اعتامدا عىل مبدأين
متضامنني ،أوهلام :تقسيم دي سوسري للعالقات اللغوية إىل عالقات سياقية ،وأخرى
جدولية .وثانيهام :تقسيم لويس تانيار  Louis Tesnièreالكلم إىل أربعة أقسام ،هي
االسم والفعل والصفة والرديف ( ،)adverbوال نظري له يف العرب ّية بل تعبـّر العربية
عنه بالظرف أو احلال.

 1.5.3العالقات الجدولية

يشتمل هذا المحور على  20وظيفة تو ّزع كما يلي:

منها  7وظائف دالل ّية ،أساسها الرتادف والتضا ّد والعكس واملجاز ،ثم مشتقات
تركيبة قائمة عىل مفهوم النقل عند اللساين الفرنيس لويس تانيار (،)translation
ويقصد به التأويل الذي يسمح لك بنقل( )25تعبري فعيل إىل مقولة االسم ،ونقل تعبري
اسمي إىل مقولة الفعل ،ونقل االسم إىل صفة ،ونقل الفعل أو الصفة إىل قسم الكالم
املعروف يف األلسنة األوروبية برديف الفعل ( ،)adverbوهو معنى تؤديه العربية
باحلال تارة وبالظرف تارة أخرى ،وهذه شواهده:
 قدم حمارضته خالل ساعة واحدة = دام تقديمه ملحارضته ساعة واحدة. صىل زيد = كان من زيد صالة يف الزمان املايض /حصلت صالة. إن طيبة قلبه تيرس التعامل معه = إن قلبه طيب مما ييرس التعامل معه. كان تسليم الربيد رسيعا = سلم الربيد برسعة = أرسع بتسليم الربيد.وعىل هذا األساس ،يمكن اعتبار حتويل اجلمل االسم ّية إىل مجل فعل ّية والعكس،
احلريف إىل مصدر ،نامذج مما يقصده
وباب البناء بالذي ،وحتويل املركب باملوصول
ّ
الرتكيبي ،مقتدين يف ذلك بلوسيان تانيار.
أصحاب هذه النظر ّية باالشتقاق الدال ّيل
ّ
ويمثل القول هبذه الوظائف مظهرا من مظاهر عناية هذه النظر ّية بملكة الرشح
والتأويل عند املتكلم.
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مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

 .2.5.3العالقات السياقية
من وظيفة  21إلى  : 27وظائف وصفية نعتية
من وظيفة  28إلى  31وظائف تهم الرديف ()adverb

ثم تليها مجلة من الوظائف الفعلية هي عبارة عن تصنيف داليل لالفعال ،وهي:
أفعال الكينونة  ،32و أفعال العامد  ،35-33واألفعال املرحلية ،41-39
وأفعال اجلعل  ،44-42وأفعال االشتامل  ،45وأفعال التجيل  ،46وأفعال اإلعداد
 ،47وأفعال املقاربة  ،48وأفعال الرتدي  ،49و أفعال األصوات  ،50وفعل األمر
 ،51وفعل نتيجة  ،52وأخريا وظيفة عرس االشتغال  ،53واإلفراط  ،54والتو ّقف
 ،55واألعراض . 56

 .6.3بطاقةالعجمة ضرب: 1

نلفت النظر إىل أننا سنحافظ عىل أرقام الوظائف املعجمية مثلام هي معروضة
يف مراجع النظر ّية ،ونن ّبه إىل أنه ليس من املمكن أن تتحقق ّ
كل الوظائف يف وحدة
معجم ّية واحدة ،لذلك سنذكر الوظائف املعجم ّية املتحققة مع العحمة «رضب»؛
أما الوظائف املعجم ّية األخرى التي ال شاهد فيها ،فنمثل هلا يف حدود ما تسمح به
حدود العمل بوحدات معجمية أخرى.

.1.6.3الحقل المعجمي  :ألحق أذى
.2.6.3التعريف الداللي:

رضب حممول داليل يتكون من مشاركني دالليني أو موضوعني وثالثة مشاركني
اختياريني ،وهي :آلة الرضب وسببه وكيفيته ومكان الرضب من اجلسم ,تعريفه :صدم
عاقل حيوانا أو إنسانا بجارجة أو آلة إلحداث أمل له يف جسمه بكيفية معينة ولسبب ما.
التعريف اإلعرايب :فعل متعدّ ملفعول واحد بدون حرف جر .
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 .3.6.3التأليفية المعجمية:
 .1.3.6.3الوظائف الجدولية:

 -1الرتادف
املرادف التام=ال يوجد
املرادف األخص  ،لكم ،ركل ،صفع ،لكز ،جلد ،وجأ ،طعن ،رفس ،عفس،
شج ،دمغ.
شبه املرادف :صدم ،جرح ،أهان ،اعتدى ،ملس ،ر ّبت .
 -2معكوس (رضب)= ال يوجد معكوس معجمي لرضب مثل الزوج املعجمي
«اشرتى» الذي يمثل معكوس «باع» ،لكن حتقق هذه الوظيفة بالبناء للمفعول يف
التعبري« :ضرُ ب.من ِق َبل زيد.»..
 -3ضد(رضب)= ال يوجد ضدّ حقيقي لرضب من نحو بنى هدم ،ولكن نجد
شبه الضدّ مثل ر ّبت عىل كتفه ،داعب ،الطف.
 -4نقيض (رضب)= وهو تعبري معجمي شائع دخل يف املتالزمات اللفظية،
وقد يكون ممتزجا مع وظائف معجمية أخرى مثل املجاز أو التقوية ،ويمكن أن نعدّ
قسام مما استقرأه القدماء حتت اسم اإلتباع واملزاوجة ضمن هذه الوظيفة ،مثل :رجل
الغب ساغب أي جائع ّ
كال( ،)26ورجل شحيح نحيح( ،)27وال أفلح وال أنجح(،)28
وتفرقوا شذر مذر ،أو رجعوا زرافات ووحدانا ،وتتحقق هذه الوظيفة مع رضب يف
أوسعه سبا ورضبا ،وأوسعه شتام ورضبا.
 -5إتباع :هي ما يتبع العجمة من وصف أو رديف يف شكل تعابري جاهزة أو
شبه جاهزة؛
ربح
إتباع (رضب)= رضب م ّ
 -6جنس = إهانة
 -7جماز (رضبه)= قتله رضبا ،أشبعه رضبا ،سقاه رضبا ،أوسعه رضبا.
 -8مشتقات إعرابية :الذي رضب ،من رضب  ،أن يرضب.
 -9مشتقات داللية اسمية دالة عىل املشاركني الدالليني (:)actant
املشارك(رضب)= ضارب ،املشارك = 2مرضوب ،أثر الرضب = جرح ،مكان
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

مفهوم الوظيفة المعجمية في نظرية معنى نص و أثرها في تعليم األلسنة

الرضب من اجلسم = اليد ،القفا ،الظهر ،الوجه ،الدّ ُبر.
 -10مشتقات داللية اسمية ظرفية حالية
اسم [اآللة] (رضب)= بجارحة من اجلوارح ،بسوط ،بعصا ،بسكني ،بسيف،
بيده ،بحجر.
اسم [املكان] (رضب)= يمكن أن نعترب أماكن اجلسم حمققة هلذه الوظيفة بدليل
وجود التعبري «رضبه عىل قفاه» و«رضبه عىل يده» و «رضب عىل أيدهيم».
اسم [الكيفية] (رضب)= رضبا شديدا ،رضبا قاسيا ،بدون رمحة ،بدون شفقة،
ربحا ،رضبا مذال ،رضب غرائب اإلبل،
رضبا م ّ
اسم[العلة ] (رضب)= عقابا ،تأديبا ،ظلام ،دفاعا عن النفس ،زجرا.
 -11فرد
فرد (الرضب) = رضبة
 -12جمموع الرضب
ال جيمع مجعا قياسيا = يعبرّ عنه بأنواع الرضب ،ألوان ،أصناف.
 -13اسم الزعيم = رضبة الزب
 -14اسم الفريق = ال يوجد
 -15اسم البداية = ال يوجد لفظ يدل عىل ّأول الرضب من قبيل احترض بمعنى
بدأ يموت.
 -16اسم املركز= غري موجود من صنف يف لب القضية أو هو قطب الرحى يف
التجارة العاملية.
 -17اسم القمة = ال يوجد ،إذ ال نقول هو يف أوج الرضب أو يف وطيس الرضب،
لكن نقول يف أوج السعادة يف سورة الغضب ،وطيس احلرب.
الوظائف املعجمية الوصفية
 -18املشتق الداليل الفاعيل= غري موجود
 -19املشتق الداليل الوصفي املمكن = قابل للرضب = ال يوجد لفظ خاص برضب.
 -20مشتق داليل وصفي افرتايض يرجح أن يكون عىل صفة = غري موجود.

 .2.3.6.3الوظائف المعجمية السياقية

املقوي إشباع
ّ -21
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ربح ،رضب غرائب اإلبل ،بالغ القسوة ،وابل من الرضب ،أشبع رضبا،
رضب م ّ
حل ُمر؛
أوسع رضبا ،اهنال عليه رضبا ،رضب أوايب ا ُ
جتدر اإلشارة إىل أن فعل «رضب» يدخل يف تعابري معجمية تفيد التقوية
ملحموالت أخرى ووحدات معجمية ال تفيد معنى الرضب:
مثل :رضب إليه أكباد اإلبل ،فهو تعبري معجمي يفيد رسعة السري ،وكأننا قلنا
رسنا سريا شديد الرسعة؛ ورضب بذقنه األرض بمعنى خاف.
 = 23-22املقارنة [زيادة ونقصان] ال تتحقق هذه الوظيفة إال ممتزجة بوظائف
معجمية أخرى.
ربر.
 -24حمق = رضب مستحق ،استوجب الرضب ،رضب م ّ
 -25استحسان [حسن]
أ ّدبه ،عاقبه .
 -26استهجان
نكّل به ،قسا يف رضبهّ ،
عذبه.
 -27موجب= ال توجد

الوظائف الظرفية

 -28مشتقات داللية تشغل دور الرديف الذي يكون من املشاركني الدالليني
حمور مم ّيز للعجمة وليس هلا حتقق مع رضب ،وقد
للمحمول :وهو يف الغالب ّ
تلتبس هذه الوظيفة بالوظيفة رقم .18
 -29الوسيلة ،وسيلة رضب= يد ،عصا ،سوط ،سيف،
 -30املوقع
موقع [مكان] (رضب)= ال يوجد
موقع [زمان] (رضب)= اليوجد
 -31السببية:
سبب (رضب) = تأديبا له ،زجرا له ،عقابا له ،دفاعا عن نفسه.

الوظائف الفعلية

 -32أفعال الكينونة (رضب) = كان منه رضب ،حصل رضب؛
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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 -35-33أفعال العامد:
فعل عامد املفعولية (رضب) = أشبعه رضبا ،أوسعه رضبا ،سدد له رضبة؛
(رضب)=.عم الرضب ،حصل الرضب  ،ساد الرضب؛
فعل عامد فاعلية
ّ
 -41-39األفعال املرحلية[ :بداية  ،استمرار  ،هناية]
بدأ يرضب ،رشع يف الرضب ،طفق يرضب ،راح يرضب.
ّ
ظل يرضب ،واصل الرضب؛
الرضب،كف عن الرضب.
توقف عن
ّ
 -44-42األفعال اجلعلية (سببية ،تعطيل ،إباحة)
سببية (رضب) = جعله يرضبه ،محله عىل رضبه.
نجاه ،أسعفه ،شفع فيه ،محاه من الرضب؛
سببية تعطيل (رضب) = أنقذه من الرضبَّ ،
حرض عىل رضبه.
سببية إباحة (رضب) = أباح رضبهّ ،
 -48أفعال املقاربة:
مقاربة (رضب) = كاد يرضب.
 -49فعل الرتدي :ال تتحقق هذه العالقة املعجمية بالنسبة إىل رضب ،لكن
نجدها يف الصحة = تدهورت صحته.
 -50فعل الصوت املميز :ال توجد هذه الوظيفة لرضب ،لكن نجدها يف مثل:
ّ
وصل السيف؛
فرقع األصابع ،ونعق الغراب ،وزأر األسد ،ونبح الكلب،
 -51صيغة األمر ال نجدها يف رضب ،لكن نجدها يف :ترجل أو قف وبعض
أسامء األفعال.
 -52فعل النتيجة :ال ينطبق عىل رضب.
 -53العرس :ال يوجدتطبيق عىل رضب ،لكن نجده يف الشاهدين التاليني من
()29
الثعالبي :الوعورة يف اجلبل مثل الوعوثة يف الرمل
 -54اإلفراط :ال نجد حتققا هلذه الوظيفة مع رضب ،لكن نجدها يف تعابري من
قبيل طار عقله ،أو جحظت عيناه ،وقد خيتلف املعجميون يف إحلاق وحدة معجمية
بوظيفة اإلفراط أو الشدة.
 -55عبارة التوقف :ال يوجد حتقق مع رضب ،لكن نجدها يف عمي ،وأصابه
صمم ،وأفلس ،وأحمل ،وع ُقمِ ،
وعمه أي فقد بصريته وقدرته عىل التمييز.
 -56عبارة األعراض :ال تتحقق يف رضب ،لكن نمثل هلا بــ :اربد وجهه غضبا،
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رص بأسنانه غيظا.
امحر وجهها خفراّ ،
 -4آفاق اإلفادة منها في تدريس األلسنة البشرية
.1.4منطلقات جديدة لتدريس األلسنة

لقد فتحت هذه النظرية آفاقا نظرية مجددة في البحث اللغوي عامة أثمرت
منطلقات جديدة لتطوير تدريس األلسنة إذ هي:

جتاوزت الفصل احلاد الذي كان يقوم بني النحو بمفهومه العام الذي يشمل
الرصف واإلعراب من ناحية واملعجم من ناحية ثانية ،وجعلت املعجم ،الذي كان
يعتربه بعض اللسانيني إىل عهد قريب قائمة من الشواذ ،قطب الرحى يف البحث
مهمة للبحث اللساين.
أهم ّ
اللغوي ،وجعلت إنجاز قاموس علمي للسان ما ّ
لقد وضعت أغلب القواميس يف عامة احلضارات إلعانة السامع أو القارئ عىل
ُعول عىل
نص وتذليل صعوباته أو رشح غريبه ،وبقيت يف الغالب ت ّ
فهم قول أو ّ
تصور القاموس الذي تقرتحه نظرية
حدس املتكلم للتعبري عن مقاصده .ويتم ّيز ّ
معنى – نص بأنه يبني انطالقا من وجهة التأليف ،أي قدرة املتكلم عىل التعبري عن
مقاصده ،ومتدّ ه باملوارد املعجمية التي متكّنه من ذلك.
لقد كشفت عن جزء من امللكة املعجمية ووصفته وصفا رصحيا ووضعت له
املفاهيم اإلجرائية التي تعقله هبا؛ لذلك فإن شبكة املفاهيم التي عرضناها ال ّ
تقل
قيمة عن مفهوم الفونيم أو الصوتم ،أو مفهوم أقسام الكلم ،أو مفهوم النواة
اإلسنادية ،أو التعليق أو العطف ،ولذلك فإن اعتامد مفاهيمها اإلجرائية وإطارها
أهم التجارب
النظري أساس لتطوير دراسة املعجم وتدريسه،وسنشري فيام ييل إىل ّ
التي أفادت من هذا اإلطار النظري يف تعليم األلسنة.

 .2.4أدوات تعليمية جديدة

لقد ُوضعت نظرية معنى -نص موضع تنفيذ ،وأنجز منها بالنسبة إىل اللسان
الفرنيس نموذج هام من الوصف املعجمي جيسم رؤية النظرية وعنوانه «قاموس
الرشح والتأليفية للسان الفرنيس املعارص» ،وصدرت منه ثالثة أجزاء أرشف عليها
()30
إيغور ملشوك.
()31
وقد نرش قاموسان تعليميان أحدمها عىل الشبكة و اآلخر عىل حامل ورقي
ّ
ولعل أهم جتديد فيه أنه جعل
بعنوان «القاموس النشيط للسان الفرنيس»(،)32
املردودية االشتقاقية الداللية أساس اختيار الوحدات املعجمية .يد ّلك عىل ذلك أن
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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 781مدخال معجميا يف القاموس النشيط سمحت بتوليد أكثر من عرشين ألف رابط
معجمي بني الوحدات املعجمية من خالل اشتغال الوظائف املعجمية التي عرضناها
اشتغاال منهجيا.
 .3.4مفاهيم إجرائية جديدة
 .1.3.4التدريس الوظيفي

يقوم تدريس األلسنة عىل تطبيق منهجي ملفهوم احلقل املعجمي ،وهو أساس ما
يسمى بالتدريس الوظيفي أو التطبيقي لأللسنة ،كأن يكون التدريس مركّزا عىل لغة
ّ
املصارف واملال و األعامل ،أو لغة املجال الدبلومايس ،أو القانوين ،أو حقول لغوية
أكثر اختصاصا ،مثل البيئة أو املصطلحات املستجدة يف لغة احلاسوب أو جماالت
أهم ما أضافته هو بلورة
سيادية .وهو اختيار ال تنفرد به نظرية معنى -نص .لكن ّ
مفهوم اخلطأ املعجمي.

 .2.3.4مفهوم الخطأ المعجمي

لقد كان نحو األخطاء وتفسريها وتبويبها مطلبا أساسيا يف كل اسرتاتيجيات
التعليم ،وكان مفهوم الفونيم حاسام يف بلورة تعليم نطق املتعلمني لأللسنة األجنبية
للناطقني بغريها ،ويعتمداملشتغلون بالتعليم بصفة طبيعية املفاهيم النحوية لتبويب
األخطاء ووضع اسرتاتيجيات ملعاجلتها .وقد جعلت نظرية معنى -نص قائمة
العالقات النظامية التي أرشنا إليهاشبكة مفهومية لرصد األخطاء املعجمية و
معاجلتها؛ وعىل سبيل الذكر ،فإن خطأي اللحن اللذين أرشنا إليهام أعاله ينتميان
التمكن من وظيفة أفعال العامد يف بعض احلقول املعجمية،كام أهنا تعدّ
إىل نقص يف ّ
أخطاء من قبيل* :مجال حا ّد بدل « مجال وضاح » ،أو *ذكاء بليغ ،بدل «ذكاء حا ّد»،
قوي بدل «جرح بليغ» ،أخطاء يف استعامل وظيفة التقوية .ومن الباب نفسه
و*جرح ّ
قابلية اقرتان الصفة (حا ّد) بالبرص والسكني واللسان ،فنقول :برص حا ّد ،وسكني
حا ّد ،ولسان حا ّد؛ وامتناع وصف هذه األسامء بالذع؛ وكذلك نقول جبل شاهق أو
مرتفع ،لكن السعر ال نقول فيه إال مرتفع وال جيوز فيه شاهق.
وقد أنجزت بحوث تطبيقية يف جامعة منريال حتت عنوان «اخلطأ املعجمي يف التعليم
الثانوي»( ، )33وتتجه يف اآلونة األخرية جهود املنتمني إىل هذه النظرية إلعداد تطبيقات
تعليمية لنظرية معنى -نص نذكر منها بحث ياسمينا ميليزيفيتش  ،2008الذي تدرس
()34
املوجه للتدريس.
فيه بنية التعريف القامويس يف قاموس الرشح والتأليفية ّ
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خاتمة

لقد حاولنا يف هذا العمل عرض مفهوم الوظيفة املعجمية ،وأسسه النظرية،
وأصلنا له يف النظرية اللغوية العربية ،وب ّينّا من خالل العجمة «رضب » كيفية تطبيقه،
ّ
لكن جيدر التنبيه إىل أن االنتفاع بمثل هذه النظريات ال يتسنى إال باخلطوات التالية:
 تكوين فرق بحث متكاملة ومستقرة يف مؤسسات. بناء قواعد بيانات نصية تشتمل عىل أهم النصوص املمثلة للعربية الفصحى. ضبط احلقول الداللية التي هلا األولوية يف البحث حسب خطة مرحلية تراعياحلاجيات املجتمعية واالقتصادية والثقافية.
 صناعة قواميس رشح وتأليفية للعربية. مراجعة طرق تدريس النحو والرصف عىل ضوء مبادئ هذه النظرية ،وخاصةتنفيذ مبدأ االشتقاق الداليل الذي جيمع التحويالت اخلاصة باملركبات واالشتقاق
الرصيف واملعجمي الداليل عىل نحو ما بينّا.
قار
 إقرار تدريس املهارة املعجمية يف خمتلف مراحل التعليم مع إقرار ركن ّللتعابري االصطالحية واملتالزمات اللفظية وفق ما يتناسب مع كل مستوى.

المراجع العربية

اإلسرتاباذي ،ريض الدين ،رشح الكافية ،حتقيق يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة بنغازي ليبيا،
1973م.
ورس العرب ّية ،حتقيق عبد الرزّ اق املهدي ,نرش دار إحياء الرتاث ،ط1
الثعالبي ،أبو منصور ،فقه اللغة ّ
1422هـ2002 -م.
الزخمرشي ،جار هلل أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل ،دار الكتاب العريب ـ بريوت 1407 ،هـ.
القاسمي ،عيل ،علم اللغة وصناعة املعاجم ،ط ،2جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية1411،
هـ.1991 ،
ربد ،أبو العباس ،الكامل يف اللغة واألدب ،حتقيق حممد أمحد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،ط ،3
امل ّ
1418هـ1997-م.
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التونيس للعلوم واآلداب والفنون بيت احلكمة ،تونس.
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للماليني ،لبنان.2007 ،
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( )1أالن بولغار :نظرية معنى -نص ،ترمجة د.توفيق العلوي ،إطالالت عىل النظريات اللسانية
والداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،جملدان  ،املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون ،بيت
احلكمة ،تونس .821-787 ،تنسيق وإرشاف عز الدين املجدوب (.)2012
( )2ملتشوك إيغور ،أندري كالس و أالن بولغار :مقدمة ملعجمية الرشح والتأليفية ،ترمجة هالل بن
حسني ،املركز الوطني للرتمجة تونس()2010/1995
( )3يرتجم هذا املصطلح أيضا بنموذج .ونفضل مصطلح املنوال ألسباب علمية موضحة يف (عزالدين
املجدوب ) 60-1998،55 ،وزادها توضيحا ايغور ملشوك يف الدرس االفتتاحي يف الكريس العاملي
كرم به يف  10يناير .1997
للكوليج دي فرانس الذي ّ
( )4حيمل ملتشوك كلمة نص حممال خاصا يأخذه عن لويس هيلمسليف (عزالدين املجدوب،
 ) 1998،93ويوضحه يف التعريف التايل «:ال يعني لفظ النص عندنا خطابا منظام باملعنى الذي تطلقه عليه
لكل ّ
النظريات الرسدية أو نحو النص ،و إنام نطلق مصطلح نص عىل اجلانب اخلارجي الفيزيائي ّ
جتل من
جتليات النشاط اللغوي؛ وبناء عليه نطلق مصطلح النص عىل ّ
الدال اخلاص ببدائل اللفظم من قبيل الضامئر
املنفصلة واملتصلة ،وعىل الصيغ املختلفة املترصفة عن اسم أو فعل ،وعىل اجلمل وعىل بداية الفقرة ،كام
القصة والرواية» (بالفرنس ّية ،ملشوك  ،1993جملد.)42 ،1
نطلقه عىل ّ
( )5انظر بحثه :نوعان من الكالم  ،نوعان من احلبسة ،بالفرنسية (Roman Jakobson, Essais
)de linguistique générale, 1963
حممد أمحد الدّ ايل ،مؤسسة الرسالة ،ط.
عليه
وعلق
حققه
،46
( )6أبو العباس املربد  ،الكامل /1 ،
ّ
الثالثة1418 ،ه1997 -م.
( )7أبو عثامن عمرو اجلاحظ،البيان والتبيني ،باب اللحن  ،210 /2حتقيق ورشح عبد السالم هارون،
مكتبة اخلانجي ،القاهرة -مرص ،ط .السابعة1418 ،ه1998-م.
( )8انظر الثعالبي .فقه اللغة .ص.41-36
( )9انظر الثعالبي .فقه اللغة .ص.56
( )10انظر الثعالبي .فقه اللغة .ص 70
(Gross Gaston, «Classes d’objets et description des verbes», )11
Langages n.115,p.15-31, Larousse, Paris.1994
( )12عيل القاسمي ،علم اللغة وصناعة املعاجم ،ط ،2ص ،83جامعة امللك سعود ،اململكة العربية
السعودية 1411.هـ1991 ،
( :)13الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل الكشاف.657/2 ،
( )14وقد اخرتنا ترمجة فعل عامد وفضلناها عىل غريها ألهنا قاست الظاهرة عىل ضمري العامد عند
الكوفيني.
( )15انظر إيغور ملتشوك – أندري كالس و أالن بولغار :مقدمة ملعجمية الرشح والتأليفية ،ص،31
ترمجة هالل بن حسني ،املركز الوطني للرتمجة تونس (.)2010/1995
( )16يمكن أن نقيس ذلك عىل علم النحو الذي يعترب اجلملة الوحدة الكربى للتحليل ،والكلمة
الوحدة الصغرى له .وليس هلذا املفهوم مصطلح سابق يف البحث املعجمي بل هو توليد اصطالحي يراد به
تسمية املوضوع اجلديد للمعجمية الذي مل يعد الكلمة بل أصبح موضوعه احلقيقي كل استعامل خمصوص
من استعامالت ما يسمى كلمة عند اجلمهور .ووضع له مصطلح مبتكر يف الفرنسية هو  ،lexieوترمجه
هالل بن حسني وصالح املاجري ( 2012فرانك نوفو ،ترمجة صالح املاجري  ،)2012/2004هبذه
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الرتمجة وعنهام أخذنا.
ّ
اليدل فعل رضب بمفرده عىل هذا املعنى وإنام هو فعل ال يستغني بمرفوعه عن منصوبه
( )17يف احلقيقة ،
وهو من منظور هذه النظرية وحدة حتليلية مركبة من جهة اللفظ .ويتضح ذلك يف بقية البحث.
( )18خيضع تعريف الوحدات املعجمية إىل ضوابط صارمة تقوم عىل مفهوم املحمول واملوضوع،
ولكنه استخدام ملنطق املحموالت حسب رشوط علم اللغة وهو يناظر التعريف املعجمي عند أيب
هالل العسكري ،انظر ضوابط التعريف الدالي يف إيغور ملشوك و آخرون / 1995هالل بن حسني
. 202-2010،147
( )19ريض الدين االسرتاباذي .رشح الكافية يف النحو . 183/4
( )20جوس آن لور  ،Jousse A.Lمنوال تنظيم العالقات املعجمية عىل أساس شكلنة الوظائف
املعجمية ،بالفرنسية ،باريس  ،2010ص .135
ّ
”باملكون“ «است» يف صيغة
غري
ال
التوضيح
بغاية
هلا
ل
ث
ونم
( )21جوسآن لور 2010 ،ص .135
ّ
استفعل يف العربية.
( )22جوس آن لور 2010 ،ص .134
( )23إيغور ملتشوك – أندري كالس و أالن بولغار( )2010/1995مقدمة ملعجمية الرشح
والتأليفية  ،ترمجة هالل بن حسني ،املركز الوطني للرتمجة تونسص251 -250
( )24جوس آن لور 2010ص 131
( )25فقه اللغة للثعالبي .ص.25
( )26إيغور ملتشوك – أندري كالس وأالن بولغار .مقدمة ملعجمية الرشح والتأليفية ،ترمجة هالل
بن حسني ,ص  ،261املركز الوطني للرتمجة تونس (.)2010/1995
( )27الثعالبي فقه اللغة ص. 29
( )28أي يزفر عند السؤال .
( )29الثعالبي فقه اللغة ص. 41
( )30الثعالبي فقه اللغة ص21
( )31قاموس الرشح والتأليفية للفرنسية املعارصة بالفرنسية
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قراءة في كتاب «نحو معجم
تاريخي للغة العربية»

مجموعة مؤلفين  -تقديم :عزمي بشارة – المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات
د .عبدالعزيز بن عبداهلل المهيوبي،

استطاعت اللسانيات احلديثة (النظرية والتطبيقية) أن حتقق إنجازات عظيمة،
وتعالقت مع علوم أخرى ،فنتج عن ذلك فروع لسانية كثرية ،كاللسانيات النفسية،
واالجتامعية ،،والرتبوية ،واحلاسوبية ،ولسانيات املدونات وغريها.
ولعل لسانيات املدونات من أحدث فروع اللسانيات احلديثة ،وأمهها يف عرصنا
البيني ينتمي نصفه إىل اللسانيات وموضوعها دراسة
ويظهر جلي ًا أن هذا الفرع
هذا.
ّ
ُ
اللغات الطبيعية ،ونصفه اآلخر إىل احلاسوب وموضوعه دراسة اللغة يف ضوء نصوص
لغوية خمزنة حاسوبي ًا .ومن أهم تطبيقات املدونات اللغوية املحوسبة اإلسهام يف إنجاز
املعاجم اللغوية – ويف مقدمتها املعجم التارخيي -وذلك بدراسة ماليني الكلامت وتتبع
تطورها تارخيي ًا ،فتكون ثمرة هذه الدراسة معلومات ذات قيمة لغوية عظيمة.
وعىل الرغم من الرتاث املعجمي الضخم الذي خلفه علامء اللغة العرب القدامى
واملحدثون ،فإن لغتنا العربية ما تزال تعاين قصور ًا معجميا واضح املعامل مقارنة
باللغات العاملية احل ّية .وال يكمن هذا القصور يف لغتنا العريقة والغنية بل يف أبنائها
الذين يستخدموهنا ،فإذا هنضوا هنضت معهم .ومن أهم مالحمه غياب معجم تارخيي
يواكب تطور لغتنا والتحوالت التي مرت هبا يف خمتلف مراحلها التارخيية .ويعد
مرشوع الكتاب الذي بني أيدينا (نحو معجم تارخيي للغة العربية) حماولة لسد هذه
الثغرة ،والتمهيد إلنشاء مدونة لغوية واحدة تستوعب ألفاظ اللغة العربية ،وترتقي
هبا إىل مصاف اللغات العاملية التي هلا معاجم تارخيية متجددة ،كاإلنجليزية والفرنسية
أستاذ اللغويات التطبيقية المساعد ،معهد تعليم اللغة العربية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية)
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015

226

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً
� ���� ��. �� ���� �� �:

8- ����� �� ���� ��� ���� ������.indd 226

العدد 2

قراءة في كتاب « نحو معجم تاريخي للغة العربية »

واألملانية واإلسبانية وغريها .ولعله من غري املمكن تطوير اللغة العربية دون إنجاز
مثل هذا املرشوع الضخم.
و«تتعدد أوجه اجلدوى من إنجاز املعجم التارخيي للغة العربية ،ومنها متكني
األمة من فهم لغتها يف تطوراهتا الدالل ّية عىل مدى أكثر من ثامنية عرش قرن ًا عىل
األقل .وتوفري عدد من املعاجم الفرعية التي تفتقر إليها املكتبة العربية ،كمعجم
شامل أللفاظ احلضارة ،ومعاجم مصطلحات العلوم ،ومعجم شامل للغة العربية
املعارصة ،واملعاجم اللغوية التعليمية ،وغريها .وكذلك متكني الباحثني من إعداد
دراسات وأبحاث متعلقة بتقويم تراثنا الفكري والعلمي يف ضوء ما ينتجه املعجم
التارخيي من معطيات جديدة ،واستثامر الربامج احلاسوبية اخلادمة ملرشوع املعجم
التارخيي ،كاملفهرس اآليل ،واملحلل الرصيف ،والداليل ،والنحوي ،واملشكّل اآليل يف
تطوير املعاجلة اآللية للغة العربية»(.)1
يف هذا اإلطار سعى املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات إىل إطالق
مرشوع املعجم التارخيي للغة العربية ،مسته ًّ
ال جهوده بعقد ندوة اخلرباء األوىل،
يومي 10و 11سبتمرب  ،2012التي شارك فيها نخبة من اللغويني واحلاسوبيني
العرب املميزين ،وتدارسوا قضايا املعجم التارخيي للغة العربية ،واملدونة اللغوية
اخلاصة به ،وسبل االستفادة من التقنيات والربامج احلاسوبية الالزمة إلنجازه.
ويوثق هذا الكتاب األوراق التي قدمت يف تلك الندوة .واجلدير بالذكر أن
الغرض من الكتاب كان الوقوف عىل قض ّية مهمة من قضايا حوسبة اللغة العربية،
وهي اإلفادة من املدونات اللغوية املحوسبة لبناء معجم تارخيي للغة العربية ،ولكي
ال يكون العمل باهت ًا ،كان الكتاب متآلف ًا بني املعجم واحلاسوب.
واقتضت طبيعة الكتاب أن يكون يف ثالثة عرش فصالً ،عرض الباحثون «عز الدين
البوشيخي ،ورشيد بلحبيب ،وحممد العبيدي» يف الفصل األول منها لإلطار التصوري
واملنهجي ملرشوع املعجم التارخيي للغة العربية ،دون التطرق إىل تفاصيله .وقدّ م
الباحثون عرضا واسعا للتجارب األجنبية والعربية ،الناجحة واملتعثرة ،وخالصات
للدراسات واألبحاث املقدمة يف املؤمترات ذات الصلة هبذه القضية وغريها .ويذكر
الباحثون َّ
أن تقويم تلك التجارب والدراسات ُي َعدُّ رضور ّيا إلنجاز املعجم التارخيي
للغة العربية ،وجعله قاب ً
ال للتنفيذ ،وحمقق ًا للهدف ،ومتس ًام باملرونة الالزمة.
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وعرض «عبدالعيل الودغريي» يف الفصل الثاين خطة إلنجاز القاموس العريب
التارخيي يف ضوء التجربة الفرنسية .ويؤكد الباحث أنه ال توجد طريقة استعامل
واحدة صاحلة يف كل حال إلنجاز قاموس تارخيي ألي لغة من اللغات .والسبب
يف ذلك بسيط وواضح -كام يذكر الباحث« -وهو أنه ال يوجد هناك نوع واحد من
القواميس التارخيية أو صيغة موحدة هلا ،وإنام هي أنواع خيتلف بعضها عن بعض يف
أمور كثرية :يف حجم مدونتها ،وكيفية تكوينها ،ومصادرها ،وعدد مداخلها ،ويف
املؤرخ هلا ،ويف الفرتة الزمنية ا ُملراد التأريخ أللفاظها ،ويف
نوعية األلفاظ واملداخل َّ
طريقة التأريخ هلذه األلفاظ ،وتعريفها وترتيبها ،ونوع املعلومات املطلوبة وقدرها
وطريقة صياغتها وتنسيقها»(.)2
واحلقيقة أن مجيع ما ذكره املؤلف عن اختالف القواميس التارخيية ال يعني ّ
أن
أن ّ
القواميس املوجودة كلها ال جتمع بينها إال سمة االختالف؛ بل احلقيقة هي َّ
كل
القواميس التارخيية كي تدخل حتت هذا الوصف ال بدَّ أن تكون هلا أيضا أوجه التقاء
عىل أرضية مشرتكة .فاملخت َلف فيه عبارة عن جتارب واجتهادات ختتلف يف درجات
نضجها واكتامهلا باختالف نظر أصحاهبا من مؤرخي معاجم اللغات.
وقد وقف الباحث عند التجربة الفرنسية ،فالحظ َّ
أن النامذج التي يمكن إدراجها
حتت عنوان القاموس التارخيي كثرية لكنها غري متساوية ،وال متكافئة يف قيمتها ،ودرجة
نضجها ،وتطورها .ويف هناية الفصل حتدث الباحث عن مواصفات القاموس التارخيي
العريب وخطة إنجازه.
ويف الفصل الثالث حتدث «الدكتور عبدالعزيز بن محيد احلميد» عن منهج «أوغست
فيرش» يف املعجم التارخيي ،فأشار يف بداية حديثه إىل أهم إسهامات «أوغست فيرش» يف
القضايا اللغوية يوم كان عضوا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ومنها :املعجم اللغوي
التارخيي (معجم فيرش) .وحتدث الباحث عن املنهج التارخيي الذي اعتمده «فيرش» يف
صناعة معجمه ،ونظريته يف صناعة املعجم التارخيي ،وأسس املعجم عنده .كام حتدث عن
مهمة يف اجلزء املطبوع من ذلك املعجم ،ومنها إشارة «فيرش» إىل أصول الكلامت
قضايا َّ
واللغات ،ومصادره يف ذلك ،واختياراته وترجيحاته ،والعالقة بني معجمه واملعجم الكبري.
كام تطرق الباحث إىل أثر «فيرش» يف املعجميني العرب ودعواهتم إىل صناعة معجم تارخيي.
واختتم الفصل باحلديث عن املآخذ عىل «فيرش» يف معجمه.
ذو القعدة 1436هـ  -سبتمبر 2015
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العدد 2

قراءة في كتاب « نحو معجم تاريخي للغة العربية »

وتطرق «الدكتور عبد الرزاق بنور» يف الفصل الرابع إىل احلديث عن «التالزم
الداليل والرتسيس( ،»)3حيث يقول »:إذا كانت وظيفة املعجم التارخيي األساسية
ضبط التطور الداليل للوحدات املعجمية وإبرازها ،فإن أشد العقبات يف طريق
إنجاز مثل هذه املعاجم يتمثل يف االشرتاك اللفظي والداليل»( .)4ويتساءل الباحث
عن كيفية ختليص احلرير من الشوك يف مادة مثل «ح م م» التي حتمل أكثر من
مخسني استعامالً يف القاموس املحيط وحده ،أو يف مادة «ر ع ب» التي تبدو شائعة
ٍ
معان متنافرة جد ًا ،ويضيف
االستعامل ،وال أثر فيها للغرابة ،لكنّها تستعمل يف
تساؤال آخر :كيف نثبت تدرج املعاين ،وأسبقية بعضها بالنسبة إىل بعضها اآلخر،
يتسن لنا ضبط العالقات الداللية املنطقية أو السياقية التي تربط املعاين
إذا مل
ّ
الواحد باآلخر؟
ويؤكد الباحث يف هناية الفصل أن اللغة العربية تزخر بامدة ثرية جد ًا تعكس قرون ًا
من االستعامل يف مرحلة ما قبل التدوين ،وال نملك إال القليل النادر من الشواهد
التي يستعيص التأريخ هلا .ونتيجة لذلك ،كام يقرر الباحث« ،يمكن القول ّ
إن العرب
ينطلقون يف مرشوع املعجم التارخيي مثقلني بعوائق من الصعب استدراكها»(.)5
وحتدث «الدكتور بسام بركة» يف الفصل اخلامس عن املدخل املعجمي وتصميم
تصو ٍر لنموذج اجلذاذة التي يمكن اعتامدها لوضع معجم
اجلذاذة ،فحاول تقديم ّ
تارخيي للغة العربية ،انطالق ًا من املفاهيم األساسية التي تقدمها اللسانيات واملعاجم،
وأشار إىل أمهية أن يضع الباحثون العاملون يف تأسيس املعجم التارخيي دراسة
األهداف نصب أعينهم لدى صوغ مواده.
وحتدث الباحث عن مضامني اجلذاذة ،كاملعلومات الرصفية واالشتقاقية
والنحوية ،واملعلومات اإلحصائية ،والداللية...إلخ ،وحرص يف هناية بحثه عىل
التذكري َّ
بأن هناك عم ً
ال يسبق تنفيذ اجلذاذات التي يتألف منها املعجم« ،ويقع يف
اجتاهني اثنني :أوالً ،من الرضوري أن يعمل اختصاصيو احلاسوبيات والرتمجة عىل
وضع نموذج حاسويب يتألف من مستويات متعددة (سياقي ،لغوي ...إلخ) مع
حمرك يتيح البحث يف كل هذه اجلذاذات ،وعن أي عنرص من عنارصها .وثاني ًا ،جيب
العمل عىل املدونة ،وحتليلها لغوي ًا وحاسوبي ًا؛ بحيث يستطيع العاملون عىل املعجم
استعامهلا استعامالً حاسوبي ًا جمدي ًا»(.)6
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ويف الفصل السادس ،حتدث «حسن محزة» عن أمهية بناء مدونة لغوية حموسبة
إلعداد معجم تارخيي للغة العربية ،تلك املدونة التي ينبغي أن تغاير قلي ً
ال أو كثري ًا
مدونة غريه من املعاجم .وحاول رسم اخلطوط العامة إلعداد مدونة املعجم التارخيي
للغة العربية ،وهي اخلطوط العريضة املتعلقة باملسائل النظرية التي يرى الباحث َّ
أن
من املالئم اتباعها يف تأسيس مدونة املعجم التارخيي ،فتحدث عن األصول العامة
للمدونة ،كاألصالة ،والشمول ،واحلوسبة ،والوسم ،وصحة التمثيل.
ثم انتقل إىل النظر يف األصول اخلاصة التي حتك ُُم مدونة املعجم التارخيي .ومنها
أهنا ليست مفتوحة الزمان ،بل ال بدَّ أن تكون مقفلة تبدأ من تاريخ حمدد ،وتنتهي
يف تاريخ حمدد .وختم الفصل باحلديث عن املدونة ومستويات العربية التي ختلو
املعاجم العربية من أي إشارة إليها.
وقام «عودة خليل أبوعودة» يف الفصل السابع بدراسة مسحية للمدونة اللغوية،
فبدأ بتعريف املدونة يف املعاجم اللغوية العربية ،واكتفى بمعجمني أساسيني يف
العرص احلديث ،ومها :املعجم العريب األسايس ،واملعجم الكبري .ثم عرض لتعريف
«هارمتان» و»ستورك» للمدونة يف كتاهبام «معجم اللغة واللغويات» .وانتقل بعد
ذلك إىل احلديث عن خصائص املدونة اللغوية :كالواقعية ،والتمثيل احلقيقي للغة،
والشمول ،وإمكانية إخضاعها للتحليل اإلحصائي  ...إلخ.
وذكر يف آخر دراسته بعض األمثلة عن املدونات اللغوية ،مجعها من عدد من
البحوث املتخصصة ،ومن بعض املراجع يف صناعة املعاجم ،ومنها مدونة صخر،
واملدونة اللغوية العربية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،ومدونة العربية
املعارصة ،ومدونة العربية الفصحى .أ ّما املدونات غري العربية ،فذكر منها :مدونة
أكسفورد ،ومدونة كامربيدج العاملية ،ومدونة كنكود للغة املنطوقة.
واشتمل الفصل الثامن عىل دراسة مسحية أخرى للمدونات العربية املحوسبة،
قام هبا «عبداملجيد بن محادو» حماوالً إلقاء الضوء عىل التطور الذي شهدته منهجية
بناء املعاجم ،حيث أصبحت تعتمد كثري ًا عىل املدونات احلاسوبية إلنجاز مرحلة
جتميع املعلومات التي سيحتوهيا املعجم .وبدأ الباحث بتعريف املدونة ،ثم حتدث
عن فوائد استعامهلا يف بناء املعاجم عامة ،واملعاجم التارخيية خاصة ،ثم عرض أهم
املدونات العربية املتاحة ،يف تكرار واضح ملا جاء يف الفصل السابق.
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العدد 2

قراءة في كتاب « نحو معجم تاريخي للغة العربية »

وحياول «عبداملحسن بن عبيد الثبيتي» يف الفصل التاسع وضع إطار عام ملدونة
لغوية للمعجم التارخيي للغة العربية ،فيبدأ كساب َقيه بتعريفات متفاوتة للمدونات
اللغوية ،ينتقل بعدها إىل احلديث عن أنواع املدونات اللغوية ومنها :املدونات
املتوازية ،واملتخصصة ،واملقارنة ،والتارخيية ،ومدونات املتعلمني .ويقرتح يف
هناية بحثه تصميام للمدونة العربية ،ثم خيتم قائالًَّ :
«إن العمل عىل املدونات
يتطلب إعادة النظر فيها باستمرار حتى يستقيم بناؤها ،وحمتواها مع الغرض الذي
ُوضعت ألجله»(.)7
وتسعى الدراسة التي قدّ مها «حامد السحيل» يف الفصل العارش واملوسومة بـ
«نحو آلية لتطوير املدونات لتوليد جذاذات املعاجم العربية» إىل «إجياد آلية تقنية
حتقق استفادة مشاريع حوسبة اللغة بعضها من بعض ،وزيادة تواصلها ،ويف الوقت
نفسه إجياد حلول حاسوبية مالئمة للغة العربية من حيث كوهنا لغة اشتقاقية تتبع
ميزان ًا رصفي ًا ،وخصوصيتها الثقافية من حيث كوهنا لغة حية مستمرة منذ ألفي
عام عىل األقل»( .)8وقارن الباحث يف هناية دراسته بني اآللية التي اقرتحها واآللية
التقليدية املتبعة يف اللغات األوروبية.
ويف دراسة ال ختتلف كثريا عن الدراسات السابقة ،حتدث «املعتز باهلل السعيد
طه» يف الفصل احلادي عرش عن «تقنيات اإلفادة من املدونات املحوسبة يف إنجاز
املعجم التارخيي للغة العربية» ،فسعى إىل الوقوف عىل منهج لبناء مدونة لغوية
حموسبة ملعجم تارخيي للغة العربية .واقرتحت الدراسة منهج ًا لبناء مدونة لغوية
حموسبة للمعجم التارخيي للغة العربية ،وعرض الباحث أربع خطوات منهجية
لذلك ،متثلت يف اجلمع ،والتصنيف ،والتحرير ،والرتميز .وأبانت الدراسة عن
ثالث طرائق مستخدمة يف بناء املدونات اللغوية املحوسبة( :االستبيان ،واحلرص،
واستخدام العينات) ،واقرتح الباحث اإلفادة من الطريقة الثالثة يف مجع مادة املدونة
اللغوية الالزمة إلنجاز معجم تارخيي للغة العربية.
تطرق «عبداحلق خلواجه» يف
ويف تكرار آخر ملا جاء عن التصميم احلاسويب للجذاذةّ ،
الفصل الثاين عرش لتصميم حاسويب لنموذج أويل للمعجم التارخيي للغة العربية ،حيث
صمم قاعدة بيانات خاصة باملعجم التارخيي باعتامد لغة العرض املوحدة ،كام صمم
قاعدة بيانات خاصة باملدونة التي يستند إليها املعجم ،وربطها بقاعدة بيانات املعجم.
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واشتمل الفصل األخري عىل دراسة تقويمية للربامج احلاسوبية املستخدمة يف
بناء املدونات املعجمية ،حيث عرض الباحث «عزالدين مزروعي» ملجموعة من
الربامج احلاسوبية «التي تسمح بمواكبة عملية مجع املادة اللغوية للمدونة املعجمية،
وتصحيحها ،ووسمها باملعلومات الرصفية والنحوية ،إضافة إىل فهرستها ،وهي
مهامت حيوية يف إعداد املدونة ،متكن الربامج احلاسوبية من إنجازها يف وقت قيايس
يوفر كثريا من اجلهد اليدوي»(.)9
وختام ًا َّ
فإن هذا الكتاب ليس إال حماولة قد تصيب وقد ختطئ .ولكنها تبقى حماولة
من املؤلفني لإلسهام يف ٍ
يتلم ُس خطاه يف لغتنا العربية ،أمالها عليهم
حقل ب ْيني ما يزال َّ
الواجب بوصفهم ورثة هذه اللغة بمجدها ورشفها ومجاهلا .ولعل يف هذا العرض
املهتم عىل اقتنائه لالطالع بشكل أعمق عىل ما
املوجز لفصول الكتاب ما حيفز القارئ
ّ
جاء فيه من أفكار وأطروحات .واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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