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هذه الطبعة

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

1

المقدمة

هذا هو العدد العاشر من مجلة (اللسانيات العربية)،

الذي لم يختلف عن األعداد السابقة من حيث الجمع بين

األصالة والمعاصرة ،وبين النظرية والتطبيق ،بما يتفق مع

وييسر نشرها
طبيعة لغتنا العربية ،وأساليب البحث فيها،
ّ
وتعلمها وتعليمها .بيد أنه تميز بتنوع موضوعاته اللسانية

بفروعها النظرية والتطبيقية التي رتبت ترتيبا منطقيا

يتفق مع تنوع فروع اللسانيات وأهميتها.

استهل العدد بدراسة منطق المجموعات في النظرية

الخليلية الحديثة (مفهوم الباب أنموذجا) ،ثم أتبع بأخرى

العربية
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
حول النحو
ّ
ّ
وحصر إعالمها اللغوي ،ثم دراسة الضمير العائد في بنية
الصلة المقيدة في اللغة العربية :مقاربة أدنوية في ضوء
طابق المتعددة ،ثم دراسة صناعة النمذجة اللغوية عند

العرب :دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق ،وتلتها

دراسة تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل
فصول الصفوف األولية:دراسة تطبيقية ،ثم دراسة أسلوب

«كاد» في لغة الصحافة المعاصرة ،وأخيرا اختتم العدد
بمراجعة لكتاب هل بعض اللغات أفضل من بعض لمؤلفه

روبرت وليم ديكسون.

وهيئة التحرير ،إذ تشكر الزمالء الباحثين الذين أسهموا

في كتابة دراسات هذا العدد ،فإنها تأمل أن يستمر
عطاؤهم ،وأن يسهم زمالء آخرون في األعداد القادمة،
خدمة للغتنا العربية ،ومساهمة في تيسير فهمها ونشرها

في كل مكان.

واهلل الموفق والهادي ،إلى سواء السبيل.

رئيس التحرير

أ.د .عبدالعزيز بن ابراهيم العصيلي

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

األمين العام

أ.د .حممود إسامعيل صالح
املرشف العام عىل املجلة

هيئة التحرير:

أ.د عبدالعزيز بن إبراهيم العصييل
رئيس التحرير

أ.د .نارص بن عبداهلل الغايل
مدير التحرير

عبدالرمحن بن حسن العارف
أ.د.
ّ
عضو هيئة التحرير

أ.د حمي الدين حمسب
عضو هيئة التحرير

د .حممد لطفي الزليطني

مجلة علمية فصلية محكمة
ربيع اآلخر -1441هـ  -يناير  2020م

عضو هيئة التحرير

أ .فهد بن عبداهلل اهلاجري
أمني املجلة

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

مجلــة علميــة محكمــة تصــدر عــن مركــز الملك
عبداهلل بن عبد العزيــز الدولي لخدمة اللغة العربية
العــــدد  10ربيــع اآلخــر 1441هـــ  -ينايــر  2020م

 منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذجا).اللغوي.
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
 النحوّ
ّ
ّ
 الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة في اللغة العربية:مقاربة أدنوية في ضوء طابِق المتعددة.
 صناعة النمذجة اللغوية عند العرب :دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق. تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصولالصفوف األولية -دراسة تطبيقية.-
 أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة.بعض اللغات أفضلُ من بعض
 مراجعة كتاب :هلُ

أ.د .بسام بركة (لبنان).

أ.د .سعد مصلوح (مرص).

أ.د .عبدالقادر الفايس الفهري (املغرب).

اإلسهامات

أ.د .حممد صالح الدين الرشيف (تونس).

ص.ب  2988الرياض 18452

أ.د .عيل القاسمي (العراق).
أ.د .حممد غاليم (املغرب).

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

ترسل البحوث باسم رئيس التحرير
اململكة العربية السعودية

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

لالشرتاكات السنوية
مراسلة بريد املجلة

arabiclisa@kaica.org.sa
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قواعد النشر بالمجلة:
تنشر المجلة البحوث الرصينة المتعلقة بقضايا اللغة العربية واللسانيات
العربية باللغة العربية ،مع إمكان النشر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية
وإحدى اللغات العالمية األخرى؛ إذا رأت هيئة التحرير أهمية ذلك في
خدمة اللغة العربية.
تنشر البحوث في المجلة بعد أن تخضع لفحص لجنة تحكيم من ذوي
االختصاص؛ للتقييم وإبداء الرأي في صالحيتها للنشر أو عدمها.
رت
ال تلتزم المجلة بر ِّد ما يصلها من مشاركات إلى أصحابها،
سواء ُن ِش ْ
ً
أم لم ُت ْنشر.
رسل مطبوع ًة
ت
أن
المجلة
في
للنشر
ة
د
المع
المشاركات
في
ُيشترط
َّ
ُ
َ
ومصحح ًة علـى أقراص حاسوبية ( ، )CDأو من خالل البريد اإللكتروني
للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة ،وال تزيد عن أربعين
صفحة من الحجم العادي (. )A4
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:
في متن النص ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)16
في الهوامش ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)12
في العناوين الرئيسة ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم .)18
في العناوين الفرعية ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم )16
ُتكْ َتب اإلحاالت العلمية والتعليقات جميعها بعد المشاركة مباشر ًة،
وفق تسلسل ورودها في المشاركة ،مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتكْ َتب معلومات المصادر والمراجع مفصل ًة في آخر المشاركة في قائمة
خاصة بها  ،وفق الهيئة اآلتية :المؤلف (االسم األخير ،االسم األول ثم
الثاني) ،عنوان المصدر أو المرجع ،اسم المحقق أو المترجم ،الطبعة،
معلومات النشر (بلد النشر :اسم الناشر ،سنة النشر).

ُيرفق الباحث ملخصا ً لبحثه في حدود (200كلمة) باللغة العربية
واللغة اإلنجليزية ،وإن كانت المشاركة مكتوب ًة باإلنجليزية أو الفرنسية
أو غيرهما ،فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
المقدمة َّ
أي
يشترط في المشاركة
أال 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.

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

فهرس الموضوعات

5

135

منطق المجموعات في

النظرية الخليلية الحديثة

تأثير المحيط االجتماعي في لغة

( مفهوم الباب أنموذجا)

التواصل داخل فصول الصفوف األولية

د .قاسمي الحسني عواطف

-دراسة تطبيقية-

29

د .ثامر الواصل

193

التحويلي منهج لتحليل
النحو
ّ

العربية وحصر
وقائع اللغة
ّ
اللغوي.
إعالمها
ّ

المعاصرة.

د .راضية عبيد

75
الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة
في اللغة العربية :مقاربة أدنوية في
ضوء طابِق المتعددة.
إبراهيم لحمامي.

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة

محمد مرزوق

105

صناعة النمذجة اللغوية عند

د .محمود بكر محمد.

235
بعض اللغات
مراجعة كتاب :هل
ُ
أفضل من بعض؟
ُ
تأليف :روبرت وليم ديكسون.
الحريص.
مراجعة :أ .د .ناصر بن فرحان
ّ

العرب :دراسة فوتداولية لعنصري
اللون والعرق.

أ د .فالح بن شبيب العجمي
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة
( مفهوم الباب أنموذجا)
( )

د .قاسمي الحسني عواطف *

الملخص:
ّ

تقوم اللسانيات العربية عىل خمتلف أنواع املجموعات الرياضية ،ولقد صنف العلامء
األوائل النظام اللساين وفق خمتلف وحداته إىل أنواع متعددة من أصناف املجموعات،
تصنيفا إجرائيا موافقا ملنطق املجموعات يف الرياضيات املعارصة ،وأهم هذه األنواع:
[املجموعة ذات البنية] ،و[املجموعة وحيدة العنرص] ،و[املجموعة اخلالية] ،وكام
تعد نظرية املجموعات النظرية املركزية يف الرياضيات احلديثة واملعارصة ،تعد نظرية
األصول والفروع النظرية املحورية يف اللسانيات العربية ،ليمثل مفهوم الباب وجها
تطبيقيا ثانيا رئيسيا لنظرية املجموعات يف الدرس اللساين عند العلامء األولني ،فهو
من أهم النامذج الدالة عىل منطق املجموعات يف اللسانيات العربية.

املصطلحات املفاتيح :املجموعة ،منطق املجموعات ،الباب ،جمموعة ذات بنية،
جمموعة وحيدة العنرص ،املجموعة اخلالية.
المقدمة:

تعد النظرية اخلليلية احلديثة قراءة حداثية( )1للنظرية اخلليلية األصيلة ،قراءة
فكر فذ ،وهو فكر العالمة عبد الرمحن احلاج صالح لعبقرية اخلليل ،وهي العبقرية
اخلالدة التي تستثمر اليوم يف أهم العلوم اللسانية املعارصة ،ونعني هبا اللسانيات
الرياضية واللسانيات احلاسوبية.

*أستاذة

حمارضة «قسم أ» يف اللسانيات العامة واحلاسوبية .جامعة د .حيي فارس باملدية /اجلزائرkacimiawtif@yahoo.fr .

5
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

إن ما يميز النظرية اخلليلية احلديثة هو الكشف عن املنطق الريايض للخليل بن
أمحد الفراهيدي بمنطق الرياضيات املعارصة؛ فإذا كان املنطق الريايض عند اخلليل
يف اللسانيات العربية يعد يف كثري من املواضع منطقا مضمرا مل يكشف عنه اخلليل
كام كشف عن املنطق اإلحصائي العددي أو كام قدم لنا نظرية التباديل والتوافيق
باعتباره خمرتعا هلا ،فإن أهم ما يميز النظرية اخلليلية احلديثة ،هو حماولة عبد الرمحن
احلاج صالح تقديم النظرية اخلليلية األصيلة وفق منطق ريايض معارص( )2كاشفا به
عن منطقها الريايض املضمر.
قراءة حداثية اعتمد فيها احلاج صالح عىل التمسك بأصول الفكر اللساين عند
العلامء األوائل ،والتمكن من مفاهيمه ومفرداته ،وعىل اللسانيات احلديثة بكل
نظرياهتا ومناهجها دون أن يسقطها عىل فكر األوائل ،مستثمرا معرفته اللسانية
احلديثة يف عقد املقارنات واملقابالت بني النظرية اخلليلية والنظريات اللسانية
احلديثة ليظهر عمق فكر اخلليل والعلامء األوائل ،وأصالة رؤيتهم اللسانية التي
فاقت الدرس اللساين الغريب بشمولية الطرح والرؤية للظاهرة اللغوية ،مقدما لنا
احلاج صالح النظرية اخلليلية األصيلة وفق هندسة دقيقة النظم واألقسام.
مل يكن صاحب النظرية اخلليلية احلديثة من املنظرين الذين انبهروا بالدراسات
اللسانية الغربية وراحوا يسقطوهنا عىل النظرية اخلليلية األصيلة ،بل نجده يف كثري من

املواضع يؤكد عىل رضورة قراءة النظرية اخلليلية بمنطق اخلليل وتالميذه وبمنطق
اللغة العربية وخصوصيتها.
كام ال نجده ككثري من الباحثني الذين حياولون الكشف عن أسبقية اخلليل
والعلامء األوائل إىل أعمق املفاهيم اللسانية التي توصل إليها الدرس اللساين احلديث
من باب املباهاة واملفاضلة ،بل نراه رياضيا بامتياز يف تقديمه ألصالة الفكر اللساين
عند األوائل ،فكر قدمه وفق منطق علمي ريايض حمكم البناء نظريه يف ذلك ما قدمه
العالمة رشدي راشد يف أعامله عن العلامء العرب وعلومهم الدقيقة( ،)3إذ تشكل
النظرية اخلليلية احلديثة بمنطق الرياضيات املعارصة معادلة يقوم طرفاها عىل أصالة
الطرح اللساين بفكر جيمع بني عبقرية اخلليل اللسانية الرياضية يف التأصيل ،وعبقرية
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

احلاج صالح يف القراءة الرياضية واالستنباط والتأويل ،واستنطاق النصوص
بالتحليل والتعليل.
ويمكننا صياغة ذلك رياضيا وفق املعادلة التالية(:)4
النظرية اخلليلية احلديثة=
النظرية اخلليلية األصيلة  +العبقرية الرياضية للخليل يف التأصيل +املنطق الريايض
احلديث للحاج صالح يف الصياغة والتحليل.
الشكل رقم (.)١

ويمكننا متثيل اإلطار العام للنظرية اخلليلية احلديثة وفق منظورنا اخلاص يف
املخطط التايل (:)5
النظرية اخلليلية احلديثة:
التقاء الفكر الفذ للحاج
صالح مع عبقرية اخلليل
اللسانية الرياضية.
نقطة االلتقاء= أصالة الرؤية
اللسانية للغة العربية +املنطق
الريايض للمقاربة النظرية.
يف مقاربته النظرية

النظرية اللسانية األصيلة:
فكرا ومادة ومنهجا:
رؤية لسانية شمولية ملنطق
اللغة العربية وفكر واضعيها
وفق مقتضيات البنية
واالستعامل ،ووفق املنطق
الريايض الساري بني الفكر
والبنية واالستعامل.

النظرية اخلليلية احلديثة:
قراءة لسانية أصالية وفق
منطق ريايض حداثي
للسانيات العربية اخلليلية.

لفكر اخلليل
اللساين
الريايض

منطق اخلليل الريايض يف
التفكري اللساين:
منطق ظاهر  +منطق
مضمر.

الكشف عن املنطق اللساين
الريايض للخليل بفكر
لساين أصيل ومنطق ريايض
حديث.

استنطاق فكر احلاج صالح

املنطق الريايض احلديث:
استعامل احلاج صالح
ملنطق الرياضيات املعارصة
للتعبري والكشف عن
األوجه اللسانية والرياضية
الظاهرة واملضمرة عند
اخلليل وتالميذه.

الشكل ( :)٢اإلطارالعام للنظرية اخلليلية احلديثة.
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إن النظرية اخلليلية احلديثة جزء ال يتجزأ من النظرية اخلليلية األصيلة ،سواء عىل
مستوى املاهية ،أواملنهج ،أو الرؤية؛ فعىل مستوى املاهية ،أعمق احلاج صالح فكره
يف الكشف عن املقاربة النظرية للسانيات العربية ومتيزها بشمولية الرؤية يف أبعادها
املتعددة يف مقابل النظريات اللسانية احلديثة التي تتميز بأحادية الرؤية لكل نظرية
عىل حدة .وعىل مستوى املنهج ،حاول احلاج صالح رسم معامل املنهج اللساين عند
العلامء األوائل وخاصة عند اخلليل وفق مقاربتهم البنوية التداولية للغة من جهة
ووفق مقاربتهم الرياضية السارية يف منطق البنية واخلطاب معا من جهة أخرى.
أما عىل مستوى الرؤية ،فيعد العالمة عبد الرمحن احلاج الصالح من التالمذة
املعارصين للمدرسة اخلليلية ،فحاول أن يكشف عن عمق اللغة العربية وفق منطقها
ومنطق أهلها فكرا واستعامال ومنطق النص اإلعجازي الذي كرمت به .ويعد املنطق
الريايض جوهر التقاء تفكري احلاج صالح مع فكر اخلليل ،إذ أكد احلاج صالح عىل
رضورة تفعيل جهود الباحثني للكشف عن املنطق الريايض للسانيات العربية(.)6
وما هذه الورقة البحثية إال جزء من السريورة النظرية اخلليلية األصيلة بمنطق
النظرية اخلليلية احلديثة ،نحاول فيها الكشف عن منطق املجموعات عند اخلليل
وفق منظور الرياضيات احلديثة واملعارصة ،إذ تعد نظرية املجموعات النظرية
املركزية يف الرياضيات املعارصة ،كام تعد جمموعة األصول والفروع النظرية املركزية
يف اللسانيات العربية؛ فام مفهوم املجموعة وما التطبيقات املبارشة ملنطق املجموعات
وفق أسس النظرية اخلليلية؟
 -1مفهوم المجموعة رياضيا:

إن املجموعة مفهوم قاعدي يف الرياضيات احلديثة ،فهي من األصول الداللية
التي يقوم عليها التفكري الريايض باعتباره بنية استداللية تقوم باإلضافة إىل األدوات
االستنتاجية والربهانية واألدوات التعبريية الرتميزية عىل جمموعة من املفاهيم
والنظريات الكلية ،وعىل رأسها نظرية املجموعات التي تعدها الرياضيات املعارصة
ـ واملمثلة يف الرياضيات األكسيوماتيكية ـ نواة الفكر الريايض احلديث(.)7
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

إن املجموعة مفهوم أويل يدل عىل حشد من األشياء املتناهية أوالالمتناهية العدد،
مهام كانت طبيعة هذه األشياء :كومة حىص ،صندوق من الطباشري أو الثقاب،
عنقود عنب ،سلة ليمون ،قطيع من املاشية أو رسب من الطيور ...فرقة رياضية،
أفكار لسانية ،تالمذة قسم أو مدرسة ،األعداد الطبيعية أو غري الطبيعية  ...إلخ.
والذي يميز املجموعة عن احلشد هو وجود رابطة جتمع بني أعضائها ،أي العنارص
التي تكوهنا ،فاملجموعة هبذا االعتبار هي مجلة من العنارص تربطها رابطة ما ،رابطة
هي عبارة عن خاصية ما مشرتكة بني العنارص ،فواضح ،إذن ،أن املجموعة تتألف
من عنارص ،ولكن ال بد أن يكون كل عنرص من عنارص املجموعة حمددا بوضوح،
متميزا عن العنارص األخرى ،وال بد أن يكون انتامء هذا العنرص إىل املجموعة
واضحا للجميع(.)8
إن نظرية املجموعات باعتبارها حمور الفكر الريايض املعارص ،تقوم عىل مفهوم
البنية يف األساس ،بحيث ال ينظر للعنارص إال داخل املجموعة ،وبتعبري آخر ال
وجود للعنرص إال يف ظل املجموعة ،فنظرية املجموعات ﴿نظرية رياضية تعنى
بالتأليف  ...وهي تنطلق من ثالثة حدود أولية  -ال معرفة  -هي :املجموعة،
العنرص ،ينتمي .وكام أوضحنا ذلك قبل عند احلديث عن الصياغة األكسيومية،
فإن معنى احلدود األولية ال هيم ،إذ املهم هو العالقات القائمة بني احلدود .وهكذا
فإذا نظرنا إىل هذه احلدود الثالثة التي تتأسس عليها نظرية املجموعات ،نجدها غري
ذات معنى يف الرياضيات إذا أخذت منفردة :ولكن القضية التي تركب بواسطتها هلا
معنى واضح .مثال ذلك« :العنرص ب ينتمي إىل املجموعة أ» أو «العنرص ج ال ينتمي
إىل املجموعة د»﴾(.)9
ويعود الفضل يف إقامة الرياضيات كلها عىل أساس نظرية املجموعات يف العرص
احلديث إىل مجاعة من الشبان بدأوا منذ أوائل الثالثينيات من القرن العرشين يف
صياغة خمتلف فروع الرياضيات صياغة أكسيومية عىل أساس نظرية املجموعات.
ومنذ ذلك الوقت وهم يعملون متعاونني ينرشون أبحاثهم حتت اسم مستعار هو
نيكوال بورباكي(.)1٠
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تقول مجاعة بورباكي يف كتاهبا «أصول الرياضيات»﴿ :والواقع أنه بينام كان الناس
يعتقدون من قبل أن كل فرع من فروع الرياضيات يتطلب نوعا خاصا من احلدس
يمده بمفاهيمه وحقائقه األولية ،اليشء الذي أدى ،رضورة ،إىل ختصيص كل فرع من
فروع الرياضيات بلغة رمزية تناسبه ،فإننا نعرف اليوم أنه من املمكن ،منطقيا ،اشتقاق
الرياضيات احلالية ،كلها تقريبا ،من مصدر واحد ،هو نظرية املجموعات ،ولذلك
فإنه يكفي القيام بعرض مبادئ لغة رمزية وحيدة ،وبيان كيف يمكن أن نعرض
بواسطتها نظرية املجموعات ،ثم بيان كيف تندمج يف هذه النظرية فروع الرياضيات،
الواحدة تلو األخرى .إننا ال ندعي أن حماولتنا هذه ستبقى صاحلة إىل األبد ،إذ من
املمكن أن يتفق الرياضيون يوما عىل استعامل طرق أخرى يف االستدالل ،ال تقبل
الصياغة األكسيومية التي نعتمدها هنا .ويف هذه احلالة سيصبح من الرضوري توسيع
قواعد الصياغة ،هذا إذا مل يتطلب األمر العدول متاما عن هذه الصياغة إىل طريقة
()11
أخرى .إن املستقبل وحده هو الذي سيقرر ما جيب القيام به﴾.
إن ملفهوم املجموعة بالغ األمهية يف حياتنا اليومية ويف حياتنا العلمية ،بل إن
الكون الذي نعيش فيه يقوم كله عىل فكرة املجموعة ويتشكل كمجموعات رياضية
ال هناية هلا ،وكام تقوم الرياضيات اليوم كلها عىل أساس مفهوم املجموعة ،تقوم
مجيع العلوم عىل هذه الفكرة بام يف ذلك اللسانيات إذ﴿ كلنا نستعمل مفاهيم مأخوذة
من نظرية املجموعات باإلضافة إىل ارتباط هذه النظرية باملنطق ،فهي نظرية جوهرية
()12
يف الرياضيات وهلا عدد من التطبيقات املبارشة يف اللسانيات﴾.
يقوم منطق املجموعات يف الرياضيات املعارصة عىل [نظام األنواع] و[نظام
العالقات] ،وسنركز يف هذه الورقة البحثية عىل نظام األنواع ،إذ تتعدد أنواع
املجموعات الرياضية من جمموعات منتهية وجمموعات المنتهية ،وجمموعات
مرتبة يف مقابل جمموعات غري مرتبة ،وجمموعات متعددة العنارص يف مقابل
جمموعات[وحيدة العنرص] ،لتمثل[املجموعة اخلالية] جمموعة رياضية ذات متيز
عال ،عاكسة ملاهية املجموعة رياضيا ،فاملجموعة رياضيا سابقة للعنارص.
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

 -2تمثالت المجموعة لسانيا:

يمكننا صياغة بعض املفاهيم اللسانية عند العلامء األولني وفق نظرية املجموعات
كام يعرفها املنطق الريايض احلديث فيامييل:
 .1-2المجموعة المنتهية:

ص = { أ ،...........................................،ي}.

متثل جمموعة «ص» جمموعة فونيامت اللغة العربية وهي أصوات حمدودة عددها
 29عند اخلليل ،فهذا ﴿ما ألفه اخلليل  ..من حروف :ا ،ب ،ت ،ث ،مع ما تك ّلمت
به فكان مدار كالم العرب وألفاظهم فال خيرج منها عنه يشء .أراد أن تعرف به
العرب يف أشعارها و أمثاهلا وخماطباهتا فال يشذ عنه يشء من ذاك )13(﴾.أي أن
حروف العربية تشكل دائرة مغلقة ،وجمموعة منتهية حمدودة العنارص.
ق = { ق،1ق  ،2ق  ،3ق  ...........،4ق ن} .
متثل املجموعة «ق» جمموعة القوانني الضابطة لبنية اللغة العربية.
 .2-2المجموعات غير المنتهية:

ك ={ ك ،1ك ،2ك .}........،3متثل املجموعة «ك» جمموعة الكلامت يف
العربية ،وهي رغم وضعها يف املعاجم كمجموعات منتهيةّ ،
فإن قدرهتا االشتقاقية
غري حمدودة ومنه تعد جمموعة الكلامت جمموعة غري منتهية يف واقع النظام اللغوي.
ج = { ج،1ج ،2ج،3ج .}........،4
متثل املجموعة «ج» جمموعة مجل العربية وهي مجل غري منتهية ،ألهنا تقوم عىل
األساس الداليل والدالالت غري منتهية.
ع = { د،1د،2د،3د.}..................................................4
متثل املجموعة «ع» جمموعة الدالالت يف نظام اللغة العربية ،وهي جمموعة غري
منتهية ،بل إن خاصية التعدد وخاصية الالهنائي يف الظاهرة اللغوية إنام أساسها ال
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هنائية الدالالت .وكل هذا ينعكس عىل باقي املستويات اللغوية التي تتشكل منها،
أي املستوى اإلفرادي والرتكيبي.
 .3-2المجموعة المرتبة:

من أهم املجموعات اللغوية التي خضعت إىل منطق الرتتيب املنهجي يف

اللسانيات العربية نجد جمموعة الفونيامت العربية ،إذ رتبت هذه الوحدات يف
الدرس اللساين وفق خمارجها ،والختالف وجهات النظر يف خمارج بعض احلروف
نجد الرتتيب الصويت خيتلف من اخلليل إىل سيبويه إىل ابن جني ،وإن كان االختالف
ليس كبريا ،لكن يف النهاية تتحدد جمموعة األصوات والفونيامت العربية باعتبارها
جمموعات خمتلفة الرتتيب.
فنظام حروف اهلجاء الذي سار عليه اخلليل يف معجم العني ،وتبعه أبو منصور
األزهري يف كتابه هتذيب اللغة ،هو نظام يتبع خمارج احلروف ،يبدأ بأقصاها يف
احللق وهو العني ،ثم ما يقرب خمرجه منه وهكذا حتى يأيت عىل آخر احلروف ،قال
اخلليل ﴿:يف العربية تسعة وعرشون حرفا :منها مخسة وعرشون حرفا صحاحا هلا
أحياز ومدارج ،وأربعة أحرف جوف وهي :الواو والياء واأللف اللينة .واهلمزة
وسميت جوفا ألهنا خترج من اجلوف فال تقع يف مدرجة من مدارج اللسان ،وال من
مدارج احللق ،وال من مدرج اللهاة ،إنام هي هاوية يف اهلواء فلم يكن هلا حيز تنسب

إليه إال اجلوف ...فأقىص احلروف كلها العني ]..[.فهذه صورة احلروف التي ألفت
منها العربية عىل الوالء ،وهي تسعة وعرشون حرفا :ع ح هـ خ غ ،ق ك ،ج ش ض،
ص س ز ،ط دت ،ظ ذث،ر ل ن ،ف ب م ،فهذه احلروف الصحاح ،و ا ي ء .فهذه
()14
تسعة وعرشون حرفا منها أبنية كالم العرب﴾.
فلقد رتب اخلليل أصوات العربية وفق جمموعات جزئية تندرج داخل جمموعة
كلية ،يف حني نمثل للمجموعة الصوتية الكلية فيام ييل :ص{=1ع ،ح ،هـ ،خ ،غ،
ق ،ك ،ج ،ش ،ض ،ص ،س ،ز ،ط ،د ،ت ،ظ ،ذ ،ث ،ر ،ل ،ن ،ف ،ب ،م ،و ،ا،
ي،ء}.
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

ولقد خالف سيبويه أستاذه يف ترتيب جمموعة أصوات العربية ،إذ بدأ باهلمزة
واأللف واهلاء ،وقدم الغني عىل اخلاء ،وأخر القاف عن الكاف ،ويتضح ترتيبه
للحروف عىل هذا النحو:
ص { =2ء،ا،ه ،ع ،ح ،غ ،خ ،ك،ق ،ض ،ج ،ش ،ي ،ل ،ر ،ن ،ط ،د ،ت ،ص،
()15
ز ،س ،ظ ،ذ،ث ،ف ،ب ،م ،و}.
 .4-2المجموعة الخالية:

[باب ُف ِعل]= ف = { }.
[عامل االبتداء] = ء = ᴓ

 + ᴓمبتدأ +خرب.

[استتار املعمول] = ل= ᴓ

زيد يقوم  [ ᴓاستتار الفاعل]

[إضامر] = ض= ᴓ

خلو املجموعة
من العنارص:
الباب ،البنية،
املوضع.

3ـ المجموعات المركبة[ :الباب أنموذجا]:

إن الظاهرة اللغوية كام تصورها العلامء األولون هي جمموعة كلية ألهنا تضم
العديد من املجموعات اجلزئية ،وهي جمموعة ذات بنية ألهنا حتكمها شبكة من
العالقات الثابتة ،فإذا كان مفهوم املجموعة يف الفكر الريايض يقوم عىل نوعني
حموريني :مها املجموعات ذات البنية واملجموعات التي ال ترقى إىل مستوى البنية.

فاللغة العربية جمموعة كلية تتشكل كبنية قائمة بذاهتا ،تتحرك فيها العنارص كام
تتحرك قطع لعبة الشطرنج وفق نواميس اللعبة املشرتكة بني مجيع الالعبني ،ووفق
نواميس األداء الفردي الذي حيقق التم ّيز ،وإذا كانت قطع الشطرنج قد توجد
كمجموعة خارج اللعبة فتتشكل كمجموعة ليست ذات بنية ،فالظاهرة اللغوية ال
تكتسب وال تنتج وال ختتزن يف الذهن إال يف إطار العالقات ،إهنا دوما جمموعة
ذات بنية؛ ﴿ ...وهكذا فقطع الشطرنج تبقى جمرد جمموعة من العنارص ،ما دامت يف
صندوقها ،أو ملقاة عىل الطاولة ،دون ترتيب أونظام ،ولكن بمجرد ما نرتب تلك
13
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القطع حسب قوانني معينة ـ أي بمجرد ما نركبها حسب قوانني الرتكيب ـ نصبح
أمام جمموعة من العنارص متتلك بنية ،فالذي يميز البنية عن املجموعة هو قانون ـ
()16
أو قوانني ـ للرتكيب .ذلك هو تعريف البنية ،وتلك هي خاصيتها األساسية﴾.
ويعد مفهوم الباب من النامذج التطبيقية الفعالة يف منطق املجموعات يف
اللسانيات العربية ،كام أنه مفهوم عاكس وبدقة لنظام املجموعات املركبة ،األمر
اآليت بيانه كام ييل:
ج
هوكثري

يف نفسه ال يف بابه ونظائره
ب

أ

د

 .1-3الباب باعتباره مجموعة:

إن من أهم األوجه الدالة عىل مفهوم [املجموعة ذات البنية] يف الدرس اللساين
عند العلامء األولني وفق إطارهم املنهجي ما يعرف[بمفهوم الباب] ،وعن هذا
املفهوم اللساين الريايض يقول عبد الرمحن احلاج صالح ﴿:وقد نظرنا يف كتاب
سيبويه ،وأطلنا النظر ،فبعد مدة طويلة تبني لنا أن املفاهيم التي يتضمنها هذا الكتاب
تكون يف احلقيقة نظرية دقيقة مل نعثر عليها يف أي نظرية لغوية أخرى سواء قديمة أم
حديثة [ ]....ونتج من مقارنتنا بني مفاهيم الكتاب واملنطق الريايض احلديث أن
اتضحت لنا العالقات الوثيقة بني املفاهيم العربية ومفاهيم املنطق الريايض ،مثل
احلمل ،ومفهوم القياس ،ومفهوم النظري ...ومفهوم الباب! وهذا األخري مل يفكر أي
()17
باحث يف أنه يطابق متاما املجموعة الرياضية﴾.
وقوله ﴿:ويصري اعتقادنا يقينا فيام خيص ماهية الباب الرياضية وقرب هذا
املفهوم من مفهوم املجموعة ما نجده عند النحاة من استعامهلم لكلمة نظري « جتمع
عىل نظائر» مع كلمة باب يف أكثر النصوص تقريبا .ويمكن أن نستدل عىل ما قصده
سيبويه من هذه الكلمة انطالقا من هذا الكالم الذي نقلناه من رشح الرماين للكتاب:
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منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

فاملقابلة الداللية بني أ وب ،تدل عىل أن ج ود متكافئتان « العطف هو جمرد تثنية
أي تكرار بياين» ومن ثم يعرف أن الباب هو جمموعة من النظائر ،فإن الكلم التي هي
عىل بناء واحد تكون عىل هذا بابا ،واجلامع بينهام هو هذا البناء املمثل بحروف رمزية
مركبة مع غريها من األصوات )18(﴾.واخلالصة أن الباب ﴿يتكون من نظائر ،فهو
()19
جمموعة من العنارص املتكافئة وقد تكون خالية أو وحيدة العنرص.﴾..
إن مفهوم الباب يف اللسانيات العربية؛ يمثل وجها تطبيقيا ثانيا رئيسيا لنظرية
املجموعات يف الدرس اللساين عند العلامء األولني ،فبعد أن كانت رؤيتهم للظاهرة
اللغوية باعتبارها أصوال وفروعا ،أو باعتبارها جمموعة متداخلة من املستويات
والعنارص اللغوية ،هي الوجه األول لنظرية املجموعات يف الفكر اللساين ،نجد
هذه الرؤية الرياضية للغة باعتبارها جمموعة كلية تندرج حتتها جمموعات بنوية
جزئية ،تنعكس عىل منهجهم ،ونظرة رسيعة يف فهارس كتبهم تدلك عىل أصالة
مفهوم الباب يف بنائهم املنهجي للسانيات العربية ،هذا املفهوم الذي راح الدكتور
عبد الرمحن احلاج صالح يسلط الضوء عليه ،من خالل تعمقه يف اللسانيات العربية
واطالعه عىل املنطق الريايض يف العرص احلديث ،ليكشف لنا عن اجلوهر الريايض
القائم يف بطون كتبهم ،وقبلها يف باطن تصورهم ورؤيتهم الرياضية للغة العربية ،وما
األبواب اللسانية إال انعكاس للظواهر اللغوية باعتبارها جمموعات ذات بنية ،لكن
اجلميل يف مفهوم الباب كمفهوم ريايض منهجي ،أنه يقدم صورة نموذجية ملفهوم
املجموعة ،أو لنقل هو قريب من املجسامت التمثيلية التي تقرب مفهوم املجموعة
كمفهوم ريايض يف اللسانيات العربية:
أ  -إذ يقوم الباب كمجموعة عىل مفهوم مشرتك ،أي عىل رابطة ،هذا املفهوم
الذي يصنع وجودا للباب كمجموعة قبل أن توجد العنارص أصال ،ألن أساس
املجموعة يف الفكر الريايض هو العالقة الرابطة ،أي اخلاصية املشرتكة ،تلك اخلاصية
التي تسمح بدخول العنرص إىل املجموعة فيصبح عنرصا منتميا إليها ،أو ال تسمح
له بالدخول فيها ،ألنه ال يتوفر فيه رشط االنتامء ،أي أن العنرص ال تتوفر فيه تلك
اخلاصية التي عقد عىل أساسها الباب أصال ،وذلك باعتباره جمموعة.
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ب  -يتقاطع مفهوم الباب يف الدرس اللساين باعتباره جمموعة مع الفكر الريايض
يف اعتبار العنارص التي يقوم عليها الباب نظائر ،والنظري كام رأينا سابقا عند حديثنا
عن املعادالت اللسانية ،ال يعني التطابق ،وال يقرتن بالشبه دوما ،بل معناه تقاطع
العنارص يف صفة واحدة  ،رغم ما قد يبدو من تباعد بل وتنافر بينها ،فإن ﴿ النظائر
كام يفهمها النحاة ،فقد تكون بعيدة بعضها عن بعض من عدة أوجه ومع ذلك
()2٠
يكتشف فيها النحوي ميزة واحدة جتمعها﴾.
وانطالقا من هذا التقاطع اجلوهري بني الباب النحوي واملجموعة الرياضية،
نجد الدكتور عبد الرمحن احلاج صالح يعرف الباب بأنه جمموعة من العنارص
املتكافئة ،ألنه يتكون من نظائر.
ج  -إن العالقة أو الرابطة التي يتأسس من خالهلا الباب كمجموعة يف الدرس
اللساين ،وتتكافؤ من خالهلا العنارص ،قد تكون رابطة لفظية ،كام قد تكون رابطة
داللية هلا عالقة باللفظ .وقد تكون رابطة لفظية داللية؛ فتجد يف نصوصهم ،مثال،
[هذا باب َف َع َل] ،أو [هذا باب َي ْف ِع ُل][ ،هذا ما تقلب فيه الواو ياء] ،وهذه أبواب
ٍ
ٍ
أومعان
[معان نحوية]،
تقوم عىل[رابطة لفظية بنوية] ،يف مقابل أبواب تقوم عىل
داللية يقول املربد ﴿:كل باب فأصله يشء واحد ثم تدخل عليه دواخل الجتامعهام
يف املعنى﴾( )21فإن ﴿ ما هي األصل يف النفي وهي أم بابه﴾( ،)22و﴿ إال هي أم باب
االستثناء﴾( ،)23وإن هي أم باب اجلزاء ،ومهزة االستفهام هي أصل باب االستفهام،
()24
و﴿ كان أم هذا الباب ـ يعني باب كان وأخواهتا ـ وأكثرها ترصفا﴾.

كام نجد أبوابا تقوم عىل أساس االشرتاك يف البنية اللفظية والداللية ،إذ قد تأيت
األلفاظ عىل بناء واحد ،وتقرتب يف معانيها ،كام قد جيمعها بناء واحد وداللة واحدة،
مثل ذلك ما نجده يف باب األعامل التي ترى وتسمع ،يقول سيبويه ﴿:هذا بناء
األفعال التي هي أعامل :فاألفعال تكون من هذا عىل ثالثة أبنيةَ :ف َعل َيف ُعل ،و َف َعل
ي ِ
فعل ،و َف ِعل َي َف َعل ،ويكون املصدر َف ْعالً ،واالسم فاعال ]....[.وقد جاء من مصادر
َ
الرشب ُ
والش ْغل .وقد جاء عىل فعل نحوَ :ف َع َل ُه
ما ذكرنا عىل ُف ْع ٍل ،وذلك نحوْ ُ :
فِعالً ،ونظريه :قاله ِقيالً ،وقالوا :س ِ
خ َطه َ
سخ ًطا ،شبهوه بالغضب حني اتفق البناء
ْ
َ
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ِ
وسخ ُطته أنه ُمدخل يف باب األعامل التي ترى
وكان املعنى نحوا منه ،يدلك ساخطا
()25
وتسمع وهو ُموقعه بغريه﴾.

فالباب هنا معقود عىل [اتفاق يف البناء واقرتاب يف املعنى العام]؛ وهو داللة
األفعال باعتبارها أفعاال متعدية ترى وتسمع ألهنا ناجتة من ذات إىل ذات ،فاملجال
الداليل هلا ذاته ،التعدي والطابع احلركي احليس ،ويعني باألعامل التي ترى﴿ األعامل
املتعدية ألن فيها عالجا من الذي يوقعه إىل الذي يوقع به ،فتشاهد وترى ،فجعل
سخطه مدخال يف التعدي كأنه بمنزلة ما يرى .وقوهلم ساخط دليل عىل ذلك ألهنم
ال يقولون غاضب ،ومعنى الغضب واحد ،فجعلوا الغضب بمنزلة فعل تتغري به
()26
ذات اليشء ،والسخط بمنزلة فعل عولج إيقاعه بغري فاعله﴾.

كام قد يقوم الباب عىل اتفاق يف [املبنى واملعنى] ،فلقد عقد سيبويه بابا يف كتابه
سامه» ما جاء عىل مثال واحد حني تقاربت املعاين» ،وقد التفت إىل الداللة املشرتكة
التي توحي هبا البنية الرصفية لبعض املصادر مثل »:الغليان ،القفزان ،الغثيان،
الوهجان» حيث إهنا قد اشرتكت مجيعا يف بنية رصفية واحدة هي[ َف َعالَن] ،كام أهنا
تشرتك يف[معنى احلركة واالهتزاز واالضطراب وتستمر يف ذلك حتى هتدأ].

فأصبحت بنية [ َف َعالَن] دالة عىل معنى احلركة واالضطراب ملا يف بنيتها الرصفية
الصوتية من تتابع احلركات ،وأصبح اللفظ واملعنى هو الرابطة املزدوجة التي يقوم
عليها الباب ،يقول سيبويه﴿:ومن املصادر التي جاءت عىل مثال واحد حني تقاربت
املعاين قولك :الن ََز َوان ،والنَ َق َزان ،وال َق َف َزان ،وإنام هذه األشياء يف زعزعة البدن
والر َتكَان ومثل هذا يف ال َغ َل َيان ألنه زعزعة
واهتزازه يف ارتفاع ،ومثله ال َع َسالَن َ
وحترك ،ومثله ال َغ َث َيان ،ألنه جتيش نفسه وتثوره ،ومثله اخلَ َط َران وال َل َم َعان ،ألن هذا
والو َه َجان ألنه حيرك احلر ونثوره ،فإنام هو
اضطراب وحترك ،ومثل هذا ال َل َه َبان َ
بمنزلة ال َغ َل َيان )27( ﴾.ويمكننا متثيل جزء من هذا الباب عند سيبويه باعتباره جمموعة
يف املخطط التايل:
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النقزان

الغثيان

النزوان

اهليجان اللمعان

العسالن

القفزان

الرتكان

﴿جمموعة َف َعالَن﴾

الشكل( :)٣نموذج تطبيقي لنظرية املجموعة.

من باب ما جاء عىل مثال
واحد لتقارب املعاين.

()٢٨

إذ تتشكل جمموعة [ َف َعالَن] كمجموعة جزئية داخل الباب ،مما يدلك عىل أن
الباب كمجموعة ذات بنية عامة ،قد يكون جمموعة كلية تضم جمموعات جزئية.
 .2-3الباب مجموعة ذات بنية:

إن الباب كمجموعة رياضية هو[جمموعة ذات بنية] ،ألنه يقوم عىل شبكة من
العالقات التي تضبط عنارصه قبل أن تكون فيه أصال ،فوجود املجموعة أسبق من
وجود عنارصها ،وإذا ما تأملنا قول املربد عند حديثه عن مفهوم الباب يف النحو العريب:
﴿ كل باب فأصله يشء واحد ثم تدخل عليه دواخل الجتامعهام يف املعنى﴾( ،)29وإذا ما
تأملنا مجيع األقوال السابقة حيث يتشكل الباب النحوي من عنرص أسايس هو األصل
ثم حتمل عليه العنارص األخرى املكافئة له سواء أكان ذلك عىل مستوى اللفظ أوعىل
لتبني لنا أن الباب يف النحو العريب
مستوى املعنى أو عىل مستوى اللفظ واملعنى معاّ ،
يقوم عىل بنية إهنا بنية األصول والفروع ،فتتشكل عنارصه وفق هذا اإلطار ،وهو إطار
بنوي يصنع منظومة للباب باعتباره جمموعة ،فلقد ﴿جعلوا يف كل باب أصال ملجموع
()3٠
نظائره التي تدخل يف ذلك الباب﴾.
ومما يدلك عىل أن ترتيب العنارص يف الباب باعتباره جمموعة رياضية وفق
ثنائية األصل والفرع يشكل بنية ،هو املنطق االستداليل الذي جيعل من عنرص ما
عنرصا أصليا حتمل عليه باقي العنارص اللغوية ،ومثال ذلك أن اهلمزة أصل باب
االستفهام فهي أكثر وأوسع ترصفا من اخواهتا يف باهبا ،ومن ذلك أن﴿ تقديم االسم
فيها قبل الفعل جائز كام جاز ذلك يف هال ،وذلك ألهنا حرف االستفهام الذي ال
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منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

يزول عنه إىل غريه ،وليس لالستفهام يف األصل غريه ،وإنام تركوا األلف يف من
()31
ومتى ،وهل ونحوهن» حيث أمنوا االلتباس﴾.
فهناك منطق استداليل جيعل من العنرص أصليا أو فرعيا ،فاألصل ما يبنى
عليه وال يبنى عىل غريه ،يف حني أن الفرع يبنى عىل غريه ،والتغيري إنام يكون يف
الفروع ال يف األصول ،فاهلمزة هي أصل باب االستفهام ألهنا ثابتة ال تزول عن
باهبا إىل باب ومعنى نحوي ثان ،كام أن باقي حروف وأسامء االستفهام حممولة
عليها بنويا ودالليا كام وضح لنا ذلك سيبويه ،ومنه فالباب النحوي يقوم عند العلامء
األولني كمجموعة مرتبة ومنظمة ،هلا ترتيب خمصوص ،تندرج فيها العنارص كفروع
مبنية عىل أصل واحد ،وهلا نظام خمصوص بحيث حتمل تلك الفروع عىل األصل يف
شبكة من العالقات التفريعية .إذ يعقد الباب عىل جمموعة من القواعد واألصول
الضابطة هلا ،التي تشرتك فيها مجيع العنارص املتكافئة ،مما يعمق من ماهية الباب
كمجموعة ذات بنية يف اللسانيات العربية .فإن﴿األشياء التي حتتوي عليها األبواب
هي الرضوب من الكالم أو النحو ال هي يف ذاهتا بل فيام هو أهم من ذلك وهو ميزهتا
()32
الرتكيبية كام يتصورها الريايض يف زماننا﴾.
لنخلص إىل نتيجة من كل ما بني ﴿فيام مىض من هذا الباب ،أن النحاة املؤسسني
جعلوا النظام اللغوي كله أصوال وفروعا ..وليس أدل عىل ذلك من أهنم مل يكتفوا
باستنباط األصول وجتريدها واالستدالل عليها ،بل راحوا جيردون لكل باب من
أبواب النحو أصال ،قدر وسعهم ،وقد رأينا فيام مىض كيف أن أبواب النحو وقواعده
وقوانينه إنام تعقد عىل األصول ،فللفاعل ،وللمفعول ،واملبتدأ واخلرب وغريها أصل
فكل منها معقود عىل أصل أيضا ،وما خيرج عنها إنام خيرج لعلة ،وال يكون ناقضا
()33
للباب﴾.
إن الباب كمفهوم لساين ريايض باعتباره جمموعة ،يقوم عىل مجيع تصنيفات
املجموعة الرياضية ،فهو من جهة جمموعة مرتبة وفق نظام األصالة والفرعية ،و
هو جمموعة ذات بنية ،ألنه يقوم عىل نظام ،إذ كل باب حتكمه جمموعة من القواعد
واألصول ،كام قد يتشكل الباب كمجموعة منتهية ،أو كمجموعة ال منتهية،
19
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

فالكلامت التي تندرج حتت الصيغ الرصفية ال هناية وال حدود هلا ،بل جمال الباب فيها
يظل مفتوحا ،ومنه يتشكل الباب هنا كمجموعة ال هنائية ،وما يدلك عىل أن مفهوم
الباب صورة ناطقة حلضور نظرية املجموعات يف الدرس اللساين ،هو قيام الباب عىل
عدد كثري من العنارص أو من النظائر ،يف مقابل قيامه عىل عدد قليل إىل درجة قيامه
عىل عنرصين فقط ،بل وعىل عنرص واحد فقط ،فالباب﴿ كمفهوم ريايض هو مماثل ملا
يسمى اآلن املجموعة ،فباب فِ ُعل مثال هو جمموعة خالية إذ ال يوجد أي عنرص عىل
هذا الوزن يف االستعامل .وباب فِ ِعل هو جمموعة وحيدة العنرص إذ ال يوجد يف الواقع
ما هو عىل هذا البناء إال إبل يف املشهور ﴾( )34وهذا ما يرصح به سيبويه﴿ :وإنام هو
()35
بمنزلة عريب ليس له ثان يف كالم العرب نحو إبل وكُدت تكاد﴾.
 .3-3الباب كمجموعة خالية:

قد يتشكل الباب كمجموعة خالية ،أي ال حيتوي أي عنرص لغوي ،ووجود
الباب كمجموعة خالية ،هو نتاج التصور النظري التجريدي للعلامء األولني ،فلم
يتعاملوا مع املجموعات كنامذج تطبيقية فقط ،وإنام تعاملوا معها كمثل وصور جمردة،
فلفكر اخلليل الريايض بصمته التجريدية يف نظرية املجموعات يف الدرس اللساين،
فلقد توصل األولون إىل مفهوم املثال سواء يف املستوى الرتكيبي أو اإلفرادي ،ونراهم
يطلقون مصطلح الباب عىل [أوزان الكلم املتكونة من الفاء والعني والالم] ،وتلك

املجموعات تقوم عىل مفهوم جمرد هو صورة الباب يف حني تتمثل الكلامت املستعملة
باعتبارها عنارص لغوية مستعملة مادة الباب ،فالفكر التجريدي يرسي يف منظورهم
للغة ونامذجها ومثلها كمجموعات ،وانطالقا من منهجهم االستداليل العقيل ذاته،
نجد الباب النحوي عندهم قد يتشكل كمجموعة خالية ،ألن أساس بنائه استنباطي
ال استقرائي فقط ،فالباب ليس دوما﴿نتيجة الستقراء الواقع كاجلنس فقد يوجد يف
تصور الباحث وقد يوجد منه يف هذا الواقع الكثري أو القليل ،وقد ال يوجد متاما .أما
الذي ال يوجد منه يف االستعامل فقد سامه اخلليل فيام خيص اجلذور باملهمل ،وخالفه
()36
املستعمل﴾.

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

20

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

العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

وأساس هذا املهمل وأساس الباب باعتباره جمموعة خالية عند اخلليل هو
االعتامد عىل [قسمة الرتاكيب] يف بناء وحتليل الوحدات اللغوية ،فإذا كان﴿ الباب
ال يتقوم بمجرد الصفات الذاتية فقط مثل اجلنس فبام يتقوم؟ لنالحظ أوال أن الباب
قد ال يوجد يف واقع االستعامل مثل باب فِ ُعل فلم جتئ أية كلمة عىل هذا الوزن يف
املسموع ،فمن أين جاء هذا الباب إذن؟ فاجلواب هو أنه يشء تقتضيه قسمة الرتكيب
يف كل احتامالهتا بدون استثناء ألي تركيب ...فهذا الباب الذي هو فِ ُعل حتتمله هذه
القسمة ألن مجيع تراكيب الثالثي املجرد تنحرص يف  12تركيبا منها فِ ُعل .وعىل
هذا فالباب هو نتيجة لقسمة تركيبية ليس غري ،وهو مفهوم ريايض حمض مل يعرفه
()37
الفالسفة القدامى من غري العرب﴾.
وهذا يدلك عىل أن تصور األولني للمجموعة يف الدرس اللساين كان تصورا
تطبيقيا وواقعيا ،كام أنه كان تصورا نظريا متوغال يف التجريد ،فالباب يقوم عىل بنية
وهذه البنية قوامها املادة والصورة ،متثل الصورة يف اخلاصية والعالقة التي تشكل
الباب كمجموعة سابقة يف الوجود لعنارصها ،يف حني تتمثل املادة يف العنارص
التي تنتمي إليها ،انطالقا من تقاطعها يف تلك الرابطة أو الصورة ،وهذا يكون عىل
مستوى الباب باعتباره جمموعة ذات بنية ،فإن﴿ التقابل بني الباب وجمموع العبارات
التي هي منه ،فهو أيضا تقابل بني صورة ومادة وبني كيل وجزئيات ،إال أن الصورة
ليست هنا جمرد جنس أو فئة أي جمرد مفهوم  ..قد يشارك الباب اجلنس أي الفئة
البسيطة يف أنه جمموع عنارص تشرتك يف وصف معني إال أنه يتجاوزه يف أنه جمموعة
()38
رياضية ذات بنية عامة﴾.
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الخاتمة:

أوالً :تعد نظرية املجموعات النظرية املركزية يف الرياضيات احلديثة واملعارصة،
كام تعد نظرية األصول والفروع النظرية املحورية يف اللسانيات العربية.
ثان ًيا :يمثل مفهوم الباب وجها تطبيقيا ثانيا رئيسيا لنظرية املجموعات يف

الدرس اللساين عند العلامء األولني ،إذ يعد الباب من أهم النامذج الدالة عىل منطق
املجموعات يف اللسانيات العربية ،فقد صنف العلامء األوائل مقاربتهم النظرية يف
خمتلف العلوم وفق نظام األبواب ،وب ّينوا كيف أن نظام اللغة العربية يتشكل يف
جمموعات متصلة ومنفصلة أطلقوا عليها مصطلح الباب ،فهو مصطلح تدل تسميته
عىل مفهوم لساين ريايض من وجهني؛ املادة واملنهج.

ثال ًثا :يقوم منطق املجموعات يف الرياضيات املعارصة عىل نظام املاهية
واألنواع وعىل نظام العالقات ،ينتج عن نظام املاهية واألنواع أصنافا متعددة من
أنواع املجموعات نحو :املجموعات املنتهية يف مقابل املجموعات غري املنتهية،
واملجموعات املرتبة يف مقابل املجموعات غري مرتبة ،واملجموعات اجلزئية يف مقابل
املجموعات الكلية ،واملجموعات املتعددة العنارص يف مقابل املجموعات وحيدة
العنرص واملجموعات اخلالية.
راب ًعا :تقوم اللسانيات العربية عىل خمتلف أنواع املجموعات الرياضية ،ولقد

صنف العلامء األوائل النظام اللساين وفق خمتلف وحداته إىل أنواع متعددة من
أصناف املجموعات ،تصنيفا إجرائيا موافقا ملنطق املجموعات يف الرياضيات
املعارصة ،وأهم هذه األنواع[ :املجموعة ذات البنية] ،و[املجموعة وحيدة العنرص]،
و[املجموعة اخلالية].
خامسا :إن الباب كمفهوم لساين ريايض ،يقوم عىل مجيع تصنيفات املجموعات
ً
الرياضية ،فهو من جهة جمموعة مرتبة وفق نظام األصالة والفرعية ،وهو جمموعة
ذات بنية ،ألنه يقوم عىل نظام ،إذ كل باب حتكمه جمموعة من القواعد واألصول،
كام قد يتشكل الباب كمجموعة منتهية ،أو كمجموعة ال منتهية ،فالكلامت التي
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تندرج حتت الصيغ الرصفية ال هناية وال حدود هلا ،بل جمال الباب فيها يظل مفتوحا،
ومنه يتشكل الباب هنا كمجموعة ال هنائية ،وما يدلك عىل أن مفهوم الباب صورة
ناطقة حلضور نظرية املجموعات يف الدرس اللساين ،هو قيام الباب عىل عدد كثري
من العنارص أو من النظائر ،يف مقابل قيامه عىل عدد قليل منها إىل درجة قيامه عىل
عنرصين ،بل وعىل عنرص واحد فقط ،كام قد يشكل الباب [جمموعة خالية].
سادسا :يعد الدكتور عبد الرمحن احلاج صالح أول من تفطن إىل مفهوم الباب
ً
باعتباره مفهوما رياضيا ،عاكسا ملنطق املجموعات ،ونراه عاكسا لنوع خمصوص
ونقصد به [املجموعات الرياضية املركبة].
الهوامش:

( )1ينظر :احلاج صالح عبد الرمحن:

ـ ﴿النظرية اخلليلية احلديثة :مفاهيم األساسية﴾ ،كراسات املركز ،العدد 4
(.)2٠٠7

ـ ﴿بحوث ودراسات يف اللسانيات العربية﴾ ،موفم للنرش ،اجلزائر ،د.ط،
 ،2٠٠7ج.1

ـ ﴿بحوث ودراسات يف اللسانيات العربية﴾ ،موفم للنرش ،اجلزائر،د.ط،
 ،2٠٠7ج.2

ـ﴿السامع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة﴾ ،موفم
للنرش،اجلزائر ،د.ط2٠٠7 ،م.
( )2ينظر :برتراند راسل﴿ ،أصول الرياضيات﴾ ،ترمجة :حممد مريس أمحد وأمحد
فؤاد األهواين ،دار املعارف ،جامعة الدول العربية ،مكتبة الدراسات الفلسفية،
القاهرة ،ط ،2ج.1.
وينظر أيضا :ثابت الفندي حممد:

ـ ﴿أصول املنطق الريايض﴾ ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان،ط1972 ،1م.
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ـ ﴿فلسفة الرياضة﴾ ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط1969 ،1م،

( )3راشد رشدي﴿ ،الرياضيات التحليلية بني القرن الثالث والقرن اخلامس

للهجرة﴾ ،ترمجة :بدوي املبسوط ،سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت،ط ،1،2٠11ج.5

﴿الشكل رقم ،﴾1حقوق ملكية للمؤلف ،قاسمي احلسني عواطف.
( ﴿ )5الشكل رقم ،﴾2حقوق ملكية للمؤلف ،قاسمي احلسني عواطف.
( )6ينظر :قاسمي احلسني عواطف﴿ ،التفكري الريايض يف علوم العربية﴾،

رسالة دكتوراه ،إرشاف :د .بن لعالم خملوف ،جامعة البليدة ،2كلية اآلداب
واللغات ،قسم اللغة العربية وآداهبا2٠17/2٠16 ،م.

( )7ينظر :عابد اجلابري حممد﴿ ،مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايض

والعقالنية املعارصة﴾ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،ط2٠14 ،8م،

.95/1

( )8ينظر :عابد اجلابري حممد﴿ ،مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايض

والعقالنية املعارصة﴾.95/1 ،

( )9عابد اجلابري حممد﴿ ،مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايض

والعقالنية املعارصة﴾.95/1 ،

( )1٠ينظرNicolas Bourbaki, L’Architecture des mathématiques, :
dans: Les Grands courants de la pensée mathèmatique, Francois
. Le Lionnais, Hermann, Paris,1998

( )11أصول الرياضيات ،نيكوال بورباكي ،ترمجة حممد عابد اجلابري يف كتابه:
مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايض والعقالنية املعارصة ،دراسات
ونصوص يف االبستيمولوجيا املعارصة .211-21٠/1،وينظر:
Nicolas Bourbaki, Eléments de mathématique, Hermann ,
Paris, 1939, Livre1: Théorie des ensembles.
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( )12الوود ينس ،غونار أندريون ،دال أوستن﴿ ،املنطق يف اللسانيات﴾ ،ترمجة:
عبد املجيد جحفة ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،لبنان ،ط2٠11 ،1م ،ص .15
( )13اخلليل بن أمحد الفراهيدي﴿ ،كتاب العني﴾ ،حتقيق :مهدي املخزومي،
إبراهيم السامرائي ،دار الرشيد للنرش ،العراق ،د.ط198٠،م.47/1 ،
( )13اخلليل﴿ ،كتاب العني﴾ ،اخلليل57/1 ،ـ.58
( )15ينظر :سيبويه﴿ ،الكتاب﴾ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،عامل الكتب،
بريوت ،ط.431/4 ،1983 ،3
( )16عابد اجلابري حممد ﴿ ،مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايض
والعقالنية املعارصة﴾.139/1 ،
( )17احلاج صالح عبد الرمحن ﴿ ،بحوث ودراسات يف اللسانيات العربية﴾،
.82-81/2
( )18احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،منشورات
املجمع اجلزائري للغة العربية ،اجلزائر ،ط 2٠1٠ ،1م ،ص 137ـ.138
( )19احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص .139
( )2٠احلاج صالح عبد الرمحن ﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص .138
( )21املربد﴿ ،املقتضب﴾ ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب،
بريوت ،د.ط ،د.ت.46/2 ،
( )22السيوطي﴿ ،األشباه والنظائر﴾ ،حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت،ط1،1985م.73/2 ،
( )23السيوطي﴿ ،األشباه والنظائر﴾.96/2 ،
( )24ابن يعيش﴿ ،رشح املفصل﴾ ،حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث،
القاهرة ،ط198٠ ،2٠م.97/7 ،
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( )25سيبويه﴿ ،الكتاب﴾.7-/4 ،
( )26ابن سيدا﴿ ،املخصص﴾ ،ابن سيدا ،قدم له :خليل إبراهيم جفال ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط .481/1996،4 ،1
( )27سيبويه﴿ ،الكتاب﴾.218/2 ،
( )28ينظر :قاسمي احلسني عواطف﴿ ،التفكري الريايض يف علوم العربية﴾،
قاسمي احلسني عواطف
( )29املربد﴿ ،املقتضب﴾.46/2 ،
( )3٠بن لعالم خملوف ﴿ ،ظاهرة التقدير يف كتاب سيبويه﴾ ،بن لعالم خملوف،
رسالة دكتوراه ،إرشاف :سعدي الزبري ،جامعة اجلزائر2٠٠2،ـ  2٠٠3م ،ص .95
( )31سيبويه﴿ ،الكتاب﴾.99/1 ،
( )32احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص.136
( )33بن لعالم خملوف﴿ ،ظاهرة التقدير يف كتاب سيبويه﴾ ،ص .94
( )34احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص .135
(﴿ )35الكتاب﴾ ،سيبويه.19/2 ،
( )36احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص
135ـ.136
( )37احلاج صالح عبد الرمحن﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص .135
( )38احلاج صالح عبد الرمحن ﴿ ،منطق العرب يف علوم اللسان﴾ ،ص .136
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العدد 1٠

منطق المجموعات في النظرية الخليلية الحديثة ( مفهوم الباب أنموذ )

قائمة المصادر والمراجع
المصادر:

 احلاج صالح ،عبد الرمحن﴿ ،النظرية اخلليلية احلديثة :املفاهيم األساسية﴾،كراسات املركز ،العدد .)2٠٠7( 4

 سيبويه﴿ ،الكتاب﴾ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،عامل الكتب ،بريوت ،ط،3ج.2
 ابن سيده﴿ ،املخصص﴾ ،قدم له :خليل إبراهيم جفال ،دار إحياء الرتاثالعريب ،بريوت ،ط  ،1996 ،1ج.4

 السيوطي﴿ ،األشباه والنظائر﴾ ،حتقيق :عبد العال سامل مكرم ،مؤسسةالرسالة ،بريوت ،ط1،1985م ،ج.2
 الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد﴿ ،كتاب العني﴾ ،حتقيق :مهدي املخزومي،إبراهيم السامرائي ،دار الرشيد للنرش ،العراق ،د.ط198٠،م ،ج.1

 املربد﴿ ،املقتضب﴾ ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت،د.ط ،د.ت ،ج.2

 ابن يعيش﴿ ،رشح املفصل﴾ ،حتقيق :حمي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث،القاهرة ،ط198٠ ،2٠م ،ج.7
المراجع:

 ثابت الفندي ،حممد﴿ :أصول املنطق الريايض﴾ ،دار النهضة العربية ،بريوت،لبنان،ط1972 ،1م.
 ثابت الفندي ،حممد﴿ :فلسفة الرياضة﴾ ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط،11969م.

 اجلابري ،حممد عابد﴿ ،مدخل إىل فلسفة العلوم ،تطور الفكر الريايضوالعقالنية املعارصة﴾ ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان ،ط2٠14 ،8م ،ج.1
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 احلاج صالح ،عبد الرمحن﴿ :بحوث ودراسات يف اللسانيات العربية﴾ ،موفمللنرش ،اجلزائر ،د.ط ،2٠٠7 ،ج.1
 احلاج صالح ،عبد الرمحن﴿ :بحوث ودراسات يف اللسانيات العربية﴾،موفم للنرش ،اجلزائر،د.ط ،2٠٠7 ،ج،2

 احلاج صالح ،عبد الرمحن﴿ :السامع اللغوي العلمي عند العرب ومفهومالفصاحة﴾ ،موفم للنرش،اجلزائر ،د.ط2٠٠7 ،م

 راسل برتراند﴿ ،أصول الرياضيات﴾ ،ترمجة :حممد مريس أمحد وأمحد فؤاداألهواين ،دار املعارف ،جامعة الدول العربية ،مكتبة الدراسات الفلسفية ،القاهرة،
ط ،2ج.1.
 راشد ،رشدي﴿ ،الرياضيات التحليلية بني القرن الثالث والقرن اخلامسللهجرة﴾ ،ترمجة :بدوي املبسوط ،سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط ،1،2٠11ج.5

الوود ينس ،غونار أندريون ،دال أوستن﴿ ،املنطق يف اللسانيات﴾ ،ترمجة :عبد
املجيد جحفة ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بريوت ،لبنان ،ط2٠11 ،1م.
الرسائل والمقاالت:

 بن لعالم ،خملوف ﴿ ،ظاهرة التقدير يف كتاب سيبويه﴾ ،بن لعالم خملوف،رسالة دكتوراه ،إرشاف :د.سعدي الزبري ،جامعة اجلزائر2٠٠2 ،ـ 2٠٠3م.

 قاسمي احلسني ،عواطف﴿ ،التفكري الريايض يف علوم العربية﴾ ،رسالةدكتوراه ،إرشاف :د .بن لعالم خملوف ،جامعة البليدة ،2كلية اآلداب واللغات،
قسم اللغة العربية وآداهبا2٠17/2٠16 ،م.
المصادر والمراجع األجنبية

Bourbaki, Nicolas : Eléments de mathématique, Hermann,
Paris, 1939, Livre1 : Théorie des ensembles.
Bourbaki, Nicolas: L’Architecture des mathématiques, dans:
Les Grands courants de la pensée mathématique, Francois Le
Lionnais, Hermann, Paris, 1998.
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اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
اللغوي
العربية وحصر إعالمها
ّ
ّ
د .راضية عبيد

(*)

الملخص:
ّ

تبني جماالت استفادة اللغة العرب ّية ،شأهنا شأن اللغات
نسعى يف هذا البحث إىل ّ
التحوييل يف الوصف والتحليل ،للوقوف عىل كيف ّية اشتغاهلا
الطبيع ّية ،من آل ّيات النحو
ّ
اللغوي .ويته ّيأ ذلك باألخذ يف االعتبار قيو َد التوارد وانتقاء األلفاظ
ومحلها اإلعالم
ّ
ّ
الداليل بني اجلمل،
بعضها بعض ًا؛ وكذلك بإجراء التحويالت وفق مبدإ التكافؤ
محيل/
توزيعي
كالذي بني مجلة بفعل
ّ
ّ
/عادي (مثل «درس») ومجلة بفعل عامد واسم ّ
إسنادي (مثل «قام بدراسة») ،يف إطار نظر ّية «النحو املعجم» ،سليلة أنحاء هاريس
ّ
الصوري ل ّلغات وحتليل وقائعها»،
عميل للوصف
التحويل ّية ،بام هي «منهج وتطبيق
ّ
ّ
توجه اللسان ّيات احلديثة
يف رضب من استيفاء املعطيات وتوليدها ،وانسجام ًا مع ّ
نحو حوسبة اللغات ومعاجلتها اآلل ّية .للنحو املعجم جهازه
املصطلحي؛ وفيه ُت َعدّ
ّ
اجلملة البسيطة الوحد َة الدنيا للمعنى وللنظر يف ما هو من لوازم اللغات الطبيع ّية،
املعتمد يف القواميس ،إذ ال
والتجمد واحلذف والرتادف ،وهي املدخل
كاالشتقاق
َ
ّ
جمال للفصل بني املعجم والنحو والداللة.
النحو املعجم واجلمل َة البسيطة وما يعلق هبا من مفاهيم ،كالتوزيع
يعرف عملنا
َ
ّ
َ
وأفعال العامد؛ إلبراز استفادة اللغة العرب ّية من النظر ّيات املنبثقة عن
والتحويل،
اإللكرتوين وجتويد الرتمجة اآلل ّية.
التحوييل ،يف جماالت تع ّلمها وبناء قاموسها
النحو
ّ
ّ

اللغوي ،اجلملة
التحوييل ،النحو املعجم ،اإلعالم
الكلامت املفاتيح :النحو
ّ
ّ
البسيطة ،قيود االنتقاء ،التكافؤ الدال ّيل ،أفعال العامد.

* -اجلامعة التونس ّية
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Abstract
In this research, we seek to identify the areas, in which
the Arabic Language benefits from the mechanisms of
transformational grammar in description and analysis,
and to find out how it operates and carries linguistic
information. This is achieved by considering the constraints
of co-occurrence and selection, as well as by performing
transformations according to the principle of semantic
equivalence between sentences; seen between a sentence
with a distributive/regular verb, such as “to study”, and a
sentence with a support verb and a predicate noun, such
as “to do a study”, within the framework of “LexiconGrammar”, originating from Harris’s transformational
grammar, since it is a “method and practical application
for the formal description of languages and the analysis
of their facts”, in data collection and ge neration method,
and in line with the trend of modern ling u istics towards
computerization and automatic processing o f languages.
Lexicon-grammar has its terminology: the e lementary
sentence is considered as the basic unit o f meaning, it
serves for treating the natural languages questions, such
as derivation, frozen expressions, reduction, and synonymy,
and it is the appropriate entry in dictionaries, as there is no
way to separate lexicon, grammar and semantics.
Our work defines the lexicon grammar, the elementary
sentence, and the concepts related to it, such as distribution
and transformation, and support verbs, to highlight the
benefit of the Arabic Language from the theories emanating
from transformational grammar, in the areas of its learning,
building its electronic dictionary, and improving automatic
translation.
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اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

Keywords: transformational grammar, lexicon-grammar,
linguistic information, elementary sentence, selection
constraints, semantic equivalence, support verb.

المقدمة
ّ

توجه اللسان ّيات احلديثة نحو املعاجلة املعلومات ّية والدراسة
بات من الواضح ّ
خاصة :تطوير طرق
الوصف ّية التجريب ّية الدقيقة ل ّلغات الطبيع ّية ،لغايات منها
ّ

تدريس األلسن البرش ّية وجتويد الرتمجة اآلل ّية وبناء القواميس اإللكرتون ّية .ومن بني
ما اقتضته وتقتضيه مثل تلك األعامل واألهداف ،إيالء اجلانب الدال ّيل أمه ّية قصوى
الرتكيبي ،يف مسعى
اللغوي ،وعدم االقتصار ،كام هو مألوف ،عىل اجلانب
يف الوصف
ّ
ّ
حثيث ومتواصل إىل جتاوز معضالتّ ،
التجمد/التك ّلس figement
مهها
ّ
لعل أ ّ
ّ
والتدال  .polysémieيف هذا السياق ،ومن خالل هذا البحث املعنون بـ»النحو

اللغوي» ،ارتأينا إبراز
التحوييل منهج لتحليل وقائع اللغة العرب ّية وحرص إعالمها
ّ
ّ
استيعاب العرب ّية ملا ترصده النظر ّيات اللسان ّية احلديثة ،وبالتحديد النظر ّية املعروفة
ثم إمكان ّية
بالنحو املعجم  ،lexicon-grammar/lexique grammaireومن ّ
االستفادة من تطبيقاهتا املعلومات ّية يف املجاالت والقضايا املذكورة .النظر ّية ّ
املرشحة
اللساين
هي سليلة أنحاء زاليق هاريس  Zellig Harrisالتحويل ّية ،وصاحبها هو
ّ
الفرنيس موريس قروس  Maurice Grossالذي ُيعدّ رائد املعاجلة اآلل ّية ل ّلغات،
ّ
يف نطاق أعامل «خمترب اآلل ّية التوثيق ّية واللسان ّية»Laboratoire d’Automatique
 ،Documentaire et Linguistique (LADLبجامعة باريس  .)7أبرز ما
اعتبار اجلملة البسيطة الوحد َة الدنيا للمعنى والوصف،
يقوم عليه النحو املعجم
ُ
انتهاج استيفاء معطيات اللغة موضوع الدرس ،لغاية وصفها وصف ًا
وكذلك
ُ
مكوناهتا؛ ذلك ّ
شام ً
أن معاجلة املسائل النحو ّية والدالل ّية ،كالرتادف
ال وتصنيف ّ
ّ
تتم بإجرائها ،شأهنام شأن التحويالت ،يف نطاق
االشتقاقي
والرصف
والتدال ،إنّام ّ
ّ
اجلمل وليس األلفاظ املعزولة .وتسمح التحويالت ،بام هي رضب من اشتقاق
اجلمل بعضها من بعض ،بحرص اإلعالم/املعلومة  informationاللغويـّ(ــة)،
أي الشحنة اإلخبار ّية ،يف اجلمل املتكافئة دالل ّي ًا ،ذات العنارص املعجم ّية امل ى
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النحوي؛ من ذلك ّ
األسايس/
أن احلمل/اإلسناد
الواحدة ،بقطع النظر عن شكلها
ّ
ّ
(درس) ،أو الصفة
املحمول  prédicatيف الرتكيب يمكن أن يضطلع به إ ّما الفعل َ
ِ
(دارس) ،أو املصدر (دراسة) املقرتن بفعل العامد « verbe supportقام» يف «قام
بدراسة»( ،وهو فعل «فارغ» الداللة وال يرتتّب عن حضوره يف الرتكيب إسناد
جديد ،حتّى ال ُيتجاوز إطار اجلملة البسيطة)؛ لكونه (احلمل) العنرص املقت
ملوضوعه/معموله (أو موضوعاته/معموالته(  ،(argument(sحسب قيود
االنتقاء والتوارد contraintes de sélection et de co-occurence؛ ويف
هذا ما يدعونا إىل مزاولة النظر يف بعض املفاهيم ،من قبيل التوزيع distribution
والتحويل  ،transformationاملتع ّلقة بأصول نظر ّية النحو املعجم ،ونعني أنحاء
زاليق هاريس التحويل ّية .سيكون منّا ،جتويد ًا للوصف والتحليل ،جلوء إىل مقاربة
طبقات/أصناف األشياء  classes d’objetsلِقاسطون قروس ،Gaston Gross
البني يف حرص الداللة.
املنبثقة عن نظر ّية النحو املعجم ،لدورها ّ

سنثبت انفتاح نظر ّية النحو املعجم وما نتج عنها من مباحث ومقاربات ونظر ّيات
ومطوري
عىل أوجه من التطبيقات والتحليالت ،يف مسعى إىل حتفيز اللسان ّيني
ّ
الربامج اإلعالم ّية العرب عىل االستفادة منها يف مرشوع وصف اللغة العرب ّية وصف ًا
ملكونات اجلمل؛ أسوة بام حت ّقق
جيمع بني اخلصائص الرتكيب ّية واخلصائص الدالل ّية ّ
ويتح ّقق للغات طبيع ّية أخرى.
تقديم النحو املعجم ،باعتباره مظ ّلة تنضوى حتتها مجلة
يقت بحثنا يف قسم ّأو َل
َ
النظر يف اجلملة البسيطة وما يشملها من
املفاهيم والتعريفات املتع ّلقة به؛ ويف قسم ثان َ
ص أفعال العامد باعتبار دخوهلا يف احلمول املركّبة،
تفح َ
توزيع وحتويل؛ ويف قسم ثالث ّ
خاصة ،وعىل اعتبار ّ
قوة املالبسة بني العامد ومحله
أن ّ
املبثوثة بوفرة يف اخلطاب املعارص ّ
التجمد.
هي خطوة نحو
ّ
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

 -١تقديم النحو المعجم

النحو املعجم [ ]1بام اصطفاه له من ي َعدّ ِمن أشدّ املستوعبني
سنعتدّ يف تقديمنا
َ
ملبادئه ،إيريك البورت  ،Eric Laporteأحد تالميذ موريس قروس واملسؤول عن
اللساين وعن إدارة أعامل املخترب املذكور من بعده .وممّا جاء يف تعريفه «امليثاق»
إرثه
ّ
ّ
الصوري ل ّلغات،
فعيل للوصف
ّ
أن النحو املعجم «هو يف نفس الوقت منهج وتطبيق ّ
تم تطويرمها مع ًا عىل يد موريس قروس منذ هناية سنوات  .]2[ »196٠نحن
وقد ّ

مؤسسها موريس
إذن بإزاء نظر ّية لسان ّية ،ديدهنا احلذر
املنهجي ،يقرتن ذكرها باسم ّ
ّ
قروس ( ،)1981-1975وهي ،بحسبه وبحسب من عمل يف إطارها ،سليلة نحو
التحوييل ()1964؛ يقولّ :
النظري لدراستنا هو إطار
«إن اإلطار
التوزيعي
هاريس
ّ
ّ
ّ
ِ
التحوييل ... 1964؛ وتقوم نظر ّية النحو املعجم عىل مبدإ تكون
نحو س.ز .هاريس
ّ
نخول ألنفسنا
بمقتضاه اجلملة األول ّية هي الوحدة [الدنيا] للمعنى» []3؛ ونحن إذ ّ
التوسع والتوضيح ،فلكوننا اعتمدنا هذا املنهج يف الوصف والتحليل يف إعداد
ّ
أطروحة الدكتورا ،والضطالعنا برتمجة ثالثة مقاالت [ ]4لصاحب النظر ّية ،وقد
بأهنا تعطي فكرة أمينة
نعتها إيريك البورت يف توطئته امل َعدّ ة للمختارات
َ
املرتمجةّ ،
عن اخليط الرابط الذي يشدّ عمل موريس قروس طيلة مسريته العلم ّية .ويف هذا
الصدد يقول قاسطون قروس  Gaston Grossوروبار فيفاس :Robert Vivès
[األول] واملدا َفع
األسايس
النظري العا ّم هو جهاز س.ز.هاريس ،واملبدأ
«اجلهاز
ّ
ّ
ّ

عنه ههنا هو استحالة دراسة النحو خارج إطار اجلملة البسيطة ،ألنّه ضمنها فقط
/إسنادي (باألساس فعل أو صفة أو اسم)
محيل
ّ
يمكن مالحظة العالقات بني عنرص ّ
القاعدي الثاين
وبني موضوعاته/معموالته الدالل ّية وفواعله النحو ّية؛ ويتم ّثل املبدأ
ّ
يف وجوب أن يأخذ الوصف بعني االعتبار ،يف جممل املعجم ،مجلة العنارص التي
نريد وصفها :من هنا جاءت التسمية بالنحو املعجم ]5[ ».وقد اقرتحه م .قروس
أي قاعدة نحو ّية تعتمد عدد ًا حمدود ًا من
أقر بعدم إمكان ّية دعم ّ
يف  ،1968بعد أن ّ
األمثلة.

35
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

وممّا ُيستقى من أقوال موريس قروس ( )1981عن الدواعي والظروف لظهور
هذه النظر ّية ،سع ُيه وفري َقه إىل إقامة اآلل ّيات التكرار ّية mécanismes récursifs
تغري شكل اجلمل
للفرنس ّية ،تلك اآلل ّيات التي متتلكها معظم اللغات الطبيع ّية ،وهي ّ
صوري شامل هلاّ ،
حلل معضلة
وليس معناها؛ وبالتايل ،فإنّه من اليسري إقامة متثيل
ّ
جمرد تغيريات
اإلبداع ذي الطابع الالّمتناهي للكالم
الطبيعي ،وهو إبداع حمصور يف ّ
ّ
ال من الناحية الدالل ّية والتعبري ّية ّ
رصف ّية  -نحو ّية ،بينام تتع ّلق اجلمل املبتكَرة فع ً
بتمش
مغاير متام ًا ،مل تقع دراسته ،ويعتمد قواعد االنتقاء والتوارد .وقد تركّز النحو املعجم
مفصلة لـ 85٠٠فعل يف الفرنس ّية (م .قروس ( ،)1٠ :1981والفعل،
عىل دراسة ّ
كام يف العرب ّية من ح ّيز اجلمل ،القتضائه فاع ً
ال ومفعوالً/مفاعيل) ،ولـ4٠٠
خط يقابله فعلّ ،
خصيصة؛ ويقوم عىل مصفوفات بمداخل ثنائ ّيةّ :
كل ّ
وكل عمود
يقابله شكل جلملة (مث ً
املبني لغري الفاعل ،الناقص الترصيف).
املبني للمعلوم،
ال
ّ
ّ
تُعدّ هذه األشكال من خصائص الفعل ،ويف تقاطع ّ
اخلط مع العمود حترض العالمة
« »+عندما يدخل الفعل يف هذا الشكل ،والعالمة « »-فيام خيالف ذلك .لدينا عىل
درس ()+؛
درس ()+؛ ك َُرب (.)+
سبيل املثال:
املبني لغري الفاعلَ ،
ّ
املبني للمعلومَ ،
ّ
كرب (.)-
ُ

وتكشف املقارنة بني خطوط هذه املصفوفة عن ّ
أن األفعال املدروسة خمتلفة يف
ّ
كل زوج منها ،أي أنّه ال يوجد فعالن يشرتكان يف نفس جمموعة اخلصائص النحو ّية.
تقود هذه املالحظة إىل إقامة البنى القاعد ّية التي هلا أشكال من نوع :فعل وفاعل (
مشى) ،وفعل وفاعل ومفعول (أكل) ،وفعل وفاعل ومفعول ّأو َل وحرف ومفعول
ثان (أعطى) .وهذه الـ 85٠٠من األشكال تطاهلا عمل ّيات الرتكيب يف التحليل
صوري أكثر ،تطاهلا التحويالت املولدة للجمل املركّبة،
التقليدي ،أو بشكل
املنطقي
ّ
ّ
ّ
العطفي وأدوات ال َعقد.
باملركّب املوصو ّيل واملركّب
ّ

نظر النحو املعجم كذلك يف فضالت األفعال املصنّفة تقليد ّي ًا إىل مفاعيل أساس ّية
ومفاعيل غري أساس ّية (املفعول فيهام للمكان والزمان ،احلال) ،وليس الفرق بني
(تفحص مثالً :يتط ّلع زيد إىل اخلارج ،ويذهب
الصنفني واضح ًا من املنظور الدال ّيل؛ ّ
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

صوري دقيق لفضلة
زيد إىل اخلارج)؛ وقد أثبت أنّه يمكن الوقوف عىل حتديد
ّ
الر ْوز واالختبار بالسؤال الصحيح.
املفعول عن طريق َ
تم فحص معظم اخلصائص النحو ّية املعروفة ّ
لكل فعل من األفعال
وقد ّ
الـ ،85٠٠من قبيل:
عدد املفاعيل وطبيعتها احلرف ّية ،وهو ما يف

إىل األصناف األساس ّية ،كـ

 حضور الفضلة مجلة يف صيغة اإلخبار ( (indicatifأو صيغة املستقبل املتأكّد(،(subjonctif
 -حضور الفضلة املصدر ّية،

املبني لغري الفاعل بواسطة ” =( “parمن ِق َبل) و“=(“de
 وخصائص من قبيل ّمن ِق َبل) ،واألشكال ناقصة الترصيف ،وصيغ النفس  ، verbe pronominalمثل
( se laverاغتسل) ،إلخ...
وليست ّ
الفعيل (Vف) أن
كل خصيصة سوى شكل للجملة التي يمكن للشكل
ّ
يدخل فيها.

لقد ُأ ِ
نجز تصنيف
متسق لرتاكيب الفرنس ّية يف خمرب  LADLهلدف اإلجابة عىل مجلة
ّ
ختص عدد املوضوعات وطبيعتها مثل:
من األسئلة التي ّ
 ما هي قائمة األفعال التي تتعدّ ى إىل موضوع واحد باحلرف „ =( “àإىل (أواملتعني إىل املفعول يف العرب ّية))؟
حرف آخر يقتضيه تعدّ ي الفعل ّ
 ما هي قائمة األفعال التي هلا موضوع يتعدّ ى بِال واسطة ،دون أن يكون هلااملبني لغري الفاعل؟
صيغة ّ

ُ
اجلمل البسيطة ،أي اجلمل احلاملة لفعل واحد؛
ومن بني ما يتناوله هذا التصنيف
أن التوسعات إىل األشكال االسمية ِ
ّإال ّ
والصف ّية قد متّت دراستها هي األخرى.
ّ
ّ

التوليدي ،من
خاصة منها النحو
ّ
وقد استدرك النحو املعجم عىل بعض األنحاءّ ،
زاوية التأكيد عىل دور املعجم يف بناء نحو لغة من اللغات ،ويف هذا الصدد يقول
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دمج املعجم
موريس قروس»:قدّ منا إذن نموذج ًا/منواالً  modèleمتكامالً ،يشكّل ُ
والنحو طرافتَه ،وهو نموذج يطرح عديد املسائل التجريب ّية والنظر ّية ،وتتم ّثل مز ّيته
الكربى ،يف نظرنا ،يف تعويض اآلراء الصور ّية وغري الساذجة متام ًا التي أعطاها

التوليدي لتوليف الكلامت ب ل ّيات لغو ّية» [ .]6مثل هذا الكالم يستدعي
النحو
ّ
التوزيعي ،عامد النحو املعجم ،وبني
عرض ًا موجز ًا لبعض الفوارق بني نحو هاريس
ّ
التوليدي؛ فاملعروف عن تشومسكي أنّه يزاوج بني
نحو تشومسكي Chomsky
ّ
توجهت
إبداع اللغة وطابعها الالّمتناهي عن طريق اإلجراءات التكرار ّية،؛ فكان أن ّ
التوليدي إىل النظر يف تشكّل اجلمل املركّبة ،فيام ركّزت الدراسات
دراسات النحو
ّ
التوزيعي عىل اجلملة البسيطة ،املستوعبة بدورها ملفهوم
التحوييل
سليلة النحو
ّ
ّ
الصوري
التوليدي
اللغوي ،باعتبار إمكانات التأويل .وما ُيعاب عىل النحو
اإلبداع
ّ
ّ
ّ
هو غياب الدعامة التجريب ّية املمهدة لبناء النظر ّيات العلم ّية؛ ويمكن تقريب
املنهجني من اجلدل ّية بني السامع والقياس التي ّفرقت بني نحاة البرصة
اجلدل ّية بني
ْ
ونحاة الكوفة؛ ففيام يعتمد هاريس عىل «النقل» و«السامع» إىل جانب القياسّ ،
فإن
مضطر ًا إىل تعديل نظر ّيته ك ّلام تراكمت
تشومسكي يقترص عىل القياس ،لذلك تراه
ّ
األمثلة املضا ّدة ،أ ّما هاريس فيته ّيأ ل مثلة املضا ّدة قبل بروزها ،وذلك عن طريق
هنيّ ،
أن
استيفاء النامذج من املنطلق .وممّا ذكره موريس قروس يف الفرق بني
ّ
التوج ْ
الوصفي الذي
نحو تشومسكي يعتمد «بناء نامذج رياض ّية إعالم ّية ،يف مقابل املنهج
ّ

باإلجرائي؛ ولذلك نرى خمتلف أنواع النامذج تُقام موسومة بالقدرة عىل التن ّبؤ
ينعت
ّ
والتفسري ،وهي يف احلقيقة قائمة عىل املالحظات واملعطيات املحدودة جدّ ا» []7؛
ممّا يعني ّ
أن تشومسكي ال يستند عىل ما هو مقبول يف اللغة اجتامع ّي ًا ،ولكن عىل ما
هو مصطنع ،لالستدالل عىل الظاهرة التي حي ّقق فيها؛ وقد أثبتت وقائع اللغة ّ
أن
توجه هاريس مكّن صاحبه من جتاوز املسائل التي عُدّ ت مستعصية ّ
احلل ،أو ذات
ّ
التوليدي .من ذلك مث ً
ال التحويل إىل االسم
ربرة يف النحو
ّ
احللول ّ
املتنوعة ،غري امل ّ
 nominalisationالذي رأى فيه تشومسكي حتويل مجل (تقوم عىل الفعل) إىل
مركّبات اسم ّية كام يف:
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

املؤرشات
( )1ح ّلل اخلبري املا ّيل أوضاع ّ
(ُ )2
املؤرشات
حتليل اخلبري ألوضاع ّ
مجلتني،
فيام رأى فيه هاريس عالقات حتويل ّية غري موجهة  non orientéesبني ْ
بمعنى أنّه يمكن اشتقاق الواحدة من األخرى؛ فاجلملة
املؤرشات
( )1ح ّلل اخلبري املا ّيل أوضاع ّ

توجد يف عالقة تكافؤ دال ّيل مع اجلملة

املؤرشات
( )3قام اخلبري املا ّيل بتحليل أوضاع ّ

املشتق (حتليل) وفعل العامد
وبذلك تكون ( )2مبن ّية من اجلملة ( )3باالسم
ّ
االسمي
(قام) ،الضعيف أو حتّى «الفارغ» دالل ّي ًا ،املضطلع بإدراج/ترصيف احلمل
ّ
التوزيعي
(حتليل) ح ّيز اخلطاب ،وليست مبن ّية انطالق ًا من اجلملة ( )1بالفعل
ّ
ال عىل ّ
(ح ّلل)؛ ويقوم هذا دلي ً
االشتقاقي :فعل-مصدر أو مصدر-فعل
أن الرصف
ّ
يتم بني اجلمل وليس بني املفردات املعزولة؛ وقل اليشء نفسه عن الرتادف ،ذلك
ّ
ّ
يتوضح إالّ يف سياق ورودها؛ فعىل سبيل املثال ،ليس الفعالن
أن معنى الكلمة ال ّ
مرتادفني بصفة مطلقة ،لدينا:
«أضاع» و»فقد»
ْ
فقد زيد حقيبته = أضاع زيد حقيبته

فقد زيد أبو ْيه يف املعركة أضاع زيد أبويه يف املعركة

ويف املقابل ،يمكن الكالم عن استحداث ترادف مل يكن موجود ًا يف األصل ،مثل
«استقر عند» و«وقف عند» و«حافظ عىل» ،يف سياق احلديث عن استقرار
الذي بني
ّ
املؤرشات يف لغة البورصة؛ لدينا عىل سبيل املثال:
ّ
مؤرش توننداكس عند  2459نقطة
استقر ّ
ّ

مؤرش توننداكس عند  2459نقطة
=وقف ّ
مؤرش توننداكس عىل الـ 2459نقطة
=حافظ ّ
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وقد طالب صاحب النظر ّية بأن تُعا َلج العالقات االشتقاق ّية عىل ّأهنا حتويالت
نحو ّية بني اجلمل أيض ًا.
ويشتمل تشقيق هاريس للجمل بعضها من بعض عىل مراحل:

النمطي:
 إدراج الصلة  relativationواخلربّ
املؤرشات الذي قام به اخلبري املا ّيل مقنع
(‹ )2التحليل ألوضاع ّ

 حذف الصلة وتنشئة اإلضافة :formation de l’adnominalاملؤرشات مقنع
(« )2حتليل اخلبري املا ّيل ألوضاع ّ

التميش يف ّ
حل مسألة التحويل إىل االسم إىل طرح هاريس مفهوم
ويعود هذا
ّ
فعل العامد )1964( verbe support؛ وقد سمح هذا املفهوم بتوضيح عديد
الظواهر الرتكيب ّية؛ ّ
وكل هذا منسجم مع نظرة ل ّلغة وفهم للنحو لدى هاريس.
 .١-١في اللغـة

اعترب هاريس اللغة معطى قاب ً
ثم فهي ختضع
ال ل حصاء
والكم واحلوسبة ،ومن ّ
ّ
للتقسيم إىل اسم وفعل وحرف ،...ويمكن عزل عنارصها ،إالّ أنّه ينكر أقسام
الكالم يف مرحلة التحليل والتأويل ،أي أنّه يلغي الفواصل بينها وال يعرتف إالّ بقسم
ٍ
ٍ
معموالت خمصوصة؛ والرائز يف
مقتض
واحد هو اجلملة البسيطة ،القائمة عىل َمحل
تصنيف الوحدات املعجم ّية هو االضطالع بوظيفة اإلخبار أو ال يف الرتكيب؛ وهنا
الرصيف،
تكمن طرافة هاريس يف اعتداده بتوليف اجلمل ،بدل االكتفاء باالشتقاق
ّ
كالقول :هذا فعل وهذا اسم وهذا...؛ فعند النظر يف مجل متكافئة دالل ّي ًا مثل:
(ّ )1
ضخت احلكومة أمواالً يف البنك

( )2قامت احلكومة ّ
بضخ أموال يف البنك
( )3األموال مضخوخة يف البنك

اسمي (ذلك ّ
نسجل ّ
أن الشحنة اإلخبار ّية ال
فعيل ،ويف ()2
ّ
ّ
أن العامل يف (ّ )1
املشتق «ضخ») ،ويف (ِ )3ص ِف ّي؛
احلميل
حيملها فعل العامد «قامت» وإنّام االسم
ّ
ّ
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

واحلرف من جهته قادر عىل االضطالع بتوجيه احلمل/اإلسناد ،ولع ّله نائب عن
الفعل العا ّم «كائن» املحذوف وجوب ًا:
األموال يف البنك

مستقرة)] يف البنك
= األموال [(كائنة  +موجودة +
ّ

وما يقال عن احلروف يقال عن الظروف التي هي يف األصل أسامء ،إالّ ّأهنا
البست احلروف فأصبحت منها:
املترضرة قائمة
مسؤول ّية احلكومة نحو البنوك
ّ

املترضرة قائمة
= مسؤول ّية احلكومة عن البنوك
ّ

محالة
ومل تسلم اجلملة البسيطة بدورها من التفكيك إىل ما هو أبسط ،باعتبارها ّ
مجل ،وهلا درجات من الرتكّب؛ من ذلك ّ
أن مجلة من قبيل:
ا ّذخر أمواله يف بنك املجموعة

ُت َعدّ يف ظاهرها بسيطة ،إالّ أنّه يمكن تفكيكها إىل:

حصل منه ا ّذخار  #ألموال حصلت له  #يف بنك حصل للمجموعة

وقل اليشء نفسه عن مجلة تشتمل عىل عبارات من قبيل «حسب فالن»:
األزمة املال ّية يف تراجع بحسب املح ّللني

حصل تراجع ل زمة املال ّية  #بحسب ما يقوله املح ّللون

وهو تفكيك مماثل للتفكيك الذي ختضع له الكلمة إىل مورفيامت وفونيامت؛
وطور هاريس كذلك النظرة إىل اللغات الطبيع ّية ،فلم يعتربها  -كام هو مألوف -
ّ
«بني ّ
أن للغة بنية
وسيلة ختاطب وتواصل ،بل وسيلة لنقل اإلعالم
ّ
اللغوي ،وقد ّ
األهم عنده هو« :كيف حتمل اللغة
إخبار ّية» (ن .املنترصي)778 :؛ والسؤال
ّ
اإلعالم information؟» (هاريس )1991؛ إذن تعامل هاريس مع اللغة تعام ً
ال
ذهني مرسوم يف اجلينات ،وظيفته إنتاج ما ال
طبيع ّي ًا اختبار ّي ًا ،وليس عىل ّأهنا عضو
ّ
هناية له من اجلمل وختزينها وفهمها ،كام يذهب إليه تشومسكي.
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وال تزيد معاجلة املسائل عىل هذه الشاكلة العالقة بني اللغة والنحو إالّ متانة.
 .٢-١في النحو

عرف هاريس ،شأنه شأن النحاة القدامى [ ]8واملحدَ ثني [ ،]9النحو من خالل
ُي ّ
التوليفي املحض لتوارد العنارص
مجلة من وظائفه؛ وأوىل املها ّم املسندة إليه ،الوصف
ّ
واملعجمي ّ
لكل عنرص
النحوي
عن طريق رشح قيود التوارد ،بمعنى التوزيع
ّ
ّ
واملهمة الثانية مرتبطة باألوىل :إذا كانت بنية اللغة ّ
ككل ،أو لغة اختصاص
معجمي؛
ّ
ّ
يتعني أن ال يضيف التخصيص هلذه
ما ،هي بنية القيود عىل توليفات الكلامت ،فإنّه ّ
النحوي
لتكرر هذه التوليفات احلاملة ل عالم؛ ليقترص دور التخصيص
ّ
البنية شيئ ًاّ ،
عىل الوصف .وبواسطة ما أسامه هاريس التوحيد/التجميع ،يتم ّثل استخراج بنية
اللغة يف تفكيك القيود املتعدّ دة عىل توليفة العنارص ،باستعامل اجلمل التي تقول نفس
وتكون العنارص طبقات تكافؤ إذا
اليشء؛ وبذلك يمكن تصنيف العنارص اللغو ّية.
ّ
كانت ترد يف جوار واحد يمكن حتديده صور ّي ًا؛ ويقدّ م هاريس النحو انطالق ًا من
أي حدّ ينبغي أن ترد كلامت يف
مهها ترتيب األلفاظ الذي يصف إىل ّ
قيود ثالثة ،أ ّ
اجلملة ،لتسمح ألخرى باحلضور؛ من ذلك ّ
ملوضوعني/
أن الفعل «جنى» متط ّلب
ْ
كلمتني غري مقتض ّي ْتني
معمولني ّأول ّي ْني  ،deux arguments élémentairesأي
ْ
ٍ
موضوعات:
بدورمها
جنى املستثمرون األرباح

أ ّما الفعل «استأنف» مثالً ،فيتط ّلب موضوع ًا عام ً
ال ،argument opérateur
/معمولني):
موضوعني
«تداول» ،أي غري ّأو ّيل (= اس ًام مشت ّق ًا ،مقتضي ًا
مثل
ُ
ْ
ْ
استأنفت بورصة الكويت التداول

«تداول») بدوره
يف هذه اجلملة ،يتط ّلب املوضوع/املعمول الثاين (= املفعول به
ُ
معموالً ّأو َل يف موقع الفاعل (= بورصة الكويت) ،ومعموالً ثاني ًا يف موقع املفعول
به (= أسه ًام افرتاض ّية):
تداولت بورصة الكويت أسه ًام افرتاض ّية
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

و ُيعدّ «استأنف» من األفعال العاملة  verbes opérateursالتي تكون ضمن اجلمل
ِ
املركّبة ،يف حني ّ
أفعال العامد هو اجلمل البسيطة لكوهنا أفعاالً فارغة الداللة:
أن جمال
قام مدير الرشكة بتوزيع أسهم جمان ّية

نحوي لفعل العامد «قامت» وفاعل دال ّيل
فـ»مدير الرشكة» يف هذا املثال فاعل
ّ
اإلسنادي «توزيع» ،احلامل للشحنة اإلخبار ّية ،ويسمح
/حقيقي) لالسم
(فعيل
ّ
ّ
ّ
مفهوما «العامد» و»العامل» بتوحيد حتليل اجلمل البسيطة واجلمل املركّبة.

أ ّما القيد الثاين يف النحو عند هاريس ،فيتع ّلق بسلم ّية احتامل/إمكان الورود
املعجمي للموضوعات اجلائزة تركيب ّي ًا
 likelyhood/vraisemblanceلالنتقاء
ّ
ال ّ
بالنسبة إىل عامل ما؛ من ذلك مث ً
أن احلمول ذات الداللة «السلب ّية» ،من قبيل
ترصفها بأفعال عاملة
«انتكاسة و«انكامش» و«خسارة» و ،...ينحرس ،أو قل ينعدمّ ،
تترصف بأفعال عامد من قبيل
من قبيل «ظفر» و«نجح يف»
ّ
و«توصل إىل» ،ذلك ّأهنا ّ
« ُمني» و«أصاب» و«عانى» ،أو بالعوامل املمتنعة (املذكورة آنفا) ،ولكن يف صيغة
النفي ،مقرتنة بأحد العوامل من الصنف  ]1٠[ Uيف تصنيفات هاريس (،)1964
مثل «اجتناب»« ،إزاحة»« ،تنكّب»... ،
املؤرش يف (اجتناب  +ر ّد  +منع  )...خسارته الثانية
مل ينجح ّ

ومن شأن لفظ «وطأة» كذلك أن يتوارد مع ما هو من الضغوطات:
ترزح ّ
جل البلدان اإلفريق ّية حتت وطأة ( الرخاء  +الفقر)

الفونيمي
وليس بعيد ًا عن القيد الثاين قيدُ االختصار  réductionعىل الشكل
ّ
للكلامت األكثر احتامالً ،أي املالبِسة معجم ّي ًا ،عىل ّأهنا موضوعات لعامل
معني؛ ففي قولنا:
ّ opérateur
مؤرشنا
نبارك ّ

مؤرشنا:
اختصار للفظ «صعود» الذي هو موضوع «نبارك» وعامل لفظ ّ
مؤرشنا
نبارك [(صعود  +أن يصعد)] ّ
43
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

يدعونا هذا إىل القول ّ
بأن مقاربة هاريس تقوم عىل الفصل بني وصف املعنى
ووصف الشكل؛ واعتبـر موريس قروس [ ]11من جهته ّ
أن املعنى يف العبـارات
توليفي
الفعل ّيـة ( les expressions verbalesالتي تقوم عىل أفعال مركّبة) غري
ّ
وأحىص منها:
املتجمدة ،كام يف:
 العباراتّ

تراجعني متتاليني
مؤرش توننداكس الصعداء بعد
تن ّفس ّ
ْ

 -العبارات املحايدة أسلوب ّي ًا ،كام يف:

يأخذ املستثمر بعني االعتبار نسبة (الربح  +اخلسارة)

 -العبارات املجاز ّية ،كام يف:

املترضرة برعايتها
شملت احلكومة البنوك
ّ

 -العبارات التقن ّية ،كام يف:

فتح احلريف حساب ًا جاري ًا.

الشك فيه ّ
ّ
أن جرد القواميس يمكّن من إحصاء هذه العبارات الفعل ّية
وممّا
ّ
األقل كم ّي ًا؛ فقد ذكر موريس قروس ()46 :199٠
والوقوف عىل أمه ّيتها ،عىل
–بالنسبة إىل الفرنس ّية– ّ
أن عددها يفوق بكثري عدد األفعال البسيطة (2٠ ٠٠٠
تصور هاريس للعالقة بني النحو والداللة ،تقول آن
يف مقابل  .)12٠٠٠وعن
ّ
دالدياي ّ Anne Daladier
اإلعالمي contenu informationnel
«إن املحتوى
ّ
للجمل يف لغة اختصاص ما يمكن أن يؤ ّدى بطريقة ناجعة واقتصاد ّية يف آن،
باستخدام اخلصائص التوزيع ّية للصياغة يف لغة طبيع ّية؛ وهذه اخلصائص هي غري
قيود التسلسل» [.]12
هكذا ّ
يتجىل أن التمثيل واآلليات صادرة يف مقاربة هاريس التوليف ّية من املعنى،
وال تنفصل عن الداللة املنشودة من العرى املقامة بني النحو واملعجم؛ ويف ضوء
هذا ،نقرتح مقارنة بني النحو املعجم وبني القواميس املتداولة يف تناول املا ّدة اللغو ّية.
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

بطريف املقارنة؛
ننطلق يف هذه املقارنة من مالحظة بدهي ّية ،لكنّها أساس ّية ،وتتع ّلق
ْ
ذلك ّ
أن مداخل القواميس املتداولة هي الكلامت ،ومداخل النحو املعجم هي
األول مدخل واحد تتعدّ د ضمنه
اجلمل البسيطة .وفيام ُيعطى للفعل يف الوعاء ّ
تصور النحو املعجم يقوم عىل ختصيص مدخل ّ
استعامالت هذا الفعلّ ،
لكل
فإن ّ
فيتم حتديد اخلصائص الرتكيب ّية املستخرجة
استعامل من استعامالت الفعل الواحدّ ،
من البنى النحو ّية املمكنة حلمل/حممول من احلمول/املحموالت ،وعىل حتديد
ّ
املتدخلة يف تشكيل اجلملة ،بمقاييس قيود االنتقاء والتوارد
العنارص املعجم ّية
والطبقات/األصناف الدالل ّية للموضوعات؛ بام ّ
أن «النحو املعجم يسعى إىل حتديد
البنى النحو ّية وشبكة عالقاهتا عن طريق العنارص املعجم ّية التي تقبل أو ال تقبل
الدخول يف تلك البنى» [ ،]13وباعتبار ّ
أن معظم احلمول تستوجب ختصيص ًا دالل ّي ًا
ملوضوعاهتا» (ن .املنترصي)738 :؛ وعىل هذا األساس يكاد ال يوجد فعالن هلام
يتم جتميع األفعال التي تشتمل عىل عدد ها ّم من
نفس اخلصائص؛ ومع ذلك فإنّه ّ
اخلصائص املعجم ّية والنحو ّية املشرتكة يف فئات تركيب ّية .وغالب ًا ما تُظهر هذه الفئات
وحدة دالل ّية ،مثل «أفعال الشعور» ،و«أفعال احلركة» و«أفعال استنساخ الوثائق/
النصوص» (موريس قروس (.)47 :1981
املعربة
ويسمح هذا التجميع باستيعاب بعض االستعامالت املجاز ّية ،فاألفعال ّ
عن أصوات بعض احليوانات مثالً ،يمكن إدراجها فيام ُيعرف بـ«أفعال القول»
 verbes de paroleأو «أفعال التواصل»verbes de communication
للتكافؤ بينهام ،كام ّ
يتجىل مث ً
ال يف:
(إن ّ +
(قال  +هدل) املستثمر ّ
أن) مردود األسهم عىل مايرام

هذا املبدأ يف التصنيف يتم ّثل يف جتميع مداخل خمتلفة يف نفس الفئة ،عىل قاعدة
من اخلصائص املعجم ّية النحو ّية املشرتكة؛ والغاية من إجراءات التوحيد ،إجياد متثيل
لِ ُبنى اجلمل التي ترتفع درجة تشاهبها.

ويرتبط باملبدإ املذكور مبدأ ثان يتم ّثل يف ّ
املعجمي
أن نفس املدخل ،أي العنرص
ّ
الواحد ،تتع ّلق به استعامالت خمتلفة ،بمعنى أفعال كثرية ومتاميزة عن طريق
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فعلني
اخلصائص التوزيع ّية والتحويل ّية؛ فنحن عىل سبيل املثال أمام
مدخلني ،أي ْ
ْ
لـ«بني» ،يف
ّ
ّبني الوزير خ ّطة احلكومة إلنقاذ االقتصاد

ويف

االقتصادي ّ
أن انفراج األزمة وشيك
النمو
ّبني التقرير حول
ّ
ّ

األول لـ»رشح» ،ويف املثال الثاين لـ «أظهر».
إذ هو مرادف يف املثال ّ

املتجمدة (التي ال
ومن شأن الدراسة املعجم ّية النحو ّية أن تشمل الرتاكيب
ّ
حتتسب داللتها انطالق ًا من معنى ّ
كل عنرص من عنارصها يؤخذ عىل حدة ،أي
ّ
أن معناها غري
توليفي  ،non compositionnelوإنّام ُحيفظ حفظ ًا) ،وأن متتدّ إىل
ّ
معمد ،يكون االسم فيه مرتبط ًا
فعيل وتركيب
اسمي ،أي ّ
ّ
العالقات بني تركيب ّ
رصف ّي ًا بالفعل؛ ومن أجل استكامل املقارنة التي أعلنّا عنها ،سنورد يف مرحلة أوىل
تناول أحد القواميس املتداولة (املنجد يف اللغة واألعالم) ألحد احلمول الواردة يف
مرة الزم ًا
لغة البورصة ،عىل سبيل املثال ،وهو الفعل «هوى» (ص ،)875املستعمل ّ
عىل البنية:
فـ ا =( ٠فعل  +فاعل)
يب
هوت أسعار العقارات يف ُد ّ

ومرة متعدّ ي ًا ،إ ّما بالواسطة «بـ» عىل البنية:
ّ

فـ ا ٠حرف>بـ< ا =( 1فعل  +فاعل  +حرف  +فضلة املفعول)

يب
هوت األزمة املال ّية بأسعار العقارات يف ُد ّ

وإ ّما بالواسطة «إىل» ،وحدها أو داخلة يف املورفيم املنفصل «من  ...إىل»:
هوت أسعار النفط إىل أدنى مستوى هلا منذ ثامنية أشهر
هوى سعر برميل النفط من  83إىل  81دوالر ًا
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

أ ّما وروده يف القاموس املذكور ،املا ّدة /هـ و ي ، /فكان عىل البنى التالية:
البنية فـ ا:٠

انقضت عىل صيد أو غريه
( )1هوت ال ُعقابّ :
( )2هوت الريح :ه ّبت

( )3هوى الرجل :مات
( )4هوت الطعنة :فتحت فاها

دوت
( )5هوت األ ُذنّ :

علو إىل أسفل
( )6هوى اليشء :سقط من ّ
ثكلت
( )7هوت األ ّم:
ْ

البنية فـ ا ٠ا:1

( )8هوى [الرجل] َ
اجلبل :صعده وارتفع

البنية فـ ا ٠حرف ا:1
( )9هوت الناقة براكبها :أرسعت به
( )1٠هوى [الرجل] يف السري :مىض
( )11هوى [الرجل] يف األرض :ذهب فيها
( )12هوت يدي له :امتدّ ت وارتفعت

املجردة من املا ّدة /هـ و ي./
عل ًام بأنّنا اقترصنا عىل ذكر الصيغة ّ

يستوقفنا يف تعامل القاموس املذكور مع املا ّدة التي أثبتناها عدم ورودها مرتّبة
ّ
املحل الثاينّ ،
ال ّ
بحسب البنى ،من ذلك مث ً
وأن املعنى
أن املعنى يف ( )12ورد يف
ّ
املحل الرابع من رشح املـا ّدة ،بينام املعنيـان يف ( )6و( )7وردا يف
يف ( )9ورد يف
ُسجل أدنى إشارة إىل دور
هناية القسم
املخصص لـ/هـ و ي /يف القاموس ،ومل ت ّ
ّ
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ثم تعدّ د مداخله؛ وبرغم
اخلصائص الرتكيب ّية والدالل ّية يف تعدّ د معاين الفعل ،ومن ّ
اختـالف البنى واالستعامالت،مل حتظ املا ّدة إالّ بمدخل وحيد؛ عىل عكس ما هو
كل معنى ّ
خيتص ّ
وكل
متّبع يف تناول األفعال بحسب معاييـر النحو املعجـم ،إذ
ّ
اإللكرتوين احلديث،
تركيب بمدخل .ومن املعاين التي ال يغفل عنها القاموس
ّ
ِ
املدونات الضخمة،
املعتمد باخلصوص عىل حدوس املتك ّلمني/السامعني ،وعىل ّ
املتاحة حاسوب ّي ًا ،معنى السبب ّية/اجلعل ّية الذي تؤ ّديه مجل من قبيل:

هوى انحسار الطلب بأسعار العقارات يف أنقرة = جعل انحسار الطلب
أسعار العقارات هتوي يف أنقرة
 -٢الجملة البسيطة

بام ّ
أن اجلملة البسيطة هي املدخل املعتمد يف النحو–املعجم ،باعتبارها الوحدة
الدنيا للتحليل ولدراسة املعنى ،فإنّه جيدر بنا التو ّقف عندها الستجالء املزيد من
خصائصها وهيئاهتا.
بمصطلحي احلمل/املسند prédicat
حيدّ أصحاب النظرية اجلملة البسيطة
ْ

واملوضوع/املعمول  ،argumentويم ّثل هلا بـ(f (x

أي بـدا ّلة fonction

ومتغريات  ،variablesبلغة الرياض ّيات؛ فللحمل بنيتُه املوضوعات ّية schéma

 ،argumentalوما حي ّقق ترصيفه  .actualisationعىل ّ
مستويني:
أن احلمول من
ْ
مستوى ّأو َل تكون فيه املوضوعات أسامء أول ّية/جامدة ،ومستوى ثان يكون فيه
ّ
مر بنا ،يمكن أن تكون
أحد املوضوعات ،عىل
األقل ،بدوره َ ْ
محالً؛ واحلمول ،كام ّ
من األفعال أو األسامء أو الصفات أو احلروف؛ واملقصود بالبنية املوضوعات ّية،
املتوالية  la suiteاألطول للموضوعات التي تشمل الفاعل واملفاعيل األساس ّية أو
الرضور ّية  .compléments essentiels ou obligatoiresويطال الترصيف
ِ
احلمول (زمان ًا ِ
َ
(أوج َه تعريف ،)détermination
وجه ًة  )aspectواملوضوعات ْ

عىل ّ
أن التمييز بني الفضالت األساس ّية والفضالت غري األساس ّية ليس أمر ًا يسري ًا،
ممّا يستدعي معاجلة احلمول حالة بحالة؛ ففي مجلة من قبيل:
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

الطبيعي املسال إىل البحرين
( )1تصدّ ر قطر الغاز
ّ

تعترب «إىل البحرين» فضلة رضور ّية باعتبار عالقة اجلملة ( )1باجلملةـ:
الطبيعي املسال من قطر
( )2تستورد البحرين الغاز
ّ

مفعولني دون
وخاص ّي ُة الفضلة الرضور ّية ّأهنا حمصورة فيام يتط ّلبه الفعل من
ّ
ْ
ثالث ،إالّ إذا استثنينا بعض األفعال ،من قبيل «أرى» و»دفع» كام يف:
( )3دفع املشرتي للبائع سبعة دنانري يف السهم الواحد
وفيام تكون الفضلة رضور ّية يف:

( )4دامت جلسة التداول الثانية إىل حدود الرابعة بعد الزوال

تصح
وال ّ

(  )4دامت جلسة التداول الثانية #

فإهنا غري رضور ّية يف:
ّ

( )5تناقش الرشكاء إىل حدود الرابعة بعد الزوال

ومن بني ما تعنيه اجلملة البسيطة :أدنى ما يرتكّب من اللفظ ،فهي من اللفظ
املركّب ،وال يم ّثل اللفظ املفرد إالّ ما ّدهتا املعجم ّية ،واجلملة البسيطة ،وحدها،
النحوي؛ وليس هذا ل ّلفظ املفرد؛ وإن كان يشاركها يف استقدام
تستقدم احلكم
ّ
يتبني من لفظ «سقف» ،وحتّى من عبارة «ر ْفع سقف» مثال:
احلدس باملعنى ،كام ّ
(سقف  +ر ْفع سقف)

البيت
املطالب
اإلنتاج
التو ّقعات

49
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

وقد اعترب قاسطون قروس «مفهوم اجلملة البسيطة مفهوم ًا نظر ّي ًا يستدعي
يتوجب تسخريه لوصف الكلامت» [.]14
اللساين ،ومتش ّي ًا
تصور ًا عا ّم ًا للتحليل
ّ
ّ
ّ
وخاصة تفكيك
الصوري أن يربز املبادئ األساس ّية لتحليل اجلمل،
ومن شأن النحو
ّ
ّ
املركّب منها إىل مجل بسيطة؛ ومن ذلك ّ
أن اجلمل املم ّثلة بوحدات اإلعالم ال تتطابق
احلديس للجملة البسيطة ،فجملة
يف العموم مع املفهوم
ّ
املؤرش بـ % ٠,27
تقدّ م ّ

تبدو بسيطة إالّ أنّه يمكن تفكيكها إىل:

املؤرش  #تبلغ نسبة التقدّ م % ٠27
تقدّ م ّ

شأهنا شأن مجلة:

املؤرش بنسق رسيع
تقدّ م ّ

املؤرش رسيع
املؤرش  #نسق تقدّ م ّ
تقدّ م ّ

توزيعي ،أو بصفة يكون منهام
وترد اجلملة البسيطة عىل هيئات :إذ تكون بفعل
ّ
املجرد ،تكون اجلملة البسيطة عىل هيئة تركيب معمد ،كام
إسناد ،ويف حال االسم
ّ
يربز عىل التوايل من:
مؤرشنا
ارتفع ّ
مؤرشنا مرتفع
ّ

مؤرشنا ارتفاعا
ح ّقق ّ
املتجمدة كام يف:
ومن اجلمل البسيطة ماهو من التعابري
ّ

مؤرشنا عىل قصب السبق يف تعامالت اليوم
حاز ّ

ويف سبيل استيعاب األسامء اجلامدة يف معجم نحو يتناول ّ
مكونات اللغة،
كل ّ
اقرتح موريس قروس مفهوم االسم
التصنيفي  ،nom classifieurأو باألحرى
ّ
مفهوم اجلملة التصنيف ّية ،لتحديد اخلصائص النحو ّية هلذه الفئة من األسامء؛ فال
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

ُيقترص عىل بعدها الدال ّيل كام يف القواميس املتداولة .يقول« :ولكن توجد (Nأسامء)
فبأي اجلمل يدخل اسم من قبيل divan
أخرى ،هي األسامء املحسوسة مثالً؛
ّ
(أريكة) يف النحو املعجم؟ لقد رشعنا يف اإلجابة يف الفقرة  2 4بذكر اجلمل
التصنيف ّية»[]15؛ ومن أمثلة اجلمل التصنيف ّية قولنا:
الدينار (عملة  +إحدى العمالت  +من العمالت)

ِ
التصنيفي
املخرب به ،أ ّما يف حال ورود االسم
التصنيفي يف موقع
ويكون االسم
ّ
ّ
التكملة/التتمة ّ ،modifieur
أو االسم ا ُْملالبِس يف موقع
رضوري:
فإن ختصيصه
ّ
ّ
مؤرشنا بنسق ( + *Eرسيع)
تقدّ م ّ

تم يف مثالنا بالنعت .وتكون اجلملة غري مقبولة ،كام تشري إىل ذلك العالمة
وقد ّ
(*) يف حال غياب التكملة (النعت) املشار إليه بـ  =( Eالعنرص الفارغ .)empty

ُ
القول ّ
التصنيفي إذا كان من املحسوس ،فإنّه ال حيتاج
إن االسم
ولع ّله يمكننا
ّ
خمصص/تكملة ،وجماله اجلملة البسيطة؛ وإذا كان من غري ذلك ،فتخصيصه
إىل ّ
ُ
احلمل من الدرجة الثانية ،باعتبار ّ
أن اجلمل البسيطة مولدة للجمل
رضوري ،وجماله
ّ
فإهنا ال تستقيم إالّ يف ّ
ظل ما ختضع له
املركّبة .ولكن ،مهام يكن أمر اجلملة البسيطةّ ،
خضم التحويل
قار ًا يف
من توزيع؛ وال تعدّ بسيطة إالّ بقدر ما يبقى إعالمها ّ
ّ
األو ّيل ّ
الذي يطاهلا ،فام التوزيع؟ وما التحويل؟
 .1-2التو يـع

أفىض إسناد هاريس إىل اللغة وظيفة نقل اإلعالم وتركيزه عىل مسألة «كيف
اللساين؟» ،واعتباره بنية اإلعالم من بنية اللغة ،إىل النظر إىل بنية
تنقل اللغة اإلعالم
ّ
اللغة بمعيار قيود االنتقاء  contraintes de sélectionوما يندرج حتتها من توزيع
 distributionوتوليف  combinaisonوجوار  ،environnementيف إطار
اجلملة البسيطة .ويف احلقيقةّ ،
فإن املفاهيم املذكورة متداخلة فبقدر ما أمكننا القول
ّ
إن التوزيع والتوليف واجلوار مجيعها مندرج يف قيود االنتقاء ،فإنّه باإلمكان القول
ّ
إن عالقة التوارد  relation de cooccurrenceوقيود االنتقاء ليست شيئا آخر
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سوى جوار اللفظ .فالقول يف التوارد ّ
بأن اللفظ ال ينتقي اللفظ اعتباط ًا ،ال خيرج عن
القول ّ
بأن قيود االنتقاء تعني القيود املس ّلطة عىل احلمل يف اقتضائه ملوضوعاته ،إذا
ما تع ّلق األمر باحلمل ذاته .وقل اليشء نفسه عن املوضوعات ،بام ّ
أن اللفظ املفرد ال
ُيتعامل معه يف وضعه «اخلام» ،ولكن عىل أنّه توليف؛ كام ّ
أن مفهوم التوزيع حاصل
يف عالقات التوارد أو القيود التي يمكن استخراجها ووصفها من عنرص إىل آخر،
ومقارنتها بام هو موجود يف اجلملة املقابلة؛ ذلك ّ
أن «توزيع عنرص من العنارص ُحيدّ
بكونه حاصل ِجوارات هذا العنرص؛ فجوار العنرص «أ» مث ً
الفعيل
ال هو الرتتيب
ّ
لكل املتواردات ،بمعنى بق ّية العنارصّ ،
ّ
معني ،وحيرض معها
كل واحد منها يف موقع ّ
معني انتقاء «أ» يف هذا املوقع»
«أ» إلنتاج تعبري،
ويسمى ما يتوارد مع «أ» يف موقع ّ
ّ
خيص عدد موضوعاته وطبيعة تع ّلقها
[ .]16وقيود احلمل من نوعني ،نوع
تركيبي ّ
ّ
خيص توافقها معه من جهة حتصيل املعنى املراد.
به ،ونوع دال ّيل ّ

النظري للنحو املعجم،
وبحسب ج .جريي شنايدر ( ،)1978املشتغلة يف اإلطار
ّ
فإن حتديد اخلصائص التوزيع ّية ليس إالّ
ّ
ثم تتحدّ د
َ
تنويع عنارص اجلملة ،ومن ّ
االستقامة أو االمتناع ،فاحلمل «رفع» عىل سبيل املثال يستقيم يف قولنا:
ُرفع سقف (املبنى  +املطالب  +اإلنتاج  +التو ّقعات)

فيام احلمل «ش ّيد» ال يستقيم إالّ مع ماهو من البناء املا ّد ّي:

ُش ّيدَ سقف (البيت * +املطالب * +اإلنتاج * +التو ّقعات)

يب ،فإنّه ال يستقيم أن ّ
حيتل لفظ
«املؤجر» موقع ا =( ٠الفاعل):
ّ
ويف سياق نقا ّ
* رفع املؤجر سقف مطالب األُجراء

ويصح ذلك مع «األُجراء»:
ّ

رفع األجراء سقف مطالبهم

ورغم كون احلمل «ر َفع» ضعيف القيود نسب ّي ًا عىل الفضلة إذا كان ا ٠من طبقة
<العاقل>:
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

رفع الرجل (الالفتة  +الرضيع  +الصوت  +معنو ّيات غريه)...
ّ
املعجمي يق
فإن توافق اللفظ مع جواره
ّ

بعدم قبول:

* رفع الرضيع (الالفتة  +الرضيع  +اخلزانة )... +
* رفع الرجل (اجلبل  +املحيط  +الدا ّبة )... +

ّ
ّ
اللساين،
التنفك عن اخلصائص الرتكيب ّية يف الوصف
وألن اخلصائص التوزيع ّية
ّ
ّ
«رفع» يف
فإن دخول احلمل الواحد يف ُبنى خمتلفة يكسبه معاين خمتلفة؛ وإذا كان َ
البنية:
ف ا + E( ٠حرف) ا

األول)
=(1املفعول به ّ

ر َفع ال َع ْرف أجور منظوريه

يف معنى الزيادة ،فإنّه عىل العكس يف معنى اإلنقاص يف البنية:
ف ا ٠ا< 1من> ا

 =(2املفعول به الثاين)

رفع التاجر سعر الكلفة من سعر البيع لضبط أرباحه

لذاّ ،
فإن «التوزيع املقبول من فعل ما يف إطار بنية مع ّينة يمكنه مبدئ ّي ًا أن يكون
أي بنية أخرى من بناه» [.]17
خمتلف ًا عن التوزيع املقبول من نفس الفعل يف ّ

ويتم ّثل اختالف التوزيع يف قبول البنية األوىل لفضلة ممّا يقاس وممّا ال يقاس ،يف
حني ال تقبل البنية الثانية إالّ فضلة ممّا يقاس و ُيكال؛ ليتأكّد ّ
أن التوزيع هو جمموع ما
اخلاص ّية املعجم ّية الرتكيب ّية للعنارص املحت ّلة موقع ًا
يكتنف عنرص ًا معجم ّي ًا ،وأنّه هو
ّ
ما ،بمعنى أنّه ذو طبيعة معجم ّية عىل قاعدة من الروائز النحو ّية؛ وليس هذا بعيد ًا عن
عالقة احلمول بموضوعاهتا سبي ً
ال إىل معرفة قيود االنتقاء؛ فاجلملتان:
( )1بلغ حجم التداول  837٠ألف دوالر
( )2بلغ املؤرش  4246نقطة
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الفضلتني:
ختضعان لقيود انتقاء متتنع معها اجلملتان عند استبدال املعدود يف
ْ
* (‹ )1بلغ حجم التداول  4246نقطة
املؤرش  837٠ألف دوالر
* (‹ )2بلغ ّ

فرغم إيالء احلمول مرتبة حاسمة يف االنتقاءّ ،
فإن أمثلتنا تقوم دلي ً
ال عىل دور
اللساين؛ نستحرض قول هاريسّ :
«كل جزء من
املوضوعات بامل ْثل يف حتصيل اإلعالم
ّ
اخلطاب هو توليفة خمصوصة من العنارص» []18؛ وليس التوزيع عديم الصلة باجلهة
 ،aspectفجملة:
بلغ املستثمر مراده

حميلة عىل جهة االنتهاء  ،aspect terminatifفيام حتيل مجلة

حصة التداول منتص َفها
بلغت ّ

عىل جهة عدم االنقطاع؛ وهكذا ّ
فإن احلديث عن التوزيع يندرج يف وظائف
النحو ،بام ّ
ويتم
توليفي
أن أوالها هي وصف
(توزيعي) بحت لتوارد العنارصّ ،
ّ
ّ
عرض العالقات التوزيع ّية ضمن أنواع من التمثيل للمعطيات ،ويعدّ التوزيع من
اللساين من اإلبداعات اللغو ّية ،كام يتحكّم يف السلوك
املقاييس الداخل ّية التي حتمي
ّ
اللساين للكلامت ،باعتبار قبوهلا أو عدم قبوهلا هلذا الفعل أو ذاك .وما يطلب من نحو
ّ
الرتكيبي ّ
لكل عنرص
املعجمي
تصنيفي أن يرشحه هو قيود التوارد ،أي «التوزيع»
ّ
ّ
ّ
معجمي؛ ويف هذا ما يؤكّد قيمة اعتامد الطبقات الدالل ّية للحمول واملوضوعات عىل
ّ
ال ّ
بأن االسم من طبقة <العاقل> يظهر فاع ً
حدّ سواء .فالقول مث ً
ال ألفعال القول
هو من صميم التوزيع وخطوة يف ّاجتاه التصنيف؛ وسياق ورود الكلمة مسؤول
عن تأويلها .لدينا مث ً
ال عبارة «أربع ساعات» التي يمكن أن تصنّف ضمن العالمة
الدالل ّية >مدّ ة < duréeيف:
دامت جلسة التداول أربع ساعات

وضمن العالمة >تاريخ < dateيف:

تكون جلسة التداول بعد أربع ساعات
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

ولئن بدا حديثنا مقترص ًا عىل مفهوم التوزيع ،فإنّه شمل احلديث عن قيود االنتقاء
واجلوار [ ،]19باعتباره سياق ًا من اللفظ ال املقام ،تنتج عن خرقه مجل غري مقبولة؛ كام
شمل احلديث عن التوارد ،بام هو انتقاء اللفظ للفظ عىل أساس توافق خصائصهام
خيص ّ
كل متوالية  suiteمن العنارص املعجم ّية التي
يف موقع ما ،وبام هو مفهوم ّ
تكون كالم ًا مفيد ًا .وكأنّنا بالتوزيع يأيت عىل رأس جتاوز مقولة أقسام الكالم .ذلك
ّ
أن ّ
ّ
كل مقولة معجم ّية من اسم وفعل وصفة ...قائمة بذاهتا ،لك ّن الكالم ال يستقيم
إالّ باجلمع املمكن بينها؛ و«اإلمكان» مفهوم قريب من مفهوم االنتقاء عند هاريس،
إذ املقصود دوم ًا أن ينتقي اللفظ اللفظ فيام وافق املعاين املرا َدة واملمكنة.

بأن بنية اإلعالم من بنية اللغة ،وسنختم بالقول ّ
انطلقنا من القول ّ
إن اللغة تستمدّ
ّ
وبأن
بنيتها من وجود احلشو/اإلطناب والقيود عىل توليفات العنارص املعجم ّية،
املتكررة وطرق
أي لغة ينبغي له أن يكون قادر ًا عىل التعبري بحدود عنارصه
إعالم ّ
ّ
توليفها ،وما تكرر العنارص املعجم ّية امل ى إالّ نتاج للتحويل ،فام هو التحويل؟
 .2-2التحويـل

يكاد احلديث عن التحويل ال ينفصل عن احلديث عن اجلملة البسيطة ،بل ّ
إن
مفهوم اجلملة البسيطة حيدد انطالق ًا من مفهوم التحويل؛ فاملقطع من الكلامت يعدّ
مجلة إذا كان يف عالقة حتويل ّية مع مجلة تشرتك معها يف العنارص املعجم ّية امل ى.
والتحويل مفهوم ينحدر من مناهج التصنيف لدى اللسان ّيني البنيو ّيني ،ويعدّ هاريس
ّأول مستعمليه؛ فقد ّبني منذ البدء أنّه متى أريد حتليل آل ّيات تشكّل اجلمل بالنسبة
ظاهري؛
تنوع
ّ
جمر َد ّ
إىل لغة من اللغات ،فإنّه يمكن اعتبار ّ
التنوع اهلائل لتلك اجلمل ّ
اللساين ،واختصار
فالتحويالت بالنسبة إىل هاريس أداة أو طريقة لتوحيد الوصف
ّ
معني؛ فهي من هذه الناحية مماثلة لقواعد التث ّبت .وتُقيم
لتكرار الوصف يف جمال ّ
التحويالت عالقات تكافؤ تسمح بإعطاء نفس التمثيل جلمل خمتلفة الشكل ،ولكن
اإلعالمي/الدال ّيل .وقد ُوضعت التحويالت أساس ًا عىل عالقات
هلا نفس املحتوى
ّ
تكافؤ بفضل حمافظتها عىل عالقات التوارد؛ وهكذا فنحن نستدّ ل عىل وجود حتويل
عندما تكون جماالت التوارد متامثلة بالنسبة إىل مقطع من الكلامت التي يمكنها أن
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التوزيعي عىل التحويالت قيمة دالل ّية
خمتلفني ،وهلذا الرشط
شكلني تركيب ّي ْني
ترد يف
ّ
ْ
ْ
بقدر ما ّ
مكونات
قارة (ضمن التحويالت).
تظل عنارص املعنى
وتسمى ّ
ّ
األصيل ّ
ّ
اإلعالمي؛ وحول هذا يقول موريس قروس« :ومع ذلكّ ،
فإن
هذا املعنى باملحتوى
ّ
ّ
ويظل
القاعدي للجملة،
الفوارق يف املعنى املدرجة بالتحويالت غري مرتبطة باملعنى
ّ
تعرف طبقات التكافؤ التحويل ّية بكوهنا ترتك
قار ًا ،وعىل هذا األساس ّ
هذا املعنى ّ
قارة» [.]2٠
وحدة املعنى ّ
وال ختلو اللغة العرب ّية من حتويالت تستجيب لرشط التكافؤ الدال ّيل بني اجلمل،
يف إطار املحافظة عىل العنارص املعجم ّية امل ى ،وبقطع النظر عن التوافق يف الشكل؛
نورد ما ييل:
تضاعف إنتاج النفط = إنتاج النفط تضاعف
يصدّ ر البلد املعادن = تُصدّ ر املعادن

تف ّقأ اخلروف شح ًام = تف ّقأ شحم اخلروف

الرصيف الذي ُجيرى عادة عىل مستوى الكلامتّ ،
فإن التحويل
وخالف ًا لالشتقاق
ّ
جيري و ُيدرس يف نطاق اجلمل .والتحويل باختصار هو االنتقال من مجلة إىل مجلة
«تغري» ملحوظ يف املعنى ،يف ّ
ظل املحافظة عىل الوحدات املعجم ّية امل ى كام
دون ّ
أسلفنا.
املبني لغري الفاعل داخل يف حتويل املوضوعات (سنعتمد تصنيف
والتحويل إىل
ّ
وخاصة تصنيف موريس قروس ( ))1995الذي منه أيضا:
هاريس (،)1964
ّ
 -التصدير أو االستخراج extraposition

ويقابله يف العرب ّية ضمري الشأن

التهبت األسعار

= ّإهنا األسعار (ملتهبة  +التهبت)

فـ«األسعار» فاعل دال ّيل يف اجلملتني املتكافئتني
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

 -القلب conversion

تعج األفكار يف رأس املضارب
ّ

يعج رأس املضارب باألفكار
= ّ

 -حتويل اآللة transformation instrumentale

أثقل الوايل ظهر املواطنني بالرضائب
= أثقلت الرضائب ظهر املواطنني

 -إعادة البناء restructuration

املؤرش صدور املستثمرين
أثلج صعود ّ
= أثلج املؤرش صدور املستثمرين بصعوده

 -العطف coordination

مؤرش اخلدمات
مؤرش البنوك وصعد ّ
صعد ّ

مؤرش البنوك ومؤرش اخلدمات
= صعد ّ
= صعد مؤرشا البنوك واخلدمات

سامه هاريس بتحويل االختصار ،réduction
ومن أبرز أنواع التحويل أيض ًا ما ّ

ويدخل فيه احلذف بأنواعه كاالستغناء أو التضمري pronominalisation؛
وكذلك التحويل إىل االسم ، nomalisationجمس ًام يف ذلك الكيان املزدوج،
احلميل وعامده ،باعتبار ّ
أن الرتكيب املعمد يف عالقة إطناب ّية مع
املكون من االسم
ّ
ّ
املعمد أكثر دوران ًا ،من ذلك
الرتكيب بالفعل
التوزيعي ،ويف حاالت يكون الرتكيب ّ
ّ
مثالً:
الطبيعي املسال
(أبرمت  +عقدت) قطر مع البحرين صفقة لبيع الغاز
ّ
«ص ِف َق» الذي تثبته القواميس
فـ «إبرام» أو «عقد الصفقة» ينوب عن الفعل َ
(لسان العرب :ج )254-253 :8؛ ْ
وقل هذا عن «اغتنام الفرصة» أو «انتهازها»
57
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

و»تفرص» النهزة والنوبة بمعنى أصاهبا (لسان العرب ج
بدل « َف َرص» و»افرتص»
ّ
)158 :11؛ ويف حاالت ال يكون الرتكيب املعمد مستصاغ ًا ،ويتقدّ م عليه الرتكيب
بأحد أفعال الرشوع:
بقوة
؟ قام باستنشاق اهلواء ّ

بقوة
(أخذ  +جعل  +طفق) يستنشق اهلواء ّ

مبني
املبني لغري الفاعل بوجود أفعال ليس هلا مقابل ّ
نذكّر فيام يتع ّلق بالتحويل إىل ّ
للفاعل كام يظهر يف:
ُأ ِ
طـ/سقط يف يد املضارب
سق
ُ
 -٣أفعـال العمـاد

سننظر يف أفعال العامد [( les verbes supports ]21آن دالديايAnne 1978 ،

خاصة
لسببني غري
)Daladier
املعمدةّ ،
متعارضنيّ ،أوهلام وفرة استعامل الرتاكيب ّ
ْ
ْ
يف اخلطاب املعارص؛ فهي تعادل ،إن مل نقل تفوق ،يف حجمها الرتاكيب باألفعال
الشك فيه ّ
ّ
أن جرد القواميس يمكّن من إحصاء هذه العبارات
التوزيع ّية/العاد ّية ،وممّا
ّ
كم ّي ًا ،فقد ذكر موريس قروس (:199٠
الفعل ّية والوقوف عىل أمه ّيتها؛ عىل
األقل ّ
 – )46بالنسبة إىل الفرنس ّية – ّ
أن عددها يفوق بكثري عدد األفعال البسيطة (2٠ ٠٠٠
يف مقابل )12٠٠٠؛ وثانيهام اعتبار نظر ّية النحو املعجم املتط ّلعة إىل إقامة القواميس
اإللكرتون ّية ل ّلغات الطبيع ّية ّ
أن الدراسة النحو ّية ل فعال تشمل ،فيام تشمل ،حتليل
خاصة ّ
وأن اخلصائص الدالل ّية ل سامء احلمل ّية/اإلسناد ّية
حتويالهتا إىل االسم؛
ّ
تنحدر بصفة منتظمة من خصائص األفعال .والتحويل إىل االسم جاء نتيجة اللجوء
إىل أفعال العامد؛ بل إنّه ال جمال للحديث عن فعل العامد يف اجلملة دون قرينه االسم
احلميل ،بام مها واحد وإن ازدوجا .وبالفعلّ ،
فإن املتأ ّمل يف استعامالت اللغة العرب ّية،
ّ
املنطوقة واملكتوبة ،جيد ّ
أن ّ ً
مكوناهتا يرد يف شكل «كائنات مزدوجة» ،من
كام كبري ًأ من ّ
«رصح») ،و«أسدى
قبيل« :قام بمعاينة» (بمعنى «عاين») ،و«أدىل بترصيح» (بمعنى ّ
نصح ًا» (بمعنى «نصح») ،و«وضع ختطيط ًا (بمعنى «خ ًطط»)؛ وهي عبارة عن أسامء
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

وضع)
مشت ّقة (معاينة ،ترصيح ،ن ُْصح ،ختطيط) مقرتنة بأفعال (قام ،أدىل ،أسدىَ ،
يمكن عدّ ها «فارغة» الداللة ،ويتم ّثل دورها يف إدراج األسامء املشت ّقة ،احلاملة
للشحنة اإلخبار ّية ،أي اإلسناد ،ح ّي َز اخلطاب ،وتضطلع بعالمات اجلنس والعدد
جهي  aspectuelعىل
والزمان (الورهاين )5٠-48 :2٠٠8؛ وكذلك بإضفاء ُبعد ّ
مر بنا.
الرتكيب ،كاالبتداء والتكرار واالستمرار واالنتهاء وغريها؛ وقد ّ

هذه الكائنات املزدوجة ليست ظاهرة طارئة أو دخيلة عىل اللغة العرب ّية ،نتيجة
خاصة اإلنجليز ّية والفرنس ّية ،بل الحظنا
احتكاكها بغريها من اللغات والرتمجة منهاّ ،
حضورها يف أقدم النصوص وأعرقها؛ لنا مث ً
اجلاهيل ما جاء عىل لسان
ال من الشعر
ّ
طعاهنم ( »،...بمعنى
حمرضة« :إذا مل يقوموا بثأري ويصدقوا
َ
البسوس بنت منقذ ّ
يثأروا يل)؛ ومن القرآن الكريم نكتفي بذكر قوله تعاىل﴿ :أخذت زخرفها﴾ [يونس،
( ]24بمعنى «تزخرفت») ،وقوله﴿ :فقد افرتى إث ًام عظي ًام﴾ [النساء( ]48 ،بمعنى
أثِم) .وقد حظيت هذه الفئة من األفعال بالدرس والتحليل بداية من النصف الثاين
املفهومي ضمن نظر ّية «النحو املعجم» التي
من القرن العرشين ،وأصبح هلا جهازها
ّ
ّ
االشتقاقي وما إىل
والتدال والرصف
تعالج املسائل النحو ّية الدالل ّية ،كالرتادف
ّ
األول ّية ،وليس يف نطاق األلفاظ املعزولة ،للتواشج القائم بني
ذلك ،يف نطاق اجلمل ّ
املعجم والرتكيب والداللة .وال تُبتنى النتائج يف هذه النظر ّية ّإال باستيفاء املعطيات
املتفرد تقريب ًا ّ
لكل فعل داخل الرتاكيب ،ممّا يعدّ د مداخله
وتت ّبع السلوك
ّ
النحوي ّ
يف املعجم؛ إذ يدخل يف ذلك حالتا التعدية واللزوم ،وعدد الفضالت األساس ّية/
الرضور ّية ،وواسطات التعدية ،وكذلك طبقات املعموالت (الفاعلني واملفعولني)
الدالل ّية ،مثل <العاقل> و<احليوان> و<النبات> و<املحسوس> وغريها ،كام
تضبطها مقاربة «طبقات/أصناف األشياء» [ ]22املنبثقة عن نظر ّية النحو املعجم.

وتناول أفعال العامد شبيه بتناول الثواين يف عالقتها مع األوائل ،الرتباطهام
ُ
التجمد/التك ّلس ،كام بني الزوج
بعالقة انتقاء ومتازج تصل حدّ املالبسة ،إن مل نقل
ّ
«تك ّبد» و«خسارة» ،والزوج «أوجس» و«خيفة» .وقد أمكن تسجيل ّ
متش ْيني
محيل ،فإ ّما أن ننطلق من
للسان ّيني يف شأن تشكّل هذا الكائن املزدوج :عامد-اسم ّ
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فيرصفها
فعل قابل للدخول يف تركيب معمد ،ونبحث له عن احلمول التي تالئمه،
ّ
ويدخلها ح ّيز اخلطاب ،وإ ّما أن نصنّف األسامء إىل طبقات دالل ّية كبرية ،فطبقات
فرع ّية ،فتفريع عىل التفريع ،لتنتقي بنفسها ُع َمدَ هـا؛ وقد اختار قاسطون قروس
التميش الثاين ،بضبطه ثامين فئات دالل ّية للموجودات ،تنتظم حتت ثالث
()1994
ّ
طبقات دالل ّية كربى للحمول هي :األعامل ( les actionsكام يف «سافر زيد»)
واألحـوال ( les étatsكام يف« :زيد مبتهج») واألحداث ( les évènementsكام
التوجه أنّه يقي من كثري من التشتّت ،و ُيباين
يف «جرى استقبال لزيد»)؛ ومز ّية هذا
ّ
بني احلمول ،حتّى وإن انضوت حتت معنى كبري واحد ،فاحلمل «ض ْغط» مث ً
ال ال
خاص ًا باألعامل ،وإنّام العامد
خيتار يف الدرجة األوىل العامد العا ّم «قام بـ» ،رغم كونه ّ
«مارس َضغط ًا» أكثر مقبول ّية من قولنا« :قام بضغط»؛
«مارس»؛ فقولناَ :
الـمالبِس َ
ُ
ويف احلقيقة ال يوجد فعل عامد بطبعه ،بل هو يكتسب هذه الصفة من الرتكيب،
وهذا ما حدا بـجريي شنايدر  Giry-Schneiderإىل القول« :ال يمكننا أن نعترب
بمعزل -فع ًال ما فعل عامد؛ فهو ال يؤ ّدي هذه الوظيفة إالّ مع اسم خمصوص»
[ْ .]23
وقل اليشء نفسه عن بعض األسامء املحسوسة التي تصبح محل ّية إذا ما انتقت
لنفسها ُعمدا خمصوصة []24؛ إالّ ّ
تتم يف إطار اجلمل
أن الدراسة النحو ّية ل سامء ّ
جمرد حتويالت األفعال إىل أسامء ،بام ّ
أن مجل ًة من األسامء
بأفعال العامد ،متجاوزة إطار ّ
«دور» و«نفوذ»)...؛ قولنا مثالً:
فعيل ،مثل ْ
املستق ّلة (أي التي ليس هلا مقابل ّ
دور ًا يف خلخلة السوق املال ّية
( )1لعب املضاربون ْ

تدخل يف تراكيب معمدة ،دون أن يكون احلمل «مشت ّق ًا»؛ إذن ،فمفهوم العامد
حميل عىل استعامل الفعل بخصائص تركيب ّية خمصوصة .ويف مجلة عىل الشكل:
فـ

عامد

ا

٠

محيل
(حرف) (تعربف) اسم ّ

( )2قام املستثمرون

بـ

جني األرباح

= (  )2جنى املستثمرون األرباح
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

املشتق («جنْي» وهو احلمل) بالوظيفة اإلسناد ّية fonction
يضطلع االسم
ّ

تركيبي) ،وما فعل العامد «قام بـ» إالّ حامل
( prédicativeمن حمتوى دال ّيل ودور
ّ
لعالمات الزمن واجلنس والعدد ،لترصيف actualisation/conjugaison
حل ْمل «جنْي» ،أي إدراجه ح ّيز اخلطاب؛ ويف تعريف أفعال العامد نورد« :هي أفعال
ا َ
مثل ( faireقام بـ)( donner ،أعطى)( mettre ،وضع) ،إلخ ...تتأ ّلف  -إىل
حريف لبناء شكل مركّب
جانب استعامالهتا العاد ّية  -مع اسم أو صفة أو مركّب
ّ
ومما ُذكر عن وظيفتها« :ال يبعد أن يكون [فعل
يتكافأ وظيف ّي ًا مع فعل» [ّ ،]25
جمرد وعاء ملقوالت الزمن واجلنس واجلهة ،وفيام عدا ذلك فليس له دور
العامد] ّ
يف انتقاء السامت الدالل ّية لفاعله ولفضلته [أو] فضالتهّ ،
احلميل ذاته هو
إن االسم
ّ
املضطلع بذلك ،عىل ّ
األقل بالنسبة إىل الفاعل» []26؛ ومجلتنا ( )2مكافئة دالل ّي ًا،
كام رأينا ،للجملة بالفعل «جنى» يف (  ،)2وكلتامها تعقدان عالقة بني الفعل واالسم
املشتق ،وهذه العالقة الرصف ّية مستق ّلة عن مفهوم العامد ،ومن شأن التكافؤ الدال ّيل
ّ
توزيعي وأخرى بفعل عامد ،أن يثبت انتامء أفعال العامد إىل الفئة U
بني مجلة بفعل
ّ
املدرجة يف حتويالت هاريس ( ،)488-487 :1964وهي التحويالت التي أفضت
َ
إىل عالقة تكافؤ  relation d’équivalenceبني جمموعات من اجلمل ،باعتبار
مر بنا -ال تطال بنية اجلملة النواة حتّى مع
انتقاءاهتا للكلامت؛ والتحويالت -كام ّ
ّمتغريات كاحلروف أو بعض لواصق الزمن أو بعض األفعال
ظهور بعض الال ّ
العاملة  verbes opérateursوما إىل ذلك؛ وممّا جتدر اإلشارة إليه أيضا هو ّ
أن
األبحاث حول أفعال العامد قد تك ّثفت منذ ستّين ّيات القرن املايض [ ،]27وتع ّلقت

وتبني ّأهنا سمحت بتوسيع منوال
بحدّ ها وخصائصها ودورها وطرق َروزهاّ ،...
الرتكيبي؛ وقد ب ّينت الدراسات والتطبيقات ّ
أن مفهوم العامد يغ ّطي جمموعة
األفعال
ّ
من اخلصائص النحو ّية والدالل ّية ،جتعل من الرتكيب املعمد هيئة من هيئات اجلملة
البسيطة؛ ومن سامت العامد أنّه فعل فارغ الداللة ،أي غري ُحم ِدث إلسناد ،ولو ترتّب
املعمد عن إطار اجلملة البسيطة ،القائمة عىل إسناد
عنه إسناد
إضايف ،خلرج الرتكيب ّ
ّ
واحد؛ إالّ ّ
جيردها من ظالهلا اجله ّية التي تضفيها
أن ضعف أفعال العامد الدال ّيل ال ّ
عىل الرتكيب ،ولع ّلها أثر من آثار داللتها قبل دخوهلا يف تركيب معمد؛ وللجمل
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بالعامد خصائص ،منها:
 القيود عىل وسائل التعريف:هب اجلملتني:
( )3أعطى مدير الرشكة اإلذن بتوزيع األرباح عىل املسامهني
أجل مدير الرشكة اإلذن بتوزيع األرباح عىل املسامهني
(ّ )4

متكافئتني عىل مستوى وسائل
فهام ظاهر ّي ًا عىل نفس الشكل ،إالّ ّأهنام غري
ْ
املشتق «إ ْذن»:
التعريف لالسم
ّ
(  )3أعطى مدير الرشكة إذنـ (*ك  +ـه) بتوزيع األرباح عىل املسامهني
أجل مدير الرشكة إذنـ (ك  +ـه  +هم) بتوزيع األرباح عىل املسامهني
( ّ )4

ففي (  )3ال حييل التعريف بضمري اإلضافة إالّ عىل ا ،٠وليس األمر كذلك بالنسبة
إىل ( .)4
االسمي:
 تشكّل املركّبّ

ّبني اسم ّيني متباينني،
من بني الفروق الرتكيب ّية بني ( )3و( )4احلصول عىل مرك ْ
فـ( )3تسمح بحصول معنى اإلذن يف حال حذف العامد «أعطى»:
مرحب به)
(  )3إ ْذن مدير الرشكة بتوزيع األرباح عىل املسامهني ( + Eأمر ّ

«أجل» ،ويتحتّم
بينام ال تسمح ( )4بحصول معنى التـأجيل يف حال حذف الفعل ّ
االسمي:
إثبات اسم املفعول يف موقع اخلرب للمركّب
ّ
*(  )4إذن مدير الرشكة بتوزيع األرباح عىل املسامهني
مقابل:

مؤجل
(  )4إذن مدير الرشكة بتوزيع األرباح عىل املسامهني ّ

وهو ما يؤكّد ّ
املشتق «إ ْذن» ،بينام
أن الوظيفة احلمل ّية يف ( )3يضطلع هبا االسم
ّ
«أجل».
يضطلع هبا يف ( )4الفعل ّ
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

ويعود الفضل إىل موريس قروس ( )1981يف إقامة احلدود بني الفعل العامد
والفعل العامل  ،verbe opérateurفقد اعترب ّ
أن مجلة:
املؤرش الناس يقبلون عىل الرشاء
جعل أداء ّ
املؤرش» يف مجلة «الناس يقبلون عىل الرشاء»،
ناجتة عن إعامل العامل «جعل أدا ُء ّ

السببي -زيادة عدد املوضوعات بواحد يف اجلملة التي
وقد اقتىض العامل –يف معناه
ّ
ُجيرى عليها؛ ويف مجلة من قبيل
ترصفـ(ـه * +ك)
أخذ زيد املصنع حتت ّ

حتدّ ث موريس قروس عن عامل الصلة  ،opérateur de lienبسبب االقرتان
اإلحا ّيل  la coréférenceبني الفاعل والضمري العائد ،دون تسجيل زيادة يف عدد
املوضوعاتّ ،
ألن الفاعل مرتبط بفضلة االسم «ترصف» يف اجلملة التي ُجيرى عليها،
ودون حدوث تغيري ملحوظ يف املعنى؛ وال غرابة يف ذلك ،فـ»أخذ» ال حيمل معنى
السبب كام هو الشأن مع «ترك» و«جعل» و«وضع»؛ وممّا تسمح به أفعال العامد دون
األفعال التوزيع ّية ،تطبيق الرتاكيب املعكوسة les constructions converses
أقرها قاسطون قروس ( ،)1٠-9 :1989وقد أثبت هلا رشوط ًا منها:
التي ّ
 -استبدال املوضوعات permutation des arguments

 ّاحتاد احلَ ْمل identité du prédicat

 -تطابق املعنى identité du sens

( )1وضع املستثمر ثقته يف الوسيط
= (( )2فاز+ظفر+نال) الوسيط (بـ)ثقة املستثمر
ويسمح مثل هذا التكافؤ باملرور من مجلة إىل أخرى ،أي من الرتكيب
املعيار  )1( construction standardإىل الرتكيب املعكوس converse
 ،)2( constructionوينعكس ،بام ّ
اجلملتني غري موجهة ،بل قائمة
أن العالقة بني
ْ
عىل التكافؤ الدال ّيل يف ّ
اهني ،بحسب نظر ّية النحو املعجم.
االجت ْ
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الفعلني ( donnerأعطى)
وقد بنى ق .قروس جتريب الرتاكيب املعكوسة عىل
ْ
/اإلسنادي
احلميل
و( recevoirتل ّقى) وتنويعاهتام العديدة ،باعتبار ما ينتقيه االسم
ّ
ّ
ِ
يرصفه فعل العامد
أفعال عامد؛ فاالسم من طبقة/صنف
من
>الرضب<،مثالًّ ،
ْ
«سدّ د»:
سدّ د زيد (صفعة  +رضبة  +طعنة +لطمة  +لكمة) لعمرو

= تل ّقى عمرو (صفعة  +رضبة  +طعنة +لطمة  +لكمة) من زيد

«الرضب» ،وتطابق املعنى :زيد هو
تتو ّفر اجلملتان عىل ّاحتاد احلمل يف معنى
ْ
/املعمولني «زيد» و»عمرو».
املوضوعني
الضارب وعمرو هو املرضوب ،واستبدال
ْ
ْ

أ ّما عن جدوى هذا التجريب عىل اللغة ،فيمكننا تب ّينها من خالل الد ّقة
احلميل الواحد إلنتاج الرتاكيب
يف تشكيل الزوج من أفعال العامد حول االسم
ّ
املعكوسة؛ فكون ّ
كل من «نال» و»وضع» زوج ًا للحمل «ثقة» ،ال يعني ّأهنام يشتغالن
ِ
«رس» ،نقول:
دوم ًا
ْ
جمتمعني مع محول أخرى ،مثل احلمل ّ
رس ًا
أودع زيد عمر ًا ّ

ورغم ّ
أن «أودع» ُيعدّ تنويع ًا للعامد «وضع» ،فإنّنا ال نقول:

رس ًا من زيد
* نال عمرو ّ

ذلك ّ
أن «أودع» يف هذا االستعامل من أفعال التواصل verbes de

communication؛ ومن القيود عليه أن يكون ا ٠وا 2من طبقة <العاقل> ،وا
من أسامء العالمات اللسان ّية  ،signes linguistiquesبعبارة دوين لو بوزان
]28[ Denis Lepesant؛ ويف هذا التدقيق وتق ّ درجات التم ّلك بني احلمول
ييرس عمل ّية االستعامل الدقيق ل ّلغة ترمجة وتعبري ًا
يعمدها إغناء للمعجم ،ممّا ّ
وما ّ
واكتساب ًا؛ وال ختلو أفعال العامد من إقامة عالقات بينها ،كأن يكون بعضها تنويعات
لبعض ،وأن يكون بعضها أص ً
ال لبعض مثل «وضع» بالنسبة إىل «تناول» ،قولنا:
1

تناول اخلبري مقرتحه بالتوضيح
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

وممّا يدعم هذا التأويل اعتبارنا البنية العميقة للجملة من حيث قبوهلا التحليل
إىل:
(أ) وضع اخلبري مقرتح ًا

وضح اخلبري مقرتحه
(ب) ّ

فـ(أ) و(ب) منطويتان عىل تكرار جيعل االستغناء عن إحدى اجلملتني مرغوب ًا
فيه .وهبذا نفرتض ّ
أن وحدات املعنى األساس ّية تؤ ّدهيا اجلملة البسيطة؛ ويتم ّثل

الوصف الدال ّيل يف تفكيك اجلمل املركّبة إىل مجل بسيطة( ،كام إىل (أ) و(ب))؛ وهذا
النحوي ،وينسب هذا املوقف إىل هاريس (.)1968
الوصف ال خيتلف عن الوصف
ّ

عىل ّ
أن أمه ّية أفعال العامد ال يمكنها أن حتجب عنّا ما تطرحه هذه األفعال من
مشاكل يف جمال الرتمجة اآلل ّية عىل وجه اخلصوص ،نظر ًا إىل اختالف خصائصها
وخصائص األفعال العاملة عموم ًا ،من لغة إىل أخرى؛ وحسبنا يف هذا السياق أن
ننطلق من اجلملة باللغة الفرنس ّية التالية:
Zayd tient l’usine à la disposition de Amr

تصح مقابلتها بـ:
لنتبني أنّه ال ّ
ّ

ترصف عمرو
*زيد يمسك املصنع حتت ّ
ترصف عمرو
(يمسك زيد املصنع حتت ّ
ُعرب بـ:
وت ّ

ترصف عمرو
زيد يضع املصنع حتت ّ

ترصف عمرو)
(يضع زيد املصنع حتت ّ

ملثول الفعلني ( mettreوضع) و( tenirأمسك) يف طبقة تكافؤ دال ّيل يف اللغة
للفعلني املقابلني هلام يف العرب ّية ،ممّا يثبت ّ
أن معاجلة اللغات
الفرنس ّية ،وهو ما ال يتو ّفر
ْ
الطبيع ّية ،بقدر ما حتتكم إىل األخذ بام هو مشرتك بينها ،بقدر ما هي مطا َلبة بمراعاة
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خصوص ّيات ّ
مهية طبقات التكافؤ الدال ّيل،
كل واحدة منها عىل حدة؛ ويربز أيض ًا أ ّ
وقد ن ّبهت «إليزبيت رانشهود»  Elisabete Ranchhodإىل ذلك[]29؛ ليتّضح ّ
أن

مفهومي العامد والعامل  opérateurيسمحان بتوحيد حتليل اجلمل البسيطة بالنسبة
ْ
إىل العامد (وضع زيد ختطيط ًا) ،وكذلك اجلمل املركّبة بالنسبة إىل الفعل العامل الذي
ترصف عمرو).
ُيعمل مجلة يف مجلة (ترك زيد املصنع  #املصنع حتت ّ

نذكّر ّ
املتطورة هاجس
بأن وصف اللغات الطبيع ّية بالشكل املؤهل ملعاجلتها
ّ
اللسان ّيني املعن ّيني ،غري ّ
املنهجي يستبعد اجلمع بني املقاربات ذات املنطلقات
أن احلذر
ّ
النظر ّية املختلفة؛ لذلك مل نشأ يف عملنا استدعاء عناوين ق ّيمة يف املجال[.]3٠
خاتمة

اهلارييس ،وبالتحديد
التحوييل
حاولنا من خالل هذا البحث ولوج ّبوابة النحو
ّ
ّ
ساين ورائد املعاجلة اآلل ّية ل ّلغات موريس قروس .سعينا إىل
باب النحو املعجم ،ل ّل ّ
الصوري ل ّلغات الطبيع ّية،
النظري ،بام هو منهج وتطبيق للوصف
تقديم هذا اإلطار
ّ
ّ
أهم ركائزه ،ونعني اجلملة البسيطة ،وحد ًة دنيا للمعنى والتحليل؛
وإىل
التوسع يف ّ
ّ
اإلسنادي واملوضوعات/
مكو ْنني أساس ّي ْني ،مها احلمل/العنرص
ّ
وهي تقوم عىل ّ
املعموالت ،ويمكن متثيلهام عىل التوايل (كام يف الرياض ّيات) بالدا ّلةfonction
واملتغريات variables؛ وعىل اعتبار ّ
أن احلمل ليس حكر ًا عىل األفعال ،بل تشاركها
ّ
فيه األسامء والصفات ،وحتّى احلروف ،فقد تو ّقفنا عند أفعال العامد ووظيفتها
املتم ّثلة يف ترصيف احلمول اإلسم ّية ،إذ هي املضطلعة بمقوالت اجلنس والعدد
والزمان.

التوسع يف
وقد برهنت اللغة العرب ّية ،عن طريق إدراجنا األمثل َة منها يف غضون
ّ
مفاهيم النحو املعجم ،وما اقتضته من حتليل ،عىل قدرهتا عىل استيعاهبا واالستفادة
أسس له نحو هاريس
اللساين
خاصة عىل مستوى الوصف
منها،
ّ
التجريبي ،كام ّ
ّ
ّ
مفهومي
التحوييل ،حني قدّ م منذ  1964رؤية منتظمة ومراعية للمعنى حول
ْ
ّ
التصورات غري القابلة للتث ّبت.
احلمول/املسانيد واملوضوعات/املعموالت ،جمتنب ًا
ّ
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

عمق موريس قروس العالقة بني احلمول واجلمل البسيطة ،وذلك يف سبيل أن
وقد ّ
يطلق برناجم ًا فعل ّي ًا للوصف الدال ّيل ل شكال النحو ّية املوافقة للحمول الدالل ّية،
معجمي
أمبريي ذي ُبعد
انطالق ًا ممّا اقرتحه هاريس من مناهج ،هي عبارة عن برنامج
ّ
ّ
طموح ،حمدد ملنهج التحليل والقواميس املنبثقة عنه.

تطرقنا يف هذا البحث أيض ًا إىل ما أثمره النحو املعجم من مباحث ومقاربات،
ّ
تأيت يف مقدّ متها مقاربة طبقات/أصناف األشياء (classes )2٠٠8-1994
 d’objetsلقاسطون قروس ،الساعي من خالهلا إىل وصف متّسق للتوزيعات
االسم ّية ملوضوعات احلمول ،انسجام ًا مع االهتامم املتزايد بحرص املعنى يف الوصف
اللساين؛ وقد استصاغ موريس قروس هذه املقاربة ،وأنتج من ناحيته مبحثه املوسوم
ّ
بالعالمات الدالل ّية ( marques sémantiques)1995؛ وهيدف الربناجمان إىل
جتويد وصف اللغات الطبيع ّية ،رفع ًا ل ّلبس ،وملعاجلة مسألة التدّ ّال ،polysémie
املتجمدة/املتك ّلسة يف القواميس اإللكرتون ّية.
وإدراج العبارات
ّ
التطبيقات
لقد حرصنا عىل إبراز اآلفاق التي يفتحها النحو املعجم ،ومنها
ُ
خاصة القواميس اإللكرتون ّية؛ كام يمكن لنتائج الوصف
جتسمها
ّ
املعلومات ّية التي ّ
اللساين أن تفيد يف الرتمجة اآلل ّية ويف البحث عن املعلومات؛ وبالفعل فقد أنجز خمترب
ّ
القاموسني النحو ّي ْني
موريس قروس LADL ،بجامعة باريس  7بني  198٠و،199٠
ْ

الرصف ّي ْني ( Delasداالس) و( Delafداالف) اللذ ْين كانا من أوىل النجاحات يف
ما ّدة القواميس ،لغاية معاجلة اللغات؛ ومها ال يزاالن إىل اليوم مه ّي ْئني لالستعامل
أهم قاموسني رصف ّيني نحو ّيني للمعاجلة اآلل ّية للفرنس ّية؛ وال
ّلني ّ
دون عائق ،ومشك ْ
اإلعالمي للوصف مشكلن ًا بالقدر
تستقيم القواميس اإللكرتون ّية إالّ إذا كان املحتوى
ّ
الكايف ،أي مستجيب ًا ملتط ّلبات الد ّقة والوضوح والرشح واهليكلة واستيفاء املعطيات.
ّ
عام يذهب إليه إيريك البورت يف
توسعنا يف تقديم النحو املعجم ال خيرج ّ
إن ّ
النظري ،عىل أساس يتكامل فيه
املوضوع ،وكذلك كل َمن عمل يف هذا اإلطار
ّ
النحوي ل ّلغة العرب ّية يف
النحو واملعجم والداللة ،للوقوف -فيام يعنينا -عىل النظام
ّ
غري اعتباط وحتصيل معانيها يف غري َلبس.
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واملهم عندنا ّ
مفاهيم
أن اللغة العرب ّية تقبل أكثر من نحو وأكثر من نظر ّية لسان ّية،
َ
ّ
ٍ
النحوي القديم
وتطبيقات؛ باعتبار أن ال قطيعة إيبستمولوج ّية مطلقة بني الدرس
ّ
واللسان ّيات احلديثة ،يف كنف االعتداد بالقواسم املشرتكة بني اللغات الطبيع ّية،
ومراعاة خصوص ّية ّ
كل لغة عىل حدة.

مالحظات وإحاالت

 .١لقد شكّل النحو املعجم ،وما هو منه بسبب من نظر ّيات ومقاربات ومباحث،
إطار ًا نظر ّي ًا لعديد الدراسات واألطروحات األكادم ّية ،للتعريف به ولنيل الشهادات
ّ
ولعل اجلامعة
العلم ّية يف عدد من اجلامعات ومراكز البحوث اللسان ّية يف العامل؛
التونس ّية من أبرز اجلامعات العرب ّية التي اعتمد فيها هذا اإلطار ،منذ مطلع القرن
الواحد والعرشين .من األساتذة املرشفني ،عىل سبيل الذكر ال احلرص ،بكل ّية اآلداب
والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس :د.صالح الكشو (عىل أطروحة راضية عبيد« :دور
اللساين»،)2٠1٠-2٠٠9 ،
عالقة احلمول/املسانيد بمعموالهتا يف حرص اإلعالم
ّ
النجار (عىل أطروحة أشواق محدة« :احلمول الظرف ّية يف اللغة العرب ّية-
ود .سلوى ّ
مقاربة يف النحو املعجم»)2٠19-2٠18 ،؛ وبكل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية
بسوسة :د .الط ّيب البكّوش (عىل أطروحة بشري الورهاين« :األفعال الناقلة يف
العرب ّية املعارصة»؛ نرش جامعة سوسة ،املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية،

اخلراط حول مسألة املجاز) ،ود.
 ،)2٠٠8ود رفيق بن ّ
محودة (عىل أطروحة سعاد ّ
عز الدين املجدوب (عىل أطروحة ليىل حمجوب حول احلمول املالبِسة) ،والقائمة
ّ
تطول؛ هذا فض ً
ال عن رسائل املاجستري الكثرية ،نكتفي منها بعنوان واحد« :وضع
يب يف نظر ّية النحو املعجم» ألسعد ّ
العش ،إرشاف د .صالح الكشو ،كل ّية
املعجم العر ّ
اآلداب بصفاقس .2٠٠6-2٠٠5 ،ومن املقاالت نذكر «تصنيف األفعال واألسامء
يف نظر ّية النحو املعجم» لـ د .عامد اللحياين ود .عبد احلميد عبد الواحد ،بحث
منشور بمج ّلة «اللسان ّيات العرب ّية» ،العدد  ،2٠15 ،2ص-ص ( 2٠1-178مركز
امللك عبد ا ّ خلدمة اللغة يف العرب ّية).
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العدد 1٠

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

ومن اخلطوات الرامية إىل التعريف بالنحو املعجم وبام انبثق عنه من نظر ّيات ،ال
س ّيام نظر ّية «طبقات/أصناف األشياء ،ترمج ُة النصوص التأسيس ّية؛ ويف هذا الصدد
نذكر« :مقدّ مة يف أصناف األشياء» لــِ دوين لو بوزان وميشال ماثيو-كوالس Denis
Introduction« : )1998( Le PESANT et Michel MATHIEU- COLAS
Édition ,33 6 ,pp 131 .aux classes d’objets « in Langages n
 .Larousseتعريب د .ناجي املنترصي ،ص ص  ،785-728ضمن :إطالالت
عىل النظر ّيات اللسان ّية والدالل ّية يف النصف الثاين من القرن العرشين ،اجلزء الثاين،
عز الدّ ين املجدوب؛ بيت احلكمة (تونس)
معربة بإرشاف وتنسيق دّ .
خمتارات ّ
.2٠12
وقد أمكننا اال ّطالع تقريب ًا عىل ّ
كل هذه األعامل وعىل ما هو منها باللسانني
واإلنجليزي.
الفرنيس
ّ
ّ
2. http://www-igm.univ-mlv.fr/~laporte/publi_en.html
3. Maurice Gross (1995(: « Construction de grammaires
locales et automates finis » in Rapport Technique n° 47.

 .4واملقاالت هي التالية:
 «Les bases empiriques de la notion de prédicat
sémantique» in Langages 63, pages 7-52 et 127-128; (1981(.

الداليل
األسس التجريب ّية ملفهوم احلمل املسند
ّ

 «La construction de dictionnaires électroniques» in
Annales des Télécommunications 44 (1-2(, pages 4-19; (1989(.

إقامة قواميس إلك ون ّية

 «Synonymie, morphologie dérivationnelle et

transformations» in Langages 128, pages 72-90; (1997(.
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االشتقاقي والتحويالت  ،وهي يف طريقها إىل النرش م مقال
ال ادف ،الرصف
ّ
راب بعنوان:
 «Nouvelles applications des graphes d’automates finis à
la description linguistique» in Lingvisticae Investigationes 22,
pages 249-262; (1999(.

اللساين».
«تطبيقات جديدة لصور األوعية اآلل ّية املتناهية للوصف
ّ
5. Gaston Gross et Robert Vivès (1993( : « Le lexiquegrammaire du français » in L’information grammaticale, n° 59.
6. Maurice Gross (1981( : « Les bases empiriques de la notion
du prédicat sémantique » in Langages n° 63, p 49.

التحوييل (وهو مرتجم عن موريس
 .7صالح الكشو ( :)1989يف النحو
ّ
قروس) ،ص .54
 .٨وممّا أوردوه ،قول ابن جنّي (اخلصائص ج  Iص « :)34النحو انتحاء سمت
ترصفه من إعراب وغريه» ،و(املنصف ج  Iص « )54النحو إنّام هو
كالم العرب يف ّ
ملعرفة أحواهلا (أي الكلم) املتن ّقلة» ،وقول االسرتبادي (رشح الكافية ج  Iص :)21
األهم من علم النحو معرفة اإلعراب احلاصل يف الكالم بسبب العقد
«املقصود
ّ
والرتكيب لتو ّقف الكالم عىل الكلمة تو ّقف املركّب عىل جزئه».
التحوييل
 .وممّا أوردوه قول موريس قروس (ترمجة صالح الكشو يف النحو
ّ
( )1989ص « :)27النحو هو جمموعة من القواعد التي حتدّ د (ونقول تو ّلد)
التأليفات املقبولة عىل ّأهنا مجل ليس إالّ».

 .١ومت ّثل  Uفئة من األفعال العاملة املذكورة يف تصنيف هاريس للتحويل ،و
إليها تنتمي أفعال العامد وأفعال الشـروع ومعها يطال التغييـر الفعـل والفضلة ،إىل
ويسميها
جانب الصنف  Yالذي ال يؤ ّثر إالّ يف الفعل من حيث اللواصق الزمن ّية،
ّ
هاريس ( opérateurs de tempsعوامل الزمان) مثل ( be…..ingللصدد ّية) و
( have …enللاميض) ،والصنف الثالث هو  Wالذي يتناول اجلملة بأكملها وهو
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1٠ العدد

اللغوي
العربية وحصر إعالمها
التحويلي منهج لتحليل وقائع اللغة
النحو
ّ
ّ
ّ

:من قبيل «علم» و» أنكر» يف

ّ ) أنكرت+ (علمت
يسء
ّ أن وضع اليورو
: انظر،وجماله اجلمل املركّبة

Harris (1964(: « The elementary transformations » in
Structural linguistics, Reidel (1970( pp 487 – 491.
11. Maurice Gross (1990(: « Sur la notion harrissienne de
transformation et son application au français » in Langages n°
99 p 46.
12. Anne Daladier (1990(: « Aspects constructifs des
grammaires de Harris » in Langages n°99, p71.
13. Maurice Gross (1990(: « Sur la notion harrissienne de
transformation… » in Langages n°99, p.45.
14. Gaston Gross (2008(: Les classes d’objets, LALIES - 28 p.115.
15. Maurice Gross (1981(: «Les bases empiriques de la notion
du prédicat sémantique» in Langages n° 63 p 48.
16. Zelllig Harris (1970(: « La structure distributionnelle » in
Langages n°20 p 14.
17. Jean-Paul Boons, Alain Guillet, Christian Leclère (1976(: La
structure des phrases simples en français, p 170.
18. Zellig Harris, (1970(: «La structure distributionnelle» in
Langages n°20, p 29.

.685 - 683  ص،II  «مغني اللبيب» ج، ابن هشام.١
20. Maurice Gross, (1990(: « Sur la notion harrissienne de
transformation » in Langages n°99, p 44.
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نسجل ّ
التوزيعي والرتكيب
أن القواميس القديمة قد مجعت بني الرتكيب
ّ .21
ّ
تدرج القاموس املذكور يف
املعمد دون أن تشري إىل العالقة بينهام،
ّ
ونسجل كذلك ّ
ّ
جعل ما ّدة /ف ر ص /هي العامد وما ّدة /ن هـ ز /هي احلمل يف مرحلة أوىل
والتسوية بينهام« :وقد افرتصت وانتهزت» يف مرحلة ثانية وجعل /ن هـ ز /هي
العامد و /ف ر ص /هي احلمل يف مرحلة ثالثة« :انتهز فالن الفرصة أي اغتنمها
وفاز هبا».
22. Gaston Gross, (1994( : « Classes d’objets et description
des verbes » in Langages n° 115, Larousse, Paris.
23. Jacqueline Giry-Schneider, (1987(: Les prédicats nominaux
en Français, p 21.
24. Claire Martinot, (1996(: «Prédicats et supports chez un
enfant de 3 ans» in Langages n° 121, p 79.
25. Martin Riegel et autres, (1994( « Grammaire méthodique
du français », pp 232-233.
26. Salah Kechaou (1997(: «Verbes supports, verbes
opérateurs et décompte d’argument» in Études linguistiques
vol. 3, revue de l’Association Tunisienne de Linguistiques, p6.

 .27ال يقرتن تاريخ االهتامم باملفهوم بتاريخ وجود الظاهرة يف حدّ ذاهتا ،فقد وردت يف
نصوص عريقة؛ وممّا أحصيناه من القرآن الكريم نذكر:
«أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني» األعراف.8٠،
وازينت» يونس.24 ،
«حتّى إذا أخذت األرض زخرفها ّ

«ا ّطلع الغيب أم ّاختذ عند الرمحن عهدا» مريم.78 ،
«من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا» األنعام.16٠،

«أمل تر كيف رضب ا مثال كلمة ط ّيبة كشجرة ط ّيبة» إبراهيم.24 ،
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 .3٠انظر عىل سبيل املثال« :أسس صناعة املعجم املحوسب» لـ د .حييى اللتيني،
عامن.
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ّ
العربية
أ .باللغة
ّ

لسان العرب ،ابن منظور ،الطبعة السادسة 18 ،جزءا ،دار صادر ،بريوت
.2٠٠8

املعجم املفهر
.1986 -14٠6

حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت
أللفا القر ن الكريمّ ،

املنجد يف اللغة واألعالم ،املطبعة الكاتوليك ّية ،بريوت .196٠

التحوييل( ،مرتجم عن موريس قروس) ،1989 ،بيت
الكشو ،صالح :يف النحو
ّ
احلكمة ،تونس.
اللتيني ،حييى :أسس صناعة املعجم املحوسب اللتيني ،2٠19 ،دار كنوز املعرفة
عامن.
العلم ّية ،األردنّ ،

املنترصي ،ناجي« :مقدّ مة يف أصناف األشياء» (مرتجم عن دوين لو بوزان
وميشال ماثيو كوالس  ،راجع اهلامش  ،2٠12 ،)1ص ص  ،785-728ضمن:
إطالالت عىل النظر ّيات اللسان ّية والدالل ّية يف النصف الثاين من القرن العرشين،
عز الدّ ين املجدوب؛ بيت احلكمة،
معربة بإرشاف وتنسيق دّ .
اجلزء الثاين ،خمتارات ّ
تونس.
ابن هشام األنصاري ،عبد ا ّ بن يوسف :مغني اللبيب عن كتب األعاريب،
يب (د ت) ،لبنان،
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ج  ،IIحتقيق ّ
بريوت.
الورهاين ،بشري :األفعال الناقلة يف العرب ّية املعارصة ،2٠٠8 ،نرش جامعة سوسة،
املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية.
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العدد 1٠

الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة في اللغة العربية :مقاربة أدنوية في ضوء طا ِبق المتعددة

الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة في اللغة
العربية :مقاربة أدنوية في ضوء طا ِبق المتعددة
إبراهيم لحمامي

()1

محمد مرزوق

()2

الملخص:
ّ

نتفحص ،يف هذا املقال ،قضية الضمري العائد يف الصلة املقيدة (Restrictive

 )Relativeذات الرأس االسمي واملوصول «الذي» يف اللغة العربية وفق مقاربة
أدنوية يف ضوء طابِق املتعددة (( )Agree Multipleهايريوا .)2٠٠1( Hiraiwa
وحتقيقا هلذا اهلدف ،سنرصد اخلصائص التوزيعية للعائد وعالقتها ببعض املبادئ
الكلية ،مثل «قيد الفاعل األعىل» (مكلوسكي (Highest Subject Re-( ))199٠
 ،)strictionمبينني ،من منظور مقارن ،املجاالت الرتكيبية التي يمكنه أن يظهر فيها،
واألخرى التي حيرم عليه التوزع داخلها .وإزاء حتليل العائد من حيث النقل ،أم عدم
النقل؟ ،سنبني أن فرضية النقل تواجهها مشاكل جتريبية .باملقابل ،سنتبنى افرتاضا
يدافع عن التوليد القاعدي للعائد (مكلوسكي ( ،)199٠شلونسكي-بيانكي Bi-
 ،)2٠٠4( ،)1992( -anchi Schlonskyروفري )2٠11 ،2٠٠8( Rouveret
َ
املوصول «الذي» يف الرأس الصيل (السمكي ()2٠18
من بني آخرين) ،و َي ُضم
 .Al-Samkiوسنفرتض ،وفقا لنظرية طابِق املتعددة (هايريوا ( ،))2٠٠1أن
العالقة اإلحالية يف الصلة املقيدة تشتق من خالل طابِق املتعددة ،إذ سنوضح أن
املركب احلدي املفرس مسبار (هينات ( ،Heinat )2٠٠8حلاممي ()2٠19 ،2٠18
 )Lahmamiيدخل يف طابق متعددة مع العائدين «الذي» والضمري املتصل يف وقت
متزامن (.)Single Simultaneous Operation
 -1طالب بسلك الدكتوراه ،تكوين :اللسانيات وقضايا اللغة العربية ،جامعة حممد اخلامس ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط-املغرب.
 -2أستاذ اللسانيات بجامعة حممد اخلامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.
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Abstract:
The present article entitled “Resumptive pronouns in Arabic
Restrictive Relative as the Outcome of Multiple Agreement: A
Minimalist Approach” examines resumptive pronouns in restrictive relative clauses in Standard Arabic according to the
theory of Multiple Agreement (Hiraiwa (2001)). For this purpose,
syntactic restrictions on the distribution of resumptive pronouns will be examined comparatively. It will be demonstrated
that a movement analysis of resumption faces empirical problems. In contrast, it will be assumed that resumptive pronouns
are base-generated/or externally merged in their original position (McCloskey (1990), Schlonsky (1992), Bianchi (2004), Rouveret (2008, 2011) among many others), and the relative “allaði”
is externally merged in the head Rel° of the relative projection
(Al-Samki (2018)). It will also be assumed, following Multiple
Agree (Hiraiwa (2001)), that the referential relation between a
resumptive pronoun and its antecedent is established through
Multiple Agreement, in which the antecedent functions as a
probe (Heinat (2008), Lahmami (2018, 2019) and enters into a
multiple-agreement with the two goals, the relative “allaði”
and the resumptive pronoun.

تقديم

 باعتباره ضمريا،)Resumptive Pronoun( تعود دراسة الضمري العائد
Ross )1967(  يف النظرية التوليدية إىل العمل الرائد الذي قدمه روس،مربوطا
 ففي تلك احلقبة وما بعدها،) عرب استقراء عدد من اللغاتIslands( عن اجلزر
 ركزت جمموعة من التحاليل العائدية عىل،إىل حدود التسعينات من القرن املايض
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الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة في اللغة العربية :مقاربة أدنوية في ضوء طا ِبق المتعددة

رصد املبادئ العامة التي متيز بني الثنائية عائدية/إثغار (Resumption/Gap-

 ،)pingغري أن بعضها نص عىل وجود قواسم مشرتكة بني العائد واألثر ()Trace؛
فكالمها يربط من خالل موقع غري حموري ( ،)A-Positionوكالمها يؤول متغريا
مربوطا (شارفت ( .)Sharvit )591:1999وقد استحرضت هذه التحاليل
القيم الوسيطية ( )Parametric Valuesللعائد اخلاصة بكل لغة ،فمكلوسكي
( ،)199٠مثال ،اقرتح مبدأ كليا ،سامه «قيد الفاعل األعىل» (Highest Subject
 ،)Restrictionاعتده اللسانيون التوليديون للتمييز بني اللغات العائدية واللغات
غري العائدية ،غري أن هذه القيم قد تزيد املوضوع تعقيدا إذا ما أردنا أن نصوغ مبدأ
عاما حيكم توزيع الضمري العائد وتأويله (روفري (.))2٠11
ويف إطار النظرية الرتكيبية التوليدية ،دافع اجتاه عن التوليد القاعدي للعائد
(( )Base-Generationمكلوسكي ( ،)199٠شلونسكي (Schlon- )1992
skyـ ،بيانكي ( ،Bianchi )2٠٠4سلطان ( Soltan )2٠٠7من بني آخرين) ،بينام
دافع آخرون عن حتليل النقل (( )Movement Analysisزينن وآخرون ()1981
 ،et al. Zeananبيزيتسكي ( ،Pesetsky )1998عون وآخرون (.))2٠٠1
وبشكل عام ،تتقاطع التحاليل التي عاجلت هذه القضية يف الرتكيز عىل اإلجابة عن
ثالثة أسئلة )1 :ما هي طبيعة العائد؟ هل العائد خمتلف عن باقي الضامئر األخرى،
أم أنه شبيه هبا؟  )2ما هي املبادئ والقيود الرتكيبية التي تضبط توزيعه؟  )3كيف
يؤول العائد؟.
ومع جميء الربنامج األدنوي استجدت وسائل جديدة حاولت أن تقدم حتليال
أدنويا لظاهرة العائدية ،متثلت يف العمليتني احلوسبيتني النقل ( )Moveوطابِق
( .)Agreeفالنقل الذي احتل مكانة مركزية يف نموذج املبادئ والوسائط ()P&P
أعيد حتديده يف تشومسكي ( )2٠٠1عىل أنه ضم داخيل ()Internal Merge
يتكون من العملية انسخ+ضم ( ،)Copy+Mergeلكنه ،وكام افرتض تشومسكي
لسنوات عدة ،نقيصة ( )Imperfectionومكلف ( ،)Costlyوأن الضم مفضل
عليه (( )Merge Over Moveتشومسكي ( ،))2٠٠٠وال يؤتى به إال أدى
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ذلك إىل عدم تقاطع االشتقاق .وباالستناد إىل قيد التضمن ()Inclusiveness
(تشومسكي ( ))1995القايض بمنع حتقق الرتابطات الرتكيبية ،بام فيها اإلحالة،
عن طريق القرائن الرتكيبية ،أضحى الربط اإلحايل بكل مظاهره مشكال للربنامج
األدنوي ،فال تفسري تركيبي له ،سوى أنه ظاهرة وجائهية تتكلف الوجيهة الداللية
( )Semantic Interfaceبتأويله (تشومسكي ( .))1995وجتاوزا هلذه الثغرة
احلاصلة يف الربنامج األدنوي ،حاولت جمموعة من التحاليل (روفري (،)2٠٠8
أدكر ورامشاند ( ،Adger & Ramchand )2٠٠5جونان بان (Junnan )2٠16
 Panمن بني آخرين)) ،وفق التصور املرحيل للنحو ()Derivation by Phase
(تشومسكي ( ،))2٠٠1اشتقاق الربط العائدي يف بنية الصلة عن طريق العملية
طابِق.
نبحث ،يف هذه الورقة ،موضوع العائد يف الصلة املقيدة (Restrictive Rela-

 )tiveذات الرأس االسمي واملوصول «الذي» (الفايس الفهري ( ))1985يف اللغة
العربية من منظور أدنوي يف ضوء طابِق املتعددة (هايريوا (.)Hiraiwa )2٠٠1
وتفصيال هلذا الطرح ،نعرج ،أوال ،عىل اخلصائص التوزيعية للعائد وعالقتها ببعض
املبادئ الكلية ،مثل «قيد الفاعل األعىل» (مكلوسكي (Highest Sub-( ))199٠
 ،)ject Restrictionمبينني ،وفق رؤية مقارنة ،املجاالت الرتكيبية التي يمكنه أن
يظهر فيها ،واألخرى التي حيرم عليه التوزع داخلها .وإزاء حتليل العائد من حيث
النقل ،أم عدم النقل؟ ،سنبني أن فرضية النقل تواجهها مشاكل جتريبية .باملقابل،
نتبنى افرتاضا يدافع عن التوليد القاعدي للعائد (مكلوسكي ( ،)199٠شلونسكي
(Schlonsky )1992ـ ،بيانكي ( ،Bianchi )2٠٠4سلطان (Sol- )2٠٠7
 ،tanعون وآخرون ( ،.Aoun et al )2٠٠1روفري (Rouv- )2٠11 ،2٠٠8
 ،eretسالزمان ( ،Salzmann )2٠٠9السمكي ( )Al-Samki )2٠18من بني
آخرين) .كام سنبني ،وفقا لكنكاي ( ،Gonegai )1991أن افرتاض نقل املوصول
خيرق قيد السلسلة (( )Chain-Conditionتشومسكي ( ،))1981وال يستطيع
رصد العالقة اإلحالية بني العائد ،فضال عن أنه ال ينسجم مع اخلاصية االنتقائية
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( )Selectional Proportiesالتي يتوفر عليها املوصول «الذي» .وخالفا لتحليل
نقل املوصول إىل خمصص املصدري ،ووفقا ملجموعة من األعامل (شلونسكي
( ،)1992الرشقي صابر ( ،Chergui Saber )1999عون ويل (Aoun )2٠٠3
 ،& Liروفري ( ،)2٠٠8بتوش ( ،Btoosh )2٠1٠عبد الرزاق (Ab- )2٠17
 ،del Razaqالسمكي ( ،)2٠18القريش ( Alqurashi )2٠18من بني آخرين))،
سنفرتض ،تبعا للسمكي ( ،)2٠18أن املوصول «الذي» ُيضم يف الرأس املصدري،
وبالضبط يف الرأس الصيل .وسنحاول أن نستثمر أطروحة مكلوسكي ()2٠٠6
التي تعترب العائد املربوط ضمريا عاديا ال خيتلف عن الضامئر األخرى يف يشء،
وحتليل أدكر ( )2٠11الذي ينص عىل وجود متايز يف ختصيص سمة التطابق بني
العائد العاري وباقي الضامئر األخرى ،مفرتضني أن العائد له شكل رصيف ال خيتلف
عن املتصالت ( )Cliticsاألخرى ،يف حني له تطابق غري مقيم موافق للتعابري غري
املحيلة.
ويف الشق األخري من الورقة ،سنفرتض أن العالقة اإلحالية يف بينة الصلة تتحقق
عن طريق طابِق املتعددة (هايريوا ( ،)Hiraiwa )2٠٠1إذ سنبني أن املفرس مسبار
(هينات ( ،Heinat )2٠٠8حلاممي ( )Lahmami )2٠19 ،2٠18يدخل يف طابق
املتعددة مع العائد األول «الذي» املضموم بتطابق وإعراب غري ُمقيمني ،ومع العائد
الثاين املتصل بالفعل املعجمي يف وقت متزامن (Single Simultaneous Oper-
 ،)ationوعن طريق فرضية تطابق القيمة املتقاسمة ()Sharing Agree Value
ُ
الفعل اخلفيف املدمج تطاب َقه.
(هينات (ُ ))2٠٠8يقيم
 -1تو يع العائد في بنية الصلة المقيدة
 .1-1تو يعات متنوعة

خالفا للعربية التي تسمح باخليارين عائد/وثغرة كام يف (1أ،ب) ،ال تسمح
اإلنجليزية بإدراج عائد مربوط يف حالة عدم خرق مبدأ التحتية(Subjacency( )1
 )Principleكام يف (2أ)
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( )1أ) جاء الرجل الذي أعرف
ب) جاء الرجل الذي أعرفه
( )2أ) *I saw the boy that Mary loves him

ضمري

+3م.ف+م.ذ

رأيت

حتب مريي مصدري الولد

‘رأيت الولد الذي حتبه مريي’
ب) _ I saw the boy that Mary loves

ثغرة حتب مريي مصدري الولد
‘رأيت الولد الذي حتب مريي’

رأيت
(روفري ())2:2٠11

وتوافقا مع العربية ،تسمح العربية ولغات أخرى (الولزية ،اإلرلندية)
باسرتاتيجية العائد واإلثغار كام يف (3أ،ب)
raiti et ha-yeled še rina

( )3أ) ohevet oto

ضمري+3م.ف+م.ذ حتب

رينا مصدري الولد

رأيت

‘رأيت الولد الذي حتبه رينا’
ب) _ rina ohevet

ثغرة حتب

ha-yeled še

رينا مصدري الولد

‘رأيت الولد الذي حتب رينا’

raiti et

رأيت

(بورر ( Borer )1984العربية))

وخالفا للعربية التي تدرج العائد رضورة يف موقع املفعول املدمج كام يف (4أ) ،ال
تسمح اإلنجليزية بإدراج عائد يف موقع مفعول مجلة مدجة ( )Embeddedجلملة
داجمة ( )Matrixكام يف (5أ).
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( )4أ) التلميذ الذي قال صديقه إن املدير ظلمه
ب) التلميذ الذي قال صديقه إن املدير ظلم
( )5أ) *The man that Xavier said that David beleives that Ken met

التقى كن مصدري يعتقد ديفيد مصدري قال خفيري مصدري الرجل
Him is a doctor

طبيب رابطة ضمري

+3م.ف+م.ذ

‘الرجل الذي قال خفيري إن ديفيد يعتقد أن كن التقاه طبيب’
ب) _ The man that Xavier said that David beleives that Ken met

ثغرة التقى كن مصدري يعتقد ديفيد
مصدري الرجل

مصدري قال خفيري

‘الرجل الذي قال خفيري إن ديفيد يعتقد أن كن التقى طبيب’
(روفري ())4:2٠11
كام جيب عىل العائد يف العربية أن يظهر فاعال مدجما جلملة صلة مركبة كام يف (6أ)
( )6أ)

الولد الذي قال جمد إنه رضب األستاذ

ب)

الولد الذي قال جمد أن رضب األستاذ

وخالفا للعربية ،تسمح العربية لالسرتاتيجيتني معا بالتحقق كام يف (.)7
( )7أ) anglit

Ɂ

اإلنجليزية

melamed

يدرس

)xašavt še-(he

ضمري

+3م.ف+م.ذ

ha-Ɂiš še-

مصدري تعتقد الذي الرجل

‘الرجل الذي تعتقد أن(ـــه) يدرس اإلنجليزية’
(شلونسكي ())444 :1992
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وللصلة املقيدة يف العربية خاصية التكرار ،بحيث يمكن أن تتضمن الصلة املقيدة
أكثر من مجلة صلة واحدة كام يف (.)8
( )8النص الذي قرأه التالميذ الذين اجتازوا االمتحان الذي برمج البارحة
فكل مجلة صلة يف البنية ( )8تنعت املفرس الذي قبلها مبارشة ،وللعربية ،أيضا ،أن

تنعت املفرس األول ،خطيا ،عن طريق مجل صالت متعددة.
اجل ِ
ون َع َىل ْاألَ ْر ِ
اه ُل َ
مح ِن ال ِذي َن َي ْم ُش َ
ون َقا ُلوا
(َ )9و ِع َبا ُد الر ْ َ
ض َه ْونًا َوإِ َذا َخا َط َب ُه ُم ْ َ
ُون لِ َرهبِ ْم ُسجدً ا َو ِق َيا ًما (َ )64وال ِذي َن َي ُقو ُل َ
َس َال ًما (َ )63وال ِذي َن َيبِيت َ
ون َربنَا
ْ ِ
اهبا ك َ
َان َغ َرا ًما ( )65إِهنَا َسا َء ْت ُم ْس َت َقرا
ارص ْ
ف َعنا َع َذ َ
نم إِن َع َذ َ َ
اب َج َه َ
َو ُم َقا ًما (َ )66وال ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َمل ُي ْ ِ
رتوا َوك َ
ني َذلِ َك َق َوا ًما ()67
َان َب ْ َ
رس ُفوا َو َمل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
(سورة الفرقان ،اآلية)67-63:
( )1٠فر الكلب الذي رأى املرأة وعض الرجل
وتوافقا مع العربية ،تسمح اإلنجليزية بأن ينعت كل مفرس بالصلة التي قبله كام
يف ( ،)11كام تسمح أن ينعت املفرس األول ،خطيا ،بجمل صالت كام يف (.)12
(]The woman that saw ] the dog that had bitten the man[[ , )11

عض

الرجل

الذي

الكلب

رأت التي

املرأة

ran away

فر بعيدا
‘املرأة التي رأت الكلب الذي عض الرجل ،فر بعيدا’
([ had bitten the man[[ that saw the woman[ ]that ]The dog , )12

الرجل

عض

مصدري

املرأة

رأى

مصدري الكلب

ran away

فر بعيدا
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‘الكلب الذي رأى املرأة والذي عض الرجل فر بعيدا’
(دو فريز ())de Vries )64:2٠٠2
وجيب عىل العائد الصيل يف موقع املفعول غري املبارش املدمج أن يظهر كام يف
(13أ) ،وإال سيكون الناتج الحنا كام هو موضح يف (13ب)
( )13أ)
ب)

زرت التلميذ الذي أعطاه جمد كراسة
زرت التلميذ الذي أعطى جمد كراسة

 .2-1قيد الفاعل األعل
صاغ مكلوسكي ( )199٠قيدا اصطلح عليه «قيد الفاعل األعىل» (Highest

 ،)Subject Restrictionمفرتضا منع العائد يف لغات مثل العربية واإلرلندية
والولزية من الورود يف موقع الفاعل األعىل كام يف (.)14
()14

breoite

raibh sé

مريض ضمري

+3م.ف+م.ذ

*an fear a

رابطة مصدري الرجل

‘الرجل الذي كان هو مريضا’
(مكلوسكي ( )77 ،2٠11اللغة اإلرلندية)
ووفقا للغات التي متنع العائد من الورود يف موقع الفاعل األعىل ،متنع العربية
ورود عائد منفصل يف هذا املوقع ،إال إذا أتى يف سياق التأكيد كام يف (.)15
()15

قابلت الرجل الذي سافر هو وجمد إىل الرباط

أ ّما أن يرد يف سياق معزول كام يف ( ،)16فإن الفايس الفهري ( )1985أوضح،
بناء عىل مبدأ «اجتناب الضمري» (( )Avoid Pronounتشومسكي ( ،))1981أن
الصلة التي تُظهر الفاعل الدامج يف بنيتها يف شكل ضمري منفصل هي مجلة ذات
درجة دنيا مقبولية من تلك التي ال تظهره ،وتأويله ال تقبله بنية الصلة بسهولة.
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( )16؟؟ انتقدت الرجل الذي جاء هو
(الفايس الفهري ())122:1985
غري أن لغة الفاتا ( )2()Vataيف ( ،)17وبعض التنوعات العربية مثل األردنية
واللبنانية ال ختضع هلذا القيد كام يف ( )18و()19
(ͻ/*_ àl ͻ )17

lē saka la

استفهام األرز يأكل ثغرة/عائد من
‘من يأكل األرز؟’

(كوبامن ( )Koopman )128:1982ضمن (أسوده (.))Asudeh )129:2٠11
( )18شفنا الفنان إيل ُه َو رسم َه ْي اللوحة

ف ْل َو َلد َييل ُه ِو ن َْش َحط ليوم
(َ )19ب ْع ِر ْ

(األردنية)
(اللبنانية)
(عبد الرزاق(.))97 ،2٠17( )3

يستند مكلوسكي ( )199٠يف تفسريه لعدم توزيع العائد يف موقع الفاعل األعىل
إىل مضمون املبدأ «ب» من نظرية الربط(( )4تشومسكي ( ،))1981جاعال الربط
ينطبق أيضا عىل ربط غري موضوع ( )A-argumantكام يف عون (.Aoun )1982
فكون العائد حيرم عليه الورود يف هذا املوقع مربر بأنه خيرق املبدأ «ب» من نظرية
الربط القايض بحرية الضامئر .ويمكن أن نستعمل هذا القيد ،وفقا ملكلوسكي
(( )199٠قيد الفاعل األعىل مكافئ ملضمون املبدأ «ب» من نظرية الربط) ،حجة
ضد افرتاض النقل بام أنه يؤدي إىل خرق مضمون املبدأ «ب» .إن قيد الفاعل األعىل
يمكن أن ننظر إليه باعتباره قيدا مستقال يضبط توزيع العوائد يف اللغات العائدية.
لكنه بالرغم من ذلك ،ال يمكن اعتباره مبدأ كليا ،فالعربية وبعض تنوعاهتا (األردنية
واللبنانية) تصنف ضمن اللغات العائدية ومع ذلك ال ختضع هلذا القيد ،مما دفع
بعض الباحثني (عبد الرزاق ( ،)2٠17العتيبي وبورسيل (Borsley &)2٠13
 )Alotaibiإىل افرتاض أن السبب الذي يمنع ورود العائد يف موقع الفاعل األعىل
إنام هو وسيط إسقاط ضم (.)Pro-Drop Parameter
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-2مشاكل ضد افترا

النقل

يف اللغات العائدية (العربية ،العربية ،اإلرلندية ،البولونية  )...وضمن اجلزر
الرتكيبية ،يغدو إدراح العائد رضورة حتمية .ففي جزيرة املركب احلريف ،املركب
اإلضايف ،املركب العطفي ،واملركب االستفهامي (من بني جزر أخرى) تعد
اسرتاتيجية العائد اخليار الوحيد كام يتضح من املعطيات اآلتية عىل الرتتيب.
جاء الرجل الذي حدثتك عنه

( )2٠أ)
ب)
( )21أ)

جاء الرجل الذي حدثتك عن _
جاء الرجل الذي أعارين كتابه

ب)

جاء الرجل الذي أعارين كتاب _

( )22أ) جاء الرجل الذي كتب هو وأخوه قصة
ب)

جاء الرجل الذي كتب هو وأخو_ قصة

( )23أ) رأيت األستاذ الذي سألتني أختي هل أحرتمه؟
ب)

رأيت األستاذ الذي سألتني أختي هل أحرتم_؟

وتوافقا مع العربية ،ال تتيح اللغة الولزية إمكانية استبدال العائد بثغرة .ففي
سياق املركب احلريف واملركب اإلضايف مثال جيب إدراج العائد داخل هذين املركبني
كام يف (24أ) و(25أ) ،وإال كان الناتج الحنا كام يتضح من (24ب) و(25ب).
( )24أ) y dyn y soniais amdano

تطابق عن

حتدثت مصدري الرجل

‘الرجل الذي حتدثت عنه’
ب) _ *y dyn y soniais am

ثغرة عن حتدثت مصدري الرجل
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‘الرجل الذي حتدثت عن (ثغرة)’
( )25أ) y dyn yr oedd ei fam gartref

أمـــــــــــــــه رابطة مصدري الرجل

يف البيت

‘الرجل الذي كانت أمه يف البيت’
ب) yr oedd _ fam

يف البيت

gartref * y dyn

أم ثغرة رابطة مصدري الرجل

‘الرجل الذي كانت أم (ثغرة) يف البيت’
(روفري ( )5:2٠11اللغة الولزية)).
إن نقل أي عنرص خارج بنيته اجلزيرية وترك مكانه ثغرة ينتج بنيات غري سليمة
(روس ( ))1967كام يف (2٠ب21 ،ب22 ،ب ،ب24 ،23ب25 ،ب) ،مما جيعل
توليد العائد قاعديا اخليار الوحيد داخل اجلزر .ويف التحاليل التوليدية للعائد يف بنية
الصلة ،ويف تراكيب أخرى ،يدافع اجتاه عن فرضية النقل (زينن وآخرون ()1981
 ،et al. Zeananبيزيتسكي ( ،Pesetsky )1998عون وآخرون ( ،))2٠٠1بينام
يدافع فريق آخر عن أطروحة التوليد القاعدي واسرتاتيجية العائدية (مكلوسكي
( ،)199٠شلونسكي ( ،)1992بيانكي ( ،)2٠٠4سلطان ( )2٠٠7عون وآخرون
( ،)2٠٠1روفري ( ،)2٠11 ،2٠٠8سلزمن ( ،)2٠٠9السمكي ()2٠18
 ،)Al-Samkiفهي االفرتاض األكثر انتشارا كام يذهب اىل ذلك كلني ()2٠17
 ،Kleinوخصوصا يف التسعينات من القرن املايض كام يرى روفري (.)2٠11
وعموما ،فقد تم الدفاع عن حتليل التوليد القاعدي يف إطار ورود العائد داخل
بنية جزيرية .يقول مكلوسكي ( )96:2٠٠6يف هذا السياق ما نصه «بام أن العوائد
املربوطة ضامئر ( ،)...فإن سلسلة من األسئلة تطرح حول املكان الذي يناسبها
داخل النظرية العامة للعائدية الضمريية ( )...ولكن ألهنا تظهر بشكل متزامن يف
املواقع التي تربز فيها الثغرة اعتياديا ،فإن املرء يمكن أن يطرح مجلة من األسئلة حول
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الكيفية التي يتفاعل هبا العائد املربوط مع اآلليات التي تفرز الثغرة».
باإلضافة إىل مشكل اجلزر الرتكيبية الذي يواجهه حتليل النقل ،ليس هلذا األخري،
أيضا ،القدرة عىل التنبؤ بسالمة املعطى (26أ) .ففي بنية مثل (26أ) ،جيب أن يسطح
( )Surfacesالفاعل املرفوع املدمج بنفس اإلعراب املحقق يف املوقع األصيل

(إعراب الرفع املقيم بواسطة الرأس الزمن) ،األمر الذي إن حتقق ينتج عنه تركيب
غري سليم كام يتبني من (26ب)
َ
التلميذ الذي تفوق يف االمتحان
( )26أ) شجعت
ب)

ُ
التلميذ الذي تفوق يف االمتحان
شجعت

 -3العائد مالذ أخير

يف الفرتة التي تم فيها االنتقال من نموذج املبادئ والوسائط إىل الربنامج األدنوي،
تقرر أن بعض العمليات الرتكيبية يمكن حتليلها باعتبارها «مالذا أخريا» (Last
 ،)Resortيلجأ إليها إلنقاذ االشتقاق من الفشل ( .)Crashesيف هذا السياق،

اقرتح شلونسكي ( )1992أن العائد املربوط ال يمكنه أن يولد قاعديا بشكل حر.
وبحسب شلونسكي ،فإن عملية «املالذ األخري» ترتبط ارتباطا مبارشا باسرتاتيجية
العائدية .ويظهر ،وفقا لروفري ( ،)2٠11أنه من الصعب التوحيد بني النقل من
موقع الفاعل األعىل وبني النقل من مواقع أخرى للعائد مثل موقع املفعول جلملة
رئيسة أو مجلة مدجمة غري مفصول بينه وبني مفرسه ببنية حاجز .وعالوة عىل ذلك،
ال تقدر أطروحة «املالذ األخري» عىل تفسري وجود اخليارين ،معا ،اإلثغار والعائد يف
لغات متعددة (العربية ،اإلرلندية ،الولزية .)...
ونتفق مع سلزمن ( )2٠٠9يف أن «املالذ األخري» ليس مبدأ من مبادئ النحو
الكلية ،إذ يمكن اعتباره عملية فوق هذا املبادئ .ونتفق معه ،أيضا ،حول التساؤل
الكبري الذي يثريه هذا املبدأ ،ملاذا تتعطل عملية لفائدة عملية أخرى ،أي ما الذي يربر
تفضيل النقل عىل التوليد القاعدي؟ .إذا كان «املالذ األخري» يعترب عمليات بعينها
غري اقتصادية ( ،)Uneconomicalفإنه ال يفرس ملاذا هي كذلك.

89
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

 -4موقع الموصول «الذي»

اختلفت التحاليل حول املوقع الذي جيب أن يوضع فيه املوصول ،إذ انقسمت
عموما إىل فريقني:
 -1املوصول عنرص منقول (الفايس الفهري ( )1981بورر (Borer )1984

من بني آخرين))

 -2املوصول رأس املصدري (شلونسكي ( ،)1992الرشقي صابر (،)1999
عون ويل  ،2٠٠3 liكريمرز ( ،Kremers )2٠٠3روفري ( ،)2٠٠8عبد الرزاق
( ،)2٠17السمكي ( )2٠18من بني آخرين))).
إن افرتاض نقل املوصول خيرق قيد السلسلة كام نص كنكاي ( ،)1991فالوسم
اإلعرايب املوجود عىل الضمري املوصول هو أول حجة ضد هذا االفرتاض ،فلو قبلنا
بأن هناك عالقة نقل بني املوصول ومجلة الصلة فإن هذا يؤدي إىل خرق قيد السلسلة
(تشومسكي ( ))1981الذي يمنع أي سلسلة من أن حتمل أكثر من إعراب وأكثر
من دور حموري كام يتضح من (.)29 ،28 ،27
(ُ )27
املقال الذي كتب زيد (متغري صيل)

ُ
الرجل الذي سلمت عليه (متغري صيل)
()28
( )29الولدُ الذي جاء أبوه (متغري صيل)

(كنكاي ())163 :1991

ويطرح افرتاض نقل املوصول إىل خمصص املصدري إشكاال بالنسبة لرصد الربط
العائدي يف بنية الصلة .ففي هذا السياق ،دافعت جمموعة من التحاليل (الرشقي
صابر ( ،Chergui Saber )1999عبد الرزاق ( )2٠11من بني آخرين)) عن
فرضية وجود مركب مصدري رأسه املوصول «الذي» ،وخمصصه رابط فارغ (Null
 )Operatorيضطلع بعملية ربط العائد .فالرشقي صابر ( ،)1999بني ،استنادا
إىل العالقة خمصص-رأس أن الربط حيصل عن طريق عالقة تطابق بني املصدري

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

90

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

العدد 1٠

الضمير العائد في بنية الصلة المقيدة في اللغة العربية :مقاربة أدنوية في ضوء طا ِبق المتعددة

والرابط الفارغ يف خمصص املصدري ،مفرتضا أن املصدري له جنس وعدد خاص،
إضافة إىل سمة التعريف ،ووفق هذه العالقةَ ،ينقل ( )transmitsاملصدري هذه
السامت إىل الرابط الفارغ يف خمصصه ،مما يؤهل هذا الرابط أن حييل إىل عنرص ذي
سامت تطابقية موافقة للسامت املوجودة يف املصدري.
ووفقا للفريق الثاين ،وخالفا للفريق األول ،نفرتض أن املوصول «الذي» ُيضم
رأسا للمصدري بناء عىل ما ييل:
 -1للموصول «الذي» خصائص انتقائية متكنه من ضمه رأسا ال خمصصا .ففي
(3٠أ) ينتقي املوصول زمنا مترصفا يفرس حلن البنية (3٠ب).
( )3٠أ) جاء الطالب الذي نجح يف االمتحان
ب)

جاء الطالب الذي الناجح يف االمتحان

إن عملية االنتقاء املقويل خيتص هبا الرأس ال املركب ،فاملركب ُينتقى ()Selectee
وال َينتقي ( ،)Selectorولعل أبرز معيار اعتمد يف ربط عملية السرب بالرؤوس إنام

هو االنتقاء(.)5

 -2كام حترج البنية ( )32فرضية نقل املوصول إىل خمصص املصدري ،حيث يرد
املصدري «إن» يف موقع أعىل من املوصول «الذي» ،مما ينتج عنه خرج غري سليم كام
يف (31ب).
( )31أ) إن الذي جاء حممد
ب)

الذي ّ
إن جاء حممد

ولكي حيافظ املوصول عىل موقعه يف خمصص املصدري ،يمكننا استثامر فرضية
شطر املصدري (ريدزي ( )6()Split-Comp-Hypothesis )1997مفرتضني
أن «إن» تُضم رأسا ملركب قوة ( )ForcePأعىل من املركب الذي يرشف عىل
املوصول «الذي» .وبام أن املوصول «الذي» رأس املصدري (شلونسكي (،)1992
الرشقي صابر ( ،)1999عون ويل ( ،Aoun & Li )2٠٠3روفري ( ،)2٠٠8بتوش
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( ،Btoosh )2٠1٠عبد الرزاق ( ،)2٠17من بني آخرين كثر)) ،فإننا نفرتض ،تبعا
للسمكي ( ،)2٠18ضم املوصول «الذي» رأسا ملركب الصلة الذي يعلو اإلسقاط
الزمني.
 -5عن طبيعة العائد الصلي

دافع مكلوسكي ( )2٠٠6عن أطروحة أن الضمري العائد ال خيتلف عن باقي
الضامئر األخرى يف يشء ( .)Ordinary Pronounوخالفا هلذا التحليل ،دافع
أدكر ( Adger )2٠11عن افرتاض متييز العائد عن الضامئر األخرى ،معتربا العائد
العاري ( )Bare Resumptiveفاقدا للتخصيص التطابقي .وحتى نتمكن من
استثامر أطروحة مكلوسكي ( ،)2٠٠6وحتليل أدكر ( ،)2٠11نفرتض ،من جهة،
أن العائد ال خيتلفَ ،رصفيا ،عىل األقل يف اللغة العربية ،عن الضامئر العادية التي
تتصل بباقي املقوالت (الفعل ،االسم ،احلرف) ،فهام يتقاسامن نفس الشكل الرصيف.
( )32زرت زيدا وناقشت معه موضوع الزواج
( )33زار جمد زيدا الذي ناقش معه موضوع الزواج
( )34كتبت رسالة ألرسلها إىل أيب
( )35قرأ أخي الرسالة التي أرسلتها إىل أيب
ومن جهة أخرى ،نفرتض أن هناك متايزا رصف-تركيبيا بني العائد والضامئر
املحيلة ،فاألول عائد يدخل من املعجم الفرعي ( )Lexical Subarrayبتطابق غري
ُمقيم ،يف حني تدخل الثانية بتطابق ُمقيم .وبناء عليه ،ندخل الضمري املتصل يف بنية
الصلة املقيدة يف خانة العوائد ( )Anaphoresالتي حتتاج إىل مفرس يربطها كام سنبني
يف الفقرة املوالية.

 -6ا تقاق الربط العائدي في الصلة المقيدة بواسطة طا ِبق المتعددة

تعد وقائع الربط ،عموما ،وربط العائد يف مجلة الصلة خصوصا ،مشكال
بالنسبة للربنامج األدنوي الذي ال مكان للمستويني التمثيليني البنية العميقة والبنية
السطحية ،وال دور للقرائن ( )Indexيف االشتقاقات الرتكيبية .فلو افرتضنا أن
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الوجيهة الداللية ،فقط ،من يضطلع بتأويل الرشكة اإلحالية ()Coreference
لبنية الصلة ،فإن هذا يقت أن الرتكيب ليست له القدرة عىل رصد اإلحالة يف هذا
النوع من بنيات الربط .وسيشكل هذا ،فعال ،مشكال بالنسبة للربنامج األدنوي.
ومن ناحية ثانية ،فإن حتقيق اإلحالة بالقرائن الرتكيبية يف أي بنية إحالية يرفضه قيد
التضمن( .)7وجتاوزا هلذا اإلشكال ،حاولت جمموعة من األعامل األدنوية (أدكر
ورامشاند ( ،)2٠٠5روفري ( ،)2٠٠8جونان بان ( ،)2٠16السمكي ()2٠18
من بني آخرين)) أن تسد هذه الثغرة ،مفرتضة حتليال مبنيا عىل طابِق ،ومفرتضة،
أيضا ،أن الرأس املصدري األعىل ،اململوء خمصصه بواسطة املفرس ،مسبار ()Probe
والعائد هدف (ُ ،)Goalيقيم األول سمتَه غري املؤولة ( )Uninterpretableيف
اجتاه الثاين مرحلة بمرحلة ( ،)Phase by Phaseوبطريقة سلكية تراعي مبدأ عدم
النفاذ إىل املرحلة يف ( )36دونام حاجة لعملية النقل.
( )36يف املرحلة [و] ذات الرأس [ي] ،ال يمكن بلوغ جمال [ي] بواسطة
عمليات خارج [و] ،ولكن يمكن بلوغ الرأس [ي] وربضه ،فقط ،من قبل عمليات
من هذا النوع.
(تشومسكي (.))2٠٠٠ :1٠8
 .1-6طا ِبق المتعددة

يف إطار الربنامج األدنوي ،اقرتح تشومسكي ( )2٠٠1 ،2٠٠٠استبدال العالقة
خمصص-رأس بالعملية طابِق ،مفرتضا أن هذه العملية بإمكاهنا االضطالع بإنشاء
عالقة تركيبية بني مسبار يتوفر عىل سمة غري مؤولة وهدف يتوفر عليها مؤولة .وبناء
عليه ،يتحقق التطابق يف تشومسكي ( )2٠٠1 ،2٠٠٠بني مسبار وهدف واحد عىل
النحو اآليت.
()37

أ > ب

طابِق «أ» مع «ب».
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يمثل «أ» مسبارا و«ب» هدفا موافقا له ،و «>» عالقة حتكم مكوين ،بحيث
تُفحص السامت غري املؤولة لـ«أ» و«ب» وحتذف.

وختضع العملية طابِق لقيد «النشاط» ( )Activity Conditionالذي يشرتط أن
يكون املسبار واهلدف نشيطني معا ،بحيث جيب أن يتوفر كل منهام ،عىل األقل ،عىل
سمة غري مقيمة؛ فطابِق بني الزمن واملركب احلدي الفاعل ممكنة ألهنام يتوفران معا
عىل سمة غري مقيمة تتحدد يف التطابق واإلعراب عىل التوايل.

ووفقا لطابِق املقرتحة يف تشومسكي ( ،)2٠٠٠بني هايريوا ( )2٠٠1أن املسبار
له القدرة عىل الدخول يف عملية طابِق مع أكثر من هدف كام يف (.)38
( )38طابِق املتعددة عملية واحدة ومتزامنة (تتم يف وقت واحد) Single

Simultaneous Operation

أ

ب

>

د

>

طابِق «أ» مع «ب» و»د».
«أ» مسبار و»ب» و»د» هدفان متوافقان مع «أ».
يف إطار هذه الفرضية ،يرى هايريوا أنه يف الوقت الذي ُيضم فيه املسبار فإنه
يبحث يف جمال حتكمه املكوين عن هدف موافق له .وبام أن املسبار خمصص بالسمة
[+متعدد] ،فإنه يستمر يف البحث ليسرب اهلدف الالحق حمققا التطابق مع اهلدفني
املبلوغني داخل جمال حتكمه املكوين يف وقت متزامن ،متالفيا بذلك مشكل قيد
التدخل الناقص (( )The Defective Intervention Constraintتشومسكي
( )2٠٠٠الذي يواجه طابِق واحدة املصاغ يف (.)39
()39

أ

>

ب
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وللتدليل عىل صحة فرضية طابِق املتعددة ،استند هايريوا ،من بني ما استند إليه،
إىل بنية أفعال الوسم اإلعرايب االستثنائي ( )Exeptional Case Markingيف اللغة
اليابانية كام يف (.)4٠
( )4٠أ) John-ga ]CP]TP .Mar-ga me-ga waru-i[ to[ omoikondei-ta

إبصار-رفع
اعتقد مصدري يسء
‘اعتقد جون أن مريي لدهيا إبصار يسءʻ

مريي-رفع

جون-رفع

ب) John-ga ]CP]TP .Mar-wo me-ga waru-i[ to[ omoikondei-ta

مصدري يسء إبصار-رفع مريي-نصب جون-رفع
اعتقد
‘اعتقد جون أن مريي لدهيا إبصار يسءʻ

ج) *John-ga ]CP]TP .Mar-wo me-wo waru-i[ to[ omoikondei-ta

اعتقد

مصدري يسء

إبصار-نصب

‘اعتقد جون أن مريي لدهيا إبصار يسءʻ

مريي-رفع

جون-رفع

إعراب النصب اختيارا يف فاعل
بحسب هايريوا ،يقيم الفعل اخلفيف الدامج
َ
أفعال الوسم اإلعرايب االستثنائي املدمج كام يتضح من (4٠ب) .وتبقى البنيتان
(4٠أ،ب) سليمتان إذا مل يوجد ضمنها مركب حدي حيمل إعراب الرفع يقع بني
الفعل اخلفيف واملركب احلدي األسفل املنصوب كام يتبني من حلن (4٠ج) .وعليه،
يدخل الزمن يف (4٠أ) يف طابِق املتعددة مع الفاعلني ( )Mar-gaو()me-ga
الرفع فيهام معا يف وقت متزامن.
ليقيم
َ
.2-6طا ِبق المتعددة بين المفسر والعائدين «الذي» والضمير المتصل

وفقا للتحاليل أعاله ،املدافعة عن افرتاض طابِق ،نفرتض أن الربط اإلحايل يف
بنية الصلة يشتق عرب طابِق ،لكن بكيفية متعددة (هايريوا ( .))2٠٠1إن الربط يف
األعامل التي تستند إىل طابق واحدة عبارة عن عالقة إحالية غري مبارشة تتحقق عن
طريق الرأس املصدري بني العائد ومفرسه ،مما جيعل املوصول «الذي» خارج العالقة
اإلحالية من غري ربط .باملقابل ،نقرتح ،تبعا هلينات ( ،)2٠٠8حلاممي (،2٠18
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 ،)2٠19أن املركبات بدورها هلا القدرة عىل السرب .وبناء عىل هذه الفرضية ،نرى أن
املفرس مسبار يدخل من املعدودة املعجمية الفرعية بتطابق مقيم وإعراب غري مقيم،
وأن املوصول «الذي» (وصيغه األخرى) والعائد عائدان يدخالن من املعدودة
املعجمية الفرعية بتطابق وإعراب غري مقيمني.
والشتقاق الربط اإلحايل يف بنية الصلة املقيدة يف (.)41
( )41جاء الرج الذيأ أكرمهأ زيد

نقرتح يف بنية شجرية معيار ( )42تستطيع أن تغطي بنيات الربط اإلحايل يف
الصلة املقيدة ،ويف حال تطلب األمر بعض التعديالت التي ختتص هبا بنية دون بنية،
فإهنا لن تشكل مشكال للبنية (.)42
)(42

()42

م.ص

م.ز

ﻣﺺ

م.ف*

ز

ﺟ ﺎء

ف*‘

م.ﺣﺪ

اﻟرﺟل ﺗط م/إع غ.م

م.ف

ف*
ﺟ ﺎء

م.ﺻﻠﺔ

ﺟ ﺎء
اﻟذ ي

ﺻﻠﺔ
ﺗط غ.م/إع
غ.م

م.ز
م.ف*

ز

ﺗط غ.م/إع م

أﻛﺮﻣﻪ
ﻃﺎﺑِﻖ اﳌﺘﻌﺪدة
Multiple Agree

ﻃﺎﺑِﻖ

ف*‘

م.ﺣﺪ
ز ﯾد

م.ف

ف*
ﺗط غ.م/إع م
ﻣق

أﻛﺮﻣﻪ
ﻃﺎﺑِﻖ

ف

أﻛﺮم ـ ـ ـﻪ

م.ﺣﺪ
ـ ـ ـﻪ

ﰲ
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يف املرحلة األوىل من مراحل االشتقاق ُيضم الضمري املتصل (ــــه) رأسا
للمركب احلدي متشيا مع بوسطل ( ،Postal )1966الفايس الفهري (،))199٠
بعد ذلك يضم الفعل املعجمي (أكرم) إىل االشقاق؛ ويف املرحلة املواليةُ ،يضم
الفعل اخلفيف مسبارا بتطابق غري مقيم وإعراب مقيم ،إذ يدخل يف طابِق مع الضمري
املتصل مقيام فيه إعراب النصب ،مما جيعل التطابق فيهام يبقى بدون تقييم .ووفقا
لفرضية الدمج (بيكر ( ،Baker )1988الفايس الفهري ( )199٠ينتقل الضمري
ليدمج يف الفعل املعجمي (أكرم) تاركا وراءه نسخة ( .)Copyوبعد ضم املركب
ُ
التطابق
األول
احلدي الفاعل زيد وضم الزمن املدمج ،يدخالن معا يف طابق مقيام
َ
الرفع يف األول .ليصعد بعد ذلك الفعل املعجمي مربوطا
يف الثاين ،ومقيام الثاين
َ
باملتصل يف الرتكيب الظاهر ( )Overt Syntaxسلكيا إىل الرأس الزمني عرب الفعل
اخلفيف ليؤول سمة الزمن غري املؤولة فيه ،وليستجيب ملتطلبات التهجية .وبعد ضم
املوصول «الذي» رأسا للمركب الصيل بتطابق وإعراب غري مقيمني ،وضم الفعل
رب
املعجمي (جاء) ،وضم املركب احلدي املفرس بإعراب غري مقيم وتطابق مقيم يس ُ
األخري َ
جمال حتكمه املكوين مقيام التطابق بكيفية متعددة يف املوصول «الذي»
هذا
ُ
والعائد املتصل بالفعل املعجمي (أكرم) .وبعد ضم الزمن الدامج ،يسرب ،أيضا،
الرفع فيهام
املفرس (الرجل) واملوصول «الذي»ُ ،م َقيام
املركب احلدي
بكيفية متعددة
َ
َ
َ
التطابق منهام .وباالستناد إىل تطابق القيمة املتقاسمة
معا ،و ُم َقيام ،يف الوقت نفسه،
َ
( ،)Value Sharing Agreeاملقرتحة يف هينات ( ،)124 :2٠٠8والتي نصوغها
ُ
الفعل اخلفيف املدمج تطاب َقه.
يف (ُ ،)43يقيم

( )43تتقاسم السمة (س أ) ملسبار (أ) والسمة (س ب) هلدف (ب) نفس القيمة
إذا توافقا وتطابقا .فكل السامت النشيطة/غري مقيمة (س) التي تتقاسم قيمة أخرى
مع اهلدف (ب) ضمن جمال التحكم املكوين للمسبار (أ) ،تتقاسم قيمة (س أ)
و(سب).
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خالصة

بحثنا يف هذه الورقة ظاهرة العائد يف بنية الصلة املقيدة يف اللغة العربية ،وتفحصنا
الكيفية التي تشتق من خالهلا العالقة اإلحالية بني العائد ومفرسه ،يف هذا النوع من
الرتاكيب ،وفق حتليل أدنوي مبني عىل طابِق املتعددة .فرصدنا ،استنادا إىل منظور

مقارن ،خمتلف التوزيعات التي يمكن أن يفرزها العائد ،مبينني املواقع التي يمكن
أن يظهر فيها واألخرى التي حيرم عليه الورود فيها .وحني تعرضنا لوضعية العائد
االشتقاقية من حيث النقل أم عدم النقل؟ أوضحنا أن أطروحة النقل تواجهها
مشاكل جتريبية تتعلق باجلزر الرتكيبية وقيد السلسلة .يف ملقابل ،تبنينا حتليال يدافع
عن التوليد القاعدي للعائد واملوصول «الذي» يف موقعيهام األصليني ،وينسجم مع
القيود الرتكيبية والداللية .وخالفا لتحليل نقل املوصول ،اقرتحنا ،تبعا ملجموعة من
األعامل ،أن املوصول ُيضم يف الرأس املصدري ،وبالضبط يف رأس اإلسقاط الصيل.
واستثامرا ألطروحة مكلوسكي التي تعترب العائد ضمريا مشاهبا للضامئر ،وأطروحة
أدكر التي تقر بوجود متايز يف ختصيص سمة التطابق بني العائد والضامئر األخرى،
افرتضنا أن العائد له شكل َرصيف ال خيتلف عن املتصالت األخرى ،يف حني له تطابق
غري مقيم موافق للتعابري غري املحيلة .ويف سياق اشتقاقنا للعالقة اإلحالية بن العائد
ومفرسه ،اقرتحنا ،وفقا ملجموعة من التحاليل ،أن هذه العالقة تتحقق يف الرتكيب
الضيق عن طريق طابِق املتعددة ،إذ اعتربنا املفرس مسبار يدخل يف طابِق متعددة
وبشكل متزامن مع اهلدفني العائد األول «الذي» والعائد الثاين اللذين يدخالن من
املعجم الفرعي بتطابق وإعراب غري مقيمني.
شكر وامتنان

نشكر األستاذ العزيز الدكتور يوسف حداد ( )Youssef Haddadعىل مراجعته

البناءة جلزء مهم من هذا البحث.

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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الهوامش

( )-نوظف الرموز اآلتية للداللة عىل :م.مص= مركب مصدري .مص=
مصدري .م.صلة= مركب الصلة .م.ز= مركب زمني .ز= الرأس الزمن .م.حد=
مركب حدي .م.ف= الركب الفعيل املعجمي .ف= الفعل املعجمي .م.ف*=
املركب الفعيل اخلفيف .ف*= الفعل اخلفيف .تط= سامت التطابق .س.م =.سمة
مقيمة .غ.م= غري مقيمة.
( )1ينص مبدأ التحتية عىل أنه جيب عىل املقولة (س أو م.س) أال تتخطى
عجرتني حاجزين دون االعتامد عىل مواقع إفالت .عن النقل وعالقته باحلواجز،
ينظر تشومسكي (.)1986 ،1981
( )2من اللغات اإلفريقية املتحدث هبا يف غرب إفريقيا ،وهي تنتمي إىل لغات
كرو (.)Kru Languages
( )3أورد عبد الرزاق ( )97 :2٠17املثالني يف ( )18و( )19باحلروف
اإلنجليزية كام يف ( )1و(.)2
(ʃuf-na l-fannaan Ɂilli huwa rasam hay l-lawħa )1

(األردنية)

(baʕrif l-walad yalli huwwe nʃaħat l-yom )2

(اللبنانية)

( )4صاغ تشومسكي ( )1981يف إطار نظرية العمل والربط ثالثة مبادئ لضبط
توزيع العوائد والضامئر ،وهذه املبادئ هي:
)1

كل عائد مربوط يف مقولته العاملية.

)2

كل ضمري حر يف مقولته العاملية.

)3

كل عبارة حميلة حرة.

( )5ينظر هينات ( )2٠٠8بخصوص معيار االنتقاء وعالقته بالسرب.
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( )6افرتض ريدزي ( )2٠٠1 ،1997أن املركب املصدري يمكن شطره إىل
أربعة مركبات مصدرية تأخذ الرتتيب املبني يف (.)1
)(1

()1

م.اﻟﻘﻮة

ﻮة

م.ﻣﻮﺿﻊ*

ﻣﻮﺿﻊ

م.ﻳ رة

م.ﻣﻮﺿﻊ*

ﺑ رة

ﻣﻮﺿﻊ

م.اﻟﺘﺼﺮف

اﻟﺘﺼﺮف

م.ص

 ( iإﺳﻘﺎﻃﺎن ا ﺘﻘﺎ ﻴﺎن ﻳﻀﻄﻠﻌﺎن ﺑﺮاز اﳋﺼﺎ ﺺ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟ ﺳﻘﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﺘﺼﺮف وإ ﻬﺎر

ﻣﻌﺘ ا أن ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻘﻮة وﻣﺮﻛﺐ اﻟﺘﺼﺮف )
مركب القوة ومركب الترصف ( )FinPإسقاطان انتقائيان يضطلعان
معتربا أن
) (Mاﳌﻀﺎر اﳌﺮﻓﻮ  ،ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ...،إ ( ﰲ ﻣﺮﻛﺐ اﻟﻘﻮة .ﻓﺎ ﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺼﺪري ) (t t eﰲ اﻟﻠ ﺔ ا ﻠﻴ ﻳﺔ
ﺎ اﻟﻮ ﻪ )
بإبراز اخلصائص الفعلية ل سقاط الفعيل يف مركب الترصف وإظهار سامت الوجه
وا ﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻠﺘﻬﺎ اﳌﺪ ﺔ ﻠﺔ ﻣﺔ ،أﻣﺎ ا ﻤﻞ اﻟ ﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪري ) ( r iﻓ ن ﻠﺘﻬﺎ اﳌﺪ ﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺔ .واﻓ رﻳﺪزي أﻳﻀﺎ أن
(( )Moodاملضارع املرفوع ،فعل األمر ...،إلخ) يف مركب القوة .فاجلمل املركبة
ﻣﺮﻛﺐ اﳌﻮﺿﻊ )  ( pإﺳﻘﺎ ﺗﻜﺮاري ﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﻘ )  ( r e teأﻛ ﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة.
التي تتضمن املصدري ( )that/cheيف اللغة اإلنجليزية واإليطالية تكون مجلتها
) ( ا ﺮ ﻣﻀﻤﻮن ا اﻟﻘﻴﺪ ﰲ اﻟﺘﻘﺪ .
املدجمة مجلة تامة ،أما اجلمل التي حتتوي عىل املصدري ( )for/diفإن مجلتها املدجمة
اﳌﺮاﺟﻊ تكون غري تامة .وافرتض ريدزي أيضا أن مركب املوضع ( )TopPإسقاط تكراري
يمكنه أن يسقط ( )Projectedأكثر من مرة.

( )7انظر مضمون هذا القيد يف التقديم.
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صناعة النمذجة اللغوية عند العرب:
دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق
( )

أ د .فالح بن شبيب العجمي *

الملخص:
ّ

تقوم هذه الدراسة عىل حتليل االجتاهات الثقافية إلبراز نامذج يف اللغة عىل شكل
صور نمطية ،لتقوم بدورها يف متثيل التفريقات االجتامعية التي يتبناها املجتمع يف
الواقع .وهي بطبيعة احلال -كام هو الوضع يف كل األنساق اللغوية  -ليست صورة
مطابقة ل وضاع االجتامعية الواقعية ،بقدر ما هي انعكاس لرؤية العامل يف أذهان
الفئات االجتامعية التي تتبناها يف اختياراهتا اللغوية.

وقد تبنت الدراسة املنهج العلمي املتبع يف اللسانيات االجتامعية املتمثل يف
استقصاء الشفرة اللغوية ،وعرضها يف سياقات االستخدام املختلفة للتوصل
إىل دورها يف حتديد منزلة الفرد االجتامعية وأساليب التخاطب الواردة يف تلك
السياقات .كام حاولت الوصول إىل مدى قدرة املجتمع اللغوي عىل ضبط املعايري
التداولية الستخدام «عنارص النمذجة» أو «أساليب التخاطب» املختلفة يف اللغة،
ومدى بروز املستوى «فوق التداويل» (فوتداويل) الذي خيرتق املعايري التداولية يف
استعامل اللغة.
كام تناولت كال من األغراض التواصلية واألغراض التداولية يف تلك األساليب
ضمن اخلطاب العريب القديم ومدى تغلغله يف اخلطاب العريب املعارص ،من خالل
بعض االستخدامات الدارجة يف شبه اجلزيرة العربية ،وربام تكون هلا بعض
االمتدادات يف مناطق خمتلفة من الثقافة العربية احلديثة .واستعرضت العالقة بني
الثقافة والتخاطب ،مع التمثيل ببعض املنمذجات يف االستخدام العريب احلديث.

* أستاذ اللسانيات بقسم اللغة العربية/جامعة امللك سعود

107
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

 الشفرة اللغوية-  منزلة الفرد-  أساليب التخاطب-  النمذجة:الكلامت املفتاحية
 اخلصائص-  اللغات الطبقية-  التأدب-  امل ْف َهمة-  فوتداويل-  التواصل-  السياق.اإلثنية
Abstract:
Adopting a sociolinguistic approach, the present paper is an
attempt to analyze cultural tendencies that highlight certain
linguistic stereotypes which reflect social differences in real life.
Such forms are, like all linguistic systems, not copies of realistic
situations, but reflections of the users’ view of the world.
For this purpose, codes of linguistic address are analyzed in
various contexts in order to show their role in identifying a person’s social status in relation to the norms of address. An attempt
has also been to identify the ability of each society to control
pragmatic norms of stereotypes and forms of address in a given
language, in addition to the supra-pragmatic level that doesn’t
match such norms in language use.
The communicative and pragmatic goals of such stereotypes
are finally analyzed in Classical Arabic discourse and how they
are enacted in Modern Arabic discourse, as illustrated by certain
uses in the Arabian Peninsula and possibly similar uses in other
areas in the modern Arab world. The study also examines the relationship between culture and forms of address, with examples
of some modern Arabic stereotypes.
Keywords: Stereotyping – address norms – person’s status –
linguistic code – context – communication – suprapragmatic –
conceptualization – politeness – sociolects – ethnolects.
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 -١تموجات المفاهيم واضطراب المصطلحات

بدء ًا نذكّر بأن اجلزء األول من هذه العبارة (متوجات املفاهيم) خيص اخلطاب؛
يف حني يتعلق اجلزء الثاين منها (اضطراب املصطلحات) بالعلم .وحتدث تلك
التموجات أص ً
ال نتيجة إعامل الشحنات الوجدانية املتأتية من عوامل اخلطاب
املحيل ،بصورة ذاتية أو اجتامعية أو تارخيية أو معرفية أو ُعرفية .وهذا ما جيعلها
تستبدّ باملؤثرات يف الفكر ،إضافة إىل ترسيخها املضامني األيديولوجية .لكنها
أيض ًا  -للمفارقة  -تصنع آلية مستمرة إلنتاج خطاب متجدد حيمل السامت نفسها،
لتصبح النتيجة مولدة ل ثر مرة أخرى ،وهو ما يطلق عليه يف املنطق الصوري
«العالقة التبادلية» (.)reciprocal relation
خطاطة العالقة التبادلية:
الصياغة

ثقـافة

اللغــة يف تطوراهتا
وتوليدها لعنارص جديدة

رواسب
تارخيية

وهذا اخللل يف كل من اخلطاب والعلم هو ما جيعل التمييز بني وجود أنساق اللغة
وثباهتا أمر ًا صعب ًا للغاية .ويمكننا أن نقدم للتمييز بينهام مقولة ميشال فوكو« :إن
الطريقة التي يفكر هبا الناس ويكتبون وحيكمون ويتكلمون (حتى النقاشات يف
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الشارع والكتابات اليومية) ،بل حتى الطريقة التي يستشعر هبا الناس األشياء،
والكيفية التي تثار هبا حساسيتهم ،وسائر سلوكهم ،حتكمها  -يف مجيع الصور  -بنية
نظرية ،نسق ،يتغري مع العصور واملجتمعات( ،)1غري أنه يظل حارض ًا يف كل العصور،
وكل املجتمعات».
وتلك اجلدلية تنطلق بالطبع من النظر يف كيفية انتقال البحث يف األشياء،
وتفسريها بطريقة موضوعية بناء عىل معاين الرموز املفرتض اشرتاك املتواصلني فيها
ضمن ًا ،إىل تأويلها بطريقة ذاتية بناء عىل إحياءات الرموز نفسها؛ وهي أص ً
ال متثل
شبكة تتضافر وحداهتا من أجل بناء مكونات مفاهيمية موازية ضمن ُز َمر العالقات
بني تلك الوحدات ،وما تثريه يف الذهن اجلمعي أو الغريزة الفئوية( ،)2أو حتى
األمراض الذاتية( )3بمختلف درجاهتا.
 -٢العالقة بين اللغة واإلدرا

يتحدث علامء االتصال عن البيئة اإلدراكية للفرد ،ويعنون هبا جمموعة
االفرتاضات التي يكون بمقدور الشخص أن يتصورها أو يتمثلها عقلي ًا ،ويقبلها
بوصفها صادقة أو منطقية .وهذا املسعى لفهم البيئة اإلدراكية أو االفرتاضات
املرتبطة هبا يف كل منشط تواصيل ،ال هيتم هبا الدارسون والعلامء فحسب؛ بل إهنا
مطلب كل من يقوم بتواصل اعتيادي .فاملرء حني يتواصل ،فإنه يقصد أن يغري

البيئة اإلدراكية ملستمعيه ،وهو بالطبع يتوقع من عملياهتم الفكرية أن تتأثر نتيجة
لذلك التواصل )4(.كام يتطلب التواصل درجة معينة من التنسيق coordination
بني املتواصلني بخصوص اختيار الشفرة والسياق؛ وجدير بالذكر أن قضية املعرفة
املتبادلة هلا دور يف حتقيق هذا التنسيق بدرجة مقبولة يتحقق معها تواصل ناجح.
وهنا تلعب كل من القدرات اإلدراكية احلسية من جهة ،والقدرات االستداللية
من جهة أخرى ،الدور األهم يف الوصول إىل تلك املعادلة ،ألنه دون التوازن يف
تقدير كل من هذين النوعني من القدرات وتوظيفهام بالطريقة املناسبة ،لن يصل
املشرتكون يف العملية التواصلية إىل صناعة حد أدنى من البيئة اإلدراكية املعرفية
املشرتكة؛ فتخفق بالتايل العملية برمتها.
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وإذا أردنا حتديد مفهوم البيئة اإلدراكية املعرفية لشخص ما (سواء كان منتج ًا أو
ِ
مؤوالً) ،فإنه يمكننا حرصها يف جمموع احلقائق التي يتمثلها ذلك الشخص ذهني ًا؛
بمعنى أن تكون معطياهتا بالنسبة إليه قابلة ل دراك احليس أو قابلة لالستدالل ،كام
أن جممل بيئة الشخص اإلدراكية يساوي املجموعة الشاملة لكل احلقائق التي يستطيع
أن يدركها حسي ًا أو ذهني ًا أو أن يستدل عليها )5(.لكن تقدير عملية اإلدراك عند البرش
ليست دائ ًام دقيقة يف العصور املختلفة ،والبيئات االجتامعية والثقافية املتعددة؛ وهذا
ما ينعكس بطبيعة احلال عىل اللغة التي تستخدمها تلك البيئات أو األزمنة املختلفة
يف النظرة إىل ظاهرة معينة .فاللغة تشكل درجات اإلدراك عند اإلنسان ،لذلك يكون
من غري املمكن أن تكون احلدود واضحة بني املدركات دون أن تكون اللغة دقيقة
املتصورة.
ووافية يف حرص كل مدرك حيس أو جمرد ضمن حدوده الوجودية أو
َ

وكلام كانت احلدود واضحة بني املدركات احلسية الرئيسة يف حياة املجتمع،
وكان هناك اتساق يف حتديد تلك املدركات يف بيئة لغوية معينة؛ أصبحت العمليات
اإلدراكية أكثر دقة ،واللغة أكثر مرونة وسعة يف التعبري املناسب عن كل املدركات
احلسية منها واملجردة .وربام نكون بحاجة يف وقتنا احلارض أكثر من األزمنة املاضية
بصورة متزايدة إىل االهتامم بتلك املعادلة نظر ًا إىل سيطرة العوملة والرقمنة ،وما تبعهام
من تشتت فكري ،وغربة يف احلضور.
 -٣متطلبات تحقيق المنمذجات
 .1-3العوامل الم ثرة في تصور النموذ

تتمثل املجتمعات اللغوية بعدة عوامل تسهم يف صناعة التصورات اخلاصة
بنامذج مؤطرة لغوي ًا (داللي ًا وتداولي ًا) ،لتشري إىل الظواهر االجتامعية املؤدية إىل
َ
املنمذج يف سامته الفيزيائية  -الوجودية؛ وتبع ًا لذلك التصور املوازي يف أبعاده
خلق
الثقافية  -االجتامعية .وأبرز تلك املؤثرات هي العوامل البيئية؛ سواء ما يتعلق منها
بالعوامل اجلغرافية والتارخيية  -الثقافية ،أو ما يرتبط بأحداث ذات شأن يف حياة
قارة يف الذاكرة اجلمعية ،تنتج مثل تلك النمذجات غري
يرسخ صور ًا ّ
املجتمع ،مما ّ
املستندة إىل واقع ملموس ،أو يمكن تربيره منطقي ًا.
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العمرية ،التي يكون هلا دور يف ترسيخ مفاهيم حمددة
وتليها يف التأثري العوامل ْ
لدى كل جيل من أجيال املجتمع املتعاقبة ،ملا مرت به من جتارب ثقافية ختتلف عن
األجيال السابقة والالحقة له .كام أن رسعة إيقاع احلياة جعلت هذه العوامل تصبح
أكثر فاعلية منها يف عصور مل تكن الفجوات بني األجيال املتتابعة كبرية ،ومل تكن
التطورات التقنية تيش بفهم خمتلف يف كل جيل ،وبقرص عمر اجليل الذي يستقل
بمفاهيمه اجلديدة.
وال تقل قيمة العوامل الطبقية عن سابقاهتا كثري ًا ،ملا لكل طبقة من طبقات
املجتمع من مصالح فئوية جتعل اهتاممها منصب ًا عىل تكريس السامت املؤدية إىل
سيادة طبقتها الذاتية .من أجل ذلك تنشأ الرصاعات بني طبقات املجتمع املختلفة
بصور واضحة يف بعض األحيان ،وخفية يف أحيان أخرى؛ كام أهنا تكون بطريقة غري
مبارشة أو الواعية يف بعض مناطق فرض تلك الرصاعات .وتظهر كل بوادر ذلك
الواقع املعقد يف االستخدامات اللغوية ،التي يميز فيها أصحاب كل طبقة ،ما خيدم
مصاحلهم يف الواقع بالدرجة األوىل.
وللتعليم (أو الوعي باملتغريات وموازين القوى يف العصور القديمة) دور مهم
َ
املنمذجات ،التي يراد أن يكون هلا أثر يف التنافس الفئوي أو
أيض ًا يف خلق بعض
الفردي يف جماالت احلياة املختلفة .وبالطبع يكون ل فراد املكتسبني حتصي ً
ال علمي ًا
(أو ذوي الوعي املتقدم يف معارف العصور القديمة) مزية كبرية يف فرض نامذجهم
املختارة واقعي ًا ،ولغوي ًا تبع ًا لذلك الواقع املتصور ،دون النامذج األخرى التي ال جتد
يسوق هلا من ذوي الدراية باألمور ،واملعرفة بمفاتيح املجتمع.
من ّ
 .2-3الشرو التواصلية للنمذجة

توجد رشوط تواصلية تندرج بداياهتا املسبقة حتت ما يعرف ضمن «التصور
التعاقدي»؛ حيث يكون عنوان املنشط التواصيل من جهة ،والعالقات املهنية أو
الشخصية أو احلميمية بني املتواصلني يف إرساء تصورات تعاقدية يتسلح هبا املتلقي
يف مراحل مبكرة قبل بدء التواصل من جهة أخرى ،مؤرشات عىل الرشوط املفرتضة
 من وجهة نظر املتلقي ،أو فهمه للمواضعات االجتامعية يف احلاالت التواصليةاملعتادة عىل أقل تقدير  -للعملية التواصلية حمل النظر.
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فالتفسري والفهم نشاطان بنائيان مركّبان ،يتجاوز املتلقي عند مزاولتهام عمليات
معاجلة املعلومات التي يستقيها من الرموز اللغوية وطريقة تركيبها وتواشجها،
ليقوم املتلقي بملء معلومات النص الغامضة أو الغائبة بعلم مسبق أو معارف ،مما
يكون خمزن ًا يف ذاكرته ،أو يكون قد اكتسبه بواسطة التقويم اإلدراكي الذي يسبق
فهم النص .ويف مرحلة التلقي يبدأ املتلقي بتوحيد املعلومات املنقولة يف النص مع
املعارف التي يشملها العلم املسبق لديه؛ ويتم ذلك وفق اسرتاتيجيتني خمتلفتني ،مها:
اسرتاتيجية النزول ( ،)top-downواسرتاتيجية الصعود ( )bottom-upيف فهم
النص .ويف كل الدراسات التي طبقتها ال تظهر اسرتاتيجيتا املعاجلة هاتان بصورة
تعاقبية ،بل تتداخالن وتتكامالن بطريقة متبادلة.
ولبناء إدراك املشرتكني يف عملية التواصل يقوم مفرس النص أوالً بفحص ماهية
العالقات االجتامعية والعاطفية التي تربطه مع منتج النص ،وما إذا كان النص الذي
يقوم بتفسريه ينتظم يف واقعة تواصلية ،مما ينتج عنه أن املفرس يكون قد شارك املنتج
من قبل يف حل مهامت اتصال مشرتكة .كام يفحص يف أي املكونات السياقية ينتظم
النص ،مما يعني أن املقاييس التواصلية واإلدراكية ،وكذلك االجتامعية ،هي التي حتدد
فهم النص ،وتقلص إمكانات تفسري النص .وقد جرى يف علم النفس اإلدراكي ويف
علم نفس معاجلة النص تطوير كثري من النامذج املعنية بنمذجة عمليات فهم النص
()6
وتفصيل مراحلها.

فالتعاقد إذن عىل رأي باتريك شارودو« :هو ما يتكلم قبل أن يكون أحد قد
فهم قبل أن يسبق أحد إىل قراءة يشء .وبتعبري آخر ،فإن منظومة
تكلم ،هو ما ُي َ
التعارف املتبادل بني منتج أفعال الكالم ومتلقيها ،تلك التي تنبثق عن التعاقد جتعل
النص املنتج يدل أوالً بواسطة رشوطه التواصلية :فحينام نلمح لوحة إشهارية يف
الشارع ،نكون قد أبرصنا معنى كل ما يتعلق باخلطاب اإلشهاري ،قبل أن نرشع
يف قراءة خصوصيات اللوحة املعنية؛ وعندما نسمع بيان رجل سياسة يف شاشة
التلفاز ،نكون قد استرشفنا فهم ما حييل عىل اخلطاب السيايس اخلاص بمرتشح
لالنتخابات ،قبل اإلمعان يف تلقي ما يكون هذا املرتشح يف صدد الترصيح به عىل
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املدرج ،ويكون
وجه اخلصوص .وكذلك حال األستاذ الذي يرشع يف إلقاء درسه يف ّ
الطلبة قد استبقوا إىل ترسيخ املعطيات يف أذهاهنم ،التي يرتبط هبا مثل هذا التعاقد
التعليمي؛ ويف سياق تسلم رسالة ما ،فبموجب املؤرشات التابعة هلذه األخرية،
ستحرض التعاقد اخلاص
والتي ترتسم عىل صفحات الظرف (أو أعىل الصفحة) ُي
َ
بالرسالة اإلدارية ،والرضيبية واملهنية ،أو احلميمية .فقسم من املعنى يكون قد ُبني
قبل الولوج يف خصوصيات النص ،وهو ما ينجزه التعاقد التواصيل ،بحيث يتم من
()7
خالله حتديد فاعيل التبادل حتديد ًا مبالغ ًا فيه نوع ًا ما».
 -تاريخية النمذجة لد العرب

ِ
املنمذجات) يف أي لغة أو هلجة أو مستوى لغوي سائد
توجد رموز النمذجة (أو
(املشتملة عىل يشء من العنارص الواقعية املتوجهة إليها اللغة بالوصف والتصنيف:
لون البرشة أو العرق املوسوم بصفات حمددة أو املهن ذات التداعي السلبي) ،حيث
توجد عوامل التمييز يف تلك البيئة املستخدمة هلذه اللغة أو اللهجة.
وقد وجدت يف األقاليم التي كانت ختضع للحكم العريب يف القرون اهلجرية
األوىل ظاهرة انتشار العبيد واجلواري ،واستخدام النوع األول يف الزراعة والرعي
واألعامل الشاقة ،وربام اخلدمة يف بعض أعامل املنزل؛ يف حني يستخدم النوع الثاين
يف بعض األعامل املنزلية األخرى ،ويف الغناء ملن كانت لدهين موهبة منهن وخربة
الترسي للجميالت
يسمني القيان) ،وأيض ًا يف
سابقة ومعرفة بالشعر واألحلان (ممن ّ
ّ
وصغريات السن منهن .كام أن هناك تفاوت يف نظرة العرب إىل عبيدهم ،ومعاملة
أصنافهم املختلفة وفق ًا للنظرة إىل كل صنف .فالعبيد الذين وجدوا يف قصور اخللفاء
واألمراء والقادة العسكريني وغريهم من رجال الدولة واألثرياء ،كانوا يف وضعهم
االجتامعي أحسن حاالً من وضع العبيد الزنوج الذين ُس ّخروا للزراعة أو األشغال
الشاقة ،إذ تشري املصادر إىل أن أعداد ًا كبرية من العبيد الزنوج كانوا ُي ّ
سخرون للعمل
يف اإلقطاعيات الزراعية يف العراق األدنى ،وكانوا يعانون من أوضاع اجتامعية
مرتدية.
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وقد انعكس هذا الواقع يف اللغة العربية ،ليتميز املعجم العريب بألفاظ خاصة
بألوان البرشة وتطور استعامهلا؛ حيث متدنا كتب األدب العريب بقائمة من األلفاظ
املستخدمة يف وصف ألوان البرش املختلفة ،ومنها :األبيض واألمحر واألصفر
واألخرض واألسود واألدم واألرمك واألدمل واألدغم وا ُملغرب ،وغريها )8(.وقد
ذكر اجلاحظ «أن السود عند العرب اخلرض» ،وقال أيض ًا« :إذا قالوا فالن أخرض
القفا ،فإنام يعنون به أنه قد ولدته سوداء» )9(.وحيدد ابن بطالن دالئل اللون يف طبيعة
أخالق األعراق املختلفة عىل مذهب الفالسفة وأصحاب الفراسة كالتايل« :األشقر
واألمحر يدالن عىل كثرة الدم واحلرارة ،اللون الناري دليل ّ
تأن ،واألمحر دليل حياء،
واللون الذي بني البياض واحلمرة يدالن عىل االعتدال ،واألخرض اللون دليل عىل
()1٠
سوء اخللق».
وقد ركّزت بعض املصادر العربية عىل إيراد بعض األحكام واآلراء املسبقة
السلبية عن السود من البرش؛ ففيام أورده املسعودي« :وقد ذكر جالينوس يف األسود
عرش خصال اجتمعت فيه ،ومل توجد يف غريه :تفلفل الشعر ،وخفة احلاجبني،
وانتشار املنخرين ،وغلظ الشفتني ،وحتدّ د األسنان ،ونتن اجللد ،وسواد احلدق،
وتشقيق اليدين والرجلني ،وطول الذكر ،وكثرة الطرب ( )...وإنام غلب عىل
األسود الطرب لفساد دماغه فضعف لذلك عقله» )11(.وقد انتقد ابن خلدون تعليل
املسعودي ونقله أسباب ميل السود إىل الطرب عن جالينوس ويعقوب ابن إسحاق
تقرر يف موضعه من احلكمة
الكندي؛ ومبين ًا رأيه بأن «السبب الصحيح يف ذلك أنه ّ
أن طبيعة الفرح والرسور هي انتشار الروح احليواين وتفشيه وطبيعة احلزن بالعكس
وهو انقباضه وتكاثفه ،وتقرر أن احلرارة مفشية للهواء والبخار خملخلة له زائدة يف
كميته .وهلذا جيد املنتيش من الفرح والرسور ما ال يعرب عنه ،وذلك بام يداخل بخار
الروح يف القلب من احلرارة الغريزية التي تبعثها سورة اخلمر يف الروح من مزاجه،
فيتفشى الروح وجتيء طبيعة الفرح ( )...وملا كان السودان ساكنني يف اإلقليم احلار،
واستوىل احلر عىل أمزجتهم ،ويف أصل تكوينهم كان يف أرواحهم من احلرارة عىل
()12
نسبة أبداهنم وإقليمهم».
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وبالنسبة إىل األعراق املختلفة ،نجد الرتاث العريب يصف بإمجال ما يتعلق
بجهات األرض املختلفة وطباع أهل أقاليمها؛ ففي سكان أقاليم الشامل يقول
صاعد األندليس« :إن إفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم ّبرد هواءهم،
فجة .فعظمت أبداهنم
جوهم ،فصارت لذلك أمزجتهم باردة ،وأخالقهم ّ
وك ّثف ّ
العي والغباوة ،كالصقالبة والبلغر ،ومن
وغلب عليهم اجلهل والبالدة ،وفشا فيهم ّ
اتصل هبم ومن كان منهم ساكن ًا من خط معدّ ل النهار ،وخلفه إىل هناية املعمور من
اجلنوب» )13(.كام أنه قد صنّف األمم إىل طبقتني؛ طبقة «األمم املتحرضة» وطبقة
«اهلمج» ،وربام كان ذلك بأثر من اجلاحظ ،مثلام تأثر هبام ابن خلدون (كام تقدم رأيه
أعاله) يف الفرتة املتأخرة يف النظرة إىل أعراقهم وإىل دونية حضاراهتم .وربام يكون
لعامل عدم االحتكاك املبارش مع تلك األعراق دور جوهري يف النظرة إىل سامهتم
العشوائية املتصورة؛ مثلام هي احلال يف النمذجة املعاكسة لدى الغربيني يف الزمن
احلارض إزاء املسلمني الرشق أوسطيني؛ بكوهنم «إرهابيني مفرتضني» .إذ يقول أحد
األمريكيني الذي يسكن بجانب مركز ثقايف إسالمي ،بأنه مل يكن حيتك هبم سوى
بتحية عابرة؛ وبعد أن بدأ حوار بينه وبينهم انمحت تلك النمذجة من ذهنه ،وأصبح
()14
يبحث عنهم يف تفاعل اجتامعي يومي معهم.
أما فيام خيص املهن ،فقد كانت العرب تزدري كل حرفة يدوية  ..فمن كتاب
احليوان نجد اجلاحظ ينقل الشعارات اخلاصة بالنظرة إىل بعض أصحاب املهن:
«وإذا قالوا :فالن أخرض البطن ،فإنام يريدون أنه حائك ،ألن احلائك لطول التزاقه
()15
باخلشبة التي يطوي عليها الثوب يسو ّد».
 .1-4المنمذجات الخلقية

و ُيعنى هبا النمذجة املتعلقة ببعض اخلصائص اجلسامنية ،أو الشكل اخلارجي
تناول .ويعنينا يف هذا املجال الصفات التي ترتبط بأي من
ل شخاص أو النمط ا ُمل َ
العنارص املتناولة يف البحث (اللون ِ
والع ْرق)؛ ومنها فيام خيص اللون األسود  -عىل
َ
سبيل املثال  -ضخامة اجلثة ،وفظاعة املنظر ،وكون الشكل خميف ًا ملن ينظر إليه .ففي
الرواية الواردة يف كتاب فتوح مرص عن عبادة بن الصامت عندما دخل عىل املقوقس
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للتفاوض نجد النص التايل« :قد سمعت مقالتك ،وإن فيمن خ ّلفت من أصحايب
ألف رجل أسود كلهم أشد سواد ًا مني ،وأفظع منظر ًا .ولو رأيتهم لكنت أهيب هلم
منك يل ،وأنا قد و ّليت ،وأدبر شبايب؛ وإين مع ذلك بحمد ا ما أهاب مائة رجل
عدوي لو استقبلوين مجيع ًا» )16(.ومثل ذلك جتري نمذجة أجساد السود بأهنا
من ّ
ذات روائح كرهية ،ومن ذلك قول اجلاحظ عندما شبههم بجلود التيوس« :وجلود
()17
التيوس وجلود آباط الزنج منتنة العرق؛ ونتنه يف الشتاء كنتنه يف الصيف».
وقد كان للون األبيض بالطبع قيمة رمزية مهمة يف الثقافة العربية؛ فهو لون
الوضوح والشفافية والنزاهة والثقة وامللوكية .وقد اختذ األمويون اللون األبيض
شعار ًا خلالفتهم يف القرن األول اهلجري )18(.كام يرمز هذا اللون أص ً
ال يف سيكولوجية
الشعوب إىل الفرح والنقاوة والبكارة والعفة  ...واليد البيضاء ترمز للقوة والنفوذ
واليد العليا ،لكنه يعد داللة نحس ( ُيك ّفن فيه امليت).
 .2-4المنمذجات الخُ لُقية

يصف اجلاحظ اخلصائص اخل ُلقية التي يتشابه فيها الزنج والصقالبة مع بعض
أصناف احليوانات ،مثل شدة االحرتاق ،أو البياض املغرب بالنسبة إىل الصقالبة،
واللؤم وانعدام املعرفة واجلامل والبالهة .وقد رمى الزنج والصقالبة بضعف العقول
وقرص الرو ّية وجهلهم بالعواقب ،إذ يقول« :وكام أن عقول سودان الناس ومحراهنم
دون عقول السمر كذلك بيض احلامم وسودها دون اخلرض يف املعرفة والنهاية».

()19

وقد حتدث ابن بطالن يف الفصل الرابع من رسالته عن دور البلدان يف اكتساب
األخالق بقوله« :معرفة صور كل جنس وما يصلحون له من األعامل بحسب
خواص بالدهم واملنشأ» ،ويقول يف الزنجيات مثالً« :مساوئهن كثرية ،وكلام زاد
ّ
سوادهن قبحت صورهن وحتددت أسناهنن ّ
وقل االنتفاع هبن ،وخيفت املرضة
الغم،
منهن .والغالب عليهن سوء األخالق وكثرة اهلرب ،وليس يف خلقهن
ّ
والرقص واإليقاع فطرة هلن وطبع فيهن ولعجومة ألفاظهن عدل هبن إىل الزمر
()2٠
والرقص».
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أما صاعد األندليس ،فقد وصف لنا سكان أقاليم اجلنوب بقوله« :أما سكان
جوهم،
أقاليم اجلنوب فلطول مقاربة الشمس ،رؤوسهم أسخن هواءهم وسخن ّ
حارة وأخالقهم حمرتقة ،فاسو ّدت ألواهنم وتغلغلت
فصارت لذلك أمزجتهم ّ
شعورهم ،فعدموا هبذا رجاحة األحالم وثبوت البصائر ،وغلب عليهم الطيش،
وفشا فيهم النوك واجلهل ،مثل ما كان من السودان ساكن ًا بأقىص بالد احلبشة والنوبة
والزنج وغريها» )21(.ويضيف عند كالمه عن اهلند قائالً ...« :وهم (يعني اهلنود)
وإن كانت ألواهنم يف أول مراتب السواد ،فصاروا بذلك من مجلة السودان؛ فقد
وفضلهم
جنبهم ا تعاىل سوء أخالق السودان ،ودناءة شيمهم وسفاهة أخالقهمّ ،
عىل كثري من السمر والبيض  )22(.»...ومما يؤكد تأصل هذه الثقافة لدى العرب
أن نجد هذه املقوالت تتكرر يف عصور متأخرة ،ولدى كتاب ليسوا أقل من ابن
خلدون ،يف مثل قوله« :لقد رأينا من خلق السودان عىل العموم اخلفة والطيش
وكثرة الطرب؛ فتجدهم مولعني بالرقص عىل كل توقيع موصوفني باحلمق يف كل
قطر» )23(.كام ينقل عن كتّاب القرون األوىل وصفهم لسكان األقاليم البعيدة عن
االعتدال« :ينقل عن الكثري من السودان أهل اإلقليم األول أهنم يسكنون الكهوف
والغياض ،يأكلون العشب ،وأهنم متوحشون غري مستأنسني؛ يأكل بعضهم بعض ًا.
وكذا الصقالبة؛ والسبب يف ذلك أهنم لبعدهم عن االعتدال يقرب عرض أمزجتهم
وأخالقهم من عرض احليوانات العجم ،ويبعدون عن اإلنسانية بمقدار ذلك ()...
ومن سوى هؤالء من أهل تلك األقاليم املنحرفة جنوب ًا وشامالً .فالدين جمهول
عندهم ،والعلم مفقود بينهم ،ومجيع أحواهلم بعيدة عن أحوال األنايس ،قريبة من
()24
أحوال البهائم».
 .3-4المنمذجات الجنسية

خالف ًا للنمذجة اخلُ ُلقية ،فإن الصفات التي تسند إىل من ُيتحيز ضدهم يف النواحي
اجلنسية ال تكون دائ ًام سلبية؛ بل يشار إىل عوامل جاذبية جنسية يف بعض تلك الفئات
َ
املنمذجة .ففي حني يوصف الرجال ذوو البرشة السوداء بطول الذكر وقوة الغريزة
أو املقدرة اجلنسية؛ تتميز النساء  -حسب وصفهم -بشدة احلرارة واالستجابة إىل
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املتعة اجلنسية التي جتلب إليهن كل من كان شديد الشبق من الرجال عىل اختالف
()25
أجناسهم.
وفيام خيص التمييز العرقي ،ينقل ابن بطالن ما يراه ميزة للنساء النوبيات
واحلبشيات يف اجلاذبية اجلنسية ،حيث يقول« :أما الزنجيات فليس فيهن متعة،
()26
لصناهنن وخشونة أجسامهن ،وكذلك الزغاويات ،فنساؤهن ال يصلحن ملتعة».
وينقل لنا يف رسالته تفضيل العرب للنوبيات باإلضافة إىل املتعة اجلنسية أيض ًا لرتبية
األطفال« :ألهنن من جنس فيه رمحة وحنني عىل الولد ،وخيتار بعض األطباء الزنج
()27
للرضاع ،ألن حرارهتن البارزة نحو األثداء منضجة للبن».
البجاويات واهلنديات والرببريات
ومن العبيد البيض يذكر ابن بطالن أن ّ
واليامنيات واملدنيات والسنديات واملكيات والرتكيات ،يصلحن للتوليد واللذة،
ويقول يف تصنيفه هلذه األنواع من اجلواري« :من أراد اجلارية للذة فليتخذها بربرية،
ومن أرادها خازنة وحافظة فرومية ،ومن أرادها للولد ففارسية ،ومن أرادها للرضاع
فزنجية ،ومن أرادها للغناء فمكية» )28(.أما البيض الالئي ال يصلحن ملتعة فيذكر ابن
بطالن الديلميات والالنيات ،فيقول« :وهن للخدمة أصلح منهن للمتعة ،ألن فيهن
خريية طبع ،وثقة واستقامة أخالق ،وحرص ًا عىل املحافظة واملوافقة ،وهن بعيدات
()29
عن الشبق ،وكذلك األرمن ،نساؤهم ال يصلحن ملتعة».
ويرى بعض الكتاب العرب أن اللون أحد املحددات يف معرفة قوة الشهوة
اجلنسية أو ضعفها؛ فتكون الشهوة ضعيفة لدى الشقر والبيض وسباط الشعور
وزرق العيون ،ألن أمزجتهم يغلب عليها الربد ،وهم للخدمة أصلح ،ويكون السمر
والسود أكثر شهوة .فأدمة اللون هي من عالمات قوة الشهوة ،ألهنا عالمة حرارة
وحيوية املزاج .أما اللون األبيض الفاتح جد ًا (أي البياض ا ُمل ْغ َرب) فهو عالمة
()3٠
الربودة اجلنسية.
ويقر اجلاحظ بأن الشهوة اجلنسية تبقى نسبية ،فيقول« :وإن نظر
ّ
البيضان إىل نساء السودان بغري عني الشهوة ،فكذلك السودان يف نساء البيضان .عىل
أن الشهوات عادات وأكثرها تقليد؛ من ذلك أن أهل البرصة أشهى النساء عندهم
احلبشيات وبنات احلبشيات ،وأهل الشام أشهى النساء عندهم الروميات وبنات
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الروميات .وكل قوم فإنام يشتهون جلبهم وسبيهم ،إال الشاذ ،وليس عىل الشاذ
قياس» )31(.وروى األصفهاين أن اخلليفة املتوكل سأل رجالً« :مل ملت إىل السودان؟
فقال :ألهنن أسخن فقال عبادة وكان حارض ًا :نعم للعني» )32(.ويبدو أن انعكاس
تلك النمذجة يف الثقافة العربية خالل تلك الفرتة قد أدى إىل وجود اجتاهات نحو
تسميات اجلواري ،بام يتناسب مع اهلدف من امتالكهن أو الترسي هبن؛ حيث
ختري أسامء ذات إحياء جنيس للجواري املتخذات للمتعة واللهو
وجدت الرغبة يف ّ
(الرسيات) بصورة عامة من مثل أمهات األوالد «كاخليزران»( )33أم موسى اهلادي
وهارون الرشيد ،وهذا االسم يعني اجلارية الفرعاء الغيداء ،التي ختتال يف مشيتها
عالوة عىل مجاهلا ورقتها ،فهي تشبه عود اخليزران يف لينه وتثنيه .و»مراجل» أم
املأمون ،ويبدو أن هذه اجلارية ،فض ً
ال عن مجاهلا ،كانت أنيقة جد ًا يف لباسها؛ وكذلك
أم هارون الواثق بن املعتصم ،ويقال هلا «قراطيس» ،وهو أيض ًا من األسامء الدالة عىل
()34
اجلامل واحلسن وطول القامة.
 -تطبيقات النمذجة في العصر الحدي

تغريت أوضاع النمذجة يف وقتنا احلارض عنها يف العصور القديمة ،وفق ًا
للتغري الكبري بني تصورات األجيال املختلفة ،أو ما ُيطلق عليه «امل ْف َهمة»
( .)conceptualizationومما جيدر ذكره أن مفهمة العامل تعني إدخاله إىل عامل
التعبري اللساين ،وهذا بدوره يعني أن عملية امل ْف َهمة تسبق االستعامل ،وتالزمه أثناء

تفعيل اخلطاب .وبالطبع يوجد للمفهوم مضمون حمدد يف كل حقبة وثقافة ،ويف
املقابل حتكمه أيض ًا العالقة املؤطرة بني املتواصلني يف أي تفاعل يكون ذلك املفهوم
هو جوهر التواصل بينهم.

فلو نظرنا إىل خصائص التفاعل التواصيل  -من وجهة نظر فاتسالفيك  -فيام
خيص جوانب كل من املضمون والعالقة اللذين يندجمان بطريقة غري قابلة لالنفصال،
مما جيعل الوضع ميتا-تواصيل؛ لوجدنا املفهوم يتشكل وفق ًا لطبيعة العالقة التي تصبغ
العملية االتصالية بطابعها .وبالرغم من أن جانب العالقة ليس حمدد ًا بصورة حمسوسة
يف التواصل احلواري ،فإنه يبدو جانب ًا جوهري ًا ،ألنه يموقع األشخاص يف التفاعل،
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العدد 1٠

صناعة النمذجة اللغوية عند العرب :دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق

مما جيعل قنوات تشكلها ذات طبيعة إبداعية منقطعة النظري؛( )35وهي يف الوقت نفسه
املعرب الواضح لفهم العالقة بني املتواصلني يف املقاربة التداولية .إذ إهنا متثل أصل
الرصاعات املتعددة بني األشخاص ،أو حماوالت التقارب واإلقناع بالوسائل غري
اللسانية.
وال يمكن أن تستنبط األصناف املتعددة للمفاهيم من الواقع دون تطوير
دراسات تتعلق بعلم تطور دالالت األلفاظ ( Semasiologyالذي ينطلق من
إطار العالمات إىل حقل املفاهيم) ،مما يؤطر بصورة رئيسة مليداين الفهم والتأويل
احلواريني .عىل أن عوامل التشويش يف «الدينامية احلوارية» التي تعرتي أي تواصل
تنشأ عن ظاهرة التضمينات ،وحتتوي ك ً
ال من  -1املعرفة اللسانية -2 ،املعرفة عن
()36
العامل؛ وهي ما تقود إىل «الكفاية املوسوعية» (جمموع أنظمة التقويم والتأويل).
 .1-5نشأة النمذجة المعاصرة:

تنشأ النمذجة بالطبع من خالل تغريات اجتامعية جوهرية تصحبها عالقات
فئوية خمتلفة عن الفرتات السابقة هلا ،فينعكس ذلك يف لغة املجتمع املحيل بأطر
حتدد املستويات الطبقية وقيمة األفراد ضمن التصنيف اجلديد؛ وأكثر ما يمثله يف
االستخدام اللغوي هي أساليب التخاطب ( .)address normsوقد حددت
الدراسات الكالسيكية يف هذا الشأن مدى قيمة هذه األساليب يف معرفة مصادر
أوضحت  -يف املقابل  -أثر التقدم
اكتساب األفراد قيمتهم االجتامعية؛ كام
َ
احلضاري أو عدمه يف توحيد تلك األساليب أو تعددها .ومن تلك الدراسات ما
قام به روبنسون من فرضية الفتة للنظر )37(،بأنه يف املجتمعات التي يستقي املرء
فيها منزلته االجتامعية من منجزاته ،توجد يف لغة ذلك املجتمع تفريقات قليلة يف
أساليب التخاطب .ففي مثل تلك املجتمعات يمكن أن توجد صيغة واحدة رئيسة
للتخاطب؛ فهم يعتمدون عىل وسائل أخرى ل شارة إىل تنوع العالقات بني أفراد
املجتمع .أما يف املجتمعات التي تكون املنزلة االجتامعية حمددة سلف ًا؛ مث ً
ال منذ املولد
نتيجة االنتامء إىل فئة اجتامعية معينة؛ فإننا نجد فيها قائمة متدرجة من أساليب
التخاطب ،وفيها تنعكس تلك الفروق يف األبنية الطبقية لرشائح املجتمع املختلفة.
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 .2-5أغرا

النمذجة المعاصرة:

تستخدم األساليب املختلفة املعربة عن حاالت النمذجة االجتامعية يف اللغات
احلديثة ،أو أساليب التخاطب املتباينة من أجل حتقيق جمموعتني من األغراض؛
إحدامها تواصلية موجهة إىل اجلمهور املتلقي للرسالة ،واألخرى تداولية تعرب عن
ذات املنتج للرسالة.

األغرا

التواصلية:

 -1التضامن :يتقدم هذا الغرض بقية أغراض التواصل ،بوصفه حيتوي أحد أهم
مكونات العملية التواصلية ،ومقومات استمرارها .ومن خالل سيادة مفهوم التضامن
بني أفراد املجموعة اللغوية يبقى متاسكها قوي ًاُ ،
وحلْمتها االجتامعية ثابتة؛ ومن هنا
تنشأ بعض األفكار يف فرتات خمتلفة من تاريخ املجتمعات (سواء الكبرية أو الفئوية
الصغرية) التي يسعى أصحاهبا إىل استغالل ترحيب أفراد املجتمع بام حيقق التضامن
يف البنية االجتامعية )38(،واالتساق يف األهداف ورؤية العامل؛ ليخرجوا بشطحات
شوفينية ،أو تعصب فئوي غري قائم عىل مقومات منطقية يف أرضية الواقع الفعيل.
 -2إظهار القوة :أوضحت الدراسات بشأن السياسات املؤسسية املتعلقة هبذا
املوضوع ،أن املعايري الثقافية ،وصناعة النمذجة ،والتح ّيز ،والعنرصية ،واالختالفات
يف أساليب التواصل؛ كلها ختدم إدراج مواقع املجموعات القوية ،بوصفها منطلقات
ل حكام .يف حني تغض الطرف غالب ًا عن اهتاممات األقليات العرقية واجلنسية
والقومية والدينية؛ وإن جرى إدخال وجهات نظر أي من هذه األقليات ،فإنه يكون
()39
ألغراض حمددة ختدم رغبات اجلامعات املسيطرة وأعضائها.
 -3وض املسافة :من العنارص الرضورية يف عمليات التواصل تقدير كل
من املتواصلني للمسافة املفرتضة بينه وبني الطرف اآلخر املشارك له يف العملية
التواصلية .ويف حاالت كثرية ختتلف التقديرات لدى الطرفني بشأن العالقة
املفرتضة بينهام ،وبالتايل املسافة املتوقع وضعها خالل التواصل (بالطبع يشمل ذلك
املسافة الفيزيائية واملسافة املجردة).
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 -4التعبري عن االح ام :هذا الغرض يمثل يف املقاربات التواصلية معيار ًا
متدرج ًا؛ تتفاوت درجاته وفق اقرتاب وجهات نظر املتواصلني بعضها من بعض،
أو اختالفها جزئي ًا أو كلي ًا .وما هيمنا يف جانب التعبري الفئوي االجتامعي ضمن
تصورات «النمذجة» هو االتفاق بني املتواصلني يف السامت التي تنسب إىل أشياء
َ
املنمذجات ،أو احلط من
حمددة أو أشخاص حمددين جيري اإلعالء من شأن تلك
قدرها ،من خالل نسبة تلك السامت إليها يف التعبري الرمزي عنها يف اللغة.
 -5تضمني احلميمية :يتحقق هذا الغرض من خالل إدراج بعض التنوعات
اللغوية املميزة املختارة ،واملعربة عن وضع خاص بني أطراف التواصل ،أو بني
املنتج وموضوع احلديث يف الرسالة اللغوية .وهذه السمة ،وإن كانت أساس ًا
درجة من درجات وضع املسافة؛ إال أن هلا من اخلصوصية يف التأثري الكبري عند
اختيار األساليب ،ما جيعلها تستحق أن تُفرد بتوضيح مستقل يبني قيمتها يف صياغة
النمذجة اللغوية يف املواقف التي يكون ل شخاص عالقات خاصة مع آخرين
معنيني يف العملية التواصلية ،أو أشياء متضمنة يف التواصل.

األغرا

التداولية:

 -1ديد اهلوية :هناك من الدراسات املتعلقة باهلوية ما يربط بني املحددات
اإلثنية وخصائص اهلوية الرئيسة ،فيام يشكل اخلصائص اللغوية ل ثنيات املختلفة

داخل املجموعة اللغوية ،و ُيطلق عليه «اخلصائص اإلثنية» ()ethnolects؛
اجليل ،أنه سيكون هلذه اخلصائص اإلثنية يف اللغة
ويف موضوع هذه الدراسة من
ّ
ل عراق املختلفة داخل املجتمع دور يف صناعة نمذجة نابعة من تصورات كل
جمموعة إثنية لنفسها وموقعها من املجموعات األخرى ،ولتصورات املجموعات
األخرى ،ونظرة تلك املجموعات إليها .وهذه املميزات اللغوية لكل جمموعة عرقية
هي ما يشري إليه هوملز ،بأن الناس حيملون يف فكرهم شفرهتم العرقية ،التي تتضح
()41
من خالل اللغة التي خيتارون أن يستخدموها.
()4٠

 -2الوعي بالعادات االجتامعية :مل تكن اللغة (منطوقة كانت أو مكتوبة) إال
نسق ًا من الرموز أو العالمات التي تعد انعكاس ًا للعامل الذي نعيش فيه ،وتنقل صورة
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مفاهيمية جمردة للعالقات القائمة بيننا وبني األشياء واحلاالت أو األحداث من
حولنا .وهذا يعني أن تلك الرموز متثل العامل كام نفهمه ،وهو ما يتضمن أن الواقع
ُينقل دائ ًام بواسطة نسق من الرموز أو العالمات عىل هيئة حمادثات ونصوص وصور.
األمر الالفت للنظر ،أنه من أجل فهم ذلك العامل ،فإنه يكون لزام ًا علينا أن نعتمد
بدرجة كبرية عىل تلك الصيغ املتجذرة يف عمق ثقافة اجلامعة اللغوية ،وهي الظاهرة
التي ُيطلق عليها يف دراسات حتليل اخلطاب  )42(.social constructionismومن
هنا كان االلتفات إىل جانب العادات والتقاليد االجتامعية املرتبطة باحلالة أو احلدث
مناط البحث عىل درجة كبرية من األمهية لفهم خلفيات إنتاج النص ،وبالدرجة
نفسها من أجل الوصول إىل القدرة عىل تأويل اخلطاب بأبعاده الثقافية واالجتامعية.
 -3الت دب يف اختيار األساليب :يتعلق مفهوم التأدب بجوانب تداولية ذات تأثري
كبري يف إنتاج اخلطاب ،ويف الوقت نفسه يف تأويله .كام ختتلف اللغات اختالف ًا كبري ًا
يف وجود أنساق هذا القاعدة (أو املبدأ) ،وبدرجة أكرب يف االختيارات املختلفة داخل
اللغة نفسها ،وفق ًا ل غراض التداولية املبتغاة .لذلك ينشأ العجز يف قواعد التأدب
عن نقص وجود النامذج واملعايري اخلاصة هبا يف اللغة أو اللهجة أو املستوى اللغوي؛
فبعض اللغات توجد فيها أنساق تأدب معقدة ،مثلام هي احلال يف اللغة اجلاوية
ونموذجها املركب يف األساليب املختلفة ،وفق املنزلة االجتامعية من جهة ،والعالقة
بني املتكلم واملخاطب من جهة أخرى؛ وهو ما يسميه جريتز «أسلوبيم» )43(.ويف
املقابل توجد لغات ذات أنساق حتليلية وبسيطة جد ًا يف التأدب ،مثل :اللغة العربية يف
مستوياهتا القديمة؛ قبل أن تستعري أساليب التخاطب املعقدة ،وذات التدرج اهلرمي
من األمم املجاورة للعرب بعد نشأة الدولة العربية (األموية يف الشام ،والعباسية
يف العراق) واألقاليم املرتبطة هبا يف الرشق والغرب .حيث مل يكن العرب يعرفون
قبل الفتوحات تدرج ًا يف منزلة الفرد االجتامعية ،وبالتايل كانت أساليب التخاطب
موحدة؛ تستخدم االسم املجرد ،أو ربام لقب ًا عام ًا يسبق خماطبة غري املعلومة أسامؤهم.
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صناعة النمذجة اللغوية عند العرب :دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق

 .3-5العالقة بين الثقافة والتخاط

من املسلم به أن طريقة استخدام اللغة هي التي ختلق الثقافة؛ فمث ً
ال كيفية خماطبة
املعلم يف املدرسة واألساتذة يف اجلامعة ،ومنها عىل سبيل املثال حتديد املصطلحات
املستخدمة لوضع الفروق يف املنزلة بني املعلم والتلميذ يف املرحلة االبتدائية .فأساليب
املخاطبة يمكن أن تستخدم يف تأسيس اهلرمية أو خلق التضامن ،ويمكنها أن تقحم
أو تتحدى عالقات املنزلة؛ فهذه العالقات يف املنزلة ليست بالرضورة معطى مسبق ًا،
()44
بل تتخ ّلق من خالل طرق استخدام اللغة.

ويف الغالب يكون األشخاص املستخدمون لتلك النمذجة غري واعني ملا يصنعونه
من خالل اللغة؛ إذ إن النمذجة املعممة يف جمتمع ما ،تسود يف لغة أغلب أفراده دون
َ
املنمذجة
وعي منهم بأن أفكارهم ختتلف عن أفكار جمتمعات أخرى إزاء األشياء
َ
املنمذجني ،وهو مسعى مجعي للسيطرة عىل الناس يف ذلك املجتمع.
أو األشخاص
وخترتق تلك النمذجة ك ً
ال من مؤسسات التعليم ،وآداب املجتمع ،ووسائل اإلعالم
املختلفة ،ليتعلمها التالميذ يف املدارس وأغلب البسطاء يف الشارع بوصفها مس ّلامت
()45
واقعية؛ فيتعاملوا مع العنارص املقصودة بالنمذجة وفق ًا لتلك املفاهيم.
ِ
المنمذجات:
.4-5

ِ
املنمذجات) يف شبه اجلزيرة العربية يف
إذا نظرنا إىل إىل أدوات النمذجة (أو
العرص احلديث ،سنجد أهنا أصبحت املجتمعات احلديثة تعرب عنها من خالل
القوالب اللغوية التالية:
 -1األلقاب واألوصاف؛ حيث توجد يف الغالب ثنائيات من األوصاف املتضادة
معرفات ترتبط بالصنف
ذات احلمولة القيمية ،وبعضها حتولت إىل ألقاب أو ّ
ِ
املنمذجة ،ويشري إليه الرمز اللغوي؛
االجتامعي الذي حتدده الفئة االجتامعية

 -2األمثال؛ توجد من األمثال املوروثة ما تتناقل اجلامعات املختلفة رمزيته إىل
صفة ترتبط بعنرص النمذجة ،وربام جيري حتويره ليحمل داللة معدّ لة أو مغايرة
ملرضب املثل القديم .ويف بعض احلاالت تُبتكر أمثال معارصة من الدارجة املحلية
إلبراز متيز ذلك العنرص يف الذائقة االجتامعية؛
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 - 3الكليشات؛ وأغلبها مقوالت شعبية حديثة تُس َبك مع احلكايات التي جيري
فيها تفضيل أحد عنارص النمذجة أو حتقريه .وربام تكون الكليشة خليط ًا من قول
مأثور وعبارة شعبية مضافة إليه؛

َ
املنمذج من خالل
 -4النكت والسخرية؛ وفيها ُيستن َبط املوقف من العنرص
املجاز املستخدم يف الطرفة أو املوقف الساخر املرتبط بامهية ذلك العنرص أو إحدى
صفاته.
وسنقترص فيام يأيت عىل إيراد بعض األمثلة املتعلقة بالنمذجة املوروثة من العربية
القديمة عىل صورة كليشات تستخدم يف العربية الدارجة يف شبه اجلزيرة العربية يف
العرص احلارض ،منها عىل سبيل املثال:
«ب ّيض ا وجهك!»؛ «رايته بيضاء» يف إشارة إىل األفعال الطيبة للشخص
املتحدث عنه؛ ويف املقابل:
«سود ا وجهك!»؛ «أفعاله سوداء» يف إشارة إىل األفعال السيئة للشخص
ّ
املتحدث عنه.
ِ
املنمذجات يف األلقاب احلديثة للتوضيح فقط:
كام نورد مثالني من
أوهلام :مفردة شي  ،وهلا من املفاهيم املرتبطة هبا كل من:
·لقب ،ويتوزع إىل املجاالت التالية -1 :رجل دين؛  -2صاحب جاه؛ -3
رئيس مهنة (شيخ الداللني ،شيخ املعارض ...إلخ)

·وصف ثابت ،ويتمثل يف كل من -1 :طاعن يف الس ّن؛  -2منت ٍم إىل أرسة
حاكمة (يف اخلليج)؛  -3رئيس كيان قبيل
·بغرض السخرية ،ومتثله بعض استخدامات يف سياقات خمتلفة؛ جيمعها تنغيم
املفردة مع حركات مصاحبة تفيد هذه الداللة :يا شييييييييخ!
ويف حالة اخلروج عن هذه املعايري العرفية ،تكون الداللة خاصة وحمددة بحالة
معينة حيددها الظرف املصاحب ،أو القرائن املساعدة عىل حتديدها .وال يمثل نمذجة
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ختضع للعرف االجتامعي ،وال تشخيص موقع األفراد أو اهليئات املتناولة .ومتثلها
حاالت استخدام متعددة منها -1 :لعمالء البنوك ،حيث تستخدم املفردة نتيجة النظر
إىل رصيد العميل ،أو هيئته من مركبة أو لباس واكسسوارات وغريها ،أو وجوده يف
القاعة الذهبية أو املاسية؛  -2مع األطفال للتدليع أو التلطف أو األصدقاء والرفاق
للمجاملة.
الثانية :مفردة أستاذ  ،وهلا من املفاهيم املرتبطة هبا كل من:

·لقب ،ويندرج استخدامه أساس ًا يف جمالني رئيسني -1 :املعلم يف مدارس
التعليم العام أو املراكز واملعاهد املهنية؛  -2عضو هيئة التدريس يف اجلامعات وما
ماثلها .ويتوزع يف اللوائح اجلامعية الرسمية السعودية  -كام هو معروف  -إىل ثالث
فئات :أستاذ مساعد ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ.
·وصف ثابت ،ومتثله النمذجات التالية -1 :بارع يف مهنته؛  -2رئيس جمموعة
البناء؛  -3وصف وجاهة للتقدير يسبق اسم من ليس لديه لقب علمي أو اجتامعي
·أسلوب ختاطب ،ويستخدم بطريقة فضفاضة؛ ختضع للتقدير الشخ
()46
للمتلقي ،وظرف التخاطب ،وموقع املخا َطب ،وعالقته بمستخدم األسلوب.
ويف حاالت ليست قليلة يبني املستخدم عالقة مع املخاطب بإضافة املفردة إىل ضمري
املتكلم (أستاذي أو أستاذيت)؛ لكن فارق العمر أو املكانة بينهام  -إذا كان املستخدم
أكرب عمر ًا أو مكانة من املخا َطب  -جيعله يلجأ إىل أساليب بديلة ،مثل« :ولدي» أو
()47
«بنتي».
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الخاتمة

من خالل استعراض وسائل النمذجة يف عدد من اللغات البرشية وفق ًا ألدبيات
تبني أهنا ظاهرة عامة ،وأن االجتاهات الثقافية لدى املجموعات البرشية
املوضوع ّ
املتجانسة نحو وضع وسائل لغوية متعددة تعكس الفروق االجتامعية التي تراها

كل جمموعة ذات شأن يف التفريق بينها وبني املجوعات األخرى ،وتوضح رؤيتها
للعامل من ناحية أخرى .وكذلك تضع احلدود بني الفئات املختلفة أو األفراد داخل
املجموعة الواحدة؛ وجد الباحث أن هناك شفرات لغوية واضحة للتعبري عن كل
تلك الفروق العرقية أو االجتامعية أو الفردية ،وأن اللغة عامل من العالقات الشبكية
تبني بعض خفاياها.
التي مل يستطع الدارسون يف أكثر حقول الدرس اللساين ّ

وبواسطة األغراض التواصلية والتداولية التي تدشنها تلك األساليب يمكن
اكتشاف كثري من مزايا اخلطاب العريب القديم ،أو ما تشكّل منه يف خطابنا العريب
املعارص ،إضافة إىل ما اكتسبته املجتمعات العربية حديث ًا من االندماج مع فكر
احلضارة املعارصة ومفاهيمها الثقافية واالجتامعية والعلمية .وفيام خيص تفكيك
عنارص هذه الظاهرة عىل وجه اخلصوص يمكن االنطالق من النظر يف كيفية انتقال
البحث يف األشياء ،وتفسريها بطريقة موضوعية بناء عىل معاين الرموز املفرتض
اشرتاك املتواصلني فيها ضمن ًا ،إىل تأويلها بطريقة ذاتية بناء عىل إحياءات الرموز
نفسها؛ وهي أص ً
ال متثل شبكة تتضافر وحداهتا من أجل بناء مكونات مفاهيمية
موازية ضمن ُز َمر العالقات بني تلك الوحدات ،وما تثريه يف الذهن اجلمعي أو
الغريزة الفئوية.
وكان للرشوط التواصلية املتوقع تطبيقها يف كل موقف من حاالت وأحداث
الواقع دور كبري يف صياغة تلك املفاهيم ،ويف هتيئة الظروف املناسبة لبناء الشبكة
التأويلية لدى أطراف التواصل األخرى؛ وهي بالطبع معقدة ،وختتلف يف التواصل
الظريف عنها يف التواصل العابر للتاريخ وثقافة األزمنة املختلفة ،ومن باب أوىل أيض ًا

أهنا خمتلفة يف املكتوب عنها يف الشفاهي؛ ويف طرق التواصل املختلفة ،وشخصيات
املتواصلني ،إىل غري ذلك من الرشوط املتعددة .لكن الباحث قد توصل إىل أن درجة
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االرتباط بني وسائل النمذجة وأساليب التخاطب كبرية جد ًا ،إىل درجة عدم إمكان
الفصل بينهام يف النشأة ،وتطور العنارص اللغوية املعربة عن كل منهام؛ وربام حيتاج
هذا االرتباط إىل مزيد من الدراسات املستقبلية يف هذا الشأن.
المـراجع العربية:

املحرب .بريوت ،د .ت.
ابن حبيب ،أبو جعفر حممدّ :

ابن خلدون ،عبد الرمحن :كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم
والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب .بريوت :د .ت ، .املقدمة.
ابن عبد احلكم ،أبو القاسم :فتوح مرص وأخبارها .ليدن (هولندا) :مطبعة بريل،
192٠م.
ابن منظور :لسان العرب .بريوت ،د .ت.

اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر :الرسائل ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد
هارون .بريوت1991 :م.

اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر :كتاب احليوان ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون .القاهرة1914 :م.
اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر :املحاسن واألضداد .مرص1913 ،م.

اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل :تاري بغداد من ت سيسها إىل عام ٣
ه  .بريوت :د .ت.

الراغب األصفهاين ،أبو القاسم حسن بن حممد :حما
الشعراء والبلغاء .بريوت1961 :م.

ات األدباء وحماورات

سبريبر ،دان و ولسون ،ديدري :نظرية الصلة أو املناسبة يف التواصل واإلدرا ،
ترمجة :هشام إبراهيم عبد ا اخلليفة .بنغازي (ليبيا) :دار الكتاب اجلديد املتحدة،
2٠16م.
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السالمي ،شافية حداد :نظرة العرب إىل الشعوب املغلوبة من الفتح إىل القرن
الثالث ه التاس م .بريوت :مؤسسة االنتشار العريب وصفاقس (تونس) :دار
حممد عيل2٠٠9 ،م.
صاعد األندليس ،أبو القاسم :طبقات األمم ،حتقيق :حياة بوعلوان .بريوت:
1958م.
هم احلقيقة ،ترمجة :حممد املسناوي وآخرين .اجلزائر :منشورات
فوكو ،ميشالّ :
االختالف2٠٠6 ،م.

املسعودي ،أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل :مروج ال هب ومعادن اجلوهر،
حتقيق وتعليق الشيخ قاسم الشامعي .بريوت1989 :م.

مقران ،يوسف« :من سامت اخلطاب اللساين العريب الراهن – مقاربة
إبيستمولوجية سوسيوثقافية (يف ضوء لسانيات املتون)» ،عا الفكر ( 179يوليو
– سبتمرب 2٠19م) ،ص ص .78 - 7
نظيف ،حممد :احلوار وخصائص التفاعل التواصيل – دراسة تطبيقية يف اللسانيات
التداولية .الدار البيضاء (املغرب) :أفريقيا الرشق2٠1٠ ،م.
نوادر املخطوطات ،حتقيق :عبد السالم هارون .بريوت1991 :م.
هاينه من ،فولفجانج و فيهفيجر ،ديرت :مدخل إىل علم اللغة الن  ،ترمجة :فالح
بن شبيب العجمي .الرياض :دار جامعة امللك سعود للنرش1419 ،هـ (1999م).
المراجع األجنبية:
DeTurk, Sara: “Quit Whining and Tell Me About Your Experiences!” (In)Tolerance, Pragmatism, and Muting in Intergroup
Dialogue. In: The Handbook of Critical Intercultural Communication. Edited by: Thomas K. Nakayama & Rona Tamiko Halualani. Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 2013, pp. 565- 584.
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هم احلقيقة ،ترمجة :حممد املسناوي وآخرين .اجلزائر :منشورات
 )1ميشال فوكوّ :
االختالف2٠٠6 ،م ،ص .1٠
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واإلدراك ،ترمجة :هشام إبراهيم عبد ا اخلليفة .بنغازي (ليبيا) :دار الكتاب اجلديد
املتحدة2٠16 ،م ،ص .93
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ترمجة :فالح بن شبيب العجمي .الرياض :دار جامعة امللك سعود للنرش1419 ،هـ
(1999م) ،ص ص .155 - 153
 )7يوسف مقران« :من سامت اخلطاب اللساين العريب الراهن -مقاربة
إبيستمولوجية سوسيوثقافية (يف ضوء لسانيات املتون)» ،عامل الفكر ( 179يوليو
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القرن الثالث هـ /التاسع م .بريوت :مؤسسة االنتشار العريب  -صفاقس (تونس):
دار حممد عيل2٠٠9 ،م ،ص ص .441 - 44٠
 )9أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ :الرسائل ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد
هارون .بريوت1991 :م ،ج ،1ص ص .2٠8 - 2٠7؛ أبو عثامن عمرو بن بحر
اجلاحظ :كتاب احليوان ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون .القاهرة1914 :م ،ج،3
ص ص .248 - 247
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العدد 1٠

صناعة النمذجة اللغوية عند العرب :دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق

 )1٠نوادر املخطوطات ،حتقيق :عبد السالم هارون .بريوت1991 :م ،ج ،1ص
.398
 )11أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل املسعودي :مروج الذهب ومعادن اجلوهر،
حتقيق وتعليق الشيخ قاسم الشامعي .بريوت1989 :م ،ج ،1ص .91
 )12عبد الرمحن بن خلدون :كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب
والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب .بريوت :د .ت ، .املقدمة،
ص .87
 )13أبو القاسم صاعد األندليس :طبقات األمم ،حتقيق :حياة بوعلوان .بريوت:
1958م  ،ص ص .42 - 41
 )14ينظرSara DeTurk: “Quit Whining and Tell Me About Your Ex- :
periences!” (In)Tolerance, Pragmatism, and Muting in Intergroup

Dialogue. In: The Handbook of Critical Intercultural Communication. Edited by: Thomas K. Nakayama & Rona Tamiko Halualani.
.]Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 2013, p. 576. [565- 584

 )15كتاب احليوان ،ج ،3ص .248

 )16أبو القاسم بن عبد احلكم :فتوح مرص وأخبارها .ليدن (هولندا) :مطبعة
بريل192٠ ،م ،ص ص .66 -65
 )17كتاب احليوان ،ج ،5ص .466

 )18ينظر :شافية السالمي :نظرة العرب ،ص .496

 )19كتاب احليوان ،ج ،3ص ص .19٠ -189؛ أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ:
املحاسن واألضداد .مرص1913 ،م ،ص ص .23٠ - 229
 )2٠نوادر املخطوطات ،ج ،1ص .384 - 383
 )21صاعد األندليس :طبقات األمم ،ص .42
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 )22املرجع نفسه ،ص .51
 )23املقدمة ،ص .86

 )24املرجع نفسه ،ص ص .83 -82

 )25ينظر :شافية السالمي :نظرة العرب ،ص .485
 )26نوادر املخطوطات ،ج ،1ص .4٠6
 )27املرجع نفسه ،ص .418

 )28املرجع نفسه ،ص .383

 )29املرجع نفسه ،ص .4٠8
 )3٠ينظر :شافية السالمي :نظرة العرب ،ص .486
 )31رسائل اجلاحظ ،ج ،1ص .215
 )32أبو القاسم حسن بن حممد الراغب األصفهاين :حمارضات األدباء وحماورات
الشعراء والبلغاء .بريوت1961 :م ،ج ،3ص .292
املحرب .بريوت ،د .ت .ص ص 38 -37؛
 )33ينظر :أبو جعفر حممد بن حبيب:
ّ
أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي :تاريخ بغداد منذ تأسيسها إىل عام  463هـ.
بريوت :د .ت .ج ،14ص 13؛ ابن منظور :لسان العرب .بريوت ،د .ت( .خزر):
اخليزري واخلوزري واخليزيل واخلوزيل :مشية فيها ظلع أو تفكّك أو تبخرت.

 )34يف لسان العرب( :مرجل) :رضب من برود اليمن وثوب ممرجل عىل صنعة
املراجل من الربود؛ (قرطس) :يقال للجارية البيضاء املديدة القامة قرطاس،
والقرطاس الصحيفة ،وتكون بيضاء.
 )35ينظر :حممد نظيف :احلوار وخصائص التفاعل التواصيل  -دراسة تطبيقية يف
اللسانيات التداولية .الدار البيضاء (املغرب) :أفريقيا الرشق2٠1٠ ،م ،ص .2٠
 )36ينظر :املرجع نفسه ،ص ص .55 -54
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1٠ العدد

 دراسة فوتداولية لعنصري اللون والعرق:صناعة النمذجة اللغوية عند العرب

W. P. Robinson: Language and Social Behaviour. Har- :) ينظر37
.mondsworht (England): Penguin Books, 1972, p. 129

 وينشأ معه ما يطلق،يقرب توحيد املصطلحات وفق ًا التفاق املفاهيم النسبي
َ ) مما38
؛ وهي لغة الفئة االجتامعية الصغرية التيsociolect عليه يف اللسانيات االجتامعية
: ينظر. وتكون مفاهيمها مشرتكة ومتقاربة لدى أفراد تلك الفئة،تتمثل فيها مصاحلها
An Introduction to Applied Linguistics. Edited by: Norbert Schmitt,

.second Edition. London& New York: Routledge, 2010, p. 144
Sara DeTurk: “Quit Whining and Tell Me About Your :) ينظر39

Experiences!” (In)Tolerance, Pragmatism, and Muting in Intergroup Dialogue. In: The Handbook of Critical Intercultural Communication. Edited by: Thomas K. Nakayama & Rona Tamiko

.Halualani. Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 2013, p. 565
Annabelle Mooney and Betsy Evans: Language, So- :) ينظر4٠
ciety& Power- An Introduction, Fourth Edition. London& New

.York: Routledge, 2015, p. 149
J. Holmes: An Introduction to Sociolinguistics, 3rd Edi- :) ينظر41
.tion. Harlow: Person: 2008, p. 183

Angela Goddard and Neil Carey: Discourse – the basics. :) ينظر42
.London& New York: Routledge, 2017, p. 44

Ronald Wardhaugh: An Introduction to Sociolinguis- :) ينظر43
tics, Second Edition. Oxford UK& Cambridge USA: Blackwell,

.1992, p. 275
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 )44ينظرA Cultural Approach to Interpersonal Communication- :

Essential Readings. Edited by: Leila Monaghan, Jane E. Good-

man, Jennifer Meta Robinson; Second Edition. Chichester (UK):
.Wiley-Blackwell, 2012, p. 3
 )45ينظرDreama G. Moon: Critical Reflections on Culture and :
Critical Intercultural Communication. In: The Handbook of Critical Intercultural Communication. Edited by: Thomas K. Nakayama & Rona Tamiko Halualani. Chichester (UK): Wiley-Blackwell,
.2013, p. 39

 )46ويعود ذلك  -يف ظني -إىل عدم وجود أساليب ختاطب مقننة يف األماكن
العامة ،أو يف وسائل اإلعالم ،يف العربية املعارصة .وربام يسود بدالً منها الكنية يف
حالة معرفة املستخدم لكنية املخا َطب ،أو اللقب املهني يف حالة وجوده ،مثل دكتور،
أو الرتبة العسكرية التي تتضح من لباس من خياطب هبا.
 )47وإذا مل حيدث ذلك ،فإنه حيدث خرق للمعايري االجتامعية املوضوعة لنمذجة
التعامالت والعالقات التي تنعكس عىل األساليب اللغوية فه ًام واستخدام ًا وتقبالً،
وربام قوننة أيض ًا.
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل
فصول الصفوف األولية
-دراسة تطبيقية-

د .ثامر الواصل

(*)

الملخص:
ّ
اللغة العربية (الفصحى) هي لغة التعليم الرسمية يف اململكة العربية السعودية،
بأهنا اللغة التي تُستخدم يف الفصل بوصفها وسيلة التواصل
ولذا غالب ًا ما ُي ْف َرتض ّ
الوحيدة أو الرئيسة بني الطالب واملعلمني .ولكن ال توجد دراسات ميدانية تطبيقية
تدعم هذا االفرتاض .وهنا تظهر أمهية هذه الدراسة التطبيقية التي حياول الباحث
من خالهلا استكشاف لغة التواصل املستخدمة يف الفصل من ِق َبل الطالب واملعلمني
(استخدام الفصحى أو العامية) ،ودراسة مدى تأثري املحيط اللغوي يف جمتمعنا الذي
تسود فيه االزدواجية اللغوية يف اللغة املستعملة يف الفصل (ويقصد باالزدواجية
عت بيانات البحث
اللغوية استخدام العامية والفصحى لوظائف لغوية خمتلفة)ُ .مجِ ْ
احلايل يف ( )26مدرسة ابتدائية يف الرياض عن طريق االستبانات ومالحظات
الفصول واملقابالت مع املعلمني خالل فرتة تقل قلي ً
ال عن ثالثة أشهر .إمجايل
املشاركني يف هذه الدراسة ( )245معل ًام ومعلمة من معلمي الصفوف األولية.
أظهرت نتائج الدراسة ّ
أن الفصحى ليست الوحيدة املستخدمة للتواصل داخل
الفصل ،بل كان استخدام مزيج من كال نوعي العربية (العامية والفصحى) السمة
الغالبة عىل معظم املشاركني من املعلمني واملعلامت وطالهبم .وبوجه عام فقد ارتبط
كال نوعي العربية بوظائف لغوية خمتلفة يف اللغة املستخدمة من قبل املشاركني يف
الدراسة ،فالفصحى غالب ًا مرتبطة بالدين (كاستخدام مصطلحات دينية أو لقراءة
القرآن) ،وبكتاب املقرر (كاالقتباس من كتاب املقرر أو استخدام مصطلحات
* قسم النحو والرصف وفقه اللغة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (دكتوراه يف اللسانيات احلديثة).
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.) وبوظائف تعليمية (كتعويد الطالب عىل استخدام الفصحى، وبالكتابة،)علمية
 الوظيفة التفسريية (كرشح معنى: أبرزها،بينام العامية كانت مرتبطة بوظائف أخرى
،) والوظيفة التنظيمية (ضبط الفصل وترتيب الطالب،)كلمة يف منهج الكتاب
والوظيفة االجتامعية التواصلية (كتواصل املعلمني مع الطالب خارج الفصل أو
 والوظيفة التعبريية (خصوص ًا من قبل الطالب) ويقصد هبا تعبري الطفل،)للدعابة
ّ  يظهر من نتائج البحث، وبشكل عام. لقلة املعرفة بالفصحى،عن أفكاره بالعامية
أن
تطبيقات املعلمني والطالب داخل الفصل انعكاس لتطبيقات املجتمع بشكل عام
.الذي تُستخدم فيه العامية والفصحى لوظائف لغوية خمتلفة
 تبديل، التناوب اللغوي، لغة التعليم، االزدواجية اللغوية:الكلامت املفتاحية
.الشفرة
Abstract
Arabic is a diglossic language, it has two main forms:
Standard Arabic, which is mostly associated with literacy and
usually learned in school, and Local Arabic, which is typically
acquired at home and mainly used in everyday communications.
It is often presumed that Standard Arabic is the only or main
language used in public schools in Saudi Arabia. However, there
is no empirical evidence to back up such claim. Herein lies the
significance of the current paper, which investigates the types
of Arabic used by teachers and students in the classroom and
the influence of society in such use. The data of the present
research were collected from 26 primary schools in Riyadh
using questionnaires, interviews and classroom observations.
The total number of the participants was 245 teachers. The
findings show that both Arabic varieties are used in the
classroom but for different functions. In general, language use
in the classroom reflect the wider language practices in the
diglossic situation in Saudi Arabia.
Keywords:Diglossia, code-switching, language of education.
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

 -١مقدمة

أن للغة دور ًا مه ًام يف التعليم؛ ّ
تكاد جتمع الدارسات اللغوية عىل ّ
ألن العملية
التعليمية تتم بواسطة اللغة ،فهي الوعاء الذي ينقل املعلومات .يرى العامل
الرويس الشهري فيقوتسكي ّ Vygotsky
توسع مدارك
أن اللغة من الوسائل التي ّ
عام جيول يف خاطره
ويعرب ّ
الطفل وطريقة تفكريه ،فعن طريقها يبني الطفل أفكاره ّ
ويستوعب املعلومات ،ولذلك فهي جزء مهم من التعليم (،Bodrova & Leong
 ،2٠٠7صّ .)13
إن أمهية اللغة ودورها يف التعليم من األسباب التي دفعت الباحث
إىل دراسة اللغة املستعملة يف الصفوف األولية( )1يف التعليم السعودي ومدى تأثري
املحيط االجتامعي يف ذلك .وسبب الرتكيز عىل هذه الصفوف األولية ّأهنا من أهم
يتأسس الطالب ،إذ يبدأ فيها باالنتقال من لغة املنزل (الذي
مراحل التعليم وفيها ّ
تسود فيه العامية) إىل تعلم اللغة الفصحى ،وهذا االنتقال حيتاج إىل اهتامم اللغويني
والرتبويني لتسهيله وفهم الصعوبات التي قد يواجهها املعلمون والطالب يف هذه
املرحلة .ومن املعلوم ّ
أن الفصحى هي لغة التعليم الرسمية يف التعليم السعودي،
بأهنا اللغة التي تُستخدم يف الفصل( )2بوصفها وسيلة التواصل
ولذا غالب ًا ما ُي ْف َرتض ّ
الوحيدة أو الرئيسة بني الطالب واملعلمني .ولكن ال توجد دراسات ميدانية تطبيقية
تدعم هذا االفرتاضّ .
إن املجتمع السعودي تسود فيه ظاهرة االزدواجية اللغوية
(استخدام العامية والفصحى لوظائف خمتلفة ،كام سيناقش ذلك يف  ،)2-1والتعليم
جزء من املجتمع ،ولذا س ُيناقش يف هذا البحث مدى تأثري املحيط االجتامعي يف
اململكة العربية السعودية يف لغة التواصل يف الفصل ،والصعوبات واألسباب
املتعلقة باستخدام الفصحى أو العامية وربط ذلك بالنظريات احلديثة والدراسات
السابقة .يمكن تعريف املجتمع بأنه جمموعة من األشخاص الذين ينتمون إىل مكان
جغرايف معني وجيمعهم نظام واحد وروابط ثقافية واعتقادية وفكرية (،Ottaway
 ،2٠٠1ص .)2ويقصد باملحيط االجتامعي يف البحث احلايل البيئة التي يعيش فيها
أفراد املجتمع وما يسود فيها من تطبيقات لغوية واجتامعية.

يف بداية هذا البحث مقدمة فيها ذكر أمهية املوضوع واهلدف من الدراسة،
يليها اإلطار النظري الذي ُيناقش نظريات حديثة تتعلق بالدراسة احلالية وبعض
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الدراسات السابقة ،وحتديد ًا ستناقش (ظاهرة االزدواجية اللغوية) ونظرية (التناوب
اللغوي) وعالقة االزدواجية اللغوية بالتعليم يف العامل العريب .بعد ذلك أذكر مشكلة
البحث احلايل ثم منهج البحث .ويليهام عرض نتائج الدراسة احلالية ثم مناقشتها.
ويف هناية البحث خامتة فيها ملخص ما توصل إليه الباحث يف الدراسة احلالية.
 -٢اإلطار النظري
 .١-٢اال دواجية اللغوية

حتتوي العربية عىل نمطني لغو ّيني رئيسني يعرفان يف كثري من الدراسات احلديثة
بـ(الفصحى والعامية) .يشري مصطلح الفصحى إمجاالً إىل مستوى من الكالم
ُيستخدم غالب ًا يف الكتابة ويف العلم ويف الرتاث األديب ،ويرتبط بالدين ولغة القرآن،
وهذا املستوى موافق لقواعد اللغة التي أقرها علامء اللغة زمن االحتجاج (عمر
وآخرون 2٠٠8 ،م ،مادة ف ص ح) .جتدر اإلشارة إىل أن بعض الدراسات احلديثة
ُقسم الفصحى إىل فصحى معارصة وفصحى الرتاث (ينظر عىل سبيل املثال بدوي،
ت ّ
 .)1973بينام مصطلح العامية يشري إىل مستوى آخر من العربية يستخدم غالب ًا
للتواصل غري الرسمي يف احلياة اليومية ،وختتلف قواعده بشكل كبري عن قواعد
الفصحى .ومن تعريفات العامية أهنا «اللغة املتداولة بني الناس ،وهي بخالف
املستخدمة يف الكتابة واألحاديث الرسمية والعلمية» (عمر وآخرون،
الفصحى ُ
 2٠٠8م .)2٠2٠/3 ،ومما حيسن ذكره أن كثري ًا من الدراسات السابقة تقرتح
وجود أكثر من مستوى يف العربية باإلضافة إىل الفصحى والعامية ،وسيناقش هذا
يف هناية املطلب احلايل.

تفرس العالقة بني
نظرية (االزدواجية اللغوية) من النظريات الغربية التي ّ
وتوضح العالقة االجتامعية
النم َط ْني اللغويني يف العربية -ويف غريها من اللغات،
ّ
دوجة.
وتبني أهم املعايري التي بناء عليها يطلق عىل اللغة بأهنا ُم ْـز َ
والتارخيية بينهامّ ،
وأشهر من حتدث عن هذه النظرية يف الدراسات الغربية فريغسون  Fergusonيف
مقالته التي نُرشت يف عام  1959مُ .ي ّسمي فريغسون النمطني اللغويني بالنمط
العايل (يم ّثله الفصحى يف العربية) والنمط املنخفض (يم ّثله العامية يف العربية).
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يذكر فريغسون ّ
بأن النمط العايل ُيتع ّلم يف املدارس النظامية ومرتبط بالرتاث األديب
واللغة املكتوبة ،بينام النمط املنخفض يستخدم يف املحادثات اليومية غري الرسمية
) .يف اإلطار النظري الذي
،
كاحلديث مع األهل واألصدقاء (
وضعه فريغسونُ ،يطلق مصطلح االزدواجية اللغوية عىل النم َط ْني اللغوي ْني
وسع فيشامن
املنحدر ْين من أصل واحد (كالعامية والفصحى يف العربية) ،بينام ّ
َ
 )1967(Fishmanهذا املصطلح ليشمل أي نمطني لغويني إذا كانا ُي ْستخدمان
لوظائف لغوية خمتلفة وإن مل يكن بينهام قرابة لغوية .وقد وضع فريغسون عدة
معايري تصف العالقة بني النمطني اللغويني يف اللغة املـ ُْز َد َو َجة ،من أبرزها ما ييل:

·الوظيفة اللغوية :يرى فريغسون ّ
أن النمطني ُيستخدمان يف سياقات خمتلفة.
من ذلك أن النمط العايل مرتبط ببعض السياقات كاملحارضات يف اجلامعات أو
اخلطب الدينية يف املساجد ،بينام النمط املنخفض مرتبط باألماكن غري الرسمية
كاملنزل والشارع .ويرى فريغسون ّ
أن اجتامع النمطني اللغويني يف سياق واحد نادر
( ،1959 ،Fergusonص.)328
·املكانة :يرى فريغسون ّ
أن النمط العايل أسمى مقام ًا لدى من يتحدّ ث به من
النمط اآلخر؛ الرتباطه غالب ًا بالدين والرتاث األديب (ص.)33٠-329
·االكتساب اللغويُ :يتع ّلم النمط العايل يف الغالب عن طريق املدرسة ،بينام

ُيكتسب النمط املنخفض عادة يف املنزل عن طريق األهل والوالدين (ص.)331

·ال اث األد  :النمط العايل له تاريخ طويل وحيتوي عىل تراث أديب وثقايف
ممتد عىل مدى عصور سابقة ،بينام النمط املنخفض غالب ًا ليس لديه مثل هذا الرتاث
(ص.)33٠

·املعياريةُ :يعرف النمط العايل بقواعده املـُ ّطردة الواضحة وبوفرة املصادر
واملؤلفات يف هذا اجلانب ،بينام ُيعرف النمط املنخفض غالب ًا بأنه أقل ا ّطراد ًا،
واملؤلفات اللغوية يف هذا اجلانب قليلة (ص.)332-331
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وقد ُو ّجهت بعض االنتقادات إىل فريغسون لربطه استخدام النمطني اللغويني
(العايل واملنخفض) بأماكن وسياقات خمتلفة ،وأما اجتامع النمطني اللغويني يف
سياق واحد فهو قليل من وجهة نظر فريغسون (ص .)328وممّن انتقد هذا التفريق
املرتبط بالسياق فقط الربيني  )2٠16 ،2٠11( Albiriniالذي يرى ّ
أن استعامل
النوعني اللغويني يف العربية ليس متعلق ًا بالسياق فقط ،بل بالوظائف اللغوية التي
يقوم هبا كال النوعني .فريى الربيني ّ
أن النمط العايل يف الغالب يؤدي وظائف لغوية
حمددة كاإلشارة إىل أمهية الكالم املنطوق ،أو جعل احلديث موافق ًا لسياق رسمي،
أو لالستشهاد بالقرآن الكريم أو احلديث الرشيف أو ذكر بعض األبيات من الشعر
الفصيح ،أو غري ذلك من الوظائف .بينام يرتبط النمط املنخفض بوظائف أخرى،
من أبرزها تسهيل معنى فكرة حمدّ دة ،أو ذكر بعض األمثلة التي توضح الكالم ،أو
بي.
إرادة املتحدث تغيري نربة الكالم من اجلدّ إىل الدّ عابة ،أو االستشهاد بمثل َش ْع ّ
وعىل هذا ،فالربيني يرى ّ
أن متحدثي العربية غالب ًا ما يستخدمون النم َط ْني اللغوي ْني
يف سياق واحد ولكن لوظائف لغوية خمتلفة .واالنتقال بني نمطني لغويني يف حديث
سمى يف الدراسات احلديثة بالتناوب اللغوي (الذي س ُيناقش يف
واحد متصل ُي ّ
.)2 2
بعد مقالة فريغسون التي نُرشت يف عام  1959م ظهرت العديد من الدراسات
التي اقرتحت عدم االكتفاء بوجود نمطني يف العربية فحسب (النمط العايل املتمثل
يف الفصحى ،والنمط املنخفض املتمثل يف العامية) بل ترى وجود عدة مستويات
للكالم املنطوق يف العربية .إمجاالً ،يمكن تقسيم الدراسات التي ناقشت أنامط
العربية إىل ثالثة أقسام :دراسات تكتفي بوجود مستويني رئيسني من االستعامل يف
العربية (العامية والفصحى) عىل غرار ما فعله فريغسون كالربيني ( 2٠16ولكن
الربيني يرى أن النمطني مرتبطان بوظائف لغوية خمتلفة بينام فريغسون يرى أهنام
متعلقان بسياقات خمتلفة) ،دراسات ترى وجود أكثر من مستوى مستقل يف العربية:
العامية والفصحى ومستويات متوسطة بينهام (بالنك  ،196٠ ،Blancكادورا
 ،1965 ،Cadoraميسيليه  ،198٠ ،Meiselesميتشل ،)1982 ،Mitchell
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دراسات ترى ّ
أن العربية عبارة عن مسلسل متصل من املستويات املتداخلة بني
طرفني لغويني -الفصحى والعامية( -بدوي .)1973 ،من أمثلة تقسيم العربية إىل
مستويات مستقلة تقسيم بالنك ( :196٠ص )85الذي يرى أن العربية تنقسم
إىل مخسة مستويات :الكالسيكية ،الكالسيكية املعدلة ،العامية املرتفعة ،العامية
املختلطة ،العامية اخلالصة .ويعد بدوي من أشهر اللغويني العرب الذين حتدثوا
عن مستويات العربية إذ يرى ّ
أن العربية املنطوقة حتتوي عىل مخسة مستويات متصلة
ومتداخلة:
 .١فصحى ال اث :وهي اللغة املتعلقة بلغة القرآن وباللغة التي كانت تستخدم
يف العصور املتقدمة ويعرفها بدوي أهنا «فصحى تقليدية غري متأثرة بيشء نسبي ًا»
(ص.)89
 .٢فصحى العرص :وهي الفصحى املستخدمة يف وقتنا احلارض ،وتستعمل عىل
سبيل املثال يف نرشات األخبار والنقاشات العلمية.
 .٣عامية امل ثقفني« :تستخدم عادة يف األمور التجريدية ويف املناقشات التي جتري
بني املثقفني يف املوضوعات احلضارية مثل مسائل العلم والسياسة والفن واملشاكل
االجتامعية» (ص.)9٠
 .عامية امل تَنورين« :يستخدمها غري األميني عموما يف أمور احلياة اليومية من بيع
ورشاء ورواية أخبار» (ص.)91
 .عامية األم ّيني« :يتصل هذا املستوى -كام يبدو من اسم املصطلح الدال عليه-
بأمية أصحابه» (ص.)92
ويؤكد بدوي أنّه ال توجد حدود فاصلة حاسمة بني هذه املستويات وأهنا ليست
منعزلة عن بعضها بل بينها تداخل وتفاعل (ص .)92وقد ُو ّجهت عدة انتقادات إىل
التصور الذي اقرتحه بدوي ،منها:
هذا
ّ
 .1يرى الربيني ( :2٠16ص  )23أن هذه املستويات التي اقرتحها بدوي
اعتمدت عىل اللغة املنطوقة يف اإلعالم املرصي؛ لذلك ال يمكن تعميمها عىل مجيع
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الدول العربية .وقد أشار الربيني إىل أن هذه املستويات غري مالحظة يف املغرب وال
يف األردن.
 .2من أبرز إشكاليات هذه املستويات استخدام التعليم بوصفه أحد املعايري التي
حتدّ د املستوى اللغوي ،وهذا غري دقيق أو منضبط ألن التعليم وصف متعلق باملتكلم
نفسه ال باملستوى اللغوي (الربيني ،2٠16 ،ص.)24
 .3أشار بدوي إىل عدم وجود حدود فاصلة بني هذه املستويات ،ولذلك يمكن
نظري ًا -إضافة مستويات أخرى بال حدّ  ،وعىل هذا فام الضابط العلمي لتحديدهابخمس؟ (بسيوين  ،2٠٠9 ،Bassiouneyص.)15
هذه الدراسات املشار إليها آنف ًا تؤكد أن وجود الفصحى اخلالصة يف الكالم
املنطوق أو العامية اخلالصة أمر نادر ،وهذا أمر تؤيده كثري من الدراسات احلديثة
(بسيوين ،2٠٠9 ،الربيني .)2٠16 ،ورغم هذا ،فإنني أرى تقسيم العربية إىل
نوعني لغويني رئيسني يتمثالن يف الفصحى والعامية (وهذا متوافق مع العديد من
الدراسات السابقة التي تؤيد هذا التقسيم كبسيوين ،2٠٠9 ،والربيني ،2٠11
و ،)2٠16لعدة أسباب:

 .1الدراسات التي حاولت وضع عدة مستويات متعددة للعربية مل تستطع وضع
قواعد علمية منضبطة للتفريق بينها ،وهلذا تعددت اآلراء التي ناقشت مستويات
العربية وكثر اخلالف يف الدراسات السابقة حوهلا.
 .2التفريق بني العامية والفصحى واضح لدى كثري من اللغويني وفيه انضباط
أكثر من حيث اجلوانب الصوتية والقواعد واملعجم واالكتساب اللغوي إلخ.

 .3عند تقسيم العربية إىل عدة مستويات غالب ًا ما يستخدم الباحثون مصطلح «لغة
املتعلم» أو «لغة املثقف» وما شابه ذلك ،وهذه املصطلحات فيها غموض وإشكال،
فهل املقصود باملتعلم الذي يعرف القراءة والكتابة فقط؟ أو أن هذا األمر يتعلق
بأمر ثقايف؟ وما املعيار العلمي الذي بناء عليه يطلق عىل الشخص أنه «مثقف» أو
«متعلم»؟ فعىل سبيل املثال ،ما تصنيف الشخص إذا كان مطلع ًا عىل الرتاث العريب
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وحيفظ كثري ًا من القصائد العربية ولديه إملام بالثقافة العربية ولكنه ال يعرف القراءة
والكتابة أو إذا كان ال حيمل شهادة تعليم رسمية؟ ( ُينظر عىل سبيل املثال :بسيوين،
 :2٠٠9ص.)17

 .4الدراسات التي حاولت إجياد مستويات متعددة للعربية اعتمد أصحاهبا غالب ًا
عىل الفصحى والعامية .فعىل سبيل املثال ،عندما حتدث بدوي عن الصفات اللغوية
التي تفرق بني املستويات اخلمس ذكر أن «تلك الصفات تنبع من مصدرين رئيسني:
الفصحى والعامية» (ص .)97وكذلك تسميات املستويات اخلمس تدور حول
الفصحى والعامية.
 .5عند تقسيم العربية إىل نوعني رئيسني يمكن أن يدخل حتتهام فروع ،فالفصحى
يدخل ضمنها (الفصحى الرتاثية والفصحى املعارصة) والعامية يدخل حتتها
العاميات املعارصة املختلفة.
 .6اإلقرار بوجود نمطني رئيسني يف العربية ال ينفي وجود تداخل بينهام خاصة يف
احلديث املنطوق .ال شك أن تداخل الفصحى والعامية أمر شائع يف الكالم املنطوق
وهذا ال يعني تقسيم العربية إىل عدة مستويات بل يمكن تفسري هذا التداخل
باالستعانة ببعض النظريات احلديثة كنظرية التناوب اللغوي ()code-switching
 التي ستناقش يف .2-2 .٢-٢التناوب اللغوي

التناوب اللغوي من النظريات املشهورة يف اللسانيات احلديثة التي حت ّلل وتناقش
انتقال املتكلم بني أكثر من لغة أو نوع لغوي يف سياق كالم متصل .وهذه النظرية
ألهنا كثري ًا ما ت ُْربط باالزدواجية اللغوية وبمجال تعلم
مهمة ملوضوع البحث احلايل؛ ّ
اللغات .التناوب اللغوي يصف وحي ّلل الكالم -املنطوق أو املكتوب -الذي ُينْتِجه
َم ْن لديه إملام بنو َع ْني ُلغو ّيني ُخمتل َف ْني (كالعربية والفرنسية أو الفصحى والعامية)
ويضمن يف كالمه املتصل أجزاء لغوية من َ
هذ ْين النوعني .واالنتقال بني النوعني
ّ
اللغويني قد يكون باستخدام مجلة أو جزء منها أو كلمة واحدة .فعىل سبيل املثال :قد
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يتكلم شخص بجملة عربية ثم ُيتْبِ ُعها بجملة إنجليزية ،أو قد يتحدث بجملة عربية
حتتوي عىل كلمة إنجليزية واحدة ،أو ُينْتِ ُج مجلة تبدأ بالعربية وتنتهي باإلنجليزية
( ُينظر عىل سبيل املثال1972 ،Blom and Gumperz :؛ 1982 ،Grosjean؛
1995 ،Romaine؛ 1998 ،Auer؛  .)2٠16 ،Albiriniوجتدر اإلشارة إىل ّ
أن
التناوب اللغوي خمتلف عن االقرتاض اللغوي أو الكلامت املـُ َعربة ،ففي التناوب
ِ
ستخدم املتحد ُ
ث -بشكل عام -عبارات أو مج ً
ال تنتمي إىل قواعد لغت َْني
اللغوي َي
ُخمتلفت َْني ،بينام االقرتاض اللغوي يعني تبنّي كلامت من لغة متربعة إىل لغة ُم ْس َت ْقبِ َلة
لتصبح هذه الكلامت جزء ًا منها ( ،2٠٠٠ ،Muyskenص.)7٠
كانت الدراسات املبكرة عن التناوب اللغوي تنظر إىل هذه الظاهرة نظرة سلبية
وترجع سبب التناوب بني نوعني لغويني إىل ضعف احلصيلة اللغوية لدى املتحدث
( ُينظر عىل سبيل املثال .)1927 ،Bloomfield :وأما يف كثري من الدراسات احلديثة
فينظر إىل أن التناوب اللغوي عىل أنه طريقة إبداعية يوظفها املتحدث ألسباب
اجتامعية أو تداولية أو نفسية .فعىل سبيل املثال ،يرى بلوم وقمربز Blom and
ّ )1972( Gumperz
أن من أسباب التناوب اللغوي السياق أو املجاز .ففي السياق
توجد عوامل خارجة عن املتحدث حت ّفزه عىل التناوب اللغوي كاملكان وموضوع
احلديث أو املـُتحدث معه .بينام يف املجازُ ،ي ْستخدَ م التناوب اللغوي ألسباب متعلقة
باملتحدث نفسه.
ُفرس هذه الظاهرة ربط التناوب اللغوي بالوظيفة اللغوية.
ومن النظريات التي ت ّ
و ُيقصد بالوظيفة اللغوية الغرض الذي يؤديه كالم املـُتحدث بغض النظر عن
الوعاء الذي ُيشكل التعبري ( ،1983 ،Savignonص .)13ذكر قمربز Gumperz
( ) 1982أن التناوب اللغوي ُيستخدم لعدة وظائف ،منها :االقتباس (فينتقل
املتحدث من نوع لغوي إىل آخر القتباس كلمة أو مجلة) ،وتوضيح نقطة سابقة،
َحدث معه .وأشار بنتاهيال Bentahila
وإرسال الرسالة املناسبة وفق ًا للشخص املـُت َ
( )1983إىل أن التناوب اللغوي أمر شائع يف املغرب لدى َم ْن يتحدث العربية
والفرنسية ووجد أنه يستخدم لوظائف خمتلفة ،منها -عىل سبيل املثال :استخدام
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

مفردات مناسبة ملوضوع احلديث ،ولتأكيد أمهية الكالم أو إلظهار االعرتاض،
ولتغيري موضوع النقاش .ويرى الربيني (ّ )2٠11
أن التناوب اللغوي يستخدمه
َم ْن لديه معرفة بنو َع ْني ُلغوي ْني لتأدية وظائف اجتامعية أو تداولية ،فكل لغة أو نوع
لغوي يؤدي وظيفة معينة .ويرضب عىل ذلك مثاالً باستخدام العامية والفصحى
يف احلديث الواحد املتصل .فقد يستخدم املتحدث الفصحى والعامية يف كالمه
ألغراض خمتلفة ،فاستخدام الفصحى يكون ل شارة إىل أمهية الكالم املنطوق،
أو لالقتباس من القرآن الكريم ،واستخدام العامية يكون لتسهيل املعلومات أو
لتحويل نربة الكالم من اجلدّ إىل املـ ِْزح (كام أشري إىل ذلك يف  .)2 1ويرى تريدقيل
ّ )2٠٠٠( Trudgill
أن من وظائف التناوب اللغوي إرادة املتحدث التأثري يف حالة
معينة أو إيصال معنى دقيق أو التعبري عن غرض يف نفسه (ص.)5
وقد نوقش موضوع التناوب اللغوي يف سياق تعلم اللغات .فذكرت بعض
الدراسات السابقة ّ
أن استخدام التناوب اللغوي يف فصول تعلم اللغات األجنبية
أمر مشاهد ومنترش (1996 ،Eldridge؛  .)2٠٠5 ،Sertوقد ذكرت تلك
الدراسات السابقة بعض األسباب املرتبطة باستخدام التناوب اللغوي يف فصول
تعلم اللغات األجنبية والوظائف املرتبطة باللغة املستخدمة .ويشري سريت Sert
( )2٠٠5إىل ّ
أن توظيف التناوب اللغوي يف الكالم قد ال يكون بالرضورة ناشئ ًا
من وعي املتكلم ،ولكنه يف هناية املطاف خيدم وظيفة لغوية حمددة (سواء كان
بوعي املـُتحدث أو بدونه) .ومن الدراسات السابقة بحث قام به فاليامن-ماتسون
وبرهنلت  )1999( Flyman-Mattsson and Burenhultعىل جمموعة من
الطالب الذي يتحدّ ون السويدية -لغة أما -ويدرسون الفرنسية .وقد وجد الباحث
ّ
أن املعلمني والطالب استخدموا التناوب اللغوي كثري ًا يف تواصلهم خالل الدروس
املرشوحة يف الفصل ألغراض خمتلفة ،كالتواصل اجتامعي ًا ،أو ألسباب عاطفية ،أو
ملوضوع احلديث ( ُينظر اجلدول  .)1ومن الدراسات يف هذا املجال أيض ًا دراسة قام
هبا إيلدرج  Eldridgeملعرفة أغراض التناوب اللغوي يف الفصل لطالب يتحدثون
ملخص
الرتكية -لغة أ ّم ًا -ويدرسون اإلنجليزية .يف اجلدول التايل ذي الرقم ()1
ُ
أبرز أسباب التناوب اللغوي يف سياق التعليم املذكورة يف الدراستني السابقتني.
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جدول ( )١وظائف التناوب الغوي لد املعلمني والطالب يف الدراسات السابقة
أسباب التناوب اللغوي

املوضوع

املعلمون

وظائف عاطفية

تأكيد املعلومة

التواصل اجتامعي ًا

لذكر كلامت مقابلة

الطالب

توضيح

قد ينتقل املعلم من نوع لغوي إىل آخر بناء عىل موضوع
املناقشة ،فعىل سبيل املثال ،ك ّلام كان موضوع احلديث
رشح جزء من قواعد اللغة األجنبية املـُستهد َفة انتقل املعلم
إىل لغة الطالب األم لريبط بني القاعدة يف اللغة األجنبية
ولغتهم األم (،Flyman-Mattsson and Burenhult
 ،1999ص.)61

قد ينتقل املعلم يف تواصله مع طالبه إىل لغتهم األم لتقوية
العالقة هبم وللتعبري عن جوانب عاطفية بطريقة عفو ّية
(،1999 ،Flyman-Mattsson and Burenhultص.)61
يرشح املعلم املعلومة بكال اللغتني (األجنبية ولغة الطالب
األم) لرتسيخ املعلومة يف ذهن الطالب والتأكد من فهمهم
هلا (،1999 ،Flyman-Mattsson and Burenhult
ص.)61
قد يستخدم املعلم لغة الطالب األم للتواصل معهم وإظهار
الصداقة (،1999 ،Flyman-Mattsson and Burenhult
ص.)61

ينتقل الطالب إىل لغته األم الستخدام مفردات مقابلة
لكلامت اللغة األجنبية التي يدرسها؛ غالب ًا جلهله هذه
املفردات يف اللغة األجنبية ( ،1996 ،Eldridgeص.)3٠5

ينتقل الطالب يف حديثه باللغة األجنبية إىل لغته األم لتجنب
ملء الفراغ يف احلديث الفراغ يف احلديث؛ غالب ًا لعدم طالقته يف احلديث باللغة
األجنبية ( ،1996 ،Eldridgeص.)3٠5

ينتقل الطالب إىل لغته األم لتأكيد معلومة ذكرها باللغة
التأكد من إيصال الفكرة األجنبية ،ولتأكيد ّ
أن ما ذكره باللغة األجنبية موافق ملا
يقصده بلغته األم ( ،1996 ،Eldridgeص.)3٠5
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

 .٣-٢عالقة اال دواجية اللغوية بالتعليم في العالم العربي

تربط عدة دراسات سابقة بني املحيط االجتامعي يف العامل العريب (الذي تسود
فيه االزدواجية اللغوية) وبني وجود صعوبات لدى كثري من الطالب يف تع ّلم
الفصحى (1969 ،Al-Toma؛ سلحب1996 ،؛ سكاوي .)2٠18 ،فقد أشارت
بعض الدراسات السابقة إىل ّ
أن التطبيقات اللغوية يف املجتمع العريب (املـُتَمثلة يف
انتشار العامية يف التواصل املنطوق يف احلياة اليومية واستخدام الفصحى لوظائف
حمدّ دة مرتبطة غالب ًا باالستعامالت الرسمية) هلا تأثري سلبي يف تع ّلم الفصحى
وخصوص ًا يف مراحل التع ّلم األوىل .وذلك ّ
أن الطفل يف الغالب ينشأ يف السنوات
األوىل من عمره يف املنزل واملجتمع عىل استخدام العامية والتواصل عن طريقها،
التعرض إليها عن طريق الكتب يف مرحلة ما قبل املدرسة
بينام ممارسة الفصحى أو ّ
قليل يف الغالب لدى معظم األطفال .والوسيلة الشائعة لتعرض معظم األطفال إىل
الفصحى مشاهدة برامج األطفال يف التلفاز ،وأما التواصل عن طريق الفصحى
فهو نادر .ولذا عندما يبدأ الطفل الدراسة النظامية (يف س ّن  6سنوات) غالب ًا ما جيد
صعوبات يف تعلم الفصحى والتحدث هبا العتياده عىل التواصل بالعامية (،Ayari
1996؛  ،Alwasel ،2٠٠٠ ،Abu-Rabiaالواصل.)2٠17 ،
وعىل الرغم من أمهية اللغة يف التعليم (كوهنا الوعاء الذي ينقل املعلومات) إال
ّ
خيص اللغة املستعملة من قبل املعلمني والطالب
أن الدراسات املنشورة قليلة فيام ّ
يف الفصل يف العامل العريب وتأثري املحيط االجتامعي يف تلك اللغة .منها عىل سبيل
املثال دراسة قام هبا  )1995( Amaraيف فلسطني الستكشاف اللغة املستخدمة يف
التدريس يف املرحلة املتوسطة .وقد متت الدراسة عن طريق مالحظة الفصول خالل
ثالثة أشهر .وقد أظهر الباحث ّ
أن الفصحى مل تكن اللغة الوحيدة املستخدمة ،بل
وجد ّ
أن املعلمني استخدموا مزجي ًا من العامية والفصحى خالل الدروس املـُالح َظة.
وقد ذكر الباحث ّ
أن اختيارات املعلمني للغة املستخدمة اعتمدت عىل عدة عوامل،
منها موضوع الدرس ولغة الكتاب املقرر.
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ومن الدراسات السابقة أيض ًا ،بحث قام به الواصل ( )2٠17يف مدرستني
حكوم ّيتني يف الرياض ملعرفة اللغة املستعملة يف الفصل من قبل معلمي وطالب
الصف األول يف هاتني املدرستني .وقد متت الدراسة عن طريق مالحظة الفصول
ملدة تزيد قلي ً
ال عن شهرين ،وعن طريق مقابلة معلمي الصف األول .وقد شارك
يدرسون أربع موا ّد خمتلفة (لغتي( ،)3الدين،
يف الدراسة عرشة معلمني كانوا ّ
الرياضيات ،العلوم) يف الصف األول .أظهرت نتائج الدراسة ّ
أن املشاركني (من
املعلمني والطالب) استخدموا مزجي ًا من العامية والفصحى يف الدروس املالحظة،
ولك ّن العامية كانت الغالبة يف الكالم املنطوق الصادر عن املعلمني والطالب .وقد
أظهر الباحث ّ
أن استخدام الفصحى والعامية كان مرتبط ًا بوظائف لغوية خمتلفة،
فالفصحى كانت مرتبطة بلغة الكتاب املقرر (كالقراءة من الكتاب أو استخدام
مصطلحات علمية متعلقة بكتاب املقرر) ،وبالدين (كاستخدام مصطلحات دينية
أو االقتباس من القرآن الكريم) ،وبأسباب تعليمية كرشح جزء من املنهج .بينام
كانت العامية مرتبطة بعدة وظائف ،منها :الوظيفة التفسريية (كرشح معنى الكلامت
الفصحى بالعامية) ،الوظيفة التواصلية االجتامعية (كحديث املعلمني مع الطالب
خارج املنهج) ،الوظيفة التنظيمية (كضبط الفصل وترتيب الطالب عن طريق
استخدام العامية) .نظر ًا ّ
ألن دراسة الواصل ( )2٠17املشار إليها آنف ًا كانت دراسة
حالة ( )case studyيف مدرستني يف الرياض وشملت الذكور فقط (من املعلمني
والطالب) ،فال يمكن تعميم نتائجها .ولذا ّ
فإن الدراسة احلالية تبني عىل دراسة
الواصل السابقة ،وحتاول استكشاف لغة التواصل املستعملة يف الفصل بشكل أوسع
يف مدراس الرياض يف الصفوف األولية (الصف األول والثاين والثالث) وتشمل
الدراسة الذكور واإلناث .وبذلك حياول البحث الراهن تاليف السلبيات الواردة يف
دراسة الواصل السابقة ،وبناء عىل ذلك يمكن تعميم نتائج البحث عىل نطاق أوسع.
وحتديد ًا ّ
فإن الفروقات بني الدراسة احلالية وبني الدراسة الواصل السابقة ()2٠17
موضحة يف اجلدول ذي الرقم .2
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

جدول ( )٢االختالف بني دراسة الواصل (  )٢ ١والبحث احلايل
االختالف
ع ّينة البحث
مواقع املدارس
مراحل الدراسة
جنس
املشاركني

أدوات الدراسة

 -٣مشكلة البح

دراسة الواصل ( )٢ ١

الدراسة احلالية

 1٠معلمني

 245معل ًام ومعلمة

مدرستان من مدارس
الذكور فقط

 26مدرسة شاملة مدراس الطالب والطالبات

مدرسة يف جنوب الرياض
وأخرى يف رشق الرياض

أكثر من  18ح ّي ًا من أحياء الرياض شاملة
الشامل واجلنوب والرشق والغرب

ذكور فقط

ذكور وإناث

مالحظة فصول ومقابالت

استبانات ومالحظة فصول ومقابالت

الصف األول فقط

الصف األول والثاين والثالث

والهدف من الدراسة

يتّفق كثري من ال ّلغويني والرتبويني عىل ّ
أن اللغة هلا دور مهم يف التعليم؛ فهي
الوعاء الذي ينقل املعلومات واألفكار ( ،2٠٠7 ،Bodrova and Leongص.)13
وعىل الرغم من أمهية اللغة يف جمال التعليم ،إال ّ
أن الدراسات التطبيقية املنشورة فيام
خيص اللغة املستعملة يف الفصل وتأثري املحيط االجتامعي يف ذلك قليلة يف العامل
العريب .ولذا ّ
فإن البحث احلايل يبحث عن مدى تأثري املحيط االجتامعي يف اململكة
العربية السعودية -التي يسود فيها االزدواجية اللغوية -يف لغة التواصل يف الفصل
يف الصفوف األولية من التعليم السعودي ،وحياول ربط هذا التأثري بالنظريات
ألهنا تعدّ من
والدراسات السابقة .والرتكيز يف هذه الدراسة عىل الصفوف األولية؛ ّ
أهم مراحل التعليم ،فهي تشكّل انطالقة التعلم الرسمي للطفل ويبدأ الطالب فيها
بتأسيس مهاراته اللغوية والعلمية (أبو زهرة ،2٠٠7 ،ص .)12٠إن تأسيس الطفل
تأسيس ًا قوي ًا يف املراحل األوىل من التعليم يزيد من فرصة نجاحه يف املراحل املتقدمة،
بينام ضعف الطالب يف بداية التعليم قد يؤثر عليه تأثري ًا سلبي ًا يف املراحل املتقدمة
( .)2٠1٠ ،Rigneyوهذه املرحلة مهمة أيض ًاّ ،
ألن الطالب يبدأ فيها باالنتقال من
لغة املنزل (الذي تسود فيه العامية غالب ًا) إىل تعلم الفصحى ،وهذا االنتقال حيتاج إىل
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اهتامم اللغويني والرتبويني لتسهيل هذه العملية وفهم الصعوبات التي قد يواجهها
املعلمون والطالب يف هذه املرحلة .البحث احلايل حياول اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما هي لغة التواصل يف الفصل بني معلمي وطالب الصفوف األولية يف
الرياض؟
 .2ما الوظائف اللغوية املرتبطة بالفصحى أو العامية التي يستخدمها طالب
ومعلمو الصفوف األولية املشاركون يف الدراسة؟
 .3ما مدى تأثري املحيط االجتامعي يف لغة التواصل بني معلمي وطالب الصفوف
األولية داخل الفصل؟
 -منهج البح

سلك الباحث يف مجع البيانات وحتليلها مزجي ًا من طرائق البحث النوع ّية
والكمية  .quantitative methodsيكون الرتكيز
qualitative methods
ّ
يف الطريقة النوع ّية عىل وصف البيانات باستخدام النص اللغوي (ومن أمثلة
الطرائق النوعية :املقابالت) ،بينام يف الطريقة الكمية يكون الرتكيز عىل األرقام
واإلحصائيات ،كاالستبانات ( ،2٠12 ،Brymanص .)36-35واستخدام مزيج
من البيانات النوعية والكمية شائع يف الدراسات احلديثة؛ ّ
ألن استخدام مزيج من
النوعني يمكّن الباحث من فهم الظاهرة املدروسة فه ًام شام ً
ال عميق ًا ويساعد عىل
قوى منهج بحث
االستفادة من إجيابيات كال النوعني وتقليل سلبياهتام ،وبذلك ُي ّ
الدراسة ( ،2٠٠7 ،Creswell and Plano Clarkص .)5فعىل سبيل املثال ،من
مزايا البيانات الكمية -كاالستبانات -توفري الوقت واجلهد عن طريق مجع عدد
من اإلجابات يف وقت قصري نسبي ًا (مقارنة بجمع البيانات عن طريق املقابالت
مثالً) ،ولكن من سلبيات االستبانات ّأهنا ال متكّن -وحدها -من فهم احلالة
املدروسة فه ًام عميق ًا .لذا يلجأ الباحثون يف الغالب إىل إجراء املقابالت باإلضافة
تقوي بيانات االستبانات وتضيف عمق ًا وفه ًام أكرب للظاهرة
إىل االستبانات؛ ألهنا ّ
املدروسة  .)2٠٠7 ،)Gillhamوقد قام الباحث بجمع البيانات يف الدراسة احلالية
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

عن طريق :االستبانات ،املقابالت ،مالحظات الفصول .وقد ُأكملت اإلجراءات
النظامية قبل البدء بجمع البيانات عن طريق أخذ املوافقة الرسمية من إدارة التخطيط
والتطوير بوزارة التعليم يف الرياض عىل إقامة البحث احلايل ،وبعد أخذ املوافقة من
املشاركني يف البحث.
عت بيانات البحث احلايل خالل فرتة ثالثة أشهر تقريب ًا .يف بداية مجع البيانات
ُمجِ ْ

عت االستبانات عشوائي ًا يف ( )26مدرسة يف أحياء متفرقة يف الرياض (شملت
ُوز ْ
شامل وجنوب ورشق وغرب ووسط املدينة) .شارك يف االستبانة ( )245معل ًام
ومعلمة من معلمي الصفوف األولية ( ُينظر اجلدول ُ .)3ص ّممت االستبانة يف ثالث
صفحات ،واحتوت عىل أربعة أقسام .يف القسم األول تُطلب معلومات عامة عن
املشاركني (كاملرحلة التي يدرسوهنا وجنس املشارك) ،ويف الثاين معلومات عن اللغة
املستخدمة يف الفصل من قبل الطالب واملعلمني ،ويف القسم الثالث استكشاف
أسباب وصعوبات استخدام نو َعي العربية يف الفصل (العامية والفصحى) ،ويف
القسم الرابع استطالع آراء املعلمني واملعلامت حول اللغة املستخدمة يف الفصل
( ُينظر امللحق رقم  .)2وبشكل عامّ ،
فإن اهلدف من االستبانة معرفة اللغة املستخدمة
يف الفصل واألسباب املرتبطة باستخدام العامية أو الفصحى والصعوبات التي قد
مت هذه االستبانة بناء
تواجه املعلمني أو الطالب عند استخدام الفصحى .وقد ُص ّم ْ
عىل نتائج الدراسة التي قام هبا الواصل ( )2٠17ملحاولة تعميم نتائج البحث عىل
نطاق أوسع عىل الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف الرياض .وقد تم حتليل
بيانات االستبانات باالستعانة بربنامج  ،SPSSوذلك من خالل عرض ملخص
اإلحصائيات الوصفية التي تصف البيانات.
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جدول ( )٣املشاركون يف االستبانات
عدد املدارس

عدد املشاركني

معلمو ومعلامت الصف األول

مدارس بنني

مدارس إناث

111

134

13

معلمو ومعلامت الصف الثاين

13

72

معلمو ومعلامت أكثر من صف يف
الصفوف األولية

 26مدرسة

64
66

معلمو ومعلامت الصف الثالث

اإلمجايل

 245معل ًام ومعلمة

27

الطريقة الثانية جلمع البيانات كانت عن طريق مالحظة الفصول classroom
 .observationو ُيقصد هبا أن حيرض الباحث داخل الفصل ليشاهد ما يدور
خالل الدرس وطريقة التواصل بني املعلمني والطالب خالل وقت الرشح ،دون
مشاركة الباحث أو قطعه لسري احلصة (.)2٠13 ،Schensul and Le Compte
واهلدف من استعامل هذه الطريقة يف البحث احلايل احلصول عىل بيانات توضح
اللغة املستخدمة بني املعلمني والطالب (العامية أو الفصحى) والوظائف املرتبطة
هبذين النوعني واحلصول عىل أمثلة هلذا االستخدام .حرض الباحث -خالل أربعة
أسابيع )15( -فص ً
ال يف مدرستني ابتدائيتني يف الرياض ،شاهد الباحث فيها ()17
حصة دراسية شاملة مواد :لغتي ،الدين ،الرياضيات ،العلوم ،وشاملة الصف
لت هذه احلصص عن
األول والثاين والثالث االبتدائي ( ُينظر اجلدول  .)4وقد ُسج ْ
املسجلة صوتي ًا ملعرفة نو َعي العربية
طريق التسجيل الصويت .تم حتليل احلصص
ّ
املستخدمني من قبل الطالب واملعلمني واألغراض اللغوية املرتبطة هبام ،وأمثلة
توضح هذا االستخدام.
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جدول ( ) معلومات مالحظات الفصول
عدد املدار
2

عدد املعلمني

املرحلة

15

الصف األول
والثاين والثالث

عدد احلصص
املالح َظة
17

املوا ّد
لغتي ،الدين،
الرياضيات ،العلوم

يف آخر مراحل مجع البيانات ُأ ْج ِريت مقابلة مع ( )1٠من معلمي الصفوف
مدرستني يف الرياض ،وقد شارك هؤالء املعلمون أيض ًا يف مالحظات
األولية يف
َ
الفصول واالستبانات .واهلدف من هذه املقابالت استيضاح بعض النقاط التي
لوحظت يف مالحظات الفصول عن اللغة املستخدمة يف الفصل والوظائف املرتبطة
بالعامية أو الفصحى ،واحلصول عىل تفصيل أكثر فيام خيص لغة التواصل داخل
الفصل .كانت املقابالت شبه ُمن ّظمة  semi-structuredو ُيقصد بذلك ْ
أن حتتوي
املقابلة عىل عدة أسئلة أساسية يدور احلديث حوهلا ،مع إمكانية تغيري ترتيب األسئلة
أو إضافة أسئلة أخرى خالل املقابلة بناء عىل أجوبة املشاركني ،2٠12 ،)Bryman
ص )4(.)212وقد استغرقت كل مقابلة ما بني  1٠إىل  2٠دقيقة .من مزايا املقابالت
أهنا تو ّفر مساحة للمشاركني للتعبري عن آراءهم حيال موضوع حمدد (Kvale and
ّ
استُخدمت املقابالت يف الدراسة احلالية
 .)2٠٠9 ،Brinkmannولذلك فقد ْ
ملعرفة اللغة املستخدمة يف الفصل من قبل املعلمني والطالب ،والصعوبات عند
تم حتليل
استخدام الفصحى ،والوظائف اللغوية املرتبطة بالعامية أو الفصحى .وقد ّ
بيانات املقابالت عن طريق حتليل املوضوعات  ،thematic analysisوهي طريقة
تساعد يف حتديد األنامط املتواجدة يف البيانات وحتليلها ومن ثم كتابة تقرير شامل
عنها  ،2٠٠6 ،)Braun & Clarkeص .)79هذه الطريقة ُمتكّن من ترتيب بيانات
املقابالت واستخالص أبرز األفكار واملوضوعات منهاّ ،
فكل قول يوضع له ترميز
يربطه بموضوع حمدد ،ثم جتمع هذه الرموز حتت موضوع واحد رئيس ،وبذلك
تساعد هذه الطريقة يف استخراج القواسم املشرتكة يف املقابالت وتلخصيها Braun
 .)2٠٠6 ،)& Clarkeفعىل سبيل املثال (صعوبات استخدام الطالب الفصحى،
أسباب استخدام العامية ،انتشار العامية يف الكالم املنطوق بني الطالبُ ،مجعت
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حتت موضوع :لغة الطالب يف الفصل) .وبشكل عام فإن اجلدول التايل ذي الرقم
است ْ
ُخ ِدمت يف البحث احلايل وأبرز مزاياها
( )5يعرض ملخص طرائق البحث التي ْ
وعالقتها بأسئلة البحث .ومما جيدر ذكره أنه عند اإلشارة إىل املشاركني يف نتائج
الدراسة احلالية فإن الباحث استخدم أسامء مستعارة للحفاظ عىل خصوصيتهم،
وهذا متوافق مع أخالقيات البحث العلمي يف الدراسات التطبيقية.
جدول ( ) ملخص طرائق
نوع البيانات

البيانات التي استخدمت يف البحث احلايل
املشاركون

اهلدف منها

استبانات

التعرف عىل اللغة املستخدمة
من قبل الطالب واملعلمني،
والوظائف اللغوية املرتبطة بالعامية
والفصحى ،والصعوبات عند  245معل ًام ومعلمة
يف  26مدرسة
استخدام الفصحى .وأبرز مزاياها
مجع إجابات عشوائية من معلمي
ومعلامت الصفوف األولية يف مناطق
متفرقة يف الرياض.

مالحظات
الفصول

دعم االستبانات من خالل إيراد
أمثلة وتوضيحات ملعرفة اللغة
املستخدمة يف الفصل والوظائف
اللغوية املرتبطة بالعامية والفصحى.

املقابالت

دعم االستبانات واملالحظات،
وإتاحة الفرصة للمعلمني لتفسري عرشة معلمني (من
املدرست َْني التي أشري
اللغة املستخدمة يف الفصل من قبل
َ
إليهام سابق ًا).
املعلمني والطالب وإبداء آرائهم
حيال هذا االستخدام.
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عالقته ب س لة
البحث

مجيع هذه الطرائق
تساعد يف اإلجابة
عىل أسئلة البحث
الثالثة
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 نتائج البح .١-اللغة المستخدمة داخل الفصل من قبل المشاركين من المعلمين والمعلمات

كام يظهر من الرسم البياين رقم ( ،)1ذكر الغالبية العظمى من املشاركني يف
االستبانات من املعلمني واملعلامت أهنم يستخدمون مزجي ًا من العامية والفصحى
يف كالمهم يف داخل الفصل ،بِنِ َس ٍ
ب متفاوتة .فعىل سبيل املثالَ ،ذكَر ()216
من املشاركني يف االستبانات ذكور ًا وإناث ًا ( 92 7من إمجايل املشاركني) أهنم
يستخدمون الفصحى أغلب وقت الدرس أو نصفه أو بعضه ،بينام أشار عدد قليل
من املشاركني يف االستبانات ( 13مشارك ًا ،ما يعادل  5 58من إمجايل املشاركني)
إىل أهنم يستخدمون الفصحى كل وقت الدرس .جتدر اإلشارة إىل ّ
أن اثنني من
املعلمني أفادا يف االستبانات ّأهنام يستخدمان العامية داخل الفصل كل الوقت،
بينام مل تذكر ذلك أي من املعلامت املشاركات .وعىل الرغم من ّ
أن أغلب املشاركني
يف االستبانات ذكروا بأهنم يستخدمون مزجي ًا من العامية والفصحى يف كالمهم يف
الفصل إال أن استخدام املشاركني هذين النوعني اللغويني متفاوت النسبة ،فكثري
من املعلمني واملعلامت أفادوا بأهنم يستخدمون الفصحى أكثر من العامية يف داخل
الفصل وبعضهم ذكر بأنه عىل النقيض .وبشكل عام يبدو ّ
أن نسبة استخدام
الفصحى يف داخل الفصل من قبل املشاركني يف االستبانات أكثر من نسبة استخدام
العامية .وأما استخدام الفصحى فقط داخل الفصل أو العامية فقط فهو نادر جدا
بني املشاركني كام تبني ذلك من خالل إفاداهتم يف االستبانات.
أعداد املعلمني واملعلامت وف ًقا الستخدامهم العامية أو الفصحى يف الفصل
102
76
56

58
4

نادرا
ً

12

بعض الوقت

الفصحى

52

نصف الوقت

العامية

56

أغلب الوقت

13

2

كل الوقت

رسم توضيحي ( )١أعداد املعلمني واملعلامت وفق اللغة املستخدمة يف الفصل
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تبني من حتليل
نتائج مالحظات الفصول
وقد وافقت
َ
ُ
نتائج االستبانات ،فقد ّ
بيانات مالحظات الفصول ّ
أن مجيع املشاركني ( 15معل ًام يف مدرستني خمتلفتني)
استخدموا مزجي ًا من العامية والفصحى خالل رشحهم .فمفهوم (التناوب اللغوي)
ُو ِجد جلي ًا يف اللغة املنطوقة املستخدمة من قبل املعلمني املشاركني يف املالحظات.
وقد تنوع استخدام النوعني اللغويني عند هؤالء املعلمني ،فقد ينطق املعلم مجلة

بالفصحى تليها مجلة بالعامية (أو العكس) ،أو قد يبدأ املعلم اجلملة بالفصحى ثم
ينهيها بالعامية ،أو نقيض ذلك (يبدأ اجلملة بالعامية ثم ينهيها بالفصحى) .وقد ينطق
املعلم مجلة كاملة بالعامية يتخللها عبارة من الفصحى أو أكثر .وقد تبني من خالل
التحليل أيض ًا ّ
أن نسبة استخدام العامية كانت أكثر من الفصحى يف كالم اثني عرش
معل ًام (من أصل  )15يف الدرس إمجاالً ،بينام كانت الفصحى غالب ًة يف كالم اثنني
من املعلمني املشاركني يف الدروس املالحظة .وقد أ ّيدت نتائج املقابالت هذا األمر،
فقد ذكر مجيع املشاركني يف املقابلة ( 1٠معلمني) أهنم يستخدمون مزجي ًا من العامية
والفصحى يف كالمهم املنطوق خالل الدروس املرشوحة لطالب الصفوف األولية.
بعد حتليل مالحظة الفصول ،تبينت بعض امللحوظات عىل اللغة املستخدمة
من قبل املعلمني .من هذه امللحوظات ّ
أن لغة املعلمني كانت السائدة يف الدروس
املالحظة؛ نظر ًا لكون الدرس يرتكز حول املعلم ،فهو الذي يدير النقاش ويرشح
الدرس وينظم الطالب .ومن امللحوظات أيض ًا أن معظم املعلمني غالب ًا يسكنون
أواخر الكلامت عند احلديث بالفصحى إال عند القراءة من الكتاب ( ُينظر عىل سبيل
املثال االقتباس ذو الرقم  1 5واالقتباس  1 8يف امللحق  .)3وقد أ ّيد ذلك أحد
املعلمني يف املقابالت ،فذكر األستاذ خليل( )5أنه عندما يستخدم الفصحى يف كالمه
يف الفصل فهو يستخدم الفصحى امليرسة بدون تشكيل .ومن امللحوظات أيض ًا:
وجود بعض األخطاء اللغوية عند استخدام بعض املعلمني الفصحى يف الفصل.
من أمثلة ذلك أن أحد املعلمني (األستاذ تركي) قرأ لطالبه يف الصف الثاين قطعة
(أنت كرستُه) .وقد أ ّثر
(أنت كرستَه) فقرأها َ
من الكتاب ومن ضمن القطعة مجلة َ
هذا اخلطأ يف طالب األستاذ تركي ،فعندما طلب األستاذ بعد ذلك من الطالب
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(أنت كرستُه) .وقد
كرر أربعة منهم اخلطأ نفسه الذي وقع من األستاذ َ
قراءة القطعة ّ
بدا من إجابات ثالثة من املعلمني املشاركني يف املقابالت التساهل يف اللحن عند
استخدام الفصحى أمام طالب الصفوف األولية؛ ُمع ّللني ذلك بأن طالب االبتدائية
ال يالحظون اخلطأ ،عىل خالف طالب املراحل املتقدمة كالثانوية ،ولذلك يرى
هؤالء املشاركون ّ
أن املعلمني أشدّ حذر ًا عند استخدام الفصحى أمام طالب الثانوية
وخيشون الوقوع يف اخلطأ .وقد أ ّيد األستاذ سعيد (وهو معلم يف الصف الثالث) يف
املقابلة ْ
أن يستخدم األستاذ الفصحى يف املرحلة االبتدائية وإن حلن.
 .٢-األسباب والعوامل المرتبطة باستخدام المعلمين الفصح

ذكر الغالبية العظمى من املعلمني املشاركني يف االستبانات أهنم يستخدمون
مزجي ًا من العامية والفصحى داخل الفصل ،وقد تبني من نتائج املقابالت واملالحظات
أن مجيع املشاركني استخدموا مزجي ًا من النوعني اللغويني يف وقت الدرس (كام نوقش
ذلك يف  .)5 1وسأناقش هنا األسباب املتعلقة باستخدام املعلمني الفصحى داخل
الفصل بناء عىل نتائج املالحظات واملقابالت واالستبانات .ظهر من خالل حتليل
بيانات مالحظة الفصول واملقابالت ّ
أن استخدام املعلمني الفصحى يف الدرس
إمجاالً مرتبط باألسباب التالية:
·أسباب متعلقة بكتاب املقرر :كالقراءة من الكتاب املقرر ( ُينظر عىل سبيل

املثال االقتباس ذو الرقم  1 1يف امللحق  ،)3أو اقتباس كلامت من املقرر خالل
الرشح (كأن يشري املعلم إىل عنوان الدرس خالل الرشح أو كلمة وردت يف القطعة
املرشوحة) ،أو تصويب قراءة طالب ،أو استخدام مصطلحات علمية أو أكاديمية
متعلقة باملقرر .ومن أمثلة املصطلحات التي وردت خالل مشاهدة الفصول يف مادة
لغتي( :احلَ َركات ،الفتحة ،الضمة ،الكرسة ،الشدّ ة ،تنوين بالفتح ،مد بالياء ،أل
(تغريات املادة ،ناضج،
القمرية ،أل الشمسية ،مفرد ،مجع ،مثنى) ،ويف مادة العلومّ :
املخلوط ،مزيج ،موقع ،أمام ،خلفَ ،ح َركة) ويف مادة الرياضياتُ ( :مك ّعب،
مستطيل ،متوازي األضالع ،اآلحاد ،العرشات ،عدد ،أعداد) .فعىل سبيل املثال،
لوحظ من خالل مشاهدة الفصول ّ
أن املعلم يرشح جزء ًا من الدرس مستخدم ًا
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العامية ثم ينتقل إىل الفصحى الستخدام مصطلحات علمية أو أكاديمية خاصة
بالدرس أو لالقتباس من الكتاب املقرر ( ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس ذو الرقم
 1 6واالقتباس  1 2يف امللحق  .)3واستخدام الفصحى ألسباب مرتبطة بكتاب
املقرر أكثر األسباب شيوع ًا بني املعلمني املشاركني يف الدراسة .وقد أيدت نتائج
املقابالت ذلك ،فقد أشار ( )9من املشاركني يف املقابالت (من أصل ّ )1٠
أن الكتاب
املقرر أبرز عامل الستخدام املعلمني الفصحى يف الفصل ،وذلك إما بالقراءة منه أو
القتباس بعض الكلامت منه أو لقراءة األسئلة يف هناية الدرس أو لطلب املعلمني من
طالهبم كتابة أمر متعلق بالكتاب وما شابه ذلك.
·أسباب متعلقة بالدين :كتالوة القرآن أو االقتباس من أحاديث النبي صىل ا
عليه وسلم أو استخدام مصطلحات دينية (كألفاظ :احلج ،وإقام الصالة ،وإيتاء
الزكاة ،وتكبرية اإلحرام إلخ) أو الدعاء واألذكار كالبسملة والصالة عىل النبي
صىل ا عليه وسلم يف أول الدرس ( ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس رقم  1 3يف
امللحق  .)3وقد أشار اثنان من املعلمني املشاركني يف املقابالت إىل ّ
أن قراءة القرآن
من عوامل استخدام املعلمني الفصحى خالل الدروس التي يرشحوهنا ،وهذا يؤيد
ما لوحظ يف مالحظة الفصول.
·أسباب تعليمية :كرشح جزء من املنهج أو تفسري معنى كلمة فصحى ،تعويد

الطالب عىل إنشاء مجلة بالفصحى (كطريقة إنشاء سؤال عن القطعة املرشوحة)،
ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس ذو الرقم  1 4يف امللحق  .3ورغم ذلك فهذه
األسباب كانت أقل األسباب شيوع ًا الستخدام الفصحى بني املعلمني املشاركني يف
مالحظة الفصول يف الدراسة احلالية.
وقد لوحظ أيض ًا ّ
أن بعض املشاركني يف املالحظات ( 6معلمني خالل رشحهم
يف دروس لغتي) استعانوا باحلاسوب لعرض مقطع مرئي أو مسموع حيتوي عىل
قطعة (من قطع الكتاب املقرر) مقروءة بالفصحى ليستمع إليها الطالب .إضافة إىل
ذلك فقد كانت وظيفة (الكتابة) حمصورة يف الفصحى ،فكل املشاركني يف مالحظة
الفصول استخدموا الفصحى عند الكتابة عىل السبورة.
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يرى ثالثة من املعلمني املشاركني يف املقابالت أن رغبة املعلم وحرصه وقناعته
الذاتية من أهم عوامل استخدامه الفصحى يف الفصل .وأضاف األستاذ تركي (معلم
يف الصف ثاين) أنه يستخدم الفصحى لزيادة احلصيلة اللغوية لدى الطالب وذلك
باستخدام الكلامت املرادفة أو املضادة يف رشحه للمفردات املذكورة يف الدرس،
وهذا السبب ُذكر أيض ًا يف االستبانات ( ُينظر اجلدول ذو الرقم  .)6واستخدام املعلم
الفصحى لتطوير لغة الطالب يندرج حتت األسباب التعليمية .وأشار األستاذ سعيد
والتدرب عىل استخدامها .ويرى
أن من عوامل استخدام الفصحى تطوير املعلم نفسه
ّ
األستاذ حممد (معلم يف الصف األول) ّ
أن من عوامل استخدام املعلم الفصحى يف
الفصل ختصصه فيها يف مرحلة البكالوريوس ،وأما غري املتخصصني فيقل استخدامهم
هلا يف دروسهم .يف اجلدول ذي الرقم ( )6ملخص أبرز أسباب ودوافع استخدام
الفصحى من قبل املعلمني واملعلامت يف داخل الفصل كام ظهر من خالل إجابات
املشاركني عىل االستبانات ،ومقابالت املعلمني ،وحتليل مالحظات الفصول.
جدول ( ) عوامل وأسباب استخدام املعلمني الفصحى يف الفصل
العوامل واألسباب
ليعتاد الطالب عىل الفصحى

ألسباب متعلقة بكتاب املقرر
ألمور متعلقة بالدين (كقراءة
القرآن واحلديث)
ألن الفصحى هويتنا

مالحظة ه ه العوامل
عدد من أشار إىل عدد من أشار إىل
واألسباب يف
ذل يف االستبانات ذل يف املقابالت
مالحظات الفصول
168

1

139

9

نعم

136

2

نعم

122

-

-

1

2

-

نعم
-

ألن الفصحى لغة العلم

99

زيادة املخزون اللغوي (كاستخدام
كلامت مرتادفة أو مضادة)

1

1

1

٠

ألهنا لغة القرآن

ألن العربية أفضل اللغات

رغبة املعلم وقناعته وحرصه

-

٠

-

3

-

-
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العوامل واألسباب
تطوير املعلم نفسه

مالحظة ه ه العوامل
عدد من أشار إىل عدد من أشار إىل
واألسباب يف
ذل يف االستبانات ذل يف املقابالت
مالحظات الفصول

ختصص املعلم يف اللغة العربية

٠

٠

1

1

-

-

 .٣-األسباب والعوامل المرتبطة باستخدام المعلمين والمعلمات العامية

تبني أن العامية املستخدمة من قبل
من خالل حتليل بيانات مالحظة الفصولّ ،
املعلمني املشاركني ارتبطت باألسباب التالية:

.1إدارة الفصل ولفت انتباه الطالب والتأكد من التزام الطالب باملطلوب .وهذا
أكثر األسباب شيوع ًا الستخدام العامية من قبل املعلمني يف الدروس املالحظة ،بل
إن كثري ًا من املشاركني يف الدراسة احلالية حرص وظيفة إدارة الفصل يف العامية (أي
أنه مل يستخدم الفصحى هلذا الغرض مطلق ًا) .وهذا السبب متوافق مع السبب الرابع
الذي أشار إليه املشاركون يف االستبانات (كام هو موضح يف اجلدول ذي الرقم .)7
ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس ذو الرقم  1 1يف امللحق .3
 .2إخبار الطالب باملهمة املطلوبة ( ُينظر االقتباس ذو الرقم  1 6يف امللحق .)3
 .3تشجيع الطالب ،كقول« :شطار ،يا سالم عليك ،ما قرصت ،صفقوا له».

 .4التعقيب عىل إجابات الطالب (التغذية الراجعة) ،إما بتأييد الطالب أو
تصحيح املعلومة أو طلب إعادة اإلجابة إلخ ( ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس رقم
 1 8يف امللحق .)3

 .5رشح وتوضيح جزء من الدرس (كأن يرشح املعلم املعنى العام للقطعة أو
أن يرشح طريقة حساب األرقام أو أن يرشح صورة معروضة عىل الطالب أو أن
يعطي مثاالً توضيحي ًا عىل الدرس املرشوح إلخ) ،ويبدو أن هذا السبب متعلق
بالسبب األول والسادس َ
اللذ ْين أشار إليهام املشاركون يف االستبانات ومها «تسهيل
املعلومات عىل الطالب» و«لصعوبة فهم الطالب الفصحى»ُ ( ،ينظر عىل سبيل املثال
االقتباس ذو الرقم  1 2يف امللحق .)3
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 .6طرح أسئلة ،إدارة النقاش ،واختيار الطالب ل جابةُ ( .ينظر عىل سبيل املثال
االقتباس ذو الرقم  1 2يف امللحق )3

 .7رشح معاين كلامت فصيحة ،وقد أشار إىل ذلك أيض ًا املشاركون يف االستبانات
(كام هو موضح يف اجلدول ذي الرقم ُ ،7ينظر االقتباس ذو الرقم  1 2يف امللحق .)3
 .8للتعليقات الساخرة والدّ عابة ( ُينظر عىل سبيل املثال االقتباس ذو الرقم 1 7
يف امللحق .)3

 .9للحديث مع الطالب يف موضوع خارج الدرس ،كاحلديث عن موعد رحلة
بعد املدرسة.
وقد أشار أربعة من املعلمني املشاركني يف املقابالت إىل أهنم حيتاجون استخدام
العامية يف الفصل ،بل ويرى األستاذ (جارس) أن استخدام العامية عند تدريس
طالب الصفوف األولية رضورة .وقد ذكر املعلمون عدة أسباب الستخدام العامية
يف الفصل بعضها يتقاطع مع نتائج االستبانات ومع ما لوحظ من استخدام املعلمني
يف مالحظات الفصول التي نوقشت آنف ًا .وهذه األسباب والعوامل التي ذكرها
املشاركون يف املقابالت متداخلة ويمكن تقسيمها إىل عدة أقسام كام ييل( :أسباب
متعلقة بتسهيل املعلومات وتفهيم الطالب ،أسباب اجتامعية وتواصلية ،أسباب
تنظيمية ،أسباب متعلقة باملعلم).
أبرز األسباب التي ذكرها املعلمون الستخدام العامية كانت تدور حول تسهيل
املعلومات عىل الطالب عند الرشح وتسهيل التواصل معهم .فقد ذكر ( )6من
املعلمني يف املقابالت (من أصل  )1٠أن السبب الرئيس الستخدام العامية هو
ضعف فهم الفصحى من قبل طالب الصفوف األولية ولذلك يستخدم املعلمون
العامية لتفهيم الطالب ،وهذا متوافق مع ما ذكره املشاركون يف االستبانات ( ُينظر
اجلدول ذو الرقم  )7وقد لوحظت بعض األمثلة عىل ذلك أيض ًا من خالل مشاهدة
الفصول ( ُينظر االقتباس ذو الرقم  .)1 9وقد أشار ستة من املعلمني املشاركني يف
املقابالت إىل أهنم يستخدمون العامية لتفسري معاين كلامت فصحى ،وهذا يؤيد ما
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لوحظ يف مالحظات الفصول وما ذكره املشاركون يف االستبانات ( ُينظر اجلدول ذو
الرقم  .)7ويرى األستاذ تركي ّ
أن رشح معاين الكلامت الفصحى بالعامية يؤدي إىل
زيادة فهم الطالب ،ود ّلل عىل ذلك ّ
بأن طالبه يف الصف الثاين بنهاية الدرس وعند
طرح أسئلة الفهم عن القطعة يشاركون مجيع ًا ويتفاعلون معه وجييبون إجابات تدل
عىل فهمهم ،ويرى ّ
أن هذا التفاعل يعود إىل تفسريه معاين الكلامت الفصحى بالعامية.
وبوجه عام ،يرى تسعة من املعلمني يف املقابالت (من أصل  )1٠أهنم يستخدمون
العامية يف بعض مواضع الدرس لتسهيل ولترسيع توصيل املعلومات .توضيح ًا هلذه
النقطة ،يقول األستاذان (جارس وسعيد) ّ
إن استخدام العامية فيه اختصار للوقت
نظر ًا لطول املنهج ولكثرة عدد الطالب يف الفصل (حيث يتجاوز العدد  45طالب ًا
يف الفصل الواحد) .ويرى هذان األستاذان أن استخدام الفصحى يستهلك وقت ًا
وجهد ًا؛ ّ
ألن استخدام الفصحى حيتاج إىل إعامل الذهن وانتقاء الكلامت واحلرص
عىل عدم اللحن ،وقد ال يفهم مجيع الطالب الكالم املنطوق بالفصحى فيسألون عن
معاين الكلامت فيضطر األستاذ إىل إعادة رشحه والتفصيل فيه .ولذلك يريان أن
استخدام العامية أرسع يف توصيل املعلومة وأسهل يف التواصل .ويرى األستاذ حممد
ّ
أن األولوية عنده يف الرشح توصيل املعلومة ولذلك فهو يستخدم العامية لتأدية هذا
الغرض.

وقد ذكر املعلمون املشاركون يف املقابالت بعض األسباب االجتامعية والتواصلية
الستخدام العامية .أمجع املشاركون يف املقابالت ( 1٠معلمني) عىل ّ
أن استخدام

املعلمني العامية يف الفصل من تأثري املجتمع عليهم .يقول األستاذ سعيد إن املجتمع
كله يستخدم العامية وكذلك مجيع الدوائر احلكومية تنترش فيها العامية ما عدا
اخلطابات الرسمية ،فمن الطبعي أن تكون العامية أيض ًا مستخدمة يف الفصول .ويف
هذا السياق يرى اثنان من املعلمني املشاركني يف املقابالت أهنام يستخدمان العامية
يف الفصل العتيادمها عليها يف حياهتام اليومية ،وهذا متوافق مع ما ذكره املشاركون
يف االستبانات ( ُينظر اجلدول ذو الرقم  .)7يقول األستاذ عبد العزيز (وهو معلم
رياضيات يف الصف الثاين) إنه يؤيد استخدام الفصحى فقط داخل الدرس وال
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جيد صعوبة يف استخدامها ولكنه جيد نفسه يتحدث بالعامية خالل الدرس العتياده
عليها .وأشار ثالثة من املعلمني املشاركني يف املقابالت إىل ّ
أن الطالب غالب ًا ال
يتقبلون احلديث بالفصحى يف التواصل معهم خارج املنهج ،بل قد يستغربون ذلك
درس طالب ًا يف إحدى السنوات
أو يسخرون منه .فذكر األستاذ سامل مثاالً عىل ذلك أنّه ّ
(نيجري اجلنسية) وكان ال يتحدث إال الفصحى يف الفصل ،ولكن الطالب واجه
سخرية من زمالئه ،ولذلك فقد تغري ذلك الطالب وأصبح مع مرور الوقت يتحدث
العامية عند تواصله خارج املنهج .ويرى ثالثة من املعلمني املشاركني يف املقابالت
ّ
أن العامية أكثر قرب ًا للطالب وفيها إظهار مودة وهذا من أسباب استخدامهم هلا.
يقول األستاذ عمر (معلم يف الصف األول) إن من أسباب استخدامه العامية إظهار
املودة للطالب وعدم التكلف .ويقول أيض ًا إن إظهار املودة للطالب ليست فقط
عن طريق اللغة املنطوقة فحسب بل أيض ًا عن طريق لغة اجلسد ،فجلوس املعلم
بجانب طالب الصفوف األولية يشعره باملودة والعالقة األبوية .وهو يرى أثر ذلك
يف الطالب فقد الحظ أهنم يصبحون أكثر أدب ًا وتفاع ً
ال عندما جيلس إىل جانبهم.
ويقول األستاذ خليل إنه حياول خالل الرشح تشويق الطالب من خالل ذكر بعض
القصص املضحكة التي تُدخل الطالب إىل أجواء الدرس ولذلك َيستخدم العامية.
ُفرس ما ذكره املشاركون يف االستبانات
وهذه األسباب االجتامعية والتواصلية قد ت ّ
بأن بعض املواقف تستلزم استخدام العامية ( ُينظر اجلدول ذو الرقم .)7
أما األسباب التنظيمية فتتعلق بإدارة الفصل وتنظيم الطالب .أشار أربعة من
املعلمني املشاركني يف املقابالت ّ
أن من أسباب استخدامهم العامية إدارة الفصل
وضبطه وتوجيه الطالب وهذا السبب لوحظ كثري ًا يف مشاهدة الفصول كام أشري
سابق ًا ،ومتوافق أيض ًا مع ما ذكره املشاركون يف االستبانات ( ُينظر اجلدول ذو الرقم
 .)7يقول األستاذ سامل إنه يستخدم العامية إلدارة الفصل وضبط الطالب ألنه غالب ًا
يكون منفع ً
ال فيتكلم عىل سجيته بدون حتضري ولذلك يستخدم العامية .ويقول أستاذ
آخر (عبد العزيز) إنه يستخدم العامية إلدارة الفصل؛ ألن التواصل مع الطالب يف
هذا املوضع خارج املنهج ،وتأدية هذا الغرض بالعامية أسهل وأكثر فاعلية -من
وجهة نظره.-
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وأشار عدد من املشاركني يف املقابالت إىل بعض األمور املتعقلة باملعلم .أشار
أربعة من املشاركني يف املقابالت إىل ّ
أن من أسباب استخدام بعض املعلمني العامية
يف الفصل اخلشية من الوقوع يف اخلطأ ،وهذا متوافق مع ما ذكره املشاركون يف
االستبانات ( ُينظر اجلدول ذو الرقم  .)7وذكر ثالثة من املعلمني املشاركني يف
املقابالت أن ختصص املعلم يف غري اللغة العربية يف مرحلة البكالوريوس جيعله
يستخدم العامية وال يلقي اهتامم ًا كبري ًا الستخدام الفصحى (وهذا أيض ًا ُذكر يف
إجابات املشاركني يف االستباناتُ ،ينظر اجلدول ذو الرقم  .)7ومصداق ًا لذلك،
فقد ذكر األستاذ عبد العزيز (معلم مادة الرياضيات يف الصف الثاين) ّ
أن استخدام
املعلمني غري املتخصصني يف العربية العامي َة يف الفصل ال إشكال فيه ،وأما استخدام
العامية من قبل معلمي اللغة العربية يف حصص لغتي فهو غري مقبول من وجهة
نظره .ويف هذا السياق ،يتساءل األستاذ سعيد (معلم لغتي يف الصف الثالث) فيقول
ملاذا ُيطلب من معلم اللغة العربية استخدام الفصحى وال ُيطلب ذلك من معلمي
التخصصات األخرى؟ بل يقول بوجه عام ملاذا ال يطالب هبا مجيع املوظفني يف مجيع
القطاعات احلكومية؟ ومعنى كالم األستاذ سعيد ّ
أن قضية استخدام الفصحى ليست
مسؤولية معلم اللغة العربية وحده بل هي قضية اجتامعية وثقافية .والذي لوحظ من
مشاهدة الفصول ّ
أن مجيع املعلمني يف مجيع التخصصات استخدموا مزجي ًا من العامية
والفصحى ،وإن كان استخدام الفصحى أكثر نسبي ًا يف مواد (لغتي) و(الدين) وذلك
الستخدام مفردات ومجل كثرية متعلقة بالكتاب املقرر .يف اجلدول التايل (ذي الرقم
ملخص أهم أسباب استخدام العامية يف الفصل من قبل املشاركني يف مالحظات
)7
ُ
الفصول واملقابالت واالستبانات.
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

جدول ( ) أسباب وعوامل استخدام املعلمني واملعلامت العامية يف الفصل
عدد إجابات
املشاركني من
االستبانات

عدد إجابات
املشاركني من
املقابالت

لوح ه ا األمر يف
مالحظات الفصول

 .1لتسهيل املعلومات عىل
الطالب

147

9

نعم

 .2بعض املواقف تستلزم
العامية

14٠

-

-

 .3لرشح معاين كلامت من
الفصحى

111

6

نعم

.4إلدارة الفصل (كتوجيه
الطالب باجللوس واإلنصات)

1٠٠

4

نعم

األسباب

 .5ل حاديث اجلانبية مع
الطالب (كاحلديث عن
اإلجازة)

88

٠

نعم

 .6لصعوبة فهم الطالب
الفصحى

94

6

نعم

 .7ألن املعلم/ة معتاد/ة عىل
العامية

47

2

-

 .8خشي َة الوقوع يف خطأ عند
استخدام الفصحى

38

4

-

 .9ألن املادة التي يدرسها
املعلم أو املعلمة ال عالقة هلا
بالفصحى (كالرياضيات)

35

3

-

 .1٠عدم تقبل بعض الطالب
الفصحى

1

2

-

167
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

عدد إجابات
املشاركني من
االستبانات

عدد إجابات
املشاركني من
املقابالت

لوح ه ا األمر يف
مالحظات الفصول

 .11العامية أكثر قرب ًا للطالب
وفيها إظهار مودة

٠

2

استخدم بعض
املعلمني كلامت عامية
التي تظهر املودة مثل
(يا عيايل)

 .12انتشار العامية يف املجتمع

٠

1٠

األسباب

 . -اللغة المستخدمة في الفصل من قبل الطالب والطالبات

تبني من إجابات ( )177معل ًام ومعلمة عىل االستبانة ( 81 57من إمجايل
ّ
املشاركني) ّ
أن الغالبية العظمى من طالهبم يستخدمون العامية أغلب وقت الدرس
أو نصفه ( ُينظر اجلدول  .)8وتبني من إجابات املشاركني ّ
أن الطالب يستخدمون
مزجي ًا من العامية والفصحى يف الفصل ،ولكن العامية هي الغالبة عىل لغة التواصل
من قبل الطالب والطالبات يف الفصل .وقد أيدت نتائج مالحظات الفصول هذه
النتيجة ،فقد لوحظ من خالل حتليل بيانات مالحظة الفصول ّ
أن الطالب املشاركني
استخدموا ك ً
ال من العامية والفصحى خالل الدروس املالحظة ولكن العامية كانت
هي الغالبة عىل كالمهم املنطوق بوجه عام .وقد صادق عىل ذلك مجيع املعلمني
املشاركني يف املقابالت ( 1٠معلمني) ،فقد ذكروا بأن العامية هي السائدة يف كالم
الطالب خالل الدروس.
جدول ( )٨اللغة املستخدمة يف الفصل من قبل الطالب والطالبات كام أشري إىل ذل يف االستبانات
اللغة
املستخدمة
الفصحى
العامية

كل الوقت

أغلب
الوقت

نصف
الوقت

بع
الوقت

نادر ًا

بال إجابة

19
7٠
79
52
24
) 7 76( ) 3٠ 97( ) 34 96( ) 23 ٠1( ) 9 8٠( ) ٠ 44( 1

28
35
44
1٠٠
33
() 11 43( ) 2 ٠4( 5 ) 16 13( ) 2٠ 28( ) 46 ٠8( ) 15 21
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

ملخص أسباب استخدام الطالب والطالبات
يف اجلدول التايل (ذي الرقم )9
ُ
الفصحى داخل الفصل وفق ما ذكره املشاركون يف االستبانات واملقابالت .وقد
أيدت نتائج املالحظات هذه األسباب ،فقد ظهر أن الطالب استخدموا الفصحى
ألسباب متعلقة بكتاب املقرر (كالقراءة من الكتاب أو تسميع نشيد أو استخدام
مصطلحات مذكورة يف الكتاب) ،أو ألن املعلم يطلب منهم ذلك (كأن يطلب املعلم
من الطالب ترديد مجلة بعد سامعها منه أو من املقطع الذي يعمل من احلاسوب،
ينظر مث ً
ال االقتباس ذو الرقم  ،)1 1أو ألسباب متعلقة بالدين (كقراءة القرآن أو
استخدام مصطلحات دينية كالوضوء والصالةُ ،ينظر عىل سبيل املثال االقتباس ذو
الرقم  .)1 3وقد تبني من املالحظات ّ
أن للمعلم دور ًا كبري ًا يف استخدام الطالب
للفصحى وذلك إما عن طريق الطلب املبارش من الطالب (كأن يطلب منهم قراءة
النص كام ُذكر سابق ًا) ،أو أن يسأل سؤاالً بالفصحى فيشجع الطالب عىل اإلجابة
بالفصحى .إضافة إىل ذلك فقد كانت الفصحى النوع اللغوي املستخدم عند كتابة
الطالب (سواء يف كراساهتم أو عىل السبورة).
جدول ( ) أسباب وعوامل استخدام الطالب الفصحى يف الفصل
األسباب والعوامل
ألسباب متعلقة بكتاب املنهج املقرر (كالقراءة أو
االقتباس منه)

لوح يف
إجابات
إجابات
املشاركني يف املشاركني يف مالحظات
الفصول
االستبانات املقابالت
171

5

نعم

152

4

نعم

تدريب التالميذ عىل استخدام الفصحى

4

٠

نعم

لدراسة الطالب الروضة أو التمهيدي قبل االبتدائية

٠

مشاهدة برامج األطفال بالفصحى

٠

ألن املعلم يطلب منهم ذلك

ألسباب متعلقة بالدين (كقراءة القرآن)
ألسباب متعلقة بالدين

الطالب عىل الفصحى قبل املدرسة
تعويد األهل
َ

128
1
٠

1
1
1

1

1

نعم
نعم
-

-

-
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عرض أبرز أسباب استخدام الطالب والطالبات
ويف اجلدول ذي الرقم (ُ )1٠
العامية يف الفصل وفق إفادة املشاركني يف االستبانات من املعلمني واملعلامت .وقد
أيدت نتائج مالحظة الفصول هذه األسباب ،فقد لوحظ من خالل مالحظة الفصول
أن الطالب يستخدمون العامية للتواصل بينهم ،ولطلب االستئذان من املعلم أو
الشكوى إليه ،ولالستفسار من املعلم عن املهمة املطلوبة أو عن جزء من الدرس،
وللحديث مع املعلم خارج املنهج .إضافة إىل ذلك ،فقد لوحظ كثري ًا من خالل
مالحظة الفصول أن الطالب أيض ًا استخدموا العامية ل جابة عىل أسئلة املعلم،
فقد يسأل املعلم عن معنى كلمة فصيحة أو عن صورة معروضة فيجيب الطالب
ال االقتباس ذو الرقم  .)1 8ويبدو ّ
بالعامية ( ُينظر مث ً
أن من أسباب استخدام
الطالب العامية ل جابة عىل أسئلة املعلم قلة حصيلتهم اللغوية يف الفصحى .وقد
ذكر مجيع املعلمني املشاركني يف املقابالت ( 1٠معلمني) ّ
أن املجتمع من أبرز أسباب
استخدام الطالب العامية يف الفصل  ،وهذا سوف يناقش يف .5 4
جدول (  )١أسباب استخدام الطالب العامية يف الفصل
إجابات املشاركني يف
االستبانات

لوح يف مالحظات
الفصول

للتعبري عن حاجاهتم كاالستئذان

179

نعم

للسؤال عن الدرس

1٠4

األسباب
للتواصل بينهم

187
125

للحديث خارج املنهج مع املعلم

كيال يسخر منهم زمالؤهم عند
استخدام الفصحى

1

نعم
نعم
نعم
ال

 . -راء المعلمين والمعلمات حول اللغة المستخدمة داخل الفصل

أظهرت نتائج االستبانات ّ
أن أكثر من نصف املشاركني من املعلمني واملعلامت
( 135مشارك ًا ،أي ما يمثل  56من إمجايل عدد املشاركني) ذكروا بأهنم يواجهون
صعوبات عند استخدام الفصحى يف الفصل ،بينام َذك ََر  31من املشاركني (75
معل ًام ومعلمة) أهنم ال يواجهون أية صعوبات عند استخدام الفصحى يف الفصل.
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

وأظهرت النتائج أيض ًا ّ
أن أكثر من  7٠من املشاركني يف االستبانات ( 171معل ًام
ومعلمة) يرون ّ
بأن طالب الصفوف األولية يواجهون صعوبات عند استخدام
الفصحى يف الفصل .وقد انقسمت آراء املشاركني يف االستبانات حول وجوب
استخدام املعلمني الفصحى فقط يف داخل الفصل ،فأ ّيد ( 1٠5مشارك ًا ،ما ُيم ّثل
 44من املشاركني) مشارك ًا هذا الرأي ،بينام خالفه ( 99مشارك ًا ،ما ُيم ّثل  41من
املشاركني) .وأما بقية املشاركني فكان رأهيم احلياد حيال هذا األمر .وأما ما خيص
استخدام العامية يف الفصل ،فريى معظم املشاركني ( 168مشارك ًا ،أي ما يمثل 69
من املشاركني) أن استخدام العامية يف الفصل له تأثري سلبي عىل طالب الصفوف
فإن غالبية املشاركني ( 168مشارك ًا) يرون ّ
األولية .ورغم ذلكّ ،
أن العامية هلا فوائد
يف تسهيل عملية التعليم والتواصل ورشح املعلومات لطالب الصفوف األولية
( ُينظر اجلدول .)11
جدول ( )١١نتائ االستبانات حول راء املعلمني عن اللغة املستخدمة يف الفصل

يواجه معلم الصفوف األولية صعوبات
يف استخدام الفصحى داخل الفصل

يواجه طالب الصفوف األولية
صعوبات يف استخدام الفصحى داخل
الفصل

جيب استخدام الفصحى فقط داخل
الفصل من قبل معلم الصفوف األولية

استخدام العامية داخل الفصل له تأثري
سلبي عىل طالب الصفوف األولية فيام
خيص تعلم الفصحى
العامية هلا فوائد يف تسهيل التواصل
ونقل املعلومات لطالب الصفوف
األولية

أوافق
بشدة
4٠

أوافق حمايد
95

31

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة

57

18

56

115

19

38

8

51

54

33

77

22

9٠

35

78

133

36

27

27

33

1٠

12
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وقد تبني من نتائج املقابالت أن مجيع املعلمني املشاركني فيها (وعددهم )1٠
أظهروا التقدير واالحرتام للفصحى ،فقد ذكر ثالثة منهم أهنا لغة القرآن ،وذكر
األستاذ رشيف بأهنا لغة النخبة وأهنا تعطي فخامة ملن يتحدث هبا .وكذلك ذكر
األستاذ عمر أهنا لغتنا األم وال بد من االعتزاز والفخر هبا وتعويد الطالب عىل
ذلك .ومتنّى مخسة من املعلمني أن تكون الفصحى هي اللغة السائدة يف التعليم بني
املعلمني واملعلامت .والذي يظهر من إجابات املعلمني أن قلة استخدام الفصحى يف
الفصل ليس بسبب قناعة املعلمني أو توجهاهتم اللغوية جتاهها ،وإنام بسبب وجود
بعض الصعوبات والعوامل االجتامعية والتواصلية التي جتعلهم يستخدمون العامية
يف أجزاء متفرقة من الدرس .يف اجلدول ذي الرقم ( )12أبرز الصعوبات التي
يواجهها املعلمون واملعلامت عند استخدام الفصحى داخل الفصل ،وفق ما جاء يف
إجابات املشاركني من املعلمني واملعلامت عىل االستبانات واملقابالت.
جدول ( )١٢الصعوبات التي تواجه املعلمني واملعلامت عند استخدام الفصحى يف الفصل
عدد إجابات املشاركني

عدد اإلجابات من املقابالت

الصعوبات

احلاجة إىل العامية يف بعض املواقف

136

2

اعتياد املعلم أو املعلمة عىل العامية

117

انتشار العامية يف املجتمع

169
122

صعوبة فهم الطالب الفصحى

استخدام العامية من قبل معلمني
آخرين

عدم إتقان الفصحى

اإلعالم ووسائل التواصل
واملجالس
أعداد الطالب

عدم اهتامم املجتمع بالفصحى
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

وكام هو واضح من اجلدول ذي الرقم ( ،)12فإن أبرز الصعوبات التي يواجهها
املعلمون واملعلامت عند استخدام الفصحى داخل الفصل انتشار العامية يف
املجتمع .ويف هذا السياق يقول األستاذ سعيد (معلم لغتي يف الصف الثالث) ّ
إن
أبرز مشكلة تواجه املعلم واملعلمة يف استخدام الفصحى عدم اهتامم املجتمع بكافة
طبقاته بالفصحى ،فال ُيلقى هلا بال وال ُهيتم هبا وأصبح هناك عزوف كبري عنها.
ويرضب األستاذ سعيد عىل ذلك مثاالً ّ
بأن الشخص عندما يصل إىل وقت اختيار
التخصص يف املرحلة اجلامعية ّ
فإن تشجيع األهل واملجتمع يف املقام األول يكون
عىل اختيار التخصصات العلمية (كالطب واهلندسة) أو اإلدارية أو حتى ختصص
اللغة اإلنجليزية .وأما ختصص العربية فهو من أقل اخليارات رواج ًا وتشجيع ًا
وقبوالً يف املجتمع ،ولذلك فال خيتار ختصص اللغة العربية غالب ًا إال ضعاف الطالب
ممن مل جيدْ قبوالً يف التخصصات األخرى .وهذا كله يؤثر يف التعليم ويف لغة املعلم
داخل الفصل ،ألن خمرجات اجلامعة يف ختصص اللغة العربية يف السنوات األخرية
أصبحت ضعيفة نظر ًا ألن املــُـدخالت كانت ضعيفة .ويرى األستاذ سعيد ّ
بأن
خرجيي اللغة العربية من املميزين غالب ًا يتجهون إىل إكامل دراساهتم العليا وإىل
التدريس يف اجلامعات ،وأما بقية اخلرجيني ممن ال جييد من العربية إال بعضها أو
أقلها فيتجه إىل التعليم .وهذا من أبرز إشكاليات استخدام الفصحى يف الفصل
وتدريسها .وقد ذكر املشاركون يف االستبانات عدد ًا من الصعوبات التي يواجهها

الطالب والطالبات عند استخدام الفصحى يف الفصل ،أبرزها اعتياد الطالب عىل
العامية يف املجتمع ،عدم أو قلة معرفة الطالب بالفصحى ،احلاجة إىل استخدام
العامية يف الفصل.
 -مناقشة النتائج

إجابة عىل سؤال البحث األول (ما هي لغة التواصل يف الفصل بني معلمي
وطالب الصفوف األولية يف الرياض؟) ،أظهرت النتائج بشكل عام ّ
أن املشاركني
(من معلمي ومعلامت الصفوف األولية وطالهبم) استخدموا مزجي ًا من الفصحى
والعامية للتواصل يف داخل الفصل .وقد ارتبط استخدام نو َعي العربية (الفصحى
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والعامية) بوظائف لغوية خمتلفة .تؤ ّيد نتائج البحث احلايل مفهوم االزدواجية اجلديد
الذي ُذ ِكر فيه ّ
أن النمطني اللغويني يف العربية مرتبطان بوظائف لغوية خمتلفة وغالب ًا
ما جيتمعان يف سياق واحد كام أشار إىل ذلك الربيني ( )2٠11والواصل (.)2٠17
فقد د ّلت نتائج البحث احلا ّيل عىل ّ
أن النمطني اللغويني يف العربية (الفصحى
والعامية) ليسا مرتبطني بالسياق فحسب كام أشار إىل ذلك فريغسون ،ففي سياق
معني (كالتعليم) يتحدث الشخص الفصحى فقط ويف سياق آخر يتحدث العامية
ّ
فقط ،بل اجتمع النمطان يف سياق واحد (وهو سياق التعليم) ألغراض خمتلفة ( ُينظر
 .)5 1وتؤيد نتائج الدراسة احلالية ما أشار إليه الواصل ( )2٠17يف دراسته السابقة
جريت يف مدرستني يف الرياض شملت طالب ومعلمي الصف األول) ،فقد
(التي ُأ
ْ
أظهرت الدراسة ّ
أن استخدام الفصحى يف الفصل غالب ًا مرتبط بوظائف حمددة
توسع الدراسة احلالية النتائج
واستخدام العامية متعلق بوظائف أخرى .وبذلك ّ
عىل نطاق أكرب؛ نظر ًا ألن الدراسة احلالية ُأجريت يف مدارس عشوائية يف الرياض،
وشملت الصفوف األولية (األول والثاين والثالث) وشارك فيها الذكور واإلناث
مجيع ًا.
إجابة عن سؤال البحث الثاين (ما الوظائف اللغوية املرتبطة بالفصحى أو
العامية التي يستخدمها طالب ومعلمو الصفوف األولية املشاركون يف الدراسة؟)،
أظهرت الدراسة احلالية ّ
أن الفصحى كانت مرتبطة بالوظائف الدينية (كقراءة
القرآن واستخدام مصطلحات دينية) ،ووظائف متعلقة بكتاب املقرر (كاالقتباس
من املنهج والقراءة منه واستخدام مصطلحات علمية) ووظائف تعليمية (كرشح
جزء من املنهج بالفصحى أو رشح معنى كلمة بالفصحى أو تعويد الطالب عىل
التحدث بالفصحى) ،والفصحى كانت لغة الكتابة احلرصية وقت احلصة (ينظر
الرسم التوضيحي رقم  .)2وأما العامية فقد كانت مرتبطة بالوظائف التالية:
الوظيفة التفسريية (كرشح معنى كلمة من الفصحى) ،الوظيفة التنظيمية -وهذه
خاصة باملعلمني( -كإدارة الصف ولفت انتباه الطالب) ،الوظيفة االجتامعية
التواصلية (يدخل فيها اجلانب العاطفي وحماولة األستاذ التقرب من الطالب
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

وتواصل الطالب فيام بينهم) ،الوظيفة التعبريية (خاصة بالطالب) ،ويقصد هبا
تعبري الطالب عن أفكارهم لقلة معرفتهم بالفصحى ( ُينظر الرسم التوضيحي .)2
هذه النتيجة تؤكد ما ُأشري إليه يف دراسات سابقة عىل أن التناوب اللغوي يوظفه
املتحدث بشكل عام ألغراض لغوية خمتلفة (قمربز ،1982 ،بنتاهيال،1983 ،
الربيني .)2٠16 ،وتؤيد هذه النتيجة دراسات أخرى متعلقة بلغة التواصل يف
التعليم إذ أشارت إىل ّ
أن الطالب واملعلمني غالب ًا يو ّظفون التناوب اللغوي داخل
الفصل فيستخدمون لغة املنزل واللغة املستهدفة لتأدية أغراض لغوية خمتلفة .فكام
أشري يف ( ،)2 2ذكر فاليامن-ماتسون وبرهنلت (ّ )1999أهنام وجدا أن التناوب
اللغوي است ِ
ُخدم كثري ًا يف الفصل من قبل املعلمني والطالب ،فاستخدم املشاركون
ْ
يف تلك الدراسة السويدية -بوصفها اللغة األم -واللغة املستهدفة (الفرنسية) خالل
الدرس؛ خلدمة أغراض لغوية خمتلفة .وذكر أيض ًا إيلدرج ّ
أن املشاركني يف دراسته
استخدموا التناوب اللغوي لالنتقال بني الرتكية -اللغة األم -وبني اإلنجليزية
(اللغة املستهدفة)؛ لوظائف لغوية خمتلفة .بعض هذه الوظائف يشابه ما أشري إليه
يف الدراسة احلالية ،كالتواصل اجتامعي ًا ،وتأكيد املعلومات ،وترمجة الكلامتّ ،
وأن
استخدام لغة املنزل يؤدي بعض الوظائف العاطفية ( ُينظر.)2،2 :
وظائف
الفصحى
اللغوية

وظائف مرتبطة بالدين

وظائف مرتبطة
بكتابة املقرر

وظائف الكتابة

وظائف تعليمية

رسم توضيحي ( )٢وظائف الفصحى اللغوية املرتبطة باستخدام املشاركني يف الدراسة احلالية
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وظائف
العامية
اللغوية

وظائف تفسريية

وظائف اجتامعية
تواصلية

وظيفة تعبريية
(خاصة بالطالب)

وظيفة تنظيمية
(خاصة باملعلمني)

رسم توضيحي  ٣وظائف العامية اللغوية املرتبطة باستخدام املشاركني يف الدراسة احلالية

ل جابة عن سؤال البحث الثالث (ما مدى تأثري املحيط االجتامعي يف لغة
التواصل بني معلمي وطالب الصفوف األولية داخل الفصل؟) ،يظهر من نتائج
البحث احلايل ّ
أن تأثري املجتمع كبري يف لغة التواصل بني الطالب واملعلمني يف الفصل.
من مظاهر هذا التأثري ّ
أن العامية تُستخدم كثري ًا من قبل الطالب يف الفصل يف الكالم
املنطوق؛ العتيادهم عليها يف حياهتم اليومية يف املجتمع ولنشأهتم عليها ولقلة
معرفتهم بالفصحى .ويستخدم املعلمون أيض ًا العامية لرشح بعض أجزاء الدرس؛
نظر ًا لضعف فهم كثري من الطالب الفصحى -كام أشار إىل ذلك املعلمون املشاركون
يف الدراسة .-ويستخدم املعلمون العامية أيض ًا للتواصل اجتامعي ًا مع الطالب
وللحديث خارج املنهج ،وإلظهار بعض اجلوانب العاطفية ،وللدعابة .وإمجاالً،

يمكن القول ّ
بأن تطبيقات املشاركني اللغوية يف الفصل انعكاس للغة املستخدمة يف
املجتمع بشكل عام .لقد ب ّينت الدراسات السابقة ّ
أن العامية هي السائدة يف املجتمع
العريب وهي التي ينشأ األطفال عليها منذ نعومة أظافرهم يف منازهلم قبل بدء املرحلة
االبتدائية وهي التي يستعملها املعلمون يف التواصل اليومي يف املجتمع ،ولذلك
تستخدم لتفسري الفصحى وتوضيح بعض املعلومات ،ألهنا لغة التواصل املشرتكة
التي يفهمها املعلمون والطالب .وتستخدم العامية كذلك يف املجتمع بني األصدقاء
واألهل واألقارب ولذلك استعملها الطالب للتواصل فيام بينهم ،واستخدمها كثري
من املعلمني املشاركني يف الدراسة عند تواصلهم مع الطالب داخل الفصل؛ إلظهار
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

الود وللتواصل اجتامعي ًا مع الطالب .والدعابة مرتبطة يف املجتمع -بشكل عام-
بالعامية ،ولذلك تستخدم هلذا الغرض داخل الفصل .وكذلك يرى بعض املعلمني
املشاركني ّ
أن العامية أرسع يف توصيل املعلومة ألهنا اللغة التي اعتاد عليها الطالب
يف املجتمع ولذلك يستخدموهنا يف اجلانب التنظيمي اختصار ًا للوقت .بينام نجد يف
املجتمع السعودي -والعريب عموم ًاّ -
أن الفصحى مرتبطة بالدين (كخطب اجلمعة
واألذكار والصلوات وتالوة القرآن) وهي السائدة يف الكتابة (ككتابة املجالت
والصحف ومعظم الروايات األدبية وغري ذلك) وهذه التطبيقات منعكسة أيض ًا يف
لغة املشاركني داخل الفصل ،فقد ارتبطت الفصحى هبذه الوظائف اللغوية.

وقد أظهرت الدراسة احلالية ّ
أن من مظاهر تأثري املجتمع يف لغة املعلم داخل
الفصل ويف تعليم الفصحى بشكل عام عدم اهتامم كثري من أفراد املجتمع هبا.
فاملجتمع يف السنوات األخرية ال ُي ّشجع -يف الغالب -عىل ختصصات اللغة العربية
يف اجلامعة ،ولذا غالب ًا ما تكون ختصصات اللغة العربية أقل التخصصات رواج ًا،
وال يتقدّ م إليها يف الغالب إال من مل جيد قبوالً يف التخصصات األخرى .ولذا ّ
فإن
خمرجات اجلامعة يف ختصص اللغة العربية يف السنوات األخرية أصبحت -بشكل
عام -أقل من املأمول؛ نظر ًا ألن املــُـدخالت كانت ضعيفة .وهذا األمر له دور
كبري يف التعليم ويف لغة املعلم داخل الفصل؛ ّ
ألن املعلم من أهم أركان التعليم،
ومت ّيزه علمي ًا فيام خيص اللغة العربية ،ينعكس عىل لغته داخل الفصل فيستطيع أن
يقدم نموذج ًا جيد ًا للتحدث بالفصحى داخل الفصل ،وله دور كبري يف تطوير لغة
الطالب .بينام ضعف املعلم علمي ًا يؤثر سلبي ًا يف طالبه ويف لغته داخل الفصل.
وعىل سبيل املقارنة ،نجد ّ
أن من أسباب مت ّيز التعليم يف فنلندا -التي تعدّ من أفضل
الدول يف هذا املجال -نظرة املجتمع اإلجيابية التي حيظى هبا املعلمون ،وحرص
مسؤويل التعليم عىل جلب كوادر مميزة ،وإعداد املعلمني جيد ًا قبل تعيينهم (سالباي
 ،2٠11 ،Sahlbergص .)35ذكر سالباي (ّ )2٠11
أن التعليم يف فنلندا يعدّ من
أكثر املهن احرتام ًا من قبل أفراد املجتمع يف الدولة بناء عىل استطالع آراء كثري من
خرجيي الثانوية .وذكر أيضا سالباي ّ
أن احلصول عىل مهنة معلم يف املرحلة االبتدائية
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عني يف هذه املهنة إال صفوة اخلرجيني من اجلامعة بعد عملية
عملية تنافسية كبرية وال ُي ّ
تصفية طويلة ودقيقة .وأضاف سالباي ّ
أن املقابل املادي ليس السبب الرئيس وراء
ُشجع عىل
إقبال الشباب يف فنلندا عىل هذه املهنة ،بل إن من أبرز العوامل التي ت ّ
االلتحاق هبذه املهنة املكانة االجتامعية العالية التي حيظى هبا معلمو املرحلة االبتدائية.
 -الخاتمة

أظهرت نتائج الدراسة احلالية التي أقيمت يف ( )26مدرسة يف أنحاء متفرقة
من الرياض ّ
أن معلمي ومعلامت الصفوف األولية وطالهبم يستخدمون مزجي ًا
من الفصحى والعامية يف تواصلهم داخل الفصل .وقد ب ّينت النتائج ّ
أن استخدام
الفصحى والعامية مرتبط بشكل عام بوظائف لغوية خمتلفة .فالفصحى غالب ًا مرتبطة
بـالدين (كاستخدام مصطلحات دينية) ،أو بكتاب املقرر (كاالقتباس من الكتاب
أو استخدام مصطلحات علمية) ،أو بالكتابة (ككتابة جزء من الدرس عىل السبورة
أو يف كراسات الطالب) ،أو بوظائف تعليمية (كرشح جزء من الدرس) .بينام ترتبط
العامية بوظائف أخرى ،وهي :الوظيفة التفسريية (كتفسري معنى كلمة فصحى)،
الوظيفة التنظيمية (كضبط املعلمني الصف ولفت انتباه الطالب) ،الوظيفة االجتامعية
التواصلية (تواصل الطالب واملعلمني فيام بينهم خارج الدرس) ،الوظيفة التعبريية
(خصوص ًا من قبل الطالب) ،ويقصد هبا تعبري الطالب عن أفكارهم بالعامية؛
لقلة معرفتهم بالفصحى .وهذه النتائج تؤيد الدراسة السابقة التي قام هبا الواصل
( )2٠17يف مدرستني يف الرياض شملت طالب ومعلمي الصف األول من
تعمم الدراسة احلالية النتائج عىل نطاق أوسع؛ نظر ًا ألن الدراسة
الذكور .وبذلك ّ
احلالية أجريت يف مدارس عشوائية يف الرياض ،وشملت الصفوف األولية (األول
والثاين والثالث) وشارك فيها الذكور واإلناث مجيع ًا.

وقد أظهرت الدراسة احلالية ّ
أن تأثري تطبيقات املجتمع يف لغة التواصل داخل
الفصل كبرية .من مظاهر هذا التأثري استخدام كثري من طالب وطالبات الصفوف
األولية العامية كثري ًا يف تواصلهم داخل الفصل؛ العتيادهم عليها يف تواصلهم
اليومي يف املجتمع ولنشأهتم عليها .ويستخدم املعلمون أيض ًا العامية لرشح بعض
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أجزاء الدرس؛ نظر ًا ألن كثري ًا من الطالب جيد صعوبة يف فهم الفصحى -كام أشار
إىل ذلك املشاركون يف الدراسة .-وتُستخدم العامية أيض ًا للتواصل اجتامعي ًا مع
الطالب وللحديث خارج املنهج ،وإلظهار بعض اجلوانب العاطفية ،وللدعابة.
وبشكل عام ،يمكن أن ُيقال ّ
بأن تطبيقات املشاركني داخل الفصل صورة ُمص ّغرة
لتطبيقات املجتمع بشكل عام .فالعامية تُستخدم يف املجتمع للتواصل اجتامعي ًا
وهي لغة التواصل الرئيسة بني أفراد املجتمع والدعابة مرتبطة يف املجتمع -بشكل
عام -بالعامية ،ولذلك يستخدمها املعلمون والطالب للتواصل فيام بينهم اجتامعي ًا
ِ
وللمزح .ونظر ًا ألن العامية هي السائدة يف املجتمع ،صارت هي
وإلظهار الود
اللغة املشرتكة التي يفهمها الطالب واملعلمون ولذلك تستخدم لتفسري الفصحى
وتوضيح بعض املعلومات ويستخدمها املعلمون إلدارة الفصل ألهنم يرون أهنا
أرسع فه ًام وأسهل يف التواصل .بينام ترتبط الفصحى يف املجتمع بالدين ولغة الكتابة
والعلم ،ولذلك نجد ّ
بأن هذه التطبيقات منعكسة يف اللغة املستخدمة داخل الفصل.
أن تطبيقات املشاركني اللغوية يف الفصل ّ
والذي يظهر أيض ًا ّ
تغذي طبيعة االزدواجية
السائدة يف املجتمع وتؤ ّدي إىل استمرارية هذه الظاهرة ( ُينظر الرسم التوضيحي رقم
 .)4ولذا يمكن القول ّ
بأن املجتمع له تأثري يف لغة التعليم وكذلك التعليم يؤثر يف لغة
املجتمع (الواصل ،2٠17 ،ص.)237
االزدواجية اللغوية
سائدة يف املجتمع
العريب

العامية مرتطبة ببعض
الوظائف (كالتواصل غري
الرسمي) بينام الفصحى
مرتبطة بوظائف أخرى

يستخدم الطالب
واملعلمون العامية
والفصحى لوظائف
خمتلفة تعكس تطبيقات
املجتمع

التطبيقات اللغوية يف
املدارس ّ
تغذي ظاهرة
االزدواجية اللغوية يف
املجتمع

رسم توضيحي ( ) ت ثري املجتم يف التعليم وت ثري التعليم يف املجتم

من تأثري املحيط االجتامعي يف لغة املعلم ويف تعليم الفصحى بشكل عام عدم
اهتامم كثري من أفراد املجتمع هبا .فقد أشارت نتائج البحث احلايل إىل ّ
أن املجتمع
السعودي -يف الغالب -ال ُي ّشجع عىل االلتحاق بتخصصات اللغة العربية يف
اجلامعة ،ولذا غالب ًا ما تكون ختصصات اللغة العربية من أقل التخصصات رواج ًا،
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وال يلتحق هبا يف الغالب إال من مل جيد قبوالً يف التخصصات األخرى .ولذلك
أصبحت أغلب خمرجات اجلامعة يف ختصص اللغة العربية يف السنوات األخرية
ضعيفة؛ ألن املــُـدخالت كانت ضعيفة .وهذا األمر له دور كبري يف التعليم ويف لغة
املعلم داخل الفصل؛ ّ
ألن املعلم من أهم أركان التعليم ،ومتيزه علمي ًا فيام خيص اللغة
العربية ،ينعكس عىل لغته داخل الفصل فيمكنه أن يقدم نموذج ًا حيتذي به الطالب
داخل الفصل ،وله دور كبري يف تطوير لغة الطالب .وأما ضعف املعلم علمي ًا فيام
خيص الفصحى ،فسيؤثر سلب ًا يف لغته ويف طالبه .ولذلك ال بد من نرش الوعي
يف املجتمع عن أمهية هذا التخصص ودوره الكبري يف التعليم عن طريق اإلعالم
ووسائل التواصل االجتامعي .وال بدّ أيض ًا من اهتامم اجلامعات بتقوية خمرجاهتا يف
هذا التخصص ومراجعة معايري القبول فال يقبل إال من له رغبة وقدرة عىل التميز
يف هذا املجال .و ُيقرتح عىل وزارة التعليم أن تو ّظف الكوادر املميزة علمي ًا يف هذا
املجال للتدريس يف الصفوف األولية ،وحت ّفزهم مادي ًا ،وأن تستفيد من جتارب الدول
املتميزة يف التعليم االبتدائي كفنلندا.

إن الدراسة احلالية تقدم إضافة للسانيات العربية نظر ًا لندرة الدراسات
التطبيقية التي ناقشت لغة التواصل داخل الفصل ومدى تأثري املحيط اللغوي يف
جمتمعنا الذي تسود فيه االزدواجية اللغوية يف اللغة املستعملة يف التعليم .البحث
احلايل حاول تسليط الضوء عىل لغة التواصل املستعملة يف الصفوف األولية ،ونظر ًا
لقلة الدراسات التطبيقية املتعلقة بلغة التعليم يف اململكة العربية السعودية ،فإن من
املوضوعات املقرتحة عىل الباحثني إجراء دراسات تطبيقية تتعلق بلغة التواصل
داخل الفصل يف مراحل التعليم األخرى كاملرحلة املتوسطة والثانوية واجلامعية
ومعرفة ما إذا كانت الوظائف اللغوية املستخدمة يف الفصل تتوافق أو ختتلف مع
الدراسة احلالية والدراسات السابقة.
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الهوامش والتعليقات:

(ُ )1يقصد بالصفوف األولية يف هذه الدراسة :الصف األول والثاين والثالث
االبتدائي.

( )2يستخدم مصطلح (الفصل) يف البحث احلايل ل شارة إىل قاعة التعلم داخل
سمى يف بعض الدراسات األخرى بحجرة التعلم.
املدرسة أو ما ُي ّ

( )3تسمى املادة اخلاصة باللغة العربية يف الصفوف األولية يف التعليم السعودي
بامدة (لغتي).
( )4لالطالع عىل أسئلة املقابلةُ ،يرجى النظر إىل امللحق رقم (.)1

( )5استخدم الباحث يف هذا البحث أسامء مستعارة ل شارة إىل املشاركني؛
حفاظ ًا عىل خصوصيتهم ،وهذا متوافق مع أخالقيات البحث العلمي املتبعة يف
الدراسات التطبيقية.
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أس لة املقابلة الرئيسة

ملحق ()١

·متهيد وأسئلة عامة:
 اخلربة التدريسية -التخصص

·لغة املعلم داخل الفصل:

 أي نوعي العربية (العامية أو الفصحى) التي تستخدمها -غالب ًا -داخلالفصل؟ وملاذا؟
 أي نوعي العربية (العامية أو الفصحى) التي يستخدمها املعلمون داخلالفصل من خالل خربتك؟ وملاذا؟
 -هل تواجه صعوبات يف استخدام الفصحى؟

 -ما هي العوامل التي تساعد عىل استخدام املعلم الفصحى داخل الفصل؟

 هل مستوى املعلم العلمي يف الفصحى له دور يف استخدامه هذا النوعاللغوي يف الفصل؟
 -هل حتتاج إىل استخدام العامية يف الفصل؟

 هل استخدام العامية له فوائد تعليمية ويف التواصل مع طالب الصفوفاألولية أو أنه ضار؟

·لغة الطالب:

 أي نوعي العربية (العامية أو الفصحى) التي غالبا يستخدمها الطالبداخل الفصل؟ وملاذا؟
 ما الصعوبات التي يواجهها الطالب عند استخدام الفصحى يف الفصل؟ -ما العوامل التي تساعد عىل استخدام الطالب الفصحى داخل الفصل؟

·تأثري املجتمع

 -يف رأيك ما مدى تأثري املجتمع يف لغة الطالب واملعلم داخل الفصل؟
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أمثلة من مالحظات الفصول
اقتبا

ملحق ()٣

 ١ ١من مالحظة الفصول ،األستاذ حسني ،مادة لغتي ،الصف الثاين

املعلم:

«اجلَ َمل والسيارة»

املعلم:

جت سيارة ذات يوم»
«خر ْ
َ

املعلم:

مع بعض نقرا ..ال تنشغل يف يش ..اجلس مكانك يا سمري« ..تتجول
يف طريق بري»

طالب« :اجلمل والسيارة»

طالب« :خرجت سيارة ذات يوم»

بري»
طالب« :تتجول يف طريق ّ

معاين الرموز يف االقتباسات :العبارات التي حتتها خط منطوقة بالفصحى ،والتي
ال يوجد حتتها خط بالعامية ،وعالمة االقتباس «» للداللة عىل ّ
أن العبارات املنطوقة
مقتبسة من الكتاب ..وعالمة النقطتني  ..تدل عىل صمت املتحدث ملدة ثانيتني أو
أقل ،وعالمة االستفهام (؟) تدل عىل السؤال ... ،تدل عىل حذف يف الكالم)..( ،
تدل عىل كالم غري واضح ،العبارات التي بني تصف بعض األفعال الواقعة يف
الدرس (وهذا ينطبق عىل مجيع االقتباسات املذكورة يف هذا امللحق).
االقتباس رقم ( )1 1مأخوذ من درس مادة لغتي يف الصف الثاين ،وكان فيه
األستاذ حسني يقرأ جزء ًا من قطعة الدرس والطالب ير ّددون خلفهُ .يلحظ يف
هذا االقتباس استخدام املعلم والطالب الفصحى للقراءة من الدرس (يف السطر
األول والثالث) ،واستخدم املعلم العامية لتوجيه الطالب وإدارة الفصل (يف السطر
اخلامس).
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

اقتبا

معلم:
طالب:
معلم:
خالد:
معلم:
يزيد:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:

 ١ ٢من مالحظة الفصول ،األستاذ خليل ،مادة لغتي ،الصف األول
اجلوالني«
«الباعة ّ
«اجلوالني»
ّ
وش معنى «اجلوالني»؟ يا خالد
«جوالني»
...
يزيد وش معنى «اجلوالني»؟ «الباعة اجلوالني»
...
وش قلنا هم السوبرماركت ..زي بنده زي البقاالت اليل يف الشارع
ال
ّ
وشم أجل؟
()..
أيوه اليل يطلعون األكل برا عىل عربيات خشب ..أو عىل أي يش
ملوث»
ويدفونه ..يصري «طعام» إيش« ..طعام ّ
ملوث
ّ

االقتباس رقم ( )1 2مأخوذ من درس لغتي يف الصف األول .يف هذا املقطع من
اجلوالني» الذي ورد يف قطعة القراءة.
الدرس كان األستاذ خليل يرشح معنى «الباعة ّ
ُيلحظ ّ
أن األستاذ خليل استخدم الفصحى القتباس كلامت من قطعة القراءة (السطر
األول والثالث والسادس والثالث عرش) ،والعامية إلدارة األسئلة واختيار الطالب
ل جابة ورشح معنى الكلامت (كالسطر الثالث والثاين عرش).
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اقتبا  ١ ٣من مالحظة الفصول ،األستاذ جارس ،مادة لغتي ،الصف الثالث،
احلصة األوىل
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:
معلم:
طالب:

يلله أصبحنا وأصبح امللك
أصبحنا وأصبح امللك
وال إله إال ا
وال إله إال ا
اللهم
اللهم
نسألك
نسألك
خري هذا اليوم
خري هذا اليوم
وخري ما بعده
وخري ما بعده

االقتباس رقم ( )1 3كان يف بداية احلصة األوىل من مادة لغتي يف الصف الثالث.
وقد بدأ األستاذ احلصة بقراءة أذكار الصباح وطلب من الطالب ترديدها خلفه.
ُيلحظ أن الفصحى هنا ارتبطت بوظيفة دينية وهي قراءة أذكار الصباح.
اقتبا

معلم:

 ١من مالحظة الفصول ،األستاذ تركي ،مادة لغتي ،الصف الثاين

«قدويت يف الصدق» ..يعني أقتدي به ..أقلدُ ه يف الصدق ..وأقول دائ ًام
الصدق

يف االقتباس رقم ( )1 4كان األستاذ تركي يرشح جزء ًا من درس مادة لغتي يف
الصف الثاين .ويلحظ يف هذا االقتباس ّ
أن األستاذ كان يرشح معنى مجلة «قدويت يف
الصدق» مستخدم ًا الفصحى.
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العدد 1٠

تأثير المحيط االجتماعي في لغة التواصل داخل فصول الصفوف األولية -دراسة تطبيقية-

اقتبا

 ١من مالحظة الفصول ،األستاذ سامل ،مادة لغتي ،الصف الثاين

عجيبْ ..
ْ
رائع
اإلعجاب
ينال
األستاذ سامل:
ويكون ْ
ْ
ْ

االقتباس رقم ( )1 5من أمثلة استخدام بعض املعلمني املشاركني الفصحى لرشح
جزء من الدرس .يف هذا االقتباس كان األستاذ (سامل) يرشح معنى كلمة (عجيب)
بالفصحى .ويلحظ يف هذا االقتباس ّ
أن املعلم كان يسكّن أواخر الكلامت.
اقتبا

 ١من مالحظة الفصول ،األستاذ سعيد ،مادة لغتي ،الصف الثالث

األستاذ سعيد :يلله يا شباب افتحوا يل صفحة مية وثالثطعش ..مية وثالثطعش
أستاذ
طالب:
األستاذ سعيد :أيوه هذي»..أبو الكيمياء ..جابر بن حيان» ..نبغى نعيد قراءهتا
عشان نط ّلع املفردات
واملعاين واملضادات

االقتباس رقم ( )1 6مأخوذ من مادة لغتي يف الصف الثالث .ويلحظ يف هذا
االقتباس ّ
أن األستاذ سعيد استخدم العامية إلخبار الطالب باملطلوب وفتح الصفحة
اخلاصة بالدرس (السطر األول) ،بينام استخدم الفصحى ألسباب متعلقة بكتاب
املقرر كقراءة عنوان الدرس «أبو الكيمياء جابر بن حيان» ،والستخدام مصلحات
علمية أو لغوية ،كقوله «املفردات ،املعاين ،املضادات» (السطر الثالث والرابع).
اقتبا
أستاذ خليل:
طالب:
أستاذ خليل:
طالب:
أستاذ خليل:

 ١من مالحظة الفصول ،األستاذ خليل ،مادة لغتي ،الصف األول
الفسحة إن شا ا بعد املغرب
تطول
يو أستاذ بعد املغرب ّ
هاه
بعد املغرب يطول
يطول بعد ال ..يضحك املعلم  ..نخليه بعد العرص عىل شانك

االقتباس رقم ( )1 7مأخوذ من مادة لغتي يف الصف األول .يف هذا االقتباس مثال
عىل استخدام املعلم العامية ملداعبة الطالب.
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اقتبا رقم  ١ ٨من مالحظة الفصول ،األستاذ حسني ،مادة لغتي ،الصف الثاين
أستاذ حسني:

ْ
ملاذا ْ
اجلمل حزي ْن ..فيه سبب ..ما هو السبب؟
كان

أستاذ حسني:

ال مهوب هذا اإلجابة اليل يف القصة

طالب:

عشان لونه حلو ..وعنده ألوان

يف االقتباس رقم ( )1 8استخدم املعلم الفصحى للسؤال عن الدرس ،ويلحظ أنه
كان يسكن أواخر الكلامت .واستخدام العامية أيض ًا للتعقيب عىل إجابة الطالب
( ُينظر السطر الثالث).
اقتبا

املعلم:

طالب:

١من مالحظة الفصول ،األستاذ تركي ،مادة لغتي ،الصف الثاين
«خالد» ..ملاذا مل نضع ألف ًا؟
ألن..

طالب آخر:

ألن وش اسمه

طالب:

اسم اسم

طالب:

ألنه تنوين ضم

املعلم:

املعلم:

هاه؟

«خالد» ليش ما حطيت ألف؟

يف االقتباس رقم ( )1 9كان أستاذ املادة يرشح للطالب الفرق بني تنوين الضم
والفتح واجلرّ ،
وأن الكلمة إذا كانت منتهية بتنوين فتح فيوضع بعدها ألف (إال يف
الطالب -بالفصحى -عن سبب عدم
املعلم
بعض احلاالت) .يف السطر األول سأل
َ
ُ
وضع ألف يف كلمة «خالد» الواردة لدهيم يف القطعة .ظهر الرتدد يف إجابات بعض
الطالب (السطر الثاين والثالث) وأجاب أحد الطالب إجابة ال عالقة هلا بالسؤال
(السطر اخلامس) .أعاد املعلم السؤال بالعامية (السطر السادس) فأجاب الطالب
إجابة صحيحة (السطر السابع) .وهذا املثال يؤيد ما ذكره بعض املعلمني من ضعف
فهم طالب الصفوف األولية الفصحى ،ولذلك يستخدمون العامية إلفهام الطالب
بعض أجزاء الدرس.
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة
( )

د .محمود بكر محمد* .

الملخص:
ّ

يتناول هذا البحث استعامل أسلوب «كاد» يف لغة الصحافة املرصية ،ويسعى إىل
رصد األنامط الرتكيبية الشائعة وغري الشائعة ،ومدى توافقها أو خمالفتها لالستعامل
اللغوي الفصيح ،ودراسة أشكال التالزم الرتكيبي يف أسلوب كاد .واعتمد البحث
يف مجع مادته عىل املدونة اللغوية العربية ،واشتمل عىل مقدمة تتناول واقع اللغة
املستعملة يف الكتابة الصحافية ،والتعريف باملدونة ،ثم تلتها ثامنية مباحث ،هي
كاآليت :خرب كاد يف رأي النحاة واالستعامل املعارص؛ تقدم خرب «كاد» عىل اسمها؛
دخول أن عىل خرب كاد؛ كاد بني النفي واإلثبات؛ التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية /
ما كاد  ...حتى ..؛ دخول النفي عىل خرب كاد؛ حذف خرب كاد؛ حاالت مرفوضة.
وينتهي البحث إىل أهم النتائج التي أفضت إليها هذه املباحث.
الكلامت املفتاحية :الرتاكيب  -أسلوب كاد  -أفعال املقاربة  -لغة الصحافة -
الفصحى املعارصة  -املدونة اللغوية.

* أستاذ مساعد بمعهد اللغويات العربية .جامعة امللك سعود؛ أستاذ مساعد بكلية دار العلوم ،جامعة الفيوم.
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The auxiliary “ka:da” in modern journalistic Arabic
Abstract:
This paper looks into the use of the auxiliary “ka:da” in Egyptian
journalistic language and examines its various common and noncommon syntactic patterns and whether it agrees or disagrees
with the use of Modern Standard Arabic. The data, which was selected from the Arabic Linguistic Corpus, was analyzed from the
following aspects: the complement of “ka:da” according to the
views of the Arab Grammarians and modern use: the positioning
of the complement of “ka:da” ahead of its subject; the inclusion of
“’an” with the complement of “ka:da”; the use of “ka:da” in negative and non-negative sentences; the use of negated “ka:da” in
the formulae: “ma ka:da .. hatta: …”; the interference of negation
with the complement of “kada”; The deletion of the complement
of “ka:da”; Unacceptable uses of “ka:da”.
Keywords: Syntactic structures – Style of “ka:da” – almuqarabah verbs – Language of journalism – Modern Standard Arabic –
The linguistic corpus.

: مقدمة-١
. اللغة العربية والصحافة المعاصرة.1-1

لقد شهدت أساليب الكتابة والتعبري يف الصحافة العربية تطورا كبريا ومتصال
 اتسم أسلوب، ففي النصف األول من القرن العرشين.منذ ما يزيد عىل قرن ونصف
 بحيث تبدو اآلن قراءة أي نص من،الكتابة الصحافية بلغة العرص بام فيها من صعوبة
 ومع األيام أصبح أسلوب الكتابة يف الصحافة.نصوص تلك الفرتة أمرا غري سهل
، وأكثر التصاقا بروح العرص مما كان عليه يف املايض،العربية أكثر سهولة وسالسة
فالعرص احلارض الذي يوصف بأنه عرص الرسعة انعكست سامته عىل صحافته شكال
ّ ومضمونا؛ لذا
فإن املتأمل يف لغة الصحافة املكتوبة ليتف ّطن إىل أهنا حتمل كثريا من
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

مظاهر التغيري التي ختتلف فيها عن عربية القرآن الكريم والرتاث العريب ،وال غرابة
يف ذلك ألن اللغة ظاهرة اجتامعية تتطور بتطور احلياة ،ومن ثم فقد كان يف حكم
املحال أن تستخدم فصحى الرتاث يف صوغ الرسالة اإلعالمية املعارصة .لذا أمجع
الكثري من العلامء واللغويني املحدثني عىل أن لغة الصحافة املكتوبة هي الفصحى
املعارصة وهي العربية التي ورثت من الفصحى الرتاثية نظامها اللغوي نحوا ورصفا
وإعرابا لكنها جتاوزهتا وزادت عليها يف معجمها اللغوي ،ويف نظامها الصويت،
1
وبنيتها الرتكيبية وحقوهلا الداللية.
واللغة العربية ليست مفككة وأوصاهلا غري منقطعة ،فلغة العرص اجلاهيل هي
ذاهتا يف العرص اإلسالمي ،ومل تتغري يف العرص الراهن ،لكنها تلبست بثوب عرصها
2
بمستجداته ،يف األلفاظ ،واألساليب ،وباتت تساير تغرياته وحتوالته.
وتطور الصحافة ولغتها إنام نتج بدوره عن تطور وحتول لدى القارئ العريب،
فبعد أن كانت طبقة القراء حمصورة تقريبا يف املوظفني ،أصبح القراء يف عرصنا هذا
طبقات متباينة ينبغي إرضاؤها .وقد كان إلرضاء القارئ وكسبه زبونا أثره امللموس
عىل الصحيفة ،إذ أدخلت عليها تعديالت كثرية سواء فيام خيص عدد الصفحات
ومضامينها  -بحيث أصبحت هناك صفحة ل داب ،وأخرى للعلوم وثالثة للفنون
ورابعة للمرأة وخامسة للشباب باإلضافة إىل صفحات األخبار واإلشهار  -أو فيام
خيص لغتها ،بحيث أصبح عىل املحرر أن جيعل نصب عينيه مستوى املعرفة لدى
3
القارئ املفرتض للصحيفة.
ولقد كان للصحافة دور كبري فيام أصاب اللغة العربية من تغيري ،وال نبالغ إن قلنا
إن العربية املعارصة مدينة للغة الصحافة بام تتمتع به اآلن من مرونة ويرس ،فأسلوب
الصحافة يف التعبري هو األسلوب الذي جيتمع الناس عىل فهمه وعىل حماكاته حني
يتكلمون أو يكتبون ،وقد وجد هذا األسلوب طريقه إىل العامل العريب بأرسه ،فأصبح
4
هو األسلوب الذي جيتمع العرب عىل فهمه وحماكاته.
وحيكم الصحافة اليوم زمن الرسعة ،فهي حتتاج بالرضورة إىل لغة متطورة
مطواعة تعيش عرصها بكل حتوالته وتقلباته الرسيعة وتتجاوب معه يف اقتضاب
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دون إطناب وبجمل صائبة ونافذة ،واللغة عىل العموم إن مل تعش عرصها وتتطور
معه فإن مصريها اجلمود ،فهناك لغة العرص اجلاهيل ،وهناك لغة العرص العبايس ،وال
يمكن أن توجد لغة تنسحب عىل كل العصور .فكل عرص البد أن خيلخل اللغة دون
5
أن ينسف نظامها ،خلخلة حتررها من التصلب واجلمود الركود.
ثم إن االستعامل اللغوي املتداول يف وسائل اإلعالم ،سجل خروجا عن املألوف
اللغوي الذي تفرضه قواعد اللغة العربية حتديدا وهو ما أدى إىل حالة من التساهل
يف استعامل اللغة العربية الفصحى ،وقد نتج عنه ما يعرف بــ»اللغة الوسطى» أو
6
اللغة الثالثة أو الفصحى املعارصة.
ومل تكتف الصحافة باللغة بوصفها أداة اتصال «بل أمعنت فيها تغيريا وتبديال
لكي تتوافق أكثر فأكثر مع طبيعتها وأهدافها .فالصحافة مل ختلق جمرد أسلوب يف
الكتابة أو القول ،إهنا تكاد تكيف اللغة بام يتالءم مع تقنيات االتصال اخلاصة هبا.
وحتت شعار الوضوح دفنت وإىل األبد مئات بل آالف العبارات واملفردات بحجة
غرابة لفظها أو ندرة استخدامها ال يف قاموس األدب والثقافة بل يف قاموس «القارئ
العادي».
ومن الطبيعي إزاء هذا الواقع أن يرتاجع اهتامم رجال الصحافة بقواعد اللغة
الكالسيكية ،وأن تزدهر األخطاء اللغوية عىل أعمدة الصحف أو يف نرشات األخبار
اإلذاعية والتلفزيونية دون أن تثري غضب أحد سوى بعض اللغويني واألدباء ومن
دون نتيجة أو صدى.
وما يزيد من حدة املشكلة أن األسلوب الصحفي بات أسري قواعد حمددة وضعها
أخصائيو اإلعالم .وهو أسلوب يقف عىل حافة الطالق بني الكتابة والصناعة ،فأخبار
وكاالت األنباء ،خصوصا العاملية منها ،موحدة األسلوب والعبارات ،مسطحة إىل
درجة ختفي خلفها أي آثار لكاتبها ،بل تبدو وكأهنا من صنع رجل واحد .وحتت
شعار املوضوعية والرسعة واالقتصاد يف نفقات اإلرسال ،عادت وكاالت األنباء
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العاملية باللغة التي هي الدرجة الصفر من الكتابة ،أي إىل جمرد رموز حتمل معنى.
ويتساءل البعض ،إزاء هذا التطور ،هل نحن أمام مسألة «أسلوب صحفي» يف
الكتابة أم إننا أمام مرحلة مهمة يف جمرى تطور اللغة العربية ،وبعبارة أخرى ،هل
نحن نشهد بدايات والدة «لغة» جديدة تنمو ببطء ولكن بثبات يف رحم وسائل
7
اإلعالم احلديثة؟
 .2-1المدونة اللغوية العربية.

تعتمد هذه الدراسة عىل «املدونة العربية» التي أصدرهتا مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية  ،8وذلك حلرص كافة اجلمل التي استعمل فيها فعل املقاربة (كاد)
بشتى صوره الترصيفية ،من خالل جمموعة من املحددات للعينة ،هي كالتايل:
(الوعاء :الصحف  -املجال :مجيع املجاالت وتشمل األخبار واملقاالت؛ املوضوع:
مجيع املوضوعات :اجتامعية ،رياضية ،اقتصادية ،ثقافية ،سياسية ،علمية ،تقنية،
دينية؛ الرأي :االفتتاحيات؛ البلد :مرص؛ الفرتة الزمنية :من  2٠1٠إىل ).2٠18
وقد أتاح ذلك احلصول عىل عينة كبرية ومتنوعة ،بلغ حجمها  23٠٠مجلة ،هيأت
الوصول إىل نسب إحصائية دقيقة.
وتعد هذه املدونة أكرب مدونة مفتوحة للغة العربية ،وأكثرها تنوعا من حيث
النصوص واملصادر ،وهي حتوي سبعامئة مليون كلمة مما ُد ّون بالعربية ابتداء من
العرص اجلاهيل وحتى العرص احلديث ،ومن خمتلف املناطق والبلدان مع مراعاة
طبيعة وحجم النشاط الفكري لكل فرتة ،وتنوع أوعية النرش فيها (خمطوطات،
صحف ،كتب ،جمالت ،دوريات علمية ،)... ،والسائد من املجاالت العلمية
والفكرية املختلفة (املعتقدات ،علوم العربية ،العلوم الطبيعية ،األدب.)... ،
وللمدونة موقع عىل اإلنرتنت يتيح للباحثني جمموعة من أدوات البحث والتحليل
اللغوي واإلحصائي مما يعزز االستفادة من موادها.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املدونة اللغوية ليست مكتبة إلكرتونية الستعراض
النصوص وقراءهتا ،وليست هي اللغة كلها بل هي نموذج ممثل للغة ،إذا ُأحسن
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تصميمها ،مع اختالف بني داريس املدونات اللغوية حول ما إذا كان بإمكاهنا أن
متثل اللغة ،وبالتايل يمكن من خالهلا إصدار األحكام أو بناء نامذج حاسوبية للغة؛
فاملدونات يف رأي البعض ال متثل اللغة بل متثل نفسها فقط وإن أي أحكام أو نامذج
تبنى إنام هي صحيحة بالنسبة إىل املدونة .لكن ما هيم يف دراسة اللغة أو حتى يف بناء
نامذج حاسوبية هلا ،هو تلك األنامط املتكررة عىل املستوى اللفظي أو النحوي أو
الرصيف أو حتى الداليل ،فهذه األنامط يمكن أن توجد وأن تتضح صورها يف عينة
من اللغة متثلها املدونة اللغوية ،وتزداد فرص ظهورها والقطعي ُة بحجية االستدالل
هبا كلام زاد عدد كلامت املدونة وتنوعت أوعيتها وموضوعاهتا .وهذا هو شأن العلوم
التطبيقية التي تكتسب نتائج أبحاثها أمهيتها من حجم عينات الدراسة وتنوعها
واألنامط التي تظهر فيها.
وتشتمل املدونة العربية عىل عرشة أوعية للنرش ،وهي :املخطوطات املحققة،
والصحف ،واملجالت ،والكتب ،والرسائل اجلامعية ،والدوريات املحكمة،
واإلصدارات الرسمية ،ووكاالت األنباء ،واإلنرتنت واملناهج الدراسية .ويندرج
حتت كل جمال من املجاالت املخصصة ل وعية عدة مواضيع تفصل املجال وتوضح
تنوعاته األدق وتظهر الثراء والتنوع يف كل جمال ووعاء .ففي وعاء الصحف وحتت
جمال األخبار هناك عدة مواضيع ،كاألخبار االجتامعية ،واألخبار السياسية،
واألخبار الرياضية ،واألخبار االقتصادية ،وغريها .ويعطي هذا البعد تنوعا وثراء
وختصصا أكثر لنصوص املدونة مما جيعل الفائدة أكرب للدارس وما يناسبه لالختيار
والدراسة واملقارنة.
وتوفر املدونة للمستخدم عدة أدوات ،مثل :أداة البحث عن الكلمة باستخدام
جمموعة من املحددات ،مع إعطاء معلومات عن النص الذي ظهرت فيه الكلمة،
وأداة تكرار الكلمة التي توضح توزيع الكلمة عىل األوعية أو الفرتات الزمنية،
وأداة التوافق ،التي تستخدم لتتبع معاين الكلمة من خالل السياق الذي تظهر فيه،
وأداة النص الستعراض املعلومات األساسية لنصوص املدونة واستعراض تكرار
كلامت كل نص عىل حدة ،وأداة اإلحصاء وتستخدم لتوضيح توزيع حمتوى املدونة
إحصائ ًيا عىل األوعية والفرتات الزمنية واملناطق اجلغرافية ،وأداة الكلامت األكثر
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تكرارا يف املدونة.
تكرارا الستعراض الكلامت األكثر
ً
ً
 -٢أسلوب «كاد» في لغة الصحافة بين تطور النمط والخرو علي .
 .1-2خبر كاد بين رأي النحاة واالستعمال المعاصر.

يف هذا املبحث مسألتان إحدامها نوع الرتكيب الذي يأيت خربا لـ «كاد» ،واألخرى
اشتامل خرب كاد عىل ضمري يعود عىل اسمها ،فخرب «كاد»  -يف االستعامل الفصيح
 ال بد أن يكون مجلة مضارعية نحو :كاد زيد يقوم ،ومن النادر املسموع أن يكوناخلرب مفردا .أما غريه وهو« :اجلملة املاضوية ،أو االسمية أو شبه اجلملة  -فلم يسمع
عن العرب .وهذا يقع يف باب امتناعهم من الكالم بام جيوز يف القياس  ...فاستغنت
ً 9
بـ «كاد زيد يقوم» عن قوهلم :كاد زيد قائ ًام أو قياما.
ونطرا إىل أن «كاد» وضعت ملقاربة الفعل ودنو وقوعه ،وجب أن يكون خربها
فعال مضارعا؛ وذلك أن الفعل املضارع فيه داللة عىل احلال ،أو ما يقاربه ،وعلل
سيبويه عدم جميء خرب كاد وأخواهتا اسام ووجوب جميئه فعال مضارعا ،بأن معنى
هذه األفعال معنى ما تدخله (أن) والفعل ،مثل :قارب أن يفعل ،ودنا أن يفعل،
فقال« :وكأهنم إنام منعهم أن يستعملوا يف كدت وعسيت األسامء أن معناها ومعنى
1٠
غريها معنى ما تدخله ْ
(أن) نحو :خليق أن يقول ذاك ،وقارب أن ال يفعل»...
ويرى النحاة أن جميء خرب كاد مفردا ،مما ال يصح حماكاته ،بل جيب الوقوف فيه
عند املسموع .11ومل يرد من هذا املسموع يف كتب النحو غري شاهد واحد ،هو قول
رشا:
تأبط ً
فأبت إىل « َف ْه ٍم» وما كدت آيبا

وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

وسعى النحاة واللغويون إىل ختريج هذا الشاهد عىل أحد الوجوه التالية:
 أنه مما حذف فيه «كان» ألن يف ذلك إبقاء هلا عىل االستعامل األصيل ،والتقدير:وما كدت أكون آيبا.
 تقدير الفعل املضارع مكان اسم الفاعل «آيبا» يف تأويل معنى خرب كاد «أال12
ترى أن معناه :فأبت وما كدت أؤوب»
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 أنه من الرضورة الشعرية.13 جميء خرب كاد مفردا «تنبيه عىل األصل ،لئال جيهل» 14وتوضيح ذلك أن «كاد»وسائر أفعال املقاربة مثل «كان» وأخواهتا يف الدخول عىل اجلملة االسمية ،فاألصل
أن يكون خربها كخرب «كان» يف وقوعه مفر ًدا ومجلة وشبه مجلة ،فرتك هذا األصل
يف «كاد» وأخواهتا والتزم جميء اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع ،للسبب الذي ذكرنا
آنف ًا ،وحتى ال ينسى األصل جيء باخلرب اس ًام مفرد ًا شذوذ ًا يف مواضع قليلة ليدل
عىل األصل املرتوك.15
وعىل الرغم من موافقة االستعامل املعارص يف لغة الصحافة للشائع املطرد يف
هذا الباب؛ فجاء خرب «كاد» مجلة فعلية فعلها مضارع يف الغالبية العظمى من عينة
البحث-إال أن ثمة حاالت جاء فيها اخلرب مفردا وهو  -يف أكثرها -اسم مشتق
(ج ،)1:1٠أو مضاف ملشتق (ج ،)11،12وجاء يف حالة واحدة غري مشتق (ج،)13
كام ورد يف حالة أخرى شبه مجلة مقدم عىل اسم كاد كام يف (ج.)14
 .1اجلامعة التي نتحدث عنها هي اجلامعة املرصية للتعلم اإللكرتوين .املسمى
كبري ،لكنه يكاد جمهوال للغالبية من الناس.
 .2نقص حصة مياه الري الواردة لرتعة اإلبراهيمية ،والتي تكاد معدومة يف
النهايات.
 .3مظاهر اإلصابة تكاد واضحة.
 .4إن مفردات املؤامرة  ..أصبحت تكاد واضحة وضوح الشمس.
 .5املهمة تكاد مستحيلة.
 .6مما جعل مهمة الفوز بالنسبة هلم صعبة جدا بل تكاد مستحيلة.

 .7فسبب اختطاف ابنته من مدرستها وقتلها يكاد جمهوالً متام ًا.
 .8واألحداث تكاد متطابقة مع ما ورد يف الكتب الساموية.

 .9لكن الرواية التارخيية بمفهومها احلديث تكاد قليلة باستثناء النصوص
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األويل.
.1٠

مصطلح يكاد غري واضح بصورة جلية قبل هذه األيام.

.11

ولكل منهم عامل يكاد غري مطروق يف الرواية العربية املعتادة.

.12

دولة هشة ،وربام تكاد غري موجودة.

.13

تكاد عقود عمل املواطنني املرصيني عقود إذعان.

من خالل أدوات يكاد من املستحيل عىل احلكومات وأجهزهتا
.14
األمنية والرقابية أن حتظرها أو متنعها.
نالحظ أن الرتكيب يف اجلملة األخرية معقد ،فاسم (يكاد) مصدر مؤول واخلرب
شبه مجلة مركب ومقدم عىل االسم والشكل البسيط للرتكيب (يكاد حظرها يستحيل
عىل احلكومات )...
وال متثل هذه احلاالت السابقة التي خرجت عن الشائع من كالم العرب إال نسبة
ضئيلة من عينة البحث ،وتظل النسبة األكرب من االستعامل املعارص يف هذا اجلانب
من أسلوب (كاد) موافقة للشائع املطرد.
خرب «كاد» ،كام سبق ،البد أن يكون فعال مضارعا ،كام أن فاعل املضارع جيب أن
يكون ،يف األرجح ،ضمريا يعود عىل اسمها ،وال جيوز أن يأيت اس ًام ظاهر ًا ،فال يقال
كاد زيد ينجح أخوه ،لذا حكم بالشذوذ عىل قول الشاعر:
وقفت عىل ربع ملية ناقتي

فام زلت أبكي عنده وأخاطبه

وأسقيه حتى كاد ممـا أبثه

تكلمــني أحجاره ومالعبـه

إذ جاء اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع «تكلمني أحجاره ومالعبه» لكن مل يرفع
ضمري االسم السابق .والسبب يف ذلك أن (كاد) «إنام جاءت لتدل عىل أن فاعلها
قد تلبس هبذا الفعل ،ورشع فيه ،ال غريه» .16وال يتحقق ذلك إال بكون الضمري
الرابط جلملة اخلرب عائدا عىل اسم (كاد) كام يوضح الدماميني «ويتعني عود ضمري
من اخلرب إىل االسم ،فال يكون الرابط حينئذ إال الضمري دون بقية الروابط ،ثم ال
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يكون الضمري إال نفس الفاعل».17
وبالنظر إىل عينة البحث ،نجد أن االستعامل املعارص يف لغة الكتابة الصحفية
يتسق مع االستعامل الفصيح؛ حيث أتى فاعل املضارع ضمريا عائدا عىل اسم كاد
ومل خيرج عن ذلك سوى حالتني ،جاء فيهام فاعل املضارع اسام ظاهرا وليس ضمريا.
 تكاد الفريوسات األخرى تنعدم اإلصابة هبا. تكاد الساحة السياسية يف بريطانيا حاليا ينطبق عليها قول الشاعر العظيمحممود سامي البارودي.
 .2-2تقدم خبر «كاد» عل اسمها.

إن توسط اخلرب بني كاد واسمها فيه خالف بني النحاة سواء اقرتن بــــــــ «أن»
أم ال ،وثمة آراء ثالثة ،أوهلا جييز توسط املقرتن بــــــــ «أن» ،وثانيها يمنع تقدم
اخلرب إذا كان مقرتنًا بــــــــ «أن» ،أما غري املقرتن فيجوز كام خرب «كان»،18
19
وثالثها يمنع التوسط مطلق ًا سواء أكان مقرتنًا بــــــــ «أن» أم ال.
وقد أرجع النحاة عدم جواز تقدم خرب «كاد» عىل اسمها إىل عدة أسباب ،أوهلا:
أن خرب «كاد» يلزم حالة واحدة ،هي كونه فعال مضارعا خالفا ل صل ،يقول
السيوطي «والسبب يف ذلك أن أخبار هذه األفعال خالفت أصلها بلزوم كوهنا
أفعاالً ،فلو قدمت الزدادت خمالفتها األصل» 2٠وثانيها :أهنا من باب «عسى» ،فكام
مل يتقدم خرب «عسى» ال يتقدم خربها .وثالثها :أهنم لو قدموه وهو ال يكون إال فعال
ألدى إىل تقديم خرب املبتدأ عليه وهو فعل ،فكام ال يقال :يقوم زيد ،عىل أن يكون
«زيد» مبتدأ ،و»يقوم» خربه وفيه ضمري فاعل ،فكذلك ال يقال :كاد يقوم زيد ،عىل
ذلك ،ألهنا إنام تدخل عىل مبتدأ خربه فعل مضارع ،فإذا امتنع التقديم قبل دخوله
امتنع بعد دخوهلا 21.أما من جييز تقدم اخلرب فيعتمد عىل تقدير اسم لـ «كاد» هو
تشبيها بــــــ «كان».
الشأن أو احلديث
ً

وبعد استعراض آراء النحاة يف هذه املسألة ،يكون احلاصل لدينا أربع صور
تركيبية حلاالت الرتبة يف أسلوب «كاد» نرتبها تنازليا من حيث الفصاحة:
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 -1كاد  +اسمها  +خربها /فعل مضارع غري مقرتن بأن./
 -2كاد  +خربها /فعل مضارع غري مقرتن بأن + /اسمها.
 -3كاد  +اسمها  +خربها /فعل مضارع مقرتن بأن./
 -4كاد  +خربها /فعل مضارع مقرتن بأن + /اسمها.
والستكشاف مدى التزام الكتابة الصحفية بالرتبة األساسية بني عنارص أسلوب
(كاد) ونسب استعامل كل صورة من الصور الرتكيبية السابقة  -قمنا بفحص 562
مجلة تضمنت عنارص هذا األسلوب كاملة ،فبلغ عدد اجلمل التي حافظت عىل الرتبة
بتقديم االسم وتأخر اخلرب سواء أكان مقرتنا بأن أم ال (كاد+اسمها+خربها) 279
مجلة ،مثل« :كاد القلق يعصف بقلبه» ،يف حني بلغت احلاالت التي تقدم فيها اخلرب
عىل االسم (كاد+خربها+اسمها) مثل« :كاد يتحقق اهلدف» 283 ،حالة ،منها 13
حالة اقرتن فيها اخلرب املتقدم بأن ،مثل« :كاد أن يسقط خالهلا املزيد من الضحايا».
ويتضح من هذه األعداد أن لغة الصحافة ال متيل إىل رتبة دون أخرى خلرب «كاد»،
فتساوي يف االستعامل بني الصورتني األوىل والثالثة من ناحية ،وبني الصورة الثانية
من ناحية أخرى ،يف حني يقل تقديم خرب»كاد» إذا كان مقرتنا بأن.
 .3-2دخول أن عل خبر كاد.

«أن»؛ ّ
األصل يف «كاد» أال يكون يف خربها ْ
ألن املراد هبا قرب حصول الفعل يف
ْ
و»أن» مؤذنة باالستقبال 22فإن قيل :ومل كان االختيار مع كاد حذف «أن»
احلال،
وهي كعسى يف املقاربة؟ قيل :مها وإن اشرتكا يف الداللة عىل املقاربة إال أن «كاد»
أبلغ يف تقريب اليشء من احلال ،وعسى أذهب يف االستقبال ،أال ترى أنك لو قلت:
«كاد زيد يذهب بعد عام» مل جيز؛ ألن «كاد» توجب أن يكون الفعل شديد القرب من
احلال ،ولو قلت :عسى ا أن يدخلني اجلنة برمحته؛ لكان جائزا ،وإن مل يكن شديد
القرب من احلال ،فلام كانت «كاد» أبلغ يف تقريب اليشء من احلال ،حذف معها «أن»
التي هي علم االستقبال ،وملا كانت عسى أذهب يف االستقبال؛ أيت معها بأن التي هي
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علم االستقبال.23
واملنطوق به يف القرآن ،واملنقول عن فصحاء أويل البيان ،إيقاع «أن» بعد عسى
وإلغاؤها بعد كاد ،والعلة فيه أن «كاد» وضعت ملقاربة الفعل ،وهلذا قالوا :كاد النعام
يطري ،لوجود جزء من الطريان فيه ،و»أن» وضعت لتدل عىل تراخي الفعل ووقوعه
يف الزمان املستقبل ،فإذا وقعت بعد «كاد» نافت معناها الدال عىل اقرتاب الفعل،
وحصل يف الكالم رضب من التناقض ،وليس كذلك عسى ،ألهنا وضعت للتوقع
الذي يدل وضع «أن» عىل مثله ،فوقوع «أن» بعدها يفيد تأكيد املعنى ،ويزيده فضل
حتقيق وقوة.24
الباب يف «كاد» ،إذن ،إسقاط «أن» ،وقد جيوز إدخاهلا تشبيها بــــــــ عسى
ْ
بـ»أن» ،فيقال« :كاد زيد أن يقوم».
«وقد تُشبه «كاد» بـ «عسى» ،ف ُي ْش َفع خربها
ُفرا» ،يقول سيبويه «وقد جاء يف الشعر كاد
وجاء يف احلديث« :كاد ال َف ْق ُر أن يكون ك ً
أن يفعل ،شبهوه بعسى .قال رؤبة :قد كا َد ِمن ُط ِ
ول البِىل ْ
أن َي ْم َص َحا» .25والشاهد
تشبيها هلا بـ»عسى» ،والوج ُه سقوطها .وصف ً
فيه دخول ْ
منزال
«أن» عىل «كاد»
ً
ِ
بالقدَ م و َع ْف ِو األثر ... .وطريق احلمل واملقاربة أن «عسى» معناها االستقبال ،وقد
يكون بعض املستقبل أقرب إىل احلال من بعض ،فإذا قال« :عسى زيد» ،فكأنّه َق ُر َب
حتى ْأش َب َه قرب «كاد» .وإذا أدخلوا ْ
«أن» يف خرب «كاد» ،فكأنّه ب ُعد عن احلال حتى

أشبه «عسى».26

وقد انقسم النحاة يف توجيه اقرتان خرب كاد بأن إىل رأيني ،أحدمها يرى أن
االقرتان رضورة« ،ويضطر الشاعر فيقولِ :كدت أن  ...وكدت أن أفعل ال جيوز
إال يف الشعر» ،27ويذهب املربد إىل عدم جواز االقرتان «إال أن يضطر الشاعر ،فإن
اضطر  ..قال ... :كاد  ...أن 28:.وقال األنباري« :كدت أن  ...قد يستعملوهنا مع
كاد يف رضورة الشعر» .29ويظهر أن جل قدماء النحاة عىل هذا لكون ارتباط خرب
«كاد» املضارع بأن مل يرد يف القرآن الكريم 3٠.وأما الرأي اآلخر فيستنكر القول
بالرضورة يف اقرتان خرب كاد بأن ،ويرى أنه من القليل ،ومن أصحاب هذا الرأي
ابن مالك ،31وتابعه أكثر رشاح األلفية كاألشموين ،وتابعهم الكثري من املتأخرين
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

كالسيوطي .32وذهب ابن جني إىل أنه شاذ «فإن كان اليشء شاذا يف السامع مطردا
يف القياس حتاميت ما حتامت العرب من ذلك وجريت يف نظريه عىل الواجب يف
أمثاله  ...ومن ذلك استعاملك « أن» بعد كاد نحو :كاد زيد أن يقوم هو قليل شاذ يف
االستعامل وإن مل يكن قبيحا وال مأبيا يف القياس.33
وقد حاول بعض الباحثني حرص الشواهد التي اقرتن فيها خرب كاد بأن يف الشعر
والنثر وانتهى إىل أن هذا االقرتان قليل إىل أدنى حدود القلة ،ولكنه ليس رضورة
لوروده يف عدة شواهد حمتج هبا يف النثر.34
ويرى املعارصون من النحاة واللغويني أن اخلرب غري املقرون بأن هو األفصح
الشائع يف األساليب العالية التي حيسن االقتصار عىل حماكاهتا ،أما املقرون هبا ،فهو
جائز ولكنه غري األفصح 35أو األقل فصاحة 36وينصح برتك استعامله ،37وهناك من
خيطئ اقرتان خرب كاد بأن.38

كاد أن يف لغة الصحافة.

تشري النسب،كام يتضح من اجلدول التايل ،إىل أن اقرتان خرب كاد بأن يعد قليال
بصفة عامة يف لغة الصحافة املعارصة؛ إذ مل تتجاوز النسبة يف كل صيغ كاد التي اقرتن
فيها اخلرب بأن  8 79فحسب ،وهي تشكل  2٠٠حالة من إمجايل احلاالت التي
وردت فيها كاد وصيغها املختلفة البالغ عددها  2274حالة.
الصيغة

عدد املرات

كادت أن

 66من 349

كدت أن

 2من 38

يكاد أن

 26من 664

3 9

14من 686

2

كاد أن

كادوا أن
أكاد أن

 87من 374

2623.

 5من 26

2319.

 ٠من 118

يكادون أن
تكاد أن

النسبة امل وية

 ٠من 19

18 9
5 26
٠
٠
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اإلمجايل لكل الصيغ

8 79

 2٠٠حالة 2274/

من الواضح،كام يبني اجلدول التايل ،أن النسبة ختتلف بحسب صيغة «كاد»؛ فهي
كثريا مع صيغة املضارع ،إذ مل تتجاوز  4٠حالة من
مرتفعة مع املايض ومنخفضة ً
إمجايل احلاالت التي استعملت فيها (يكاد) ضمن عينة البحث.
الصيغة

عدد املرات

النسبة امل وية

كاد يفعل

727

92 37

787

كاد

كاد أن يفعل

16٠

يكاد يفعل

1447

يكاد

يكاد أن يفعل

1487
4٠

2٠ 33
97 31
2 68

وإذا عدنا إىل حماولة القدماء للتفريق بني استعامل (كاد يفعل) واستعامل (كاد أن
يفعل) نجد أهنم يربطون جترد خرب كاد من «أن» أو اقرتانه هبا بالقصد من الكالم،
فإذا أريد التعبري عن قرب وقوع اخلرب من احلال فالتجرد أوىل ،أما إذا دل الكالم عىل
الرتاخي يف وقوع اخلرب وابتعاده عن احلال فاالقرتان أدق يف هذه احلالة.

وقد ُأ ّولت ،يف ضوء تلك النظرة ،شواهد االقرتان التي وردت يف كتب الرتاث؛
ففي حديث النبي صىل ا عليه وسلم (كاد الفقر أن يكون كفرا) «الفقر ال يؤدي
إىل حدوث الكفر يف احلال ،وال هو شديد القرب منه ،فالذي يقاسيه الفقري من شدة
الفقر وعنت املعاناة قد يؤديه إىل الكفر يف هناية األمر ،وليس يف احلال القريبة .وهذا
املعنى املراد من احلديث حتققه (أن) ألهنا تدل عىل الرتاخي يف حصول الكفر وحتقيقه
39
يف املستقبل غري القريب.
ولكن باستقراء أمثلة التجرد واالقرتان يف عينة البحث ،نجد أن هذه الفرضية
ال تثبت يف كل األحوال ويمكن القول بأن األمر ال يعدو كونه تنوعا يف استعامل
أسلوب «كاد» دون أن يكون للبعد الزمني أمهية يف ذلك ،فال يمكن ،يف لغة
الصحافة ،أن نخصص استعامل (كاد يفعل) للتقريب من احلال ،واستعامل (كاد أن
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

يفعل) للرتاخي ووقوع اخلرب يف املستقبل ،فاجلدول التايل يبني أن الرتكيب األول
استعمل للتقريب والرتاخي معا (كام يف أمثلة املجموعتني أ،ب ) ،وكذلك استعمل
الرتكيب الثاين ألداء املعنى نفسه (كام يف أمثلة املجموعتني ج،د).
كاد

اخلرب

األمثلة

كاد يفعل

قريب من
احلال

كاد يفعل

بعيد عن
احلال

كاد منتخب مايل حيرز هدفه األول من تسديدة بعيدة.كرة هات وخد كاد جودين حيرزها يف املرمي.كاد فريق الشبيبة يدرك هدف التقدم عندما انفرد حييي الرشيفمتخطيا دفاع األهيل.

كاد أن
يفعل

قريب من
احلال

كاد أن
يفعل

بعيد عن
احلال

كاد سائق امليكروباص أن يدهسه أسفل عجالت سيارته.كاد رشيف إكرامي أن يتسبب يف هدف يف مرماه إثر خروجه غرياملوفق.
-كاد قلبه أن يتوقف عند سامعه العبارة.

كاد اليأس يفتك هبم.كاد الزحام يقتلنا وحيول حياتنا إىل جحيم.كاد األهيل يقرتب من حافة منطقة اهلبوط نتيجة تالقي وتراكموتفاعل عدد من املشكالت.

دور املعلم الرتبوي كاد أن يندثر من مدارسنا يف السنوات األخرية.كاد انتهاك القوانني أن يصبح عرفا معرتفا به يف أكثر من موقع.-كاد املرصيون يعتقدون أن الفساد رشيعة من رشائع احلياة.

إذ تشري أمثلة املجموعة (أ) إىل أن إحراز اهلدف البد أن يكون يف احلال وال يتصور
معه الرتاخي .كام تشري أمثلة املجموعة (ب) إىل أن وقوع ال َفتْك بسبب اليأس،
واهلالك بسبب الزحام ،واالقرتاب من حافة اهلبوط بسبب املشاكل املتتابعة -كلها مل
حتدث يف احلال بل حصلت بالتدرج مع طول الزمن.
وتشري أمثلة املجموعة (ج) إىل أن الدَ ْهس أسفل عجالت السيارة ،والتسبب

يف اهلدف حلظة خروج احلارس من مرماه ،وتوقف القلب عند سامع العبارة  -كلها
أحداث تقع يف احلال القريبة؛ يف حني تشري أمثلة املجموعة (د) إىل أن اندثار دور
املعلم ،وحتول انتهاك القوانني إىل عرف ،واالعتقاد بأن الفساد من رشائع احلياة-
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البد أن تقع عىل الرتاخي ويف تتابع زمني ال يف احلال بالطبع.
وبقراءة األمثلة السابقة ،يمكننا القول إن االستعامل املعارص ألسلوب كاد ال
ينطبق عليه قول ابن يعيش عن استعامل العرب القدماء« ،إذا أدخلوا ْ
«أن» يف خرب
«كاد» ،فكأنّه ب ُعد عن احلال حتى أشبه «عسى»« .4٠فإذا قلت كاد زيد يفعل ،فاملراد
قرب وقوعه يف احلال ،إال أنه مل يقع بعد؛ ألنك ال تقوله إال ملن هو عىل حد الفعل،
41
كالداخل فيه ،ال زمان بينه وبني دخوله فيه».
 .4-2كاد بين النفي واإلثبات.

للنحويني يف نفي «كاد» ثالثة مذاهب :األول أهنا كسائر األفعال إثباهتا إثبات
ملعناها ،وهو مقاربة الفعل نحو( :كاد زيد يقوم) أي قارب القيام ،ومل يقم .ونفيها
نفي ملعناها وهو مقاربة الفعل أيضا نحو( :ما كاد زيد يقوم) أي ما قارب القيام ومل
يقم ،فهو نفي القرب من الفعل ،وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه .وهذا مذهب مجهور
النحاة؛ واملذهب الثاين :أن إثباهتا نفي ،ونفيها إثبات ،بخالف سائر األفعال؛ وثمة
مذهب ثالث ،42وهو أن «كاد» يف املايض نفيها إثبات وإثباهتا نفي ،أما يف املضارع
فعىل العكس من ذلك ،فنفيها نفي وإثباهتا إثبات عىل قياس األفعال األخرى .ويرى
عسريا ،وقد يقول القائل :مل يكد زيد
بعض النحاة أن «كاد» ُتنْفى إعال ًما بوقوع الفعل
ً
يفعل ،ومراده أنه فعل بعرس ال بسهولة ،وهو خالف الظاهر الذي وضع له اللفظ
ً
أوال .وبعضهم يرى أن تلك الداللة ليست مطلقة بل مقيدة بالقرينة الدالة عليها،
فقد جييء مع نفي «كاد» قرينة تدل عىل ثبوت مضمون اخلرب بعد انتفائه وبعد انتفاء
القرب منه ،فتعمل عىل حسب تلك القرينة ،وهي املفيدة حينئذ لثبوت مضمون
اخلرب ال نفي «كاد» ،كام يف قوله تعاىل( :فذبحوها وما كادوا يفعلون) (البقرة  )71أي
ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم ،وما قربوا منه إشارة إىل ما سبق قبل ذلك من تعنتهم
يف قوله (أتتخذنا هزوا) (البقرة ( ،)67ادع لنا ربك يبني لنا ماهي) (البقرة .)68
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العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

وسنوضح ،فيام ييل استعامل لغة الصحافة املعارصة ألسلوب كاد يف اإلثبات والنفي:

٢

 .١اإلثبات.

(كاد يفعل) تستعمل هذه الصورة الرتكيبية يف معنى اإلثبات أي :قارب الفعل
ومل يفعل ،نحو »:كاد َحك َُم املباراة يتسبب يف مشكلة كبرية» ،ومل خيتلف االستعامل

مقاربة
املعارص عام جاء به النحاة يف هذا املعنى فاستعامل «كاد» يف اإلثبات يدل عىل َ
وقوع الفعل يف احلال ،ويدل عىل أنه مل يقع بعد ،إال أننا نالحظ كثرة استعامل كاد
املثبتة يف سياق التعبري عن وقوع األذى واليشء املكروه ،أو اقرتاب وقوع مشكلة ما.
وقد ورد هذا املعنى يف  165حالة من إمجايل احلاالت التي وردت يف عينة البحث
اخلاصة باستعامل (كاد) مثبتة يف صيغة املايض ،وبلغت  357حالة ،أي بنسبة . 46
وهذا ما نلحظه بوضوح يف األمثلة التالية:
 كاد انقالب آخر أن يطيح بالقائد العظيم. كاد يتم تدمريه. كاد ُحيدث حرائق مدمرة. -كاد يفقد فيه منصبه.

 كاد يسبب لنا مشكلة. كاد يموت من التعذيب. كاد يتحول إىل تشابك باأليدي. -كاد يف

به ايل املوت.

 كاد أن يفقد حياته يف ملح البرص.وال تعني هذه األمثلة وغريها ختصيص داللة (كاد يفعل) بقرب وقوع يشء غري
مستحب ،بل تدل عىل شيوع هذا االستعامل يف لغة الصحافة ،وهذا ال ينفي التعبري
هبذا الرتكيب عن معاين أخرى منها ما يستحب وقوعه كام يف :كادت تفلح ،كادت
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تثمر ،كادت تنعم.

٢

 .٢النفي.

يستعمل الرتكيب (ال يكاد يفعل) للداللة عىل نفي مقاربة الفعل ،ويقت ذلك
ن ْف َي وقوع الفعل بطريق األوىل ،نحو« :ال يكاد منزله خيلو من الزوار» ،وال تنحرص

داللة كاد املنفية يف نفي مضمون اخلرب فحسب بل تتخطاه غالبا إىل معان شتى يف لغة
الصحافة ،كام يتضح من األمثلة التالية:
أ -الداللة عىل جمرد نفي اخلرب ،وقد استعمل أسلوب كاد املنفي ألداء تلك الداللة
يف حاالت قليلة جدا يكون فيها الرتكيب (ال يكاد يفعل) منحرصا يف التعبري عن نفي
وقوع خرب «يكاد».
 ال يكاد الشتاء هيل وال أعرف متي هيل فأنا أتوقعه يف أية حلظة ولكني ال أكاد أجرس عىل اقتباس يشء من هذه اآلراء حتى ال أهتم بأين أروجللفتنة.
ب -وقوع اخلرب بصعوبة.

ويف األمثلة التالية يوضح السياق أن نفي «كاد» ال يقصد به نفيا خلربها ،وإنام يدل
عىل وقوع اخلرب بعرس ،وهي الداللة األكثر استعامال يف عينة البحث.
 ونظرت إىل نفيس يف املرآة وأنا أرتدي هذه البدلة اجلديدة أجد أين ال أكادأتعرف عىل نفيس فيها.
 .....مقال بني يديه  ،فجلست أتأمل حوائط الكتب عىل اجلوانب ،وتاللاألوراق التي ال أكاد أراه من خلفها ،والحظت أنه مل يتوقف ومل يبحث عن كلمة،
ومل يشطب.
 أكاد ال أري احلروف أمامي من اهنامر دموعي. -تتناثر حوهلا كلامت بأحرف عربية أكاد ال أتبينها.

 أصبح يف حكم املؤكد منذ اللحظات األوىل لالنتخابات فوز ًا حمقق ًا ملحمد أبوربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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العينني الذي ال يكاد ينافسه
أحد عىل مقعد الفئات وأن معظم الناخبني يصوتون له حيث أن معظم املتنافسني
عىل...
فاملراد يف األمثلة السابقة التعبري عن مدى صعوبة (التعرف) يف األول ،و(الرؤية)

يف الثاين والثالث ،و(التبني) يف الرابع ،و(املنافسة) يف اخلامس.
ج( -ال يكاد) يف سياق املبالغة.

قد تنفى يكاد وال يكون املراد نفي املقاربة أو نفي وقوع خربها ،وإنام املبالغة التي
يستدل عليها من السياق ،وهو مستعمل كثريا يف عينة البحث كام يف النامذج التالية:
 أكرب قليال من حجم البيضة ...ارتفع سعره وصغر حجمه حتى ال يكاد يريبالعني املجردة.
املراد يف املثال املبالغة يف التعبري عن صغر احلجم ،ونفي يكاد ال يعني نفي خربها
ألن السياق يدل عىل صغر احلجم ولكن ليس إىل احلد الذي تنعدم معه رؤية العني.
 وأضافت الصحيفة أنه ال يكاد يمر يوم دون حتذير من جانب مسئول أوسيايس.
نفي كاد يف سياق االستثناء يدل عىل املبالغة ،ألنه ال يمكن أن حيمل املعنى عىل

احلقيقة يف الواقع ،فالتحذير ال يكون يوميا بل املراد كثرة التحذير.
ويف األمثلة التالية يفيد نفي يكاد املبالغة يف التعبري عن القلة:

 يري البعض أن الفارق ال يكاد يذكر يف ظل وجود نفس الوجوه القديمة. ومع ض لة العدد ،الذي يكاد ال يذكر فإن حكومة الرئيس..أثارت جلبة حوله. -كام أن الذبح خارج السلخانة يكاد ال يذكر.
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 إن حجم الترسب اإلشعاعي الذي خيشى حدوثه يكاد يكون ال يذكر.د -االستهجان ،االستنكار:
يفيد نفي يكاد يف األمثلة التالية صعوبة وقوع اخلرب لكونه مستهجنا:
 فقيمة الرشف لدى الصعيدي ترجح عىل قيمة احلياة نفسها ،وال أكاد أصدقأن يشوه أحد أبناء الصعيد صورة إحدى بناته بأي وسيلة.
 إنني أكاد ال أصدق أولئك الذين يستعجلون األمور بدعوي رضورة عودةاجليش إيل ثكناته للدفاع عن حدود.
 ما هو مصري السكان أعىل هذا الربكان!؟ ،ال أكاد أصدق مدي االستهتاروالرعونة يف هذا املشهد احلزين سواء من ناحية مالك العقار...
فاملقصود يف املثال األول استبعاد وقوع التشويه ،وإنكاره ،ويف املثال الثاين
استهجان استعجال األمور ،كام أن «ال أكاد أصدق» ،يف املثال األخري ،ال تعني
تكذيب أو نفي ما حدث بل استهجان وقوعه.
 .5-2التال م في أسلوب «كاد» المنفية ما كاد  ...حت ...

يشيع يف الكتابة الصحفية أحد أشكال التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية؛ فحينام
تستعمل «ما» لنفي «كاد» بصيغها املختلفة الواردة يف عينة البحث ،يف املايض(كاد-
كادت-كادوا-كدت) ،ويف املضارع (تكاد-أكاد-يكاد) -فالبد أن تأيت معها
«حتى» وقد جرت مجيع األمثلة عىل ذلك باستثناء حالة واحدة يف «نرشهتا  ..جملة
سنابل فكانت السبب يف إغالقها وما كادت تبدأ» 43وهذا يعني أن الرتكيب املكون
من (ما كاد...حتى )...أصبح من األساليب التي تتميز هبا لغة الصحافة املعارصة يف
مرص.
وليس األمر كذلك عند استعامل «ال»؛ إذ إن جميء «حتى» مع «ال يكاد» قليل،
ومل يرد سوى  28مرة من إمجايل احلاالت التي استعملت فيها «يكاد» منفية بـ «ال»

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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وهي  322حالة.
وإذا حاولنا أن نتبني داللة هذا األسلوب وجدنا أنه قد يشري ،بحسب حرص
أمثلته يف عينة البحث وحتليلها ،إىل معنيني األول هو االقرتان بني حدثني (كام يف
املجموعة أ) .واآلخر هو تعاقب حدثني أوهلام سابق زمنيا ،وهو الواقع خربا لـ
(كاد) ،واآلخر ٍ
تال له وهو الواقع بعد «حتى» .وقد يكون هذا التعاقب رسيعا وال
يفصل بني وقوع احلدثني سوى مدة زمنية قصرية ،وعىل ذلك جاءت معظم األمثلة
يف عينة البحث (كام يف املجموعة ب) ،وقد يكون التعاقب بني احلدثني عىل الرتاخي
والتباعد (كام يف املجموعة ج).
أ -االق ان.

 ما كاد مجال الغيطاين يعلن غضبه عىل ما حيدث يف الفضائيات من جتاوز للقيمالدينية حتى قاطعه د.أمحد الطيب.
 فام كاد ينتهي اخلطاب ،حتى شبت بني الناس ثورة غضب وإحباط. ما كدت أهني سؤايل حتى بادرين بقوله...يف هذه األمثلة نالحظ أن احلدث الواقع خربا لـ «كاد» مقرتن ومتزامن مع احلدث
الواقع بعد «حتى»؛ فإعالن الغضب ،وانتهاء اخلطاب ،وإهناء السؤال ،كلها أحداث
ماتزال مستمرة يف الوقت الذي حتدث فيه املقاطعة ،وقيام ثورة الغضب ،واملبادرة،
عىل التوايل .والسياق الذي يرد فيه هذا االستعامل يشري إىل الرغبة يف التدخل لوقف
وإهناء احلدث الذي يعرب عنه مضمون خرب كاد ،فكأن احلدثني وقعا يف آن معا.
ب -التعاقب دون ترا .

 -وما كاد أبو تريكة يرفع يديه فرحا هبدفه حتى عمت الفو

يف املدرجات.

 وما كدت أدلف ملنزيل حتى دعتني زوجتي ألتناول الغداء -وما كادت متر  18دقيقة حتى اتضح فكر كل مدرب.
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 هذا الرئيس ما كاد يرتك موقعه حتى جتاهله اجلميع.استعامل «حتى» مع كاد املنفية يف هذه األمثلة يراد به التعبري عن التعاقب الرسيع
بني وقوع خرب كاد ،والفعل التايل لـ «حتى»؛ فالفارق الزمني قليل جدا بني رفع
الالعب يديه فرحا باهلدف وحدوث الفو  ،يف املثال األول ،كام أن دخول املنزل
والدعوة لتناول الغداء ال يفصل بينهام إال زمن قصري ،يف املثال الثاين ،وكذا األمر يف
بقية األمثلة ،ويكون املعنى يف هذه احلالة «بمجرد أن» ،بقصد املبالغة يف التعبري عن
التتابع الرسيع بني احلدثني.
ج -التعاقب م ال اخي.

 -ما كاد القرن العرشون يطل عىل مرص حتى زادت االستثامرات األجنبية فيها.

 ما كادت تتحقق جمانية التعليم االبتدائي عام  1944حتى أعلنت جمانية التعليمالثانوي عام .195٠
استعامل أسلوب (ما كاد  ...حتى) يف املثالني ال يدل عىل االقرتان أو التعاقب
برسعة ،وإنام يشري إىل وقوع احلدث الثاين بعد انتهاء احلدث األول ،دون قصد
املبالغة يف تقارب احلدثني ،فزيادة االستثامر حتتاج إىل مدى زمنى لكي تتحقق ،كام
أن إعالن جمانية التعليم الثانوي استغرق أعواما بعد حتقق جمانية التعليم االبتدائي.
ويرتبط املعنى األخري بملمح تركيبي كثر استخدامه يف العينة التي قمنا بتحليلها
ألسلوب كاد املنفي ،حيث يأيت االستطراد من خالل مجل اعرتاضية تباعد كثريا بني
ركنيه (ما كاد  +خربها  +مجلة اعرتاضية  +حتى )..كام يف املثالني التاليني:
 ما كاد التفاؤل يسود -بعد نجاح وزراء خارجية االحتاد من أجل املتوسط يفاجتامع مرسيليا ،وبفضل التحرك النشيط من جانب الرئاستني الفرنسية واملرصية،
والوزيرين برنار كوشنري ،وأمحد أبو الغيط ،واحللول الوسط التي صاغاها -حتى
اصطدم االحتاد ،وعملية السالم ،بل والسالم ذاته ،بأحداث غزة ،واحلرب
اإلرسائيلية املدمرة عليها.
 فام كادت أفغانستان تنعم ببعض االستقرار النسبي عقب طرد القواتربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م
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السوفيتية املحتلة عام  1989والتخلص من النزاع بني الفصائل األفغانية يف احلرب
األهلية ( )2٠٠1-1992وهدوء الرصاع بني أمراء احلرب بتمكن حركة طالبان من
هزيمة قوات حتالف الشامل بقيادة الطاجيكي أمحد شاه مسعود واجلنرال األوزبكي
عبد الرشيد دوستم بعد أن وصلت إىل السلطة يف كابول وحكم البالد والتخلص
من أمحد شاه مسعود باغتياله يف تفجري انتحاري عىل أيدي منفذين عرب قبل يومني
فقط من هجامت سبتمرب ،حتى تفجرت األوضاع واحلرب جمددا.
لقد اكتنزت اجلملة األساسية معلومات متعددة ،ورسدت عددا من األحداث
يف مجل فرعية باعدت بني ركنيها ،وجعلت القارئ يدخل يف متاهة أبعدته عن فهم
معناها بيرس وأفقدته القدرة عىل متابعة القراءة ،وهذه اجلمل الطويلة ختلق نوعا من
التعقيد ال يتناسب مع ما تقتضيه لغة الصحافة املعارصة من بساطة األسلوب؛ بغية
توصيل املعلومة إىل القارئ بأيرس طرق التعبري ،يف اقتضاب دون إطناب ،وبجمل
نافذة قصرية؛ «ألن اجلمل القصرية أدعى إىل متابعة الذهن هلا بيرس وراحة ،أما
اجلمل الطويلة ،فإما أن يضيع املقصود منها عىل القارئ ،وإما أن تسبب له شيئا من
اإلرهاق إذا اهتم باملوضوع 44».لذا تستهدف مجيع الصحف تيسري املطالعة للقارئ
وتقليل اجلهد الذي يبذله إىل احلد األدنى.
وقد رفض بعض الباحثني استعامل أسلوب ( َما كاد  ...حتى  )...يف مثل قوهلم:
«مل يكد الضيف يدخل حتى عانقه صاحب الدار» معللني رفضهم بأنه مل يرد عن
العرب ،وبأن نفي «كاد» نفي للمقاربة ،وهذا يتعارض مع اقرتان احلدثني ،إال أن
جممع اللغة املرصي أجاز هذا األسلوب45؛ ألن املراد به أن الرتحيب تم مع أشد
الشوق والتلهف ،فكأن زمن الدخول قد اقرتن بزمن العناق.
هذا إىل أن األسلوب بصورته املعارصة ،قد ورد فيام حيتج به من مأثور الكالم،
وهو ما جاء يف حديث عمر بن اخلطاب ريض ا عنه أنه قال يوم اخلندقَ « :ما ِكدْ ُت
رص َحتى َغ َر َب ْت» ،46ويف حديث أيب ُس ْف َي َ
انَ « :ما ِكدْ َت ت َْأ َذ ُن يل َحتى ت َْأ َذ َن
ُأ َصيل ال َع ْ َ
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ِ
ِ
(اجل ْل ُه َمت ْ ِ
َني)» ،47وكذلك « َما كَا َد َأن ُي ِق ْي َم ُعنُ َق ُه َحتى ُأ ْد ِخ َل الد َار»
حل َج َارة ْ ُ

48

 .6-2دخول النفي عل خبر كاد.

يشيع يف لغة الصحافة املعارصة دخول النفي عىل خرب كاد (يكاد ال يفعل) وقد
يظن أنه خمالف ملا تعرفه العربية من أن أداة النفي تتقدم (كاد) وال تتأخر عنها .وقد
َأ َقر جممع اللغة املرصي هذا األسلوب ورأت جلنة األلفاظ واألساليب أنه صحيح
مقبول ملا يأيت:
أوال :جلملة من أقوال العلامء منهم ابن يعيش إذ قال يف قوله تعاىل (إذا أخرج يده
مل يكد يراها)« :فإذا دخل النفي عىل (كاد) قبلها أو بعدها ،مل يكن إال لنفي اخلرب،
49
وكأنك قلت :يكاد ال يراها»
ومثله جاء يف كليات أيب البقاء حيث قال« :وال فرق بني أن يكون حرف النفي
متأخرا عنه ،نحو قوله تعاىلَ :و َما كَا ُدوا َي ْف َع ُل َ
ون البقرة،71/
متقد ًما عليه ،أو
ً
5٠
معناه :كادوا ال يفعلون»

وها َو َما كَا ُدوا
وكذلك ما جاء يف تفسري الطربي «عن ابن َعباسَ :ف َذ َب ُح َ
ْ ُ َ 51
َي ْف َع ُل َ
ون [البقرة ]71 :يقول :كَا ُدوا َال َيف َعلون».
وما جاء يف تفسري البغوي لقوله تعاىل و َال يكَاد ي ِسي ُغه قال ابن عباس ِ
يض
َ َ ُُ ُ
َ
ر َِ
ِ ِ 52
ا ُ َعن ُْه َامَ :-ال ُ ِ
جي ُيز ُهَ .و ِق َيلَ :م ْعنَا ُه َيكَا ُد َال ُي ِسي ُغ ُهَ ،و ُي ِسي ُغ ُه َف َي ْغيل ِيف َج ْوفه.
القلب عن سلمى وقد كاد
ثانيا :لوروده يف إحدى الروايتني لبيت زهري :صحا
ُ
ال يسلو.
(يكاد ال يفعل) يف الصحافة.
وفيام ييل بعض املؤرشات اإلحصائية التي تبني اجتاهات الكتابة الصحفية املمثلة
لعينة البحث يف استعامل تركيب كاد املنفي:
 تقدم «ال» عىل «يكاد» أكثر كثريا من تأخرها ،فقد تقدمت  267مرة بنسبة( 83ج ،)1بينام تأخرت يف  55حالة بنسبة ( 17ج .)2وهذا يدل عىل أن
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االستعامل املعارص ما زال حمافظا عىل هنج فصحى الرتاث يف هذا الشأن.
 عند استعامل «حتى» مع «ال» تأيت األخرية متقدمة عىل يكاد دائام( ،ال يكاد....حتى) جاء ذلك يف  29حالة شكلت كل أمثلة هذه الصورة الرتكيبية (ج.)3

 عندما ترد كاد منفية مع أسلوب االستثناء غالبا ما تكون «ال» متقدمة( ،اليكاد  ...إال) جاء ذلك يف  71حالة (ج ،)4مقابل  1٠حاالت فقط جاءت فيها
متأخرة (ج.)5
ج -1ال يكاد شارع خيلو من التعديات الصارخة.
ج -2يكاد ال خيلو بيت منها.

ج -3ال يكاد خيرج من أزمة حتى يصطدم بأخرى.
ج -4ال يكاد يمر يوم إال وحتدث املشكالت.

ج -5يكاد ال يمر يوم إال ويسقط عقار متهالك.

وقد حاول بعض اللغويني املعارصين التفريق بني داللة النفي يف كال الرتكيبني،
«الفرق بني قولنا :ما كاد املطر ينقطع ،وقولنا :كاد املطر ال ينقطع ،أن النفي يف اجلملة
األوىل منصب عىل مقاربة االنقطاع ،أما النفي يف اجلملة الثانية فهو منصب عىل
االنقطاع نفسه ،هلذا كان النفي يف األوىل أوغل من النفي يف الثانية .ومعنى هذا أن
53
اخلرب املنفي بنفي يسبق كاد أبعد من اخلرب املنفي بنفي جييء بعدها»

لكن واقع االستعامل الصحفي هلذا األسلوب ،كام يتضح يف عينة البحث ،ال
يوجد فيه مثل هذا الفارق الداليل ،واألمر كام قال الراغب األصفهاين يف مفرداته «ال
فرق بني أن يكون حرف النفي متقدما عىل الفعل كاد ،أو متأخرا عنه» .فاجلملتان
التاليتان تفيدان وقوع خرب «كاد» بعرس وشدة.
 -ال أكاد أراه من خلفها.

 -أكاد ال أرى احلروف أمامي من اهنامر دموعي.

كام أن اجلملتني التاليتني تفيدان املبالغة يف التعبري عن القلة ،وليس ثمة فرق داليل
ينتج عن تقدم «ال» أو تأخرها.
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 -الفارق ال يكاد يذكر.

 ومع ض لة العدد ،الذي يكاد ال يذكر فإن حكومة الرئيس..أثارت جلبة حوله. .7-2حذف خبر كاد.

يشيع يف عينة البحث حذف خرب «كاد» ،ويأيت احلذف مالزما لعطف كاد

باحلرف «أو» 54ويكون ذلك عىل رضبني :فإما أن يأيت الفعل «كاد» املعطوف يف
هناية اجلملة بعد اكتامل أركاهنا ،كام يف« :واندثرت مؤلفات الرجل أو كادت» ،وهذا
االستعامل موافق ملا ورد من كالم العرب يف النثر ،يف حدود ما استقرأت من مادة،55
وإما أن يأيت الفعل «كاد» املعطوف معرتضا بني الفعل وما يكمله أو يتعلق به ،وتلك
الصورة أكثر استعامال ،يف عينة البحث ،من سابقتها ،ومل أجد هلا أصال يف االستعامل
القديم ،يف حدود ما استقرأت من مادة تراثية ،عدا مثاال واحدا من الشعر ،56ويقع
اعرتاض «كاد» بني:
 الفعل وما يتعلق به من حرف جر أو ظرف:

 ووصل بنا األمر أو كاد إىل أن نرفع الرايات البيضاء. -تبخرت تلك اآلمال أو كادت بعد إعالن اإلفراج عنه.

 الفعل وفاعله:

 واختفت أو كادت ثقافة اجلولف التي نسمع عنها. هتالكت معها أو كادت قيم االتقان واجلودة ،واالنضباط ،واحرتام الوقت،والرصاحة ،وغريها من القيم الداعية.

ونالحظ أن الرتكيب هبذا الرتتيب يعطي للكاتب فرصة توسيع اجلملة بواسطة
العطف ،واستكامل عرض الفكرة التي يريد أن يعرب عنها.
 الفعل ومفعوله:

 فتح علينا أو كاد بوابة جهنم للمزايدات السياسية. -أصبحنا أمام إمرباطورية إسالمية متاثل حجام وسكانا أو تكاد اإلمرباطورية
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الرومانية يف أوجها.
وحذف خرب «كاد» جائز إذا دل عليه دليل ،ومن ذلك احلديث الرشيف« :من
تأنى أصاب أو كاد ،ومن عجل أخطأ أو كاد» .57والتقدير كاد يصيب ،وكاد خيطئ.
وال شك أن الذي سوغ حذف اخلرب هنا داللة الكالم عليه ،بل إن البالغة تقت
حذفه ،ألن ذكر اخلرب يف احلديث من فضول الكالم ،فال يرتتب عىل ذكره أي إضافة
إىل املعنى .وهذا ال يمنع ورود ذكر اخلرب بعد الفعل الذي يوافقه لفظا ومعنى ،نحو:
58
فيسقط أو يكاد يسقط.
وذكر خرب كاد مع إمكانية حذفه يعد قليال يف لغة الصحافة؛ إذ مل يتجاوز مخس
حاالت فقط ،جاء اخلرب فيها تكرارا لفعل سابق وبطرق خمتلفة من التكرار؛ فإما
أن يأيت بلفظ الفعل السابق عليه( ،حتقق-يتحقق) يف املثال ( ،)1أو يأيت بلفظ من
الباب نفسه مثل كان وأخواهتا( ،أصبح  -يكون) يف املثال ( ،)2أو يأيت بصيغة الفعل
(طحنته-تفعل) كام يف (.)3
 .1كل ما يطالب به املحتجون حتقق أو كاد يتحقق.
 .2أصبح االنفصال اجلنويب عن السودان ،حقيقة واقعة ومؤكدة ،أو كاد أن
يكون.
 .3مرت عليه الشيخوخة بتجاعيدها ووهنها فطحنته أو كادت تفعل.
 .8-2حاالت مرفوضة.

إن سالمة اللغة تعد من اخلصائص األساسية للكتابة الصحفية ،وأبرز مالحمها
سالمة القواعد النحوية «وقد يقبل من لغة الصحافة اخلروج عن املنوال يف بعض
ّ
األساليب عىل اعتبار ّ
ولكل عرص أساليبه وأنامطه ،ولكن
أن األساليب غري متناهية،
من األجدر ،أال نقبل لغة ِصحايف ال حيرتم قواعد اللغة ّ
ألن ذلك يؤ ّدي إىل اخلروج
عن النمط»59؛ فام يقدمه بعض الصحافيني من أساليب ركيكة منحرفة عن أصوهلا،
ومن ترخص يف القواعد ،وما يقعون فيه من أخطاء ال خمرج هلا ،يؤدي إىل حتريف
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اللغة ،وإفسادها ،ألن تأثري اإلعالم بصفة عامة عىل لغة املجتمع تأثري مبارش وكبري.
ويشيع اخلطأ يف أسلوب «كاد» ،وتتنوع أشكاله ومستوياته التي قد تصل إىل احلد
الذي تصبح معه اجلملة مفككة يف مبناها مشوهة يف معناها ،وأكثر أنواع اخلطأ شيوعا
يف عينة البحث عدم املطابقة بني عنارص هذا األسلوب :كاد واسمها وخربها ،عىل
النحو املبني فيام ييل:
 .١ ٨ ٢اخلط يف إعراب خرب كاد عندما يكون مضارعا مسندا لواو اجلامعة
مرفوعا بثبوت النون ،فيأيت بحذفها:
6٠
 كاد البعض من قادة العدالة يفقدوا توازهنم. -حتى كادوا يقبلوا رءوسهم واقدامهم.

أن يكون مثبتا:

 .٢ ٨ ٢نفي خرب كاد والصواب يقت
 عضه مجله الوحيد وعرشة عمره يف ساعده األيمن حتى كاد لوال سرت ا أاليلتهم يده كلها.
فاملعنى املقصود أن اجلمل اقرتب من أن يلتهم يده كلها ولكن هذا مل حيدث ،وال
داعي للنفي.
 .٣ ٨ ٢عدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها ،وبني خرب كاد واسمها.
وهذا خطأ شائع ويكون بتذكري ما حقه التأنيث يف أغلب احلاالت ،كام حيدث
العكس قليال بتأنيث ما حقه التذكري كام يف املثال األخري.
61
 إىل الدرجة التي يكاد يستحيل فيها اإلدارة وفقا لقواعد اقتصادية. -فال يكاد يمر ثالثة أيام حتى تقع حادثة.

62

فالصواب تأنيث يكاد واخلرب ألن اسمها مؤنث (اإلدارة ،ثالثة) ،والصواب
(تكاد تستحيل -ال تكاد متر).
 -طريق املستقبل  ...ال يكاد يستبان فيه احلفر واملطبات من األرض املستوية.

حل َفر.
والصواب :ال تكاد تستبان فيه ا ُ
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وقد يقع اخلطأ بعدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها مع االلتزام بتأنيث اخلرب،
مثل:
 يكاد تدور أحداثه املهمة يف الشارع. فال يكاد متر أيام حتى تأتيني شكاوى عديدة.تذكري كاد يف املثالني خروجا عىل القاعدة ،والصواب تأنيثها.
 . ٨ ٢عدم املطابقة يف النوع بني لة كاد الواقعة خربا للمبتدأ امل نث.
وهنا تقع املخالفة يف أكثر من عنرص من عنارص اجلملة.
 خيانة الوطن يكاد يكون هو الفعل الوحيد غري القابل للتسامح.والصواب :تكاد تكون هي الفعل الوحيد...
 . ٨ ٢تكرار عدم املطابقة يف النوع داخل اجلملة الواحدة ،مما جيعل
اجلملة مفككة مشوهة.
 هناك اآلن حركة اندفاع نشطة عىل رشاء أرايض وحقول افريقية من جانبرأس املال األجنبي تكاد تصبح السباق عليها كأهنا شبيهة بالسباق عيل الذهب يف
63
أمريكا.
إن عدم معرفة الكاتب بقواعد املطابقة بني عنارص اجلملة جعله يظن أن «كاد»
تطابق تأني ًثا املبتدأ يف أول اجلملة «حركة» ،وأدى به ذلك إىل أن يؤنث مخس كلامت

كان حقها التذكري مراعاة السم كاد املذكر ،وصواب اجلملة (هناك اآلن حركة
اندفاع  ...يكاد يصبح السباق عليها كأنه شبيه )...

 . ٨ ٢عدم مطابقة الضمري يف خرب كاد.

 -املشاهد التي تكاد تنفرد به مرص خالل فرتة االمتحانات.

وهذا خطأ غريب يف الضمري العائد عىل كلمة املشاهد رغم تأنيث االسم املوصول
وكاد وخربها.

 . ٨ ٢عدم املطابقة بني الضمري الواق اسام ل (كاد) وما يعود عليه.
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 ذلك فإن مصبه عند دمياط الواقعة عيل البحر املتوسط ومنبعه عند بحرية64
فكتوريا بأوغندا يكاد يتالقيان.

فالضمري املرفوع اسام لـــ «يكاد» البد أن يكون يف صيغة املثنى ألنه يعود عىل
مصب ،ومنبع.
 .٨ ٨ ٢عدم اشتامل لة خرب كاد عىل ضمري .لذا تبدو اجلملة مفككة
وغري مرتابطة تركيبيا مع اجلملة السابقة عليها ،و»اخلرب يف أفعال املقاربة ال بد أن
65
يشتمل عىل فعل مضارع ومرفوعه «من فاعل ،أو نائبه  « ...ضمري يف الغالب».
 مىض أكثر من ستة أشهر عىل هذه الثورة العظيمة إال أن نتائجها عىل مجيع66
املستويات تكاد تكون املحصلة صفر!!

٨ ٢

 .استعامل بالكاد م كاد املنفية.

 هو ال يمتلك من حطام الدنيا شيئا غري راتبه البسيط الذي ال يكاد يكفي بالكاد67
مستلزمات ومتطلبات األرسة.

اضطراب املعنى يف املثال السابق مصدره استعامل كلمة «بالكاد» التي تبدو
زائدة ،وال تضيف شيئا للمعنى املقصود ،بل إهنا تؤدي إىل تناقض يف معنى اجلملة؛
سواء اعتربنا أن نفي «كاد» يفيد نفي املقاربة ونفي وقوع اخلرب باألوىل ،أو يفيد وقوع
اخلرب بعرس وشدة؛ ألن كلمة بالكاد تعني بشدة وصعوبة ،فكيف يقال (راتبه ال
يكفي بصعوبة مستلزمات األرسة؟!) يف حني يستقيم املعنى إما بحذف «بالكاد»
واإلبقاء عىل نفي «كاد» ،فنقول( :ال يملك غري راتبه البسيط الذي ال يكاد يكفي
مستلزمات األرسة) ،وإما باستعامل «بالكاد» مع «كاد» املثبتة ،فنقول( :ال يملك غري
راتبه البسيط الذي يكاد يكفي بالكاد مستلزمات األرسة).

وقد أجاز جممع اللغة املرصي استعامل «بالكاد» يف هذا املعنى ،ووافق عىل قوهلم:
جرى وراءه وبالكاد أدركه ،ألن يف اللغة كلمة (كَؤود) وهي َفعول من الثالثي،
فالبد أن يكون هناك الفعل الثالثي َ
ب ،وهذا يستلزم وجود
وص ُع َ
(كأ َد) بمعنى :شق َ
68
املصدر ،وهو الك َْأد .ولذا ُيصحح هذا األسلوب عىل أن األلف مسهلة من اهلمزة.
وتوجيه املعنى يف هذه الكلمة ،إذن ،ليس عىل نحو ما ذهب إليه بعض الباحثني الذي

ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

224

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

العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

خيطئون هذا االستعامل ،بزعم أن «أل التعريفية دخلت عىل الفعل «كاد» وهي ال
69
تدخل إال عىل االسم».

٨ ٢

 .١تفك ال كيب وغمو

املعنى.

إن قارئ اجلملة التالية ليعجز عن معرفة املعنى املقصود منها ،والغريب أن
الكاتب أتى هبا ليوضح حقيقة من احلقائق التي يرسدها يف مقاله! ،فام كان منه إال
أن زادها غموضا بأسلوبه املفكك ،وقد خالف فيها ما شاع يف الكتابة الصحفية
للمتالزمة (ما كاد  ....حتى) والتعبري هبا عن اقرتان حدثني أو تعاقبهام ،عىل النحو
الذي تناولناه يف موضع سابق من البحث.
 واحلقيقة الثانية تتمثل يف أنه ما يكاد يكون عقم االعتامد عىل اسرتاتيجيةاملناطحة التي ال تتوقف ،حتى حتقق نرصا حاسام ،وتنجح يف تركيع نظام مازال يف
7٠
املواقع قادرا عىل ممارسة درجات عالية من البطش بخصومه ومن يؤيدهم.

الخاتمة

قامت الدراسة بجمع كل اجلمل التي استعملت فيها (كاد) يف لغة الصحافة
املعارصة يف مرص ،ورصدت األنامط الرتكيبية الشائعة وغري الشائعة ،وبينت مدى
توافقها أو خمالفتها لالستعامل اللغوي الفصيح ،ودرجة هذه املخالفة ،كام تناولت
أشكال التالزم الرتكيبي يف أسلوب كاد .وخلصت إىل ما ييل:
 يشيع يف لغة الصحافة جميء خرب كاد مجلة فعلية فعلها مضارع ،متفقة يف ذلك
ملا اطرد من كالم العرب يف هذا الباب إال أن ثمة حاالت جاء فيها اخلرب مفردا وهو-
يف أكثرها-اسم مشتق.

 ويأيت فاعل املضارع (الواقع خربا) ضمريا عائدا عىل اسم كاد ومل خيرج عن
ذلك سوى حالتني ،جاء فيهام فاعل املضارع اسام ظاهرا وليس ضمريا.

 حددت الدراسة ،أربعة صور تركيبية حلاالت الرتبة يف أسلوب «كاد» رتبت
تنازليا من حيث الفصاحة عىل نحو ما ييل:
 .1كاد  +اسمها  +خربها (فعل مضارع غري مقرتن بأن).
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 .2كاد  +خربها (فعل مضارع غري مقرتن بأن)  +اسمها.
 .3كاد  +اسمها  +خربها (فعل مضارع مقرتن بأن).
 .4كاد  +خربها (فعل مضارع مقرتن بأن)  +اسمها.

وبلغ عدد احلاالت التي حافظت عىل الرتبة بتقديم االسم وتأخر اخلرب سواء
أكان مقرتنا بأن أم ال حوايل  ، 49يف حني بلغت احلاالت التي تقدم فيها اخلرب عىل
االسم حوايل  5٠من إمجايل عدد احلاالت البالغ عددها  562مجلة .وهذا يدل
عىل أن الكتابة الصحفية تساوي يف االستعامل بني الصورتني الرتكيبني ،دون التزام
بالصورة األفصح منهام.

 تشري النسب اإلحصائية إىل أن اقرتان خرب كاد بأن يعد قليال بصفة عامة يف
لغة الصحافة املعارصة؛ إذ مل تتجاوز النسبة يف كل صيغ كاد التي اقرتن فيها اخلرب بأن
 8 79فحسب ،وهي تشكل  2٠٠حالة من إمجايل احلاالت التي وردت فيها كاد
وصيغها املختلفة البالغ عددها  2274حالة.

 تستعمل الصورة الرتكيبية (كاد يفعل) يف معنى اإلثبات أي :قارب الفعل ومل
يفعل ،ومل خيتلف االستعامل املعارص عام جاء به النحاة يف هذا املعنى ،إال أننا نالحظ
كثرة استعامل كاد املثبتة يف سياق التعبري عن وقوع األذى واليشء املكروه ،أو اقرتاب
وقوع مشكلة ما.

 يستعمل الرتكيب (ال يكاد يفعل) للداللة عىل نفي مقاربة الفعل ،ويقت
ذلك ن ْف َي وقوع الفعل بطريق األوىل ،وال تنحرص داللة كاد املنفية يف نفي مضمون
اخلرب فحسب بل تتخطاه غالبا إىل معان أخرى يف لغة الصحافة ،مثل :وقوع اخلرب
بصعوبة ،واملبالغة ،واالستهجان أو االستنكار.

 يشيع يف الكتابة الصحفية أحد أشكال التالزم يف أسلوب «كاد» املنفية؛ فحينام
تستعمل (ما) لنفي «كاد» بصيغها املختلفة فالبد أن تأيت معها «حتى».

 تقدم (ال) عىل (يكاد) أكثر كثريا من تأخرها ،فقد تقدمت  267مرة بنسبة
 ، 83بينام تأخرت يف  55حالة بنسبة  ، 17وهذا يدل عىل أن االستعامل املعارص ما
زال حمافظا عىل هنج فصحى الرتاث يف هذا الشأن.
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 ال تفرق الكتابة الصحفية ،بني أن يكون حرف النفي متقدما عىل الفعل كاد،
أو متأخرا عنه.

 يشيع حذف خرب كاد ويأيت احلذف مالزما لعطف كاد باحلرف (أو) ،والفعل
كاد املعطوف إما أن يأيت يف هناية اجلملة بعد اكتامل أركاهنا ،وإما أن يأيت معرتضا
بني الفعل وما يتعلق به من شبه مجلة ،أو بني الفعل وفاعله ،أو بني الفعل ومفعوله.
وتلك الصورة أكثر استعامال-يف عينة البحث-من سابقتها.

 كشفت الدراسة بعض الصور التي متثل خروجا عىل قواعد العربية الفصحى
يف استعامل كاد ،وشملت :اخلطأ يف إعراب خرب كاد ،ونفي خرب كاد والصواب
يقت أن يكون مثبتا ،وعدم املطابقة بني كاد واسمها وخربها( ،وهي أكثر صور
اخلطأ شيوعا ،وتشمل :عدم املطابقة يف النوع بني كاد واسمها ،وبني خرب كاد
واسمها ،وعدم املطابقة يف النوع بني مجلة كاد الواقعة خربا للمبتدأ املؤنث ،وتكرار
عدم املطابقة يف النوع داخل اجلملة الواحدة ،مما جيعل اجلملة مفككة مشوهة ،وعدم
مطابقة الضمري يف خرب كاد ،وعدم املطابقة بني الضمري الواقع اسام ل(كاد) وما يعود
عليه) ،واستعامل (بالكاد) مع كاد املنفية ،وتفكك الرتكيب وغموض املعنى.

الهوامش

 -1كساس ،صافية ،العربية يف الصحف اليومية بني الفصحى والعامية ،جملة
املامرسات اللغوية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر ،ع 187،188 ،2٠11 ،6بترصف.

 -2برش ،كامل ،اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ،دار غريب ،القاهرة،
 ،1999ص.34
 -3الرايض ،حممد ،اللغة واخلرب يف الصحافة العربية ،منشورات معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب ،الرباط ،1997،ص.119

 -4عبد العزيز ،حممد حسن ،لغة الصحافة املعارصة ،دار املعارف،
القاهرة1978،م ،ص.4،5
 -5البوزياين ،طارق :الصحافة واملستوى اللغوي املناسب ،أعامل الندوة
العلمية :اإلعالم املغريب الضوابط اللغوية واإلكراهات املهنية ،معهد الدراسات
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واألبحاث للتعريب ،الرباط ،2٠14 ،ص.73
 -6السابق ،ص.74

 -7انظر :خطار ،أنور :اللغة الصحفية مالحظات تقنية ومنهجية ،الفكر العريب،
معهد اإلنامء العريب ،مج  ،8ع  ،5٠ص 91-89بترصف.
 -8ملزيد من التعريف باملدونة العربية ،ينظر :املوقع الرسمي للمدونة اللغوية
العربية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .www.kacst.org.sa

 -9ابن جني :اخلصائص ،حتقيق د .عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية،
بريوت.386/1 .

 -1٠سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط
14٠8 ،3هـ  1988-م.3/12 ،
 -11حسن ،عباس :النحو الوايف ،دار املعارف الطبعة ،ط.616/1 ،3

 -12اخلصائص  ،386/1رشح الترصيح عىل التوضيح أو الترصيح بمضمون
التوضيح يف النحو ،خالد األزهري ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ج  1ص .279-278

 -13الريض األسرتاباذي :رشح الكافية يف النحو البن احلاجب ،حتقيق عبد
العال سامل مكرم (القاهرة ،عامل الكتب 1421ه 2٠٠٠-م)./237 5 .
 -14السيوطي :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد احلميد هنداوي،
املكتبة التوفيقية.478-1 ،
 -15انظر :الدماميني :تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد ،حتقيق :د .حممد بن
عبد الرمحن بن حممد املفدى ،ط 14٠3 ،1هـ  1983-م .295/3

 -16ناظر اجليش :رشح التسهيل املسمى «متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد»،
دراسة وحتقيق :أ .د .عيل حممد فاخر وآخرون ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع
والرتمجة ،القاهرة ،ط 1428 ،1هـ .1282/3
 -17تعليق الفرائد.3 /3٠6 ،
 -18مهع اهلوامع .479/1

 -19أبو حيان :البحر املحيط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر،
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يط ْ
«و َأما ت َْو ِس ُ
اخلَ َ ِرب َف ُه َو َم ْبنِي َع َىل َج َو ِاز ِم ْث ِل
بريوت 142٠ ،هـ .ويقول يف ذلكَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الرت ِك ِ
يب ِيف ِم ْث ِل ك َ
يح ا َْملن ُْع» .518،519/5
َانَ :ي ُقو ُم َز ْيدَ ،وفيه خ َالفَ ،والصح ُ
َه َذا ْ
 -2٠مهع اهلوامع.479/1 :

 -21ابن احلاجب :أمايل ابن احلاجب ،دراسة وحتقيق :د .فخر صالح سليامن
قدارة ،دار اجليل ،بريوت 14٠9 ،هـ1989 ،م.811/2 ،

 -22ابن يعيش ،رشح املفصل ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م.379/ 4 ،

 -23األنباري :أرسار العربية ،دار األرقم بن أيب األرقم ،ط142٠ ،1هـ-
1999م ،ص .11٠

 -24احلريري :درة الغواص يف أوهام اخلواص ،حتقيق :عرفات مطرجي،
مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1998/1418 ،1هـ ،ص.1٠7،1٠8
 -25الكتاب :سيبويه ج .16٠-3
 -26رشح املفصل.38٠/4،
 -27الكتاب.12/3 ،

 -28املربد ،حممد بن يزيد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،بريوت:
عامل الكتب ،ج ،3ص.75

 -29األنباري :اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،املكتبة العرصية ،ط1424 ،1هـ-
2٠٠3م.46٠/2 ،

 -3٠الباتل ،حممد :كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،جملة جامعة امللك سعود،
م  ،7اآلداب (1995 )1م ،ص .15

 -31ابن مالك :شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح،
حتقيق :دَ .طه ُحم ِسن ،مكتبة ابن تيمية ،ط14٠5 ،1هـ ،ص .16٠
 -32كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،ص .17
 -33اخلصائص.1٠٠،1٠1 / 1،

229
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها جتارياً

 -34كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،ص.3
 -35النحو الوايف.616/1 ،

 -36عيد ،حممد ،النحو املصفى ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،1975 ،ص.277

 -37أبو طالب ،عبد اهلادي ،معجم تصحيح لغة اإلعالم ،مكتبة لبنان،
ص.169

 -38العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م ،ص .59٠
 -39انظر :املنان ،عمر حممد محودة عطا ،كاد وداللتها بني النحويني واملفرسين،
جملة الدراسات العربية ،املنيا ،مرص ،مج ،3ع 2٠12 ،26ص .1812
 -4٠رشح املفصل.38٠/4 ،
 -41السابق.377 / 4 ،

 -42انظر:تعليق الفرائد.312/3 ،

 -43جاهني ،هباء ،حضور أمل دنقل ،األهرام  26مايو  ،2٠11السنة ،135
العدد .45461
 -44الصحافة واملستوى اللغوى املناسب ،ص.76

 -45انظر :الشويرف ،عبد اللطيف أمحد ،تصحيحات لغوية ،الدار العربية
للكتاب ،ليبيا1997 ،م ،ص .86

 -46جممع اللغة العربية بالقاهرة ،كتاب األلفاظ واألساليب ،2/اهليئة العامة
لشئون املطابع األمريية1985 ،م ،ص.71

 -47العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م ،ص.589

 -48البخاري :اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول ا صىل ا
عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص
النارش :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.123/1 ،
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 -49الرازي :خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد النارش :املكتبة
العرصية -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا ،ط142٠ ،5هـ 1999 /م.6٠/1 ،

 -5٠الذهبي :سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ
شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط14٠5 ،3هـ1985-م.569/4 ،
 -51رشح املفصل.384/4 ،

 -52الكفوي :الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط1993 ،2م ،ص.749

 -53وانظر :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،القرارات املجمعية يف األلفاظ
واألساليب من 1987- 1934م ،اهليئة العامة لشئون املطابع اإلمريية1989 ،م،
ص.139
 -54جممع اللغة العربية بالقاهرة ،كتاب األلفاظ واألساليب ،1/اهليئة العامة
لشئون املطابع األمريية1977 ،م ،ص .182
 -55معجم األغالط اللغوية املعارصة ،ص.59٠

 -56الطربي :تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق:
عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م،
.114/2

 -57البغوي :معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،حتقيق حممد عبد
ا النمر -عثامن مجعة ضمريية ،وسليامن مسلم احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
ط 1417 ،4هـ 1997-م.341/3 ،

 -58احلويف :أمحد بن حممد ،معنى كاد يف اإلثبات والنفي ،جملة جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ج  ،33مايو  1974ص.95

 -59كذلك االستعامل القديم يف النثر نجد أن احلذف يالزم حرف العطف
(أو) ،وإن جاء يف الشعر معطوفا بالواو ،كام يف قول الشاعر:

 -6٠مهمت ومل أفعل وكدت وليتني تركت عىل عثامن تبكي حالئله.
ِ
ِ
ف ِمن َْهاَ ،وا ْل َق ِائ ُل
ْرص َ
 -61كام يف مسند أمحدُ « :ثم َأخ َر ا ْل َف ْج َر م َن ا ْل َغد َحتى ان َ َ
ولَ :ط َلع ِ
َي ُق ُ
ت الش ْم ُس َأ ْو كَا َد ْت» مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،شعيب األرناؤوط
َ
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وعادل مرشد ،وآخرون إرشاف :د عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2٠٠1-م.5٠8/32،
انقض عىل رسب من الطري:
 -62ورد يف مجهرة اللغة «وقال الراجز يصف صقرا ّ
حتى يزيل أو يكاد الفكّا» .ابن دريد ،مجهرة اللغة ،حتقيق:
يط ّثها طورا وطورا صكّا ّ -
رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1987 ،1م.83/1 .
 -63انظر :رشح الريض  ،233/5وحاشية الصبان .263/1

 -64ابن درستويه :تصحيح الفصيح ورشحه ،حتقيق :د .حممد بدوي املختون،
املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،القاهرة ،عام النرش1419 ،هـ 1998-م،
ص.44
 -65بلعيد ،صالح ،اللغة العربية والصحافة ،اللغة العربية ،املجلس األعىل للغة
العربية ،ع  ،16خريف  ،2٠٠6ص.156
 -66سيد عبد املجيد ،األهرام اليومي.2٠1٠- ٠5- ٠8 ،
 -67األهرام.2٠1٠/5/17 ،

 -68شحاتة ،عثامن ،األهرام اليومي بتاريخ .2٠1٠- ٠4- ٠8

 -69رياض ،حممد ،التكالب عيل مزارع إفريقيا ،األهرام اليومي- ٠8- 15 ،
.2٠11
 -7٠أبو اهلول ،أرشف ،ليس بامء النيل وحده تعيش دول احلوض ،األهرام
اليومي.2٠1٠- ٠5- 23 ،
 -71النحو الوايف  615/1دار املعارف الطبعة ،ط.3

 -72السيد ،فهمي ،ملاذا قامت الثورة املرصية؟  ،1األهرام اليومي٠8- 14 ،
.2٠11 -

 -73منكوبو السيول بالعريش يتذكرون األوقات العصيبة ،األهرام اليوم٠1 ،
.2٠1٠- ٠2 -74جملة جممع اللغة العربية ،وزارة املعارف العمومية ،مرص ،ج ،7ص -186
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1953 ،187م.

 -75معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب ،ص.17٠

 -76كروان ،إبراهيم ،تأمالت أولية حول احلالة اإليرانية الراهنة :األهرام
اليومي.2٠1٠- ٠2- ٠1 ،
المراجع

 -1ابن احلاجب ،عثامن بن عمر ،أمايل ابن احلاجب ،دراسة وحتقيق :د.فخر
صالح سليامن قدارة ،دار اجليل ،بريوت 14٠9 ،هـ1989،م.

 -2ابن جني ،أبو الفتح عثامن ،اخلصائص ،حتقيق د .عبد احلميد هنداوي دار
الكتب العلمية ،بريوت.

 -3ابن درستويه ،أبو حممد ،عبد ا  ،تصحيح الفصيح ورشحه ،حتقيق :د .حممد
بدوي املختون ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،القاهرة ،عام النرش1419 ،هـ
1998-م.

 -4ابن دريد ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
بريوت ،ط1987 ،1م.
 -5ابن مالك ،مجال الدين حممد بن عبد ا  ،شواهد التوضيح والتصحيح
ملشكالت اجلامع الصحيح ،حتقيق :دَ .طه ُحم ِسن ،مكتبة ابن تيمية ،ط14٠5 ،1هـ.
 -6ابن يعيش ،رشح املفصل ،قدم له :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1422 ،1هـ  2٠٠1-م.

 -7أبو الربكات ،عبد الرمحن بن حممد األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف،
املكتبة العرصية ،ط1424 ،1هـ2٠٠3-م.

 -8أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر املحيط يف التفسري ،حتقيق :صدقي حممد
مجيل ،دار الفكر ،بريوت 142٠ ،هـ.

 -9أبو طالب ،عبد اهلادي ،كتاب معجم تصحيح لغة اإلعالم العريب ،مكتبة
لبنان.
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 -1٠األزهري ،خالد ،رشح الترصيح عىل التوضيح أو الترصيح بمضمون
التوضيح يف النحو ،حتقيق حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ج .1
 -11األنباري ،أبو الربكات ،أرسار العربية ،دار األرقم بن أيب األرقم ،ط،1
142٠هـ1999-م.
 -12الباتل ،حممد ،كاد واتصال خربها بأن يف الرتاث ،جملة جامعة امللك سعود،
م  ،7اآلداب (1995 )1م.

 -13البخاري ،حممد بن إسامعيل ،اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور
رسول ا صىل ا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري
بن نارص النارص النارش :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 -14برش ،كامل ،اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم ،دار غريب ،القاهرة،
.1999

 -15البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن =
تفسري البغوي ،حتقيق حممد عبد ا النمر -عثامن مجعة ضمريية ،وسليامن مسلم
احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ 1997-م.

 -16بلعيد ،صالح ،اللغة العربية والصحافة ،اللغة العربية ،املجلس األعىل للغة
العربية ،ع  ،16خريف .2٠٠6
 -17البوزياين ،طارق :الصحافة واملستوى اللغوي املناسب ،أعامل الندوة
العلمية :اإلعالم املغريب الضوابط اللغوية واإلكراهات املهنية ،معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب ،الرباط.2٠14 ،
 -18احلريري ،القاسم بن عيل ،درة الغواص يف أوهام اخلواص ،حتقيق :عرفات
مطرجي ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1998/1،1418هـ.

 -19احلويف :أمحد بن حممد ،معنى كاد يف اإلثبات والنفي ،جملة جممع اللغة
العربية بالقاهرة ،ج  ،33مايو .1974
 -2٠خطار ،أنور :اللغة الصحفية مالحظات تقنية ومنهجية ،الفكر العريب،
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معهد اإلنامء العريب ،مج  ،8ع .5٠

 -21الدماميني ،حممد بدر الدين ،تعليق الفرائد عىل تسهيل الفوائد ،حتقيق :د.
حممد بن عبد الرمحن بن حممد املفدى ،ط 14٠3 ،1هـ  1983-م.

 -22الذهبي ،شمس الدين أبو عبد ا حممد ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :جمموعة
من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط14٠5 ،3هـ-
1985م.
 -23الرازي ،زين الدين أبو عبد ا  ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ
حممد النارش :املكتبة العرصية -الدار النموذجية ،بريوت  -صيدا ،ط142٠ ،5هـ
1999 /م.
 -24الرايض ،حممد ،اللغة واخلرب يف الصحافة العربية ،منشورات معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب ،الرباط.1997،

 -25الريض األسرتاباذي ،حممد بن احلسن ،رشح الكافية يف النحو البن
احلاجب ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،لقاهرة ،عامل الكتب 1421ه 2٠٠٠-م.

 -26سيبويه ،الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط
 14٠8 ،3هـ  1988-م.
 -27السيوطي ،جالل الدين :مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،حتقيق عبد
احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية.

 -28الشويرف ،عبد اللطيف أمحد ،تصحيحات لغوية ،الدار العربية للكتاب،
ليبيا1997 ،م.

 -29الطربي ،حممد بن جرير ،تفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل آي
القرآن ،حتقيق :عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة ،ط1422 ،1
هـ 2٠٠1-م.
 -3٠عبد العزيز ،حممد حسن ،لغة الصحافة املعارصة ،دار املعارف،
القاهرة1978،م.
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 -31العدناين ،حممد ،معجم األغالط اللغوية املعارصة ،مكتبة لبنان ،ط،2
1996م.
 -32عيد ،حممد ،النحو املصفى ،مكتبة الشباب ،القاهرة.1975 ،

 -33كساس ،صافية ،العربية يف الصحف اليومية بني الفصحى والعامية ،جملة
املامرسات اللغوية ،جامعة مولود معمري ،اجلزائر ،ع.2٠11 ،6
 -34الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى ،الكليات ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
1993م.
 -35املربد ،حممد بن يزيد ،املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ،بريوت:
عامل الكتب.
 -36جممع اللغة العربية بالقاهرة ،القرارات املجمعية يف األلفاظ واألساليب من
1987- 1934م ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية1989 ،م.

 -كتاب األلفاظ واألساليب ،2/اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية1985 ،م.

 -جملة املجمع ،وزارة املعارف العمومية ،مرص ،ج ،7ص 1953 ،187-186م.

 -37املدونة اللغوية العربية ،املوقع الرسمي للمدونة اللغوية العربية ملدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية ..www.kacst.org.sa

 -38مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،شعيب األرناؤوط وعادل مرشد ،وآخرون
إرشاف :د عبد ا بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ
 2٠٠1-م.

 -39املنان ،عمر حممد محودة عطا ،كاد وداللتها بني النحويني واملفرسين ،جملة
الدراسات العربية ،املنيا ،مرص ،مج ،3ع.2٠12 ،26

 -4٠ناظر اجليش ،حممد بن يوسف ،رشح التسهيل املسمى «متهيد القواعد
برشح تسهيل الفوائد» ،دراسة وحتقيق :أ .د .عيل حممد فاخر وآخرون ،دار السالم
للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،القاهرة ،ط 1428 ،1هـ.
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بعض
مراجعة كتاب :هل
ُ
أفضل من بعض؟
اللغات
ُ
تأليف :روبرت وليم ديكسون

الحريص*
مراجعة :أ .د .ناصر بن فرحان
ّ

مدخل

ُ
أفضل من بعض؟) هو عنوان الكتاب الذي ألفه الربوفيسور
بعض اللغات
(هل ُ
األسرتايل املعارص روبرت وليم ديكسون ِ
ونرش عام 2٠16م ،ونقله إىل العربية
الدكتور محزة بن قبالن املزيني ،ونرشته دار كنوز املعرفة يف َعامن سنة 2٠18م
(ط .)1،يقع الكتاب يف  368صفحة من احلجم املتوسط ،وحيمل الرقم الدويل
املعياري (ردمك).978-9957-74-712-1 :
قد يتبادر إىل ذهن القارئ عند قراءته لعنوان الكتاب أن موضوعه يبحث يف
قضية (أفضلية اللغات) املبنية ،يف تاريخ لسانيات ما قبل القرن  ،19عىل القول
حتيزا لعرق وجنس معني .وهي قضية أصبحت من
بأفضلية لغة عىل لغة تعص ًبا أو ً
حمرمات البحث اللساين منذ بداية ذلك القرن حني ُأعلن عن ميالد علم اللسانيات
احلديث الذي جعل عىل رأس مبادئه أن يدرس «اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا» (أي،
موضوعية البحث وتساوي اللغات) (دي سوسري .)1985 ،غرض الكتاب ليس
البحث يف تلك القضية تارخيًا أو ً
نقاشا؛ ألن البحث فيها قد حسم وأصبح رفضها
من مبادئ البحث اللساين املوضوعي ،وإنام غرضه أن يؤسس ملرحلة جديدة يف
تاريخ املوازنات اللسانية بني اللغات .مرحلة تبحث يف اآلليات العملية التي ختولنا

أستاذ اللسانيات بقسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية اللغة العربية والدراسات االجتامعية بجامعة القصيم.
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ألن نقول إن التفاضل بني اللغات قائم لكنه يف حدود أسس علمية مقياسها «فاعلية
اللغة» وعمليتها يف حتقيق أدوار ووظائف لغوية معينة .وهنا تكمن أمهية هذا الكتاب
وفرادته .يقول ديكسون...« :أقرتح أنه حان الوقت للسانيات التي قضت مائة عام
علام لتبدأ
تقري ًبا وهي تكافح الفكرة العرقية أن تقوم اآلن بواحدة من مهامهتا بصفتها ً
بتقويم متوازن لقيم اللغات املختلفة .وهيدف الكتاب إىل أن يكون اخلطوة األوىل يف
هذا املنهج» (ص.)42 ،
فصول الكتاب

انتظم الكتاب ،بعد مقدمته ،يف أحد عرش ً
فصال .وقد سبقت املقدمة والفصول
وعرف
يف الرتمجة العربية بمقدمة ضافية للمرتجم وضح فيها أمهية الكتاب املرتجمّ ،
فيها باملؤلف وموضوع الكتاب ،وحتدث عن منهجه يف الرتمجة ،واتصاله باملؤلف،
وأخذ ٍ
مؤرشا عىل اتباع
إذن بالرتمجة والنرش ،وهذا مما يسجل للمرتجم ويعطي
ً
الرتمجة ل سس العلمية واألخالقية املتعارف عليها يف هذ احلقل .وسنرجئ احلديث
عن الرتمجة حتى نصل إىل اجلانب النقدي يف آخر هذه املراجعة .وفيام ييل عرض
موجز ملحتوى فصول الكتاب األحد عرش.
يف الفصل األول املعنون بـ (املدخل) ،الذي أراده املؤلف متهيدً ا للفكرة األساسية
من الكتاب ،حتدث املؤلف عن الوظائف التي تقوم هبا اللغة ،ودافع فيه عن مرشوعية

البحث يف املفاضلة بني اللغات التي تأباها الدراسة اللسانية احلديثة .واملؤلف يشري
هنا إىل مبدأ أسايس يف الدرس اللساين احلديث ،أعني مبدأ القول بأفضلية لغة
عىل لغة .وهو مبدأ ظهر ،كام أسلفنا ،منذ بداية القرن التاسع عرش يف اإلرهاصات
األوىل للسانيات عىل يد النحاة اجلدد الذين نادوا بوأد هذا القول (يوسف)2٠٠4 ،
ورسخه تلميذهم ،مؤسس اللسانيات ،دي سوسري يف أوىل صفحات كتابه (،1985
وينظر ليونز  .)1981وقد ناقش املؤلف يف هذا املدخل عدة قضايا تأسيسية مهمة.
ففي البداية ،أشار إىل األدوار التي تؤدهيا اللغة بوصفها متثل أكثر العنارص أمهية يف
النسيج االجتامعي ألي جمتمع برشي .ويمكن تلخيص تلك األدوار (الوظائف)
يف كون اللغة ( )1تعزز مسار االنتامء واهلوية ،و( )2تُسهل العمل التعاوين ،و()3
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تعكس التنظيم االجتامعي ،و( )4تستخدم للتعبري عن االنفعاالت ،و( )5أهنا أداة
لتوصيل املعلومات ،و( )6تعد وسيلة للتعبري اجلاميل ،و( )7وسيلة للتفكري العلمي
ِ
واحلجاج ،و( )8وسيلة للدعوة إىل املعتقدات واآلراء (ص .)26-23 ،ويف مبحث
جانبي عنونه بـ (ماذا يعني أفضل؟) ،وضح املؤلف أن اللغات تتفاضل بقدر ما
تفي بتلك الوظائف الرئيسة للغة (وسيعود املؤلف ،يف الفصل العارش ،للحديث
عن معايري أخرى جتعل من ٍ
لغة ما لغ ًة مثالي ًة) .وحتدّ ث املؤلف يف هذا الفصل عن
اللسانيات التي هتدف إىل توفري معيار تنظريي للبِنى واألنظمة اللغوية مؤكدً ا عىل
ً
مستقال كالعلوم األخرى ،وهي:
علام
املهام األساسية التي متيز اللسانيات بوصفها ً
الوصف ،والتفسري ،والتنبؤ ،واملوازنة .وختم الفصل مباحثه بعرض موجز لتاريخ
املوازنات بني اللغات ،حمد ًدا األطوار التي مرت هبا هذه املوازنات (الطور األول:
املوازنة ِ
العرقية ،والطور الثاين :معادلة التحيز ،والطور الثالث :املوازنة العلمية).
وبناء عىل ذلك ،فإنه عىل اللسانيات أن تقوم اآلن بواحدة من مهامهتا ،بصفتها ِع ًلام،
وتبدأ بتقويم متوازن لِقيم اللغات املختلفة .ويف سبيل حتقيق ذلك ،يطمح هذا
الكتاب ألن يكون اللبنة األوىل يف تقديم موازنة علمية يف قضية تفاضل اللغات
فكريت العرق ّية والتحيز البعيدتني عن العلمية التي تنشدها اللسانيات.
متخلص ًة من َ
ومن هنا ،فإن األفضلية التي يبحث فيها هذا الكتاب ليست تلك املبنية عىل التعصب
للعرق أو تلك القائمة عىل التحيز للغة عىل حساب لغة ،وإنام األفضلية املقصودة
هي تلك املبنية عىل أسس علمية مقياسها «فاعلية اللغة» وعمليتها يف حتقيق سبل
التواصل املختلفة.

«كيف تعمل اللغات» كان عنوان الفصل الثاين ،وفيه ُرشحت آلية عمل اللغة
البرشية بوصفها مرآة العامل التي عليها تنعكس بيئاته املتكلمة ،واعتقاداته ومواقفه
وأنساقه وتنظيامته االجتامعية .يتكون نظام اللغة من جزأين يستقل أحدمها عن
اآلخر وإن كانا مرتابطني؛ ومها املعجم والنحو .يشتمل األول عىل فصائل الكلامت
من األسامء واألفعال والصفات ،يف حني يشتمل الثاين عىل األنظمة (أي ،املفاهيم
فصل
النحوية داخل لغة معينة التي هبا تدرك فصائل الكلامت داخل املعجم) .وقد ّ
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الفصل يف الصواتة والزيادة التي متثل العنارص املعجمية يف اللغة باألصوات،
فل صوات صوامت وصوائت ،وكلام زاد رصيد أنظمة الصوامت والصوائت يف
لغة زاد عدد كلامهتا .وتطرق الفصل للمتغريات اللغوية وصنفها ،وهي :متغريات
ظروف املكان ،ومتغريات ظروف الزمان ،ومتغريات الضامئر .وهذه املتغريات
املتنوعة تساعد يف إنجاز كثري من وظائف اللغة ،ولذا يمكن للغة أن تكون «أفضل»،
يف نظر املؤلف ،إن كان فيها تقابل بني املفرد واجلمع ل شخاص مجي ًعا .وكان هدف
ديكسون يف هذا الفصل بيان الطرق التي ختتلف فيها اللغات يف عملها من حيث
األصوات والنحو واملعجم .وقد دعم ذلك باملقارنة بني عدة لغات.
ويف الفصل الثالث ،الذي جاء بعنوان «الرضوري» ،ركّز املؤلف عىل اخلصائص
النحوية التي يكون وجودها رضوريا يف كل لغة ،وهي التي ال تكاد ختلو منها أنحاء
اللغات املعروفة .وقد تطرق الفصل ألمثلة من تلك اخلصائص ،فتحدث عن أفعال
مميزا ثالثة أنواع منها ،وهي :اخلرب والطلب
الكالم التي توفرها كل لغة ملتكلميها ً
واالستفهام .ومن اخلصائص املشرتكة التي تطرق إليها الفصل خاصية (النفي) التي
توجد يف أنحاء اللغات اإلنسانية قاطبة .وتصبح لغة أفضل بقدر غنى نظام النفي
أيضا ،خلاصية
فيها وتعدد طرقه من نفي اجلملة والعبارة وغريها .وتطرق الفصلً ،
ِ
ِ
حيا ،ويكون
امل ْلكية ،إذ ال بد لكل لغة أن تشتمل عىل وسائل لتعيني امللكية تعيينًا رص ً
فيها نمط اإلضافة ونمط املتعلق مالئمني بشكل مماثل .ومن اخلصائص النحوية التي
هي مهمة لكل لغة ُ
احلض عىل القيام باحلدث أو التحكم به ،وكذلك اآلليات
طرق ّ
التي تبني التعيني ،وتربط العبارات بعضها ببعض من أجل تواصل فاعل ودقيق.
وتناول الفصل الرابع»،ما املرغوب؟» ،عد ًدا من األنظمة النحوية التي تؤدي
وظائف مفيدة يف اللغات التي توجد فيها والتي من املفيد وجودها يف كل لغة .ومن
أبرز اخلصائص النحوية املرغوب وجودها يف اللغة وهبا تفضل يف جانبها التواصيل:
( )1خاصية (اجلنس واملصنفات) إذ تتيح بعض اللغات الوسائل ملتكلميها لكي
يصنفوا األشياء يف العامل املحيط هبم ،و( )2خاصية (التعريف) التي تعني بأدواهتا
املتعددة ما يسبقها أو ما يتبعها ،و( )3طرق التعبري عن حاالت (الزمن والصيغة
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واجلهة) ،و( )4تراكيب التفاضل «املقارنة» (املهمة لكل لغة يعيل جمتمعها من قيمة
املنافسة) ،و( )5أنظمة املبني للمجهول ،واالنعكاسية والتفاعلية ،والسببية والنفعية.
وقد وضح الفصل أمهية كل خاصية مما سبق .فعىل سبيل املثال ،عندما عرض ألمهية
حاالت الزمن والصيغة واجلهة يف نظام اجلملة ،وضح أن معرفة النظام املرتب
ل زمنة (من أن اإلشارة إىل الزمن تدل عىل زمن احلدث ،وصياغته تدل عىل ما يدل
عليه) يعزز التواصل والفهم ،وييرس عملية التواصل .والربهانية ،evidentiality
التي توجد يف ربع اللغات ،من الوسائل التي يرغب توافرها يف اللغة؛ ألهنا حتدد
الدقة التي جيب أن يكون عليها املتكلم ،فهذا النظام دقيق للغاية؛ حيث يزيل احتاملية
الكذب لدى املتلقي (ص.)125 ،

«ما ال حاجة له ،حقيقة» ُجعل عنوانًا للفصل اخلامس الذي ُخصص لذكر
اخلصائص اللغوية والنحوية التي ال رضورة هلا مقارنة بتلك الرضورية وتلك
املستحسنة اللتني ناقشهام الفصالن السابقان عىل الرتتيب .إذن ،فمهمة هذا الفصل
بيان التعقيدات التي ال تقوم بأي دور مفيد يف أداء وظائف اللغة ،بل إهنا تصعب تعلم
اللغات واستخدامها بكفاءة وفاعلية .ومن األمثلة التي عرض هلا املؤلف ،التكرار
يف ألفاظ املعنى الواحد ،والفروق الصوتية والزيادة النحوية بتكرار املعلومات يف
ً
ومجاال ،إن كان
اجلملة الواحدة .ويرى أن التخلص منها يضفي عىل اللغة رشاقة
املعنى التواصيل يستقيم بدوهنا ،والتمسك هبا ،يف املقابل ،يزيد من تعقيد اللغة،
ويعيق فاعلية التواصل ،ويصعب تعلم اللغة وتعليمها ألهلها ولغريهم.

ُخصص الفصل السادس لنقاش مفصل حول قضية (التعقيد) يف أنظمة أنحاء
بعض اللغات اإلنسانية،كام هو واضح يف عنوانه« :وماذا عن التعقيد؟» ،وهي
قضية مهمة وجدلية ونسبية .ويراها ديكسون واضحة يف اللغات احلديثة التي
يتصف نحوها ،عىل تفاوت بينها ،بأنه نحو موغل يف التعقيد مقارنة مع ما قد نجده
يف اللغات البدائية .ويرفض ديكسون الفكرة الزائفة التي تربط التعقيد النحوي
كبريا من اللغات ذات األنحاء
باللغات املكتوبة (أي ،التي هلا نظام كتايب)؛ إذ إن عد ًدا ً
املعقدة حقيقة ليس ألي منها أنظمة مكتوبة .وقد استشهد لتدعيم هذا الرفض بلغة
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جاراوارا (لغة سكان الغابة املطرية جنوب حوض األمازون) التي درس نظامها
ً
موغال يف أقىص درجات التعقيد ،ال سيام يف طرق متييزها بني
النحوي بنفسه ووجده
اللواحق ،وتعدد األفعال املساعدة فيها .وعىل الرغم من هذه احلقيقة ،يرى أهل هذه
أمرا
اللغة عدم التعقيد يف لغتهم ،وال جيدون مشاكل مع هذا النظام املعقد ،ويعتربونه ً
الفصل إمكانية وجود التعقيد يف اللغة الواحدة ،ورضب ً
ُ
مثاال من
طبيع ًيا .وناقش
اللغة العربية .فبينام مستواها الفصيح املتمثل بالعربية القديمة (الفصحى) يتصف
نحوه بالتعقيدّ ،
فإن اللهجات املنحدرة من هذه اللغة ختففت من حدة هذا التعقيد.
إذن ،هذا الفصل ،يف جممله ،نقد للتعقيد وطرقه يف اللغات ،ورفض لوصفه بأنه سمة
سائدة يف مجيع اللغات ،أو مرتبطة باللغات املكتوبة.
جاء عنوان الفصل السابع عىل شكل سؤال« :كم عدد الكلامت التي ينبغي أن
توجد يف ٍ
لغة ما»؟ وقبل أن جييب عن هذا السؤال ،أكد الفصل يف بدايته حقيقة
التشاهبات الكثرية بني اجلامعات البرشية املتنوعة التي سهلت ،يف كثري من األحيان،
ترمجة املفاهيم املشرتكة ،وربام الكلية ،بني اللغات .ثم ناقش أمهية التدقيق يف اللغة،
أي وضوح اللغة ودقتها يف مفرداهتا ومقاصدها ،خاصة يف املواقف التي تتطلب
ذلك؛ جتن ًبا للغموض وسوء الفهم .وانتقل الفصل ،بعد ذلك ،للحديث عن بعض
الظواهر اللغوية املشرتكة بني اللغات فيام خيص مفرداهتا .ويف هذا الصدد ،تطرق
إىل املشرتك اللفظي ،والرتادف ،والتداخل بني فصائل الكلامت .فاملشرتك اللفظي،
أغراضا متنوعة
يف نظر املؤلف ،مظنة للوقوع يف عدم الفهم ،يف حني خيدم الرتادف
ً
يف اللغات املختلفة بحسب الطرق التي تنظم هبا خطاباهتا .أما ما خيص التداخل بني
فصائل الكلامت ،فاللغات اإلنسانية ،بصفة عامة ،تتوسع فيه لكنه توسع موزون
بطريقة خاصة ،فعدد املعجامت خمتلف من لغة ألخرى ،وكذلك عدد األلفاظ يف كل
معجمً ،
فضال عن أن تلك األلفاظ ليست متساوية من حيث الشيوع ،وربام يكون
يف بعض اللغات من األلفاظ أكثر مما قد حيتاجه متكلموها .ومن هنا ،يمكن لنا أن
نتساءل عن احلد األدنى املحتمل من الكلامت التي يستطيع املتكلم أن يستخدمها.
ويف هناية الفصل ،عاد املؤلف إىل سؤاله الذي عنون به هذا الفصل ،وطرح يف سبيل
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اإلجابة عليه سؤالني :كم عدد املعيجامت التي حتوهيا كل لغة من اللغات املعارصة؟
وما حجم املفردات الكافية التي ينبغي أن توفر فيها؟ ومع إقراره بصعوبة اإلجابة،
فإنه أعطى إجابة ظنية يف حدود ما بني مخسة إىل عرشة آالف كلمةُ ،مرج ًعا سبب
احتواء اللغات عىل كم كبري من املفردات إىل أن معظم اللغات الكربى تستخدم
عد ًدا من أشباه املرتادفات.

«حدود ما تصل إليه لغة ما» كان عنوان الفصل الثامن ،وفيه نوقشت تلك
احلدود يف ضوء ( )1ما جيب أن يقال يف أي لغة ،و( )2ما يمكن أن يقال يف اللغة.
وناقش املؤلف مقولة رومان ياكبسون يف أن مدار اختالف اللغات يكون فيام جيب
رافضا اجلزء الثاين من هذ املقولة؛ ألنه التاميز بني
أن يقال وليس فيام يمكن أن يقالً ،
اللغات يف الرتمجة والصعوبات النحوية واملعجمية بني نظمها اللغوية املختلفة ،عىل
الرغم من القدر الكبري من االشرتاك بني الشعوب ،جيعل من مقولة « كل يشء يمكن
أن يقال يف كل لغة» مقولة زائفة (ص .)223 ،ويؤكد الفصل احلقيقة التي تقول
إن اللغة ال حدود هلا سوى احلدود التي يضعها مستخدموها؛ ألن الذهن البرشي
حينام حيرص بحدود ينحرص عليها (ص .)231 ،ويؤكد ما ذكره ديكسون هنا الطابع
(الربامجايت) للغة ،أي أن اللغة َعملية ومطواعة ورهن احتياجات متحدثيها .فاللغة
مزيج من الكلامت املنسجمة التي يرتابط بعضها مع اآلخر يف شبكة من الدالالت
املنضبطة واملرتبطة يف وحدهتا املعجمية بأنظمة نحوية معينة؛ لتؤدي وظيفتها ومتنح
متحدثيها خيارات لغوية متنوعة ال حد هلا.
وحتدث ديكسون يف الفصل التاسع ،الذي اختار له عنوان« :األفضل من أجل
ماذا؟» ،عن األغراض التي يمكن أن ختتلف فيها اللغات من حيث الكفاءة التعبريية،
إذ قد تكون يف لغة أوسع منها يف لغة أخرى .وتناول الفصل كذلك تفاوت اللغات يف
السهولة والصعوبة ،األمر الذي قد يعدّ  ،عند بعض املهتمني بتع ّلم وتعليم اللغات،
مقياسا ل فضلية .وناقش ديكسون يف أسلوب سهل يصل حد االبتذال قضايا
ً
االنتامء وتعزيز اهلوية ودور اللغة يف ذلك وخاصة دالالت ألفاظها يف حتديد انتامء
الشخص إذا سمي هبا .ويف هناية الفصل حاول ديكسون أن جييب عىل سؤاله الذي
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جعله عنوانًا هلذا الفصل ،وخلص يف حماولته إىل صعوبة حتديد سبب ل فضلية،
ورحل اإلجابة للفصل املوايل.
ّ

تطرق إليه الكتاب كله .وقد
يعد الفصل العارش املعنون بـ»لغة مثالية»
ً
تلخيصا ملا ّ
اقرتح ديكسون فيه اثنتني وأربعني خصيصة لغوية يرى أن وجودها يف لغة ما دليل
عىل أن هذه اللغة تعدّ (لغة مثالية) ومن املمكن أن حيكم هلا باألفضلية .وقد ُقسمت
هذه اخلصائص إىل أربعة أقسام )1( :اخلصائص العامة ،وعددها عرش (ومنها ما
جيب احلذر منه أو األخذ به) ،و( )2الصواتة ،وهي التقابل الصويت للغة؛ لتؤدي
التاميزات الداللية الرضورية وعددها أربعة ،و( )3النحو ،ويندرج حتته إحدى
وأخريا ( )4املفردات ،ويندرج حتتها ست خصائص الزمة للغة
وعرشون خصيصة،
ً
املثالية .ويرتك ديكسون املجال للقارئ ألن حيذف أو يضيف عىل هذا اخلصائص ما
يراه مناس ًبا؛ إذ هي جمرد اجتهاد منه وليست هنائية ،بل هي ،كام وصفها ،فرضيات
وختمينات حتتاج لالختبار (ص.)3٠7 ،

وينتهي الكتاب بالفصل احلادي عرش« :مواجهة السؤال» ،ويعني به السؤال
الذي ُجعل عنوانًا للكتاب( :هل بعض اللغات أفضل من بعض)؟ وهذا الفصل
الذي كتب يف صفحة ونصف ،وكأنه خامتة وليس ً
فصال ،ترك املؤلف فيه اجلواب
مقرتحا عليه ،يف سبيل حتقيق ذلك،
للقارئ ليجد بنفسه إجابة عن ذلك السؤال،
ً
بعض الطرق التي يمكن اتباعها للتوصل إىل تلك اإلجابة .ومن أبرز تلك الطرق
ُ
وعمل
املقرتحة اختبار اخلصائص االثنتني واألربعني التي ذكرها يف الفصل السابق،
مقارنة بني لغتني يتقنهام القارئ ،ويفهم بنيتهام اللغوية جيدً ا .ومع إقرار املؤلف بأن
املقارنة ليست باألمر السهل ،فإهنا إن طبقت بني لغتني ،ونتج عن ذلك أن اللغة (أ)
أفضل من اللغة (ب) ،فإن هذا سيعني أهنا أكثر سهولة ألن تفهم عند السامع ،وألن
أيضا ،أهنا
توصف من قبل اللساين ،ويكون بإمكانه أن يضع مادة لتعليمها .وتعني ً
سهلة ألن يتعلمها شخص بالغ لغ ًة ثاني ًة ،وأن ُيرتجم منها وإليها بسهولة؛كام أهنا
ِ
ووصف الرتكيب االجتامعي ،وتتضمن مصادر
توفر حتديدً ا أكرب من أجل التسمية،
أغنى للتعبري عن االنفعاالت واألفكار العلمية واحلجاج...إلخ (ص .)3٠8
نقد الكتاب
ربيع اآلخر 1441هـ  -يناير  2020م

244

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

العدد 1٠

أسلوب «كاد» في لغة الصحافة المعاصرة

ربام تعود األمهية األوىل هلذا الكتاب إىل كونه يؤسس ملرحلة لسانية جديدة يف
دراسة قضية التفاضل بني اللغات .وأساس هذا التفاضل علمي مبني عىل قدر
ما تفي به لغة ما بالوظائف الرئيسة للغة ،وعىل قدر ما تشتمل عليه من خصائص
لغوية نادرة ختوهلا ألداء وظائفها وجتعل منها لغة فاعلة ومؤثرة Effective Lan-
 .guageأما ذلك التصنيف الذي كان شائ ًعا يف لسانيات ما قبل القرن التاسع عرش،
واملبني عىل التحيز والتعصب ،وفيه صنفت اللغات إىل لغات بدائية ولغات راقية -
تنظريا وواق ًعا؛ وذلك ألن كل لغة من لغات العامل اليوم «تقوم عىل معجم
فمرفوض
ً
ٍ
ونحو عىل درجة عالية من التعقيد؛ إذ تتألف كل لغة من هذه اللغات من نظام
غني
لساين غاية يف اإلحكام يفي بكثري من الوظائف االجتامعية» (ص  .)23وهذا احلكم
ستُعرف قيمته وموضوعيته ،إذا ما عرفنا أن ديكسون قىض أربعني سنة من حياته يف
دراسة لغات العامل وعمل عىل توصيف لغات مل توصف من قبل كبعض اللغات
األسرتالية والربازيلية ولغات جزر جنوب املحيط اهلادي؛ ً
فضال عن إملامه ومعرفته
بكثري من لغات العامل الكربى (ص  ،)3٠9 ،3٠ ،19ويكفي أن نعرف أنه استشهد
يف كتابه بأمثلة من طيف واسع من اللغات.
والكتاب ،يف جممله ،كتب بلغة واضحة وسهلة ،وأسلوب مبارش بعيد عن التعقيد؛
مما جيعل غري املختص يتعرف عىل طبيعة عمل اللسانيني حني يصفون اللغات ،وعىل
طبيعة اللغات يف توافقاهتا واختالفاهتا يف مجيع مستوياهتا اللغوية .وهذا ما أراده له
مؤلفه حينام أملح إىل أنه يكتبه لغري اللسانيني .ومع ذلك ،سيجد اللسانيون العاملون
يف جمال توصيف اللغات ،وخاصة تلك التي مل توصف من قبل ،أو أولئك الذين
هيتمون باملقارنة بني اللغات ،سيجدون ماد َة هذا الكتاب مفيدة هلم .واألهم أنه،
حتام ،سيثري املهتمني بعلم األناسة (األنثروبولوجي) الذين ُيعنون بثقافة الشعوب
ً
وعاداهتم وانعكاس ذلك عىل لغاهتم .ومن أمثلة ذلك وطريفه ما ذكره ديكسون
(ص )128 ،من أنه ليس يف الثقافة التقليدية ملتكلمي لغة قبيلة ديريبال األسرتالية،
وال يف لغة قبيلة جاراوارا الربازيلية أي فعل يدل عىل معنى التنافس ،وحني يلعبون
لعبة تنافسية ككرة القدم مثال ،ال يفكرون باحتساب األهداف ،بل يلعبون تلك
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اللعبة ألجل املتعة فحسب ،وحني ُيسـألون عمن فاز؟ تكون إجابتهم (التعادل).

واضحا يف
حكام
ً
ويبقى السؤال املهم وهو :هل قدم الكتاب ،يف هناية األمرً ،
مسألة التفاضل بني اللغات ،وهل أجاب عن السؤال الذي ُجعل عنوانًا له( :هل
بعض اللغات أفضل من بعض)؟ يف واقع األمر ،مهام فعل هذا الكتاب أو غريه،
فلن يصل ،عىل األغلب ،إىل إجابة حمددة عن مدى تفاضل اللغات ولو من منطلق
علمي؛ ألنه ،وكام يقول ديكسون نفسه« ،لكل لغة عبقريتها» (ص .)3٠3 ،ومن
هنا ،يبقى عمل مقارنة تفاضلية بني لغتني يف مدى وفائهام بأكرب قدر من األدوار
أمرا ليس بالسهل ،إذا ما أخذ يف
الوظيفية أو اشتامهلام عىل اخلصائص اللغويةً -
خاصا هبا .فام يعرب عنه يف لغة من خالل املعجم يمكن
االعتبار أن «لكل لغة
معامرا ً
ً
يعرب عنه يف لغة أخرى من خالل النحو» (ص .)29 ،وقد اتضح ذلك يف نقاش
أن ّ
الكتاب للخصائص اللغوية االثنتني واألربعني التي أكدت عىل التفاوت الواضح
بني اللغات يف هذا اجلانب .وهذا ما جعل ديكسون يتوقف عن إعطاء حكم ،واص ًفا
وخروجا
كتابه بأنه ال يعدو أن يكون ختمينًا وفرضية تنتظر التوكيد (ص.)3٠7 ،
ً
يفوض القارئ ليحكم هو بنفسه يف أمر األفضلية بعد أن خيتار
من هذا املأزق ،نجده ّ
لغتني ويقارن بينهام يف تلك اخلصائص .ويف ذلك خروج عن العلمية التي تنشدها
اللسانيات يف فرضياهتا التي ينبغي أن تكون قابلة لالختبار عىل أسس علمية مربهنة،
ال جمرد ختمينات ترتك للقارئ أن يؤكدها ،وف ًقا الهتامماته ومنطلقاته .وهنا يتضح
لنا غياب املنهج العلمي الذي كان من الواجب أن تبنى عليه املفاضلة؛ مما جعل
بارهيار ( ،)Parihar 2019يصف الكتاب بأنه أقل كتب ديكسون قيمة علمية
مقارنة بكتبه األخرى التي كانت عىل قدر ٍ
عال من التجويد يف منهجها وعرضها
ونتائجها .ومن تلك الكتب :أنا لساين ( ،)2٠11واللغات األسرتالية :طبيعتها
وتطورها ( ،)2٠٠2ورشوق اللغات وغروهبا ( ،)1997ونحو لغة ِي ِ
دين Yidiɲ
( ،)1977ولغة ديريبال  Dyirbalيف شامل كوينزالند ( .)1972وغياب التجويد
كثريا يف طرقه الرسيع واملفاجئ من غري مقدمات
يف بعض نقاشات الكتاب يتجىل ً
لبعض القضايا اللسانية املهمة ،مثل الثنائية اللغوية وتعلم اللغة الثانية واالزدواجية
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اللغوية ،أو يف إثارة بعض القضايا ثم تركها من غري تقديم نقاش أو تفسري ،ويظهر
ذلك جليا يف القضايا التي نوقشت يف الفصل الثامن .وأحيانًا يستطرد الكاتب يف
تناول قضايا عامة وشخصية خترج الكتاب عن طابعه األكاديمي وتوحي لك وكأنه
وتدريسا (ص.)267 ،25٠ ،231،
رسد لتجربة لغوي عاش بني اللغات وص ًفا
ً
وجيب ّأال تنسينا هذه امللحوظة ،قط ًعا ،بعض القضايا املهمة التي تناوهلا الكتاب ،من
مثل حديثه عن إشكاليات الرتمجة الثقافية التي خصها باحلديث يف الفصل الثامن،
وغريها من القضايا املهمة ألطياف واسعة من املهتمني باللغات وما يتقاطع معها من
علوم.

ويف نظري ،إن كان ثمة حكم خيولنا للقول ّ
بأن لغة أفضل من أخرى ،فهو بقدر
اهتامم متكلمي تلك اللغة هبا من حيث متكينها والرفع من شأهنا وتأكيد حضورها
بني اللغات بام ُيؤلف عنها ،وبام ختدم به من وسائل تساعد عىل تطورها وانتشارها
وتعلمها .هذا االهتامم هو ما جيعل من ٍ
لغة ما لغ ًة متارس ،بال وصاية ،طابعها
(ال َعميل) فتبدع يف توظيف خصائصها اللغوية ،مهام ق ّلت أو كُثرت ،يف تفعيل
أدوارها ووظائفها التواصلية واإلبالغية.

الترجمة العربية للكتاب

نقل هذا الكتاب إىل اللغة العربية أ.د .محزة بن قبالن املزيني ،االسم املعروف

الذي ترجم إىل العربية عد ًدا من الكتب اللسانية الرصينة .ومتتاز ترمجات املزيني
بإبانتها اللغوية واألسلوبية والتزامها باجلوانب الفنية واألخالقية املتعارف عليها يف
علم الرتمجة .ومما يستوقف القارئ يف ترمجات املزيني ،بشكل الفت ،إبانتها املرجعية
واملصطلحية التي تكشف لنا قيمة كون املرتجم خمتصا يف موضوع العمل الذي
يرتمجه .ففي الكتاب الذي بني أيدينا ،استعانت الرتمجة بمجموعة من املرجعيات
اللسانية وغري اللسانية الشارحة ألفكار الكتاب ومصطلحاته وأعالمه .وكانت
تعليقات املرتجم يف املتن واهلامش (بعد متييزمها عن نص املؤلف) ،وقبل ذلك
مقدمته يف أول الكتاب  -مساعد ًة يف التعريف باملؤلف وتوضيح أفكار الكتاب
وإثراء مادته وجعلها يف متناول القارئ .وتتجىل يف تلك التعليقات رغبة الرتمجة
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يف أن تثري ماد َة الكتاب ،إضاف ًة أو تصوي ًبا؛ كام نجد يف التعليقات حماولة إلرشاك
اللغة العربية يف املقارنة بني اللغات ،كام يف احلديث عن مظاهر اخلصائص اللغوية يف
صححت بعض آراء املؤلف عن اللغة العربية وهلجاهتا
الفصل العارش ،أو تلك التي ّ
(ينظر اهلامش  1من الفصل  ،6ص  .)325وأما فيام خيص اإلبانة املصطلحية ،فقد
ترمجت املصطلحات اللسانية إىل العربية اعتام ًدا عىل املعاجم العربية املختصة التي
ِ
تكتف الرتمجة باالقتصار عىل الكشاف العام
ُحددت ،ابتدا ًء ،يف مقدمة الرتمجة .ومل
ورتبت فيهام املصطلحات العربية
الذي وضعه املؤلف ،بل أضافت كشافني ُمجعت ُ
وما يقابلها يف اللغة اإلنجليزية والعكس.
يف املقابل ،يؤخذ عىل أسلوب الرتمجة أنه يميل أحيانًا إىل احلرفية وااللتصاق
بأسلوب لغة الكتاب ،وقد تكرر ذلك يف مواضع قليلة ،ال تقلل وال تؤثر يف
وضوح األسلوب وسالسته .ومن أمثلة ذلك ما نجده يف ص  8٠يف بداية الفقرة:
«وللتلخيص ،متيز اللغات كلها بني ثالثة أفعال كالم رئيسة ،هي اإلخبار والطلب
أيضا يف ص  88وغريها« :وللتلخيص ،فمن املفيد أن يكون
واالستفهام »...وتكرر ً
يف اللغة تعيني رصيح .»...مل يكن اختيار كلمة (التلخيص) يف مقابل in sum-
maryموف ًقا .ولو استخدمتً ،
مثال ،كلمة (واخلالصة) ،لكان أفضل وأكثر التصا ًقا
بروح األساليب العربية .واألمر نفسه يقال يف ترمجة A system of case mark-
 ingالذي ترجم بـ(نظام من احلاالت اإلعرابية) وكان يكفي أن يرتجم بـ(اإلعراب)
(ص .)286 ،وال تعني هذه امللحوظة أن الرتمجة احلرفية هي السمة الغالبة يف العمل،
فاملرتجم أحيانًا يلجأ للرتمجة باملعنى ،خاصة يف عناوين الفصول ومباحثهاً .
مثال،
عندما اصطدم يف الفصل الثالث باملبحث رقم  ، Saying what is what:5ووجد
أن عنوانه يصعب ترمجته للعربية بمقابل مكافئ ،جلأ الختيار عنوان مناسب ملضمون
املبحث ،فكانت كلمة «التبيني» (ص .)96 ،واألمر نفسه ينطبق عىل ترمجة عنوان
الفصل الثامن The limits of a language :الذي ترجم إىل «حدود ما تصل إليه
لغة ما» .ويف نظري ،لو ترجم حرف ًيا بـ»حدود اللغة» لكان أفضل؛ ألن فيه التزا ًما
بعنوان الفصل ،وأما داللته فسيدركها القارئ بمجرد أن يرشع يف قراءة الفصل.
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أخريا ،ينبه عىل أن مصطلح  Aspectالذي ترجم إىل (الوجه) ،يرتجم يف املراجع
ً
اللسانية العربية البارزة بـ(اجلهة) والصفة منه  Aspectualبـ (اجلهوية) (متام
معجمي
أيضا يف
حسان ،1973 ،والفايس الفهري ( ،)1993 ،199٠وكذا تُرجم ً
َ
الفايس الفهري وال َعمري ( )17 :2٠٠9وبعلبكي ( ،)58 :199٠و ُعرفت يف
األخري بأهنا «حالة احلدث كام تُعرب عنها صيغة الفعل من حيث مدته وكيفية حدوثه»
(وينظر تعريف ديكسون له يف ص .)124 ،وكذلك ينبه عىل أن كال  moodوmo-
 dalityتُرجم بـ(صيغة) يف كشاف املصطلحات ،ومرة تُرمجت الثانية يف ص124،
إىل (الصياغية) .و»صيغة» وإن كانت مقبولة يف األوىل ،فهي غري مقبولة يف الثانية،
التي من األنسب ترمجتها إىل (املوقف) أي ،ما يستعمله املتكلم من أفعال وظروف
معينة للتعبري عن موقفه الشخ يف سياق لغوي حمدد .ويرتمجها الفايس الفهري
وال َعمري ( )9٠ :2٠٠9بـ ( ُم َوجه).

أيضا ،عىل جود سقط يف الفصل العارش يتعلق باخلصيصتني  31و( 32ص،
ُين ّبهً ،
 .)294ويوجد كذلك بعض امللحوظات الفنية يف طباعة الكتاب وتنظيمه وإخراجه
يف صفحات قليلة (ينظر مثال ص .)3٠9
المراجع:

بعلبكي ،رمزي منري .)199٠( .معجم املصطلحات اللغوية .بريوت :دار العلم

للماليني.

حسان ،متام .)1973( .اللغة العربية معناها ومبناها .القاهرة :عامل الكتب.
دي سوسري ،فرديناند .1985 .علم اللغة العام .ترمجة :يوئيل يوسف عزيز.
مرجعة :مالك طلبي .بغداد :دار آفاق عربية.
الفايس الفهري ،عبد القادر .199٠ .البناء املوازي :نظرية يف بناء الكلمة وبناء
اجلملة .دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء.
الفايس الفهري ،عبد القادر؛ وال َعمري ،نادية .2٠٠9.معجم املصطلحات
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. دار الكتاب اجلديد: بريوت.اللسانية
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