مجل��ة علمي��ة محكم��ة تص��در ع��ن مرك��ز الملك
عبداهلل بن عبد العزي��ز الدولي لخدمة اللغة العربية

الع��دد  3جم��ادى اآلخ��رة 1437ه��� م��ارس 2016م

 تيسير النحو :من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية  -قراءةوصفية تحليلية في آليات التصنيف

 التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية الفونولوجيا المستق ّلة القطع و نماذج من تطبيقاتهاالعربية
على
ّ

التواصلية
إشكاليات القدرة
 منّ
ّ
تداولية
لسانية
الدولية :دراسة
 لغة النزاع في القضاياّ
ّ
ّ

هذه الطبعة

�إهداء من املركز

والي�سمح بن�شرها ورقياً
�أو تداولها جتاري ًا

كلمة المركز

يأتي العدد الثالث من (مجلة اللسانيات العربية) ليكون
التحقيق الفعلي لنمو المجلة التراكمي وانطالقها بعد
عددين مميزين علميا ً كانا بمثابة اإلعالن عن الصدور ورفع
مستوى التوقع تجاه ما يمكن أن تقدمه المجلة من إضافة
علمية.
ويسعى (مركز الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي لخدمة
اللغة العربية) أن يتميز في مجال نشر الدراسات العلمية
المحكمة التي ُتعنى باللغة
والكتب النوعية والمواد العلمية
ّ
العربية ،من خالل استكتاب الباحثين والمهتمين بشأن
اللغة العربية محليا ودوليا؛ وذلك إلثراء مجاالتها ومساراتها
ليكمل المركز بذلك مسارات عمله األخرى في نشر
المختلفةُ ،
العربية في أنحاء العالم.
وإذ يسعد المركز أن يقدم لقرائه هذا العدد الثالث من
المحكمة (اللسانيات العربية) ،فإنه يؤكد
المجلة العلمية
ّ
على دعوته الدائمة للباحثين في المجال العلمي لتخصص
المجلة أن يبادروا بتقديم أبحاثهم ودراساتهم ،حيث تخضع
ألدق معايير النشر من خالل جهود مميزة تبذلها هيئة
التحرير.
وتتكامل المجلة مع مسارات النشر األخرى في المركز على
مستوى الكتب ،أو المشروعات ،أو مجلة التخطيط والسياسة
اللغوية ،ويسعد المركز بإطالع السادة العلماء والباحثين على
إصدارات المركز على الرابط . )http://kaica.org.sa/page/5( :
وفق اهلل الجميع ،وسدد الجهود.

األمين العام

د .عبداهلل بن صالح الوشمي
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هيئة التحرير:
أ.د عبدالعزيز بن إبراهيم العصييل
رئيس التحرير

د .نارص بن عبداهلل الغايل
مدير التحرير

د .حممد لطفي الزليطني
عضو هيئة التحرير

د .عبدالعزيز بن عبداهلل املهيويب

مجلة علمية فصلية محكمة
العدد الثالث  -جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016

أمني املجلة

الهيئة االستشارية

أ.د .ابراهيم بن مراد (تونس).
أ.د .بسام بركة (لبنان).

أ.د .سعد مصلوح (مرص).

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

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

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

أ.د .يوسف اخلليفة أبو بكر (السودان).

اإلسهامات

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

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
ُيشترط في المشاركات المع َّدة للنشر في المجلة أن ُت َ
ومصحح ًة علـى أقراص حاسوبية ( ، )CDأو من خالل البريد اإللكتروني
للمجلة.
أن ال تقل صفحات المشاركة عن عشرين صفحة ،وال تزيد عن أربعين
صفحة من الحجم العادي ((. )A4
ُيراعى في تنسيق خط المشاركات المرسلة إلى المجلة االلتزام باآلتي:
في متن النص ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)16
في الهوامش ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicعادي (حجم.)12
في العناوين الرئيسة ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم .)18
في العناوين الفرعية ُيستخدم الخط ( )Traditional Arabicغامق
(حجم )16
ُتكْ َتب اإلحاالت العلمية والتعليقات جميعها بعد المشاركة مباشر ًة،
وفق تسلسل ورودها في المشاركة ،مع التزام وضع أرقام الصفحات.
ُتكْ َتب معلومات المصادر والمراجع مفصل ًة في آخر المشاركة في قائمة
خاصة بها  ،وفق الهيئة اآلتية :المؤلف (االسم األخير ،االسم األول ثم
الثاني) ،عنوان المصدر أو المرجع ،اسم المحقق أو المترجم ،الطبعة،
معلومات النشر (بلد النشر :اسم الناشر ،سنة النشر).
ُيرفق الباحث ملخصا ً لبحثه في حدود (200كلمة) باللغة العربية واللغة
اإلنجليزية ،وإن كانت المشاركة مكتوب ًة باإلنجليزية أو الفرنسية أو
غيرهما ،فعلية إرفاق ملخص مشاركته باللغة العربية فقط.
أي
يشترط في المشاركة
المقدمة ألاَّ تكون منشور ًة أو قُ ّدمت للنَّشر في ِّ
ّ
أي جهة
وسيلة نشر أخرى ،كما يلتزم الباحث بعدم إرسال مشاركته إلى ِّ
أخرى للنشر حتى يصله رد المجلة.
يحق للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر بعد نشره في (مجلة
اللسانيات العربية) بعد مرور سنة بشرط أن يشير إلى ذلك.
يخبر أصحاب المشاركات الواردة بوصولها إلى المجلة خالل أسبوع من
تسلمها.
يخبر أصحاب المشاركات بقرار لجنة التحكيم بصالحيتها للنشر أو
عدمها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ وصولها إلدارة التحرير.
قرارات هيئة التحرير بشأن المشاركة المقدمة إلى المجلة نهائية،
وتحتفظ الهيئة بحقها في عدم اإلفصاح عن مبررات قراراتها.
المحكمين
أن يلتزم الباحـث تعـديل البــحــث في ضــوء ملحوظات
ّ
وفق التقارير المرسلة إليه ،وموافاة المجلة بنسخة معدلة في مدة ال
تتجاوز  30يوما ً من تاريخ إرسالها إليه.

 -أحكام عامة:

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

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

صفتها
مجلة تختص بالدراسات والبحوث التي تعنى باللسانيات العربية
والمدارس اللسانية المختلفة وعالقتها باللغة العربية وتنشر
المشاركات التي تتناول اللسانيات النظرية منها والتطبيقية مثل
األصوات والتراكيب وتحليل النص وتحليل الخطاب والتداولية
وكذلك اللسانيات النفسية والعصبية واالجتماعية والحاسوبية
بفروعها المختلفة وجوانبها النظرية والتطبيقية ،كما تهتم بتعليم
اللغات ألهلها وللناطقين بها من غير أهلها واكتساب اللغة األولى
والثانية واختبارات اللغة ودراسات الترجمة والمدونات اللغوية.
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تيسير النحو من هاجس
اإلحياء إلى مقتضيات

التعليم التطبيقية
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ّ
أ .د .عبد الحميد عبد الواحد

د .مولدي اليحياوي

153

وأسس الصناعة المعجمية
قراءة وصفية تحليلية في
آليات التصنيف
الدكتور :حاج هني محمد

84

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ
د .رضا الكشو

191
الدولية :دراسة
لغة النزاع في القضايا
ّ

تداولية
لسانية
ّ
ّ
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محتويات

المقدمة
الثالث من مجلة (اللِّسانيات العربية)،
العدد
هذا هو
ُ
ُ
ٍ
وقد حوى دراسات مهم ًة في ُحقول اللسانيات العربية،
العرض والتحليل والتطبيق؛ كتيسير
ومتنوع ًة في َ
النحو العربي وإعادة تبويبه ،وصناعة المعاجم اللسانية،
والتصور االستعاري في العربية من وجهة نظر لسانية،
ونماذج من تطبيقات األصوات الوظيفية ،وشيء من
مشكالت القدرة التواصلية ،ثم عرض لدراسة تداولية
في لغة النزاع في القضايا الدولية.

للعد َدين
امتداد
العدد
على الرغم من ذلك ،فهذا
ٌ
ُ
َ
والمعاص َرة،
الجمع بين األصا َلة
السابقين ،من حيث
َ
ُ
َ
وبين النظرية والتطبيق ،بما يتَّفق مع طبيعة لغتنا
وتعليمها على أسس
نشرها وتع ّل َمها
العربيةُ ،
وي َي ِّسر َ
َ
ِ
بمراحل
الدراسات
مرت هذه
ُ
علمية سليمة ،بعد أن ّ
من التَّمحيص والتَّحكيم العلمي الدقيق ،والتأ ِّكد من
بتخصص المجلة.
ارتباطها
ُّ
العدد
وهيئ ُة التحرير ،إذ تق ِّدم لقرائها هذا
َ
الزمالء الباحثين الذين أسهموا
الجديد ،تشكر
َ
َ
ِ
وتأمل أن يس َتمر عطاؤهم،
بدراساتهم في إخراجه،
ُ
وتذكرهم
آخرون في األعداد القادمة،
وأن ُيسهم
ّ
زمالء َ
ُ
ِ
فرصا ً للتعريف بهم
بأن
َ
المجلة ُتتيح للناشرين فيها َ
عدد كبير من الهيئات والمؤسسات
وببحوثهم ،في َ
المع ِن ّية باللغة العربية من جامعات ومعاهد ومراكز
وخارجها؛
داخل األقطار العربية
وأقسام علمية،
َ
َ
الرتباط المجل ِة بمركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
الدولي لخدمة اللغة العربية ،الذي وصلت خدما ُته
إلى معظم أرجاء المعمورة في مدة قصيرة جدا ً.
وفق اهلل الجميع لكل خير ،والسالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.

رئيس التحرير

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي
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تيسير النحو :من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات
التعليم التطبيقية
أ .د .رفيق عبد الحميد بن حمودة.

المقدمة
ّ

يؤرخ لتيسري النحو العريب بصدور « كتاب إحياء النحو» سنة  1937إلبراهيم
ّ
رواد مدرسة التيسري .لكن
مصطفى .وهو الذي يعدّ عند الكثري من املحدثني من ّ
تيسري النحو  -يف حقيقة األمر -حركة فكرية انطلقت مع بوادر النهضة العربية،
واقرتنت بأسباب انتشار التعليم وتعميمه ،وما تزال إىل حدّ اليوم دائبة النشاط
تنشد مراجعة النحو العريب متخذة لذلك اجتاهات خمتلفة متعددة معربة عنه
بمصطلحات تشهد عىل حرية معرفية عند املقتنعني بفائدهتا؛ وحتاول حتديد أحسن
املرجوة .ونن ّبه إىل أن من صعوبات هذا البحث التعدد
املسالك املحققة لألهداف
ّ
املصطلحي املستعمل يف هذا الشأن ،وهو ما نحاول جتاوزه بافرتاض أن تيسري النحو
مصطلح جامع تنضوي حتته مصطلحات أخرى إما ترصحيا ،كالتبسيط والتقريب
والتهذيب ...وإما تلميحا كالتحديث واإلحياء والتطوير  ...باعتبار أن التيسري كان
مطلبا تعليميا جامعا بني كل فئات املشتغلني باملسألة النحوية ،وإن كانت احللول
تفرق بينهم.
املقرتحة ّ
حيق للباحث اليوم -بعد ميض حوايل قرن من انطالق نشاط هذه احلركة  -أن
ّ
يستقرئ أهم جوانب التفكري عند بعض أعالمها؛ وذلك من أجل استكشاف:
 املسالك التي سارت فيها هذه احلركة الفكرية من خالل دراسة أكثراملصطلحات تواترا يف االستعامل ،املعربة عن مفهوم التيسري عند أصحاهبا سواء
أكانت رصحية ،مثل إحياء النحو وجتديده وحتديثه وتطويره وتسهيله  ...أم غري
رصحية ،كنقد النحو وتوجيهه.

(معهد اللغويات العربية /جامعة الملك سعود)
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

قوهتا يوما بعد يوم وكثرة
تفس استمرار هذه احلركة وتزايد ّ
 األسباب التي رّاملهتمني هبذا التوجه يف تناول املسائل النحوية من مشتغلني باملسائل النظرية ومهتمني
باملباحث التعليمية التطبيقية.
تطور عنها من
 ما حتقق من األهداف التي رسمها مؤسسو هذه احلركة وما ّمستقبيل
توجه
أهداف جديدة بحكم تغيرّ املعطيات املالبسة للفكر ،وما يتوقع من ّ
ّ
للتفكري النحوي التيسريي يف ضوء املتغريات العلمية الناشئة.
نحاول أن نجيب عن اجلوانب املذكورة متبعني مرحلتني اثنتني .نرصد يف األوىل
تطور وضعية البحث يف حركة تيسري النحو العريب بتحديد أصوله القديمة  -إن
وأهم اجتاهاته احلديثة .ونسعى يف الثانية إىل التوسع يف دراسة تيسري النحو
وجدت -
ّ
بتنزيله يف مالبساته التارخيية ومنظومته املعرفية لتسليط بعض األضواء عىل عالقته
وبتطور اللسانيات من ناحية ثانية ،وبمنظومة التعليم
بالرتاث النحوي من ناحية،
ّ
املتوصل إليها ،ويف ضوء ما استجدّ من وجوه
من ناحية ثالثة .وبناء عىل النتائج
َّ
تطور ،نحاول يف آخر البحث أن نتو ّقع املسلك اجلديد الذي سيتخذه تيسري النحو
ّ
يف السنوات القادمة.
ُ .1و ِ
ضع النحو قديما «ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة».

ليس التوجه إىل التيسري يف جمال علم النحو أمرا حديث النشأة متاما .ولع ّلنا
ّ
نستدل عىل ذلك بأن النحو العريب إنّام صنع يف األصل لغري العرب .فابن جني (تـ
يعرف النحو بأنه «انتحاء سمت كالم العرب يف ترصفه من إعراب وغريه
 392هـ) ّ
كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك ليلحق
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم وإن ّ
شذ
بعضهم عنها ر ّد به إليها»  .فإذا كان األمر كذلك يف القرن الرابع ،فمن باب أوىل أن
يكون نشأ خدمة للناطقني بغري العربية منذ وضعه يف القرن الثاين للهجرة.
عىل مستوى املدونة النحوية ،ينبغي أن نم ّيز بني صنفني من الكتب النحو ّية ُوجدا
يف الرتاث بالتوازي لكنهام خيتلفان من حيث املادة املعرفية املتضمنة بحسب مقاصد
الواضع .وكان الفصل بينهام عند النحاة رصحيا يف الغالب ،فالشاطبي (تـ  790هـ)
يعترب ] ... [« :أن علم النحو حيتوي عىل نوعني من الكالم :أحدمها إحراز اللفظ
التخاطبي لإلفادة عن التحريف والزيغ عن معتاد العرب يف نطقها،
عند الرتكيب
ّ
7
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[  ] ...وهذا النوع هو املقصود من علم النحو؛ [  ] ...والنوع الثاين التنبيه عىل
ِ
واألنحاء التي نحت العرب يف كالمها
أصول تلك القوانني وعلل تلك املقاييس
متمم وليس بواجب وال هو املقصود من علم النحو» .
وترصفاهتا ]...[ ،وهذا النوع ّ
املبسط
فالتمييز عند النحاة القدماء واضح رصيح بني ما نسميه اليوم النحو التعليمي ِّ
للمفاهيم ،وهو عندهم رضوري بحكم موافقته ألصل املقصد يف وضع النحو؛
والنحو التأصييل املن ّظر لذلك النحو ،الضابط للمبادئ العامة املسرية له؛ وهو بمثابة
يتمم هبا العلم وال يحُ تاج إليها يف كل األحوال  .جيدر بنا أن
املعرفة االختيارية التي ّ
ننبه يف هذا السياق إىل أننا عندما ننظر يف املصنفات النحوية نجد فيها كثريا من املزج
بني نحو التعليم ونحو األصولّ .
ولعل ذلك قد كثر يف الكتب التي وضعت بعد
القرن الرابع اهلجري .ونعتقد أن هذه الظاهرة ترجع إىل وعي أهل العربية باملخاطر
اجلسيمة التي كانت تتهدّ د لغتهم وعلومهم متأتّية من كثرة الشعوب والثقافات التي
أصبحت تعادي جهارا ثقافة العرب ولغتهم وحضارهتم ،وعىل رأسها ما ُعرف عند
املؤرخني بالشعوبية .فكان ر ّد الفعل الطبيعي الذي سار عليه الراغبون يف حتصني
علوم العرب من االندثار هو اللجوء إىل التجميع والرشح ورشح الرشح ...
رغم التداخل املالحظ يف هذا الرضب من املصنفات النحوية نجد صنفني
آخرين من الكتب قد استقال تقريبا بتصور يف وضع املادة املعرفية ،مها الكتب
اخلاصة باألصول واملخترصات التعليمية النحويةّ .
ولعل أقدم ما وضع يف الصنف
األول كتاب «اإليضاح يف علل النحو» للزجاجي(تـ  340هـ) وأشهرها كتاب «ملع
األدلة يف أصول النحو» لألنباري (تـ 577هـ) ور ّبام كان آخرها يف الرتاث النحوي
كتاب «االقرتاح يف علم األصول» للسيوطي (تـ 911هـ) .أما املخترصات التعليمية
النحوية ،فنعني هبا املصنفات التي اختزلت املادة املعرفية النحوية؛ فاقترص أصحاهبا
عىل عرض القواعد اإلعرابية الرتكيب ّية باخلصوص باعتبار أن اإلعراب هو رأس
وحصل باقي فروع النحو من
العلوم النحوية؛ فمن حذقه سلم كالمه من اللحن
ّ
ترصيف واشتقاق وغريمها ،والعكس غري صحيح .وقد وضع النحاة هذه املصنفات
ليوفروا للمتعلمني أداة حتقق الغاية األصلية املثىل التي من أجلها صنع النحو وهي
اكتساب املتع ّلم العربية عىل الصورة التي يتك ّلم هبا الناطقون بالعربية .
يبدو لنا أنه من الصعب أن نحرص قائمة هنائية يف املخترصات النحويةّ .
ولعل
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

الفضاء املخصص هلذا البحث ال يتطلب ذلك وال يتطلب عرضا مفصال ملحتوياهتا.
لذلك نسعى إىل تقديم جدول يف أهم هذه املصنفات مرتبة ترتيبا تارخييا ملحاولة
توجهات واضعيها ،وذلك هتيئة للمقارنة بمساعي املحدثني يف هذا املجال.
قراءة ّ
أهم مختصرات النحو التعليمية القديمة
جدول في ّ

العنوان

املؤلف

تاريخ الوفاة

مقدمة يف النحو

خلف األمحر

 180هـ

املدخل إىل علم النحو

املفضل بن سلمة

 186هـ

خمترص يف النحو

الكسائي

 189هـ

خمترص يف النحو

حييى بن املبارك اليزيدي

 202هـ

خمترص نحو املتعلمني

اجلرمي

 225هـ

املدخل يف النحو

املربد

 285هـ

خمترص يف النحو

ابن كيسان

 299هـ

املوجز

ابن الرساج

 316هـ

املخترص

أبو موسى احلامض

 317هـ

املخترص

ابن شقري

 320هـ

خمترص النحو

أبو سعدان الرضير

 321هـ

التفاحة( )5يف النحو

النحاس
أبو جعفر ّ

 338هـ

اجلمل

الزجاجي

 340هـ

األوليات يف النحو

أبو عيل الفاريس النحوي

 377هـ
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الواضح يف علم العربية

أبو بكر الزبيدي

 379هـ

اإلجياز يف النحو

الرماين

 384هـ

اللمع ( )6يف العربية

ابن جني

 392هـ

()7

الزخمرشي

 538هـ

أرسار العربية

األنباري

 577هـ

الرد عىل النحاة

ابن مضاء القرطبي

 592هـ

املقرب يف النحو
ّ

ابن عصفور اإلشبييل

 669هـ

املقرب
تقريب ّ

أبو حيان األندليس

 745هـ

ابن هشام

 761هـ

األنموذج

مغني اللبيب

()8

تحليل معطيات الجدول:

ال نعترب كتاب «الرد عىل النحاة» من خمترصات النحو التعليمي .فهو من وضعفقيه مل يامرس صناعة النحو عىل احلقيقة ،ونحن نرى أن من رشوط الصناعة أن
تكون مقصورة عىل الذين يتعاطوهنا ،وقد أسقط فيه صاحبه مبادئ الفقه الظاهري
ثم إنه كتاب حجاجي جيادل فيه واضعه النحاة جداال تعميميا وال يقدّ م
عىل النحو؛ ّ
تصورا بديال .يف املقابل ،نجد من النحاة ( )9من وضع أو رشح مصنفات شمولية يف
النحو فضال عن املصنف املخترص .ويف ذلك دليل عىل أن النحاة كانوا يميزون بني
الصنفني اللذين ذكرنامها آنفا :النحو التعليمي الرضوري ،والنحو التأصييل الكاميل .
 تزامن ظهور املخترصات مع ظهور أول كتاب شامل يف النحو وهو كتابسيبويه (تـ  180هـ) .وهذا يعني يف اعتقادنا أن التصورين االختزايل والشمويل نشآ
بالتوازي؛ فيمكن أن نذهب إىل أن النحو املخترص – يف نشأته عىل األقل – أصيل
وليس متفرعا عن النحو الشمويل.
 نسق ظهور املخترصات الفت :فقد ظهرت يف النصف الثاين من القرن الثاينجمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

ثالثة مصنفات ّ
ولعل الكثرة هنا مربرة بشدة احلاجة .ذلك ّ
أن هذه املصنفات تظهر
للمرة األوىل يف تاريخ النحو العريب .ثم ختفت رسعة النسق نسبيا؛ فالقرن الثالث
ظهرت فيه أربعة مصنفات؛ لكن القرن الرابع يشهد تسارعا ملحوظا يف نسق التأليف
فتظهر فيه عرشة خمترصات ،وال غرابة يف ذلك فهو احلقبة التي عرفت أوج التوسع
اجلغرايف اللغوي للحضارة العربيةّ .
ولعل ظهور الشعوبية كان سببا يف تأكّد حتصني
العربية من مظاهر العجمة واهلجنة؛ وال شك أن املخترصات كانت من أهم الكتب
التي تضمن ذلك .وإذا استثنينا كتب األمايل التي هي عبارة عن مسائل ومشكالت
متفرقة يمليها النحوي عىل املتعلمني ،يبدو أن القرون األربعة املوالية شهدت تراجعا
كبريا ملحوظا يف التأليف يف هذا املجال متاشيا مع ما عرفه الفضاء العلمي التعليمي
العريب اإلسالمي من فتور.
نستشف توجهات واضعي هذه املصنفات من خالل ما اختاروه هلا
 يمكن أنّ
يسميه ويدل عىل
من عناوين ،باعتبار أن العنوان كالعلم املنصوب بجانب اليشء ّ
مقصد صاحبه منه .فقد بدأت حركة التأليف معتربة هذا النشاط املعريف جمرد مقدّ مة
 /مدخال  /أوليات  ...للمبتدئني .وهذا يعني أن هذه الكتب تتضمن مادة معرفية
أساسية ينطلق منها ،وهي قابلة للتثبيت والتوسيع بعد ذلك« :ملا رأيت النحويني
وأصحاب العربية أمجعني قد استعملوا التطويل وكثرة العلل  ،وأغفلوا ما حيتاج
إليه املتعلم املتب ّلغ يف النحو من املخترص [ ]...فأمعنت النظر والفكر يف كتاب أؤ ّلفه
التوجه فأصبح ينظر
ثم وقع تعديل يف
ّ
[ ]...يستغني به املتع ّلم عن التطويل (ّ . »)10
إىل هذا النشاط عىل أنه من املخترص /املوجز  /اإلجياز  /اجلمل  ...وهو التوجه
الذي كان له النصيب األكرب ( 10من  )23ولعل ذلك يرجع إىل انتشار املصنفات
الشمولية يف النحو ،فأصبح ينظر إىل هذه املصنفات عىل أهنا متفرعة عن األمهات
ختتزهلا .والتوجه الثالث اعترب أن هذه املصنفات من قبيل الواضح  /اللمع /
األنموذج  /األرسارّ ...
ولعل هذه التسميات تعني عند واضعيها أن إدراك املضمون
رسه
التعليمي للنحو ليس باليسري بل حيتاج إىل خبري بالصناعة النحوية ليكتشف ّ
وجيليه للمحتاج إليه يف صورة واضحة .ويصبح املنحى التعليمي يف هذه املصنفات
رصحيا واضحا باخلصوص يف التوجه الرابع واألخري :املقرب /تقريب  /املغني ...
كان هذا يف القرنني السابع والثامن(ّ ، )11
رصح به ابن هشام
ولعل ذلك يرجع إىل ما ّ
11
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 يف مقدمة كتابه مغني اللبيب -من تأكد حلاجة الدارسني الطالب إىل مثل هذهمقربا
وحررته ّ
املصنفات املقربة للامدة املعرفية« :وها أنا بائح بام أرسرته مفيد ملا ّقررته ّ
فوائده لألفهام ليناهلا الطالب بأدنى إملام (. »)12
يمكن أن نقول إمجاال إن املخترصات النحوية وجدت يف الرتاث بالتوازي مع
املصنفات الشمولية املطولة لسدّ حاجة تعليمية أساسية متثلت يف البداية يف توفري
أداة تساعد املبتدئني -من األعاجم يف اعتقادي -عىل االهتداء إىل أقرب املآخذ
ألساسيات النحو /اإلعراب .وقد حاول النحاة بعد ذلك أن يواكبوا تغيرّ األحوال
اللغوية بام رأوه مناسبا .ويبدو لنا أن املعطيني اجلديدين مها اتضاح الرؤية يف الصناعة
النحوية خاصة عىل مستوى ترتيب املادة املعرفية من ناحية ،واتساع الفروق بني
املستعمل من الكالم العريب زمن وضع املخترص وكالم العرب الذي استنبط منه
النحاة القواعد من ناحية ثانية .وقد أدى ذلك إىل ما رأيناه من رضوب يف التوجه
عكستها العناوين ّ
لعل أمهها أن املخترصات أصبحت موجهة إىل العرب رغم أنه
يفرتض أهنم ناطقون بالعربية والدة.
 .2تيسير النحو بين اإلصالح والتحديث والتبسيط.

يبدو لنا ّ
أن التوجه إىل التيسري يف النحو عند املحدثني قد عبرّ عنه أكثر من لفظ:
التوضيح ،اإلصالح ،التحديث ...وهي ألفاظ ترتقي بحكم داللتها وتواتر استعامهلا
إىل مرتبة املصطلح الدائر يف حقل التيسري نظرا إىل اقرتاهنا بمجال خمصوص هو جمال
النحو .واعتربنا أكثرها تداوال ما يتضمنه اجلدول التايل .وقد أثبتنا فيه ما قدّ رنا أنه
من قبيل املصطلح ،وم ّثلنا له بإصدار قد يكون كتابا (ك) أو مقاال (م) اعتربناه يعطي
صورة واضحة عن املصطلح ،ورتبنا املصطلحات يف ضوء نسبة التواتر يف االستعامل
كام جاءت يف حمرك البحث جوجل.
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

جدول في المصطلحات الدائرة في فلك التيسير

الرتبة

درجة

املصطلح

مثال

النحو التعليمي

ك .النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكريم/
م .س .ياقوت .مكتبة املنار 1996

1.930.000

تعليم النحو

ك .املغني يف تعليم النحو /..حسني أمحد
النجراين .املدينة املنورة20004 .

1.780.000

إحياء النحو

ك .إحياء النحو  /إبراهيم مصطفى.1937 .

1.220.000

حتديث النحو

ك .حتديث النحو العريب  :موضة أم رضورة ؟
الوحدة اإلسنادية واجلملة كمثال لقراءة لسانية
جديدة .متشجن 2000

1.170.000

توضيح النحو

ك.هتذيب التوضيح يف النحو والرصف .أمحد
مصطفى املراغي .مرص 1921

1.110.000

جتديد النحو

ك .جتديد النحو  /شوقي ضيف .1987
ك .من أجل نحو جديد  /كلفت خليل2008 .

1.070.000

إصالح النحو

ك .يف إصالح النحو  /عبد الوارث مربوك.

997.000

تطوير النحو

م .النحو العريب بني التطوير والتيسري  /السيد
عبدالرمحن.2000 .

985.000

تقريب النحو

ك .التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية /
الطهطاوي .1869

913.000

تيسري النحو

ك .نحو التيسري /أمحد عبد الستار
اجلواري .1962.ك .تيسري النحو التعليمي/...
شوقي ضيف.

()13

التواتر

869.000

13
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تبسيط النحو

م .تبسيط قواعد اللغة العربية  /حسن الرشيف.

599.000

هتذيب النحو

ك.كتاب التهذيب الوسيط يف النحو/فاخر
صالح قدارة .دار اجليل .1991

599.000

النحو الواضح

ك .النحو الواضح  /...عيل اجلارم ومصطفى
أمني .دار املعارف .1999

230.000

تحليل معطيات الجدول-:

يمكن التوسيع يف املصطلحات والعبارات املستعملة إشارة إىل التيسري يف النحو .نذكر
من ذلك عىل سبيل التمثيل :نقد وتوجيه/نقد وبناء/أثر اللسانيات يف النهوض / ...
التعصري/أساليب الرتغيب  ...وقد اقترصنا عىل ما يف اجلدول ألننا وجدناه أقرب إىل
مفهوم التيسري و ألصق به.
 يبدو أن مصطلح التيسري كثر إطالقه عند الدارسني حديثا عىل مدرسة بعينهايؤرخ هلا عادة بظهور كتاب «إحياء النحو» إلبراهيم مصطفى سنة  ،1937لكن
ّ
ثبت لدينا ّ
أن حركة التيسري بدأت قبل ذلك بأكثر من نصف قرن .فقد ظهرت
أوىل حماوالت التيسري احلديثة مع رفاعة رافع الطهطاوي يف كتاب «التحفة املكتبية
لتقريب اللغة العربية» .وقد وضعه سنة  1869لغاية تعليمية تيسريية رصحية واعية:
«رسالة يف النحو سهلة املأخذ لدراسة املدارس اخلصوصية واألولية(]...[ )14
مصوغة عىل أسلوب جديد تقرب البعيد للمريد املستفيد .فلهذا سميتها بالتحفة
املكتبية يف تقريب اللغة العربية»( . )15واجلدير باملالحظة هو أن هذه احلركة مل يفرت هلا
نشاط وإنام أطلق عليها من سعى إىل تيسري النحو تسميات خمتلفة تعرب عن رسائل
تلون أغراضها باستمرار.
عول املحدثون يف االصطالح عىل حركة تيسري النحو عىل بنية رصفية أساسية
 ّ«تفعيل» استعملت يف تسعة مصطلحات من ثالثة عرش ،وبنية ثانوية «إفعال»
استعملت مرتني .ومها مصدران مأخوذان من بنيتني فعل ّيتني ( ف ّعل  ،أفعل )
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

حاملتني لداللة اجلعل ّية  ، factitivitéوهي مقولة تستعمل فيها أفعال مشت ّقة للتعبري
عن أحداث يس ّببها مشارك ( .)16لكن جيدر التنبيه إىل أن احلدث يف هذه األبنية ال يعدّ
من قبيل احلاصل ،وإنام هو ممّا يرجى حتقيقه؛ خالفا للتسميات املستعملة يف الرتاث:
متمحضة لالسمية :خمترص،
(أسامء حمضة :اجلمل ،اللمع ،األنموذج وصفات
ّ
مقرب ،موجز ،مدخل ،مقدّ مة)؛ وهي تسميات ّقرر هبا النحاة ّ
أن املطلوب
واضحّ ،
حاصل  .فنحن نميز بني خطاطتني عرفانيتني :األوىل يستوي فيها احلاصل يف الذهن
واملعالج يف الواقع فيتطابقان ويعبرّ عنها عادة باالسم املحض وما جرى جمراه()17؛
حمصل،
والثانية خيالف فيها ما هو قائم يف الذهن ما يعالج يف الواقع باعتباره غري ّ
ويعبرّ عنها بأبنية فعلية خمصوصة أو ما جرى جمراها ومنها األفعال الدالة عىل اجلعلية.
التوجه التعليمي يف القديم كان أكثر توازنا ورسوخا من
وهذا يعني يف اعتقادنا أن
ّ
التوجه احلديثّ .
ولعل ذلك يرجع إىل اختالف الوضع احلضاري بينهام فلقد كان
ّ
القدماء روادا لتارخيهم هلم سلطة قيادية عىل غريهم؛ أ ّما املحدثون فإهنم يف وضعية
من يبحث عن مرجعية حيتكم إليها .وربام كانت املفاهيم التي حتملها مصطلحاهتم
دالة عىل صورة من التذبذب؛ فاثنان من مصطلحاهتم (الواضح ،تقريب) مأخوذة
 عن قصد أو عن غري قصد -من القديم ،أما البقية ّفإن مطلبها هو التطوير بمعنى
رصحت بعض املصطلحات بام يمكن أن
جعل النحو ينتقل من طور إىل طور .وقد ّ
تكون مسالك التطوير :إ ّما التبسيط والتشذيب وإ ّما اإلحياء والتحديث والتجديد.
 تبلغ القيمة الوسطى لدرجة التواتر يف استعامل املصطلحات أعاله .1036.307وبذلك تتجاوز املصطلحات الستة األوىل احلدّ األوسط وتكون
السبعة األخرية دونهّ .
ولعل ما يسرتعي االنتباه يف هذا الشأن هو أن مصطلح اإلحياء
 وهو ّأول املصطلحات ظهورا يف العرص احلديث ،إذا استثنينا حماولة الطهطاويالفريدة من نوعها  -يقع يف املرتبة الثالثة مما هو فوق املتوسط .وهذا دليل عىل تراجع
نسبي لالعتقاد يف جدوى مقولة اإلحياء .نذكّر يف هذا السياق ّ
أن طه حسني هو الذي
كتب مقدّ مة إحياء النحو إلبراهيم مصطفى وهو الذي اقرتح عنوانه( . )18وال شك
أنه اقتبسه من التسمية الفرنسية للنهضة الغربية()19ملا بدا له من تشابه يف املالبسات
التارخيية رغم أنه يفصل بينهام فارق زمني بستة قرون تقريبا.
 املصطلحات األكثر تواترا هي :التعليمي فتعليم فإحياء فتحديث فتوضيح15
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فتجديد .يبدو لنا ّ
أن هذه املصطلحات تكشف عن املشاغل امللحة عند املحدثني،
فاملطلب األول هو أن يكون النحو تعليميا أو من أجل التعليم ،وذلك من أقوى
األدلة عىل اقرتان تيسري النحو بمسألة التعليم .ولع ّلنا نكتفي هبذه املالحظة يف انتظار
أن نعالج األمر يف العنرص اخلامس من هذا البحث.
 املصطلحات األقل تواترا هي :اإلصالح والتطوير والتقريب والتيسريوالتبسيط والتهذيب والواضح .يبدو لنا أن ّ الستة األوىل منها قد استعملت دون احلدّ
األوسط من التواتر بسبب ما فيها من شحنة هتجينية ملا هو موجود قبلها ،فاإلصالح
إنام يكون باعتبار فاسد سابق والتطوير ال يكون لغري الذي أضحى مضمونه يف طور
ّ
فكأن
غري مالئم لعرصه  ...والنسبة العظمى من السابق يقصد هبا النحو يف الرتاث.
من استعمل هذه املصطلحات يرى النحو القديم بعيد املنال ،مع ّقدا ،قد جتاوزه
العرص ،وحيتاج إىل أن خي ّلص ممّا علق به من الشوائب والعيوب .وورود مصطلح
«امليسون»
«الواضح» يف آخر مرتبة يؤكّد ما ذكرناه سابقا .فهذا املصطلح استعمله
رّ
القدامى يف وقت مبكر نسبيا(.)20وكنّا قد ن ّبهنا إىل ّ
أن البنية االسمية هلذا املصطلح
تعرب عام هو يف حكم احلاصل .والقدماء كانوا يرون التوضيح حاصال بالفعل؛ أ ّما
املحدثون فالتوضيح عندهم إنام هو من قبيل املطلوب وجوده ،ولذلك استعمل
«التوضيح» بنسبة تواتر ّنزلته يف املرتبة اخلامسة ،وهي مرتبة متقدمة كثريا عىل املرتبة
الثالثة عرشة لـ«الواضح» .فكأن استعامل «الواضح» عند عيل اجلارم ومن نحا نحوه
إنام هو من قبيل التفاؤل باملستقبل.
أدرك القدماء أن النحو موضوع يف األصل ليستعني به العجم عىل اكتساب
العربية حتى يلحقوا بالناطقني هبا .لكن ذلك مل يمنعهم من الفصل بوضوح بني نحو
للمبتدئني حمتاج إليه بالرضورة ،ونحو كاميل تنظريي يتعاطى مسائله املتقدمون يف
طلب العلم .ووضعوا نوعني من الكتب خيضع كل منهام لرشوط ختتلف باختالف
الفئة املستهدفة .وقد كشفت لنا تسميات نامذج من كتبهم التعليمية عن رضب من
الوثوق يف املعايري املعتمدة يف الوضع وهي معايري تعتمد مبدأي االختصار ومراعاة
مستوى املتع ّلم .واستعمل املحدثون للتعبري عن تيسري النحو مصطلحات تشهد
تأسس
بام عرفه القرن العرشون خاصة من خماض فكري يف املسألة النحوية .فقد ّ
التشخيص عىل انتقاد النحو القديم وحتميله وجوها ممّا علق بالنحو من رضوب
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

اهلمة باملراجعة .ورغم كون النحو يبدو  -يف قراءته البسيطة -
«الفساد»؛ فتع ّلقت ّ
جماال فكريا جا ّفا جتريديا ،فإنه مل يكن بمعزل عن املشاغل الفكرية العامة احلديثة.
فقد أثبت لنا حتليل اصطالحات التيسري ّ
أن العيب ليس يف القدم عىل وجه اإلطالق؛
فاملرجح عندئذ
وإنام املطلب األساس هو املراجعة يف ضوء املسألة التعليمية خاصة؛
ّ
إنام هو مسايرة مقتضيات احلداثة.
.3التيسير ومناهضة التراث النحوي .

انطلقت النهضة الغربية  Renaissanceيف القرن الرابع عرش امليالدي ودامت
ثالثة قرون تقريبا .وكان من أهم دعاماهتا الفكرية الثورة عىل مظاهر الفكر
التقليدي .ومن أهم نتائجها انتشار التعليم ،وازدهار العلوم ،وثورة صناعية يف
القرن التاسع عرش مكّنت من االنتقال من اقتصاد قائم عىل الفالحة إىل اقتصاد قائم
عىل الصناعة والتجارة .واندلعت رشارة صدمة الرشق بالغرب حني قاد نابليون
محلته عىل مرص (ّ .)1801-1798
وتطوره يفرس
ولعل انبهار الرشق بمدنية الغرب
ّ
توجهات الفكر العريب يف بداية عرص النهضة .فمنوال احلداثة الذي حاول
لنا بعض ّ
املصلحون العرب األوائل منذ أواخر القرن التاسع عرش بناءه إنام كان مقتبسا من
الغرب .لذلك ن ّبه الكثري منهم إىل ّ
أن بداية النهضة تكون بنقل العلوم الغربية احلديثة
بالرتمجة واقتباس ما مل خيالف الرشيعة منها .فليس من الغريب إذن أن تعرف حركة
تيسري النحو رضوبا من التوجه كانت منقولة عن حماوالت عرفتها النهضة الغربية.
كان تيسري النحو وال يزال من املجاالت املحورية التي مل تشغل األفراد فحسب
وإنام شغلت املؤسسات أيضا من جمامع لغوية ووزارات تعليم وهيئات بحث علمي.
ذلك أنه مسألة متعددة األبعاد .وقد حاول بعضهم تعريفه ملمحا إىل هذه األبعاد:
«تيسري النحو هو ختليص ممّا علق به من طالطم (كذا ولعلها تالطم) اآلراء وتنازع
املذاهب [ ]...وقراءة الرتاث قراءة عرصية واستالل القواعد منه إىل جانب إعادة
متدرجة بالرتكيز عىل ما كان مستعمال وبسيطا )21( ».وبناء
صوغ قواعد بسيطة سهلة ّ
عىل هذا التعريف يمكن أن نعترب أن األبعاد التي تتنازع تيسري النحو ثالثة :الرتاث
النحوي ومشاغل العرص متمثلة يف تطور اللسانيات الغربية باألساس والتبسيط من
أجل التعليم .وجيدر التنبيه إىل أن هذه األبعاد مل تدرس منفصلة بعضها عن بعض
وإنام عاجلها املهتمون باملسألة النحوية  -برصف النظر عن مستوياهتم ويف األغلب
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األعم  -متداخلة بغري فصل لتشعبها؛ وإنام نحاول الفصل ألسباب منهجية ليس
غري.
م ّثل الرتاث النحوي  -بالنسبة إىل دعاة التيسري املحدثني  -مصدر إشكال
وإزعاج .فام كانوا قادرين عىل جتاوزه ألنه ضارب بجذوره يف عمق التاريخ وكانت
التصانيف فيه ثرية عميقة متواصلة بأنساق خمتلفة عىل مدى اثني عرش قرنا وكانت
اللغة التي يريدون أن يضعوها عىل حمك الدرس قديمة متجددة عمرها أكثر طوال
من عمر النحو نفسه( .)22و ّملا كان نموذج النهضة الغريب الذي أرادوا أن يسريوا عىل
منواله قائام عىل انتقاد النحو اإلغريقي الروماين بسبب ما شاب ُه من فلسفة وجدال يف
عرض املادة النحوية ،ظنوا أن ذلك يصح عىل الرتاث النحوي العريب أيضا ،ومل جيدوا
سبيال غري تعييب الرتاث النحوي بمثل ذلك والدعوة إىل تفكيك أجزائه من أجل
التخيل عن جوانب معينة منه وإلغاء بعض األبواب ،واختزال معطيات معينة من
يستحق احلذف مفتوحة عىل مرصاعيها
أبواب أخرى .وكانت أبواب االجتهاد يف ما
ّ
فسارت يف كل االجتاهات ،وتعددت املقرتحات يف هذا الشأن بشكل جيعل اإلحاطة
هبا عسرية .لذلك نكتفي بالوقوف عىل ما كان جيري جمرى ا ُملجمع عليه.
اقرتنت الدعوة إىل جتديد النحو غالبا بالتنبيه عىل رضورة إلغاء نظرية العامل
وما فيها من قول بالعلل الثواين والثوالث ألهنا  -عند من دعا إىل ذلك -مصدر
تعقيد يف املادة النحوية ،فضال عن كوهنا من نتائج تأثر النحو العريب بمنطق اإلغريق
وفلسفتهم .وقد ال نخالفهم الرأي يف املأخذ األول ،ألن متعلم اللغة ال حيتاج يف
املرحلة األوىل إىل تفسري اشتغال نظام اللغة بقدر ما حيتاج إىل اكتساب النظام تطبيقا؛
بل إنه قد ال حيتاج إىل تعلم القواعد الرصحية بقدر ما حيتاج إىل استعامهلا يف الكالم.
لكن هذه النظرية حتافظ عىل قيمتها التفسريية يف مستوى متقدّ م من االختصاص
يف فهم نظام اللغة« :فال تزال نظرية العامل يف النحو العريب هي النظرية التي تعدّ
املفتاح لفقه النحو العريب إذ بدوهنا ال يمكن الوقوف عىل أرسار هذا العلم أبدا.
ولعليّ أصيب إن قلت :إن ضعف طالبنا يف النحو يرجع إىل أسباب كثرية أمهها
نحينا هذه النظرية عن ميادين الدّ راسة مع أهنا األساس الذي أقيم عليه هذا
أننا ّ
العلم)23(».وليس القول بالعامل مقصورا عىل النحاة العرب القدامى ،وإنام يشاركهم
يف ذلك لسانيون غربيون حمدثون مثل يلمسالف  Hjelmslevوتنيار  Tesnièreو
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

تشومسكي  Chomskyو فلمور  Fillmoreوغريهم .فضال عن ذلك تب ّينت احلاجة
إىل القول بالعامل يف املعاجلة اآللية لأللسنة البرشية ،والعربية  -دون شك  -منها؛
فحوسبة اللغة تعتمد جمموعة من املبادئ العامة التي حتكم اللغات مجيعا ومنها مبدأ
معول عليه برصاحة
العمل( .)24أ ّما املأخذ الثاين ،فإنّه ال خالف يف أن القول بالعامل ّ
يف كتاب سيبويه (تـ  180هـ) .والدراسات مل تثبت إىل حدّ اليوم أن النحو العريب
تأثر باملنطق اإلغريقي قبل أواخر القرن الثالث اهلجري(.)25وإنام ظهر التأثري خاصة
يف ترتيب املا ّدة النحوية بداية من ابن الرساج (تـ  316هـ) ،ويف صياغة احلدود.
كرر دعاة التيسري التنبيه عىل حاجة النحو إىل إلغاء باب االشتغال واإلعرابني
التقديري واملحيل والعالمات الفرعية لإلعراب نظرا إىل عدم جدواها وإثقاهلا
يعس عىل املتع ّلم اكتساب النحو يف
ألبواب النحو ومادته .ويبدو لنا أهنا مما رّ
البدايات ،كام هو األمر بالنسبة إىل نظرية العامل؛ ولع ّلها مما له بالعامل عالقة وثيقة.
يؤجل تداوهلا بني املتع ّلمني إىل مرحلة التخصص .لكننا ال نراها
ولذلك حيسن أن ّ
عديمة اجلدوى ،فهي من مقتضيات التناسق يف النظرية النحوية .وال تستقيم نظرية
حتى تستجيب لرشوط ّ
لعل أمهها التناسق والبساطة( .)26فال يعقل أن تتعدد القوانني
النحوية بعدد حاالت االستعامل فتفقد النظرية بساطتها ،وال يمكن أن ينظر إىل كل
القوانني عىل أهنا من املستوى نفسه من األمهية فتفقد النظرية تناسقها؛ وملثل هذين
السببني وغريمها م ّيز الرتاث بني اإلعراب الظاهر واإلعرابني التقديري واملحليّ  ،فهام
مما ينضوي حتت ما هو معرب وإن مل يظهر فيه لفظ العالمة .أ ّما عالمات اإلعراب
الفرعية فهي مما خيالف لفظه عالمة اإلعراب عىل األصل ،وهو مما يرجع بحكم
الفرعية إىل ذلك األصل كالنصب بام ينوب عن الفتحة واجلر بام ينوب عن الكرسة
وما جرى جمرامها .وبالرغم من أن هذه النقطة كانت ّ
حمل شبه إمجاع بني التيسرييني،
فإن بعض املواقف كانت متضاربة يف شأهنا .نذكر يف هذا السياق ّ
أن جممع اللغة
العربية بالقاهرة ّقرر سنة  1945إلغاء القول باإلعرابني التقديري واملحليّ تيسريا
للنحو؛ لكنه يف مؤمتر عقد سنة  1979تراجع ،فرأى اإلبقاء عليهام دون تفسري.
يبدو لنا ّ
أن مجهور التيسرييني مل تته ّيأ هلم أسباب قراءة الرتاث النحوي قراءة
توجها انتقاديا هيدم بعض أركانه
سليمة من األحكام القبلية .فاختذ طلبهم تيسريه ّ
تصورا بديال واضحا متكامال .ويبدو أهنم مل يدركوا متاما أن يف
دون أن يقرتح
ّ
19
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النظرية النحوية العربية من التامسك ما يتعذر معه أن نأخذ ما يبدو يسريا ونتخلىّ
عماّ يتهيأ لنا عرسه .فنظرية النحو العربية حمصنة عن االنتقائية حتصينا ث ّبت التاريخ
أركانه ،فاستحال معه بناء نحو جديد من أشالء نحو قديمّ .
ولعل ذلك من األسباب
التي جعلت التيسرييني يو ّلون وجوههم شطر املعارف الغربية ممثلة فيام استجد من
العلوم اللغوية لع ّلهم جيدون فيها ضالتهم.
.4اتجاهات المحدثين في التعامل مع بعض المفاهيم اللسانية.

ّ
يتعذر علينا أن نحيط بكل جوانب تأثر املحدثني باللسانيات احلديثة ،وإن حاولنا
تضييق ذلك لكي ال يشمل غري دعاة التيسري .ذلك أن الفكر الغريب احلديث كان
حارضا عند مجيعهم بأشكال خمتلفة :فهو غري رصيح عند البعض بسبب انتشار
مفاهيم كثرية منه يف حميط من يشتغلون بمسائل اللغة أو هيتمون هبا ،وإن مل يطلعوا
هم أنفسهم عىل الفكر الغريب مبارشة .وهو رصيح بدرجات من االستيعاب
والتوظيف متفاوتة عند من أتيحت له فرصة االتصال بالفكر الغريب ،إ ّما يف اللغة
األصل وإ ّما عن طريق الرتمجةّ .
ولعل اجلامع بني الطرفني كان االطالع عىل املعارف
املستجدّ ة يف العلوم اللغوية من أجل االستفادة منها يف جتديد النظر إىل النحو العريب.
ويمكن أن نرجع املواقف يف هذا الشأن إىل اجتاهات ثالثة :أحدها أفىض به االطالع
عىل بعض اللسانيات احلديثة إىل أهنا مل تأت بجديد مقارنة بالرتاث النحوي(.)27وثان
وجد اللسانيات  -أو ما وصل إليه منها -حمققة للحداثة؛ فرفض اعتامد الرتاث متاما
معتربا كفاءته الوصفية ضعيفة« :إن اآللة الواصفة املوجودة عند القدماء ليس هلا أي
امتياز يف وصف العربية ،بل هي غري الئقة يف كثري من األحوال»()28؛ ومن هؤالء من
قدّ م مقرتحا يف صياغة نحو جديد يصف العربية بناء عىل نظرية معلومة(.)29وثالث
حاول إعادة صياغة القوانني الواصفة معتمدا من ناحية عىل ما أتيح له من التفكري
اللساين احلديث ،ومن ناحية ثانية عىل نسبة كبرية من الرتاث النحوي« :والغاية التي
أسعى وراءها هبذا البحث أن ألقي ضوءا جديدا كاشفا عىل الرتاث اللغوي العريب
ك ّله منبعثا من املنهج الوصفي يف دراسة اللغة [ ،]...فإنه ينبغي هلذا الكتاب أن يبدأ
عهدا جديدا يف فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها وأن يساعد عىل حسن االنتفاع
هبا هلذا اجليل وما بعده»(.)30
أدرك ّ
جل التيسرييني قيمة العلوم اللغوية احلديثة ودورها يف جتديد النظر يف
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

املا ّدة النحوية .فأقبلوا عىل اجتاهاهتا من لغويات مقارنة وبنيوية ووظيفية وتوليدية
وتداولية وعرفانية  ...لع ّلهم جيدون فيها ضالتهم واقتبسوا عددا ال بأس به من
املفاهيم املستحدثة .ودعا بعضهم إىل اعتامد املنهج االستقرائي يف وصف اللغة
واستخراج قوانينها ،ون ّبهوا عىل رضورة التعويل عىل الكالم املنتج يف زمن معلوم
يف استخراج تلك القوانني ونبذ األمثلة املصنوعة ،وعىل ّ
أن اللغة ممارسة قبل أن
تكون صناعة للقواعد .وقدّ م متام حسان  -عىل سبيل املثال -مقرتح القرائن اللفظية
واملعنوية استبداال ملفهوم العمل النحوي .وحاول الكثري منهم مراجعة منظومة
العلوم النحوية مستفيدين ممّا تقرر يف االجتاهات اللسانية من تقسيم إىل مستويات
وصف وحتليل .ومل يرتدد بعضهم يف اقتباس ما توصلت إليه بعض املدارس
()32
اللسانية من طرق مستجدّ ة يف التحليل والتمثيل ،كالتقويس()31وصناديق هوكت
واملشجر(.)33
ّ
م ّثل رافد العلوم اللغوية احلديثة مصدرا أساسيا من مصادر جتديد النظر يف النحو
يعرف باالجتاه الذي درسه أو
العريب .وقد متكن عدد ال بأس به من املحدثني من أن ّ
الع َلم الذي أتيحت له فرصة االطالع عىل إضافته يف ميدانه .ويمكن أن نقول ّ
إن
يتقوم هبا التفكري
كثريا من التيسرييني قد و ّفقوا يف السيطرة عىل اجلوانب النظرية التي ّ
الذي اهتم به كل واحد منهم توفيقهم يف تعريف القارئ العريب بتلك اجلوانب .لكن
جماالت العلوم اللغوية احلديثة عرفت من رسعة التطور وتنوع املشارب وتداخلها
ما مل تعرفه العلوم اإلنسانية األخرى .واختلف املقبلون عىل هذه العلوم من العرب
بني متجه إىل ما كتب منها بالعربية ،ومقبل عىل ما كتب باإلنجليزية .فتشتتت اجلهود
وأصبح العرب يلهثون وراء أحدث ما يظهر عند الغرب؛ وقد تشتتت اجلهود
أهم أسبابه املصطلح اللساين .فاالختالف االصطالحي قد يكون طبيع ّيا
تشتتا من ّ
يف اللسانيات الغربية ألن علامءهم ينشئون العلم ومفاهيمه ومصطلحاهتاٌّ ،
وكل
()34
يستعمل منظومته االصطالحية املميزة ملا ابتدع من املفاهيم ،كام فعل يلمسالف
اضطر بعضهم إىل وضع
 Hjelmslevو جوستاف جيوم(G.Guillaume)35؛ حتى
ّ
تيس ،وهم مضطرون
معجم
ّ
خاص به .أ ّما العرب فإهنم يأخذون من هذا العلم ما رّ
إىل الرتمجة واالجتهاد يف صياغة املصطلح .وما أكثر ما تعددت املصطلحات تعددا
ضاع بسببه املفهوم ومل يبق عند الناطقني بالعربية منه غري شبح الداللة اللغوية .ملثل
21
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هذا وغريه ،يبدو لنا أن اإلحاطة بالنظريات اللغوية الغربية مل يتبعها عند العرب
ميس مؤسس تأسيسا نظريا سليام ،كام هو
وضع مناويل تطبيقية لنحو للعربية رّ
مالحظ عند أغلب االجتاهات اللسانية الغربية(.)36وإنام اختزلت اجلهود يف الغالب
يف حماولة جتربة تطبيق بعض املفاهيم اللسانية الناشئة من أنظمة اللغات الغربية عىل
اللغة العربية؛ ومل تسلم املحاولة يف كل مرة من اإلسقاط .ونكتفي بذكر ثالثة أمثلة
عىل ذلك :يتع ّلق األول باستعامل املشجر()37يف حتليل اجلملة:









*







وال خيفى ما يف هذا التحليل من إسقاط .ففيه حماولة إخضاع بنية اجلملة الفعلية
العربية( vso)38لبنية اجلملة اإلنجليزية أو الفرنسية  .svoوقد أفىض ذلك إىل وضع
وظائف خمتلفة املراتب (الصفة واملفعول به) يف مستوى تركيبي واحد ،وخلط
عجيب بني الوظائف واملكونات الترصيفية (الم التعريف و رصفم الزمان ،وإن مل
يكن لفظه موجودا) .وجتدر اإلشارة إىل أن النامذج املتناقضة يف هذا الشأن ليست
قليلة(.)39
يتع ّلق املثال الثاين بمعاجلة الفعل يف العربية معاجلة إلصاقية كام جاء يف حتليل
املشجر السابق .وهي ظاهرة منترشة عند العديد من الدارسني
فعل «أدرك» يف
ّ
الذين ذهب يف ظنهم أن جداول ترصيف الفعل العربية يمكن أن ينظر إليها كام نظر
رشع يف نظرهم للحديث
الغربيون إىل نظام ترصيف األفعال يف ألسنتهم؛ وهو ما ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

عن عالمات ترصيف سوابق  préfixesكام يف املضارع وأخرى لواحق suffixes

يقرب
كام يف املايض وأغلب ألفاظ املضارع .ورغم ما يف هذا التصور من تبسيط قد ّ
وصف ترصيف األفعال يف العربية ،فإن فيه إسقاطا واضحا خلاصية بنية الكلمة يف
األلسنة اإللصاقية عىل بنية الكلمة يف العربية .فقد تقرر عند الدارسني أن العربية
لغة اشتقاقية ،ووجود حاالت جتري فيها جمرى اإللصاق كــ «الم» التعريف أو ياء
النسبة ال يسمح أبدا بتعميم ذلك .فنظام اإللصاق من رشوطه أن توجد نواة جذر
 racineثابتة يبنى عليها؛ وليس يف الفعل يف العربية مثل ذلك ،إذ تتغري بنية ما اشتبه
باجلذر بني ماض ومضارعّ .
ولعل تع ّقد نظام ترصيف الفعل يف العربية بسبب كثرة
ربر القول باإللصاق
الضامئر  -مقارنة بعدد الضامئر يف الفرنسية أو اإلنجليزية  -ال ي ّ
يف هذا الباب طلبا للتيسري.
يمكن أن نعدد األمثلة التي ترجع إىل هذا الرضب من التفكري ،وحتاول التيسري
عىل حساب خصائص العربية« :وأحسب أن تيسري هذا األمر إنام يكون بالتخفيف من
قواعد اإلعراب [ ]...فال يكون املسند إليه مبتدأ مرة وفاعال مرة ونائب فاعل واسام
لكان مرة أخرى [ ]...فإذا عرف الدارس أن االسم يف موضع اإلسناد ،كفاه ذلك يف
معرفة موقعه من الرتكيب»( .)40وال خيفى علينا ما وراء هذا املقرتح من تأثر بمفهوم
املسند إليه  sujetيف اللغتني الفرنسية واإلنجليزية ،وما فيه من قلة تقدير للعالمة
اإلعرابية( ،)41وما فيه كذلك من غفلة عن مبدإ اهلرمية يف العالقات الرتكيبية ( ،)42وما ينتج
عنه أيضا من ضعف يف تفسري بنية اجلملة االسمية .ونعتقد إمجاال أن تو ّفق التيسرييني
يف التحصيل عىل كثري من اجلوانب النظرية املستحدثة يف اللسانيات مل ينتج عنه بناء
منواالت تطبيقية تيسريية متكاملة متناسقة يف وصف العربية .وفضال عماّ ذكرناه سابقا
قد يرجع ذلك إىل الفجوة العميقة املوجودة بني املحيط احلاضن الغريب الذي أنتج
يب الذي حياول االستفادة منها .فقد أراد هذا األخري
املعارف ،واملحيط احلاضن العر ّ
أن يفيد من املستحدث يف حميط غري حميطه فوقع فيام أرشنا إليه ويف غريه من وجوه
اإلخالل.
.5البعد التعليمي عماد لتيسير النحو.

مت ّثل مسألة التعليم البعد الثالث من أبعاد التيسري .وكانت الصلة واضحة بني
األمرين منذ البداية .فقد عمل الطهطاوي -وهو صاحب أول حماولة تيسريية
23
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حديثة -عىل إنشاء «مدرسة األلسن» يف مرص عىل غرار مدرسة «اللغات الرشقية»
ورصح بالغاية التعليمية املدرسية لكتابه «التحفة املكتبية لتقريب اللغة
بباريس،
ّ
العربية» عىل وجه االستباق أي إعداد األداة املعرفية للمتع ّلم .لكن اهلاجس الذي
الزم التيسرييني بعد ذلك  -ويمكن أن نقول بشكل تصاعدي -هو ضعف مستوى
املتع ّلمني وفساد منظومة التعليم .وبذلك وقعت النقلة يف نظرنا من وضعية االستباق
إىل وضعية املالحقة :ينظر املهتمون بالتعليم إىل تراجع مستوى أداء املتع ّلم يوما بعد
يوم؛ ويف ضوء ذلك يبحثون عن احللولّ .
ولعل أكثر مظاهر الشكوى تواترا يف هذا
املجال مها القصور عن اكتساب قواعد النحو ألسباب منها تعقيدها ّ
وتأخر مناهج
التعليم وطرائقه ،واكتساب بعض القوانني حفظا ال ممارسةّ :
«إن تالميذ املرحلة
تصور اجلملة الفعلية إذا استرت فاعلها ،واالسمية إذا حذف
الثانوية يعجزون عن ّ
خربها أو مبتدؤها [ ]...وكل ذلك باد يف القراءة والكتابة ،وكالمها (كذا ولعلها
كلتامها) جيري وفق قاعدة فاسدة مفادها :سكّن تسلم»(.)43وهي ظاهرة تشكو منها
املتخرجني يف التعليم العايل كذلك« :رغم اجلهود التي
إىل حدّ اليوم نسبة كبرية من
ّ
يعلن عنها من حني آلخر باجلامعات السعودية للنهوض بمستوى خرجيي أقسام
وكليات اللغة العربية ،إال أن هؤالء اخلرجيني ال يزالون يعانون من مشكالت من
وجوه متعددة [ ]...األمر الذي يؤثر سلبا عىل مستوى كفاءة ومهارات اخلرجيني
[ .]...وتتضح هذه املشكالت يف اللغة العربية إذا تقدّ م أحد اخلرجيني للعمل يف
وظائف تتطلب كتابة أو قراءة أو مواجهات خطابية بمنشآت القطاع اخلاص ،حيث
يكتشف مسؤولو هذه املنشآت أن موظفيهم اجلدد ال يمتلكون أية مهارات تذكر
يف غالبية األحيان»(.)44ولعله من املفيد أن نذكّر أن كل مظاهر الضعف يف استعامل
املتعلمني للعربية يرجعها املنتقدون عادة  -عن وعي أو عن غري وعي  -إىل النحو؛
ويف ذلك نصيب من الصواب مر ّده أن النحو هو العلم املراقب لسالمة االستعامل.
لكن األمر ليس عىل هذه الدرجة من البساطة؛ فقد يكون املتع ّلم عارفا بالنحو
صناعة غري قادر عىل األداء ألسباب تتع ّلق بوجوه خلل أخرى يف منظومة التعليم.
حاول بعض املهتمني باملسألة التعليمية يف عالقتها بتيسري النحو أن ينظروا إليها
انطالقا من الفصل بني املفاهيم املتداخلة ،ذات الصلة باملوضوع؛ ون ّبهوا إىل ذلك
مستعملني ثنائيات اصطالحية نقترص عىل ذكر اثنتني منها :األوىل هي التمييز بني
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

امللكة والصناعة(.)45فقد تف ّطن ابن خلدون (تـ 808 .هـ) إىل الفرق بني ملكة اللغة
بام هي قدرة عىل استعامل اللغة حتصل للمتعلم من ترديده لكالم العرب وأشعارهم
وأمثاهلم  ...أ ّما الصناعة فهي حفظ لقوانني النحو؛ ومها أمران خمتلفان غري متالزمني
اكتسابا[« :املتع ّلم] حيصل عىل علم اللسان صناعة وال حيصل عليه ملكة»(.)46
أما الثانية ف ُيم ّيز فيها بني النحوين الوظيفي والتخصيص عىل أساس أن« :النحو
الوظيفي هو إكساب التالميذ مهارات القواعد التي تساعد عىل إتقان املهارات
األربع :االستامع واملحادثة والقراءة والكتابة؛ أما النحو التخصيص فهو ما يتجاوز
ذلك من الوسائل املتشعبة ،والبحوث الدقيقة التي حفلت هبا الكتب الواسعة»(.)47
وقد ُعبرّ عن هذه الثنائية بمصطلحني آخرين« :ظهر حديثا ما يسمى بالنحو العلمي
التحلييل ، Grammaire scientifique analytiqueوهو نحو ختصيص ينبغي
أن يكون عميقا جمردا ،يدرس لذاته ،وتلك طبيعته ويسمى النحو التخصيص.
والنحو الرتبوي التعليمي  ،Grammaire pédagogiqueوهو يقوم عىل أسس
لغوية ونفسية وتربوية ،يركز عىل ما حيتاج إليه املتعلم ،فيستثمر بعض املفاهيم أو
املصطلحات النحوية هلذه النظرية [النحوية] أو تلك ،ليتخذ منها أصوال ،يبني
عليها منهجية تعليمية متسقة ومنظمة ،تعتمد عىل النتائج التي توصل إليها علامء
النفس والبيداغوجيا واللسانيات التطبيقية .ويسمى أيضا النحو الوظيفي»(.)48
يبدو لنا أن حصول املتعلم عىل اللسان ملكة  -باالستامع إىل كالم العرب من
شعر وأقوال فصيحة وما جرى جمرامها -شبيه بام يسمى اليوم بالغمر اللغوي
 .immersion linguistiqueلكنه قد ال يناسب األهداف املرجوة من التعليم
النظامي؛ فاملطلوب بصناعة التعليم هو الترسيع يف اكتساب املعارف ،بام يف ذلك
املعارف اللغوية .والغمر اللغوي  -شأنه شأن االكتساب الطبيعي للغة  -يسمح
باكتساب اللغة دون حاجة إىل القواعد؛ لكنه حيتاج إىل زمن طويل ،يزداد طوال بقدر
ما يتقدّ م املتعلم يف العمر .أ ّما االقتصار عىل حتصيل القواعد يف تعلم اللغة فيعني
حفظ ما قاله النحاة يف وصف اللغة دون امتالك القدرة عىل استعامهلا يف احلاجات؛
وقد تقرر عند أهل النظر أن ذلك ليس من باب االكتساب للغات؛ ألن جوهر اللغة
هو االستعامل.
استعملت عبارة النحو الوظيفي عند عدد من احلداثيني باملعنى اللغوي للكلمة
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وباملعنى االصطالحي .وجتدر اإلشارة أن املعنى اللغوي ال يفي بالدقة املطلوبة يف
بيان املقصود عندما نتحدث عن مسألة تيسري النحو ،ألننا قد نختلف يف املقصود
بام له وظيفة يف اللغة .ذلك ّ
أن وظائف اللغة متعدّ دة وخمت َلف يف شأهنا بني املهتمني
باملوضوع .أ ّما الداللة االصطالحية للنحو الوظيفي فواسعة(.)49ذلك أن مفهوم
مرة أخرى
الوظيفة قد تداوله اللسانيون وأدخلوا عليه ّ
توسع مرة وتض ّيق ّ
تصورات ّ
عىل فرتة متتدّ من تروباتسكوي ( Troubetzkoy. N.S )1938-1890إىل بعض
أعالم اللسانيات العرفانية  Linguistique Cognitiveمرورا بامرتينيه (-1908
 )1999وبسايمون ِدك ( . .Dik. S )1995-1940لذلك ال يمكن أن نقرر أمرا
خيص تيسري النحو من وجهة نظر وظيفية ال حتدد موقعها من النظريات اللسانية(.)50
ّ
ّ
لعل أكثر السياقات التي استعملت فيها عبارة النحو الوظيفي حتيل عىل ما

املجردة التي يفرتض
يقابل النحو العلمي؛ وهو جمال ُيشتغل فيه باملسائل النظرية
ّ
أهنا ليست ممّا يدخل يف تيسري النحو .وعالقة التقابل بني العبارتني جتعلنا نذهب إىل
أن املقصود بالنحو الوظيفي قد ال خيتلف كثريا عن النحو التعليمي .ويبدو لنا أنه
يتنزل فيه تيسري النحو .لكننا نحرتز من أخذ «النحو
املجال احلقيقي الذي يفرتض أن ّ
التعليمي» مأخذا تبسيطيا؛ ذلك أن صفة «التعليمي» ،إذا كانت نسبة إىل «التعليم»،
فإن املفهوم يمكن أن يوسع ليشمل كل ما ّدة معرفية وضعت ل ُيتعلم هبا النحو برصف
النظر عن مالبسات التعليم وزمانه ومكانه .هبذا التصور يكون ّ
كل ما حتدثنا عنه من
الكتب القديمة واحلديثة ذات العالقة بالتيسري داخال يف هذا الباب؛ وتدخل فيه
أيضا كتب كثرية حديثة .ويمكن أن ُي َض ّيق املفهوم الذي حتيل عليه صفة «التعليمي»
لتكون منسوبة إىل التعليمية(Didactique)51؛ وعندئذ لن تدخل يف هذا الباب غري
املحاوالت التي تستجيب إىل رشوط نقل املعارف يف حميط مدريس باألساس .ذلك
ّ
تتقوم بأقطاب أربعة :املع ّلم واملتع ّلم واملعرفة واألدوات التعليمية؛
أن التعليمية ّ
()52
ّ
وللمعرفة وجهان ينبغي التمييز بينهام املعارف العلمية واملعارف املدرسية
.ولعل
من مها ّم التعليمية أن تنظر يف املنطلقات اإلبستمولوجية التي حت ّقق الفصل بني
املعرفة العاملة واملعرفة املدرسية يف كل مستوى من املستويات التعليمية حتى توجد
تيس للمع ّلم حتديد ما ينبغي نقله من معارفه إىل املتع ّلم ،وما ينبغي
الضوابط التي رّ
عليه أن حيتفظ به لنفسه.
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

يشمل املفهوم الواسع للتعليمية مؤلفات عديدة؛ اجتهد واضعوها بشكل فردي
ذايت مل يتقيدوا فيها بضوابط غري تلك التي وجهتهم إليها التجربة التعليمية أحيانا.
ويمكن أن نسوق عىل هذا الرضب من االجتهاد الفردي كتاب «الكفاف» مثاال.
فصاحبه يعترب أن حتديث النحو ليس يف تيسريه ألن تيسري النحو  -عىل حدّ تعبريه -
ّ
متعذر .وإنام املطلوب هو الفصل بني النحو والقواعد« :القاعدة قانون لغوي يعبرّ
وج َوالنه يف القاعدة،
فص َوالن الفكر َ
عن <<هكذا قالت العرب>> ،وأما النحو َ
وإعامل العقل والرأي فيها .فالنحو إ ًذا ليس القاعدة وإن كان يشملها»(.)53واجلهد يف
خفي ،لك ّن املطلع عليه يالحظ أن صاحبه اكتفى بنقل كل القوانني
هذا الكتاب غري ّ
التي استخرجها النحاة القدامى وقدّ مها تقديام تراكم ّيا؛ فال نعلم عن الطرف الذي
يتوجه إليه بالتعليم إال أنه «طالب علم» ولذلك يبدو لنا أنه غري مستجيب للتعليمية
بمعناها احلديث.
املصنفات التي يمكن أن ننظر يف انتساهبا إىل النحو التعليمي باملفهوم االصطالحي
هي الكتب املدرسية .وال نعتقد أنه من املفيد أن نستوعب القول يف كل التجارب
احلديثة يف البلدان العربية ،لضيق الفضاء البحثي .لذلك نقترص عىل ذكر التجربتني
املرصية فالتونسية؛ وسبب اختيارنا هلام هو أننا نعتقد أهنام أخذتا ببعض أسباب
احلداثة يف تيسري النحو للمتعلمني يف املدارس .األوىل تارخييا هي املرصية« :النحو
الواضح» ،يرجع الفضل فيها إىل علمني :عيل اجلارم()54ومصطفى أمني(.)55تتميز
هذه السلسلة بتصور مبني عىل مراعاة مستويات املتعلمني؛ فهي تتضمن سلسلة من
ثالثة كتب للتعليم االبتدائي ،وثانية مثلها للتعليم الثانوي .وتتميز كذلك بمقاربة
واضحة التأثر باالجتاه اللساين الوصفي االستقرائي السائد يف النصف األول من
القرن العرشين يف الغرب« :فقد رأينا أن املبتدئني يف تعلم قواعد اللغة العربية
يتجشمون صعابا يف درسها [ ،]...وبلغ ف ّن الرتبية بجهود العاملني من رجاله مقاما
حممودا [ ]...فتلجلج يف صدورنا أن نضع هلؤالء التالميذ كتابا يف القواعد جيري
عىل قدر خطاهم ويكشف هلم من مسائل العلم ما يالئم عقوهلم [ ]...وقد نحونا يف
هذا الكتاب طريقة االستنباط»(.)56وال شك أن لدراستهام العليا تأثريا يف ذلك .فقد
تركزت دراستهام العليا يف إنجلرتا ،يف الرتبية وعلم النفسّ .
ولعل تكوينهام األسايس
أهلهام للقيام بأعباء
يف مرص وشغفهام بالعربية ودراستهام ألصول الرتبية قد كانت ممّا ّ
27
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الريادة يف التأليف املختص بتدريس اللنحو والبالغة .وقد تأسست املقاربة التعليمية
يف كل أجزاء هذه السلسلة تقريبا عىل حماور ثالثة :أمثلة ينطلق منها ثم بحث يفيض
مبسط ثم التامرين .ويبدو أن هذه السلسلة قد القت
إىل بيان للقاعدة املعنية بشكل ّ
استحسانا يف األوساط التعليمية يف مرص وخارجها؛ لكن ذلك ال يمنعنا من اإلشارة
إىل ثالث من نقائصها :األوىل هي أن أساس منهج االستنباط فيها هو يف األغلب
أمثلة صنعها واضعا السلسلة ،وليست من مدونة حقيقية؛ وهو ممّا قد يعدّ وجها من
وجوه الرتكيز عىل اجلانب التقعيدي .ويتأكد هذا األمر بالثانية متم ّثلة فيام يالحظ من
توسع يف حمور «البحث» توسعا ال خيتلف عن رسد القواعد ،ويتم ذلك بشكل يضع
ّ
املتع ّلم موضع املتق ّبل ال املشارك يف العملية التعليمية ،فضال عن كون نسبة كبرية من
التامرين تتوجه إىل مراقبة اكتساب القاعدة اكتسابا نظريا ال توظيفا هلا يف االستعامل.
أ ّما الثالثة فتتمثل يف دمج كل املجاالت الفرعية للنحو من ترصيف واشتقاق
وأصوات وإعراب يف املؤلف الواحد ،وقد تأكّد يف اللسانيات البنوية أن الفصل
بني املستويات اللغوية يف الدراسة رضوري ،وذلك بحسب أصناف الوحدات التي
تدرس يف كل مستوىّ .
ولعل هذه املآخذ ترجع إىل ّ
أن واضعي السلسلة  -كام ذكرنا
آنفا  -مل يتلقيا تكوينا أكاديميا يف اختصاص اللسانيات .ورغم ذلك ،ال نجادل يف أن
هذه السلسلة كانت رائدة وقدمت خدمة جليلة يف تعليم النحو.
اشرتك يف وضع السلسلة التعليمية التونسية األوىل()57يف تعليم النحو والرصف
واملعاين أربعة من األساتذة ،هم عبدالقادر املهريي وعبدالوهاب بكري والتهامي نقرة
وعبداهلل بن ع َل ّية .وقد اختاروا هلا عنواين «الرصف العريب» ( كتاب واحد ملستويات
التعليم الثانوي الثالثة) و«النحو العريب من خالل النصوص» ( ثالثة كتب ،واحد
منها لكل مستوى من مستويات الثانوي الثالثة األوىل) .وقد ظهرت هذه السلسلة
استقرت
بداية من سنة 1965؛ وأفاد املشرتكون يف وضعها من املالبسات التارخيية ،إذ
ّ
الكثري من املفاهيم اللسانية يف هذه الفرتة .وكانت تركيبة املشاركني يف وضع السلسلة
متوازنة متكاملة(،)58بام سمح بأن تكون املادة املعرفية املضمنة يف السلسلة مؤسسة
من ناحية عىل نظرة نقدية للرتاث النحوي ،تفيد من اللسانيات؛ ومن ناحية أخرى
عىل اخلربة امليدانية يف املعاهد التونسية .ولقد حاول املشاركون يف هذه السلسلة أن
يركزوا فيها عىل مهارات اإلرسال واالستقبال يف اكتساب اللغة« :نرمي إىل جعل
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

التلميذ قادرا عىل استعامل الرتاكيب العربية مدركا بالغتها ملماّ بدقائقها»  .والتوجه
يقسم الوحدات
املعريف التعليمي هلذه السلسلة
مبسط وناجع تربوياّ ،
«حديس ّ
ّ
النحوية إىل مفردات وجمموعة ألفاظ ومجل»()60؛ ويربط بني األشكال اللفظية
واألبنية الرتكيبية واملعاين .ويتأسس عرض املادة املعرفية لكل وحدة تدريس عىل
ثم «الحظ» ،وين ّبه فيه املتع ّلم إىل
حماور أربعة« :اقرأ»،
ويتضمن ّ
نصا مو ّثقا منسوبا؛ ّ
ّ
ثم «اعرف» ،لتلخيص املالحظات يف شكل
املواطن املعنية بالدراسة شكال ومعنى؛ ّ
ثم «ط ّبق» ،إلجراء متارين يرا َقب فيها استيعاب املتع ّلم للقاعدة،
قاعدة مبسطة؛ ّ
ويدرب عىل استعامهلا جزئيا ثم شموليا يف صورة إنتاج كتايب غالبا .وال حيتاج الناظر
َّ
يف هذه السلسلة إىل جهد كبري حتى يستنتج أهنا قد تأثرت باملناهج الرتبوية السائدة
يف تبسيط املادة املعرفية للفصل بني املعرفة العلمية واملعرفة املدرسية(.)61واقتبست
كذلك -بصفة جمملة -املنوال التطبيقي لالجتاه اللساين الوصفي االستقرائي الذي
استقرت أركانه وجرت عىل هديه الكتب املدرسية الفرنسية باخلصوص ،حتى إنه
أصبح يعدّ يف اللسانيات الغربية التطبيقية رضبا من التقليد .وبدأت تظهر آنذاك
منواالت أخرى تط ّبق مفاهيم جديدة مثل نظرية املكونات املبارشة التي أسسها
التوزيعيون.
الخاتمة

عاشت حركة تيسري النحو منذ بداية عرص النهضة العريب جتارب عسرية مل تسلم
املرجوة .فقد وجد املصلحون املهتمون
فيها النتائج من الوقوف دون حتقيق الغايات
ّ
باللغة العربية عموما وبالنحو خصوصا يف وضعية اضطرهتم إىل التعجيل باجلواب
عن سؤال احلداثة يف النحو .واقرتن ذلك بغزو الغرب بقوته وعلمه ومنتجات
صناعته ومؤسسات تعليمه هلدوء الفكر العريب وسكينته .وكان ال بدّ للمصلحني
من البحث عن مصادر للتحديث.
وكأن ّ
ّ
احلل األنجع دونه
سار البحث عن مصادر التحديث يف كل االجتاهات
متاهة ،قطعها قدر حمتوم .ويمكن يف اعتقادنا أن تصنّف املسارات إىل اجتاهات ثالثة
تتداخل أحيانا حتى عند املفكر الواحد :انتقاد الرتاث ،فاالقتباس من اللسانيات،
29
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فمراعاة مقتضيات التعليم املدريس .كان املسار األول رضبا من االقتداء باملنوال
النهضوي الغريب .فقد ذهب يف ظ ّن امليرسين للنحو أن وصفة الغرب اإلحيائية
مفيدة لعالج نحوهم ،وما رأوا الفروق واخلصوصيات()62؛ بل جعلوا حياولون هدم
يتهاو الرصح بل ظل شاخما متحدّ يا ،تث ّبته
رصح الرتاث النحوي حجرا حجرا .فلم
َ
لغة عمرها أكثر من أربعة عرش قرنا ونظرية اكتمل بناؤها منذ حوايل عرشة قرون.
اجتهوا عندئذ يبحثون عن ضا ّلتهم يف ما استحدث عند الغرب من العلوم اللغوية،
فوجدوا يف اللسانيات بعض وجوه من ّ
احلل؛ لك ّن الكثري منهم س ّلم ّ
بأن ما تقرتحه
النظريات اللسانية من منواالت حتليل وأشكال متثيل وغريها قابل للتطبيق عىل نظام
العربية فوقع هؤالء يف وجوه عديدة من اإلخالل .وتف ّطن عدد منهم إىل ّ
أن اقرتان
مقولة تيسري النحو باملنظومة الرتبوية يعني بالرضورة الفصل بني النحو العلمي
والنحو التعليمي ،واألخذ يف النحو التعليمي بام يقتضيه التفاعل بني األطراف
املتدخلة يف العملية التعليمية يف خمتلف املستويات ،وبام تقتضيه مواكبة احلداثة من
معاجلة للمفاهيم املستحدثة من أجل تطبيقها تطبيقا ال يتعارض مع اخلصويص يف
نظام العربية.
ّ
إن األخذ بأسباب احلداثة يف تيسري النحو رضورة وليس اختيارا؛ وما األصوات
التي ترتفع من كل حدب وصوب ،شاكية ضعف مستوى املتع ّلمني ،باكية ّ
حظ
العربية بني أهلها إال من أقوى األدلة عىل ذلك .وليس السبب يف هذا الضعف ما
يراه البعض من منافسة ألسنة أخرى للعربية يف االستعامل كاللهجات العامية ،أو
األلسنة األجنبية ،فذلك وضع تعيشه كل اللغات ،ومن تفاعل معه غنِم من تفاعله
تثبيتا للكيل يف لسانه ،ومل يض ّيع من اخلصويص شيئا .ولئن كانت احلداثة مطلبا ثابتا
لكل مدرك أن االنغالق عىل الذات ٍ
ٍ
ّ
مفض ال حمالة إىل الفناءّ ،
فإن
مناف لسنة احلياة

أسباب احلداثة متغيرّ ة من عرص إىل عرص؛ وإننا  -نحن العرب -لفي أشدّ احلاجة إىل
نقلة نوعية من نظرة اسرتجاعية  retrospectiveتنتظر وقوع املشكل لتجري الهثة
وراء ّ
احلل ،إىل نظرة استرشافية  prospectiveتتو ّقع اإلشكال وتستعد له باحللول
املناسبة .ولع ّلنا يف هذا اإلطار نشري إىل بعض ما نحتاج إىل مراعاته يف املرحلة القادمة:
أهم حمدّ دات تيسري النحو جمال التعليمية وجمال علوم الرتبية .ولع ّله
 رأينا أن من ّحيسن أن ال نرتك األمر لالجتهادات الشخصية .لذلك نرى ّ
أن اللغويات التطبيقية
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

 Linguistique Appliquéeهي املجال العلمي املناسب لتتنزل فيه مسألة تيسري
أواخر القرن العرشين()63؛ و ُيتناول فيه بالدرس
النحو .وهو جمال معريف بدأ يتبلور
َ
تعليم اللغة وتع ّلمها ،والتخطيط اللغوي ،والرتمجة ،وكل املسائل املتصلة باكتساب
اللغة واستعامهلا .ويسمح لنا حتديد هذا اإلطار بالتوضيح املعريف املطلوب يف كل
دراسة ،وبتبني جماالت التقاطع بني املعارف املتداخلة.
 من الرضوري أن يؤسس تيسري النحو تيسريا تعليميا عىل معطيات علمية دقيقةتوفرها اليوم لسانيات املدونة  ،Linguistique de corpusفهي الضامن الستقراء
االستعامل استقراء حموسبا؛ يمكّن من التمييز بني ما حيتاج إليه وما ال حيتاج إليه يف
النحو التعليمي ومعرفة الدرجات واألولويات يف ذلك؛ ويسمح لنا عند االقتضاء
بتحقيق االختزال يف املادة النحوية ،و /أو إعادة ترتيبها بشكل مدروس صحيح.
 ال يمكن لنا اليوم أن نفصل العملية التعليمية عن التقنيات املعلوماتيةالتواصلية  ،TICفقد أصبحت من مستلزمات احلياة كاملاء واهلواء .ويمكن توظيفها
الستكامل اكتساب املهارات يف شكل التعليم عن بعد ويف غري ذلك مما نقدر عىل
التخطيط له يف تعليم النحو خاصة ،ويف تعليم اللغة عا ّمة.
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الهوامش:
1 .1نتوجه بالشكر إىل مركز البحوث بمعهد اللغويات العربية /جامعة امللك سعود ،وإىل
عامدة البحث العلمي /جامعة امللك سعود عىل دعمهام هلذا البحث .

2 .2ابن جنّي .اخلصائص .ج .1ص .34وضعنا سطرا حتت ما اعتربناه األهم من الشاهد.

3 .3الشاطبي .املقاصد الشافية  .ج .1صص. 20-19

محودة .مبدأ املشاهبة . ...ص  .15-11واملالحظ أن فكرة التمييز بني املستويني يف
4 .4بن ّ

املعرفة قديمة نجدها عند النحاة العرب منذ القرن الثاين كام سنرى يف اجلدول الالحق.
5 .5ابن منظور .لسان العرب :ال َبنَّة :الريح الط ِّيبة كرائحة التفاح ونحوها ،ومج ُعها بِ ٌ
نان،
تقولَ :أ ِجدُ هلذا الثوب َبنَّ ًة ط ِّيبة من َع ْرف تفاح َأو َس َف ْر َجل(.ب ن ن) .يبدو هذا العنوان

طريفا وسنعود إىل التعليق عليه يف حتليلنا الجتاهات كتب التيسري عند املحدثني.
6 .6ابن منظور .لسان العربَ .لمَ َع اليش ُء َي ْل َم ُع لمَْع ًا و َلمَ َعان ًا و ُلمُوع ًا ولمَِيع ًا وتِ ِلماّ ع ًا و َت َل َّم َع ،ك ُّله:
َب َر َق و َأضا َء.
ِ
ِ
النونِ :م ُ
اليشءُ ،م َع َّر ٌب .واألنموذج
ثال
7 .7الفريوزابادي .القاموس املحيط  .الن َُّمو َذ ُج ،بفتح
حلن.

8 .8يبدو هذا املصنف يف نظر املتعلمني اليوم معقدا؛ لكن مقدمته ّ
تدل بوضوح أنه وضع
آنذاك لغاية تعليمية.

9 .9هم ستة من املذكورين يف اجلدول :املربد وابن الرساج وأبو عيل الفاريس والزخمرشي وأبو
حيان األندليس وابن هشام.

1010األمحر  .مقدمة يف النحو  .ص .34-33

1111ال يفوتنا أن نالحظ أننا مل نظفر بعناوين ملخترصات يرجع وضعها إىل القرن السادس.
1212ابن هشام .مغني اللبيب .ج . 1ص .14

1313حسب حمرك البحث ( Googleبحث متقدم) بتاريخ .2015/5/17

1414املقصود باملدارس األولية هو ما نسميه اليوم التعليم األسايس الذي حيتاج إليه عامة
الناس دون متييز يف اجلنس أو يف الدرجة االجتامعية...

1515الطهطاوي  .التحفة املكتبية  ...ص .3

1616 Routledge Dictionary of Language and Linguistics. p. 402.

 1717بن محودة .الوصفية ...ص .436-411
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

 1818إبراهيم مصطفى .مقدّ مة إحياء النحو.ص .11

1919هي حركة ثقافية عرفتها أوربا منذ القرن  14م  .دامت  3قرون ازدهر فيها األدب ووقع
فيها إصالح التعليم ونرشه.

2020الواضح يف علم العربية .أبو بكر الزبيدي  379هـ.

مدرس النحو  ....ص .429
2121بلعيد صالح .شكوى ّ

2222اللغة الفرنسية عىل سبيل املثال مل تفرض يف املدارس االبتدائية إال بقانون مؤرخ يف 20
أكتوبر .1793

اخلوام ،رياض .نظرية العامل  .2014 ...ص .7
ّ 2323

2424الكماّ ر ،رأفت .احلاسوب وميكنة اللغة العربية .ص .452

2525 Versteegh Kees. The notion of « underlying levels » in the Arabic
Grammatical Tradition. p 295.
2626 Hjelmslev Louis. Prolégomènes à une théorie du langage. p. 19.

2727الراجحي عبده .النحو العريب والدرس احلديث.

2828الفايس الفهري  .عبد القادر .اللسانيات واللغة العربية ...ص .61

2929املتوكل أمحد  .قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  :البنية التحتية أو التمثيل
الداليل التداويل .الرباط  / 1995بنية املكونات أو التمثيل الرصيف الرتكيبي .الرباط

 / 1996بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص .الرباط .2001

حسان متام  .اللغة العربية :معناها ومبناها .ص .10
ّ 3030

3131طريقة متثيل استعملتها وظيفية مارتني  ،)1999 - 1908( Martinet . Aومل تنترش

كام انترشت الطريقتان األخريان .تعتمد األقواس املرقمة لبيان العالقات الرتكيبية
القائمة بني الوحدات الدالة.

3232طريقة يف التمثيل تنسب إىل هوكت  )2000 - 1916( .Hockett. F. CHوهو لساين

توزيعي أمريكي .تعتمد هذه الطريقة الصناديق املتفرع بعضها عن بعض لبيان العالقات
التوزيعية بني املكونات املبارشة ،منطلقة من صورة االستعامل وصوال إىل الشكل

النظري.

3333طريقة يف التمثيل استنبطتها املدرسة التوليدية التحويلية تتمثل يف حتليل اجلملة عىل

صورة فروع شجرة جعلت أطرافها العليا يف األسفل بحيث تكون األشكال النظرية يف

أعالها والصور املتحققة يف أسفلها خالفا ملا يراه التوزيعيون.
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3434لساين دنامركي (  ) 1965 -1899مؤسس مدرسة اجللوسيامتيك Glossématique
ورائدها.

3535لساين فرنيس (  ) 1960 - 1883مؤسس املدرسة الذهنية النظامية –

psycho

 systématiqueورائدها.

3636نذكر عىل سبيل املثال كتاب  .Grammaire Fonctionnelle du Françaisوقد وضعه

جمموعة من املؤلفني بإرشاف مارتني  Martinet. Aمؤسس املدرسة الوظيفية الفرنسية.

3737بسندي  ،خالد بن عبد الكريم .حماوالت التجديد والتيسري ...ص .19

3838يرجع أغلب مصنفي األلسنة اللغة العربية تركيبيا إىل نمط (فعل +فاعل +مفعول )vso؛
أ ّما الفرنسية واإلنجليزية فمن نمط (فاعل  +فعل +مفعول .)svo

3939فاخوري عادل .اللسانيات التوليدية والتحويلية .ص .19 ،17 ،13
4040اجلواري أمحد .نحو التيسري  ...ص .138

4141املسند إليه يف باب « ّ
إن» وما جرى جمراها منصوب.

4242يف العالقات الرتكيبية مستويان من التجريد :العمدة والفضلة والتوسعات ؛ وكل واحدة
تتفرع إىل وظائف ..
منها ّ

4343جامهي حممد .واقع تعليم النحو العريب ...ص .4

4444املشكالت اللغوية وتداعياهتا عىل منشآت القطاع اخلاص .مركز البحوث والدراسات.
ص .3

4545بن مراد إبراهيم .تدريس النحو ...ص .138

4646ابن خلدون عبد الرمحان  .املقدّ مة  .ص .1083

4747رشيف حممد جابر .مشكالت تدريس النحو ...ص .2

4848بسندي  ،خالد بن عبد الكريم .حماوالت التجديد والتيسري ...ص .13-12

4949 François Jacques. Le fonctionnalisme linguistique… p 99..

5050اعتربنا أن ما قدّ مه أمحد املتوكّل ( انظر قائمة املصادر واملراجع) يدخل يف باب وصف

العربية بجهاز نظري حديث ،وال يدخل يف باب تيسري النحو .ذلك أنه أدخل يف النحو

العلمي املحض؛ لكن يبدو لنا أن الفصل بني األمرين ليس يسريا خاصة عند من أخذ
بمبدأ التيسري يف تصوره للنحو العلمي مثل متام حسان يف كتابه « اللغة العربية معناها

ومبناها».
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

5151التعليمية جمال معريف تدرس فيه املسائل املتصلة بتعليم املعارف واكتساهبا من حيث
طبيعة املعارف املطلوبة .وقد تبني الفرق بينها وبني علوم الرتبية منذ السبعينات من القرن

العرشين من حيث املوضوع .فالرتبية تنظر يف السبل املناسبة للعملية التعليمية.

5252 Halté J.F. La didactique du Français. p 3.

5353الصيداوي يوسف .الكفاف .ص .7

5454شاعر وأديب مرصي (  ، ) 1949 – 1881دراسته االبتدائية والثانوية يف مرص ودرس

أصول الرتبية يف إنجلرتا .له جتربة يف جمال التعليم  ،وكان عضوا مؤسسا يف جممع اللغة

العربية  . 1933ووضع عددا من الكتب املدرسية يف تعليم النحو والبالغة باالشرتاك

مع مصطفى أمني.

5555هو عامل لغوي أزهري درعمي خترج يف دار العلوم 1907م ،وسافر يف بعثة إىل انجلرتا
ودرس الرتبية وعلم النفس يف جامعة إكسرت ،وعاد ليدرس اللغة العربية يف املدارس
الثانوية وتدرج حتى صار كبري مفتيش اللغة العربية بالوزارة ثم انتقل ليدرس بدار

العلوم ،وقد شارك اجلارم يف تأليف سلسلة «النحو الواضح» و»البالغة الواضحة».

5656اجلارم عيل ومصطفى أمني .النحو الواضح  ...للمرحلة االبتدائية  . 1ص . 4

5757وضعت سلسلة تونسية ثانية من الكتب يف هذا املجال يف أواسط الثامنينات من القرن
العرشين ،اشرتك فيها جامعيون ومتفقدون وأساتذة تعليم ثانوي هم  -فيام نعلم-
خرجيو اجلامعة التونسية تتلمذوا عىل األستاذ عبد القادر املهريي .اعتمدت هذه السلسلة

يف وضعها مفهوم الوظيفة الرتاثي ومفاهيم لسانية رصحية ّ
لعل أمهها نظرية املكونات
املبارشة .ونظرا إىل ثرائها فإهنا حتتاج إىل دراسة مستقلة.

5858عبدالقادر املهريي كان وقتها أستاذا يف اجلامعة التونسية وحتصل عىل دكتورا الدولة من
جامعة السوربون يف اختصاص النحو واللسانيات أثناء ظهور السلسلة؛ وعبدالوهاب

بكري هو أستاذ مربز من جامعة الرسبون ومتفقد اللغة العربية يف التعليم الثانوي؛

والتهامي نقرة هو أستاذ تعليم ثانوي؛ وعبداهلل بن ع َل ّية هو أستاذ مساعد يف التعليم

الثانوي.

5959املهريي ،عبد القادر و آخرون .النحو العريب من خالل النصوص  :نحو اجلمل .ص .5

6060الرشيف ،حممد صالح الدين .األبنية الدالة عىل الرشط  ...ضمن حوليات اجلامعة
التونسية  .عدد  .24ص.29
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6161املهريي ،عبد القادر وآخرون .النحو العريب من خالل النصوص  :نحو اجلمل .ص
 6حيث بينّ املؤلفون سبب عدم اعتامدهم تقسيم اجلمل إىل مجل هلا ّ
حمل من اإلعراب
وأخرى ال ّ
حمل هلا.

 6262خالفا لعراقة اللغة العربية وقدم نحوها ،كانت اللغة الالتينية هي اللغة الرسمية يف فرنسا
إىل حدود القرن السادس عرش امليالدي؛ أ ّما الفرنسية الشبيهة بام نعرفه اليوم فكانت

عام ّية تتداول خاصة يف احلوض البارييس حتى التاريخ املذكور .وقد عمد العلامء والنحاة

إىل تثبيتها تدرجييا طيلة ثالثة قرون ،ومل تنترش يف االستعامل الشفهي عند الفرنسيني إال
بداية من القرن التاسع عرش ،ومل تفرض يف املدارس إال يف أواخر القرن الثامن عرش.

6363 Grabe. W. (2002). Applied Linguistics: An Emerging Discipline
for the Twenty-first Century. p.4
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العدد 3

تيسير النحو:من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية

قائمة المصادر والمراجع .
 .1العربية:

• األمحر ،خلف  .مقدمة يف النحو  .حتقيق عزالدين التنوخي  .دمشق .1961
• بسندي ،خالد بن عبد الكريم .حماوالت التجديد والتيسري يف النحو العريب
(املصطلح واملنهج :نقد ورؤية) .ضمن جملة اخلطاب الثقايف العدد الثالث خريف
2008 /1429م.
مدرس النحو من ما ّدة النحو  .ضمن « أعامل ندوة تيسري
• بلعيد ،صالح .شكوى ّ
النحو»  .منشورات املجلس األعىل للغة  .اجلزائر .2001
• اجلارم ،عيل ومصطفى أمني .النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة
االبتدائية  .1دار املعارف بمرص .1999
• جامهي ،حممد .واقع تعليم النحو العريب يف املرحلة الثانوية .ضمن جملة العلوم
اإلنسانية  .جامعة حممد خيرض بسكرة .العدد السابع .2005
• ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن  .اخلصائص  .حتقيق حممد عيل النجار  .مرص  .ط.3
.1986
• اجلواري ،أمحد عبدالستار .نحو التيسري :دراسة ونقد منهجي .مطبعة املجمع
العلمي العراقي .1984 .
حسان ،متام .اللغة العربية معناها ومبناها .دار الثقافة .الدار البيضاء .املغرب
• ّ
.1994
محودة ،رفيق .الوصفية :مفهومها ونظامها يف النظريات اللسانية .دار حممد عيل
• بن ّ
للنرش وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة .ط.2004 1
محودة ،رفيق .مبدأ املشاهبة أصال من أصول الصناعة يف النظرية النحوية العربية.
• بن ّ
ضمن «موارد».جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة .العدد . 12سنة . 2007
• ابن خلدون ،عبدالرمحان  .املقدّ مة  .دار الكتاب اللبناين .ط  .2بريوت .1961
اخلوام ،رياض بن حسن .نظرية العامل يف النحو العريب :تقعيد وتطبيق .جامعة أم
• ّ
القرى .2014
• الراجحي ،عبده .النحو العريب والدرس احلديث :بحث يف املنهج .دار النهضة
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العربية .بريوت .1997
• الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى .املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة
الكافية .حتقيق عبد الرمحن بن سليامن العثيمني .ط جامعة أم القرى .مكة .2007
• الرشيف ،حممد صالح الدين .األبنية الدالة عىل الرشط وعالقتها بأشكال اجلملة
األساسية  :مقاربة تعليمية .ضمن حوليات اجلامعة التونسية  .عدد .2009 / 24
• الصيداوي  ،يوسف .الكفاف :كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية .دار الفكر.
دمشق .1999
• الطهطاوي ،رفاعة رافع .التحفة املكتبية يف تقريب اللغة العربية .خمطوطة.
• فاخوري ،عادل .اللسانيات التوليدية والتحويلية .دار الطليعة بريوت .ط 2
.1988
• الفايس الفهري  ،عبدالقادر .اللسانيات واللغة العربية :نامذج تركيبية وداللية .دار
توبقال .2000
• الفريوزابادي ،جمد الدين الشريازي .القاموس املحيط .ط .اهليئة املرصية العامة .د
ت.
• الكماّ ر ،رأفت .احلاسوب وميكنة اللغة العربية .دار الكتب العلمية .القاهرة .2006
• املتوكّل ،أمحد .قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية :البنية التحتية أو التمثيل
الداليل التداويل .الرباط .1995
• املتوكّل ،أمحد .قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية :بنية املكونات أو التمثيل
الرصيف الرتكيبي .الرباط .1996
• املتوكّل ،أمحد  .قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية :بنية اخلطاب من اجلملة
إىل النص .الرباط .2001
• بن مراد ،إبراهيم .تدريس النحو بني تعليم الصناعة وتكوين امللكة :مالحظات يف
املبادئ العامة لتيسري تدريس النحو .ضمن جم ّلة «اللغة العربية» .املجلس األعىل للغة
العربية .اجلزائر عدد  .8سنة .2003
• املشكالت اللغوية وتداعياهتا عىل منشآت القطاع اخلاص .مركز البحوث
والدراسات .اإلدارة العامة للبحوث والدراسات .الرياض .1432
• مصطفى ،إبراهيم .إحياء النحو .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .ط القاهرة
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3 العدد

من هاجس اإلحياء إلى مقتضيات التعليم التطبيقية:تيسير النحو

.2014
 دار. حتقيق عبداهلل عيل الكبري وآخرون. لسان العرب. مجال الدين،• ابن منظور
. د ت. مرص.املعارف
 النحو. وعبداهلل بن ع َل ّية، والتهامي نقرة، وعبدالوهاب بكري، عبد القادر،• املهريي
.1971  تونس. الرشكة التونسية للتوزيع. نحو اجلمل:العريب من خالل النصوص
 حتقيق حممد. مغني اللبيب عن كتب األعاريب. مجال الدين،• ابن هشام األنصاري
.1991  بريوت.  املكتبة العرصية.حمي الدين عبداحلميد
: األعجمية.2
Grabe. W. (2002). Applied Linguistics: An Emerging Discipline for the •
Twenty-first Century; in Oxford Handbook of Applied Linguistics (pp.
.3-12). Oxford University Press
Grammaire Fonctionnelle du Français. s/d André Martinet. Didier . Paris •
.1979
Halté Jean-François. La didactique du Français. Collection que sais-je? . •
.PUF 1992
Hjelmslev Louis. Prolégomènes à une théorie du langage. trad. A. M. •
.Léonard. U. Canger et A. Wewer. Minuit. Paris. 1971
Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Hadumod Bussmann. •
translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi. London and
.New York . 1995
Versteegh Kees. The notion of «underlying levels» in the Arabic •
Grammatical Tradition. In Historiographia Linguistica 21:3 (1994). pp.271.296
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

إعادة تبويب
()1
أبواب النحو على ضوء معاني الكالم
أ.د .عزالدين المجدوب

الدخيل
أ .معاذ
ّ

ملخص البحث

أهم نتائج الرسائل التي قرأت معاين الكالم يف
يرمي هذا العمل إىل تلخيص ّ
النحوي العريب من منظور منوال سريل لألعامل اللغوية ،وركز عىل األعامل التي
أظهرت وظيفة احلرف الذي يتصدّ ر الكالم يف وسم القوة املقصودة بالقول فيه،
وبي أقسامها
وضبط قائمة حمصورة منها يف نطاق نظر ّية العالمة اللغوية السوسريية ،نّ
أهم
وأعاد عىل ضوئها ترتيب املفاهيم الوصف ّية األساسية يف النحو العريب ،وصياغة ّ
قواعده التفصيلية.
الكلامت املفاتيح :تداولية؛ أعامل لغوية؛ متام حسان؛ معاين الكالم ؛ الواجب
وغري الواجب؛ اإلنشاء واخلرب.
Abstract

The present paper aims at summarizing the results of major
works that studied utterance meaning in Arabic grammar
according to Searle's model. It also focuses on Arabic performative
particles which mark illocutionary forces . A closed list of speech
acts is then established in accordance with Saussurian theory
with the final aim of reorganizing Arabic grammatical concepts
and rules.
Keywords: pragmatic, speech act, modality , constative
performative.
(قسم اللغة العربية وآدابها,جامعة القصيم)
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مقدمة

َ
البحث اللغوي العريب بتأثري من البنيوية واملسلامت الوصفية اجتا ٌه يف
لقد ساد
موقف ناقد للنحو العريب
البحث إىل حدود الثلث األخري من القرن العرشين ،له
ٌ
مشك ٌ
ّك يف مبادئه وأصوله دا ٍع إىل جتديده وتيسريه .وكان ُيس ّلم بأن علم املعاين يف
وواقع خارجه ،وأن التعليق ضديد لنظرية
البالغة يشء خمتلف عن علم النحو
ٌ
العامل .بل إن التخ ّلص من «خرافة العامل» هو الكفيل بتجاوز املنحى الصناعي
هيتم باملعنى أكثر مما يعنى
الغالب عىل الرتاث النحوي ،وفتح الباب إلقامة نحو ّ
()2
بالصناعة اللفظية.
كثريا يف السنوات األخرية
لكن هذا االجتاه الناقد لكفاية النحو العريب انحرس ً
بسبب تراجع املسلامت البنيوية والوصفية وبظهور مدارس لسان ّية وجداول معرفية
احرتاز االجتاه السابق ّ
أظهر هذه اجلداول املعرفية االجتاه
ولعل
ال حترتز من املعنى
َ
َ
التداويل وخصوصا نظر ّية األعامل اللغو ّية كام بدأها أوستني .Austin) (J.Lوصاغها
ج .سريل ( )Searle, Johnيف كتابه األعامل اللغو ّية ( )Speech Actsالذي نقل
هذا املبحث من ِس ِج ّل الفلسفة التحليل ّية وفلسفة اللغة العاد ّية إىل جمال البحث
()3
اللساين باعتامده فرضيات دي سوسري اعتامدا رصحيا.
وكان من أظهر نتائج بروز التداولية أفقا معرف ًّيا يف البحث اللغوي أن أصبحت
والبالغي واألصو ّيل يف احلضارة العرب ّية.
النحوي
مفاهيمها مفاتيح لقراءة الرتاث
ّ
ّ
فظهرت ٌ
أعامل جليلة متعددة سواء كانت أعامل لسانيني مسترشقني أو أعامل دارسني
عرب تلفت النظر إىل األبعاد التداول ّية يف الرتاث اللغوي العربيّ سواء يف حديث
اإليقاعي من عقود ،وأيامن ،أو يف تبويب معاين
األصوليني عن بعض مظاهر اإلنشاء
ّ
الكالم إىل إنشاء وخرب ،وأثر تلك املعاين يف صياغة قواعد علم اإلعراب.
ونحن نروم يف هذا البحث القيام باستصفاء مجلة من املبادئ واملسلامت البحث ّية
التي حتظى بقدر كبري من القبول بني الباحثني لوضع اخلطوط العريضة لرتتيب جديد
ملفاهيم النظر ّية النحو ّية العرب ّية بناء عىل وجهة نظر نعرض عىل القارئ مقدّ ماهتا
ومس ّلامهتا.
نقسم البحث إىل قسمني كبريين :القسم األول هو األساس
ولتحقيق ذلك ّ
ألهم اجتاهات البحث يف هذا املوضوع؛ ما نختاره منها
النظري للعمل ،وفيه نعرض
ّ
ّ
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

أهم الفرضيات التداول ّية املفيدة والفرض ّيات املناظِرة
وما نُضي ُفه إليها .ونلخص ّ
املتممة يف النظر ّية العرب ّية؛
هلا عند القدماء ونُضيف إليها بعض األصول املنهج ّية ّ
تصورهم لألصناف اللغو ّية مثل قوهلم بأ ّم الباب ،وتفاوت األفراد
ومدارها حول ّ
ُ
لتصورهم للعالقة بني
يف رسوخ أقدامها يف الباب نفسه الذي تنتمي إليه؛ وكذلك
ّ
باب من الكلم عىل
كي يقبل بمقتىض مبدأ املشاهبة أن يتط ّفل ٌ
األبواب وهو ّ
حر ّ
تصور َ
ِ
ٍ
قسيمه ،وأن يكون يف الباب ٌ
أصل
بعض أفراده بخصائص
آخر ،وأن يتّصف ُ
باب َ
عارض أو خصيص ٌة ِ
طارئة.
يعرض يف وحداته
ٌ
ٌ
غالب ثم ُ
أما القسم الثاين فنعيدُ فيه ترتيب املفاهيم النحو ّية الوصف ّية وتبويبها عىل ضوء
أسايس يعلو غريه من مبادئ التقسيم هو معاين الكالم .فنبدأ بتعريف الكالم
مبدأ
ّ
وبيان أصنافه التي ُاقترِ حت يف الكتاب لسيبويه ،والتصنيفات الطارئة بعده .ثم
نعرض للكلمة وتعريفها ،وأقسامها الثالثة ،وخصائصها .ونبدأ باحلرف تطبيقا ملا
ُ
احلروف إىل قسمني أساسيني مها :احلروف التي ّ
تدل عىل معنى من
فنقسم
َ
التزمنا بهّ ،
فنقس ُمها إىل حروف
معاين الكالم ،واحلروف التي ختلو من ذلك .ونرك ُّز عىل األوىل ّ
ونقس ُمه
واجبة ،وحروف غري واجبة ،حسب ثنائية سيبويه .ثم ننتقل إىل االس ِم
ّ
وننظر يف
إىل األسامء التي تتضمن معنى من معاين الكالم ،وتلك التي ختلو منها،
ُ
خصائصها عىل هذا األساس .ثم ننظر يف الفعل معتمدين التقسيم نفسه.
ثم ننظر يف الفرق بني الكالم واجلملة ،ونختم بخصائص اجلملة االسم ّية ومعاين
الكالم الالئقة هبا ،واجلملة الفعل ّية ومعاين الكالم الالئقة هبا ،وننظر خالل ذلك يف
اجلملتني يف حال كوهنام بسيطتني ،أو مركّبتني وعالقة معاين الكالم بقواعدمها.
 -1القسم األول

 1-1تنزيل العمل ضمن الدراسات العربية المهتمة باالتجاه التداولي

استقصاؤها يف هذا املقام ،كام ّ
َ
ّ
أن
البحوث يف هذا املجال كثرية ويصعب
إن
ُ
املكونة لالجتاه التداويل الذي ال
بحكم تعدّ د وجهات النظر ّ
اجتاهات البحث خمتلفة ُ
نقسم اجتاهات
يم ّثل وحد ًة متجانسة إذ هو روافد معرف ّية متعدّ دة .لكنّنا يمكن أن ّ
البحث يف كيف ّية قراءهتا للرتاث إىل صنفني كبريين:
الصنف األول :صنف نحا يف قراءته للرتاث منحى أوستني وبقي يف منطلقاته
اللغوي سلوكًا اجتامع ًّيا حتكُمه
األساسية يركّز عىل اجلانب االجتامعي بِ َعدِّ العمل
ّ
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قوانني تكوين ّي ٌة ،حسب عبارة سريل ،ونموذجه األعامل املنجزة لعقود تُلز ُم األفرا َد،
ُ
ِ
والعتق ،والزواج ،ويمني الطالق ،والنطق بالشهادتني،
مثل البيع والشرّ اء،
وإعالن دخول دين من األديان؛ وآداب اجتامع ّية مثل الشكر ،والتعزية ،والتهنئة،
والتشميت ،واملعايدة؛ أو أعامل لغو ّية صادرة عن املؤسسات الثقاف ّية والدين ّية
ُ
تفصل فيه من تأويل
والكيانات السياس ّية من خالل ما حتك ُُم به من أوامر ،أو ما
للنصوص الدستورية املؤسسة وما ت ِ
ُوق ُعه من آثار اجتامع ّية وتارخي ّيةّ )4(.
ولعل أظهر
املمثلني هلذا االجتاه مها:
أوال( :بيار الريش) يف أطروحته (1980م) «اإلخبار واإلنشاء يف العلوم العربية
اإلسالم ّية»(( )5بالفرنسية) ،ويف سلسلة أبحاثه (،)1988،1990،1991،1992
وقد َ
األهم منها يف بحثه «تداولية قبل التداولية ،هي تداولية قروسطية
أمجل اجلانب
ّ
عربية إسالمية» ()2012/ 1988؛( )6وبحث «الرتاث اللغوي العريب ،القسم الثاين
(بعد النحو والرصف) :التداولية» ( ،2013باإلنجليزية) ضمن مرجع أكسفورد
للسانيات العربية ،حترير جون أوينس()7؛ وأخريا «اللسانيات العربية والتداولية»
( ،2014بالفرنسية) )8(،وقد مجع فيه  23بحثا من البحوث التي أنجزها ضمن
حوارا رصينًا ومتوازنًا بني التقليد العريب القديم وما تقرتحه
هذا املحور وأقام فيها
ً
اللسانيات من مفاهيم ومناويل.
أهم فرضيات بيار الريش يف النقاط اآلتية:
ويمكن أن نُجمل َّ
القول بوجود التقاء بني نظر ّية األعامل اللغوية والرتاث اللغوي العريبٍ ،
ُ
مثري
ٍ
وجدير بالعناية.
لإلعجاب،
افرتاض ّ
أن مقول َة اإلنشاء يف األصل مقولة فقهية دخلت البحث النحوي ثم
ُ
وتطو َره بني خمتلف
ُع ِّممت عىل مجلة معاين الكالم ،وقد درس بعناية ظهور املصطلح
ّ
()9
علوم العربية.
 افرتاض أن مقولة اإلنشاء دخلت البالغة العربية وطبعتها بسمة مت ُ ّي ُزها عنالبالغة اإلغريق ّية .فبينام تُركّز البالغة األرسط ّية عىل اإلقناع أو التأثري بالقول،
حسب مصطلحات أوستني ،تركّز البالغة العرب ّية عىل النشاط املقصود بالقول [أي
معاين الكالم]ّ ،
املرشع،
ألن احلضار َة العربية يف هذا اجلانب قد ُبنيت لفهم مقاصد ّ
()10
نص معجز هو القرآن.
وقد و ّف َرت البالغة العربية آل ّية التأويل الرشعي يف ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

ثانيا -أمحدُ املتوكل يف أطروحته «تأمالت يف نظرية الداللة يف التفكري اللغوي
العريب» ( )11()1982ال يف بق ّية أبحاثه فهو يتقاسم مع الباحث السابق اآلراء اآلتية:
 االقتناع بوجود تناظر بني النظر ّية التداول ّية والتفكري اللغوي العريب ،والسعيلرتمجة كثري من مفاهيمه إىل ما يقابلها يف النظر ّيات التداول ّية والسيميائ ّية التي كان
دور ها ّم يف تطويرها.
ألستاذه املرشف عىل رسالته قريامس (ٌ )A.J Greimas
القرآين
يب باخلطاب
 ربط اجلوانب التداول ّية والسيامئ ّية يف التفكرياللغوي العر ّ
ّ
ّ
()12
ورضورة تأويله.
املدونة التي اعتمدها ،وبحكم منطلقاته  -رأى ّ
ّ
أن األبعاد
إن هذا االجتاه  -بحكم ّ
التداول ّية ظهرت خارج النحوّ ،
النحوي استجلبها بحكم متازج العلوم
وأن الدرس
ّ
يف احلضارة العرب ّية .وهذه نقط ُة اخلالف الرئيسية مع االجتاه الثاين.
الصنف البعدَ التداويل حاصلاً يف صميم النظر ّية النحو ّية
الصنف الثاينَ :ي ُعدُّ هذا
ُ
كوناهتا ،ويرى ّ
أن املفاهيم التداول ّية يف النظر ّية العرب ّية
العرب ّية،
ومكونًا أساس ًّيا من ُم ّ
ّ
علم الفقه والتفسري
ظهرت داخل علم النحو ممتزجة بنظر ّية العوامل ،ثم اعتمدها ُ
يب فحسب ،وإنام
وغريمها .وال يستمدّ هذا القول مرشوع ّيته من شواهد النحو العر ّ
تبني
يستمدّ سلطته العلم ّية من
ّ
التطور الداخيل للسان ّيات عىل الصعيد العاملي ،ومن ّ
َ
القول ّ
املكو َن التداو َّيل جزء من النظام اللغوي يف عا ّمة
لسان ّيني يف ألسنة أخرى
بأن ّ
األلسنة البرش ّية.
العلمي الذي حصل بني الفلسفة
تعود اجلذور املعرف ّية هلذه األطروحة إىل التامزج
ّ
التحليل ّية ،واللسان ّيات ،وبخاصة عندما اعتمد بعض التوليد ّيني الفرضية اإلنشائية
أهم جتل ّياته يف البحث اللغوي
فأصبح منوال سريل جز ًءا من املشهد
اللساين .لك ّن ّ
ّ
يب كانت يف أعامل حممد صالح الدين الرشيف الذي مجع يف حصيلة متم ّيزة
العر ّ
معرفة دقيقة بالنظر ّية التوليد ّية يف ّ
أدق تفاصيلها ،ومعرفة بالنظر ّية النحو ّية العرب ّية،
واطال ًعا واس ًعا عىل االجتاه التداو ّيل؛ فكان من ّأول من قدّ ُموا هذا االجتاه يف بحثه
النحوي للكون رسالة هذا الباحث ،وهي
كتاب اإلنشاء
«االجتاه التداو ّيل» )13(.و ُيعدّ
ّ
ُ
األسايس منها يف سنة 1991م ونوقشت
القسم
رسالة عرفت مسرية طويلة ،إذ تبلور
ُ
ّ
يف 1993م ،ومل ُيقدّ ر هلا أن تطبع إال سنة 2002م.
ال يتسع املجال لعرض هذا العمل الطموح والعميق الذي يستعيص عىل القراءة
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يقربان مضمونه و ُيعينان عىل قراءته (عز الدين
الرسيعة لكننا نحيل القارئ عىل بحثني ّ
ُ
البحث من بني
املجدوب )14()2004 ،و(رفيق بن محودة 2013م) )15(.ويقرتح هذا
ما يقرتح منوالاً وصف ًّيا للعرب ّية يفرتض فيه أن ّ
كل األبنية النحوية تعود إىل بنية داللية
سميها البنية احلدث ّية ،وتعود يف هناية األمر إىل قيمتني فقريتني مها:
بسيطة واحدة ُي ّ
السلب واإلجياب ،ويبني بعد عرض جمموعة كبرية من الفرض ّيات العلم ّية واملنهج ّية
اخلطوط الكربى ملنوال نحوي يتم ّيز بأنه يضيف ثالثة حمالّت نحوية( )16للمحالّت
املعروفة للجملة ،يستوعب هبا ظواهر لغو ّية يف العرب ّية كانت تُعتَرب شا ّذة ،أو ال رابط
وتتمحور ج ّلها يف صدر الكالم من قبيل :االستفهام ،وحروف
منطقي جيم ُعها.
َ
ّ
مقرتحه حصيلة تأليف ّية ملقرتحات سريل
التحقيق ،والرشط ،وأفعال القلوب .ويم ّثل
ُ
يف متييزه بني القوة املقصودة بالقول واملضمون القضوي ،ومقرتح بعض اللسانيني
مثل روس ( ),Ross, J.Rالقائل بوجود فعل إنشائي يف البنية العميقة لكل مجلة،
وقول آخرين مثل صادوق( ،)Sadockوآن بانفيلد ( ).Banfield, Aبالصدر
()17
ُ
القول ّ
بأن
مهها:
القويل املحذوف  ،ومبادئ نحو ّية يف النظرية النحو ّية العرب ّية ،أ ّ
َ
موضع جتلية قصد املتك ّلمّ ،
األصل يف وسم معاين الكالم إنام هو
وأن
صدر الكالم
ُ
َ
()18
للحروف.
حيتاج حتديدُ أثر هذه الرسالة يف األبحاث التي تلتها بح ًثا مستقلاًّ  ،ولك ّن الذي
يعنينا ّ
كثريا من فرض ّيات هذه الرسالة أصبحت أرض ّية نظر ّية مشرتكة لكثري من
أن ً
النحوي هذه الوجهة دون أن تكون تطبي ًقا حرف ًّيا
البحوث التي تتّجه يف قراءة الرتاث
ّ
ملرشوع الرشيف .وقد قامت هذه البحوث بعرض مبادئ االجتاه التداو ّيل وناقشته
يب
ُقرها منه ،وتلك التي ترفضها ،كام أبرزت مبادئ النحو العر ّ
وب ّينت املبادئ التي ت ّ
تناظر هذه املكتشفات التداول ّية ،أو املبادئ النحو ّية التي تعتربها أفضل .وهو ما
التي
ُ
يسوغ علم ّيا لتأليف حصيلة علم ّية ذات مقبول ّية تكون منطل ًقا إلعادة ترتيب املفاهيم
ّ
مكونني رئيسيني:
تتكون هذه احلصيلة من ّ
النحويةّ .
• الفرض ّيات التداولية التي ُقبِل هبا والفرض ّيات املستب َعدة.
• األصول النحو ّية العرب ّية املعتمدة.
أهم األعامل التي نعتمدُ ها وسنقدّ م يف ثنايا العرض اإلحالة التي
ونسوق يف ما ييل ّ
هتم َّ
مهها:
كل عمل وما أفدنا منه ،وأ ّ
ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

• حممد الشاوش :أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية.
• خالد ميالد :اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة.
• شكري املبخوت :إنشاء النفي ورشوطه النحو ّية الداللية ،واتصال األعامل
اللغوية وانفصاهلا.
• لطفي بن عمر :مصطلح الواجب وغري الواجب بني سيبويه وابن يعيش.
• معاذ الدخ ّيل :منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية.
()19
• أفراح املرشد :الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه.
ونلفت االنتباه إىل ّ
أن هذه احلصيلة اجتهاد شخيص نذكر فيه ما ندي ُن به للباحثني
نتحمل بمفردنا مسؤولي َة تبنّيه.
السابقني ،ولكنّا
ّ
 -2-1فرضيات البحث
 1-2-1فرضيات البحث التداولية

تيسريا للعرض ،ونكتفي باإلشارة إليها إذ جيد القارئ
نبدأ بالفرضيات املستبعـَدة
ً
حتليلاً هلذه املواقف يف مظانهّ ا:
()20
قوة القول.
• عدّ الفعل اإلنشائي مؤرشا عىل ّ
لقوة القول يف اإلنشاء الضمني من
• عدّ القول املبدوء بفعل
إنشائي مساو ًيا ّ
ّ
()21
خالل مبدأ اإلبانة والتنصيص.
اللغوي عىل أساس رشوط دالل ّية فحسب دون اعتامد عىل
• تعريف العمل
ّ
البنية اإلعراب ّية.
()22
• بناء تصنيف األعامل اللغو ّية عىل معايري دالل ّية معجم ّية.
أهم الفرض ّيات التداول ّية التي نقبلها ونعتمدها فهي:
أما ّ
()23
• موضوع اللسان ّيات هو األعامل اللغوية ال اجلملة.
يتكون ّ
متضمن يف القول،
كل عمل لغوي من ثالثة أعامل فرعية :عمل
•
ّ
ّ
()24
وعمل إسناد ،وعمل إحالة.
بعضا.
بعضها ً
• تقوم بني األعامل اللغوية عالقة تراتب ّية بحيث يعلو ُ
ُ
املتضم ُن يف القول بق ّية األعامل اللغو ّية الفرع ّية وحيدّ د نوعها
العمل
• يسود
َّ
()25
أن ّ
وقسمها .ويرتتّب عن هذا القول ّ
لغوي واحد.
كل مجلة تقوم عىل عمل
ّ
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• تنتمي األعامل اللغو ّية حسب ثنائية دي سوسري التي تبنّاها سريل إىل مستوى
النظامي
اللسان ال إىل مستوى الكالم )26(.والز ُم هذا القول أهنا تنتمي إىل اجلانب
ّ
يسميه القدماء مستوى الوضع) أي إهنا قائمة حمصورة مثل:
من اللسان (وهو ما ّ
الصواتم (أو الفونيامت) ،والوحدات الرصف ّية ،والعالقات النحو ّية والرتكيب ّية
األساس ّية.
تتكون من التحام ّ
َ
ونتبنى
دال بمدلول.
العمل
• نفرتض أن
اللغوي عالم ٌة لغوية ّ
َّ
ّ
املفاهيم التي ُ
ط ِّورت هبا نظر ّي ُة العالمة اللغوية من قبل تروباتسكوي(Troubetzkoy
مهها
).Nوهيلمسليف(،)Hjelmslev,Louisوإيغورملتشوك( .)Mel’čuk,Igorوأ ّ
التمييز ضمن الدّ ّال بني الفونيم والصوت ،ثم خاصة التمييز ضمن املدلول بني
()27
املدلول واملعنى بناء عىل ثنائ ّية األصناف واألفراد.
• نستلزم من الفرضية السابقة أن املعايري التي اعتمدهتا خمتلف املدارس اللسان ّية
لتعيني الصواتم ،واللفاظم ،واملفردات املعجم ّية ،وأقسام الكلم ،والعالقات
الرتكيب ّية صاحلة كذلك لتمييز أصناف األعامل اللغو ّية (أي معاين الكالم يف النظرية
النحوية العربية) من أفرادها وبدائلها .وبذلك فنحن ال نعتمد رأي املبخوت الداعي
إىل بناء تعيني أصناف األعامل اللغوية عىل معجم مقويل(ّ ، )28
ألن مفهوم املقولة جماوز
اللتقاء ّ
الدال باملدلول ،حسب تعريف حممد صالح الدين الرشيف الذي يعتمده.
اللفظي مثل :معنى
وهو يشمل هبا ظواهر لغوية خمتلفة ومتنافرة عىل مستوى حت ّققها
ّ
الرشط الذي يمكن أن يتحقق بوحدة معجمية ،أو بأداة رشط ،أو بظرف ،أو بوظيفة
نحوية هي احلال ،أو بفاء السببية وكذلك معنى الطلب ،أو النفي (التي يتحقق بصيغ
نحوية ،ووحدات معجمية ،ورصفية)؛ وقد اقرتح الرشيف لذلك منواال موغال يف
()29
التجريد ال نعرض له بالنقاش يف هذا العمل.
عرضه هبذا التأصيل ضمن نظرية العالمة عند
ونوضح هذا الرأي الذي مل ُيس َبق ُ
ّ
دي سوسري ،عىل املقدّ مات التالية:
اللغوي فينبغي أن تكون أصنافا
أ -إن كانت األعامل اللغوية يف العربية من النظام
ّ
مكونات النظام ،نعني هبذا :الصواتم ،واألوزان الرصف ّية،
قابلة للحرص مثل سائر ّ
والعالقات الرتكيب ّية ،وأقسام الكلم.
ب -إذا كان واسمها هو احلرف ،وملا كانت احلروف حمصورة ،فينبغي أن تكون
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

أصناف هذه األعامل اللغو ّية حمصورة.
ج -تعو ُد معايري الوصف اللغوي يف ّ
كل الوحدات األساس ّية إىل ثالثة مقاييس
()30
هي :التفارق الدال ّيل (رائز األزواج الدنيا) ،واالستبدال ،والتوليف.
ونحن نط ّبقها عىل األعامل اللغو ّية (معاين الكالم يف العربية) عىل النحو اآليت:
الداليل (رائز األزواج الدنيا):
 -1معيار التفارق
ّ
وإذا استأنسنا هبذه املقاييس قلنا ينتمي قوالن إىل نفس الصنف من معاين الكالم
تغيري أحد القولني باآلخر تفار ًقا دالل ًيا،
تفارق دال ّيل بينهام .وإذا أنتج
إذا غاب ُّ
أي ُ
ُ
ُ
القول طر ٌد ملعايري
أو تغا ُي ًرا يف املعنى ،حكمنا بأهنام ينتميان إىل صنفني خمتلفني .وهذا
تروباتسكوي يف التمييز بني األصناف واألفراد يف األصوات ،أي متييزه بني الفونيم،
والصوت .وهي معايري طر َدها اللسان ّيون بعده عىل مستوى الوحدات الرصف ّية مثل:
التعريف والتنكري ،والتثنية واجلمع ،والوحدات النحو ّية مثل :الوظائف ،وعالمات
اإلعراب.
معيار االستبدال:
-2
ُ
وحمصله أن يقع تعا ُقب
يسميه إيغور ملتشوك شبه خاص ّية كونز (،)Kunz
ّ
هو ما ّ
()31
بني أصناف األفراد بحيث تكون هذه األصناف قائمة مغلقة خيتار املتكلم بينها.
جياوزها،
ومثلام خيتار املتكلم بني حروف العربية ،وحركاهتا ،ويؤ ّلف هبا كالمه فال
ُ
ومثلام يتحت ُّم عليه
االختيار يف إعراب االسم بني الرفع ،والنصب ،واجلر( ،)32كذلك
ُ
مهم ُة ضبط هذه
خيتار املتكلم ضمن قائمة حمصورة عمال لغو ّيا نظام ّيا.
ُ
وتقع علينا ّ
ُ
القائمة.
وقد عدّ َل ملتشوك خاص ّية كونز وجعلها شبه خاص ّية كونز حتى يكون املبدأ
َ
رشط التبا ُد ِل ا ُملتبا َدل يف املواقع الذي تشرت ُطه هذه اخلاص ّية يف
أكثر مرونة ،وتفادى
استيعاب البدائل يف
صيغتها الصارمة .وثمرة هذا التعديل عىل مستوى الوصف
ُ
الفونيامت ،والبدائل يف املقوالت الرصفية ،واإلعرابية )33(.أ ّما ثمرتُه يف موضوع
وفرز أصوهلا من فروعها.
بحثنا ،فهي استيعاب بدائل األعامل اللغو ّية ،وأفرادهاُ ،
 -3معيار التوليف:
يوافق هذا
رائز التوارد أو التكرار )34(.وقد عبرّ النحا ُة العرب عن
ُ
املعيار تقريبا َ
ُ
هذا املعيار بمفاهيم الدخول ،أو التصاحب ،أو املجامعة؛ كام عبرّ وا عن امتناعه
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حرص التأليفات املقبولة من األعامل اللغو ّية وفصلها
بالتنافر .وفائدتُه اإلجرائية
ُ
اجتامع بعض معاين الكالم ضمن
عن التأليفات املمنوعة .ويدخل ضمن هذا املعيار
ُ
تنافرها ويدخل ضمنه أيضا العالقات بني اجلمل ،وما اشتهر
اجلملة الواحدة ،أو ُ
كثري يف أبواب النحو.
حول جواز التعقيب ،أو العطف أو امتناعه ،وهو ٌ
بعد استكامل التأصيل لألعامل اللغوية ضمن نظرية العالمة السوسريية نواصل
عرض فرضياتنا ومنها:
أقره عامل ُ املنطق «فرجيه»
• التمييز بني املدلول واملعنى ،نم ّي ُز اعتام ًدا عىل ما ّ
وعا ّمة التداوليني بني املعنى واإلحالة؛ إذ اإلحال ُة ال تتحقق إال يف عمل لغوي تا ّم،
ُ
احلديث عن قابل ّية اإلحالة ،أو
فال جيوز احلديث عن إحالة لفظة مفردة ،وإنام يمك ُن
امتناعها يف لفظ حمدّ د.
• تنقسم املفردات حسب وظيفتها اإلحالية إىل ثالثة أصناف (طامبا ،1988
()35
علم الداللة ص ،78بالفرنسية):
حقيقي ،أو حمتمل،
وتعيني كيانات يف كون
 .1عنارص معجمية وظيفتها التسمية
ُ
ّ
عالقات الرتادف والرشح،
وهي تشتمل عىل مضمون داليل ،وضابطها أنه تقوم بينها
ُ
وهي تنفرد هبذه اخلاص ّية عن الوحدتني التاليتني ،وتتصف باالستقالل اإلحا ّيل،
ُ
األفعال احلقيق ّية ال
االسم األمك ُن ،وتليها يف املنزلة
وأرسخها يف هذه اخلاص ّية هو
ُ
األفعال الناقصة.
 .2وحدات إشار ّية عاجزة عن تأدية وظيفة التسمية لكنّها متكّن من تعيني
معطيات مقام ّية ُم ِ
قارنة لوضعية اخلطاب مثل :التك ّلم ،واخلطاب ،ومثاهلا الضامئر،
وأسامء اإلشارة ،وحروف التعريف والتنكري ،واألزمان .وحتدَّ ُد داللتُها بعمل
اإلحالة.
 .3وحدات نحوية ختتلف عن النوعني السابقني وال حتيل عىل الكون اخلارجي،
وإنام حتدّ د عالقات ،أو تعطي تعليامت يف كيف ّية بناء املعنى ،وتتسم باالفتقار اإلحايل،
ونموذجها احلروف.
• ختتلف الوحدات اللغوية املنتمية إىل أقسام الكلم الثالثة يف العربية رسوخا يف
باهبا .وختتلف تبعا لذلك يف استقالهلا اإلحايل رغم انتامئها إىل قسم واحد .ومعنى
ذلك أن ّ
يسميه النحاة العرب أ ّم الباب.
كل قسم له ممثل طرازي (ملتشوك) يناظر ما ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

 2-2-1الفرضيات التراثية المقبولة والمعتمدة

• يعقد الكالم عىل معنى من املعاين.
ِ
ِ
غرض املتك ِّلم وقصده.
صدر الكالم موط ُن جتل َية
•
ُ
• األصل يف معاين الكالم أن تؤ َّدى باحلروف.
• األصل يف إقامة األبواب هو القياس واحلمل عىل النظري بع ّلة املشاهبة طلبا
()36
لالطراد ،ولكن يصح القول بالشاذ.
• ال يوجد فصل صارم بني أقسام الكلم ،وإنام جيوز لبعض األسامء غري الطرازية
خصائص الفعل ،أو احلرف كام جيوز لبعض وحدات
أن تشابه يف بعض خصائصها
َ
()37
الفعل غري الطرازية أن تشابه احلرف.
• تناسب أقسا ُم الكلم أصنافا من املعاين الالئقة هبا ،و -بناء عىل ذلك -يكون
ٍ
ٍ
معان الئقة هبا يف أصل الوضع،
معان الئقة هبا ،وللجملة الفعلية
للجملة االسمية
ُ
االستعامل عىل خالف ذلك.
وقد جييء اللفظ وجيري

القسم الثاني
 -1الكلمة والكالم

 1-1تعريف الكالم

الكالم هو القول املفيد بالقصد ،واملراد باملفيد :ما َّ
دل عىل معنى حيسن السكوت
عليه ،نحو :زيد قائم ،وقام أخوك ،بخالف نحو :زيد ،ونحو :غالم زيد ،ونحو:
سمى يشء من هذا مفيدً ا ،ألنه ال حيس ُن السكوت عليه ،فال
الذي قام أبوه ،فال ُي ّ
يسمى كالما.
ّ
السكوت عليه هو الكالم املعقود عىل معنى من معاين
والكال ُم الذي حيسن
ُ
ُ
كوناته من قبيل :اإلثبات ،والتوكيد ،واالستدراك،
الكالم يسو ُده،
ويتسلط عىل ُم ّ
والتعظيم ،والتكثري والتقليل  ،واملدح ،والذ ّم ،واالعتقاد ّ
ّ
الشك املوجب
الدال عىل
ألن اخلفيفة(،أو الطمع واإلشفاق حسب تعبري النحاة) ،أو االعتقاد الدال
عىل اليقني( )38الذي يفرض ّ
والرتجي ،والتشبيه ،والنفي،
أن الثقيلة ،والتمني،
ّ
والتعجب  ،والعرض،
واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،واجلزاء ،وال َقسم ،والنداء،
ّ
والتحضيض ،والتحذير ،واإلغراء .وقد سقنا هذه الالئحة دون تبويب وقرصناها
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عىل أصناف معاين الكالم وأصوهلا ال فروعها ،لذلك مل يذكر الدعاء  -مثال -ألنه
فرع من األمر وعليه تقاس بقية املعاين الفرعية يف النهي ،واالستفهام وغريمها.
 2-1تبويب معاني الكالم

قسم النحويون معاين الكالم إىل أصناف ،وقد كانوا يف ّ
كل تقسيم يعتمدون
ّ
معاين أخرى ،كام طبقوا املبدأ نفسه عىل
بعض معاين الكالم
تصورا ُس َّلم ّيا تعلو فيه ُ
َ
()39
األدوات الدا ّلة عىل معنى ما.
ويمكن أن نعرض تبويبات خمتلفة ملعاين الكالم يف الرتاث النحوي العريب ،منها:
أ -الواجب وغري الواجب :وقد استعمل سيبويه هذه الثنائية ليشمل بالواجب
الكالم املثبت ،واملؤكّد ،وما كان واق ًعا ثابتًا يف الكون ،واالعتقاد ،وما كان ثابتًا واق ًعا
يف االعتقاد ،دون الكون اخلارجي ،ويشمل معاين الكالم اآلتية :اإلثبات ،والتوكيد،
والتحقيق ،واالستدراك ،واالعتقاد الدال عىل اليقني ،والتكثري ،والتعظيم املتح ّقق
بضمري الشأن ،واإلشارة ،والتعجب ،واملدح ،والذ ّم.
ويشمل بغري الواجب املعاين اآلتية :األمر ،والنفي والتقليل املحمول عليه،
واجلزاء ،والنهي ،واالستفهام ،والتمني والرجاء والتشبيه( ،)40وما يكون بمنزلة
األمر والنهي من دعاء ،وحتذير ،وإغراء ،وحتضيض ،وعرض ،واالعتقاد الدال عىل
ّ
الشك.
وهذه ثنائية مل يستوعب فيها سيبويه أرضب الكالم مجيعها؛ إذ بقيت مجل ٌة من
ينص سيبويه عىل تبويبها يف هذه الثنائية ،لكنه ترك معايريه ا ُمل َمكّنة
أصناف الكالم مل ّ
ِ
()41
من إدخاهلا يف هذه الثنائية .وقد ُا ْستُكمل العمل يف بحث أفراح املرشد.
ب -اخلرب واإلنشاء :استُعمل هذا التصنيف يف مراحل متأخرة بعد سيبويه،
رب ّ
كل ما احتمل التصديق والتكذيب من الكالم ،وإال فالكال ُم إنشاء.
ويشمل اخل ُ
نقسم املعاين املنضوية ضمن هذه الثنائية إىل:
ّ
وننوه إىل أننا ّ
ٍ
ٍ
مدلول عليها بام يتصدّ ُرها من
أ -معان نظامية حمصورة تنتمي إىل مستوى اللسان
حروف.
ٍ
ب -ومعان جاءت يف صورة اخلرب قد طرأ عليها اإلنشا ُء ،وهذه املعاين غري
حمصورة ّ
وقبلت الزواج،
حر،
ُ
ألن اإلنشاء فيها رهني املقام ،من ذلك قوهلم :أنت ٌّ
وعامة أعامل التهنئة ،والتعزية ،والتحية ،والنطق بالشهادتني ،والشهادة لدى
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

القايض ،واإلحلاق بالنسب وما كان من بابه.

()42

لية
 3-1معاني الكالم
األولية وغير ّ
األو ّ
ّ

نعتمد بشكل رئيس تصنيف حممد الشاوش يف أطروحته لألعامل اللغوية
إىل أعامل لغوية ّأولية ،وهي األعامل اللغوية التي ال يمك ُن أن جيتمع منها اثنان
يف تركيب واحد ،وأعامل لغوية غري ّأول ّية يمكن أن جيتمع منها اثنان ،أو أكثر يف
تركيب واحد .وخيالف هذا التقسيم تقسيم معاين الكالم إىل معان ُأول ومعان
ٍ
املتفرعة عن األمر ،أو
ومعان فرع ّية ،مثلام هو شأن املعاين
ثوان ،أو معان أصل ّية
ّ
ّ
وحيل
األولية أهنا معان تتعاقب يف اجلملة
أهم سامت املعاين ّ
االستفهام .ومن ّ
بعضها ّ
يصح
يصح أن جيتمع منها اثنان يف صدر مجلة واحدة ،وال ّ
حمل بعض؛ إذ ال ّ
ختلو منها مجل ٌة ،شأهنا يف ذلك شأن املقوالت املحصورة كالتعريف والتنكري،
أن َ
واجلر بالنسبة إىل االسم ،من قبيل:
واإلفراد والتثنية واجلمع ،أو الرفع والنصب
ّ
فيصح أن
األولية
ّ
اإلثبات ،أو النفي ،أو االستفهام ،أو األمر .وأ ّما املعاين غري ّ
تزول عن اجلملة دون أن ّ
آخر غري ّأويل نحو التحقيق ،والتأكيد،
حيل حم ّلها معنى ُ
والتعظيم ،كام
يصح أن جتتمع مع معنى أويل )43(.وحيسن التنويه إىل أننا نعتمد
ّ
املعاين املقصودة لذاهتا يف هذا التبويب ،فليس ضمنه املعاين التي ال تستقل كال ًما
بنفسها ،نحو :النداء ،والقسم.

لية
 1-3-1معاني الكالم ّ
األو ّ

اإلثبات ،والنفي ،واالستفهام ،واألمر ،والنهي ،والتمني ،والرتجي ،والتشبيه،
والتعجب( ،)44واملدح والذم.
ّ

لية
 2-3-1معاني الكالم غير ّ
األو ّ

التوكيد ،والتحقيق ،واالستدراك ،والتعظيم ،واإلشارة أو التنبيه(.)45

الم َم ّهد لغيره
 4-1الكالم المقصود لذاته والكالم ُ

تؤسس كالما مقصودا لذاته ما عدا النداء وال َقسم ،فإهنام
أغلب معاين الكالم ّ
معنيان غري مقصود هبام الكالم؛ إذ النداء طلب إلقبال املخاطب متهيدً ا للكالم بعده،
()46
وال َقسم توكيد ملضمون الكالم املقصود لذاته.
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 5-1الكلمة وأقسامها
 1-5-1تعريف الكلمة

فرد ،واملراد بالقول اللفظ الدال عىل معنى [ال حيسن السكوت
الكلمة :قول ُم َ
عليه] ،واملراد باللفظ املفرد ما ال يدل جزؤه عىل جزء معناه؛ وأما اللفظ املركب فهو
الذي يدل جزؤه عىل جزء معناه ،نحو :الرجل (لفظ مركب).
وتنقسم الكلمة إىل ثالثة أقسام :اسم ،وفعل ،وحرف.

 2-5-1خصائص كل قسم من أقسام الكالم

ِّ
وخصائص داللية ،وشكل َّية مت ِّيزه عن قسيميه.
ولكل قسم منها حدٌّ
ُ
أ -احلرف ،وأقسامه
احلرف هو :ما َّ
ٌ
مضمون داليل
دل عىل معنى يف غريه .ونفسرّ ذلك بأنه ليس له
رشحا معجم ًّيا مع وحدة لغوية أخرى ،ولذلك
قيم عالق َة ترادف ،أو
ً
يسمح بأن ُي َ
يتصف باالفتقار اإلحايل التا ّم.
وينقسم احلرف إىل صنفني أساس ّيني :مها احلروف التي ّ
تدل عىل معنى من معاين
وليت ،ومل ،ونحوها؛ واحلروف التي ال ّ
الكالم ،من قبيلَّ :
تدل عىل معنى من
إن،
َ
معاين الكالم ،من قبيل :الم التعريف ،وعن ،وإىل ،ونحوها.
ونقسم احلروف الدالة عىل معنى من معاين الكالم إىل :حروف واجبة ،من قبيل:
ّ
إن ،ولك ّن ،وقد ،وسوف؛ وحروف غري واجبة ،من قبيل :الم األمر ،وأال ،وال
ّ ()47
الناهية ،وهل ،ومهزة االستفهام ،وإن الرشطية ،وليتّ ،
ولعل ،وكأن.
ويقع اهتاممنا عىل احلرف ّ
خصائص يتم َّي ُز
الدال عىل معنى من معاين الكالم ،وله
ُ
هبا:
واسم للمعاين املختلفة التي ينعقدُ الكال ُم عليها ،فال يشغل موض ًعا من
• أنه
ٌ
موضعي اإلسناد يف اجلملة.
• أنه غري مترصف.
• أنه مبني.
• َّ
أن له الصدار َة يف األصل.
والبدّ من مت ّثل حرك ّية أصناف الكلم ،وتداخل بعضها ببعض بمقتىض خصائصها
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

الدالل ّية ،والشكل ّية.
ب -االسم ،وأقسامه
االسم هو :ما ّ
وكريم،
حمصل ،نحو :زيدٌ ،
دل عىل معنى يف نفسه غري مقرتن بزمان ّ
ٌ
مكونات
ويعني هذا التعريف أن االسم أكثر أقسام الكلم استقاللاً إحال ًّيا .لك ّن ّ
االسم ليست كلها راسخة العرق يف االسمية.
ومن خصائص االسم التي يتم َّي ُز هبا:
• أنه معرب يف األصل؛ لشغله وظائف نحوية خمتلفة ،كالفاعل ّية ،واملفعول ّية،
واإلضافة ،ونحوها.
والتنكري ،ويتمتّع بخاص ّية التعيني والتخصيص.
التعريف
• أنه يدخ ُله
ُ
ُ
• أنه يشغل موض ًعا من مواضع النواة اإلسناد ّية يف اجلملة ،نحوَّ :
قائم،
إن زيدً ا ٌ
وأقبل زيدٌ .
وينقسم االسم إىل قسمني :أسامء تتضمن معنى احلرف ّ
الدال عىل معنى من معاين
الكالم ،وأسامء ال تتضمن معنى احلرف ّ
الدال عىل معنى من معاين الكالم ،ونحاول
ضبط قوائم حارصة داخل مقولة االسم لألسامء املؤدية ملعاين الكالم ،وأثر ذلك يف
خصائصها.
 -1األسامء املتضمنة معنى االستفهام ،وهلا خاصية الصدارة ،والبناء
أين ،ومتى ،وكيف ،وكم ،وما ،ومن ،وأنّى.
وتستحق هذه األسامء حكمني من أحكام احلرف ألهنا قد تط ّفلت عليه بأدائها
ّ
()50
أحد وظائفه ،وهو إنشاء املعنى يف اجلملة ،مها :الصدارة( ،)49والبناء.
 -2األسامء املتضمنة معنى االستفهام ،واملحافظة عىل خاصية اإلعراب
أي
اسم يأيت لالستفهام ُمعر ًبا ،نحو قوهلمُّ :
نظفر بعنرص واحد هو ّ
«أي» ،وهذا ٌ
ِ
ٍ
أي
مررت
الرجال عندَ ك؟ وخيرج عنه إىل استعامله يف املدح ،نحو قوهلم:
ُ
برجل ِّ
ٍ
رجل.
()48

 -3األسامء املتضمنة معنى اجلزاء ،وهلا خاصية الصدارة ،والبناء
َمن ،ومتى ،وأين ،وكيفام ،وأنّى ،وما ،وأ ّيان ،وأينام ،وحيثام.
 -4األسامء املتهيئة ألداء معنى اجلزاء

أظهر هذه األسامء مها «الذيّ ،
وكل» ،ألن فيهام شيو ًعا ،وعد َم تعيني قد جعلت
55
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هذه الوحدات اللغوية قادرة عىل أداء معنى اجلزاء يف اجلملة ،نحو :الذي يأتيني فله

ٍ
درمهانّ ،
وكل
رجل يف الدار فله درهم )51(.ويلحق هبام املشتق املعرف بـ«أل» التي

يعدها النحويون موصولاً حرف ًّيا ,كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ﴾[النور ، ]2:وقوله تعاىل﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[املائدة]38:
وتكون هذه الوحدات اللغوية بمقتىض فرضياتنا املعلنة بدائل ألدوات الرشط،
ألهنا تصنَّف جدول ًّيا ضمن معاين الكالم يف معنى اجلزاء.
 -5األسامء املتضمنة معنى اإلشارة
نم ّثل هلا باسم اإلشارة (هذا) ،نحو قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭖﭗﭘﭙ﴾[هود،]72:
تضمنت معنى اإلشارة ألهنا فقدت االستقالل اإلحايل لإلهبام املوجود فيها
وقد
ّ
()52
بكوهنا من املشريات املقامية فاقرتبت من معنى األفعال.
تضمن معنى التكثري ،وخاصية الصدارة ،والبناء
 -6ما َّ
ٍ
رجل أكرمت.
كم
جتيء «كم» يف أحد استعامالهتا دالة عىل معنى التكثري ،نحوْ :
()53
وقد جاءت مبنية ،الزمة للصدارة ألهنا تنشئ معنى التكثري يف اجلملة.
تضمن معنى الدعاء ،وخاص ّية التنكري وفقدان التعيني والقوة اإلحال ّية
 -7ما ّ
االسم يكون ذا قدرة عىل التعيني واإلحالة يف األصل ،ولكن ثمة مصادر من
رب ٌ
مجيل ،جاءت فاقدة خاصية التعيني واإلحالة حيث إهنا
قبيل :سال ٌم عليكم وص ٌ
الزمة التنكري ،ألهنا تفيد معنى األمر ،ولزومها التنكري عند داللتها عىل األمر خيلصها
()54
للفعلية ألهنا فقدت خاصية التعيني واإلحالة املوجودة يف األسامء احلقيقية.
ج -الفعل وأقسامه
الفعل هو :ما َّ
ويكتب،
أكر َم،
ُ
دل عىل معنى يف نفسه مقرتن بزمان ّ
حمصل ،نحوَ :
واس ِ
تغف ْر.
ْ
أن الفعل ّ
جتدر املالحظة إىل ّ
أقل استقاللاً إحال ًّيا من االسم املتمكّن .ويم ّثله يف
ونلح عىل ّ
أن الفعل يفقد اإلحالة عىل
ّ
تصور القدماء قوهلم :إن األفعال نكراتُّ )55(.
حمصل عندما خيرج من اخلرب إىل اإلنشاء ،وتصبح إحالته إشار ّية مقامية مقارنة
زمان ّ
()56
للتل ّفظ به.
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

ويتم َّي ُز الفعل بخصائص ،منها:
ف يف األصل؛ إذ َّ
إن الفعل (أكر َم) يترصف إىل صيغ خمتلفة ،نحو:
• أنه
مترص ٌ
ِّ
ُيكر ُم ،و ُم ِ
وكريم .وخيرج عن هذا األصل إذا أشبه احلرف يف أدائه
كر ٌم،
ٌ
كر ٌم ،و ُم َ
()57
معنى من معاين الكالم.
• أن ثمة حرك ّية بني أفراده يف االنتامء إىل مقولة البناء؛ ّ
«األمر» أكثر أفراد
ألن
َ
يصح فيه أن يقع موقع االسم ،ودونه
الفعل انتامء إىل البناء وأصالة فيه؛ ألنه ال
ّ
املايض؛ لوقوعه موقع االسم ،نحو :رأيت رجال قد وقع ،وأما املضارع فهو معرب

ملضارعته األسامء.
• أنه يشغل موض ًعا من مواضع اإلسناد يف اجلملة ،نحوَ :
الضيف ،ومل
أقبل
ُ
يظلم القايض ،وزيدٌ يسعى.
 -1أصناف الفعل يف ضوء معاين الكالم
ً
رسوخا يف الفعلية ويف االستقالل اإلحايل بمقتىض داللتها عىل
ختتلف األفعال
أحد معاين الكالم من عدمه؛ إذ ّ
إن أكثرها استقاللاً إحال ًّيا تلك التي تكون أفعال
عالج ُ
يصل منك إىل غريك .و أق ّلها أفعال االعتقاد واألفعال الناقصة .لذلك أشبهت
احلروف يف كوهنا ِ
ُ
موضع القوة املقصودة بالقول ،من ذلك أفعال
تس ُم
األفعال
هذه
َ
َ
()59
االعتقاد ،واألفعال الناقصة.
ومن ذلك أيضا (ليس وعسى ونعم وبئس) التي فقدت القدرة اإلحالية
املوجودة يف األفعال احلقيقية ،ألهنا ّ
أقل رسوخا يف مقولة الفعل( )60بداللتها عىل
معنى من معاين الكالم؛ لذلك ُمنعت من
الترصف القرتاهبا من احلرف ّية( ،)61وإنام
ّ
مل تلزم صدارة الكالم كاحلرف ّ
الدال عىل معنى الكالم إجرا ًء هلا جمرى األفعال،
ألهنا قد أخذت بعض خصائصه ،منها قبول دخول تاء الفاعل ،وتاء التأنيث
()62
عليها.
 -2األفعال امللحقة بالنفي
تدل عىل معنى التقليل نحوّ :
أفعال ّ
ٌ
ويسميها الريض النفي
قل،
حلق بالنفي
ُأ َ
ّ
املؤول( ،)63لذلك تلحق هذا الفعل (ما) إذا أريد به معنى النفي ،ليهيئه إىل الدخول
ّ
عىل الفعل)64(.وأحلق هبا أفعال تدل عىل معنى التحقري بحسب عبارة سيبويه لدخول
()58
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رست حتى أدخ َلها ،إذا أريد بالكالم قبل (حتى) معنى
(إنام) عليها ،نحو :إنام
ُ
()65
التحقري ال احلرص.
 6-1تمييز التوليفات المقبولة من التوليفات الالحنة

بعد ضبط أقسام الكلم يف ضوء نظرية معاين الكالم نحاول متييز الوحدات
يصح يف ائتالفها أن تشكّل كالما معقودا عىل أحد معاين الكالم من
اللغوية التي
ُّ
يصح ذاك منها من خالل تدقيق النحويني ملفهوم اإلسناد الذي
الوحدات التي ال
ّ
تنتظم فيه أشكال اجلملة املختلفة )66(.والبدّ يف هذا السياق من ضبط داللة النسبة
التي يف اإلسناد الرتكيبي املستقل بمعنى من معاين الكالم عن النسبة التي يف اإلسناد
اإلفرادي )67(.انطال ًقا من هذا نعيد أصناف الكالم املستقل بمعنى من معاين الكالم
إىل نوعني من اجلملة :اجلملة االسمية ،واجلملة الفعلية()68؛ لذلك جيمل الريض
الرتكيبات اإلسنادية غري املمكنة بقوله :اسم مع حرف ،وفعل مع فعل ،وفعل مع
حرف ،وحرف مع حرف )69(.ونضبط هذه التوليفات بكون اجلملة ذات اإلسناد
املقصود لذاته تستلزم مسندا ،ومسندا إليه ،ومعنى ّأول ّيا تنعقد عليه هذه العالقة
اإلسنادية يوسم يف الغالب األعم بحرف إال ما ّ
شذ.

 7-1الكالم والجملة

نختار متييز النحويني بني الكالم واجلملة ،والفرق بينهام أن «اجلملة ما تضمن
اإلسناد األصيل سواء كانت مقصودة لذاهتا ،أو ال ،كاجلملة التي هي خرب املبتدأ
()70
 ...والكالم ما
أعم
ّ
تضمن اإلسناد األصيل ،وكان مقصودا لذاته» فالكالم ّ
من اجلملة ،وهو اجلملة التي انعقدت عىل معنى ّأويل من معاين الكالم ،ويتحقق
يف شكلني من اجلملة ،مها :االسمية ،والفعلية؛ وما بدا خارجا عن هذه القسمة
()71
احلارصة فريتد إليها برضب من التأويل.

 8-1الجملة البسيطة والجملة المركبة

اجلملة البسيطة هي املكونة من مبتدأ وخرب ،أو فعل وفاعل دون أن يكون أحد
مكوناهتا مجلة أخرى ،أو مركبا إسناد ّيا ،بحسب املصطلحات اجلارية يف اجلامعات
ّ
قائم ،وجاء زيدٌ  ،وتكون هذه اجلملة مبنية عىل أحد معاين الكالم
التونس ّية ،نحو :زيدٌ ٌ
األول ّية .واجلملة املركبة هي اجلملة املكونة من مجلتني (أو مركبني إسناديني) ،نحو
ّ
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

املؤول باملصدر.
قائم .ومنه ّ
أن يقع خرب املبتدأ مجلة ،نحو :زيدٌ قام أبوه ،وزيدٌ أبوه ٌ
ويشرتط يف هذا النوع من اجلملة أال يتنافر معنى اجلملة الكربى مع معنى اجلملة
الصغرى التي تشغل حم ّ
ال من اإلعراب.
االسمية والمعاني الالئقة بها
 -2الجملة
ّ

أقائم الزيدان.
قائم ،و ٌ
اجلملة االسم ّية هي ما ُصدّ رت باسم يف األصل ،نحو :زيدٌ ٌ
ويتعاقب عىل اجلملة االسمية معنيان ّأول ّيان ،مها :اإلثبات ،والنفي .وأما الرتكيب
ُ
يكون
الطرازي املمثل ملعاين اجلملة االسمية فهو اجلملة البسيطة حيث
النموذجي أو
ّ
قائم.
املبتدأ اسماً معرف ًة مسندً ا إليه ،واخلرب اسماً نكرة ،نحو :زيدٌ ٌ

()72

 1-2معنى اإلثبات

يتقاطع معنى اإلثبات تقاطعا كبريا مع معنى االبتداء عند سيبويه خاصة وعامة
النحاة ،وهو معنى غري موسوم يف البنية املنجزة بلفظ ظاهر يف اجلملة االسمية ،نحو:
األويل املؤ ّدى باجلملة االسم ّية ثالثة معان غري
قائم )73(.وجيتمع هبذا املعنى
ّ
زيدٌ ٌ
ّأول ّية هي :التوكيد ،واالستدراك ،والتعظيم.

 2-2معنى التوكيد

تدخل الم االبتداءّ ،
وإن عىل اجلملة االسم ّية لتؤدي فيها معنى التوكيد ،نحو:
قائمّ ،
قائم .وال تغري هاتان األداتان معنى اإلثبات()74؛ ألن رائز
لزيدٌ
وإن زيدً ا ٌ
ٌ
االستبدال ال يمنحنا تفار ًقا دالل ًّيا إذا غيرّ نا عامل االبتداء هبذين احلرفني()75؛ ولذلك
جاز العطف عىل اسم (إن) بالرفع؛ ألهنا ال تغري معنى اإلثبات.

 3-2معنى االستدراك

تدخل (لك ّن) عىل اجلملة االسمية لتؤدي فيها معنى االستدراك الذي ال يغيرّ
عمرا قائم .وذكر الريض ّ
أن معنى االبتداء
معنى اإلثبات ،نحو :ما قام زيد لك ّن ً
()76
فيها مل يتغيرّ  ،ألهنا حتفظ الكالم الذي قبله من حيث مضمونه الداليل وال تغريه.
وحمص ّل هذا القول يف ما نحن فيه أن معنى اإلثبات مل َي ُزل من قولك :عمرو قائم.
ّ

 4-2معنى التعظيم

ُ
ضمري
اجليش قاد ٌم،
يتقدم اجلمل َة االسمية الدالة عىل معنى اإلثبات ،نحو:
ٌ
59
 -ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -

ﻡ 22/03/2016 02:14:57

.indd 59ﻡﺍﻝﻙﻝﺍ ﻱﻥﺍﻉﻡ ءﻭﺽ ﻯﻝﻉ ﻭﺡﻥﻝﺍ ﺏﺍﻭﺏﺃ ﺏﻱﻭﺏﺕ ﺓﺩﺍﻉﺇ

ُ
اجليش
منفصل تكون اجلملة بعده مفسرّ ة إلهبامه إلفادة معنى التعظيم ،نحو :هو
()77
ويسمي النحو ّيون هذا الضمري بضمري الشأن.
قاد ٌم.
ّ
 5-2معنى النفي

قياسا عىل األمر والنهي واجلزاء .ولكن جازت
يؤدى النفي يف األصل بالفعل ً
تأديته باجلملة االسمية ،إذ إنه من املعاين التي تتداخل يف اجلملتني( )78؛ فلكون النفي
ذا شبه باالبتداء جاز أداؤه باجلملة االسمية ،نحو :ال َ
رجل يف الدار؛ بل ّ
إن هذا الشبه
يتحقق أيضا عىل مستوى أفراد املعنيني ،إذ أشبهت (ال) النافية للجنس ّ
(إن) املؤكدة
()79
بكون كليهام مبالغة يف استغراق املعنى (النفي واإلثبات).

 6-2التوليفات المقبولة والالحنة بين معاني الكالم في الجملة االسمية

البسيطة

أيضا عىل مستوى
نفرتض أن التوليفات املقبولة والالحنة بني أقسام الكلم ت ّطرد ً
رصح الريض بضابط يمكّن من متييز التوليفات املقبولة عن
معاين الكالم ،وقد ّ
التوليفات الالحنة يف قوله« :ما يؤثر يف اجلملة ال يدخل عىل مجلة مصدرة بالزم
النص يمنع توارد عملني لغويني بينهام تنافر يف كالم
التصدر» ( .)80إن الريض هبذا ّ
واحد ،ألن الصدارة تكون ملنشئات املعاين يف اجلمل .وننطلق من هذا املبدأ النظري
لنختربه يف تطبيقات منجزة قد ناقشها النحويون.

 1-6-2تآلف معنى التحقيق مع معنى التوكيد ،وتنافره مع معاني التمني والترجي والتشبيه
والنفي والجزاء

إن مع الم االبتداءّ ،
جاز اجتامع ّ
ألن الالم تدخل يف األصل عىل االبتداء ليسو َد يف
الكالم معنى التحقيق ،وجاز دخوهلا عىل خرب ّ
إن ألن التوكيد ال يغيرّ ُ معنى اإلثبات،
()81
لكونه فرعا عليه.
يصح أن تدخل هذه الالم يف خرب ّ
(لعل وليت وكأن) ّ
ألن هذه احلروف
وال
ّ
ُمغيرّ ات ملعنى اإلثبات بنقل الكالم إىل معنى الرتجي والتمني والتشبيه؛ لذلك فإن
حيق للمتكلم أن جيمعها
هذا التأليف بني معاين الكالم من التوليفات الالحنة التي ال ّ
()82
يف كالم واحد ملا بينها من تنافر.
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

 2-6-2تنافر معنيي اإلثبات والجزاء

وضحنا يف ما سبق ّ
أن اإلثبات أحدُ أصناف معاين الكالم ،ويندرج ضمنه عدد
ّ
فصنف آخر من أصناف
من األفراد :التوكيد ،واالستدراك ،والتعظيم .وأما اجلزاء
ٌ
معاين الكالم ال يستقيم أن جيتمع مع اإلثبات يف كالم واحد .ونحكم بناء عىل هذا
األصل بانمحاء معنى اجلزاء يف (من) إذا اجتمعت مع ّ
(إن) يف كالم واحد؛ للتنافر بني
معنيي التوكيد واجلزاء )83(.ويقدّ ر النحويون يف ما ورد من شواهد قد اجتمعت فيها
ّ
(إن) مع (من) الرشطية
ضمري الشأن()84؛ جلواز اجتامع معنيي التوكيد ،والتعظيم،
َ
ألهنام غري متنافرين بكوهنام أفرا ًدا ملعنى اإلثبات ،بخالف اجتامع التوكيد ،واجلزاء.

 3-6-2التنافر في الجملة المركبة بين التمني أو الترجي في الصدارة والطلب في جملة الخبر

ينعقد معنى الكالم يف اجلملة االسم ّية التي خربها مجلة فعل ّية عىل جزئها الثاين–
نعني اجلملة الفعلية ،وسوف يأيت بيان هذا الح ًقا؛ لذلك إن كانت مجل ُة اخلرب مجلة
طلب ّية امتنع يف مبتدئها أن يدخل عليه (ليت ،ولعل) ،أو أحد األفعال الناقصة ،ألن
معنى الكالم يتناقض حينئذ باجتامع طلبني عىل مطلوب واحد ،نحو أن جيتمع التمني،
واألمر إن قلت :ليت زيدا ارضبه؛ إذ األمر مدلول عليه باجلملة الفعلية الواقعة خربا،
والتمني مدلول عليه باحلرف املتصدر اجلملة .وامتنع أيضا دخول األفعال الناقصة
عىل املبتدأ املخرب عنه بجملة فعلية؛ ألن األفعال الناقصة صفات ملصادر أخبارها،
نحو :لزيد قيام له حصول يف الزمن املايض ،يف قولنا :كان زيد قائام .لذلك يتناقض
الكالم بكون الفعل الناقص داال عىل أن املصدر خمرب عنه باحلصول يف أحد األزمنة
()85
الثالثة ،والطلب يف اخلرب دال عىل أنه غري حمكوم عليه باحلصول يف أحدها.

الفعلية
االسمية التي شابهت من حيث معناها الجملة
 7-2الجملة
ّ
ّ
 1-7-2معنى التمني ،والترجي ،التشبيه

سبقت اإلشارة إىل أن اجلملة االسمية ُّ
تدل يف أصلها عىل معنى اإلثبات املحض،
وهو أصل يف املعاين الواجبة ،وربام خت َّلف هذا األصل يف حاالت حمددة خترج فيها
اجلملة االسم ّية عن أصل وضعها بمقتىض التداخل بني معاين اجلملتني وانعدام
احلدود الصارمة بينهام .من ذلك أن ّ
تدل اجلملة االسمية عىل معنى غري واجب
بدخول بعض األحرف الناسخة (ليتّ ،
ّ
وكأن) عىل اجلملة االسمية فتغيرِّ ُ يف
ولعل،
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اجلملة االسمية معنى اإلثباتَّ ،
ألن يف دخوهلا انتقالاً من املعنى األصل وهو اإلثبات
ٍ
()86
معان غري واجبة ،هي :التمني ،والرتجي ،والتشبيه.
إىل
ويفسرِّ ُ استحضار هذه املخالفة تسمية النحويني هلذه األحرف بـ(األحرف املش ّبهة
بالفعل)َّ ،
حتولت من الواجب إىل غري الواجب ،واملعاين غري
ألن داللة الرتكيب قد َّ
()87
الواجبة الئقة بالفعل يف أصل الوضع.
 2-7-2معنى النفي ،واالستفهام

من األصول الدالل ّية يف تكوين اجلملة االسمية أهنا تكون دا ّلة عىل معنى اإلثبات
يف األصل .ومن األصول الرتكيبية فيها أن تبتدئ بمعرفة ،ألنه خمرب عنه ،وال خيرب
قائم
عن املجهول .ولكن ربام خت ّلف هذا األصل؛ إذ يأيت املبتدأ نكرة وص ًفا ،نحوٌ :
زيدٌ ؛ ويف هذا النمط من الرتكيب اشرتط النحويون أن يكون مسبو ًقا باستفهام ،أو
نفيَّ ،
يكون مجلة إال مع دخول
ألن الوصف بمنزلة الفعل ،وهو مع مرفوعه بعده ال ّ
()88
قائم زيدٌ .
أقائم زيدٌ  ،وما ٌ
معنى يناسب الفعل ،ومنه :النفي ،واالستفهام ،فنقولٌ :

 3-7-2معنى الدعاء

معنى الدعاء  -وهو فرع عن األمر -من املعاين التي تؤدى يف األصل باجلملة
خروجا عن هذا األصل
الفعلية ،ولقد جاءت اجلملة االسمية دالة عىل معنى الدعاء
ً
وفق مبدأ احلرك ّية والتداخل بني معاين الكالم يف اجلملتني ،نحو قول بعض العرب
حني ُس َئل :كيف أصبحت؟ قال :محدٌ هلل وثنا ٌء عليه .ومحل عىل هذا املعنى قول اهلل
تعاىل﴿ :
﴾[يوسف .]18:ويف داللة اجلملة االسمية عىل معنى الدعاء
خروج عن األصلَّ ،
ألن الدعاء معنى من املعاين غري الواجبة .وقد استشعر ابن
ٌ
يعيش ذلك يف قوله بعد إيراد قوهلم :محدٌ هلل ،وثنا ٌء عليه« :والنصب هو الوجه عىل
الفعل املرتوك إظهاره»(.)89

 8-2الجملة االسمية المركبة
 1-8-2وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية

جتيء تراكيب نحوية يف سياق احلديث عن اجلملة االسمية تبدو خمالفة لألصل
الذي يعود إليه هذا النوع من اجلمل ،نحو قوهلم :زيدٌ اِرض ْب ُه( ،)90ومنه قوله تعاىل:
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م

62

 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 02:14:57

.indd 62ﻡﺍﻝﻙﻝﺍ ﻱﻥﺍﻉﻡ ءﻭﺽ ﻯﻝﻉ ﻭﺡﻥﻝﺍ ﺏﺍﻭﺏﺃ ﺏﻱﻭﺏﺕ ﺓﺩﺍﻉﺇ

العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

﴾[ص ،]60:وتبدو خمالفة األصل يف ّ
أن اخلرب قد وقع مجلة غري خربية
﴿
يبدو هذا الرتكيب
يف هذه الرتاكيب ،وهذا
ملمح دال ٌّيل خمالف لألصل؛ ويمكن أن َ
ٌ
متّس ًقا إذا نصب االسم املتقدم ،نحو :زيدً ا ارضبه ،ألن الطلب معنى الئق بالفعل.
يقرون بأن هذه
ونربز يف هذه املسألة حتليل النحويني يف ضوء نظرية معاين الكالم؛ إذ ّ
الرتاكيب تراكيب طلب ّية ،وأما االسم املرفوع أول اجلملة فهو بمنزلة النداء ،ولكنَّه
تنبي ٌه للمخاطب إىل موضوع اخلطاب ،ال إىل اإلقبال إىل املخاطب ،ثم جييء بعد ذلك
ٍ
حينئذ طلب ّي ًة ال خرب ّية،
املعنى املراد املستفاد من اجلملة الطلبية بعده ،وتكون اجلملة
()91
ّ
ألن اجلملة إذا كان خربها مجلة فعلية فمعنى الكالم منعقد عىل جزئها األخري.
نعمم هذا األصل عىل اجلملة االسم ّية املركبة التي يكون خربها مجلة
ويمكن أن ّ
فعلية منفية فنعتربها منفية.
 2-8-2جملة الصلة والنعت والحال والخبر والجزاء

يشرتط يف اجلمل الواقعة صلة ،أو نعتا ،أو حاال ،أو خربا ،أو جزاء أن تكون
خربية ال إنشائية )92(.ألن هذه اجلمل الصغرى داخل اجلملة الكربى ذات تعالق
داليل مع اجلملة التي تنضوي هذه اجلمل حتتها؛ لذلك ال يستقيم أن تكون هذه
اجلمل من قبيل اجلمل اإلنشائية .وكذلك الغرض من النعت البيان واإليضاح،
()93
واإلنشاء ليس فيه خارج يعرفه املخاطب فيتخصص به املنعوت.

 -3الجملة الفعلية والمعاني الالئقة بها

حقيقي ،نحو :قام زيد ،وضرُ ب اللص ،وزيدً ا
اجلملة الفعلية هي املصدّ رة بفعل
ّ
أكرمت .وإنام ق ّيدنا الفعل بقولنا :حقيقي ،ألن اجلمل املبدوءة بأفعال غري حقيق ّية،
نحو :كان زيد قائماً  ،وظننت حممدً ا قائماً  ،مجل اسمية رغم كوهنا مبدوءة بأفعال ،ألن
بدائل حلروف من قبيل :ليتّ ،
هذه أفعال ناقصة نعدُّ ها َ
ولعل ،تتعاقب عىل اجلمل
()94
االسمية لتحدث فيها معاين جديدة.
وخيتزل مصطلح غري الواجب املعاين التي تؤ ّدى بالفعل يف األصل ،ألن األمر،
والرشط ،واالستفهام معان تؤدى بالفعل )95(.ونُعيدُ ما قلناه من فرضياتنا يف هذه
الدراسة من تداخل بني معاين اجلملتني؛ لذلك قد يعرب باجلملة الفعلية عن املعاين
الواجبة بمقتىض مبادئ تفسريية سوف تتضح.
63
 -ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -

ﻡ 22/03/2016 02:14:57

.indd 63ﻡﺍﻝﻙﻝﺍ ﻱﻥﺍﻉﻡ ءﻭﺽ ﻯﻝﻉ ﻭﺡﻥﻝﺍ ﺏﺍﻭﺏﺃ ﺏﻱﻭﺏﺕ ﺓﺩﺍﻉﺇ

 1-3معنى الطلب

ّ
تدل اجلملة الفعلية يف صورهتا النموذجية عىل معنى الطلب ،واملعاين الطلبية
درجات يف اقتضائها الفعل؛ إذ ّ
إن منها ما ال يليه إال الفعل ،نحو :األمر والنهي،
ومنها ما يعرب عنها باحلرف الذي يقتيض الفعل ،نحو :التحضيض .واجلامع هلذه
املعاين الطلبية عدم وقوعها يف العامل اخلارجي ،أو جهل املتكلم بوقوعها أثناء إنشاء
احلديث .و ُي َعدّ َمعن َيا األمر والنهي ألصق املعاين بالطلب()96؛ لذلك قال سيبويه
عنهام« :فهام ال يقعان إال بالفعل مظهرا ،أو مضمرا»( ،)97ألهنام معنيان يقومان عىل
تزجية املخاطب إىل أمر إلنفاذه وأدائه يف الكون اخلارجي )98(.لذلك جعل النحويون
نحو قوهلم :زيدٌ ارضبه ،تركي ًبا طلب ًّيا قد بني معنى الكالم فيه عىل جزئه الثاين -كام
سبق بيانه .ويتحقق معنى األمر يف البنية الفعلية (اِ ْف َع ْل) ،ويتحقق كذلك يف صيغة
املضارع املسبوق بالم األمر (لِ ْ
ب) .وأما معنى النهي فيتحقق يف البنية الفعلية
يذ َه ْ
تفعل ،وال ْ
(ال ْ
يفعل) .وتعدّ هذه الصور الرتكيبية نامذج للمعنيني الرئيسني (األمر،
والنهي) ،إذ إهنا صيغ تدل يف أصل الوضع عىل هذين املعنيني.

 2-3المعاني المتفرعة عن معنيي األمر والنهي

شقق النحويون هذين املعنيني إىل عدد من املعاين ،منها :الدعاء ،واإلغراء،
والتحذير ،وااللتامس ،ونحوها .لذلك نجد أن حتليل النحويني ألسلوب التحذير
واإلغراء (األسدَ األسدَ  ،وأخاك أخاك) يؤول إىل بنية فعلية شكلها الرتكيبي يف بنيته
العميقة (احذر األسد ،والزم أخاك) ،فنلحظ أن البنية الشكلية قد ارتدّ ت إىل بنية
األمر ترصيف ًّيا ،ويف إحدامها بنية النهي معجم ّيا ،فالتحذير له يف البنية السطحية نمط
والنهي يعتمد عىل االختزال يف الرتكيب
تركيبي خاص به خيتلف عن بناء األمر.
ُ
ّ
مراعاة للحالة التداولية عند إنجاز املعنى لفظ ّيا ،لكنه يف بنيته العميقة يرتدّ إىل تركيب
األمر والنهي.

 3-3معنى الجزاء

ّ
تنحط عن درجة األمر والنهي يف طلب اجلملة الفعلية،
ُي َعدّ معنى اجلزاء يف درجة
إذ يتحقق معنى الرشط بواسطة اجلملة الفعل ّية يف تراكيب خمتلفة يف األصل ،منها :أن
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

إن ِ
يتصدر الكالم أداة من أدوات اجلزم ،نحوْ :
يأت زيدٌ أكر ْمه .ومنها اجلملة الطلبية
جمزومة اجلواب ،نحو :زرين غدا أكر ْمك )99(.وربام حتقق هذا املعنى باجلملة االسمية
التي دخلها معنى الرشط خالف األصل ،لعموم املبتدأ فيها وشيوعه ،نحو :الذي
يأتيني فله درهم.
 4-3معنى االستفهام

يعلو معنيا األمر والنهي معنى االستفهام يف رسوخهام يف باب الطلب ،ألن
حروف االستفهام قد يستفهم هبا وليس بعدها إال األسامء .وجتب اإلشارة إىل ّ
أن
والي َة الفعل ألدوات االستفهام هي األصل ،ألن عدم الوجوب يستلزم أن يكون
املستفهم عنه حد ًثا ال ذاتًا .وإنام جاز أن تليه األسامء ألن االستفهام ال يطلب تزجية
ربا عن حدث من
معي كام يف األمر والنهي ،إنام تسرتشد خم ً
املخاطب إىل فعل نّ
()100
األحداث.

 5-3المعاني المتولدة عن معنى االستفهام

يعدّ العرض ،والتمني ،والتحضيض معاين مولدة من االستفهام وفيها معنى
األمر؛ لذلك كان من الالئق أداؤها باجلملة الفعلية يف األصل ،حيث ّ
إن بني
هذه املعاين الثالثة وبني االستفهام من ناحية ،واألمر من ناحية أخرى نو ًعا من
االسرتسال الداليل الرتكيبي؛ فهي معان أقوى من االستفهام يف طلب الفعل ،ودون
األمر يف اإللزام بتحقيقه ،نحو :هلاّ  ،وألاّ  ،وأال.
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خاتمة

لعل هذا العمل قد أمجل جهود ٍ
ّ
جيل من الباحثني حاول اإلفادة مما جدّ عىل
عنارص االلتقاء بني
وبي
صعيد البحث اللغوي العاملي يف قراءة الرتاث النحو العريب نّ
َ
اجلدولني املعرفيني وفتح الباب إلعادة التأليف يف نحو العربية وقواعدها عىل نحو
منبتّ .
أهم ما انتهى إليه ُ
اتفاق النظرية النحوية العربية والنظرية
مجُ َدّ د وغري
ّ
ولعل ّ
التداولية املعتمدة عىل منوال أوستني وسريل عىل ّ
موضع جتلية قصد
صدر الكالم
أن
ُ
َ
وبي أثر هذا األصل يف صياغة القواعد
املتكلم ووسم القوة املقصودة بالقول فيه .نّ
التفصيلية يف عا ّمة أبواب علم اإلعراب .كام نّبي أن النظرية العرب ّية ختالف التداولية
العا ّمة يف قوهلا ّ
إن القوة املقصودة بالقول تتح ّقق بالفعل.
وذهب النحا ُة العرب -مراعا ًة خلصائص لساهنم  -إىل ّ
أن احلرف هو الواسم
النموذجي ملعنى الكالم أو القوة املقصودة بالقول.
لك ّن صدر الكالم الذي عدّ ته التداولية أصال عاما لعامة األلسنة البرشية حيتاج
إىل تعديل يأخذ باحلسبان أنامط األلسنة البرشية عىل النحو الذي ضبطه اللساين
()101
قسم األلسنة إىل ثالثة أصناف :
الفرنيس لوسيان تانيار ( . )L.Tesniereفقد ّ
يسميها ألسنة ذات ترتيب نازل ()centrifugal languageوهي التي
 ألسنة ُّ
صدر
القول إن
ويصح فيها
يكون الفعل يف صدرها مثل اجلملة الفعلية يف العربية
ّ
َ
موضع وسم معنى الكالم أو القوة املقصودة بالقول.
اجلملة فيها
ُ
 ألسنة ذات ترتيب صاع ( )centripetal languageمثل اليابانية وهي ألسنةترتيب عنارصها مفعول +فاعل +فعل .فيكون مبدئيا جتلية قصد املتكلم يف
يكون
ُ
ذيل اجلملة.
 وألسنة هجينة جتمع بني خصائص هذا وذاك؛ وقد عدّ لوسيان تانيار الفرنس ّيةواالنجليزية منها.
ال نستطيع يف هذا البحث اإلجابة عن هذه األسئلة لكننا نشري إىل أن دراسة كيفية
والتعم َق يف مفهوم
وسم معاين الكالم يف ألسنة مثل اليابانية ذات الرتتيب الصاعد،
ّ
األلسنة اهلجينة قد يعودان بالنفع عىل دراسة العربية ويفسرّ خصوصية وسم معاين
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

الهوامش:
1.1يشكر الباحثان جامعة القصيم لتشجيعها هذا البحث وتدعيمها له أدب ّيا وماد ّيا.

2.2قال متام حسان يف كتابه اللغة العربية معناها ومبناها ص« :12اتسمت الدراسات اللغوية

العربية بسمة االجتاه إىل املبنى أساسا ومل يكن قصدها إىل املعنى إال تبعا لذلك وعىل استحياء» وقال
أيضا ص« :16واملعروف أن هذا اجلانب التحلييل من دراسة النحو ال يمس معنى اجلملة يف عمومه ال

من الناحية الوظيفية العامة كاإلثبات والنفي والرشط والتأكيد واالستفهام والتمني  »...ويف ص18

قال« :النحو العريب أحوج ما يكون إىل أن يدعي لنفسه هذا القسم من أقسام البالغة الذي يسمى علم
املعاين» ويف ص 189من املرجع نفسه قال« :التعليق هو الفكرة املركزية يف النحو العريب وأن فهم

التعليق عىل وجهه كاف وحده للقضاء عىل خرافة العمل النحوي»

3.3قال سريل يف كتابه األعامل اللغوية :بحث يف فلسفة اللغة ،ترمجة :أمرية غنيم ،ص« : 39قد

يذهب يف االعتقاد أيضا أن مقاربتي هي جمرد دراسة (للكالم)[ ]paroleبدال من (اللسان) باملعنى

الذي أقره فردينان دي سوسري للمصطلحني .لكنني أؤكد يف املقابل أن دراسة مالئمة لألعامل اللغوية

هي دراس ٌة للسان [»]langue

4.4مثل :أحكام املحاكم ،وإعالن استقالل دول ،وإعالن احلروب ،وتوقيع املعاهدات بني

الدول ،أو إعالن نقضها.

5. Larcher , P. 1980, Information et performance en science araboislamique du langage, these de doctorat de 3 cycle, Université de ParisIII inédit.
مخطوطة

6.6إطالالت عىل النظريات اللسانية والداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين .499/1

7. Larcher, P. 2013 , Arabic Linguistic Tradition III: Pragmatics, , pp 185-213,
in OWENS, Jonathan.2013, The Oxford Handbook of Arabic linguistics, Oxford
University Press.
8. Larcher, Pierre, 2014, Linguistique arabe et pragmatique, préface de
Kees Versteegh, Études arabes médiévales et modernes PIFD 281, Beyrouth,
Presses de l’Ifpo, , ISBN : 978-2-35129-401-8, 438 p.,.

9.9يسمح التبويب املزدوج البن هشام األنصاري رغم ذلك بافرتاض أن ثنائية اخلرب واإلنشاء

كانت طردا ملقولة فقهية ،وتؤكد املالحظة التالية للكفوي اجلذور الفقهية ملقولة اإلنشاء ،يقول الكفوي

يف كليات العلوم « : 314/5فعل اللسان هو لإلخبار ال لإلنشاء كام أن سائر اجلوارح لإلنشاء ال
لإلخبار ,لكن الرشع جعل فعل اللسان إنشاء رشعا فصار كسائر أفعال اجلوارح» أما كيفية حصول
67
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هذا التعميم فإن بقية البحث هي التي توضحه .عندما راجعنا سلسلة النحاة الحظنا أنه ال يوجد أثر
ملفهوم اإلنشاء عند أي نحوي سابق البن احلاجب ،إال أن ابن احلاجب ليس نحويا فحسب ،بل هو

أصويل أيضا .انظر :إطالالت عىل النظريات اللسانية والداللية .502/1

1010تركز البالغة األرسطية بحسب مصطلحات أوستني عىل عمل التأثري بالقول النموذجي
وهو اإلقناع ،و أما البالغة العربية فرتكز عىل النشاط املتضمن يف القول .انظر :إطالالت

عىل النظريات اللسانية والداللية .507/1

11. Moutawakil,A. Réflexions sur la théorie de la signification dans la
pensée linguistique arabe. Publications de la Faculté des Lettres. Rabat.

1212انظر عرضا نقديا وافيا له عند خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة
ص.34-33

1313نرشه حتت عنوان :تقديم عام لالجتاه الرباغاميت ضمن كتاب أهم املدارس اللسانية
1987م.

1414انظر :مفهوم االسرتسال يف بعض البحوث التونسية ،ضمن أعامل ندوة (االسرتسال يف
الظاهرة اللغوية) التي أقيمت يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 2002م.

1515انظر :كتاب الرشط واإلنشاء النحوي للكون ،ضمن العدد  58من سلسلة حوليات
اجلامعة التونسية.

1616هو املحل الوجودي واملحل اإلنشائي واملحل الواوي (نسبة لواو العطف).
1717انظر :منصور ميغري ،نظام القول يف العربية ص.86

1818قال الرشيف يف أطروحته الرشط واإلنشاء النحوي للكون « :520/1األصل عند نحاتنا
يف معاين الكالم أن يؤدى باحلرف»

1919جيد القارئ معلومات نرش هذه األعامل يف ثبت املصادر واملراجع.

 2020انظر :جاك موشلر – آن ريبول ،القاموس املوسوعي للتداولية ص.63

2121انظر :شكري املبخوت ،اتصال األعامل اللغوية وانفصاهلا ص.33

2222انظر :خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة ص.502

2323انظر :قال سريل يف كتابه :األعامل اللغوية :بحث يف فلسفة اللغة ،ترمجة أمري غنيم،

ص« :39يكمن رس تركيز هذه الدراسة عىل األعامل اللغوية ببساطة يف ما ييل :إن كل

تواصل لغوي يستدعي أعامال لغوية .وإن الوحدة يف التواصل اللساين ليست الرمز ،أو
الكلمة ،أو اجلملة ،وال حتى الشكل املنجز للرمز والكلمة واجلملة ،وإنام هي إنتاج الرمز
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

أو الكلمة أو اجلملة أو إصدارها عند إنجاز عمل لغوي .فأن تعترب الشكل املنجز رسالة

هو أن تعتربه منتَجا أو ُمصدَ را .وعىل نحو أدق ،فإن إنتاج شكل مجلة أو إصداره باالمتثال

إىل رشوط معينة هو عمل لغوي .وإن األعامل اللغوية (وسنفرس رضوبا منها الحقا) هي
الوحدات األساسية أو الدنيا للتواصل اللغوي»

2424انظر :جاك موشلر – آن ريبول ،القاموس املوسوعي للتداولية ص.68

2525انظر :حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب .863/2

2626انظر :جاك موشلر – آن ريبول ،القاموس املوسوعي للتداولية ص .74وسريل ،األعامل
اللغوية :بحث يف فلسفة اللغة ،ترمجة :أمرية غنيم ،ص.39

2727انظر :عز الدين املجدوب وعيل السعود ونارص احلريص ،االشتقاق الداليل يف نظرية
«معنى –نص» ص .64ونزيدها توضيحا فنقول :هي ثنائية منطقية تناظرها يف البحث
اللغوي العريب القديم ثنائية احلروف األصول والفروع يف األصوات والتمييز بني الرفع
وعالماته أو النصب وعالماته وكذلك اجلر أو اجلزم و عالماهتام .فهذه أربعة أصناف

أفرادها ما ذكرنا؛ وبناء عليه يكون املدلول اللغوي يف لسان ما صنفا متثل املعاين أفراده
.من ذلك أن نظام الضامئر يف العربية يتكون من مخسة أصناف بالنسبة إىل املخاطب(أنت،

أنت ،أنتام ،أنتم  ،أنتن) بينام يتكون يف االنجليزية من صنف واحد أو مدلول واحد هو

جمرد معان ومتغريات
( )YOUوال متثل ضامئر العربية عندما ترتجم إىل هذا اللسان إال ّ
ّ
يدل عليها السياق والقرائن األخرى ،أما مدلول ضمري غري العاقل  ITفهو صنف يف

االنجليزية خيتص بعالمة لغوية بينام هو معنى من معاين ضمري الغائب املؤنث يف العربية

عندما يدل عىل اجلمع .وتكمن أمه ّية رائز االستبدال يف فصل األصناف من األفراد يف

كافة املستويات اللغوية حسب نظام كل لسان ودون تشويه له.

2828انظر :شكري املبخوت ،اتصال األعامل اللغوية وانفصاهلا ص.44

2929انظر :الرشيف ،الرشط واإلنشاء النحوي للكون 67/1 ،وما بعدها.

3030أالن بولغار وإيغور ملتشوك ،التعلق يف الوصف اللغوي باإلنجليزية Dependency ،

 in Linguistic Descriptionص.169 ، 162

3131أالن بولغار وإيغور ملتشوك ،التعلق يف الوصف اللغوي باإلنجليزيةDependency ،

 ,in Linguistic Descriptionص.32

3232ومثلها أن خيتار املتكلم يف مقولة اجلمع بني املفرد واملثنى واجلمع وأن خيتار رضورة ضمن
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مقولة اجلنس بني التذكري والتأنيث.

3333حسب قيود يضبطها الوصف اللغوي مثل القيود عىل الضمة واأللف والواو يف حتقق
صنف الرفع.

3434أالن بولغار وإيغور ملتشوك ،التعلق يف الوصف اللغوي باإلنجليزيةDependency in ،

 ,Linguistic Descriptionص.39

35. Irène Tamba, Irene, ,1988 La Sémantique PUF, p 78

3636قال ابن الرساج يف األصول « 56/1واعلم :أنه ربام شذ اليشء عن بابه فينبغي أن تعلم أن

القياس إذا اطرد يف مجيع الباب مل يعن باحلرف الذي يشذ منه ،فال يطرد يف نظائره .وهذا

يستعمل يف كثري من العلوم ،ولو اعرتض بالشاذ عىل القياس املطرد لبطل أكثر الصناعات

والعلوم»

وقال الريض يف رشح الكافية « :214/4واإلنشاءات ،يف األغلب ،من معاين احلروف،
واحلروف ال يترصف فيها ،وأما الفعل ،نحو :بعت ،واجلملة االسمية نحو :أنت حر ،فمعنى

اإلنشاء عارض فيهام»

3737ورد ذلك حتت عبارات خمتلفة منها القول بتضمن االسم معنى احلرف وتضمن االسم

معنى الفعل ،أو القول بتطفل قسم عىل قسم ،من هذا قول الريض يف رشح الكافية

« :104/1فإن قلت :إذا شابه االسم غري املنرصف الفعل ،فقد شاهبه الفعل ،أيضا،
فلم كان إعطاء االسم حكم الفعل أوىل من العكس؟ فاجلواب أن االسم تطفل عىل

الفعل فيام هو من خواص الفعل  ...وإذا اتفق مشاهبة االسم للحرف باحتياجه إىل غريه
كاملوصوالت ،واملضمرات ،والغايات ،أو بتضمن معناه كأسامء الرشط واالستفهام
ونحو ذلك ،كام جييء يف باب املبنى ،بني االسم لتطفله عىل احلرف فيام خيصه ،وههنا

يكفي أدنى مشاهبة ألجل بناء االسم ،بخالف مشاهبته لألفعال ،وذلك لتمكن احلرف

ورسوخه يف البناء»

3838انظر :سيبويه ،الكتاب ، 163/3 ،وأفراح املرشد ،الواجب وغري الواجب ،ص -103

 ،112والشاهد قول اهلل تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾[احلرش]2:

3939قال الريض عن الرتكيب االسمي الدال عىل معنى الرشط من قبيل :الذي يأتيني فله
درمهان :إنه غري راسخ العرق يف الرشطية .انظر :رشح الكافية .270/1
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

4040قال سيبويه« :146/2مل تكن ليت واجبة ،وال لعل ،وال كأن» ويرصح النحويون بكون

ّ
(كأن) قال ابن يعيش« :كأن ،وليت ،ولعل ،ولكن،
الكالم قد خرج عن االبتداء بدخول
متنع من دخول الفاء يف اخلرب؛ ألهنا عوامل تغيرّ اللفظ واملعنى» وسبقه ابن الرساج إىل مثل
هذا يف :األصول  ،168/2ونقل اإلسرتاباذي يف :رشح الكافية  331/4عن الزجاج

قوله عن (كأن)« :هي للتشبيه إذا كان خربها جامدا ،نحو :كأن زيدا أسدا ،وللشك إذا
كان صفة مشتقة ،نحو :كأنك قائم؛ ألن اخلرب هو االسم ،واليشء ال يشبه بنفسه»

4141تتبعت الباحثة أفراح املرشد هذه األصناف ،فجعلت التعجب ،واملدح ،والذم مصنفة يف
املعاين الواجبة ،وأما املنصوبات بالفعل املرتوك إظهاره فاكتفى سيبويه بكشف معانيها

التي تندرج ضمنها ،نحو :األمر ،والتحذير واإلغراء ،والتحضيض ،والدعاء ،والتمني،
والرتجي  ...وهذه املعاين قد صنفها سيبويه يف ثنائيته؛ فاشرتاكها يف احلكم (نعني به

كوهنا منصوبات بفعل مرتوك إظهاره) ال يعني اشرتاكها يف املعنى .انظر :الواجب وغري
الواجب يف كتاب سيبويه ص.338

4242قال الريض يف رشح الكافية « :214/4اإلنشاءات يف األغلب من معاين احلروف،
حر،
واحلروف ال يترصف فيها ،وأما الفعل ،نحو :بعت ،واجلملة االسمية ،نحو :أنت ٌّ

فمعنى اإلنشاء عارض فيهام» وقال أيضا  238/4عن قوهلم :واهلل ما هي بنعم الولد:
«فهو إنشاء جزؤه اخلرب»

4343انظر :حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب .863/2

4444ما زال التمييز بني املعاين األولية وغري األولية حيتاج إىل بحث مستقل ،ونحن يف بحثنا
نتبنى آراء نقر باختالف القدماء واملحدثني حوهلا ،من هذا تصنيف معنى التعجب يف
املعاين األولية أو غري األولية.

4545نحيل هنا يف املصطلحني إىل اختالف النحويني يف ناصب احلال يف نحو :هذا زيد منطلقا،
إذ إن كثريا من النحويني جيعله معنى اإلشارة ،وبعضهم جيعله معنى التنبيه .انظر :نتائج
الفكر ص.179

4646قال سيبويه « :104/3اعلم أن القسم توكيدٌ لكالمك» وقال أيضا « :208/2أول

الكالم أبدا النداء» وقال املربد يف املقتضب « :298/3وإنام حق النداء أن تعطف به

املخاطب عليك ،ثم ختربه ،أو تأمره ،أو تسأله ،أو غري ذلك مما توقعه عليه»

4747انظر :خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة ص ،152وأفراح املرشد،
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الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه ص.256 ،143

4848يتنكّب هذا التصور طعون املحدثني يف التقسيم الثالثي للكلم ألهنا طعون تستند إىل نظرية
الرشوط الرضورية والكافية يف تصورها للحدود الصارمة بني املقوالت ،يف حني أن ما

نتصوره من حركية بني األصناف تؤيده تعبريات القدماء من قبيل قول الريض يف رشح
الكافية « :104/1وإذا اتفق مشاهبة االسم للحرف باحتياجه إىل غريه  ...أو بتضمن

معناه ُ ...بني االسم لتطفله عىل احلرف فيام خيصه» وقال أيضا « :44/4وإنام اشرتط

يف نصب الفعل أال يتوسط (إذن) بل يتصدر؛ ألن نصب الفعل لغرض التنصيص عىل
معنى الرشط يف (إذن) ،والرشط مرتبته الصدر ،فإذا توسطت كلمة الرشط ضعف معنى
الرشطية األصلية ،فمن ثمة تقول :واهلل إن أتيتني ألرضبنك ،فكيف بالرشطية العارضة؟

فكام ضعف معنى الرشط مل يراع ذلك بنصب الفعل بعده»

4949قال ابن الرساج يف األصول « :60/1فأما قولك :كيف أنت؟ وأين أنت؟ وما أشبههام
مما يستفهم به من األسامء ،فـ(أنت ،وزيد) مرتفعان باالبتداء ،و(كيف ،وأين) خربان،
فاملعنى يف :كيف أنت؟ عىل أي حال أنت .ويف :أين أنت؟ يف أي مكان أنت .ولكن

االستفهام الذي صار فيهام جعل هلام صدر الكالم» وقال ابن احلاجب يف رشح املفصل
 192/1عن أسامء االستفهام الواقعة أخبارا« :وإنام كانت مقدمة؛ ألنه قسم من أقسام

الكالم ،وكل باب من أبواب الكالم فالقياس أن يتقدم أوله ما يدل عليه ،كحرف الرشط
واالستفهام والنفي والتمني والرتجي والعرض والتنبيه والدعاء والنداء»

5050قال الريض يف رشح الكافية « :104/1إذا اتفق مشاهبة االسم للحرف باحتياجه إىل غريه

 ...أو بتضمن معناه ،كأسامء الرشط ،واالستفهام ،ونحو ذلك كام جييء يف باب املبني بني
االسم؛ لتطفله عىل احلرف فيام خيصه»

5151قال الريض يف رشح الكافية  270/1عن هذا النوع من الرتاكيب :إنه «غري راسخ العرق
يف الرشطية».

5252قال سيبويه يف الكتاب « :78/2املعنى أنك تريد أن تنبهه له منطلقا ،ال تريد أن تعرفه عبد

فمنطلق ٌ
حال قد صار فيها
اهلل؛ ألنك ظننت أنه جيهله ،فكأنك قلت :انظر إليه منطلقا،
ٌ

َ
وحال بني منطلق وهذا ،كام حال بني راكب والفعل حني قلت :جاء عبد اهلل راكبا،
عبد اهلل
صار لعبد اهلل وصار الراكب حاال .فكذلك هذا .وذاك بمنزلة هذا .إال أنك إذا قلت ذاك
فأنت تنبهه ليشء ُمرتاخ» وقال الريض يف رشح الكافية  262/4عن قوهلم :هذا يف الدار
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

أبوه« :والعامل فيه معنى اإلشارة  ...ولو رصحت بام هو معناه لقلت :أشري إليه يف الدار،

أي كائنا يف الدار ،فلفظ أشري ،يعمل النصب يف لفظ (يف الدار) لكونه حاال ،لقيامه مقام
احلال املحذوف» وقال السهييل ،نتائج الفكر ،ص« :179كان التنبيه يف أول الكالم أوىل

هبذا املوطن ،ألنه بمنزلة األمر الذي له صدر الكالم» .واخلالف بني النحويني يف العامل

يف احلال يف هذا الرتكيب؛ لذلك فإن فقدان االسم هنا القوة اإلحالية هي ما جعلته يقرتب
من الفعل فيعمل يف احلال؛ لذلك متى اكتسب االسم تعيينا يف املوضع نفسه مل جيز أن

نص عىل هذا ابن الرساج يف األصول 218/1
ينتصب احلال ،نحو :زيد أخوك قائامّ .

5353قال الريض يف رشح الكافية « :149/3واعلم أن بناء (كم اخلربية)  ...لتضمنها معنى
اإلنشاء الذي هو باحلروف غالبا ،كهمزة االستفهام ،وحرف التحضيض  ،وغري ذلك؛

تضمن احلرف»
فأشبهت ما ّ

5454ابن يعيش يف رشح املفصل « :114/1والنصب هو الوجه عىل الفعل املرتوك إظهاره»

5555قال الفاريس يف التعليقة « :196/1املصادر إذا كانت نكرة يف هذا الباب قامت مقام
األفعال ،نحو :سق ًيا ،وما أشبهها .وإنام قامت مقامها ملا كانت نكرة مثل األفعال» وقال

ابن جني يف اخلصائص « :104/1والضمري باإلمجاع أبعد يشء عن الفعل ،من حيث

كان الفعل موغال يف التنكري ،واالسم املضمر متناه يف التعريف» وقال ابن يعيش :11/7
«األفعال يف غاية اإلهبام والتنكري فال حيصل باإلضافة إليها تعريف وال ختصيص»

5656قال الريض يف رشح الكافية « :11/4وأكثر ما يستعمل يف اإلنشاء اإليقاعي من أمثلة
الفعل هو املايض ،نحو :بعت ،واشرتيت ،والفرق بني بعت اإلنشائي ،وأبيع املقصود به
احلال ،أن قولك :أبيع ،ال بد له من بيع خارج حاصل بغري هذا اللفظ تقصد هبذا اللفظ

مطابقته لذلك اخلارج  ...وأما بعت اإلنشائي فإنه ال خارج له تقصد مطابقته ،بل البيع
حيصل يف احلال هبذا اللفظ ،وهذا اللفظ موجد له»

5757قال الريض يف رشح الكافية « :104/1وإذا شابه الفعل احلرف بلزوم معنى اإلنشاء
الذي هو باألصالة للحرف أعطي حكم احلرف يف عدم الترصف ،كام يف :عسى ،وفعل

التعجب»  ،ويف :معاذ الدخ ّيل ،منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية ص:95

«إن القواعد املسيرِّ ة ملعاين الكالم يف العربية قادرة عىل تفسري ظاهرة اجلمود يف بعض
إن احلرف يف األصل له وظيفة إنشاء املعنى يف اجلملة؛ فمتى قام ٌ
األفعال ،حيث َّ
فعل من
األفعال هبذه الوظيفة َ
أخذ حكماً من أحكام احلرف ،وهو عدم الترصف بمقتىض املشاهبة
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بني أصل وفرع يف إنشاء املعنى يف اجلملة»

5858قال الريض يف رشح الكافية « :52/1قوله (مبني األصل)  ...اصطالح جمدد منه –يقصد
من املصنف -مراد به احلرف ،والفعل املايض ،واألمر» وقال أيضا« :83/3 :اعلم أنه إنام
بني أسامء األفعال ملشاهبتها مبني األصل ،وهو فعل املايض واألمر»

5959قال سيبويه « :368/2وإنام افرتقت حسبت وأخواهتا واألفعال األخر؛ ألن حسبت
وأخواهتا إنام أدخلوها عىل مبتدأ ومبني عليه لتجعل احلديث شكا أو علام  ...فلام صارت

حسبت وأخواهتا بتلك املنزلة جعلت بمنزلة إن وأخواهتا إذا قلت :إنني ولعلني ولكنني
وليتني»

6060للريض تعبري طريف حيدس فيه بعدم متكن هذه األفعال يف باب الفعلية إذ قال عن ليس يف
رشح الكافية « :201/4ولنقصان فعليتها جاز ترك نون الوقاية معها »...

6161قال الريض يف رشح الكافية « :104/1وإذا شابه الفعل احلرف بلزوم معنى اإلنشاء الذي

هو باألصالة للحرف أعطي حكم احلرف يف عدم الترصف كام يف عسى ،وفعل التعجب»

وقال أيضا « :239/4وإنام مل يترصف فيهام –يعني نعم وبئس -لكوهنام علمني يف املدح
والذم»

6262قال الريض يف رشح الكافية « :336/4وأما األفعال كأفعال القلوب واألفعال الناقصة
فإهنا وإن أثرت يف مضمون اجلملة فلم تلزم الصدر إجراء هلا جمرى األفعال»

6363رشح الكافية « :64/4والنفي :ما تأتينا فتكرمنا ،وهو :إما رصيح ،كام ذكرنا ،أو مؤول
نحو :قلام تلقاين فتكرمني ،وكذا :قل رجل ،أو :أقل رجل؛ ألن هذه الكلامت تستعمل

بمعنى النفي الرصف ،وتستعمل يف اللفظ استعامله أيضا»

6464قال سيبويه « :25/3ربام وقلام وأشباههام ،جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها

(رب يقول) وال إىل ّ
(قل يقول) فأحلقومها
ليذكر بعدها الفعل ألهنم مل يكن هلم سبيل إىل ّ

(ما) وأخلصوها للفعل» وقال ابن يعيش « :43/8ق َّلماَ َّملا ُك ّفت بـ «ما» ،ودخلت عىل
َ
الفعل يف «ق َّلام ُ
الفاعل
احلرف ،فلم يقتض
ضار َع
َ
يفعل» ،و ُأجري نف ًيا ،وغلب ذلك فيهَ ،
احلرف .ولذلك ال يقع إلاَّ
صدرا ,وال يكون مبن ًّيا عىل يشء».
كام ال يقتضيه
ُ
ً

6565قال سيبويه « :22/3إنام رست حتى أدخ َلها إذا كنت حم ّق ًرا لسريك الذي أدى إىل الدخول

رست حتى أدخ ُلها» وقال الريض « :58/4وأما نحو :إنام رست حتى أدخلها،
ويقبح إنام
ُ

فلفظ (إنام) يستعمل ملعنيني :إما حلرص اليشء كقولك :إنام رست ،وإنام قعدت ،إذا
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

حرصت سريه ،فيجوز الرفع عىل قبح ،ألن احلرص كالنفي ،وإما لالقتصار عىل اليشء

كقولك ملن ادعى الشجاعة والكرم والعلم :إنام أنت شجاع ،أي فيك هذه اخلصلة فقط،

فيجوز الرفع ،إذن ،بال قبح».

6666قال أبو حيان يف ارتشاف الرضب « :831/2الكالم يف اللغة .وأما يف االصطالح فالذي
نختاره أنه قول دال عىل نسبة إسنادية مقصودة لذاهتا»

6767قال أبو حيان يف املصدر السابق(« :إسنادية) احرتاز من النسبة التقييدية كنسبة اإلضافة،
ُ
ُ
اخلياط ،عىل أنه نعت ،ونسبة العامل ،نحو:
الرجل
نحو :غالم زيد ،ونسبة النعت ،نحو:
الضارب زيدً ا ،واإلسناد نسبة يشء إىل يشء عىل سبيل االستقالل».
ُ

6868قال أبو حيان يف املصدر السابق « :832/2واملؤتلف كالما فعل وفاعل ،وفعل ومفعول مل
يسم فاعله ،واسامن مبتدأ وخرب ،واسامن ليس إيامها نحو :نزال ،وهيهات العراق ،واسامن

مع حرف نحو :أقائم الزيدان  ...وما هو يف تقدير االسم نحو :أما أنك ذاهب  ...ومن

اسمني وفعل عىل مذهب مجاعة نحو :كان زيد قائام»

6969رشح الكافية .33/1
7070رشح الكافية .33/1

7171نلحظ هذا التأويل ملا خالف األصل يف حتليلهم ألسلوب النداء إذ قال الريض يف رشح
الكافية « :346/1وانتصاب املنادى عند سيبويه عىل أنه مفعول به وناصبه الفعل املقدر
وأصله عنده :يا أدعو زيدا ،فحذف الفعل حذفا الزما لكثرة االستعامل ،ولداللة حرف
النداء عليه وإفادته فائدته ،وأجاز املربد نصب املنادى عىل حرف النداء لسده مسد الفعل

 ...وعىل املذهبني فـ(يا زيد) مجلة»

7272قال ابن هشام يف مغني اللبيب « :39/2مرادنا بصدر اجلملة املسند واملسند إليه ،فال
عربة بام تقدم عليهام من احلروف ،فاجلملة من نحو :أقائم الزيدان ،وأزيد أخوك ،ولعل
أباك منطلق ،وما زيدٌ قائماً  ،اسمية ،ومن نحو :أقام زيد ،وإن قام زيد ،وقد قام زيد ،وهال
قمت ،فعلية .واملعترب أيضا ما هو صدر يف األصل»

7373قال السريايف يف رشح الكتاب « :64/2املبتدأ معرى من العوامل اللفظية ،وتعرى االسم
من غريه يف التقدير قبل أن يقرتن به غريه؛ ألن الكالم يوضع كل كلمة منه تدل عىل

معنى ما ،ثم تركّب فيقرتن بعضها ببعض ،فيقع هبا الفوائد املستفادة باقرتاهنا ،وإن كانت
كل واحدة منها دلت عىل معنى بعينه ،ثم يدخل الناصب عىل املبتدأ إما تأكيدا ،وإما
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لتغيري معنى ،فالتأكيد :إن زيدا قائم ،واملعنى :زيد قائم ،وتغري املعنى :ليت زيدا منطلق،
واألصل :زيد منطلق»

7474قال الريض يف رشح الكافية « :325/4معنى التأكيد تقوية الثابت»

7575قال ابن يعيش يف رشح املفصل « :59/8ال فرق بني قولك :إن زيدا قائم ،وبني قولك:
زيد قائم إال معنى التوكيد»

7676قال الريض يف رشح الكافية « :353/4وإنام كانت لكن مثل إن ألن معنى االبتداء بعدها
مل يزل؛ ألن االستدراك يف احلقيقة معنى راجع إىل ما قبله ال إىل ما بعده ،إذ هو حفظ
الكالم السابق نفيا كان أو إثباتا عن أن يدخل فيه االسم املنتصب بلكن ،فقولك :ما قام
زيد لكن عمرا قائم ،حفظت فيه عدم القيام عام توهم من دخول عمرو فيه ،وكذا يف قام

زيد لكن عمرا مل يقم»

7777قال الريض يف رشح الكافية « :465/2والقصد هبذا اإلهبام ثم التفسري تعظيم األمر،
وتفخيم الشأن؛ فعىل هذا البد أن يكون مضمون اجلملة املفرسة شيئا عظيام يعتنى به ،فال
يقال مثال :هو الذباب يطري»

االسم بعد حرف نفي ،وكان
«النفي إذا وقع
7878قال ابن يعيش يف رشح املفصل :411/1
ُ
ُ
ِ
بعده ٌ
النصب ،نحو:
فاالختيار فيه
واقع عىل ضمريه ،أو عىل ما هو متّص ٌل بضمريه،
ُ
فعل ٌ
ُ

عمرا مررت به» .وإنّام صار
«ما زيدً ا لقيتُه ،وال زيدً ا قتلتُه» ،و«ما زيدً ا لقيت أباه ،وال ً
وحروف اجلزاء ،وحروفِ
ِ
خمتارا لشبه حروف النفي بحروف االستفهام،
النصب هنا
ُ
ً
األمر والنهي» وقال الريض يف رشح الكافية « :94/2أصل النفي دخوله عىل الفعل»

7979قال الريض يف رشح الكافية  291/1عن تابع اسم (ال) إذا كان مضافا« :وجوزوا رفعه
محال عىل املحل ،وذلك ألن (ال) هذه مشبهة بـ(إن) ،فكام جيوز يف توابع اسم (إن) وإن

كان معربا احلمل عىل املحل ،فكذا يف توابع اسم (ال) معربا كان ،أو مبنيا»

8080رشح الكافية .270/1

8181قال الريض يف رشح الكافية « :357/4اعلم أن هذه الالم :الم االبتداء املذكورة يف
جواب القسم ،وكان حقها أن تدخل يف أول الكالم ،ولكن ملا كان معناها هو معنى ّ
(إن)

سواء ،أعني التوكيد والتحقيق ،وكالمها حرف ابتداء كرهوا اجتامعهام ،فأخروا الالم
وصدّ روا ّ
إن»

8282قال الريض يف رشح الكافية « :357/4وال تدخل هذه الالم يف حروف النفي ،كام مر يف
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

جواب القسم ،وال يف حرف الرشط ،فال تقول :ان زيدا لئن رضبته يرضبك ،وال عىل اسم

فيه معنى الرشط ،ألن الالم والرشط مرتبة كليهام الصدر ،فتنافرا»

8383قال سيبويه « :71/3هذا باب ما تكون فيه األسامء التي جيازى هبا بمنزلة (الذي) ،وذلك
قولك :إن من يأتيني آتيه  ...وإنام أذهبت اجلزاء من هاهنا؛ ألنك أعملت (كان ،وإن) ومل
يسغ لك أن تدع (كان) وأشباهه معلقة ال تعملها يف يشء ،فلام أعملتهن ذهب اجلزاء ومل

إنّ ،
إن ْ
يكن من مواضعه ،أال ترى أنك لو جئت بـ(إن ،ومتى) تريدّ :
وإن متى ،كان حماال»

8484قال الريض يف رشح الكافية « :271/1وأما كلامت الرشط اجلازمة الثابتة األقدام يف
الرشطية ،فال يدخلها يشء من نواسخ االبتداء إال يف الرضورة ،فيضمر مع ذلك بعدها،
ضمري الشأن ،حتى ال خترج كلامت الرشط يف التقدير عن التصدر يف مجلها ،وذلك نحو

قوله:إن من يدخل الكنيسة يوما * يلق فيها جاذرا وظباء»

8585انظر :الريض ،رشح الكافية .202/2

8686قال سيبويه « :144/2إذ مل تكن ليت واجبة ،وال لعل ،وال كأن»

إن يف ّ
8787قال الريض يف رشح الكافية « :331/4ومشاهبتها معنى ملطلق الفعل من حيث ّ
(إن،

وأن) معنى حققت وأكّدت ،ويف ّ
ّ
(كأن) معنى ش ّبهت  ...ويف (لك ّن) معنى استدركت ...

ترجيت ّ ...
إن (ليت) متضمنة معنى الفعل»
ويف (ليت) معنى متنيت ،ويف (لعل) معنى ّ

«واعلم أن قوهلم:
8888قال ابن يعيش يف رشح املفصل :96/1
َظرا
ٌ
ْ
«أقائم الزيدان» إنّام أفاد ن ً

ٌ
إىل املعنى ،إذ املعنى :أيقوم الزيدان؟ فت ََّم الكال ُم ،ألنّه ٌ
اسم من
وفاعل ،و
فعل
«قائم» هنا ٌ
ٌ
وفعل من ِ
ِ
ٌ
إصالح
جهة املعنى ،فلماّ كان الكالم تا ًّما من جهة املعنى ،أرادوا
جهة اللفظ
َ
ُ
حيث إن
مرتفع به ،وقد سد مسدَّ اخلرب من
«أقائم» مبتد ٌأ و«الزيدان»
اللفظ ،فقالوا:
ٌ
ٌ
حمذوف عىل احلقيقة»
رب
ٌ
الكالم ت ََّم به ،ومل يكن َث َّم خ ٌ

8989ابن يعيش ،رشح املفصل .114/1

9090جيعل النحويون وقوع اخلرب مجلة فعلية خمالفا لألصل ،إذ يكون يف األصل مفردا ،قال

اجلرجاين يف املقتصد  229/1عن تركيب اخلرب الواقع مجلة فعلية« :اعلم أن األصل
قولك :رضبت عبداهلل ،ثم يؤخر الفعل عن املفعول فيقال :عبدَ اهلل رضبت ،ثم يعدّ ى

الفعل إىل ضمري االسم ويرفع هو باالبتداء ،فيقال :عبدُ اهلل رضبته ،ألجل أن الفعل إذا

تعدى إىل ضمريه مل يتعدّ إليه ،إذ ال يعمل مرتني .وإذا كان كذلك وجب رفعه باالبتداء
وجعل اجلملة التي هي رضبته يف موضع خربه»
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9191قال سيبويه « :138/1قد يكون ىف األمر والنهى أن ُي ْبنَى الفعل عىل االسم ،وذلك
ُعر َفه
قولك :عبدُ اهلل ارض ْبه ،ابتد ْأ َت عبدَ اهلل فرفعته باالبتداء ،ون َّب َ
هت املخا َط َ
ب له لت َّ

َ
الفعل عليه كام فعلت ذلك ىف اخلرب» واخلرب عند السريايف  -يف رشح
بنيت
باسمه ،ثم َ

الكتاب  - 157/1ليس بخرب يف احلقيقة ،إذ قال« :فإن قال قائل :إذا قلتم :زيدٌ ُق ْم إليه،

وجعلتم زيدا مبتدأ ،فقد وجب أن يكون (قم إليه) خربه؛ ألن املبتدأ البد له من خرب،
صح
صح فيه الصدق والكذب ،وفعل األمر ال يكون صدقا وال كذبا ،فكيف ّ
واخلرب ما ّ

أن يكون خربا؟ فاجلواب يف ذلك أن قولك :زيد قم إليه ،ليس بخرب يف احلقيقة عن زيد،
ٍ
ومغن عنه ،وليس بخرب حقيقي»
وإنام هو واقع موقع خربه،

9292قال اجلرجاين يف املقتصد « :316/1والصلة باملبتدأ واخلرب كقولك :الذي أخوه منطلق،

وبالظرف كقولك :الذي يف الدار ،وبالرشط واجلزاء كقولك :الذي إن تكرمه يكرمك ...

وال يوصل بغري هذه اجلمل التي تقدم أهنا تكون أخبارا ،فال يدخل يف الصلة االستفهام
واألمر والنهي والتعجب وما أشبه ذلك مما ليس بخرب حمض  ...ألجل أن الصلة يؤتى هبا

لإليضاح والتبيني ،وليس يف االستفهام واألمر والنهي إيضاح  ...والفصل بني املوصول
واملبتدأ أنك إذا قلت :زيد ارضبه ،احتمل أن يكون خرب املبتدأ ما ليس يدخله الصدق

والكذب ألجل أن املعنى عىل النصب فقولك :زيد ارضبه ،بمنزلة :ارضب زيدا  ...ولو

قلت :جاءين الذي ارضبه ،مل يمكنك أن تنصب الذي بـ(ارضبه) ألن الذي البد له من

صلة ،فإذا نصبته بـ(ارضب) مل تكن له صلة»

9393قال ابن يعيش يف رشح املفصل « :53/3ورشطنا يف اجلملة التي تقع صفة أن تكون حمتملة

للصدق والكذب ،حترزا من األمر والنهي واالستفهام نحو :قم واقعد وال تقم وال تقعد

وهل يقوم زيد؟ فإن هذه اجلمل ال تقع صفات للنكرات كام ال تقع أخبارا وال صالت

ألن الغرض من الصفة اإليضاح والبيان بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفها املخاطب له

ليست ملشاركه يف اسمه ،واألمر والنهي واالستفهام ليست بأحوال ثابتة للمذكور خيتص
هبا ،إنام هو طلب واستعالم ال اختصاص له بشخص دون شخص»

 9494قال سيبويه  314/2عن ظن ونحوه من األفعال« :ولكنه فعل بمنزلة (ليس) جييء

ملعنى ،وإنام يدل عىل ما يف علمك» وقال أيضا « :368/2وإنام افرتقت (حسبت) وأخواهتا
واألفعال األخر ألن (حسبت) وأخواهتا إنام أدخلوها عىل مبتدأ ومبني عليه لتجعل
احلديث شكا أو علام ،واألفعال األخر إنام هي بمنزلة اسم مبتدأ واألسامء مبنية عليها»
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

9595قال الريض يف رشح الكافية « :470/1وال شك أن التحضيض والعرض واالستفهام
والنفي والرشط والنهي والتمني معان تليق بالفعل»

9696قال سيبويه « :12/1وأما بناء ما مل يقع فإنه قولك آمرا :اذهب ،واقتل ،وارضب»
9797سيبويه ،الكتاب .29/1

9898انظر :خالد ميالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة ص.132

9999قال سيبويه « :93/3فأما ما انجزم باألمر فقولك :ائتني آتك ،وأما ما انجزم بالنهي

فقولك :ال تفعل يك ْن خريا لك  ..وإنام انجزم هذا اجلواب كام انجزم جواب (إن تأتني)

بـ(إن تأتني) ألهنم جعلوه معلقا باألول غري مستغن عنه إذا أرادوا اجلزاء ،كام أن (إن

تأتني) غري مستغنية عن (آتك) .وزعم اخلليل أن هذه األوائل كلها فيها معنى (إن)
فلذلك انجزم اجلواب»

 10100قال سيبويه عن األمر والنهي « :137/1ال يقعان إال بالفعل مظهرا أو مضمرا ،ومها أقوى

يف هذا من االستفهام؛ ألن حروف االستفهام قد يستفهم هبا وليس بعدها إال األسامء ،نحو قولك:
أزيد أخوك؟ ومتى زيد منطلق؟ وهل عمرو ظريف؟»

101. Tesnière , Lucien, 2015 Elements of Structural Syntax, , Translated
by Timothy Osborne and Sylvain Kahane, , John Benjamins Publishing
Company.
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قائمة المصادر والمراجع .
ثبت المصادر والمراجع
• المصادر والمراجع العربية:

.1ابن احلاجب ،اإليضاح يف رشح املفصل ،حتقيق :موسى العلييل ،مطبعة العاين،
بغداد 1982 ،م .
 .2ابن الرساج ،األصول يف النحو ،حتقيق :عبد احلسني الفتيل ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط :الثالثة 1408 ،هـ  1988 ،م .
 .3ابن يعيش ،رشح املفصل ،عامل الكتب ،بريوت.
 .4اإلسرتاباذي ،ريض الدين ،رشح الكافية ،حتقيق :يوسف حسن عمر ،جامعة
قاريونس 1398 ،هـ  1978 ،م .
 .5األندليس ،أبو حيان ،ارتشاف الرضب من لسان العرب ،حتقيق :رجب
عثامن ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط :األوىل1418 ،هـ1998 ،م.
 .6األنصاري ،ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :حممد حميي
الدين عبد احلميد ،دار الطالئع ،القاهرة.
 .7أهم املدارس اللسانية :تأليف مجاعي ،املعهد القومي لعلوم الرتبية ،وزارة
الرتبية القومية ،تونس1986 ،م.
 .8بن محودة ،رفيق ،كتاب «الرشط واإلنشاء النحوي للكون» ،ضمن حوليات
اجلامعة التونسية ،عدد 2013 ،58م.
 .9بن عمر ،لطفي ،مصطلح الواجب وغري الواجب بني سيبويه وابن يعيش،
رسالة ماجستري ،إرشاف عز الدين املجدوب ،نوقشت سنة 2007م ،جامعة سوسة.
 .10اجلرجاين ،عبد القاهر ،املقتصد يف رشح اإليضاح ،حتقيق :كاظم املرجان،
وزارة الثقافة واإلعالم ،اجلمهورية العراقية 1982 ،م .
 .11حسان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط:
السادسة 1430 ،هـ  2009 ،م .
 .12الدخ ّيل ،معاذ ،منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية .مقاربة
تداولية ،رسالة ماجستري يف جامعة القصيم بإرشاف عز الدين جمدوب نوقشت سنة
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العدد 3

إعادة تبويب أبواب النحو على ضوء معاني الكالم

1434هـ ،نرشها نادي القصيم األديب ،ودار حممد عيل احلامي ،ط :األوىل2014 ،م.
 .13السهييل ،عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد ،نتائج الفكر يف النحو ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط :األوىل1412 ،هـ.
 .14سيبويه ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط:
األوىل.
 .15السريايف ،أبو سعيد ،رشح كتاب سيبويه ،حتقيق :رمضان عبد التواب ،و
حممود فهمي حجازي ،و حممد هاشم عبد الدايم ،وغريهم ،دار الكتب والوثائق
القومية ،القاهرة ،ط :الثانية 1429 ،هـ  2008 ،م.
 .16الشاوش ،حممد ،أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،جامعة
منوبة ،ط :األوىل 1421 ،هـ 2001 ،م.
 .17الرشيف ،حممد صالح الدين ،الرشط واإلنشاء النحوي للكون – بحث
يف األسس البسيطة املولدة لألبنية والدالالت ،منشورات جامعة منوبة ،تونس،
2002م.
 .18عاشور ،املنصف ،ظاهرة االسم يف التفكري النحوي ،منشورات كلية
اآلداب ،منوبة 2004 ،م.
 .19الفاريس ،أبو عيل ،التعليقة عىل كتاب سيبويه ،حتقيق :عوض بن محد
القوزي ،مطبعة األمانة ،القاهرة ،ط :األوىل 1410 ،هـ 1990 ،م.
 .20الكفوي ،أبو البقاء ،الكليات .معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،
حتقيق :عدنان درويش وحممد املرصي ،مؤسسة الرسالة.
 .21املبخوت ،شكري ،اتصال األعامل اللغوية وانفصاهلا ،ضمن كتاب ندوة
االسرتسال يف الظاهرة اللغوية بقسم العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بسوسة ،أرشف عىل مجع النصوص ونرشها :اهلادي اجلطالوي ،وصالح املاجري،
و عز الدين املجدوب ،ط :األوىل 2004 ،م.
 .22املبخوت ،شكري ،إنشاء النفي ورشوطه النحوية والداللية ،مركز النرش
اجلامعي ،جامعة منوبة2006 ،م.
 .23املربد ،املقتضب ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب.
 .24جمدوب ،عز الدين – عيل السعود ونارص احلريص :االشتقاق الداليل يف
81
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 02:14:58

.indd 81ﻡﺍﻝﻙﻝﺍ ﻱﻥﺍﻉﻡ ءﻭﺽ ﻯﻝﻉ ﻭﺡﻥﻝﺍ ﺏﺍﻭﺏﺃ ﺏﻱﻭﺏﺕ ﺓﺩﺍﻉﺇ

نظرية «معنى – نص» مدخل إىل حوسبة اللغة العربية ،ضمن حوليات اجلامعة
التونسية ،عدد 2013 ،58م.
 .25جمدوب ،عز الدين باالشرتاك ،إطالالت عىل النظريات اللسانية والداللية
يف النصف الثاين من القرن العرشين :خمتارات معربة ،ترمجة :جمموعة من األساتذة
والباحثني ،املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون ،قرطاج ،ط :األوىل 2012 ،م
 .26جمدوب ،عز الدين ،مفهوم االسرتسال يف بعض البحوث التونسية ،ضمن
كتاب ندوة االسرتسال يف الظاهرة اللغوية بقسم العربية بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بسوسة ،أرشف عىل مجع النصوص ونرشها :اهلادي اجلطالوي ،وصالح
املاجري ،و عز الدين املجدوب ،ط :األوىل 2004 ،م .
 .27املرشد ،أفراح ،الواجب وغري الواجب يف كتاب سيبويه ،رسالة ماجستري يف
جامعة القصيم بإرشاف عز الدين املجدوب نوقشت سنة 1435هـ ،نرشها كريس
الدكتور عبدالعزيز املانع لدراسات اللغة العربية ،ط :األوىل1436 ،هـ.
 .28موشالر ،جاك وآن ريبول :القاموس املوسوعي للتداولية ،ترمجة :عدد من
الباحثني بإرشاف عزالدين جمدوب ،املركز الوطني للرتمجة ،تونس 2010 ،م .
 .29ميغري ،منصور ،نظام القول يف العربية .اخلصائص الرتكيبية والداللية
والتداولية ،رسالة دكتوراه يف جامعة منوبة بإرشاف عز الدين جمدوب نوقشت
سنة 2007م ،نرشها مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية،
الرياض ،ط :األوىل1436 ،هـ.
 .30ميالد ،خالد ،اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة –دراسة نحوية
تداولية ،-جامعة منوبة ،املؤسسة العربية للتوزيع ،تونس ،ط :األوىل2001 ،م.
• المصادر والمراجع األجنبية:
• Larcher, Pierre, 1980, Information et performance en science
arabo-islamique du langage, these de doctorat de 3 cycle,
Université de ParisIII inédit.
• Larcher, Pierre. 2013, Arabic Linguistic Tradition III: Pragmatics,
p.p. 185-213, in OWENS, Jonathan., The Oxford Handbook of
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المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية:
قراءة وصفية تحليلية في آليات التصنيف.
A Lexicographic Assessment of Arabic Dictionaries of Linguistics
الدكتور :حاج هني محمد

ملخص البحث:

تسعى هذه الدراسة إىل التعريف بجهود العرب املحدثني يف جمال صناعة املعاجم
اللسان ّية ،وذلك برصد أهم املصنّفات التي تم إنجازها يف هذا احلقل اللغوي اجلديد،
متخصص ًا -بمختلف نامذجها ،وأهم جماالهتا املعرفية،
وتعريف القارئ  -مبتدئ ًا أم
ّ
مع حتديد أغراضها العلمية والتعليمية والتداولية والثقافية .بعد هذا ،اجتهت
املتخصصة ألسس الصناعة
الدراسة إىل الكشف عن مدى استجابة هذه القواميس
ّ
املعتمدة يف بنائها ،وذلك بدراسة أنامط ترتيبها،
املعجمية احلديثة ،ورصد اآلليات
َ
تضمنتها ،وكشف أشكال اإلحالة فيها ،وأخري ًا وصف
وحتديد أنواع التعاريف التي ّ
املنجز ،وكشف جوانب القصور فيه،
مالحقها .وكان اهلدف من كل هذا هو تثمني َ
بغية االرتقاء باملعاجم اللسانية العربية ،حتى تلبي حاجات الدارسني من جهة،
وتواكب التطورات املتسارعة هلذا املجال احليوي من جهة ثانية ،وتقدم املصطلح
اللساين لطالبه بأيرس طريقة من جهة ثالثة ،حتى يسهل استيعابه واالستفادة منه
الحق ًا.
ولكي تؤدي املعاجم اللسانية العربية وظائفها عىل أكمل وجه البد من االهتامم
هبذه املصنفات شكالً ،ومضمون ًا ،ومنهج ًا ،حتى تستجيب ألسس الصناعة املعجمية
احلديثة .والبد لتحقيق هذه الغاية من معرفة األسس التي تبناها مؤلفو تلك املعاجم
أي حدّ استجابت معامجهم ملبادئ الصناعة املعجمية
لصناعة هذه املؤ ّلفات ،وإىل ّ
احلديثة.

(جامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف)
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

ABSTRACT:
The present study is an attempt to assess the efforts of
contemporary Arabs in the compilation of linguistic dictionaries.
Their work is assessed on the basis of the principles of modern
lexicography, namely those governing the ordering of linguistic
terms, their definition, and their methods of reference and
indexing.
In order to perform their function and provide students with
easy-to-access linguistic terminology, Arabic dictionaries of
linguistics must conform in their form, content, and methodology
the principles and standards required by modern lexicography.

مقدمة:

تُعد املصطلحات مفاتيح العلوم؛ فال يمكن تصور قيام علم دوهنا ،ألهنا هي التي
حتدد درجة نضج العلوم واملعارف بمقدار توفقها يف بناء أنساق املفاهيم التي حييل
عليها جمال معريف معني .وباعتبارها حقال لغويا جديدا ،تسعى اللسانيات جاهدة
لبناء معجمها اخلاص الذي حيدد استقالليتها ويضبط جماهلا ضمن شبكة العلوم
اإلنسانية املستحدثة .وقد حاول اللسانيون العرب نقل هذا العلم إىل العربية ،سعيا
منهم إىل مواكبة البحث اللغوي احلديث ،وتط ّلب األمر رصد املصطلحات التي
تؤسس هلذا العلم ،فكانت احلاجة ماسة لوضع معاجم خاصة يعتمدها الدارس
ّ
الكتساب أبجديات هذا احلقل املعريف اجلديد.
ويسعى هذا البحث إىل تتبع مسار التأليف املعجمي يف حقل اللسانيات ،وذلك
بالتعريف بجهود العرب املحدثني يف جمال صناعة املعاجم اللسان ّية ،ورصد ما تم
إنجازه يف هذا املجال املعريف ،والكشف عن مدى استجابة هذه املصنّفات ألسس
الصناعة املعجمية احلديثة ،وآليات تصميمها ،انطالقا من دراسة أنامط الرتتيب،
وحتديد أنواع التعاريف ،وكشف أشكال اإلحالة فيها ،ووصف مالحقها.
واهلدف من كل هذا هو تثمني املنجز ،وكشف جوانب القصور ،بغية االرتقاء
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باملعاجم اللسانية العربية لتنجح يف حتقيق معادلة ثالثية األبعاد :تلبية حاجيات
الدارسني من جهة أوىل ،ومواكبة التطورات املتسارعة هلذا املجال احليوي من جهة
ثانية ،وتقديم املصطلح اللساين للمتلقي بأيرس السبل من جهة ثالثة ،ليسهل استيعابه
واالستفادة منه.
 -1المعجم اللساني العربي:
أ -تعريفه:

متخصص -أحادي اللغة أو متعدّ دها -يضم أكرب رصيد من
هو معجم
ّ
املصطلحات اللسانية املقرونة بالتعريف والرشح ،واملرتّبة ترتيب ًا ألفبائ ّي ًا أو موضوعي ًا،
قد يلجأ املعجمي فيه -أحيان ًا  -إىل االستعانة بجملة من الرموز واألشكال لتوضيح
املفاهيم املتنَاولة يف املتن من جهة ،وتسهيل االستعامل من جهة أخرى.
وهيدف هذا النوع من املعاجم إىل حشد املصطلحات اللسانية -عىل اختالف
مدارسها وتنوع أصوهلا -يف مؤ َّلف واحد ييرس االطالع عىل مفاهيم هذا العلم،
ويسمح بالتعريف بام جدّ من جديد يف هذا احلقل املعريف؛ فقد «أضحت اللسانيات
قطب الرحى يف التفكري اإلنساين احلديث من حيث بلورة املناهج واملامرسات،
وأصبحت بذلك مفتاح ًا لكل حداثة»(.)1
وهلذا يسعى الدارسون إىل التحكم يف مفاتيح هذا العلم من خالل اإلملام
بمصطلحاته ،سواء يف اجلانب النظري وما يرتبط به من علوم ،عىل غرار «علم
األصوات وعلم الفونيامت وعلم اللغة التارخيي وعلم الداللة وعلم الرصف وعلم
النحو»( ،)2أو يف املامرسة التطبيقية وما يتفرع عنها من ختصصات ،مثل «التقابل
اللغوي وحتليل األخطاء وتعليم اللغات واملختربات اللغوية واالختبارات اللغوية
وعلم اللغة النفيس وعلم اللغة االجتامعي وعلم اللغة اآليل وصناعة املعاجم»(.)3

ب -تاريخه:

يعود االهتامم ببناء معاجم لسانية يف العامل العريب إىل أربعة عقود خلت؛ إذ مل
تظهر املعاجم العربية مكتملة يف ميدان اللسانيات إالّ يف أواخر السبعينيات من القرن
املايض ،وبالتحديد سنة ، 1977تاريخ صدور أول حماولة استقرائية للمصطلحات
املتداولة لدى بعض اللسانيني العرب ،والتي قام هبا حممد رشاد احلمزاوي ،يف مصنَّفه
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

«املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية»( .)4وبعد ذلك توالت املحاوالت
املعجمية للغويني العرب يف هذا املسعى ،سواء لدى األفراد ،أو اجلامعات ،بل حتى
لدى اهليئات املختصة التي كان هلا إسهام بالغ يف هذا املجال(.)5
وعليه يمكن القول ّ
إن ما نُرش قبل هذا التاريخ ال يعدو أن يكون عبارة عن
ملحقات اصطالحية لبعض الكتب املرتمجة أو املؤ َّلفة ،هذا إذا استثنينا ما وضعه
جممع اللغة العربية بالقاهرة من مصطلحات لسانية ،وبخاصة يف جمال الصوتيات.
وقد ظهرت يف فرتة الحقة العديد من الدراسات والبحوث النقدية التي تناولت
بالدراسة والتحليل متون هذه املعاجم اللسانية( ،)6بغية تثمني إنجازات املعجميني
اللسانيني العرب ،وكشف جوانب القصور لدهيم ،واالرتقاء هبذه املصنّفات.
ج -نماذجه:

لقد صنف اللغويون العرب املحدثون عددا ال بأس به من املعاجم اللسانية،
يمكن توزيعها حسب عدد اللغات التي تضمنتها إىل ثالث فئات ،هي:

 -1المعاجم اللسانية أحادية اللغة :وهي:
أ -معجم علم األصوات:

وضعه حممد عيل اخلويل ،صدر عن مكتبة لبنان ،بريوت ،سنة 1982م ،يقع يف
 193صفحة ،ويضم  864مدخالً ،يورد فيه املصطلح الصويت ثم يعرفه(.)7

ب -معجم الصوتيات:

من تأليف رشيد عبد الرمحن العبيدي ،طبعه مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية بالعراق ،سنة 2007م ،يشتمل املعجم عىل  293مدخالً ،موزعة عىل
 251صفحة ،يورد واضعه املصطلح الصويت ثم يعرفه تعريف ًا مطوالً ،مع اإلحالة
إىل املصدر يف اهلامش(.)8
وال يفوتنا هنا أن ننبه إىل ّ
أن الثقافة العربية التزال تفتقد للمعجم اللساين األحادي
اللغة ،ولكن إدراج املعجمني السابقني ضمن هذه الفئة جاء عىل سبيل التجوز ،عىل
اعتبار ّ
أن هذين املصنّفني خيصان حقل الصوتيات ،وهذا األخري تشكل مصطلحاته
النصيب األوفر من الرصيد املصطلحي للعديد من املعاجم اللسانية حمل الدراسة(،)9
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مثلام هي احلال مع معجم «املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية» ملحمد
املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعته األوىل(.)11
رشاد احلمزاوي( ،)10واملعجم ّ
 -2المعاجم اللسانية ثنائية اللغة :ومن ذلك:
أ -معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب:

وهو معجم ثنائي اللغة اشرتك يف تأليفه جمدي وهبة وكامل املهندس ،صدرت
الطبعة األوىل منه سنة  ،1978وأعيد طبعه ثانية سنة 1984م ،تتوزع مادته عىل
ال عربي ًا ،و 2128مقاب ً
 454صفحة ،حتوي  2128مدخ ً
ال إنجليزي ًا ،يورد املصطلح
العريب ومقابله اإلنجليزي مع تعريفه( )12باللغة العربية (.)13

ب -معجم المصطلحات اللغوية والصوتية (إنجليزي -عربي):

محاش ،سنة  ،1982صدر عن منشورات معهد تطوير
صنفه خليل إبراهيم ّ
()14
تدريس اللغة اإلنجليزية ،بغداد ،العراق ،يقع يف حدود  260صفحة .

ج -معجم علم اللغة النظري (إنجليزي/عربي) مع مسرد إنجليزي -عربي:

ألفه حممد عيل اخلويل سنة 1982م ،يقع يف نحو  401صفحة ،واشتمل عىل فروع
اللسانيات النظرية ،من صوتيات ونحو ورصف وعلم داللة ،ويضم  4616مدخال
إنجليزي ًا ،و  5367مقابال عربي ًا ،يذكر املؤلف فيه املصطلح اإلنجليزي ومقابله
ثم يتبعه بتعريف مناسب(.)15
العريبّ ،

د -معجم علم اللغة الحديث (عربي/إنجليزي وإنجليزي/عربي):

هو أول معجم( )16لساين ثنائي اللغة تؤلفه نخبة من اللغويني العرب(ُ ،)17طبع
سنة 1983م ،حجمه  255صفحة ،احتوى القسم العريب منه عىل  2705مصطلحا،
أ ّما القسم اإلنجليزي منه فاشتمل عىل  2582مدخالً ،يذكر املعجم املصطلح
اإلنجليزي ومقابله العريب دون تعريف (.)18

هـ -قاموس اللسانيات(عربي/فرنسي وفرنسي/عربي) مع مقدمة في علم المصطلح:

من وضع عبد السالم املسدي سنة 1984م ،جاء يف  250صفحة ،وفيه مقدمة
يف املصطلحية ضمت  96صفحة ،ويشتمل القسم العريب عىل  4088مدخالً ،أما
القسم الفرنيس فيجمع  4397مصطلح ًا
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

يورد املدخل العريب ومقابله الفرنيس بدون تعريف(.)19
و -معجم اللسانية (فرنسي/عربي) مع مسرد ألفبائي باأللفاظ العربية:

مكون من  298صفحة،
ألفه بسام بركة ،صدر املعجم سنة 1985م ،وهو ّ
وقدرت مداخله الفرنسية بحوايل  3411مدخالً ،أ ّما مقابالهتا العربية فبلغت
 4752مقابالً ،كام احتوى عىل مرسد عريب يقع يف حدود  63صفحة ،يورد املصطلح
الفرنيس ومقابالته العربية(.)20

ز -معجم علم اللغة التطبيقي (إنجليزي /عربي):

من تصنيف حممد عيل اخلويل ،سنة 1986م ،جاء يف حدود  177صفحة،
واشتمل عىل مقدمة ،ومرسد عريب من  32صفحة ،وهذا املعجم تكملة ملعجم علم
اللغة النظري؛ ويف ذلك يقول املؤلف«:رأيت ّ
أن من الواجب استكامل الفرع اآلخر
من علم اللغة ،أال وهو علم اللغة التطبيقي»( .)21يضم هذا املصنّف  1839مدخ ً
ال
إنجليزيا ،يقابلها  2090مقاب ً
ال عربي ًا ،يذكر واضعه املصطلح اإلنجليزي ومقابله
()22
العريب ،ثم يضع له تعريفا مناسبا من حيث حجم املعلومات التي يتضمنها .

ح -معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي/عربي) مع  16مسردا عربياً:

وضعه منري رمزي بعلبكي ،طبع سنة 1990م ،واشتمل عىل  806صفحة،
ُقدرت عدد مداخله بنحو  8533مدخالً ،يذكر البعلبكي املصطلح االنجليزي،
ثم يرسد املصطلحات
ثم يضع املقابل الذي يقرتحه لهّ ،
ويضبط جماله بني قوسنيّ ،
العربية التي ُوضعت له من قبل اللغويني العرب ،وبعدها يعرف املصطلح ويرشحه
بمثال إن أمكن ،مع اإلحالة إىل مرادفه يف املعجم(.)23

ط -معجم اللسانية الحديثة (إنجليزي/عربي):

وهو معجم مجاعي شارك يف تأليفه كل من سامي ع ّياد حنّا ،وكريم زكي حسام
الدين ،ونجيب جريس ،طبع هذا املعجم الصغري سنة 1997م ،اشتمل عىل
 156صفحة تضمنت  225مدخ ً
ال إنجليزيا ،يقابلها  254مقابال عربي ًا ،يتضمن
املعجم بعض املصطلحات املتعلقة بمستويات التحليل اللساين ،الصويت والرصيف،
والرتكيبي والداليل؛ يورد واضعوه املصطلح اإلنجليزي ومقابله العريب مضبوطا
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بالشكل ،ثم ُير َدف بالتعريف الذي يكون أحيانا موسعا( ،)24مع االستعانة باألمثلة
البيانية ،والرسوم التوضيحية ،واألشكال والصور واخلرائط أحيانا( ،)25ولعل هذا
ما يميزه عن باقي املعاجم اللغوية األخرى.
ي -معجم المصطلحات اللغوية واألدبية الحديثة (فرنسي-عربي وعربي -فرنسي)

من تأليف سمري حجازي ،صدر عن دار الراتب اجلامعية ،بلبنان ،سنة 2005م،
يقع القسم العريب منه يف  309صفحة ،ويضم قسمه الفرنيس  308صفحة ،تتوزع
مادته عىل  230صفحة ،يذكر حجازي املصطلح الفرنيس ومقابله العريب ،ويردفهام
بالتعريف ،مع ترقيم املصطلحات (.)26

 -3المعاجم اللسانية ثالثية اللغة:
أ -المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية (عربي/أعجمي وأعجمي/عربي):

ويعده املختصون أول معجم لساين متعدد اللغات يظهر للوجود يف الثقافة
العربية( ،)27من وضع اللساين التونيس حممد رشاد احلمزاوي ،يقع يف  318صفحة،
األول منه سنة 1977م ،وظهر املعجم كامال سنة 1987م ،وقد ضم
صدر القسم ّ
 1200مدخل عريب ،اختار منها  466مصطلح ًا موحد ًا اعتامد ًا عىل االطراد واإلمجاع
والرتاث والرتمجة الصحيحة أو املعرب الشائع( ،)28ويشتمل املعجم األلفبائي العريب
األعجمي عىل املصطلحات اللسانية العربية مر ّقمة ومرتّبة ترتيبا ألفبائيا مع مقابالهتا
()29
األعجمية ،فرنسية كانت أم إنجليزية ،مد ّعمة بالتعاريف املستقاة من املصادر
التي حييل إليها بدقة مبارشة(.)30

ب -معجم المصطلحات اللغوية واألدبية(:ألماني/إنجليزي/عربي):

مكون من  253صفحة ،ويضم 964
ألفته علية عزت ع ّياد سنة 1994م ،وهو ّ
()31
مدخ ً
ال أملانيا ،يقابلها  1145مصطلحا عربيا ،تذكر مؤلفته املصطلح األملاين
ثم تتبع ذلك بتعريف (.)32
ومقابله اإلنجليزي والعريب ّ

ج -قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية (إنجليزي/فرنسي/عربي):

وهو معجم( )33لساين مجاعي من وضع إميل يعقوب وبسام بركة ومي شيخاين،
جاءت مداخله يف حدود  413صفحة ،بلغ عدد مداخله اإلنجليزية 1911مدخالً،
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

أما الفرنسية فكانت 1887مدخالً ،يف حني بلغت املقابالت العربية 2096مقابالً،
ُوضع فيه املصطلح العريب ،ومقابله اإلنجليزي والفرنيس عىل التوايل ،ثم يأيت
التعريف مع استخدام الرشوح واإليضاحات أحيانا (.)34
الموحد لمصطلحات اللسانيات (إنجليزي/فرنسي/عربي):
د -المعجم
ّ

صدر سنة 1989م ،حتت إرشاف مكتب تنسيق التعريب ،التابع جلامعة الدول
العربية ،شارك يف تأليفه نخبة من اللغويني العرب( )35من بينهم :اللساين اجلزائري
عبد الرمحن احلاج صالح .يقع املعجم يف حدود  276صفحة ،اشتملت 3059
ال إنجليز ّي ًا ،وأ ّما مقابالهتا العربية فكانت  3589مدخ ً
مدخ ً
ال( ،)36تقع مواد املعجم
يف  153صفحة ،ترد فيها املصطلحات مر ّقمة ومرتّبة ترتيبا ألفبائيا انطالقا من
اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ،بدون ذكر تعاريف(. )37
ويبدو ّ
املوحد ملصطلحات اللسانيات يف طبعته األوىل مل ينل قبول
أن املعجم
ّ
الدارسني( )38ألنّه يفتقد لسمة التمثيلية؛ فرصيده املصطلحي يبينّ اختصاص
تم رصد ( )989مصطلح ًا
واضعيه ،ويشري إىل انتامئهم اللساين؛ ويف هذا الصدد ّ
صوتي ًا من جمموع مصطلحات املعجم املقدرة بـ ( )3059مصطلح ًا لسان ّي ًا ،أي
ما نسبته ( )39()% 32,33من املجموع الكيل للمصطلحات؛ فثلث املعجم تقريبا
خُم ّصص ملجال الصوتيات ،فأين بق ّية املجاالت اللسان ّية األخرى؟ ّ
ولعل هذا ما دعا
أحد الباحثني للقول ّ
املوحد يف طبعته األوىل «ليس معج ًام يف اللسانيات
إن املعجم ّ
تنوعها واختالف مناهجها ،وإنّام هو تقديم
العامة باملعنى العا ّم لكلمة اللسانيات يف ّ
ملصطلحات صوتية تنتمي لفرتة زمانية حمدّ دة هي البنيوية األوروبية بصفة عا ّمة مع
مصطلحات نادرة تنتمي إىل مدارس لسانية أخرى»(.)40
تضم ( )446مصطلح ًا لسان ّي ًا،
وهلذا عمل مصطفى غلفان عىل اقرتاح قائمة
ّ
املوحد ،وهي املفاهيم املتداولة يف أبحاث وإنتاجات
تتع ّلق باملفاهيم الغائبة يف املعجم ّ
اللسانيني املحدثني ،عىل غرار املعاجم واملسارد اللسانية العربية والغربية السائدة(.)41
ولقد أعيد تنقيح هذا املعجم ،ومتت مراجعته من طرف جلنة ثنائية ضمت ليىل
املسعودي ،وحممد شباضة ،وصدرت طبعته الثانية سنة 2002م ،وجاء املعجم
الثالثي اللغة (إنجليزي -فرنيس -عريب) يف زهاء  260صفحة ،احتوت 1477
مدخال إنجليزي ًا ،و 1820مقاب ً
ال عربي ًاُ ،رتبت فيه املواد ترتيبا ألفبائ ّيا انطالقا من
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اإلنجليزية مع مقابالت فرنسية وعربية ،مع إيراد التعريف وترقيم املصطلح «(.)42
وغني عن البيان ّ
أن الطبعة الثانية أفادت القارئ العريب كثريا يف اإلملام بمفاهيم
هذا العلم ،نتيجة وضع التعريفات للمصطلحات اللسانية من جهة ،وحتيني الرصيد
املصطلحي للمعجم ليغطي جل املستويات اللسانية ،ويواكب مستجدات البحث
التحول الذي عرفه
اللساين احلديث .ولكن أهم ما يمكن تسجيله يف هذا الطبعة هو
ّ
املعجم؛ فقد تم حذف ألف وتسعامئة وتسعة عرش ( )1919مدخ ً
ال من الطبعة
األوىل ،مع إضافة ( )604مداخل جديدة( ،)43أي ما يقرب من ثلثي املعجم يف طبعته
األوىلّ ،
ولعل هذا ما يفقد املعجم الصبغة الشمولية ،فعوض أن يغطي املصنّف كافة
بالتوسع واالستطراد يف جمال بعينه عىل
فروع اللسانيات ومستوياهتا ،تم االكتفاء
ّ
ختصص جلنة املراجعة()44؛ إذ يسجل
حساب بق ّية املجاالت؛ وهنا يربز بجالء ّ
احلضور القوي ملفاهيم املصطلحيات ،فقد ضم املعجم املحينّ قرابة عرشين ()20
مصطلح ًا(.)45
هـ -معجم المصطلحات األلسنية (إنجليزي/فرنسي/عربي):

من وضع مبارك مبارك ،وهو معجم متوسط احلجم يقع يف  341صفحة ،خيلو
من املصادر واملنهج املعتمد ،وجاءت مقدمته شديدة االختصار ،ال تشري إىل املنهج
املعتمد يف الوضع ،كام مل يرش مؤلفه إىل قائمة املصادر املعتمدة .أ ّما عدد مداخله
األجنبية فكانت تقارب  2848مصطلحا ،وأ ّما مقابالهتا العربية فبلغت 3809
ٍ
مصطلحات ،تقع مواد املعجم يف حدود  305صفحة ،يذكر فيه املؤلف املصطلح
الفرنيس ،ويعطي مقابله اإلنجليزي والعريب ،ثم يورد التعريف(.)46

و -معجم المصطلحات اللغوية (عربي/إنجليزي/فرنسي):

ضم
وهو معجم صغري احلجم ،ألفه خليل أمحد خليل ،ورد يف  167صفحةّ ،
ال من املصطلحات اللسانية ،قارب عددها  250مدخ ً
عدد ًا قلي ً
ال إنجليزي ًا ،أما
املقابالت العربية فهي 257مقابالً ،يذكر فيه املؤلف املصطلح ومقابله اإلنجليزي
والعريب ،مع التعريف(.)47

ز -معجم المصطلحات اللسانية -إنجليزي/فرنسي/عربي:

من تأليف اللساين املغريب عبد القادر الفايس الفهري بمشاركة نادية العمري،
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

وهو أضخم معجم من حيث عدد املداخل؛ فقد ضم  11980مدخال إنجليزيا،
و 12218مصطلحا فرنسيا ،وقدرت مقابالهتا العربية بنحو  13733مقابالً،
توزعت مادته عىل  406صفحة ،يرد فيه
ظهرت طبعته األوىل سنة 2009مّ ،
املصطلح اإلنجليزي متبوع ًا باملقابل الفرنيس والعريب عىل التوايل بدون التعريف(.)48
وعىل الرغم من ثراء «معجم املصطلحات اللسانية» للفايس الفهري والعمري
بمصطلحات املدرسة التوليدية يف تطوراهتا املتتاليةّ ،
فإن «بعض املستويات
اللسانية ا ُملستحدثة شبه ُمغ ّيبة باملعجم ،من ذلك مصطلحات اللسانيات احلاسوبية
واللسانيات املعرفية واللسانيات النفسية واللسانيات االجتامعية ،ومفاهيم املدارس
اللسانية احلديثة واملعارصة»(.)49
وما يمكن مالحظته بشأن تسمية هذه املصنّفاتّ ،
فإن املالحظة األبرز هي
كون مخسة منها ال ترقى إىل رتبة املعجم ،وذلك الفتقارها لبنية التعريف؛ ويتعلق
األمر بمعجم علم اللغة احلديث لنخبة من اللغويني العرب ،وقاموس اللسانيات
املوحد يف طبعته األوىل ،ومعجم
للمسدي ،ومعجم اللسانية لبسام بركة ،واملعجم ّ
املصطلحات اللسانية لعبد القادر الفايس الفهري ونادية العمري ،فهذه املصنّفات
نعتت جتوزا باسم املعجم ،ولكنها يف احلقيقة ال تعدو أن تكون مسارد لسانية
()50()Glossaire/Glossary؛ وذلك الكتفائها بإيراد املصطلح اللساين األجنبي
(إنجليزيا كان أم فرنسيا) ومقابالته العربية.
أما بخصوص توظيف مصطلح (قاموس)( )51يف مصنّفي املسدي وإميل يعقوب
ورفاقه ،فإنّه غري مع ّلل يف مقدمة هذين املعجمني؛ علام ّ
أن بعض املعجميني املحدثني
يفرقون بني املصطلحني ،وجيعلون املعجم يقابل املصطلح األجنبي (Lexicon/
 ،)Lexiqueوالقاموس يقابل ما يطلق عليه(.)52()Dictionary/Dictionnaire
مما سلف يتضح اجتهاد العرب املحدثني يف بناء معاجم لسانية تتميز بتعدد
لغاهتا ،وتباين جهات وضعها ،وتفاوت أحجامها ،واختالف رصيدها املصطلحي،
مع تنوع املجال املفاهيمي الذي تناولته؛ فهناك معاجم اللسانيات العامة وتشكل
أغلب املؤلفات املصنّفة ،باإلضافة إىل معاجم املستويات اللسانية ،عىل غرار :معاجم
الصوتيات ،ومتثلها مصنفات :العبيدي واخلويل؛ وهناك معاجم شاملة ملصطلحات
اللغة واألدب :وهي أربعة معاجم ممثلة يف مصنّف جمدي وهبة وزميله ،ومعجم إميل
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يعقوب ورفاقه ،ومعجم عل ّية عزت ع ّياد ،وسمري حجازي.
 -2أغراض المعاجم اللسانية:

أي معجم ،طاملا ّ
أن وضع املعجم
يعدّ حتديد الغرض من بني أول ّيات املقدمة يف ّ
املتخصص هيدف إىل حتقيق غاية مقصودة .واملتتبع لواقع املعاجم اللسانية العربية
ّ
جيد تباين ًا واضح ًا بني املعجم ّيني يف االلتزام هبذه السنّة؛ وهلذا جاءت بعض املعاجم
محُ دَّ دة األغراض ،ويف املقابل مل يرش الفريق الثاين إىل اهلدف املنشود من تصنيف
املعجم اللساين.
الفئة األوىل :تضمنت مقدماهتا اإلشارة إىل اهلدف من تصنيف املعجم ،مع
االختالف يف حتديد الغاية :تعليم ّية كانت أم علم ّية أم ثقافية أم تداولية.

أ -الغرض التعليمي:

يتجسد هذا الغرض بوضوح يف معجم اللسانيات احلديثة الذي اشرتك يف تصنيفه
ّ
كل من (سامي ع ّياد حنّا ،وكريم زكي حسام الدين ،ونجيب جريس سنة 1997م)،
يرصح مؤلفوه بكثرة املشكالت التي يعاين منها الطالّب العرب يف فهم الكتب
إذ ّ
واملراجع اللسانية املقررة يف الربنامج الدرايس ،نتيجة صعوبة املصطلحات الدا ّلة
عىل املفاهيم اللسانية املتعددة املشارب ،والوافدة من لغات شتّى ،ويف ضوء تنامي
االهتامم بالدرس اللساين يف الوطن العريب كان« تأليف هذا املعجم يفي هذه احلاجة،
ويقدم يف الوقت نفسه املادة اللسانية بطريقة علمية دقيقة يسهل عىل القارئ العريب
فهمها ،واالستعانة هبا يف استيعاب ما جاء يف البحوث والدراسات اللسانية احلديثة
املعارصة»(.)53
كام يعدّ معجم خليل أمحد خليل «حلقة من سلسلة املعاجم العلم ّية( ،)54والتي
جتعل غايتها تكمن يف التنوير
العلمي عىل املستوى الثانوي واإلجازة اجلامعية»(،)55
ّ
ٍ
ولكن الواقع يثبت عكس ذلكّ ،
ألن رصيد هذا املصنّف غري كاف لتحقيق هذا
اهلدف ،ألنّه ال يغطي كافة مفاهيم املجاالت اللسانية مقارنة بغريه من املعاجم
األخرى(.)56

ب -الغرض العلمي:

لتطورات املناهج اللسانية
يتجلىّ هذا الغرض يف مواكبة البحث اللساين العريب ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

احلديثة؛ وذلك لن يتأتّى إالّ بوضع مصطلحات تتالءم والدرس اللساين الغريب،
بمختلف لغاته ،وأمهها :اإلنجليزية والفرنسية واألملانية ،ويبدو ذلك واضح ًا يف
مصنّفي حممد عيل اخلويل؛ إذ يقول يف مقدمة معجم علم اللغة النظري« :لقد ملست
حاجة الدارسني والباحثني إىل معجم ملصطلحات علم اللغة»(.)57
والغاية نفسها يسعى إىل حتقيقها عبد السالم املسدي يف معجمه «قاموس
اللسانيات» ،إذ يذكر ّ
أن «فائدته الطبيع ّية تبدأ ساعة يدرك مستعمله املفهوم
االصطالحي ،كام ِصيغ يف اللغة األجنبية ،وذلك عندما يكون املتص ِّفح عىل قدر من
االختصاص ،أو عندما يرجع إىل أحد القواميس املوسوعية يف اللغات األجنبية»(،)58
وهلذا جعل معجمه «أداة عمل مالزمة لعريب يطالع مادة العلم اللساين باللغة
األجنبية وتكون له حرية الفهم وحرية النقل ،ولعريب بصري بمضامني العلم ويسعى
إىل ترمجة الكتابات اللسانية من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية ،ولعريب خمتص يسارع
إىل التأليف يف مادة العلم باللغة األجنبية فتخلص منه النية ويعقد العزم عىل التأليف
بلغته القومية»(.)59
«وضع عىل أساس احلاجة
ويف السياق نفسه يدور معجم سمري حجازي الذي ُ
املاسة إىل حتديد معاين ،أو مدلوالت مفردات ومصطلحات جديدة أو حديثة ظهرت
يف واقع الثقافة العربية املعارصة ،دون أن يقوم علامء اللغة أو أهل االختصاص يف
جممع اللغة العربية بتعريفها أو حتديد مدلوهلا يف بنية اللغة العربية ،رغم استعامهلا
وانتشارها يف حياتنا اليوم ّية»(.)60
ج -الغرض الترجمي:

ويتمثل يف دقة الرتمجة من اللغات األوربية إىل اللغة العربية؛ وهلذه الغاية سعى
واضعو قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية ،إذ جاء يف مقدمة معجمهم «والذي
دفعنا إىل وضع هذا املعجم افتقار املكتبة العربية إىل مثله ،وحاجة املثقفني العرب
إليه ،وخاصة الذين يعملون يف الرتمجة من العربية إىل الفرنسية ،أو إىل االنكليزية ،أو
منهام إىل العربية»(.)61
كام أشار إىل نفس الغاية مبارك مبارك حينام قال« :ليست الغاية من وضع هذا
املعجم إضافة معجم فرنيس إنكليزي عريب إىل املعاجم الكثرية ،وإنّام قصدنا االنفتاح
عىل اللغتني الفرنسية واإلنكليزية»(.)62
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عزت ع ّياد والتي أوضحت قائلة« :من خالل
واألمر نفسه
يتجسد لدى عل ّية ّ
ّ
دراستي الطويلة يف اللغة األملانية وآداهبا ،ملست حاجة الباحثني والدارسني يف جمال
متخصص يف هذين املجالني ،يساعدهم
اللغة واألدب إىل قاموس مصطلحات
ّ
يف ترمجة النصوص األدبية واللغوية من اللغة األملانية إىل اللغة العربية واللغة
اإلنجليزية»(.)63
د -الغرض التوحيدي:

يتع ّلق أساس ًا بتوحيد املصطلحات اللسانية يف الوطن العريب ،والعمل عىل متييزها
وحتديد مفاهيمها ضمن حقوهلا املعرف ّية؛ وهذا ما أشار إليه منري رمزي بعلبكي يف
األول ،هو خدمة
مصنّفه بالقول”:والذي قصدت إليه يف هذا املعجم ،يف املقام ّ
املصطلح انطالق ًا من مسألتي التمييز والتوحيد”(.)64
املوحد يف طبعته األوىل ،فقد قصدت اهليئة املكلفة بوضعه “التنسيق
أ ّما املعجم ّ
يف الرتمجة ،باختيار مصطلح واحد ،يف جمال العلوم ،للمفهوم الواحد ،وذلك خللق
لغة علم ّية عربية واحدة”(.)65
أ ّما الطبعة الثانية املح َّينة واملن َّقحة فارتأت هيئة مراجعتها أن يكون هدف املعجم
“إبالغ املعارف األساسية يف هذا املجال إىل القارئ العريب ،هلذه الغاية عملنا عىل
جتميع املصطلحات اللسانية املتداولة لدى املتخصصني يف هذا احلقل ،بدون حت ّيز
وتفرد يف الرأي”(.)66
ّ
ولكن جتدر اإلشارة إىل ّ
أن هناك معاجم لسانية عربية سعى واضعوها إىل حتقيق
عدّ ة أغراض دفع ًة واحدةً؛ ومن ذلك ما قام به حممد رشاد احلمزاوي ّملا قصد :
 -1املسامهة يف التعريف بام جدّ من جديد يف ميدان علم اللغة يف القرن العرشين.
يوضح معامل قضية توليد املصطلحات اللسانية.
 -2وضع منهج ّ
 -3فصل املصطلحات اللغوية القديمة عن املصطلحات اللسانية احلديثة.
 -4إقصاء املصطلحات املتداولة يف املؤلفات اللغوية احلديثة والرتمجات العامة
التي مل تساهم يف تطوير اللسانيات.
 -5االهتامم بتعريف مصطلحات الكتب اللسانية العربية منها واملرتمجة ،والتي
تناولت املسائل اللغوية عىل ضوء اللسانيات يف اجلانبني النظري والتطبيقي(.)67
أ ّما جلنة وضع معجم علم اللغة احلديث فارتأت حتقيق هدفني أساسني مها:
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

“ -1املسامهة يف توحيد مصطلحات علم اللغة احلديث عىل مستوى الوطن
العريب.
 -2مساعدة القارئ العريب يف متابعة ما يكتب باللغة اإلنجليزية يف حقل علوم
اللغة احلديثة”(.)68
لبسام بركة.
الفئة الثانية :أغفلت ذكر الغرض يف مقدماهتا؛ ومن ذلك معجم اللسانية ّ
 -3آليات التصنيف في المعاجم اللسانية:

ويقصد هبا مجلة اإلجراءات املعتمدة من طرف واضع املعجم أثناء معاجلة
املداخل ،سواء تعلق األمر بطريقة الرتتيب ،أو أشكال التعريف ،أو أنامط اإلحالة،
أو نوعية املالحق.

أ -الترتيب:

اعتمدت املعاجم اللسانية العربية الرتتيب األلفبائي بنوعيه ،العريب والالتيني،
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن هلذا الرتتيب عدّ ة إجيابيات؛ فهو شائع لدى صنّاع املعاجم
املتخصصة األحاد ّية أو ثنائية اللغة ،وذلك لسهولة استعامله؛ من خالل مراعاة
حروف املصطلح كلها ،سواء أكان مفرد ًا أم مركب ًا ،إضافة إىل تيسري ترتيب
املعربة والدخيلة جنب ًا إىل جنب مع املصطلحات العربية(.)69
املصطلحات ّ
املتخصصة،
وعىل الرغم من انتشار هذا املنهج وشيوعه بني مؤلفي املعاجم
ّ
مهها أنّه ال يسمح بتمثيل الصورة النسقية للمفاهيم ،من
فإنّه ال خيلو من هنات ،أ ّ
خالل بعثرة املصطلحات املنتمية ملادة لغوية عىل حروف املعجم ،مما خيلق تشتت ًا يف
الشبكة املفهومية للحقل الواحد؛ واحلاصل ّ
أن “هلذا التشتت ثالث نتائج سيئة :عدم
االقتصاد يف التعريف ،وصعوبة الفهم ،واضطرار مستعمل املعجم إىل العودة إىل
أجزاء أخرى من املعجم لفهم التعريف”(.)70
زود املعجم املتخصص عادة بفهارس ألفبائ ّية
ولتجاوز هذه السلبيات ُي َّ
للمصطلحات ،لتسهيل العودة إىل مصطلحات املنظومة املفهومية الواحدة؛ مثلام
هي احلال يف معظم املعاجم اللسانية العربيةّ ،
ألن ذلك من شأنه تسهيل عملية
البحث ،طاملا ّ
أن مصطلحات هذا العلم وافدة إىل الثقافة العربية من لغات شتى،
وهذا توضيح ذلك:
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املعجم اللساين

مسارده

معجم املصطلحات العربية يف اللغة
واألدب جمدي وهبة وكامل املهندس
()1984

مرسد إنجليزي – عريب

 29صفحة

مرسد ألفبائي خاص باملصطلحات
العربية

 72صفحة

معجم اللسانية لبسام بركة ()1985

مرسد ألفبائي للمصطلحات

 64صفحة

معجم علم اللغة التطبيقي
ملحمد عيل اخلويل ()1986

مرسد الفبائي خاص باملصطلحات
العربية

 33صفحة

معجم اللسانيات احلديثة لسامي عياد حنا
وآخرون ()1997

مرسد عريب للمصطلحات

 4صفحات

معجم املصطلحات اللغوية واألدبية
احلديثة سمري حجازي ()2005

مرسد فرنيس -عريب

 63صفحة

قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية
إلميل يعقوب وآخرون ()1987

مرسد إنجليزي-عريب
مرسد فرنيس–عريب

 31صفحة
 31صفحة

معجم علم اللغة النظري
ملحمد عيل اخلويل ()1982

مرسد املصطلحات العربية
مرسد املصطلحات اللغوية يف
مصادرها

110صفحة
 65صفحة

مرسد فرنيس مر ّقم
مرسد عريب مر ّقم

 48صفحة
 52صفحة

مرقم للمقابالت الفرنسية
مرسد ّ
مرسد مر ّقم للمقابالت العربية

 52صفحة
 37صفحة

معجم املصطلحات اللغوية
لرمزي منري بعلبكي ()1990
املوحد ملصطلحات اللسانيات
املعجم ّ
ملكتب تنسيق التعريب ،الطبعة األوىل
()1989

املوحد ملصطلحات اللسانيات
املعجم ّ
ملكتب تنسيق التعريب ،الطبعة الثانية
()2002
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

معجم املصطلحات األلسنية ملبارك مبارك
()1995

مرسد مر ّقم باملصطلحات اإلنجليزية

 31صفحة

معجم املصطلحات اللغوية
خلليل أمحد خليل ()1995

مرسد ( إنجليزي -فرنيس -عريب)
مرسد ( فرنيس -إنجليزي -عريب)

10صفحات
10صفحات

معجم املصطلحات اللغوية واألدبية
لعلية عزت عياد ()1994

مرسد (إنجليزي -أملاين)
كشاف هجائي ( عريب -أملاين)

 32صفحة
 36صفحة

معجم املصطلحات اللسانية لعبد القادر
الفايس الفهري ونادية العمري ()2009

كشاف ألفبائي فرنيس
فهرس عريب

 42صفحة
 48صفحة

ويتضح مما سلف اهتامم املعجميني العرب بإيراد مسارد متعددة اللغات يف هنايات
املعاجم اللسانية؛ لتيسري إجياد املصطلحات اللسانية ،وحتديد مقابالهتا العربية ،ويف
ذلك تسهيل الستيعاب مفاهيم هذا العلم.
املعربة هو الرتتيب
ولكن الرتتيب األنجع الذي حيقق غايات املعاجم اللسانية ّ
املفهومي(ّ ،)71
ألن اتباع هذا النمط كفيل بتمثيل مصطلحات املعجم بحسب
العالقات املنطقية والوجودية القائمة بني املفاهيم؛ وتتجىل أمهية هذا الرتتيب يف
كونه مفيدا لواضع املعجم من جهة ،وف ّعاال للقارئ من جهة ثانية؛ وهلذا السبب
يويص املختصون باستثامره يف بناء املعاجم اللسان ّية ،ال لكونه خيدم مصطلحات
العلم ومقابالهتا يف اللغة اهلدف فحسب ،بل ألنّه يقدم العلم ذاته من خالل نسقه
والتصور الذي حيكمه(.)72
ّ
ب -الترقيم:

يعدّ استخدام الرتقيم يف ترتيب مصطلحات املعجم اللساين تقنية من شأهنا تسهيل
استعامله ،وقد جلأت عدّ ة معاجم لسانية عربية إىل هذه اآللية عىل غرار املصطلحات
املوحد ملصطلحات اللسانيات
اللغوية احلديثة يف اللغة العربية للحمزاوي ،واملعجم ّ
يف طبعتيه األوىل والثانية ،ومعجم املصطلحات األلسنية ملبارك مبارك ،ومعجم
املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة لسمري حجازي.
املوحد ملصطلحات اللسانيات للرتقيم من باب تسهيل
وكان استخدام املعجم
ّ
99
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البحث ،وذلك بجعل الرقم جنب ًا إىل جنب مع املصطلح مهام كانت صفحته يف
املعجم يف املرسدين العريب والفرنيس معا ،ومثال ذلك:
أسلة  –138أداة  -205 ،1139أحادي اللغة  -735 ،1014 ،1651أصل
.)73( 595،230 ،672 ،1331
تتجسد يف املرسد الفرنيس ،كام يفverbe 1662- verbe :
واآللية ذاهتا
ّ
()74
accompli 25,1693- verbe auxiliaire 22, 207, 1694
وقد استخدم سمري حجازي الرتقيم يف عرض مادة معجمه ،إالّ ّ
أن هذا
وظيفي ،بدليل أنّه ال يضع األرقام املقابلة للمصطلحات يف متن
االستخدام غري
ّ
املعجم يف املرسدين العريب والفرنيس(.)75
ويكون الرتقيم ف ّعاال إذا خضع للتدقيق والضبط ،أما إذا كان توظيفه ارجتاليا
فقد يضيف إشكالية أخرى تضاف إىل إشكاليات املعجم اللساين صعوبات .ولعل
هذا ما يتجسد بوضوح يف معجم املصطلحات األلسنية ملبارك مبارك ،فقد وقع خلل
يف ترقيم املداخل األجنبية الفرنسية( ،)76ونتج عن هذا اخلطأ تقليص عدد مداخل
املعجم؛ فعوض أن يكون يف خامتته ( )2958مصطلحاُ ،وجد ( )2858مصطلحا؛
ولعل هذا التصحيف راجع يف األساس لعدم خضوع املعجم للتنقيح واملراجعة من
مؤلفه ،وال حتّى من الدار التي أرشفت عىل طبعه ونرشه.
ج -أنماط التعريف:

يضم قائمة مصطلحات هذا العلم،
متخصص ًا
اللساين معج ًام
ّملا كان املعجم
ّ
ّ
ّ
املصطلحي هو األكثر توظيف ًا ،ولكن ذلك ال يمنع من وجود تعاريف
كان التعريف
ّ
أخرى.

جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م

100

 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:45:12

.indd 100ﺓﻱﺏﺭﻉﻝﺍ ﺓﻱﻥﺍﺱﻝﻝﺍ ﻡﺝﺍﻉﻡﻝﺍ

العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

 -1التعريف المصطلحي:
املعجم

املقابل العريب

املصطلح اللساين ()Lexicology/lexicologie

وتطورها ،ودالالهتا،
هيتم باملفردات من حيث اشتقاقها
ّ
معجم علم النظري علم املفردات علم ّ
()77
ومرادفاهتا وتعدّ د معانيها .
فرع من علم الداللة يعنى بدراسة مفردات اللغة من حيث
معجم املصطلحات
علم املفردات اشتقاقها ،ودالالهتا ،وذلك عىل وجهني :وجه حلاهلا احلارضة،
اللغوية لبعلبكي
تطور ودالالهتا(.)78
ووجه تارخيي ينظر إىل ّ
معجم األلسنية

معجم
اللسانيات
احلديثة

وتطور
هيتم بمفردات اللغة من حيث اشتقاقها،
ّ
عامل املفردات هو العلم الذي ّ
دالالهتا ،ومفرداهتا وتعدّ د معانيها(.)79

هيتم بدراسة الكلامت املفردة،
يعني املصطلح العلم الذي ّ
ومعرفة أصوهلا ،واشتقاقاهتا ،ودالالهتا القديمة واحلديثة،
وكيفية استعامهلا والظواهر الداللية املتصلة هبا مثل الرتادف
علم املفردات
( ،)synonymyوتعدّ د معاين اللفظ ( ،)polysemyوالتضاد
( )Antonymyوغريها ،وهو يعدّ بذلك أساسا هاما للمشتغل
بعلم املعجامت (.)80(*)Lexicography

الدراسة العلمية للمفردات أو البحث النظري الذي ينشغل
املوحد،
املعجم ّ
معجم ّية ،علم بتحديد جوهر النظرية املعجمية ،مثل :حتديد املفردات غري
الطبعة الثانية
املعجم املمكنة ،وأيضا بتحديد نظرية التمثيل املتبناة أو النموذج املختار
كوسيلة ملحاكاة املوضوع(.)81

ويمكن حتديد عنارص التعريف املصطلحي عىل هذا النحو:
اخلاصة التي تتشكّل
واملعرفات
املعرف البدئي وهو حمور هذا التعريف،
ّ
ّ
املجالّ ،
من املفاهيم الصغرى املحدّ دة للمصطلح ،سواء أكانت أساسية أم غري أساسية (،)82
ويمكن تبيان مميزات ّ
كل تعريف من التعاريف السابقة عىل حدة:
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 -1يعدّ تعريف البعلبكي أحسن التعاريف املصطلح ّية ملفهوم “املعجميات”؛
املعرف البدئي
فقد أشار واضعه إىل املجال ،ويف ذلك ضبط للمفهوم ،وبعدها حدّ د ّ
ثم استطرد يف تعيني أوجه هذه الدراسة من خالل
املتمثل قي دراسة مفردات اللغةّ ،
اخلاصة التي تشكل املفاهيم الصغرى ،وهي عىل التوايل :االشتقاق،
املعرفات
ّ
تفصيل ّ
الداللة ،وحتديد املنهج ،وصف ّي ًا كان أم تارخي ّي ًا.
 -2يف حني مت ّيز تعريف سامي ع ّياد حنّا ورفاقه بإغفال املجال ،ولكن ما يشفع
اخلاصة ،والتي كانت األعىل نسبة مقارنة
املعرفات
ّ
هلم هو استطرادهم يف ذكر ّ
بباقي املعاجم ،وهي تتشكل أساسا من :معرفة األصول ،االشتقاق ،الداللة،
املعرف غري األسايس املتع ّلق
كيفية االستعامل ،حتديد الظواهر الداللية ،إضافة إىل ّ
بعقد الصلة باملصطلح ّ
حمل التعريف ،وصناعة املعاجم؛ عىل اعتبار ّ
أن هذا الربط
إضايف للمفهوم ،السيام إذا كانت صناعة املعاجم إجرا ًء تطبيق ّيا للمبادئ
هو تدعيم
ّ
املعجم ّية.
 -3أ ّما تعريفا اخلويل ومبارك ،فقد كانا نسخة طبق األصل كل من اآلخر؛
معرفات أساسية للمفهوم ،هي
فكام مل يشريا إىل املجال ،اكتفيا أيض ًا بتحديد مخسة ّ
تطور املفردات ،الداللة ،املرادفات ،تعدّ د املعاين.
االشتقاقّ ،
املوحد ،فهو ّ
املعرف
 -4وأ ّما تعريف املعجم ّ
أقل دق ًة وضبط ًا للمفهوم؛ إذ حدّ د ّ
خاصة
معرفات
ّ
البدئي املتمثل يف حتديد جوهر النظرية املعجمية ،وأتبعه بثالثة ّ
أساسية هي :حتديد املفردات غري املمكنة ،وحتديد نظرية التمثيل املتبناة ،والنموذج
املختار للمعاجلة.
مصطلحي ملفهوم “املعجم ّيات”
وبناء عىل ما سبق ،يمكن استخالص تعريف
ّ
باستثامر التعاريف السابقة ،عىل هذا النحو:
املعجم ّيات < علم الداللة> Lexicology/lexicologie
هيتم بدراسة مفردات اللغة من حيث تأثيلها ،واشتقاقها ،وأوجه
هو العلم الذي ّ
استعامهلا ،وخمتلف عالقاهتا ،ودراسة دالالهتا باعتامد املنهجني الوصفي أو التارخيي،
متهيدا لصناعة املعجم* قا .صناعة املعاجم (.)Lexicographie / Lexicography
 -2التعريف المنطقي:

ويتجلىّ استخدامه يف تعريف املصطلحات الدالة عىل األشياء؛ من ذلك :أسامء
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اآلالت واألجهزة املستعملة يف البحث اللغوي ،وبخاصة يف جمال الصوتيات ،ومن
نامذجه:
“مقياس حجم اهلواء
آلة تسجل التغريات احلاصلة يف حجم اهلواء خالل النطق”(.)83
“ مقياس السمع ()Audiomètre
()84
جهاز يقيس حاسة السمع لدى الشخص”
“مطياف ()Spectrograph/spectrographe
املطياف جهاز حم ّلل للصوت ،يتيح تقسيم املوجة الصوتية إىل جزئ ّيات تعزل عن
وتسجل بشكل منفرد لكي تصبح النتيجة طيفا مرئ ّيا.
بعضها
ّ
لقد أنتج ّأول نموذج يف أملانيا قبل احلرب العاملية الثانية ،بينام يعدّ النموذج
اإلنكليزي النوع األكثر شيوعا”(.)85
 -3التعريف الموسوعي:

ويربز بوضوح يف “معجم اللسانيات احلديثة” لسامي ع ّياد حنّا ورفاقه؛ إذ
تضمن املصنّف تعاريف اشتملت رشوح ًا مستفيضة للمصطلحات ،جتاوز طوهلا
أحيان ًا حدود الصفحة ،ومن ذلك:
اللسانيات التشومسك ّية ( ،)86()Chomskyan linguisticsوتصنيف
اللغات ( ، )Classification of languages( )87واكتساب اللغة (Language
 ،)88()acquisitionواملقاميات ( ،)89()Pragmaticsواملجاالت الداللية
(.)90()Semantic fields
كام د ّعمت هذه الرشوح باألمثلة واجلداول واملخططات زيادة يف التفصيل ،ومن
مكونات اجلملة( ،)91وجدول األلفبائية الدول ّية(،)92
ذلك :رسم (الشجرة) لتوضيح ّ
ولغة اإلشارة األمريكية (.)93()ASL

 -4التعريف اإلحالي:

يتجسد اهلدف من دمج “تعريفني ملصطلحني يف تعريف واحد هو تعريف
ّ
املعرف باإلحالة
فيعرف أحدمها إذن مع اآلخر ،و ُيكتفى يف املصطلح ّ
أحدمهاّ ،
()94
بالتنبيه إىل أنّه قد ذكره مع املصطلح اآلخر” .
103
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ويرد التعريف اإلحايل يف املعاجم اللسانية العربية عندما يكون للمفهوم الواحد
املصطلحي يف موضعه ،ويحُ ال عليه يف
أكثر من مصطلح؛ فيؤتى بالتعريف مع أحد
نْ
املصطلح الثاين ،ومن ذلك:
“صيغة إخبارية ()Fact mood
راجعIndicative mood)95( :
“ اختبار بعدي ()Post- test
راجع.)96(”Pretest .
د -اإلحالة:

من خالل فحص املعاجم اللسانية العربية يمكن التمييز بني نوعني من اإلحالة،
تبع ًا لعامل أسايس هو مكان ورودها يف املعجم؛ فهناك إحالة داخلية ،وأخرى
خارجية.

 -1اإلحالة الداخلية:

ويقصد هبا اإلحالة التي توضع يف ثنايا التعريف قصد التنبيه إىل هذا املفهوم يف
موضع آخر من املعجم ،وقد جلأ البعلبكي يف معجمه إىل اإلحالة الداخلية يف معجمه
يف عدّ ة مراحل؛ ومن ذلك:
“نحو وظيفي ()Functional Grammar
منهج نحوي بديل ملنهج النحو التحوييل ،قوامه النظر يف القواعد التي حتدّ د
التواصل اللغوي بني املتك ّلم واملخاطب  -والسيام مبدأ التعاون (راco-.
 ،)operative principleيف القواعد الصوتية والنحوية الخ .التي تستخدم للتعبري
يف هذا التواصل”(.)97
ِ
“خطاطة عامة (:)Graphetics
دراسة املادة الكتابية (را )graphic substance.للغات املكتوبة مجيعا؛ مثال :من
حيث املعامل الكتابية املشرتكة بينها ،أو أثر الوسط (را )medium .يف الكتابة”(.)98
كام يسعى البعلبكي يف تعريفه للمصطلحات إىل تقريب املفهوم ،بخلق توازن بني
املصطلحات املتقاربة فيام بينها ،حتّى يسهل عىل املتع ّلم استيعاب املفهوم يف أرسع
وقت.
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تم اعتامد
واليشء نفسه ينطبق عىل معجم اللسانيات احلديثة لع ّياد حنّا ورفاقه ،إذ ّ
اإلحالة الداخل ّية يف ّ
جل مداخله ،وذلك باإلشارة إىل املفاهيم املجاورة للمصطلح
أثناء تعريفه أسفل الصفحة ،ومن ذلك:
التحول اللغوي
“
ّ
يتحول املتك ّلم
هي ظاهرة لغوية شائعة بني املتكلمني بلغتني أو هلجتني عندما
ّ
فجأة ،ويستعمل عبارة أو مجلة أو أكثر بلغة أو بلهجة أخرى ،وهناك عوامل نفسية
واجتامعية تؤثر يف هذه الظاهرة ،فقد يرغب املتك ّلم يف إظهار اتفاقه مع السامع،
وقد يرغب يف عدم اشرتاك سامع آخر يف فهم احلديث( ،)99(”)2وذلك باإلحالة عىل
مصطلح اللهجة (.)Dialect
و ّملا كانت معظم تعاريف هذا املعجم موسوع ّية ،فقد تطلب تعريف املدخل الواحد
عدّ ة إحاالت داخلية؛ نظرا لعالقات املصطلحات فيام بينها ،ومن ذلك مصطلح
اللسانيات ( )Linguisticsالذي أحال يف تعريفه عىل مخسة مصطلحات هي :فقه
اللغة ( ،)Philologyومنهج التحليل اللساين التارخيي (Historical Linguistic
 ،)Analysisومنهج التحليل الوصفي( ،)Descriptive Analysisواللسانيات
االجتامعية (،)Sociolinguisticsواللسانيات النفسية(،)100()Psycholinguistics
وتضمن تعريف مصطلح البنية العميقة ()Deep Structureأربع إحاالت داخلية
تتعلق بمصطلحات :النحو التوليدي ( ،)Generative grammarوالنحو التحوييل
( ،)Transformational grammarالعنرص البنيوي األسايس(Base Structure
 ،)Componentوالعنرص التحوييل(،)101()Transformational Component
ورأى واضعو املعجم ّ
أن مصطلح اللسانيات التطبيقية ()Applied Linguistics
يتقاطع مع :اللسانيات االجتامعية ( ،)Sociolinguisticsواللسانيات النفسية
( ،)Psycholinguisticsوالتحليل التقابيل (.)102()Contrastive Analysis
 -2اإلحالة الخارجية:

ومتثل عام ً
املعجمي عىل عقد
ال حاس ًام يف ربط شبكة املفاهيم فيام بينها؛ لذا حيرص
ّ
صالت بني املصطلحات املندرجة ضمن فرع واحد لكون الرتتيب األلفبائي كثري ًا ما
ُيعيق اتساق املفاهيم وانتظامها.
أن واضعي املعاجم اللسانية العربية قد استفادوا من تقنية اإلحالةّ ،
ويبدو ّ
ألن
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ذلك من شأنه تقليل حجم املعجم ،وتسهيل استخدامه؛ وقد كان احلمزاوي س ّباق ًا
إىل اعتامد اإلحالة يف معجمه؛ فهو يكتفي يف عدّ ة مداخل باإلشارة إىل تناول هذه
املصطلحات يف مواضع متقدّ مة من املعجم ،ومن ذلك:
تطورية ،علم األصوات املعميل ،الفونيامت الثانوية(.)103
صوت مركّب صاعدّ ،
املوحد يف طبعته الثانية عىل هذا النهج حينام أحال عىل عدة
وسار املعجم
ّ
مصطلحات(.)104
والعمل نفسه قام به حممد عيل اخلويل يف معجم علم اللغة النظري ،عىل غرار إحالته
حر (.)105()Free Variation
يف املصطلحات :كلمة وظيفية ( ،)Form Wordتغيرّ ّ
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن اإلحالة اخلارجية تكون ف ّعالة إذا كانت يف مصطلح متأخر
املعجمي إليها يف ّأول حروف املعجم ،وإن حدث ذلك
الرتتيب؛ إذ ال يعقل أن يلجأ
ّ
فحت ًام سيخلق بلبلة بذهن القارئ؛ ّ
ولعل هذا ما وقع فيه حممد عيل اخلويل حينام كان
أويل (Base compound
يقدّ م اإلحالة عىل التعريف ،ومن ذلك :مصطلحمركّب ّ
يتم إال مع مصطلح
 )Composé /de baseالذي يرد يف الصفحة ثالثني ،وال ّ
( )Basic sentence/Phrase noyauيف الصفحة .)106(226
 -4رصد المالحق:

املعجمي جاهد ًا إىل جعل معجمه يشتمل عىل جمموعة من املالحق يذ ّيل
يسعى
ّ
هبا املصنّف من شأهنا توضيح القضايا املرتبطة بالغاية التي يسعى لتحقيقها ،وجتدر
اإلشارة إىل ّ
أن املالحق “مل تكن معتادة يف املعاجم العربية القديمة باستثناء عدد قليل
منها ،مثل املصباح املنري للفيومي الذي أتبع معجمه بخامتة تناولت عدد ًا من القضايا
الرصفية املم ّيزة ،وهذا الذي فعله الفيومي مل يزد عىل نقله املعلومات الواجب ذكرها
يف املقدمة ،نقلها إىل اخلامتة ،فكأنّه وضع املقدمة يف آخر املعجم”( .)107وحترص
املعاجم احلديثة عىل أن تذ ّيل بمالحق تشتمل عىل معلومات مفيدة(.)108
واملتأ ّمل يف املعاجم اللسانية العربية يمكنه مالحظة عدم االهتامم بقضية املالحق،
مع العلم أنهّ ا تقنية هامة من تقنيات الصناعة املعجمية احلديثة؛ فباستثناء مخسة ()5
معاجم احتوت عىل بعض املالحقّ ،
وتضم ( )14معج ًام
فإن األغلبية الساحقة،
ّ
كامالً ،أغفلتها متام ًا.

جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م

106

 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:45:13

.indd 106ﺓﻱﺏﺭﻉﻝﺍ ﺓﻱﻥﺍﺱﻝﻝﺍ ﻡﺝﺍﻉﻡﻝﺍ

العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

ومن املعاجم األكثر اعتناء باملالحق معجم املصطلحات اللغوية للبعلبكي
خيتص ّ
كل واحد منها بفرع من
تضمن ستة عرش ( )16ملحق ًا ،وهي مسارد
فقد
ّ
ّ
فروع اللسانيات .فباإلضافة إىل املرسدين املذكورين سلف ًا هناك :مرسد مصطلحات
اللسانيات العامة  -مرسد مصطلحات اللسانيات التطبيقية  -مرسد مصطلحات
الصوتيات  -مرسد مصطلحات علم النحو -مرسد مصطلحات اللسانيات
االجتامعية  -مرسد مصطلحات اللسانيات النفسية  -مرسد مصطلحات اللسانيات
العيادية  -مرسد مصطلحات اخلطاطة  -مرسد مصطلحات علم الداللة  -مرسد
مصطلحات السيميائيات  -مرسد مصطلحات األسلوبيات -مرسد مصطلحات
الشعر وعلم العروض -مرسد مصطلحات علم وظائف األعضاء  -مرسد
مصطلحات اللغوية العامة.
األول والثاين رضوريني يف املعجم الثنائي اللغة ،إذ ال يمكن
وملا كان املرسدان ّ
عدّ مها من املالحق (عىل اعتبار ّ
أن ّأوهلام عبارة عن ترتيب للمصطلحات اإلنجليز ّية
مع مقابالهتا العربية ،يف حني كان ثانيهام جردا للمصطلحات العربية يف صفحات
املعجم ،وهذان األخريان رضوريان يف املعجم ،فهام بمثابة الفهارس التي ال يمكن
االستغناء عنها)ّ ،
فإن املسارد األخرى تعدّ مالحق حرص املؤلف عىل تضمينها
مصطلحات ّ
كل فرع من فروع اللسانيات بغرض التيسري عىل القارئّ ،
ألن حتديد
املجال جزء من تعريف املصطلح ،وهكذا يكون معجم املصطلحات اللغو ّية
مالحق.
للبعلبكي أغنى املعاجم اللسانية
َ
أ ّما “معجم علم اللغة النظري” للخويل فقد اشتمل عىل سبعة ( )7مسارد تتمثل
يف:
فونيامت اللغة العربية ،فونيامت اللغة اإلنجليز ّية ،الرموز املستخدمة يف املداخل
اإلنجليزية ،الرموز املستخدمة يف الرشوح العربية ،اختصارات شائعة يف علم اللغة،
الرموز الشائعة يف علم اللغة ،والعمل نفسه حرص عليه اخلويل يف معجمه الثاين
اخلاص بـعلم اللغة التطبيقي ،حينام أردفه بثالثة ( )3مالحق هي:
ّ
 ملحق الرموز املستخدمة يف املعجم. ملحق االختصارات الشائعة يف علم اللغة التطبيقي :الذي احتوى عىل 72اختصارا متداوال بني املختصني يف حقل اللسانيات التطبيقية ،ومن ذلك:
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Adult Education

“ AE

American Sign Language

ASL
()109

“ CAL Centre for Applied Linguistics
أ ّما معجم باكال ورفاقه فقد تضمن ملحقا واحدا فقط ،متثل يف قائمة بيبليوغرافية
خمتارة يف حقل الدراسات اللغوية ،احتوت ( )54مؤلف ًا لسان ّي ًا عرب ّي ًا ومرتمج ًا ،و
ينطبق األمر نفسه عىل قاموس اللسانيات للمسدي ،الذي أردفه واضعه بقائمة
املخترصات .
يبدو ّ
أن املعاجم اللسانية العربية ماتزال بعيدة عن بعض تقنيات الصناعة
املعجم ّية ،ومن ذلك عدم اهتاممها باملالحق ،رغم ما تكتسيه هذه األخرية من أمه ّية
بالغة يف مساعدة القارئ عىل االستخدام األمثل للمعجم ،السيام ّ
وأن األمر يتع ّلق
بحقل جديد أال وهو اللسانيات.
خاتمة:

مما تقدّ م يتجىل اهتامم العرب املحدثني بتأليف معاجم لسانية ،أحادية اللغة،
وثنائية اللغات ،ومتعددة اللغات ،هي يف حقيقة األمر مصادر أساسية يستقي
املتخصص ،مفاهيم هذا العلم كام أوردها رواد
منها الدارس املبتدئ ،والباحث
ّ
اللسانيات األوائل ،يف شتى مستويات الدرس اللساين ،وفروعه .كام تسعى هذه
املصنّفات جاهدة لتحقيق مجلة من األغراض املعرفية ،والتعليمية ،والتداولية،
والثقافية .لكن عىل الرغم من كل هذه اجلهود املبذولة يف جمال تصنيف املعاجم
اللسانية الثنائية واملتعددة اللغاتّ ،
فإن اللغة العربية التزال تفتقر إىل املعجم اللساين
األحادي اللغة ،الذي يشمل مستويات لسانية متعددة.
واتضح من خالل املدونة حمل الدراسة ّ
أن كل املعاجم تبنّت الرتتيب األلفبائي
(العريب أو الالتيني) لكونه عامال مهام من عوامل تيسري البحث ،وبالتايل رسعة إجياد
املصطلح اللساين ومقابله يف اللغة العربية .كام كشف البحث تباين املعاجم يف انتقاء
التعريف املناسب ،فج ّلها اعتمدت التعريف املصطلحي لتوضيح مفاهيم اللسانيات
تم اللجوء
ومستوياهتا؛ وباملقابل هناك معاجم جلأت إىل التعريف املوسوعي ،كام ّ
إىل نظام اإلحالة يف مخسة معاجم لسانية فقط ،وهي :معاجم احلمزاوي ،واخلويل،
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

والبعلبكي ،وع ّياد حنّا ،وسمري حجازي ،مع تسجيل تفاوت نسبي بني املعاجم يف
عدد املالحق ،إذ يأيت معجم البعلبكي يف الصدارة بستة عرش ملحقا ،يليه مصنّف
علم اللغة النظري للخويل بسبعة مالحق ،أ ّما املعاجم األخرى فكان استثامرها هلذه
التقنية حمدودا جدا.
ولكي تؤدي املعاجم اللسانية وظائفها عل أكمل وجه البد من االهتامم هبذه
املصنفات ،شكالً ،ومضمونا ،ومنهجا ،حتّى تستجيب ألسس الصناعة املعجمية
متخصص-
متخصصا كان أو غري
احلديثة ،وتستطيع أن تقدّ م للقارئ العريب-
ّ
ّ
مفاهيم هذا العلم ،وآخر مستجداته يف قالب يسمح بسهولة استيعابه نظري ًا ،ويتيح
له إمكانية استثامره عملي ًا.
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الهوامش:
 -1مباحث تأسيسية يف اللسانيات ،عبد السالم املسدي ،ص.13:

 -2معجم علم اللغة النظري (إنكليزي -عريب) مع مرسد عريب -إنكليزي ،حممد عيل اخلويل،

املقدمة.

 -3معجم علم اللغة التطبيقي (إنكليزي -عريب) مع مرسد عريب -إنكليزي ،حممد عيل اخلويل،

املقدمة.

 -4الطبعة األوىل ُطبعت بحوليات اجلامعة التونسية ،العدد  ،1977 ،14وكانت الطبعة الثانية

بمجلة اللسان العريب ،املجلد  ،18ج1980 ،2:م ،ص ،122-87:أما الطبعة الثالثة املنقحة
واملزيدة ،فصدرت عن الدار التونسية للنرش ،تونس ،واملؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر1986 ،م.

معربا خالل الفرتة املمتدة
 -5رصد الباحث خالد اليعبودي يف هذا الصدد ( )26مصنفا لسانيا ّ

من (2009-1962م) ،ينظر :املصطلحات اللسانية املعربة يف املجال املعجمي مقاربة نحو

التأصيل ،خالد اليعبودي ،املعجمية العربية قضايا وآفاق ،إعداد وتقديم :منترص أمني عبد الرحيم
وحافظ إسامعييل علوي ،إرشاف :عبد القادر الفايس الفهري ،ص.181-179:

املعربة
 -6أحىص خالد اليعبودي ( )63دارسة اهتم أصحاهبا بنقد متون املصطلحات اللسانية ّ

خالل مدة جتاوزت ثالثة عقود من الزمن ( ،)2010-1978للتوسع ينظر :املرجع السابق،

ص.187-181:

 -7مثل:تعريف علم األصوات العام بأنّه”:علم يدرس األصوات اللغوية عموما دون ربطها

بلغة مع ّينة ،وهو بذلك يقابل علم األصوات اخلاص الذي يركز عىل دراسة أصوات لغة مع ّينة”،
ينظر :معجم علم األصوات ،حممد عيل اخلويل ،ص.114:

 -8ومن ذلك تعريف مصطلح (علم األصوات السمعي)ُ ”:يراد به األصوات اللغوية التي

تدخل األذن ،ويقوم اجلهاز السمعي بتحليلها ،وتد ّبر دالالهتا وفهم ما يريد منشئ الكالم من
معان ،وقد يطلق عىل هذا اجلانب بـ (استقبال الصوت) أي :سامعه  ،auditory aspectأو علم

األصوات السمعي ،ويرى فندرياس (ّ )Vendryes
أن هذا العلم ليس جزءا من علم األصوات

أن املنشئ للكالم والسامع يف هذه احلالة يتك ّلامن لغة واحدة مماثلةّ ،
( )phoneticsوذلك ّ
وأن

إصدار األصوات واستقباهلا وجهان لوظيفة لغوية واحدة يف حدود متامثلة” ،ينظر :معجم

الصوتيات ،رشيد عبد الرمحن العبيدي ،ص.124-123:

 -9وذلك نظرا إىل اكتامل اجلهاز املفاهيمي للصواتة ( ،)phonologyووفرة األبحاث الرتاثية
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

يف األصوات العربية ،ينظر :آليات توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية الثنائ ّية واملتعددة اللغات،

خالد اليعبودي ،ص227 :

ضم ما يقارب ستامئة ( )600مصطلح صويت ،وهذا ما يعني ّ
أن نصف عدد
 -10فقد ّ
خمصص للصوتيات ،ينظر :واقع تأليف املعاجم اللسانية الفردية يف الوطن العريب
املصطلحات ّ

(رأي يف ثالثة معاجم) ،محيدي بن يوسف ،اللسان العريب ،العدد2004 ،58:م ،ص.28:

 -11رصدت دراسة إحصائية تسعامئة وتسعة وثامنني ( )989مصطلح ًا صوتي ًا من جمموع

مصطلحات املعجم املقدرة بـثالثة آالف وتسعة ومخسني ( )3059مصطلح ًا لسان ّي ًا؛ أي ما

نسبته ()% 32,33؛ فثلث املعجم تقريبا خُم ّصص للصوتيات ،ينظر :آليات توليد املصطلح ومعامل

املصطلحية العربية باملعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات نموذجا ،أطروحة دكتوراه ،إعداد:

خالد اليعبودي ،إرشاف :عبد العزيز حلييل،ج ،2:ص( 459:مرقون).

 -12سيتم االقتصار يف هذه الدراسة عىل تعريف مصطلح اللسانيات ()Linguistics /Linguistique

يف كل املعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات؛ قصد مالحظة أهم الفروق املوجودة يف التعريف

من مصنّف آلخر.

 -13ومن ذلك“ :علم اللغويات ،علم اللغة Linguistics

هو تناول البحث العلمي للغة كظاهرة برشية ،وكذلك للغات املتعددة ،وقد يكون البحث

عىل املستوى الوصفي وهو ميدان اللغويات الوصفية ( ،)descriptive or synchronicأي ّ
أن
الباحث يصف لغة ما أو هلجة ما يف فرتة مع ّينة هلذه اللغة أو اللهجة.

وقد يكون البحث أيضا عىل املستوى التارخيي وهو ميدان اللغويات التارخي ّية (historical or

 ،)diachronicأي ّ
تطور هذه اللغة
أن الباحث يقارن تركيب لغة ما أو هلجة ما يف فرتتني أو أكثر من ّ

أو اللهجة” ،ينظر :معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،جمدي وهبة وكامل املهندس،
ص.258-257:

 -14ينظر :املعجم العريب -إشكاالت ومقاربات ،حممد رشاد احلمزاوي ،ص،385 -381:

ومعجم املصطلحات اللغوية يف اللغة العربية ،حممد رشاد احلمزاوي ،ص.289:
 -15مثل :تعريف مصطلح” ِع ْل ُم ال ُّل َغ ِة (  )linguisticsبأنّه“ :علم يبحث يف اللغة من مجيع
جوانبها الصوتية والرصفية والنحوية واملفرداتية والداللية والنفسية واالجتامعية واملعجمية

والتطبيقية .وقد أطلق اللغويون عليه أسامء عديدة مثل فقه اللغة وعلم اللسان واللسانيات
واللسنيات واأللسنيات .وينقسم علم اللغة إىل علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي .ومن
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فروع علم اللغة النظري علم األصوات وعلم الفونيامت وعلم اللغة التارخيي وعلم الداللة وعلم
القواعد الذي يشمل علم الرصف وعلم النحو .أ ّما علم اللغة التطبيقي فمن فروعه صناعة املعاجم

وعلم اللغة اآليل وعلم اللغة النفيس وعلم اللغة االجتامعي وتعليم اللغات والتقابل اللغوي

وحتليل األخطاء” ،ينظر :معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص.157:

 -16املصنّف ليس معجام بل هو مرسد ()Glossaire/Glossary؛ وذلك الكتفائه بإيراد

املصطلح اللساين األجنبي (إنجليزيا كان أم فرنسيا) ومقابالته العربية فقط ،ويمكن التفريق بني

ويعرف املرسد بأنّه:
املعجم واملرسد انطالقا من وجود التعريف من عدمهّ ،

 -قوائم معجم ّية تقع يف هناية مؤ َّلف ما ،ويعطي قائمة أبجد ّية لكلامت معجم املفردات

املتخصص املستخدَ م.
ّ

 قواميس موجزة مزدوجة اللغة موضوعة يف ختام مقتطفات مدرسية.هلجي.
متخصص أو
 قوائم أبجد ّية ملعجم مفرداتّ
ّ

.Voir : Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, p :155

 -17اشرتك يف وضعه نخبة من اللغويني العرب عىل رأسهم :حممد حسن باكال من السعودية،

وحممد إسامعيل صبحي من السعودية ،وعيل القاسمي من العراق ،وجورج نعيمة سعد من أمريكا،
وحمي الدين خليل الربح من السودان ،كام حظي بمراجعة جلنة علم ّية ضمت مخسة أعالم من

اللغويني العرب ،باإلضافة للمؤلف حممد حسن باكال نجد كامل برش وعبد احلميد الشلقاين من
مرص ،وصالح جواد طعمة من العراق وحممد إسامعيل من السعودية.

 -18ورد مصطلح اللسانيات عىل هذا النحو”:علم اللغة  ،”Linguisticsينظر :معجم

مصطلحات علم اللغة احلديث(عريب-إنجليزي/إنجليزي-عريب) ،حممد حسن باكال وآخرون،

مراجعة :حممد حسن باكال وآخرون ،ص.51/64:

 -19ومثال ذلك ”:اللسانيات ( ، )n“Linguistiqueينظر :قاموس اللسانيات (عريب -فرنيس

وفرنيس -عريب) مع مقدمة يف علم املصطلح ،عبد السالم املسدي ،ص.207 ،155:
 -20كام يف املصطلح التايل”:علم ال ُّل َغة ،لِ َسان ّيةَ ،أ ْلسن ّية  ،”. Linguistique nfينظر:معجم

اللسانية (فرنيس-عريب) مع مرسد ألفبائي باأللفاظ العربية ،بسام بركة ،ص.125:
 -21معجم علم اللغة التطبيقي ،حممد عيل اخلويل ،املقدمة.

 -22ومن نامذجه“ :علم اللغة التطبيقي appllied linguistics

فرع من علم اللغة يبحث يف التقابل اللغوي وحتليل األخطاء وتعليم اللغات وعلم اللغة النفيس
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

وعلم اللغة االجتامعي وعلم اللغة اآليل وصناعة املعاجم والرتمجة .ويقابل علم اللغة التطبيقي

علم اللغة النظري الذي يشمل علم األصوات وعلم اللغة التارخيي وعلم الداللة وعلم القواعد”،
ينظر :املصدر نفسه ،ص.5:

 -23ومثال ذلك“ :علم اللغة (مج).Linguistics (ling(-
ِ
ألسنية؛ علم اللغات؛ علم اللغويات؛ لِسانة؛ لِسانيات؛ لِسانية؛ ل ْسنيات
حل ّ
مصطلح عام للعلوم اللغوية ّ
حمل مصطلحات بائدة (من مثل glossologyو )glottology

أو مصطلحات مبهمة الداللةمن مثل ( linguistic scienceو .) science of language

ويقع علم اللغة يف فرعني كبريين مها علم اللغة العام أو علم اللغة النظري ،وعلم اللغة التطبيقي

(وقد ذكرنا فروع ّ
كل منهام يف موضعه) ،وإن كان احلدّ بني “العا ّم” و”التطبيقي” غري فاصل أحيانا:

فعلم اللغة النفيس ،مثال ،معدود بني العلوم التطبيقية ،إالّ ّ
أن له أسسا نظرية خاصة به ،األمر الذي

أ ّدى إىل نشوء مصطلح”علم اللغة النفيس التطبيقي” ( )applied psycholinguisticsلإلشارة
إىل جانبه التطبيقي فحسب.

ومن العلوم األخرى التي نشأت بينها وبني علم اللغة مباحث مشرتكة ،املنطق والفلسفة وعلم

اإلنسان وعلم اإلحصاء وعلم الترشيح وعلم وظائف األعضاء.

را =Applied linguistics .علم اللغة التطبيقي؛  =linguistics generalعلم اللغة العام،

ينظر :معجم املصطلحات اللغوية (إنجليزي -عريب) مع  16مرسد ًا عربي ًا ،رمزي منري بعلبكي،

ص.288:

 -24ومن نامذجه:تعريف اللسانيات ( )Linguisticsالذي ورد يف صفحة كاملة ،جاء فيها:
ِ
ِ
“ع ْل ُم ال ِّل َسان َّيات linguistics
بدأ علم اللسانيات منذ أواخر القرن التاسع عرش يتخذ اسم العلم  scienceواحتل مكانته بني

العلوم اإلنسانية ...حيث ّ
إن الدرس اللغوي مل يعد أدا ًة لفهم النصوص والنقوش القديمة املدونة
وحتقيقها بل أصبح الدرس اللغوي هيتم باللغات املنطوقة واملكتوبة مع ًا ،كام مل يعد هيتم أساس ًا

بدراسة التطور التارخيي املقارن وإنّام أصبح هيتم بالدراسة الوصفية التزامنية هلا” ،ينظر :معجم
اللسانيات احلديثة(إنجليزي-عريب) ،سامي عياد حنا وآخرون ،ص.83-82:

 -25يمكن توضيح األمثلة والرسوم واألشكال والصور واخلرائط الواردة يف هذا املعجم يف

هذا اجلدول:
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الرسوم

أعضاء النطق (ص ،)9عالقة اللهجة باللغة (ص ،)61أجزاء جتويف الفم (ص،)110
أوضاع احلركات (ص ،)122لغة اإلشارة األمريكية (( )ASLص ،)131الوتران
الصوتيان (ص،)147

املشجرات

طريقة تصنيف القواعد (ص ،)13التحليل التكويني (ص )25مكونات اجلملة
(ص ،)28حتليل املكونات املبارشة ( ،)62مكونات اجلملة (ص ،)64/28حتليل
املكونات املبارشة (ص ،)62أصوات الكالم (ص)142

اجلداول

الصورة الرصفية (( )Allomorphص ،) ،)4القواعد واملفردات األساسية لتكوين
الرتكيب األسايس (ص ،)12التحليل التكويني (ص ،)26األلفبائية الفونتيكية
الدولية ( )IPAمنقحة يف ( 1989ص ،)105 /68مواضع نطق الصوامت يف
العربية (ص ،)110طريقة اكتساب اللغة عند األطفال ( ،) 76حتديد السامت الداللية
(ص،)125

الصور

نعوم تشومسكي (ص ،)16رومان ياكبسون (ص ،)113/41جون فريث (ص،)47
دانيال جونز (ص)102

اخلرائط

توزيع اللغات األفرو -آسيوية (ص)2

األمثلة
التوضيحية

بيان التزامنية والتعاقبية يف منهج التحليل الوصفي (ص.)35

 -26ومثال ذلك 433“ :علم اللغة Linguistique

جمال درايس يتخذ من موضوع اللغة اإلنسانية جماالً الهتامماته ،ويدرس أصوهلا ،ويقارهنا

ببعضها ،كام يدرس الصوتيات واأللفاظ ،والقواعد وتشكيل عنارص التعبري(كالعبارات

والكلامت) ،ينظر :معجم املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة (فرنيس -عريب/عريب -فرنيس)،

سمري حجازي،ص.118:

 -27ينظر :من قضايا املصطلح اللغوي العريب ،مصطفى طاهر احليادرة ،عامل الكتب احلديث،

األردن ،ط1424 ،1:هـ2003-م ،ج ،1:ص ،183:وواقع تأليف املعاجم اللسانية الفردية يف

الوطن العريب (رأي يف ثالثة معاجم) ،محيدي بن يوسف ،اللسان العريب ،مكتب تنسيق التعريب،

العدد 2004 ،58م ،ص.27:

جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

 -28ينظر :املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،حممد رشاد احلمزاوي.292 ،

 -29اعتمد حممد رشاد احلمزاوي يف استقراء املصطلحات اللسانية عىل أحد عرش ( )11مصدرا

لسانيا ،رتبها ترتيبا زمنيا ،ورمز لكل واحد منها برمز ،وهي -1:مناهج البحث يف اللغة لتامم حسان

(تح) -2 ،معاين املايض واملضارع يف القرآن الكريم حلامد عد القادر (حق) -3 ،األحرفية ليوسف

السودا (يس)  -4األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس (بن)  -5جمموعة املصطلحات العلمية والفنية

ملجمع اللغة العربية بالقاهرة (مج) -6 ،اللغة واملجتمع :رأي ومنهج ملحمود السعران (مس ،)1
 -7علم اللغة ملحمود السعران (مس  -8 ،)2اللغة واملجتمع :رأي ومنهج ملحمود السعران

(مس -9 ،)3دروس يف علم أصوات العربية جلان كانتينو ترمجة صالح القرمادي (صق)-10 ،
علم اللغة العام :القسم الثاين -األصوات ملحمد كامل برش (كب) -11 ،الترصيف العريب للطيب
البكوش (طب) ،ينظر :ينظر :املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،حممد رشاد احلمزاوي،

ص.15-14:

 -30ومن ذلك -763 ”:علم اللغة La Linguistique Linguistics

هو الذي يتخذ موضوعا له دراسة اللغة من حيث هي لغة (دراسة اللغة يف ذاهتا ومن أجل ذاهتا

كام قال دي سوسري )...سواء كانت هذه اللغة مكتوبة أو غري مكتوبة
(مس ص ))2(367

 -764علم اللغة La linguistique

Linguistics

علم دراسة اللغة البرشية (مج  ،”)94/4ينظر :املصدر نفسه ،ص.13:

 -31هو املعجم اللساين الوحيد حلد اآلن الذي يتخذ اللغة األملانية لغة مدخل ،خالفا لباقي

املعاجم اللسانية األخرى.

 -32ونموذجه ”:علم اللغويات ،علم اللغة = Linguistik F , Linguistics

علم يبحث يف اللغة من مجيع جوانبها الصوتية ،والرصفية ،والنحوية ،واملفرداتية والداللية

والنفسية واالجتامعية واملعجمية ،والتطبيقية ،وقد أطلق اللغويون عليه أسامء عديدة مثل فقه اللغة،

وعلم اللسان ،وتقسيم علم اللغة إىل علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي ،ومن فروع علم
اللغة النظري علم األصوات وعلم الفونيامت وعلم اللغة التارخيي ،وعلم الداللة وعلم القواعد
الذي يشمل علم الرصف والنحو ،أما علم اللغة التطبيقي فمن فروعه صناعة املعاجم وعلم اللغة

الداليل وعلم اللغة النفيس وعلم اللغة االجتامعي وتعليم اللغات .كام ّ
أن هناك علم اللغة املقارن
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الذي يقوم عىل املقارنة بني عدة لغات خمتلفة أو بني لغتني فقط من حيث بنائها وتطورها” ،ينظر:
معجم املصطلحات اللغوية واألدبية (أملاين-إنجليزي-عريب) مع كشافني باإلنجليزية والعربية،
علية عزت عياد،ص.94-93:

 -33ال يشري واضعو هذا املعجم إىل سبب اختيارهم مصطلح (قاموس) عنوانا ملصنّفهم

بدال عن (معجم) ،علام ّ
يفرقون بني املصطلحني؛ فليىل املسعودي مثال تضع
أن بعض الدارسني ّ
“قاموس” كمقابل للمصطلح)Dictionary/Dictionnaire( :؛ وترى ّ
بأن هذا األخري يقدم

ختص النطق ،واالشتقاق واملرادفات واألضداد والتعاريف
املداخل املعجم ّية مصحوب ًة بمعلومات ّ
إلخ ،ويكون القاموس أحادي اللغة أو متعدّ د اللغات ،ويرد فيه املتن اللغوي مرتب ًا حسب األلفباء

أو األبجدية” ،أ ّما املعجم فيقابل ()Lexicon/Lexique؛ ويقترص عىل إدراج جمموعة حمصورة

معريف حمد ّد ،وال تكون مصحوب ًة باملعلومات التي نجدها يف
من املصطلحات تنتمي إىل حقل
ّ
القواميس ،ينظر :مالحظات حول معجم ال ّلسانيات ،ليىل املسعودي ،اللسان العريب ،العدد 35

1991،م ،ص.209:

 -34مثل “ :علم اللغة ،األلسنية ،اللسانية =Linguistics Linguistique

ونحوا ورصف ًا ودالل ًة) يف ذاهتا ،ومن أجل ذاهتا،
هو العلم الذي يدرس اللغة (أصوات ًا وتراكيب
ً

هبدف تقديم وصف موضوعي كامل وحمدَّ د هلا” ،ينظر :قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية
(عريب -إنجليزي -فرنيس) ،إميل يعقوب وآخرون ،ص.279:

 -35تشكلت جلنة الوضع من تسعة أعضاء هم :عبد الرمحن احلاج صالح (اجلزائر) ،سعد

عبد العزيز مصلوح (السودان) ،عبد اللطيف عبيد (تونس) ،حممد حسن باكال (السعودية) ،ليىل
املسعودي ،واجليالين السايب ،وعبد العزيز بنعبد اهلل ،وفؤاد محودة ،وعبد القادر الفايس الفهري

(املغرب).

 -36نتيجة إيراد أكثر من مقابل عريب للمفهوم اللساين الواحد ،ينظر :آليات توليد املصطلح

وبناء املعاجم اللسانية الثنائ ّية واملتعددة اللغات ،خالد اليعبودي ،ص 210:وما بعدها ،واملعجم

املوحد يف طبعتيه األوىل والثانية ،مالحظات إحصائية ،محيدي بن يوسف ،اللسان العريب،
ّ

العدد2004 ،57:م ،ص.143:

 -37تم تقديم مصطلح اللسانيات هبذه الصيغة” اللسانيات linguistics 1565

“ Linguistiqueعلم اللسان” ينظر :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(إنجليزي-فرنيس-

عريب) ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،1:ص81:

جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

 -38ينظر عىل سبيل املثال :مالحظات حول معجم ال ّلسانيات ،ليىل املسعودي ،اللسان

املوحد ملصطلحات اللسانيات :أي
العريب ،العدد 1991، 35م ،ص ،213-209:واملعجم
ّ
مصطلح ألي لسانيات؟ مصطفى غلفان ،اللسان العريب ،العدد 1998 ،46م ،ص،163-146 :

املوحد يف طبعتيه األوىل والثانية ،مالحظات إحصائية ،محيدي بن يوسف ،اللسان العريب،
واملعجم ّ

العدد2004 ،57:م ،ص.148-141:

 -39ينظر :آليات توليد املصطلح ومعامل املصطلحية العربية باملعاجم اللسانية الثنائية واملتعددة

اللغات نموذجا ،أطروحة دكتوراه ،إعداد :خالد اليعبودي ،إرشاف :عبد العزيز حلييل،ج،2:

ص( 459:مرقون).

املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مصطفى غلفان ،جم ّلة الدراسات
 -40استدراك عىل املعجم
ّ

املعجم ّية ،العدد 0022 ،1:م ،ص.74:

 -41ينظر :املرجع نفسه ،ص.89-84:

 -42أما يف الطبعة املنقحة املح ّينة فجاء تعريف نفس املصطلح (لسانيات) عىل هذا النحو:
“934

 Linguisticsلسانيات Linguistique

يقر ّ
كل باحث ،بشكل عا ّم ،بأنهّ ا ظهرت مع نرش كتاب دي سوسري “دروس يف
دراسة علمية للغة ّ

اللسانيات العامة” سنة  1916وتتوق هذه الدراسة العلمية إىل النظر يف اللغة لذاهتا دون اعتبارات
خارجية عنها ،وذلك باستعامل طرق جتريبية ذات بعد وصفي أفىض إىل ظهور عدّ ة مدارس تابعة

أو خمالفة” ،ينظر :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(إنجليزي-فرنيس-عريب) ،مكتب تنسيق
التعريب ،مراجعة :ليىل املسعودي وحممد شباضة ،ط ،2:ص.87:

املوحد يف طبعتيه األوىل والثانية ،مالحظات إحصائية ،محيدي بن يوسف،
 -43ينظر :املعجم ّ

اللسان العريب ،العدد2004 ،57:م ،ص.148:

 -44تعد ليىل املسعودي من بني املختصني يف جمال البحث املعجمي واملصطلحي ،هلا عدة

دراسات وأبحاث منشورة يف جملة اللسان العريب ،منها:

 -قاعدة املعطيات املعجمية :معريب ،اللسان العريب ،العدد 1985 ،25م.

 -علم املصطلحات وبنوك املعطيات ،اللسان العريب ،العدد .1987 ،28

املوحد ،اللسان العريب ،العدد .1991 ،35
 -مالحظات حول معجم اللسانيات ّ

 -عن بعض األسس املنهجية يف إعداد املعاجم املتخصصة ،اللسان العريب ،العدد .1996 ،41

 -املصطلح الطبي وتقاطع املجاالت ،اللسان العريب ،العدد .1997 ،43
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 -مالحظات حول “معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية”(مقاربة لسانية) ،العدد ،1998 ،46

ينظر :اللسان العريب ،العدد  ،2001 ،51ص.152:

 -45مثل :تقسيم اصطالحي ،تقييم اصطالحي ،بحث مصطلحي موضعي ،ملف اصطالحي،

حتليل اصطالحي ،مقياس اصطالحيُ ،جذاذة اصطالحية ،بحث مصطلحي ،تقييس اصطالحي

(تنميط اصطالحي ،معرية اصطالحية) ،خمزون مصطلحي ،وحدة اصطالحيةُ ،م ْص َط َلحي ،علم
املوحد ملصطلحات اللسانيات ،ط ،2:املصطلحات :من
املصطلح ( ُم ْص َط َل ِح َية) ،ينظر :املعجم
ّ
 1566إىل  ،1583ص.150:
 -46ومثال ذلك“ :ألسنية ،علم اللغة 1494 – Linguistics- Linguistique

علم يبحث يف اللغة من مجيع جوانبها الصوتية والنحوية والداللية واملعجمية ،ينظر :معجم

املصطلحات األلسنية (فرنيس -إنجليزي-عريب) ،مبارك مبارك ،ص.164:

 -47معجم املصطلحات اللغوية (عريب -فرنيس -إنجليزي) ،خليل أمحد خليل،
ص.114-113:

 -48مثل مصطلح اللسانيات الذي جاء تقديمه هكذا:

“ لسانيات  ،”Linguistics,Linguistiqueينظر :معجم املصطلحات اللسانية (إنجليزي-

فرنيس -عريب) ،عبد القادر الفايس الفهري بمشاركة نادية العمري ،ص.177 :

 -49معجم املصطلحات اللسانية لعبد القادر الفايس الفهري ونادية العمري -طفرة أم عقبة؟

خالد اليعبودي ،جملة مصطلحيات ،العدد  ،1شوال 1432ه -شتنرب 2011م ،ص.104:
 -50سبق احلديث عن الفرق املوجود بني املعجم واملرسد.

 -51سبقت اإلشارة إىل تفريق ليىل املسعودي بني مصطلحي القاموس واملعجم؛ ولكن

املعجمي عيل القاسمي يرى ّ
أن لفظة قاموس ال حتقق اإلمجاع بني الدارسني ،بل حتى لدى واضعي
املعاجم أنفسهم؛ فجلهم يفضلون كلمة معجم عليها؛ ّ
ألن هذه األخرية حتظى بنسبة استعامل
عالية يف كتابات املعجميني العرب ،دراس ًة وتطبيق ًا وتصنيف ًا؛ فمن بني  624عم ً
ال معجمي ًا حيمل

أحد االسمنيُ ،وجد ّ
أن  362منها (أي بنسبة  )%58حيمل اسم (معجم) و 262منها (أي بنسبة

 )42%حيمل اسم قاموسّ ،
ولعل هذا ما يفرس شيوع مصطلح معجم وتداوله بصورة واسعة عكس

مرادفه القاموس الذي ُيستعمل جماز ًا بغرض التوسع يف املعنى ،ينظر :املعجم والقاموس -دراسة

يف علم املصطلح ،عيل القاسمي ،قضايا املصطلح يف اآلداب والعلوم اإلنسانية ،إعداد :عز الدين
البوشيخي ،وحممد الوادي ،ج ،2:ص.233-231:
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

 -52فباإلضافة إىل تفريق ليىل املسعودي السالف الذكر ،يؤكد عبد العيل الودغريي وجوب

األول للداللة عىل ّ
كل كتاب أو تأليف
الفصل بني “قاموس” و”معجم”؛ إذ يستعمل املصطلح ّ

تربوي وثقايف ،وجيمع بني فئة قائم ًة من الوحدات املعجم ّية (املداخل) ،التي يتحقق
له هدف
ّ

وجودها بالفعل يف لسان من األلسنة ،وخيضعها لرتتيب ورشح معينني ،ويقابله يف الفرنسية كلمة

( .)Dictionnaireأ ّما مصطلح معجم فهو أنسب للداللة عىل املجموع املفرتض والالّحمدود
من الوحدات املعجم ّية التي متتلكها مجاعة لغو ّية مع ّينة بكامل أفرادها ،ويقابله يف الفرنسية

( ،)Lexiqueينظر:دراسات معجمية -نحو قاموس عريب تارخيي وقضايا أخرى ،عبد العيل
الودغريي ،ص.20-19:

أن املعجم هو الرصيد العام الشامل ّ
وإىل الرأي نفسه يميل إبراهيم بن مراد؛ فهو يرى ّ
لكل ما

يستعمله أفراد مجاعة لغو ّية ما– سواء كربت أم صغرت -من الوحدات املعجم ّية ،أما القاموس

فيمتثل يف رصيد الوحدات املعجمية اجلزئي الذي ُيؤخذ من املعجم اللساين -أي من الرصيد العام

الشامل -ويوضع يف كتاب بعد أن تجُ مع الوحدات املعجمية املكونة له مجع ًا منهجي ًا وتُعالج قاموسي ًا
معاجل ًة منهجي ًة أيضا ،ينظر :من املعجم إىل القاموس ،إبراهيم بن مراد ،ص.8-6:
 -53معجم اللسانيات احلديثة ،سامي ع ّياد حنّا وآخرون ،ص×:

 -54فقد وضع أربعة معاجم هي :معجم الرموز ،معجم املصطلحات الفلسفية ،معجم

املصطلحات االجتامعية ،معجم املصطلحات الدين ّية ،أ ّما املعجم السادس فخصصه للمصطلحات

األسطورية.

 -55معجم املصطلحات اللغوية ،خليل أمحد خليل ،ص.5:

 -56فرصيد معجم علم األصوات للخويل مثال يساوي ثالثة ( )3أضعاف رصيد معجم خليل

أن مصنّف اخلويل يقترص عىل حقل لساين حمدود هو الصوتيات فقط ،كام ّ
أمحد خليل؛ عىل الرغم من ّ
أن

رصيد معجم علم اللغة التطبيقي لنفس املؤ ِّلف-وهو معجم لقطاع فرعي يف اللسانيات -يعادل أكثر

من سبعة أضعاف رصيد مصنّف خليل ،الذي ينعته واضعه جتوزا ب “معجم املصطلحات اللغوية”؛

وهنا ينبغي اإلشارة إىل ّ
أن املعاجم اللسانية الغربية القطاعية ،مثلام هو احلال يف اللسانيات التطبيقية

يفوق رصيدها رصيد معجم خليل أمحد خليل بعرش املرات؛ وهذا ما يتجىل يف معجم (Longman

 )Dictionary Of Language Teaching And Applied Linguisticsالذي وضعه كل من

( )Jack Richardsو( )Richard Schmidtوالذي ضم ثالثة آالف ومخسامئة ( )3500مدخل ،و

( )The Encyclopedic Dictionary Of Applied Linguisticsملؤلفيه ()Keith Johnson
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و( ،)Helen Johnsonوالذي اشتمل عىل ثالثني ألف ( )30000مدخل ،وهكذا يمكننا القول

إنّه ال جمال للمقارنة إطالقا بني معجم خليل أمحد خليل املعاجم اللسانية الغربية؛ سواء أكانت

شاملة لعدة جماالت لسانية ،أم اقترصت عىل ختصص بعينه.

 -57معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص×:ا.

 -58قاموس اللسانيات ،عبد السالم املسدي ،ص.96:
 -59املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

 -60معجم املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة ،سمري حجازي ،ص. 12:

 -61قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية ،إميل يعقوب وآخرون ،ص.50 :

 -62معجم املصطلحات األلسنية ،مبارك مبارك ،ص.5:

 -63معجم املصطلحات اللغوية واألدبية ،علية عزت ع ّياد ،ص.7:

 -64معجم املصطلحات اللغوية ،منري رمزي بعلبكي ،ص.8:

املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،1:ص.6:
 -65املعجم ّ

املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،2:ص.15:
 -66املعجم ّ

 -67ينظر :املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،حممد رشاد احلمزاوي،

ص.14 -11 :

 -68معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،حممد حسن باكال وآخرون ،ص:ح.

 -69ينظر :املعجم العلمي املختص(املنهج واملصطلح) ،جواد حسني سامعنة ،جم ّلة جممع اللغة

العربية بدمشق ،املجلد  ،75العدد ،4رجب 1421ه /ترشين األول (أكتوبر)2000م ،ص.977 :
 -70علم املصطلح -أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ،عيل القاسمي ،ص.752 :

املتخصصة ،يستعمل غالب ًا يف املعاجم املصنّفة
 -71وهو أحدث أنامط الرتتيب يف املعاجم
ّ

التقن ّية ،التي تعدّ ها هيئات التقييس القطرية أو الدولية ،ويقوم هذا النوع عىل ترتيب املصطلحات

املصطلحي؛ وذلك
ترتيب ًا خيضع للعالقات املنطقية والوجودية التي تتحكم يف البناء العام للنّسق
ّ

ّ
بالكل وغريها من العالقات؛ فال تربز قيمة
من خالل اعتامد عالقة النّوع باجلنس ،وعالقة اجلزء
املصطلح يف صورته ال ّلفظية أو شكله اخلارجي ،وإنّام يف ما ّ
يدل عليه من مفهوم ،ينظر :املرجع

السابق ،ص.755-753 :

املختص ،معجم املصطلحات اللسان ّية
تصور جديد لبناء املعجم العلمي العريب
ّ
 -72ينظر :نحو ّ

نموذجا ،عز الدين البوشيخي ،جم ّلة جممع اللغة العربية بدمشق ،املجلد  ،75العدد ،4رجب
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

1421ه /ترشين األول (أكتوبر)2000م ،ص.1155:

 -73ينظر :املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،2:ص.19:

 -74ينظر :املصدر نفسه ،ص.22:

 -75ينظر :معجم املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة ،سمري حجازي ،ص ،69-16:و

ص.301-241 :

 -76ينظر :معجم املصطلحات األلسنية ،مبارك مبارك ،ص.310 ،309 ،308 ،307 ،134 :

 -77ينظر :معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص. 13:

 -78ينظر :معجم املصطلحات اللغوية ،رمزي منري بعلبكي ،ص.201:
 -79ينظر :معجم املصطلحات األلسنية ،مبارك مبارك ،ص.75:

 -80ينظر :معجم اللسانيات احلديثة ،سامي عياد حنا وآخرون ،ص.104 :

املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،2:ص.66:
 -81ينظرّ :

 -82ينظر :التعريف يف املعاجم اللسانية احلديثة ،أطروحة دكتوراه ،إعداد :محيدي بن يوسف،

إرشاف :الطاهر ميلة ،ص( 304-288:مرقون).

 -83ينظر :معجم املصطلحات اللغوية ،رمزي منري بعلبكي ،ص.388:
 -84ينظر :معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص.26.:

املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،2:ص.138:
 -85ينظر :املعجم ّ
 -86ينظر :معجم اللسانيات احلديثة ،سامي ع ّياد حنّا وآخرون ،ص.18-16:

 -87ينظر :املصدر نفسه ،ص.20-18:
 -88ينظر :املصدر نفسه ،ص.77-74:

 -89ينظر :املصدر نفسه ،ص.112-111:
 -90ينظر :املصدر نفسه ،ص.127-125:
 -91ينظر :املصدر نفسه ،ص.28:

 -92ينظر :املصدر نفسه ،ص.105-68:
 -93ينظر :املصدر نفسه ،ص.131:

 -94املعجم العلمي العريب املختص حتّى منتصف القرن احلادي عرش اهلجري ،إبراهيم بن

مراد ،ص.145:

 -95معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص.93:
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 -96معجم علم اللغة التطبيقي ،حممد عيل اخلويل ،ص.94:

 -97معجم املصطلحات اللغوية ،رمزي منري بعلبكي ،ص204:

 -98املصدر نفسه ،ص.219:

 -99معجم اللسانيات احلديث ،سامي عياد حنّا وآخرون ،ص.20 :

 -100ينظر :املصدر نفسه ،ص.83-82 :
 -101ينظر :املصدر نفسه ،ص.34:
 -102ينظر :املصدر نفسه ،ص.8:

 -103ينظر :املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،حممد رشاد احلمزاوي ،ص.151:
املوحد ملصطلحات اللسانيات ،مكتب تنسيق التعريب ،ط ،2:ص.22:
 -104ينظر :املعجم ّ
 -105ينظر :معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص.98 ،97:

مكون من كلمتني بسيطتني ولكن معناه خيتلف عن معنى ّ
كل منهام عىل انفراد،
 -106هو مركّب ّ

مثل ، pickpocket:ينظر :معجم علم اللغة النظري ،حممد عيل اخلويل ،ص.226:
 -107صناعة املعجم احلديث ،أمحد خمتار عمر ،ص.11 :

 -108قائمة بالكلامت غري القياسية ،قوائم األعداد واألعداد الوصف ّية ،قائمة ألفاظ القرابة،

قوائم بأسامء أشهر األشخاص واألماكن ،قائمة املعلومات املوسوع ّية :كاألوزان ،املقاييس ،األيام،
الشهور ،العمالت ،واملعلومات اجلغرافية ،ينظر :املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 -109ينظر :معجم علم اللغة التطبيقي ،حممد عيل اخلويل ،ص.140 :
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

قائمة المصادر والمراجع:

إبراهيم بن مراد ،املعجم العلمي العريب املختص حتّى منتصف القرن احلادي
عرش اهلجري ،ط ،1:بريوت ،لبنان ،دار الغرب اإلسالمي1993 ،م.
إبراهيم بن مراد ،من املعجم إىل القاموس ،ط ،1:تونس ،دار الغرب اإلسالمي،
1431هـ2010-م.
أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث ،ط ،1:عامل الكتب1418 ،ه1998 -م.
إميل يعقوب وآخرون ،قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية (عريب -إنجليزي-
فرنيس) ،ط ،1:بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني1987 ،م.
بسام بركة ،معجم اللسانية (فرنيس-عريب) مع مرسد ألفبائي باأللفاظ العربية،
ط ،1:لبنان ،منشورات جروس برس1985 ،م.
جواد حسني سامعنة ،املعجم العلمي املختص (املنهج واملصطلح) ،جممع
موحدة لوضع املصطلح”
اللغة العربية بدمشق ،عدد خاص بندوة” إقرار منهجية ّ
1999/11/28-25م ،املجلد  ،75العدد ،4رجب 1421ه -ترشين األول
(أكتوبر)2000م.
محيدي بن يوسف ،التعريف يف املعاجم اللسانية احلديثة ،أطروحة دكتوراه،
إرشاف :الطاهر ميلة ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة اجلزائر2012-2011 ،2م
(مرقون).
املوحد يف طبعتيه األوىل والثانية ،مالحظات
محيدي بن يوسف ،املعجم
ّ
إحصائية ،اللسان العريب ،مكتب تنسيق التعريب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،العدد ،57:مجادى األوىل 1425ه -يونيو (حزيران) 2004م.
محيدي بن يوسف ،واقع تأليف املعاجم اللسانية الفردية يف الوطن العريب (رأي
يف ثالثة معاجم) ،اللسان العريب ،مكتب تنسيق التعريب ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،العدد  ،58ذو القعدة 1425ه -ديسمرب (كانون األول) 2004م.
خالد اليعبودي ،آليات توليد املصطلح وبناء املعاجم اللسانية الثنائ ّية واملتعددة
اللغات ،ط ،1:فاس ،منشورات ما بعد احلداثة2006 ،م.
خالد اليعبودي ،آليات توليد املصطلح ومعامل املصطلحية العربية باملعاجم
اللسانية الثنائية واملتعددة اللغات نموذجا ،أطروحة دكتوراه ،إرشاف :عبد العزيز
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حلييل ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل ،فاس،
املغرب1430 ،هـ2004-م(مرقون).
خالد اليعبودي ،املصطلحات اللسانية املعربة يف املجال املعجمي مقاربة نحو
التأصيل ،املعجمية العربية قضايا وآفاق ،إعداد وتقديم :منترص أمني عبد الرحيم
وحافظ إسامعييل علوي ،إرشاف :عبد القادر الفايس الفهري ،ط ،1:عامن ،األردن،
دار كنوز املعرفة2013 ،م.
خالد اليعبودي ،معجم املصطلحات اللسانية لعبد القادر الفايس الفهري ونادية
العمري -طفرة أم عقبة؟ جملة مصطلحيات ،العدد  ،1شوال 1432ه -شتنرب
2011م.
خليل أمحد خليل ،معجم املصطلحات اللغوية (عريب -فرنيس -إنجليزي)،
ط ،1:بريوت ،دار الفكر اللبناين1995 ،م.
رشيد عبد الرمحن العبيدي ،معجم الصوتيات ،ط ،1:العراق ،مركز البحوث
والدراسات اإلسالمية1428 ،هـ2007 -م.
رمزي منري بعلبكي ،معجم املصطلحات اللغوية(إنجليزي -عريب) مع 16
مرسد ًا عربي ًا ،ط ،1:بريوت ،لبنان ،دار العلم للماليني1990 ،م.
سامي عياد حنا وآخرون ،معجم اللسانيات احلديثة(إنجليزي-عريب) ،ط،1:
بريوت ،لبنان ،مكتبة لبنان1997 ،م.
سمري حجازي ،معجم املصطلحات اللغوية واألدبية احلديثة (فرنيس -عريب/
عريب -فرنيس) ،ط ،1:بريوت ،لبنان ،دار الراتب اجلامعية2005 ،م.
عبد السالم املسدي ،قاموس اللسانيات (عريب -فرنيس وفرنيس -عريب) مع
مقدمة يف علم املصطلح ،د ط ،الدار العربية للكتاب1984 ،م.
عبد السالم املسدي ،مباحث تأسيسية يف اللسانيات ،ط ،1:تونس ،مؤسسة عبد
الكريم بن عبد اهلل1997 ،م.
عبد العيل الودغريي ،دراسات معجمية -نحو قاموس عريب تارخيي وقضايا
أخرى ،ط ،1:الدار البيضاء ،مطبعة النجاح اجلديدة1422 ،ه2001 -م.
عبد القادر الفايس الفهري بمشاركة نادية العمري معجم املصطلحات
اللسانية(إنجليزي -فرنيس -عريب) ،ط ،1:بريوت ،لبنان ،دار الكتاب اجلديد
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العدد 3

المعاجم اللسانية العربية وأسس الصناعة المعجمية

املتحدة2009 ،م.
املختص،
تصور جديد لبناء املعجم العلمي العريب
ّ
عز الدين البوشيخي ،نحو ّ
معجم املصطلحات اللسان ّية نموذجا ،جم ّلة جممع اللغة العربية بدمشق ،عدد خاص
موحدة لوضع املصطلح” 1999/11/28-25م ،املجلد
بندوة “إقرار منهجية ّ
 ،75العدد ،4رجب 1421ه /ترشين األول (أكتوبر)2000م.
عيل القاسمي ،املعجم والقاموس -دراسة يف علم املصطلح ،قضايا املصطلح
يف اآلداب والعلوم اإلنسانية ،إعداد :عز الدين البوشيخي ،وحممد الوادي،
جامعة موالي إسامعيل ،مكناس ،ومعهد الدراسات املصطلحية ،فاس ،سلسلة
الندوات2000 ،12-م.
عيل القاسمي ،علم املصطلح -أسسه النظرية وتطبيقاته العملية ،ط ،1:بريوت،
لبنان ،مكتبة لبنان نارشون2008 ،م.
علية عزت عياد ،معجم املصطلحات اللغوية واألدبية (أملاين-إنجليزي-عريب)
مع كشافني باإلنجليزية والعربية ،ط ،1:القاهرة ،املكتبة األكاديمية1994 ،م.
ليىل املسعودي ،مالحظات حول معجم ال ّلسانيات ،اللسان العريب ،مكتب
تنسيق التعريب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،العدد 1991، 35م.
مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية (فرنيس -إنجليزي-عريب) ،ط،1:
بريوت ،دار الفكر اللبناين1995 ،م.
جمدي وهبة وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب،
ط ،2:بريوت ،لبنان ،مكتبة لبنان1984 ،م.
حممد حسن باكال وآخرون ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث(عريب-
إنجليزي/إنجليزي-عريب) ،مراجعة :حممد حسن باكال وآخرون ،ط ،1:بريوت،
مكتبة لبنان1983 ،م.
حممد رشاد احلمزاوي ،املعجم العريب -إشكاالت ومقاربات ،ط ،1:تونس،
بيت احلكمة1991 ،م.
حممد رشاد احلمزاوي ،معجم املصطلحات اللغوية يف اللغة العربية ،د ط ،تونس،
الدار التونسية للنرش ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب1987 ،م.
حممد عيل اخلويل ،معجم علم األصوات ،ط ،1:بريوت،مكتبة لبنان1982 ،م.
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حممد عيل اخلويل ،معجم علم اللغة التطبيقي(إنكليزي -عريب) مع مرسد عريب-
إنكليزي ،ط ،1:بريوت ،مكتبة لبنان1986 ،م.
حممد عيل اخلويل ،معجم علم اللغة النظري(إنكليزي -عريب) مع مرسد عريب-
إنكليزي ،ط ،1:بريوت ،مكتبة لبنان1982 ،م.
مصطفى طاهر احليادرة ،من قضايا املصطلح اللغوي العريب ،ط ،1:األردن ،عامل
الكتب احلديث1424 ،هـ2003-م.
املوحد ملصطلحات اللسانيات ،جم ّلة
مصطفى غلفان ،استدراك عىل املعجم
ّ
الدراسات املعجم ّية ،اجلمعية املغربية للدراسات املعجمية ،العدد0022 ،1:م.
املوحد ملصطلحات اللسانيات :أي مصطلح ألي
مصطفى غلفان ،املعجم
ّ
لسانيات؟ اللسان العريب ،مكتب تنسيق التعريب ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،العدد  ،46شعبان 1419ه-ديسمرب (كانون األول) 1998م.
املوحد ملصطلحات اللسانيات(إنجليزي-
مكتب تنسيق التعريب ،املعجم
ّ
فرنيس -عريب) ،ط ،1:تونس ،مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
1989م.
املوحد ملصطلحات اللسانيات (إنجليزي-
مكتب تنسيق التعريب ،املعجم
ّ
فرنيس -عريب) ،مراجعة :ليىل املسعودي وحممد شباضة ،ط ،2:الدار البيضاء،
املغرب ،مطبعة النجاح اجلديدة2002 ،م.

Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, Presses
.universitaires de France, 4éd, 2004
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العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

التصور االستعاري
لبنية المسار في اللغة العربية
عبد العالي العامري

()1

تقديم

تعترب دراسة املسار االستعاري من بني أعقد اإلشكاالت التي واجهت البحث
اللساين يف العرص احلديث ،عىل الرغم من كل املحاوالت التي قام هبا علامء الداللة،
الذين استطاعوا رسم بعض عنارصها وفهمها ،فأخذت تصاغ معهم لوحة أكثر
وضوح ًا لنسق املسار يف إطار الداللة التصورية .وبرهنت املقاربات املعارصة عىل
فكرة نظرية مفادها أن األشكال االستعارية ،تشكل بصفة عامة قاعدة رضورية للغة
وعامد ًا إجباري ًا للفكر ،وأكدت عىل أن االستعارات فيام تستلزمه من عمليات ذهنية
ومسارات استداللية متثل األساس املعريف ملختلف البنيات اللسانية واملجاالت
التصورية.
ومن ثمة ،تكون االستعارات  -تبعا ل«-غوتيل» ( -)1997( )Goatlyبمثابة
تشييد لساين ومعريف يرمي إىل متثيل التجربة اإلنسانية انطالقا من اإلدراك االنتقائي
ملظاهر العامل وجتلياته املتنوعة .وبذلك أضحت االستعارة مقرتنة بالبنيات الذهنية
واملجاالت التصورية التي تنهض بتأطري املقوالت واملفاهيم والنامذج انطالقا من
التجربة اجلسدية املستندة إىل املعطيات الفيزيائية املشكلة للمحيط اإلنساين العام.
ويف هذا السياق املعريف اخلاص بالتصور االستعاري للمسار ،قامت النظرية
التصورية بالربهنة عىل امتالك االستعارات لنسق خفي ،يعني يف إدراك العامل وفهم
وقائعه املتنوعة ،ويساعد يف إنجاز العمليات الذهنية للعقل البرشي ،ونسج البنيات
االستداللية للتفكري اإلنساين.
ومنه ،فدراسة املسار باعتباره موضوعا استعاريا ،يعمل عىل طرح جمموعة من
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األسئلة املعرفية ،وهي :ما هي نظرية االستعارة التصورية؟ كيف نحصل عىل املسار
االستعاري؟ وكيف نتصوره؟ وكيف يتم بناؤه؟ كل هذه األسئلة تدخل يف سياق
الطرق املتاحة لرسم مالمح النسق االستعاري للمسار يف اللغة العربية ،بل إن هذه
األسئلة تعد مفتاحا لفك لغز بعض اخلبايا الداخلية للمسار.
وعند دراسة النسق االستعاري للمسار كمكون من مكونات املعرفة الفضائية،
فإننا نفرتض أن العالقة األساس لذلك تقوم عىل العمليات اإلدراكية التي ينشغل هبا
الذهن البرشي ،وليس حول مقتضيات سلوكية ترتكز عىل املنبهات واالستجابات.
 .1نظرية االستعارة التصورية

تعد نظرية االستعارة التصورية ( )conceptual metaphor theoryاملقدمة
يف عمل اليكوف ( )2()1993عمال متطور ًا داخل اللسانيات املعرفية ،إذ تشكل
مقاربة لتنظيم التصورات وبنائها ،والتي سبق وأن نوقشت بشكل كبري داخل العلوم
املعرفية بشكل عام ،إال أن الفكرة املحورية التي تتأسس عليها النظرية تقوم عىل بناء
جمال معريف له طبيعة استعارية يف عالقته بمجال فضائي له استعامل عاد.
ويمكن التعبري عن هذه العنارص بـ :حركة األشياء يف الفضاء (motion object
 )in spaceواملسار االستعاري ( ،)metaphorical pathحيث يتم بناء املسار
االستعاري عن طريق ما يسمى باإلسقاط التصوري (.)3()conceptual projection
وتتيح اآلليات العصبية واملعرفية إمكانية اإلدراك االستعاري لبنية املسار ،لكوهنا
مسؤولة عن خلق أنساقنا التصورية ،وصيغ تفكرينا .فاملسار ( )pathيدرك نفسيا،
وعن طريق التجربة الذاتية مع األشياء من خالل ممارسة بعض املهام يف احلياة
اليومية ،واحتكاك يومي مع املحيط ،بل هو تصور ينمو معنا وننمو معه.
فالتفكري الداليل إن مل يتصل باالستعارة لن يتمكن من كشف التفاصيل اجلوهرية
للمسار ،ولن نتمكن ،أيضا ،من تبيان العنارص الداخلية لبنية املسار التي تكون قادرة
عىل فهم بنيته النسقية.
وهلذا ،فاالستعارة عملية إدراكية كامنة يف الذهن ،تؤسس أنظمتنا التصورية،
وحتكم جتربتنا احلياتية ،وهذا ما يعني أن االستعارة يف جوهرها ذات طبيعة تصورية،
عكس اعتقاد عدد كبري من الناس الذين يرون أن االستعارة خاصية لغوية تنصب
عىل األلفاظ وليس عىل التفكري أو األنشطة .وهبذا ،يظن أغلب الناس أنه باإلمكان
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العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

االستغناء عن االستعارة دون جهد كبري .وعىل العكس من ذلك ،فقد انتبهنا إىل أن
االستعارة حارضة يف كل جماالت حياتنا اليومية.
 .2االستعارة الفضائية
 1 .2عن مفهوم االستعارة الفضائية

ترتبط االستعارة الفضائية ( )spatial metaphorبصنف االستعارة االجتاهية،
باعتبارها نسقا كامال من التصورات املتعالقة ذات التوجيه الفضائي القائمة عىل
جتربة الفرد الفيزيائية والثقافية( .)4فاالستعارة يف ضوء هذا النمط تنتظم يف إطار
توجه فضائي من قبيل :عال ،مستفل ،داخل ،خارج ،أمام ،وراء ،فوق ،حتت...
إلخ .إال أن هذا التوجه الفضائي الناظم هلذا النوع من الفهم االستعاري ينضبط
لقواعد جتريبية وثقافية متنحه االنسجام والقصدية ،وتنأى به عن جمال االعتباطية.
والواقع ،أن جل تصوراتنا األساس منظمة تبعا الستعارة أو ملجموعة من
االستعارات ذات التوجه الفضائي ،حيث إن احلروف املسارية تساهم بشكل كبري
يف رصد وبنينة هذه التصورات االستعارية ذات البعد الفضائي من خالل تعبريها
عن بنية املسار.
وتنبع هذه االجتاهات الفضائية من كون أجسادنا هلا هذا الشكل الذي هي عليه،
وكوهنا تشتغل هبذا الشكل الذي تشتغل به يف حميطنا الفيزيائي.
وهذه االستعارات االجتاهية تعطي للتصورات توجها فضائيا ،كام يف التصور
اآليت:
( )1ـ أحس أنني يف القمة اليوم.
فكون تصور السعادة موجها نحو األعىل هو الذي يربر وجود تعابري من هذا
النوع.
إن لكل استعارة فضائية نسقية داخلية وهلا مسار من نوع خاص ،فاالستعارة
الواردة يف املثال ( ،)1حتدد صنفا معينا من املسارات ،الذي يصطلح عليه باملحور
العمودي الذي خيرتق مركزية املتكلم الفضائية .واألمر نفسه ينطبق عىل بعض
التعابري اليومية التي يستعملها اإلنسان يف يومه أو حياته العادية ،والتي متلك توجها
مساريا نحو األعىل ،وذلك نحو:
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( )2ـ أ ـ إنني يف قمة السعادة /العطاء.
ـ ب ـ إنه يف قمة العافية وأوجها.
ـ ج ـ إنني يف قمة السلم االجتامعي.
ـ د ـ إنه يف قمة املجد.
تدل هذه األمثلة املرتبطة بالفضاء( )5يف (( )2أ .ب .ج .د) عىل مسار استعاري
يملك توجها نحو األعىل .وهذا األمر أعاله ،نجد ما يعكسه متاما ،ونكون أمام
مسارات استعارية متلك توجها نحو األسفل .وهذا األمر ما توضحه األمثلة اآلتية:
( )3ـ أ ـ سقطت معنويايت.
ـ ب ـ إنه يف احلضيض هذه األيام.
ـ ج ـ سقط يف ما ال حيمد عقباه.
ـ د ـ سقط من التعب.
ـ هـ ـ إنه يف أسفل الدرك.
ـ ز ـ إنه يف أسفل السلم االجتامعي.
وهناك بعض املسارات االستعارية التي تتميز بالثبات واالستقرار ،أي بعدم
احلركة ،وذلك نحو:
( )4ـ تقهقر يف وضعه االجتامعي.
وإىل جانب هذا النمط من املسار االستعاري الثابت ،هناك نمط آخر من املسارات
االستعارية غري تامة التوجه نحو األعىل ،أي مسارات يف طريقها إىل األعىل ،وذلك
نحو:
( )5ـ إنه يتسلق الدرجات بكل ثقة.
واجلدير بالذكر ،أن العربية املغربية كذلك متتلك يف نسقها بعض التعابري الدالة
عىل بعض املسارات ذات التوجه نحو األعىل ،ومتاثل اللغة العربية يف هذه اخلصيصة،
وذلك نحو:
( )6ـ ُف ْ
وق فِ ِك ْ
يك.
( )7ـ ُف ْ
الس ْل ْك
وق َّ
نستعمل يف الثقافة املغربية االجتاه (فوق) مع اسم مدينة فِ ِك ْ
الس ْل ْك (قضيب
يك أو َّ
من حديد) للتعبري عن الوضع اجليد واملريح .وبذلك ترصد لنا األمثلة أعاله،
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م

130

 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 02:00:46

.indd 130ﺭﺍﺱﻡﻝﺍ ﺓﻱﻥﺏﻝ ﻱﺭﺍﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﺭﻭﺹﺕﻝﺍ

العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

مسارا من نوع خاص ،يصطلح عليه باملحور العمودي الذي خيرتق مركزية املتكلم
الفضائية ،وعليه ،فنسقنا الدارج ،يرصد هو اآلخر التصور االستعاري للمسار،
ويشرتك مع اللغة العربية ولغات أخرى يف التعبري عن املسار استعاريا.
إن املسار االستعاري حارض بقوة يف تصوراتنا التي نحيا هبا ،لكون نسقنا
التصوري ،يف جزء كبري منه ،ذو طبيعة استعارية ،حيث إن كيفية تفكرينا وتعاملنا
وسلوكاتنا ...إلخ ،ترتبط بشكل وثيق باالستعارة .وتشكل اللغة إحدى الطرق
املوصلة إىل اكتشافها ،وبام أن التواصل مؤسس عىل النسق التصوري نفسه الذي
مصدرا مهام للربهنة عىل الكيفية التي
نستعمله يف تفكرينا ويف أنشطتنا ،فإن اللغة تعد
ً
يشتغل هبا هذا النسق.
 2 .2أنواع االستعارات المسارية

توجد جمموعة من االستعارات املسارية والتي يمكن رصدها يف هذا اإلطار
كاآليت:
أ ـ استعارة اجلدال سفر :تبنى استعارة اجلدال سفر( )6عىل بنية مسارية ،حيث
يتم تصوير اجلدال باعتباره عنرصا يتوفر عىل نقطة بداية (مصدر حركة املسار)،
ويتواصل بشكل خطي عرب نقط مسارية إىل نقطة هناية (هدف املسار) ،وهذا األمر
توضحه األمثلة اآلتية:
( )8ـ وصلنا إىل نتيجة مزعجة.
( )9ـ حني نصل إىل النقطة املوالية سنرى أن املاء نضب.
مسارا كام يف املثالني اآلتيني:
ويتم كذلك تعيني السفر
ً
( )10ـ لقد نجح نحو االجتاه اليسء.
( )11ـ حصل أن تاه عن الطريق.
إن استعارة املسار سفر ،جتعل تصوراتنا تعكس الطبيعة االستعارية لتصوراتنا يف
عالقتها بسلوكاتنا اليومية ،وقد بينا أن هذا األمر قد جتسد يف جمموعة من جماالت
احلياة.
ويف هذا االجتاه ،البد من اإلشارة إىل كون اجلدال يتم تعيينه مسارا كام يف األمثلة
اآلتية:
( )12ـ لقد ابتعد عن خط االستدالل.
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( )13ـ نحونا نحوا سيئا.
( )14ـ إنك تدور يف حلقة مفرغة.
ويمكن اإلشارة إىل كون هذه املسارات يف هذا اإلسقاط التصوري ،تصور
باعتبارها مساحات ،كام يف األمثلة اآلتية:
( )15ـ قد غطينا مساحة ال بأس هبا.
( )16ـ إنه عىل الطريق الصحيح.
( )17ـ رجعنا إىل املنطلق.
( )18ـ لقد حاد عن الطريق.
وينطبق األمر نفسه عىل مسار اجلدال ،فهو اآلخر يعني مساحة ،كام يف األمثلة
اآلتية:
( )19ـ غطينا كل أجزاء املوضوع.
( )20ـ غطينا جماال مهام يف استداللنا.
( )21ـ إنك خترج باستمرار عن املوضوع.
( )22ـ إنك عىل النهج الصحيح.
إن ما جيعل هذه احلاالت ذات طبيعة نسقية ،اقتضاءان استعاريان يستندان إىل
أمرين مرتبطني باألسفار،مها:
السفر الذي يتم تعينه مسارا له بداية ووسط وهناية.
مسار السفر الذي يكون عبارة عن كتلة التي تتمثل يف املساحة.
نستخلص إذا ،أن لكل من السفر واجلدال يكونان عبارة عن مساحة .كام أن
تصوراتنا تبنني ما ندركه وتبنني الطريقة التي نتعامل بواسطتها مع املسار االستعاري
من خالل متثالتنا لألشياء يف العامل اخلارجي.
وهبذا ،فاالستعارة ال ترتبط باللغة أو باأللفاظ ،بل عىل العكس من ذلك،
فسريورات الفكر البرشي هي التي تعد استعارية يف جزء كبري منها(.)7
ب ـ استعارة املقاييس اخلطية مسارات
يمكن مالحظة هذا النمط من املسارات االستعارية من خالل تعابري مثل:
( )23ـ إنه يفوقه كثريا بذكائه.
( )24ـ لقد جتاوزه بذكائه وتركه خلفه.
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م

132

 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 02:00:46

.indd 132ﺭﺍﺱﻡﻝﺍ ﺓﻱﻥﺏﻝ ﻱﺭﺍﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﺭﻭﺹﺕﻝﺍ

العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

حتافظ االستعارة هنا عىل بعض خصائص املسار يف إطار استعامله العادي ،حيث
نكون أمام نوعني من املسارات املشتقة من االجتاه (فوق/حتت) واملحور األمامي
(أمام/خلف) ،ومثلام لدينا يف ( )23مسار عمودي مشتق من (فوق/حتت) ،لدينا يف
( )24مسار أفقي مشتق من املحور األمامي (أمام/خلف) ،وبالتايل ،فهذا املقياس
اخلطي للمسار ،جيعلنا أمام استعارة املقاييس اخلطية للمسار كعمل أو جتربة هلا
طابعها التصوري اخلاص هبا .ونجدها يف مجيع جماالتنا وجتاربنا اليومية ويف كثري من
استعامالتنا أثناء تعبرينا عن األشياء يف العامل الفيزيائي.
ج ـ استعارة الغايات أهداف فيزيائية
خيترب مارك جونسن بنية املسارات عىل استعارة الغايات أهداف فيزيائية
( ،)purposes are physical goalsحيث تفهم األهداف باعتبارها نقطة النهاية
التي تتجه إليها كل حركتنا الفيزيائية.
لننظر يف اجلمل اآلتية املتضمنة للمسار االستعاري ،وذلك نحو:
( )25ـ وصل إىل قمة املجد.
( )26ـ وصل الفريق إىل أعىل ترتيب البطولة.
( )27ـ حصل أن تاه عن الطريق.
وإذا نظرنا إىل هذه اجلمل يف ( )25و( )26و( ،)27نجدها متضمنة لالستعارة،
فنحن بني البرش ،نفهم أكثر الغايات جتريدا كام يف اجلمل أعاله ،عن طريق إنجاز
أعامل فيزيائية متنوعة بغية الوصول إىل هدف مكاين .كام أن اجلمل الواردة أعاله،
تشرتك يف عنرصين أساسني مها طول املسار وهدفه ،حيث تضمنت هذه اجلمل حركة
هلا دينامية غائية ،وهبذا ،متت ترمجة الغايات إىل أهداف فيزيائية ،وفهم األحداث
باعتبارها نقطة الوصول التي تتجه إليها كل حركاتنا الفيزيائية عن طريق اإلسقاط
االستعاري لبنية املسار (،)a metaphorical projection of path structure
حيث نستطيع أن نفهم املقاصد املجردة عن طريق املسار الفيزيائي.
د ـ استعارة األحوال أماكن
يرى جونسن أن النمط األول من االستعارة املتعلق باستعارة الغايات أهداف
فيزيائية ،مؤسسة عىل بنية املسار وعىل استعارة األحوال أماكن (states are
 ،)locationsالتي ترتبط بالرتسيمة اآلتية:
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• احلالة األوىل متثل مكان االنطالق.
• اهلدف يمثل احلالة النهائية ،وهو مكان الوصول.
• الشعور عىل طول املسار يمثل األعامل الوسيطة.
وعىل أساس هذه الرتسيمة ،تبنى العديد من التعابري اللسانية املسارية ،وذلك
نحو:
( )28ـ مازال أمامه تاريخ طويل ليغري شخصيته.
( )29ـ هو يف طريق نسيان هذا احلب.
( )30ـ سار يف اجتاه حتقيق طموحاته.
ترصد لنا هذه التعابري اللغوية يف ( )28و( )29و( )30حاالت متعلقة بغايات
جمردة ،نفهمها عن طريق اإلسقاط التصوري االستعاري لبنية املسار .وبذلك
نستطيع أن نفهم الغايات واملقاصد املجردة عن طريق املسار الفيزيائي .حيث نجد
هناك متاثل بني ميدان املقاصد املجردة وامليدان الفيزيائي .ففي حالة املقاصد ،هناك
حالة أوىل غري مريض عنها واضحة عىل مستوى الرتاكيب ،كام يف اجلمل ()28
و( )29و( ،)30ثم تتاىل األحداث حتى نصل إىل حالة هنائية مريض عنها ،نجدها
حارضة عىل مستوى التصورات التي نحملها عن األشياء يف العامل اخلارجي ،وكذا
األمر يف بنية املسار يف متثيالهتا الفيزيائية األولية(.)8
هكذا تأسس اختبار مارك جونسن عىل صنفني من االستعارات التي يبنى
عليها املسار ،حيث تعمل هاتني االستعارتني عىل بناء املسار االستعاري ومتثله وفق
العنارص الداخلية املؤسسة هلاتني االستعارتني.
 1. 2.2األسس الفيزيائية والثقافية لالستعارة الفضائية
توجد مرتكزات االستعارة الفضائية يف جتربتنا الفيزيائية والثقافية .ورغم أن
التقابالت الثنائية بني فوق وحتت ،أو بني داخل وخارج ...إلخ ،هلا طبيعة فيزيائية،
فإن االستعارات االجتاهية التي تنبني عليها قد ختتلف من ثقافة إىل أخرى(.)9
ففي بعض الثقافات ،مثال ،يوجد املستقبل أماما ،يف حني أنه يف ثقافات أخرى
يوجد خلفنا؛ أي أن النسق الثقايف حارض بقوة يف االستعارات االجتاهية .وهبذا،
فإن االستعارات الفضائية املتعلقة باملسارات ،نجدها متجذرة يف جتربتنا الثقافية
والفيزيائية ،وليست من حمض الصدفة.
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العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

ويبدو أن انسجام النسق الشامل هو األصل ،عىل األقل جزئيا ،يف اختيارات
االستعارات .وهكذا تبدو السعادة مرتبطة فيزيائيا بابتسامة عريضة وبشعور عارم
باحلرارة .وهذه الوضعية قد تشكل ،مبدئيا ،أساس االستعارتني اآلتيتني:
( )31ـ إنه يف ضيق.
( )32ـ يبدو الرجل منبسطا.
ففي ( )31متثل االستعارة يف وصف احلال غري املريح وغري السعيد التي يمكن
أن يكون عليه شخص ما ،عكس البنية ( )32التي نجد أن االستعارة تقدم مظهرا
خمتلفا عام يظهر يف قولنا «إنني يف القمة اليوم».
تقدم التجربة الثقافية والفيزيائية العديد من األسس املمكنة لالستعارات
الفضائية ،وهلذا السبب يمكن أن خيتلف اختيارها وأمهيتها نسبيا من ثقافة إىل أخرى.
ومن الصعب التفريق ،داخل استعارة معينة ،بني األساس الفيزيائي واألساس
الثقايف ،إذ أن انتقاء أساس فيزيائي ما من بني أسس فيزيائية أخرى مرتبط باالنسجام
الثقايف(.)10
والواقع أن االستعارات الفضائية (االجتاهية) عبارة عن حقيقة مثبتة يف نسقنا
التصوري ،جتعلنا ندرك العامل من حولنا ونامرس فيه جتاربنا بشكل استعاري.
وبحكم تصورات ثقافية ذات طبيعة استعارية ،مثل استعارة السلطة نفوذا ،نجعل
الناس يف مقام مستفل ونجعل أنفسنا يف مقام عال .فنحن نامرس حياتنا بواسطة
استعارات ،وما جيعلنا ال ننتبه إليها هي الطريقة التي تعلمنا هبا إدراك العامل الذي
نعيش فيه.
وتعد اإلسقاطات اجلسدية بصفة خاصة شواهد واضحة لطريقة أجسادنا يف
اقتسام البنية التصورية(.)11
ونتيجة لذلك ،فإن بنية تصوراتنا الفضائية تنبثق من جتربتنا الفضائية املستمرة،
أي من خالل تفاعلنا مع املحيط الفيزيائي .وهبذا ،ال نفهم التصور فوق عن طريق
العلو املجرد فحسب ،بل كذلك باعتباره منبثقا من جمموع الوظائف احلركية التي
تنتج عن وضعنا املنتصب بالنظر إىل حقل اجلاذبية الذي نعيش فيه .وهلذا ،فقولنا
«السعادة فوق» هو الذي يربر قولنا «أحس أنني يف القمة اليوم» ،وهذا املثال هو
الذي يضفي عىل مبدإ االستعالء قيمة السعادة والفرح عىل سبيل التعميم داخل نسق
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ثقايف معني ال يتصور فيه أن تكون عبارة من قبيل« :ارتفعت معنويايت»« ،إين حزين»،
حيث لكل عبارة لغوية معينة هلا نسق ثقايف خاص هبا.
وجتب اإلشارة إىل كون التوجه الفضائي املسؤول عن الفهم االستعاري ينضبط
لقواعد جتريبية وثقافية متنحه االنسجام والقصدية ،وتتجاوز جمال االعتباطية.
 2 .2 .2األساس التجريبي لالستعارة الفضائية

إن األساس التجريبي وحده قادر عىل جعل االستعارة الفضائية أداة للفهم .إن
الدور الذي يقوم به األساس التجريبي هام يف فهم اشتغال االستعارات التي ليست
متسقة يف ما بينها لكوهنا تنبني عىل نامذج من التجارب املختلفة .وهذا األمر جعل
االستعارة الفضائية تنبني عىل أساس أو بعد جتريبي جشطالتي( )12يؤمن بقدرة الفرد
عىل التفاعل جسديا وبيئيا وثقافيا مع حميطه يف تشييد املعرفة وإنشاء اللغة .وهو ما
أدى إىل اعتبار االستعارة جزءا من البنية التصورية لإلنسان ،ومسلكا جوهريا يف
فهم الواقع ومتثله وفق نامذج وأطر وإسقاطات.
وهلذا ،فأساس االستعارة ليس اللغة ،وإنام الكيفية التي نتصور هبا جماال ذهنيا
معينا بواسطة جمال ذهني آخر ،وذلك قصد فهم األشياء املجردة واألقل انبناء
من خالل أشياء وجماالت ملموسة وأكثر بنينة .وهذا املرتكز التجريبي لالستعارة
الفضائية هو الذي يمنحها اتساقها وطابعها النسقي.
واحلقيقة أنه ال يمكن فهم أية استعارة أو التمثيل هلا بصورة كافية يف استقالل
عن أساسها التجريبي .فمثال ،خيتلف نموذج األساس التجريبي لالستعارة املتضمنة
للمسار إىل األعىل عن نموذج االستعارة املتضمنة للمسار إىل فوق .ورغم أن تصور
العلو هو نفسه يف مجيع هذه االستعارات ،فإن التجارب التي تنبني عليها هذه
االستعارات جد خمتلفة .وال يرجع ذلك إىل وجود مفاهيم خمتلفة للعلو ،ولكن ألن
البعد العمودي مسجل يف جتربتنا بطرق خمتلفة( ،)13هذا األمر ،يتيح بذلك استعارات
فضائية خمتلفة.
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 .3الخصائص النموذجية للمسار االستعاري

يسعى اليكوف وجونسن إىل جعل املعرفة أداة لفهم أعمق للوقائع والوعي هبا،
واالنتباه إىل ما خيتفي وراءها ،ولذلك يمكن اعتبار جمهود الباحثني جمهود توعية
القصد منه بناء وعي جديد واالنتصار ملعان خمتلفة .وذلك بتحليل اللغة والفكر،
وخلق فكر جديد ،هلذا دحض الباحثان التصور الذي خيتزل ذهن اإلنسان وجسده
عن باقي عنارص العامل اخلارجي.
ويرى مارك جونسن  )1987( Mark Johnsonأن طبيعة املسارات التي
نامرسها يف جتربتنا؛ أي يف حياتنا اليومية ،منها ما هو واقعي نامرسه يوميا مثل االنتقال
االعتيادي يف التجربة االجتامعية لإلنسان ،وذلك نحو:
( )33ـ من املنزل إىل السوق.
( )34ـ من املدرسة إىل املنزل.
فهذان املساران يف ( )33و( ،)34يمثالن مسارات واقعية نامرسها بشكل يومي
يف حياتنا العادية .وهناك مسارات متثل فقط مرشوع مسار ( ،)projected pathأو
هي مسارات فقط يف حيز اخليال ،وذلك مثل:
(  ) 35ـ من األرض إىل النجم األقرب خارج نظامنا الشميس.
ولكن كل هذه البنيات املسارية ذات الطبيعة االستعارية تشرتك يف بنية داخلية
موحدة ،هي العنرص اجلامع بني خمتلف املسارات ،ففي كل أنواع املسارات االستعارية
سواء الواقعية أو اخليالية هلا دائام األجزاء املشكلة للبنية اجلشطلتية الكلية نفسها:
 املصدر أو نقطة االنطالق :فكل مسار استعاري له مصدر انطالق حركة املسارسواء ظهرت هذه النقطة عىل مستوى الرتكيب أو مل تظهر .ألن حتقيق هذه النقطة
تكون عىل املستوى التصوري حارضا إن مل حتقق عىل مستوى الرتكيب أو البناء
اللغوي للعبارة املسارية.
 اهلدف أو نقطة هناية :فكل املسارات االستعارية هلا أهداف معينة ،سواءأهداف حمدودة أو ال حمدودة.
 األماكن املتتالية الرابطة بني املصدر واهلدف( ،)14يتضمن املسار االستعاريجمموعة من النقط الرابطة بني املصدر واهلدف ،فالذات تعمل عىل قطع مجيع النقط
املوجودة عىل طول املسار.
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وهذه البنية اجلشطلتية الكلية للمسار االستعاري ،تسمى بخطاطة :مصدر
 مسار  -هدف ،حيث تبنى هذه اخلطاطة عىل منطق فضائي ،كام يوضح ماركجونسن عىل الشكل اآليت(:)15

ونتيجة هلذه األجزاء والعالقات التي تربط هذه األجزاء بعضها إىل بعض ،فإن
بنية املسار تتميز باخلصائص النموذجية اآلتية:
• إن نقطتي البداية والنهاية ألي مسار ترتبطان بجملة من األماكن املتتالية ،فإننا
إذا انطلقنا من النقطة أ متحركني عىل مدى طول املسار إىل النقطة ب ،فإنه جيب عىل
الذات أن متر بكل النقط الواصلة بني النقطتني.
• جيب أن يكون ألي مسار اجتاه ،وإن كانت بعض املسارات ليس هلا يف حد
ذاهتا اجتاه ،فاملسار يربط النقطة أ بالنقطة ب ،وليس رضوريا أن يكون االجتاه يف
مسار واحد .ولكن بني البرش له هدف يف قطعه للمسارات ،لذلك يميل إىل حتديد
االجتاه ،فاإلنسان يتحرك عادة عىل مدى املسار من النقطة أ باجتاه النقطة ب.
• جيب أن يكون للمسارات أبعاد زمنية ترسمها ،فإذا انطلقنا من النقطة املصدر
أ يف الزمن  1ز ،وأحترك إىل النقطة اهلدف ب يف الزمن  2ز.
ويتضح إذا ،أن الزمن هو الذي خيط ترسيمة املسار .فإذا كانت النقطة «ب» بعيدة
عن النقطة «أ» ،وأنا قد وصلت إىل النقطة «ب» باحلركة عرب املسار ،فإين سأصل إىل هذه
النقطة يف زمن متأخر عن الزمن الذي انطلقت منه من النقطة «أ» يف اجتاه النقطة «ب».
تشكل هذه اخلصائص النموذجية للمسار االستعاري إحدى العنارص املهمة،
التي نجدها حارضة يف تصوراتنا وأفكارنا ،بل تعد بمثابة أنساق منسجمة نبني
بواسطتها تصورنا عن جتربتنا املسارية سواء العادية أو االستعارية التي نامرسها
بشكل يومي يف حياتنا(.)16
وتعمل هذه البنية الداخلية املحددة لبنية املسارات ذات الطبيعة االستعارية،
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عىل بنينة عدد كبري من الرتسيامت االستعارية من املجاالت الفضائية املحسوسة إىل
تلك األكثر جتريدا( .)17وبذلك يلعب املسار االستعاري دورا هاما يف بنينة حياتنا
الفيزيائية وتنظيم أفكارنا ومفاهيمنا والكثري من نشاطاتنا.
وجتب اإلشارة إىل كون مارك جونسن وجورج اليكوف عمال عىل إضفاء البعد
املعريف عىل اجلانب الداليل ،مما جعل من االستعارة وسيلة معرفية فاعليتها شأن
فاعلية التجارب اإلنسانية األخرى ،هلذا ،فهي تتيح لنا حماولة مقاربة كيفية حصول
املعاين ،وحمفزاهتا ،طريقة اشتغاهلا ،وذلك انطالقا من خصوصية اإلدراك البرشي
وعوامل التجربة التي تفعل فيه.
 .4عمليات بناء المسار االستعاري

يتم بناء املسار االستعاري عن طريق جمموعة من اإلواليات األساسية ،مثل،
عملية فهم ميدان تصوري عن طريق ميدان تصوري آخر ،من خالل عملية
اإلسقاط ،لكون ذهن اإلنسان يتضمن جمموعة من اخلرائط املعرفية ،كام أن للمسار
قوة وحدودا معينة ،هذا األمر سنبينه يف هذه املرحلة من خالل جمموعة من العناوين
الفرعية.

 1 .4عملية اإلسقاط

إن املسار االستعاري عند اللسانيني املعرفيني هو عملية فهم ميدان تصوري ما
( ،)conceptual domainعن طريق ميدان تصوري آخر ،حيث يمكن إنجازها
كاآليت :امليدان التصوري (أ) هو امليدان التصوري (ب) ،وذلك مثل :فهم السفر عن
طريق املسار ،حيث يسمى امليدان األول ميدانا هدفيا ( )target domainوامليدان
الثاين ميدانا مصدريا (.)source domain
إن املسار االستعاري هيدف إىل حتقيق الفهم ،فهم (أ) عن طريق (ب) ،أو فهم
امليدان اهلدف عن طريق امليدان املصدر .فإذا نظرنا مثال يف استعارة السفر /مسارا،
مسارا ،له أمكنة وحمطات وبداية وهناية ،بمعنى أننا
فإننا نتعامل مع السفر باعتباره
ً
نستعمل ترسيمة امليدان املصدر وهو السفر لفهم امليدان اهلدف وهو املسار ،فتجربة
السفر تبدأ يف نقطة معينة وتسري يف مسار معني وتنتهي إىل هناية ،وذلك نحو:
( )36ـ سافرنا نحو املجهول.
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واألمر نفسه ،ينطبق عىل استعارة حب /رحلة ،فإننا نتعامل مع احلب باعتباره
مسارا ،له طريق وأمكنة وبداية وهناية ،بمعنى نستعمل ترسيمة امليدان املصدر
ً
وهو الرحلة لفهم امليدان اهلدف ،وهو احلب .فتجربة احلب تبدأ وتسري يف مسار،
وتتعرض لصعوبات وتصل إىل املبتغى وتنتهي إىل هناية .كام يوضح املثال اآليت:
( )37ـ وصلت عالقتنا إىل املبتغى.
إذ يبنى التصور هنا من خالل مسار استعاري ( )metaphorical pathمشرتك
يسمح هلام بالتقدم إىل األمام وكأن العاشقني يف رحلة .والواقع أن اخلرائط املعرفية
( ،)cognitive mappingوالتي تسمح هبا االستعارة الفضائية من خالل نسخ
عنارص من جمال املصدر إىل جمال اهلدف ،تعد إوالية أساسية يف عملية بناء املسار
االستعاري.
وقد اعتمد مفهوم اخلرائط املعرفية( )18هنا لتوضيح عملية فهم ميدان تصوري
عن طريق ميدان تصوري آخر ،لكون املعرفة الفضائية ذات الطبيعة االستعارية
نجدها حارضة وكامنة يف الذهن /الدماغ اإلنساين .كام ارتكز «اليكوف» و«مارك
جونسن» ( )1980يف كتاهبام الرائد «االستعارات التي نحيا هبا» عىل اسرتاتيجية
لتسمية حاالت النسخ هاته ،واستعامل الكثري من األنساق االستعارية الدالة عىل
املصدر واهلدف عن طريق اإلسقاط (.)projection
وهبذا ،فاملسار االستعاري عبارة عن حالة تصوير إدراكي لألشياء املوجودة يف
العامل اخلارجي ،حيث يتم متثلها عن طريق مفهوم اإلسقاط.
ويف هذا اإلطار ،البد من رصد جمموعة من البنيات املسارية الناجتة عن اإلسقاط
والتي هلا أبعاد استعارية ،ومن بني هذه التعابري اللغوية ،نجد ما ييل:
( )38ـ وصلت عالقتنا إىل املبتغى.
( )39ـ وصلنا إىل مفرتق الطرق.
( )40ـ نسري نحو املجهول.
فكل هذه البنيات اللغوية يف ( )38و( )39و( )40تتضمن مسارا استعاريا،
حيث تم نقل املسار العادي من استعامله اللغوي الدال ،إىل املسار االستعاري عن
طريق مفهوم اإلسقاط التصوري لألشياء ،من خالل التفاعل اإلجيايب مع التجربة،
لكون الذهن البرشي يشتغل وفق هذا البناء التصوري املحكم.
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والواقع أننا نكون أمام مسار استعاري يف البنيتني ( )38و( ،)39عكس املسار
االستعاري يف البنية اللغوية ( ،)40وحمدودية املسار االستعاري يف تلك البنيات
اللغوية ،تعود باألساس إىل احلرف املساري «إىل» « »intoيف ( )38و(،)39
والالحمدودية املسار االستعاري يف ( ،)40تعود باألساس إىل احلرف «نحو»
« »towardيف البنية (.)41
ويعد التصور االستعاري للمسار تصورا أوليا لكونه مشتق من التجربة -قبل
التصورية لدى اإلنسان ،أي من خالل جتربة العامل التي تبنى مبارشة بواسطة اجلسد
البرشي(.)19
وجتب اإلشارة إىل كون التصورات ليست جتريدات فارغة ،وإنام تستمد
مادهتا ،إىل حد كبري ،من جتاربنا احلسية  -اإلدراكية التي تكوهنا أوال قبل أن
تكون غريها.
ولقد استدل جونسن  )20( )1987(Johnsonعىل أن هذا النمط من التصورات
املتجسدة يمكنه أن يتوسع بكيفية نسقية إلنتاج تصورات أكثر جتريدا ،وجماالت
تصورية مبنينة .وتسمى عملية التوسع هذه إسقاطا تصوريا (conceptual
 .)projectionويعترب أن التصور االستعاري للمسار يمثل صورة من صور
اإلسقاط التصوري.
 2 .4التجهيز التصوري

يعمل املسار االستعاري عىل جتاوز املعنى اللغوي الذي حتمله اللغة ،لكون
التجهيز التصوري( )21الذي متلكه ،جيعلنا نتجاوز القائمة اللغوية ،وندخل يف إطار
التجارب التصورية فوق – اللغوية ( ،)meta-linguisticلندرك مداركنا جمهزة
لكي نتحدث عن املسار االستعاري الذي تؤكده املعطيات اللغوية اآلتية:
( )41ـ سافرت نحو املايض.
( )42ـ سافرنا عرب الزمن.

فاملسار االستعاري هنا ،يراعي خصوصية املصدر واهلدف ،ويتجاوز املجال
اللغوي املعرب عنه يف إطاره العادي بعيدا عن املجال االستعاري ،إىل استعامالت
مسارية استعارية هلا معان خمتلفة.

141
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 02:00:47

.indd 141ﺭﺍﺱﻡﻝﺍ ﺓﻱﻥﺏﻝ ﻱﺭﺍﻉﺕﺱﺍﻝﺍ ﺭﻭﺹﺕﻝﺍ

 3 .4القوة االستعارية للمسار

متنح قوة استعارية كبرية إىل عنرص احلركة ( ،)motionباعتبارها مؤرشا قويا عىل
الالهنائية وعدم حمدودية املسار ،وهو األمر الذي تبينه السياقات اآلتية:
( )43ـ يزحف املستقبل نحو املجهول.
( )44ـ يتجه املستقيم إىل ما ال هناية.
إن القوة االستعارية التي متارس عىل البنيات اللغوية ،ذات الطبيعة املسارية ،من
خالل توظيف أفعال من قبيل :يزحف ،يتجه ...إلخ .جتعلنا ندرك أن النسق الداخيل
هلذه األفعال يبنى عىل االمتداد ،اليشء الذي جيعلنا أمام مسارات استعارية ممتدة.
وهذا االمتداد ال يمكن أن يأتينا من الرتكيب وال من الرصف ،بل إن العنرص
القوي يف بناء هذا األمر يأيت من التصورات ،فاللغة يف هذا اإلطار تكون عنرصا
مساعدً ا ووسيلة للفكر من أجل فهم املعنى االستعاري للمسار .ويف هذا الصدد،
نفرتض تبعا ل :-جاكندوف  )2002( Jackendoffأن الصورة اللغوية تقدم
وسيلة للفكر ليكون يف متناول الوعي .فإذا مل تكن مستعدا للتعامل مع اللغة والذكاء
والوعي والتفاعل االجتامعي والثقايف ،فإنك لن تفهم املعنى(.)22
وينحو جاكندوف دائام إىل حماولة تفسري سريورات اإلدراك البرشي وعالقته
بالسلوك اللغوي اعتامدا عىل نظريات علم النفس املعريف( ،)23حيث يعتمد عىل القيد
املعريف الذي يتلخص يف وجوب افرتاض مستويات للتمثيل الذهني ،تتضافر فيها
املعلومات القادمة من أجهزة برشية أخرى مثل جهاز البرص ،واجلهاز احلركي،
واألداء غري اللغوي ،وجهاز الشم ..إلخ .وبدون افرتاض هذه املستويات التمثيلية،
يستحيل أن نقول إننا نستعمل اللغة يف وصف إحساساتنا ،وإدراكاتنا ،وجتاربنا
املختلفة بوجه عام.
وتؤكد هذه املقاربة عىل أن كل معاين األلفاظ يف اللغة هلا داللة معجمية،
وهي داللة نابعة من املستوى التصوري الذي يعمل عىل التقاط التجربة ،ونعرب
عنها باللغة ،وهو مستوى تصوري متسق ومطرد مثله مثل القواعد النحوية ،بل
إن هذا املستوى التصوري يدخل يف إطار املعرفة النحوية العامة املتوافرة عند
اإلنسان.
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 .5حدود المسار االستعاري

إننا ندرك املسار االستعاري من خالل عنارص تتحرك يف الفضاء ،انطالقا من أبنية
تصورية لألشياء .وهذا البناء التصوري يتم تدعيمه يف بعض األحيان بواسطة نسقنا
الكتايب ( .)writingوهذا األمر ،يدل داللة واضحة عىل قدرة املسار االستعاري
عىل جتاوز حدود املستوى التصوري ،باعتباره معرفة ذات أبعاد متعددة يمكن أن
نلخصها يف ثالثة عنارص ،وهي أن املعرفة الفضائية لبنية املسار االستعاري هي يف
الوقت نفسه معرفة فيزيائية ،ومعرفة تصورية ،ثم أخريا معرفة داخلية فردية.
والواقع أن املسار االستعاري باعتباره ناجتا عن إسقاطات العامل اخلارجي
الذي نتفاعل معه باستمرار ،ونتصور به سامت حياتنا اخلاصة ،لكون االستعارات
والكنايات أيضا ليست عشوائية ،بل تشكل أنسقة منسجمة نبني بواسطتها تصورنا
عن جتربتنا( ،)24حيث إن هناك جزءا هاما من جتاربنا وسلوكاتنا وانفعاالتنا استعاري
من حيث طبيعته .وإذا كان األمر كذلك ،فإن نسقنا التصوري يكون مبنينا جزئيا
بواسطة االستعارة.
وهبذا ،لن تكون االستعارات تعابري مشتقة من حقائق أصلية ،بل تكون هي
نفسها عبارة عن حقائق بصدد الفكر البرشي ،والنسق التصوري البرشي(،)25
عكس النظرة الكالسيكية التي كانت تنظر إىل االستعارة باعتبارها مسألة خاصة
باللغة ،وليس باعتبارها – أساسا – وسائل تبنني نسقنا التصوري وأنواع األنشطة
التي ننجزها ،وتؤثر يف كيفية إدراكنا للعامل ،فتفعل يف هذه اإلدراكات.

 .6اإلسقاط االستعاري للمسار في بعض المجاالت التصورية

من الرضوري اإلشارة إىل كون التعابري املسارية املعرب عنها باملركبات احلرفية،
تتجاوز اإلسقاط االستعاري للمسار الفضائي إىل اإلسقاط عىل املجالني االجتامعي
والعاطفي ،وهذا التجيل هلذا اإلسقاط ،يعترب أن أساس القدرة عىل بناء التصورات
يتمثل يف اخلطاطة الصورية( ،)26حيث يتم إسقاط بنية فضائية يف بنية تصورية(.)27
وعادة نتصور ما ليس فيزيائيا من خالل ما هو فيزيائي.
وبعبارة أخرى ،فنحن بنو البرش نتصور ما هو حمدود بوضوح أقل عن طريق ما
هو حمدود بوضوح أكثر.
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ولننظر يف األمثلة اآلتية:
( )45ـ دخل زيد إىل املطبخ.
( )46ـ دخل زيد إىل الطريان.
( )47ـ دخل زيد إىل غامر العشق.
تدل هذه األمثلة الواردة يف ( )45و( )46و( )47عىل ثالثة جماالت للتجربة
خمتلفة ،حيث نجد يف ( )45املجال الفضائي ،ويف ( )46املجال االجتامعي ،وأخريا
نجد يف ( )47املجال العاطفي .وليس ملجال من هذه املجاالت أسبقية عن املجالني
اآلخرين ،إال أنه ،من وجهة نظر البنية التصورية ،هناك اختالف .فالتصور «إىل»
ينبثق يف اجلملة ( ،)45مبارشة من التجربة الفضائية بشكل واضح املعامل واحلدود،
وهو هنا ليس تصورا استعاريا .أما اجلملة ( )46فهي مثال االستعارة املجموعات
االجتامعية أوعية ،التي تعمل عىل تبنني تصور املجموعة االجتامعية .وتسمح لنا
هذه االستعارة بالقبض عىل تصور املجموعة االجتامعية عن طريق جعله فضاء ،أما
اجلملة ( )47فهي مثال االستعارة احلاالت العاطفية.
وجتدر اإلشارة إىل كون احلرف «إىل» والتصور «إىل» يعتربان شيئا واحدا يف اجلمل
الثالث ،إذ ليس لدينا ثالثة تصورات خمتلفة للتصور «إىل» ،أو ثالثة مشرتكات لفظية
للفظ «إىل» .لدينا تصور واحد منبثق من التجربة الفضائية( )28هو «إىل» ولدينا لفظ
واحد لتمثيل هذا التصور.
وتبعا هلذا ،فإن السبب الذي جيعلنا نتحدث عن الكينونة يف حاالت معينة ،مثل:
احلب أو اهلم ،هو أننا نبني تصورات جمردة ،مثل :احلب ،ونفهمها بفضل تصور
أساس هو تصور الوعاء ،كام توضح ذلك اجلمل اآلتية:
( )48ـ سقط زيد يف حب هند.
( )49ـ غرق عمرو يف مهومه.
( )50ـ البلد يف أزمة شديدة.
ويعتمد اللسانيون املعرفيون هبذا اخلصوص عىل عدد من النتائج املتوصل إليها
يف جماالت علمية ،منها علم النفس التطوري .ومن ذلك أعامل عاملة النفس ماندلر
 )2004( Mandlerحول الكيفية التي تنتج هبا التجربة املتجسدة اخلطاطات
الصورية .فقد استدلت عىل أن األطفال ينتبهون يف سن مبكرة ال تتجاوز الشهرين،
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إىل األشياء والعالقات الفضائية يف حميطهم ،ويستطيعون بفضل هذه الصلة الوثيقة
بالتجارب الفضائية ،القيام بتجريدات عرب جتارب مماثلة ،وإجياد بنيات دالة من خالل
هذا النوع من العمليات .ومثال ذلك ،أن اخلطاطة الصورية املتعلقة بالوعاء لدهيم
أكثر من جمرد متثيل فضائي – هنديس( .)29إهنا نظرية حول نمط معني من التنظيم
حيتوي فيه كيان معني كيانا آخر(.)30
وبعبارة أخرى ،فعبارة الوعاء تكون دالة ،ألن األوعية دالة يف التجربة اليومية.
ففي وضع كالذي تصفه اجلملة اآلتية( :)31الشاي يف الفنجان ،يستلزم الوضع
الفضائي املتعلق باحلرف «يف» دالة احتواء تشمل عددا من النتائج ،مثل :ختصيص
حمل الكيان الذي حيتويه الوعاء وحتديد حركته املمكنة .فكون الشاي حمتوى يف
الفنجان يقيه من التدفق ،وإذا حترك الفنجان حترك معه الشاي(.)32
وهلذا السبب ،يمكن أن يستعمل احلرف «يف» يف أوضاع غري فضائية ،كاألمثلة
السابقة عن الكينونة يف احلب أو اهلم .فألن األوعية تقيد النشاط ،ليصبح تصور
القوة وحاالت كاحلب أو األزمة من خالل حقل االحتواء أمرا ذا داللة )33(.وتسمي
ماندلر هذه العملية القائمة عىل تكوين خطاطات صورية من خالل إعادة وصف
التجربة الفضائية ،حتليال للمعنى اإلدراكي(. )34
وكل هذا يعني بعبارة أخرى ،أن التجربة التي تكون ذات داللة لدينا ،بفضل بنية
أجسادنا هي التي تشكل قاعدة عدد كبري من تصوراتنا األساسية .لكون تصوراتنا
منبنية عىل أساس بنية أجسادنا ذات الطبيعة الفضائية من حمور فضائي ذي أبعاد
ثالثية ،وعن طريقها يتم استنباط تصوراتنا العامة ،التي بواسطتها نفكر ،ونعيش،
ونحيا ،ونعمل ...،إلخ .
خاتمة

نخلص يف هذا اإلطار املتعلق بالتصور االستعاري للمسار يف اللغة العربية،
إىل كون االستعارة يف جوهرها ،جزء من البنية التصورية لإلنسان ،وليست ظاهرة
لغوية باألساس .ويتم رصده انطالقا من جمموعة من العنارص األحيائية كالتجهيز
التصوري والتصورات العامة أو األساس التي نجدها كامنة يف ذهن /دماغ اإلنسان،
لكونه مرتبط بتجربتنا الفيزيائية واجلسدية والثقافية ،إضافة إىل كونه مؤطر بنظرية
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االستعارة التصورية املقدمة من خالل عمل اليكوف ( ،)1993التي تشكل مقاربة
لتنظيم التصورات املسارية ذات الطبيعة االستعارية وبنائها.
وجتب اإلشارة إىل أن املسار االستعاري مؤسس عىل جمموعة من االستعارات
املسارية ،والتي يتم التوصل إليها من خالل جمموعة من اإلجراءات ،مثل مفهوم
اإلسقاط التصوري.
والواقع أن اخلاصية األساسية التي متيز املسار االستعاري ،تتجىل باألساس
يف ارتكازه عىل فهم جمال ما من خالل جمال آخر اعتام ًدا عىل توافقات أنطولوجية.
كام أن املسار االستعاري يتسم بخاصية اإلنتاجية ( انظر هبذا الصدد أمحد بريسول
( ،)2010ص ،34.و ( ،)2013ص ،186 .وكذلك حممد غاليم ( )1987الذي
أكد يف أكثر من مرة عىل أن املجاز واالستعارة هلام خاصية اإلنتاجية).
وبالتايل ،فاالستعارة متنح املسار قوة تعبريية ،اليشء الذي جيعل من املسار يتجاوز
حدوده إىل جماالت تصورية أخرى ،ويعاملها معاملة الفضاء جزئيا ،لكون املعرفة أو
التجربة أو التجارب الفضائية تؤطر لنا جتارب إنسانية أخرى ،لكوهنا متثل األساس
واجلوهر العام ملعظم التجارب اإلنسانية املعاشة.
وهذا األمر ،يدعونا إىل القول بمركزية التجارب الفضائية مقارنة بالتجارب
اإلنسانية األخرى التي تبنى انطالقا من األساس أو اجلوهر الفضائي.
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العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

الهوامش:
 .1أستاذ مربز و باحث يف اللسانيات بمخترب إعداد اللغة العربية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة-

اململكة املغربية.

 . 2انظر اليكوف (.)1993

 . 3تعد عملية اإلسقاط التصوري من بني النظريات األكثر حضور ًا يف جمال اللسانيات املعرفية

( ،)linguistique cognitiveإذ تعمل عىل البحث يف الطرق التي يتمثل هبا اإلنسان العامل ،ثم
اإلمكانات املتاحة أمامه من أجل إسقاطها يف شكل صور معرفية أو معجمية .وذلك مثل :تصور
املسار سفرا أو رحلة.

 . 4انظر مارك جونسون وجورج اليكوف (.)1980

 . 5أشار «وليام ناجي» ( »William Nagy« )1974إىل بعض هذه األمثلة يف دراسته

العلمية املفصلة ،التي كانت عبارة عن أطروحة قدمها يف جامعة سان دييغو بكاليفورنيا سنة

 ،1974لنيل درجة الدكتوراه ،التي كان عنواهنا« :النامذج املجازية واحلشو يف املعجم».
 . 6انظر جورج اليكوف ومارك جونسن (.)1980

 . 7ال تقترص االستعارة عىل اللغة ،بل نجدها يف تفكرينا ويف األعامل التي نقوم هبا أيضا .إن

النسق التصوري العادي الذي يسري تفكرينا وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس.
 . 8مارك جونسن ( ،)1987ص.115 .

 . 9نأخذ يف هذا الصدد املثال الكالسيكي املعروف باملقارنة بني لغة اهلوسا واللغة العربية فيام

يتعلق باألبعاد الفضائية (كام ورد يف جحفة ( ،)2000ص .)96-95 .لنتصور أن هناك حجرا
يف جمال رؤيتنا ،وهناك كرة بيننا وبني احلجر .إننا نقول يف وصف هذا الوضع إن الكرة توجد أمام
احلجر .إال أن لغة اهلوسا ( ،)Hausaوهي إحدى اللغات اإلفريقية ،تقول يف وصف الوضع

نفسه :إن الكرة تقع خلف احلجر.

ما يمكن أن نستخلصه من هذا االختالف يف الوصف أن البعد «أمام /خلف» ليس خاصية

الصقة باحلجر أو الكرة ،وإنام هو بعد يسقطه املتكلم عليها .وكيفية إسقاط هذا البعد ختتلف من

هذه الثقافة إىل تلك.

وعىل الرغم من كون هذا االختالف بني اللغة العربية ولغة اهلوسا من خالل البنيتني اآلتيتني:

• توجد الكرة أمام احلجر( .اللغة العربية).

• توجد الكرة خلف احلجر( .لغة اهلوسا).
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فإهنام ختتلفان معنى وتصورا ،وإن كانتا تصفان الوضع اخلارجي نفسه ،إذ كل مجلة تعكس

التقطيع اجلزئي الذي يملكه متكلم العربية ومتكلم اهلوسا للفضاء باعتباره جز ًءا من العامل الذي

نعيش فيه.

 .10تنسجم القيم األكثر جوهرية يف ثقافة ما مع البنية االستعارية لتصوراهتا األكثر أساسية،

فال تعطي كل الثقافات األسبقية لالجتاه الفضائي فوق  -حتت ،كام نفعل نحن يف ثقافتنا العربية.

دورا أهم مما يلعبه يف ثقافتنا ،كام يف قولنا« :خري
وهناك ثقافات يلعب فيها التوازن أو التمركز ً
األمور الوسط» ،لكن االختالف يف الثقافات كامن يف التصورات التي يتم توجيهها ،ويف الكيفية

التي يتم هبا ذلك ،ويف أمهية اجتاه عىل آخر.

 .11فأمثلة تعبريية من قبيل :أمام ،...إىل اخللف  ...إلخ ،حتصل معناها املركزي مع اجلسد،

عىل اعتبار أننا نملك االجتاه أمام وخلف املالزمني لنا .فنحن ننظر إىل جهة األمام ،ونتحرك عادة
إىل األمام ،ونعامل األشياء والناس واآلخرين من خالل األمام .وخلفنا هو املقابل ألمامنا ،الذي

ال نتصوره بصفة مبارشة ،فنحن ال نتحرك إىل اخللف عادة ،وال نتعامل نمطيا مع األشياء والناس

من خالله .ويتأسس التصوران «أمام» و»خلف» جسديا ،ويكون هلام معنى فقط مع الكائن الذي
يملك أماما وخلفا.

 .12إن مصدر مفهوم اجلشطلت هو علم النفس اجلشطلتي ،الذي يقصد به ذلك التيار النفيس

الذي هيتم بدراسة اإلدراك والسلوك انطالقا من استجابة البرش لوحدات أو صور متكاملة.
واجلشطلت شكل أو صورة من الظواهر الطبيعية ،بحيث يكون اليشء املدرك له خصائص ال

يمكن استمدادها من أجزائها بمجرد ضم بعضها إىل بعض.

 .13فاالستعارات الفضائية التصورية تؤسسها أو حتفزها التجربة البرشية .ويتضمن األساس

التجريبي لالستعارة هذه االرتكازية عىل التجربة ( )groundedness-in-experienceفقط.

والتجارب التي تتأسس عليها االستعارات التصورية يمكن أن تكون جسدية ،ولكن ليس هذا
فقط ،وإنام قد تكون إدراكية ،ومعرفية ،وبيولوجية ،أو ثقافية أيضا.
 .14مارك جونسن ( ،)1987ص.113 .

 .15تبعا ملارك جونسن ،فإن معارفنا األساسية حول احلركة ختصصها خطاطة ـ املسار ـ

اهلدف ،وهذا املنطق متضمن يف بنيتها ،والكثري من تصورات العالقات الفضائية التي حتدد

باستخدام هذه اخلطاطة ،وتعتمد يف معناها عىل منطق الفضائي املالزم هلا.

 .16يبنني املسار االستعاري جزءا كبريا من حياتنا املعيشة ،وحيكم جتربتنا الفيزيائية ،وينظم
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العدد 3

التصور االستعاري لبنية المسار في اللغة العربية

نشاطاتنا اليومية ،فنحن نرتبط مع هذا العامل الذي نتفاعل معه عرب أنواع متعددة من املسارات.

(انظر مارك جونسن ( ،)1980ص.115 .

 .17انظر مارك جونسن ( ،)1987ص.113 .

 .18يعترب مفهوم اخلرائط ( )mappingمن بني املفاهيم األكثر تداوال يف إطار املعرفة

اللسانية ،حيث نجد كذلك مصطلح اخلرائط الفضائية ...إلخ .ويعد طوملان (Tolman )1941

أول من استعمل مفهوم اخلرائط املعرفية ليصف الكيفية التي نفهم من خالهلا الظواهر املعقدة،

وقد استعمل هذا املفهوم يف ميادين معرفية كثرية ،كعلم النفس والرتبية وعلم الذكاء االصطناعي.
فيؤرش من خالله أن السامت التي تكون عىل مستوى املصدر يتم نسخها عىل مستوى اهلدف،
اليشء الذي جيعلنا ننتج عبارات استعارية من قبيل :السفر /مسارا ،احلب /رحلة ...إلخ.

 .19للجسد البرشي أمهية كربى يف رصد بعض التمثالت الفضائية ،املسارية منها باخلصوص،

لكونه حارض يف جتاربنا اللغوية باستمرار.
 .20انظر مارك جونسن (.)1987

 .21إن مفهوم التجهيز التصوري ،يرتبط بالتصورات الكامنة يف الذهن /الدماغ اإلنساين،

وبواسطته يتم متثل العامل اخلارجي والتعبري عنه ،انطالقا من املعلومات املوجودة يف التجهيز

الوراثي العام .ويبدو هذا املفهوم موحدً ا عند مجيع األنواع ،والذي يؤول جز ًءا من البيئة بوصفها
جتربة لغوية ،وهي عملية يقوم هبا اإلنسان لتحديد السري العام لنمو التصورات .وهو عامل من

بني العوامل املسؤولة عن إنتاج التصورات انطالقا من امللكة اللغوية لدى اإلنسان ،لكون طبيعة
التكوين اإلحيائي لدى اإلنسان ،حتدد إىل جانب طبيعة املحيط الفيزيائي الذي يتفاعل معه ،باقي

مظاهر جتربته.

 . 22جاكندوف ( ،)2002ص.13 .

 . 23يقصد بالعمل املعريف أو علم النفس املعريف العلم الذي يبحث يف كيفية امتالك الذهن

للمعرفة ،وكيفية تطويرها ،ويبحث يف عالقة املحيط باالكتساب ،ويف كيفية احتفاظ الذاكرة

باملعلومة واستعامهلا عند احلاجة.

 . 24انظر اليكوف ومارك جونسن ( ،)0198ص.59 .

 . 25أبرزت النظريات املعارصة أن االستعارات بنيات تصورية غري خمتزلة ،تتأسس عىل

الفهم اإلنساين للعامل ،ختتزن قوة إبداعية خاصة وطاقة تعبريية (تصورية) ،تعكس بعمق التفاعل

الثالثي بني الذات واللغة والعامل ،لكوهنا (االستعارة) ليست مسألة لغوية فحسب ،بل إهنا نتاج
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فكر وتفاعل عوامل اجتامعية وفيزيائية وثقافية.

 . 26يعد مفهوم اخلطاطة الصورية من بني املفاهيم األساسية التي أشار إليها مارك جونسن

( )1987يف كتابه الكالسيكي «اجلسد يف الذهن» ،الذي بني فيه أن الكيفيات التي تعرب هبا التجربة
املتجسدة عن نفسها ،يف املستوى املعريف ،أهنا تظهر يف شكل بنيات جمردة من الصور أو خطاطات

صورية.

 . 27يميز جاكندوف بني البنية الفضائية والبنية التصورية ،فريى أنه إذا كانت البنية التصورية

متكونة من عنارص لغوية ومن وظائف مرتابطة سلميا ومبوبة يف شكل أصناف وعنارص تصورية،
فإن البنية الفضائية هتتم بتشفري عنارص العامل الفيزيائي املدركة ،وهو تشفري ال يقوم ،يف رأي

جاكندوف ،عىل توزيع لعنارص العامل املرئي كام تدرك حلظة بلحظة ،أي وفق التتايل الزماين ،بل

تقوم عىل االندماج بني العنارص املدركة وفق مقاييس هيئة اليشء املرئي وحركته يف الفضاء .وزمان
تلك احلركة وتصميمها يف الفضاء .كام يعتقد جاكندوف أن البنية الفضائية ليست بنية ختيلية بل
هي بنية هندسية.

 .28تعد التجربة الفضائية أساس كل التجارب البرشية ،لكوهنا تبنني مجيع التجارب من

خالل إوالياهتا وأسسها املتينة.

 .29للمعرفة الفضائية هندسة خاصة هبا ،توضح فيها املستويات اخلاصة بلغة معينة ،وتتحكم

يف هذه اهلندسة ضوابط معينة ،جتعل كل هندسة فضائية هلا قواعد وأسس خمتلفة ،علام أن اهلندسات
الفضائية خمتلفة من نمط لغوي إىل آخر.

 .30انظر هبذا اخلصوص ماندلر ()2004؛ وإيفانس وكرين ( ،)2006ص.46.

 .31انظر هبذا الصدد حممد غاليم ( ،)2015جملة البالغة والنقد األديب ،العدد الثالث،

ص.185.

 .32انظر تيلر وإيفانس (.)2003

 .33انظر هبذا الصدد حممد غاليم ( ،)2015جملة البالغة والنقد األديب ،العدد الثالث،
ص.185 .

 .34انظر م .ن ،ص .ن.
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

الفونولوجيا المستق ّلة القطع
العربية
ونماذج من تطبيقاتها على
ّ
أ .د .عبد الحميد عبد الواحد
(ب)
د .مولدي اليحياوي

(أ)

ملخّص:

تقص بعض الظواهر الرصف ّية والرصف ّية  -الصوت ّية يف
إنّنا نروم يف هذا العمل يّ
ال ّلغة العرب ّية ،وذلك من نحو القلب والبدل واإلدغام ،والتكسري والتصغري ،يف إطار
ما يعرف بنظر ّية الفونولوجيا املستق ّلة القطع ،وهذا هبدف اختبار هذه النظر ّية احلديثة
يب .وقد ال نبالغ إن قلنا إنّنا مل نبتعد كثريا يف
يف تطبيقها عىل مسائل من الرصف العر ّ
يب ،وإن كان االختالف باديا
عم أرساه النحو العر ّ
ما يتع ّلق هبذه اإلجراءات التطبيق ّية اّ
النحوي ،فيام يتع ّلق بتمثيل الظواهر الرصف ّية  -الصوت ّية أو
بني هذه النظر ّية والرتاث
ّ
الرصف ّيةّ .
خاصة يف اعتبارها األساس الذي
ولعل أمه ّية اختيارنا هلذه النظر ّية تكمن ّ
ِ
املقاربات غري اخلط ّية التي ليست إلاّ امتداد ًا يف احلقيقة للنظرية
جمموع
ُبنيت عليه
ُ
جتاوز هلا مثلام تزعم هذه
التوليد ّية التحويل ّية التي أرساها نعوم تشومسكي ،بل هي
ٌ
النظريات نفسها.

الكلمات المفاتيح:

التمثيالت الصوت ّية -التمثيالت غري اخلط ّية -طبقة اهليكل -طبقة الصوامت-
مبدأ سالمة التشكيل -السامت املم ّيزة -القطعة.

المكرمة)
أ( -جامعة أم القرى .مكة
ّ
ب( -جامعة صفاقس .الجمهورية التونسية)
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Abstract:
The present paper is an attempt to investigate a predetermined
number of phonological and morphological phenomena in
Arabic, in view of the auto-segmental phonology (AP) principles
(association conventions, well-formedness condition, obligatory
contour principle), in order to test its implementation in the
assimilation, substitution, the diminutive and the broken plural.
We assume that we did not deviate much from what had been
established by traditional Arabic grammarians (TAG) with regard
to such procedures. The disparity between the (AP) and the (TAG)
lies in the phonological and morphological representations. The
(AP) makes up the foundation of all non-linear theories which
are actually a continuation of the sound pattern of English (SPE).
Key Words: Phonetic representations, non-linear representations,
Skeletal tier, consonantal tier, well-formedness condition,
distinctive features, segment.

:مقدمة
ّ

ٍ غري
ّ خاف
،األمريكي
ساين
ّ
ُ أن
ّ أس َس الفونولوجيا املستق ّلة القطع تعو ُد إىل املوروث ال ّل
 املتع ّلقة بالتمثيل الفونولوجي غريHockett و بالذات إىل أعامل شارل هوكت
.1947  و ذلك يف سنة، فقد كان هوكت ّأول من استعمل هذا املصطلح،اخل ّطي

ُ
ُ
ّ وال غرابة يف
سيكون
الشكل الذي
 هو،أن شكل االقرتان الذي قدّ مه هوكت
هنتم هبا
ّ تتأسس عليه التمثيالت الفونولوجيا املستق ّلة القطع التي
ّ املنط َلق الذي
ّ ] [و:» ويقيض هذا االقرتان بـ «حتديد اقرتان «أ» بـ «ب.يف بحثنا
لكل عنرص من
ّ عنرص واحدٌ عىل
»املجموعة «ب
.)1(»األقل من املجموع «أ
ٌ
ِ
مالحظات ال ّلسانيني األوائل
وبقدر ما استفادت الفونولوجيا املستق ّلة القطع من
tone  والنغمstress و نقاشاهتم حول مسائل النرب
 ومفاهيم،وجتزئ القطع
ّ
التوليدي املعيار
خرجت عن رؤية النموذج
 فقد،االقرتان والتمثيالت غري اخل ّطية
ْ
ّ
السامت املميزة
ّ مم ّثال يف النموذج الصو
ّ  و ذلك فيام يتع ّلق بظواهر،يت ل ّلغة اإلنكليزية
.واخل ّطية والقطعة
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

التوليدي المعيار:
 -1النموذج
ّ

الواقع ّ
فرع من نظرية أشمل يف اللغة هي النظرية
أن الفونولوجيا التوليدية املعيار ٌ
أن ّ
حمص ُلها ّ
كل
التوليدية التحويلية.
وسبب هذه التسمية يعود إىل انبنائها عىل فكرة ّ
ُ
ٍ
عميق إىل ٍ
حتويل ٍ
ِ
ٍ
وهتدف هذه النظرية اللسانية إىل
سطحي،
متثيل
متثيل
كال ٍم يتو ّلد من
ُ
ِ
ُ
الوصول إىل ضبط «النحو يّ
تشرتك فيه مجيع األلسن .وقد ظهرت هذه
الكل» الذي
النظرية مع نعوم تشومسكي  Noam Chomskyوموريس هال Halle Morris
منذ مخسينيات القرن املايض ،وتقوم الفرضية األساسية يف هذه النظرية عىل ّ
أن أساس
تسمى «النحو الكيل»(.)2
القدرة اللسانية اإلنسانية موهب ٌة جين ّي ٌة ّ
تفس االشتغال اآليل للغة،
وعىل الرغم من قدرة هذه النظرية عىل ْ
وضع قواعدَ رّ
السطحيّ ،
تم باالستعانة بمبادئ
حتصل يف املستوى
ولالختالفات التي ُ
فإن ذلك ّ
ّ
السامت الثنائ ّية ،ومواضع النطق ،واحلواجز و القواعد الصوت ّية،
أول ّية بسيطة مثل ّ
وجيب أال نغفل يف هذا الشأن عن غياب مفهوم املقطع ضمن هذه النظر ّية التوليد ّية.
ِ
السياق فيها
األثر
ولقد كان هلذا
السلبي يف صياغة عديد القواعد التي كان ّ
ّ
الغياب ُ
مقطع ّيا ،فصيغت هذه القواعد بطريقة خم َتصرَ ة ،بحيث َيغيب هذا املفهوم املشار إليه.
فإذا انتقلنا ،وذلك من باب التمثيل ،من هذا املستوى إىل مستوى أكثر تعقيدا أال
وهو مستوى الصوامت املركّبة( ،)3يف أمثلة من نحو « تْسانْترْ  »центрيف الروس ّية ،و
« ْبفايف  »pfeifeيف اجلرمان ّية ،واجليم قليلة التعطيش يف العرب ّية يف ْ /دجربةَ /لبدَ ت
أكثر صعوبة .والسؤال الذي ُيطرح :هل علينا ْ
أن نُدمج هذه الصوامت
لنا املسألة َ
املركبة [ ]tsو [ ]pfو[ ]djضمن حزمة واحدة أم ضمن حزمتني ،وهي يف األصل
ٍ
قطعة :نقطة بداية يف القطعة األوىل ،ونقطة انتقال للقطعة الثانية،
«تتكون من أكثر من
ّ
تقسيمها إىل أكثر من حزمة فتقتيض بذلك بنية
ونقطة هناية للقطعة الثالثة»( ،)4أم علينا
ُ
حتت -قطعية sub-segmental؟
أن هذا ليس ممكنا ّ
التوليدي املعيار للقطعةّ ،
ألن
التصور
واجلواب عن ذلك ،وفق
ّ
ّ
تسمح بمتواليات عديدة يف القطعة الواحدة.
هذه النظر ّية ال
ُ
لقد كان اهلدف األسمى للنموذج التوليدي املعيار حتديدُ الكليات الصور ّية
وتتوافر هذه الك ّليات املا ّدية يف املالمح املميزة،
املكون الصويت.
واملا ّدية التي يشكّلها ّ
ُ
فكل ٍ
وهي  -دون سواها -املحدّ دة للبنية العميقة يف الرتكيب أو يف املفردةّ .
رمز
155
 -ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -

ﻡ 22/03/2016 01:58:03

.indd 155ﺓﻝﻕﺕﺱﻡﻝﺍ ﺍﻱﺝﻭﻝﻭﻥﻑﻝﺍ

ملصقة
خيتزل مصفوفة من املالمح املميزة فالفونيم  /س /عىل سبيل املثال ،ليس إال َ
تنضوي حتتها املالمح التالية [ +صامتي + ،أسناين+ ،مهموس ،احتكاكي].
خصص
و قد احت ّلت املالمح املميزة حيزا كبريا يف الفونولوجيا التوليدية املعيار إذ ّ
هلا تشومسكي و ّ
األهم و األكثر
هال الفصل السابع من  SPEو هي عديدة نذكر منها
ّ
تواترا:

ِ
وهلذه املالمح املم ّيزة وظيفتان عىل ّ
املساعدة أوال يف متييز الوحدات
األقل :فهي
العميقة و هي ثانيا ،ا ُملب ّينة للقواعد ت ْبيانًا ج ّيدا؛ فك ّلام كانت القواعد عا ّمة كان عليها
ْ
أن تكون سهل َة التمثيل .وهذه املالمح ثنائي ٌة يف املستوى الفونولوجي العميق عىل
ٍ
عكس املستوى الصويت حيث يمكن ْ
بصورة فردية غري ثنائية.
أن تعمل
رصيح ،لك ْن يف كلمة مثل
أنفي
ومثال ذلك من اإلنكليزية ،إذ ليس فيها
ٌ
ٌ
صائت ٌ
 /Bank / Bæŋkو عن طريق التامثل األنفي للصائت  //aمع الصامت األنفي
ُ
احلصول عىل اخليشومية  .nasalityو يعني هذا القول ّ
أن
الذي يليه  ،/n/يمكن
أي ذو سمة [−أنفية] وهو ،//a
هناك يف املستوى الفونولوجي صائت غري أنفي ْ
لك ْن يف مستوى التح ّقق الصويت ليس األمر كذلك.
للمكون الفونولوجي هي تفسري ال ُبنى السطحية الصوتية
فالوظيفة األساسية
ّ
واملكون الفونولوجي هو الذي يخُ ّصص العالقة
املكون الرتكيبي،
التي حيدّ ُدها
ّ
ّ
توجد القواعد
املكون َ
بني األشكال العميقة واألشكال السطحية ،ويف ُص ْلب هذا ّ
الصوتية.
رئييس ضمن النظرية التوليدية ،بل ّ
واملعلوم ّ
إن
نسق القواعد مفهو ٌم
أن مفهوم َ
ّ
ُ
وبيان العالقات فيام بينها هبدف
هدف هذه النظرية حتديدُ الطبيعة الصورية للقواعد
َ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

حيكم النحو الكيل.
الوصول إىل ضبط النظام العام الذي
ُ
وبرغم الد ّقة وعنارص التامسك يف هذه النظرية التي سعى تشومسكي إىل بلوغها
ٍ
وخلّصها هو بنفسه من خالل تأكيده رضورة ْ
الصوري] من بيان
«أن يمكّننا [اجلهاز
أي
ليحجب
املعطيات بطريقة واضحة و دقيقة»( ،)5مل يكن هذا
نقائص ال ختلو منها ّ
َ
ُ
نظرية علم ّية ،وتبنَى عليها نظريات علمية أخرى .وهكذا كان تاريخ العلوم دوما،
وكام قال غاستون باشالر ّ
املص ّححة.
فإن تاريخ العلوم هو تاريخ األفكار َ
بعض نقائص النموذج التوليدي املعيار
ال يمكن إنكار دور تشومسكي و ّ
تفس االشتغال اآليل للغة
هال يف وضع قواعدَ رّ
تم باالستعانة بمبادئ
واالختالفات التي ُ
حتصل يف املستوى السطحي .لك ّن ذلك ّ
أول ّية بسيطة مثل املالمح الثنائية ومواضع النطق واحلواجز والقواعد الصوتية .وقد
أكّد عديد الباحثني سواء ممن كانوا ضمن املدرسة التوليدية أو خارجهاّ ،
أن هذه
تنجح متاما يف تشكيل قواعد شاملة ّ
لكل اللغات عىل ما كان يطمح
املقاربة الدّ نيا مل
ْ
إليه املؤلفان.
ِ
الغياب
غياب مفهوم املقطع ضمن النظرية التوليدية ،وقد كان هلذا
ضاف إىل هذا
ُي
ُ
ُ
ِ
ِ
ثم صيغت هذه
األثر السلبي يف صياغة عديد القواعد التي كان السياق فيها مقطع ّياّ .
جتاوز مثل هذا
القواعد بطريقة خم َتصرَ ة ال تعتدّ هبذا املفهوم .وال يمكن بطبيعة احلال ُ
املفهوم يف تقديم نظرية يف الفونولوجيا.
ِ
ِ
ْ
املسائل ذات الصلة باملستوى فوق
فإن أردنا تدارك األمر كان علينا النظر يف مجيع
القطعي (مثل اهلرمية النغمية يف املقطع والتفعيلة والكلمة الفونولوجيا.)...
ْ
نقائص أخرى يف هذا األنموذج تتع ّلق عىل وجه
فإن أمعنّا يف هذه النظرية وجدْ نا
َ
الصعب صياغة التمثيالت الفونولوجيا إذا
اخلصوص بالبنية الداخلية للقطعة :فمن ّ
اعتربنا ّ
ّف ضمن جمموعة من احلزم.
أن املالمح املم ّيزة تصن ُ
تقدمه الفونولوجيا المستق ّلة القطع:
 -2البديل الذي ّ

هنتم فيام ييل بتقديم بعض احللول التي
يف مقابل النموذج الذي طرحناه ّ
ٍ
بدت مثار صعوبات يف
اعتمدهتا الفونولوجيا املستق ّلة القطع لبعض املسائل التي ْ
الفونولوجيا التوليد ّية ،وذلك من نحو الصوامت املركّبة والنغم ومستويات التحليل
الفونولوجي .ويمكن إرجاع «هذه الصعوبات إىل التقطيع الصارم للتحليالت
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الفونولوجية السطح ّية هلذا األنموذج»(.)6
و هكذا نالحظ يف معاجلة القطع املركبة ّ
أن الفونولوجيا املستق ّلة القطع ت ْع َمدُ إىل
ِ
توحيد
متوالية السامت [ −متّصل ] continuant -و [ +متّصل ]continuant+
حتت عجرة واحدة للصامت (.)C
فلو نأخذ  -من باب التمثيل -القطعة [ ]tsيف « تْسانْترْ  »центрمثال ،فسيكون
ٍ
متثي ُلها يف
جوهري مع
شكل متعدّ ِد اخلطوط  ،multi-linearوهذا فارق
ّ
الفونولوجيا التوليد ّية املعيار ،فضال عن ّ
أن هذا التمثيل يقع يف طبقتني منفصلتني
و(+أسناين) يعطي صامتا
(برنس ،)1984 :وذلك بالنظر إىل السامت ( -جمهور)
ّ
( -متّصل)+( ،متّصل).
ّ
وتبعا هلذا ّ
التوليدي
املستقل القطع خيتلف عن التمثيل الفونولوجي
فإن التمثيل
ّ
ِ
الشائع يف تأكيد وجود طبقة أو أكثر للقطعة أو للقطع ،ويف هذا الغرض يرى
غولدسميث وجود «طبقتني متوازيتني أو أكثر من القطع الصوت ّية يف الصومتية
ٍ
ُ
القطع
طبقة لوحدها عىل سلسلة من القطع ،لك ّن
تشتمل كل
املستقلة القطع حيث
َ
كل ٍ
()7
ِ
يف ّ
ختتص هبا».
ختتلف
طبقة
ُ
السمة التي ّ
بالنظر إىل ّ
ِ
خاصا هلندسة التمثيالت
فهام
ّ
وهكذا تصبح الفونولوجيا املستق ّلة القطع تمُ ّثل ْ
جهاز من متوالياتٍ
ٍ
الصوت ّية باعتبارها نظرية ترى ّ
يتكون من
يت ّ
أن التمثيل الصو ّ
ُ
النغمي
مستوى آخر أال وهو املستوى
تقرتن مع
متزامنة هلذه القطع ،وهي بدورها
ً
ّ
عرب سطور االقرتان.
وخيتلف التمثيل املستقل القطع عن التمثيل الفونولوجي التوليدي يف تأكيدهِ
ُ
ِ
ٍ
وجود طبقة أو أكثر للقطعة  /للقطع .فهذه النظرية تتخلىّ عن فكرة ّ
أن سلسلة فقط
من القطع هي التي مت ّيز تد ّفق الصوت .وتقرتح هذه النظرية بدَ الً عن ذلك ْ
أن يتألف
ِ
عديد الطبقات ،وهذا خالفا ملا تقدّ ُمه إلينا النظرية التوليدية
التمثيل الفونولوجي من
املعيار.
أما «يف الفونولوجيا املستق ّلة القطع فتوجدُ طبقتان متوازيتان أو أكثر من القطع
ٍ
ٍ
القطع يف ّ
الصوتيةّ ،
تتكون من سلسلة قطع ،إالّ ّ
طبقة
كل
أن
َ
وكل طبقة يف ذاهتا ّ
()8
ختتص هبا».
ختتلف بالنظر إىل املالمح التي ّ
و ُيبينّ غولدسميث و روبار ماي  - Robert Mayيف ورقة خاصة باللغة
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

6

السنسكريتية  -كيف يمك ُن ْ
مستوى مستقل القطع يف حدّ ذاته.
أن يشكّل املقطع
ً
وتتحول حينئذ السلسلة
املتكونة من مقاطع  Cو  Vأي الصوامت والصوائت إىل
ّ
ّ
ٍ
متكونة من مقاطع مثلام نالحظ ذلك
متثيل مستقل القطع ،حيث تكون الطبقة الثانية ّ
يف الشكل اآليت:

V C C

V C

V C

∑3

∑2

∑4
الشكل 6

C V C

∑1

اﻟﺸﻜﻞ ٦

خاصا هلندسة التمثيالت
فهام ّ
وهكذا أصبحت الفونولوجيا املستقلة القطع تمُ ّثل ْ

اﻟﺘﻤﺜﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴّﺔ .ﻓﻬﻲ ﺗﺮى
ﺧﺎﺻﺎ
منﻞ ْﻓﻬ
اﻟﻘﻄﻊ
التمثيل اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﺻﺒﺤﺖ
ﻫﻜﺬا
و
مؤلف ُﲤﺜّ
ﻤﺎ من ّ
ترى ّ
ﳍﻨﺪﺳﺔمتزامنة مع
متواليات
جهاز
الصويت
أن
ة .فهي
الصوت ّي
ٌ
هذه ِ
النغمي ِ
عرب
املستوى
هو
آخر
مستوى
مع
بدورها
طع
الق
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞهذه
ﻣﺴﺘﻮى آﺧ
ﻣﻊ
ﺑﺪورﻫﺎ
ﻄﻊ
اﻟﻘ
ﻫﺬﻩ
ﺗﻘﱰن
و
،
اﻟﻘﻄﻊ
ﻫﺬﻩ
ﻣﻊ
اﻣﻨﺔ
ﺰ
ﻣﺘ
اﻟﻴﺎت
ﻮ
ﻣﺘ
ﻣﻦ
تقرتنﺟﻬﺎز
ﻟﻒ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮﰐ ﻣﺆ
ً
القطع ،وٌ
ً

ّضح األمر أكثر يف املثال اآليت املقت َبس من أطروحة غولدسميث
سطور االقرتان .و يت ُ
ﺲ ﻣﻦ أﻃﺮوﺣﺔ ﻏﻮﻟﺪﲰﻴ
ﻀﺢ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻵﰐ اﳌﻘﺘﺒ
ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻐﻤﻲ ﻋﱪ ﺳﻄﻮر اﻻﻗﱰان .و ﻳﺘّ
َ
ُ
يتكون التمثيل الفونولوجي لكلمة  / pin /من ثالث قطع تنتظم
( )1979حيث ّ
٩
ﻳﺘﻜﻮ()9ن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ  / pin /ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﻄﻊ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺧﻄّﻴﺎ ﻛﺎﻵﰐ:
ّ (١٩٧٩طياﺣﻴﺚ
كاآليتّ :
) خ

 +ﺻﺎﻣﱵ

 +ﺻﺎﺋﱵ

 +ﺻﺎﻣﱵ

 +أﻧﻔﻲ

 −أﻧﻔﻲ

 −أﻧﻔﻲ

 +ﺷﻔﻮي

 −ﺷﻔﻮي

 +ﺷﻔﻮي

 −أﺳﻨﺎﱐ

 −أﺳﻨﺎﱐ

 −أﺳﻨﺎﱐ

n

i

الشكل  7اﻟﺸﻜﻞ ٧

p

ﻓﺼ ُﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻐﻤﻲ:
ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻜﻞ  ٧وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻘﻄﻊ إﱃ اﻟﺸﻜﻞ ٨ﻓﻴﻘﻊ ْ
إذ ّ
p i n
ﻃﺒﻘﺔ ﻗِﻄﻌﻴّﺔ
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 +ﺻﺎﻣﱵ

 +ﺻﺎﺋﱵ

 +ﺻﺎﻣﱵ

 +أﻧﻔﻲ

 −أﻧﻔﻲ

 −أﻧﻔﻲ

 +ﺷﻔﻮي

 −ﺷﻔﻮي

 +ﺷﻔﻮي

 −أﺳﻨﺎﱐ

 −أﺳﻨﺎﱐ

 −أﺳﻨﺎﱐ

n

p

i

اﻟﺸﻜﻞ ٧
فص ُل ما
يتم حتويل الشكل  7وفق النموذج
املستقل القطع إىل الشكل 8فيقع ْ
إذ ّ
هو قطعي عام هو نغمي:

ﻓﺼ ُﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻧﻐﻤﻲ:
ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻜﻞ  ٧وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻘﻄﻊ إﱃ اﻟﺸﻜﻞ ٨ﻓﻴﻘﻊ ْ
إذ ّ
ﻃﺒﻘﺔ ﻗِﻄﻌﻴّﺔ
p i n
C V C

ﻃﺒﻘﺔ ﻧﻐﻤﻴّﺔ

اﻟﺸﻜﻞ ٨

الشكلﻮ 8
ﻟﻴﺪي ،ﻓﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻼﻣﺢ اﳌﻤﻴّﺰة ﻣﻘﺘﺒَﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج
ﺗﱪُز اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎقُ ،
ﲢﻮﻳﻠﻬﺎيزة
االستفادة من
املالمح املم ّ
إﱃ
التوليديّ،ن ﺗﻠﻚ اﳌﻼﻣﺢ
النموذجاﳌﻤﻴّﺰة( ،ﻋﻠﻰ أ
ﺟﺎﻛﻮﺑﺴﻮن )اﳌﻼﻣﺢ
رب ُزإﱃ روﻣﺎن
ﺗﻌﻮد
هذا)اﳊﺰم( ،ﺑﻞ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪييفاﳌﻌﻴﺎر
السياق ،ت ُ
فمجموعة واﳊﺰم ﰎّ
مقت َبسة من النموذج التوليدي املعيار (احلزم) ،بل تعود إىل رومان جاكوبسون
(املالمح املم ّيزة) ،عىل ّ
تم حتويلها إىل طبقتني فقط ،و اكتفت
أن تلك املالمح واحلزم ّ
7الفونولوجيا املستقلة القطع بذلك :طبقة قطعية و أخرى نغمية ،ثم تر َبط كل قطعة
يتض ُح
بام يلز ُمها مع نغمها .و تمُ ُثل األنغام يف طبقة منفصلة هي الطبقة النغمية مثلام ّ
ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ
ﻃﺒﻘﺘﲔ ﻓﻘﻂ ،و اﻛﺘﻔﺖ اﻟﻔﻮﻧﻮ
ﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺬﻟﻚ :ﻃﺒﻘﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ و أﺧﺮى ﻧﻐﻤﻴﺔ ،ﰒ ﺗﺮﺑَﻂ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﲟﺎ ُ
يف الشكل البسيط التايل:
ﻀ ُﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﻊ ﻧﻐﻤﻬﺎ .و ُﲤﺜ ُﻞ اﻷﻧﻐﺎم ﰲ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺘ ّ

ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ

bulu

-أ-

ﻃﺒﻘﺔ ﻧﻐﻤﻴﺔ

–ب +] -ﻣﻘﻂ[

] −ﻣﻘﻂ[

]−ﻣﺮﺗﻔﻊ[

خ ع

] +ﻣﻘﻂ[

]+ﻣﺮﺗﻔﻊ[

اﻟﺸﻜﻞ ٩

) ﺣﻴﺚ خ = ﺧﻔﻴﺾ و ع = ﻋﺎل (

١٠

الشكل 9

( حيث خ = خفيض و ع = عال )
ﻧﻐﻢ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻐﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت َ
contour
tone
نطاق
نغم
اللغات
وقد يكون النغم يف بعض
متصاعدا
أي
َ
ﺛﺎﺑﺖ ،أي ّإﻣﺎ
ﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛ وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻐﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ،وﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﻨﻐﻢ اﳌﺴﺘﻮي أ ّن اﻟﺼﺎﺋﺖ ٌ
مستلزما حالة متغرية ال ثابتة؛ وخالفا لذلك ،قد يكون النغم يف بعض
متناقصاأو ﺧﻔﻴﻀﺎ.
أوﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺎ
املستوي ّ
اﻟﻠﻐﺔ،أو
عاليا
أي إ ّمٍا
ثابت،
بالنغم
ونعني
أن الصائت ٌ
ٍ
يكونرا ﰲ
ﻳﻠﻌﺐ دو
ﻛﻞ
مستويا،اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اللغات إ ّن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻘﻄﻊ ﻻ ُ
ﺗﱰك ّ
ﻣﻠﻤﺢ ُ
ﻧﻐﻤﻲ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــ" ّ
أي ﻋﻨﺼﺮ ّ
خفيضا.
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔِ ،إذ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﺗﺘﺤ ّﺪ ُد وﻓﻖ
ﺳﻮف ﻳﻈﻬﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻃﺒﻘﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻫﻜﺬا ﻻ ُ
ﺗﻈﻬﺮ ﰲ َ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻼﻣﺢ أ ْن َ
ٍ
القطع ال ُ
نغمي خارج إطار التمثيل فـ« ّ
ّ
كل ملمحٍ
أي
إن
املستقلة.١١
النظريةﺑﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ"
ﺗﻘﻮم
ترتك ّ
عنرص ّ
اﳌﻼﻣﺢ اﻟﱵ ُ
يظهرإﱃمتاما ِ
وهكذا ٍ
نﻣﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
ﺻﺎﺋﺖ و
فقط،ﻤﲔ ﰲ
طبقةﺒﺐ اﻟﺬي
اﻟﺴ
إﺛﺒﺎت
اﻟﻮﺻﻮل
اللغة،ﳑﺎ ﺳﺒﻖ
ﻛﺎن اﳍﺪف
يلعب ﻟﻘﺪ
سوف َ
للمالمح
يمك
ال
دورا يف
واحدة ﳚﻌﻞ ﻧﻐَ
اﺣﺪ ُ
ُ
يف أن ّ
ِ
اﻟﻨﻤﻮذج
ﻋﻨﺼمﺮﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻳْﻦ ﰲ
وفق اﻟﻘﻄﻊ ﻗﺪ
ﻟﻮﺟﻴﺎ ُداﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
طبقةٌ ،ﺪإذإﱃ أ ّن
منوﻫﺬا ﻋﺎﺋ
اﳌﻌﻴﺎر.
ْ
الطبقة
أكثر
بتوضيحها»(.)11
املالمح التي ْ
اﻟﻔﻮﻧﻮتتحدّ
أدﺧﻠﺖتقو ُ
تظهراﻟﺘﻮيفﻟﻴﺪﻳﺔ َ
أناﻟﻨﻈﺮﻳﺔ َ
()10
ﻧﻄﺎق contour tone

أي ﻣﺘﺼﺎﻋﺪا أو ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻐﲑة

اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ،وﺳﻄﻮر اﻻﻗﱰان ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ .و"اﳊﻘﻴﻘﺔ ،إ ّن ﳒﺎح اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻘﻮ ِ
ِ
ِ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ]اﻟﱵ اﻋﱰﺿﺖ[ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﲡﺎوز
اﻋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ
وﻗﻊ ُ
160اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إذ َ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
اﳋﻄﻴﺔ" .١٢
ً
ً
 -ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ -
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

ِ
َ
السبب الذي جيعل ن َغمني يف
لقد كان اهلدف مما سبق
الوصول إىل إثبات أن ّ
ٍ
صائت واحد متعارض مع النظرية التوليدية املعيار .وهذا عائدٌ إىل ّ
أن الفونولوجيا
أدخلت عنرصين جديد ْين يف النموذج الفونولوجي :الطبقة
املستقلة القطع قد
ْ
النغمية ،وسطور االقرتان بني الطبقة النغمية والطبقة القطعية .و«احلقيقةّ ،
إن نجاح
ِ
ِ
وقع
الفونولوجيا املستقلة القطع ينبني عىل
اشتغال القواعد يف هذه املستويات إذ َ
ِ
جتاوز
الصعوبات [التي اعرتضت] الفونولوجيا اخلطية»(.)12
ُ
أسس الفونولوجيا المستق ّلة القطع و مبادئها:
-3
ُ
8

بأهم مبادئ النظر ّية املستق ّلة القطع ،وهي مواضعات االقرتان،
هنتم يف هذا القسم ّ
ّ
ومبدأ سالمة التشكيل ومبدأ املخالفة اإلجبار ّية.

االقتران:اﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ اﻟﻘﻄﻊ و ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ:
مواضعاتاﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
أﺳﺲ
أُ -٣-

اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
وفق وﻣﺒﺪأ ﺳﻼﻣﺔ
اﻻﻗﱰان ،
بعضهااﺿﻌﺎت
مع ،وﻫﻲ ﻣﻮ
القطعاﻟﻘﻄﻊ
املستقﺮﻳّ ّلﺔةاﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈ
ﺑﺄﻫﻢ
يكونﰲ ﻫﺬا اﻟ
�ﺘﻢ
اقرتانﻘﺴﻢ ّ
ّ
االقرتان
مواضعات
البعض
الطبقات
وﻣﺒﺪأ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹﺟﺒﺎرﻳّﺔ.
ُسمى عنارص اجلذر والصوائت وطبقة ال ّلواصق ك ّلها
التي سنأيت
عىل تبياهنا .وت ّ
أ -ﻣﻮاﺿﻌﺎت اﻻﻗﺘﺮان:
بالوحدات
اهليكل ّية التي تُعرف
عنارص حلنية  ،elements melodicتقرتن بالطبقة
اﻻﻗﱰان اﻟﱵ ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎ�ﺎ.
ﻳﻜﻮن اﻗﱰ ّان اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻓﻖ ﻣﻮاﺿﻌﺎت
bearing
units
ﻋﻨﺎﺻﺮللنغم
احلاملة
elementsاالقرتان
ﻋﻨﺎﺻﺮ حتﳊﻨﻴّﺔكُم هذا
 toneو
 ،melodicﺗﻘﱰن ٌ
اﺻﻖ ﻛﻠّﻬﺎ
اﺋﺖ وﻃﺒﻘﺔ اﻟﻠّﻮ
اﳉﺬر واﻟﺼﻮ
ﺴﻤﻰ
ثالث:اﻟﱵ
مواضعات اﳍﻴﻜﻠﻴّﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ
وﺗُ ّ
اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻐﻢ
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات
اﺿﻌﺎت
احلاملةاﻻﻗل ّلﱰان ﻣﻮ
بالعنارصﲢ ُﻜﻢ ﻫﺬا
 tone bearingو
العنارصunits
ﺛﻼث :اليسار إىل اليمني:
يكون من
اللحنية
اقرتان
ﺗُﻌﺮف -
حن ٌ
 اﻗﱰان اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﺤﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠّﺤﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ:٢
١
A B C
A B C
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳊﻨﻴﺔ

٣
A B C

X

X Y Z

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻦ

Y Z

X

Y Z

وعنرصاﻟﻠﺤﲏ
مقرتن ّن اﻟﻌﻨﺼﺮ
أو أﻛﺜﺮ ،ﻓﺈ
عنرصﺣﺎﻣﻞ
بقي وﻋﻨﺼﺮ
إذا ﻣﻘﱰن
ﳊﲏ ﻏﲑ
املواضعة ﻋﻨﺼﺮ
اﻷوﱃ :إذا ﺑﻘﻲ
بعداﳌﻮاﺿﻌﺔ
 ﺑﻌﺪ -ﺗﻄﺒﻴﻖحامل
حلنيﻟﻠﺤﻦغري
األوىل:
تطبيق
العنرصاﳌﻘﱰﻧﺔ:
فإن ﻟﻠﺤﻦ ﻏﲑ
أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
للحنﺑﻜﻞ
ﻳﻘﱰن آﻟﻴﺎ
أكثر،اﳊﺎﻣﻠﺔّ
اللحني يقرتن آليا بكل العنارص احلاملة للحن غري
٢
١
املقرتنة:
A
B C
D
A B C D

Y Z

X

Z

Y

X

أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳊﺎﻣﻠﺔ]ﻓﺈ ّن[ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻴُﻤﲎ ﺗﻨﺘﺸﺮ
أو ﺑﻌﺒﺎرة ﻟﻮاﻧﺸﺘﺎم" ،إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﺘﺤ ّﻘﻖ" .١٣
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻌﺎت اﻻﻗﱰان اﻟﱵ اﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ اﻟﻘﻄﻊ .و اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ
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ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﲡﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻌﺎت ﻫﻲ أ ّن اﻗﱰان اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﳚﺐ أن ّ
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -اﳋﻄّﻲ ﰲ رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻣﻊ رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻊ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻗﺎدﻧﺎ ﻫﺬا إﱃ
ﻃﺮح اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
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 -ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺟﻴﺪة؟

B C

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳊﻨﻴﺔ

Y Z

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻦ

C

A
X

B

Y Z

A

A B C

X

X Y Z

 ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮاﺿﻌﺔ اﻷوﱃ :إذا ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﳊﲏ ﻏﲑ ﻣﻘﱰن وﻋﻨﺼﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻦ أو أﻛﺜﺮ ،ﻓﺈ ّن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻠﺤﲏﻳﻘﱰن آﻟﻴﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻦ ﻏﲑ اﳌﻘﱰﻧﺔ:
٢
١
A
B C
D
A B C D

Y Z

X

Z

Y

X

أو ﺑﻌﺒﺎرة ﻟﻮاﻧﺸﺘﺎم" ،إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳊﺎﻣﻠﺔ]ﻓﺈن[ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻴﻤﲎ ﺗﻨﺘﺸﺮ

أو بعبارة ّ
لوانشتام« ،إذا كان عدد ّالقطع املستقلة ُ ّ
أقل من عدد الوحدات
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﺘﺤ ّﻘﻖ" .١٣
ّ
احلاملة[فإن] القطعة املستقلة ال ُيمنى تنترش عىل الوحدات احلاملة املنتظرة
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻌﺎت اﻻﻗﱰان اﻟﱵ اﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ اﻟﻘﻄﻊ .و اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ
التح ّقق»
اﻟﻘﻄﻊ(.)13
ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﲡﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
أن
ﳚﺐ
ﺔ
ﻠ
اﳌﺴﺘﻘ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻌﺎت ﻫﻲ أ ّن اﻗﱰان
ّ
ّ
املستق ّلة القطع .و
الفونولوجيا
عليها
انبنت
التي
االقرتان
مواضعات
هي
هذه
اﳋﻄّﻲ ﰲ رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻣﻊ رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻊ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻗﺎدﻧﺎ ﻫﺬا إﱃ
الفكرة األساس ّية التي يمكن استخالصها من هذه املواضعات هي ّ
أن اقرتان القطع
ﻃﺮح اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
ﺪة؟ دقيقة ،بمعنى أنه جتب املحافظة عىل الرتتيب اخل ّطي يف
بطريقة
يتم
جيب
املستق ّلة
اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻨﻐﻤﻴّﺔ و
 ﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻘﺔأن ّ
اﻟﻘﻄﻌﻴّﺔ ﺟﻴّ
رسم القطع املستق ّلة كام هي احلال مع رسم القطع .فإذا ما نظرنا إىل املسألة من زاوية
مغايرة قادنا هذا إىل طرح السؤالني التاليني:
 ما الذي جيعل العالقة بني الطبقة النغم ّية والطبقة القطع ّية ج ّيدة؟ كيف يمكن أن تكون هذه العالقة؟لقد حاول غولدسميث ( )27:1976و ( )329:1990أن يقدّ م اجلواب عن
األول بابتكار مبدأ سالمة التشكيل.
السؤال ّ
ب -مبدأ سالمة التشكيل:

ِ
مجيع العنارص التي تر ُد يف الطبقات  -عىل
يف النظر ّية املستق ّلة القطع تكون ُ
ِ
اهليكل ،أو طبقة الصوائت ،أو طبقة الصوامت ،مقرتن ًة بواسطة
اختالفها -أي طبقة
ِ
سطور االقرتان وهي السطور التي ُتبينّ كيفية اقرتان هذه العنارص بعضها ببعض.
و يف هذا اإلطار يأيت املبدأ الثاين يف هذه النظر ّية و هو مبدأ سالمة التشكيل الذي
نحدّ ُده كالتايل:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بعنرص واحد عىل ّ
وصل ّ
 جيب ُاألقل من كل طبقة أخرى.
أي طبقة
كل
عنرص يف ّ
 سطور االقرتان ال تتقاطع.الصدد إىل
و قد سعى هاراغويش ( )1977و كليمنتس و فورد ( )1979يف هذا ّ
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

متاسكا ،وذلك بقوهلم ّ
َ
إن االقرتان جيب أن يكون من
األول
ض ْبط البند ّ
ليكون أكثر ُ
ليقرتح بعد هذا ألكس مارانتز ّ )1982( Marantz
اليسار إىل اليمني.
بأن االقرتان
َ
جيب ْ
أن يكون من اخلارج إىل الداخل،
لتتجاوز ييب مويرا  Yip Moiraذلك الحقا
َ
إىل القول باالقرتان من احلا ّفة إىل الداخل  edge in associationعىل النحو التايل:
ِ
املقرتن يف احلا ّفة إىل ح ّيز اهليكل ِ
غري املقرتن يف احلا ّفة إىل ْ
أن
العنرص غري
قر ُن
 ُي َُ
تُقرن ّ
كل العنارص اللحن ّية باحل ّيزات اهليكل ّية.
ٍ
بوصل ّ
عنرص
عنرص بآخر باستثناء احلالة التي يبقى فيها
كل
 يكون االقرتان ٌْ
حر ،وعنرصان يف احلا ّفة(. )14
حلني ّ
ّ
وتبعا هلذا ْ
أكثر من العنارص اللحن ّية ،سنكون أمام
إن وجدْ نا ح ّيزات هيكل ّية َ
وضعيات خمتلفة ،أي سيكون لدينا ثالثة حي ٍ
زات أو أكثر مقابل عنرصين حلنيينْ ،
ّ
ّ
ِ
أن ِ
ويف هذه احلالة علينا ْ
املوجود يف احلا ّفة
اهليكيل
نقرن العنارص التي يف احلا ّفة باحل ّيز
ّ
تتم تعبئ ُة احل ّيزات بواسطة االنتشار ،مثلام سيتبينّ يف اإلقحام واإلبدال يف
ثم ّ
أيضاّ ،
مستوى تطبيق هذه املقوالت عىل العرب ّية.
اإلجبارية:
ج -مبدأ المخالفة
ّ

ليس هناك يف اعتقادنا مبدأ يف الفونولوجيا املستق ّلة القطع نال اهتامما أكثر من
هذا املبدأ ،ويكفي أن ننظر يف هذا الصدد إىل أبحاث لِبِن ( ،)1973و غولدسميث
( ،)1990( ،)1976و ماكاريت ( ،)1986( ،)1979و مويرا ييب (،)1988
( ،)1995و أو ّدن ( ،)1990و كانستاويتس ( ،)1994وشارون روز ( )2000و
غريهم .وهو مبدأ استُعمل أول األمر لتفسري ظواهر نغم ّية مع لبن ( ، )1973إال
َ
ّ
ليشمل كذلك حروف اجلذر يف السام ّية (ماكاريت (،)1979
أن جمال هذا املبدأ اتّسع
( )1981و (.))1986
وينص مبدأ املخالفة اإلجبارية عىل منْع جتاور قطعتني مستق ّلتني متامثلتني يف
ّ
ّ
املستقل القطع .وقد بلغ هذا املبدأ هذا املستوى من التجريد والضبط
نفس املستوى
ٍ
تطوير وبلورة ،إذ مل يكن ّأول األمر هبذه الصيغة« ،فقد وقع اقرتاحه
بعد عمل ّيات
َ
مسائل نغم ّية ،وأعيدَ تشكي ُله مع ماكاريت 1979
بداية مع لِـــــبِن  1973ملعاجلة
بتمثيالت ِ
ِ
و 1981و 1986لالهتامم
بنية الطبقة الداخلية»(.)15
وعليهّ ،
فإن تتابع عنرصين متامثلني يعدّ  -استنادا إىل هذا املبدأ – حمظورا ،وهذا
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ُ
سنحاول إثباته يف العرب ّية ،فاجلذع الذي ينتهي بصامتني متامثلني  c1vc2c2كام يف
ما
ّ mall
ُ
(حج) و ( saddسدّ )
تكون صوامتُه األصلية  /ml/و /jḣ/و
(مل) و ّ ajjḣ
 /sd/عىل التوايل.
ِ
وجيري اقرتان الق َطع بالطبقة اهليكل ّية بد ًءا من اليسار إىل اليمني ،باقرتان كل
ٍ
عنرص بآخر و هذا استنادا إىل مواضعات االقرتان الكل ّية Universal Association
تنص عىل أنّه «إذا كان عدد املواضع اهليكل ّية أكرب من عدد
 Conventionsالتي ّ
القطعّ ،
اهليكيل الوارد إىل اليمني»(.)16
ينترش إىل احل ّيز
فإن العنرص األيمن
ّ
ُ
وهكذا يكون متثيل الفعل  ajjḣوفق النموذج املستقل القطع كام ييل:

والصرفية في ضوء الفونولوجيا
 -4قراءة في بعض الظواهر الفونولوجية
ّ

المستق ّلة القطع:

ّأوال  :ظواهر فونولوجية:
 -1اإلدغام:

يتّفق كثري ممّا ذهب إليه النحاة القدامى يف تعريف ماهية اإلدغام مع ما نجدُ ه يف
ساين احلديثْ ،
وإن كان املحدثون يطلقون عليه التامثل التا ّم complete
الدرس ال ّل ّ
يعرفه يف كتابه
 ،assimilationوذلك من نحو ما نجده عند الط ّيب البكوش الذي ّ
يب من خالل علم األصوات احلديث بقوله «هو نزعة صوتني إىل
الترصيف العر ّ
تسهل اندماج أحدمها يف اآلخر»( .)17وينقسم
التامثل أي االتّصاف بصفات مشرتكة ّ
ٍ
حاالت ثالث هي :حال ٌة يكون فيها واجبا ،وأخرى يكون فيها جائزا،
اإلدغام إىل
وثالث ٌة يمتنع فيها ،ممّا يمكن توضيحه فيام ييل:
فأ ّما بشأن اإلدغام الواجب فلو نظرنا يف املثال التايلmadada/ madda :
َ
فاصل
تم التخ ّلص من املقطع الثاين لينت َُج عن ذلك وجود ِم ْثلني ال
لالحظنا أنّه ّ
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

بينهام .وقد يكون اإلدغام الواجب إ ّما بالنقل أو باحلذف .ويكون بالنقل ،عىل حدّ
ِ
تقره النظرية النحوية القديمةْ ،
األول ساكنا».،وهذا نجده يف
«إن كان ما قبل املثل ّ
ما ّ
ٍ
أمثلة من قبيل  yamduduالتي تصبح يف حالة اإلدغام َ ( yamudduي ُمدُّ ) ،ويبينّ
ّ
املستقل القطع هلذه الكلمة بنيتها املقطع ّية الداخل ّية:
التمثيل

ومن املالحظ أنّه يتم ّنقل الصائت  /u/الذي يش َغل قافية املقطع الثاين إىل نواة
صدر وقافيةِ ،
ٍ
تنقسم
ثم يقع تفريع املقطع الثاين ل ُيصبح مؤ ّلفا من
املقطع الثاينّ ،
بدورها إىل ٍ
نواة ت ِ
ُرشف عىل الصائت  /u/الذي انتقل من قافية املقطع الثاين.
ويصبح املِ ْثل األول  /d/ساكنًا ،وتُعرف هذه العمل ّية يف كتُب الرتاث بـ«قاعدة
متحرك وحتريك ساكن».
إسكان
ّ
ِ
ِ
َ
وهكذا نجد ّ
األول يؤ ّلف قفلة املقطع الثاين ،يف
أن املثلني ال
فاصل بينهام ،إذ امل ْثل ّ
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ُ
يشغل صدر املقطع الثاين.
حني أن املثل الثاين
وت َب ًعا هلذا تُربز الطبقة اهليكل ّية يف الشكل املوايل كيفية اقرتان الصامتني املثلني
اقرتانا مزدوجا ،و ُي َعدّ يف اعتبار الفونولوجيا املستق ّلة القطع صامتا واحدا ال صامتني:

()18
يتم هذا اإلدغام
وأما احلالة الثانية لإلدغام فهي اإلدغام الواجب باحلذف و ّ
ِ
األول من نحو ما نجده يف .madada
إذا كان الصامت السابق للمثل ّ

ِ
نقصان عدد املقاطع من ثالثة يف
ويتجلىّ احلذف هنا بصورة أجىل عند
madadaإىل اثنني فقط يف  ،maddaفحذف الصائت  //aهو الذي جعل املِثل
األول ينتقل آليا حتّى يشغل قفلة املقطع األول بعد ْ
أن أصبح متفرعا ،يف حني يبقى
ّ
ِ
وتكشف البنية الطبق ّية املستق ّلة القطع هذا التغيري:
املقطع الثاين دون تغيري،
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

الصائتي يف طبقة اهليكل تتغيرّ بنية الفعل من
وبسقوط الصائت الثاين وح ّيزه
ّ
صائتي بينهام.
 cvcvcvإىل  cvccvباقرتان مزدوج للصامت  /d/لعدم وجود حاجز
ّ
ٍ
حاالت عديدة ذكرتهْ ا كتُب الرتاث نقف
وأ ّما بشأن االمتناع فيمتنع اإلدغام يف
مهها ،و هي حالة اإلحلاق لقول سيبويه «إذا ضاعفت الالم وكان الفعل معتلاّ
عند أ ّ
ملحقا ببنات األربعة مل تدغم»(.)19
ب (حيث يبدو السياق مالئام لإلدغام بوجود
قسنا كلمة ج ْل َب َ
وعىل سبيل الذكر لو ْ
صامتني متامثلني متجاورين) عىل «مجهر» (حيث ينعدم كل ذلك) -إذا قسنا ذلك
حركنا الالم األوىل الساكنة املقابلة للميم ( يف مجهر) و س ّكنّا الباء األوىل
بغية اإلدغام ّ
متأت من ّ
أن املِثلني
املقابلة للهاء ،ممّا جيعل النطق يزداد صعوبة بدَ ل اخل ّفة ،و هذا
ٍّ
متحركان و القياس يف اإلدغام ْ
أن يكون املثل األول ساكنا ،و الثاين
متحركا( .)20فإذا
ّ
حاولنا متثيل ذلك وفق النموذج املستقل القطع وجدنا ما ييل:
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يتم اإلدغام وجب نقل الصائت الثاين  aلتتحرك الالم الساكنة  ،lو بذلك
و لكي ّ
متحركا و هكذا نحصل
ُيسكّن املِثل األول بعد أن فقد صائته ،و يبقى املثل الثاين
ّ
عىل سياق مالئم لوقوع اإلدغام .و لك ّن هذه العملية ممتنعة ،ألن صيغة الفعل هي
فعلل و قد « كررت فيها الالم لإلحلاق .و بسبب اإلحلاق ال تطبق قاعدة اإلدغام،
املتحرك قبالة الساكن
ألهنا لو طبقت لبطل اإلحلاق ولزالت املوازنة ،و ألصبح
ّ
والساكن قبالة املتحرك ،و هذا نقض للغرض»(.)21

 -2القلب

قلب الواو ياء :
إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مكسورا يف املفرد كام يف mīlādun←miwlādun
السطحي إىل قلب الواو ياء عندما تكون ساكنة و تسبِ ُقها كرسةٌ.
يشري التمثيل
ّ
حتو َل الواو يف طبقة الصوامت إىل ياء ،و يشري إىل ذلك
ويكشف التمثيل املوايل ّ
السهم املتّجه إىل أعىل و بالتايل فإنّنا نحصل عىل ما ييل:
ّ

ّ
املستقل القطع
حسب النموذج
وتبعا هلذا تبدو الطبقات املؤ ّلفة هلذه الكلمة َ
منفصل ًة بعضها عن بعض ،كام ّ
ومجيع القطع
أن سطور االقرتان فيها غري متقاطعة،
ُ
مم ّثل ٌة بشكل ج ّيد استجابة ملبدأ سالمة التشكيل ،فإذا قلبت الواو ياء ،استلزم ذلك
ُ
تطويل الصائت القصري ل ُيجانس صامت ال ّلني الذي يليه.
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

فإن رمنا اإلشباع هبدف الوصول إىل التمثيل السطحي وجدنا:

قلب الواو مهزة:
وذلك مثلام هي احلال يف ʔawāsil ← wawāsil
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ثانيا :الظواهر الصرفية:
 -1جمع التكسير

ِ
إن قلنا ّ
قد ال نجانب الصواب ْ
أعقد
إن مجع التكسري  broken pluralمن
الظواهر الرصف ّية حرصا ّ
ألن ص َيغه متعدّ دة ومتداخلة ،ولكن رغم ذلك ،سنسعى
قدر اإلمكان إىل دراسة هذه الظاهرة الرصف ّية انطالقا من مجلة املالحظات التالية:
ٍ
ِ
حاالت :إ ّما بالزيادة يف البنية اهليكلية،
ثالث
خترج عن
 صيغ مجوع التكسري ال ُأو باإلنقاص منها ،أو باملحافظة عىل العدد نفسه من عنارصها.
 يف الزيادة نجد مثال صيغة «فِ ْعل» (جلد) ← « ُفعول» (جلود) يف اإلنقاص نجد مثال «ف ْعالء» (بيداء) ← «فــِ ْعل» (بيد)(خشب) ← «فــُ ُعل» ُ
 يف املحافظة نجد مثال «فــَ َعل» َ(خ ُشب)
ِ
وحماولة إثرائها ببعض مقوالت
وباالستناد إىل الفونولوجيا املستق ّلة القطع،
ُ
سنعمل عىل
النظر ّية النغم ّية التي هي امتداد يف األصل للصومت ّية املستق ّلة القطع،
ِ
بالرتكيز عىل البنية النغم ّية عىل وجه اخلصوص.
فهم هذه الظاهرة الرصف ّية
ْ
يعتمد مايكل هامون  Michael Hammondيف مجوع التكسري عىل إضافة بنية
هيكل ّية جديدة وطبقة حلن ّية جلذع الكلمة:
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اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ

c vc

v c v
العدد 3

a

ﻃﺒﻘﺔ ﳊﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

))(kafar(at

و إذا تأ ّملنا األسامء التالية يف اجلمع :

ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻷﲰﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻊ :
و إذا ّ

zilzaalun

→ zalaazilu

→ safarjalun

safaariju

mafaatiiḣu →miftaa ḣ un
nawaawiru →nuwwaarun
makaatibu → maktabun

ﻟﻼﺣﻈﻨﺎ أ ّن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﺎﺋﺖ اﳌﺘﻌ ّﺪد اﻻﻗﱰان ﰲ اﳉﻤﻊ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ اﳌﻔﺮد ،و ﻫﻜﺬا اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺼ
لالحظنا ّ
أن انتشار الصائت املتعدّ د االقرتان يف اجلمع يعود إىل انتشاره يف املفرد،
ﰲ  miftaaḣunإﱄ  mafaatiiḣuﰲ اﳉﻤﻊ ،و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻣﻊ wiru→nuwwaarun
و هكذا انترش الصائت الثاين aيفun ḣ miftaaإيل  uḣ mafaatiiيف اجلمع ،و كذلك
ﺣﲔ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻻﺳﻢ "ﺷﺆﺑﻮب" ﰲ اﳉﻤﻊ " ∫aʔaabiibuﺷﺂﺑﻴﻴﺐ" ،وﳒﺪ أن اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﳌﻔﺮ
الشأن مع
ﻫﻮ يف
«شؤبوب»
 ،nawaawiru→nuwwaarunيف حني يعطينا االسم
اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﳉﻤﻊ.
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﳌﻔﺮد
اﻟﺬي ُ
ﻳﻨﺘﺸﺮ وﻋﻠﻴﻪ ،ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّن اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﺬي ُ
اجلمع ∫« aʔaabiibuشآبييب» ،ونجد أن الصائت الثالث يف املفرد ال الثاين هو الذي

ينترش وعليه ،يمكن القول ّ
ينترش يف املفرد هو الذي سينترش يف
إن الصائت الذي
ُ
ُ
اجلمع.
يتم إقحامه فقط مع األسامء التي تكون
وتتع ّلق النقطة الثانية بالصائت الذي ّ
مقاطعها األوىل طويلة مفتوحة من نحو cvcو حتتوي عىل صائت طويل يف املفرد
كام يف :
jaamuus un. xaatam un saa ?iqatun.
لتجاوز هذا اإلشكال نجد ماكاريت يعتمد يف صياغة مجع التكسري هلذه األمثلة
سمها «اإلقحام»  ،infixationوهي قاعدة تقوم عىل إقحام صائت طويل بعد
قاعدة اّ
املقطع األول ،و نغمة صوائت  ،vocalic melodyومصفاة هي عبارة عن هيكل
تنضوي فيه صيغ اجلمع [ ]cvcvvcv(v)cحيث يشري القوس املحيط بالصائت األخري
إىل إمكانية ْ
أن يكون الصائت األخري طويال كام يف«فقاقيع»u؟ ، faqaaqiiو يف حالة
نضع هذا الصائت مثلام هي احلال يف «جوامع» u؟ ،jawaami
عدم وجوده فإنّنا ال َ
وتقتيض مجلة األسامء هذه ،إضافة صائت  iقبل الصائت األخري.
وتبعا هلذا يمكن القول ّ
إن الطبقة النغم ّية تكون بالرضورة [ ]aiمع إضافة
الصائت الطويل[ ]aaكام أرشنا إليه يف ّأول القاعدة.
و هكذا تكون مجل ُة القواعد عىل النحو التايل(:)22
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اﻷﺧﲑ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أ ْن ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻷﺧﲑ ﻃﻮﻳﻼ ﻛﻤﺎ ﰲ"ﻓﻘﺎﻗﻴﻊ"u؟ ، faqaaqiiو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻓﺈﻧّﻨﺎ ﻻ
ﻧﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﺎﺋﺖ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ "ﺟﻮاﻣﻊ" u؟ ، jawaamiوﺗﻘﺘﻀﻲ ﲨﻠﺔ اﻷﲰﺎء ﻫﺬﻩ ،إﺿﺎﻓﺔ ﺻﺎﺋﺖ  iﻗﺒﻞ
َ
اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻷﺧﲑ.
وﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴّﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ] [aiﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ] [aaﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ

إﻟﻴﻪ ﰲ ّأول اﻟﻘﺎﻋﺪة.
و ﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔُ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
 ١ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻗﺤﺎمσ →v v/ [σ-/ :أي إﻗﺤﺎم ﺻﺎﺋﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول.
٢٢

 ٢اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ] [aiدون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
 ٣اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ][cvcvvcv(v)c
v (v) c ]i
 ٤إﻗﺤﺎم اﻟﺼﺎﺋﺖ
i

ّ

ّ
ومن املفيد ْ
أن
لذلك يوضع بني قوسني.
ثابت
األخري ( )vهو
ﻗﻮﺳﲔ.
غري ﺑﲔ
صائتﻳﻮﺿﻊ
ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺬﻟﻚ
ٍ
مجلة ٍ
وال خيفى ّ
اﻟﱵ ﺗﻨﻀﻮي ﲢﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ
أسامءاﻟﺘﻜﺴﲑ
ﻣﻦ أﲰﺎء
دراسةاﺳﺔ
منﻦ ﻣﻦ در
اﻟﻨﻈﺮي ﳝ ّﻜ
هبذا ّن اﻟﺘﺴﻠّﺢ
أن التسو ّلﻻحﳜﻔﻰ أ
التكسري
ﲨﻠﺔمن
ّن
النظري
اإلطار ﻬﺑﺬا ّ
اﻹﻃﺎريمك ّ
"ﺟﻨﺎدب" ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﺤﻮل
أخذناﺳﻨﺠﺪﻩ
فإذاُﺟﻨﺪب"
اﳌﻔﺮد "
إليهااﻻﺳﻢ
املشارأﺧﺬﻧﺎ
ﻋﻼﻩ .ﻓﺈذا
الطبقة إﻟﻴﻬﺎ أ
اﳍﻴﻜﻠﻴّﺔ اﳌﺸﺎر
«جﲨﻊندب»
أعاله.
اهليكل ّية
التي تنضوي حتت
اﻟﺘﻜﺴﲑ إﱃ َ
االسم ّ
املفردﰲ ُ
اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻮ
سنجده يتحو ﻳُلﺒﻴّﻨﻪيفاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ّ
ّ
املستقل القطع املوايل:
اﱄ:نادب» كام ُيب ّينه التمثيل
«ج
مجع
التكسري إىل َ
ّ
الصائتi iﻗﺒﻞقبل
بإقحام
الرابع
نشري إىل
الصائت ) (vﻫﻮ ﺻﺎﺋﺖ ﻏﲑ
اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻷﺧﲑ
ﺑﺈﻗﺤﺎم اﻟﺼﺎﺋﺖ
املتعاﺑﻊلقاﳌﺘﻌﻠّﻖ
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮ
البندإﱃ أ ّن
أن ﻧﺸﲑ
اﳌﻔﻴﺪ أ ْن
وﻣﻦ

ِ
يشري هامون يف هذا الصدد إىل ّ
املفرد حتكُمه
أن «االقرتان بني بنية اجلم ِع و بنية
بنية املفرد»( ،)23بمعنى ّ
أن مجع التكسري لـ«جندب» يتحكّم فيه املفرد ،وعىل وجه
التحديد تتحكّم فيه البنية النغم ّية لالسم ،إذ الصائت القصري قبل الصامت األخري
ُ
جيب حذ ُفه ألنّه ال نظري له يف املقطع الثاين يف االسم املفرد (ويمكن هنا املقارنة بينْ
«مكتب» و«جندب» من جهة ،وبني «مفتاح » و«رسوال» و «نوار» و «شؤبوب»
من جهة أخرى) ،وعىل هذا األساس يحُ ذف الصائت األخري من البنية اهليكل ّية
[ ]cvcvvcv(v)cحتى تستجيب للصيغة النهائية لـ «جنادب»:
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

لننتهي إىل الصيغة النهائية
َ

ّ
إن املثال الذي نظرنا فيه سابقا كان عرب زيادة أحد العنارص يف الطبقة اهليكل ّية إىل
بنية االسم يف املفرد ،سواء كانت هذه العنارص صوامت لني  ،أو صوائت طويلة،
ونحن نُريد اآلن ْ
يتم فيها حذف أحد العنارص يف املفرد
هنتم ببعض احلاالت التي ّ
أن ّ
عند حتويله إىل مجع التكسري.
لتوصلنا إىل التمثيل املوايل:
ولو نظرنا عىل سبيل املثال يف صيغة فعالء ← فعل ّ
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يالحظ ،يبدو جل ّيا بانتقال الصامت  jل ُيشكل العنرص
إن حذف املقطع الثاين  ،مثلام َ
يتحول االسم إىل أحادي املقطع .ambisyllabic
الثاين يف قفلة املقطع  ،23وبذلك ّ
وأ ّما احلالة الثالثة التي نجدُ ها يف االنتقال من املفرد إىل اجلمع فتتّسم باملحافظة
عىل ن ْفس العنارص يف الطبقة اهليكل ّية مثلام ما نجده يف:
سامر ← ُس ّمـر
طالق ← ُطـ ّلـق
حيث تكون بنية املفرد  cvvcvcيف حني تكون بنية اجلمع .cvccvc
املكونات النغم ّية هلذا الصنف
املالحظة األوىل التي يمكننا أن نستنتجها هي أن ّ
املكونات النغم ّية التي وجدناها يف مجوع التكسري
من مجوع التكسري ال تتوافق مع ّ
السابقة ،بل إنهّ ا أقرب ما تكون إىل بنية اسم املفعول من الثالثي املزيد (.)u-a
ّ
ولعل من املفيد أن نالحظ أيضا ّ
أن صيغ املفرد هلذه األسامء تتطابق مع بنية اسم
ِ
املجرد  .cvvcvcوتقيض املالحظة الثالثة ّ
مكونات البنية
بأن عدد ّ
الفاعل من الثالثي ّ
يتطابق مع االسمني املفردين مع بعض التغيري ،يتم ّثل يف
السم ْي اجلموع
اهليكل ّية
ُ
َ
ّ
مستقل
تضعيف الصامت الثاين يف اجلذر ،ويمكن معاجل ُة ذلك بـ«قاعدة تضيف اقرتانا
القطع بني الصامت األوسط يف اجلذر والقطعة األخرية من املقطع األول للجذع»(.)24
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

وهذا يعني ّ
أي نغم مقرتن بح ّيز الصوامت الثاين يف البنية اهليكلية حيتّم عليه أن
أن ّ
يقرتن بح ّيز الصائت الذي يسبِقه يف اجلمع ،وهكذا ُ
ينتقل الصامت  mيف saamir
ليصبح قصريا بعد أن َ
أخذ
إىل حيز  vالذي يشغله  aفيتق ّلص الصائت الطويل
َ
الصامت املضاعف  mمكانه.
شك ّ
وال ّ
حتولت من  a-iإىل  u-aإنّام
أن التغيري احلاصل يف بنية الصوائت التي ّ
ٍ
كان خشية الوقوع يف
التباس مع بعض الصيغ ،كصيغة األمر  sammirأو املايض
... sammar
 -2التصغير:

ال ّ
تقل دراسة التصغري أمه ّي ًة عن دراسة بق ّية الظواهر الرصف ّية يف نظام االسم،
وإن مت ّيز بيشء من الوضوح وال ُيرس مقارنة بجمع التكسري عىل سبيل املثالّ .
ْ
ولعل
املتأ ّمل يف دراسة مجوع التكسري والتصغري يالحظ بال أدنى تر ّدد التشابه الكبري بني
الظاهرتني ،تشاهبا نأيت عليه يف حينه.
 مفهوم التصغري:وفتحت
يعرف ابن يعيش التصغري بقوله «إذا ص ّغرت االسم املتمكّن
ضممت ّأوله ْ
ْ
ّ
ِ
()25
ثانيه وزدت عليه يا ًء ثالث ًة ساكن ًة وتكْرس ما قبل آخره فيام زاد عىل الثالثة».
وهبذا املعنى فالتّصغري يف جوهره إجراء تغيري يف بنية االسم ،وبالتايل فهو ال
خيتلف عن بق ّية صيغ األسامء ،كاسم اجلمع أو مجع التكسري أو السامل ،لك ّن هذا
ُ
يصح القول ّ
إن
التغيري يكون «ألجل تغيري يف املعنى»( )26وفق ما ذكره اخلليل .وهلذا ّ
ٍ
تغيري يف بنية االسم ،و إنّام جيء به لضبط معنى حمدّ د
جمرد
التغيري يف التصغري ليس ّ
ال خيرج عن معنى التحقري ،واتّفاقا مع أحد الباحثني املعارصين يبدو ّ
التحقري
أن
َ
ٌ
صيغ ثانو ّية كالتي ذكرناها سابقا .وهذا
تتفرع عنه
هو املعنى
األصيل للتصغري وقد ّ
ّ
ما يذهب إليه عمر صابر مثال حني يقول إن «هناك معنًى واحدا أساس ّيا يف اللغات
السام ّية و هو التحقري»(.)27
 صيغ التصغري:متحضت عنها صيغ التصغري قليلة أرجعناها إىل معنى التحقري،
ملا كانت املعاين التي ّ
أن ّ
ومن املعقول ّ
رس
تقل لذلك صي ُغها ،وهذا يف رأينا ما جعل دراسة اسم التصغري أ ْي َ
إن العربية ال تسمح بأكثر من ثالثِ
من معاجلة مجوع التكسري .ويف هذا املجال نقول ّ
ّ
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صيغ نأيت عىل كل واحدة منها بالتفصيل ،وهي ُف َع ْيل و ُف َع ْي ِعل و ُفع ْي ِعـيل .ويمكن
د ْمج الصيغة الثانية و الثالثة يف صيغة واحدة و هي عىل النحو التايل:
cvcvccv(v)c

وذلك مع بقاء الصيغة األوىل عىل ما هي عليه.
ِ
األول ،مع مالزمة ياء
ضم الصامت ّ
واملتأ ّمل يف هذه الصيغ الثالث ُيالحظ ّ
ِ
الصامتي قبل األخري يف الصيغتني الثانية
وكرس احل ّيز
ساكنة بعد الصامت الثاين،
ّ
ّ
مستقل القطع عىل النحو التايل:
والثالثة .ويمك ُن متثيل إقحام الياء متثيال

ومن باب املالحظة أيضا ،ال نُنكر استفادتنا يف صياغة هذه القاعدة من القاعدة
ُ
يكون
التي رسمها ماكاريت ( ،)1979حيث اكتفى بمعاجلة أسامء التصغري التي
مج ُعها عىل شاكلة  cvcvvcvcوذلك عىل نحو ما يتوفر عىل أمثلة من نحو «عنادل» و
«عناكب».

صيغة ُفع ْيل :cvcvcc
ممّا يالحظ ّ
اهليكيل الثاين
أن يف أمثلة «عام» و«فيل» و«روح» حيث يكون احل ّيز
ّ
إ ّما ألفا أو أحد صامتي ال ّلني ،جيب ر ّد صامت املدّ وصوامت ال ّلني إىل أصولهِ ا فنقول
«عو ّيم» و« ُف َيـ ّيـل» و«رويحّ ة».
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

هذا فضال عن حتقيق التضعيف يف ما كان ّ
معتل اللاّ م كام يف Ðabyunفإذا كان
صامت اللني يا ًء وجب إدغامه يف ياء التصغريّ ،
جيب حتريكُه
ألن الصامت الثاين ُ
مقابل إسكان الياء األصل ّية يف االسم ّية ،وهذه ستع ُق ُبها ياء صيغة التصغري كام ييل:

ٍ
ُ
متثيل مؤ ّلف من سبعة عنارص حاملة للنغم ،وذلك وفق
نحصل عىل
وبالتايل
ّ
املصطلح
املستقل القطع ( )TBUوستّة عنارص نغم ّية فقط ،وهذا القرتان الصامت
األخري اقرتانا مزدوجا.
وأ ّما األسامء املؤنّثة التي ِ
تر ُد يف آخرها ألف مقصورة كام يف «خنثى» xunɵaa
فالس ُ
بيل إىل تصغريها يكون
أو ألف ومهزة مثلام هي احلال يف «زرقاء» ّ zarqaaʔ
ِ
موضعه دون ٍ
تغيري.
باملحافظة عىل املقطع الثاين يف
صيغة ُفع ْي ِعلcvcvccvc
خاصة باألسامء ذات اجلذور املزيدة بصامت أو صامتني أو
تُعدّ هذه الصيغة
ّ
الرباعي.
ثالثة ،وكذلك بالنسبة إىل
ّ
ِ
ْ
فإن ورد االسم عىل وزن فعال كام يف «كتاب» و«قتال» و«حراك» وجدنا تضعيفا
ِ
يتم تقليص
مر ّد ُه التقاء الياء املنقلبة عن األلف و الياء الالزمة لصيغة التصغري ،إذ ّ
مدّ ة الصامت الطويل إىل صائت قصري لئال يطول املقطع/aay/وذلك حتّى ينسجم
مع صامت الياء الذي يليه
فنحصل عىل :kutayyibun
ُ
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وأ ّما ْ
إن كان االسم عىل وزن فاعل من نحو «شاعر» و«خاتم» و«سامل» ،فالسبيل
الضمة التي تسبِقه ،وعلامء الرصف يعدّ ون
يتم بإقحام واو ،انسجاما مع
ّ
إىل تصغريه ّ
الواو هنا ِ
منقلبة عن ألف ،وما اجتلبت الواو إلاّ ألنهّ ا أصل ّية ،وألن «األلف ال تث ُبت
مع
الضمة التي تسبقها»( )31متاما كام حصل مع األلف يف «عام» ،التي أبدلت واوا
ّ
يف التصغري فقلنا «عو ّيم».

ّ
كم ّية العنارص التي زيدت يف بنية التصغري،
ويكشف هذا التمثيل
املستقل القطع ّ
والتغيريات التي طرأت عليها مقارنة بام كان يف االسم.
اهليكيل الثالث عىل إحدى الصوائت الطويلة من
وأ ّما إذا احتوى االسم يف ح ّيزه
ّ
نحو «غالم» و «مريض» و«أكول» فاألنسب ْ
يتم تقليص املدّ ة lengthيف األلف
أن ّ
ٍ
َ
يطول املقطع الثاين عندما نضيف إليه ياء التصغري الساكنة/
صائت قصري ،لئال
إىل
 ،/aa+ayيف حني يكون متثيلها يف بق ّية األمثلة عىل النحو التايل:

ويكشف هذا الشكل وال ّ
متس إبدال الصائت  aإىل u
مهمة ّ
شك عن تغيريات ّ

وتحُ ّول االقرتان املزدوج من الصائت  iإىل الصامت. y

صيغة ُفع ْي ِ
عيل cvcvccvvc
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

األمريكي رايت ّ ،
«أن االسم إذا تأ ّلف من مخسة صوامت يكون
يذكر عامل ال ّلغة
ّ
الرابع فيها صامتا صحيحا ،أو [يتأ ّلف] من أكثر من مخسة ،فإن اسم التصغري غالبا
هتم ُل البقية»(.)32
يتم استخراجه من الصوامت اخلمسة األوىل و َ
ما ّ
وهلذا يؤكّد ماكاريت عىل ّ
أن الفارق بني التصغري والتكسري يف األسامء الرباع ّية
يقترص عىل أنّه «يف التصغري يكون احل ّيز اخلامس (بدءا من
واألسامء اخلامس ّية إنّام
ُ
اليسار) صامتا ،بينام يكون صائتا يف مجع التكسري» مع التأكيد عىل ّ
أن هذا الصامت
يوضحه اجلدول التايل:
يكون دائام ،)33( yمثلام ّ
االسم املفرد

مجع التكسري

اسم التصغري

جلمود

جالميد

جليميد

مفتاح

مفاتيح

مفيتيح

مسكني

مساكني

مسيكني

الرباعي صامت مد.
إذا كان احل ّيز الرابع يف االسم
ّ
«جليميد»
وال بأس يف هذا اإلطار من متثيل االسم «جلمود» ومقابله يف التصغري ُ
لنتبينّ الفرق بينهام:

يتم إقحام داخلة التصغري  yيف احل ّيز اخلامس من الطبقة اهليكل ّية ،وال
حيث ّ
أي تغيري بالنسبة إىل املقطع الذي يليها ،بل يبقى كام هو.
يرتتّب عىل ذلك ّ
وأما بالنسبة إىل املقطع الذي يسب ُقها فإنّنا ال نجدُ تغيريا ُيذكر عدا تصويت
الصائت .1
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 -3نظام الفعل الصحيح:

سلسيل يعتمد اإلقحام والتضعيف
يب بكونه نظاما غري
يتم ّيز نظام الرصف العر ّ
ّ
أهم جوانب هذا التحليل إىل
واحلذف يف أثناء معاجلة صوامت اجلذر .وتعو ُد ّ
أطروحة ماكاريت ( )1979التي انْبنت عىل نظر ّية الفونولوجيا املستق ّلة القطع ،ومل
الرصيف ِ
السلسيل،
غري
وصف متعدّ د اخلط للنظام
يكن هناك قبل تلك األطروحة
ٌ
ّ
ّ
فمعه فقط أصبحت «صوامت اجلذر و صوائتها يف اللغة السام ّية  -رغم أنهّ ا حتتوي
مجل ًة من السامت املم ّيزة ،إال ّ
أن متثيلها يف طبقات منفصلة يبقى ممكنا»(.)34
يب ،يمكن وضع
و ْفق هذا
فه َمه للرصف العر ّ
التصور الذي بنى عليه ماكاريت ْ
ّ
ٍ
طبقات كام تقول بذلك النظر ّية املستق ّلة القطع :طبقة اجلذر وطبقة
اجلذع يف
الصوائت ،فطبقة اهليكل .وتتأ ّلف طبق ُة اجلذر من جمموعة الصوامت ،و تؤ ّلف
ِ
الصوائت التي ترتبط بالصوامت يف اجلذر ،يف حني تؤ ّلف الطبقة
الصوائت
طبقة
َ
الرصيف ،حيث تقرتن الصوائت والصوامت بام يناس ُبها
اهليكل ّية ما يعرف بامليزان
ّ
يف هذه الطبقة وفق مواضعات االقرتان ،ومبدأ سالمة التشكيل .وتشكّل كل طبقةٍ
صيغام مستقلاّ بذاته.
ّ
ولعل من املفيد اإلشارة إىل ّ
ختص
أن هذه الطبقات الثالث تضاف إليها طبق ٌة ّ
ال ّلواصق  affixesسواء كانت الحقة  suffixأو داخلة  infixأو سابقة .prefix
وهكذا يمكن لصيغة  Đarabaأن تكون عىل النحو التايل:

حيث تكون الصيغة هنا معيار ّية ،بمعنى أنهّ ا خالي ٌة من تضعيف صامت أو تطويل
خلوها من ال ّلواصق ،وذلك ممّا نجد بعضه يف الصيغ مثل
صائت ،وهذا باإلضافة إىل ّ
 Đarrabaو  taĐarrabaو ’ ،iĐtarabaإذ هذه الصيغ صيغ ُم ْش ِكل ٌة بعض
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

متأت من ّ
أن مواضعات االقرتان يف الفونولوجيا املستق ّلة القطع
اليشء ،وإشكاهلا
ّ
أن مجيع العنارص احلاملة للحن (أي طبقة اهليكل) ُتعينّ اللحن ِ
تؤكّد ّ
املقرتن بالعنرص
احلامل ل ّلحن مبارشة إىل يساره (يف صيغة  ،)taĐarrabaوهكذا سنجدُ الفعل
 taĐarbabaعوض. taĐarraba

وهذا يعطينا  taĐarbabaباقرتان الصامت  bإىل ح ّيز الصوامت يف طبقة اهليكل
الصامتي قبل األخري يف طبقة اهليكل وهو اقرتان
بعد استكامله االقرتان إىل احل ّيز
ّ
صائب ،ويستجيب ملواضعات االقرتان املذكورة سابقا ،بيد ّ
نتج
أن هذا االقرتان َي ُ
30
عنه لألسف ٌ
متثيل غري مقصود.
وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ  taĐarbabaﺑﺎﻗﱰان اﻟﺼﺎﻣﺖ  bإﱃ ﺣﻴّﺰ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﳍﻴﻜﻞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ اﻻﻗﱰان إﱃ
ومن أجل ّ
هتدف
حل هذا اإلشكال ،ابتكر ماكاريت يف ( )1981قاعد ًة رصف ّية
ُ
اﻟﺼﺎﻣﱵ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑ ﰲ ﻃﺒﻘﺔ اﳍﻴﻜﻞ وﻫﻮ اﻗﱰان ﺻﺎﺋﺐ ،وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮاﺿﻌﺎت اﻻﻗﱰان اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺑﻴﺪ أ ّن
اﳊﻴّﺰ
ّ
ﻟﻸﺳﻒمن
األول
االقرتان
إىل حمو سطر
سطري االقرتان اللذ ْين يربطان القطعة  bإىل
ﲤﺜﻴﻞبنيﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدْ .
ّ
ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ
ﻫﺬا اﻻﻗﱰان ﻳَ ُ
ٌ
املحو
ماكاريت
سمها
اهليكل ّية،
اﻷول
إﱃ ﳏﻮ ﺳﻄﺮ اﻻﻗ
ﻬﺗﺪف
بــــــةً ﺻﺮﻓﻴّﺔ
 (١٩٨١ﻗﺎﻋﺪ
ﻣﺎﻛﺎرﰐ ﰲ )
اﻹﺷﻜﺎل،
ﺣﻞ ﻫﺬا
يفﻣﻦ أﺟﻞ
ح ّيز الصوامت و
قاعدة ُ
وقداﺑﺘﻜﺮ اّ
erasureﱰان ّ
الطبقة ّ
 )35(.ruleﻣﻦ ﺑﲔ
ﺳﻄﺮي اﻻﻗﱰان اﻟﻠﺬﻳْﻦ ﻳﺮﺑﻄﺎن اﻟﻘﻄﻌﺔ  bإﱃ ﺣﻴّﺰ اﻟﺼﻮاﻣﺖ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴّﺔ ،وﻗﺪ ﲰّﺎﻫﺎ ﻣﺎﻛﺎرﰐ ﺑ ـ ـ ـ ﻗﺎﻋﺪة
ْ
اﶈﻮ .erasure rule

٣٥

]cvc

]اﳉﺬر[

ø

µ
وﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﺎرط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:

µ
ً
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ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺼﻮاﺋﺖ

a

وتبعا هلذا يصبح الشكل الفارط عىل النحو التايل:

الصامتي قبل األخري يف طبقة
وبعد حم ْ ِو سطر االقرتان الذي يربط القطعة  bباحل ّيز
ّ
اهليكلّ ،
الصامتي
الصامتي الذي ف َقد اقرتانه س ُيعيد االقرتان بالعنرص
فإن هذا احل ّيز
ّ
ّ
األقرب إليه ونعني به  rوال ُيمكن ْ
أن يكون القطعة ّ Đ
ألن ذلك ينتج عنه تقاطع
َ
لسطور االقرتان ،ويف هذا ٌ
خرق ألحد املبادئ األساس ّية للنظر ّية املستق ّلة القطع.
النهائي والصيغة املقبولة التالية:
وهكذا يصبح لدينا الشكل
ّ

وأ ّما إذا ما انتقلنا إىل صيغة ’iĐtarabaفسنجد أن معاجلة هذه الصيغة اختلفت
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

عن األشكال الفارطة ،ذلك ّ
الصعوبة فيها متأتّية من صيغم املطاوعة( )36الذي
أن ّ
ُ
يقرتن مع ح ّيز الصامت الثاين
تشغ ُله القطعة t ،وهو هنا داخلة  ،infixبمعنى أنّه
يف الطبقة اهليكل ّية ،وعليه يبدو ّ
يستجيب ملبدأ سالمة
أن االقرتان يف الشكل املوايل
ُ
تم من اليسار إىل اليمني دون أن تبقى قطع ٌة غري مقرتنة إىل ح ّيزها
التشكيل ،ألنّه ّ
ُ
ْ
نحصل عىل
نحصل عىل الصيغة املطلوبة بل
الصائتي ،إلاّ أنّنا مع ذلك مل
الصامتي أو
ّ
ّ
 tĐarabaعوضا عن ’.iĐtaraba

سمها القفز ،وتعني هذه العبارة
لتجاوز هذا اإلشكال،
ُ
يبتكر ماكاريت قاعدة اّ
«قفز الالصقة  tإىل موضع الصامت األول يف طبقة اهليكل»( ،)37وهذا ُ
جيعل القطعة
ٍ
ُ
طبقة منفصلة عن
يكون متثي ُلها يف
 tداخلة ،وهي ليست من طبقة اجلذر ،لذلك
ُ
األول يف طبقة اهليكل ،ثم تَن ُقل
طبقة اجلذر ،وهكذا
ستقرتن الداخلة  tإىل الصامت ّ
يتم ُ
متثيل
القاعدة الفارطة هذا االقرتان إىل الصامت الثاين يف اهليكل ،ويف األثناء ّ
القطع املستق ّلة من اليسار إىل اليمني وفق مواضعات االقرتان املعروفة :اقرتان عنرص
بعنرص مع االبتداء من اليسار ثم اليمني:
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وال خيفى أنّه سيقع يف مرحلة ٍ
تالية إبدال التّاء املرققة طا ًء ّ
مفخمة بتأثري من الضاد.
ُ
املجردة
ولع ّله من املفيد اإلشارة إىل أنّه يف أثناء متثيل مجلة األفعال الفارطة ،سواء ّ
كل صيغةٍ
أن ّ
شك ّ
منها أو املزيدة ،حاولنا ض ْبط القواعد انطالقا من األمثلة ،إذ ال ّ
ٍ
مقوالت حمدّ دة ،وما القواعدُ إال عمل ّية يقع استخالصها من ال ّلغة ،و عليه
تفرض
ُ
احتجنا إىل قاعدة القفز ،مع صيغة  ’ifta?alaوإىل قاعدة املحو مع صيغ ،tafa??ala
النظري األشمل ،وهو املحافظ ُة عىل
ُفه ُم هاتان القاعدتان ال حمالة داخل اإلطار
ّ
وت َ
أي عنرص بال اقرتان.
عدم تقاطع سطور االقرتان ،وعدم ْترك ّ
خاتمة:

أهم
هذا البحث حماولة لتقديم النظرية املستقلة القطع وبعض تطبيقاهتا عىل ّ
الظواهر الفونولوجية والرصفية يف اللغة العربية .وكانت املبادئ الثالثة يف هذه
النظرية :مواضعات االقرتان ،مبدأ سالمة التشكيل ومبدأ املخالفة اإلجبارية وسيلتنا
تتمة لنموذج تشومسكي ()1968
هلذه القراءة احلديثة .وقد جاءت هذه النظرية ّ
وتطويرا لهّ .
تأسيسها ملا بات ُيعرف باملقاربة الفونولوجية غري
أهم مميزاهتا
ُ
ولعل من ّ
اخلطية .non-linear approach
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عجرة املالمح α α ← α
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ّ  يبدو30
أن هذا الشكل يف الظاهر خيرق مبدأ املخالفة اإلجبارية الجتامع عنرصين متامثلني

ٌ
ّ  لك ّن احلقيقة غري ذلك،متجاورين
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32 «When the noun contains five letters of which the fourth is strong, or
more than five, the diminutive is commonly formed from the first four and
the rest are rejected ». Wright. W. (1996). A Grammar of Arabic Language.
p.168.
33 «In the diminutive the fifth slot (from the left) is c while it is v in
the broken plural ». McCarthy. John. (1979). Formal Problems in Semitic
Phonology and Morphology. p.235.
34 « In this way consonantal root and vowel melodies in Semitic although
they involve some of the same distinctive features, can nevertheless be
represented on separated tiers. ». McCarthy, John. (1979). Formal Problems in
Semitic Phonology and Morphology. pp.236.237
35 John J. McCarthy (1981). Prosodic Theory of Nonconcatenative
Morphology. Linguistic Inquiry. p.392.

،يدرس األستاذ عبد الواحد بإسهاب مفهوم الصيغم
ُ  يف كتابه الكلمة يف اللسانيات احلديثة36

 الصيغم:وذلك باالستناد إىل قليزن وفندرياس الذي يرى أنّه باإلمكان تقسيم الصيغم ثالثة أقسام

، والصيغم الذي يكون أكثر خفاء ويتع ّلق يف الغالب بالنغم والنرب،الذي يكون عنرصا صوتي ّا

.109-108  ص.’‘ والصيغم ‘’الذي يتم ّثل يف املوقع الذي حتت ّله الكلمة يف اجلملة

ّ و غني عن القول
.هيمنا من بني هذه األقسام الثالثة الصيغم باعتباره عنرصا صوت ّيا
ّ إن ما

37 «The flop of the association of the affix from the first to the second slot of

the template». John J. McCarthy (1981). Prosodic Theory of Nonconcatenative
Morphology. Linguistic Inquiry. P390.

188

م2016  مارس- هـ1437 جمادى اآلخرة

- ً ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎﺓﻝﻕﺕﺱﻡﻝﺍ ﺍﻱﺝﻭﻝﻭﻥﻑﻝﺍ.indd 188

22/03/2016 01:58:05 ﻡ

العدد 3

العربية
الفونولوجيا المستق ّلة القطع ونماذج من تطبيقاتها على
ّ

المراجع العربية:

 .1البكوش (الطيب) )1992( .الترصيف العريب من خالل علم األصوات
احلديث .املطبعة العربية .ط .3
 .2بو عناين (مصطفى) )2007( .الصواتة التجاورية و ظواهر املامثلة و التناغم
يف العربية .ضمن الوحدات اللسانية و التحليل اللساين .و قائع ملتقى دويل بكلية
اآلداب و العلوم اإلنسانية صفاقس (.)2009
 .3اخلليل بن أمحد .كتاب العني .حتقيق مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي.
بغداد (.)1980
 .4عبد الواحد (عبد احلميد) )2003( .من مسائل االطراد و الشذوذ .اإلدغام.
جملة دراسات لسانية.
اللساين .مكتبة عالء
 .5عبد الواحد (عبد احلميد) .)2004( .الكلمة يف الرتاث
ّ
الدين .صفاقس.
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املفصل .دار صادر .بريوت( .دت).
 .7ابن يعيش (موفق الدين) .رشح ّ
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ
د .رضا الكشو

ملخص البحث
ّ
مكونات القدرة التواصل ّيةCommunicative
يروم هذا البحث أن حيدّ د
ّ

أن هذا املفهوم ّ
 Competenceلسببنيّ ،أوهلام ّ
ظل غائام نسب ّيا يف تعليم ّية اللغة
مكوناته ع ّلها تو ّظف
العرب ّية للعرب ولغري العرب .لذا يسعى هذا البحث إىل حتليل ّ
يف ما يؤ ّلف من موا ّد تعليم ّية و برامج حاسوب ّية ذات ّية .وأ ّما السبب الثاين فريجع إىل
تضارب آراء اللسانيني ،ذلك ّ
أن «تشومسكي» Chomskyحيرص القدرة يف ثنائ ّية
القدرة الكامنة The Underlying Competenceو اإلنجاز Performance
االجتامعي .والسؤال هل
ينزهلا «دال هايمز» Dell Hymesيف سياق التواصل
بينام ّ
ّ
التواصيل متع ّلم اللغة القدرة التواصل ّية أم إنّه حيتاج إىل اكتساب
ُيكسب هذا البعد
ّ
القدرات التفاعل ّية الطبيع ّية والقدرات اخلطاب ّية التي تنبني عىل القدرات املوسوع ّية
واملعرف ّية و الثقاف ّية واملنطق ّية و االسرتاتيج ّية؟
Abstract:
This paper aims at identifying the components of “Communicative
Competence” for two reasons: The first is that this concept has
remained relatively cloudy in Arabic language learning for Arabs
and non-Arabs. Therefore, we shall seek to analyze its components
so that it will be employed in creating educational materials and
self-learning computer programs. The second reason has to do
أم القرى.معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها)
(جامعة ّ
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with the conflicting views of linguists: for example Chomsky
limits the competence in the bilateral underlying competence
and performance, while Dell Hymes associates it with the context
of social networking. Wuich leads to the question whether this
communicative dimension of language allows the learner to aquire
communicative competence or whether it needs him to acquire
the interactive capabilities of natural and oratorical abilities that
are based on the capacity and encyclopedic knowledge, cultural
and logical and strategy .
إشكالية البحث
-1
ّ

مكونات القدرة والعالقة بينها ،هل تنشآن سو ّية أم تتعاقبان؟
احتدّ اجلدل حول ّ
أهي قدرات فطر ّية كامنة أم هّإنا مكتسبة؟ وإن كانت مكتسبة فكيف تُكتسب؟
تتكون
هّإنا استفهامات يطرحها النظر يف القدرة التواصل ّية .وهي تدرس كيف ّ
األفكار يف دماغ اإلنسان حسب تشومسكي ،يف حني يستجيل التواصل ّيون حتسيب
املكونات
مكونات الكالم يف املقام .وليس القصد أن نستجيل هذه ّ
ّ computation
فحسب و إنّام ننظر يف سبل توظيفها يف تأليف املوا ّد التعليم ّية والربامج احلاسوب ّية
الذات ّية للعرب ولغري العرب.
لسانيا
التواصلية
 -2القدرة
ّ
ّ

شاع استعامل القدرة الكامنة  The Underlying Competenceيف املعنى
القضائي ملا تتط ّلبه
خاص ،واقرتن يف البدء باملجال
العا ّم دون االنتساب إىل مؤ ّلف
ّ
ّ
وتفرس يف الكشف عن األرسار وفهم األبعاد .وجيمع
حيث ّيات قض ّية ما من دراية ّ
هذا التعريف العا ّم ملفهوم القدرة الكامنة بني املعرفة من جهة وبني الدراية أو الكفاءة
القانون ّية للحكم يف قض ّية ما من جهة ثانية .فالقدرة إذن معرفة تضاف إليها إحاطة
بالظروف إلصدار قرار .وإن بدا التعريف واضح املعامل إالّ أنّه ال خيلو من غموض
ومكوناهتا ويف حتديد أنواع الظروف وكيف ّية تأثريها يف املعرفة.
يكمن يف ضبط املعرفة
ّ
وينعكس غموض التعريف العا ّم عىل مدلول القدرة التواصل ّية ،ممّا يؤ ّدي إىل تعدّ د
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

التسميات وجماالت االستعامل .وما يزيد يف غموض مصطلح القدرة الكامنة هّأنا
مهها العلوم االقتصاد ّية واللسان ّية والط ّب ّية
تستعمل يف حقول علم ّية عدّ ة ،من أ ّ
والقانون ّية.
املعمقة .ونصطلح
وجيمع حدّ القدرة التواصل ّية بني دالالت الفعل واملعرفة ّ
البرشي
ترتسخ يف الدماغ
ّ
ألنا ّ
عىل الفعل باإلنجاز وعىل املعرفة ّ
املعمقة بالكمون هّ
ّ
البرشي بتفعيل
ويظل السؤال قائام عن عالقة الكمون يف الدماغ
وتتحول إىل إنجاز.
ّ
ّ
اللغة ،فهل ُيغني اإلنجاز ،ضمن ما يواجهه من مواقف ،القدرة الكامنة؟ وهل
وتتطور؟ وإذا افرتضنا ّ
أن
تكون القدرة يف البدء استعدادات فطر ّية ال تفتأ أن تتبلور
ّ
اإلنجاز ُيسهم يف إغناء الكمون فام التدريبات اللغو ّية التي حت ّقق ذلك؟
القدرة يف منظور التوليديني لغو ّية ،وهي نظام من القواعد يستبطنها املتك ّلم،
وأصبحت مت ّثل معرفته ال ّلغو ّية التي بفضلها يقدر عىل فهم ما ال يحُ ىص من اجلمل
وإنتاجها .و ُي ّ
ستدل عىل القدرة ال ّلغو ّية بظاهرتني ،أوالمها الرسعة الفائقة يف
تؤهل
اكتساب ال ّلغة لدى الطفل ،ممّا يدعو إىل افرتاض كمون استعدادات فطر ّية ّ
الطفل الكتساب اجلمل وتأويل ما يتل ّقاه منها .وتتم ّثل الثانية يف قدرة اإلنسان عىل
توليد ما ال حرص له من اجلمل ،يف حني ال تو ّلد أذكى احليوانات احلركات مهام
ُدربت عليه فحسب.
ُر ّوضت بل تعيد ما ّ
جمهز بيولوجيا بجملة من املنظومات املع ّقدة
واإلنسان ،يف منظور تشومسكي[ّ ،]1
غوي بمثابة النحو الكليّ  .والدليل عىل ذلك أنّنا إذا أخذنا تونس ّيا من
هي يف شكلها ال ّل ّ
ونشأناه يف عائلة فرنس ّية ،فإنّنا نجده يتك ّلم الفرنس ّية ّ
أب وأ ّم تونسينيّ ،
ألن اكتسابه
ال ّلغة يستند إىل أطر تابعة لألنحاء الكل ّية .وبذلك نخلص إىل نتيجتني ،أوالمها ّ
أن
البيولوجي واحدة ،وثانيهام ّ
أن القادح ال يرجع إىل
الفطري
ال ّلغات الطبيع ّية يف أصلها
ّ
ّ
جمهز أساسا بالبنىّ ،
ّ
وبأن حميطا مع ّينا حيتضنه ممّا
بأن اإلنسان ّ
التدرب والتع ّلم بل يفسرّ
ّ
للتدرب والتع ّلم
يفيض به إىل أن يتك ّلم لغة املحيط .فليست التدريبات هي القادحة
ّ
أي حميط ينشأ فيه .ومن أد ّلة ذلك ّ
بام ّ
أن األنظمة التي
أن اإلنسان يكتسب اللغة يف ّ
تؤهله إىل اكتساب اللغة .فمواليد اللغة ،يف
تأخذ شكل األنحاء الك ّلية الكامنة فيه ّ
يتوصلون إىل
يطورون ويم ّثلون باطن ّيا نحوا توليد ّيا ،ولع ّلهم
ّ
منظور تشومسكيّ ،
مفاهيم صور ّية لألشياء وذلك باالعتامد عىل مالحظة ما يمكن تسميته باملعطيات
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األول ّية عىل مستوى املفهوم.
اللسان ّية ّ
وبذلك تشرتك ّ
نسميها القدرة
كل املخلوقات البرش ّية يف بنية معرف ّية حمدّ دة ّ
الذهني للغة .وتكتسب
اللغو ّية يف منظور التوليديني .وهي نسق كليّ للتم ّثل
ّ
التوليدي الذي
وجمردة للنحو
باكتشاف الطفل ،من منظور
ّ
شكالين ،نظر ّية عميقة ّ
ّ
ترتبط فيه املفاهيم واملبادئ بالتجربة طبق حلقات عديدة ومع ّقدة ملراحل ال واعية
استبطاين .وهبذا تُفهم القدرة عىل هّأنا تفسري لألحكام العا ّمة املتحكّمة يف
من نمط
ّ
توليدي يستبطنه ّ
كل
تفعيل الكالم من املتك ّلم واملتل ّقي .وينبني هذا التفعيل عىل نحو
ّ
ّ
الباث واملتل ّقي.
من
جتسدها
والقدرة التواصل ّية امتالك املعرفة امتالكا ضمني ّا وهي عمل ّية ال شعور ّية ّ
عمل ّية الكالم ،وذلك بالربط بني املعاين والرتاكيب واألصوات اللغو ّية طبق القواعد
والتواصيل يف
التوليدي
التوجهني
اللغو ّية وحسب سياقات املقام .ويكمن الفرق بني
ّ
ّ
ّ
ربط القدرة الكامنة بالدماغ أساسا حسب تشومسكي ،أو اعتبار الظواهر االجتامع ّية
ألن القدرة التواصل ّية تتم ّثل يف ّ
أساس إنتاج القول يف منظور هايمز[ّ ]2
بث الرسائل
اجتامعي.
اللغو ّية يف وسط
ّ
[]3
اللساين عند دراسة القدرة يف استجالء القواعد الضمن ّية املضمرة
إذن يتم ّثل عمل
ّ
يف ذات املتك ّلم ،إالّ ّ
أن استجالء القواعد الضمن ّية للقدرة الكامنة يف دماغ اإلنسان يربك
خاصة
اللسانيني بحكم ضمن ّيتها ويو ّلد بينهم جدال تتفاوت حدّ ته وتتعدّ د إشكال ّياته ّ
حول خصوص ّية القدرة أهي لغو ّية أم تواصل ّية؟ وحول العالقة بينهام؟ أهي التزامن أم
ثم هل القدرة الكامنة فطر ّية أم مكتسبة؟ وإذا كانت مكتسبة فكيف تكتسب؟
التعاقب؟ ّ
وما نسبة االكتساب؟
هّإنا تساؤالت يطرحها مبحث القدرة التواصل ّية وليس من السهل حدّ ها بصفة
ّ
فألن احلدّ يعكس ذات الباحث ممّا
هنائ ّية ألسباب معرف ّية ومنهج ّية .أ ّما املعرف ّية
هنائي ،ال سيام إن تعدّ دت
حيول دون حتديد
التوجهات اللسان ّية .فتشومسكي يعدّ
ّ
ّ
فطري ينشأ عن أنسجة وإجراءات حتدث
بأنا جهاز
ّ
القدرة قدرة لغو ّية ،ويفسرّ ها هّ
يف الدماغ .وتتح ّقق يف شكل استعدادات الفاعل يف إنتاج األقوال وتأويلها .والقدرة
جمموع املعطيات ال ّلغوية التي يكتسبها اإلنسان من بيئته والتي مت ّثل حدسه .وهي يف
احلقيقة فرض ّيات معرف ّية وأنامط من النظم الفكر ّية التي حتتّم التحليل واالستدالل.
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

ّ
ولعل أقوى دليل عىل كمون القدرة يف اإلنسان يتجلىّ يف رسعة تع ّلم ال ّطفل لغته
وتوليد ما ال حرص له من اجلمل .وما يؤكّد امتالك اإلنسان جهازا بيولوج ّيا بالفطرة
اخلاص به .والدليل عىل كمون
أنّه يولد ومعه بنى فكر ّية ك ّلية تعمل عىل بناء اجلهاز
ّ
البنى الفكر ّية ّ
جمهزا لتع ّلم لغته دون
أن الطفل مستعدّ لتع ّلم أ ّية لغة كانت وليس ّ
سواها.
نخلص بذلك إىل ّ
أن القدرة يف منظور التوليد ّيني ظاهرة طبيع ّية قبل أن تكون
ظاهرة اجتامع ّية أو ثقاف ّية .ويعرتف تشومسكي بدور البيئة يف تكوين اإلنسان غري أنّه
ال يوليه اهتامما يف مباحثه.
وخيالف «هايمز»منظور التوليديني وذلك بربط مفهوم القدرة بالتواصل؛ ممّا
يكسب القدرة التواصل ّية أبعادا جديدة .وجيعل حتليلها يصدر عن اللغة ،وعن منهج
يف حتليلها وتنميطها وسبل اكتساهبا .وتتضافر بذلك خمتلف العوامل لتطرح العديد
من التساؤالت .أنعدّ حتليل هايمز للقدرة التواصل ّية رضبا من توسيع املفهوم وسربا
هتتم هبا التوليد ّية أم نعدّ ه حتديثا للمفهوم؟ وهل يكمن االختالف بني
ألغوار مل ّ
«تشومسكي» و«هايمز» يف جماالت القدرة أم يتعدّ اها إىل فهم ال ّلغة وسبل اكتساهبا؟
األول ّ
أن القدرة فطر ّية وكامنة
أيكمن اخلالف بني «تشومسكي» و «هايمز» يف اعتبار ّ
تتو ّلد يف الدّ ماغ ،يف حني يركّز الثاين عىل القدرة املنجزة؟ ولو كان األمر عىل هذه
يقر ّ
الشاكلة ألقررنا بالتكامل ،غري ّ
بأن القدرة املنجزة تضمر
أن تشومسكي ذاته ّ
قدرة كامنة ،ممّا يفيض إىل خالفات حا ّدة بني التوليديني والتواصل ّيني يف شأن اكتساب
القدرة التواصل ّية .فإذا كانت تفسرّ  ،يف منظور التوليديني ،باستعدادات فطر ّية تسهم
اللغوي و
فإنا تكتسب يف منظور التواصليني من التعامل
ّ
يف توليد ال ّلغة وفهمها ،هّ
بذلك ّ
فإن مفهوم القدرة التواصل ّية يراوح بني املنجز والكامن .
وبعد سعينا إىل حدّ القدرتني اللغو ّية والتواصل ّية لسان ّيا ،فسنحاول دراستها يف
اللسان ّيات التطبيق ّية وبالذات يف التعليم ّية.
تعليميا
التواصلية
 – 4القدرة
ّ
ّ

إذا كان حتديد القدرة التواصل ّية لسان ّيا قد أثار إشكال ّياتّ ،
فإن حتديدها تعليم ّيا
ال خيلو أيضا من إشكال يتع ّلق باكتساب املعلومة وأشكال تبليغها .ونبدأ بتعريف
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مفهومي املحتوى  Contentواملقدرة  Capapacityونستعمل املقدرة لتجنّب
اللبس ا ّلذي حيدث باستعامل املعرفة.
ّ
يدل مفهوم «القدرة»  Competenceيف منظور تشومسكي عىل املقدرة التي
تعني املعرفة النحو ّية باألساس ،غري ّ
النفيس وعلم
تطور مباحث علم ال ّلغة
أن ّ
ّ
وسع مدلول القدرة بحكم اقرتاهنا بالكالم وسياقاته .وأصبحت
اللغة
االجتامعي ّ
ّ
املقدرة تعكس ما يستطيع األفراد القيام به من فعل .أ ّما املحتوى فهو معرفة خام
املعجمي لكلمة حاسوب أو تسمية أهنار بلد من البلدان .أ ّما
من مثل حتديد املعنى
ّ
املقدرة فهي استعداد أو نشاط ملامرسة يشء ما ،من ذلك مقدرة التعيني أو املقارنة
أو التذكريأوالتحليل أو التأليف أو التصنيف أو الطرح أو املالحظة أو املزج أو
االنتظام .وال تتح ّقق املقدرة بصورة حمضة بل ننجزها باستخدام املحتوى .وبذلك
نتبينّ التفاعل بني املقدرة واملحتوى .ويتّضح هذا التفاعل بتدقيق األمثلة عىل النحو
التايل:
 /1تطبيق (مقدرة) قانون (حمتوى).
 /2مقارنة (مقدرة) عددين ّ
أقل من مائة (حمتوى).
 /3تبليغ (مقدرة) معلومة (حمتوى).
 /4حترير (مقدرة) رسالة (حمتوى).
تكون املقدرة عرفان ّية ( )cognitiveمثل التلخيص أو التصنيف أو املقارنة أو
اجلمع أو احلفظ .وهي أيضا حرك ّية مثل التسطري والتزيني أو اجتامع ّية عاطف ّية مثل
اإلصغاء والتواصل.
القدرة إذن حاصل املقدرات أو األنشطة التي نامرسها عىل حمتويات فئة مع ّينة من
املواقف ّ
مكوناهتا:
ّ
حلل ما تطرحه من مسائل .ونختزل كتابتها لنتبينّ
القدرة = مقدرة × حمتوى × موقف.
واحلاصل ّ
ليتنزال يف موقف يك ّيفهام ويك ّيفانه .ويو ّلد
أن املقدرة تُصهر يف املحتوى ّ
املكونات الثالثة قدرة  3متكّن من مواجهة موقف ومن ّ
حل ما يطرحه من
دمج ّ
إشكال بصورة ناجعة.
وتشرتط القدرة التواصل ّية استثامر مقدرات وحمتويات يف موقف ما .وال تكتسب
معنى إلاّ إذا ّنزلت يف موقف يواجهه املتع ّلم .وال يدرك هذا املتع ّلم معنى ما يكتسبه
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

املوقف إالّ إذا ّنزله يف إشكال ُيطرح عليه ويسعى إىل ح ّله بتوظيف مكتسباته املعرف ّية.
ونالحظ ّ
أن القدرة التواصل ّية تركّز تعليم ّيا عىل حتويل املعلومة إىل فعل وتفعيل
املعارف واملعلومات والسلوك ّيات وخمتلف التجارب إىل قدرة تواجه املسائل
مهمة ما.
املطروحة وحت ّقق ّ
ّ
ويظل السؤال مطروحا عن كيفية اكتساب املعرفة و إن أقررنا تعليم ّيا بتحويلها
وموسع للمعرفة ونحن نو ّظف
غني
ّ
إىل قدرات .فكيف لنا أن نحصل عىل مستوى ّ

جتارب حمدودة؟
املعريف
يتعرض إليه الطفل من أحداث مقابل غنى النظام
ّ
وتتجلىّ املفارقة يف ق ّلة ما ّ
وما يضمره من كالم .ويدعو«تشومسكي» إىل االهتامم باملقدرات البرش ّية فيام يصدر
عن الشخص (أو املجموعات) من أفعال ويف تأويلها للتجربة وكذلك إىل االهتامم
بام تضمره املقدرات وممارساهتا من بنى عقل ّية كامنة [ .]4ولئن اقرتح «تشومسكي»
بعض املسالك للكشف عن املقدرات البرش ّية ّ
فإن األسئلة تتو ّلد عماّ نتّبعه من منهج
الستجالئها للكشف عن كيف ّية اكتساب املعارف .وتثري دراسة املقدرة قض ّية منهج
ثم القدرة
الدراسة الذي يو ّلد أسئلة عن مفاهيم اللغة والتواصل والتعليم ّية ومن ّ
التواصل ّية.
وإذا كانت اللسان ّيات نظر ّية أو مجلة من النظر ّيات تفسرّ القدرة التواصل ّية
فهي شبيهة باجليولوجيا بإزاء اجلغرافيا من حيث اهتامم األوىل باملعطيات الباطن ّية
لألرض ،ويف املقابل تُعنى الثانية بمعطياهتا الظاهرة؛ و بذلك يفهم التفسري عىل
أنّه بحث عماّ وراء اللغة؛ السيام ّ
أن اللسان ّيات تستمدّ أسسها التجريب ّية من الواقع
امللموس لكنّها تصوغه بيشء كبري من التجريد .وإذا تبينّا العالقة الوثيقة بني موضوع
ساين من عقد الفرض ّيات املناسبة لتفسري القدرة
البحث واملقاربة اللسان ّية فال بدّ ل ّل ّ
ويتم اختيار هذه الفرض ّيات باعتامد الوقائع املتع ّلقة هبا.
التواصل ّية وسبل حت ّققهاّ .
بمكونات القدرة التواصل ّية فصارت القدرة
وقد أولت األبحاث اللسان ّية اهتامما
ّ
قدرات معجم ّية وموسوع ّية ومعرف ّية ومنطق ّية و ثقاف ّية واسرتاتيج ّية .
التواصلية
مكونات القدرة
-5
ّ
ّ

تستمدّ القدرة التّواصل ّية كينونتها من التجارب االجتامع ّية .وال تنفصل عن
سلوك ّيات اللغة وقيمها ودوافعها واستعامالهتا .وترتجم بأعامل تكون هي نفسها
197
 -ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -

ﻡ 22/03/2016 01:22:29

.indd 197ﺓّﻱﻝﺹﺍﻭﺕﻝﺍ ﺓﺭﺩﻕﻝﺍ ﺕﺍّﻱﻝﺍﻙﺵﺇ ﻥﻡ

املتحركات واحلاج ّيات والتجارب .وتعدّ دراسة القدرة التواصل ّية أساس ّية
منبعا من
ّ
ألنا تتجاوز احلدود اللغو ّية الض ّيقة ،ومتكّن املتك ّلم أثناء عمل ّية التخاطب من إدراك
هّ
املكونات اللغو ّية وما يفرزه سياق ما من وظائف اجتامع ّية ،ومتكّنه
أوجه الربط بني ّ
أيضا من فهم اخلطاب وتأويله بتوظيف املعارف السابقة وربطها بقدرات لغو ّية
ومنطق ّية وخصائص ما ورا  -لسان ّية لعمل ّية الكالم .وتتفاعل ّ
كل هذه القدرات
وتتعاضد لتو ّلد يف ّ
كل من املرسل واملتل ّقي قدرة عىل تأويل اخلطاب وإدراك
مقاصده.
وبام أنّنا نركّز عىل توظيف القدرة التواصل ّية يف تعليم اللغة ّ
فإن العمل ّية التعليم ّية
مكونات هذا املفهوم للتفكري يف نجاعته وتد ّبر تطبيقات له.
تفرض النظر يف ّ
مكونات إ ّما التّباع الثنائ ّية اللسان ّية
وتتضارب اآلراء يف تصنيف القدرة التواصل ّية إىل ّ
مكونات عدّ ة .ونستعرض
املكونني إىل ّ
املتم ّثلة يف القدرة واإلنجاز ،وإ ّما لتفريع هذين ّ
تصنيفات ستّة استعراضا نقد ّيا لنخلص منها إىل تصنيف شامل نتبنّاه يف تعليم ّية اللغة.
املختصني يف تعليم اللغة مثل «كنال» Canale
خاصة عىل تصنيف
ّ
ونركّز بصورة ّ
و«سواين» Swainو«دانيال كوست»  ]5[ D.Costeو«صويف مواران» Sophie
الزمني يف
 Moirandملسايرة األهداف التعليم ّية هلذا البحث .ونتّبع الرتتيب
ّ
مكونات القدرة التواصل ّية.
استعراض تصنيفات ّ
األول للقدرة التواصل ّية ثنائ ّيا ،ومت ّثل يف قدرة عىل التق ّبل وقدرة
جاء التصنيف ّ
يرتسب بالتق ّبل يف
عىل اإلنتاج.
وجتسم القدرة األوىل القدرة الكامنة ،وتعكس ما ّ
ّ
وجتسم القدرة عىل اإلنتاج مفهوم اإلنجاز ،وإن ساير هذا التصنيف
دماغ اإلنسان.
ّ
مكونات
الثنائي املنظور
اللساين فإنّه ال جيدي يف العمل ّية الرتبو ّية ألنّه ال يفكّك ّ
ّ
ّ
التق ّبل واإلنتاج لتو ّظف يف تعليم ال ّلغة.
ملكونات
وأ ّما التصنيف الثاين فقد حدّ د فيه « كنال وسواين» النموذج
األصيل ّ
ّ
تتضمن ثالث قدرات وتتم ّثل يف قدرة لغو ّية ولغو ّية
القدرة التواصل ّية .وهي
ّ
وتتفرع القدرة اللغو ّية االجتامع ّية إىل فرعني ،فرع يستقي
اجتامع ّية واسرتاتيج ّية.
ّ
يب ،وتعني القدرة اخلطاب ّية
خيتص بام هو خطا ّ
املكونات االجتامع ّية وفرع ّ
عنارصه من ّ
تتضمن القدرة التواصل ّية يف
تنظيم األقوال وبنيتها لتحقيق أبعاد تداول ّية .وبذلك
ّ
منظوري «كنال وسواين» أربع قدرات هي:
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

 – 1القدرة النحو ّية :تندرج يف هذه القدرة العنارص املعجم ّية والرصف ّية والرتكيب ّية
التقليدي يف تعليم اللغات عىل
والصوت ّية والدالل ّية واإلمالئ ّية .وقد ركّز املنهج
ّ
إكساب املتع ّلم اخلصوص ّيات اللغو ّية فحسب.
تتضمن العنارص املختلفة للثقافات االثنوغراف ّية
 – 2القدرة االجتامع ّية اللغو ّية:
ّ
االجتامعي.
مؤشات العالقة بني عنارص التواصل
وكذلك رّ
ّ
 – 3القدرة اخلطاب ّية :يرجع استحداث القدرة اخلطاب ّية إىل ما أسهم به «و ّدوسن»

Widdowson

وجتسم هذا التوظيف يف تركيز
يف توظيف املقاربة التواصل ّية يف تعليم اللغات .
ّ
املباحث اللسان ّية  -التعليم ّية عىل االستعامل وكذلك عىل مفهومي االتّساق La
cohérenceوالتامسك . La cohésion
القدرة االسرتاتيج ّية :تنشأ من السلوك ّيات الكالم ّية وغري الكالم ّية يف عمل ّية
التواصل .وتعني أيضا النسيان أو غياب املعرفة الالزمة ألشكال تبادل الكالم
املكون االسرتاتيجي الظواهر
االجتامعي .ويشمل
مع شخص ما أو جهل نظامه
ّ
ّ
وتتضمن اسرتاتيج ّيات التع ّلم
الكالم ّية وغري الكالم ّية التي تر ّمم خلل التواصل.
ّ
والتواصل .ونالحظ ّ
أن هذا التصنيف يستمدّ أسسه من منظوري «تشومسكي»
خيصص جماال للنحو وجماال ثانيا للظواهر االجتامع ّية وجماال ثالثا
و«هايمز» بام أنّه ّ
لالسرتاتيج ّيات التي انحرصت يف حاالت خلل التواصل رغم هّأنا أوسع من ذلك.
مكونات مخسة للقدرة التواصل ّية.
وحيدّ د التصنيف الثالث «لدانيال كوست» ّ
باللغوي الذي يمكّن من حت ّقق األقوال .أ ّما الثاين فهو
األول
ّ
املكون ّ
يصطلح عىل ّ
هيتم
املكون ّ
ّ
النصاين ويتم ّثل يف املعارف املتع ّلقة باخلطب والقدرة عىل توظيفها .كام ّ
املكون الثالث
البالغي وبأبعاد احلجاج .ويصطلح عىل
بانتظام اجلمل وباملجال
ّ
ّ
املكون الرابع فهو
باملرجعي الذي يستمدّ أسسه من املعرفة ومن جتارب احلياة .أ ّما ّ
ّ
الشخيص يف املواقف واألدوار
عالئقي ويتع ّلق باألعامل الروتين ّية وتنظيم التبادل
ّ
ّ
وخيص القدرات املتع ّلقة باملجموعة
املكون اخلامس املقام.
والنوايا .ويشمل
ّ
ّ
وبخيارات االستعامالت اللغو ّية [.]6
مكون واحد نصطلح عليه
نقر
باملكونني الرابع واخلامس ونجمعهام يف ّ
ّ
وال ّ
باملكون
مكونات مخسة إىل
ّ
املقامي .وما يؤكّد تقليصنا لتصنيف «كوست» [ ]7من ّ
ّ
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أربعة ّ
أن «صويف موران» تذهب إىل ما ذهبنا إليه من تصنيف القدرة التواصل ّية إىل
لغوي و ُيعنى بالقدرة عىل استعامل نامذج صوت ّية
األول
مكونات أربعة.
ّ
فاملكون ّ
ّ
ّ
يب ينبني عىل
ونصية لنظام اللغة .أ ّما
املكون الثاين فهو خطا ّ
ّ
ومعجم ّية وإعراب ّية ّ
امتالك أنامط اخلطب وانتظامها طبق ثوابت سياقات املقام التي استعملت فيها.
املكون
املكون الثالث باملرجع وبمجاالت التجربة وكائنات العامل .ويشمل ّ
ويتع ّلق ّ
الرابع معرفة القواعد االجتامع ّية والثقاف ّية وامتالكها ،وكذلك أعراف التفاعل بني
واملؤسسات.
األشخاص
ّ
نتبينّ إذن ّ
ملكونات القدرة التواصل ّية يستمدّ ان
أن تصنيفي «كوست» و «موران» ّ
اللغوي
أسسهام من أبحاث «هايمز» ،ويكمنان باخلصوص يف الرتكيز عىل االستعامل
ّ
واالجتامعي .ونالحظ أيضا ّ
أن هذين
وما يقتضيه من اهتامم باملقام يف بعديه املقا ّيل
ّ
بمكون من
يتنزالن يف سياق تعليم اللغة سواء إلفراد الظواهر اخلطاب ّية
التصنيفني ّ
ّ
املكونات أو بحكم اختصاص «كوست» و«موران» [ ]8يف التعليم ّية.
ّ
ويف التصنيف الرابع للقدرة التواصل ّية يم ّيز «باملار»  Palmerو«قروت» Groot
ويقر هؤالء الباحثون
و«تروسرب»  Trosperبني ّ
مكونات عمل ّيتي الكالم والقراءةّ .
بأن ّ
ّ
تتضمن القدرة اللغو ّية واللغو ّية االجتامع ّية والتداول ّية .وتُعنى القدرة
كل مهارة
ّ
اللغو ّية باملعجم واإلعراب ،وتقترص القدرة اللغو ّية االجتامع ّية عىل االتّساق وعىل
هتتم القدرة
املرجع ّيات الثقاف ّية .وتناسب السجالّت اللغو ّية سياقات املقام بينام ّ
ّ
الباث .ونعترب تصنيف
التداول ّية باألعراف التي تربط بني شكل القول ونوايا
متخصصا ألنّه
ملكونات القدرة التواصل ّية تصنيفا
ّ
«باملار» و«قروت» و«تروسرب»[ّ ]9
اللغوي
مكوين
ّ
ُيعنى بمهاريت الكالم والقراءة ،إالّ أنّنا ال نالحظ جدوى الفصل بني ّ
االجتامعي والتداو ّيل لتداخلهام واشرتاكهام يف سياقات املقام.
ّ
تنفرع القدرة التواصل ّية حسب «كربرات أركيوين»
ويف التصنيف اخلامس ّ
 ]10[ Kerbraht Orecchioniإىل قدرة موسوع ّية ومنطق ّية وثقاف ّية إالّ ّ
أن هذا
املكونات بعضها عن بعض بل حتتّمه طبيعة التحليل ال
التصنيف ال يعني انفصال ّ
غري ،وهي يف حقيقة األمر متداخلة ومتضافرة يف تشفري اخلطاب.
نتبينّ إذن ّ
مكونات ثالثة طريف وشامل
أن تصنيفي أركيوين للقدرة التواصل ّية إىل ّ
نسب ّيا .وتتجلىّ الطرافة يف استكشاف القدرة املنطق ّية التي مل يتف ّطن إليها أصحاب
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

املكون الثالث
التصنيفات السابقة .ورغم ذلك فإنّنا نؤاخذ هذا التصنيف عىل حرص ّ
مكون
يف الظواهر الثقاف ّية دون ربطها بالظواهر االجتامع ّية أو توسيع مفهومها إىل ّ
املكونات الثقاف ّية واالجتامع ّية .ونالحظ أيضا ّ
مكونات القدرة
أن ّ
مقامي تندرج فيه ّ
ّ
ألنا تصهر ما نكتسبه من معارف وجتارب
املوسوع ّية واملنطق ّية والثقاف ّية تتكامل هّ
ترسب من بنى عقل ّية يف عقولنا بصور طبيع ّية مبارشة أو ضمن ّية وبصور منهج ّية
وما ّ
يف شكل القياس أو االستنباط أو التفنيد.
ونالحظ كذلك ّ
أن «كربرات أركيوين» [ ]11عنيت بتواصل ّية القدرة دون ختصيص
املكون مس ّلم به ،وإم ّا ّ
مكون للنحو إ ّما ّ
ألن « كربرات أركيوين»
ألن مثل هذا
ّ
ّ
اللغوي الذي يركّز عىل تشفري
ح ّللت القدرة التواصل ّية يف سياق حتليلها للتعامل
ّ
املكونات التي حت ّقق التواصل .فالقدرة املنطق ّية متكّن
الكالم و تأويله ،وكذلك عىل ّ
من استنباط تفكري ما نتفاعل معه ومن بناء أفكارنا قصد إقناع املتل ّقي .وال خترج
ثقايف جيعلنا نتقاسم مع
معريف
القدرتان املوسوع ّية والثقاف ّية عن اكتساب رصيد
ّ
ّ
وتسهل عمل ّية التواصل وجتعلنا نفهم أقوال
املتل ّقي معرفة مشرتكة تسهم يف التفاهم
ّ
اآلخرين ولو فهام ّأوليا ،وذلك بتوظيف ما خزنّاه يف ذاكرتنا من معارف وجتارب.
باملكون
يقر حتليل القدرة التواصل ّية
اللغوي [ ]12وباستعامله لنضمن
ّ
ّ
وال يكفي أن ّ
نجاعة توظيفه يف تعليم اللغة .فاإلقرار باالستعامل يثري العديد من االستفهامات إن
مل يفض إىل توليد اللغة و اكتساهبا .أمل يركّز البنيويون مثال عىل االستعامل يف شكل
ننزل
حتولت إىل تكرار آ ّيل لبعض البنى؟ وكيف لنا أن ّ
التدريبات البنيو ّية غري هّأنا ّ
استعامل اللغة تنزيال ثقاف ّيا واجتامع ّيا؟
تلك استفهامات نطرحها لنثبت هبا ّ
أن تعليم اللغة يتط ّلب إنجاز العديد من
املباحث اللسان ّية التطبيق ّية ليهتدي إىل سبل توظيف منظور القدرة التواصل ّية.
بتوجهات عا ّمة كأن حت ّلل املفهوم إلـى قدرة
فاملباحث اللسان ّية ال متدّ تعليم اللغة إالّ ّ
موسوع ّية وثقاف ّية ومنطق ّية ولغو ّية .وال يستفيد تعليم اللغة من حتليل املفهوم إىل
مكونات إن مل يفكّر يف جماالت التطبيق.
ّ
وبام ّ
مكوناهتا
ملكونات القدرة التواصل ّية تلتبس بعض ّ
أن التصنيفات السابقة ّ
ببعض أو تتداخل أو تتق ّلص ،فإنّنا نقرتح تصنيفا سادسا نراعي فيه الشمول وأهداف
مكونات أربعة ّأوهلا القدرة اللغو ّية
تعليم اللغة وطواع ّية التطبيق .ونصطلح عىل ّ
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اللغوي ،وذلك بمعرفة أصواته ومفرداته
مكون يتم ّثل يف استعامل النظام
ّ
وهو ّ
املكون من القدرة اللسان ّية التي تنسب
وإعرابه ودالالت مجله  ،ونستقي هذا
ّ
إىل«تشومسكي» .وما الفصل يف البحث إال بحكم حتليل مفهوم القدرة التواصل ّية
 .ونصطلح عىل
املكون الثاين بالقدرة االجتامع ّية ( )Social Competenceالتي
ّ
االجتامعي الستعامالت اللغة مثل أدوار املشاركني،
تنبني عىل إدراك وظائف السياق
ّ
وطبيعة املحادثات ،والتفاعل االتّصا ّيل ،وسياق استعامله [ .]13ونصطلح عىل املكون
الثالث بالقدرة اخلطاب ّية ( .)Discourse Competenceوتتم ّثل يف وصل اجلمل
بعضها ببعض يف خطاب متّصل ويف إدراك العالقات بني اجلمـل .وتتع ّلق قــدرة
املطولة .وتعاضد
اخلطاب باملحـادثات املحك ّيـة الشفه ّية ،أو النصوص املكتوبة
ّ
املكون الرابع بالقدرة االسرتاتيج ّية
قدرة اخلطاب القدرة اللغو ّية .ونصطلح عىل
ّ
[]15
[]14
ويعرفها «كنال» و«سوين»
بأنا اسرتاتيجيات
(ّ ، )Strategic Competence
هّ
اللفظي التي تستخدم للتعويض عن انقطاع االتّصال بسبب
اللفظي وغري
االتّصال
ّ
ّ
[]16
ويعرفها «سافنيون» Savignon
بأنا
متغيرّ ات األداء أو بسبب نقص القدرةّ ،
هّ
االسرتاتيجيات التي يستعملها أحدنا لتعويض النقص يف معرفته للقواعد ،أو
الذهني وعدم
التعويض يف حالة العوامل املعوقة لتطبيقها كاإلجهاد ،والتشتّت
ّ
االنتباه ،ونعتمد عىل هذه القدرة يف التصويبات ومعاجلة نقص املعرفة ،ومواصلة
االتّصال من خالل إعادة صياغة الكالم ،واإلسهاب ،والتكرار والرت ّدد وتفادي
احلديث ،والتخمني باإلضافة إىل تغيري مستوى ال ّلغة أو أسلوهبا [ .]17ونستنتج من
تعريفي «كنال» و«سوين» و«سافنيون» ّ
االسرتاتيجي يو ّظف عند انقطاع
املكون
أن ّ
ّ
التواصل أو ملعاجلة النقص قصد االستمرار يف االتّصالّ .
وإن مثل هذا التوظيف
ألن القدرة االسرتاتيج ّية تتّسع ّ
أسايس ومبتور ّ
لكل جماالت
للقدرة االسرتاتيج ّية
ّ
مكون القدرة االسرتاتيج ّية
التواصل سواء يف حالتي اإلرسال أو التق ّبل .وعدلنا يف ّ
تتحول إليه
عن فهم «كنال» و«سوين» و«سافينيون» لنجعل من االسرتاتيج ّيات ما
ّ
املعارف والتجارب املكتسبة من إجراءات وآل ّيات تو ّظف يف عمل ّيتي الفهم والتأويل.
ملكونات القدرة التواصل ّية مقارنة بالتصنيفات السابقة باستنباط
وينفرد تصنيفنا ّ
اسرتاتيج ّيات القدرة التواصل ّية .كام يتم ّيز بجمع الظواهر االجتامع ّية والثقاف ّية يف
مكونات القدرة التواصل ّية بقدر ما نستنبط
سياقات املقام .وليس القصد أن نستجيل ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

املكونات ضوابط نعتمدها يف قراءة املوا ّد التعليم ّية ونتبنّاها يف اقرتاح التطبيقات.
من ّ
وقد استقينا من مباحث «تشومسكي» و«هايمز» و«أوركيوين» ضوابط االقتدار
التالية للقدرة التواصل ّية.
 -1توليد اللغة.
 -2ربط القول بسياقات املقام.
للنص طبق غرضه وأبعاده.
 -3التنميط املناسب ّ
لنص ما.
 -4استجالء األعراف االجتامع ّية والثقاف ّية ّ
وتتح ّقق هذه الضوابط التواصل ّية بامتالك نظام اللغة وبالقدرة عىل استعامله يف
تنزل القول يف سياقه أو
مواقف احلياة وعىل
ألنا ّ
الترصف يف املكتسبات املعرف ّية هّ
ّ
تستنبط أبعاده .ووسمنا هذه الضوابط بالشمول لتحقيق القدرة عىل إنتاج الكالم
املكونات اللغو ّية بسياقات املقام وتنزيلها يف أبعادها االجتامع ّية حي ّقق
وفهمه .فصهر ّ
خمتلف القدرات.
الموسوعية.
 1-5القدرة
ّ

تكمن القدرة املوسوع ّية يف ما يملكه املتك ّلم من معلومات عن املتل ّقني .فهي
خزان متّسع من املعلومات يرتبط باملقام .وهي جمموع املعارف واملعتقدات
بمثابة ّ
خاصة نسب ّيا.
واملس ّلامت والفرض ّيات .وتكون هذه املعلومات موسوع ّية وعا ّمة أو ّ
خاصة .وترتبط باملعلومات املوقف ّية وكذلك
وقد تناسب العامل بصورة عا ّمة أو
ّ
ّ
لتكون بعض
خاصة.
وتتدخل هذه الظواهر ّ
بمحرك عمل ّية التخاطب عا ّمة كانت أو ّ
ّ
يتوهم ّ
بأن املخاطب حيملها
الصور التي حيملها املتك ّلم عن نفسه أو عن املتل ّقي أو ّ
عنه وعن نفسه ،كام ّ
تتدخل هذه الظواهر يف عمل ّية التشفري وما ينجم عنها من صور.
وتتشابه أو تتباين القدرة املوسوع ّية بصورة شديدة ومتفاوتة حسب األشخاص
خاصة بام
وحسـب طبيعـة اخلطاب .ويكمن التباين يف اخلطاب اجلد ّيل مثال بصورة ّ
ّ
باحلجة ،ويسعى إىل إقناعه بمنطق ّية آرائه ونجاعتها .أ ّما
أن املرسل يقارع املتل ّقي
ّ
الكالمي الذي يندرج يف املجامالت احلميم ّية كأن تسعى لفتح
التشابه فيسم التبادل
ّ
حوار مع شخص ما بذكر مجال الطقس رغم علمك بإدراكه مجال الطقس ،وال داعي
ملساعدته عىل اإلحساس بجامله.
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وختتلف القدرة املوسوع ّية من متك ّلم إىل آخر ممّا حيدث يف كثري من األحوال تع ّثرا
تواصل ّياّ ،
ّ
ألن هذه القدرات املوسوع ّية ّ
وتتدخل
تتدخل يف تشفري املضامني املبارشة.
كذلك بصورة بدهي ّية ومك ّثفة يف تأويل املضامني الضمن ّية ،إذ ينبني ّ
كل خطاب عىل
فرض ّيات مهمتة ومنغرسة يف القدرة املوسوع ّية .
يتفرع بدوره إىل
وتتعاون القدرتان اللغو ّية واملوسوع ّية عىل تشفري القول الذي ّ
اخلارجي
الداخيل مبارشا وضمن ّيا ،يف حني يكون
خارجي .يكون
داخيل وآخر
نمط
ّ
ّ
ّ
ّ
ضمن ّيا دائام .وننطلق من مثال لتوضيح هذه اخلصائص .فاجلواب مثال عن سؤال
ّ
األقل ،وتتداخل فيها أنامط
«هل حتتيس قهوة؟» حيمل يف ط ّياته إجابات ثالث ًا عىل
التشفري الداخل ّية واخلارج ّية .قد ترد اإلجابة األوىل مبارشة وحرف ّية عىل النحو التّايل،
مثال :ال ،ال أحتيس القهوة .أ ّما اإلجابة الثانية ،فتصاغ بأشكال من قبيل :ال أتناول
حريف يضمر معنى ضمن ّيا مفاده« :ال أحتيس قهوة».
من ّبهات أبدا .و ُيفهم منها معنى
ّ
احلريف واملعلومة املسبقة املتم ّثلة يف ّ
«أن القهوة
منطقي بني املعنى
وهو ناتج عن ربط
ّ
ّ
من ّبه» .أ ّما اإلجابة الثالثة فقد تصاغ يف شكل« :أريد أن أنام بعد ساعتني» .وهي ال
تفهم إالّ بربطها بفرض ّية من نوع «القهوة تبعد النوم» .وبذلك تربز هذه اإلجابة
كيف تسهم القدرة املوسوع ّية يف استجالء بعض املعاين الضمن ّية.
ونتبينّ ّ
مكون القدرة املوسوع ّية التي تتم ّثل يف ما
أن املنحى التداو ّيل كشف لنا عن ّ
أضمره املرسل واملتل ّقي من معارف ومعتقدات ،غري ّ
املكون عىل هذا النحو
أن هذا ّ
حيتاج إىل تعميق ل ُيستفاد منه يف تنمية القدرة التواصل ّية ويف تعليم اللغة .ولتحقيق هذا
[]19
املطمح نستعني بنتائج الذكاء
العرفاين
االصطناعي [ ]18وبمباحث علم النفس
ّ
ّ
مهية
لند ّلل عىل أثر القدرة املوسوع ّية يف فهم القول وإنتاجه .وتؤكّد هذه الدراسات أ ّ
يقر علم النفس
الثقافة املوسوع ّية يف ملكتي الفهم والتعبري ولو بصورة ّأول ّية .وال ّ
العرفاين بمبدإ موسوع ّية الثقافة فحسب ،بل حي ّلل كيف تخُ ّزن املعارف وتُستحرض يف
ّ
الذاكرة بصورة ُمبنينة .ونتبينّ عندئذ ّ
أن اإلقرار بمبدإ القدرة املوسوع ّية ال يكفي يف
حدّ ذاته ّ
ألن توظيفه يف تعليم ال ّلغة يقيض بمعرفة سبل التخزين يف الذاكرة وطرائق
يت.
االستحضار عند االستعامل يف موقف
تعليمي أو حيا ّ
ّ
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

اللغوية
االجتماعية –
 2 – 5القدرة
ّ
ّ

تواصيل بني أعضاء
تو ّظف القدرات االجتامع ّية-اللغو ّية عندما ينجم نشاط
ّ
برشي يف موقف معينّ  .فيستعمل ّ
كل متك ّلم أو منتج يف التعبري عن ذاته نظامه
جتمع
ّ
ّ
ونظام املتل ّقني وهذا يعكس سلوكا لغو ّيا مسايرا األنظمة االجتامع ّية التي يفرضها
اللغوي الذي
االجتامعي .وبذلك خيضع اخلطاب لألسلوب واملستوى
السياق
ّ
ّ
يتقمصه
التواصيل ويكون مسايرا للموقع
يفرضه املوقف
االجتامعي وللنظام الذي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املكون اللغوي
متدخل .ويمكن أن نعمد إىل رضبني من النصوص إلكساب
كل
ّ
االجتامعي من مثل حوار يستمع إليه املتع ّلم وحوار ينتجه املتك ّلمون .وتندرج ضمن
ّ
هذه املواقف التواصل ّية قواعد اآلداب العا ّمة واالتّصال بصديق هاتف ّيا أو بشخص
املوجهة
يب من استعامل قواعد حترير الرسائل الشخص ّية
ّ
أجنبي .ويمكّن العمل الكتا ّ
ّ
لقريب من األقرباء.
ّ
إن القدرة اللغو ّية االجتامع ّية تتم ّثل يف املعرفة ويف إدراك اللطائف الالزمة يف
مؤشات العالقات
استعامل األبعاد االجتامع ّية للغة .وتندرج يف هذه القدرة رّ
االجتامع ّية وقواعد اآلداب وعبارات احلكم الشعب ّية واختالف املستويات اللغو ّية
واستعامل اللهجات والنرب والتنغيم.
المنطقية.
 3 -5القدرة
ّ

منطقي .فقد يرتبط
تنبني العمل ّيات الكالم ّية يف اللغات الطبيع ّية عىل تفكري
ّ
زمني أو عالقة منطق ّية تكمن يف تو ّلد النتيجة عن السبب أو
احلدث بعالقة ارتباط
ّ
تعليل النتيجة بالسبب.
ونالحظ ّ
أن القدرة املنطق ّية تنبني يف شكل قياس يقوم عىل مقدّ مة كربى ومقدّ مة
صغرى ونتيجة .وتبدو بعض األقوال بعيدة ّ
تصور
كل البعد عن القياسات املنطق ّية يف ّ
املرسل أو املتل ّقي يف أثناء التخاطب إالّ هّأنا تضمر قياسات مبتورة مثلام سنح ّلله
يف الفقرات الالّحقة .وترتكز العمل ّيات الكالم ّية يف اللغات الطبيع ّية يف كثري من
األول يف القياس املقنّن
توجهني .يكمن
التوجه ّ
ّ
احلاالت عىل خ ّطة منطق ّية تنزع إىل ّ
الذي يندر استعامله يف اللغات الطبيع ّية ألنّه قد يفيض إىل التك ّلف ،ويفرز منطقا غري
التوجه الثاين يف
طبيعي ينبني عىل املقدّ متني الكربى والصغرى والنتيجة .ويتم ّثل
ّ
ّ
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القياسات الناقصة وهي ما يصطلح عىل تسميتها بالقياسات املضمرة
( )Les Enthymèmesالتي ختتفي فيها املقدّ مة الكربى شأن هذا املثال.
املقدّ مة الصغرى :عجالت «أ» تضمن السالمة.
توضحه أركان القياس:
وردت املقدّ مة الكربى مضمرة يف هذا املثال مثلام ّ
املقدّ مة الكربى :ال يشرتي اإلنسان إالّ العجالت التي تضمن السالمة.
النتيجة :إذن اشرت عجالت «أ».
نالحظ يف هذا السياق ّ
أن وسائل اإلشهار تعمد إىل توظيف مثل هذه القياسات
وألنا تسكت عن املقدّ مة الكربى
املضمرة لتطابقها ومنطق اللغات الطبيع ّية،
هّ
تفضل أن يستنبطها السامع
ألنا ّ
بدعوى إدراك املستمع هلا ،وتسكت عن النتيجة هّ
بنفسه مثلام يالحظ يف االستعامل التايل( :هي األفضل) مشفوعة بصورة مك ّيفات أو
س ّيارات .ويكون تأويل املقدّ متني عىل النحو التايل:
املقدّ مة الكربى :ال يشرتي اإلنسان إالّ األفضل.
الصغرى :س ّيارة كذا  /مك ّيف كذا هو األفضل.
املقدّ مة ّ
اخلامتة :إذن اشرت س ّيارة كذا أو مك ّيف كذا…
ّ
ولعل احلكمة يف االقتصار عىل املقدّ مة
قد ختتفي املقدّ مة الصغرى والنتيجة.
الكربى جعل السامع يستنبط بطريقة غري مبارشة وموحية النتيجة قولنا :احلياة
قصرية ،فام بالك ال تنعم هبا وتقضيها يف كآبة .ويشفع هذا القول بصورة بحر أو
سفينة .وينبني القياس عىل النحو التايل:
املقدّ مة الكربى :احلياة قصرية.
املقدّ مة الصغرى :تركب سفينة أو تنعم بالبحر .وبذلك ال تكون احلياة كئيبة.
النتيجة :إذن اشرت سفينة أو انعم بالبحر.
املنطقي بني املقدّ مة الكربى والصغرى عىل االستنتاج أو عالقة
وينبني الرابط
ّ
السبب بالنتيجة أو التفسري سواء بالرشح املبارش أو بالتضا ّد .وتنبثق االستدالالت
من إقامة عالقات بني عمل ّيتي الربط والتفكيك وذلك بجعل قدرة الفرد تتولىّ تبليغ
اجتامعي ،وإدراك معانيها من متل ّقني آخرين.
رسالة ما يف وسط
ّ
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

التداولية
 4- 5القدرة
ّ

تتع ّلق القدرة التداول ّية باألنشطة الكالم ّية .وهي تتح ّقق بتحديد اهلدف من التواصل
وضبط اسرتاتيج ّيات التل ّفظ التي تسعى إىل إحداث تأثري يف املتل ّقي .وختضع طبق هذا
التواصيل وبنينته وبنائه .وينبني اخلطاب أو احلدث
املنظور إىل نوع من تنظيم النشاط
ّ
التواصيل عىل شكل من االتّساق واالنسجام.
ّ

وتشري الوثيقة املرجع ّية للمجلس األوروبيّ  ،مثال ،إىل األنشطة الكالم ّية التي
مكونات القدرة التواصل ّية ،ويتح ّقق ذلك بالتق ّبل واإلنتاج والتفاعل
حت ّقق اكتساب ّ
يب،
يب أو
والوساطة .وتف ّعل هذه األعامل التواصل ّية
الشفوي والكتا ّ
ّ
الشفوي أو الكتا ّ
ّ
وحتل األعامل التواصل ّية ّ
ّ
حمل مهارات القراءة
وهي مت ّثل هدف التعليم-التع ّلم.
والكتابة والسامع والكالم .ومتكّن األنشطة الكالم ّية ّ
اجتامعي من توظيف
كل فاعل
ّ
اسرتاتيج ّياته املكتسبة وقدراته العا ّمة الفرد ّية لتحقيق القدرة عىل التواصل وفهم
رسالة منطوقة أو مكتوبة وإنتاجها سواء منطوقة أو مكتوبة .وحتدّ د الوثيقة املرجع ّية
للمجلس األوروبيّ أربعة أنشطة كالم ّية واسرتاتيج ّية هي:
األول من السامع
 – 1التق ّبل
يب ) :حيمل وجهني .ينجم الوجه ّ
(الشفوي أو الكتا ّ
ّ
الشفوي .ويصبح مستعمل اللغة شأنه شأن املتع ّلم مستمعا ويتل ّقى رسالة
أو الفهم
ّ
منطوقة ويعاجلها وينجزها متك ّلم أو متك ّلمون كثريون .وقد ترد الرسائل املنطوقة يف
اإلذاعة أو التلفاز أو التسجيل أو السينام .وأ ّما الوجه الثاين للتق ّبل فيتع ّلق بالقراءة أو
العادي نصوصا مكتوبة أو ينتجها بنفسه.
فهم املكتوب ،ويتل ّقى املتع ّلم أو املستعمل
ّ
وقد ينتجها منتج أو منتجون عديدون.
نص أو خطاب أو ملفوظ
 – 2اإلنتاج
يب) :يتم ّثل يف إنتاج ّ
(الشفوي أو الكتا ّ
ّ
شفوي وقد تل ّقاه وعاجله مستمع واحد أو مستمعون عديدون ويتجلىّ ذلك يف
ّ
يب فتتم ّثل يف األصل
العرض أو املحارضة أو اخلطبة الدين ّية .وأ ّما سمة اإلنتاج الكتا ّ
نصا مكتوبا يتل ّقاه ويعاجله قارئ أو عدّ ة ّقراء.
يف كاتب ينتج ّ
الطبيعي للغة ما بدور املتك ّلم السامع رفقة متحدّ ث
 – 3التفاعل :ينهض املستعمل
ّ
أو عدد من املتحدّ ثني ،وجتري بينهم حمادثة مبن ّية بناء حمكام ،وينجز هؤالء أدوارا
كالم ّية .وتتّسم املحادثة بالتعاون بني أصحاب األدوار ،وجتيء يف شكل حوارات
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يب
أو مناقشات طبيع ّية أو تفاوض يف الفصل عن معنى من املعاين .وأ ّما التفاعل الكتا ّ
فيغ ّطي أنشطة من مثل املراسلة وتبادل الرسائل االلكرتون ّية واملشاركة يف املؤمترات.
العادي عن آرائه ،ويقترص دوره عىل
 – 4الوساطة :ال يعبرّ املستعمل أو املتك ّلم
ّ
وتتم الرتمجة يف احلياة املدرس ّية يف مستويات
الرتمجة ملتك ّلمني ال يتفامهون فيام بينهمّ .
وتتم الوساطة يف التعليق أو التالخيص .ويمكّن جتنيد جمموع
متقدّ مة من حذق اللغةّ .
مرجعي
تواصيل عن موضوع
اجتامعي معينّ ويف موقف
هذه اإلجراءات يف سياق
ّ
ّ
ّ
شفوي وهو بنية
يب أو
ّ
معينّ من حتقيق عمل ّية تواصل ّية .وينتج عن ذلك إنتاج كتا ّ
مسارات اإلنتاج أو الفهم أو التأويل أو ختزين جمموعة من ّظمة ملالفيظ شفو ّية وكتاب ّية.
واحلاصل ّ
تتضمن قدرات خطاب ّية ووظيف ّية وتفاعل ّية .وهي
أن القدرة التداول ّية
ّ
مكون من مالفيظ قصرية متعاقبة .وتتجلىّ يف نامذج
نص مكتوب ّ
تتم ّثل يف انسجام ّ
اللغوي البسيط وكذلك يف معرفة املستعمل/املتع ّلم القواعد التي تنبني عليها
التبادل
ّ
التنظيم 

نات 
والبنينة والتكيف .وبذلك نستجيل مكو 
القدرة التواصل ّية
الرسالة وهي
ّ
ّ
ونعرضهايف هذه اخلطاطات.









جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م



208



 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:22:30







.indd 208ﺓّﻱﻝﺹﺍﻭﺕﻝﺍ ﺓﺭﺩﻕﻝﺍ ﺕﺍّﻱﻝﺍﻙﺵﺇ ﻥﻡ

العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

التواصلية
تطور مفهوم القدرة
-6
ّ
ّ

عقب إخفاق الطرق السمع ّية-الشفو ّية ،نشأت الطريقة السمع ّية-املرئ ّية التي
رواد هذه الطريقة عىل تيسري اإلدراك
ربطت بني الصوت والصورة .وحرص ّ
الشفوي يف وقت قصري .وتو ّلد
والفهم واالهتامم بمواقف التل ّفظ إلكساب التواصل
ّ
عن االهتامم بسياقات التل ّفظ استحداث «هايمز» مفهوم القدرة التواصل ّية متجاوزا
يف ذلك القدرة اللغو ّية التي تنسب لـ«تشومسكي».
وينبني اكتساب املعرفة اللغو ّية واملعرفة اللغو ّية-االجتامع ّية عىل إدراك أشكال
جمرد إكساب
االستعامل وسياقات التل ّفظ املناسبة هلا .وال يكون تعليم اللغات ّ
املعارف النحو ّية فحسب وإنّام يتم ّثل يف اكتساب قواعد االستعامل للغة من اللغات
مكونات
طبق مواقف التواصل .وأصبحت مباحث التعليم ّية بذلك تسعى إىل حتديد ّ
تواصيل يف تعليم اللغات .وشهد
توجه
القدرة التواصل ّية وضبط ما يسهم يف بناء ّ
ّ
ّ
وتتلخص يف أربع مراحل هي:
تطورات عدّ ة
مفهوم القدرة التواصل ّية ّ
ثنائية تشومسكي:
1-6
ّ

مت ّثل ثنائ ّية تشومسكي القدرة الكامنة واإلنجاز املرحلة األوىل هلذا املفهوم.
تواصلية هايمز:
2-6
ّ

أ ّما املرحلة الثان ّية فتعود إىل «هايمز» بتنزيله القدرة اللسان ّية يف السياقات االجتامع ّية
وحتولت القدرة اللسان ّية إىل القدرة التواصل ّية .وتبنّت التعليم ّية
لعمل ّية التواصلّ .
مكوناهتا لتو ّظفها يف تعليم اللغات .وتضاربت
هذه املقاربة ،إالّ هّأنا سعت إىل حتديد ّ
مكونات القدرة التواصل ّية وعددها.
آراء اللسانيني
واملختصني يف التعليم ّية يف طبيعة ّ
ّ
األوروبي [:]20
مرجعية اللغات للمجلس
3-6
ّ
ّ

هّإنا مت ّثل املرحلة الثالثة ،ويف عام  ،2005عرفت القدرة التواصل ّية منعرجا
جديدا تو ّلد عن وثيقة املجلس األورويب ملرجع ّية اللغات :التع ّلم ،التعليم ،التقويم.
تصور الواقع ليتمكّن املتع ّلم من التفاعل فيه .وهي تتّسم
وتنطلق هذه الوثيقة من ّ
بخصوصيتني أساسيتني ،أوالمها هّأنا إجرائ ّية ،وثانيتهام هّأنا تستقري األبعاد التعليم ّية
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تصور خمتلف املواقف التعليم ّية .واستحدث مؤ ّلفو الوثيقة املرجع ّية
التي متكّن من ّ
األصيل.
للمجلس األوروبيّ صنفني من القدرات التواصل ّية انطالقا من مفهومها
ّ
ومها :
العامة الفرد ّية.
أ  -القدرات ّ
ب  -قدرات األنشطة الكالم ّية.
أ  -القدرات العا ّمة الفرد ّية :تعني جمموع املعارف وقدرات حتويلها إىل فعل
تتنزل يف سياق عرفاين .وتُكتسب ّ
كل هذه القدرات
وقدرات
التصور والتم ّثل التي ّ
ّ
يف املدرسة بصورة طبيع ّية كام تكتسب من التم ّثالت الفرد ّية واجلامع ّية .وتكون بذلك
ألنا ّ
فبمجرد
تصور الوظائف التواصل ّية.
تتدخل بشكل حاسم يف ّ
ّ
ّ
متنوعة وأساس ّية هّ
أن ّ
التواصيل عمال لغو ّيا.
ينشط الشخص هذه العمل ّيات الذهن ّية ُيو ّلد املوقف
ّ
نالحظ إذن ّ
تتضمن القدرات
أن املتك ّلم يكتسب القدرات الكالم ّية التي
ّ
مكونات القدرات العا ّمة
االجتامع ّية -اللغو ّية واللغو ّية والتداول ّية .وتتعاضد
ّ
مكونات القدرات الكالم ّية لتنتج بذلك أنشطة التواصل الكالمي.
الفرد ّية مع ّ
األول يف ّ
أن
حتوالت إىل أمرين .يتم ّثل ّ
نخلص ممّا شهدته القدرة التواصل ّية من ّ
البنيوي استبدلت به القدرات العا ّمة الفرد ّية .فبدل النظر يف
التقابيل لالتجّ اه
التحليل
ّ
ّ
حتول النظر إىل انصهار القدرات العا ّمة
التداخل بني أنظمة اللغتني األ ّم واهلدفّ ،
التحول من
الفرد ّية املكتسبة بالقدرات الكالم ّية .وأ ّما األمر الثاين ،فيكمن يف
ّ
األلفاظ واجلمل إىل اخلطاب واملواقف التواصل ّية .فقد نزعت األبحاث اللسان ّية
البرشي.
التعليم ّية إىل النظر يف خصوص ّيات اخلطاب والعالقات بني أفراد املجتمع
ّ
وتو ّلدت عن ّ
الفعيل وأنواع التواصل
كل ذلك أبحاث تُعنى بأشكال االستعامل
ّ
املنطوقة واملكتوبة.
ونتجت عن هذه األبحاث أنشطة تواصل ّية تنبني عىل التق ّبل وأشكال اإلنتاج
يب وأدوار املتحدّ ثني املتك ّلمني واملستمعني وأدوار الوساطة يف نقل
الشفوي والكتا ّ
ّ
مواقف اآلخرين .وتو ّلدت عن هذه األنشطة مباحث تنظر يف مسارات الفهم
واإلنتاج والتأويل والتفاوض وختزين األنظمة العرفان ّية يف الذاكرة ،كام تنظر يف
مرجع ّيات األنشطة العا ّمة الفرد ّية واألنشطة الكالم ّية .وبعد أن انبنت القدرة مع
تشومسكي عىل ثنائ ّية القدرة الكامنة واإلنجاز ،صارت تنبني يف األبحاث التواصل ّية
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

عىل ثنائ ّية القدرات العا ّمة الفرد ّية والقدرات الكالم ّية .وهي مل خترج عن املكتسبات
الكالمي ،ولع ّلها ختالف تشومسكي يف
العرفان ّية الذهن ّية ومكتسبات التواصل
ّ
توسع
االقتصار عىل القدرة اللغو ّية أساسا .وهي تساير منحى«دال هايمز» غري هّأنا ّ
املنظور
اإلثنوغرايف ليكون مذهبا تواصل ّيا مبن ّيا عىل األعامل الكالم ّية [.]21
ّ














ب  -قدرات األنشطة الكالم ّية.
تتعاضد القدرات الكالم ّية مع القدرات العا ّمة الفرد ّية لتحقيق النوايا التواصل ّية،
وتشمل بذلك القدرات االجتامع ّية–اللغو ّية واللغو ّية والتداول ّية.


 4-6تنميط النصوص [:]22

لتحوالت القدرة التواصل ّية .وتتم ّثل يف الرتكيز عىل
نسترشف مرحلة رابعة
ّ
الشفوي من
القدرة اخلطاب ّية .وال يعود النظر يف ما ينبني عليه اخلطاب املنطوق أو
ّ
واملؤشات اللغو ّية ّ
لكل نمط
هيتم بتنميط النصوص
رّ
متاسك واتّساق فحسب ،وإنّام ّ
يتضمنه اخلطاب من سامت التأثري عىل اآلخرين .ويتح ّقق تنميط النصوص من
وما
ّ

تركيز العمل ّية التواصل ّية عىل طرف من أطراف التواصل .وحيدث مثل هذا الرتكيز
عىل وظيفة لغو ّية ،فيؤ ّدي الرتكيز عىل الرسالة إىل توليد وظيفة إخبار ّية ،وعىل املرسل
إىل إحداث وظيفة تعبري ّية ،وعىل املتل ّقي إىل إفراز وظيفة تأثري ّية أو تغيري ّية .ويقصد
واإلخباري من البعد
التعبريي
منها تغيري حركة املخا َطب و أفعاله .وال خيلو البعدان
ّ
ّ
التغيريي ولكن بدرجة ّ
الوظائف التواصل ّية أنامطا من النصوص
أقل .وتفرز هذه

هي النمط احلجاجي ،وهو يف مقصده العا ّم يسعى إىل حتريك املتل ّقي وإقناعه .وأ ّما
يت الذي يسعى إىل اإلخبار ونقل املعلومات وينتج بذلك
النمط الثاين فهو التعليام ّ
القانوين .وإذا
النص
النمط
اإلرشادي .أ ّما إذا جاءت التعليامت ملزمة فإنّه ينتج ّ
ّ
ّ
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ركّزنا عىل الرسالة بمفردها ،فيكون نمط العرض الذي يتّسم باحلياد .وهو ما نلحظه
البرشي.
يف التعريف باملفاهيم العا ّمة مثل الرسطان أو البرتول أو العمران
ّ
بمؤشات لغو ّية من مثل وضوح اإلحاالت أو غموضها
وختتص هذه األنامط
رّ
ّ
وإسناد الضامئر إىل املتك ّلم أو تعتيمها وذلك بإسنادها إىل ضمري الغائب .وتتم ّثل
املؤشات اللغو ّية يف ا ّطراد أدوات التوكيد والنفي أو ندرهتا ،ويف طول اجلمل
رّ
املتخصصة وق ّلتهاّ .
ولعل أبحاث اللسان ّيات التعليم ّية
وقرصها ،ويف تواتر املفردات
ّ
ستُعنى يف العقود القادمة بأنامط النصوص وما يتّسم به ّ
مؤشات
كل نمط من رّ
لغو ّية .وتكسب مثل هذه اخلصوص ّيات متع ّلم اللغة آليات إنتاج أنامط النصوص
وحتليلها .وب ّينت مباحث الذكاء االصطناعي ّ
أن تنميط النصوص يسهم يف تقوية
ختزين املعلومات واستحضارها.
التواصلية
 -7تطبيقات القدرة
ّ

ّ
لعل اإلشكال يكمن يف ّ
أن بعض الكتب املدرس ّية تغ ّلب مقدرة عىل أخرى ،أو
تركّز عىل مقدرة دون بق ّية املقدرات ،مثلام نالحظه يف كتب اللغة التي تبالغ يف تكليف
لغوي يف جمموعة من اجلمل أو يف فقرة.
التالميذ بتعيني عنرص
ّ
ونالحظ ّ
أن طرق التحويل املعتمدة يف الكتب املدرس ّية ال حتمل عىل توليد اللغة.
وتسعى بعض كتب اللغة إىل تنمية القدرة اإلنجاز ّية ،إال هّأنا تنزع إىل إكساب النظام
تنزله يف سياقات املقام ودون أن توازن بني تدريبات تعينّ العنارص
اللغوي دون أن ّ
ّ
يب .وتقتيض العمل ّية
اللغو ّية وتدريبات تو ّظف هذه العنارص بعد مت ّلكها يف إنتاج كتا ّ
الرتبو ّية توظيف خمتلف املقدرات واجلمع بينها يف نشاط ما مثل عمل ّية الكتابة.
ّ
ونستدل عىل فهمنا بنتائج اإلحصاء لتدريبات كتب اللغة يف املرحلة الثانية من
األسايس [ .]23ونركّز عىل املرحلة الثانية ّ
التعليم
ألن التالميذ قد نضجوا ودرسوا
ّ
األسايس وبصورة
القواعد النحو ّية بصورة ضمن ّية يف املرحلة األوىل من التعليم
ّ
واعية يف املرحلة الثانية ،وما عىل الكتب املدرس ّية إلاّ أن توازن يف تدريباهتا بني
اكتساب نظام اللغة وبني جتاوزه لتوظيفه يف الكتابة .ونورد نتائج إحصاء تدريبات
النص واستخراج العنارص اللغو ّية أو
كتب النحو يف جدول لنربز الرتكيز عىل شكل ّ
تعيينها أو تسطريها لتسهل املقارنة بني كتب السابعة والثامنة والتاسعة من املرحلة
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

وتتوزع تدريبات النحو يف كتب املرحلة الثانية من التعليم األسايس عىل
اإلعداد ّية.
ّ
النحو التايل:
املستوى
نوع التدريب
اإلنتاج التا ّم
اإلنتاج

السنة الثامنة

السنة السابعة

السنة التاسعة

عدد
عدد
عدد
النسبة املائوية
النسبة املائوية
التدريبات
التدريبات
التدريبات
16

%7,4
%14,35

31

شكل النص

25

%11,57

10

%3,24

حلل اجلمل (يف
شكل صناديق)

11

%9,05

8

%2,59

3

حول
ّ
عوض
ّ

18
5

%8,33
%2,31

9
17

%2,92
%5,5

3
2

%1,98
%1,32

استخرج
عني
حدد التعريف
اذكر
م ّيز

42
13
9
46
6

%19,44
%6,01
%4,16
%21,29
%2,77

101
55
8
29
34

%32,79
%17,85
%2,59
%9,41
%11,03

23
28
14
14
10

%15,23
%18,54
%9,27
%9,27
%0,62

العدد اجلميل

216

308

اجلزئي

31

6

النسبة
املائوية

14

%9,27
%19,20

%1,94
%10,06

29
11

%7,28
%1,98

151

نتبينّ ّ
أن تدريبات كتب النحو للسنوات السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم
النص وحتليل اجلمل عىل شكل الصناديق واستخراج
األسايس تنزع إىل شكل
ّ
ّ
العنارص اللغو ّية وتعيينها وحتديدها وتسطريها والتعريف هبا ومقارنتها بعنارص
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أخرى ،وقد بلغت نسبتها املئوية  %78,25يف السنة السابعة و%87,99يف السنة
الثامنة و %71,53يف السنة التاسعة.
ونقر كذلك ّ
اللغوي للقدرة التواصل ّية جزئ ّيا
املكون
بأن كتب النحو تط ّبق
ّ
ّ
ّ
وإن تبنّتها نظر ّيا يف مقدّ مة الكتب .ونتبينّ ّ
أن جتاوز القواعد النحو ّية وتوظيفها يف
يب
جزئي أو كليّ بلغ نسبة  %21,75يف السنة السابعة ونسبة  %12,01يف
إنتاج كتا ّ
ّ
السنة الثامنة ونسبة  %28,47يف السنة التاسعة .ومت ّثل هذه النسبة معدّ ل %20,74
ألنا
من املجموع اإلمجا ّيل لتدريبات الكتب الثالثة .ونؤكّد عىل تدريبات اإلنتاج هّ
وألنا متكّن من تنميتها .أ ّما التامرين األخرى
تعكس اكتساب القدرة التواصل ّية
هّ
ّ
يب .وتقيض هذه احلقيقة بأن نصوغ
فتظل جدواها حمدودة إن مل تو ّظف يف إنتاج كتا ّ
تصورا لتعليم ّية النحو من منظور القدرة التواصل ّية .و ّملا كان تعليم اللغات هيدف
ّ
إىل التواصل ّ
االجتامعي.
فإن االهتامم يرتكّز عىل قواعد االستعامل وقواعد العرف
ّ
ومل يعد األمر متع ّلقا بفهم الكالم أو إنتاجه لذاته بل صار تعليم اللغات حيرص عىل
خمتلف الوظائف التواصل ّية طبق نوايا املخاطبني.
ونظرنا يف تدريبات النحو يف كتاب القواعد العرب ّية امليسرّ ة لغريالعرب [ ]24فإذا
هبا نزعت إىل حتديد العنرص اللغوي يف  82تدريبا وبنسبة  36,93ويف حتويله جزئ ّيا
اجلزئي فجاء
من حالة إىل حالة يف  82تدريبا أيضا وبنفس النسبة السابقة ،أ ّما اإلنتاج
ّ
يف  58تدريبا وذلك بنسبة  % 21,06من جممل التدريبات.
وأحصينا تدريبات النحو يف الكتاب الثالث من سلسلة العرب ّية للعامل [ ،]25وجاء
اهتمت بتعيني العنرص اللغوي يف  16تدريبا وبنسبة
جمموعها  34تدريبا .وقد ّ
 47,05ويف حتويله من عنرص إىل آخر يف  3تدريبات بنسبة  ،08.64ويف إنتاجه
إنتاجا جزئ ّيا يف  15تدريبا وبنسبة  .44,11ومل ُيك ّلف املتع ّلم يف الكتاب الثالث من
يب يو ّظف فيه ما تع ّلم من ظواهر لغو ّية.
سلسلة العرب ّية للعامل بإنتاج كتا ّ
نتبينّ من نتائج إحصاء التدريبات اللغو ّية يف الكتب الثالثة السابقة هّأنا أعدّ ت
التدريبات بالنظر يف جوهر اللغة دون الرتكيز عىل الدارس ورغباته ومقاصده
ونواياه ،ودون الرتكيز عىل قواعد استعامل اللغة.
وإن تبينّا بعض التع ّثر يف توظيف القدرة التواصل ّية يف كتب اللغة ّ
فإن ذلك ينجم
عن إشكال ّيات النحو التحوييل بدليل ّ
أن الكوف  ]26[ Lakoffيرى ّ
أن الكتّاب فشلوا
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

ألنم مل ينفذوا إىل عمق الفكرة التحويل ّية واكتفوا منها
يف إعداد مناهج حتويل ّية هّ
بأطراف هامش ّية يسرية ،وقد نتج عن ذلك هّأنم مل يسعوا إىل متكني الدارسني من
استعامل طاقاهتم العقل ّية واإلبداع ّية يف اللغة ،بل محلوهم عىل تع ّلم معادالت أخرى
ألنا تنزع إىل التجريد حيث
جديدة .وقد تكون الفكرة التحويل ّية أكثر صعوبة هّ
أرادت أن تستبدل بتدريس األنامط السطح ّية تدريس األنامط العميقة.
التحوييل بأمجعها وإنّام
وال نستعرض املجاالت التي تع ّثرت فيها تطبيقات النحو
ّ
نتت ّبع ما يتّصل بام سبق حتليله يف هذا البحث .فقد أثبتنا ّ
أن اإلنسان يملك استعدادات
فطر ّية تكسبه اللغة الطبيع ّية التي نشأ فيها .ودفعت هذه الظاهرة الباحثني إىل استجالء
االسرتاتيج ّيات التي يستخدمها اإلنسان يف اكتساب اللغة .وقد أكّد تشومسكي
أمهية دراسة لغة الناطق باللغة يف أ ّية مرحلة من مراحلها سواء يف مراجعته لكتاب
سكنّر Skinnerأو يف إشارات الحقة لذلك .ونحاول أن نستقرئ كيف يعالج
ثم ما هي اسرتاتيج ّيات التع ّلم
املتك ّلم ما يعرض عليه من معلومات لغو ّية ومن ّ
وطرق اكتساب اللغة؟
للتعرف عىل مراحل
نظر «كوردر»  ]27[Corderيف أداء دارس اللغة الراشد
ّ
تع ّلمه ،واعتمد أساسا عىل ما يرتكبه الدارس من أخطاء .وقابل «كوردر» بني لغة
الطفل ولغة الدارس الذي يتع ّلم لغة ثانية ،وافرتض ّ
أن االسرتاتيج ّيات املتّبعة متامثلة.
اهتم بعض اللسانيني بدراسة أخطاء املتع ّلمني من أمثال «جاك ريشاردز»
و لذلك ّ
 Richardsو«الري سلنكر»  Selinkerو «وليام نمرس»  .Nemserوأفرزت نتائج
البحث يف أخطاء الدارسني االهتامم بام يصطلح عليه باللغة البين ّيةInterlanguage
التطور يف عمل ّية تع ّلم اللغات و ذلك بمرور الدارسني بمراحل
[ .]28وأبانت سمة
ّ
طبيعي) خالفا ملا تذهب إليه فرض ّيات نقل اخلربة يف
اكتساب ّية منتظمة (مراحل تتابع
ّ
املناهج السلوك ّية .ومل تؤ ّثر هذه النتائج تأثريا كبريا يف تع ّلم اللغة األجنب ّية سواء يف
إعداد املوا ّد التعليم ّية أو يف طرق التدريس .ورغم ذلك ،أثبت اللسانيون التحويليون
التشابه الكبري بني اسرتاتيج ّيات االكتساب أو التع ّلم وبني انتظام ّية مراحله يف
اكتساب اللغة األوىل .وتتالت دراسات اكتساب اللغة األوىل ،وشملت لغات أرو ّبية
وآسيو ّية ،وخلصت إىل انتظام ّية اكتساب اللغة عند األطفال الناطقني هبا من واقع
متوالية  Sequenceاكتساب الوحدة الرصف ّية .وخلص«براون»  Brownو «دي
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فلريز»  ]29[De Villiersمن جتارهبام عىل عدد من األطفال إىل نتيجتني ،أوالمها ّ
أن
املورفيامت التي تكتسب باكرا ليست هي بالرضورة األكثر دورانا يف حميط الطفل،
السلوكي .والنتيجة الثانية هي ّ
أن
وختالف هذه النتيجة عمل ّيات التعزيز يف املفهوم
ّ
اإلنسان مه ّيأ بطبعه (أو مربمج  )Programmedعىل نحو ما ،ممّا يعني ّ
أن اكتساب
عنارص اللغة يتح ّقق برتتيب معينّ  ،وضمن فرتات حمدّ دة تته ّيأ فيها وسائل االكتساب
لتم ّثل املا ّدة اللغو ّية .وو ّلدت هاتان النتيجتان سؤاال حول ما إذا كان هناك ترتيب
معينّ الكتساب اللغة الثان ّية ،و هل يطابق ترتيب اكتساب اللغة األوىل أم خيتلف
عنه؟ ونظرت «دويل و بريت»  ]30[ Dulay and Burtيف اكتساب ثامنية مورفيامت
انجليز ّية من أطفال ينتمون إىل ثالث جمموعات خمتلفة املنشإ ناطقة باللغة اإلسبان ّية
وست سنوات .وأثبتت نتائج هذه التجربة ّ
أن اكتساب
وترتاوح أعامرهم بني ثالث
ّ
تم بالرتتيب نفسه عند أطفال
املورفيامت الثامنية املعروفة عند هؤالء األطفال قد ّ
املجموعات الثالث ،وأوحت نتائج هذه الدراسات باحتامل وجود نظام ترتيب
طبيعي الكتساب اللغة األوىل أو الثانية .وتنطبق هذه النتائج عىل اإلنسان أساسا.
ّ
مرة أخرى عىل أطفال صينيني وإسبان
وأجرت «دويل و بريت» هذه التجربة ّ
فأفضت إىل النتائج نفسها [ .]31وأفرزت هذه التجارب النظر ّية منحى تطبيق ّيا مت ّثل
يف عدم تدريس األطفال النحو ،ذلك ّ
أن تدريس اللغة ال ينحرص يف اكساب الصيغ
النحو ّية و أنظمة اللغة وإنّام يف الرتكيز عىل حمتوى اللغة ،ويتولىّ الدارس اكتساب
تؤهله الكتساب
النحو بنفسه وبصورة طبيع ّية .فالطفل يملك استعدادات فطر ّية ّ
التوليدي ،ومثلام أشار إىل ذلك
ك ّليات اللغة ،مثلام أشارت إىل ذلك دراسات النحو
ّ
ابن خلدون يف املقدّ مة عندما أبان ّ
أن املتك ّلم يستقرئ منواال لغو ّيا من جريان كالم
العرب [.]32
[]33
وط ّبق «ستيفن كراشن»  Krashenو «بييل»  Baileyو «مادن» Madden
إجراءات بحث «دويل و بريت» عىل اكتساب الراشدين اللغة الثانية .وكانت خلف ّيات
الراشدين اللغو ّية خمتلفة ،فقد شملت عرشين لغة .وتبينّ «كراشن» و زمالؤه انتظام ّية
االكتساب عند داريس اللغة الثانية .وثبت بذلك التشابه الكبري يف ترتيب اكتساب
اللغة األ ّم و اللغة الثان ّية [ .]34ونستجيل من التجارب السابقة حقيقتني ،أوالمها ّ
أن
اإلنسان معدّ بطبعه إىل اكتساب اللغة؛ وأ ّما احلقيقة الثانية فهي ّ
أن هذا االكتساب
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

يتح ّقق وفق ترتيب ونظام ثابتني ال فرق يف ذلك بني حال الطفل الناطق باللغة وحال
غري الناطق هبا ،طفال كان أم راشدا .ويتو ّلد عن النتيجتني السابقتني سؤال عن الفرق
األجنبي اللغة اهلدف.
بني اكتساب الطفل أو الراشد اللغة األ ّم واكتساب الدارس
ّ
أن اكتساب اللغة األ ّم يتح ّقق بصورة طبيع ّية يف حني ّ
وينجم الفرق من ّ
أن اللغة اهلدف
تعرض ابن اللغة
تُع ّلم .وفرق بني االكتساب
الطبيعي والتع ّلم .وقد يكمن الفرق يف ّ
ّ
ملضامني اللغة يف حني يرتكّز التع ّلم عىل قواعد اللغة وأشكاهلا .
واحلاصل ّ
أن إكساب املتع ّلم القدرة التواصل ّية يقتيض أن نُسمع املتع ّلم اللغة يف
املرحلة األوىل للتع ّلم؛ ونصطلح عىل هذه الفرتة بفرتة الصمت التي هت ّيئ املتع ّلم
يمر به الطفل يف سنتيه األوىل والثانية ،ونخالف بذلك الطريقة
للكالم ،ويشبه ذلك ما ّ
السمع ّية الشفو ّية التي تسعى إىل إنطاق الدارس من الوهلة األوىل .وال يقتيض إكساب
املتع ّلم القدرة التواصل ّية ترتيب املوا ّد التعليم ّية واحلرص فيها عىل املتواتر من األلفاظ
ننزل املتع ّلم يف بيئة لغو ّية تواصل ّية .ونعرض عليه موا ّد تعليم ّية شبيهة
والرتاكيب ،وإنّام ّ
الطبيعي .وبذلك قد نمكّن الدارس من توليد اللغة واستقراء
بام حيدث يف االكتساب
ّ
منواهلا ممّا يعرض عليه من أنامط اخلطابات ومن جريان الكالم عىل ألسنة أصحابه،
وفقا ملا تن ّبه إليه ابن خلدون [ ]35وح ّلله تشومسكي والتوليديون من بعده.
 – 8نتائج البحث

نستنتج مما سبق ّ
أن التعاريف اللسان ّية للقدرة التواصل ّية ال تكشف عن
مكوناهتا .ويقترص دورها يف التعريف العا ّم .وقد يع ّلل
خصوصياهتا وال تركّز عىل ّ
التعميم يف تعريف القدرة التواصل ّية بالبدء يف توظيف املفهوم ،وبكون القواميس
واملوسوعات قد تقترص عىل تقريب املصطلح من األذهان فحسبّ .
ولعل التطبيق
املكونات،
الفعيل للقدرة التواصل ّية يف تعليم اللغة يطرح اإلشكال ّيات ،ويكشف عن ّ
ّ
ممّا حدا ببحثنا إىل أن ينزع نزعة تطبيق ّية ،بعد أن استقرأ تعريفات القدرة التواصل ّية،
مكوناهتا.
وحدّ د ّ
ونذهب أيضا إىل ّ
أن اقرتان القدرة التواصل ّية بحقول معرف ّية عديدة مثل الرتبية
وتعليم ّية اللغة والفلسفة وعلمي االجتامع والنّفس ع ّقد دراستها نتيجة اختالف
الدارسني يف حتليل هذه املسألة ،إ ّما بالنظر إليها نظرة جزئ ّية ترتبط بمقاصدهم،
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وإ ّما بتعميمها لتش ّعب مسالكها .وقد تعدّ دت مسالك ما أنجز من دراسات،
إذ تراوحت بني التضييق إىل حدّ قتل املفهوم ،مثلام هي احلال عند التوليديني ،أو
التفرد والطرافة ،مثلام هي احلال عند التواصليني.
التوسيع إىل درجة التعميم وافتقاد ّ
وقد حرصت التوليد ّية مفهوم القدرة يف النحو وأبعدت املقام والداللة أو حدّ ت
من أثرمها .أ ّما النزعة التواصل ّية بأبعادها اإلثنوغراف ّية واالجتامع ّية فاعتربت النحو
مهشته نسب ّيا بعد أن
ّ
مكونا ينصهر يف سياق الظواهر االجتامع ّية والنفس ّية .وبذلك ّ
العلمي الوحيد.
كان املرجع
ّ
وخلق التباين يف مقاصد اللسان ّيني من القدرة التواصل ّية إشكال ّيات ،إالّ أنّه
ّ
ولعل الرتكيز عىل تطبيق هذه املقاربة يثري اإلشكال ،وقد
أغنى املبحث اللساين.
يفيض إىل التفكري يف تعديل التنظري أو عىل ّ
األقل التساؤل عن العالقات بني القدرة
الكامنة واإلنجاز .فهل يعكس اإلنجاز ّ
كل خصوص ّيات القدرة الكامنة؟ وهل
تتحكّم القدرة الكامنة يف ما ينتج اإلنسان من أداء؟ وإذا و ّظفنا القدرة التواصل ّية
ينمي القدرة التّواصل ّية؟
يف تعليم ّية اللغة فام العالقة بينهام؟ وكيف لتعليم ال ّلغة أن ّ
وإذا س ّلمنا هبذه التنمية ،فهل تتع ّلق بملكتي الفهم أم اإلنتاج أم بامللكتني عىل حدّ
سواء؟ ونتساءل عن تنمية القدرة التواصل ّية باالعتامد عىل الكتب املدرس ّية .فهل
متعلم اللغة أم ّ
ّ
إن عرضنا للنصوص
يتلخص دور املؤ ّلفني يف عرض اللغة عىل
ّ
اللغوي وتكسب قدرات عىل توليد اجلمل
ينبني عىل روابط لسان ّية تغني الرصيد
ّ
واألقوال وتنزيلها يف سياقات االستعامل؟ وهل نعمد يف تأليف الكتب املدرس ّية إىل
جمردة ،سواء ما يتع ّلق بنظم اجلمل أو بالربط
التنويع يف ما
يتضمنه اإلنجاز من صور ّ
ّ
بينها أو بالتأليف بينها إلنشاء نصوص تساير أعراف التنميط وتعبرّ عن أعامل لغو ّية
مبارشة أو ضمن ّية .فتنمية القدرة التواصل ّية الناجعة ال تتح ّقق إالّ إذا بنينت املعرفة
واتّسمت بالشمول .أال ّ
تظل قدرة املتع ّلم عىل االحتجاج منقوصة إن اقترصت
الكتب املدرس ّية عىل بعض أساليب احلجاج ،وإن عدلت النصوص عن البنينة التي
قد تسهم يف إدراك طرق التفكري ويف ترسيخها بالذاكرة؟
لساين باألساس .وتب ّينا
لقد سعينا إىل تعريف القـدرة التواصل ّية مـن منظور
ّ
ّ
هيتمون بالقدرة وبالتدقيق بالقدرة اللغو ّية عند
أن التوليديني والتواصليني
ّ
«تشومسكي» ،والتواصل ّية يف اصطالح «هايمز» ،ملدى صلتها بدراسة اللغة؛ لذلك
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

إذا رمنا تعليم ّية مبن ّية عىل أسس علم ّية ،فال مناص من توظيف القدرة التواصل ّية يف
تعليم اللغة.
وسعينا ،لتحقيق هذا املطمح ،اىل استقراء النظر ّيات اللسان ّية ،لنستقي منها
ضوابط القدرة التواصل ّية .ونُعنى بالتطبيق ملا قد يفرزه من إشكال ّيات وإضافات
والرس يف ذلك ّ
أن بعض النظر ّيات اللسان ّية مثل التوليد ّية
اللساين.
يقر هبا التنظري
مل ّ
ّ
ّ
وبأنا شكل كامن للقواعد النحو ّية
درست صلة القدرة اللسان ّية بال ّلغة ،وباكتساهبا ،هّ
هتتم أحيانا بالتطبيق ،وبام يو ّلده من
ترسب بصورة فطر ّية يف ذاكرة اإلنسان .لذا مل ّ
قد ّ
إضافات تغني املفهوم وتبلوره ،ومن هذا املنطلق لن نط ّبق التوليد ّية تطبيقا آل ّيا ،بل
ونوسع جماالهتا بحكم ما حيتّمه التواصل من
نعمق نتائجها ،ونسرب خصوصياهتا،
ّ
ّ
ومتنوعة.
مكونات متعدّ دة
ّ
ّ
حتول الرتكيز من املوا ّد التعليمية إىل املتع ّلم ،بام ّ
أن منطق التكوين ال ينبني
وبذلك ّ
عىل احلقول املعرف ّية ،بل أصبح يرتكز عىل خربة مع ّقدة وقابلة للتوظيف خارج احلقل
املدريس .وأصبح تبنّي القدرة التواصل ّية يركّز عىل املتع ّلم وذلك بتحديد األهداف
ّ
التي ُيراد حتقيقها بصورة إجرائ ّية ،وحسبام ُيالحظ يف املتع ّلم وما يناسب حاجاته.
ويطمح تبنّي القدرة التواصل ّية إىل جتاوز بيداغوجيا األهداف بتقسيامهتا وآليات
ليتنزل يف تطبيق ينبني عىل شمول التكوين وعىل تساؤل عن النجاعة املتنامية
تعليمها ّ
سلوكي إىل نوع
توجه
للمتع ّلم .وتصبح القدرة التواصل ّية بذلك انتقاال بطيئا من ّ
ّ
يتحول إىل فاعل ّ
لكل ما اكتسبه من
من اإلنشائ ّية ال يكون فيها املتع ّلم موضوعا بل
ّ
معارف .وتصبح القدرة التواصل ّية تركّز عىل فعل كامن بدل أن تركّز عىل مكتسبات
التحرك .وبذلك يتع ّلق تقييم القدرات التواصل ّية بالرتكيز عىل ما يقدر املتع ّلم
قليلة
ّ
عىل فعله بدل أن ُيق ّيم بام حذق من معارف .ومن العسري أن تع ّلم العقل كيف يفكّر
يوجه هلدف معينّ  ،ألنّنا ال نفكّر يف فراغ .فالعقل ليس صفحة بيضاء تعدّ ل
دون أن ّ
مبارشة تعديل صنع كأس وملئه .وقد جعل العقل للتفكري يف أشياء ،وبالتفكري
يتكون العقل .ويعني التفكري يف معناه الدقيق ،القيام بأشياء وبمفاهيم .ويعني
ّ
ّ
ليحث عىل التفكري ،وليتع ّلم الدارس كيف
كذلك جعل الذكاء يف مواجهة الواقع
يكون املفاهيم.
خيتار املوقف ،وكيف ّ
ّ
دينامي بني املعارف والقدرات ،وبذلك يمكن
يقر بتفاعل
ّ
لعل مثل هذا الطرح ّ
219
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:22:30

.indd 219ﺓّﻱﻝﺹﺍﻭﺕﻝﺍ ﺓﺭﺩﻕﻝﺍ ﺕﺍّﻱﻝﺍﻙﺵﺇ ﻥﻡ

مهية
أن نتجاوز تقابال عقيام نشأ بني هاتني الظاهرتني ،ونتجاوز كذلك التقليل من أ ّ
مهية املعارف يف إفراز التفكري
ويقر هذا الطرح بأ ّ
ظاهرة عىل حساب ظاهرة أخرىّ .
رشيطة أن تنبني عىل أساس من املعارف الشاملة وا ُمل َبنْ َينَة.
وليكتسب البحث سمة إجرائ ّية ،نظرنا يف طبيعة املعارف يف الكتب املدرس ّية
وإسهامها يف إحداث مقدرات تواصل ّية ملتع ّلم اللغة .وقرأناها باالعتامد عىل ما
استخلصناه من مبادئ القدرة التواصل ّية يف مباحث التوليديني والتواصليني .وتطرح
املخزنة يف
الترصف باملعرفة
دراسة القدرة التواصلية سؤاال رئيس ّيا يبحث يف كيف ّية
ّ
ّ
الدّ ماغ واملكتسبة من الكتب املدرس ّية.
للتعرف عىل كيف ّية ختزين املعارف
االصطناعـي
ونستنري بمباحث الذكاء
ّ
ّ
يف الذاكرة وكيف ّية استحضارها بصور ُمبنينة لنتبينّ ّ
أن الدراسات اللسان ّية متكّننا
يتعمق يف
من
التعرف عىل ّ
مكون القدرة املوسوع ّية ،وما عىل تعليم اللغة إالّ أن ّ
ّ
العرفاين و الذكاء
فهمها ويفكّر يف سبل االستفادة منها ،كأن يستعني بعلم النفس
ّ
االصطناعي.
ّ
وتبينّا يف بحثنا ّ
أن تبنّي القدرة املنطق ّية يطرح يف تأليف الكتب املدرس ّية بعض
املكون ال يثري جداال.
مهية هذا ّ
التساؤالت ،منها ما يتع ّلق بتطبيق التنظري .فاإلقرار بأ ّ
ولكن إكساب املتع ّلم القدرات عىل االستدالل انطالقا من حمتوى النصوص عمل ّية
عسرية ومع ّقدة .فاملتع ّلم ذاته يملك قدرة منطق ّية مسبقة كان قد اكتسبها من بيئته
تعمقها وأن
األوىل .لذا يتحتّم عىل النصوص أن تتجاوز القدرة املنطق ّية الطبيع ّية وأن ّ
تنوع يف أساليب املنطق ويف رضوب القياس والتفنيد واالستنباط.
ّ
ونتبينّ من جديد أنّنا ك ّلام ح ّللنا القدرة التواصل ّية لسان ّيا وعمدنا إىل تطبيقها
تعليم ّيا إالّ واجهتنا أسئلة حميرّ ة .فإذا سعينا إىل توظيف نظر ّية تشومسكي يف تعليم
اللغة فإنّنا نتساءل عن توليد اللغة .هل نو ّلد اللغة باكتساب املعجم واإلعراب أم
التوليدي عىل عمل ّية
باإلملام أيضا بام وراء اللغة؟ هل نقيس تعليم اللغة يف املنظور
ّ
اكتساهبا يف البيئة الطبيع ّية ،وذلك بأن نُسمع املتع ّلم كماّ هائال من النصوص ومن
وتتحول إىل قدرات متكّن من إنتاج ما ال حيىص من اجلمل
لترتسب يف دماغه
القواعد
ّ
ّ
لغوي .لذا
ومن فهمها؟ ونو ّظف بذلك ضابــط «االستبطان» إلحداث حدس
ّ
نخزن الرتاكيب والرصيد اللغوي يف مرحلة أوىل بصورة ال واعية ثم نردفها بمرحلة
ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ



نحسس فيها املتع ّلم بالعالقات بني عنارص اجلملة وبنظام قواعد النحو بصورة
واعية ّ
نظر ّية .وإذا كان اكتساب اللغة يف البيئة الطبيع ّية غري حمدود بزمان و مكان ّ
فإن تعليم

املعريف اعتامدا
اللغة حمدود ممّا يدعونا إىل التفكري يف آليات حت ّقق نجاعة االكتساب
ّ
املعريف وظيفتها
املدريس .وإذا ح ّققت آل ّيات االكتساب
يتضمنه الكتاب
عىل ما
ّ
ّ
ّ

اإلنجاز الذي يؤ ّثر عىل القدرة الكامنة.
فإنّنا نتساءل عن دور تعليم اللغة يف تنمية
مفرتضني ّ
أن تعليم اللغة تفعيل لإلنجاز الذي يف ّعل بدوره القدرة الكامنة .فالعمل ّية
عود عىل بدء مثلام يتّضح من اخلطاطة التالية:










توضحه اخلطاطة جتسيم للقدرة الكامنة و تفعيل هلا .وهو كذلك
اإلنجاز مثلام ّ
ينمي تعليم اللغة اإلنجاز والقدرة الكامنة
جتسيم لعمل ّية تعليم اللغة .والسؤال هل ّ
ّ
وتظل
يرسبه يف الذاكرة من نصوص ومن أشكال صور ّية هلذه النصوص؟
بام ّ
ألح ،مثلام ح ّللنا،
األسئلة قائمة إذا نزعنا يف التعليم ّية منزعا تواصل ّيا ،فـ«هايمز» ّ
عىل االستعامل وعىل أثر سياقات املقام يف التأويل ويف تشكّل املعنى واإلنتاج،
لكن اإلقرار هبذه املبادئ والتنظري هلا يشء ،واالهتداء إىل سبل تطبيقها يشء آخر.
األصيل هلذااملفهوم لتنظر يف التعاضد
وتتجاوز وثيقة املجلس األوروبيّ هذا املبحث
ّ
مكونات القدرة التواصل ّية التي تتأتّى من:
بني ّ
 – 1قدرات عا ّمة فرد ّية.
مكونات لسان ّية ولسان ّية اجتامع ّية وتداول ّية.
 – 2أنشطة كالم ّية
تتضمن ّ
ّ
 – 3تنميط النصوص يسعى إىل بنينة أشكال األقوال مثله مثل القواعد النحو ّية
التي بفضلها ينجز املتك ّلم األقوال.
وبذلك ينفتح ،يف العقود األخرية ،مفهوم القدرة التواصل ّية عىل أبحاث علم
اللغوي لتحديد خصوص ّيات القدرات العا ّمة الفرد ّية
العرفاين وعلم النفس
النفس
ّ
ّ
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وإجراءاهتا الذهن ّية وعىل إدراك شكل املفاهيم والبنى والعالقات ّ
برشي.
جتمع
ّ
لكل ّ
وقد أثبتنا يف هذا البحث ّ
أن الوثيقة املرجع ّية للمجلس األوروبيّ حتدّ د أربعة نامذج
للمقدرات التي تنشئ القدرات العا ّمة الفرد ّية وهي:
أ – املعارف .
ب – السلوك ّيات .
ج – القدرات عىل الفعل .
د  -القدرات عىل إثبات الكيان وعىل التع ّلم .
ومت ّثل هذه القدرات العا ّمة سلوكا ذهن ّيا يتم ّثل يف قبول اآلخر وقبول كيانه الثقايف.
ويتح ّقق بذلك اكتشاف فضاءات ثقاف ّية اجتامع ّية .ويصطلح عىل هذه القدرات
باملعارف املوسوع ّية واملعجم ّية والثقاف ّية .فبدوهنا ال يتح ّقق الفهم أو التعبري بصور
مناسبة.
الخاتمة

أن ّ
نخلص من كل ما سبق إذن إىل نتائج عدّ ة ،أوالها ّ
التوجهات اللسان ّية
جل
ّ
مهيتها يف استجالء نظام اللغة ،ويف توظيف
درست مفهوم القدرة ،ممّا يؤكّد أ ّ
هذااملفهوم يف تعليم اللغة .ونتبينّ كذلك اختالف وجهات النظر اللسان ّية يف حتليل
مكونات القدرة .وقد شهد هذا االختالف منعرجا جديدا يف العقدين األخريين.
ّ
مكوناهتا اللغو ّية
فبعد أن انحرصت األبحاث اللسان ّية يف مرجع ّية القدرة ،ويف ّ
والتواصل ّية ،اتّسع مدلوهلا إىل تطبيقات نفس ّية واجتامع ّية ،وبذلك تش ّعبت مباحث
القدرة التواصل ّية بحكم إغناء املفهوم ،واشرتاك حقول معرف ّية عدّ ة يف تبنّيه ،شأن
توجهات ما أنجز من
علوم اللسان واالجتامع والنفس واالقتصاد .وهلذا تش ّعبت ّ
هيتم
أبحاث القدرة التواصلية .فإ ّما أن يركّز عىل التنظري أو عىل التطبيق ،وإ ّما أن ّ
باللغة األ ّم أو اللغة اهلدف .وإ ّما أن ُيعنى بداخل الدماغ مثلام هي أبحاث تشومسكي،
أو بخارجه مثلام هو حال أبحاث التواصليني.
ويتجلىّ ّ
األول فينبني عىل
أن مفهوم القدرة التواصل ّية يتجاذبه معنيان ،أ ّما ّ
الترصف،
مفهومي االستعداد ( )L’aptitudeوالكمون .ويكمن املدلول الثاين يف
ّ
تكون القدرة التواصل ّية اسرتاتيج ّيات
ويف السلوك ا ُملبنني قصد حتقيق هدف ،وبذلك ّ
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

بتوجهني يف اللسان ّياتّ ،أوهلام يرجع
تنزع نحو الفعل واإلنجاز .ويع ّلل هذا التضارب ّ
البرشي ملكة لغو ّية متكّن
إىل تشومسكي .ويذكّر بالقدرة الفطر ّية وبامتالك الدماغ
ّ
من الكالم ،وهي تنحرص يف الفرد ويف ما ُج ّهز به بيولوج ّيا من منظومات مع ّقدة
اللساين الثاين فيذكّر
التوجه
شخيص .أ ّما
متكّنه من توليد ال ّلغة ،وهي بالتايل تكوين
ّ
ّ
ّ
التواصيل وما يدعو إليه من إنجاز ومن حتقيق وظيفة من الوظائف .وقد
باملنحى
ّ
ووسعه بأن جعله قدرة الفرد عىل
جتاوز «هايمز» فهم تشومسكي للقدرة اللغو ّية ّ
اجتامعي ،وإدراك معانيها من متل ّقني آخرين.
تبليغ رسالة ما يف وسط
ّ
ونستخلص أيضا ّ
أن اقرتان القدرة التواصل ّية بحقول معرف ّية عديدة ،مثل الرتب ّية
وعمق أبعادها يف
وتعليم ّية ال ّلغة والفلسفة وعلمي االجتامع والنفس ،ع ّقد دراستها ّ
آن معا نتيجة اختالف الدارسني يف حتليل هذه املسألة ،إ ّما بالنظر إليها نظرة جزئ ّية
ترتبط بمقاصدهم ،وإ ّما بتعميمها لتش ّعب مسالكها .وهذا ما جعل هذا املفهوم ال
تنزله يف اللسان ّيات ،بحكم أنّه أساس
املعمقة رغم ّ
يلقى ح ّظه من الدراسة الشاملة ّ
دراسة اللغة يف اكتساهبا وتواصلها واستجالء أبعادها .وقد تعدّ دت مسالك ما أنجز
من دراسات إذ تراوحت بني التضييق إىل حدّ قتل املفهوم ،مثلام هي احلال عند
التفرد والطرافة ،مثلام هي احلال
التوليديني ،أو التوسيع إىل درجة التعميم وافتقاد ّ
عند التواصليني.
وخلق التباين يف مقاصد اللسان ّيني من القدرة التواصل ّية إشكال ّيات ،إالّ أنّه أغنى
اللساينّ .
ولعل الرتكيز عىل تطبيق هذه املقاربة يثري اإلشكال ،وقد يفيض إىل
املبحث
ّ
ّ
األقل التساؤل عن العالقات بني القدرة الكامنة
التفكري يف تعديل التنظري أو عىل
واإلنجاز وكذلك عن العالقة بني القدرات الفرد ّية العا ّمة واألنشطة الكالم ّية.
وحيتاج هذا املبحث إىل حتديد أشكال التداخل بني القدرات واألنشطة ومدى أثر
وحل هذا املبحث ّ
الواحد منهام يف اآلخرّ .
اللغوي الذي يعنى باملقارنة
حمل التقابل
ّ
بني أنظمة اللغتني األ ّم واهلدف.
وتساءلنا يف هذا البحث عن تنمية القدرة التّواصل ّية باالعتامد عىل املوا ّد التعليم ّية:
يتلخص دور املؤ ّلفني يف عرض ال ّلغة عىل متع ّلم اللغة أم ّ
فهل ّ
إن عرضنا للنصوص
اللغوي وتكسب قدرات عىل توليد اجلمل
ينبني عىل روابط لسان ّية تغني الرصيد
ّ
واألقوال وتنزيلها يف سياقات االستعامل؟ ولع ّلنا نعمد يف تأليف املوا ّد التعليم ّية إىل
223
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:22:30

.indd 223ﺓّﻱﻝﺹﺍﻭﺕﻝﺍ ﺓﺭﺩﻕﻝﺍ ﺕﺍّﻱﻝﺍﻙﺵﺇ ﻥﻡ

جمردة ،سواء ما يتع ّلق بنظم اجلمل أو بالربط
التنويع يف ما
يتضمنه اإلنجاز من صور ّ
ّ
أو بالتأليف بينها إلنشاء نصوص تساير أعراف التنميط وتعبرّ عن أعامل لغو ّية
مبارشة أو ضمن ّية .فتنمية القدرة التواصل ّية الناجعة ال تتح ّقق إالّ إن بنينت املعرفة
واتّسمت بالشمول .أال ّ
تظل قدرة املتع ّلم عىل االحتجاج منقوصة إن اقترصت املوا ّد
التعليم ّية عىل بعض أساليب احلجاج وعدلت النصوص عن البنينة التي قد تسهم يف
ترسيخها يف الذاكرة؟
واحلاصل ّ
ألنا تستقي أسسها من أبحاث
إن إشكال ّيات القدرة التواصل ّية تتجدّ د هّ
ثم ّ
إن توظيف
اللسانيني الذين قد تتضارب آراؤهم يف حتديد ّ
مكونات هذا املفهومّ ،
القدرة التواصل ّية يف التعليم ّية يو ّلد رضوبا من اإلشكال ّيات ،إذ قد يعرس تطبيق تنظري
اللساين يف
اللسانيني وقد خيرج التطبيق عن التنظري ويسعى إىل تعديله .وقد ال يويل
ّ
فهمه األسايس وصف نظام اللغة ،وهذا ما اعرتف
حتليل اللغة تعليم اللغات أمه ّيةّ .
به تشومسكي ذاته.
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

المصادر و المراجع المذكورة

األمني (إسحاق) ،تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية ( )1النحو
التحوييل و تدريس اللغة األجنب ّية ،جم ّلة :العرب ّية للناطقني بغريها العددالرابع عرش
يونيو  2012صص130 – 105
ابن خلدون (عبد الرمحان) (د.ت) ،املقدّ مة ،بريوت ،دار اجليل657 ،ص.
ابراهيم (مصطفى)( ،د.ت) ،املعجم الوسيط ،استانبول ،تركيا ،املكتبة
اإلسالمية.
ابن رشد(أبو الوليد) ،تلخيص كتاب النفس ،حتقيق و تعليق الفرد ل.عربي،
مراجعة حمسن مهدي ،املكتبة العربية ،املجلس األعىل للثقافة.
ابن سينا  ،كتاب النجاة يف احلكمة املنطق ّية و الطبيع ّية و اإلالهية ،ن ّقحه وقدّ م له
ماجد فخري ،بريوت ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة.
ابن فارس (أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا م 395هـ) ،معجم مقاييس
اللغة ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مرص مكتبة اخلانجي ،ج  5ص .352-351
ابن منظور ،لسان العرب ،طبعة جديدة حمق ّقة ،بريوت دار املعارف ج  6ص
.4269-4266
فرنيس
يب –
ابن منظور (ملحق)  ،معجم املصطلحات العلم ّية و الفنّية  ،عر ّ
ّ
– انجليزي – التيني  ،قدّ م له الشيخ عبد اهلل العالييل  ،إعداد و تصنيف يوسف
اخل ّياط ،املج ّلد السابع دار لسان العرب  ،بريوت .
 براون (هـ دوجالس) ،)1994( ،مبادئ تعلم وتعليم اللغة ،ترمجة ابراهيم بنمحد القعيد وعيد بن عبد اهلل الشمري ،الرياض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
البعلبكي (روجي) و البعلبكي (منري) ،)1997( ،املورد ،بريوت دار العلم
للماليني ص .334
اجلادر (عادل)( ،ماي  ،)2006ابن خلدون و بعض من آرائه يف اللغة ،جم ّلة
احلياة الثقافية (تونسية) عدد  173عدد خاص بابن خلدون ص .269-261
اجلاحظ (أبو عمر بن عثامن) ،)1948( ،البيان والتبيني ،حتقيق ورشح عبد
األول ص .74-70
السالم حممد هارون ،القاهرة ،اجلزء ّ
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اجلليدي (مصدق)( ،أكتوبر  ،)2006ابن خلدون يف مرايا الفكر الرتبوي
املعارص ،احلياة الثقافية (تونسية).
رشيد (فوزي)( ،ماي  ،)2006أفكار جديدة حول امللكة اللسانية عند ابن
خاص بابن خلدون ص
خلدون ،جم ّلة «احلياة الثقافية» (تونس ّية) ،العدد  ،173عدد
ّ
.251-246
زكريا (ميشال) ،)1986( ،امللكة اللسانية يف مقدّ مة ابن خلدون (دراسة ألسنية)،
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع.
بريوت ّ
سيجوان (ميجل) و مكاي (وليم ف) ( ،)19987التعليم وثنائية اللغة ،ترمجةابراهيم بن محد القعيد وحممد عاطف جماهد ( )1991الرياض ،جامعة امللك سعود،
( الكفاءة اللغوية ص )10-8
صليبا (مجيل) ،املعجم الفلسفي ،الرشكة العاملية للكتاب ،ج  2ص .421-420
العجم (رفيق) ،)1997( ،مصطلحات جامع العلوم املل ّقب بدستور العلامء،
بريوت ،مكتبة لبنان ،ص .890-889
العصييل( ،عبد العزيز بن ابراهيم)  ،)2010( ،مناهج البحث يف اللغة املرحل ّية
حممد بن سعود اإلسالم ّية.
ملتع ّلمي اللغات األجنب ّية ،الرياض  ،جامعة اإلمام ّ
الفهري (عبد القادر الفايس) ،)2007( ،معجم املصطلحات اللسان ّية ،إنجليزي
يب  -نرش دار الكتاب اجلديد املتّحدة.
 فرنيس -عر ّالكشو (رضا الط ّيب) ( ،)2003القدرة التواصلية و تعليم اللغة ،رسالة دكتوراه،
جامعة منّوبة ،كل ّية اآلداب (غري منشورة).
الالند (أندريه) ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب خليل أمحد خليل ،ما ّدة
األول بريوت باريس منشورات عويدات .ص .408
( ،)Facultéاملج ّلد ّ
املسدي (عبد السالم) ،)1994( ،قضايا يف العلم اللغوي ،الفصل الرابع ،الدار
التونسية للنرش ،ص .192-151
املهريي (عبد القادر) ،)1993( ،أعالم وآثار من الرتاث اللغوي ،دار اجلنوب
للنرش ،تونس ،ص .161-145
املهريي(عبد القادر) ،)1993( ،نظرات يف الرتاث اللغوي العريب ،مصطلحا
«اللغة» و «اللسان» عند ابن خلدون ،دار الغرب االسالمي ص  .187-181علام
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3 العدد

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

ّ
.35-27  ص1986  يف25 أن املقال نرش ّأوال يف « حوليات اجلامعة التونس ّية» عدد
 النظر ّية التكامل ّية يف يف تدريس اللغات ونتائجها،)1985( ) هامريل (هكرت جامعة امللك،) الرياض1994( ، ترمجة راشد بن عبد الرمحن الدرويش،العملية
.)45 -35 سعود ( الكفاية ص
: المراجع األجنبية-ب
Bakary Diarra (2010) Quel Modèle Didactique de
“Compétence de Communication » Pour un enseignement
communicatif des Langues ? in ‘ Liens ‘
Barbéro Teresina ( 2012 ) Synergies n 8 pp 141- 148 Italie
Bassé (Henri), Enseigner la compétence de compétence de
communication? Dans ˝le Français dans le monde˝ Mai-Juin
1980 pp 41-47.
Beacco (Jean-Claude), ˝Compétence de communication,
des objectifs d’enseignement aux pratiques de classe˝ dans, le
Français dans le Monde n° 153 Mai-Juin 1980 pp 35-40.
Brown Gillian Kirsten Malmkjoer and Jhon Williams (1996)
Performance and competence in second language
acquisition. Cambridge. Univerrsity press
Bourguignon (Claire) (2011) Evaluer la compétence en langue:
C’est quoi? C’est pourquoi?
Bruner (Jérôme S), (1996), Le développement de l’enfant,
savoir faire, savoir dire, textes traduits et présentés par Michel
Delean P.U.F
Chomsky (N), (1965), Aspects de la théorie syntaxique,
traduction de Jean-Claude Milner (1971), Paris, p283.
Chomsky (N), (1966), La linguistique Cartésienne suivi de
la nature formelle du langage, traduit de l’Anglais par Neluya
Delanse et Dan Sperber (1969), Paris, pp. 125-1
Conseil de l’Europe (2005), Cadre Européen commun de
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reference pour les langues.
Coste (Daniel), (1978), Lecture et compétence de
communication, le frnçais dans le monde n°141 novemvre
décembre 1978. pp 25.34
Dervin (Fred) et Suomela–Salmi (2007) Evaluer
les compétences langagières et interculturelles dans
l’enseignement supérieur.
Deuxième programme d’activités à moyen terme du
CELV(2004 -2007)Former les enseignants à l’utilisation du
Porfolio Européen des langues: Le Cadre Européen commun de
référence pour les langues: activités, compétences, niveaux
Dubois (Jean), (1973), Dictionnaire de linguistique, Paris,
librairie Larousse, pp. 468-469.
Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition (1991), Ibn Khaldun,
T, pp. 849-856.
Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition (1991) Malaka, T VI,
p 214.
Flaux (Nelly Danjour) et Vallez (Elisabete Fichez) (1989
deuxième trimèstre), Compétence linguistique, compétence de
communication, modèles linguistiques, France (lille), pp. 11-38
Freeman (Jan), (1993), Pour une éducation de base de
qualités UNESCO, Presses centrales.S.A, lausanne.
Galisson (R), Coste (D), (1976), Dictionnaire de didactique des
langues, Paris, Hachette, p 106.
Grand Larousse de la langue Française, (1986), Paris,
Larousse, T3, p.1857 et T 2, p. 830.
Greimas, (A.J) et Courtés (J), (1979), Sémiotique, dictionnaire
raisonné de la théorie du langage, Tome1, Paris, Hachette
Université, pp. 52-55.
Goullier (Francis ) (2001), Les outils du conseil de l’Europe
en classe de langue Cadre Européen commun et Portfolios I
G E N Représentant national francais auprès de la division des
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3 العدد

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

Politiques linguistiques du conseil de l’Europe Editions Didier.
Hymes (D), (1984), Vers la compétence de
communication,Paris Credif - Hatier
Kechaou (Ridha), Abid (Radhia, 1977/1) le fonds lexical
commun IBLA, n°140, pp. 269-279 (traduit de l’Arabe).
Kechaou (Ridha), (1993),Quelques difficultés dans
l’apprentissage de l’Arabe comme langue étrangère, IBLA, n°171,
pp. 101-110.
Kerbrat - Orécchioni (Catherine) (1986). L’implicite, Paris
Armand Collin, pp. 161 – 298
Kerbrat - Orécchioni(1990), les interactions verbales, Paris,
Armand Colin, pp 29-37 (La notion de compétence). Tome I.
La notion de communication, pp. 25-29.
Maley (Alain), L’enseignement d’une compétence de
communication Illusion de réel et réalité de l’Illusion, dans : Le
Français dans le monde ˝Mai-Juin 1980, pp. 58-71.
Meara (Paul) (1996), The dimension of lexical competence
in Gillan Brown (al) Performance and Competence in second
language acquisition Cambridge university press, p.33.
Nguyen Huu Hai Enseignement des compétences
Communicatives
Pellegrini (Florence), Approche communicative et
Compétences Discurcives: quel Français enseigner? Séminaire
bilingue international: Enseigner le français dans les sections
bilingues: Spécificités méthodologiques et implications
pédagogiques
Robert (Paul), (1992), Dictionnaire de la langue Française,
Tome IV, Paris, p. 364.
Santos Liliane 2010 Sur la construction de la compétence
communicative écrite en Portugais langue étrangere : Du
travail des étudiants à la pratique de l’enseignant in « Les
Cahiers de l’Acedle volume 7 numero 2 – 2010 »
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Springer (Claude), (1999), Comment évaluer la compétence
de communication dans le cadre d’une intéraction spécifique:
de quel type de critères pragmatiques
de L Apliut Mars 1999
Tomescu (Rodica Dorina), (2009), Le Développent de la
compétence communicative et d’interaction: une Priorité dans
la Didactique des Langues Etrangères, in Education « Oradea »
2009
Vesvuiller (Pierry), L’approche communicative par
compétences dans l’enseignement du français et des langues
(par internet)
Vincent (Louis), Compétence communicative et savoirs
culturels en didactique des langues étrangères: analyse critique
du Cadre européen commun de référence pour les langues (par
internet)

:كتب املرحلة الثانية من التعليم األسايس يف تونس
، للسنة السابعة من التعليم األسايس، النحو العريب،)نجاة صولة (وآخرون
. املركز القومي البيداغوجي، تونس،كتاب األساتذة
 كتاب، النحو العريب للسنة الثامنة من التعليم األسايس،)سهام كباين (وآخرون
. املركز القومي البيداغوجي، تونس،األستاذ
، كتاب األستاذ، النحو العريب للسنة التاسعة من التعليم األسايس،الصادق بية
. املركز القومي البيداغوجي،تونس
. القسم النظري يف احلجاج،دليل األستاذ
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

مفصل لتدريبات كتب اللغة للمرحلة الثانية من التعليم األسايس.
جدول ّ
املستوى
نوع التطبيق
اإلنتاج:
التا ّم

اجلزئي

ح ّلل اجلمل يف
شكل صناديق.

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة

-56-46-26 -19
-129-123-116
-146-139-131
-179-172-166
230-220-214

-74-74-59-19
-119-7-15-15
-136-124-120—75
231-188
-199-194-184-161
215-203

-13-1112-12-10
-35-26-18-18
-123-114-53-43
-158-145-129
-185-171—165
-214-213-210
-220-219-214
-263-256-248
-306-293-263
307

-58-58-43-14-6
-78-72-72-67
-124-118-107
-32-30-24-24-15
-157-142-137
-55-50-37-36-36
-161-161-160
-98-97-97-86-60
-174-169-163
-113-113-98-98
-185-180-180
-148-142-130-128
-195-190-186
-173-153-149-149
-214-203-196
193-193
221

-108-102-93
-73-131-112-38 -145-138-128
143-138-125-83 -166-158-157
208-172

200-194-56
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حول
ّ

-45-34-30-19
-130-115-79-56
-66-66-66-29
-209-165-137
-124-118-100
-270-226-225
208-143
-256-285-270
292

عوض
ّ

-66-63-63-30
-107-106-72
-130-124-112
-147-143-137
-196-162-152
231

اشكل النص

-231-221-209
240-231

201-185-136

174-160

-29-24-10-17-3
-78-62-53-42
-72-59-49-44-23 -72-67-58-37-5 -106-98-92-85
-183-87-74-73 -100-90-87-77 -128-120-113
-150-143-136
-153
205-185
-171-162-157
191-183-176
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

استخرج

-25-25-25-11
-46-45-43-29
-63-63-63-55
-92-85-85-81
-101-100-93
-157-166-163
-177-163-162
-185-184-178
-107-200-199
-224-218-215
-246-238-229
-292-284-247
306-297

-13-12-10-8-6
-21-20-14-14
33–33-28-28
–44-38–37–37
–52–51–46–46
––54–53–53–52
–63–62–58–54
–72–65–65–65
–80–80–77–73
–82–82–81–81
–90–87–86–86
-110–94–91
-111-111-111
-117–117–116
-129-132–118
-135–129-129
–141-137–135
–151–151–142
–162–173–158
-168–168-167
–179-174–173
-187-185–185
-191–190-187
-196-194-191
-197-197-196
-214-213-202
227 –220-214

-36-35-24-23-15
-114-86-59-58-57
-158-147-148-145
-173-160-160-159
-213-193-184-173
266
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عي

-21-20-8-7-7-6
-36-29-29-21
-45-45-45-37
-95-90-78-52
-106-105-103
-110-109-106
-49-35-28-15-11
-123-122-117
-99-64-18-10
-110-92-86-85
-147-143-136
-122-108-107
-127-126-113-113
-177-155-153
-151-143-139
-135-136-128-127
-182-181-180
247-184-153
-174-167-159-137
-192-190-188
218-178-175
-208-208-205
-220-220-218
-224-221-221
-227-224-224
-230-229-224
231

حدّ د

-105-97-50-50
-119-114-108-107 -94-86-82-21
-193-190-125-123 136-130-99-94
198-194

-198-164-152
-137-200-199
307-293-263
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

م ّيز

-165-164-44
231-191-177

-24-17-17-99-9
-43-34-30-26
-86-80-78-54
-100-99-94-94
-114-107-101
بينّ – ع ّلل –
-138-121-115
صنّف – اذكر...
-192-190-153
كم عدّ د...
-199-198-192
رصف ...ماهو...
ّ
-255-247-208
ماهي...
-263-262-256
-270-270-269
-285-184-283
-298-297-292
307

-78-59-44-30
-123-123-95-90
-142-130-129
-151-148-146
-158-155-151
-74-59-45-19-15
-172-167-163
-155-147-127-93
-185-180-174
214
-180-187-186
-187-186-185
-198-196-196
-207-205-202
213-207-207

-59-59-51-44
-142-105-65-63
-155-155-152
-132-85-14-14-13
-157-155-155
-141-139-136-133
-174-169-157
-165-163-157-143
-192-291-181
212
-198-195-192
-203-203-202
214-207-206

 1تكرار الصفحة كلام تواتر نوع التدريب.
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الهوامش و التعليقات

يصطلح عىل مفهوم امللكة يف اللسان ّيات بالكفاية أو بالقدرةالتواصل ّية ،ونلحظ
األصيل للمصطلحني بدليل أن ابن سيده يفسرّ ا َمل ْلك وا ُمللك واملِلك
توافقا يف املعنى
ّ
اللغوي
ونستشف معنى القدرة من املعنى
باحتواء اليشء والقدرة عىل االستبداد به؛
ّ
ّ
لفعل َم َلك يف ما أورده صاحب اللسان يف قوله :ملكنا املاء فأروانا فقوينا عىل ملك
أمرنا ،ومعناه ّ
القوة التي حت ّقق القدرة .ويرشح ابن منظور القدرة
أن امللكة تدّ ل عىل ّ
بالقوة ،ويقول القدرة عليه مصدر قولك قدَ ر عىل اليشء أي ملكه ،وقدرت بمعنى
ّ
املوحد» مصطلح امللكة الذي ا ّطرد يف مقدّ مة ابن
ملكت وقد أحيى مؤ ّلفو «القاموس ّ
اللغوي لتكون امللكة اللغو ّية مقاب ً
خلدون ،وأشفعوه بصفة
ال لـ .La compétence
ّ
واحلاصل ّ
مصطلحي امللكة والقدرة
أن القدرة التواصل ّية مرادفة للملكة ،وبتحليل
ّ
التطور الدال ّيل
التواصل ّية ننتهج يف هذا البحث منهج ًا تزامن ّيا وآخر زمن ّي ًا لندرك
ّ
ّ
هلذين املصطلحني ولنتبينّ ّ
اإلنساين يف صوريت املعرفة
متجذرة يف الفكر
أن ثنائ ّية
ّ
التصور.
الذهني والفعل الذي ي ّفعل هذا
التصور
املعمقة التي حت ّقق
ّ
ّ
ّ
ّ
القدرة التواصل ّية ترمجة ملصطلح  Communicative competenceوترتجم
أيضا بالكفاية أو بالكفاءة؛ ويقرتن هذا املصطلح بمصطلح Performanceالذي
يرتجم باإلنجاز أو األداء .انظر :الكشو ،رضا ( :)2003القدرة التواصل ّية وتعليم
اللغة ،رسالة دكتوراه غري منشورة جامعة منوبة تونس .وسايرنا يف هذه الرتمجة
عبد القادر فايس الفهري ،انظر معجمه :معجم املصطلحات اللسان ّية  ،انجليزي -
يب بمشاركة نادية العمري  ،-نرش دار الكتاب اجلديد املتّحدة ،ص .48
فرنيس  -عر ّ
ّ
واستعمل وليد العنايت مصطلح الكفاية يف بحثه املوسوم بـــ :حتليل اخلطاب
وتعليم اللغة األجنب ّية من الكفاية اللغو ّية إىل الكفاية اخلطاب ّية .انظر :أعامل مؤمتر
اتجّ اهات حديثة يف تعليم العرب ّية لغة ثانية ( 12-10ربيع اآلخر  1435هـ10 /
 12فرباير 2014م) معهد اللغويات العرب ّية ،جامعة امللك سعود للنرش 1435ص.61 - 37
ويستعمل عبد الكايف البرييني مصطلح الكفاءة يف بحثه املوسوم بــ :اللغة العرب ّية
يف املهجر :الكفاءة اللغو ّية لدى أبناء اجليل الثاين ص  .35 – 19انظر :أعامل مؤمتر
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

معهد اللغويات العرب ّية السابق الذكر .
استعمل املهريي وصمود مصطلح الكفاءة التواصل ّية و اإلنجاز يف:
املوسوعي اجلديد
محادي ( :)2010املعجم
املهريي ،عبد القادر وصمودّ ،
ّ
يف علوم اللغة (ترمجة) بإرشاف أوزوالد دوكرو  -جان ماري سا ّفار ،تونس ،دار
سيناترا.
استعمل عز الدين املجدوب مصطلح الكفاءة انظر:
جاك موشلر -آن روبول :القاموس املوسوعي للتداول ّية ،ترمجة جمموعة من
األساتذة والباحثني ،بإرشاف عز الدين املجدوب ،تونس ،املركز الوطني للرتمجة،
دار سيناترا ،ص .34
 – 1ح ّللنا يف رسالة الدكتوراه إشكاليات القدرة الكامنة و اإلنجاز انظر :رضا الط ّيب الكشو،

القدرة التواصل ّية وتعليم اللغة ،جامعة منّوبة،ك ّلية اآلداب بمنّوبة  ،2003غري منشورة.

Chomsky (N), ( 1965), Aspects de la théorie syntaxique, (traduction de

Jean-Claude Milner, 1971) Paris p283.(1966) la linguistique Cartésienne suivi
de la nature formelle du langage, traduit de l’anglais par Nelcya Delanse et
Dan sperber (1969) Paris pp125-131.
2- Hymes(D), (1984), vers la compétence de communication p,99 Paris
Credif – Hatier

أقرت بام تن ّبه إليه ابن خلدون من ّ
 - 3نلحظ ّ
أن امللكة ملكتان ،كامنة وحاصلة
أن اللسان ّيات ّ

وتوصل ابن خلدون إىل ّ
أن املتك ّلم
وهو ما اصطلح عليه تشومسكي بالقدرة اللغو ّية واإلنجاز.
ّ

الترصف و اإلبداع.
يستقرئ من جريان كالم العرب منواال يستنبطه املتك ّلم  -السامع؛ و حي ّقق به
ّ
وهي تشبه يف اللسانيات ما يصطلح عليه بالك ّليات التي متكّن من توليد سائر أنواع الكالم؛ وبتعبري

تشومسكي متكّن من توليد ما ال هناية له من اجلمل وفهمها .ويربط ابن خلدون امللكة اللغو ّية
اختص به العرب من أساليب الكالم .ويقول
بتحقيق مقاصد الكالم .فاملبدع يرعى يف التأليف ما
ّ
إن ّ
ابن خلدونّ :
ختتص به وتوجد فيه عىل أنحاء خمتلفة .فال يكفي يف
لكل ف ّن من الكالم أساليب ّ

اختصته العرب
يب بل حيتاج املبدع إىل رعاية األساليب التي
ّ
صناعة الشعر مثال ملكة الكالم العر ّ
هبا .وبذلك فامللكة اللغو ّية عند ابن خلدون تواصل ّية عىل نسق القدرة التواصل ّية عند «دال هايمز».

وجاء التوافق بني ابن خلدون واللسان ّيات عىل مستوى املبادئ العا ّمة دون أن ننظر يف التفريعات،
ّ
تارخيي يف حني كان منظور»تشومسكي» توليد ّيا ،و»دال هايمز» تواصل ّيا.
ألن منظور ابن خلدون
ّ
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وليس ما أتى به ابن خلدون إلاّ البذور األوىل ملفهوم امللكة .أ ّما اليوم فقد أولت اللسان ّيات اهتامما

بمكوناهتا وصارت امللكة يف املنحى التواصيل ملكات معجم ّية و منطق ّية و موسوع ّية و ثقاف ّية.
ّ
األول
 – 4انظر :اهلامش ّ

5- Coste, D (1978), Lecture et compétence de communication, Le français
dans le monde n° 141, pp 25-34
6-Coste, D (1978), Lecture et compétence de communication, Le français
dans le monde n° 141, pp 25-34

 -7املرجع السابق ،ص ص .34-25

8-Greimas, (A.J), Courtés, (J) ; (1)Sémiotique, dictionnaire raisonné de la
théorie du langage, Paris, Hachette Université, p.52.

.

 -9املرجع السابق

10- Kerbrat-Orécchioni (1990), les interactions verbales, pp 29-37.

 -11املرجع السابق

 -12املرجع السابق

 -13األمني ،إسحاق ( ،)2012تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية النحو التحوييل

وتدريس اللغة األجنب ّية ،جم ّلة العرب ّية للناطقني بغريها ،العدد الرابع عرش ،ص 118
 -14املرجع السابق

 170.Modèle linguistique 1989 Université de Lille III. France, p -15جدّ دت

مهيته بعد مرور عرش ّية عىل تداوله.
اهتاممها بمفهوم القدرة التواصلية وك ّلفت باحثني بتقييم أ ّ

16-Greimas, (A.J), Courtés, (J) ; (1)sémiotique, dictionnaire raisonné de la
théorie du langage, Paris, Hachette Université, p.52.

شاع مصطلح القدرة التداولية  La compétence pragmatiqueيف املباحث اإلنثربولوج ّية،

املختصون يف التعليمية مصطلح القدرة التواصل ّية .و قد أثبت «هايمز» ّ
أن مصطلح
بينام استعمل
ّ

 La compétence de communucationاستعمل يف مباحث اكتساب اللغة .انظرHymes :

 (D), (1984), vers la compétence de communication, p.123وانظر:

Bolton (S), (1987), Evaluation de la compétence communicative en langue

.étrangère, p.25
Greimas, (A.J), Courtés, (J) ; (1)sémiotique, dictionnaire raisonné de la -

.théorie du langage, Paris, Hachette Université, p52
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

 -17املرجع نفسه

 -18بروان ويول ،حتليل اخلطاب ،ترمجة لطفي الزليطني ومنري الرتيكي ،ص 278و 379
 -19املرجع السابق ،ص.278

 -20املجلس األوروبيّ واللغات احل ّية

) vivantes

(Le conseil de l Europe et les langues

التنوع اللغوي يف أورو ّبا
مركز هذه املن ّظمة يف سرتازبورغ  Strasbourgوهو ينشط بسبب ّ

وتضمهذه
وقصد إكساب اللغات يف إطار االتّفاق ّية الثقاف ّية األورو ّب ّية املربمة يف  1ديسمرب 1954
ّ

املن ّظمة  46بلدا أورو ّب ّيا .ويتم ّثل نشاطها يف تدعيم سياسات تسعى إىل تعميق التفاهم املشرتك
واالنسجام االجتامع ّيوتقو ّية املواطنة الديمقراط ّية .ومنذ نشأة هذه املن ّظمة حظيت اللغات احل ّية

مهم .وسعت مشاريع املجلس األوروبيّ إىل تشجيع اكتساب مستوى ج ّيد من القدرات
بدور ّ
والتحرك يف أورو ّبا .
اللغوي
التواصل ّية لينعم اجلميع بإمكان ّيات التبادل
ّ
ّ

وقد أعدّ ت الوثيقة املرجع ّية ما بني  1993و  2000من خرباء تولىّ املجلس األوروبيّ اجلمع

بينهم وتوجيههم .ومتّت املوافقة الرسم ّية عىل هذه الوثيقة سنة  .2001ونرشت باإلنجليز ّية
ثم ترمجت هذه الوثيقة إىل أكثر من
(منشورات جامعة كامربدج) وبالفرنس ّية (منشورات ديديي)ّ ،
ثالثني لغة أوروب ّية.

ومن أمثلة هذه املنشورات:

بالفرنس ّيةNiveau Seuil en Francais:

باألملان ّيةKontaktschwelle pour l allemande:

باإلسبان ّيةNivel umbral en espagnol:

باإلنجليز ّيةThreshold level en Anglais:

سعى هذا الكتاب إىل إدراج املالفيظ الوظيف ّية املرتبطة بألعامل التواصل ّية يف الربامج واملوا ّد

التعليم ّية .وأنتجت الوثيقة األوروب ّية املرجع ّية نامذج ثالثة يف  2006وهي:

Porfolio europeen des langues: Guide à l’ usage des enseignants et

formateurs d’enseignants, par David Little et Radka Perclova publié en janvier
2001, Mise en œuvre du Portfolio européen des langues: neuf exemples

.)(pubié sous la direction de David Little

 -21األعامل الكالم ّية ترمجة للمصطلحSpeech Act:

 -22تنميط النصوص ترمجة للمصطلح typology of texts

239
 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺇﻫﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً -ﻡ 22/03/2016 01:22:31

.indd 239ﺓّﻱﻝﺹﺍﻭﺕﻝﺍ ﺓﺭﺩﻕﻝﺍ ﺕﺍّﻱﻝﺍﻙﺵﺇ ﻥﻡ

 -23نجاة صولة (وآخرون) ,النحو العريب لتالميذ السنة السابعة من التعليم األسايس,

307ص.

الصادق بية (وآخرون) ,النحو العريب لتالميذ السنة التاسعة من التعليم األسايس.

حممد الرفاعي (،)1982
 -24صيني ،حممود إسامعيل والس ّيد ،إبراهيم يوسف والشيخّ ،

األول ،الرياض،
يب لغري العرب ،الكتاب ّ
القواعد العرب ّية امليسرّ ة ،سلسلة يف تعليم النحو العر ّ
جامعة امللك سعود ،ص .307

حممد فضل ،عبد اخلالق ،العرب ّية للعامل ،سلسلة يف تعليم اللغة العرب ّية للناطقني بلغات
ّ -25

أخرى ،الرياض ،نرش جامعة امللك سعود ،معهد اللغة العرب ّية ،الكتاب الثالث ،ص .217جاءت

تدريبات تعيني العنرص اللغوي يف الصفحات التالية-88 – 73 - 51 -50 -37-24-10 :
. 193 – 176 – 160 – 123 – 122 – 106 – 105-89
جاءت تدريبات التحويل يف صفحتي  145و.159

جاءت التدريبات اجلزئ ّية يف الصفحات التالية– 89 – 74 – 52 – 51 - 38- 37 – 24 :

.189 – 175 – 123 – 106

مت ّثل اإلنتاج اجلزئي يف وضع العنرص اللغوي يف املكان املناسب أو إكامل اجلملة بكتابة العنرص

لغوي
اللغوي املناسب أو اإلجابة عن السؤال باستعامل عنرص
اللغوي املناسب أو اختيار العنرص
ّ
ّ
ّ
ما.

يبدأ تدريس النحو يف الكتاب الثالث يف سلسلة العرب ّية للعامل .

الكشو ،رضا الط ّيب ( ،)2003القدرة التواصلية و تعليم اللغة ،رسالة دكتوراه ،جامعة

منّوبة ،كل ّية اآلداب( ،غري منشورة)

 -26انظر :إسحاق األمني ( ،)2012تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية )1( -

النحو التحوييل وتدريس اللغة األجنب ّية ،جم ّلة العرب ّية للناطقني بغريها ،العدد الرابع عرش ،ص . 118
انظر:

Lakoff R Transformational Grammar and The Teaching of English in Lester

Review

Corder S P The Siignificance of Learners Errors International

of Applied Linguistics IRAL27- 1976 rep – in Corder Error Analysis and
Interlanguage O U P 1
 Greimas, (A.J), Courtés, (J) ; (1)sémiotique, dictionnaire raisonné de la.théorie du langage, Paris, Hachette Université, p. 52
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العدد 3

التواصلية
إشكاليات القدرة
من
ّ
ّ

 -28مجع جاك ريتشارز ما نرشه هؤالء اللسانيون من مقاالت و نرشها يف كتاب صدر عىل

لونقامن يف عام 1974

Richards J ed Error Analysis Perspective on Second Language Acquisition

Longman 1974

انظر :العصييل ،عبد العزيز ( ،)2010مناهج البحث يف اللغة املرحل ّية ملتع ّلمي اللغات

حممد بن سعود اإلسالم ّية.
األجنب ّية ،الرياض ،جامعة اإلمام ّ

املدونات وتنميط النصوص يف إعداد
الكشو ،رضا الط ّيب ،)2015( ،توظيف لسان ّيات ّ

الربجم ّيات العرب ّية الذات ّية ،املؤمتر الدويل :اللغة العرب ّية والدراسات البين ّية ،اآلفاق املعرف ّية
حممد بن سعود اإلسالم ّية.
والرهانات املجتمع ّية ،الرياض ،جامعة اإلمام ّ

ابن رمضان ،صالح بن اهلادي ،)2015( ،التفكري البيني :أسسه النظر ّية وأثره يف دراسة اللغة

حممد بن سعود اإلسالم ّية ،ص .451
العرب ّية وآداهبا ،الرياض ،نرش جامعة اإلمام ّ

ابن بنخود ،نور الدين ( ،)2015دليل الدراسات البين ّية العرب ّية يف اللغة والدب واإلنسان ّيات،

حممد بن سعود اإلسالم ّية ،ص .351
الرياض ،نرش جامعة اإلمام ّ

 -29انظر :األمني اسحاق  ،تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية ( )1النحو

التحوييل و تدريس اللغة األجنب ّية ،ص 120

30- Dulay H and Burt M goofing An Indicator of Children s Second
Language Learning

 -31األمني اسحاق  ،تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية ( )1النحو التحوييل و

تدريس اللغة األجنب ّية ،ص123

 -32ابن خلدون املقدّ مة صص . 642 – 623 – 641 – 640

33-Krashen S and Terrel D The Natural Approach in the classroom Pergamm
A lemany 1983

 -33األمني اسحاق  ،تعليم اللغات األجنب ّية مالمح ما بعد البنيو ّية ( )1النحو التحوييل و

تدريس اللغة األجنب ّية ص.124

 -35الكشو ،رضا ،امللكة الكامنة وامللكة احلاصلة يف مقدّ مة ابن خلدون ،أعامل الندوة العامل ّية

 :راهن ّية ابن خلدون صفاقس  17 -15نوفمرب  ،2007بمناسبة الذكرى املئو ّية السادسة لوفاة ابن
خلدون نرش ك ّلية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس تونس.
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الدولية:
لغة النزاع في القضايا
ّ
تداولية
لسانية
دراسة
ّ
ّ

رسالة دكتوراه :إنجاز عبد المجيد محمد علي الغيلي
تقديم  :أ.د .حاتم عبيد

حممد لطفي الزليطني،
مت ّثل هذه الدراسة رسالة جامع ّية أرشف عليها الدكتور ّ
وأنجزها ونال هبا شهادة الدكتوراه يف ال ّلغة العرب ّية وآداهبا الباحث عبد املجيد حممد
عيل الغييل ،وناقشتها جلنة علم ّية تركّبت-باإلضافة إىل األستاذ املرشف -من الدكتور
سعيد حسن بحريي ،والدكتور رفيق بن محودة ،والدكتورة ذكرى القبييل ،والدكتور
حاتم عبيد .وجرت املناقشة بقسم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا (ك ّلية اآلداب ،جامعة امللك
سعود) .وكان ذلك يوم .1436/07/25
جاءت الرسالة يف اثنتني ومخسني وثالثامئة صفحة ،واحتوت -فضال عن املقدّ مة
واخلامتة العا ّمة وقائمة املراجع واملالحق -عىل فصول أربعة عرض الباحث يف ّأوهلا
النظري العا ّم لدراسته ،وح ّلل يف الفصول
املوسوم بـ«الفصل التمهيدي» اإلطار
ّ
اإلدراكي،
الثالثة األخرى خطاب النزاع من منظورات ثالثة ،نعني بذلك املنظور
ّ
احلجاجي.
التواصيل ،واملنظور
واملنظور
ّ
ّ
ينطلق الباحث يف هذا العمل من حقيقة مفادها حاجة اإلنسان إىل ال ّلغة أدا ًة يقيض
هبا مآربه ،وبدوهنا ال يتسنّى له التواصل مع غريه ،ومن خالهلا يمكنه أن ينخرط
يف احلياة االجتامع ّية ،ويف رضوب شتّى من التفاعل مع األفراد املحيطني به .وال
يعني اقرتان ال ّلغة بالوظيفة التواصل ّية ّ
أن التفاهم بني مستخدمي ال ّلغة حاصل دائام
كل وقت وحني .كالّ ،فمثلام ّ
وأن السالم سائد يف ّ
وأبداّ ،
يدل التواصل عىل عالقة
تفاهم ،يمكن أن يكون مؤشرّ ا عىل وجود خالف يف الرؤى وتنازع حول مسألة من
املسائل .وال ّلغة هنا وهناك أداة حاسمة إ ّما يف إحالل السالم ،وإ ّما يف إشعال فتيل
عب عنه الباحث بقوله« :لغة النزاع بوصفها تواصال متثل وسيلة
احلرب .وهذا ما رّ
(قسم اللغة العربية وآدابها كلية اآلداب  ,جامعة الملك سعود)
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

لنقل التهديدات وعرض املصاحلة وتقديم العروض املقبولة وغري املقبولة وتأجيج
الوضع املتوتر أو نزع فتيل األزمة .التواصل هو إنشاء التفاهم بني األطراف ،بل
تغيري الوضع بصورة غي مبارشة أو التأثري يف نتائج النزاع الناشئ بسبب األهداف
املتناقضة .وإذا كان التواصل اجليد من شأنه تسهيل الوصول إىل احللّ ،
فإن سوء
التواصل يزيد من احتامل ّية استمرار النزاع وتفاقمه» (ص.)21:
مهم يف تقريب وجهات النظر حني ختتلف ،ويف جتسري الفجوة
أجل ،ل ّلغة دور ّ
بني مستعمليها عندما تكون هناك فجوة بينهم ،ويف حتقيق قدر من االتّفاق بدونه ال
يكون سلم وال تعايش .وإسهام ال ّلغة غري خاف يف تعميق اخلالف حني ينشب ،ويف
تكريس النزاع عندما يظهر ،ويف تصدّ ع العالقات ساعة خي ّيم عليها التوتّر ،ويف الرفع
تصور ل ّلغة ال يراها
من حدّ ة الرصاع بني اخلصوم والفرقاء .فمنطلق الباحث -إذنّ -
ويعب هبا عن أفكاره ّ
وجترد .هيهات
جمرد أداة ّ
يطوعها املتك ّلم ألغراضه ،رّ
بكل حياد ّ
ّ
تصوراتنا وحتديد
أن تكون ال ّلغة حمايدة ،وأالّ يكون هلا يد يف صناعة رؤانا وتشكيل ّ
مواقفنا وتوجيه سلوكنا وردود أفعالنا .حقيقة مل جيد الباحث أحسن من النزول إىل
ساحة اخلطاب للتدليل عليهاّ ،
والتحرك داخل
املجردة
ألن البقاء يف حدود ال ّلغة
ّ
ّ
مكونات اجلملة ،قد ال يكشف لنا مثل تلك األبعاد اخلف ّية
العالقات النظام ّية بني ّ
التي تُظهر لنا ال ّلغة فضا ًء تتشكّل فيه وبه هو ّية املتك ّلم ،وترتاءى من خالله صور
شتّى ألطراف التفاعل ،وتنعقد صلبه عالقات السلم وعالقات احلرب.
نعم ،لقد أحسن الباحث صنعا حني خرج من ضيق ال ّلغة إىل أوساع اخلطاب،
واختار أن يدرس نوعا من اخلطاب يعرف بـ«خطاب النزاع الدو ّيل» .وهو خطاب
هييمن عليه الرصاع ،وتكون أطراف النزاع فيه دوالً
ومؤسسات دول ّية ،ويكون
ّ
التنازع بني تلك األطراف حول قضايا وأحداث دول ّية تدور حسب الباحث يف فلك
التجارة والسياسة واحلضارة استنادا إىل الع ّينات التي اصطفاها والتي اشتملت عىل
 427خطابا ُأنتج معظمها بني عامي 2012-2011م.
فمن اخلطابات التي درسها الباحث ،تلك التي كان مدار النزاع فيها بني احلكومتني
الرتك ّية واملرص ّية احلال ّية عىل رشع ّية النظام الذي أطاح بالرئيس مريس عىل أثر ما
حدث يف مرص يف  3يوليو  .2013ومنها ثالثة وعرشون خطابا جرى التنازع فيها
بني حكومتي الصني وحكومة الواليات املتّحدة األمريك ّية .وكان موضوع النزاع
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ناشطا سياس ّيا صين ّيا ُيدعى شني غوانغشينغ احتمى بالسفارة األمريك ّية يف بيكني
ّ
وظل خمتفيا فيها ،تطلبه الصني من السفارة وترفض السلطات األمريك ّية تسليمه.
ومن الع ّينات أيضا تسعة وستّون خطابا كان النزاع فيها بني طرفني أساس ّيني مها
احلكومة اليمنية واحلكومة اإليرانية ،فضال عن أطراف أخرى ّ
تدخلت وأمست هي
األمريكي.
اخلليجي والطرف
أيضا طرفا يف النزاع ،شأن الطرف
ّ
ّ
واملؤسسات سبب النزاع
وإذا كانت السياسة واالختالف يف شؤوهنا بني الدول
ّ
يف هذه األمثلة ،فهناك نزاعات ذات صبغة اقتصاد ّية ،كالنزاع الذي تتّهم فيه احلكومة
اليمن ّية رشكة موانئ ديب «بالتقصري يف إدارة امليناء واإلخالل بالتزاماهتا» .وهناك
أيضا نزاعات ّ
تغذهيا عوامل ثقاف ّية ودين ّية ،من قبيل تلك اخلطابات التي كان مبعثها
الفلم الذي أنتجه ونرشه يف اليوتيوب نكوال باسييل ،وهو مواطن أمريكي من أصل
مرصي ،وكان ذلك يف ّأول سبتمرب  ،2012وكان من نتائج نرش هذا الفلم اندالع
ّ
مظاهرات عنيفة يف العامل املسلم أ ّدت إىل مقتل دبلوماس ّيني أمريك ّيني يف ما يعرف
بأحداث بنغازي.
ومتنوعة تتّجه يف دراسة
وقد وجد الباحث نفسه أمام بحوث غرب ّية غزيرة
ّ
وهيتم ثانيها بام
يتطور.
النزاع اتجّ اهات أربعة ُيعنى ّأوهلا بالنزاع كيف ينشأ وكيف ّ
ّ
يعتمده أطراف النزاع أو من يضطلعون فيه بدور الوساطة من اسرتاتيج ّيات يف
التواصل ،بقدر اهتاممه بالعوامل السياق ّية التي تؤ ّثر يف تلك االسرتاتيج ّيات ،كالدور
االجتامعي للمتك ّلم .ويبحث ثالثها يف األساليب التي تُعتمد يف التعامل مع النزاع
ويف كيف ّية تسويته والتي من بينها املنافسة والتعاون والتهدئة والتجنّب والتشارك .أ ّما
االتجّ اه الرابع ،فنظر يف النزاع من جهة مضامينه االجتامع ّية والثقاف ّية وما تبطنه تلك
وتصورات.
املضامني من رؤى
ّ
وليست املناهج يف دراسة النزاع عىل قلب واحد« .فهناك عديد النظر ّيات التي
تعنى بتحليل النزاع ،وأخرى تعنى بإدارته ،كنظر ّيات املباريات والتصعيد والردع
واالحتواء ،وأخرى تعنى بح ّله ،كنظر ّيات التفاوض والتحكيم أو نظر ّية توازن
القوى» (ص .)22 :واختالف املناهج يف دراسة النزاع يظهر أيضا يف مدى تعويلها
يفس النزاع
عىل ال ّلغة مدخال إىل حتليل النزاع .فهناك مناهج غري لسان ّية بعضها رّ
وير ّده إىل العالقات االجتامع ّية والرصاعات الطبق ّية وإىل ما يعرف حتديدا بعالقات
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

السلطة .وعدد آخر منها يرى ّ
أن تدافع حاجات اجلامعات االجتامع ّية والنفس ّية
األسايس الذي يدفع الناس إىل النزاع .ويبقى هاجس أصحاب هذه
هي العامل
ّ
تطوره
املناهج غري ال ّلسان ّية «املساعدة عىل فهم األسباب املختلفة للنزاع ودينام ّيات ّ
تتم معاجلته وح ّله» (ص.)22 :
وتصعيده أو اهنياره ،وكيف ّ
وظهور مصطلح «لسان ّيات النزاع» يف أواخر التسعينيات من القرن املايض،
سيتفرع بعد ذلك إىل
لساين عا ّم يف دراسة النزاع .وهو اجتاه
مؤشرّ عىل ظهور اتجّ اه
ّ
ّ
عدد من املناهج ،أو ْ
قل إىل منظورات يتناول ال ّلسان ّيون من خالهلا النزاع ،شأن
منظور ال ّلسانيات االجتامعية ،ومنظور ال ّلسان ّيات التواصل ّية ،ومنظور ال ّلسان ّيات
اإلتنوغراف ّية ،ومنظور ال ّلسان ّيات اإلدراك ّية (ص ص.)43-28 :
ومل ينته عرض الباحث هذه املناهج ال ّلسانية إىل تفضيل أحدها عىل اآلخر ،ومن
التحلييل الذي ضبطه
ثم إىل تبنّي منهج وإقصاء املناهج األخرى؛ بل استند اإلطار
ّ
ّ
يتحرك فيه عىل امتداد الفصول الثالثة التي درس فيها لغة النزاع،
الباحث واختار أن ّ
إىل ثالثة منظورات يكشف ّ
كل واحد منها بعدا مهماّ من النزاع .وهذه املنظورات هي
تصور يتبنّاه
التواصيل واملنظور
اإلدراكي واملنظور
املنظور
احلجاجي .وراء ذلك ّ
ّ
ّ
ّ
التصور الذي يرى أن ال ّلغة تضطلع بوظائف ثالث
الباحث وال يفتأ يذكّر به ،وهو
ّ
كربى :متثيل ّية وتواصل ّية وتأثري ّية.
واضح إذن ّ
خصه الباحث بالفصل الثاين من
األول الذي ّ
أن ال ّلغة وفق املنظور ّ
الرسالة سبيل املتك ّلم إىل متثيل ذاته ومتثيل العامل املحيط به .ولغة النزاع إن تد ّبرهتا
كل نزاع قض ّية ،أو ْ
تشذ عن هذه القاعدة .ففي ّ
من هذا املنظور ال ّ
قل حدثا يدركه
ّ
كل طرف من أطراف النزاع عىل طريقته .وتكون ال ّلغة هي األداة التي يم ّثل هبا

مكوناته ولوازمه التي من أبرزها الفاعل القائم
املتنازعون ذلك احلدث يف خمتلف ّ
الظريف
الرسدي املتع ّلق بسريورته ،واإلطار
املرجعي ،واإلطار
باحلدث ،وإطاره
ّ
ّ
ّ
الذي يكتنفه .فتمثيل األحداث التي تدور عليها النزاعات أشبه بعمل ّية التأطري التي
خيضع هلا احلدث عندما ُيقدّ م لنا من زاوية نظر مع ّينة ال يريد أصحاهبا أن ننظر يف
القضايا التي يبسطوهنا واألحداث التي يرووهنا إالّ من خالهلا.
واحلق ّ
املكونات املذكورة
ّ
أن تفكيك الباحث احلدث يف خطاب النزاع إىل تلك ّ
مكّنه من الكشف عن رضوب من التأطري والتوجيه خمتلفة بدون استحضارها ال
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نستطيع أن نفهم جانبا مهماّ ولطيفا يف آن معا من خطاب النزاع ،يتع ّلق باألساس
مكونات احلدث .نعم ،لقد
بتلك املعاين والقيم التي يشحن هبا أطراف النزاع ّ
استطاع الباحث -وهو يت ّعقب الطرائق التي يعتمدها منتجو خطابات النزاع يف متثيل
احلدث واستحضاره -أن يكشف عن مجلة من االسرتاتيج ّيات تربز لنا كيف يسعى
ّ
كل طرف إىل التقاط صورة للحدث من الزاوية التي ختدم غرضه وتظهره صاحب

حق يف القض ّية املتنازع عليها.
ّ
من هذا املنطلق ،وجد الباحث «خطابات النزاع حقال خصبا لدراسة متثيل
الذات واآلخر بوصفهام فاعلني اجتامعيني» (ص .)146 :وكانت النتائج التي أسلم
إليها حتليله إطار الفاعلني يف خطاب النزاع جمموعة من االسرتاتيج ّيات يستخدمها
أطراف النزاع عندما يتع ّلق األمر بتمثيل الذات واآلخر ،وتكون الغاية منها وضع
الذات يف إطار ّ
ويتحمل املسؤولية
جذاب ُيظهرها فاعال يمتلك القدرة عىل الفعل،
ّ
ّ
عند القيام به ،و ُيصيب يف األفعال التي ينجزهاّ ،
وألن
احلق والرشعية فيها،
ألن له ّ
غايته من تلك األفعال حتقيق النفع العا ّم واملصلحة اجلامع ّية .أ ّما اآلخر ،فرتسم له
يتجرد فيها من تلك القيم اإلجياب ّية التي استحوذت عليها الذات،
صورة سلب ّية قامتة ّ
الرش واجلهل والعمى.
ليلقى به يف دائرة ّ
ولألحداث التي يدور عليها النزاع خلف ّيات ومرجع ّيات تتم ّثل يف القيم الكامنة
املرجوة منه واآلمال املع ّلقة عليه.
وراء الفعل والدوافع املؤ ّدية إليه واألهداف
ّ
وحسنا فعل الباحث حني انتبه إىل ّ
مهم
أن استحضار هذه األبعاد املتع ّلقة باحلدث ّ
يف حتليل خطاب النزاعّ ،
تكمل
وأن دراسة متثيل مراجع احلدث يف خطاب النزاع ّ
دراسة متثيل الذات القائمة به ،وتسهم يف بيان مالمح صورة الفاعل .فتمثيل الذات
ُيظهر لنا من الصورة الواجه َة ّ
اجلذاب َة .أ ّما متثيل مراجع احلدث ،فيطلعنا عىل ما
يوجد يف خلف ّية الصورة وما يقبع وراءها من قيم ودوافع ترتجم عنها استعارات
مفهوم ّية بينّ الباحث كيف أنهّ ا أ ّطرت خطاب ّ
القذايف الشهري يف الساحة اخلرضاء
الشعبي ،وعكست لنا الطريقة التي كان يتم ّثل
ووجهت فهمه للحراك
بطرابلسّ ،
ّ
هبا ك ّ
حترك من
ال من ذاته (استعارة الذات :أنا ليبيا .وليبيا جمد العامل) واجلزء الذي ّ
شعبه (استعارة اآلخر :من أنتم؟) واملجتمع الدو ّيل ِمن حوله (استعارة الطرف
رشير) .وقد انتهى الباحث بعد تقليب النظر يف
الثالث :املجتمع الدو ّيل شخص ّ
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

أن «األطر االستعار ّية يف خطاب ّ
هذا اخلطاب إىل ّ
القذايف أطر حا ّدة ،تضع حدودا
واضحة بينه وبني اآلخرين ،فيها ٍ
تعال مطلق للذات ،واحتقار مطلق لآلخر .وهذا
يوسع الفجوة ،ويباعد املسافة
اخلطاب ال يمكن أن يبني الثقة ،أو يردم ّ
اهلوة؛ بل إنّه ّ
بني املتنازعنيّ .
ولعل مر ّد ذلك أنّه مل يستسغ أن ينظر إىل املعارضة كطرف نزاع ،وإنّام
ثم اعترب ّ
أن اعرتافه بمطالبهم يعني أنّه يعرتف
نظر هلم
كمتمردين عىل رشع ّيته ،ومن ّ
ّ
يقوض سلطته» (ص.)86 :
بتمردهم ،وأنّه ّ
ّ
وممّا يدخل يف متثيل احلدث ،اإلطار الرسدي الذي يوضع فيه والذي يكشف لنا
عن اختالف الرؤى وتباينها جتاه ما حيدث وحول الكيف ّية التي ُيدير هبا ّ
كل طرف
النزاع واحللول التي يقرتحها .وقد د ّلل الباحث عىل هذه احلقيقة أحسن تدليل
عندما تناول بالتحليل اخلطابات الدائرة عىل مقتل الدبلوماس ّيني األمريك ّيني يف
األمريكي مم ّثال يف خطاب وزيرة
ما ُيعرف بأحداث بنغازي ،نعني بذلك اخلطاب
ّ
األمريكي من جهة ،واخلطابات الصادرة عن
اخلارج ّية األمريك ّية وخطاب الرئيس
ّ
جهات إسالم ّية متعدّ دة ،شأن البيانات التي صدرت عن ّ
العاملي
كل من االتحّ اد
ّ
اإلسالمي من جهة أخرى.
لعلامء املسلمني ،وهيئة كبار العلامء ،ومن ّظمة التعاون
ّ
نعم ،لقد استطاع الباحث -وهو يتناول هذه اخلطابات بالتحليل -أن يكشف
مهم يف خطاب النزاع يتع ّلق بام يرتتّب عىل الطريقة التي ُيروى هبا احلدث
عن جانب ّ
والسياق الذي يوضع فيه من اختالف يف املفاهيم واألولو ّيات واملواقف .ففرق كبري
الرئييس الذي يدور عليه الرسد هو االعتداء عىل أمريكا ،وأن
بني أن يكون احلدث
ّ
األمريكي هذا احلدث يف سياق معينّ  ،وأن جيعله بسبب من أحداث
يضع اخلطاب
ّ
إرهاب ّية أخرى كاحلادي عرش من سبتمرب  ،2011فرق كبري بني أن يسري ّ
الرسدي
اخلط
ّ
الرسدي للحدث شكال آخر يف البيانات الصادرة عن
يف هذا االّجتاه ،وأن يتّخذ البناء
ّ
جهات إسالم ّية ،عىل نحو تغدو فيه اإلساءة إىل اإلسالم هي املحور الذي ينتظم
أمريكي
خيوط الرسد ،وهي نقطة االرتكاز يف رواية ما جرى .وشتّان بني خطاب
ّ
يزخر بالرصاع ،ويفيض بالعواطف اإلجيابية مثل األمل ،و ُيشحن بالقيم شأن الرغبة
الرشير الذي
يف التغيري وحتقيق العدالة ،ويستعري «سيناريو البطل
ّ
الضحية واملعتدي ّ
يقتل البطلّ ،
يتم القبض عليه» (ص ،)149 :أجل ،شتّان
فيظل حتت املطاردة ،حتّى ّ
الدبلومايس كريس ستيفنز نموذجا للبطل
بني هذا اخلطاب الذي تقدّ م فيه شخصية
ّ
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يضحي بحياته من أجل اآلخرين ،وخطاب اجلهات اإلسالم ّية
األمريكي الذي
ّ
الذي خال من «هذه الدينام ّية يف تصوير الشخص ّيات» ،وخ ّيمت عليه يف املقابل
العواطف السلب ّية وسكنه القلق واخلوف.
الطبيعي أن ُيسلم هذا االختالف يف متثيل األحداث وروايتها ،إىل اختالف
ومن
ّ
القصة األمريك ّية/اخلطاب األمريكي
يف اإلجراءات واحللول املقرتحة ،وأن تنتهي ّ
هذه النهاية الواضحة املتم ّثلة يف «ال ّلجوء إىل القانون الدو ّيل والوعد بمالحقة اجلناة،
حتّى يقبض عليهم ويس ّلموا للعدالة» (ص ،)151:وأن تكون هناية اخلطاب الصادر
عن جهات إسالم ّية عبارة عن مناشدات وتوصيات ال تسمن وال تغني من جوع.
اإلدراكي للمكان والزمان
وقد كانت ع ّينة الباحث -وهو يدرس التمثيل
ّ
يف خطاب النزاع -اخلطابات التي صدرت عن احلكومة اليمن ّية من جهة ،وعن
جراء اخلالف الذي نشأ بينهام بسبب الكيفية
رشكة موانئ ديب من جهة أخرىّ ،
أهم النتائج التي خلص إليها التحليل ارتباط
التي ُيدار هبا ميناء عدن .وكان من ّ
عمل ّية التمثيل بجملة من القيم واملعاين ُشحن هبا ميناء عدن عىل النحو الذي خيدم
دعوى ّ
كل طرف .نعم ،لقد وجد الباحث يف قرارة تلك اخلطابات مت ُّثلينْ خمتلفينْ أ ّثرا
بوضوح يف الطريقة التي استحرض هبا ّ
كل طرف ميناء عدن ،إن يف عالقته باإلنسان
اليمني
أو بالزمان ،أو من جهة وظائفه وفاعل ّيته .فعىل قدر ما هيمن عىل اخلطاب
ّ
والتارخيي للميناء ،عكس خطاب رشكة موانئ ديب مت ّثال خ ّلص
التم ّثل الرمزي
ّ
املكان من ربقة التاريخ ،وأفرغه من تلك القيم الثقاف ّية والرمز ّية ،وشدّ ه إىل احلارض
وصوره
التجاري،
الوظيفي
النفعي والبعد
بحبل متني ،وقدّ م يف احلديث عنه اجلانب
ّ
ّ
ّ
ّ
حيوي يقوم بوظيفته .فهو ليس مريضا يعاين ،وليس مشلوال مقعدا
عىل «أنّه مكان
ّ
الوطني،
اليمني]؛ بل هو مكان فاعل يم ّثل رافدا لالقتصاد
صوره اخلطاب
[مثلام ّ
ّ
ّ
التجار» (ص.)151 :
ويل ّبي حاجيات ّ
اإلدراكي تناول الباحث خطاب النزاع يف الفصل الثاين .ومن
من هذا املنظور
ّ
تواصيل درسه يف الفصل الثالث منطلقا يف ذلك من ّ
أن املتكلم إذا تك ّلم،
منظور ثان
ّ
ق ّلام يكتفي بإبالغ خما َطبه مضمونا معرف ّياّ ،
أي كالم كان -بعدا
وأن يف الكالمّ -
أهم الغايات التي جيري
توجيه ّيا جيعل حتقيق التصديق ودفع املخا َطب إىل الفعل من ّ
إليها اخلطابّ ،
وأن من باب أوىل وأحرى أن تتّجه عناية حم ّلل اخلطاب إىل الكشف
جمادى اآلخرة 1437هـ  -مارس 2016م
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

عن هذه الوظيفة التوجيه ّية املالزمة ّ
تواصيل ،واحلارضة حضورا بارزا يف
لكل فعل
ّ
خطاب النزاع الذي «تتصارع فيه قصد ّيات األطراف واستجاباهتم ،وتتصاعد فيه
االسرتاتيج ّيات اخلطاب ّية مع تصاعد مراحل النزاع» (ص.)154:
وقد رأى الباحث من املفيد أن يتناول خطاب النزاع من وجهتي نظر املتك ّلم
واملتل ّقي ،ملا ُيتيحه ذلك من إمكان تقليب النظر يف هذا اخلطاب يف سكونه ويف
حركته .وقد استند يف ذلك إىل مفهومني أساس ّيني مها :مفهوم اسرتاتيج ّيات التوجيه
يتلون ويشهد تصعيدا.
يتم التعبري عنها وما أهدافها ،ومفهوم الصوت كيف ّ
كيف ّ
ومت ّثلت ع ّينة التحليل املعتمدة يف دراسة اسرتاتيج ّيات التوجيه يف القرار ()1973
جو ّي عىل
الذي اتخّ ذه جملس األمن يف (2011/3/17م)،
وتضمن فرض حظر ّ
ّ
ليبيا .وكانت الوظيفة التوجيه ّية عىل رأس الوظائف التواصل ّية التي هنض هبا القرار
وجتسدت يف عدد من األفعال ال ّلغوية التي يفرض املجلس من
وأسفر عنها التحليلّ ،
خالهلا سلطته وهيمنته واختياراته ،شأن األفعال اإللزام ّية وأفعال التفويض وأفعال
التكليف.
وكانت ع ّينة التحليل املعتمدة يف دراسة مستويات تصعيد الصوت بني طريف
تضمنت خطابات ّ
يبي واملعارضة ال ّليب ّية وأطراف
النزاع ّ
لكل من النظام ال ّل ّ
متنوعة ّ
يب وروسيا وتركيا.
دول ّية متعدّ دة ،مثل الواليات املتّحدة األمريك ّية واالتحّ اد األورو ّ
وكان من أبرز ما الحظه الباحث -وهو يقارن حركة صعود الصوت وانخفاضه
ّ
تعول يف
عند أطراف
غوي عند املعارضة التي مل ّ
النزاع-تأخر ظهور الصوت ال ّل ّ
بادئ األمر عىل ال ّلغة واخلطاب ،بل اختارت الفعل واحلركة .فخرجت إىل الشارع
ثم اعتمدت املقاومة املس ّلحة .وما إن رشعت يف إنتاج
يف شكل مظاهرات سلم ّيةّ ،
اخلطاب يف مرحلة ّ
متأخرة نسب ّيا ،حتّى طفق صوهتا ال ّلغوي يتصاعد ،ليصبح قو ّيا
بتنحي ّ
القذايف عن السلطة ح ّ
ال ليس بعده
جملجال يرفض احلوار مع السلطة ،وينادي ّ
ّ
حل .أ ّما صوت النظام« ،فكان عىل العكس من ذلك .إذ بدأ قو ّيا ،سواء عىل مستوى
مر براحل متذبذبة .ومل يعكس خ ّطا أحاد ّيا،
ثم ّ
الصوت ال ّلغوي أو غري ال ّلغويّ .
سواء يف التصعيد أو التهدئة» (.)242
مر يف نظر الباحث بمراحل مخس .فقد
ومل خيل صوت الطرف الثالث من تصعيد ّ
بدأ صوت هذا الطرف خافتا .وكان خطابه ساعة خروج املظاهرات االحتجاج ّية
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يعب عن قلقه جتاه ما جيري،
األوىل يف بنغازي ،أقرب إىل خطاب املراقب الذي رّ
يسمي طرفا بعينه .وكان خطاب املحاسب هو الطور
ويدين العنف من غري أن ّ
الثاين من األطوار التي عرفها صوت الطرف الثالث .وهنا بدأ اخلطاب يستخدم
وحيمل أحد األطراف مسؤول ّية االنتهاكات .ويم ّثل خطاب
لغة املحاسبة واملعاقبةّ ،
مهمة يف تصعيد الصوت .ففيه ُتتّخذ العقوبات ضدّ من اعتُرب معتديا
املعاقب مرحلة ّ
عىل الرشع ّية الدول ّية .ومن أبرز سامته استخدام لغة التهديد استخداما رصحيا .وتيل
هذه املرحلة من التصعيد مرحلة رابعة تُعرف بخطاب املحارب .وهي تبدأ بــ ّ
«دق
الطبول» ،وتنتهي بإعالن احلرب .أ ّما املرحلة اخلامسة واألخرية ،فيم ّثلها خطاب
املنترص الذي يظهر فيه الطرف الثالث يف مظهر املغرور واملنقذ والناجح.
وعىل الرغم من إشارة الباحث إىل ّ
أن «احلجاج يف حقيقته وظيفة من وظائف
التواصل ،حيث هيدف املرسل إىل إقناع املخاطب برسالة ما» (ص ،)246:فقد آثر
حجاجي ،بعد أن تناوله يف
أن يفرده بفصل يتناول فيه خطاب النزاع من منظور
ّ
التصور
تواصيل .واحلجاج -وفق
إدراكي وآخر
الفصلني الثاين والثالث من منظور
ّ
ّ
ّ
لغوي هيدف إىل إقناع املخاطب برسالة ما ،وفعل
الذي عرضه الباحث -فعل
ّ
مكونات احلجاج ،فعنارص داخل ّية تتم ّثل
سلطوي غايته التأثري يف هذا املخاطب .أ ّما ّ
يف ما ُيعرف باحلجج والنتائج واملواضع يأيت هبا املحاجج يف ترتيب معينّ بعد أن
جيعل بعضها بسبب من بعض ،وعنارص خارجية ،أال وهي القيمة احلجاج ّية التي
املرجعي الذي حيدّ د مسارات احلجاج ،والقالب
مت ّثل اإلطار
احلجاجي الذي ُيعدّ
ّ
ّ
والتعبريي للحجاج ،كأن خيتار املحاجج قالب الرسد أو قالب احلوار
الشكيل
اإلطار
ّ
ّ
وأن يستعمل صيغا تعبري ّية مع ّينة ،واالسرتاتيجيات احلجاج ّية التي يستند إليها
املحاجج يف خطابه والتي هتدف باألساس إىل إضفاء الرشع ّية عىل املواقف واآلراء
التي يرغب فيها املرسل من جهة ،وإىل نزع الرشع ّية عن تلك التي ال يتبنّاها وال
يرغب فيها من جهة أخرى.
تنوعت خطابات النزاع التي درس الباحث فيها احلجاج يف ضوء هذه
وقد ّ
التمش يف دراسة تلك الع ّينات يقوم عىل الكشف عن القيم
املداخل النظر ّية .وكان
يّ
احلجاج ّية الكامنة يف ّ
كل من خطاب طريف النزاع وخطاب الطرف الثالث ،وعن
تم هبا الربط بني العنارص احلجاج ّية ونوع العالقات احلجاج ّية القائمة
الكيف ّية التي ّ
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

بينها ،وعن قوالب احلجاج وصيغه وتعابريه ،وعن االسرتاتيج ّيات احلجاج ّية
األخالقي،
املنفعي ،والتسويغ
التي كان من أبرزها التسويغ بالسلطان ،والتسويغ
ّ
ّ
العاطفي.
والتسويغ
ّ
مهم مل يشأ الباحث إال أن يتو ّقف عنده يف دراسة احلجاج يف
واحلوار ّية بعد ّ
خطاب النزاع الذي ال خيرج بدوره عن القاعدة التي تقول ّ
بأن يف اخلطاب -مهام
كان نوعه -متك ّلام وسامعا ختتلف درجات حضورمها ووجوه تفاعلهام ،ويكون
احلجاجي وظيفة َمن يعرض قض ّية (املتك ّلم) وللثاين دور من
ألحدمها يف اخلطاب
ّ
يعرتض عىل تلك القض ّية (السامع) .نعم ،دراسة البعد احلواري يف خطاب النزاع
مفيدة ،ألنهّ ا تكشف لنا عن مدى نزوع هذا اخلطاب إ ّما إىل تعميق اخلالف بني طريف
النزاع ،وإ ّما إىل جتسري الفجوة بينهام والسعي إىل بناء أرض ّية مشرتكة جتمعهام .فعىل
قدر ما تقوى احلوار ّية يف خطاب النزاع ،يكون ذلك مؤشرّ ا عىل االنفتاح عىل اآلخر
واالستعداد لقبوله واالعرتاف به وحماولة إجياد ّ
حل ُينهي اخلالف معه.
احلواري يف خطاب النزاع س ّلام حيتوي عىل
وقد اقرتح الباحث لتحليل البعد
ّ
ست درجات تغيب احلوارية يف الثالث األوىل منها الواقعة أسفل الس ّلم (اإلنكار
ّ
والتجاهل واملقاومة) ،وتظهر يف الدرجات الثالث األخرى املوجودة يف النصف
تصاعدي أدناه االنفتاح ووسطه التفاعل وأقصاه التبنّي.
األعىل من الس ّلم يف نسق
ّ
و«مت ّثل هذه املستويات إطارا حتليل ّيا حلضور صوت اآلخر يف اخلطاب ،كام أنّه يمكن
والتدرج يف التعامل معها من إنكار
تطبيقها أيضا عىل التفاعل مع أفكار اآلخرين،
ّ
لوجود فكرة ما إىل تبنّيها» (ص.)306 :
ودراسة ّ
أعم واملس ّلامت يف خطاب
كل من االقتباسات أو
ّ
التناص عىل وجه ّ
احلواري
النزاع ،مؤشرّ آخر اعتمده الباحث يف االستدالل عىل مدى ضعف البعد
ّ
قوته ،وعىل نوع احلوار الذي يعقده املتك ّلم مع األصوات التي يستحرضها ،أهو
أو ّ
حوار اتّفاق أم حوار اختالف؟ وممّا يساعد عىل معرفة مثل هذه األمور االنتباه إىل
يتم هبا تأطري الصوت املقت َبس يف
الكيف ّية التي جيري هبا االقتباس ،وإىل الطرق التي ّ
مهية
خطاب النزاع ،وإىل معرفة الغايات من وراء استحضاره .وقد د ّلل الباحث عىل أ ّ
احلواري يف خطاب النزاع ،بدراسة
هذه املداخل واألدوات يف الكشف عن البعد
ّ
ع ّينة مت ّثلت يف النزاع الذي نشب بني احلكومتني الرتك ّية واملرص ّية بشأن ما حدث
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يف الثالث من يونيو  .2013وقد وجدنا الباحث ينتهي يف آخر التحليل إىل تنزيل
جراء خفوت احلوار ّية فيه،
الرتكي يف درجة اإلنكار من الس ّلم
اخلطاب
ّ
احلواريّ ،
ّ
الرشعي
الرتكي «ينكر الوجود
املرصي يف درجة املقاومة .فاخلطاب
وتنزيل اخلطاب
ّ
ّ
ّ
لآلخر ،وال يعرتف به ،وهياجم النتائج املرتتّبة عىل وجوده ([ .)...أ ّما]اخلطاب
الرشعي ،ويرفض مقوالت الطرف
املرصي ،فيحاول الدفاع عن نفسه وعن وجوده
ّ
ّ
الرتكي ،وحياور ذلك الصوت بإظهار أخطائه والتحذير من عواقب تبنّيه» (ص:
ّ
.)324
حترك فيها الباحث
والتواصيل
(اإلدراكي
هذه هي األطر الثالثة
واحلجاجي) التي ّ
ّ
ّ
ّ
واستند إليها ،وهو يدرس لغة النزاع يف القضايا الدول ّية مم ّثلة يف تلك ال ّعينات التي
واحلق ّ
يب ،بعد أن
ذكرنا.
ّ
شجعني عىل تقديم هذه الرسالة إىل القارئ العر ّ
أن ما ّ
حسنات غري قليلة أكون جاحدا إن
شاركت يف عضو ّية ال ّلجنة العلم ّية التي ناقشتْها،
ٌ
ُ
مل أرش إىل عدد منها .نعمّ ،
اجلامعي عىل
إن هذه الرسالة مثال ج ّيد عىل انفتاح البحث
ّ
حق
املحيط الواسع ،وعىل ما جيري يف العامل الصغري والكبري من أحداث مل يعد من ّ
حتوالت
الباحث يف أقسام اللغة العرب ّية أن ّ
الطرف عنها ،ملا يرتتّب عليها من ّ
يغض ْ
رسيعة وعميقة يف آن معا ،إن مل نكن يف قلبها أو قريبني منها ،فرياحها آتية ال حمالة
إلينا ،وآثارها بالرضورة منعكسة علينا.
نعمّ ،
إن يف إقبال الباحث عبد املجيد الغييل عىل دراسة تلك القضايا الدول ّية
من منظور حتليل اخلطاب ،دليال عىل أنّه -ومن ورائه أستاذه املرشف الدكتور
حممد لطفي الزليطني -من طينة أولئك الباحثني الذين آثروا اإلنصات إىل الواقع،
والتفاعل مع قضايا العرص والساعة .ومل يكونوا من املرجئة الذين ّ
يتوخون احلذر،
ينص عىل
ّ
ويفضلون تأجيل اخلوض يف مثل هذه املغامرة ،عمال بمبدأ الرت ّيث الذي ّ
ّ
يمر عليه حني من الدهر يكفي التخّ اذ
أن احلدث ال يته ّيأ للنظر والدرس إالّ بعد أن ّ
مسافة األمان منه .أجل ،مل يتلكّأ عبد املجيد الغييل يف أن يكون يف قلب عرصه ،حياول
أن يستوعب ما يدور يف العامل من أحداث ،وال جيد سبيال إىل فهمها أحسن من تلك
السبيل التي تعتمد حتليل اخلطابات التي تكون بسبب من تلك األحداث ،أو التي
شك عندي يف ّ
ومتهد هلا وتبشرّ هبا .وما من ّ
أن مثل هذه البحوث تسهم يف
ترافقها ّ
فتح أبواب اجلامعة عىل ما يتعاىل يف املجتمع من خطابات ،وعىل ما يقع خارج أسوار
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العدد 3

الدولية
لغة النزاع في القضايا
ّ

نحب أن يكون
اجلامعة من وقائع ،ال نريد من باحثينا أن يكونوا ال مبالني هبا؛ بل
ّ
وحس
هلم يف هذا الواقع اجلديد موقع ينظرون إىل ما حوهلم منه ،وكلمة يدلون هبا،
ّ
خضم هذا الواقع ما ال يراه غريهم.
يؤهلهم ألن يروا يف
تارخيي ّ
ّ
ّ
وال أراين مفرطا يف التفاؤل ،إن ع ّلقت عىل هذه الرسالة وما جاء عىل شاكلتها
بعض أمل يف فتح بصائر الناس عىل ما يف اخلطابات التي يستهلكوهنا ويتأ ّثرون هبا
من أساليب املناورة والتضليل والتالعب بالعقول ،حتّى ال يكونوا من ضحايا تلك
اخلطابات ،وال يقعوا يف فخاخها ،وال يؤمنوا بام جاء فيها َ
إيامن العجائز .وال ريب
يف ّ
املهمة دونه معارف ال بدّ من اكتساهبا ،ومناهج وأدوات
أن هنوض الباحثني هلذه ّ
يتزود هبا الباحث ،حتّى ال يقرأ تلك اخلطابات بعينني
يف حتليل اخلطاب جيب أن ّ
مغمضتني .وأستطيع أن أقول بيشء كثري من االطمئنان ّ
إن عبد املجيد الغييل قد
تو ّفرت له عُدّ ة من هذه األدوات ال بأس هبا ،مكّنته من أن حي ّلل ع ّينات كثرية من
خطابات النزاع حتليال مل ُ
خيل يف كثري من املواطن من الد ّقة والعمق ،ومل نعدم فيه قدرا
ال بأس به من تطويع النظر ّيات التي استقدمها ،عىل النحو الذي جيعلها يف خدمة
اخلطابات التي ق ّلب النظر فيها.
شك عندي يف ّ
وما من ّ
أن امتالك الباحث مثل تلك األدوات واستعامله إ ّياها
بإحسان يف حتليل خطابات النزاع ،ما كانا ليتو ّفرا له لوال لغة ثانية ،هي اإلنجليز ّية.
أستطيع أن أقول -وأنا أتابع الباحث يف ما يعرض علينا من نظر ّيات -إنه عاد من
أجل فهمها إىل عرشات املراجع اإلنجليز ّية ،ويف ما يصطفي من ترمجات لعدد كبري
حيول يف
من املصطلحات -إنّه يجُ يد القراءة هبا ويستوعب ،بل هيضم ما يقرأ هضام ّ
الغالب املعارف التي ي ّطلع عليها يف املراجع الغرب ّية إىل ما ّدة مستساغة ،وإىل طاقة
عرف كيف يستعني هبا يف تفجري تلك اخلطابات للوصول إىل أطرها اإلدراك ّية التي
تم النظر إليه والتفكري فيه والتعامل معه،
ّ
توجه النزاع ،ويتبينّ لنا من خالهلا كيف ّ
وللنفاذ إىل أبرز االسرتاتيج ّيات التي اعتمدها املتنازعون يف هذا النوع من التواصل
الذي تتدافع فيه املصالح ،وتتباين وجهات النظر بني أطرافه ،ويبلغ فيه الرصاع
أحيانا أشدّ ه ،وللكشف عن أبرز مسالك احلجاج التي ّ
توخاها أطراف النزاع يف
االحتجاج ملواقفهم والتمكني لوجهات نظرهم.
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