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شكـــر
الحمد ّّلل كما ٌنبؽً لجبلل وجهه وعظٌم سلطانهً ،
حمدا متواصبلً لجلٌل نعمه ،وموفور خٌراته
ومننه و اللهم صلً وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أزواجه وذرٌّته ،وصحابته ومتبعٌه إلى ٌوم
ال ّدٌن وسلّم تسلٌما كثٌرا أما بعد:
أل ّنه ّأثر فً نفسً كثٌرا ،ومنح لً عطفا وفٌرا ،وبٌّن لً سمة ال ّنجاح فً الحٌاة وعنوان نٌل
المكانة والمفازة ،وألنه علم ّنً بشخصٌته حبّ ركوب الصّعوبات والصّبر على العثرات واإلشربباب إلى
ّ
الطموحات ...من أجل ذلك كلّه أشكر أستاذي الكرٌم ومعلمًّ ال ّدكتور" :عمّار ساسً" على تفضله بقبول
اإلشراؾ على الرّ سالة أوال وعلى ما نفعنً به من علم وتوجٌه ومتابعة للعمل م ُْذ أن كان فكرة إلى أن
رأى ال ُّنور…
وإذ أُق ّدم هذا البحث أسؤل هللا العظٌم أن ٌجعله مفتاحا لمزٌد من البحث ونشر العلم بٌن ال ّناس ،وال
ٌفوتنً فً هذا المقام أن أ ّتقدم بال ّشكر وال ّتقدٌر أٌضا إلى كل من أمدنً بٌد العون وساعدنً من قرٌب أو
من بعٌد فً انجاز هذا العمل حتى آل إلى ما هو علٌه…
كما أرفع شكري وامتنانً لؤلساتذة المناقشٌن على تكرمهم بقبول مناقشة الرّ سالة ،وإبدابهم لما
عرض لهم من مبلحظات تزٌد من قٌمة البحث ،وأسؤل المولى الكرٌم أن ٌنفعنا بهم...فإلى كل هإالء
وأولبك تحٌة تقدٌر وعرفان…
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ملخــص

إن الظاهرة اللؽوٌة – فً منظورنا – تشبه بعض األشكال الموجودة فً الطبٌعة إنها كالمكعب المتعدد
الزواٌا و األبعاد ال ٌكفً لوصفه أن ٌسلط علٌة الضوء من نور مصباح واحد ٌضًء سطحا واحدا
وٌخفً أسطحه األخرى  .وهكذا تعددت التعارٌؾ التً تناولت الظاهرة اللؽوٌة من منهج إلى آخر
إن الهدؾ الذي سطرناه من خبلل هذا البحث هو االنطبلق فً عرض كل منهج من المناهج اللؽوٌة و
كشؾ الزاوٌة التً نظر بواسطتها إلى اللؽة حتى نصل فً األخٌر إلى تعرٌؾ ٌحٌط بالظاهرة اللؽوٌة
من كل الزواٌا و األبعاد .
الحقٌقة أن البحث التارٌخً الطولً أو البحث فً األصالة و الفرعٌة لم ٌستطع الكشؾ عن أسرار
الظاهرة اللؽوٌة باعتباره نظر إلٌها على أنها زمان فحسب  ،كما تعامل مع نصوص قدٌمة فً شكلها
المكتوب ال المنطوق .
أما عن المناهج اللؽوٌة الحدٌثة فقد اختلفت بدورها فً تعرٌؾ اللؽة باختبلؾ زواٌا النظر .لقد عرؾ
المنهج الوصفً اللؽة بؤنها بنٌة أو نظام  ،وأن هذه البنٌة لكً تدرس ال بد أن تحلل إلى مكوناتها الجزبٌة
وهذا كله بهدؾ الكشؾ عن القوانٌن العامة للنظام اللؽوي .
أما المنهج الوظٌفً فقد اعتبر اللؽة وسٌلة من وسابل التبلٌػ و التواصل بٌن األفراد ،هً تلك الوسٌلة
التً استطاع اإلنسان بواسطتها تحلٌل خبراته إلى وحدات ذات داللة وشكل صوتً هً المونٌمات ،
تقطع بدورها إلى وحدات متتالٌة هً الفونٌمات .
ولكنه فً المقابل ظهر اتجاه آخر بقٌادة نوام تشو مسكً  ،هذا األخٌر نظر إلى اللؽة على أنها نتاج عقلً
خاص بالجنس البشري ومكون من مكونات العقل اإلنسانً  ،وأن اإلنسان مزود بقدرة فطرٌة تمكنه من
استعمال اللؽة و اإلبداع فٌها .
أما المنهج السٌمٌابً فقد اعتبر اللؽة نظام من العبلمات اللؽوٌة – دال /مدلول – تعبر عن أفكار داخل
الحٌاة االجتماعٌة فً إطار صٌرورة تواصلٌة قصدٌة .فً حٌن اعتبر المنهج التداولً اللؽة أنها تمارس
َ
المخاطب وما دار
فً ظل مسار اتصالً تداولً مضبوط بقواعد و قوانٌن ٌ ،شمل كل من المتكلم و
بٌنهما من حدٌث أو إشارات مبلمحٌة أو ٌدوٌة .
ونشٌر فً األخٌر أن اللؽة من أكثر ظواهر النشاط اإلنسانً تعقٌدا  ،إنها جزء من كٌاننا السٌكولوجً
الروحً  ،هً عملٌة فٌزٌابٌة اجتماعٌة بسٌكولوجٌة على ؼاٌة من التعقٌد  ،الحقٌقة أنها ظاهرة نفسٌة
اجتماعٌة ثقافٌة مكتسبة ال ظاهرة بٌولوجٌة مبلزمة للفرد  ،تتؤلؾ من وحدات صوتٌة لؽوٌة ،ومن قواعد
ضمنٌة تحكم تؤلٌؾ الوحدات الظاهرة فً الكبلم الفعلً  ،وبهذا النظام الترمٌزي تستطٌع جماعة ما أن
تتفاهم وتتواصل مع الؽٌر فً ظل نشاط اتصالً تداولً .
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مقــدمة

إن اختٌار موضوع مذكرة ماجستٌر لٌس باألمر الهٌن  ،إذ التسرع فً االستقرار على عنوان
المذكرة كثٌرً ا ما ٌكون عامل هدم لها وعادة ما ٌدفع الباحث إلى هجرها بل ربما إلى هجر البحث
العلمً كله  .و انطبل ًقا من المسلمة القابلة أنه على طالب الدراسات العلٌا أن ٌختار و ٌرؼب بالبحث فً
موضوع ٌستطٌع من خبلله معالجة قضٌة من القضاٌا اللؽوٌة الجدٌدة  ،التً تثري البحث العلمً و تفتح
آفاقا جدٌدة كانت موصدة من قبل  ،وقع اختٌاري على موضوع لطالما راودنً أمل كبٌر فً البحث فٌه
ثم نما هذا األمل لٌتحول إلى رؼبة قوٌة و ملحة إنه موضوع عنونته بـ "مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج
البحث اللؽوٌة".
الحقٌقة أنه بتعدد المناهج التً سار علٌها الباحثون فً دراساتهم اللؽوٌة  ،و انطبلقا من أن اللؽة
هً كالكعبة المتعددة الزواٌا  ،أو كالجسم الذي تتعاور المناهج اللؽوٌة للكشؾ عن حقٌقته  ،فما قد ٌراه
الباحث من خبلل منهج معٌن ٌ ،ختلؾ عما قد ٌراه من جانب آخر من خبلل منهج آخر  ،تعددت مفاهٌم
ً
واحدا و ٌخفً عندبذ
اللؽة وراح كل منهج ٌسلط الضوء علٌها من نور مصباح واحد ٌضًء سطحا
أسطحه األخرى  .وهكذا صرنا نحصً كمًا هاببل من التعارٌؾ اللؽوٌة التً ٌقؾ الباحث أمامها حابرا
مترددا ال ٌعلم أٌؤخذ بهذا التعرٌؾ أو ذاك  .و رؼم أهمٌة البحث فً هذا الموضوع إال أن التطرق
لدراسته لم ٌكن موجودا .لذلك كله فإننً تجشمت عناء البحث  ،وكلً عزم و رؼبة فً الوصول إلى
تعرٌؾ أحسبه شامبلً و جامعا للؽة ٌ ،سلط على أبعادها أضواء الناهج المتعددة .
وحتى أصل إلى هدفً هذا طرحت فً البداٌة إشكالٌة كبرى تمثلت فً  :ما هو مفهوم اللؽة فً
ضوء مناهج البحث اللؽوٌة ؟ ،باإلضافة إلى عدة إشكالٌات فرعٌة هً كاألتً :ما هو أصل اللؽة ؟ وما
هً عبلقاتها ببقٌة العلوم األخرى؟  ،ثم ما هو مفهوم المنهج  ،وما الفرق بٌنه وبٌن النظرٌة و المنهجٌة ؟
 ،وما هو مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج البحث قدٌما؟ ،أي ما هو مفهومها فً ضوء المنهج التارٌخً و
المقارن ؟  ،وكذلك ما هو مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج البحث حدٌثا؟  ،أي ما هو مفهومها فً ضوء
المنهج البنٌوي الوصفً  ،و اإلحصابً  ،و الوظٌفً  ،و التولٌدي التحوٌلً  ،و السٌمٌابً  ،و التداولً ؟
هذه األسبلة و أخرى أجاب علٌها البحث فً شكل فصلٌن .
تحدث الفصل األول عن مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج البحث قدٌما  ،و انقسم إلى أربعة مباحث ،
المبحث األول  :نشؤة اللؽة اإلنسانٌة و عبلقتها ببقٌة العلوم األخرى وانقسم إلى مطلبٌن :المطلب األول :
نشؤة اللؽة  ،و الثانً  :عبلقة اللؽة ببقٌة العلوم األخرى  ،أما المبحث الثانً فكان فً  :ماهٌة المنهج ،
وتكون من مطلبٌن  :المطلب األول فً مفهوم المنهج  ،و الثانً فً عبلقات المنهج  .وفٌما ٌخص
المبحث الثالث  ،فكان بعنوان  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التارٌخً  ،وانقسم إلى أربعة مطالب ،
المطلب األول  :مفهوم المنهج التارٌخً واستخدامه فً المجال المعجمً  ،أما المطلب الثانً فكان فً
خطوات المنهج التارٌخً  ،و الثالث  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التارٌخً  ،و الرابع :نقد المنهج
التارٌخً  .أما المبحث الرابع  ،فحمل عنوان :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج المقارن ،وانقسم إلى أربعة
مطالب  :المطلب األول  :المنهج المقارن  ،و دوافع ظهوره  ،والثانً مفهوم المنهج المقارن  ،وأهم
نتابجه  ،و الثالث مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج المقارن ،والرابع نقد المنهج المقارن .
ً
حدٌثا
أما عن الفصل الثانً من هذا البحث فخصص لدراسة  ،مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج البحث
 ،و انقسم إلى ستة مباحث  ،المبحث األول  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج البنٌوي الوصفً  ،وانقسم
بدوره إلى أربعة مطالب  ،المطلب األول  :المدرسة البنٌوٌة وأهم اتجاهاتها  ،والثانً  :ماهٌة المنهج
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البنٌوي الوصفً  ،و الثالث :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج البنٌوي الوصفً  .و الرابع  ،فخصص
لعرض أهم االنتقادات التً وجهت لهذا المنهج  .أما عن المبحث الثانً فقد عنً بضبط مفهوم اللؽة فً
ضوء المنهج اإلحصابً  ،وانقسم إلى أربعة مطالب  ،خصص األول للحدٌث عن نشؤة علم اإلحصاء و
تطوره  ،و الثانً :مفهوم المنهج اإلحصابً  :خطواته و أهمٌته  ،أما الثالث فحمل عنوان  :مفهوم اللؽة
فً ضوء المنهج اإلحصابً  ،والرابع خصص لنقد هذا المنهج .أما المبحث الثالث من هذا الفصل
فعنون بـ  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج الوظٌفً  ،وانقسم إلى خمسة مطالب كان األول بعنوان :
نظرٌة مارتنً الفونولوجٌة الوظٌفٌة  ،والثانً :أسس المنهج الوظٌفً  ،و الثالث  :مبادئ التحلٌل
الوظٌفً  ،و الرابع  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج الوظٌفً  ،و الخامس خصص لنقد هذا المنهج  .أما
عن المبحث الرابع  ،فقد خصص للحدٌث عن مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التولٌدي التحوٌلً  ،و انقسم
إلى أربعة مطالب  ،األول  :نشؤة المنهج التولٌدي التحوٌلً و دوافع ظهوره  ،و الثانً  :مفهوم المنهج
التولٌدي التحوٌلً و أهم أسسه و مبادبه  ،و الثالث  :مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التولٌدي التحوٌلً ،
و الرابع خصص لنقد هذا المنهج  .وفٌما ٌتعلق بآخر مبحث فقد عنً بدراسة مفهوم اللؽة فً ضوء
المنهج السٌمٌابً  ،الذي انقسم بدوره إلى أربعة مطالب  ،رتبت على النحو التالً  :مطلب األول
خصص للسٌمٌابٌة  :المفهوم و إشكالٌة المصطلح  ،و الثانً  ،عرض للمدارس السٌمٌابٌة و أهم
اتجاهاتها  ،وثالث مطلب اندرج تحت عنوان " مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج السٌمٌابً"  .أما عن
المبحث السادس من هذا الفصل  ،فقد اهتم بضبط مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التداولً  ،وبدوره انقسم
إلى أربعة مطالب  ،أما المطلب األول فقد اهتم بدراسة المنشؤ الفلسفً للتداولٌة اللسانٌة  ،و مفهومها ،
والثانً حمل عنوان " تطور اللسانٌات التداولٌة"  ،والثالث تطرق إلى التداولٌة عبلقتها ببقٌة
المنهج
التخصصات األخرى .أما عن المطلب الرابع و األخٌر فعنون بـ  :مفهوم اللؽة فً ضوء
التداولً
وذكرنا فً خاتمة البحث  ،أهم النتابج المتوصل إلٌها  ،كما التزمنا فً ذلك بتمهٌد لكل فصل ،
لتوضٌح مدى ترابطها  ،و أردفنا كل ذلك باإلجراءات العلمٌة المنهجٌة من فهارس و مراجع  ،و
مصادر اعتمدت فً هذا البحث  .وكان االعتماد فً كل ذلك على المنهج الوصفً  ،الذي رأٌناه مناسبا
لمثل هذه الدراسة وموضوعها و مخططها و هدفها  ،وذلك اعتمادا على آلٌات هذا المنهج )من استقراء و
إحصاء  ،و موازنة وتحلٌل واستنتاج ) ،التً التزمنا بها فً معظم مباحث الدراسة وفصولها.
هذا وقد صادفتنً أثناء انجازي لهذا البحث عدة صعوبات أستطٌع إجمالها فً شقٌن اثنٌن :تمثل
األول فً صعوبة الموضوع ،ذلك أننً سعٌت من خبلل هذا البحث إلى إٌجاد تعرٌؾ شامل ٌحٌط
بالظاهرة اللؽوٌة من كل الزواٌا واألبعاد ،رؼم أننً أعلم أن صوغ تعرٌؾ علمً شامل للؽة لٌس باألمر
الهٌن كما قد ٌتبادر إلى الذهن ،ذلك أن اللؽة هً عملٌة فٌزٌابٌة اجتماعٌة بسٌكولوجٌة على ؼاٌة من
التعقٌد  ،ضؾ إلى ذلك أننً أحاول إٌجاد ذلك التعرٌؾ فً ضوء مناهج البحث اللؽوٌة  ،ولكننا نعلم أن
المناهج متعددة ومتشعبة ٌتطلب دراستها الوقت ،ووفرة المصادر و المراجع  .أما الشق الثانً من
الصعوبة  ،فتمثل فً قلة المصادر و المراجع التً تخدم البحث ،حٌث أننً لم أجد القدر الكافً منها .
ورؼم هذا  ،فقد حاولت بقدر اإلمكان والمستطاع أن استجمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع
بحثً من خبلل ما وقع بٌن ٌدي من مصادر و مراجع  ،حتى أصل إلى ضبط تعرٌؾ ٌسلط على
الظاهرة اللؽوٌة أضواء المناهج المتعددة من كل الزواٌا واألبعاد.

هذا وال أدعً الكمال فٌما كتبت ،والعصمة فٌما بحثت و استوعبت فالكمال ّلل وحده و لكن أرجو
أن ٌكون عملً هذا خدمة للسان العربً المبٌن أوال  ،و للبحث العلمً ثانٌا وحافزا لطبلب العلم فً هذا
العصر فً أن ٌشحذوا أقبلمهم وٌحركوا هممهم وعزابمهم للبحث فً هذا النوع من المواضٌع.
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واسؤل هللا العلً القدٌر أن ٌجعل عملً هذا فً مٌزان حسناتً و أن ٌتجاوز عن سٌباتً  ،إنه نعم
المولى
ونعم النصٌر و الحمد ّلل رب العالمٌن.
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الفصل 1
مفهوم اللغة فً ضوء مناهج البحث قدٌما

اللؽة من أعرق مظاهر الحضارة اإلنسانٌة ،بل هً أصل الحضارة وصانعة الرقً والتقدم ،فهً
تإلؾ الحد الفاصل بٌن شعب وشعب ،وبٌن أمة وأمة ،بل بٌن حضارة وحضارة ،وهً أٌضا قوام الحٌاة
الروحٌة والفكرٌة والمادٌة ،بها ٌعمق اإلنسان صلته بالمجتمع الذي ٌولد وٌعٌش فٌه.
وقد حاول العلماء والمفكرون واللؽوٌون ،على مر العصور ،أن ٌسبروا ؼور هذه الظاهرة
الفرٌدة والعرٌقة فً حٌاة البشر ،وأن ٌزٌحوا الستار عن سر أصلها ونشؤتها ،وكان لهم فً ذلك آراء
ونظرٌات ،كما انصرفوا إلى الكشؾ عن اتصالها أو باألحرى عبلقتها بكل ألوان النشاط اإلنسانً ،وما
مدى تؤثٌرها فً كل مظاهر الحٌاة.
أما مناهج البحث العلمً ،فلٌست بدورها إال وجهات نظر اجتهادٌة حاولت هً األخرى بإمكاناتها
المتعددة استٌعاب الظاهرة اللؽوٌة ،والكشؾ عن حقٌقتها .فتعددت بالتالً المناهج بتعدد زواٌا النظر،
انطبلقا من أنّ اللؽة هً كالكعبة المتعددة الزواٌا ،فما قد ٌراه الباحث من خبلل منهج معٌن ٌكمله أو
ٌصححه ،ما قد ٌراه من جانب آخر من خبلل منهج آخر.
وانطبلقا مما سبق ذكره فإننا سنحاول من خبلل هذا الفصل اإلجابة ع ن عدد من التساإالت هً :
كٌؾ نشؤت اللؽة اإلنسانٌة؟ وما هً عبلقتها ببقٌة العلوم األخرى؟ واألهم من ذلك كله :ما هو مفهوم
المنهج؟ وما هً عبلقاته؟ ما هو مفهوم اللؽة فً ضوء مناهج البحث قدٌما؟ أي ما هً حقٌقة الظاهرة
اللؽوٌة فً ضوء المنهج التارٌخً؟ وما هً حقٌقتها أٌضا فً ضوء المنهج المقارن؟  ،هذه التساإالت
وأخرى سٌتم اإلجابة عنها بحول هللا من خبلل هذا الفصل.

 .1.1نشؤة اللؽة اإلنسانٌة وعبلقتها ببقٌة العلوم األخرى.
 .1.1.1نشؤة اللؽة اإلنسانٌة.
أصل اإلنسان ،ونشؤة لؽته أمر ٌثٌر الخٌال ،وٌدفع العقل إلى التفكٌر .ولذا كان البحث عن أصل
اللؽة اإلنسانٌة األولى من أقدم المشاكل الفكرٌة التً جابهت الباحثٌن والمفكرٌن على اختبلؾ األجٌال
والعصور.
فقد نشط العلماء والفبلسفة ،إلى اإلجابة ع ن ذلك التساإل المحٌر ،فوجدوا أن اللؽة -فً أول
أمرها – لم تخضع للمنطق والعقل ،وإنما دلت الشواهد األولٌة لها على أنها كانت ولٌدة فوضى الوضع
االرتجالً القدٌم ،قبل أن تخضع للفكر والمنطق،والوضع النظامً باعتبار أنها استعملت للتعبٌر عن
الؽرابز والعواطؾ  ،ثم للؽناء والمتعة ،لتصبح بعد ذلك ذات أهداؾ فً التعبٌر والتفاهم وإٌصال المعانً
(.)1
ولم ٌقتصر البحث فً أصل اللؽة على فترة معٌنة  ،بل امت ّد حتى شمل تارٌخ فترة ما قبل المٌبلد
لؼوٌة فً بارٌس
إلى العصر الحدٌث  ،وبعد كثرة األقوال وتعدد النظرٌات ،قررت الجمعٌة ال
سنة 1878منع تقدٌم أبحاث فً هذا الموضوع ،واعتبرت أنه دوران فً حلقة مفرؼة .كما أنّ كثٌرا من
العلماء ذوي الشهرة الذابعة والقدم الثابتة فً علم اللؽة أمثال )بلوم فًلد  BLOOMFIELD،فٌرث
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 ( FIRTHلم ٌتعرضوا لدراسة هذا الموضوع بشكل علمً أو بصورة تنبا على أهمٌة البحث فٌه.
( .)2أما
وقد تناوله "فٌرث " باختصار شدٌد على سبٌل أن الكبلم فٌه نوع من الفلسفة اللؽوٌة
"مارٌوباي" فهو بدوره ٌدعو إلى عدم الؽوص فً هذا البحث  ،باعتبار أنه ال ٌوصل الباحث إلى
النتابج ٌقٌنٌة ،بل مجرد أراء تصطبػ بالصبؼة الشخصٌة والفلسفة ال ؼٌر  .وفً ذلك قال" :فٌما ٌختص
بنشؤة اللؽة وطبٌعتها ،لدٌنا مصادر تعتمد األساطٌر والحدٌث المنقول ،والمناقشات الفلسفٌة ،ولكن
تنقصنا الحقابق العلمٌة فً هذا الصدد. "...أما "فند رٌس" ،فقال أٌضا ":اللؼوٌٌن ٌدرسون اللؽات التً
تتكلم وتكتب ،وٌتبعون تارٌخها بمساعدة أقدم الوسابل التً
كشفت عنها  ،ولكنهم مهما أوؼلوا فً هذا التارٌخ ،فلن ٌصلوا إال إلى لؽات قد تطورت وتركت
خلفها ضخما ال نعرؾ عنه شٌبا." ...كما أن " العالم اللؽوي سواء لجؤ إلى اللؽات المعروفة ،أم إلى
ُ
لؽات المتوحشٌن ،أم إلى اللؽات التً ٌتعلم بها األطفال الكبلم ،فلن ٌجد أمامه فً كل حال إال بنٌانا شٌّدَ
منذ زمن طوٌل وتعاقبت على العمل فٌه أجٌال عدٌدة خبلل قرون طوٌلة ."...وٌإكد "صبحً الصالح"
نفس هذا الرأي بقوله " :إنه من األلٌق أن نبعد وننحً كل المباحث التً ال صلة لها بفقه اللؽة ،إذا أردنا
للؽتنا الحٌاة  ,ألن ما وراء الطبٌعة من الؽٌبٌات ،وفرض القواعد كما تفرض القوانٌن لٌس من المنهج
اللؽوي فً شًء)2( ."...
ؼٌر أننا نقول أنّ المسؤلة إذا طرحت فبل ب ّد أنّ تناقش ،وإذا ذكرت فبل بد أن تشرح ،خاصة ونحن
نعلم أنّ لؽز أصل اللؽة هو مربوط بلؽز أصل اإلنسان إذ أنّ البحث فً هذا مشروط بالبحث فً اآلخر
وفك األول مقٌد بفك الثانً ،كما أن دراستها ضرورة منهجٌة ال ٌنبؽً تجاهلها ،وفك لؽزها سٌإدي
بالضرورة إلى فك العدٌد من اإلشكاالت اللؽوٌة ،وبخاصة إشكالٌة العبلقة بٌن (اللفظ والمعنى) ،كما أن
التخٌل واالفتراض هنا لهما سند من الواقع ،ولم ٌنطلقا من فراغ  ،بل لهما واقع علمً وظاهرة ملموسة.
وقبل هذا وذاك فإن مسؤلة أصل اللؽة اإلنسانٌة قد ورد ذكرها فً القرآن الكرٌم.
ونظرا لهذا السبب ولؽٌره من األسباب األخرى ٌجدر بنا فً هذا المقام أن نلم بإٌجاز ببعض هذه
النظرٌات التً حاولت كشؾ أصل اللؽة  ،استكماال للمنهج واستعراضا لتفكٌر القدماء  ،وتبٌانا لفضل
علمابنا القدامى الذٌن أسهموا بسهم وافر فً الحضارة والتارٌخ ،ولم ٌكونوا َع َج َزة ،و ال عٌاال على
ؼٌرهم كما لم ٌكونوا نقلة برٌد كما ٌرمٌهم ُخصُو ُمهُم وقد جمع السٌوطً (ت 911هـ) كل ما قٌل من
آراء ونظرٌات حول ذلك فً كتابه "المزهر" .ومن أهم هذه النظرٌات نجد:
 1.1.1.1نظرٌة اإللهام و الوحً و التوقٌؾ :
مفادها أن هللا أوحى إلى اإلنسان األول وأوقفه على أسماء األشٌاء-بكل اللؽات-
مباشرة أو بواسطة ،بعد أن علّمه النطق( 3).
وهذه النظرٌة قدٌمة قال بها الفٌلسوؾ الٌونانً (هٌراقلٌط) (  480ق.م) والفٌلسوؾ اإلؼرٌقً
(هٌراكلٌت) (  480ق.م) ،وٌرى (أفبلطون) أن اللؽة ظاهرة طبٌعٌة ،وأن الكلمات وأصواتها جزء ال
ٌتجزأ من المعنى بٌنما ٌرى (أرسطو) أنها ظاهرة اجتماعٌة وأن أصواتها رموز إص طالحٌة ال عبلقة
طبٌعٌة أو مباشرة لها بالمعانً .فؤفبلطون مع هذه النظرٌة وأرسطو مع اآلتٌة .كما أن لهذه النظرٌة
إشارات فً األدٌان –كدلٌل نقلً -ففً التورات « :وهللا خلق من طٌن جمٌع حٌوانات العقول ،وجمٌع
طٌور السماء ،ثم عرضها على آدم ،لٌرى كٌؾ ٌسمٌها ،ولٌحمل كل منها االسم الذي ٌضعه له اإلنسان،
فوضع آدم أسماء جمٌع الحٌوانات المستؤنسة ،ولطٌور السماء ،ودواب الحقول »()3
أما العلماء المسلم ون فقد استندوا إلى قوله تعالىَ « :وعلّ َم آدَ َم األًسماء كلها ،ثم عرضهم على
المبلبكة » سورة البقرة ،اآلٌة .31
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وارتضى هذه النظرٌة:
 -1أبو عثمان الجاحظ ( 255هـ) ،حٌث قرر أن هللا سبحانه أنطق نبٌه إسماعٌل بالعربٌة ،دون
سبق تمهٌد أو تعلٌمٌ ،قول« :وقد جعل هللا إسماعٌل –وهو ابن أعجمٌن-عربٌا ،ألن هللا لما فتق لسانه
بالعربٌة المبنٌة على ؼٌر التلقٌن والترتٌب ،وفطره على الفصاحة العجٌبة ،على ؼٌرا لنشإ والتمرٌن،
وسلخ طباعه من طبابع العجم ،ونقل إلى بدنه تلك األجزاء ،...ثم حماه من طبابعهم ،ومنحه من أخبلقهم
وشمابلهم .وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها وأسناها ،وأشرفها وأعبلها وجعل ذلك برهانا
على رسالته ،ودلٌبل على نبوته ،وصار أحق بهذا النسب وأولى بشرؾ ذلك الحسب»)1(.
 -2و نادى بهذه النظرٌة أٌضا :أبو علً الفارسً (377ه) أستاذ ابن جنً.
 -3وارتضاها أبو الحسن أحمد بن فارس الرازي ( 395هـ) ،واتخذ موقؾ الدفاع عنها ،وكان
زعٌم القابلٌن بها ،ذلك أنه قال أن هللا –سبحانه وتعالى -علم آدم اللؽة تعلٌم تلقٌن ،وعقد لذلك بابا سماه"
القول أن لؽة العرب ،أتوقٌؾ هً ووحً أم اصطبلح وتواطإ؟" .قال فٌه" :أقول إن لؽة العرب توقٌؾ،
ودلٌل ذلك قوله –جل ثناإه[ -وعلم آدم األسماء كلها] ،"...ثم ذهب أحمد بن فارس إلى تفسٌر المقصود
باألسماء فقال " :فكان ابن عباس ٌقول :علمه األسماء كلها ،وهً األسماء التً ٌتعارفها الناس ،من دابة
صٌؾُ عن مجاهد قال:
وأرض وسهل وجبل و (جمل) وحمار وأشباه ذلك من األمم وؼٌرها» .وروى ُخ َ
علمه اسم كل شًء .وقال ؼٌرهما :إنما علمه أسماء المبلبكة .وقال آخرون :علمه أسماء ذرٌته
أجمعٌن"()4
وفً هذه المسؤلة نراه ٌرجح قول ابن عباس ،الذي ٌرى أن هللا –سبحانه وتعالى -علم آدم أسماء
األشٌاء بما هً معروفة لدٌنا اآلن ،كما أن أحمد ابن فارس وقؾ شارحا للصٌؽة اللؽوٌة التً نزلت بها
ضهُنَّ أو عرضها ،ألن
اآلٌة الكرٌمة .فٌقول« :فإن قال قابل :لو كان ذلك كما تذهب إلٌه لقال« :ثم َع َر َ
موضوع الكناٌة فً كبلم العرب أن ٌقال لما ٌعقل "عرضهم" ،ولما ال ٌعقل عرضها أو عرضهن ،قٌل
له ،إنما قال ذلك –وهللا أعلم -ألنه جمع ما ٌعقل وما ال ٌعقل فؽلب ما ٌعقل ،وهً ُس َّن ٌة من سنن العرب
(أعنى باب التؽلٌب) وذلك كقوله –جل ثناإه[ -وهللا خلق كل دابة من ماء ،فمنهم من ٌمشً على بطنه،
ومهم من ٌمشً على رجلٌن ،ومنه من ٌمشً على أربع] .فقال "منهم" تؽلٌبا لمن ٌمشً على رجلٌن وهم
بنً آدم»()4
وقد قدم "ابن فارس" أدلته التً أثبت من خبللها أن لؽة العرب توقٌفٌة ،قال « والدلٌل على صحة
ما نذهب إلٌه إجماع العلماء على االحتجاج بلؽة القوم فٌما ٌختلفون فٌه أو ٌتفقون علٌه ،ثم احتجاجهم
بؤشعارهم ،ولو كانت اللؽة مواضعة واصطبلحا لم ٌكن أولبك فً االحتجاج بهم بؤولى منا فً االحتجاج
بنا لو اصطلحنا على لؽة الٌوم وال فرق)4( »....
وبالرؼم من إٌمانه الشدٌد بهذه النظرٌة ،إال أنه ٌقر أن اللؽة تتؽٌر من عصر إلى عصر طبقا
لحاجات المتكلمٌن ،ومن ثم نراه ٌفسر ظاهرة التؽٌٌر اللؽوي حسب النظرٌة التوقٌفٌة .قال« :ولعل ظ ا ناَّ
ٌظن أن اللؽة التً دللنا على أنها توقٌفٌة إنما جاءت جملة واحدة ،وفً زمن واحد ،ولٌس األمر كذلك،
بل وقؾ هللا آدم –علٌه السبلم -على ما شاء أن ٌعلمه إٌاه ،مما احتاج إلى علمه فً زمانه ،وانتشر من
ذلك ما شاء هللا ،ثم علم بعد آدم –علٌه السبلم -من عرب األنبٌاء –صلوات هللا علٌهم -نبٌا نبٌا ما شاء هللا
أن ٌعلمه حتى انتهً األمر إلى نبٌنا محمد –صلى هللا علٌه وسلم -فآتاه هللا من ذلك ما لم ٌؤته أحدا قبله
تماما على ما أحسنه من اللؽة المتقدمة ،ثم قرَّ األمر قراره فبل نعلم ً
لؽة من بعده حدثت)4( »...
وفكرة كمال اللؽة العربٌة زمن الرسول –صلى هللا علٌه وسلم -فكرة نابعة من ارتباط اللؽة
العربٌة بالقرآن الكرٌم ،وهً فكرة دٌنٌة ال لؽوٌة(.)4
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كما أن كتاب الصاحبً أٌضا ٌحوي إشارات واضحة إلى األثر االجتماعً والفكري فً تطور
داللة األلفاظ فً العصر اإلسبلمً .قال أحمد بن فارس« :كانت العرب فً جاهلٌتها على إرث من إرث
آبابهم فً لؽاتهم وآدابهم ونسابكهم وقرابٌنهم ،فلما جاء هللا –جل ثناإه ـ باإلسبلم حالت األحوال ،
ونسخت دٌانات ،وأبطلت أمور ،ونقلت من اللؽة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى ،بزٌادات زٌدت،
وشرابع شرعت ،وشرابط شرطت فعفى اآلخر عن األول» ( .)4ثم ٌقول« :فكان مما جاء فً اإلسبلم
ذكر المإمن والمسلم والكافر والمنافق ،وإن العرب إنما عرفت المإمن من األمان واإلٌمان هو التصدٌق،
ثم زادت الشرٌعة شرابط وأوصافا بها سمً المإمن باإلطبلق مإمنا ،وكذلك اإلسبلم والمسلم» (.)4
وهكذا فإن أحمد ابن فارس رؼم إٌمانه الشدٌد بفكرة التوقٌؾ إال انه لم ٌستطع أن ٌتجاهل األثر
االجتماعً فً نمو اللؽة وتطورها وهذا ما جعلنا نثبت فكرة القول إنَّ اللؽة ظاهرة اجتماعٌة.
.2.1.1.1نظرٌة االتفاق و المواضعة واالصطبلح:
وخبلصتها أن اللؽة ابتدعت واستحدثت بالتواضع واالتفاق ،وارتجال ألفاظها ( )1وقد مال كثٌر
من العلماء والمفكرٌن إلى هذه النظرٌة كؤرسطو ،والمعتزلة ،واألخفش األوسط أبو الحسن سعٌد بن
مسعدة (211هـ) ،كما قال بهذه النظرٌة أٌضا ابن جنً فً كتابه (الخصابص) فقد عقد بابا بعنوان "باب
القول عن أصل اللؽة أإلهام أم اصطبلح" ،قال فٌه« :هذا موضع محوج إلى فضل تؤمل ،ؼٌر أنَّ أكثر
النظر على أن أصل اللؽة إنما هً تواضع واصطبلح ،ال وحً (وتوقٌؾ)» ()4
ؼٌر أنه ال ٌلبث أن ٌقدم الرأي اآلخر الذي عرضناه "البن فارس" آنفا فٌقول« :إال أن أبا علً –
ٌقصد أستاذه أبا علً الفارسً -رحمه هللا قال لً ٌوما :هً من عند هللا ،واحتج بقوله سبحانه "وعلم آدم
األسماء كلها" وهذا ال ٌتناول موضع الخبلؾ .وذلك أنه قد ٌجوز أن ٌكون تؤوٌله ،أقدر آدم على أن
واضع علٌها ،وهذا المعنى من عند هللا سبحانه ال محالة ،فإذا كان محتمبل ؼٌر مستنكر سقط االستدالل
به ،وقد كان أبو علً رحمه هللا أٌضا قال به فً بعض كبلمه ،وهذا أٌضا رأي أبً الحسن ،على أنه لم
ٌمنع قول من قال :إنها تواضع منه.)6(»...
وهكذا فإن "ابن جنً" قد استشهد فً كبلمه باآلٌة الكرٌمة لٌبرهن على سقوط االستدالل بها على
أن اللؽة توقٌؾ ،حٌث أنه فسَّر "علَّم" فً اآلٌة بمعنى "أقدر" ال بمعنى "ل َّقن" كما فهم ابن فارس وؼٌره
من المنادٌن بنظرٌة التوقٌؾ ،وبذلك تكون اآلٌة الكرٌمة التً تعتبر دلٌبل على نظرٌة التوقٌؾ تحتمل
أكثر من معنى .والدلٌل إذا تطرق إلٌه االحتمال سقط به االستدالل كما ٌقول األصولٌون.
ثم نراه ٌعرض بعد ذلك مسؤلة "اختبلؾ اللؽات" طبقا لوجهة نظر أصحاب التوقٌؾ ،قال « :على
أ َّنه قد فُسر هذا بؤن قٌل :إنَّ هللا سبحانه علم آدم أسماء جمٌع المخلوقات ،بجمٌع اللؽات :العربٌة،
والفارسٌة والسرٌانٌة ،والعبرانٌة ،والرومٌة ،وؼٌر ذلك من سابر اللؽات ،فكان آدم وولده ٌتكلمون بها،
ثم إنَّ ولده تفرقوا فً الدنٌا ،وعلق كل منهم بلؽة من تلك اللؽات ،فؽلبت علٌه ،واضمح َّل عنه ما سواها
لبعد عهدهم بها»(.)6
وقد ذكر فً اآلٌة الكرٌمة ،أنَّ هللا سبحانه علَّم أدم األسماء ،ولكن "ابن جنً" قال« :فاللؽة فٌها
أسماء وأفعال ،وحروؾ ،ولٌس ٌجوز أن ٌكون المعلَّم من ذلك األسماء دون ؼٌرها :مما لٌس بؤسماء،
فكٌؾ خصَّ األسماء وحدها»(.)6
وردا على هذا التساإل قال "ابن جنً" أٌضا « :قٌل :اعتمد ذلك من حٌث كانت األسماء أقوى
القبل الثبلثة ،والب َّد لكل كبلم مفٌد من االسم ،وقد تستؽنً الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرؾ
والفعل ،فلما كانت األسماء من القوة واألولٌَّة فً النفس والرتبة ،على ما ال خفاء به جاز أن ٌكتفً بها
تال لها ،ومحمول فً الحاجة إلٌه علٌها)6(»...
مما هو ٍ
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وفكرة األقوى واألضعؾ من أقسام الكبلم ،فكرة "عقلٌة" ال" لؽوٌة" ،فكل من االسم والفعل
والحرؾ له وظٌفة محددة فً اللؽة تتساوى من حٌث أهمٌتها مع الوظابؾ األخرى التً تقوم بها بقٌة
أقسام الكبلم ،وإذا كانت بعض الجمل فً اللؽة قد تستؽنً عن الفعل والحرؾ وال تستؽنً عن االسم،
فلٌس معنى هذا أن االسم له قوة أو أفضلٌة على سابر أقسام الكبلم وإ َّنما كل ما ٌمكن أن ٌقال صدد هذا ،
أنَّ هذا النوع من التراكٌب اللؽوٌة ال تحتاج إلى وظٌفة الفعل والحرؾ.5
أما عن الطرٌقة أو الكٌفٌة التً تمت بها المواضعة على اللؽة حسب أنصار المذهب الوضعً
(االصطبلحً) ،فقد ذكرها "ابن جنً" فقال« :إن أصل اللؽة الب َّد فٌه من المواضعة  ،وذلك كؤن ٌجتمع
ً
سمة
حكٌمان أو ثبلثة فصاعدا ،فٌحتاجون إلى اإلبانة عن األشٌاء المعلومات ،فٌضعوا لكل واحد (منها)
ً
ولفظا ،إذا ذكر عرؾ به مسماه ،لٌمتاز عن ؼٌره ،ولٌؽنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العٌن ،فٌكون
ذلك أقرب وأخؾَّ وأسهل من تكلؾ إحضاره ،لبلوغ الؽرض فً إبانة حاله .بل قد ٌحتاج فً كثٌر من
األحوال إلى ذكر ما ال ٌمكن إحضاره وال إدناإه ،كالفانً ،وحال اجتماع الض َّدٌن على المحل الواحد،
فكٌؾ ٌكون ذلك لو جاز ،وؼٌر هذا مما هو جار فً االستحالة والبعد مجراه.)6( »...
ومن الطرٌؾ أن هذه الفكرة نفسها ذكرها "روسو" تفسٌرا لنشؤة اللؽة ،إذ ذهب إلى أن الناس قد
اجتمعوا –فً القدٌم -لوضع لؽة واالتفاق علٌها ،وهذا االتفاق إنما هو ظاهرة من ظواهر (العقد
االجتماعً))4( .
كما نلحظ فً كتاب الخصابص إشارة واضحة إلى السمة الرمزٌة واإلشارٌة التً تمتاز بها اللؽة
العربٌة .قال ابن جنً « :فكؤنهم جاإوا إلى واحد من بنً آدم ،فؤومبوا إلٌه ،وقالوا :إنسان إنسان إنسان،
فؤيُّ وقت ُسم َِع هذا اللفظ ُعلِم أنَّ المراد به هذا الضرب من المخلوق ،وإن أرادوا سمة عٌنه أو ٌده
أشاروا إلى ذلك فقالواٌ :د ،عٌن ،رأس ،قدم ،أو نحو ذلك ....ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة
إلى ؼٌرها ،فتقول :الذي اسمه إنسان فلٌجعل مكانه ( َمرد) ،والذي اسمه رأس فلٌجعل مكانه ( َسر) وعلى
هذا بقٌة الكبلم ")6(.
إال أن هذه الصورة المتخٌلة للمواضعة ال ترتكز على أي سند عقلً أو نقلً أو تارٌخً ،وإنَّ ما
تقرره لٌتعارض مع النوامٌس العامة ،التً تسٌر علٌها النظم االجتماعٌَّة ،فعهدنا بهذه النظم أنها ال
ترتجل ارتجاال ،وال تخلق خلقا ،بل تتكون من تلقاء نفسها .هذا و أن التواضع على التسمٌة ٌتوقؾ فً
كثٌر من مظاهره على لؽة صوتٌة ٌتفاهم علٌها المتواضعون .فكٌؾ نشؤت هذه اللؽة الصوتٌة إذن؟.
وهكذا نرى أن ما ٌجعله أصحاب هذه النظرٌة منشؤ للؽة ٌتوقؾ هو نفسه على وجودها من قبل.
 3.1.1.1نظرٌة المحاكاة:
أي محاكاة أصوات اإلنسان ،أو الحٌوان ،أو الطبٌعة ،حٌث قلد اإلنسان األصوات التً سمعها،
واتخذ منها أسماء ٌعبر بها عما ٌصادفه فً حٌاته .وقد ذهب إلى هذه النظرٌة من العلماء المسلمٌن "ابن
جنً" ،عندما قال « :وذهب بعضهم إلى أن أصل اللؽات كلها إنما هو من األصوات المسموعات كدويُّ
الرٌح ،وحنٌن الرعد ،وخرٌر الماء ،وشحٌح الحمار ،ونعٌق الؽراب وصهٌل الفرس ونزٌب الظبً ونحو
ذلك .ثم ولدت اللؽات عن ذلك فٌما بعد وهذا عندي وجه صالح ،ومذهب متقبل.»...
وعلٌه فإن ابن جنً لم ٌتبٌن موقفا صرٌحا فً إشكالٌة أصل اللؽة ،ؼٌر أنه كان ٌبدي رأٌا
مستحسنا فً التوقٌؾ مرة واالصطبلح والتواضع مرة أخرى وفً الطبٌعة والمحاكاة واألصوات ثالثة،
بقوله مثبل فً النظرٌة الصوتٌة ،هذا رأي حسن ومذهبٌ متقب ٌل .لكن من دون أن ٌقطع بموقؾٍ واح ٍد
صرٌح .وهنا الب َّد من التفرٌق بٌن شٌبٌن أحدهما:
ٍ
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 تبنً الموقؾ.هذا الذي لم ٌؤخذ به بعض الباحثٌن الذٌن قرإوا االستحسان موق ًفا ،فص َّنفوا على إثره "ابن جنً" فً
النظرٌة التوقٌفٌة ،بحجة أنَّ أستاذه أب ي علً الفارسً من أتباعه ،وآخرون ص َّنفوه فً االصطبلحٌة،
وآخرون فً الصوتٌة.
والحقٌقة التً تطرح نفسها هنا :أنَّ إبداء الرأي ال ٌعنى تبنً موق ًفا ،وأن تعدد االستحسان من دون
تصرٌح برفض أو معارضة ٌفٌد أنَّ اللؽة ال تقؾ فً نشؤتها على أصل واحد وإنما على متعدد  ،وٌفٌد
أٌضا أن اجتماع هذه اآلراء هو الذي ٌمثل بالحق األصل للؽة )4( .
وبذلك نكون قد أشرنا إلى أهم مذاهب العلماء المسلمٌن القدماء ،الذٌن بحثوا ظاهرة نشؤة اللؽة
اإلنسانٌة وأصلها.
أما إذا تحدثنا عن علماء فقه اللؽة فً أوروبا أو الفٌلولوجٌا وجدناهم بدورهم قد ُ
ش ِؽلُوا خبلل القرن
التاسع عشر بهذه المسؤلة ،وكانت لهم فً ذلك آراء ونظرٌات تسلحت بؤفكار فلسفٌة ونظرٌات ؼٌر لؽوٌة
مثل نظرٌة داروٌن .مما أدى إلى ظهور عدد من النظرٌات حول نشؤة اللؽة أهمها:
- 1نظرٌة البو-الواو BOW-Waw
ومفادها أنَّ أصل اللؽة اإلنسانٌة نشؤت نتٌجة محاكاة أصوات الطبٌعة ،وهً النظرٌة التً أشار
إلٌها "ابن جنً" فً كتابه الخصابص ،فً فصل بعنوان "باب فً إمساس األلفاظ أشباه المعانً" ،أي أن
الصوت قٌمة تعبٌرٌة أو معنوٌة خاصة به .وقد أدى إلى وضع هذه النظرٌة ورود كلمات عدٌدة ،فً كل
لؽة ،لفظها ٌدل على معناها مثل الرنٌن والزقزقة والقهقهة والحفٌؾ والخرٌر...الخ .وإننا نرى شٌبا من
صدق هذه النظرٌة متمثبل فً لفظه  GUCKOOوهً اسم طابر ُسمًِ بالصوت الذي ٌحدثه .وقل هذا
فً لفظة "مـو" فإنها تعنً فً المصرٌة القدٌمة وفً اللؽة الصٌنٌة هرة")4(.
وبذلك نرى أن اإلنسان األول قد اتخذ من أصوات الحٌوانات المختلفة رموزا ٌشٌر بها إلٌها فً
ؼٌر وجودها .فنباح الكلب مثبل ا ُتخِذ رمزا ٌدل على هذا الحٌوان ،ومثل ذلك عواء الذبب وزبٌر األسد.
ومن هذه األصوات تكونت مجموعة من الكلمات ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أنها من أقدم الكلمات
فً لؽات البشر ،ثم تطورت هذه األصوات أو الكلمات من الداللة على هذه المعانً الحسٌَّة إلى معان
ً
تجرٌدا ،ومن هذه األصوات البدابٌة تكونت اللؽات فٌما بعد)5( .
أخرى أكثر
إال أن ماكس مٌلر (  ،)Max Millerوهو من كبار علماء اللؽة فً القرن التاسع عشر اعترض
على هذه النظرٌة ،واعتبر أنه لٌس من المعقول أن ٌقلد اإلنسان أصوات حٌوانات أدنى منه  ،واأللفاظ
التً ٌمكن تفسٌرها بؤنها تقلٌد ألصوات طبٌعٌة قلٌلة جدا بحٌث ال ٌمكن أن تكشؾ لنا عن نشؤة اللؽة.
 ) Echo-Wordأو
( )7حتى أن الكلمات أو األصوات ذات الجرس المعبر أو حكاٌة الصوت (
( ،)Onomatopée Wordتختلؾ (من لؽة إلى لؽة ،بل تختلؾ فً اللؽات ذات األصل الواحد ولو
كانت هذه النظرٌة صحٌحة لكانت أسماء الحٌوانات والكابنات األخرى أو مظاهر الطبٌعة واحدة فً
جمٌع اللؽات ألنها تقلٌد ألصوات الطبٌعة)4( .

-2نظرٌة بوه-بوه (.)Pooh-Pooh
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وتسمى أٌضا بنظرٌة األصوات التعجبٌة العاطفٌة (  ،)Interjectionsومفادها أن الكلمات
وجع
حزن أو
فرح أو
األولى التً نطق اإلنسان بها كانت أصوا ًتا تعجبٌة عاطفٌة صادرة عن دهش ٍة أو
ٍ
ٍ
ٍ
تقزز أو تؤفؾٍ )9( .
ب أو
أو استؽرا ٍ
ٍ
وٌدٌن أصحاب هذه النظرٌة بما نادى به "دَاروٌن" فً نظرٌته المشهورة الخاصة بتطور الكابنات
الحٌة،الذي ربط فٌها بٌن نشؤة اللؽة وتلك األصوات الؽرٌزٌة االنفعالٌة من تؤوهات وآهات وأصوات
الدهشة والتعجب و جعلها األساس الذي استمدت منه هذه النظرٌة نشؤتها .كما حاول أن ٌُفسر هذه
األصوات تفسٌرً ا فسٌولوجًٌا ،فقر أنّ الشعور باالزدراء أو الؽضب ٌصحبه عاد ًة  ،مٌل إلى النفخ بالفم أو
األنؾ وهنا ٌنشؤ صوت مثل (  )Poohأو (أُؾْ ) ،الذي نستعمله فً لؽتنا العربٌة للداللة على الضٌق أو
الؽضب)5( .
ؼٌر أننا نرى أن هذه األصوات التً تجعلها هذه النظرٌة تفسٌرً ا لنشؤة اللؽة تعتبر أصوا ًتا ُفجابٌة
ال إرادٌة ،وهً بذلك تختلؾ عن طبٌعة الكبلم الذي ٌصدر بصورة إرادٌة عن اإلنسان .كما أنّ هذه
النظرٌة وإن استطاعت تفسٌر بضعة ألفاظ فإ ّنها عاجزة عن تفسٌر الجزء األكبر منها .فما عبلقة لفظة
الحرٌة والعدل والؽضب والحب واإلنسان والفٌل والقط باألصوات التعجبٌَّة العاطفٌَّة؟ لٌس هناك من
عبلقة ظاهرة.
-3نظرٌة دنج –دونج)(ding-dong
وهً النظرٌة التً وضعها اللؽوي األلمانً الشهٌر" ماكس مٌلر" ،ودعاها نظرٌة " ِد ْنج دوُ ْنجْ "
 ، Ding-Dongوخبلصتها أنَّ اإلنسان مزو ٌد بفطرته ،بالقدرة على صوغ األلفاظ الكاملة ،كما أنه
مطبوع على الرؼبة فً التعبٌر عن أؼراضه بؤٌة وسٌلة من الوسابل ،ؼٌر أنّ هذه القدرة على النطق ال
ٌظهر أثرها إال عند الحاجة)2( .
وقد أُطلق على هذه النظرٌة (دنج-دونج) أل َّنها شبهت هذه القوة الفطرٌة بلولب الساعة الملتؾ فً
باطنها ،وٌُشبه حوادث الزمن ببندول الساعة ،الذي ٌتحرك ،فٌخرج بتحركه القوة الكامنة فً الساعة،
التً ٌنطوي علٌها اللولب ،فالزمن ومقتضٌات األحوال هً التً ُتخرج هذه القدرة من حٌز القوة إلى
حٌز الفعل ،وكؤنَّ النفس البشرٌة مخزن ممتلا باأللفاظٌ ،نفتح شٌ ًبا فشٌ ًبا بمفتاح الزمن ومقتضٌات الحٌاة
الواقعٌة)2( .
ومعنى هذا أنَّ كل أثر خارجً ٌتؤثر به اإلنسان ٌستلزم النطق ببعض األصوات ،أي أنَّ األصوات
ال تعدوا أن تكون صدى لمإثرات خارجٌة ،وهً تختلؾ باختبلؾ هذه المإثرات .وبناءًا على هذا
االختبلؾ فً المإثرات اختلفت األصوات ،ولذلك تعددت األلفاظ وتعددت األصوات الدالة علٌها
واختلفت.
ً
تعقٌدا  ،حٌث ذكرت أنَّ اإلنسان بفطرته مزود
ؼٌر أن هذه النظرٌة لم تحل المشكلة بل زادتها
بذخٌرة لؽوٌةٌ ،ستطٌع من خبللها إرضاء رؼبته الفطرٌة فً التكلم والتعبٌر عن أؼراضه ،ونحن نعلم
أن آثار القوى الفطرٌة ،ال بد أن تكون متحدة إلى حد ما .فكٌؾ ظهرت هذه الكلمات األولى لدى اإلنسان
كاملة ؼٌر خاضعة للسنن التطور اللؽوي؟ ()2

-4نظرٌة ٌو هً هو )(yo-he-ho
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و ُتلقب هذه النظرٌة بنظرٌة االستجابة الصوتٌة للحركات العضلٌة .ومفادها أنَّ اللؽة نشؤت من
أصوات جماعٌة صدرت عن مجموعة من الناس أثناء قٌامهم بعمل شاق ٌحتاج إلى التعاون على أدابه.
()5
ومن هذا القبٌل أؼنٌة المجذفٌن على نهر "الفُ ْ
ول َؽا" ،أو ما نسمعه من بعض العمال حٌن ٌإدون
عمبلً شاقا إذ نراهم ٌرددون أصوات مثل " ِهٌْبل-هُوبْ " ،أو عبارات ال تكاد تتضمن معنى مفهوما ،ثم ما
ً
رمزا لعمل معٌن ٌنطقون به كلَّما أرادوا هذا
لبثت هذه األصوات أن تنوعت بتنوع العمل بحٌث أصبحت
العمل ،ومن هذه األصوات كانت النواة األولى للكبلم اإلنسانً)5( .
ولكن هذه النظرٌة بدورها فسرت جزءًا ٌسٌرً ا من اللؽة ،وٌبقى السإال مطروح :كٌؾ نشؤت اللؽة
من هذه األصوات العفوٌة التعبٌرٌة التً توافق حركات الجسم العضلٌة؟ وما عبلقة لفظ الجمال واألمن
واألب واألم ،وهذه األصوات التً هً استجابة للحركات الجسمٌة؟ .لٌس هناك من عبلقة ظاهرة .تلك
هً أهم النظرٌات التً حاولت تفسٌر نشؤت اللؽة وأصلها والتً اشتهرت فً القرن التاسع عشر وأوابل
القرن العشرٌن فً أوربا ،وهً كما نرى نظرٌات ؼٌر علمٌة ألنها تقوم على افتراضات ال سبٌل إلى
التؤكد من صدقها وواقعٌتها ،بذلك فهً مخالفة لصفات البحث اللؽوي العلمً.
وخبلصة القول ،فإن هذا الموضوع يعتبر مل ًفا مفتوحً ا على قِدَ مِه ِب َطلب االجتهاد فٌه باستمرار.
كما أن المعالجة له مربوطة بمعالجة أصل اإلنسان ،أما الدعوة إلٌقاؾ الموضوع وإخراجه من دابرة
األبحاث العلمٌة فدعوة ال مبرر لها .وٌمكن التؤكٌد فً هذه الدراسة أن إشكالٌة أصل اللؽة ال تقؾ على
األصل الواحد إنما على متعدد ،وذلك بحكم أن اإلنسان مقٌد بجوانب أساسٌة تقوم علٌها حٌاته وهً
جاذبٌة الوحً والعقل والطبٌعة والنفس.

 .2.1.1ارتباط الظاهرة اللؽوٌة ببقٌة العلوم األخرى
لٌست اللؽة بمعزل عن العلوم األخرى ،فلها "ارتباط وثٌق بعلوم الطبٌعة ،حٌث أنّ أصوات لؽة
الكبلم تنتج وتستقبل عن طرٌق أجهزة الجسم اإلنسانً ،وتركٌب هذه األجهزة ووظابفها جزء من علم
وظابؾ األعضاء .كذلك فإن انتقال الصوت على شكل موجات صوتٌة عبر الهواء ٌدخل فً اختصاص
علم الطبٌعة ،وبخاصة ذلك الفرع المعروؾ بعلم الصوت")4(.
والحق أن هذا العلم المعروؾ (بعلم الصوت) له بوادر وإرهاصات واضحة وظاهرة فً الدرس
اللؽوي العربً القدٌم ،فقد اهتم العرب بضبط القرآن الكرٌم وقراءته وتجوٌده ،فعرفوا الوجوه التً نطقت
بها العرب ،وطرٌقة أداء القرآن بالتلقً والمشافهة ودرست اللهجات العربٌة فً ظل القراءات القرآنٌة،
كما درس العرب مخارج الحروؾ و موسٌقاها وصفاتها .وهذا اللون من البحث هو ما عرؾ أخٌرا عند
 ، )phone ticsأي الوصؾ و (الفونولوجً
العلماء الؽرب باألصوات التً ٌضم (الفونتكس
 ، )phonologieأي التنظٌمً)1( .
واللؽة قبل هذا وذاك نشاط اجتماعً،من حٌث أنها استجابة ضرورٌة لحاجة االتصال بٌن البشر،
وأداة من أدوات تنسٌق الجهود الفردٌة ومزجها فً مجهود جماعً عام .قال مارٌوٌاي  ...« :ولكن اللؽة
من ناحٌة أخرى لها عبلقة وثٌقة بعلم اإلنسان ،وعلم االجتماع ،باعتبارها نتاج عبلقة اجتماعٌة ،ووسٌلة
نقل الثقافة التً تعتبر من وجهة نظر علم اإلنسان مجموعة تقالٌد الشعب وأوجه استعماالته للؽته»)10(.
ولهذا السبب اتصل علم اللؽة اتصاالً
ً
شدٌدا بالعلوم االجتماعٌة ،فنشؤ لذلك فرع من فروعه سمً
ب (علم االجتماع اللؽوي) ،هذا العلم الذي ٌدرس المجتمع فً إطار عبلقته باللؽة .وقد أشار العلماء
والباحثون إلى مجموعة من الموضوعات التً ٌهتم بها هذا العلم ،ومن أهمها ما ٌؤتً:
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 تؤثٌر التركٌب االجتماعً لؤلسرة فً اكتساب األطفال للؽة.– تطور اللؽة عند الطفل ومراحل اكتسابها.
 استعمال اللؽة لدى األفراد وصلته بالمكانة أو المنزلة االجتماعٌة. السن الذي ٌدرك فٌه األطفال الداللة االجتماعٌة لمختلؾ الصٌػ الكبلمٌة. عبلقة اللؽة بالثقافة ،ودور اللؽة فً البناء الثقافً ،وأثر الثقافة فً البناء اللؽوي().4وقد تنبه اللؽوٌون إلى مثل هذه البحوث ،بعد أن رأوا الدراسات التً قامت بها المدرسة االجتماعٌة
الفرنسٌة ،التً أنشؤها "دوركاٌم  "Durkheimفً أوابل القرن العشرٌن ،حٌث انضم إلٌها كثٌر من
علماء اللؽة فً فرنسا وألمانٌا وانجلترا وسوٌسرا والدان ٌمارك ،أما البعض اآلخر من العلماء فلم ٌنضم
إلٌها انضماما كلٌا ولكنهم تؤثروا بعقلٌة "دوركاٌم" ،وخٌر مثال على ذلك أبحاث سوسٌر فً اللؽة  ،التً
أخذت أو تؤثرت بالمنهج العام لفلسفة المجتمع التً كانت متواجدة فً ذلك الوقت ،والذي ٌُع ُّد دوركاٌم له
أثر كبٌر فً تشكٌلها أكثر من أي شخص آخر فً اإلبداع والتعبٌر .فقد وصؾ سوسٌر اللؽة بؤنها نتاج
للعقل الجمعً للمجموعات اللؽوٌة()5
وهكذا أصبحت بحوث المدرسة االجتماعٌة الفرنسٌة أساسا للبحوث اللؽوٌة ،إذ طبقت نظرٌات علم
االجتماع العام فً اللؽة ،كما حاول الباحثون أن ٌظهروا لنا أثر المجتمع و ُن ُ
ظمه وحضاراته المختلفة على
الظواهر اللؽوٌة أوال وقبل كل شًءٌ .قول فندرٌس  « :فً أحضان المجتمع تكونت اللؽة ،ووُ جدت ٌوم
أحسَّ الناس بالحاجة إلى التفاهم بٌنهم ،وتنشؤ من احتكاك بعض األشخاص ،الذٌن ٌملكون أعضاء
الحواس ،وٌستعملون فً عبلقاتهم الوسابل التً وضعتها الطبٌعة تحت تصرفاتهم ،اإلشارة إذا أعوزتهم
الكلمة ،والنظرة إذا لم تكؾ اإلشارة»)2( .
وقد أدت بحوث علماء االجتماع فً اللؽة ،ومبالؽتهم فً الربط بٌن اللؽة والمجتمع ،وإنكارهم أن
تكون لؽٌر الظواهر االجتماعٌة أثر فً اللؽة ،إلى هجوم بعض العلماء علٌهم وال سٌما "علماء النفس"،
الذٌن كتبوا عن العبلقة القابمة بٌن اللؽة والفكر ،وما لهذا األخٌر من أثر مباشر فٌها .قال مارٌوٌاي:
« وبالنظر إلى وظٌفة اللؽة كتعبٌر عن الفكرٌ ،مكن اعتبار اللؽة جزءا من علم النفس »)10( .
كما أن النفس اإلنسانٌة بما ٌعتورها من حاالت الرضا والسرور ،والؽضب والنفور ،واالستحسان
ً
ألفاظا فتحٌا ،وتنفر
واالشمبزاز ،وؼٌر ذلك ٌنعكس أثرها على اللؽة فً تطورها وحٌاتها ،إذ تقبل النفس
ً
ألفاظا أخرى فتموت ،كما ٌإدي النبر المعبر عن الرضا أو الؽضب ،إلى تؽٌٌر فً النطق ،فتطول بعض
المقاطع الصوتٌة ،وتقصر األخرى وتتبلشى)2( .
وال عجب بعد كل هذا ،إذا نشؤ فً علم النفس فرع من فروعه ٌدرس اللؽة ،وأثر النفس اإلنسانٌة
على الظواهر اللؽوٌة ،وهو الفرع المسمى "علم النفس اللؽوي")2( .
أما إذا تكلمنا عن العبلقة التً نشؤت بٌن (علم اللؽة) و(علم النفس) فٌمكن للدارس أن ٌعود بها إلى
العالم اللؽوي األمرٌكً لٌونارد بلوم فٌلد ،Leonard Bloomfieldالذي اعتمد فً دراسته للؽة على
معطٌات علم النفس التً كانت سابدة فً عصره ،واعتبر أن علم اللؽة ٌعد فرعا من علم النفس،
وبصورة أدق من المجموعة الوضعٌة لعلم النفس المعروؾ بالسلوكٌة ،وهكذا فإن تنظٌر بلوم فٌلد حول
اللؽة كان تنظٌرا سلوكٌا ،وقد ظهر ذلك بوضوح فً كتابه الرابد ))2(.( language
الذي تؤثر فٌه "بالمنهج السلوكً" فً علم النفس ،وانتهى به المطاؾ إلى اعتباره(علم النفس
السلوكً) هو الطرٌقة الوحٌدة التً ٌمكن بواسطتها دراسة الدالالت الؽوٌة ،والدلٌل على ذلك توقفه أمام
(الحدث الكبلمً)  Speech éventوتحلٌله فً ضوء المذهب السلوكً.
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ومن المعروؾ أن (السلوكٌة  )Behaviorismeفً علم النفس هً االستجابة الكلٌة التً ٌبدٌها
الكابن الحً إزاء أي موقؾ ٌواجهه ،لذلك ال ٌقصد بها التصرؾ الحسن أو القبٌح إزاء اآلخرٌن)11( .
أما (سكنر)  B.F.Skinnerفهو اآلخر ٌعد من أبرز ممثلً المذهب السلوكً فً علم النفس،
وقد طمح إلى تؤسٌس علم جدٌد سماه (علم السلوك اللفظً)ٌ ،كون فرعا من العلوم السلوكٌة .وٌهتم
بمعالجة المسابل السلوكٌة الكبلمٌة التً ؼفلت عنها -برأٌه  -علوم األلسنٌَّة والببلؼة والداللة ودراسة
االضطرابات اللؽوٌة ،كما ٌهتم بالتحلٌل الوظٌفً للسلوك اللفظً وبتحدٌد المتؽٌرات التً تتحكم بهذا
السلوك وتفاعل تلك المتؽٌرات فٌما بٌنها ،وكان هدفه األساسً تحدٌد االستجابات اللفظٌة والتنبإ بها،
وهذا ٌُدرس فً إطار التحلٌل الوظٌفً للسلوك اللفظً ،وقد اختار (تعبٌر السلوك اللفظً) بدالً من
(اللؽة) ،أو (السلوك اللؽوي) ،باعتباره ٌهتم بالفرد المتكلم والمحصول اللفظً الصادر عنه ،دون
االهتمام بالقواعد التً تضبط النظام اللؽوي ،ومع ذلك فإن "س ِك َنر" لم ٌهمل قواعد النحو ،ألنها عنده
مجموعة من اإلمكانات التً تقع بٌن األلفاظ ،وال بد من المحافظة علٌها فً إطار "الجماعة
اللؽوٌة")11(.
كما اعتبر سكنر (اكتساب اللؽة) مهارة تنمو لدى الفرد عن طرٌق المحاولة والخطؤ ،وٌتم تدعٌمها
عن طرٌق المكافؤة ،والمقصود بذلك أن الطفل الذي ٌبدأ فً استخدام بعض المنطوقات تكون المكافؤة
الخاصة به متمثلة فً تقبٌل والدٌه له أو فً التؤٌٌد واالستحسان والتشجٌع من الذٌن ٌستمعون إلٌه فً
إطار البٌبة االجتماعٌة ،وهذا ٌساعد فً نمو الطفل اللؽوي)11( .
أما "تشو مسكً" فقد نشر مراجعة لكتاب "سكنر" ،الذي حمل عنوانAreview of B.F. :
 ، Skinner verbal Behaviorشنَّ فٌها هجوما على آراء سكنر ،وخاصة ذلك الرأي الذي ٌُشبه فٌه
تعلم اإلنسان بتعلم حٌوانات التجارب ،باعتبار أن المثٌر الواحد -حسب اعتقاده – تتعدد االستجابات
إزاءه ،وتختلؾ اختبلفا كثٌرا)11( .
واألهم من كل ذلك فً هذا المقام أن "تشو مسكً" قد ربط علم اللؽة بالدراسات النفسٌة والفلسفٌة،
وخٌر دلٌل على ذلك تلك المإلفات التً ظهرت بعد كتابه (التراكٌب النحوٌة) مثل:
-Language and mind.
-cartesion linguistics
وقد أكد فً تلك المإلفات أهمٌة النحو التحوٌلً فً دراسة العقل البشري ،حتى أن "جون لٌونر
" " John lyonsأشار فً كتابه الذي ألفه عن "تشومسكً" إلى أن هذا األخٌر وصؾ علم اللؽة بؤنه
أحد فروع علم النفس ،ولٌس فرعا قابما بذاته)11( .
ومن أجل ذلك كانت اللؽة ملك مشاع لكل العلوم البشرٌة األخرى ،ومصدر للبحث المتعدد اآلفاق،
أخذٌن بعٌن االعتبار أن اللؽة خاصٌة إنسانٌة ،وأن اإلنسان بدوره كابن اجتماعً ٌتواصل مع ؼٌره عن
طرٌق انتقال الصوت على شكل موجات صوتٌة عبر الهواء بهدؾ التعٌٌر عما ٌختلج فً ذهنه من
أفكار -ونظرا لهذا السبب دخلت اللؽة مٌادٌن العلوم ،والمعارؾ اإلنسانٌة ،مفٌدة منها فً النظر،
والتحلٌل لمعطٌات الظاهرة اللؽوٌة ،فكانت خٌوط التواصل تمتد ،والدابرة تتسع ،حٌث وجدنا بحوث اللؽة
تسبح فً محٌط علم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم األجناس ،وعلم الرٌاضٌات ،وعلم الكٌمٌاء ،والهندسة
والحاسوب وعلمً اإلحصاء واألحٌاء وسواهما .
وعلٌه نصل إلى القول أن العلوم والمعارؾ اإلنسانٌة تخدم بعضها بعضا ،فً معالجة أٌة ظاهرة
من الظواهر ،وال مجال إلى التخصص فٌها.
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 .2.1فً ماهٌة المنهج
 .1.2.1فً مفهوم المنهج
تثٌر كلمة المنهج الكثٌر من اللبس المعرفً ،إال أن هذا ال ٌمنعنا من حصر أهم مبلمحها األساسٌة:
فالمنهج ً
لؽة هو الطرٌق الواضح البٌنٌ ،قال ال ِم ْن َها ُج الطرٌق الواضح ونهجت الطرٌق :أبنته
وأوضحته ،ونهجت الطرٌق :سلكته ،وال َّنهْج ُالطرٌق المستقٌم().6
ولفظ "المنهج" ترجمة لكلمة  Méthodeفً اللؽة االنجلٌزٌة ونظابرها فً اللؽات األوربٌة
األخرى ،وهً تعود إلى كلمة ٌونانٌة كان أفبلطون ٌستعملها بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة ،كما
نجدها كذلك عند أرسطو أحٌانا كثٌرة بمعنى "البحث" .والمعنى االشتقاقً األصلً لها ٌدل على الطرٌق
أو المنهج المإدي إلى الؽرض المطلوب)11( .
ومناهج البحث ٌتناولها عادة الفبلسفة ،إذ ٌفردون لها فً مإلفاتهم بابا أو جزءا باسم
"  ،"Méthodologieوفٌه ٌتناولون األسس الفلسفٌة لكل منهج فً كل علم ،بعد الفراغ من تحلٌلهم
لعملٌات التفكٌر بعامة)11( .
وهناك عدة تعارٌؾ للمنهج ،تدور فً إطار التنظٌم الدقٌق لمجموعة من األفكار من أجل الوصول
إلى حقٌقة ،لم تكن معروفة من قبل ،وٌطبع هذا التنظٌم وجود طابفة من القواعد العامة تسٌطر على سٌر
العقل .وهذه مجموعة من تعار ٌؾ المنهج:
 المنهج :هو مجموعة من الخطوات المنظمة والعملٌات العقلٌة الواعٌة والمبادئ العامة والطرقالفعلٌة التً ٌستخدمها الباحث لتفهم الظاهرة موضوع دراسته .ومن ثم فالمنهج ٌجٌب على سإال مإداه ،
كٌؾ ٌمكن حل مشكلة البحث ،والكشؾ عن جوهر الحقٌقة ،والوصول إلى قضاٌا ٌقٌنٌة ال ٌشوبها
احتمال أو شك(.)7
 المنهج :مجموعة العملٌات الذهنٌة التً ٌحاول من خبللها علم من علوم بلوغ الحقابق المتوخاة،مع "إمكانٌة بٌانها والتؤكد من صحتها"().8
 المنهج :فن التنظٌم الصحٌح لسلسة من األفكار العدٌدة ،إما من أجل الكشؾ عن الحقٌقة حٌننكون بها جاهلٌن أو من أجل البرهنة علٌها لآلخرٌن ،حٌث نكون بها عارفٌن().9
والقواعد الموجودة فً "علم المنهج"  ، Méthodologieال تعنى قتل روح اإلبداع فً الباحث،
ألنها لٌست ً
قٌدا على فكره ،أو محاولة لئلثقال علٌه ،وإنما ٌإخذ بها على سبٌل االهتداء ،كما أنها قابلة
لئلضافة والتعدٌل حتى تكون متوافقة مع موضوع البحث و عرضة للتؽٌٌر حسب التطور الذي ٌحدث
فً العلم  ،والجدٌد الذي ٌطرأ علٌه)11( .

22

 .2.2.1فً عبلقات المنهج.
 .1.2.2.1بٌن المنهج والنظرٌة
ٌستند كل منهج على نظرٌة معٌنة ،فالنظرٌة "  "Théorieضرورٌة وأساسٌة للمنهج ،ذلك أن فً
أساس كل مناهج المعرفة تكمن القوانٌن الموضوعٌة للواقع ،وهذا هو السبب الذي ٌجعل من المنهج
ٌرتبط ارتباطا ال ٌنفصم بالنظرٌة)15( .
فالمناهج تتصل بإنتاج المعرفة  ،وهذه األخٌرة تعنً معرفة قوانٌن ظاهرة ما ،وصٌاؼتها نظرٌا،
من أجل فهمها وشرحها .لذا فالعبلقة قابمة بٌن المنهج والنظرٌة على المستوى المعرفً ،وهو ما ٌطرح
قضٌة الموضوعٌة فً العلوم اإلنسانٌة.
إن النظرٌة هً تعبٌر عن الحقٌقة ،إنها مجموعة مترابطة من المفاهٌم و التعارٌؾ والقضاٌا التً
تكوِّ ن رإٌة منظمة للظواهر ،عن طرٌق تحدٌدها للعبلقات بٌن المتؽٌرات بهدؾ تفسٌر الظواهر والتنبإ
بها()10
فالنظرٌة إذن أحد الوسابط المعرفٌة التً ٌستخدمها الباحث قصد الفهم ،والتفسٌر والتوقع ،أما
المنهج فهو الموجه للممارسة اإلنسانٌة الهادفة ،ولخلق منهج ما هناك شرط أساسً ،هو وجود نظرٌة
معٌنة ،وكذا لبٌان نظرٌة ما ال بد من منهج مناسب لتلك النظرٌة)17(.
وٌمكن الفارق بٌن النظرٌة والمنهج فً أن النظرٌة متكاملة وبالتالً مؽلقة ،أما المنهج فهو فً
حالة البحث عن العناصر الثابتة مما ٌجعله فً حالة انفتاح .إن المنهج بالرؼم من ارتباطه األكٌد بإطار
نظري معٌن ٌتمتع بانفتاح طبٌعً ٌسمح له باالتسام بطابع االستقبللٌة النسبٌة عن النظرٌة)17( .
إذن فالعبلقة بٌن المنهج والنظرٌة قابمة ،رؼم اختبلؾ الطبٌعة المعرفٌة لكل واحد منه م ا ،فإذا
كانت النظرٌة عامة ومؽلقة وتتعلق بموضوع معٌن ،فإن المنهج ٌتسم بطابع العموم واالنفتاح وقابل
للتطبٌق فً مختلؾ المجاالت المعرفٌة .وهكذا فإن النظرٌة تمثل دلٌبل إرشادٌا للمنهج ،هذا األخٌر الذي
ئ حقابق جدٌدة وتكون أقدر على الفهم
ٌعمل على تطوٌرها والتحقق من صدقها أو إعادة صٌاؼتها لتبل م
والتفسٌر والتوقع.
وهكذا تظل النظرٌة فً حالة جدل وتفاعل بٌنها وبٌن المناهج ووسابل البحث العلمً وطرقه
بصفة عامة ،وكل ذلك النشاط ٌسهم فً تطوٌر البحث العلمً .وٌكسب النظرٌة والمناهج مصداقٌة
ومقدرة على االقتراب من الظواهر ،وكشفها وإدراك عبلقتها وارتباطاتها المختلفة)17(.

 .2.2.2.1بٌن المنهج والمنهجٌة:
الواقع أنَّ هناك عدم تفرٌق واضح لؤلخذ بالمصطلحٌن .فؽالبا ما ٌستعمبلن عوضا عن بعضهما
البعض  ،لٌس فقط فً الكبلم بل فً الكتابة أٌضا ونستطٌع إجمال أهم نقاط التفرٌق بٌن هاذٌن
المصطلحٌن فٌما ٌلً:
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 -1المناهج سابقة للمنهجٌة.
 -2المنهج أو المناهج وصؾ ألعمال منجزة وطرٌقتها فً معالجة الموضوع وأسالٌبها
ومصلحاتها ،أما المنهجٌة فمجموعة معاٌٌر وتقنٌات ووسابل ٌجب اتباعها فً إنجاز البحث.
 -3مناهج الدراسة تختلؾ من علم آلخر ،فلؤلدب مناهجه ،وكذلك للؽة وللتارٌخ وؼٌر ذلك من
علوم إنسانٌة أو تجرٌبٌة .11أما المنهجٌة فواحدة عموما.
 -4المناهج مرتبطة بالمنطق وطرق االستدالل واالستنتاج ،لذلك فهً تتؽٌر وتتع ّدل من حٌن
آلخر،على عكس المنهجٌة الذي أضحت جملة من القواعد الثابتة.
ومن خبلل ما سبق ذكره نستطٌع القو ل إ ن المنهج هو بمثابة مسلك ٌتبعه صاحبه من أجل
الوصول إلى هدفه الذي ح َّدده ساب ًقا .أما مناهج البحث فهً تتضمن الطرق والوسابل ،فالطرق تتضمن
الخطوات المتتابعة لمسلك الظاهرة وكشؾ هوٌتها ،أما الوسابل فهً تلك األدوات التً نمتطٌها لنصل
إلى الحقٌقة.
والحقٌقة أن المناهج فً حالة تطور مستمر ،حٌث أنها ال تجمد على حال،كما أنها تتعدد بتعدد
الظواهر محل البحث والدراسة  ،فقد ٌصلح منهج للتعامل مع ظاهرة  ،ولكنه قد ٌعجز مع أخرى.

 .3.1مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التارٌخً.
 .1.3.1مفهوم المنهج التارٌخً واستخدامه فً المجال المعجمً
 .1.1.3.1مفهوم المنهج التارٌخً
فً حقبة تمتد إلى بداٌة العقود األولى من القرن التاسع عشر بدأ ظهور النزعة التارٌخٌة فً
البحوث اللسانٌة ،وفً السبعٌنات والثمانٌنات (عصر النحاة المحدثٌن) ،قام العمل اللسانً كله فً جوهره
على اقتناع صاؼه هرمان بول (  )Her mann Paulأعظم المنظرٌن بٌن النحاة المحدثٌن ،رأى فٌه
أنه ال وجود لبحث لسانً بدون نزعة تارٌخٌة)12(.
ً
راسخا بؤن المنهج التارٌخً فً
لقد انكب النحاة المحدث ون على تارٌخ اللؽة ،مقتنعٌن اقتناعا
الدراسة ٌوفر أنسب معالجة منهجٌة تحقق األهداؾ النبٌلة الرامٌة إلى المتابعة العلمٌة للمعرفة .وأكدوا
هذا الموقؾ فً عدد من المناسبات)19( .
الحقٌقة أن هذا المنهج ( ٌ )Historical Methodدور فً إطار حصر التؽٌرات التً تصٌب
اللؽة على مر العصور من خبلل النظر فً أصواتها وأبنٌتها الصرفٌة والتركٌبٌة والنحوٌة ،ونظام
الجملة فٌها ،وداللة ألفاظها ،مع محاولة تلمس األسباب التً أدت إلى هذا التؽٌر .وٌجب على الباحث
الذي ٌتبع هذا المنهج فً معالجة إحدى الظواهر اللؽوٌة فً العربٌة أن ٌتعامل مع أقدم المصادر التً
وردت فٌها تلك الظواهر .وعلٌه أن ٌبدأ بالنقوش المكتوبة ثم النصوص الشعرٌة والنثرٌة الخاصة بالشعر
الجاهلً ،ثم النصوص الخاصة بالعصر اإلسبلمً ، ...حتى ٌصل إلى آخر نص وردت فٌه الظاهرة
موضوع الدرس)11( .
ومن خبلل ما سبق ذكره نسجل المبلحظات التالٌة حول الطبٌعة المنهجٌة لهذا المسار:
ٌ -1تناول المنهج التارٌخً دراسة حاالت التطور للظواهر اللؽوٌة عبر مراحلها الزمنٌة ،وٌشمل
ذلك دراسة حركة األصوات ،والبنٌة ،والتراكٌب ،والداللة.
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ٌ -2درس المنهج التارٌخً تحوالت اللؽة ،وجوانبها البنابٌة ،وتوزعها على شكل لهجات ،وٌشمل
ذلك تحول اللهجة الواحدة إلى لؽة عامة بٌن أبناء الجماعة اللؽوٌة،كذلك تحول اللؽة من الممارسة الضٌقة
فً مجتمع واحد إلى لؽة عالمٌة ،فً حاالت الحروب ،وفروض الهٌمنة االستعمارٌة ،وتوسعاتها
السٌاسٌة.
ٌ -3تناول المنهج التارٌخً دراسة عوامل االنحصار اللؽوي عن األقالٌم الجؽرافٌة للؽة من
اللؽات ،وتسجٌل العوامل المإثرة ،والظواهر ،والبصمات المؤثورة عن هذه اللؽة.
ٌ -4بحث المنهج التارٌخً فً الصٌػ ،واألبواب النحوٌة ،والجوانب الداللٌة التً تخص تارٌخ لؽة
من اللؽات ،أي أنه معنً ببٌان حٌاة اللؽة عبر الزمن.
ٌ -5درس المنهج التارٌخً جوانب االزدواجٌة اللؽوٌة ،ومستوٌاتها ،عبر النظام التركٌبً،
والتحوٌلً ،والبنابً ،وٌهتم بجوانب التؤصٌل المفرداتً (.)Etymology
ٌ -6عتمد المنهج التارٌخً على المخطوطات ،والنقوش المحفوظة على ألواح الطٌن ،وأوراق
البردي ،واألحجار ،وهو بذلك على صلة وثٌقة بعلم اآلثار ،ومعطٌاته ،ومناهجه .وفً هذا ال بد من
اعتماد الدقة ،وسبلمة النصوص.
ٌ -7عتمد المنهج التارٌخً على اللؽة المكتوبة (  ،)Written Languageألنه ٌعتقد بؤن اللؽة
المنطوقة (  )Spoken Languageال تمثل إال شٌ ًبا مخادعً ا وصورة مضللة .والذي ٌستحق الدرس
والتحلٌل ،والمناقشة ،وصوال إلى الحقابق العلمٌة ،هو اللؽة المكتوبة(.)13
وعلٌه فإن المنهج التارٌخً هو ذلك المنهج الذي ٌستخدمه الباحثون الذٌن ٌتطلعون إلى معرفة
األحوال واألحداث التً جرت فً الماضً ،فهو الطرٌق الذي اتبعه الباحثون فً جمع المعلومات عن
األحداث والحقابق الماضٌة ،فً فحصها ونقدها وتحلٌلها والتؤكد من صحتها ،وفً عرضها وترتٌبها
وتفسٌرها ،واستخبلص التعمٌمات والنتابج منها ،والتً ال تقؾ فابدتها على فهم أحداث الماضً فحسب
بل تتعداه إلى المساعدة فً تفسٌر األحداث والمشاكل الجارٌة وفً توجٌه التخطٌط بالنسبة للمستقبل.

 .2.1.3.1استخدامه فً المجال الم عجمً:
سوؾ نتناول فً هذا المقام أهمٌة المنهج التارٌخً ،وما ٌمكن أن ٌحققه على صعٌد الظاهرة
اللؽوٌة خاصة فً المجال المعجمً.
إن من أهم نتابج هذا المنهج ،وضع المعاجم التارٌخٌة مثل :معجم (أكسفورد التارٌخً Oxford
،)Englishو(المعجم التارٌخً للؽة اإلٌطالٌة ،)Dictionaryو(مشروع معجم اللؽة االسكتلندٌة القدٌمة
)20( .) Bost
لقد أشار المستشرقون الذٌن كتبوا فً التؤلٌؾ المعجمً ،أن العرب ٌحتلون فً مجال المعجمات
مكان المركز ،سواء فً الزمان أم المكان ،بالنسبة للعالم القدٌم وبالنسبة للشرق والؽرب ،وقد سٌطر على
المعجم العربً منذ نشؤته هدؾ أساسً وهو تسجٌل المادة اللؽوٌة بطرٌقة منظمة .وهو بهذا ٌختلؾ عن
كل المعاجم األولى لؤلمم األخرى التً كان هدفها شرح الكلمات النادرة أو الصعبة ،لذلك لو أن عربٌا
من القرن الخامس عشر عبر الزمن إلى برٌطانٌا فً القرن العشرٌن لما كان ٌستؽرب رإٌة " معجم
أكسفورد" الكبٌر على المكاتب ،ألن العرب كان لدٌهم معجم (القاموس المحٌط) وكان نسخه قبل اكتشاؾ
الطباعة ٌعد باآلالؾ .وأثنى فرٌق آخر من المستشرقٌن على (لسان العرب) و (القاموس المحٌط) ،أنه ال
ٌستطٌع كتابة هذٌن المعجمٌن إال شعب عال جدا فً الثقافة واألدب)11( .
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وهكذا استعان المستشرقون بالمعاجم العربٌة فً دراستهم وبحوثهم وأعمالهم العلمٌة ،ألنها متنوعة
فً موضوعاتها ،متعددة فً فروعها فضبل عن الثقة الكبٌرة التً تحٌط بها ،وما تمٌز بها مإلفوها من
اللؽوٌٌن العرب والمسلمٌن من الدقة واألمانة العلمٌة.
إال أن كل هذا ال ٌمنع من وجود بعض جوانب النقص والقصور فً مٌدان التؤلٌؾ المعجمً عند
العرب .قال "أولمان" « :ثم بدأ علماء االستشراق ٌتحسسون جوانب النقص والقصور فً مٌدان المعاجم
العربٌة .وٌحدد هذا القصور فً النقاط اآلتٌة:
 أول وجوه القصور ،ذلك الطابع المعٌاري الذي تتسم به تلك المعاجم ،فهً تذكر نموذجا لؽوٌا،لكنها تهمل التطور اللؽوي للنموذج المذكور.
وثانٌها ضٌق ومحدودٌة الرقعة التً تؽطٌها القوامٌس العربٌة إذا قورن ذلك باتساع دابرة الثقافة
العربٌة.
و ثالث تلك العٌوب فقدان النتابج عن عدم التفرٌق بٌن المعنى العام أو اإلجمالً لجذر الكلمة ،
وبٌن المعنى الفعلً الواقعً  ،فللكلمات دقابق وظبلل تظهر فً سٌاق النص  ،و تحدد ضٌق المعنى أو
اتساعه  ،كما تورد المعاجم فً أحٌان كثٌرة بدال من المعنى األصلً للكلمة الشًء المعنً.)18( "..
ولعل من أهم الجهود المبذولة فً مجال التؤلٌؾ المعجمً فً ضوء ال م نهج التارٌخً ما عمله
المستشرق الهولندي "راٌنهارت دوزي "،الذي اهتم بذكر الكلمات التً لم ترد فً المعاجم القدٌمة ،مما
شاع فً آداب العربٌة فً ما سماه "مصنفات العرب فً القرون الوسطى " ،و ٌمثل لذلك بمإلفات ابن
القوطٌَّة  ،وابن خلدون  ،وابن بطوطة .ومن مصادره :ألؾ لٌلة و لٌلة ،كلٌلة و دمنة  ،وبعض كتابات
األطباء و الجؽرافٌٌن و ؼٌرهم  ،وأصدر ذلك فٌما سماه "ذٌل المعاجم العربٌة"،الذي ترجم بعضه محمد
سلٌم النعٌمً فً خمس مجلدات عن الفرنسٌة)18( .
وٌوم أنشئ معجم اللؽة العربٌة عام َ 1934نصَّ فً مرسوم إنشابه أنّ من أهم أؼراضه :
 -1أن ٌحافظ على سبلمة اللؽة العربٌة  ،وأن ٌجعلها وافٌة لمطالب العلوم و الفنون فً تقدمها
،مبلبمة لحاجات الحٌاة فً العصر الحاضر )11( .
 - 2أن ٌقوم بوضع معجم تارٌخً للؽة العربٌة .
كون المجمع لجنة تضم كبار اللؽوٌٌن العرب و المستعربٌن ،وكان من بٌن
وقد َّ
أعضابها المستشرق األلمانً "فٌشر"  ،الذي رؼب فً إخراج معجم على ؼرار معجم أ وكسفورد .إال أن
" فٌشر" مات قبل أن ٌرى معجمه النور  ،و حاول بعد ذلك المجمع تنظٌم البطاقات التً تركها  ،ولكن
لم ٌستطع هذا األخٌر ،إال أن ٌنشر مقدمة و نموذجا صؽٌرا سبق للمإلؾ إعدادها )11( .
تحدث فٌشر فً مقدمة معجمه عما رآه عٌوبا للمعجم العربً المعٌاري و ذكر من ذلك أن المعجم
القدٌم ال ٌعالج الناحٌة التارٌخٌة لمفردات اللؽة بل ٌقتصر على إٌضاح االتجاه النموذجً لها  ،أي
المعٌاري الفصٌح الذي ٌتمٌز عن اللهجً  ،فكانوا بذلك قد هدروا االستعمال اللهجً  ،و أعاقوا القوة
الحٌوٌة الدافعة إلى التقدم و التوسع  ،على حد تعبٌر فٌشر فً المقدمة )18(.
وعلى هذا ،كان ٌرمً من وراء طموحه المعجمً  ،أن تعالج كل كلمة استعملت ،و توضح
أطوارها التارٌخٌة .و توثق استعماالتها بالعودة إلى النصوص  .وقد رسم لنفسه خطة ٌدون فٌها سٌرة
حٌاة األلفاظ حتى القرن الثالث الهجري  ،مارً ا بكل ما ٌعرفه عنها  ،مواز ًنا ألصولها فً العربٌة
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بؤصولها فً أخواتها  ،فً خطة تستهدؾ معرفة المعنى األصٌل  ،وما تفرع عنه  :مستعٌنا فً ذلك
بشقٌقات العربٌة  ،و بالنقوش  ،و القرآن الكرٌم و الشعر  ،و األمثال  ،و المإلفات التارٌخٌة و الجؽرافٌة
و ؼٌرها)18( .

.2.3.1خطوات المنهج التارٌخً:
نظرا ألن المنهج التارٌخً ٌعد أحد أنواع البحث الذي ٌقوم على االستقصاء لؤلحداث فً الماضً
 ،فإن طبٌعة هذا البحث ال تتضمن التحكم فً الظواهر ولكن تقتصر البحوث التارٌخٌة على الوصؾ
والتنبإ  .و علٌه فإن خطوات البحوث التارٌخٌة تتمثل فً األتً:

.1.2.3.1ضبط الموضوع واختٌار مشكلة البحث:
إن اختٌار مشكلة البحث التارٌخً ٌحتاج إلى التمعن والحذر  ،نظرا ألن البحوث التارٌخٌة تعتمد
فً المقام األول علً البٌانات والمعلومات  .فإذا لم تتوفر البٌانات المطلوبة فً حالة عدم كفاٌتها ،فإن
مشكلة البحث ال ٌمكن دراستها بصورة متكاملة ،وهذا ما سٌإثر على خطوات البحث ،وبالتالً ال ٌمكن
الحصول على نتابج دقٌقة)14(.
وعلٌه فإن توفر المصادر والوثابق المتعلقة بالمشكلة أمر بالػ األهمٌة فً البحوث التارٌخٌة.
ً
تحدٌدا حقٌقٌا ،وأن ٌتؤكد من أن المعلومات
ومما تقدم ٌستطٌع الباحث أن ٌحدد مشكلة بحثه
والوثابق الخاصة بموضوع الدراسة متوفرة ،مما سٌساعده على جمع المادة العلمٌة وكذا السٌر فً
خطوات البحث بشكل جٌد.

.2.2.3.1إعداد خطة البحث
ٌعتبر إعداد خطة البحث هو المرحلة الثانٌة من مراحل إعداد البحث التارٌخً  ،فبعد اختٌار
الموضوع وتحدٌد المرحلة الزمنٌة التً ٌنتمً إلٌها البحث ،على الطالب أن ٌعد خطة ٌ،قسم فٌها بحثه
إلً أبواب وفصول ومباحث ٌ ،تناول فً كل منها إحدى نقاط الموضوع الربٌسٌة)15(.
مع العلم أن اختٌار الخطة ٌتطلب فً المقام األول ،اإلطبلع على عدد كاؾ ٍ من المرجع
والمصادر المتعلقة بالموضوع المختار.

.3.2.3.1جمع المادة العلمٌة والبٌانات فً البحث التارٌخً.
إن الحصول على المادة العلمٌة هً أولى األعمال التً ٌقوم بها الباحث لحل المشكلة التً ٌدرسها
وٌبحث فٌها  ،وعلٌه فً هذا الصدد أن ٌختار المصادر التً جمع منها البٌانات المرتبطة بالموضوع ،
حتى ٌستطٌع أن ٌدرس مراحل تطور الظاهرة أو الحدث موضوع البحث )21(.
ولقد قسمت مصادر الحصول على البٌانات إلى قسمٌن:.1.3.2.3.1مصادر أولٌة وتتمثل فً :
 تقارٌر وسجبلت شاهدي العٌان  ،أو ممن سمعوا الحوادث بؤذانهم وقت حدوثها. بقاٌا األشٌاء الفعلٌة التً استخدمت فً الماضً والتً ٌمكن فحصها واختٌارها بطرٌقمباشر(.)21
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فالباحث علٌه أن ٌبذل أقصى ما ٌستطٌع من أجل الحصول على كل دلٌل ٌمكن أن ٌصل من
خبلله إلى الماضً  ،ولكنه فً بعض األحٌان قد ٌلجؤ مضطراً الستخدام مصادر ؼٌر أولٌة  ،مثل أن
ٌقوم أحد األفراد بإعطاء معلومات لم ٌشاهدها وقت حدوثها وهذا ٌعد القسم الثانً من مصادر الحصول
على البٌانات .
.2.3.2.3.1مصادر ثانوٌة:
هً المعارؾ والمعلومات التً ٌجدها الباحث فً السجبلت أو الصحؾ والدورٌات العلمٌة وجمٌعها قد
ترجع مصادرها إلى ثالث أو رابع ،أوقد ٌكون خامس مصدر لنقل المعرفة.
وعلٌه فإن المصادر الثانوٌة تستعمل عادة فً حالة عدم توفر المصادر األولٌة  ،وهً تتمثل فً
الكتب والمراجع المكتوبة أو المطبوعة أو بعض البٌانات اإلحصابٌة.

.4.2.3.1نقد المادة التارٌخٌة:
ٌعتبر نقد المادة التارٌخٌة أصعب العملٌات التً تواجه الباحث خبلل مراحل إعداد بحثه ،وٌقصد
بنقد المادة التارٌخٌة دراستها وتحلٌلها واستخراج النتابج منها)22( .
أما الؽرض من هذا النقد هو التؤكد من صدق المصدر ،وصحة المادة الموجودة فٌه أو التً نقلها.
وٌنقسم نقد وتحلٌل المادة فً البحث التارٌخً إلى نوعٌن أساسٌٌن النوع األول" :التحلٌل والنقد
الخارجً (الظاهري) والقسم اآلخر هو التحلٌل والنقد الداخلً (الباطنً).
وٌقصد بالنقد الظاهري التؤكد من صحة األثر التارٌخً كان فً شكل آثار أو وثابق ،وٌمكن إجراء
النقد الظاهري للوثٌقة بالتعرؾ على نوع ورقها والخط الذي استخدم فً كتابتها ،والقلم الذي حررت به،
والحبر المستعمل فً الكتابة والخاتم الذي ختمت به .إلى ؼٌر ذلك من الوسابل)22 (.
وقد ٌتبٌن للباحث أنّ اسم كاتب الوثٌقة ؼٌر مدوّ ن علٌها أو أن تارٌخ الوثٌقة ؼٌر مثبت بها .فعلٌه
فً هذه الحالة معرفة اسم كاتب الوثٌقة أو دوره ،وتحدٌد تارٌخها باستخدام عدة أسالٌب منها تحدٌد تارٌخ
الوقابع التً وردت فً الوثٌقة ،وتبٌن العبلقات بٌن التارٌخ الذي كتبت فٌه الوثٌقة ،والوقت الذي وقعت
فٌه أحداثها)22(.
وأما النقد الباطنً فٌقصد به السعً إلى التؤكد من مضمون أو محتوى الوثٌقة ،وذلك بالتؤكد من
حقٌقة المعانً أو المعلومات أو البٌانات التً اشتملت علٌها بشتى الطرق المختلفة ،وكذا الوقوؾ على ما
تضمنته من متناقضات أو أخطاء ،وٌكون التحلٌل بقصد دراسة الظروؾ ومبلبسات والدوافع التً ٌمكن
أن تكون قد ّأثرت على كاتب الوثٌقة إلٌراد ما أورده من بٌانات ومعلومات ،وللتؤكد أٌضا أنّ هذه
المعلومات لٌست على سبٌل الدعاٌة لقضٌة معٌنة أو دعوة لفكرة أو مبدأ ٌرٌد الكاتب أن ٌقنع الناس به
وٌورد لتؤمٌن موقفه بٌانات ال تستند إلى دلٌل أو ٌتجاهل بٌانات أخرى لٌس من صالحه إظهارها()21

.5.2.3.1إثبات الحقابق التارٌخٌة.
ال ٌوصل النقد وحده –رؼم أهمٌته -إلى الحقٌقة التارٌخٌة وال ٌثبتها بل هو مرحلة هامة فً
الطرٌق إلٌها .وعلى الباحث أن ٌقوم بجهد آخر إلثبات الحقٌقة التارٌخٌة ،ولن ٌتسنى له القٌام بهذه
المهمة إال إذا قام بعدد من العملٌات التارٌخٌة ،أهمها ما ٌلً:
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 -1تصنٌؾ المادة التارٌخٌة التً قام بنقدها وتؤكد من صحتها ،بتقسٌمها إلى مجموعات ٌكون كل
منها شامبل ألحد موضوعات البحث.
 -2عقد مقارنة بٌن المعلومات واآلراء المختلفة الخاصة بكل نقطة أو موضوع على حدا ،بهدؾ
التوصل إلى بعض الحقابق التارٌخٌة المحددة.
 -3فً حالة تعارض عدد من الرواٌات التارٌخٌة بشؤن واقعة معٌنة فإنه ٌنبؽً المقارنة بٌنها
لتحدٌد المإكد منها أو أكثرها تؤكٌدا.
-4قد تبٌن بعد إجراء المقارنات حول حادثة معٌنة أنَّ المصادر المختلفة لم تصل جمٌعها إلى
نتٌجة محددة بشؤن تلك الحادثة ،فعلى الباحث فً تلك الحالة أن ٌحاول الوصول إلى تلك النتٌجة)22( .

البناء التارٌخً للمادة:
ٌقصد بالبناء التارٌخً الربط بٌن العناصر المختلفة للمادة ،وإقامة وحدة بٌن تلك العناصر ،بحٌث
ال ٌبدو أي منها وكؤنه عنصر مستقل بذاته ،أو ٌظهر البحث وكؤنه عدة
موضوعات مختلفة لٌس بٌنها وحدة أو رابطة)22(.
وكً تتم عملٌة البناء التارٌخً بطرٌقة سلٌمة ٌنبؽً إتباع األسس التالٌة:
 - 1تصنٌؾ الحقابق التارٌخٌة التً أمكن التوصل إلٌها بحٌث تصبح كل مجموعة من تلك الحقابق
مرتبطة بمرحلة تارٌخٌة من مراحل البحث.
 - 2عقد المقارنات بٌن حقابق كل مجموعة على حدا ،ومحاولة الربط بٌنها وإبراز مضمونها
وإٌضاح ما أضافته إلى الحقابق المعروفة ،ثم تحقٌق نفس الشًء بٌن حقابق المجموعات المختلفة
جمٌعها.
 - 3سد الثؽرات التً تظهر للباحث عند قٌامه بعملٌة البناء التارٌخً .فإذا لم ٌجد الباحث مادة
لتحقٌق هذا الربط بٌن نقاط الموضوع  ،علٌه أن ٌستخدم خٌاله العلمً لمعالجة تلك الثؽرات.
 - 4تحقٌق الوحدة المطلوبة للبحث-سواء كان تقسٌم الخطة زمنٌا أو موضوعٌا بالربط بٌن
الظواهر المختلفة للمرحلة التارٌخٌة التً ٌعالجها البحث ،سواء كانت الظواهر سٌاسٌة أو اقتصادٌة
واجتماعٌة22 .
تلك هً عناصر البحث التارٌخً التً ٌنبؽً علً الباحث إتباعها حتى ٌمكنه خدمة موضوعه
وإتباع أفضل األسالٌب لتقدٌم بحث جدٌد ومبتكر.

.3.3.1مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التارٌخً:
ٌدور المنهج التارٌخً ( )Historical Methodفً إطار دراسة اللؽة دراسة طولٌة ،بمعنى أ ّنه
ٌتتبع الظاهرة اللؽوٌة فً عصور مختلفة وأماكن متعددة لٌرى ما أصابها من تطور ،محاوال الوقوؾ
على سر هذا التطور وقوانٌنه المختلفة)2( .
ولنتصور هنا باحثا فً التارٌخ أراد أن ٌبحث ظاهرة ما فً العربٌة ،فإنه ٌحاول أن ٌوفر لنفسه
أقدم المصادر التً استعملت هذه الظاهرة ،فقد ٌبدأ بالنقوش المكتوبة ،ثم بالدواوٌن الشعرٌة والنصوص
الجاهلٌة ،ثم بالنصوص اإلسبلمٌة ،وهكذا إلى أن ٌصل بها إلى أخر مجاالت استعمالها الراهنة ،مكتوبة
ومنطوقة .وخبلل هذه المرحلة الطوٌلة ٌصؾ الكلمة صوتاٌ ،وصرفاٌ ،ومعنى سٌاقاً ،فٌهتم ببٌان ما طرأ
علٌها من تؽٌرات صوتٌة عبر رحلة استعمالها مكانا ٌ وزماناٌ ،وٌبٌن كذلك معناها ،أو معانٌها الحقٌقٌة ،ثم
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المجازٌة ما استطاع إلى ذلك سبٌبل ،وقد ٌنطلق فً اعتبار ما هو حسً فٌعده أقرب إلً الحقٌقة ،و ما
هو معنوي فٌعده أقرب إلى المجاز ،فإن كثرت المعانً الحقٌقٌة للكلمة ،أو المعانً المجازٌة اجتهد فً
تحدٌد الزمن الذي ٌعود إلٌه كل معنى  ،من خبلل العودة إلً أقدم النصوص ،وأوثقها ،وٌراقب الصٌػ
التً جاءت علٌها الكلمة صرفٌَّا ،من خبلل استعماالتها النصٌة ،وٌحدد االشتقاقات التً ثبت استعمالها
والسٌاقات النحوٌة والببلؼٌة والتارٌخٌة ،التً قد ٌكون لها أثر خاص فً إلقاء الضوء على تارٌخ
الظاهرة.
وهو فً كل هذا ٌراقب تطور الظاهرة ،وٌرسم خطها البٌانً من حٌث االستعمال :قلة وكثرة،
حٌا ًة ومو ًتا ،ثم ٌحاول أن ٌتبٌن القوانٌن التً تحكم مسار الظاهرة ،والعوامل اللفظٌة والحضارٌة التً قد
تإثر فٌها ،وعلى هذا فإن الباحث التارٌخً ٌعد نفسه مسإوالً لئلجابة عن تارٌخ الظاهرة اللؽوٌة :ما
أصلها؟ وماذا أصبحت؟ ومتى؟  ،وإلى أٌن تتجه؟ ()18
ومن هنا كانت حاجة العرب إلى المنهج التارٌخً لحل لؽز (أصل اللؽة) ،هذه اإلشكالٌة التً أدت
إلى ظهور المنهج التارٌخً ،وإلى ؼٌره من مناهج البحث األخرى.
وإذا كان "علم اللؽة الوصفً" ٌمكن أن ٌوصؾ بؤنه علم ساكن  ،staticeباعتباره ٌصؾ اللؽة
بوجه عام ،فإن علم اللؽة التارٌخًٌ" :تمٌز بفاعلٌة مستمرة  dynamiqueفهو ٌدرس اللؽة من خبلل
تؽٌراتها المختلفة .وتؽٌر اللؽة عبر الزمان والمكان خاصٌة فطرٌة داخل اللؽة ،وفً كل اللؽات ،كما أن
التؽٌر ٌحدث فً كل االتجاهات (النماذج الصوتٌة ،والتراكٌب الصرفٌة ،والنحوٌة  ،والمفردات) ،ولكنه
لٌس على مستوى واحد ،وال طبقا لنظام معٌن ثابت .هذه التؽٌرات اللؽوٌة تعتمد على مجموعة من
العوامل التارٌخٌة ،وبٌنما ٌمكن دراسة هذه التؽٌرات دراسة وصفٌة  ،فإنه ال ٌمكن عزلها عن األحداث
التارٌخٌة التً تصاحب وجودها)10( .
وإذا كانت الوظٌفة األولى لعلم اللؽة الوصفً هً أن ٌصؾ ،ولعلم اللؽة التارٌخً هً أن ٌعرض
التؽٌرات اللؽوٌة ،فمن الصعب كثٌرا الفصل بٌن النوعٌن فً مجال التطبٌق العملً ،وذلك ألن كل
المصطلحات التً استعملت تحت العنوان الوصفً قابلة من الناحٌة العملٌة لبلستعمال كذلك من قبل
الفرع التارٌخً)10( .
historical
وقد نالت األلفاظ عناٌة فابقة من قبل المشتؽلٌن بدراسات علم اللؽة التارٌخً
» « Etymology
 ، L’inguistiqueأكثر من ؼٌرها وأصبح لها علم قابم بذاته هو ما ٌسمى ب
الذي عرؾ كما ٌؤتً:
« L’étymologie est la recherche des rapports qu’un mot entretient
avec une autre unité plus ancienne qui en est L’origine »3
وهو ٌعنً البحث فً عبلقة مفردة بؤخرى أقدم فً األصل.
كما تحث دي سوسٌر عن هذا العلم قاببل:
Ce qui fixe la prononciation d’un mot, ce n’est pas son orthographe,
c’est son histoire –sa forme, à un moment donné, représente un
moment de L’évolution qu’il est forcé de suivre et qui est réglé par des
lois précises. Chaque étape peut être fixée par celle qui précède. La
seule chose à considérer, celle qu’on oublie le plus, c’est l’ascendance
du mot, son étymologie16
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وعلٌه فإن المنهج التارٌخً تمٌز فً دراسته لظاهرة اللؽة بمجموعة من الخصوصٌات التً تفرده
عن المناهج البحثٌة األخرى ،وأهم هذه الخصوصٌات:
أوال :أن اللؽة لٌست بناء ثابتا مستقرا ،بل هً متؽٌرة بحسب الظروؾ وتؽٌراتها ،واختبلفها مع
الزمن.
ثانٌا :ال ٌربط الباحث بٌن العلة والمعلول ،وال بؤسباب النشوء والتكوٌن ،ولكنه ٌنقل الصورة التً
كانت علٌها فً حقبة .وما آلت إلٌه فً حقبة الحقة.
ثالثا :أن ٌقوم الباحث بتفسٌر الظواهر على ضوء روح العصر ،وال ٌقتصر على مجرد جمع
النصوص وتكدٌسها ،وإنما علٌه أن ٌتجه اتجاها تكاملٌا فً تناول اللؽة والبحث فٌها زما ًنا ومكا ًنا.
رابعا :تحلل اللؽة على ضوء الظروؾ االجتماعٌة والفردٌة ،والمعاٌٌر الممٌزة لها ،والتً لها صلة
بالوقابع ،واألحداث  ،والظروؾ المختلفة.
خامساٌ :ضع الباحث -بعد عناٌته بتسجٌل الظواهر اللؽوٌة وتطورها فً التارٌخ –أسبلة هً من
صلب منهجه .هً:
كٌؾ جاءت اللؽة؟ :بحثا عن الطرٌقة التً وصلت إلٌها إلى عهد الدراسة.متى ظهرت اللؽة؟ :الزمن الذي ظهرت فٌه بخصابصها وسماتها. إلى أٌن اتجهت؟ :عما وصلت إلٌه من استقرار أو تؽٌٌر.سادسا :ال ٌنبؽً للباحث اللؽوي التارٌخً أن ٌقؾ عن وصؾ الوقابع فً عبلقتها المتبادلة ،وإنما
علٌه أن ٌدرسها من خبلل حركتها وتؽٌرها .وتفسر هذه الظواهر بشروط استمرارها من الماضً إلى
الحاضر(.)17
ومن كل ما سبق ذكره ٌمكننا القول:
 المنهج التارٌخً ٌدرس ظاهرة اللؽة رؼبة فً إعادة هٌكلتها عبر العصور ،من خبلل ما تبقىمن آثارها ،لتصور الحلقات المفقودة ،وعلى هذا فإن البحث التارٌخً فً اللؽةٌ ،شبه إلى حد بعٌد عالم
اآلثار الذي ٌهتدي بتصور ما فقد من قطعة أثرٌة ،فً ضوء ما عثر علٌه منها ،سعًٌا وراء تكوٌن عام
لهٌكل الظاهرة فً السٌاق التارٌخً العام للؽة.
 ٌدرس المنهج التارٌخً اللؽة باعتبارها وسٌلة ٌصل من خبللها إلى حل العدٌد من األسبلة التًتعد كما قلنا من صلب منهجه (كٌؾ جاءت اللؽة؟ متى ظهرت ،إلى أٌن تتجه؟)  ،وهذا كله رؼبة فً حل
إشكالٌة أصل اللؽة.
وهكذا استطاع هذا المنهج خدمة الظاهرة اللؽوٌة من جانبها التارٌخً باعتباره كان ٌحاول رصد
كل التؽٌرات التً تصٌبها عبر فترات مختلفة ،على مستوٌاتها الصوتٌة والصرفٌة  ،والتركٌبٌة،
والداللٌة ،مع تتبع مراحل ذلك التؽٌر .وهذا كله رؼبة فً كشؾ أسرار هذه الظاهرة العجٌبة  ،خاصة
ونحن نعلم أن أول دافع أدى إلى ظهور هذا المنهج كان هو البحث عن أصل اللؽة ،فكانت الدراسة
التطورٌة الطولٌة هً المبلذ الوحٌد للوصول إلى حل هذا اللؽز ،وأٌضا للوصول إلى ضبط ودراسة كل
القوانٌن التً تصاحب كل تطور وتحول ٌصٌب اللؽة.
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 .4.3.1نقد المنهج التارٌخً:
ٌرى بعض العلماء أن المنهج التارٌخً ٌفتقر إلى درجة كبٌرة من الموضوعٌة ،ذلك لعدم القدرة
أو اإلمكانٌة إلخضاع كافة األحداث الماضٌة للتجرٌب أو التكرار من جهة ،باإلضافة إلى ضعؾ قدرة
المإرخٌن الباحثٌن حسب هذا المنهج على ضبط العوامل المإثرة من خبلل تثبٌت بعضها .على جانب
آخر ٌرى بعض العلماء أن المنهج التارٌخً كؤسلوب علمً ٌعانً من بعض المشاكل التً ٌمكن
تلخٌصها فٌما ٌلً:
تتعرض بعض األحداث التارٌخٌة للتلؾ والتزوٌر ،وهذا ما ٌجعل من الصعب القول أن التارٌخٌعطٌنا معرفة شاملة ودقٌقة حول مختلؾ جوانب الحٌاة وظواهرها فً الماضً.
صعوبة تطبٌق المنهجٌة العلمٌة –بمراحلها المختلفة -لتؽٌر األحداث التارٌخٌة وذلك ألسبابمنها طبٌعة الحدث التارٌخً  ،وخصابصه  ،وصعوبة الحصول على معلومات موثقة عنه من جهة،
باإلضافة إلى صعوبة إخضاعه للتجربة من جهة أخرى.
عجز الباحث بحسب المنهج التارٌخً عن اإللمام الكافً بالمادة التارٌخٌة ،ومن مصادرهااألولٌة والثانوٌة ،األمر الذي ٌإدي إلى صعوبات ال ٌمكن تجاهلها عند التحقق من الفرضٌات أو
األسباب باستخدام التجرٌب.
وبناء علٌه تبدو عملٌة الوصول إلى نتابج أو استنتاجات ٌمكن تعمٌمها بحسب هذا المنهج هً
االستحالة  ،وذلك الرتباط الظواهر التارٌخٌة بمعطٌات تارٌخٌة وبٌبٌّة ٌصعب تكرارها بدرجة
كبٌرة(.)18

.4.1مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج المقارن.
 .1.4.1المنهج المقارن ،ودوافع ظهوره
لٌس المنهج المقارن ،إال امتدادا للمنهج التارٌخً فً أعماق الماضً السحٌق ،وٌنحصر فً نقل
منهج التفكٌر ،الذي ٌطلق على العهود التارٌخٌة إلى عهود ال نملك منها أٌة وثٌقة.
وٌتضمن المنهج المقارن أساسا وضع الصٌػ المبكرة المإكدة المؤخوذة من لؽات ٌشك وجود صلة
بٌنها جنبا إلى جنب لٌمكن إصدار حكم فٌها ،بعد الفحص والمقارنة بخصوص درجة الصلة بٌن عدة
لؽات ،والشكل الذي ٌبدو أقرب صلة إلى اللؽة األم)10( .
ولعل الباحث ٌكون آمنا حٌن ٌقرر انتماء لؽات متعددة إلى أصل مشترك ،إذا وجد بٌنهما تماثبل
كافٌا فً تركٌباتها النحوٌة ومفرداتها األساسٌة ،وكلما الحظ ازدٌاد قربها بعضها من بعض كلما اتجه
إلى الوراء)10( .
وعلٌه فإن موضوع "علم اللؽة المقارن" هو دراسة الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة
والمعجمٌة فً اللؽات المنتمٌة إلى أسرة لؽوٌة واحدة  ،أو فرع من أفرع األسرة اللؽوٌة الواحدة.
ولذا ٌقوم المنهج المقارن  Comparative methodفً علم اللؽة على أساس تصنٌؾ اللؽات
إلى أسرات(. )19
وهنا نقؾ قلٌبل عند تصنٌؾ اللؽات إلى أسرات لؽوٌة ،فهذا األمر ولٌد القرن التاسع عشر ،حٌث
لم تكن القرابة بٌن اللؽات تدرك على نحو علمً إلى أن اكتشفت اللؽة السنسكرتٌة ،لؽة الهند القدٌمة .لقد
قورنت السنسكرٌتة بالبلتٌنٌة والٌونانٌة ،وثبت من هذه المقارنة وجود قرابة لؽوٌة بٌن هذه اللؽات .وتقدم
البحث شٌبا فشٌبا ،وقورنت لؽات أوربا إلى أن اتخذت معالم أسرة لؽوٌة كبٌرة تضم لؽات كثٌرة فً
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الهند وإٌران وأوربا ،أطلق علٌها اسم "أسرة اللؽات الهندٌة األوربٌة" ،وٌسمٌها الباحثون األلمان باسم
"أسرة اللؽات الهندٌة الجرمانٌة" ،تضم هذه األسرة عددا كبٌرا من اللؽات ،ولكل لؽة من هذه اللؽات
تارٌخ)26( .
كما وجد العلماء اللؽات العربٌة والعبرٌة والفٌنٌقٌة واألكادٌة والحبشٌة تحمل بعض الخصابص
المشتركة فاستنتجوا أنها لؽات تشكل أسرة لؽوٌة واحدة ،وأنها انحدرت من أصل واحد أطلقوا علٌه:
اللؽة السامٌة األولى  ، proto – semi ticومقارنة اللؽات المختلفة المنتمٌة إلى أسرة لؽوٌة واحدة
موضوع البحث فً (علم اللؽة المقارن))26( .
والذي مهد لظهور المنهج المقارن اكتشاؾ السٌر ولٌم جونز  ،Sir William joensالذي كان
ٌعمل قاضٌا فً المحكمة العلٌا بالبرتؽال للؽة السنسكرٌتٌة سنة  ،1786وللعبلقة بٌنها وبٌن الٌونانٌة
والبلتٌنٌة وما تفرع عنها من لؽات)11(.
ومقارنة اللؽات للكشؾ عن أصولها واندراجها تحت أسرة لؽوٌة واحدة أساسه وجود تشابه فً
اطراد القوانٌن الصوتٌة واألبنٌة الصرفٌة والتراكٌب النحوٌة ،والدلٌل على ذلك أن التقاء اللؽات فً كثٌر
من التشابه فً المفردات ال ٌعنً بالضرورة أنها تنتمً إلى أصل واحد ،ومن أمثلة ذلك اللؽة الفارسٌة
التً تعد واحدة من اللؽات الهندٌة األوروبٌة ،على الرؼم من أن نصؾ ألفاظها لها أصول فً اللؽة
العربٌة ،وكذا األمر بالنسبة للؽة اإلنجلٌزٌة ذات األصل الجرمانً ،على الرؼم من كثرة مفرداتها
المنتمٌة إلى الٌونانٌة والبلتٌنٌة)11(.
كما لم تكن الدراسات المقارنة منهجً ا متبعا لدى العلماء القدامى ،فإن حصلت فهً عرضٌة عابرة،
كاإلشارات المقارنة السرٌعة التً أشار إلٌها سٌبوٌه ،وأبو علً الفارسً ،وابن جنً وؼٌرهم ،إال أن هذه
اإلشارات لم تكن من خبلل منهج محدد المعالم،واسع النطاق)18( .
أما عن اللؽات السامٌة فلم تكن بدورها لؽات مجهولة تماما ،بالنسبة للعرب ،فقد فطن الخلٌل بن
أحمد (ت175هـ) للعبلقة بٌن الكنعانٌة والعربٌة ،فقال:
" وكنعان بن سام بن نوحٌ ،نسب إلٌه الكنعانٌون،وكانوا ٌتكلمون بلؽة تضارع العربٌة)20("...
كما عرؾ أبو عبٌد القاسم بن سبلم (ت224هـ) اللؽة السرٌانٌة ،وأداة التعرٌؾ فٌها ،وهً الفتحة
الطوٌلة فً أواخر كلماتها فقال " :للعرب فً كبلمها عبلمات ،ال ٌشركهم فٌها أحد من األمم نعلمه ،منها
إدخال األلؾ والبلم فً أول االسم وإلزامهم إٌاه اإلعراب فً كل وجه فً الرفع والنصب والخفض،كما
أدخلوا فً (الطور) وحذفوا األلؾ التً فً اآلخر ،فؤلزموه اإلعراب فً كل وجه ،وهو بالسرٌانٌة
( ُ
طورا) على حال واحد ،فً الرفع والنصب والخفض ،وكذلك (الٌم) هو بالسرٌانٌة ( ٌَمَّا) فؤدخلت العرب
فٌه األلؾ والبلم وصرفته فً جمٌع اإلعراب على ما وصفت")11( .
وكذلك أدرك ابن حزم األندلسً (ت456هـ) عبلقة القربى بٌن العربٌة والعبرٌة والسرٌانٌة ،فقال:
" من تدبر العربٌة والعبرانٌة والسرٌانٌة ،أٌقن أن اختبلفها ،إنما هو تبدٌل ألفاظ الناس على طول الزمان،
واختبلؾ البلدان ،ومجاورة األمم وأنها لؽة واحدة فً األصل")2( .
وإلى مثل هذا ٌشٌر أبو حٌان األندلسً (ت 754هـ) ،وٌبدو أنه قد أقام حكمه فً هذا الصدد على
دراسة اللؽتٌن العربٌة والحبشٌة ،تتبع فٌها أوجه الشبه بٌن اللؽتٌن سواء فً األلفاظ والتراكٌب قال" :وقد
تكلمت على كٌفٌة نسبة الحبش فً كتابنا المترجم عن هذه اللؽة المسمى ب( ،جبلء الؽبش على لسان
الحبش) فً ألفاظ وفً قواعد من التراكٌب النحوٌة كحروؾ المضارعة وتاء التؤنٌث وهمزة
التعدٌة") 21(.
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وألن هذه اإلشارات العابرة من القدماء ال تعنً أنهم ساروا على المنهج المقارن ،ذلك أن هذا
المنهج قد جاء ولٌد دوافع معقدة ،و كان تطبٌقه على العربٌة ذات سمة تختلؾ عن اإلشارات السرٌعة
التً قد نعثر علٌها مبثوثة فً كتب التراث اللؽوي العربً فتلك اإلشارات ال تعدو أن تكون إرهاصات
مبكرة آل إلٌه هذا المنهج الذي أصبح علمًا له أصُوله وقواع ُده)17( .

 .2.4.1مفهوم المنهج المقارن وأهم نتابجه:
ٌعرؾ“ستٌوارت مٌل "المقارنة ":هً دراسة الظواهر متشابهة أو متناظرة فً مجتمعات مختلفة ،
أو هً التحلٌل المنظم لبلختبلفات فً موضوع أو أكثر ،عبر مجتمعٌن أو أكثر)2("...
فالمقارنة فً أوسع معانٌها إذن تعنً ذلك النشاط الفكري الذي ٌستهدؾ إبراز أوجه الشبه
واالختبلؾ بٌن الظواهر التً تجري علٌها المقارنة ،ومن ثم فإنَّ المقارنة تقتضً بالضرورة وجود
سمات مشتركة بٌن الظواهر محل المقارنة.إذ ال مقارنة بٌن الظواهر تامة االختبلؾ والظواهر تامة
التشابه.
أما المنهج المقارن فهو تلك الخطوات التً ٌتبعها الباحث فً مقارنته للظواهر محل البحث
والدراسة ،بقصد معرفة العناصر التً تتحكم فً أوجه التشابه و االختبلؾ فً تلك الظواهر ،و هو
ٌستهدؾ التفسٌر العلمً عبر كشفه للعبلقات بٌن المتؽٌرات،ألنه فً كشفه للعبلقة بٌن متؽٌرٌن أو أكثر
قد ٌعزل تؤثٌر بقٌة العوامل و المتؽٌرات األخرى .فالمقارنة العلمٌة ال تقؾ عند التصنٌؾ المبسط ألوجه
الشبه واإلخبلؾ ،وإنما تسعى إلعطاء دالالت لصور ذلك التشابه واالختبلؾ ،وإرجاع تلك الظواهر إلى
العوامل القابعة خلفها،و كل هذا من أجل الوصول إلى نظرٌات كبرى تفسر الظواهر المختلفة،أو على
األقل التوصل إلى صٌاؼة نظرٌات متوسطة من شؤنها أن تفسر بعض الظواهر)17( .
والمقارنة-فً رأي األؼلبٌة -تجري بٌن لؽتٌن أو أكثر ،من فصٌلة أو كتلة لؽوٌة واحدة ،كالفصٌلة
(INDOالسامٌة)  (SEMITIC FAMILYوما تفرع منها من لؽات أو الفصٌلة الهندو-أوربٌة
 EUFOPEANمن حٌث األصوات ،وتشكٌبلتها وبناإها،
)FAMILY
ومخارجها،وصفاتها،ووظابفها كذلك دراسة البناء الصرفً و حدوده و البناء الداللً،و القواعدي -
المعٌاري -و العروضً والببلؼً)20(.
وحٌن تتجمع للباحث اللسانً،من خبلل العٌنات اللؽوٌة ،بعض السمات والخصابص المتماثلة،
وٌسجلها فً مدونته ،محاوالً الربط بٌن الخٌوط وإعادة رصد أحجار البناء ،وصوال ًإلى مرحلة التجمٌع
على هٌبة عاببلت لؽوٌة" )20(." language familiers
وفٌما ٌلً بٌانات المنهج المقارن ،ومستلزماته ،مع جوانبه التحلٌلٌة ومإشرات قواعد التحكم ،باعتماد
دراسة "موسكاتً وزمبلإه" التً قدموها عن اللؽات السامٌة ،على الشكل التالً:
ٌدرس اللسان المقارن  the comparatistمجموعة الجوانب الصوتٌة المنتظمة " Regular "Sound correspondencesالممتدة على طول مساحة (المادة اللؽوٌة) ،وٌقوم بعملٌة تحلٌلها،
وذلك بفرز العناصر المتشابهة وتسجٌل مبلحظاته علٌها.
 دراسة العدد  Numéralومضاعفاته المعتمدة فً العد الحسابً (  ،)countingألنه ٌعكسالصلة الحمٌمة بٌن المجموعات اللؽوٌة المدروسة.
 دراسة جوانب الصرؾ "  ،"Morphologyومكوناته من الوحدات الصرفٌة وأنظمة السوابقواللواحق وأبنٌتها التركٌبٌة ،والتنوعات الصرفٌة (كاسم الفاعل واسم المفعول ،المفرد ،المثنى)...
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 دراسة جوانب النحو ) ،(syntaxمن حٌث مقارنة الضمابر المختلفة ألنواع الجنس والعدد،والنكرة والمعرفة واألفعال ،وحركات اإلعراب المختلفة والكلمات والجمل والتراكٌب ،واألدوات،
وحروؾ الجر ،واألسماء ،وسواها من مركبات ومقتنٌات المادة النحوٌة.
 دراسة جوانب داللة الوحدات اللؽوٌة ( )Semanticsوتارٌخ الكلمات مع بٌان صبلت التماثل،أو التقارب  ،وطرابق االستعمال مع استبعاد األلفاظ المستعارة من لؽة أخرى .وهذا الجانب المقارن ٌفٌد
ص َناع المعاجم فً تؤصٌل موادهم)20( .
ُ
وهم فً كل هذا مع فٌض التفصٌبلتٌ ،جرون المقارنات ،وٌسجلون درجاتها ،بؽٌة الوصول إلى
حدود "اللؽة األم" أو اللؽة األصلٌة التً ٌعرفها "السعران" بقوله" :لؽة ٌنشبها اللؽوي من إعادة فرضٌة
لبناء أصل لمجموعة مترابطة من اللؽات .وهذا البناء ٌقوم على ربط األشكال القدٌمة التً ٌتؤكد منها مع
أشكال أخرى فرضٌة")20(.
وٌَصِ ُل المقارن " comparalistللؽة األم" عن طرٌق استقراء النتابج التً توصل إلٌها بواسطة
األقٌسة ،وإقامة بعض القوانٌن الصوتٌة .هذه القوانٌن فً الواقع لٌس لها حتمٌة وجبرٌة قوانٌن الكٌمٌاء،
والفٌزٌاء ،والطب وعلم الوراثة وؼٌرها .وتعتمد فً صورتها على الوصؾ المركز للظاهرة اللؽوٌة،
بعد تجزبة جوانبها إلى عناصرها المحتملة ()20
وكان من أهم نتابج هذا المنهج ما ٌلً:
 إنتاج مجموعة من الكشافات القاموسٌة االشتقاقٌة للمجامع اللؽوٌة الكبٌرة مثل :قاموس (فالدبوكرنً  )Walde Pokornyالذي كتبه باللؽة األلمانٌة عن اللؽات الهندو-أوربٌة.
وقاموس ( )Skeetاالشتقاقً فً اللؽة االنجلٌزٌة ،وقاموس "  "Dorling Buckفً المترادفات
الرومانٌة الهندو-أوربٌة .وقاموس " "Diezفً اللؽات الرومانٌة وقاموس ")20(."Meyer – Lubke
 تٌسٌر البحث فً مٌادٌن العاببلت اللؽوٌة ،حٌث سعى هذا المنهج إلى مقارنة اللؽات لٌكشؾ عنأصولها .واألسر اللؽوٌة التً تنتمً إلٌها .فما تشابه منها فً بناه الصرفٌة وتراكٌبه النحوٌة ،واطرد
تبادل قوانٌنه الصوتٌةُ .ع َّد من أسرة واحدة ،وإال فهو خارج هذه األسرة)20( .
ومن اجتهادات العلماء فً هذا السبٌل ما ذهب إلٌه "روسلر  "Rosslerمن بحث للعبلقات بٌن
اللؽات السامٌة واللؽات الحامٌة ،وقد ر َّد فٌه اللؽات السامٌَّة إلى أصول حامٌَّة)20( .
 إعادة بناء وتقوٌم النصوص اللؽوٌة ؼٌر الموثوق بصحتها ،التً عالجت الكثٌر من الظواهراللؽوٌة .وق َّدمت العمال األدبٌة فً مٌادٌن الشعر ،والنثر  ،والنقد واألنواع األدبٌة األخرى)20(.

 .3.4.1مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج المقارن:
ٌنظر المنهج المقارن إلى اللؽة من نفس الزاوٌة التً نظر من خبللها المنهج التارٌخً (الزاوٌة
التارٌخٌة التطورٌة) ،وأٌضا ٌحافظ على نفس تلك األهد اؾ التً سطرها هذا المنهج ،ونقصد بذلك هدؾ
الوصول إلى حل إشكالٌة أصل اللؽة ،وضبط قوانٌن التطور والتؽٌر اللؽوي.
لقد ق َّدم المنهج المقارن حبلً بدٌبلً اعتقد أ َّنه من خبلله ٌستطٌع حل هذا اإلشكال ،فاقترح أن ٌكون
البحث اللؽوي هو بحث فً "األصالة والفرعٌة" ،فدرس اللؽات التً تندرج تحت أصل واحد أو التً
تنتمً إلى أسرة لؽوٌة واحدة ،بهدؾ الوصول إلى جمع الخصابص والسمات المشتركة فٌما بٌنها .ومن
أمثلة ذلك مجموعة "اللؽات السامٌة" التً تندرج تحت أصل واحد ٌسمى "اللؽة السامٌَّة األم".
35

الحقٌقة أن المنهج المقارن بحث الظاهرة اللؽوٌة فً أكثر من لؽة ،ور َّكز بشكل خاص على بحث
الظاهرة فً اللؽات التً تنتمً إلى أصل واحد كاللؽات السامٌَّة أو الحامٌّة أو الهندٌة األوربٌَّة .وكان
ِدم الظاهرة بالتماسها فً أخواتها ،أو
هدفه من وراء كل ذلك التؤصٌل التارٌخً  ،كؤن ٌُستدل على ق ِ
حداثتها بتفرد اللؽة المعنٌة بها من بٌن أخواتها ،وفق تارٌخ حٌاة تلك اللؽة ،وقد ٌبحث الظاهرة فً
لؽات تنتمً إلى أصول متنوعة ولكن ؼاٌته تبقى تؤصٌلٌَّة تطورٌَّة)18( .
وعلٌه اعتبرت اللؽة فً منظور المنهج المقارن تلك الوسٌلة الفعالة التً ٌلجؤ إلٌها الباحث فً
سبٌل تؤصٌل الظواهر اللؽوٌة أو الحضارٌة ،فكانت الدراسة التارٌخٌة التطورٌة المقارنة إذن هً المبلذ
الوحٌد للكشؾ عن أصول اللؽات واندراجها تحت أسرة لؽوٌة واحدة  ،رؼبة منهم فً الوصول إلى حل
إشكالٌة أصل اللؽة.
ومنذ نشؤة طرٌقة المقارنة بٌن اللؽات -،وهً أصبلً طرٌقة تارٌخٌة -وهً تحض ى بمكانة
مرموقة فً علوم اللؽوٌات ،كما صارت البحوث اللؽوٌة التارٌخٌة وقفا على كبار العلماء والباحثٌن)2(.

 .4.4.1نقد المنهج المقارن
لع ّل من أظهر العقبات التً تظل قابمة فً وجه الباحثٌن الذٌن ٌس يرون على درب هذا المنهج ما
ٌلً:
.1.4.4.1مشكبلت االعتماد على الكتابة دون النطق فً وصؾ اللؽات القدٌمة:
حٌث واجه العلماء الذٌن ساروا على هذا المنهج عقبة كبٌرة ،تمثلت فً تعاملهم مع نصوص
قدٌمة فً شكلها المكتوب ال المنطوق ،وقد زاد من صعوبة هذه العقبة أنَّ كثٌرا من اللؽات قد اندثرت من
واقع االستعمال اللؽوي ،ولذا كان من الصعب معرفة كٌؾ كان ٌنطق العرب الجنوبٌون كلمة مكتوبة
اتب ،...ولذا كان العلماء ٌستعٌنون فً حل
ِب أم َك َ
ب أم ُكت َ
بالحروؾ الصامتة نحو(:كتب) ،فهل هً َك َت َ
هذه المشكلة بالتركٌز على دراسة هذه اللؽات فً ضوء معرفتهم بالعربٌة ولهجاتها ،بوصفها حٌة
منطوقة ،فضبلً على قدمها)18(.
 .2.4.4.1انقراض اللؽة السامٌة األم:
ومن هذه المشكبلت انقراض اللؽة السامٌة األم ،وعدم الوقوؾ على تارٌخ دقٌق ّ
ٌمثل الفترة
الزمنٌة التً عاشت فٌها هذه اللؽة قبل أن تتفرع عنها بناتها ،ولذا فقد تطرّ ق الشك فً أذهان بعض
الباحثٌن إلى وجود هذه اللؽة أصبل)18( ".
 .3.4.4.1انقراض الكثٌر من اللؽات السامٌّة:
حٌث انقرضت الكثٌر من اللؽات التً عُرفت بالسامٌّة ،ولع ّل بعضها لم ٌُكتشؾ بعد وحتى اللؽات
التً اكتشفت منها مإخرً ا كاألوؼارٌتٌة (اكتشفت سنة  )1928واألكادٌّة (اكتشفت حوالً منتصؾ القرن
التاسع عشر) فإن الدراسات التً أجرٌت حولها ما تزال فً حاجة إلى مزٌد من التمحٌص
واإلضافة)18(.
 .4.4.4.1الجهل بالحقب التارٌخٌة للؽات السامٌّة:
وحتى اللؽات السامٌة المعروفة كالعربٌة مثبل ،فإن كثٌراً من حقبها التارٌخٌة ما تزال مجهولة،
حٌث لم تصل أٌدي الباحثٌن فً العربٌة إال إلى فترات زمنٌة حدٌثة نسبٌّا.
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 .5.4.4.1عدم القدرة على تحدٌد األصٌل من الدخٌل فً اللؽات السامٌّة:
من المعلوم أنّ لكل لؽة جوانب ذاتٌَّة فً التطور والنمو ،وثمَّة جوانب أخرى تعتمد فٌها اللؽة على
سواها من اللؽات ،فتستعٌر منها ،أو تتؤثر بها وهنا تكمن الصعوبة فً معرفة ما هو ذاتً ،وما هو
دخٌل ،وبخاصة فً مجال اللؽات المتقاربة أصبلً.
ولع ّل فً هذا ما ٌفسر لنا صعوبة التعرؾ على الكلمات التً تبادلتها اللؽات السامٌّة فٌما بٌنها.
إنّ هذه اللؽات تشترك أصبلً فً كثٌر من طرابق أبنٌتها الصرفٌة والنحوٌة وحتى فً أسالٌبها
رس ،وأ َمر ...تجدها مشتركة بٌن كثٌر من هذه
بَ ،و َق َرأ ،ودَ َ
الداللٌة والببلؼٌّة ،فؤفعال من نحوَ :ك َت َ
اللؽات فهً إمّا كلمات موروثة من اللؽة األم ،أو هً مستعارة من إحدى هذه اللؽات إلى األخرى ،وقد
انسجمت مع متطلبات اللؽة األخرى (الجدٌدة) ألن الشروط اللؽوٌة الجدٌدة لحٌاتها ال تختلؾ أو ال تكاد
تختلؾ عن الشروط القدٌمة التً كانت تحٌاها أصبل  )18( .وال ٌستطٌع الباحث أن ٌ ُْل ِزم أحدا بحجج
لؽوٌة محضةٌ ،سلم عن طرٌقها بؤن كثٌرا من هذه الكلمات تنتهً أصبل إلى هذه اللؽة ،ثم انتقلت منها
إلى سواها ،ولذا كنا ترى الباحثٌن ٌلتمسون لذلك أدلة وقرابن من خارج اللؽة ،كالمستوى الحضاري أو
سوى ذلك من أدلة ظنٌة تحتمل الشك)18(.
هذه هً بعض العقبات التً واجهت العلماء الذٌن ساروا على ضوء هذا المنهج .إال أنّ كل هذه
المشكبلت ال ٌمكن أن تقلل من أهمٌة المنهج المقارن ،فبل شك أن قواعده جد مفٌدة فً تحقٌق الكثٌر من
الوسابل العلمٌة التً تعترض سبٌل المعرفة العمٌقة للؽة العربٌة ،وأي من شقٌقاتها.
هذا هو المنهج المقارن ،وتلك هً حدوده ،وقد تؤثر به العدٌد م م ن درسُوا اللؽات السامٌة ،وقطعوا
فٌه شوطا لٌس بالقصٌر ،وتوصلوا من خبلله إلى نتابج طٌبة.
بٌد أن ثمة العدٌد من األسبلة التً تظل قابمة فً وجه الباحثٌن الذٌن ساروا على هدي المنهجٌن
التارٌخً والمقارن ولع ّل من أهمها ما ٌلً:
هل اللؽة زمانٌ فحسب؟ ،وهل بإمكان المنهج التارٌخً والمقارن أن ٌكشؾ عن أسرار الظاهر
ً
خاصة وأنّ كثٌرً ا
اللؽوٌة وهو ٌتعامل مع نصوص قدٌمة فً شكلها المكتوب ال فً صورتها المنطوقة،
من اللؽات القدٌمة قد اندثرت من واقع االستعمال اللؽوي؟ وهل استطاع أٌضا البحث التارٌخ الطولً ،
أو البحث فً الصالة والفرعٌة الكشؾ عن أسرار الظاهرة اللؽوٌة؟
هذه األسبلة وأخرى أدت إلى تؽٌٌر الوجهة فً البحث اللؽوي  ،وبالتالً ساهمت فً ظهور عدة
مناهج نظرت إلى الظاهرة اللؽوٌة من زاوٌا مؽاٌرة تماما لما كان معهود ساب ًقا.
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الفصل 2
ً
مفهوم اللغة فً ضوء مناهج البحث حدٌثا.

لٌس هناك بحث علمً دون منهج واضحٌ ،ت ُّم وف ًقا لقواعده دراسة الموضوع ومعالجة إشكاالته،
حٌث ٌتحول البحث إلى مجرد حصر للمعلومات ،وتجمٌع للمعارؾ اإلنسانٌة دون رابط ٌجمعها أو
وسٌلة تم ّكن من استؽبللها علمًٌا .ومن ثم فإنّ البحث العلمً ٌقوم على منهج منظم للتفكٌر العقلً.
ولقد تعددت مناهج البحث فً اللؽة ولع َّل من أهم وأظهر تلك المناهج التً أسهم فً انضاجها
الباحثون فً العصر الحدٌث نجد:
 المنهج البنٌوي الوصفً المنهج اإلحصابً المنهج الوظٌفً المنهج التولٌدي التحوٌلً المنهج السٌم يابًالمنهج التداولً.وسوؾ نعالج فً هذا الفصل كل منهج من هذه المناهج  ،محاولٌن أوال ضبط األسس والخطوات
واألدوات التً سار علٌها كل واحد ،ومجتهدٌن ثانًٌا فً استنباط مفهوم للؽة فً ضوء كل منهج.
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.1.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج البنٌوي الوصفً.
 .1.1.2المدرسة البنٌوٌة وأهم اتجاهاتها.
 1.1.1.2البنٌوٌة الوصفٌة:
بلؽت الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة والمعاصرة درجة من الدقة والضبط والموضوعٌة والشمول ما
أتاح لها أن تتبوأ مكا ًنا مرمو ًقا بٌن فروع المعرفة اإلنسانٌة ،بل إن هذه الدراسات أخذت زمام المبادرة
فً هدم األسوار التً أقٌمت ببل مبرر علمً واضح ،بٌن العلوم الطبٌعٌة والعلوم اإلنسانٌة ،ذلك أن
اللسانٌات التارٌخٌة كانت تعد اللؽات كابنات حٌة شؤنها فً ذلك شؤن األجناس البٌولوجٌة .وهو ما عبر
عنه بصدق "لٌفً شتراس" عالم األنثروبولوجٌا حٌن قال" :أننا نجد أنفسنا إزاء علماء اللؽة فً وضع
حرج ،فطوال سنوات متعددة كنا نعمل معهم جنبًا إلى جنب .وفجؤة ٌبدوا لنا أن اللؽوٌٌن لم ٌعودوا معنا
وإنما انتقلوا إلى الجانب اآلخر من ذلك الحاجز الذي ٌفصل العلوم الطبٌعٌة الدقٌقة عن العلوم اإلنسانٌة
واالجتماعٌة ...،وهكذا أخذ اللؽوٌون ٌشتؽلون بتلك الطرٌقة المنضبطة التً تعودنا أن نعترؾ باستسبلم
أنها وقؾ على العلوم الطبٌعٌة وحدها"(.)22
ولم تكتسب العلوم اللؽوٌة هذه الصفة العلمٌة إال بعد أن أدركت الفرق الجوهري بٌن الدراسات
التارٌخٌة المقارنة للؽة ،والدراسات الوصفٌة للبنٌة اللؽوٌة فً ذاتها ،وهو فرق ٌتمثل فً النظرٌة
الجزبٌة للؽة والنظرٌة الكلٌة الشاملة لها .ولذلك نجد أن "دي سوسٌر" (  )1913 -1958حرص فً
بداٌة محاضراته على أن ٌوجز تارٌخ الدراسات اللؽوٌة فً أوربا حتى عصره ،لكً ٌبٌن الفرق بٌن
الوصفٌة البنٌوٌة التً أرسى هو أصولها ،وبٌن ما سبقها من الدراسات .وهو ٌوجز هذا التارٌخ فً
مراحل ثبلثة هً:
المرحلة األولى :مرحلة النحو ،بدأت هذه المرحلة –فً نظره -من جهود الٌونانٌٌن ثم تعمقت أكثر
على ٌد الفرنسٌٌن بخاصة فً نحو "بور رواٌال" (  )Port –Royalفهً دراسة قابمة فً ذاتها على
المنطق وأدواته (المفاهٌم واالصطبلحات) ،وتكاد تخلو هذه الدراسات من أي تصور علمً واقعً
للظاهرة اللؽوٌة ،من حٌث هً أداء وانجاز فعلً للكبلم  .فكان الهدؾ من هذه الدراسة هو وضع معاٌٌر
قارة بناء على مبدأ الخطؤ والصواب.إنها دراسة معٌارٌة لٌس إال)23(.
المرحلة الثانٌة :مرحلة الفٌلولوجٌا (  .)Philologyوقد كانت هذه الدراسة تسعى إلى شرح
النصوص القدٌمة وتفسٌرها ،إذ تعتمد اللؽة وسٌلة ولٌست ؼاٌة فً ذاتها ،فهً دراسة تتمٌز بالقدم  ،حٌث
اقترنت نشؤتها الجٌنٌة بالنصوص المكتوبة باللؽتٌن الٌونانٌة والبلتٌنٌة (  )30فموضوع الفٌولولوجٌا
األساسً لٌس اللسان من حٌث هو ؼاٌة فً ذاته ،وإنما من حٌث هو وسٌلة لمعرفة ما هو خارج عن
النظام اللسانً نفسه.
و الفٌولولوجٌا –كما هو معروؾ -تعكؾ على دراسة الخطاب المكتوب ،وتقصى من اهتمامها
الخطاب المنطوق ،وعلٌه فإنها من حٌث هً منوال ٌتعامل مع الظاهرة اللؽوٌة تظل بعٌدة عن طبٌعة
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الدراسة العلمٌة والموضوعٌة للسان باعتباره ظاهرة اجتماعٌةٌ ،جب أن ُ
ت ـدرس فً ذاتها ومن أجل
ذاتها)30( .
المرحلة الثالثة :مرحلة الفٌلولوجٌا المقارنة (  ،)comparative philologyوفٌها إكتشؾ
 ،1816نشر فرانز بوب " Fronz-
اللؽوٌون أن اللؽات ٌمكن أن ُتقارن بعضها ببعض .ففً عام
 ، "Bopipكتابه عن التعرٌؾ فً اللؽة السنسكرتٌة ،قارن فٌه بٌن هذه اللؽة واللؽات األلمانٌة والٌونانٌة
والبلتٌنٌة ،ولم ٌكن "بوب" أول من الحظ هذا التشابه بٌن هذه اللؽات ،وإنما سبقه االنجلٌزي "وٌلٌام
جونز" ( ( )W. Jonesت  ،)1794رؼم أن مبلحظاته الجزبٌة المعزولة لم تكن كافٌة إلثبات أهمٌة
وداللة المقارنة اللؽوٌة حتى عام )29( .1816
لقد كان لهذا التوجه الجدٌد نحو المقارنة بٌن اللؽات  ،الفضل فً فتح حقل خصب من حقول
المعرفة اإلنسانٌة  ،إال أنه لم ٌتوصل إلى سبر أؼوار الظاهرة اللسانٌة صبرً ا عمٌقا ،بل ظل ٌتحرك
خارجها فً دوامة التحول العضوي للسبلالت اللؽوٌة ،دون أدنى جهد فً خرق البنٌة الداخلٌة للسان
البشري)30( .
ِؾ عندها فً مراجعته لتارٌخ الفكر اللؽوي قبل
هذه هً المعالم الكبرى التً شاء دي سوسٌر أن ٌق َ
عصره .والتً عمد فً نهاٌتها ،إلى طرح نظرٌته التً دار حول أصولها التفكٌر اللؽوي الحدٌث
والمعاصر ،والتً طرحت ألول مرة ،الحل الذي كان ٌبحث عنه ،وٌتمثل ذلك فٌما ٌمكن أن نطلق علٌه
بالمنهج الوصفً البنٌوي لدراسة اللؽة.
أما عن مهمة اللسانٌات البدٌلة فً نظر دي سوسٌر فتنحصر فً المجاالت التالٌة:
بالتؤرٌخ للعاببلت اللؽوٌة ،وإعادة بناء أصول كل عابلة.
 وصؾ كل األلسنة والتؤرٌخ لها ،أي القٌامٍ
 البحث عن القوى الفاعلة بشكل دابم فً كل األلسنة ،واستنباط القوانٌن العامة التً ٌمكن لنا أن نبرربها كل ظواهر التارٌخ الخاصة.
 تمٌز اللسانٌات عن بقٌة العلوم ،وتحدٌدها لنفسها بنفسها)30(.إن التحول العلمً الذي جاء به دي سوسٌر فً مجال البحث اللسانً ٌتبدى فً الثنابٌات التً تشكل
المحور المعرفً للمنهج المتوخى ،ومن هذه الثنابٌات ما ٌلً:
.1.1.1.1.2ثنابٌة :تارٌخً /آنً
إن الفرضٌة التً ٌتؤسس علٌها البحث العلمً للظاهرة اللؽوٌة عند دي سوسٌر تتبدى فً أن اللسان
( ، )Longueمن حٌث هو نظام تواصلً ٌمتلكه كل فرد ٌنتمً إلى مجتمع له خصوصٌات ثقافٌة
وحضارٌة متجانسةٌ ،عكس حقٌقتٌن:
أ -حقٌقة آنٌة :من حٌث أن اللسان واقع قابم بذاتهٌ ،مكن لنا إخضاعه للدراسة العلمٌة بكل
مواصفاتها بمعزل عن مظاهر التعاقب التارٌخً)30( .
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ب -حقٌقة تارٌخٌة :ألن اللسان حدث متؽٌرٌ ،تكون من رواسب االستعمال الفعلً للكبلم عبر
الحقب الزمنٌة المختلفة . .األمر الذي جعل دي سوسٌر ٌمٌز بٌن منهجٌن فً التعامل مع الظاهرة
اللؽوٌة:
المنهج األول :هو المنهج التارٌخً الذي ٌهتم بالتحول المرحلً للسان عبر الحقب الزمنٌة
المختلفة.
المنهج الثانً :هو المنهج الوصفً ،الذي ٌتناول الظاهرة كما هً فً الواقع اللؽوي)30 (.
وعلٌه فإن اللسانٌات فً نظر دي سوسٌر تتفرع إلى فرعٌن:
 -/1لسانٌات تارٌخٌة ،تطورٌة (دٌاكرونٌة  :)Diachroniqueوهً الدراسة القابمة على التعقب
التطوري للمسار التحولً للؽة عبر التارٌخ.
 -/2لسانٌات سكونٌة ،آنٌة (سانكرونٌة  :) Synchroniqueوهً الدراسة التً تهتم بالنظام
اللسانً فً ذاته،و من أجل ذاته فً حالة لؽة بمعزل عن التارٌخ.
ولتقرٌب هذه الفكرة راح دي سوسٌر ٌمثل لها بالدراسة التشرٌحٌة للبنات ،فهو ٌرى أننا إذا ما
قطعنا نبتة ما قطعا طولٌة (عمودٌا) ،نبلحظ نمو األلٌاؾ فً حالة تطورٌة فقط ،أما إذا قطعناها قطعا
أفقٌة ،فإننا نرى فً هذه الحالة جمٌع األلٌاؾ فً تجمعها على سطح معٌن .ونستطٌع بذلك حصر
العبلقات القابمة بٌنها .ومن ههنا فإن هذه الحقابق ال نستطٌع إدراكها من القطع العمودي)30( .
وهكذا أعطت البنٌوٌة للتفسٌر البنٌوي األفقً الثابت أولوٌة عن التفسٌر التارٌخً العمودي
التطوري ،ذلك ألنه ٌكشؾ عن كنه الظاهرة اللؽوٌة وٌستطٌع معرفة العبلقات التً تربط عناصرها.
ورؼم ذلك فإن كبل المنهجٌن مهم فً الدراسة اللؽوٌة ،وٌنبؽً فقط عدم الخلط بٌنهما عند البحث ،إذ أنَّ
لكل منهما مبادإه الخاصة :فالمنهج اآلنً منهج استقرابً ساكن ،والمنهج الزمانً منهج حركً تطوري.
والمإكد أن دي سوسٌر لم ٌرفض البتة اللسانٌات الزمانٌة ،ؼٌر أنه ألح فقط على الفصل بٌنهما ،كً ال
تدحض النظرٌة التطورٌة الوصؾ اآلنً ،وكً تثبت كل واقعة فً مجالها الخاص.
.2.1.1.1.2ثنابٌة :لسان /كبلم
إن المنهج الذي ٌتبناه دي سوسٌر جعله ٌمٌل إلى الشًء المتجانس فً ذاته ،فانبرى منذ البدء ٌمٌز
بٌن مصطلحات كانت مؤلوفة  ،وشابعة فً الفكر االنسانً وهً:
أ -اللؽة )Langage ( :وهً الملكة ا إلنسانٌة المتمثلة فً تلك القدرات التً ٌمتلكها اإلنسان دون
سواه من الكابنات الحٌة األخرى التً تسمح له باإلنجاز الفعلً للكبلم بواسطة نسق من العبلمات)30( .
ب -اللسان (  :)Langueوهو نظام تواصلًٌ ،متلكه كل فرد متكلم –مستمعٌ -نتمً إلى مجتمع
لؽوي متجانس.
ج -الكبلم ( :)Paroleوهو اإلنجاز الفعلً للؽة فً الواقع)30( .
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وقد أقصى دي سوسٌر من اهتماماته المصطلح األول ،وهذا االقصاء ٌجد مبررا له فً أن اللؽة،
بوصفها ظاهرة طبٌعٌة عامة ،تتمٌز بتعدد عناصرها ،فهً تنتمً إلى مجال فردي ومجال اجتماعً مما
ٌجعل تصنٌفها ،واخضاعها للوصؾ والتحلٌل صعبا ،بل مستحٌبلً ،فهً حٌنبذ تستعصً على الباحث
اللسانً الذي ٌسعى إلى تناولها من وجهة نظر واحدة ،ألنها محل اهتمام لكثٌر من التخصصات(.)24
ولذلك كان من األنجح –فً نظر دي سوسٌر -التمسك بالمصطلح الثانً ،أي اللسان ألنه ٌتمٌز عن
سواه بتوحد بنٌته وانسجام عناصرها .إنه نتاج اجتماعً لملكة اللؽة ،كما أ َّنه مجموعة من األعراؾ
الضرورٌة التً ٌستخدمها المجتمع لمزاولة هذه الملكة عند األفراد)30( .
وإذا كان اللسان خارجً ا عن إرادة الفرد ،ولٌس بإمكانه أن ٌتؽٌر ،أو ٌجرى علٌه تعدٌبل فً أي
مستوى من مستوٌاته ،فهو ٌسعى دابما إلى ترجمة قوانٌنه فً إنجازه الفعلً للكبلم ،باعتبار أن األداء
الفعلً هو الوسٌلة العلمٌة التً تعكس نمط هذا اللسان ،وتحققه فً الواقع اللؽوي)30( .
.3.1.1.1.2ثنابٌة :دال /مدلول
Système
ٌقوم المنهج العلمً الذي تبناه دي سوسٌر على فكرة النظام اللسانً (
 ، )Linguistiqueالذي ٌتكون من عناصر دالة منسجمة فٌما بٌنها تمثل بنٌتة الجوهرٌة ،وهذه العناصر
هً العبلمات ( .)Signesتعد العبلمة وحدة النظام اللسانً ،وهً تتكون من صورة سمعٌة ( image
 )acoustiqueومفهوم (  ،)conceptثم ٌصرح دي سوسٌر باإلبقاء على مصطلح العبلم ــة للداللــة
Signifiant /
علــى الكل ،وتع ــوٌض /مفه ـوم /و /صورة سمعً ــة /بلفظتً (دال /و مدلول)
)30( .Signifié
فالعبلمة اللسانٌة انطبلقا من هذا التصور ،هً كل ٌتكون من وجهٌن :دال ومدلولٌ ،صعب علٌنا
الفصل بٌنهما ،ألنهما ٌرتبطان بعبلقة تواضعٌة .ثم ٌقر أن العبلقة التً تربط بٌن الدال والمدلول هً
عبلقة اعتباطٌة ()Arbitraire
تظهر االعتباطٌة – فً نظر دي سوسٌر -فً أن داالً معٌنا ٌطابق مدلوال معٌنا فً الواقع ،ومن
هاهنا تصبح العبلمة اللسانٌة تقسٌمًا للواقع عن طرٌق التواضع ال ؼٌر ،فهً بمعنى االتفاق واالصطبلح
 .وعلى الرؼم من ذلك ،فإن دي سوسٌر ٌقر بوجود حاالت جزبٌة استثنابٌة ،تكون فٌها العبلقة بٌن الدال
والمدلول عبلقة ؼٌر اعتباطٌة ،كما ٌبلحظ فً بعض الكلمات الطبٌعٌة (  ،)ONAMATOPEESلكن
هذه العبلمات تبقى محدودة واستثنابٌة ال ُت َك ِون نظامًا لسانًٌا ،وأن هذه الحاالت ذات اهتمام ثانوي ونشؤتها
هً اآلن محل خبلؾ)30( .
لذلك فإن االعتباطٌة فً العبلمة اللسانٌة ال تعنً أنها عابدة إلى اختٌار حر ٌقوم به متكلم اللؽة،
وإنما ٌعنً باالعتباطٌة أن الدال ؼٌر معلل ،أي اعتباطً بالنسبة لمدلول ال تربطه به أٌة عبلقة فً
الواقع(.)25
 - 1مفهوم مصطلح البنٌة:
لم تنل أٌة ظاهرة من االهتمام والدراسة قدر ماناله مفهوم "البنٌة" فً القرن الحالً ،حٌث أصبح
هذا المفهوم ٌحتل مكان الصدارة فً مختلؾ الدراسات اإلنسانٌة الحدٌثة ،سواء أكانت هذه الدراسات
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نفسٌة أو اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو لؽوٌة أو رٌاضٌة وؼٌرها .وأصبحنا نجد أن الباحثٌن العاملٌن فً
إطار هذه المفاهٌم ٌتحدثون عن بنٌة نفسٌة وأخرى رٌاضٌة ومنطقٌة وثالثة لؽوٌة...إلخ .مما ٌشٌر إلى
أن مفهوم البنٌة لم ٌقتصر على الدراسات اللؽوٌة ،وإنما امتد لٌشمل مختلؾ العلوم االنسانٌة دون
استثناء(.)26
ٌقول "أوسوالد دٌكرو"« :إذا كنا نقصد بالبنٌة كل نظام مطرد (، )Organisation régulière
فإن الكشؾ عن البنى (التراكٌب) اللؽوٌة قدٌم جدا قدم الدرس اللؽوي .»...فؤن تكون اللؽة بنٌة متماسكة
من العناصر أو الوحدات لٌس بشًء جدٌد  ،ألننا نجد صداه فً مباحث لؽوٌة قدٌمة مثل موضوع أقسام
الكبلم ،ترتٌب الصٌػ الصرفٌة حسب مقوالت الزمان والمظهر والضمٌر(.)27
بناء على ذلك ٌكون مفهوم البنٌة بمعنى االنتظام حاضرا فً أقدم الدراسات النحوٌة
"."Structure
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أما مصطلح "البنٌة" فً أصله اللؽوي ،فهو مشتق من الكلمة الٌونانٌة"  "Struereالتً تعنً
البناء أو الطرٌقة التً ٌقوم علٌها بناء ما ،ثم امتد معنى ومفهوم الكلمة لٌشمل وضع األجزاء فً حٌز ما
من وجهة النظر الفنٌة المعمارٌة .وتشٌر المعاجم األجنبٌة ،إلى أن فن العمارة استخدم هذا المفهوم منذ
القرن السابع عشر)15( .
أما أصلها فً اللؽة العربٌة ،فٌعود إلى الفعل الثبلثً "بنىٌ ،بنى ،بناء" ومنه جاءت كلمة بنٌة،
وسمٌت النزعة المعتمدة على هذا المفهوم بالبنٌوٌة "  ،"Structuralismeأو البنابٌة كما هو مستعمل
عند "فإاد زكرٌا"  ،أو عند "صبلح فضل" على سبٌل المثال .واألصل العربً القدٌم للكلمةٌ ،تضمن
معنى التشدٌد والبناء والتركٌب ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن "القرآن الكرٌم" ،استخدم هذا األصل على
النصوص القدٌمة كلم ـة
ـ
صورة الفعل "بنى" واألسم ـاء "بناء" و"بنٌان" و"مبنى" ،لكن لم ترد فٌه وال فً
"بنٌة" .كما تح ــدث النحاة الع ـرب على المبنى والمعنى وكذلك عل ــى المبنى للمعل ــوم والمبنى
للمجهــول)15( .
أما مفهوم البنٌة فً معناها االصطبلحً فتعنً الكٌفٌة التً تنتظم بها عناصر مجموعة ما ،أي أنها
تعنً مجموعة العناصر المتماسكة فٌما بٌنها ،بحٌث ٌتوقؾ كل عنصر على باقً العناصر األخرى،
وبحٌث ٌتحدد هذا العنصر بعبلقته بتلك العناصر .من هنا ٌرى "كروبر  "Kroeberأن أي شًء بشرط
أن ال ٌكون عدٌم الشكل " ٌ "amorpheمتلك بنٌة  ،فكل شًء مبنً بصورة ما ( .)29أما فً دابرة
المعارؾ "الروس  ،"la rousseفقد أوردت أن البنٌوٌة لٌست مذهبًا  ،كما أنها لٌست منهجً ا وإنما هً
Ensemble
اتجاه عام للبحث فً العدٌد من العلوم االنسانٌة بردها إلى كل منتظم (
.)30()organisé
وقد اتفق "كلٌر امبار  ،"André clermbardمع ما أوردته دابرة المعارؾ (الروس)  ،وٌرى
أن البنٌوٌة لٌست نظرٌة فلسفٌة بمعنى الكلمة  ،وإنما هً تٌار فكري معاصر موجود لدى الفبلسفةأمثال
"فوكوه  ، Michel foucauetصاحب الكلمات واألشٌاء و (الكان  ،) laconصاحب "الكتابات
)37( ."Ecrit
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أما عالم النفس السوسٌري "جان بٌاجه  ،"jean Piagetفٌقول فً تعرٌفه للبنٌة" :هً مجموعة
تحوٌبلت تحتوي على قوانٌن كمجموعة أو تعتنً بعلبة التحوٌبلت نفسها ،دون أن تتعدى حدودها أو أن
تستعٌن بعناصر خارجٌة ،وبكلمة موجزة تتؤلؾ البنٌة من ممٌزات ثبلث :الجملة ،والتحوالت ،والضبط
الذاتً"(.)31
فالبنٌوٌة إذن بتعبٌر آخر هً الكل المإلؾ من عناصر متضافرة مترابطة ،أي أنها تتؤلؾ من
العبلقات المجردة التً تقوم بٌن عناصر وتحوالت منظمة مستقلة نسبٌا عن المإثرات المختلفة ،فمٌزة
الجملة ( )totalitéتدل على أن البنٌة تتكون من عناصر ولكن هذه العناصر تكون خاضعة لقوانٌن تمٌز
المجموعة كمجموعة ،أي أنها تضفً على الكل خصابص المجموعة المؽاٌرة لخصابص كل عنصر من
العناصر ،أما مٌزة "التحوالت  transformationفتعنى أن التؽٌرات التً تطرأ على البنٌة ما تإدي
إلى إحداث تؽٌرات جوهرٌة فً هٌكلها العام باعتبار أن الجمبلت البنٌوٌة تتمسك بالقوانٌن التً تتركب
منها ،فً حٌن نجد أن مٌزة الضبط الذاتً  Autoréglageتعنً أن البنٌة تكتفً بذاتها وال تتطلب
مإثرات أو عوامل خارجٌة من أجل الحفاظ على هٌكلها العام من االندثار )36 ( .وبهذا المعنى نجد
(الالند) ٌ A.lalandeقدم فً معجمه تعرٌ ًفا للبنٌة ٌإدي إلى الفهم المشار إلٌه ،إذ ٌقول" :بمعنى
خاص وجدٌد تستعمل البنٌة من أجل تعٌٌن كل مكون من ظواهر متضامنة ،بحٌث ٌكون كل عنصر فٌها
متعلق بالعناصر األخرى  ،وال ٌستطٌع أن ٌكون ذا داللة إال فً نطاق هذا الكل ،هذه الفكرة هً األساس
فٌما نسمٌه أٌضا بنظرٌة الصٌػ.
أما فولكٌٌه  Folquiéفٌرى" :أن الدراسات والبحوث فً مجال العلوم االنسانٌة ٌنبؽً لها أن
تنشد الطرٌقة البنٌوٌة ،بمعنى توضٌح الموضوع الذي تود دراسته بوضعه داخل البنٌة حٌث كان موجودا
ومتضم ًنا من قبل")36( .
أما لٌفً شتروس فٌقول " :فً الواقع نرى أن النماذج التً تشتق اسم بنٌة ٌجب أن تلبً حصرً ا
ً
شروطا أربعة  ،أوال :تتسم البنٌة بطابع المنظومة ،فهً تتؤلؾ من عناصر ٌستنتج تؽٌر أحدهما تؽٌر
العناصر كلها.
ثانٌا :كل نموذج ٌنتمً إلى مجموعة من التحوالت التً ٌطابق كل منها نموذجا من أصل واحد
بحٌث أن مجموع التحوالت ٌشكل مجموعة من الخارج.
ثالثا :إن الخصابص المبٌنة أعبله تسمح بتوقع طرٌقة رد فعل النموذج عند تؽٌر أحد عناصره،
وأخٌرً ا ٌجب بناء نموذج بحٌث ٌستطٌع تسوٌػ جمٌع الوقابع المبلحظة)32("...
وٌرى جٌل دولوز ) (Gilles deleuzeأنَّ المعٌار أو المقٌاس األول للبنٌوٌة هو اكتشافها لنظام
 ،Symboliqueورفض مقاربة أو تشبٌه الرمزي بالخٌالً أو
ثالث ولعهد ثالث ،هو الرمزي
التصوري  ،وحتى ما هو واقعً ٌكون البعد األول للبنٌوٌة)36( .
هذه التعرٌفات المذكورة لٌست على سبٌل الحصر ،وإنما انتقٌنا منه ما رأٌنا أنه ٌخدم البنٌوٌة
مصطلحً ا ومفهومًا ،شكبلً ومضمونً
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2ش -مفهوم الوصؾ :Description
هو األسلوب العلمً الذي تبتؽٌه البنٌوٌة منهجً ا ،لذلك قٌل المنهج البنٌوي الوصفً ٌعنً عندها
الموضوعٌة ،حٌث أنَّ الوصؾ اللؽوي ٌجب أن ٌكون ً
بعٌدا عن الذاتٌة ،وخو ًفا من السقوط فٌها رفضت
البنٌوٌة الفرد المتكلم والسٌاق والظرؾ الذي تنتج فٌه اإلرسالٌات (التواصل).
فالوصؾ فً المدرسة البنٌوٌة ما هو إال تفكٌك للبنٌة اللؽوٌة إلى عناصرها المكونة األولى
وتصنٌفها دون شرح لؤلسباب التً جعلتها تكون على هذا الشكل دون اآلخر.

.2.1.1.2االتجاهات اللسانٌة البنٌوٌة:
لقد بدأت البنٌوٌة تطورها فً أوربا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً آن واحد ،لكن دون مزٌد من
االتصال المتبادل بٌنهما ،أما عن الفارق الجوهري ،فٌتمثل فً أن اللسانٌات األمرٌكٌة اختلفت عن
اللسانٌات األوربٌة من حٌث المنهج المتبع والمادة المدروسة  ،ذلك أن المدارس األوربٌة لم تبدأ من
الدرجة الصفر ،وإ َّنما من الفكر اللؽوي العرٌق الذي ظهر بظهور الدراسات اإلؼرٌقٌة ،واستمر حتى
القرن التاسع عشر ،حٌث ظهرت اللسانٌات التارٌخٌة والمقارنة التً اعتنت بدورها باللؽات الكبلسٌكٌة
قبل اللؽات األوربٌة الناشبة)19( .
أما اللسانٌات األمرٌكٌة ،فقد انطلقت من األنثروٌولوجٌا والدراسات الحقلٌة التً اهتمت بتدوٌن
وتصنٌؾ اللؽات الهندٌة األمرٌكٌة المتناثرة فً الوالٌات المتحدة  ،وذلك خشٌة انقراض هذه اللؽات،
وهكذا فإن هذه الدراسات تعتمد على اللؽات المنطوقة ،و على األشكال اللؽوٌة  ،بعٌدة كل البعد عن
إقحام المنطق أثناء عملٌة التفسٌر)34( .
ضؾ إلى ذلك أن اللسانٌات األوروبٌة قامت على أساس من تؤثٌر أفكار دي سوسٌر ،على حٌن أن
هذا األخٌر كان مجهوالً من الناحٌة العلمٌة فً أمرٌكا)19(.
FERDINAND DE SAUSSUR
العالم اللؽوي السوسٌري "فردٌنان دي سوسٌر
( ، )1913-1857الذي ٌعد المإسس الحقٌقً للحركة البنٌوٌة األوربٌة الحدٌثة من خبلل كتابه الهام
(دروس األلسنٌَّة العامة)  ،COURS de L’linguistique généraleوالذي صدر عام ،1916
ضمَّنه دراسة علمٌة مستفٌضة فصَّل فٌها بٌن (اللؽة والكبلم) ،بحٌث أصبحت اللؽة عنده نسقا من
العبلمات ،هذه العبلمة تتكون من صورة صوتٌة هً (الدال) وتصور ذهنً هو (المدلول)  ،قال " :لبٌان
أن اللؽة ال ٌمكن أن تكون إال منظومة من قٌم مجردة ٌكفً األخذ فً الحسبان اعتبار العنصرٌن اللذٌن
ٌشاركان فً وظٌفتهما وهما :األفكار واألصوات ...فكل شًء إنما ٌتم بٌن الصورة وذلك ضمن حدود
الكلمة مق َّدرة كمجال مؽلق موجود فً ذاته"(.)33
ثم تواصلت بعد هذا جهود علماء اللسانٌات ،وتطورت الدراسات اللؽوٌة تطورا كبٌرا مع اسهامات
الروس  ،مثل جاكوبسون (  ،)Jakobsonوتروبتسكوي (  ،)TRUBET ZKOYوكارشنسكً
( ،)KARCEVSKYوكذلك اسهام الفرنسً امٌل بنفنست (  ،)EMIL Benvenisteواألمرٌكً بلوم
فٌد (  ،)Bloomfieldإضافة إلى علماء آخرون مشهورٌن أمثال تشومسكً (  ، )Chomskyوهما
سبلؾ( )hilem slaveوؼٌرهم كثٌر)36( .
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وهناك ثبلثة أنماط من البنٌوٌة األوربٌة وكان أول هذه األنماط التً ٌحتلها أتباع دي سوسٌر:
-1المدرسة السوٌسرٌة (جنٌؾ) :Geneva School
وقد تعرفت المدارس اللسانٌة على أفكار هذه المدرسة فً مٌدان دراسة اللؽة ،باسم مدرسة جنٌؾ
 ،Geneva Schoolأو مدرسة زٌورخ  ،Zurich Schoolومن أعبلمها المشاهٌر اللسانً فردٌنان
دي سوسٌر ،الذي كان أول من زود علم اللؽة بؤسس وأصول سلٌمة ،قامت على أنقاضها مدرسة لؽوٌة ،
عُرفت فً تارٌخ الفكر اللؽوي باسم "مدرسة جنٌؾ" ( )20وفً البٌان اآلتً عرض لؤلسس التً نادت
بها هذه المدرسة ،حٌث اعتبرت فٌما بعد مرتكزات للدرس اللسانً الحدٌث:
- 1دراسة اللؽة فً ذاتها ولذاتها (التواصل"اجتماعً"  ،التواجد "محتوى تارٌخً و ثقافً"،
النظام "إشارات متعددة") .
 -2مبدأ ثنابٌة التركٌب.
 -3الدراسة المتعاقبة والدراسة التزامنٌة.
 -4الدراسة الوصفٌة للؽة هً أساس المشروع اللسانً العلمً ،باعتبار أنها ضرورٌة للباحث قبل
القٌام بالدراسة التارٌخٌة.
 -5المحور االستبدالً (العمودي)  ،والمحور الركنً (األفقً) فً دراسة اللؽة حٌث تظهر
التراكٌب موزعة بشكل ٌعكس طبٌعة العبلقات ،وتجاورٌة العناصر)20( .
 -6العبلمة اللؽوٌة :اللؽة عند دي سوسٌر عبلمة مخزونة داخل دابرة ذهنٌة ،وهدؾ اللسانٌات هً
دراسة هذه العبلمة وتحلٌل مكوناتها ،وعناصرها ،وتسجٌل درجة ارتباطها وعبلقتها ،ومدى تؤثٌرها بما
جاورها من العبلقات فردٌة ،أو المركبة .كما مٌز دي سوسٌر عند دراسة (العبلمة اللؽوٌة) بٌن المدرك
الذهنً والصورة السمعٌة )20( ،حٌث قال" :إن العبلمة اللسانٌة ال تربط شٌ ًبا باسم بل تصورً ا بصورة
سمعٌة)40( ."....
أما نوع العبلقة بٌن العبلمة اللؽوٌة ،وما تإشره ،فهً عرفٌة  ،إذ ال توجد عبلقة مباشرة بٌن الدال
والمدلول.
أما النمط الثانً فٌتمثل فً:
- 2أعمال مدرسة براغ (  :)prague schoolحٌث بعد ظهور أفكار دي سوسٌر نشؤت فً تشٌكو
سلوفاكٌا مدرسة لؽوٌة تعرؾ باسم مدرسة براغ ،وكان وراء ظهورها عالمان من أكبر علماء هذه
المدرسة ،وهما نٌوكوالي تروبتسكوي (  ،)1938-1890 ( )N. trubetzkoyواللسانً البولندي
األصل رومان جاكوبسن (  )20 ( .)1982-1890 ( )Roman Jakobsonوٌمكن حصر أهم
الصفات الممٌزة لهذه المدرسة فٌما ٌؤتً:
 - 1طبقت هذه المدرسة نظرٌة دي سوسٌر فً الفونٌم ،حٌث ٌعنى الصوت الكبلمً ،بوصفه
واقعة صوتٌة .وقد سعوا إلى تطوٌره باعتباره العلم اللؽوي تحلٌلًٌ ،نظر إلى اللؽة من جانبها الوظٌفً،
وأنها تعمل ككل من أجل خدمة هدؾ)20( .
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 -2كانت جهودهم موجهة لشرح مفهوم (الفونٌم) ،وتطور النظرٌة (الفونولوجٌة) ،حٌث أقام
 )langueوالكبلم
"تروبتسكوي" تصوره للفونٌم على التفرقة التً وضعها دي سوسٌر بٌن اللؽة (
( ،)paroleوذكر أن الفونٌم ٌنتمً إلى مفهوم اللؽة بالمعنى الدي سوسٌري .أما األصوات فتنتمً إلى
الكبلم .وهو بذلك ٌفرق بٌن علم األصوات (  )phoneticsوبٌن الفونولوجٌا (  ،)phonologyعلى
اعتبار علم األصوات هو ذلك العلم الذي ٌحلل وٌصؾ أصوات اللؽة وهً فً حالة التجرٌد ،أي الذي
ٌعالج الظواهر الصوتٌة ووظٌفتها داخل البنٌة اللؽوٌة.
 -3اللؽة عند أعضاء هذه المدرسة نظام ( )systemمن العبلمات ( )signsوإن بٌان وصفها ال
ٌنهض إال على أساس رسم حدود العبلقة القابمة بٌن كل عنصر وصلته بالعناصر األخرى.
 -4اهتمت بالتنوع الواسع لوظابؾ اللؽة ،واتجهت الستخدام اللؽة فً جوانبها الجمالٌة واألدبٌة.
النمط الثالث :المدرسة الدنمركٌة -كوبنهاؼنDen mark school Copenhague -وتطلق علٌها
السوٌسرٌة المحدثة (  ،)Neos-ausurianisimوهً مدرسة بنٌوٌة فً أصولها ،ولكن شهرتها تعود
إلى (لوٌس هٌمسلٌؾ  ،)Louis-Hjelmslevالذي وضع عام  1934نظرٌة لؽوٌة أطلق علٌها اسم
"الجلو سٌما طٌقا )29( ".Glossématique
والجلو سٌماتٌة نظرٌة لسانٌة بنابٌة ،تجرٌدٌة منطقٌة ،تصؾ اللؽة بطرٌقة رٌاضٌة ،وتسٌرها عبر
منهجٌة تستند إلى الفكر االستناطً القابم على المنطق الرٌاضً الدقٌق)20( .
كما تقوم هذه المدرسة على األفكار األساسٌة للؽة عند سوسٌر ،حٌث تإكد على أنها شكل أو
صٌؽة ،ولٌست جوهرً ا أو مادة فً مستوى المعنى ،والصٌؽة بداللة هذه النظرٌة  ،هً كمٌة من
العبلقات المتبادلة بٌن العناصر التً تقود المستوى المنطوق صوب النهاٌة المنطقٌة ،مع األخذ بعٌن
االعتبار المعاٌٌر الوجودٌة فوق اللؽوٌة .وعلٌه فإن اللؽة فً محٌط هذه النظرٌة نسق من العبلمات أكثر
من كونها مادة ،وهً بذلك ُتبعد اللؽة عن سماتها الجمالٌة ،باعتمادها اللون الرٌاضً التجرٌدي)20( .
النمط الرابع :المدرسة األمرٌكٌة American School
تؤسست هذه المدرسة انطبلقا من الدراسات األنثروبولوجٌة التً اهتمت بدراسة العناصر البشرٌة
لقبابل الهنود الحمر ،واستكشاؾ خصابصها الثقافٌة ،وفً ظل هذا االهتمام نشؤت الدراسة اللسانٌة
الوصفٌة على ٌد بوواز( )BOASثم سابٌر ،ثم تبلهُما "بلوم ؾلٌد" ،بخاصة بعد إسقاط المفاهٌم السلوكٌة
على الدراسة اللسانٌة)30( .
وسنقؾ عند كل واحد منهم لتوضٌح مقارباته ونظرٌاته ،وتؤصٌله للمنهج الوصفً ،وتؤثٌره على
الدراسات اللسانٌة الحدٌثة:
 - 1فرانز بوواز ()1942 – 1858
كان فرانز بوو از أول من وضع أسس اللسانٌات الوصفٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقد ظلت هذه
األسس التً تضمنها كتابه" :دلٌل اللؽات الهندٌة األمرٌكٌة" (Hand book of American indien
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 ،)languesالصادر سنة  1911مهٌمنة على النظرٌة اللسانٌة ،ولم ٌثر بشؤنها أي جدال حتى سنة
 1957عندما ألؾ تشومسكً مإلفه الشهٌر :البنى التركٌبٌة ()31( .)Syntactique structures
رأى بوواز أن اللؽة هً أهم مظهر من مظاهر الثقافة ،ومن ثم ٌجب على األنثروبولوجً أن ٌفهمها،
وٌصفها بدقة بالؽة ،وٌبٌن كٌؾ أن نظامها ٌشكل وحدة متماسكة .فالمجتمع حسب بوواز ال ٌمكن فهمه
إال من خبلل ثقافته وال ٌمكن فهم ثقافته إال من خبلل لؽته)31( .
كما قدم رأٌه الجريء القابل بؤن اللؽات لها منطقها الداخلً الذي ٌؤبى االنقٌاد لتطبٌق أي مبدأ منهجً
عام ،وأن المادة اللؽوٌة نفسها هً التً تفرض طرٌقة ما من طرق التحلٌل تكون مبلبمة لها ،وتمسك
بوواز بهذا المبدأ ،وأنج ـز دراسات وصفٌة ناجحة ألنماط من اللػ ـات كانت إلى ذلك الحٌن ؼً ـر
معروفة)19( .
وبما أن أؼلب اللؽات الهندٌة األمرٌكٌة ؼٌر مدونة فً األصل استبعد بوواز المقاربة التارٌخٌة التً
كانت عماد النحو التقلٌدي وراح ٌصرؾ همه كله إلى الوصؾ الصحٌح للظاهرة اللؽوٌة القابمة ،أي أن
المقاربة فُرض علٌها أن تكون آنٌة بالكلٌة)19( .
إن مقدمة بوواز لكتابة دلٌل اللؽات الهندٌة األمرٌكٌة تعد موجزا ثرٌا للمنهج الوصفً الذي اتبعه هذا
اللسانً فً دراسته للؽة.
 - 2ادوارد سابٌر ()1939 -1884
وٌعد هذا األخٌر رابد البنٌوٌة فً أمرٌكا ،والمعلم ألجٌال كثٌرة من الباحثٌن .فقد كان ادوار سابٌر رجبلً
ذا ثقافة عامة واهتمامات علمٌة واسعة وقد بدأ مستقبل عن دي سوسٌر فً نشر أفكاره بالخارج عن اللؽة
بوصفها نظاما منسقا ،وألقى بنفسه متحمسا فً ؼمار اللسانٌات الوصفٌة)19( .
ولبن كان "سابٌر" قد ترك عدة مقاالت ،فإنه لم ٌُخلؾ لنا إال كتابا واحدا بعنوان " :اللؽة
 ،"Languageالذي صدر فً  ، 1921بعد عشر سنوات من ظهور كتاب بوواز "الدلٌل" وقبل اثنتً
عشرة سنة من ظهور كتاب بلومفٌد  ،الذي ٌحمل العنوان نفسه "اللؽة" ولكنه ٌختلؾ فً األصل شكبلً
ومضمو ًنا ،وفً هذا النص ذهب سامبسون إلى القول أن معظم أعمال سابٌر تشبه إلى حد بعٌد عمل
اللسانٌٌن الوصفٌٌن ،ولكن الشًء الذي مٌز سابٌر عن السلوكٌٌن هو تشدٌده على القول أن األنماط التً
ٌكشفها التحلٌل اللسانً هً أنماط موجودة فً عقول المتكلمٌن ،وإذا ما أراد الباحث أن ٌعرؾ بنٌة أٌة
لؽة ،فما علٌه أن ٌرجع إلى الناطقٌن بها وٌستقصٌهم)31( .
وكان سابٌر أٌضا ٌركز على دراسة األشكال اللؽوٌة دراسة تحلٌلٌة تصنٌفٌة دون تصورات
مسبقة ،أو دون محاولة إقحام أنماط من لؽات أخرى ،ألن هذه األشكال هً أهم مظاهر اللؽة ،ولكن هذا
ال ٌعنً تناولها بطرٌقة مستقلة عما تإدٌه من وظٌفة ،ومن هنا رفض "سابٌر" االعتماد على التقسٌم
التقلٌدي (ألقسام الكبلم)  Parts of speechفً دراسته التصنٌفٌة للؽات الهندٌة .حٌث ذكر أن هذه
األقسام لٌست كلٌات لؽوٌة (  ) linguistique universelsأو حتى وحدات وظٌفٌة طبٌعٌة ،باعتبار
إ ن كل لؽة تمتلك من األصوات والبنى
أن لكل لؽة أقسامها الخاصة وأنماطها الممٌزة ،وقال أٌضا
والمفردات ما ٌكفٌها لتلبٌة حاجٌاتها)31( .
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-3لٌونارد بلوم فٌد ()1949-1887
ٌعد لٌونارد بلوم فٌد ( )L.BLOOMFIELDالممثل الربٌسً للسانٌات األمرٌكٌة من خبلل كتابه
"اللؽة" ،الذي صدر عام  ، 1933وهو الكتاب الذي هٌؤ للدراسة اللسانٌة فً أمرٌكا منهجٌا لكً تنعت
بالبنٌوٌة والوصفٌة تارة ،والتوزٌعٌة تارة أخرى ،فبعد أن استوحى بلوم فٌد المعطٌات النظرٌة لعلم
النفس السلوكً ،الذي كان سابدا آنذاك ،فً كل مجاالت الفكر اإلنسانً ،أسقطها على المنهج الوصفً
اللسانً مما أدى إلى ظهور نظرٌة لسانٌة متكاملة ،قابمة على مجموعة من األسس)30( .
أهمها ما ٌلً:
 -1أن اللؽة عند بلوم فٌد وأتباعه من السلوكٌٌن لٌست إال نوعا من االستجابات الصوتٌة لحدث
معٌن.
 -2بالرؼم من أن بلوم فٌد لم ٌرفض دراسة المعنى ،إال أن اهتمامه األكبر كان منصبا إلى الكشؾ
عن القوانٌن العامة التً تحكم السلوك اللؽوي والتً قد تإدي إلى الكشؾ عن القوانٌن التً تحكم النفس
البشرٌة ،ومن ثم كان مقتنعا بؤن إقحام الجانب الداللً قد ٌعوق إلى الوصول إلى هذه القوانٌن .وهكذا
أصبح بلوم فٌد حامل لواء المعاداة للنزعة الذاتٌة (.)Anti- mentalisme
- 3لقد أرسى بلوم ؾلٌد أسس المنهج التوزٌعً (  .)Distributionوٌتؤلؾ هذا المنهج من محاولة
إحبلل الوحدة موضوع فحص لمكان وحدة أخرى معروفة السٌاق نفسه .1وإذا أمكن لهذا اإلحبلل أن ٌتم
دون حدوث تؽٌٌر أساسً فً السٌاق .فإنه حٌنبذ تكون لنا وحدتٌن منتمٌتٌن إلى فبة واحدة ،أي أن لهما
خصابص نحوٌة واحدة ،مثال ذلك كلمتا برنامج" و"إنسان" ،فإنهما ٌنتمٌان إلى فبة واحدة ،أي فبة
ّب
األسماء ،حٌث إن من الممكن لهما أن ٌحتبل المكان نفسه فً الجملة اآلتٌة" :ذلك ال ...خٌ َ
أملً")19(.

 .2.1.2ماهٌة المنهج البنٌوي الوصفً
 .1.2.1.2مفهوم المنهج البنٌوي الوصفً ( Descriptive method Synchronique method
ٌعنى هذا المنهج بوصؾ اللؽة ،بعٌدا عن المإثرات الخارجٌة فٌها ،وه و منهج عربً قدٌم بدأ مع
البداٌات األولى للبحث اللؽوي العربً ،حٌن توجه اللؽوٌون العرب إلى البادٌة ،لسماع اللؽة من أفواه
أهلها ،وقٌدوا مبلحظاتهم الوصفٌة ،وخرجوا بؤصول وأحكام وقواعد ،كانت مادة النحوي فٌما بعد  .هذا
من جهة.
ومن جهة أخرى ،فإن المنهج التارٌخً أو سواه من مناهج البحث اللؽوي فً أي فترة من تارٌخ
البحث ،ال ٌعنً أنه استؽنى عن وصؾ الظاهرة اللؽوٌة قبل تحلٌلها ،أو تفسٌرها ،أو دراستها دراسة
معٌارٌة تارٌخٌة ،أو تارٌخٌة مقارنة ،بٌد أن مما ال شك فٌه أن ثمة اتجاها وصفٌا متمٌزا عن االتجاهات
السابقة ،أخذ ٌطبق خطواته على اللؽة ،متجاوزا فً ذلك المبادئ الوصفٌة التً ال ٌستؽنً عنها أي منهج
لؽوي ٌمكن أن ٌتصدى لبحث الظاهرة اللؽوٌة .إن هذا هو ما نعنٌه بالمنهج الوصفً )24( ،هذا المنهج
الذي ٌعنى باالتجاه الشكلً ،أي :بالنظر إلى األشكال البنٌوٌة لوصفها ،وتقل أهمٌة المضمون فٌه وقد
تبنته فً القرن العشرٌن المدرسة البنٌوٌة التً انطلقت من محاضرات سوسٌر التً ألقاها فً براغ و
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كوبنهاؼن ،وبارٌس وؼٌرها من مدن أوربا على طلبة علم اللؽة .وقد عرؾ منهجه بالمنهج البنٌوي فٌما
بعد)18( .
أما الباحث فإنه ٌلجؤ إلى استخدام هذا األسلوب حٌن ٌكون على علم بؤبعاد استطبلعٌة وصفٌة سبق
أن أجرٌت عن هذه الظاهرة ،ولكنه ٌرٌد التوصل إلى معرفة دقٌقة وتفصٌلٌة عن عناصر الظاهرة
وضع سٌاسات أو إجراءات مستقبلٌة خاصة بها.
ـ
تفًد فً تحقٌق فهم أفضل لها ،أو فً
موضوع البحث ،ـ
()16
كما أن الباحث إذا أراد أن ٌدرس ظاهرة ما فإن أول خطوة ٌقوم بها ،هً وصؾ الظاهرة التً
ٌرٌد دراستها وجمع أوصاؾ ومعلومات دقٌقة عنها ،والمنهج الوصفً ٌعتمد على دراسة الواقع أو
الظاهرة كا توجد فً الواقع وٌهتم بوصفها وصفا دقٌقا )16 ( .كما ارتبط المنهج الوصفً كذلك منذ
نشؤته بدراسة المشكبلت المتعلقة بالمجاالت اإلنسانٌة حتى اآلن ،وذلك نتٌجة لصعوبة استخدام األسلوب
التجرٌبً فً هذا المجال.
وعلٌه فإن المنهج الوصفً ٌعتمد طرٌقة لوصؾ الظاهرة المدروسة وتصوٌرها كمٌا عن طرٌق
جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنٌفها وتحلٌلها واخضاعها للدراسة الدقٌقة)16( .
فهو ٌدرس األثر اللؽوي –الكبلم -المنطوق:
 -1بعٌدا عن المإثرات الخارجٌة ،والعلوم األخرى كعلمً النفس واالجتماع.
ٌ -2ربط األثر بالسٌاق الكلً العام ،على أنه بنٌة متكاملة ؼٌر متجزبة.
ٌ -3حاول الكشؾ عن القوانٌن بواسطة االستقراء للجزبٌات.
ٌ -4قوم الباحث بدراسة النص بوجه عام ،والشكل بوجه خاص ألجل معرفة األنماط التركٌبٌة التً
ٌتكون منها األثر.
 -5دراسة الكلٌات وتركٌبها فً نسق من العبلقات والنظم ،دون االهتمام بدالالت تلك األنسقة على
المستوى االجتماعً والتؤرٌخً أو السٌاسً ...أو ؼٌر ذلك مما لٌس له عبلقة ببنٌة اللؽة الشكلٌة.
 -6دراسة األشكال الصوتٌة ،والبنٌات اللؽوٌة المختلفة ،بعٌدا عن المضمون)24( .
 .2.2.1.2ممٌزات المنهج الوصفً ومفارقاته للمناهج األخرى:
لع َّل من أظهر ما ٌمٌز هذا المنهج ماٌلً:
أوال :االهتمام باللؽات الحٌة والعزوؾ عن دراسة اللؽات القدٌمة:
إن ما ٌتمٌز به هذا المنهج هو االهتمام بواقع الظاهرة اللؽوٌة ،ولٌس بتارٌخ تطورها ،ولذا كان
تركٌز الباحثٌن فٌه ٌنصب على وصفها من خبلل واقعها المنطوق (المسموع))24( .
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ورؼم أن اللؽوٌٌن العرب القدماء لم ٌلتزموا بهذا المبدأ ،ؼٌر أنهم تنبهوا إلٌه ،بل أكدوه فً كثٌر
من أقوالهم وتحلٌبلتهم.
وانطبل ًقا من هذه النظرة كان ٌؽلبُ على أصحاب هذا المنهج العزوؾ عن دراسة اللؽات القدٌمة
كالسنسكرٌتٌة مثبلً ،فً مقابل إقبالهم على دراسة اللؽات الحٌة بوصفها كما هً ،ولٌس كما كانت )18( .
ومثال ذلك تلك البحوث التً اهتمت بدراسة ووصؾ العربٌة الفصحى من خبلل استعمالها المعاصر،
حٌث توصل الباحثون من خبلل ذلك الوصؾ إلى التمٌٌز بٌن صعٌدٌن متقابلٌن متباٌنٌن :الفصحى
القدٌمة  ،وٌسمونها العربٌة الكبلسٌكٌة ،والفصحى المعاصرة التً تطلق على العربٌة التً تربط بٌن
الناطقٌن بالعربٌة فً أٌامنا على صعٌد الحٌاة الثقافٌة والرسمٌة ،وهً تحظى بالعناٌة الكبرى لدى
أصحاب المنهج الوصفً نظرً ا لتحققها فً االستعمال المنطوق ،وعلى هذا كانت اللهجات أقرب إلى
تجسٌد المعنى الحقٌقً للؽة فً نظر الوصفٌٌن)18( .
ثانٌا :االهتمام بتعلٌم اللؽة:
تعتبر الطرٌقة الوصفٌة من أنجح الطرابق التً ٌمكن اإلستفادة منها فً مجال التعلٌم ،ذلك أن
الطرٌقة التارٌخٌة أو حتى التارٌخٌة المقارنة تتجاوز أهدافها البعد التعلٌمً للبحث اللؽوي ،إلى البحث
فً أصول الظواهر وتطورها .وهذا ما ال ٌحتاجه المتعلم أو المستخدم الٌومً لهذه اللؽة.
ولذا فقد عمدت الدراسات التعلٌمٌة إلى اتباع المنهج الوصفً فً وضع الكتب التعلٌمٌة ،وهو
منهج ٌستهدؾ وصؾ الظاهرة اللؽوٌة دون مقارنتها ،أو دون الوقوؾ على مراحل تطورها .وإنما
ٌصفها كما هً محاوال تبٌان مدى إطراد قواعدها ومدى شٌوع هذه القواعد)18( .
فالباحث الوصفً مثبل ال ٌهتم بالبحث عن منبع الكلمات :من أي اللؽات انحدرت؟ فكلمات من مثل
وحبْل ،وأَرْ ض ،وواد ،وؼٌرها انتقلت إلى بعض اللؽات األوروبٌة وأصبحت جزءًا من ثروة تلك
َب ْل َسمَ ،
اللؽات .ومهمة الباحث الوصفً أن ٌرى ما تإدٌه هذه األلفاظ من معان فً تلك اللؽات ،ال إلى ما كانت
معان فً لؽتها األصلٌة ،وهو بالتالً ال ٌهتم باستنباط العبلقات الحضارٌة والتارٌخٌة بٌن
تإدٌه من
ٍ
الشعوب من خبلل اللؽات)18( .
وهكذا كان لعلماء المنهج الوصفً –ونخص بالذكر األنثروبولوجٌون منهم -فلسفة خاصة فً تعلم
اللؽات عمادها:
 -1االعتماد على جانب النطق قبل الكتابة ،ولذلك نجدهم ٌهتمون بمختبرات تعلٌم اللؽة ،واستخدام
األشرطة ،والسماعات ....أكثر من اهتمامهم بتعلٌم اللؽات من خبلل النصوص.
 -2عدم االعتماد على الكتب القدٌمة ،أو ما تقادم العهد به من تسجٌبلت ،فً المقابل نجدهم
ٌراعون فً تعلٌم اللؽة آخر صورة استقرت علٌها ،حتى ولو خالفت بذلك ما نص علٌه من قواعد قدٌمة،
لذلك ٌُع ُّد تقادم العهد على الدراسة الوصفٌة السابقة سببا كافٌا الجراء دراسة وصفٌة جدٌدة.
 -3ال ٌعتمد المنهج الوصفً على مقابلة لؽة بلؽة أخرى لبلتكاء تعلٌمٌَّا على ما بٌنهما من أوجه
شبه)24( .
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ً
ثالثا :االهتمام باللهجات المحكٌة:
تولَّد عن اهتمام المنهج الوصفً باللؽة فً صورتها المنطوقة –دون المكتوبة -أن عنً هإالء
عناٌة كبٌرة باللهجات ،فالوصفٌون ٌنظرون إلى هذه الللهجات نظرة متكافبة من حٌث أهمٌة كل لهجة فً
التعبٌر عن فبتها .فً المقابل قد ٌنظر إلى هذه اللهجات فً ؼٌر هذا المنهج باعتبار لهجة أفضل من
لهجة ،أو أرقى ،أو أرق أو أخشن وهكذا)18( .
وقد ظهر مع االهتمام باللهجات ما عرؾ باسم "الجؽرافٌا اللؽوٌة" أو "األطالس الجؽرافٌة
اللسانٌة" ،كما ظهر ذلك فً كل من ألمانٌا وفرنسا.
وال ٌخفى علٌنا أن َّأول أطلس جؽرافً لسانً قبل أطلس "جورج  "WENKERاأللمانً ظهر
فً فرنسا على ٌد "جٌل جٌلٌٌرون  "JULESGILLIERONبالتعاون مع إدموند  ،اسمه :األطلس
اللؽوي لفرنسا  Atlas linguistique de la Franceسنة )1( . 1920-1902
وقد جاءت الدراسة الجؽرافٌة للهجات فً ببلد الشام متزامنة مع ذلك األطلس الفرنسً .فقد نشر
المستشرق األلمانً "بٌر جشترٌسر  "G.Bergstrasserبحثه األطلس اللؽوي لسورٌا وفلسطٌن سنة
 1915بعنوان:
" Sprachatlas Von syrien und palastina, ZDPV 38 .1915.162- 222
وعلٌه "فإن األطالس منذ أنشبت حاولت أن تضع فً جبلء الحدود اللهجٌة راسمة متشابه اللؽات أي ً
خطا
تصورًٌا مفر ًقا بٌن منطقتٌن أو مجالٌن لهجٌٌن ٌهبان سمة لسانٌة معطاة
ً
ً
مختلفة ،أما مجموع ما تشابه من اللؽات أو تماثل خطٌا فإنه أصبح ٌسمى حزمة
أنظمة
أشكاالً أو
الحدود "  ،"Faisceau d’isoglossesوهً مجموعة صفات لؽوٌة مشتركة أو هً مجموعة
الخطوط لمتشابه اللؽات َت َرا ُكبُ أشكالها أو درجة قرباها  ،تسمح بالتفكٌر للمرور من لهجة إلى
أخرى".34
رابعا:االهتمــام بالجانــب الصــوتً فـً دراســة اللؽة :أدى االهتمام البالػ باللؽات المنطوقة،
ودأب أنصار المنهج الوصفً على دراسة اللهجات ،إلى العناٌة المركزة بدراسة األصوات واألشكال
الصوتٌة بشكل عام ،فقد اعتمدوا فً وصؾ األصوات اللؽوٌة على طرابق متعددة كطرٌقة المبلحظة،
palatographyوالكٌمؽرافٌا ،Kymography
والتسجٌل الصوتً ،واستخدام الحنك الصناعً
واالسبكتروجرافٌا  raphyectrogpsوؼٌرها)18( .
وتقوم طرٌقة المبلحظة على محاولة الباحث سماع األصوات وهً تنطق فً سٌاقها اللؽوي من
المستعمل اللؽوي ،أما طرٌقة التسجٌل الصوتً فقابمة على محاولة وصؾ األصوات عن طرٌق تكرار
سماعها من آلة التسجٌل .وتقوم طرٌقة الحنك الصوتً على وصؾ األصوات من خبلل البصمات التً
ٌتركها نطق الصوت الذي ٌراد وصفه ،على حنك صناعً ٌلصق بالفم ،وقد طلً هذا الحنك ذو اللون
األسود بنوع من الطبلء األبٌض)18( .
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 .3.2.1.2فً خطوات المنهج البنٌوي (الوصفً)
ٌقوم المنهج البنٌوي كؽٌره من المناهج العلمٌة على جملة من الخطوات التً تكون نظامه
المفاهٌمً ،التً ٌعتمد علٌها فً تحلٌل الموضوعات ،وسنحاول فً هذا المقام تحلٌل هذه الخطوات،
استنادا إلى نصوص "كلود لٌفً ستروس" األساسٌة:
أول خطوة ٌقوم بها المنهج البنٌوي لدراسة موضوعه هً:
أوال -المبلحظةٌ :مٌز المنهج البنٌوي بٌن خطوتٌن أساسٌتٌن هما المبلحظة والتجربة.
المبلحظة تعنً :مبلحظة الوقابع ووصفها من دون حكم على تلك الوقابع بؤحكام مسبقة نظرٌة،
وهذا ٌعنً أن المبلحظة تشترط الحٌادٌة والموضوعٌة ومبلحظة الوقابع فً إطار عبلقتها .وهذه الخطوة
توازٌها فً األنتربولوجٌا ،مرحلة االتنوؼرافٌا ،أي مرحلة الدراسة المٌدانٌة  .35وفً هذا المعنى ٌقول
ً
مبلحظة ووص ًفا دقٌقٌن ،بحٌث نفوت
لٌفً ستروس(( :إن جمٌع الوقابع ٌجب مبلحظتها ووصفها
الفرصة على األحكام المسبقة)39( .))...
ثانٌا -التجربة :بعد االنتهاء من المبلحظةٌ ،نتقل الباحث إلى مرحلة التجربة ،وهً على شكلٌن:
أ -تجرٌب على الواقع.
ب -تجرٌب على النماذج)15( .
ٌقول لٌفً ستروس(( :مما ال شك فٌه هو أن التجربة هً دابمًا صاحبة الكلمة األولى واألخٌرة،
ؼٌر أن التجربة التً ٌوحً بها إلٌنا االستدالل والخاضعة لهدٌه ،لٌست هً نفس التجربة الخام المعطاة
لنا فً البداٌة)) .هناك إذن مستوٌٌن للتجربة ،فاألولى هً مستوى التجربة "الخام" التً تؤتً مباشرة بعد
مرحلة الوصؾ والمبلحظة ،باعتبار أنها مرحلة التؤكد من المعلومات التً جمعها الباحث عن طرٌق
المبلحظة ،و المستوى الثانً هو التجربة الخاضعة لبلستدالل ،وتعنى أساسً ا مرحلة بناء النماذج
والتجرٌب علٌها)15( .
هذا المستوى من التجرٌب ٌقصد به :مجمل الطرق التً تسمح بمعرفة كٌفٌة رد فعل نموذج
معٌن على التؽٌرات ،أو مقارنة نماذج من طراز واحد أو من أنماط مختلفة بعضها ببعض)  )39 ( .أما
التجرٌب على النماذج ،فٌتطلب شرطٌن أساسٌٌن ،أولهما معرفة كٌفٌة رد فعل النموذج اتجاه الوقابع...
وكٌفٌة رد الفعل هذه تتجسد فً قدرته على أن ٌكون جامعً ا ومانعا ً للوقابع ،وهذا طبقا ً للخصابص التً
ٌجب أن ٌتمتع بها النموذج ،والشرط الثانً الذي ٌتطلبه التجرٌب على النماذج هو المقارنة أي مقارنة
النماذج التً تصاغ انطبلقا ً من الوقابع المراد دراستها ،وطرٌقة المقارنة هذه تعتمد أساسا على الوضوح
والبساطة والواقعٌة)15( .
إذن المبلحظة والتجرٌب عنصران أساسٌان فً المنهج البنٌوي ،وهو ما جعل من "لٌبنسكً
 "lipanskyتقول ( :إن المنهج البنٌوي ٌعٌد إنتاج المنهج التجرٌبً ،وأصالته ،تكمن فً نقله للمنهج
التجرٌبً من مجال العلوم الطبٌعٌة إلى مجال العلوم اإلنسانٌة))15( .
53

وعلٌه فإن المنهج البنٌويٌ ،عٌد تقلٌدا وضعٌا مشهورا فً فلسفة العلوم ،تقلٌدا ٌقوم على التمٌٌز
بٌن مرحلة المبلحظة ومرحلة التجرٌب أي إعادة إنتاج النزعة االختبارٌة والتجرٌبٌة فً العلوم
اإلنسانٌة.36
ثالثا :من التجربة إلى بناء النموذج:إن التجرٌب ٌقتضً مرحلتٌن ،تجرٌب على الوقابع وتجرٌب
على النماذج ،ولكً ٌتم التجرٌب على النماذج ٌلزم القٌام بعملٌة منطقٌة هً بناء النموذج ،فماذا ٌعنً
النموذج؟وما هً شروط بناء النوذج؟ وعلى أي أساس ٌبنى النموذج؟()15
لقد استعمل لٌفً ستروس ،كلمات مرادفة للنموذج تإدي نفس المعنى منها كلمة مخطط ورسم
تخطٌطً وصورة أو شكل ،وهً كلمات تعادل كلمة نموذج الذي ٌعنً تصور نظري لمجموع الوقابع.
فالنموذج عبارة عن صٌاؼات نظرٌة تفترض تعرٌفا شامبل ؼٌر مؽرق فً التعقٌد  ،باختصار ٌجب أن
ٌكون التعرٌؾ دقٌقا وشامبل من أجل تفسٌر الوقابع .فالنموذج إذن مخطط نظريٌ ،تماثل والتعرٌؾ
المنطقً من حٌث وجوب توفره على الدقة وجمع الوقابع قٌد الدراسة.
وتعد العبلقات االجتماعٌة بمثابة( :المادة األولٌة التً نستخدمها لتركٌب نماذج تبرز البنٌة
االجتماعٌة التً هً المادة تستخدمها لتركٌب نماذج البنٌة االجتماعٌة) .لذا فإن النموذج توسط بٌن
الوقابع االجتماعٌة ،التً هً مجموع العبلقات االجتماعٌة كعبلقة القرابة أو العبلقات االقتصادٌة أو
الثقافٌة ،والبنٌة االجتماعٌة التً تتحكم فً مجمل هذه الوقابع االجتماعٌة ،والفارق بٌن النموذج والبنٌة
فً هذا اإلطار ،هو أن النموذج أداة للكشؾ عن البنٌة ،ولكً ٌكون كذلك ٌجب أن ٌتوفر على الشروط
التالٌة:
أ -ال بد أن ٌإلؾ نسقا ً أو نظاما ً من العناصرٌ ،كون من شؤن أي تؽٌٌر ٌلحق بؤحد عناصره ،أن
ٌإدي إلى حدوث تؽٌٌر فً العناصر األخرى.
بٌ -نتمً كل نموذج إلى مجموعة من التحوالت ،وهذا طبقا لقانون المجموعة أو البنٌة كما
وضح ذلك "بٌاجً" بحٌث أن إدراك العبلقة بٌن العناصر ال ٌتم إال بنوع من التحوالت ،وذلك حتى ٌتم
إدراك موضعها وموقعها.
جٌ -جب بناء النموذج بحٌث ٌستطٌع صٌاؼة جمٌع الوقابع المبلحظة)15( .
وتتقاطع هذه الخصابص التً ٌتمتع بها النموذج مع خصابص البنٌة فً نقطة
أساسٌة هً الشكلٌة ،وهذا االهتمام بالخصابص الشكلٌة لكل من النموذج والبنٌةٌ ،إدي إلى
اكتشاؾ شكل مشترك بٌن تجلٌات الحٌاة المختلفة .لذلك ترتبط البنٌوٌة والمنهج البنٌوي بالشكلٌة،
وتتعارض مع الدراسات التً تقوم على محتوى ،فما ٌهم المنهج البنٌوي هو اكتشاؾ لشكل ،لذا فإن من
طبٌعة البنٌة أن تكون شكلٌة)15( .
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رابعا :من النموذج إلى البنٌة:
إن الؽرض األساسً من كل الخطوات المنهجٌة التً ٌعتمدها المنهج البنٌوي من مبلحظة أو
وصؾ أو تجرٌب أو تركٌب أو بناء النماذج هو الوصول إلى البنٌة والكشؾ عنها لذا فإن تلك الخطوات
تتمثل دابما ً.
أ -فً نموذج له خاصٌة منتظمة.
ب -خصابص النموذج تتماثل وخصابص البنٌة ،من نسقٌة ،ودراسة العبلقات والقٌام بالتبدٌبلت
والتحوٌبلت.
ج -هناك دابماً ،نماذج عدٌدة ،ألنها مرتبطة بذات الباحث ،فً حٌن أن هناك بنٌة واحدة)15( .
د -النموذج وسٌط بٌن الوقابع ،وبنٌتها أي بنٌة تلك الوقابع)15( .
خامسا :من البنٌة إلى النسق:
إن كل بنٌة توجد داخل نسق أعم فبنٌة القرابة مثبلً فً نسق القرابة ،والنسق االقتصادي ،فً
نظر ؼودولٌهٌ ،تؤلؾ من بنٌتٌن :بنٌة قوى اإلنتاج وبنٌة عبلقة اإلنتاج ولقد وضح ؼودولٌه العبلقة التً
تقوم بٌن البٌنة والنسق عندما اعتبر النسق والبنٌة كلٌات ،مقارنة بؤجزابها ،فالببنٌة تشكل كبل بالنسبة
للعنصر (موضوع +عبلقة) ولكنها تشكل جزءا بالنسبة لنسق (بنٌة+عبلقة) ،وكذلك الحال بالنسبة للنسق
االقتصادي ٌشكل جزءا فً إطار المنهج البنٌوي ،فعندما تكتشؾ بنٌة الشًء ،كبنٌة القرابة التً تتؤلؾ
من موضوع (أب ابن الخال ابن األخت) .وتكون العبلقة القابمة هً العبلقة الكلٌة فً إطار العناصر
المإلفة للبنٌة .وهناك مستوى ثان ،هو وجود البنٌة داخل نسق من األنساق ،لذا تكون العبلقة بٌن )البنٌة
+عبلقة) ،مثل النسق االقتصادي الذي ٌتؤلؾ من بنٌة قوى اإلنتاج وبنٌة عبلقة االنتاج)15( .

.3.1.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج البنٌوي الوصفً:
لقد سٌطر المنهج البنٌوي الوصفً على الدراسات اللؽوٌة فً أنحاء العالم بفضل جهود (دي
سوسٌر)  ،الذي اعتمد توجهًا جدٌداً ٌناقض المعٌارٌة وٌستند فً دراسة اللؽة على المنظور الوصفً،
وكان ؼرضه من ذلك:
 توجٌه أنظار اللؽوٌٌن إلى أهمٌة اإلنطبلق فً دراسة اللؽة من اللؽة ذاتها.أي لؽرض الدراسة نفسهاٌ ،درسها دراسة موضوعٌة تستهدؾ الكشؾ عن حقٌقتها ،فلٌس من
موضوع دراسته مثبلً أن ٌحقق ؼرضً ا تربوًٌا أو أؼراض تعلٌمٌة أخرى .إنه ال ٌدرسها هاد ًفا إلى
ترقٌتها ،أو إلى تصحٌح جوانب منها وتعدٌل آخر ،بل إلى عمله القاصر على أن ٌصفها وٌحللها بطرٌقة
موضوعٌة 2.و ذلك من حٌث هً:
أ -قواعد تنسٌقٌة ترابطٌة ٌتفق علٌها الكٌان االجتماعً.
ب -نظام من القوانٌن النحوٌة موجودة بالقوة فً كل دماغ.
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ج -أصوات منطوقة صالحة لممارسة إجراءات البحث العلمً ال كلمات مكتوبة ،ذلك أن لسانٌات
دي سوسٌر قد اعتمدت على نقطة مهمة فً دراستها ،وهً االهتمام بواقع الظاهرة اللؽوٌة ،فً ضوء ما
ٌسمى باللؽة المنطوقة "  ،"spoken languageالتً تمثل مادة الوصفً ،وتشكل ما نسبته ( )%90
حٌن الشروع بالبحث ،أما النسبة الباقٌة  )%10فإنها تعطى للؽة المكتوبة)20( .
وعلٌه كانت اللؽة فً منظور المنهج الوصفً :بنٌة أو نظام صوتً ،مإلؾ من مجموعة من
العناصر فً المقام األول ،ذلك أن البنٌة الصوتٌة تحتل مرتبة المستوى األساس والموجه بالنسبة لبقٌة
المستوٌات ،لذا تنعكس خصابصها فً المستوٌات اللؽوٌة العلٌا)20( .
أو بمعنى آخر هً :بنٌة (نظام)  ،وأن هذه البنٌة لكً تدرس ال بد أن تحلل إلى مكوناتها باعتبار أن
كل لؽة ،وكل لهجة تتكون فً المقام األول من أصوات لؽوٌة ،تنتظم فً لكمات تتؤلؾ من جمل لتعبر
عن المعانً المختلفة ،وهذا كله بهدؾ الكشؾ عن القوانٌن العامة للنظام اللؽوي)29( .
وهكذا كانت اللؽة كٌان ثابت ال ٌتؽٌر ،وكان على الباحث أن ٌنظر إلٌها وٌصؾ جزبٌاتها لٌخرج
بعد ذلك بما ٌتراءى له من خبلل النظرة المجردة الواصفة التً ٌستطٌع بها أن ٌعرؾ خصابص اللؽة
ونظامها وقواعد ذلك النظام من ؼٌر النظر إلى المإثرات الخارجٌة كالمجتمع والتارٌخ والثقافة...

.4.1.2نقد المنهج البنٌوي الوصفً:
رؼم المزاٌا السابقة للمنهج الوصفًٌ ،وجه إلٌه الكثٌر من االنتقادات ومن أهمها ما ٌلً :
 االهتمام باللؽة دون المتكلم وظروؾ الكبلم :حٌث أن هذا المنهج ٌدرس اللؽة من حٌث هً لؽةتدرس كما تظهر للباحث ،وتدرس لؽرض الدراسة نفسها ،وللكشؾ عن حقٌقته)24( .
المٌل نحو اإلؼراب والتجرٌد.استعمال التعبٌرات اللؽوٌة المنؽلقة التً ٌصعب فهمها بسهولة)24( .أن المنهج الوصفً قد بلػ فً الواقع حدود قدراته الوصفٌة من خبلل األنموذج الذي تبناه ،ومعذلك بقٌت قضاٌا ومشكبلت لؽوٌة عدٌدة عجز أمامها ولم ٌستطع معالجتها بصورة واقعٌة من خبلل
قدراته الوصفٌة تلك)29( .
إن البنٌوي ٌنظر إلى األثر ،على أنه صورة فارؼة من العبلقات اإلنسانٌة والمضامٌناالجتماعٌة.
األثر هو مجموعة عناصر صوتٌة ،وأجزاء مجردة منعزلة عن تٌار الحٌاة النفسٌةواالجتماعٌة ،كما ٌرى  ،وبروب و تشومسكً.
ٌقول بروب" :إن المنهج الشكلً ٌهتم بصفة جوهرٌة باكتشاؾ صورٌة العبلقة بٌن أجزاء األثر
بعضها ببعض ،وعبلقة هذه األجزاء بالكل ،باعتبار أن هذه األجزاء على عبلقة تفاعل وظٌفً مع ذلك
الكل")24(.
وخالؾ (جولدمان) هذا المنهج ،بؤنه حاول األخذ بالمنهج الوصفً الشكلً من ناحٌة ،ألن اللؽة
وأنماطها التعبٌرٌة أنماط بنابٌة ،تستند إلى عبلقات منطقٌة خاصة ،وهو منهج بنٌوي شكلً ،ولكنه حٌن
ٌعلل تطور هذا البناء ،فإنه ٌإخذ بعنصري (البناء والمحتوى) ألنهما عنده كل ال ٌنفصبلن ،وأن هذا
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الكل على عبلقة حركٌة بالحٌاة االجتماعٌة وأبعادها المختلفة (  )24ولهذا السبب بعٌنه ال ٌمكن الفصل
بٌن الشكل والمضمون فً الدراسة اللؽوٌة ،وهذا ما اتجهت إلٌه الدراسة فً المنهج التولٌدي التحوٌلً.
وعلٌه فإن المنهج الوصفً قد تعامل مع المستوى السطحً الظاهر للكبلم وأهمل المستوٌات
العمٌقة له ،أما الفرد الذي ٌنتج ذلك الكبلم بآلٌة معٌنة ووظٌفة تبلٌؽٌة محددة فهذا ما لم ٌعنى به هذا
المنهج ،وهذا أٌضا ما دفع إلى ظهور مناهج بحثٌة أخرى قامت على النقابص وقدمت فً المقابل بدابل.
ومع ذلك فإن كل هذه االنتقادات ال تقلل من قٌمة وأهمٌة استخدام األسلوب الوصفً فً مختلؾ
المجاالت والظواهر اللؽوٌة .باعتبار أن مبدأ (الوصؾ) هو الخطوة األولى على طرٌق العلم.

.2.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج اإلحصابً.
 .1.2.2نشؤة علم اإلحصاء وتطوره:
اإلحصاء علم له قواعده وأصوله ،وهو ٌخدم العلوم األخرى وٌساعدها على التطور والتوسع فً
البحث الدقٌق والسلٌم.
 ،1759أول من أطلق على هذا العلم اسم
وقد كان العالم األلمانً (جو تفرد اختفال) عام
اإلحصاء .إذ كان فً أول أمره عرضا ذ ي داللة وصفٌة لمجموع المعطٌات الهامة فً جمٌع النظم التً
تمٌز بلدا أو دولة سٌاسة ،سكان ،اإلنتاج ،الثروة...إلخ ،حتى انتهى إلى ظهور اإلحصاء األخبلقً للعالم
البلجٌكً (كٌتلٌٌه) .أما (أوجست كونت) مإسس علم االجتماع فقد أعطى أهمٌة وضرورة الستخدام هذا
المنهج ،وأشار إلى أن استخدامه سٌإدي إلى تطور علم االجتماع)14( .
أما (إمٌل دور كاٌم)  ،فقد استخدم المنهج اإلحصابً فً دراسته لظاهرة االنتحار وتبٌن له من
خبللها عدم وجود ارتباط بٌن االنتحار والسن والجنسٌة ومحل اإلقامة والتعلٌم ،وإنما ظهر له ارتباط بٌن
االنتحار وأنواع أخرى من العبلقات ،هً العبلقة بٌن الفرد والمجتمع)14( .
وفً برٌطانٌا بدأت حركة البحث اإلحصابً فً مطلع القرن التاسع عشر وخاصة فً عام
( )1801على ٌد (جون رٌكمان) ،حٌث تركزت هذه الدراسات حول تعداد منظم ٌظم ً
عددا من البٌانات
الدٌموؼرافٌة التً كان البرنامج البرٌطانً بحاجة إلٌها للقٌام ببعض اإلصبلحات .وٌرجع الفضل إلى
(جون سنٌبلر) فً إدخال األسالٌب الكمٌة فً المسوح التً تناولت دراسة المناطق الرٌفٌة .أما (تشارلس
بوث) فقد استخدم التعدادات واإلحصاءات الرسمٌة فً دراسته للحٌاة والعمل لسكان لندن ،ووضع فً
اعتباره الدخل والمهنة ،وعدد الحجرات التً تسكنها األسرة)14( .
أما (الببلس)  )1829-1749( Laplaceوؼوس  ،)1855-1777( Gaussفقد توجها نحو
التحلٌل اإلحصابً وإنشاء قوانٌن االحتماالت والخوض فً دراسة العبلقات بٌن الحوادث والظواهر
المختلفة .ومنذ هذا التارٌخ أخذ علم اإلحصاء سبٌله نحو األبحاث المتنوعة والتخصصات المتشبعة مثل
الدٌمؽرافٌة والبٌولوجٌة وعلم النفس والفلك واالقتصاد 37وخاصة علم االجتماع)44( .
وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة ازداد تطور العلوم بسرعة عجٌبة وكثرت التخصصات وظهرت أفكار
جدٌدة منها فكرة تجدٌد علم الجؽرافٌة  ،الذي ظل مدة طوٌلة من الزمن ٌخضع للوصؾ والتحلٌل
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اإلنشابً ،كما أخذ الباحثون الجؽرافٌون ٌستعملون المناهج الكمٌة فً التحلٌبلت الجؽرافٌة ،من حٌث أن
هذه المناهج تجعل من المسلمات النظرٌة أكثر دقة وشمولٌة ،وكذلك تساعد على المقارنة بٌن األشٌاء
النظرٌة واألشٌاء الفعلٌة أو مجابهة النظري بالواقع لضبط حال التوافق وتحدٌد الخطؤ ومراقبة الحوادث
وحصرها)44( .
ونظرً ا ألهمٌة هذا العلم وفوابده الجمة مال نحو العدٌد من الباحثٌن فً مختلؾ المجاالت
والتخصصات ،أولها علم االجتماع ،كما استعمله السٌاسٌون لمعرفة آراء الشعوب والحكومات فً
إدارتها وتشرٌعها ،وذلك بجمع البٌانات اإلحصابٌة ،أما علماء اللؽة فقد اعتمدوا على الدراسات
اإلحصابٌة فً حصر مفردات لؽتهم  ،ودالالت هذه المفردات وحصرها ضمن معاجم اللؽوٌة.

 .2.2.2مفهوم المنهج اإلحصابً :خطواته وأهمٌته.
 .1.2.2.2مفهوم اإلحصاء:
قبل الدخول فً عرض مفهوم المنهج اإلحصابً ،ال بؤس أن نقؾ أوالً للتعرؾ على مفهوم كلمة
"اإلحصاء" ً
لؽة واصطبلحً ا.
اإلحصاء ً
لؽة :كان استخدام اإلحصاء فً أول أمره مقصورا على األعمال الخاصة بشإون الدولة،
كما ٌدل على ذلك األصل اللؽوي فً اسم هذا العلم ،وهو االنجلٌزٌة statistics ،و بناإه ( state-
 )IST-ICSوهو مشتق من كلمة (  )STATEأي "الدولة" ومعناه "مجموعة الحقابق الخاصة بشإون
الدولة".38
أما اإلحصاء فً اللؽة العربٌة فٌعنً العد الشامل ،ومن المجاز قول العرب هذا األمر ال أحصٌه
أي ال أطٌقه)45( .
اإلحصاء اصطبلحا  :لقد حدث كثٌر من الخلط بٌن كلمة إحصاءات وبٌن كلمة إحصاء ،حٌث أن
كلمة إحصاءات تعنً مجموعة من البٌانات العددٌة التً تصؾ ظاهرة معٌنة ،ومثال ذلك إحصاءات
الموالٌد والوفٌات واإلحصاءات السكانٌة)45( .
أما كلمة إحصاء فتعنً مجموعة من األدوات فً متناول الباحث أو متخذ القرار ٌطلق علٌها
الطرق اإلحصابٌة ،والتً ٌقصد بها األسالٌب المتبعة لتلخٌص وتصنٌؾ وتحلٌل البٌانات العددٌة وإٌجاد
العبلقة بٌنهما)45( .
وفكرة اإلحصاء بالمعنى العادي والمؤلوؾ عبارة عن جمع بٌانات عن المجموعات والظواهر
المختلفة ،والتعبٌر عنها فً صورة رقمٌة.
أما المعنى الثانً لكلمة اإلحصاء فقد تنصرؾ إلى ذلك العلم  ،الذي ٌهتم بتعمٌم النتابج المستخلصة
من العٌنات على المجتمعات أو ما ٌعرؾ أٌضا باالستدالل اإلحصابً فاإلحصاء بهذا المفهوم هو
مجموعة من المناهج الكمٌة المستعملة للتمكن من الوصول إلى الحكم الجٌد والرأي السدٌد األقرب إلى
الصواب المقابل للظن ،أو عبارة عن ذلك العلم الذي ٌهدؾ إلى جمع وتنسٌق الوقابع العددٌة بؽٌة
الحصول على العبلقات الرقمٌة المستقلة نوعا ما عن شواهد الصدفة)44( .
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.2.2.2.2مفهوم المنهج اإلحصابً:
ٌعرؾ المنهج اإلحصابً بؤنه " أحد أسالٌب وصؾ الظواهر ومقارنتها ،وإثبات الحقابق العلمٌة
المتصلة ،شؤنه شؤن أسالٌب االستنتاج المنطقً ،إال أنه ٌختلؾ عنها فً كونه ٌعتمد على التعبٌر الرقمً
عن الظواهر التً ٌتناولها بالبحث عن طرٌق القٌاس المباشر ،كالطول ،والوزن ،والعمر ،والثمن
وؼٌرها ،أو بداللة وحدات أخرى كالرتب ،والذكاء والظواهر األخرى التً قد تبدو عصٌبة على القٌاس،
واإلحصاء فً العادة – عبارة عن عملٌة جمع البٌانات اإلحصابٌة عن الظواهر المختلفة والتعبٌر عنها
رقمٌا ،وهو بالمفهوم الحدٌث جمع البٌانات ومراجعتها ،وتصوٌبها ،وتبوٌبها ثم تحلٌلها ،وتفسٌرها39.
فالمنهج اإلحصابً ٌستخدم البٌانات الرقمٌة ،ألجل االستدالل بها على وجود العبلقات بٌن الظواهر
أو انتقابها وال ٌكتفً بذلك بل ٌعمل على تعمٌم ما توصل إلٌه من نتابج .ذلك أن المنهج اإلحصابً ٌقوم
على جمع بٌانات كمٌة أو رقمٌة من العبلقة بٌن المتؽٌرات وتبوٌبها واستخبلص النتابج منها بوسابل
متعددة مثل االرتباط ،وتحلٌل التباٌن ....إلخ.40
إن المنهج اإلحصابً ٌقوم بتجمٌع البٌانات تجمٌعا كمٌا ،وهو بذلك ٌعكس نتابج البحث العلمً فً
صورة رٌاضٌة باألرقام والرسوم البٌانٌة ،ومن ثم تسهل المقارنة ،وٌستطٌع الباحث بعد ذلك الوصول
إلى الحقٌقة)14( .
والمبلحظ مما سبق ذكره أن هناك تشابها بٌن المناهج الثبلثة :المقارن ،ودراسة الحالة،
واإلحصابً ،إال أن منهج دراسة الحالة ٌختص بالتعمق فً دراسة ظاهرة فرٌدة مع البٌانات الواسعة
عنها ،أما المنهج اإلحصابً فٌتم فٌه جمع البٌانات على نطاق واسع وتصنٌفها وتبوٌبها واستخراج
العمومٌات منها ،وٌقؾ المنهج المقارن وسطا بٌنهما .وبٌنما تعد الوحدة ُ هً محور الدراسة فً منهج
دراسة الحالة ،فإن المنهج اإلحصابً ٌقوم على المجموعات دون المفردات ،وتنعدم فٌه قٌمة المفردات
وٌزٌد عددها بشكل كبٌر ،إال أن هذه المناهج تتكامل ،فقد ٌُستخدم المنهج المقارن مع منهج دراسة الحالة
 ،أو مع المنهج اإلحصابً إن اقتضٌت الضرورة ذلك)17( .
وللمنهج اإلحصابً خصابص تمٌزه عن المناهج األخرى أهمها:
 ٌجعل الباحث ٌتجرد من عواطفه ومشاعره وٌحكم على الظواهر حكما موضوعٌا ،فاألرقام هًالتً تتحكم وتبٌن طرٌقة الظاهرة.
 اإلحصاء معناه أننا إذا وجدنا وقابع معٌنة وقام بقٌاسها عدد من الباحثٌن مستخدمٌن فً ذلكمنهجا مشتركا فإن النتابج التً ٌصلون إلٌها تكون واحدة.
 إن الباحث فً المنهج اإلحصابً ٌضع قوانٌنه فً صورة كمٌة رٌاضٌة مما ٌجعل نتابجه أقربإلى الدقة العلمٌة بعٌدة عن مرونة األلفاظ .والتؽٌرات اللؽوٌة ،وعن الؽموض واإلبهام ،حٌث أن نظرة
واحدة على رسم بٌانً مثبل تكفً إلعطاء الفرد فكرة واضحة عن تطور ظاهرة من الظواهر ،أو ارتباط
ظاهرة بؤخرى أو المقارنة بٌن ظاهرتٌن.
 كلما كانت النتابج دقٌقة ساعد ذلك على التنبإ الدقٌق فً مٌدان هذه الظاهرة)14( .59

.3.2.2.2خطوات المنهج اإلحصابً:
ٌلتزم من أراد استخدام المنهج اإلحصابً إتباع الخطوات التالٌة:
 -1تحدٌد المشكلة محل البحث تحدٌدا جٌدا ،وذلك بتحلٌلها إلى عناصرها األولٌة لئلحاطة بها من
جمٌع الجوانب.
-2جمع البٌانات اإلحصابٌة :حٌث تجمع البٌانات والمعلومات عن الظاهرة موضع الدراسة من
السجبلت المتخصصة فً جمع البٌانات اإلحصابٌة  ،أو عن طرٌق التعداد بزٌارة البٌوت أو المصانع أو
المحبلت التجارٌة إلنجاز البٌانات المطلوبة والتً تصاغ عادة فً شكل أسبلة تتضمنها استمارات البحث.
( )17بشرط أن ال تكون تلك األسبلة كثٌرة،وال ؼامضة،وال اإلجابة عنها طوٌلة ،وال تكون أسبلة متكررة
وال التً تثٌر الؽضب ...إلخ )44( .كما ٌمكن جمع البٌانات أٌضا من خبلل المراسبلت أو المقاببلت.
وجمع البٌانات قد ٌؤخذ صٌؽة الحصر الشامل لجمٌع ظواهر محل الدراسة ،أو االكتفاء بؤخذ عٌنة
تمثٌلٌة لهم خاصة إذا كان العدد كبٌرا ،وكلمة "العٌنة'  ،échantillonتطلق على ذلك الجمع الذي ٌضم
عددا كبٌرا أو قلٌبل من األفراد ،والمتؽٌرة فً الشكل أو اللون أو القٌاس ،لكنها تعود إلى أصل واحد،
وهو التشابه فً إحدى الصفات على األقل ،فالباحث عندما ٌرٌد دراسة أحد األبعاد أو إحدى الخصابص
لمجموعة من األفراد ،أو إحدى السمات ،فإنه ال ٌستطٌع أن ٌقوم بمبلحظات لكل أفراد المجتمع ،ولٌس
بإمكانه أن ٌجري قٌاساته على كل فرد من أفراد هذا المجتمع ،لكنه فً المقابل ٌستطٌع أن ٌؤخذ فكرة
()44لكنها ممثلة لكل أفراد ذلك
تقرٌبٌة على األقل إذا اقتطؾ عٌنة قد تكون قلٌلة أو كثٌرة األفراد،
المجتمع..
-3تصنٌؾ البٌانات وتبوٌبها وعرضها:
ٌعد تصنٌؾ البٌانات اإلحصابٌة وتبوٌبها أمرا أساسٌا فً عملٌة جمع البٌانات وتحلٌلها ،حتى ٌمكن
االستفادة منه فً تحدٌد اتجاهات الظواهر المختلفة والحكم علٌها إحصابٌا ورؼم أن هناك أنواعا مختلفة
من الطرق لتبوٌب البٌانات  ،لكنها تهدؾ جمٌعا إلى تجمٌع هذه البٌانات فً فبات وإبرازها بؤكبر قدر من
الوضوح وفً أضٌق حٌز ممكن)44( .
وتختلؾ أنواع هذه الفبات تبعا لطبٌعة البٌانات وكٌفٌة استخدامها بعد ذلك ،وأبرز أنواع التصنٌؾ هو
التصنٌؾ الزمنً ،حٌث تصنؾ البٌانات تبعا لوحدة زمنٌة محددة كالشهر أو السنة "كتصنٌؾ الناس
حسب أعمارهم"  ،ثم التصنٌؾ الجؽرافً وفٌه تصنٌؾ البٌانات تبعا لمناطق جؽرافٌة معٌنة قد تكون
األقسام اإلدارٌة للدولة ،أو مكونات هذه األقسام (المحافظات والمراكز والقرى ،وهكذا) .ثم التصنٌؾ
النوعً تبعا لخصابص معٌنة مشتركة ،مثل تصنٌؾ السكان حسب المهن ،وتصنٌؾ األنشطة
االقتصادٌة حسب نوع النشاط .ثم التصنٌؾ الكمً وفٌه تصنٌؾ البٌانات تبعً ا لفبات رقمٌة معٌنة)44( .
ومن الناحٌة العلمٌة فإن الباحث ٌستطٌع الجمع بٌن نوعٌن من هذه التصنٌفات ،فٌمكن مثبل تصنٌؾ
السكان فً أقسام الدولة المختلفة حسب السن والنوع ،أو تصنٌؾ السكان المتزوجٌن حسب العمر
والنشاط االقتصادي وهكذا ...الخ .وٌعرؾ ذلك بالتبوٌب المزدوج أو التبوٌب المتقاطع .وبعد عملٌة
التبوٌب ٌتم تفرٌػ تلك الفبات فً جداول تدعى الجداول اإلحصابٌة.
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ثم ٌتم تمثٌل تلك البٌانات المجدولة فً رسوم بٌانٌة ،ذلك أن التمثٌل البٌانً ٌسهل علٌنا معرفة
االتجاه العام للظاهرة المدروسة ،إال أن التعمق فً معرفة الظاهرة ومعرفة المزٌد من المعلومات عن
اتجاهها وعن األسباب التً تكمن وراء هذا االتجاه ،تقتضً االنتقال إلى التحلٌل والتفسٌر.
 التحلٌل:تعتمد عملٌة تحلٌل البٌانات اإلحصابٌة على عملٌة التبوٌب السابقة ،فحتى ٌتمكن الباحث من
تحلٌل ما تجمع لدٌه من بٌانات واستخبلص ما ٌمكن استخبلصه منها ،ال بد له قبل ذلك من وضعها فً
فبات أو مجموعات هادفة لها معنى وداللة)46( .
وٌتم التحلٌل عادة على طرق عدة و كٌفٌات  ،منها تحلٌل البٌانات لمعرفة اتجاهها العام ،أو إٌجاد
القٌمة المتوسطة لها أو إٌجاد قٌم تباعدها أو تشتتها بعضها عن البعض اآلخر  ،أو عن قٌمة معٌنة خاصة
بها مثل متوسطها الحسابً  ،وكذالك مقارنة بعضها عن البعض اآلخر وإٌجاد ترابطها وما شابه ذلك .
()17
 التفسٌر:و فً هذه المرحلة ٌقوم الباحث بتفسٌر تلك البٌانات المجمعة والمبوبة والمحللة ،وٌعنً التفسٌر
استخبلص ما تعنٌه هذه األرقام وإبراز االرتباطات وأنماطها أو نفٌها .إال أنه على الباحث أن ال ٌكتفً
باألرقام المجردة ،ولكنه ٌنبؽً أن ٌقرأ تلك األرقام فً سٌاقاتها الثقافٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة
والتارٌخٌة .كما أنه على الباحث عدم االكتفاء بتلك النتابج ،ولكن ٌعمل على تعمٌمها فً حاالت أوسع من
الحاالت التً قام بدراستها41.
.4.2.2.2أهمٌة المنهج اإلحصابً
الشك فً أهمٌة الجهود اإلحصابٌة التً تبذل فً سبٌل حصر المفردات اللؽوٌة ،أو صٌاؼتها أو
تراكٌبها  ،....وقد عكؾ الباحثون اللؽوٌون على خدمة لؽتهم عن طرٌق اتباع المنهج اإلحصابً  ،فعاد
ذلك على لؽتهم بفوابد جمة و خاصة فً المجال التعلٌمً ،ولعل من أظهر فوابد اإلحصاء اللؽوي ما
ٌؤتً:
-1على الصعٌد المعجمً:
إن التؤلٌؾ المعجمً ٌعد عمبلً مرتجبلً ٌقوم على االجتهاد الشخصً فً اختٌار الكلمات التً تقدمها
الموسوعة اللؽوٌة للقارئ  ،باعتبار أن الباحث المعجمً أصبح بإمكانه انتقاء مادته وفق الخطة التً
ٌرمً إلٌها  ،فإن أراد من معجمه أن ٌقدم أٌسر األلفاظ تناوال فً اللؽة وأكثرها شٌوعا ،تخٌر فً ذلك -
من خبلل ما تفسر عنه القوابم اإلحصابٌة ألكثر األلفاظ شٌوعا – ما ٌفً حاجته وبالمقدار الذي ٌراه
مناسبا لقاربه من حٌث المستوى الثقافً أو العلمً أو مستوى العمر ...إلى ؼٌر ذلك من األهداؾ)18( .
وقد تٌسر ألصحاب المعاجم كذلك أن ٌصنفوا معاجمهم  ،فبعضها عام ،وبعضها متخصص ،
وحتى المتخصصة أصبح مٌسورا أن تصنؾ هً األخرى ،فبعضها ٌخص هذا الضرب من ضروب
المعرفة  ،وبعضها ٌخص ضربا آخر
61

-2على الصعٌد التعلٌمً:
لقد أسهمت النتابج اإلحصابٌة بنصٌب أوفر فً خدمة اللؽة على الصعٌد التعلٌمً.
إن كثٌرا من الكتب التعلٌمٌة التً أعدت لتعلٌم الناطقٌن بالعربٌة،ما تزال قابمة على االجتهاد
الشخصً -العمل المرتجل -فً اختٌار ما ٌنبؽً أن ٌقدم للطالب ،وحسبك أن تعلم-مثبل على ذلك-أن عٌنة
واسعة من كتب التطبٌق النحوي ، 2التً أعدت لتعلٌم النحو ،وتذلٌل صعابه ،قال معدوها إنهم اقتصروا
من القواعد على ما ٌمكن أن ٌوظؾ فً تقوٌم اللسان والقلم .أال أن هذه الكتب قد تضمنت على قواعد
كثٌرة فً باب الشرط وؼٌره مما ٌندر استعماله فً الواقع اللؽوي.
أما بعض الكتب القدٌمة ،فنراها ال تحفل بالجانب التعلٌمً بمقدار ما تحفل بالجانب التؤصٌلً للؽة
 ،وحتى ما أعد منها إعدادا تعلٌمٌا فإن اإلمكانٌات اإلحصابٌة  ،والنتابج اإلحصابٌة لم تكن متٌسرة لدٌهم،
كما هو الحال لدٌنا اآلن .وهذا ٌعنً أننا ال نستطٌع أن نطالبهم بمستجدات عصرنا ،بل ال بد لنا فً
المقابل أن نطالب أنفسنا بتخٌر ما ٌنفع مما ٌستجد)18( .
وعلٌه فإن المجال مفتوح،ألن تتوجه الجهود لخدمة العربٌة فً مجاالت تعلٌم اللؽة من حٌث
الوقوؾ على أشهر األوزان الصرفٌة و التراكٌب النحوٌة و المعانً الببلؼٌة وكذا مراقبة ذلك التطور
اللؽوي من خبلل عمل إحصابً جاد وهادؾ.
على الصعٌد الثقافً:
لقد استطاع الباحثون الؽربٌون ،عن طرٌق الجهود اإلحصابٌة ،إعادة صٌاؼة الكثٌر من األعمال
األدبٌة الكبٌرة .وقد أملى علٌهم ذلك أمران :
 - 1إن بعض هذه األعمال قد تقادم العهد على لؽته -.كرواٌات شكسبٌر مثبل -فلم ٌعد فً مٌسور
الناس فً هذا العصر تفهم ما كتبته أقبلم الناس قبل قرون ( ، )18وقد أسعفتهم األعمال اإلحصابٌة فً
معرفة المستوى اللؽوي الذي ٌتناسب مع هذه الفبة من الناس أو تلك...إلى ؼٌر ذلك من االعتبارات
األخرى .وقد أدى افتقارنا إلى هذه النتابج اإلحصابٌة أننا صرنا نقدم صفحات التارٌخ العربً اإلسبلمً
البشري المشرق  ،والعقٌدة الؽراء إلى األجٌال ،بلؽة ال تناسب قدرات كثٌر منهم .كؤن تقص السٌرة
النبوٌة فً كل عام على الناس بلؽة ابن هاشم مثبلً.
 -2إن كثٌرا من الكتب العلمٌة والثقافٌة  ،و التراثٌة والمعاصرة  ،والمحلٌة وحتى المترجمة ،
تحتاج منا معرفة كٌؾ نقدمها إلى الناس مراعٌن فً ذلك ما ٌناسب مستوٌاتهم اللؽوٌة والثقافٌة ،
وال نستطٌع أن نحقق ذلك دون العودة إلى المنهج اإلحصابً)18( .
على الصعٌد التارٌخً:
إن الظاهرة اللؽوٌة-كؤي ظاهرة اجتماعٌة أخرى -تبلقً ما ٌبلقٌه الفرد فً المجتمع ،فهً قد تولد
وتزدهر و قد تضمحل وتموت.وربما تزدهر فً بٌبة معٌنة ،وفً نفس الوقت قد تضمحل فً ظروؾ
أخرى)18( .
و كثٌرً ا ما تساٌر الظاهرة اللؽوٌة الواقع الذي تحل فٌه كؤن تكسب اللفظة معنى داللٌا ٌجردها من
ماضٌها  ،ولكنه ٌربطها بحاضرها....وهكذا.
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أما قٌمة األعمال اإلحصابٌة فً هذا الصدد فهً تقؾ بنا على واقع اللؽة فً مرحلة ما فإذا ما تؽٌرت
الظروؾ اللؽوٌة زما ًنا أو مكانا ،كان إلزاما علٌنا أن نقوم بؤعمال إحصابٌة أخرى مناظرة ،لنتمكن بعد
ذلك من إجراء موازنة بٌن صورة الماضً وصورة الحاضر وهذا كله بهدؾ التعرؾ على أهم التؽٌرات
التً طرأت على أسالٌب اللؽة ،وتراكٌبها وداللة ألفاظها)18( .

.3.2.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج اإلحصابً:
فً مجال المعرفة والعلومٌ ،عتبر علماء اللؽة أن العلوم المرتبة ترتٌبا زمنٌا من حٌث تقدمها
وتؤخرها بحسب أخذها بلؽة الكم فً مجال بحثها ،ولذلك نراهم ٌقرون القول أنَّ الرٌاضٌات هً أم العلوم
 ،و أرقاها ألنها تستخدم لؽة الكم دابمًا .وهكذا أعتبر المنهج اإلحصابً أكثر المناهج انتشارا بٌن العلوم،
و الدلٌل على ذلك أن العلوم التً تقوم على المبلحظة (كعلم الفلك والوراثة واألحٌاء والعلوم
االقتصادٌة ،واألعمال المالٌة والصناعٌة والتجارٌة )....الغنى لها عن استخدام اإلحصاء إلقامة القوانٌن
التً تعتمد علٌها تلك العلوم)14( .
أما العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة (كعلم النفس وعلم االجتماع ،وعلم اللؽة  )...فقد انتقلت من
منهج إحصابً أصبح بدٌبل لمنهج التجربة  ،الذي ٌصعب تطبٌقه
النزعة العاطفٌة والكٌفٌة إلً استخدام
ٍ
فً دراسة مثل هذه الظواهر.
وهكذا أصبح اإلحصاء أداة للقٌاس و المنهج للبحث ٌقدم للعلماء على اختبلؾ توجهاتهم العلمٌة
والمعرفٌة المادة الخام التً تساعد على إقامة النظرٌات.
إن المنهج اإلحصابً-كما ذكرنا سابقاٌ -سعى إلى معالجة الظاهرة بطرٌقة كمٌة وموضوعٌة ،و
هو بذلك ٌعكس نتابج البحث العلمً فً صورة رٌاضٌة باألرقام والرسوم البٌانٌة .ومن ثم تسهل
المقارنة ،و ٌستطٌع الباحث بعد ذلك الوصول إلى الحقٌقة.
وعلٌه كانت اللؽة التً ٌعتمد علٌها هذا المنهج هً لؽة األرقام التً قد تكون أوضح معنى وأدق
وصفا من التعبٌر اللفظً عن الظاهرة ،وبلؽة األرقام تلك نستطٌع كذلك إقامة استنتاجات صادقة من
الوقابع المبلحظة ،بل ٌفٌد أكثر من ذلك فً اختبار الفروض و مدى صدقها وعدمه ،و ذلك من خبلل
البٌانات اإلحصابٌة)17( .
وقد طبقت هذه اللؽة-لؽة الكم-على المجال اللؽوي وخاصة فً المستوى إلفرادي.
حٌث دأب علماء اللؽة األوربٌون على حصر مفرداتهم ،ودالالت هذه المفردات،وتراكٌب كل لؽة ،ثم
أخذوا ٌوزعون هذه الدراسات اإلحصابٌة على معاجمهم اللؽوٌة.فهذا معجم ٌحتوي على خمسة أالؾ
لفظة شابعة ،و آخر ٌحتوي على عشرة آالؾ لفظة تتضمن الخمس السابقة .وهكذا تتطور المعاجم من
خبلل تدرجها فً االستٌعاب إلى أن ٌصل المرء إلى موسوعات لؽوٌة تسجل كل شاردة وواردة)18( .
وعلٌه كانت اللؽة فً محٌط هذا المنهج هً ذلك التعبٌر الرٌاضً،الرقمً والتجرٌدي  ،الذي ٌعتمد
علٌه الباحث اللؽوي فً دراسة العناصر الصوتٌة للظاهرة المدروسة  ،ومفرداتها ،وجمالها ،وأسالٌبها
التركٌبٌة  ،من حٌث الشٌوع ،والتتابع ،والتوزٌع ،واالحتماالت الممكنة والمختلفة  ،بؽٌة الوصول إلى
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نتابج ٌقٌنٌة موضوعٌة تمكننا من وصؾ الظاهرة اللؽوٌة ومقارنتها  ،وإثبات العبلقات القابمة بٌنها أو
انتفابها....إلى ؼٌر ذلك من النتابج األخرى.
.4.2.2نقد المنهج اإلحصابً:
ال ٌقلل من شؤن المنهج اإلحصابً أن تذكر بعض التحفظات التً ٌنبؽً أن ٌنتبه إلٌها الباحث
اللؽوي ،فما من منهج علمً إال ودَربُه محفوفة باحتماالت الخطؤ والصواب ،واالختصار والتطوٌل...
ولذا رأٌنا أن ننبه إلى مؽبة االطمبنان الكامل إلى نتابج هذا المنهج ،ولعل من أظهر ما ٌمكن أن
ٌلفت إلٌه النظر فً هذا الصدد ،أنه من الصعب على الباحث اللؽوي أن ٌتناول النصوص اللؽوٌة
برمتها .ذلك أنها متطاولة فً انتمابها المكانً والزمانً ،متنوعة فً مستوٌات الناطقٌن بها ومشارٌعهم
العلمٌة ،وخلفٌاتهم الثقافٌة و تخصصاتهم)18( .
ولذا كان لزاما ً على الباحث أن ٌدرس الظاهرة اللؽوٌة فً إطار سٌاقاتها الثقافٌة والجؽرافٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة  ،حتى تكون عٌنته متطابقة تماما للمجتمع المدروس)17( .
ذلك أن العٌنة التً ٌطمؤن إلى أنها تمثل الواقع اللؽوي فً أدنى الببلد  ،قد ال تتطابق فً نتابجها
مع العٌنة التً أخذت من أقاصٌها ،أو أواسطها .حتى أن ما ٌشٌع على ألسنة الناس فً المدٌنة و الساحل
ٌختلؾ اختبلفا كبٌرا عما ٌشٌع على ألسنة سواهم فً البوادي و الجبال.وقد تإثر فً نتابج العٌنة كذلك
انحٌاز الكاتب إلى موضوع معٌن كالمدح أو الذم ،أو إلى ثقافة معٌنة ،أو تخصص ما)18( .
كما أن نتابج العٌنة قد تختلؾ من باحث ألخر .رؼم أنها أخذت من البٌبة نفسها .والزمان نفسه.
وعلى العموم فإن العمل اإلحصابً له عدة محاذٌر ،وهذه إشارة إلً بعضها،وثمة محاذٌر أخرى
كالتمٌٌز بٌن المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة .واحتماالت الخلط بٌن الواقع والرمز ....إلى ؼٌر ذلك)18(.
وقد تركزت الجهود اإلحصابٌة على دراسة الظاهرة اللؽوٌة من جانب المفردات ،أما التراكٌب
ً
جهودا رابدة ،تحدد أنماط الجمل من حٌث الكثرة والشٌوع والمعانً التً تترتب على ما
فمازالت تنتظر
ٌمكن أن ٌعترٌها من تقدٌم وتؤخٌر ،وما شابه ذلك.من مشكبلت تركٌبٌة و أسلوبٌة)18( .

.3.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج الوظٌفً
 .1.3.2نظرٌة مارتٌنً الفونولوجٌة الوظٌفٌة .
.1.1.3.2نظرٌة مارتٌنً الفونولوجٌة .
إن اللسانٌات الوظٌفٌة للؽة منحى لسانً ٌقفوا أثر دي سوسٌر فً إبراز أهمٌة الوظٌفة اإلببلؼٌة
للؽة  ،وقد نشؤ هذا االتجاه مبكرً ا فً أحضان النزعة الفونولوجٌة فً رحاب نشاط حلقة براغ اللسانٌة
) (CERCLE de linguistique de prageوٌمثل هذا االتجاه حالًٌا فً مجال الدراسة التركٌبٌة
ً
 ،42فقد جعل هذا األخٌر الدراسة
عددا من اللسانٌٌن ٌتقدمهم اللسانً الفرنسً "أندري مارٌتنً "
التركٌبٌة الوظٌفٌة تبلػ مرحلة متمٌزة من مراحل تطورها  ،حٌث كان ً
جادا فً استثمار النتابج العلمٌة
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المحققة فً مجال الدراسة الفونولوجٌة  ،وكان ذلك إدراكا ً منه ألهمٌة الدراسة التركٌبٌة فً ضوء النزعة
الوظٌفٌة فً حقل األصوات)31( .
) (phonologyعن الصوتٌات
فإذا كانت مدرسة براغ قامت بفصل الصوتٌات الوظٌفٌة
) ، (phone ticsونسبت األولى إلى العلوم  ،والثانٌة إلى الدراسات اإلنسانٌة ،فإن مارتٌنً  ،ساهم
(functional
مساهمة فعالة فً إزالة هذا الفصل  ،وع َّد الفونولوجٌا نوعا من الفونتٌك الوظٌفٌة
) phone ticsولم ٌمنعه تؤثره بهذه المدرسة أن ٌكون من المنظرٌن السباقٌن فً مٌدان الصوتٌات
الوظٌفٌة الزمانٌة )  (diachronic phonologyوٌهدؾ مارتٌنً من وراء نظرٌته هذه إلى تفسٌر
) (langueوالجملة
تطور اللؽة  ،باستعمال مصطلحات بسٌطة ال ؼموض فٌها مثل  :اللؽة
)، (phraseوالفونٌم ) (phonèmeوالسمة الممٌزة )، (trait pertinentواللفظم ) (monèmeأي
الوحدة الصوتٌة التً تقابل المورفٌم فً بعض النظرٌات الحدٌثة األخرى)31( .
أما ؼرضه من التحلٌل الفونولوجً ،فٌكمن فً تشخٌص العناصر الصوتٌة وتصنٌفها حسب
وظٌفتها فً اللؽة  ،وعلى هذا األساس مٌز بٌن ثبلث وظابؾ أساسٌة .
أ -الوظٌفة التمٌٌزٌة أو التقابلٌة  :عندما نساهم فً تعرٌؾ عنصر فً نقطة ما من مدرج الكبلم
بالمقابل مع كل العناصر األخرى التً كان باإلمكان أن تكون فً نفس تلك النقطة لو كان الخطاب مختلفا
.
ب -الوظٌفة التباٌنٌَّة  :عندما نساهم فً تسٌٌر تحلٌل القول إلى وحدات متتالٌة بالنظر للسامع
 43ونظرا الهتمامات
ت -الوظٌفة التعبٌرٌة  :التً ترشد السامع إلى الحالة النفسٌة للمتكلم
حول النظرٌة العبلجٌة للتؽٌر الصوتً إلى
مارتٌنً بالدراسات الزمانٌة ،ونظرٌة التؽٌر الصوتً فقد َّ
نظرٌة لسانٌة متطورة ور َّد التؽٌرات الصوتٌة إلى عوامل داخلٌة ال تخرج عن إطار اللؽة  ،ألنه ٌعتقد
أن اللؽات عبارة عن أنظمة سمٌابٌة آلٌة تنظم نفسها بنفسها وتتحكم فٌها المبادئ التً تلبً متطلبات
الجهد األدنى والوضوح التام أثناء عملٌة التواصل)31( .

.2.1.3.2المذهب الوظٌفً لمارتٌنً
مارتٌنً هو أحد اللسانٌٌن الفرنسٌٌن ،له جهود كبٌرة فً البنٌوٌة األوربٌة وفً األلسنٌَّة الفرنسٌة
على وجه الخصوص  ،ولد سنة  ، 1908وعمل فً مٌدان علم اللؽة ثم اتخذ لنفسه مذهبا متمٌزا عن
سوسٌر ومذاهب اآلخرٌن .أثبته فً كتابه (عناصر علم اللؽة العام ))24( .
وٌعتبر مارتٌنً من رواد المذهب الوظٌفً وٌمكن تلخٌص برنامج هذا المذهب فً عبارات قلٌلة ،
وهو أنه ٌتعلق بدراسة اللسان فً حد ذاته ومن أجل ذاته  ،وعلٌه فإن هذا
المذهب هو امتداد للمذهب السوسوري  ،ذلك أن مارتٌنً نفسه ٌقر بطٌبة خاطر
على حد تعبٌره – بؤنه مدٌن لمحاضرات سوسٌر  ،إال أنه فً المقابل ٌنفً أن ٌكون نشاطهشرحا و تفسٌرا لتلك الدروس  .وقد سمً هذا المذهب بالوظٌفً ألن أصحابه ٌرون بؤن دراسة اللسان
تتمثل فً البحث عن الوظابؾ التً تقوم بها عناصر القول فً عملٌة التبلٌػ  ،فاللؽة البشرٌة كما ٌقول
مارتٌنً  " :تتٌح لكل إنسان تبلٌػ تجربته الشخصٌة إلى نظابره وٌشمل مفهوم "التجربة " كل ما ٌشعر
به اإلنسان أو ٌبلحظه سواء أخذت هذه التجربة صٌؽة ٌقٌن أو شك أو رؼبة أم حاجة)50( .
كما ٌمكن أن ٌتم التبلٌػ فً عدة قوالب سواء أكانت فً صورة استفهام أم إثبات أم طلب ...الخ.
()50
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إذن فمفهوم الوظٌفة بشكل عام هو التؤكٌد على وظٌفة اإلببلغ للؽة ،حٌث ٌمثل ذلك قاعدة الرأٌة
الوظٌفٌة أي التركٌز على عنصر اإلببلغ ٌ ،قول مارتٌنً  ":ومع ذلك فالقول  :إن اللؽة نظام  ،ال ٌنٌر
إال قلٌبل هذه الظاهرة  ،وعلى الرؼم من أنها مجازٌة  ،فاإلشارة إلى اللسان بكونه أداة أو وسٌلة تجلب
بشكل مفٌد جدا االنتباه إلى ما ٌمٌز اللؽة عن كثٌر من األنظمة األخرى  ،فالوظٌفة األساسٌة لهذه األداة
هً التبلٌػ )50( .
أما عن عمل الوظٌفٌٌن فً هذا المنهج فهو البحث فً وظابؾ العناصر اللؽوٌة ،فإن كلمة (عٌن)
مثبل ،نمٌز فٌها بٌن ثبلث صوٌتات  ،نسجل من خبللها ثبلثة اختٌارات متتالٌة /:ع /عوض عن /ت،/
التً تعطٌنا (تٌن)  ،و/ل( /التً تعطٌنا لٌن) و/ح /فً (حٌن) ..الخ .
ومن شؤن هذا التؽٌٌر فً مستوى الصوٌتات أن ٌتبعه تؽٌر معنوي  )50 ( .كما ٌرى الوظٌفٌون
أٌضا أن اللسان متشابه ومتطابق فً وظابفه  ،ومع ذلك فهو ٌختلؾ من جماعة إلى أخرى باعتبار أنه ال
ٌعمل وال ٌإدي وظابفه إال تبعا ألفكار وخبرات الجماعات البشرٌة ،وأن اللسان أٌضا لٌس ثابتا بل هو
قابل للتؽٌر .

.2.3.2أسس المنهج الوظٌفً
إن المنهج الوظٌفً ٌقوم على عدة أسس وركابز أهمها :
- 1وظٌفة اللؽة  :إن الوظٌفة األساسٌة للؽة عند مارتٌنً هً التواصل بٌن أفراد المجتمع اللؽوي
 ،هذه الوظٌفة اإلنسانٌة تإدٌها اللؽة بوصفها مإسسة بشرٌة على الرؼم من اختبلؾ بنٌتها من مجتمع
لؽوي إلى آخر  ،وعلٌه فإن الوظٌفة الجوهرٌة للؽة تتمحور حول اإلببلغ والتفاهم والتواصل بٌن أفراد
المجتمع اللؽوي)30( .
إال أن هذا القول ال ٌنفً وجود وظابؾ أخرى ثانوٌة تإدٌها اللؽة  ،قال مارتٌنً ":إننا لنحترز من
أن ننسى أن اللؽة تستعمل (فً المقام األول) لوظابؾ أخرى ؼٌر تلك التً ٌتم بها التفاهم بٌن متكلمٌها
)50( .....
فاأللسن فعبل تقوم بدور دعامة الفكر إلى درجة أنه ٌمكن التساإل عما إذا كان النشاط الفكري الذي
ٌفتقد إطار اللسان أهبل لحمل اسم "فكر"  ،...ومن جهة أخرى فإن اإلنسان ٌستعمل باستمرار لسانه
للتعبٌر  ،أي لتحلٌل مشاعره دون االهتمام بردود الفعل التً من المحتمل أن تصدر عن الؽٌر  ،وٌمكن
الحدٌث أٌضا عن وظٌفة جمالٌة للؽة ٌكون من الصعب تحلٌلها لمالها من تداخل مع وظٌفتً التبلٌػ و
التعبٌر .
إال أن هذه الوظابؾ ال ٌمكنها أن تتحقق إال إذا حافظ لسان من األلسن على خاصٌته التً تتمثل فً
كونه أداة للتبلٌػ 44
- 2التلفظ المزدوج  :تعمل اللؽة اإلنسانٌة من خبلل النطق والتلفظ بها  ،وٌقٌم أندري مارتٌنً
»  « André martinetمفهوم التلفظ على مستوٌٌن مختلفٌن  ،وٌطلق على هذا المفهوم تسمًة التلفظ
المزدوج أو التقطٌع المزدوج الذي ٌعتبر السمة البارزة التً تمٌز اللؽة البشرٌة عن سابر األنظمة
اإلببلؼٌة األخرى .وٌنصُّ هذا المفهوم على أن كبل من الوحدات الكبلمٌة الحاصلة فوق التلفظ األول،
هً ملفوظة بدورها بواسطة وحدات من نوع آخر)32( .
أو بمعنى آخر أن هذا التقطٌع ٌتجلى فً مستوٌٌن مختلفٌن :إن كل الوحدات التً تنجم عن التقطٌع
األول هً فً الواقع مكونة بدورها من وحدات ذات مفاصل من ضرب آخر)50( .
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فالتقطٌع األول للؽة ٌقوم فً أساسه على أن كل ظاهرة من مظاهر التجربة البشرٌة نرٌد تبلٌؽها،
أو حاجة من حوابجنا َن َو ُّد تعرٌؾ ؼٌرنا بها تحلل إلى متوالٌة من الوحدات لكل منها صورة صوتٌة
ومعنى)50( .
فإذا أخذنا المثال التالًَ ( :ك َتب ُ
ْت دَ رْ سِ ً) ،نبلحظ أنه ٌحتوي على أربع لفظات دنٌا متتابعة/ :كتبـ/ـت
درسـ/ـً
()1

() 2

()3

()4

وٌسمى معنى كل لفظة مدلوالً وصٌؽتها الصوتٌة داال .وبما أن هذه اللفظات هً وحدات دنٌا،
ٌستحٌل تحلٌلها إلى وحدات دالة أصؽر منها)51( .
أما لو أخذنا المثال التالً ":قلمً من عاج وفضة".
نبلحظ أن الوحدات التً ٌمكن استبدالها بلفظة  /قلم /كثٌرة جدا ال ٌمكن حصرها كما ٌتضح لنا من
الجدول التالً:

قلمً
ساعتً

من عاج وفضة

قرط
سوار
قبلدت....
فالوحدة /قلم ، /وحدة معجمٌة تنتمً إلى قابمة مفتوحة ألن عدد وحداتها ؼٌر متناه ،وٌتزاٌد عبر
الزمان (  ،)1كما ٌمكن لها أن تظهر فً أكثر من جملة ،وهذا ما ٌطلق علٌه مارتٌنً اسم "االقتصاد
اللؽوي" .قال " :لو انعدم التقطٌع األول الذي ٌمثل التجربة فً كلمات متوالٌة لكان وافق كل إرسال
لخطاب ضربا مع ٌّ ًنا من التجربة بحٌث إن أٌة تجربة جدٌدة مفاجبة ٌستحٌل تبلٌؽها.إن تقطٌع كلمات
ٌم ِّكن من صٌاؼة ابتبلؾ مهمل لمحاولة تبلٌػ تجربة لم تكن المجموعة تملك لها داالً احتٌاطًٌا)50( "...
أما إذا نظرنا إلى نفس المثال السابق( :قلمً من عاج وفضة) فإننا نبلحظ أن الوحدات التً ٌمكن
استبدالها بـ/ي /فً المثال تنتمً إلى قابمة محدودة الوحدات ،وٌتضح ذلك جلٌا من خبلل الجدول التالً:
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من عاج وفضة

قلمــ/ـً
نا
َك
ِِكِ
ك َما
كم
كن
ـه
ها
هما
هم
هن

فالوحدة /ي /إذن هً وحدة نحوٌة تنتمً إلى قابمة مؽلقة ألن عدد وحداتها محدود ( .)51وعلٌه
ففً التقطٌع األول ٌحلل كل خبرة لؽوٌة ،أو حاجة ٌرؼب اإلنسان فً إٌصالها إلى اآلخرٌن عبر تتابع
وحدات لسانٌة ،وهً وحدات ؼٌر قابلة فً ذاتها ألن تتجزأ إلى وحدات أصؽر منها ذات داللة ،ولقد كان
للعرب فضل السبق فً هذا النوع من التحلٌل.
ٌقول اآلمدي فً سٌاق حدٌثه عن األلفاظ الدالة" :أما حقٌقته (أي اللفظ الدال) فما د ّل بالوضععلى معنى ،وال جزء له ٌدل على شًء أصبل كلفظ إنسان .فإنّ (إنْ ) من قولنا (إنسان) وإذا دلّت على
الشرطٌة  ،فلٌست إذ ذلك جزءا من لفظ (إنسان))30( "...
أما مستوى التقطٌع الثانً :فهو إمكانٌة تحلٌل الصورة الصوتٌة إلى وحدات صوتٌة ممٌزة،
وبفضل هذا التقطٌع ٌمكن لؤللسن أن تكتفً ببضع عشرات من إنتاجات صوتٌة متمٌزة نإلؾ بٌنها
لنحصل على صورة صوتٌة لوحدات التقطٌع األول .ففً حالة رأس /مثبل ،فإن وحدات التقطٌع الثانً
هً /ر+ـَ /+ /همزة فً رجة الصفر/ + /س ٌ-+وخبلصة القول أن كل لؽة بشرٌة تحوي فً طٌاتها
مستوٌٌن من حٌث البنٌة:
 )1المستوى التركٌبًٌ :تضمن عناصر تحمل داللة ،تتؤلؾ مع ؼٌرها من العناصر األخرى
لتإلؾ جمبل ،وتسمى هذه العناصر فً هذا المستوى األول باللفاظم (.)Les monèmes
 )2المستوى الصوتً أو الفونولوجً :الذي ٌمكن تحلٌله من حٌث أنه ٌحتوي على وحدات دنٌا
أصؽر ال تحتوي أٌة داللة .تستعمل لتحدٌد عناصر المستوى األول وهذه الوحدات تسمى بالفونٌمات
(.)Phonèmes
ولذلك ٌعتبر التقطٌع المزدوج كما ذكره مارتٌنً قانونا أساسٌا ٌمٌز اللؽة البشرٌة عن سابر
األنظمة األخرى.
 )3فكرة النظام :لقد انطلقت المدرسة الوظٌفٌة من آراء وأفكار دي سوسٌر اللؽوٌة .وفكرة النظام
هً قضٌة محورٌة عند دي سوسٌر  ،وعند أنصار المنهج الوظٌفً ،ذلك أن كلٌهما نظر إلى اللؽة
باعتبارها كل منظم من العناصر ال ٌمكن دراسته إال من حٌث كونه ٌعمل كمجموعة .كما ال ٌمكن
لعناصر التنظٌم إذا أخذت على حد ة أن تحمل أٌة داللة بحد ذاتها بل تقوم داللتها فقط عندما ٌرتبط
بعضها البعض)32( .
 )4المدونة :لقد اعتمد المنهج الوظٌفً فً وصؾ ودراسة وتحلٌل األلسن البشرٌة وما ٌطرأ علٌها
من اختبلفات على مدونة سواء أكانت مسموعة متمثلة فً األقوال المسجلة على شرٌط مؽنطٌسً أو
مكتوبة (إمبلء).
وهكذا ٌوصؾ اللسان طبقا لما وجد اختبلؾ فً تلك المدونة المذكورة .أما إذا وجد اختبلؾ فًالنتابج المتحصل علٌها من وراء دراسة تلك المدونة ،فهذا راجع إلى سببٌن هما:
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أوال :اتفاق الباحثٌن فً وصؾ ودراسة نفس اللسان ،مع اختبلؾ المدونة المعتمدة وهذا ماٌإدي بالضرورة إلى اختبلؾ فً النتابج المتحصل علٌها لنفس اللسان)50( .
ثانٌا :أن الواصؾ ٌمكن فً أٌة لحظة أن ٌشعر بحاجة إلى تكملة معلوماته أو التحقق منها  ،فإنامتنع من االستجابة إلى تلك الحاجة عند الشعور فإنه سٌزٌح بالطوع بعض جوانب الحقٌقٌة ،لٌس ألنها
ؼٌر وجٌهة ،ولكن ألنها أفلتت منه فً البداٌة)50( .
.3.3.2مبادئ التحلٌل الوظٌفً.
إن الدراسة التركٌبٌة بلؽت مرحلة متمٌزة من مراحل تطورها لدى مارتٌنً الذي عمل جاداً
لدفع التحول المنهجً لمنواله ،فً ضوء المعطٌات العلمٌة لعلم األصوات الوظٌفً ،كما أشار إلى أهمٌة
الدراسة التركٌبٌة فً ضوء النتابج المحصل علٌها فً رحاب الدراسة الفونولوجٌة .قال فً مقدمة كتابه:
" إن مبادئ التحلٌل الصوتً قد نزلت منذ مدة إلى المٌدان العام .على العكس من ذلك ما ٌقال فً
الفصل الرابع فً علم التركٌب ،جدٌد وجدٌد جدا بالنسبة لكتاب كهذا .لقد ألزمتنا ،ضرورة عرض منهج
وصفً ٌؽطً-بكٌفٌة منسجمة -مجموع ظواهر اللسان ،استباق نتابج مجهود جماعً ٌهدؾ –رؼم سوء
التنسٌق -بالنسبة للوحدات الدالة إلى استخراج ما تمثل ُه الصوتٌات للوحدات المتماٌزة )50( "...
ففً ضوء ما تحقق من نتابج فً حقل الدراسة الفونولوجٌة ،استطاع مارتٌنً أن ٌطور التحلٌل
التركٌبً للجملة  ،بوضعه الخطوط األولٌة لهذا التحلٌل الذي ٌنبنً على وظٌفة العناصر اللؽوٌة فً
التركٌب ،والطرق التً ترتب وفقها العناصر فً الجملة)30( .
وفً ظل هذا االهتمام تمكن مارتٌنً من وضع أزمنة تؤسٌسٌة إلمكان وجود إجراء منهجً وظٌفً
لضبط العبلبق الوظٌفٌة بٌن الوحدات اللسانٌة التركٌبٌة ،لذلك نراه ٌقر مبدبٌا بؤن العبلقات القابمة بٌن
اللفاظم (  )Monèmesفً أي نظام لسانً تظهر فً حاالت مضبوطة بضوابط سٌاقٌة تكاد تكون
مؤلوفة وشابعة فً جمٌع األنظمة اللسانٌة المعروفة )49 ( .وٌمكن ضبط هذه الحاالت فً العناصر
التالٌة:
- 1اللفاظم المكتفٌة بذاتها :إنّ اللفاظم المكتفٌة بذاتها (  ،)les monèmes autonomesهً
وحدات دالة تتضمن فً بنٌتها المستقلة دلٌل وظٌفتها مثل /الٌوم/،/ؼدا/ ،/أحٌانا/ ، /ؼالبا .../الخ .فالعبلقة
التً تربط اللفظم المكتفً بذاته ببقٌة الملفوظ لٌست على أساس موقعه فً الملفوظ ،بل هً قابمة على
أساس داللته الذاتٌة بؽض النظر عن موقعه فً السٌاق الذي ٌرد فٌه)30( .
ـس َت ْسلِ ُهمونَ » سورة الصافات ،اآلٌة .26
ـــو َم ُهم ْ
فلفظٌ/وم /فً قوله تعالى «هُهــ ْم ال ٌَ ْ
ؼٌر مقٌد بالموقع الوارد فٌه ،إذ ٌمكن له أن ٌظهر فً عدة مواقع أخرى.
الٌوم هم مستسلمون.هم مستسلمون الٌوم.إن تواتر المونام المكتفً بذاته /الٌوم /كان تواترا جزافًا فً البنى التركٌبٌة الثبلث ،أي ؼٌر مقٌد
بترتٌب ،وهذا ٌدل على أ ّنه مستقل تماما عن الملفوظ ،والعبلقة التً تربطه ببقٌة العناصر ترتد إلى داللته
الذاتٌة ،إذن فهو لفظ مكتؾ بذاته)30( .
- 2اللفاظم الوظٌفٌة  :تتمٌز هذه الوحدات بؤنها قادرة فً ذاتها على تحدٌد وظٌفة عناصر أخرى
ال ٌمكن لها أن تستقل بنفسها  ،فٌكون دورها إذن هو ضبط العبلقة التركٌبة لهذه العناصر ؼٌر المستقلة
 45كالوظٌفة التً تإدٌها حروؾ الجر فً النظام القواعدي للسان العربً .
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- 3كن المكتفً بذاته :
ٌقصد بالركن كل مإلؾ من اللفاظم تكون العبلقة بٌن عناصره وثٌقة ً
جدا بحٌث تشكل وحدة
وظٌفٌة كاملة ال ٌمكن تفكٌك عناصرها .
وٌتؤلؾ الركن المكتفً بذاته (  )le Syntagme autonomeمن لفظتٌن فؤكثر  ،وال تتوقؾ
داللته الوظٌفٌة على موقعه فً الملفوظ  ،بل داللته هً تلك الوحدة الكاملة التً تضبط عبلقته بالسٌاق
الوارد فٌه  ،ولكن فً الؽالب ٌشترط وجود لفظم وظٌفً لتحدٌد حرٌة المجموعة اللسانٌة  ،مثال ذلك
قوله تعالى  " :وأشربوا فً قلوبهم العجل " سورة البقرة  ،اآلٌة  . 93فاللفظم /فً /فً هذه اآلٌة هو
اللفظم الوظٌفً الذي ٌربط المإلؾ /قلوبهم  /ببقٌة عناصر الملفوظ  ،وٌإلفان معا كبل ٌسمى بالركن
المكتفً بذاته .
- 4الركن االسنادي ( )le Syntagme prédicatif
وٌعد هذا الركن النواة الوظٌفة للملفوظ  ،فهو العنصر الوظٌفً الذي ٌحدد عبلقة العناصر
اللسانٌة بالبنٌة التركٌبة )30( .
َ
نمثل لذلك بقوله تعالى  ":ال ٌَ ْوم َ َن ْختِم ُعلى أ ْف َواه ِِه ْم " سورة ٌس ،اآلٌة ..65
فإن البنٌة التركٌبٌة لهذه اآلٌة تتكون من لفظم مكتؾ بذاته وهو  /الٌوم  /وركن مكتؾ بذاته وهو /
على أفواههم  /واالكتفاء الذاتً بالنسبة لكل عنصر من هذٌن العنصرٌن ٌعود فً األول إلى داللة اللفظم
المكتفً بذاته /الٌوم ، /وٌعود الثانً إلى الدور الذي ٌقوم به اللفظم الوظٌفً /على . /وبما أن الركن
الباقً خارج العنصرٌن المذكورٌن /نختم /وهو عنصر قادر على إنشاء رسالة بذاته دون إضافات
وإلحاقات ،فهو إذن ركن مستقل بذاته وظٌفٌا  ،ومن ثمة فهو ركن إسنادي )30( .وإن كل ما ٌضاؾ إلى
هذه النواة اإلسنادٌة هو إلحاق أو توسٌع (  ، )expansionؼٌر أن هذا اإللحـاق ال ٌؽٌر العبلقات
 )coordinationأو بالتبعٌة
الوظٌفٌة فً الركن اإلسنـادي  ،سواء أكــان ذلك بالعطؾ (
( )30( . )subordination

 .4.3.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج الوظٌفً .
إن المنهج الوظٌفً ٌنطلق أساسا من مبدأ اعتبار اللؽة أداة ترجع وظابفها الممكنة إلى وظٌفة
التواصل  ،وتإسس على هذا المبدأ وصفا لبنٌة اللؽات  ،كما تجعل من وظٌفة التواصل أساسا للبحث فً
قضاٌا التنظٌر اللسانً الكبرى كقضٌة اكتساب اللؽة وقضٌة الكلٌات اللؽوٌة .
وعلٌه كانت اللؽة عند أنصار المنهج الوظٌفً إذن  ،أداة تواصل تحلل بواسطتها التجربة البشرٌة
تحلٌبلً ٌختلؾ من مجموعة إلى أخرى عن طرٌق وحدات ذات داللة وشكل صوتً هً المونٌمات تقطع
إلى وحدات ممٌزة متتالٌة هً الفونٌمات وعددها محدود فً كل لؽة  ،كما أنها تختلؾ من لؽة إلى
أخرى من حٌث طبٌعتها وعبلقة بعضها ببعض )50( .
وقد حاول هذا التعرٌؾ أن ٌضم أكبر قدر من الحقابق حول اللؽة وبخاصة من ناحٌة البنٌة
والتركٌب  ،ومنه نخلص بالحقابق التالٌة :
- 1اللؽة وسٌلة لبلتصال والتبلٌػ .
- 2تختلؾ اللؽة باختبلؾ المجتمع .
- 3تتؤلؾ كل لؽة من وحدات صوتٌة ممٌزة .
 - 4تتركب هذه الوحدات الصوتٌة فً كل لؽة بنسب معٌنة  ،وتختلؾ من حٌث طبٌعتها من لؽة
إلى أخرى .
وتجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن هذه االزدواجٌة فً بنٌة اللؽة هً التً تفسر لنا كٌؾ أن اللؽة
الواحدة تحتوي على آالؾ الكلمات أو المورفٌمات فً حٌن ال تتعدى عدد الفونامات فً أفضل األحوال
،الخمسٌن فوناما .
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وال نبالػ أٌضا إذا قلنا إن اتسام اللؽة بهذه الخاصٌة ٌتٌح لئلنسان خبلل استعماله للؽة التعبٌر عن
آالؾ المعانً المتنوعة بواسطة اعتماد الوحدات الصوتٌة أو الفونامات التً هً محدودة  ،بخبلؾ اللؽة
الحٌوانٌة  ،التً ٌقوم التنظٌم االتصالً فٌها على عدد من الصرخات وكل صرخة تختلؾ عن بقٌة
الصرخات األخرى من حٌث الصوت ومن حٌث المعنى العابد علٌها  ،وتحتوي كل صرخة على معنى
خاص بها)32( .
وهكذا كانت اللؽة فً ضوء المنهج الوظٌفً وسٌلة إببلغ ٌستطٌع اإلنسان بواسطتها تحلٌل خبرته
إلى وحدات .
إن وظٌفة اإلببلغ إذن تبقى هً الوظٌفة المركزٌة لتلك األداة المسماة باللؽة .
 .5.3.2نقد المنهج الوظٌفً :
لقد تبنى المنهج الوظٌفً فكرة جوهرٌة تقوم على أساس أن الوظٌفة األساسٌة للؽة هً وظٌفة
التواصل ،كما أبدع بدوره مبدأ التقطٌع المزدوج  ،الذي مٌز بواسطته اللؽة البشرٌة عن سائ ل ا ألنظمة
اإلببلؼٌة األخرى  ،ومع ذلك فإن هذا المنهج لم ٌسلم بدوره من بعض االنتقادات أهمها :
- 1االهتمام باللؽة دون المتكلم وظروؾ الكبلم  :حٌث أن هذا المنهج درس اللؽة من حٌث هً
لؽة  ،تدرس كما تظهر للباحث  ،وتدرس لعرض الدراسة نفسها وللكشؾ عن حقٌقتها .
- 2إن المنهج الوظٌفً لم ٌستطع تحصٌل (الكفاٌة اللسانٌة ) أي مجاوزة كفاٌة الوصؾ إلى كفاٌة
التفسٌر  ،وذلك بربط دراسة اللؽات بقدرة المتكلم أو السامع  ،التً تمكن من إنتاج تلك المعطٌات
وفهمها.

.4.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التولٌدي التحوٌلً
 .1.4.2نشؤة المنهج التولٌدي التحوٌلً ودوافع ظهوره .
إن التؽٌر الجذري فً اتجاه اللسانٌات الوصفٌة قد حدث عام  ،1957عندما أصدر تشو مسكً
مإلفه الشهٌر " البنى التركٌبٌة "  ، Syntactic structuresمعلنا بذلك عن منهج جدٌد لدراسة اللؽة
 ،أطلق علٌه اسم القواعد التحوٌلٌة (  ، )Transformational genera-tive Grammarوقد
أحدث هذا التٌار العقبلنً ثورة فً عالم اللسانٌات ( - )31فً أمرٌكا خاصة – هذه الثورة التً مست
الدراسة التركٌبٌة البنٌوٌة  ،أو باألحرى الدراسة التركٌبٌة التوزٌعٌة  ،التً بدأت اإلرهاصات األولى
إلعادة صٌاؼتها وإخراجها فً شكل جدٌد تتجلى فً مرحلتها الجٌنٌة مع فكرة التحوٌل التً تبناها
قطب من أقطاب المدرسة
ا
اللسانً األمرٌكً زلٌج هارٌس (  )Zillig Harricمبكرا (، )30الذي ٌعتبر
التوزٌعٌة  .فما المقصود بالتوزٌعٌة إذن ؟
إن التوزٌع (  " )distributionالسٌاقات اللؽوٌة التً ٌتواجد فٌها عنصر لؽوي ما  ،وتؤثٌر هذه
السٌاقات على العنصر  ،وعلى سبٌل المثال  ،إن لكل فونٌم توزٌعا خاصا به ،وٌشمل توزٌع الفونٌم
المواضع التً ٌقع فٌها  ،والمواضع التً ال ٌقع فٌها  ،واأللوفون الخاص بكل موضع ،والفونٌمات التً
تسبقه أم تلحقه  .والشًء نفسه ٌقال عن توزٌع المورفٌم أو الكلمة أو الجملة )46(.
ولتقرٌب الفهم أكثر نشٌر ههنا إلى تعدد وجوه "ما" فً الجملة العربٌة  ،حسب السٌاق الذي تتوزع
فٌه  ،كما ٌلً :
- 1النفً  :قوله تعالى " :ما هذا بشراً" (ٌوسؾ .) 31/
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- 2االستفهام  :قوله تعالى " :وما تلك بٌمٌنك ٌا موسى " (طه . )17/
أكفره " (عبس . )17/
- 3التعجب  :قوله تعالى  " :قُتل اإلنسان ما
َ
- 4الشرط  :قوله تعالى  " :وما تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا " ( البقرة . )197/
وتلك هً بعض المعانً الداللٌة والنحوٌة التً وردت بها "ما" فً سٌاق اآلٌات الكرٌمة .
وقد ذكرنا أٌضا أن هارٌس تحدث أٌضا عن مفهوم " التحوٌل "  ،ونشر مقالة عام  1954عنوانها
(  )Tranformer grammarفً المجلة العالمٌة لعلم اللؽة األمرٌكً حدد فٌها المفاهٌم والقواعد
والتعلٌمات الضرورٌة لتحوٌل جمل لؽة ما  ،انطبلقا من جمل لؽة أخرى  ،كما حدد الفكرة المركزٌة
البنى اللؽوٌة إلى رموز
على شكل أصناؾ كلمات  ،والمقصود بذلك تحوٌل " ـ
لتحوٌل الجمل إلى رموز ـ
")53( .
أما تشو مسكً فقد أحدث ثورة فً تارٌخ الدرس اللؽوي  ،ذلك أن نظرٌته اللسانٌة التً جاء بها
كان لها أثر بالػ فً إنماء الدراسة التركٌبٌة  ،وتوطٌد منهجٌة خاصة لدراسة الجملة وتحلٌلها ،
واستكشاؾ بنٌتها فً ضوء المعطٌات النظرٌة للسانٌات التولٌدٌة التحوٌلٌة ،التً أعطت األولوٌة
القصوى لدراسة الجملة حتى أوشكت أن تكون هً إٌاها ()30وبحكم تؤثر تشو مسكً بمبادئ اللسانٌات
التوزٌعٌة بوصفه تلمٌذا لهارٌس ،كانت كتاباته األولى ال تتعدى حدودها  ،لكن ما أن أخرج كتابه " البنى
التركٌبٌة " حتى أخذت المفاهٌم التوزٌعٌة تتراجع لتحل محلها المفاهٌم الجدٌدة  ،ثم كان كتابه  ":أوجه
النظرٌة التركٌبٌة  ،" aspects de la théorie syntaxiqueالذي أصدره عام (  )1965بلورة
شبه مكتملة للنظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة التً طرحتها فً مجال تطبٌقها )30( .
وبهذا ٌكون تشو مسكً قد حاول التعامل مع اللؽة بهدؾ بناء نظرٌة لسانٌة بدٌلة قادرة فً الظاهر
على أقل تقدٌر أن تفً بمتطلبات الدال والمدلول  ،هذا األخٌر الذي أقصً من التحلٌل فً رحاب المنوال
التوزٌعً  ،ذلك ألن المنهج الذي اتبعه أنصار المدرسة التوزٌعٌة  ،كان منهجا شكلٌا ٌتوخى الوصؾ
السطحً لؤلشكال اللؽوٌة كما هً منطوقة بالفعل  ،دون أدنى جهد لتفسٌر القدرة الضمنٌة التً تظهر هذه
األشكال )30( .
ولهذا كانت ثورة تشو مسكً فً مجال البحث اللسانً مفارقة منهجٌة واضحة بٌن النزعة
العقبلنٌة والنزعة التجرٌبٌة السلوكٌة .
ذلك أن التٌار اللسانً الشابع فً مجال األلسنٌة فً الخمسٌنات كان ٌتبع آراء ألسنة بلوم فٌلد
الوصفٌة البنابٌة  ،التً لم تكن تعٌر اهتمامها إلى متكلم اللؽة وال إلى دوره فً تكوٌن الكبلم  ،بل كانت
تكتفً بوصؾ الكبلم وصفا موضوعٌا وتجرٌبٌا ،إال أن الهدؾ ألسنٌة تشو مسكً أصبح مختلفا عن
هدؾ األلسنة البلومفٌلدٌة .فتشو مسكً تخطى هدؾ وصؾ اللؽة باتجاه هدؾ تفسٌرها وتحلٌل البنٌة
اللؽوٌة وتحولها من بنٌة إلى بنٌة أخرى باالستناد إلى حدس المتكلم ومعرفته بقواعد لؽته  ،هذه المعرفة
بالذات هً التً ٌصر تشو مسكً على دراستها  ،وبذلك كان متكلم اللؽة هو موضوع الدراسة األلسنٌة
،من حٌث هو قادر على إنتاج عدد ألمتناه من الجمل ،والجدٌر بالذكر أن األلسنٌة البلومفٌلدٌة تصر على
إهمال المتكلم فً البحث اللسانً () 47
كما تؤثر تشو مسكً بمدرسة دٌكارت العقبلنٌة التً اتخذت من المنطق والعقل أساسا لتحلٌل
الظواهر االجتماعٌة  ،والفكر هو الذي ٌإدي إلى معرفة الحقابق وإثباتها)24( .
وهكذا كان للمنطق أثر واضح فً منهج تشو مسكً فً التحلٌل وتفسٌر الظواهر اللؽوٌة وهو من
هذا الجانب ٌقترب من الدراسة اللؽوٌة العربٌة فً التعلٌل والقٌاس والمنطق والجدل ()24
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ونظرا لهذه األهمٌة تعد نظرٌة تشو مسكً النظرٌة اللسانٌة األوسع انتشارا واألكثر توافقا مع
طبٌعة اللؽة البشرٌة  ،ولم تؤت هذه النظرٌة دفعة واحدة  ،بل مرت بمراحل اقتضتها طبٌعة البحث
العلمً المتجدد ()30

 .2.4.2مفهوم المنهج التولٌدي التحوٌلً وأهم أسسه ومبادبه .
.1.2.4.2مفهوم المنهج التولٌدي التحوٌلً :
إن المنهج التولٌدي التحوٌلً هو من المناهج البحثٌة الحدٌثة فً اللؽة ٌ ،رجع الفضل فً تؤسٌسه
إلى نوام تشو مسكً  ،هذا األخٌر الذي حاول أن ٌنهج نهج البنٌوٌٌن السوٌسرٌٌن  ،ولكنه أوجد لنفسه
طرٌقة لها خصابصها وسماتها الممٌزة عن مدرسة سوسٌر البنٌوٌة ()24
فسوسٌر وضع لمنهجه أصلٌٌن مهمٌن هما الوصؾ والتصنٌؾ  ،باعتبار أن اللؽة عنده كٌان ثابت
ال ٌتؽٌر  ،وعلى الباحث أن ٌنظر إلٌها  ،وٌصؾ جزبٌاتها لٌخرج بعد ذلك بما ٌتراءى له من خبلل
النظرة المجردة الواصفة التً تمكنه من معرفة خصابص اللؽة ونظامها وقواعد ذلك النظام  ،من ؼٌر
النظر إلى المإثرات الخارجٌة ،كالمجتمع والثقافة والتارٌخ ....الخ ()24
أما تشو مسكً فقد حاول التعامل مع الظاهرة اللؽوٌة من أجل تؤسٌس نظرٌة لسانٌة تملك الشرعٌة
المعرفٌة ألن تكون بدٌبلً جدٌدا ٌفً بمتطلبات الدال و المدلول على حد سواء ،وتملك خاصٌة تمٌزت بها
النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة عن االتجاه التوزٌعً ،الذي أبعد من اهتماماته الجانب الداللً تحت تؤثٌر
النزعة السلوكٌة التً أخذت بالجانب الشكلً الظاهري دون سواه ()49
ولذلك كانت محاولة تشو مسكً مفارقة منهجٌة واضحة بٌن النزعة العقبلنٌة فً الفلسفة الدٌكارتٌة
 ،وقد أفرد كتابا خاصا للسانٌات الدٌكارتٌة ثم استثمر هذا اإلرث الفلسفً فً دحض الفكر السلوكً
والنزعة التجرٌبٌة ()30
إذن فإن تشو مسكً رفض الوصؾ القابم على المبلحظة الشكلٌة للظاهرة اللؽوٌة ألن التحلٌل
العلمً للحدث اللؽوي لٌس بوصؾ خارجً لما كان قد تلفظ به المتكلم فحسب ،وإنما هو تحلٌل العملٌات
الذهنٌة التً بواسطتها ٌمكن لئلنسان أن ٌتكلم بجمل جدٌدة ()30
ومن هذا التصور صار المنهج التولٌدي التحوٌلً منهجً ا عقلٌا ً ؼاٌته اكتشاؾ الكفاٌة التً ٌمتلكها
المتكلم والسعً من أجل تعلٌل اآللٌة الكامنة وراء بناء الجمل ،باعتبار أن البنى التركٌبٌة للؽات
اإلنسانٌة تنشؤ من الخصابص النظرٌة للفكر اإلنسانً .
ومن هنا صارت الجملة القطب الربٌسً فً اإلجراء التولٌدي التحوٌلً  ،وأضحت ركنا أساسٌا
من بنابها النظري .
وقد أطلق على هذا المنهج لقب (التولٌدي التحوٌلً ) وهما مفردتان مستمدتان من (التحوٌل
 )Transformationو(التولٌد )générative
أما مصطلح التولٌد  ،فإنه ٌدل على الجانب اإلبداعً فً اللؽة ،أي القدرة التً ٌمتلكها كل إنسان
لتكوٌن وفهم عدد آل متناه من الجمل فً لؽته األم  ،بما فٌها الجمل التً ٌسمعها من قبل وكل هذا ٌصدر
عن اإلنسان بطرٌقة طبٌعٌة دون شعور منه بتطبٌق قواعد نحوٌة معٌنة ()31
وقد أولى تشو مسكً هذه القدرة اإلبداعٌة ) (créativitéاهتماما كبٌرا  ،وأكد على أن النظرٌة
النحوٌة البد أن تعكس قدرة جمٌع المتكلمٌن باللؽة  ،والنحو التولٌدي نظره -فً نظره  ،أن ٌولد كل
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الجمل النحوٌة ) (grammaticalفً اللؽة  ،أي أننا ب ا تباع قواعد نحوٌة ٌمكننا تكوٌن كل الجمل
الممكنة فً اللؽة ( )31ومما سبق نستطٌع القول إن القواعد التولٌدٌة تختلؾ عن القواعد التقلٌدٌة
والبنٌوٌة فً نقطتٌن أساسٌتٌن :
أوال  :أنها لم تهتم بالجمل الفعلٌة أو الحقٌقٌة ) (actualأي الجمل التً وردت من قبل ولكن
بالجمل الممكنة ) (possibleأي التً ٌمكن أن ترد  ،أو التً ٌمكن أن تكون قد وردت من قبل  ،وقد
لجؤ تشو مسكً إلى هذا التمٌٌز ألن المدونة ) (corpusفً رأٌه مهما كان حجمها ال تضم إال ً
عددا
محدودا من الجمل ()31
ثانٌا  :تعطً القواعد التولٌدٌة المعلومات البلزمة لتولٌد كل الجمل الصحٌحة والمحتملة الصٌاؼة
دون سواها فً اللؽة ،أي أن القاعدة تمنع فً الوقت نفسه تولٌد الجمل ؼٌر الصحٌحة وهً بذلك لم تترك
أي مجال للشك أو الصدفة  ،كما ال تدع أٌضا أي شًء لذكاء القارئ أو معرفته بلؽته ()32
أما مصطلح التحوٌل فإنه ٌحتل المكانة الربٌسٌة فً القواعد التشومسكٌة  ،وتمكن مهمته فً
تحوٌل البنى العمٌقة إلى بنى متوسطة وسطحٌة  ،وهكذا فإن التحوٌل هو بمثابة الجسر الذي ٌربط بٌن
البنٌة العمٌقة " والبنٌة السطحٌة " ()53
أو هو عملٌة نقل المستوى الداخلً العمٌق للؽة إلى المستوى السطحً الظاهري (النطقً) والمنهج
التولٌدي التحوٌلً –على هذا المفهوم – لٌس معٌارا ٌقاس علٌه الخطؤ والصواب وال هو وصؾ لبنى
لؽوٌة ثابتة ؼٌر مستقرة  ،وإنما هو منهج ٌنظر إلى مستعمل اللؽة على أنه مبدع ٌ ،ولد من التراكٌب
والجمل ما ال نهاٌة له ()24
وهذه النظرة مخالفة لبلتجاه المعٌاري الذي ٌقٌد المتكلم بعدد من قواعد اللؽة التً ٌجب علٌه
اتباعها حتى ٌتجنب الوقوع فً الخطؤ  ،باعتبار أن نظرة المعٌاري إلى اللؽة هً نظرة احترام للقواعد
والمعاٌٌر ٌ ،نطلق منها لٌقرر صحة الكبلم أو خطؤه  ،فهو ٌنطلق من الجزبٌات  ،و الوصفً ٌنطلق من
الجزبٌات إلى الكلٌات العامة التً هً قواعد وأحكام ومعاٌٌر تلتزم بعد إقرارها وصفا ً ()24
الثبلث  :التولٌدٌة التحوٌلٌة والمعٌارٌة والوصفٌة فرقا واضحا
ة
ومن هنا كان الفرق بٌن المنهجٌات
فً النظر إلى اللؽة  ،فإذا كان المعٌاري مهتما بالخطؤ والصواب والوصفً معنٌا باستنباط القواعد
واألحكام ،فإن التولٌدي التحوٌلً ٌ ،همه تولٌد الجمل ناظرا إلى البنى التحتٌة لها  ،وناطقا بما ٌوجبه
البناء التحتً من صحة التركٌب وقبوله فً الصوت و المعنى  ،ورفض ما كان ؼٌر منطقً وال صحٌح
البنٌة .و هذه نظرة لٌست بجدٌدة فً عالم البحث اللؽوي  ،وال سٌما عند العرب ٌ.رى القاهر الجرجانً
أن متكلم اللؽة قبل النطق بشًء ٌفكر مسبقا فً تجمٌع المعانً فً نفسه  ،ثم ٌحاول بعد ذلك ترتٌب
الكبلم فً نفسه  ،وٌفتش عما ٌناسب المعنى من مفردات ثم ٌعرض ذلك على معانً النحو  ،لٌكون منها
كبلما ٌ ،رتبط بعضه ببعض بعبلقات تنظمه  ،فإذا استوى المعنى واللفظ فً نفسه أخرجه كبلما ً منطوقا
 ،بتراكٌب وجمل ٌؤخذ بعضها برقاب بعض)48(.
وهكذا برزت معالم التولٌد والتحوٌل عند العرب فً دراسة اللؽة فً األسالٌب الببلؼٌة  ،وأصول
الكبلم وعلم المنطق  ،وعلم الكبلم  ،ولعل األصولٌٌن والببلؼٌٌن ٌمثلون بحق أسبق المحاوالت فً
دراسة اللؽة  ،من تحوٌلٌة تشو مسكً  ،بل ٌمكننا القول  :إن إطبلع تشو مسكً على النحو العبري ،
والنحو العربً  ،مما ترجم منه عن طرٌق نحاة األندلس ٌ ،جعل من الممكن أن نفترض تؤثر ه ،
والمدرسة التحوٌلٌة بالدراسات اللؽوٌة العربٌة القدٌمة .
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.2.2.4.2أهم أسس المنهج التولٌدي التحوٌلً
ونطرح هنا ،أهم المفاهٌم األساسٌة التً قام علٌها المنهج التولٌدي التحوٌلً :
 الكفاٌة اللؽوٌة واألداء الكبلمً :ٌمٌز تشو مسكً بٌن الكفاٌة اللؽوٌة  ،أي المعرفة الضمنٌة  ،لمتكلم اللؽة المثالً بقواعد لؽته ،
التً تتٌح له التواصل بواسطتها  ،وبٌن األداء الكبلمً  ،أي طرٌقة استعماله للكفاٌة اللؽوٌة بهدؾ
التواصل فً ظروؾ التكلم اآلتٌة ()32
فالكفاءة إذن نظام عقلً تحتً قابع خلؾ السلوك الفعلً  ،وعلٌه فإنه ؼٌر قابل للدراسة التجرٌبٌة
المباشرة  ،ولذلك كانت الوسٌلة الوحٌدة للوصول إلى هذا النظام ودراسته هو االستبطان
) ، (introspectionالذي ٌساعدنا على إصدار أحكام على كل الجمل من حٌث صحتها النحوٌة
) (grammaticalityومقبولٌتها ))31( (acceptability
وحسب تشو مسكً فإن اللسانً وصاحب اللؽة ٌتمتعان بمقدرة لؽوٌة تتمثل فً الحدس
) (intuitionتمكننا من معرفة الجمل من حٌث استحالتها واستقامتها ()31وعلٌه فإن الحدس اللؽوي
جزء من كفاٌة اإلنسان اللؽوٌة  ،أي جزء من معرفته الضمنٌة بقواعد اللؽة  ،ذلك ألن الكفاٌة اللؽوٌة ال
تنطوي على المقدرة إنتاج جمل اللؽة وتفهمها فحسب بل تتضمن أٌضا الحكم على أصولٌة الجمل)54(.
لئلٌضاح نؤخذ المتسلسلة الكبلمٌة التالٌة ( :بٌروت جاء الرجل إلى )
فمن البدٌهً القول إن متكلم اللؽة العربٌة ال ٌلزمه وقت كبٌر لكً ٌشٌر إلى أن الكبلم فً هذه
الجملة ال ٌإلؾ جملة صحٌحة فً لؽته ،فحدسه اللؽوي ٌرفضه رفضا تاما
مما ٌلزم الباحث األلسنً اعتبار الكبلم هنا متنافٌا وقواعد اللؽة العربٌة ()54
أما بالنسبة اللسانً  ،فإن الكفاءة أي معرفة الفرد بقواعد لؽته  ،هً موضوع الدراسة اللسانٌة ،
وإذا كان اللسانً ال ٌمكنه أن ٌدرس اللؽة إال بفحص ما ٌقوله الفرد  ،فإن هذه األقوال الفعلٌة التً هً
جزء من أدابه ال تكون إال جزءا من الدلٌل على كفاءته  ،وٌكون الحدس المتمثل فً األحكام التً
ٌصدرها الفرد الجزء الثانً من هذه الكفاءة وبهذا التركٌز على دراسة الكفاءة ٌكون تشو مسكً قد جعل
اللسانٌات شعبة من علم النفس المعرفً ))31( . (cognitive psychology
 مقدرة اإلنسان الفطرٌة ومراحل اكتساب اللؽة عند الطفل:تتخذ دراسة لؽة الطفل – فً ظل النظرٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة –منحى سٌكو-ألسنٌا ،حٌث ال
ٌمكننا أن نبرر االهتمام باألصوات التً ٌنطق بها الطفل والتً ؼالبا ما تكون مبهمة ،إال فً إطار
اهتمامنا بالطفل وارتباط لؽته بلؽة المحٌط وعبلقتها بالفكر اإلنسانً عامة)54( .
وٌعتقد تشو مسكً أنّ الطفل ٌمتلك قدرات فطرٌة تساعده على تقبل المعلومات اللؽوٌة وعلى
تكوٌن بنى اللؽة خبللها .مما ٌعنً أ ّنه مهٌّؤ بطرٌقة أو بؤخرى ألن ٌكوّ ن قواعد لؽته األم من خبلل الكبلم
الذي ٌسمعه ،وأنه ٌمتلك بطرٌقة ال شعورٌة القواعد التً تكمن ضمن المعطٌات اللؽوٌة التً ٌتعرض
لها .فهو ٌبنً لؽته بصورة إبداعٌة وبالتوافق مع قدراته الفطرٌة ،بقدر تقدمه فً عملٌة االكتساب .أما
عملٌة االكتساب هذه فتتوقؾ على طبٌعة نمو الطفل اللؽوي)32( .
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ففً الواقع ٌكتسب الطفل لؽته فً حٌن أنّ ال أحد ٌعرؾ كٌؾ ٌعلمه اللؽة ،فاألم بالذات لٌست
ملزمة بؤن تتخصص فً مجال تعلٌم لؽة الطفل ،وال ٌمكننا بالتالً تسمٌة عبلقة الطفل بكبلم بٌبتِه عملٌة
تعلٌم ،كما أننا ال نستطٌع أن نعتبر كبلم البٌبة مادة لؽوٌة تعلٌمٌة الن هدا الكبلم –بطبٌعة الحالٌ-نحرؾ
عن األصول اللؽوٌة التً نجدها عادة فً كتب اللؽة )54( .
إن الطفل السوي ٌكتسب المعرفة باللؽة من خبلل تعرُّ ض شفاؾ ومن دون أن ٌتدرّ ج عبر تمارٌن
متخصصة .فٌستطٌع من ث ّم وبدون القٌام بؤي مجهود ٌذكر استعمال بنى مع ّقدة وقواعد موجّ هة للتعبٌر
عن أفكاره وأحاسٌسه .وٌكمن دور الباحث ،بصفة أساسٌة ،فً إعادة وضع ما قام به الطفل بصورة
فطرٌّة من دون أي جهل ٌلحظ ،وتفهمه)54( .
ومن هنا نفهم لماذا ال تتقبّل النظرٌة األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة محاوالت علم النفس السلوكً
تفسٌر اللؽة فً إطار نظرٌة االكتساب التً تقرن المثٌر باالستجابة إلى مثٌر .فهً ترى فً المحاوالت
هذه ضعفا أساسٌا عابدا إلى عدم اعتقاد القابمٌن بها بؤنّ وراء عملٌة اكتساب اللؽة هناك قدرة عقلٌة
فطرٌة قابمة بصورة طبٌعٌة عند الطفل وتعده الكتساب اللؽة  ،ضؾ إلى ذلك أن تلك المحاوالت تنطلق
من النظرة إلى اللؽة على أنها تنظٌم من العادات الكبلمٌة ،وبالتالً فهً ال تعً التمٌٌز الذي تشدد علٌه
النظرٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة بٌن الكفاٌة اللؽوٌة وبٌن األداء الكبلمً  ،وأن اللؽة قبل كل شًء هً كفاٌة
لؽوٌة 49
 القواعد الكلٌة :ٌقتصر عمل الطفل خبلل عملٌة اكتسابه اللؽة على تحدٌد لؽته من ضمن مجموعة اللؽات المحتملة
أي من ضمن ما ٌمكن تسمٌته "باللؽة الكلٌة " ()54
وٌرمز تشو مسكً بكلمة "القواعد الكلٌة " إلى مجموعة المبادئ المنظمة التً ٌنبؽً أن ٌلحظها
البحث األلسنً من حٌث هً مشتركة بٌن اللؽات وتلتزم بها .وبصورة عامة نعنً بكلمة القواعد الكلٌة
تنظٌم الشروط الذي تقوم علٌه القواعد (قواعد اللؽات) ذلك أن القواعد الكلٌة تحتوي على الشروط التً
ٌجب أن تتوفر فً كل لؽة إنسانٌة وعلى المبادئ التً تفصل كٌفٌة تفسٌرها ()54
وتتضمن القواعد الكلٌة كل المعلومات والقضاٌا التً ٌؤتً بها الطفل إلى مسار عملٌة اكتسابه للؽة
 ،وبما أن اكتساب اللؽة ٌقتضً تعلم قواعدها  ،بصورة ضمنٌة فإنه ٌنبؽً أن تقوم القواعد الكلٌة بتحدٌد
الشكل الذي تتخذه قواعد اللؽة وأنواع القوانٌن التً تندرج فٌها والنمط الذي تصاغ علٌه هذه القواعد
والعبلقات التً تتشابك فٌها )54( .
ومفاد ما سبق أن القواعد الكلٌة تكون الهٌكلٌة العظمٌة لبنٌة القوانٌن التً تخضع لها كل لؽة
إنسانٌة ،كما أنها تحتوي بصورة أساسٌة ،على الكلٌات اللؽوٌة الواجب توفرها فً قواعد اللؽات ()54
وبإمكاننا اآلن أن نمٌز بٌن ثبلثة أنواع من الكلٌات اللؽوٌة :
- 1الكلٌات الجوهرٌة  :وهً تتكون من مجموعة فبات مثبتة ومجردة تإخذ منها العناصر الخاصة
بكل لؽة  ،نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر  :السمات الفونولوجٌة الممٌزة فً مجال الفونولوجٌا ،
وفبتً االسم والفعل فً مجال علم التراكٌب والسمات الداللٌة مثل [+إنسان] [+ذكر] فً مجال علم
الدالالت ()54
- 2الكلٌات الصورٌة  :وتتكون بدورها من مجموعة الشروط والقوانٌن المشتركة بٌن اللؽات
 .وتنص على طرق توافق الكلٌات الجوهرٌة وفق أنواع متنوعة من القواعد وعلى المبادئ التً تنسق
إجراء القواعد ()54
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- 3الكلٌات التنظٌمٌة  :وتظهر الطرٌقة التً تنتظم بها قواعد كل مستوى من مستوٌات اللؽة كما
أنها تبٌن ترتٌب إجراء القوانٌن فً كل مستوى بالنسبة للمستوى اآلخر وبالنسبة لقوانٌن من نوع آخر ،
وتحدد هذه الكلٌات تداخل العبلقات بٌن القواعد فٌما بٌنها وٌندرج ضمن الكلٌات التنظٌمٌة هذا الشكل
الذي تتخذه قواعد اللؽة  ،بصورة عامة  ،وانقسامها إلى مكونات ثبلثة  :الفونولوجً والتركٌبً والداللً
وتقسٌم المكون التركٌبً بالذات إلى بنٌة عمٌقة مكونة من قواعد التكوٌن والمعجم وإلى مكون تحوٌلً
متفرع )54( .
وخبلصة القول إن الكلٌات الجوهرٌة تختص بالمفردات المتعلقة بوصؾ اللؽات  ،أما الكلٌات
الصورًً ٌة فتختص بتناول خصابص القوانٌن المإلفة لقواعد اللؽة  ،فً حٌن أن الكلٌات التنظٌمٌة
َ
تختص بكٌفٌة ارتباط القوانٌن بعضها ببعض وعبلقة المستوٌات اللؽوٌة فً ما بٌنها)54( .
انتقاد المذاهب السلوكٌة :
لقد رفضت نظرٌة تشو مسكً اعتماد االستقراء منهجا فً البحث األلسنً الذي تبنته المذاهب
السلوكٌة )24( .
كما اعتبرت المفاهٌم التً ارتكزت علٌها هذه المذاهب كالمثٌر واالستجابة وعملٌة تعزٌز
االستجابات  ،ال تحدد بصورة عملٌة وافٌة  ،ذلك أن المثٌر ٌتم تحدٌده ولحظه عندما ُتلحظ االستجابة
التً ٌثٌرها  ،وهذا بالذات ما دفع تشو مسكً إلى القول بؤن مفهوم المثٌر فً إطار سلوكٌة ،لم ٌعد
مفهومها موضوعٌا  ،ذلك ألنه لم ٌعد من العالم المحٌط باإلنسان  ،إنما أصبح جزءا من جهاز اإلنسان
العضوي وال ٌمكن بالتالً التكهن بالسلوك الكبلمً من خبلل المثٌر الذي ٌرتد عند محاولة تحلٌله إلى
البٌبة المحٌطة بالمتكلم  ،وذلك ألن تمٌٌز المثٌر ال ٌحصل إال حٌن تتم االستجابة له ()56
وعلٌه فإن تحدٌد علم النفس السلوكً للمثٌر واالستجابة هو تحدٌد دابري وقد انتقد تشو مسكً
المذاهب السلوكٌة والتجرٌبٌة من منطلق عقبلنً ثابت  ،رفض من خبلله أن ٌكون اإلنسان شبٌها باآللة ،
وأنه ٌجب التفرٌق بٌن السلوك اإلنسانً والسلوك الحٌوانً  ،فاللؽة تمٌز اإلنسان عن الحٌوان واآللة
وهً ؼٌر خاضعة ألي حافز  ،كما رفض أٌضا اعتبار عملٌة اكتساب فً مجال اللؽة نتٌجة تؤثٌر
المحٌط على الطفل .
 األلسنٌة العقبلنٌة :لقد اعتبرت األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة لمإسسها نوام تشو مسكً أهم نظرٌة عقبلنٌة تعالج
فاللؽة اإلنسانٌة تمظهر
قضاٌا اللؽة اإلنسانٌة واكتسابها وعبلقتها بالمعرفة اإلنسانٌة بصورة عامة .
للمقدرة اللؽوٌة اإلنسانٌة التً هً مكون من مكونات المعرفة اإلنسانٌة .
ولذلك تنظر هذه النظرٌة إلى اللؽة على أنها نتاج عقلً خاص بالجنس اإلنسانً ومكون من
مكونات العقل اإلنسانً)56( .
أما تبنً تشو مسكً أصول الفلسفة العقبلنٌة ،فهو مبدأ خالؾ فٌه النظرٌة البنٌوٌة األوربٌة ،ذلك
ألنه اعتمد األلسنٌة الدٌكارتٌة ،واتخذ من المذاهب الفلسفٌة مذهبا فً تفسٌر الظاهرة اللؽوٌة)24( .
كما دعا تشو مسكً إلى ضرورة العودة إلى بعض المسابل التً أثارها القدماء وإعادة اكتشافها
وتبنً قضاٌاها العقبلنٌة من منطلقات ألسنٌة علمٌة صرفة)24( .
وهكذا تجاوز مذهب تشو مسكً المفاهٌم السوسٌرٌة والبراؼٌة والكوبنهاجنٌة وأهم مؤخذ ٌراه على
البنٌوٌة األوروبٌة أنها سطحٌة شكلٌة لم تتنبّه على موضوع البنى العمٌقة ،ولم تبلحظ (التحوٌل) الذي
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ٌستخدمه المتكلم فً تكوٌن الجملة ،بل لقد التزمت أن اللؽة قوالب جاهزة ،وتعابٌر مجترّ ة ،ألنها بناء
جامد ،وأن اإلنسان ال ٌمكنه اإلبداع اللؽوي .كما اعتمدت فً بحثها أأللسنً على مبدأ الوصؾ
والتصنٌؾ ،رؼم أنهما ال ٌكفٌان إلعطاء الصورة الكاملة للنشاط اللؽوي اإلنسانً والعقل البشري .ولذلك
رأى تشو سكً أن دراسة اللؽة ٌجب أن تإدي بالنتٌجة إلى معرفة القدرات البشرٌة وإبراز طاقات العقل
اإلنسانً فً اإلبداع واإلنجاز)24( .
 البنٌة السطحٌة والبنٌة العمٌقة:إنّ أول من استعمل مصطلحً "البنٌة السطحٌة" ) (Surface structuralو"البنٌة العمٌقة"
) (Deep structureهو تشارلز هوكٌت ) (Charles Hockettفً مإلفه الشهٌر "محاضرات فً
اللسانٌات الحدٌثة" .ولكن هذٌن المصطلحٌن لم ٌظهرا عند تشو مسكً بطرٌقة جلٌّة إالّ فً "مظاهر
النظرٌة التركٌبٌّة" ()31( .)1965
وملخص القول " :إن لكل جملة بنٌتٌن بنٌة سطحٌة وبنٌة عمٌقة .أما البنٌة السطحٌة ،فهً البنٌة
الظاهرة عبر تتابع الكلمات التً ٌنطق بها المتكلّم ()54أو أ ّنها تمثل الجملة كما هً مستعملة فً عملٌة
التواصل ،أي فً شكلها الفٌزٌابً بوصفها مجموعة من األصوات أو الرموز)31( .
وأما البنٌة العمٌقة ) ،(Structure Profondeفهً شكل تجرٌدي ( )Abstractداخلً ٌعكس
العملٌات الفكرٌة  ،وٌمثل التفسٌر الداللً الذي تشتق منه البنٌة السطحٌة من خبلل سلسلة من اإلجراءات
التحوٌلٌة )31( .
والمرء حٌن ٌقول ( :قرأ أخوك الكتاب الموضوع فوق المنضدة البٌضاء ) فإن هذه الجملة هً
بنٌة سطحٌة  ،ولكنها متكونة من بنى عمٌقة كانت فً ضمٌر المتكلم قبل تحوٌلها إلى بنٌة سطحٌة  ،وهذه
البنى العمٌقة هً :
 قرأ أخوك الكتاب . الكتاب الموضوع فوق المنضدة . المنضدة البٌضاء )24( .وعلٌه فإن مفهوم التحوٌل إذن هو االنتقال من البنى العمٌقة إلى بنٌة سطحٌة منطوقة ()55
إال أن المتؤمل لهذه الفكرة من مذهب تشو مسكً ،عندما ٌقارنها بما قاله عبد القاهر الجرجانً
تشو مسكً قد أعاد بل كرر
حول تحوٌل الجملة من نفس المتكلم قبل نطقها كجملة مؤلوفة ٌ ،جد أن
ما قاله األلسنً العربً عبد القاهر الجرجانً  ،حٌن قال " :إنك ترتب المعانً أوال فً نفسك ثم تحذو
على ترتٌب األلفاظ فً نطقك  ...إن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌجًء باأللفاظ مرتبة إال بعد أن ٌفكر فً
المعانً وترتٌبها فً نفسه "...
ولعل الباحث ٌرى أن تشو مسكً ٌذهب إلى أن اللؽة –كما سنرى – إبداع وفطرة تتحول من
قواعد ضمنٌة مفهومة لدى المتكلم –وهً بنٌة عمٌقة -إلى جمل منطوقة فطرٌا  ،فً حٌن ٌذهب عبد
القاهر الجرجانً إلى أن المتكلم ٌقصد إلى ترتٌب األفكار فً نفسه ثم ٌخرجها منطوقة ،وبٌن المذهبٌن
فرق واضح )24( .
وٌإكد تشو مسكً أن البنٌة السطحٌة والبنٌة العمٌقة مختلفت ان .قال  ":نمٌز بٌن بنٌة الجملة
السطحٌة أي ترتٌب (الجملة) فً فبات وفً أركان والذي ٌقترن مباشرة باإلشارة الفٌزٌابٌة وبٌن البنٌة
العمٌقة الضمنٌة أي ترتٌب (الجملة) أٌضا فً فبات وأركان إال أن طابع البنٌة العمٌقة أكثر تجرٌدا
" )54(.وعلٌه فإن التمٌٌز بٌن بنٌتٌن فً اللؽة ( :البنٌة السطحٌة ) أي البنٌة الظاهرة عبر تتابع الكبلم
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الذي ٌتلفظ به المتكلم ،و(البنٌة العمٌقة) أي القواعد التً أوجدت هذا التتابع  ،أو بمعنى آخر البنى
األساسٌة أو األولٌة التً باإلمكان تحوٌلها بواسطة المكون التحوٌلً  ،لتكون الجمل  ،والتً هً فً
مستوى أعمق من المستوى الظاهر فً عملٌة التكلم  ،كان له األثر الكبٌر فً تطوٌر النظرٌة األلسنٌة ،
وذلك ألن البنٌة العمٌقة وإن لم تكن ظاهرة فً الكبلم  ،إال أنها إلى حد كبٌر ضرورٌة تساعد فً عملٌة
فهمه  ،وإلعطابه التفسٌر الداللً .
من هنا ترتبط البنٌة العمٌقة بالدالالت اللؽوٌة أي ٌتم تحدٌد تفسٌر الجمل الداللً عبرها فً حٌن
أن البنٌة السطحٌة ترتبط باألصوات اللؽوٌة المتتابعة وٌتم تحدٌد تفسٌر الجمل الصوتً عبرها)56( .
ونجم عن هذا التمٌٌز  ،بٌن البنٌة العمٌقة والبنٌة السطحٌة ،إدخال المكون الداللً فً صلب
القواعد التولٌدٌة والتحوٌلٌة ،واعتبار المكونٌٌن الداللً والصوتً تفسٌرٌٌن .
.3.4.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التولٌدي التحوٌلً :
عرؾ تشو مسكً اللؽة فً كتابه "البنى التركٌبٌة" قاببل  " :من اآلن فصاعدا نعتبر أن اللؽة كناٌة
عن مجموعة ( متناهٌة أو ؼٌر متناهٌة ) من الجمل ،كل جملة منها طولها محدود ومكونة من مجموعة
متناهٌة من العناصر  ،وكل اللؽات الطبٌعٌة  ،فً شكلها المكتوب والمحكً تتوافق مع هذا التعرٌؾ ،
وذلك ألن كل لؽة طبٌعٌة تحتوي على عدد متناه من الفونامات ( أو الحروؾ األبجدٌة ) ،وكل جملة
باإلمكان تصورها كتتابع فونومات علما بؤن عدد الجمل ؼٌر متناه " )56( .
ففً نظر تشو مسكً  ،إن الجمل قد ٌكون طولها ؼٌر محدود  ،ومع ذلك فهً جمل نحوٌة مقبولة
 ،وقد أتى بمثال واضح كما هو الشؤن فً هذه الجملة ":هذا هو الرجل الذي تزوج البنت التً ألفت
الكتاب  ، "...وتدل النقاط الثبلث على إمكانٌة توسٌع الجملة إلى الطول المرؼوب فٌه  ،ومن الناحٌة
العلمٌة  ،هناك بعض الحدود التً ٌنبؽً أن تقؾ عندها الجملة  ،وإن كانت ؼٌر مضبوطة من قبل
النحاة)31( .
ومن جهة أخرى  ،فإن اللؽة تبتكر بواسطة عدد محدود من الفونامات المتوفرة لدٌها عددا ؼٌر
E.
متناه من األشكال والتراكٌب التً تنص على معنى معٌن  ،وٌشٌر أٌضا (إمٌل بنفنٌست
 )Benvenisteأن جمل اللؽة تكون مجموعة ؼٌر متناهٌة كما ٌذكر (هٌمسلوؾ  )Hjemstewأن
اللؽة هً ؼٌر متناهٌة أٌضا)54( .
إن اللؽة اإلنسانٌة تقوم على تنظٌم منفتح وؼٌر مؽلق من العناصر  ،تتجلى فٌه السمة اإلبداعٌة
عبر مقدرة المتكلم على إنتاج وعلى تفهم عدد ؼٌر متناه من الجمل لم ٌسبق له سماعها قببل  ،تختص
هذه القدرة باإلنسان وبالذات من حٌث هو إنسان ولذا ال نجدها عند أي كابن آخر (.)54
وقد أطلق ابن هشام على هذا النوع من الجمل الطوٌلة مصطلح الجمل الكبرى فً مقابل مصطلح
الجمل الصؽرى  ،وتكون الجملة الكبرى جملة اسمٌة أو فعلٌة  ،أما الجملة االسمٌة فخبرها جملة أخرى
مثل "زٌد قام أبوه " و " زٌد أبوه قابم " وأما الجملة الفعلٌة فهً كما ٌلً  " :ظننت زٌدا (ٌقوم أبوه ) "
وقد تكون الجملة –فً رأٌه –صؽرى وكبرى مثل  ":زٌد أبوه ؼبلمه منطلق ".حٌث إنّ مجموع هذا
الكبلمٌ .ع ُّد جملة كبرى)54( .
كما أثار "تشو مسكً" مسالة اكتساب اللؽة إلى حد أ ّنه نظر إلى اللؽة اإلنسانٌة على أ ّنها ملكة
فطرٌة عند المتكلمٌن بلؽة ما لتكوٌن وفهم جمل نحوٌة")5(.
أو بمعنى آخر هً ملكة إنسانٌة ٌكتسبها اإلنسان خبلل ترعرعه فً بٌبة معٌنة  ،وعرؾ (ابن
خلدون ) اللؽة من هذا المنظور ذاته قاببل ":اعلم أن اللؽة فً المتعارؾ علٌه هً عبارة المتكلم عن
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مقصوده  ،وتلك العبارة فعل لسانً ناشا عن قصد بإفادة الكبلم فبل بد أن تصٌر ملكة متقررة فً العضو
الفاعل لها  ،وهو اللسان  ،وهً فً كل أمة حسب مصطلحاتها " 50
إن اللؽة اإلنسانٌة فً نظر ابن خلدون ،هً ملكة مكتسبة  ،واعتبار اللؽة ملكة ٌربطها بالقدرات
الفطرٌة لدى اإلنسان على نحو ٌجعل البعد اللؽوي خاصٌة إنسانٌة .
أما تشو مسكً فقد استند فً تعرٌفه هذا على الثنابٌة التً نادى بها وهً القدرة
( )compétenceواألداء ( ، )performanceحٌث تمثل القدرة عنده تلك المعرفة التً ٌولد الطفل
مزودا بها  ،وأهم مقومات تلك القدرة هً معرفة الفرد بالقواعد النحوٌة التً تربط المفردات بعضها
ببعض فً الجملة  ،باإلضافة إلى معرفة مجموعة من القواعد أطلق علٌها "القواعد التحوٌلٌة
تشو مسكً هً التً تمكن الفرد من تولٌد
( )transformational rulesوهذه المعرفة عند
( )generateوإنتاج الجمل الصحٌحة نحوٌا فً لؽة معٌنة  ،كما ٌرى أن هناك جانبٌن المناص من
االهتمام بهما لفهم اللؽة اإلنسانٌة وطبٌعتها وهما :
أ -جانب األداء اللؽوي الفعلً وهو ٌتمثل فٌما ٌنطق به اإلنسان فعبل  ،وٌتمثل ذلك فٌما أطلق علٌه
مصطلح البنٌة السطحٌة (. )surface structure
ب -القدرة اللؽوٌة ،وهً تتمثل فٌما أطلق علٌه مصطلح البنٌة العمٌقة أو البنٌة التحتٌة ( deep
)5( )structure
ولذلك ٌرى أن األداء كما ٌتمثل فً البنٌة السطحٌة إنما ٌعكس صوتٌا وصرفٌا ونحوٌا وداللٌا ما
ٌجري فً عمق التركٌب من عملٌات لؽوٌة وؼٌر لؽوٌة )5( .
وبناءا على ما سبق ذكره ،نستطٌع القول أن تعرٌؾ تشو مسكً قد وضع بٌن أٌدٌنا عدة حقابق
أخرى عن اللؽة  ،وهً تتمثل فٌما ٌلً :
 - 1أن اإلنسان مزود بقدرة فطرٌة تمكنه من استعمال لؽة معٌنة واإلبداع فٌها .
 - 2تحتل الجملة –لٌست المفردات – محور نشاط االتصال اإلنسانً أداء وفهما.
 - 3اللؽة وسٌلة لفهم العقل اإلنسانً .

 .4.4.2نقد المنهج التولٌدي التحوٌلً
تعتبر األلسنة التولٌدٌة والتحوٌلٌة حالٌا المدرسة األلسنٌة األوسع انتشارا واألكثر دٌنامٌكٌة ،وٌصعب
بالتالً على الباحث إهمال النظرٌة وإهمال تؤثٌرها بصورة عامة فً مجال األلسنٌة وفً مجاالت إنسانٌة
أخرى كالفلسفة سٌكولوجٌا واألنتروبولوجٌا ...الخ.
حتى أن أؼلبٌة المدارس اللسانٌة الحالٌة تحدد مبادبها بالنسبة إلى موقفها من هذه النظرٌة بالذات ،كما
أن التارٌخ األلسنً ٌتكلم عن األلسنٌة ما قبل النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة و األلسنٌة ما بعد النظرٌة
التولٌدٌة والتحوٌلٌة .مما ٌعنً أنها فجرت ثورة طبعت الدراسات األلسنٌة بطابعها الخاص .
ولكن رؼم تدارك المنهج التولٌدي والتحوٌلً لكثٌر من نقابص المناهج السابقة ،إال أنه هو اآلخر لم ٌنج
من بعض النقد ،كما صادفته جملة من الصعوبات فً الطرٌق ،نشٌر فً هذا المقام إلى بعضها :
 )André martinetأن نظرٌة القواعد
ٌ- 1رى عالم اللؽة الفرنسً "أندرٌه مارتٌنً " (
التولٌدٌة والتحوٌلٌة فً هذا المنهج تعد نتٌجة واقعٌة للؽة اإلنجلٌزٌة وحدها ،لذلك ٌصعب علٌنا تطبٌقها
على جمٌع اللؽات  ،ذلك ألنها نظرٌة مقبولة فً إطارها اللؽوي اإلنجلٌزي فقط  ،وشبه مارتٌنً هذا بما
حدث أٌام انتشار النظرٌة اللسانٌة فً أوروبا ،حٌنما اعتقد اللؽوٌون أنه ٌمكنهم دراسة أٌة لؽة من لؽات
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العالم من وجهة نظر لؽوٌة التٌنٌة محضة  ،ولكن هذا عند مارتٌنً خطؤ فادح ،لذلك ٌرى أنه من ؼٌر
الصحٌح التفكٌر فً وضع نظرٌة لؽوٌة واحدة باعتبار أن المشكلة اللؽوٌة ال تحل من جانب واحد  ،بل
ٌجب أن نتطلع إلٌها من مختلؾ الجوانب )53( .
وأردؾ "سامبسون " قاببل  " :إن المدرسة التشومسكٌة ركزت على اللؽة اإلنجلٌزٌة واللؽات
األوروبٌة القرٌبة منها من أجل بذل قلٌل من الوقت وذلك على خبلؾ المدرسة الوصفٌة التً بذلت وقتا
طوٌبل لدراسة اللؽات البدابٌة الؽربٌة  ،ومن البدٌهً أن هذا المنهج من شؤنه أن ٌقلص من حظوظ إقامة
اللؽوي ()31( )Linguistic inversals
ة
نظرٌة عالمٌة مبنٌة على الكلٌات
- 2وٌعد تشو مسكً من العقبلنٌٌن  ،أمثال أفبلطون  ،دٌكارت  ،وهمبولدت  .وجوهر الفلسفة
العقبلنٌة تنص على أننا نولد مزودٌن بمعرفة قبلٌة  ،وأننا ال نتعلم شٌبا جدٌدا وأننا نتذكر فقط  ،ونتعرؾ
عما هو موجود فً عقولنا ،وقد انتقد الكثٌر من اللسانٌٌن هذا المذهب ألن اإلنسان فً الواقع ٌتعلم أشٌاء
ال تحصى عن طرٌق الخبرة فً عالمه الخارجً ،وبطرٌقة ساخرة قال "سامبسون (" : " )sampson
إن االستبطان خاص بالتركٌب ال ٌعول علٌه كثٌرا ألن اللسانً ال ٌهدؾ إال إلى تعلٌل أحكامه الخاصة
بتراكٌب لؽته  ...وفً الوقت الذي حاول فٌه تشو مسكً أن ٌبٌن كٌؾ ٌكون التحلٌل التركٌبً تحلٌبل
علمٌا  ...فإنه بدفاعه من منهج االستبطان ٌكون قد حكم فً آن واحد على أن التحلٌل التركٌبً لم ٌعد
علمٌا فً الواقع العلمً" ()31
- 3ومن هذا المنطلق رأى (سامبسون ) أن المؽالطة التً وقع فٌها تشو مسكً فٌما ٌخص المنهج
هً نفسها التً وقع فٌها السلوكٌون  ،فإذا كان السلوكٌون ٌعتقدون أن الباحث ال ٌجوز له أن ٌستخدم
االستبطان كدلٌل ،ألنه ال ٌإدي إلى نتابج ٌقٌنٌة فإن تشو مسكً رأى أن لنا عقوال معقدة التركٌب
واالستبطان مقبول فً التنظٌم العلمً  ،وهكذا راح تشو مسكً ٌفسر العدٌد من الظواهر اللؽوٌة تفسٌرا
استبطانٌا كتفسٌره تظاهرة اللؽة (.)31
وفً الحقٌقة ،إن االعتراض على االستبطان فً العلم ال ٌد ل على عدم وجوده ،بل إن االستبطان
قد ٌكون عرضة للخطؤ مثله مثل المشاهدة ،فضبل على كونه ال ٌنتقد كما تنتقد المشاهدة .
 – 3وٌرى مارتٌنً أن تشو مسكً رجل منطق وعالم رٌاضٌات ولكنه لٌس بعالم لؽوي ،ألنه
نظر إلى اللؽة من منظار رٌاضً منطقً  ،ولٌس من منظار لسانً والمفروض أن ندرس اللؽة داخل
البنٌة اللؽوٌة ،ولٌس من ضمن إطارها الخارجً باعتبار أن ذلك المنظار الرٌاضً قد ٌمكننا من حل
بعض القضاٌا اللؽوٌة العالقة ولكننا ال نستطٌع أن نجعله صالحا لحل كل مشكلة لؽوٌة تواجهنا 51
- 4إن الهدؾ من البحث اللسانً عند تشو مسكً هو تحدٌد المعرفة اللؽوٌة عند المتكلم أي علم
المتكلم بلؽته  ،أما ما ٌتعلق بالمسار االتصالً الذي تمارس فٌه هذه اللؽة من مخاطب ومستمتع ،وكذا
الدوافع النفسٌة للمخاطبٌن وردود فعل المخاطبٌن واألنماط التً ٌتم بموجبها إخضاع الخطاب للنزعة
االجتماعٌة  ...الخ  ،هذه األمور كلها ال تبدوا من الدعابم األساسٌة التً بنً علٌها هذا المنهج  ،مما أدى
إلى ظهور مناهج لؽوٌة أخرى بنت نفسها من نقابص المناهج اللؽوٌة السابقة كالمنهج السمٌابً والتداولً
 ...الخ .

.5.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج السٌمٌابً
 .1.5.2السٌمٌابٌة  :المفهوم و إشكالٌة المصطلح
 .1.1.5.2مصطلح السٌمٌابٌة :تارٌخه و مفهومه
ٌمكن رسم حدود السٌمٌابٌة و تتبع مسٌرتها التارٌخٌة و تطورها فً إطارٌن:
اإلطار األول:فً التراث العربً
تشٌر معاجم اللؽة العربٌة إلى أنَّ لفظة (السٌمٌاء) مشتقة من الفعل ( َس َو َم)  ،وهً العبلمة التً
ٌعرؾ بها الخٌر والشر )52( .
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وقد وردت مادة ( َس َو َم) فً القرآن الكرٌم خمس عشرة مرة ،ما بٌن (سٌماهم ،مسومٌن ،
مسومة)59( .)..…،
أما المعاجم العربٌة الحدٌثة ،فتشٌرإلى معان أخرى ؼٌر العبلمة (البهجة ،الحسن ،القٌمة……).
()59
وتشٌر دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة فً مادة (سٌمٌاء) إلى أن هذه الكلمة من الكلمات العربٌة القدٌمة
التً تعنً السمة أو اإلشارة أو اإلشعار ،و تستعمل أٌضا لئلشارة إلى باب من أبواب السحر .فً حٌن
بٌن
تشٌر الموسوعات العربٌة الحدٌثة إلى أن السٌمٌاء هً علم معانً األلفاظ الذي ٌبحث فً العبلقة
حروؾ الكلمة و داللتها)59(.
وقد آثر ابن خلدون تسمٌة (السٌمٌاء) بـ (علم أسرار الحروؾ) و تناولها فً حدٌثه عن السحر ،و
ذكر أن الفبلسفة ٌدرجونها فً باب الشعوذة ()53
و تشٌر بعض الدراسات إلى أن اللفظة (السٌمٌاء) لها أصل مشترك ما بٌن اللؽة العبرٌة و
السرٌانٌة و الٌونانٌة و العربٌة ،و ٌمكن افتراض أصل سام لها ،كما ٌمكنٌكون أن األصل األول للفظة
(سٌمٌاء) عربً ،لوجود جذورها فً المعاجم العربٌة التؤسٌسٌة األولى  ،فضبل على ورودها فً القرآن
الكرٌم ،و استخدامها عند العرب القدامى و إن كان المفهوم مختلفا بعض الشًء .
و قد تناولت بحوث كثٌرة (السٌمٌاء) منذ التؤسٌس و النشؤة حتى المعالجة اإلجرابٌة للمصطلح.
ففً مخطوطة تنسب لـ (ابن سٌنا) تحت عنوان  :كتاب الدر النظٌم فً أحوال علوم التعلٌم ،كتبه
محمد بن إبراهٌم بن ساعد األنصاري  ،ورد فً المخطوطة فصل تحت عنوان "علم السٌمٌا"ٌ ،قول فٌه
" :علم السٌمٌا – علم ٌقصد فٌه كٌفٌة " تمزٌج القوى التً فً جواهر العالم األرضً لٌحدث عنها قوة
فمنه ما هو مرتب على الحٌل الروحانٌة و اآلالت
ٌصدر عنها فعل ؼرٌب  ،وهو أٌضا أنواع
المصنوعة على ضرورة عدم الخبل و منه ما هو مرتب على خفة الٌد و سرعة الحركة  ،و األول من
هذه األنواع هو السٌمٌا بالحقٌقة و الثانً من فروع الهندسة وسنذكره و الثالث هو الشعوذة "..
()54
وكذلك نجد أن "ابن خلدون" خصص فصبلً من مقدمته  ،لعلم أسرار الحروؾ  ،فعلم أسرار
الحروؾ هو – كما ٌقول – "المسمى بالسٌمٌا  ،نقل وضعه من الطلسمات إلٌه فً اصطبلح أهل
التصوؾ من ؼبلة المتصوفة  ،فاستعمل استعمال العام فً الخاص و ظهر عند ؼبلة المتصوفة عند
جنوحهم إلى كشؾ حجاب الحس و ظهور الخوارق على أٌدٌهم ......ومن فروع السٌمٌاء عندهم
استخراج األجوبة من األسبلة بارتباطات بٌن الكلمات حرفٌة ٌوهمون أنها أصل فً المعرفة)57(".......
و ٌعد عادل فاخو ري من الباحثٌن العرب األوابل الذٌن عالجوا هذه المسؤلة بشًء من التفصٌل،
فقد ذكر أن العرب توصلوا إلى وضع أسس عامة لنظرٌة العبلمات ، (Theory of Signأو السٌمٌاء
( ) Semioticتحت عنوان الداللة  ، Semanticو كان ذلك فً إطار تعٌٌن العبلقة التً تربط اللفظ
( ) Pronunciationبالمعنى  ، Meaningأو ربط الدال (  ) Signifierبالمدلول ( ) Singified
 ،ثم استعرض أربع صور للدال و المدلول استخدمها العرب :
 -1كونها ً
لفظا كؤسماء األفعال الموضوعة أللفاظ األفعال  ،أي ( :عبارات اللؽة الماورابٌة التً
تدل على العبارات الموضوعة لها من اللؽة الشٌبٌة ).
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 -2كون اللفظ داال و المدلول ؼٌر ذلك  ،كزٌْد الدال على الشخص اإلنسانً .
 -3كون المدلول لفظا و الدال ؼٌر ذلك ،كالخطوط الدالة على األلفاظ ،مثل الخط المستقٌم و الخط
المنحنً ،و نحو ذلك.
 -4كونها ؼٌر لفظ ،كالعقود الدالة على األعداد)59(.
و ٌشٌر أٌضا إلى أن السٌمٌاء العربٌة اقترحت تقسٌما آخر ٌعتمد على نوعٌة العبلقة الداللٌة ،
وهو:
 -1الداللة العقلٌةٌ :كون بٌن الطرفٌن عبلقة علة و معلول ،مثل :الدخان فهو عبلمة على النار،
والكبلم الصادر هو قرٌنة وجود متكلم.
 -2الداللة الطبٌعٌةٌ :كون بٌن الطرفٌن عبلقة تصوٌرٌة  ،بحٌث ٌكون من طبع المتلقً االنتقال
إلى المدلول عند حضور الدال مثل حمرة الوجه عند الخجل)59(.
و بٌن أٌضا أن العرب قد تؤثروا فً هذا المٌدان بالمدرستٌن :المشابٌة و الرواقٌة.
هكذا نجد أن السٌمٌاء عند العرب ترتبط أحٌانا بعلم السحر و الطلسمات التً تعتمد أسرار
الحروؾ و الرموز ،و أحٌانا تصبح فرعً ا من فروع الكٌمٌاء و أحٌانا أخرى ترتبط بعلم الداللة و المنطق
و علم التفسٌر و التؤوٌل.....و هذا كله لٌس بعٌدا عن حقولها المعاصرة.
اإلطار الثانً :فً التراث الؽربً
إن مصطلح السٌمٌابٌة الذي كثٌرا ما ٌقابله ،دون تدقٌق المصطلحات الؽربًة – Sémiologie
"Semiologyو "  " Sémiotique – Semioticsهما آتٌان من األصل اإلؼرٌقً المركب "
)55(." Semeiotike
و قد بدأ التفكٌر السٌمٌابً عند اإلؼرٌق متمثبل فً المدرسة الشكٌة (  ) Scepticismeالتً كان
ؼرضها التشكٌك فً المعرفة على ٌد الفٌلسوؾ ( انٌسدٌموس Aenesidemus
فً القرن األول قبل المٌبلد حٌث عمل على تصنٌؾ العبلمات المختلفة فً عشر صٌػ مرتبطة
ارتباطا وثٌقا بدراسة الطب)59( .
 ) Empiricusفً القرن الثانً
ثم تطورت الرإٌة العبلمٌَّة على ٌد الطبٌب ( امبرٌكوس
المٌبلدي ،الذي صنؾ العبلمات المستترة ،أما ( جالٌنوس  ) Galenosفقد مٌز بٌن العبلمة العامة و
العبلمات الخاصة التً تشٌر إلى شًء محدد فً القرن نفسه ()59
و ٌعد( الرواقٌون  ) STOICSأول من تكلم عن وجهً العبلمة ،و هما الدال و المدلول.
و قد أصبح مصطلح السٌمٌابٌة أكثر اتساعا و انتشارا و استخداما فً نهاٌة القرن السابع عشر
على ٌد الفٌلسوؾ ( جون لوك  ،) JOHN LOCKEثم تبلور المصطلح و أخذ مداه الواسع على ٌد
كل من ( سوسٌر 1914-1857 ،) Ferdinand de Saussureم  ،و بٌرس ( ،) C-S-Peirce
1914-1859م )59(.
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أما فً القرن العشرٌن فقد تطورت السٌمٌابٌة تطورا كبٌرا من خبلل خصوصٌة موضوعها،
وتشعب أقسامها ،و ارتباطها بمباحث اللؽة و اللسانٌات و ؼٌرها من الدراسات االبستمولوجٌة المختلفة.
و تتحدد السٌمٌابٌة بدراسة العبلمات و استعماالتها ،و دراستها تتضمن كٌفٌة استعمال الكلمات
وأصواتها فضبل عن اإلشارات و أنظمة االتصال و ؼٌر ذلك .كما تتضمن مٌادٌن الرموز و علم الداللة،
و علم تركٌب الجمل ،و العملٌات التداولٌة ،فضبل عن الروابط بٌن الظواهر السلوكٌة و الرموز)59(.
إنها ذلك العلم الذي ٌدرس حٌاة كل العبلمات المستخدمة فً المجتمع كاللؽة و العادات و الطقوس
.....الخ ،و ٌبٌن مكوناتها و قوانٌن تنظٌمها  .و مع ذلك فإنها فرع من علم النفس االجتماعً و من ثمة
من علم النفس العام.
و ما اللسانٌات حسب – دي سوسٌر – إال جزء من السٌمٌاء – و من الممكن تطبٌق القوانٌن التً
تكتشفها السٌمٌاء على اللسانٌات )31( .

.2.1.5.2إشكالٌة المصطلح
فٌما ٌخص إشكالٌة المصطلح ،فقد تحصلت لمصطلح السٌمٌابٌة ترجمات عدة ،و مفاهٌم مختلفة،
وربما كان سببها تعدد المقاببلت العربٌة الموضوعة للمصطلح األجنبً الواحد ،فضبلً عن اختبلؾ
مدلول المصطلح الواحد من مدرسة إلى أخرى ،و تداخل القطاعات المعرفٌة التً أدت إلى اختبلط
المفاهٌم  ،و بالتالً صعوبة تحدٌد المعجم لتلك المصطلحات .
و نظرً ا لتعدد الترجمات المفهومٌة و النقلٌة لهذا المصطلح عمدنا إلى تصنٌؾ تلك المصطلحات
وجعلها فً مجموعتٌن:
األولً :المصطلحات المفهومٌة (مضمونٌة)
الثانٌة  :المصطلحات النقلٌة ( الشكلٌة))59( .
المجموعة األولً مر ت بعملٌة ترجمة (  ، ) Translationأو وضع مصطلح عربً مقابل
المصطلح األجنبً ،و قد تمحورت هذه المجموعة حول عدة ترجمات تبدأ من المصطلح ( علم
العبلمات)  ،وكانت هذه المجموعات هً اتجاه أؼلب المترجمٌن فً ترجمة مصطلح " Semiotics of
)59( " Semiology
أما المجموعة الثانٌة فقد مرت بعملً ة النقل (  ) Transferenceأي وضع مصطلح عربً
مقابل المصطلح األجنبً بواسطة نقله صوتٌا ( فونٌما ً) و مورفٌمًا و تطوٌعه لموافقة العرؾ اللؽوي
العربً.
و هذه المجموعة هً أقل تشعبًا من سابقتها ألنها تنحصر بٌن مصطلحٌن اثنٌن)Semiotic ( :
و (  ) Semiologyعلى التوالً )59( .
و ٌرجع اختبلؾ الترجمة بٌن المجموعتٌن إلى اختبلؾ ثقافة المترجمٌن أوالً ،واقتران كل
مصطلح من المصطلحٌن السابقٌن بمدرسة معٌنة.
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 ) Semioticو هً عند لوك معرفة
فالسٌمٌوطٌقا وُ ضعت بوصفها مصطلحا نقلٌا عن (
العبلمات ،و عند بٌرس نظرٌة العبلمات ،و عند مورٌس النظرٌة العامة للعبلمات ،و عند إٌكو العلم
الذي ٌدرس سابر ظواهر الثقافة بوصفها أنظمة للعبلمات)59( .
أما السٌمٌولوجٌا فقد وضعت بوصفها مصطلحا نقلًٌا عن (  ،) Semiologyو هً ترتبط أساسا
سكسونً  ،و تبرز بصورة واضحة عند سوسٌر)62( .
ة
بالثقافة ألنجلو-
و هناك فروق دقٌقة بٌن المصطلحٌن السابقٌن فـ ( السٌمٌوطٌقا) مجالها أوسع من مجال
(السٌمٌولوجٌا)  ،و االختبلؾ بٌن المصطلحٌن ٌرجع إلى االختبلؾ فً المعنى ،و هو حصٌلة صراع
مفاهٌم بٌن سٌمٌوطٌقا بٌرس و سٌمٌولوجٌا سوسٌر  ،إنه اختبلؾ ٌرتكز أساسا على التعارض بٌن
نوعٌن من العبلمة ،فالعبلمة عند سوسٌر تتكون من اتحاد دال و مدلول بوجود مرجع ( )Référence
 ،فً حٌن العبلمة عند بٌرس تتكون من الوسٌلة و التعبٌر و الموضوع)61( .
و مصطلح ( السٌمٌابٌة) هً أقرب المصطلحات إلى روح البحث وجمعه ( سٌمٌابٌات) و نعنً به
( علم العبلمات) ،و ذلك لقربه من المصطلح األصل (  ) Semioticأوال ،و تناسقه و انسجامه مع
النبر و اإلٌقاع العربٌٌن ثانٌا ،فضبل على أن هذا التوجه ٌوافق توجه الجمعٌة الدولٌة للسٌمٌوطٌقا التً
تبنت فً فرنسا سنة  1974مصطلح (  ) Semoticلئلشارة إلى هذا العلم)59( .

.2.5.2المطلب الثانً  :المدارس السٌمٌابٌة و اتجاهاتها
 .1.2.5.2المدارس السٌمٌابٌة
ارتبط نشوء األبحاث السٌمٌابٌة و حقولها المعرفٌة بمدرستٌن هما :
 - 1المدرسة الفرنسٌة ،و تبدأ مع سوسٌر.
 - 2المدرسة األمرٌكٌة ،و تبدأ مع بٌرس.
ٌعد سوسٌر من أوابل علماء السٌمٌابٌة العظماء ،فقد كانت نظرٌته فً اللؽة مإسسة إلى حد كبٌر على
فحص العبلمة اللؽوٌة)59( .
لقد تنبؤ سوسٌر بوالدة علم مستقل ٌدرس حٌاة اإلشارات و العبلمات و ٌربطها بالنواحً االجتماعٌة إنه
علم السٌمٌولوجٌا " . " Sémiologie
و ركز فً أبحاثه على مبدأ أن اللؽة نظام من العبلمات (  ) Systemofsignsتعبر عن األفكار ،و
عد العبلمة كٌانا ثنابٌا ٌتكون من الدال و المدلول ،الدال ٌقابل الصورة الصوتٌة ( الحسٌة)،أما المدلول
فٌقابل ( الفكرة) أو التصور الذهنً للدال ،و كبلهما ٌحوي طبٌعة نفسٌة .
و هكذا مٌز دي سوسٌر بٌن صورة الكلمة و مفهومها ال بٌن االسم و المسمى ،و مٌز داخل العبلمة بٌن
مستوٌٌن ،النفسً و المادي ،النفسً هو حصول الصورة السمعٌة و المفهوم ،و المادي بوجود الصوت
(الشكل الخارجً) و ٌمكن توضٌح ذلك على النحو التالً:
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المستوى المادي

صورة صوتٌة

الدال
العالمة اللغوٌة

الفكرة

المدلول

المستوى النفسً
شكل رقم ٌ :01وضح محتوى العبلمة اللؽوٌة()69

و العبلقة بٌن الدال و المدلول فً العبلمة اللؽوٌة عند دي سوسٌر هً عبلقة اعتباطٌة ،أي ال
وجود لصلة مباشرة بٌن الدال ( الصورة الصوتٌة) و المدلول ( المحتوى الذهنً للدال) ،و قد تبع
سوسٌر العدٌد من النقاد وتشكلت بعده عدة مدارس منها مدرسة جنٌؾ ،و مدرسة بارٌس السٌمٌابٌة،
هًسبلؾ ( .)Hjelmslev
وٌمثلها قرٌماس ( ) Greimasو المدرسة الدنمركٌة بقٌادة م
و ٌعد روالن بارت (  )Roland Barthesو جولٌا كريستٌفا(  )Julia Kristevaوتزفٌتان
تودر وؾ (  ،)Tzvetan Todorovأهم رواد المدرسة الفرنسٌة الذٌن أضافوا إلٌها الشًء الكثٌر من
خبلل دراستهم السٌمٌابٌة المتنوعة)59( .
أما المدرسة األمرٌكٌة فقد نشؤت مع أبحاث بٌرس .ولد شارل بٌرس فً والٌة ماساشو ستس
األمرٌكٌة ودرس فً جامعة هارفارد ،و قد نشرت أعماله بعد وفاته فً ثمانٌة مجلدات ()61
لقد صنؾ بٌرس العبلمة و منطقها ،و ذكر أن العبلمة وحدة تركٌبٌة متكونة من ثبلثة أجزاء ،
الموضوع ( ،)Objectو الرابطة ( الوسٌلة) و المحمول ( الممثل) )59( . " Interprétant
فالعبلمة بالنسبة للوسٌلة هً ثبلث ( كٌفٌة ،عٌنٌة و قانونٌة ):
- 1العبلمة الكٌفٌة :هذه العبلمة مجرد ظاهرة أو كٌفٌة بحتة مثل األلوان و الصفات الحسٌة.
- 2العبلمة العٌنٌة :تكون عندما ٌحصل فً الخارج شًء أو حدث فردي كإشارات المرور.
- 3العبلمة القانونٌة :ال ترتبط بتحقق مخصوص بل تبقً هً فً ذاتها ،مثل الرموز الرٌاضٌة)59( .
- 4أما العبلمة بالنسبة للموضوع الذي تحٌل علٌه ،فٌقسمها بٌرس على (األٌقونة  ،) Iconو( المإشر
 )Indexو ( الرمز ) Symbol
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 اإلٌقونة :عبلمة تدل على موضوعها من حٌث أنها ترسمه أو تحاكٌه و تقابل (القرٌنة) فً الببلؼةالعربٌة.
 المإشر :عبلقة لها رابط فٌزٌقً مع الموضوع الذي تحٌل علٌه و هً حالة األصبع الذي ٌشٌر إلىموضوع ما ،و حالة دوارة الهواء المحددة التجاه الرٌح ،أو الدخان كدلٌل على وجود نار)56( .
 الرمز :عبلمة تدل على موضوعها ،أو هو عبلمة قد اختٌرت اتفاقا لتوحً بمرجعها األصلً مثل:الحمامة( رمز السبلم))59(.
أما العبلمة بالنسبة للتعبٌر :فٌقسمها إلى التصور و التصدٌق و الحجة.
- 1التصور :كل عبلمة مفردة أو مركبة ،تصلح ألن تكون حكما أو ً
حدا فً الحكم.
- 2التصدٌق :كل عبلمة قابلة للحكم ،أي أنها تقبل الصدق و الكذب
- 3الحجة  :هً تؤلٌؾ من العبلمات ال ٌتعلق سوى بالقواعد كالقضاٌا البرهانٌة)59( .
 .2.2.5.2االتجاهات السٌمٌابٌة
ظهرت اتجاهات سٌمٌابٌة عدٌدة نظرا للثورة المعلوماتٌة التً أحدثتها السٌمٌابٌة ،وقد تشعبت تلك
االتجاهات نظرا الختبلؾ مسالك باحثٌها .
و ٌمكن حصر االتجاهات التً انبثقت منها المعطٌات السٌمٌابٌة ،بثبلثة اتجاهات :
 -1سٌمٌاء التواصل semiotic of communication
 -2سٌمٌاء الداللة Semiotic of semantic
 -3سٌمٌاء الثقافة semiotic of culture
و االختبلؾ بٌن هذه االتجاهات هو اختبلؾ ٌرجع إلى وظٌفة الدلٌل (
)function

Signification

فسٌمٌاء التواصل تقسم العبلمة إلى دال و مدلول وقصد )59(.
و العبلمة عندهم أداة تواصلٌة قصدٌة تستخدم من أجل نقل المعلومات  ،و من أجل قول شًء ما،
أو اإلشارة إلى شًء ما ٌعرفه شخص ما ٌرٌد أن ٌشاطره اآلخر هذه المعرفة  ،إنها بذلك جزء من
السٌرورة التواصلٌة من نوع ( :مصدر – باث -قناة -إرسالٌة – مرسل إلٌه) .
و علٌه فإن الدلٌل ال ٌكون فعاالً إال إذا كان أداة تواصلٌة قصدٌة  ،لذا انحصرت عندهم
موضوعات السٌمٌابٌة فً الدالبل على مبدأ االعتباطٌة.
و ٌمثلها كل من ( وبر ٌتو  ،جورج مونان و مارتٌنً ،بوٌسنس ،و كراٌس  ،و أوستٌن))59(.
و ال تنظر سٌمٌاء التواصل إلى الوظٌفة التوصٌلٌة على أنها تختص بالرسالة اللسانٌة فحسب ،بل
تتعداها إلى البنٌات السٌمٌابٌة التً تتشكل منها الحقول ؼٌر اللسانٌة األخرى)59( .
أما سٌمٌاء الداللة فٌمثلها بشكل خاص (روالن بارث) حٌث ٌشٌر إال أن اللؽة ال تستنفذ كل
إمكانٌات التواصل  ،فنحن نتواصل  ،توفرت القصدٌة أم لم تتوفر ،بكل األشٌاء سواء كانت طبٌعٌة و
ثقافٌة ،أو اعتباطٌة أم ؼٌر اعتباطٌة)61( .
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و من هنا جاء رأٌُه فً أن اللسانٌات أصل و السٌمٌابٌات فرع منها على خبلؾ ما ذهب إلٌه
سوسٌر.
و العبلمة عنده ثنابٌة المبنى ،متكونة من الدال و المدلول ،كما ال تقتصر عنده على المجال
اللسانً بل تتعداه لتتناول العبلمات الدالة فً الحٌاة بصورتها الشاملة)59( .
و قد ركز بصورة ربٌسٌة فً هذا التجاه على أربعة عناصر ( اللسان و الكبلم ،الدال و المدلول،
المركب و النظام ،التقرٌر و اإلٌحاء) .
أما االتجاه الثالث (سٌمٌاء الثقافة) فقد انبثق بشكل ربٌس من الفلسفة الماركسٌة و من أهم رواده
(ٌوري لوتمان -إٌنانوؾ – أوسبنسكً – تودوروؾ و بٌاتٌجورسكً و ؼٌرهم ) وهم أحفاد و أشقاء
جماعة الشكلٌٌن السوفٌات  .و المعروؾ أن الشكالنٌٌن السوفٌات كانوا أول من نادى بؤدبٌة األدب بشكل
منظم و بالعودة إلى النص و االنطبلق منه و تفكٌك نظامه اللسانً  .كذلك اهتمت مجموعة أخرى فً
إٌطالٌا بسٌمٌابٌات الثقافة و األدب ()61
و تنطلق موضوعات هذا التجاه من عد الظواهر الثقافٌة موضوعات تواصلٌة و أنساقا داللٌة ،
وما الثقافة فً نظر أصحاب هذا االتجاه إال إسناد وظٌفة لؤلشٌاء الطبٌعٌة و تسمٌتها و تذكرها ،و هً
بذلك تكون مجاال توصٌلٌا تنظٌمٌا لئلخبار فً المجتمع اإلنسانً.
وٌرى أصحاب هذا االتجاه أنَّ العبلمة تتكون من بناء ثبلثً ( الدال والمدلول والمرجع) وهو
تصور ٌختلؾ عن بناء بارث الثنابً  ،وٌتفق إلى حد ما مع بناء بٌرس الثبلثً ( المصورة ،المفسرة،
الموضوع) و تبعا لذلك استخدم أصحاب هذا االتجاه مصطلح (السٌمٌوطٌقا) البرٌسً بدال من مصطلح
(السٌمٌولوجٌا) السوسٌري)59(.
وأخٌرا ٌمكن إجمال ما قٌل فً االتجاهات السٌمٌابٌة المعاصرة بالمخطط اآلتً:
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االتجاهات السٌمٌائٌة المعاصرة

سٌمٌاء التواصل

(تواصل لسانً)
محور التواصل

سٌمٌاء الثقافة

سٌمٌاء الداللة

(تواصل غٌر لسانً)
محور العالمة
أٌقون

تواصل لسانً

شاهد

تواصل ؼٌر لسانً

رمز

الشكل رقم  :02االتجاهات السٌمٌابٌة المعاصرة ()69
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دلٌل

دال

دال

العالمة
مدلول

التواصلٌة

مقصد

دال

العالمة

العالمة

الداللٌة

الثقافٌة

الشكل رقم ٌ :03برز االتجاهات السٌمٌابٌة المعاصرة()59
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 .3.5.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج السٌمٌابً
السٌمٌابٌة منهج لدراسة العبلمات ،ولعل من المفٌد اإلشارة إلى أن تباشٌر هذا المنهج كانت من نتابج
رإٌة اللسانٌات السوٌسرٌة.
وعلى هذا التصور الجدٌد عرَّ ؾ المنهج السٌمٌابً اللؽة:
 بؤنها نظام من العبلمات (: )System of Signs النظم السمعٌة :لؽة منطوقة تخاطب األذن. النظم البصرٌة :لؽة أبجدٌة الصم البكم تخاطب البصر ،و قراءة حركات الشفاه. النظم اللمسٌة :لؽة المكفوفٌن تخاطب الٌد – نظم اإلشارات -ولؽة األلوان والدخان و لؽةالصفٌر ،و سواها ،و كل هذه األنظمة تشترك مع اللؽة فً األصل الذي نهضت علٌه)20( .
قال سوسٌر " اللؽة نظام من العبلمات التً تعبر عن أفكار ،ومن هذه الناحٌة فهً مماثلة للكتابة وأبجدٌة
الصم و البكم والطقوس الرمزٌة وصٌػ االحترام و اإلشارات العسكرٌة ،و رؼم هذه المماثلة تبقى اللؽة
أهم األنظمة)61( "....
ومهما ٌكن من أمر ،فإن دي سوسٌر ٌعد بحق أول من أثبت مٌدانٌا بؤن اللؽة نظام قابم بذاته ،و شبكة
واسعة من العبلمات و التراكٌب  ،حٌث ال تكتسب مكونات قٌمها إال من خبلل عبلقتها بالكل.
تعطٌنا اللؽة - ،فً ضوء المنهج السٌمٌابً – النموذج الوحٌد لنظام ٌمكن وصفه بؤنه سٌمٌابً فً بنٌته
الشكلٌة وفً تؤدٌته لوظٌفته ،فاللؽة:
 - 1هً فً المقام األول ظاهرة منطوقة تحٌل إلى موقؾ ما)57(.
 - 2تتكون من حٌث الشكل من وحدات مستقلة تمثل كل واحدة منها عبلمة.
 - 3تنتج اللؽة و تستقبل فً إطار قٌمة إشارٌة مشتركة بٌن أعضاء المجتمع الواحد.
َ
المخاطب ؼٌر أن هذا التواصل
 - 4تمثل اللؽة التحقٌق الواحد لبلتصال بٌن ذات المتكلم وذات
مشروط بالقصدٌة و إرادة المتكلم فً التؤثٌر على ؼٌره  ،إذ ال ٌمكن للدلٌل أن ٌكون أداة
التواصلٌة القصدٌة ،ما لم تشترط التواصلٌة الواعٌة )61(.
أما فٌما ٌخص " العبلمة اللؽوٌة" فإنها ال تقرن شٌبا باالسم وإنما تقرن مفهوما بصورة سمعٌة ،لٌس
الصوت المسموع ،أي الجانب المادي ،بل هو األثر النفسً الذي ٌتركه الصوت فٌنا ،و بالتالً فالنسق
بٌن التصور و الصورة السمعٌة هو عبلمة  .فالعبلمة اللؽوٌة إذن وحدة نفسٌة مزدوجة ،و العنصران
(مفهوم-صورة سمعٌة) مرتبطان معا ارتباطا وثٌقا ،و ٌتطلب وجود الواحد منهما وجود الثانً)61( .
ومن خبلل ما سبق ذكره نرى ،أن مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج السٌمٌابً هً :ذلك النظام من العبلمات
اللؽوٌة ( دال – مدلول) ،تعبر عن أفكار داخل حٌاة اجتماعٌة ،فً إطار سٌرورة تواصلٌة قصدٌة.
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.6.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التداولً
 .1.6.2المنشؤ الفلسفً للتداولٌة اللسانٌة و مفهومها
 .1.1.6.2المنشؤ الفلسفً للتداولٌة
فً سنة  ،1939مٌز الفٌلسوؾ األمرٌكً (شارلز مورٌس)  Charles morisفً مقال كتبه فً
موسوعة علمٌة ،بٌن مختلؾ االختصاصات التً تعالج اللؽة و هً:
 علم التركٌب :الذي ٌدرس العبلقات القابمة بٌن التعابٌر اللؽوٌة بعضها ببعض علم الداللة :الذي ٌعنى بدراسة الرموز و عبلقاتها بما تشٌر إلٌه ()58 وأخٌرا التداولٌة التً ُتعنى  -فً رأي مورٌس -بالعبلقات بٌن العبلمات ومستخدمٌها ،والذياستقر فً ذهنه أن التداولٌة تقتصر على دراسة ضمابر المتكلم و ظرفً المكان و الزمان
(اآلن ،هنا) و التعابٌر التً تستقً داللتها من معطٌات تكون جزبٌا خارج اللؽة نفسها ،أي من
المقام الذي ٌجري فٌه التواصل ومع ذلك ظلت التداولٌة كلمة ال تؽطً أي بحث فعلً)59( .
أما الفٌلسوؾ (جون أوستٌن) فقد ألؾ عام  1962كتابا ٌحمل عنوان "كٌؾ تفعل األشٌاء بالكلمات"
 ، How to do things with wordsو قد كان له شؤن فً تطور التداولٌة ،و تلخصت فكرة
(أوستٌن) فً أمرٌن:
أ ٌ -تمثل األول فً إقراره بؤن كل قول ٌعبر عن عمل
ب -أما الثانً فٌمثل فً رفضه لثانٌة جداول الحقٌقة ( الصحة و الخطؤ) ()65
ومن خبلل كتابه المذكور آنفا أورد تمخٌصا (ألفعال المتكلم اإلنجلٌزٌة) من مثل:
"أستقٌل" فإن مثل هذه األلفاظ اإلخبارٌة ال تملك قٌمة فً الحقٌقة المنطقٌة بالرؼم من أنها جمل
إخبارٌة صحٌحة ،وهً تبدو من خبلل تصوره تفتقد للخواص األساسٌة للجمل اإلخبارٌة ،و أنكر أوستٌن
إمكانٌة اعتبارها جمبل صحٌحة أو خاطبة  ،و برهن أن طبٌعة هذه الجمل "إنجازٌة" و لٌست إخبارٌة
ألن معانٌها تقترن بؤداء عمل)66(.
ففً قول "أستقٌل" توحً بؤن شخصا ٌستقٌل فً الواقع ،و على هذا النحو فإن أمثال هذه الجمل ال
تحتاج إلى شروط الصحة و الخطؤ فً الصٌؽة المنطقٌة لتفسٌرها ،و لكنها تحتاج إلى "شروط االستخدام"
)66( .
وإن تقصً أوستٌن لؤللفاظ اإلخبارٌة (التقرٌرٌة) قاده إلى نتٌجة مفادها أن لمثل هذه األفعال
جمٌعها و لٌست اإلنشابٌة (اإلنجازٌة) فقط طبٌعة األداء .من خبلل إضافة سابقة لها على شكل فعل
إنجازي ضمنً ،مثل :كم الوقت ؟
أسؤلك أن تخبرنً كم الوقت؟ ()66
وحتى فً الجمل اإلقرارٌة المحاٌدة التً تعبر عن حقٌقة ما مثل(" :الشمس طالعة) ٌمكن القول
 ،و ٌرى أوستٌن من خبلل
أنها جملة تحوي فعبل إنجازٌا ضمنٌا مثل :أنا أقول أن (الشمس طالعة)
دراسته للمعنى أن الظواهر اللؽوٌة هً أساسا أفعال إنجازٌة.
وإن هذا المعنى هو دعوة إلى تجاوز اهتمامات علم المنطق التقلٌدي المحدد بالمعنى االختٌاري
فقط .كما ذهب أوستٌن أٌضا إلى القول أن الفعل اللؽوي ٌإلؾ فً الوقت ذاته ثبلثة أنواع من الحدث:
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حدث تعبٌري( :التعبٌر) و هذا النوع ٌنضوي تحت علم الداللة القابم على شروط الحقٌقة ،وهوفعل لفظ تعبٌر بداللة معنى محددٌن.
حدث تؤثٌري :الذي بواسطته أحدث رد فعل و تؤثٌرا لدى المتلقً ،و هذا النوع ٌقع خارجتحدٌات المعنى و اللؽة ألنه ٌتعامل مع سبب اللفظ أو نتٌجته ،وأن تؤثٌر كلماتً فً إقناع شخص
بإقراضً مثبل ،إنما ٌعتمد على عوامل نفسٌة – اجتماعٌة أو مادٌة.
حدث إنشابً ٌ :مثل فً إنجاز عمل ما بإنتاج الفعل اإلنشابً ،وتحقٌق قصد المتكلم ،و قد ركزأوستٌن على هذا النمط باعتباره القطاع الخاص بالتداولٌة أي (المعنى فً السٌاق) ،و من خبلل هذا
الربط تمكن أوستٌن و تلمٌذه "سٌرل" من التفكٌر بالبادبة اإلنجازٌة كقوة حقٌقٌة تشٌر إلى قوة التنفٌذ
( )66و هذا المصطلح ٌستخدم الٌوم بشكل واسع لٌضم لٌس فقط الدالبل اللؽوٌة الصرٌحة القصد و لكن
أٌضا المإشرات ؼٌر اللؽوٌة المصاحبة للؽة (حركة الٌدٌن ،العٌنٌن.....،الخ)
توفً أوستٌن سنة  1960بعد فترة وجٌزة من تقدٌم محاضرات "ولٌام جاٌمس" التً نشرت بعد
وفاته (سنة  ، )1962ومع ذلك ذاع صٌت عمله و كان وراء العدٌد من البحوث البلحقة فً مجال
األعمال اللؽوٌة.
لقد احتل الفٌلسوؾ األمرٌكً(جون سٌرل  )John Searleموقع الصدارة بٌن أتباع أوستٌن
ومرٌدٌة ،فلقد أعادة تناول نظرٌة أوستٌن وطور فٌها بعدٌن من أبعادها الربٌسٌة هما :المقاصد
والموضوعات.
و بالفعل ٌمكننا اعتبار األعمال اللؽوٌة و الجمل التً أنجزت بواسطتها وسٌلة تواضعٌة للتعبٌر
عن المقاصد وتحقٌقها ،و هذا المظهر كان حاضرا لدى أوستٌن ولكن سٌعرؾ أوج تطوره لدى
سٌرل)65(.
بعد أن استفاد (سٌرل) من دروس أوستٌن أضفى نوعا من االنتظام على أفكار أستاذه ،بؤخذه لفكرة
أن المعنى هو نوع من الحدث ،و اعتبر أن دراسة اللؽة هً جزء فرعً من نظرٌة الحدث.
وتدور فكرته حول الوظابؾ أو المعانً المرتبطة باألحداث اإلنجازٌة ،و بإٌحاء من هذه الفكرة
قدم سٌرل تعارٌؾ لؤلحداث اإلنجازٌة المتنوعة ضمن أربعة أنواع من القواعد واعتبرها شروطاٌ ،نبؽً
أن ٌستوفٌها أداء الفعل اللؽوي حتى ٌكون األداء مُوفقا ً و هً:
 -1قاعدة المحتوى اإلخباري ( مضمون القضٌة):
وٌقصد بهذه القاعدة تحدٌد أي نوع من المعنى الذي ٌعبّر عنه بالقسم اإلخباري من اللفظ فالمعنى
الذي ٌشٌر إلٌه ،أعد حدث مستقبلٌا بالنسبة للمتكلم.
 -2قاعدة التحضٌر ( التقدٌم) :و ٌقصد بها تحدٌد الشروط المسبقة قبل أداء الحدث الكبلمً.
 -3قاعدة األمانة ( اإلخبلص) :تعنً تحدٌد الشروط التً ٌجب أن تتحقق إن كان على الفعل أن
ٌنفذ بإخبلص و دقة.
 -4القاعدة األساسٌة ( الجوهرٌة) تحدٌد كٌؾ ٌجب أن ٌحسب الحدث الكبلمً ()66
ومن خبلل هذه القواعد ٌرى (سٌرل) أنه بإمكاننا تمٌٌز أحداث كبلمٌة مختلفة بسهولة ،ولنا أن
نتصور على سبٌل المثال فعل ( النصح) مثبل:
أ  -المحتوى اإلخباري :عمل مستقبلً بالنسبة للمتلقً.
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ب -قاعدة التقدٌم ٌ -1 :عتقد المتكلم لسبب ما أن الفعل سٌفٌد المتلقً
 -2لٌس واضحا بالنسبة للمتكلم و المستمع أن المستمع منهما سٌنفذ الفعل فً
األحوال العادٌة
ج -قاعدة األمانةٌ :عتقد المتكلم أن الفعل سٌفٌد المتلقً
د -القاعدة األساسٌة :محاولة جعل الفعل المطلوب إنجازه فً مصلحة المتلقً.
ولتوضٌح االختبلفات أضاؾ سٌرل التعلٌق التالً" :إن نصحك لٌس محاولة لحملك على فعل
شًء بمعنى الطلب منك ،فالنصح شًء ٌشبه إخبارك بشًء ٌكون فً أفضل مصالحك)66( .
أما (بول جراٌس) ،فقد حاول مثل سٌرل مجابهة إشكالٌة كٌفٌة اختبلؾ المعنى فً التخاطب
اإلنسانً العادي عن ذلك المعنى الدقٌق المحدود فً المعنى المتعلق بشروط الحقٌقة ،وهذه اإلشكالٌة
طبعا أدت به إلى شرح االختبلفات بٌن ثنابٌة (ما ٌقال) و ( ما ٌعنً).
أما (ما ٌقال) :فٌقصد بها ما تعنٌه الكلمات ظاهرٌا وؼالبا ما ٌقع تحت طابلة ما ٌمكن شرحه وفقشروط الحقٌقة ،بمعنى أنه ٌتؤلؾ من المعانً الواضحة الظاهرة فقط.
 (ما ٌعنً) :هو التؤثٌر الذي ٌحاول المتكلم متعمدا إحداثه فً المتلقً من خبلل إدراك هذا األخٌرلهذا القصد ،بمعنى تضمنها لمعانً ضمنٌة)3( .
وفً ظل البحث عن حل لهذه اإلشكالٌة ٌقترح جراٌس مبدأ بٌن المتحاورٌن علٌهم أن ٌراعوه و هو
(مبدأ التعاون)  ،بمعنى ٌجب أن ٌتعاون المتخاطبون على الوصول إلى الؽرض المطلوب من دخولهما
فً التخاطب ،وصاغ قواعد أربعة تحكم هذا المبدأ وهً:
أ -قاعدة كٌف الخبر :و القاضً بؤن ٌجعل إسهامك صحٌحا وخصوصا فٌما ٌتعلق باآلتً:
 -1ال تقل ما تعتقده خطؤ ()66
 -2ال تقل ما ٌعوزك فٌه البرهان الكافً
ب -قاعدتا كم الخبر:
 -1لتكن إفادتك للملتقى على قدر حاجته
-2ال تجعل إسهامك أكثر إخبارا مما هو مطلوب
ج -قاعدة عالقة الخبر بمقتضى الحال :اجعل إسهامك على صلة مباشرة بالمضمون.
د -مبدأ األسلوب /الكٌفٌة :كن واضحا خصوصا فً:
 -1تجنب اإلبهام
 -2تجنب اللبس
 -3كن مختصرا
 -4كن منظما ()66
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وهكذا فتح "مبدأ التعاون" بابا واسعا فً تطور التداولٌة اللسانٌة وتنوٌع الدراسات المتعلقة
بموضوع التواصل اإلنسانً ،إال أنه مع ذلك لم ٌسلم من انتقادات عدٌدة ،باعتبار أن مبدأ التعاون
والقواعد المتولدة عنه ال تضبط إال الجانب التبلٌؽً من التخاطب ،أما الجانب التمهٌدي فقد أسقط إسقاطا،
و ٌعلق " ثوماس"  1986فً الفصل الثانً على أن مبدأ التعاون هو وسٌلة ٌشرح كٌفٌة وصول الناس
للمعانً ،بالرؼم من أنه لٌس هناك تصور ٌقضً بؤن الناس صادقون و ٌعنون ما ٌقولون)66(.
 .2.1.6.2مفهوم اللسانٌات التداولٌة
ٌعتبر مفهوم اللسانٌات التداولٌة من أهم المفاهٌم الحدٌثة التً شدت انتباه الدارسٌن و الباحثٌن
السٌما فً العقود الثبلثة األخٌرة  ،و لم ٌتم استعمال التداولٌة من حٌث هو معنى عام ،فً الثقافة
البلتٌنٌة ،قبل سنة  1438للمٌبلد .و ٌعود فً أصله األجنبً إلى اللؽتٌن اإلؼرٌقٌة (، )Pragmatikos
و البلتٌنٌة بالمعنً القانونً (  ،)Pragmatika Anctioولهذا المفهوم فً الثقافة الؽربٌة عدة
استعماالت:
قانونٌة – وهو االستعمال األصل فٌما ٌبدو )60(.
حٌث استعمل هذا المفهوم فً القرون الوسطى فً فرنسا فً مجال الدراسات القانونٌة فً
عبارات مثل ()66( ) Pragmatica Sanctio( )Pragmatique sanction
ثم شاع استعماله أٌضا فً المجال الفلسفً و الرٌاضً ،و أخٌرا اللسانً (الداللً)  ،و الببلؼً
(السٌاقً) ،و السٌمٌابً (التؤوٌلً) ()67
أما استعمال المصطلح المدروس فً المجال الفلسفً ،إنما هو لوصؾ كل فكرة أو ظاهرة ال
تتجلى إال من خبلل تطبٌقاتها العملٌة أي نتابجها و أثارها المنعكسة على الواقع.
و علٌه فإن التطور المفهومً لهذا المصطلح قد نحا نحو الدراسات اللسانٌة و أخذ ٌرسم مجاله
من خبلل جملة من الشروط أهمها:
الشرط األول :إن التخوؾ من اإلؼبلق فً الوصؾ النظري ومحاولة البعد عنه هو فً حد ذاته
سمة للتحلٌل الذي ٌطمح إلى أن ٌكون عملٌا أي براؼماتٌا .
الشرط الثانً :إن األخذ فً االعتبار للمعطٌات أو الحقابق األساسٌة و األكثر تمثٌبل لواقع
التبلٌػ تعتبر هً الحتمٌة المطلقة المنشودة)66(.
وهذا وٌرجع أول استعمال للمصطلح (  )Pragmatique linguistiquesإلى الفٌلسوؾ
األمرٌكً (  ، )Charles W.morrisو ٌقصد به كل ما ٌتعلق بمظاهر استعمال اللؽة و خصابصه-
المظهر التداولً -أي الحوا فز النفسٌة للمتكلمٌن و كذا النماذج االجتماعٌة وموضوع الخطاب و ؼٌر
ذلك ،و ذلك فً مقابل المظهر التركٌبً الذي ٌعنى بالعبلقة التركٌبٌة الشكلٌة ،و المظهر الداللً الذي
ٌهتم بالعبلقات القابمة بٌن مدلول الوحدات اللؽوٌة و الواقع)66( .
و تجدر اإلشارة إلى أن نجاح أعمال مورٌس فً المٌدان اللسانً أحدثت صدى تمثل خصوصا
فً المظاهر الثبلثة السابقة :التركٌبً و الداللً و التداولً ،هذا األخٌر الذي ربما شمل المظهرٌن
السابقٌن ووسعهما ،و لذلك قدم كل من (  )F.Licanatiو (  )A.M.Dillerتعرٌفا للتداولٌة جاء فٌه :إن
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التداولٌة تدرس استعمال اللؽة من خبلل عملٌة الكبلم و السمات الممٌزة التً ٌتمٌز بها النظام اللؽوي
والتً تظهر قدرتها (أهمٌتها) الحدٌثٌة)66( .
و ٌقول "إلوار (  )R.Eluerdبخصوص تارٌخ ظهور التداولٌة كعلم ،إذا كانت مقابلة التوارٌخ
ٌمكن أن تعطً بعض المصداقٌة للفكرة التً تذهب إلى أن النحو التداولً لتشو مسكً المولود بتارٌخ
ٌ 1928والً البنوٌة المستوحاة من أعمال دي سوسٌر ( )1913-1857فإن هذا الرأي نفسه ٌحتاج إلى
من ٌدعم الرأي اآلخر القابل بؤن آخر سلٌل (خلؾ) لعلم اللسان ٌسمً  Pragmatiqueو فً الواقع
فإن للـ  Pragmatiqueالعمر نفسه لعلم اللسان)66( .
Pragmatique
أما فً اللؽة العربٌة فإن أول من اقترح مصطلح التداولٌة كمقابل لـ
هواألستاذ طه عبد الرحمن  ،و قد تبناه "أحمد المتوكل" و استعمله فلقً استحسان المختصٌن الذٌن
تداولوه فً محاضراتهم وكتاباتهم.
كما تجدر اإلشارة أٌضا إلى أن "عبد الرحمن الحاج صالح" استعمل مصطلح "االستعمال"
كمقابل لـ . Pragmatique
وبالنسبة للدراسات اللؽوٌة العربٌة ،فإن البحث فً التداولٌة كموضوع ناضج لم ٌعثر علٌه فً
الدراسات اللؽوٌة سواء التراثٌة أو الحدٌثة  ،لكن هناك كثٌرا من المصادر العربٌة التً تناولت مادة
تعتبر من صمٌم الدراسات التداولٌة ،إن لم نقل إنها ربما تتجاوز ما تطرحه الدراسات التداولٌة الؽربٌة
الحدٌثة ،و من أهم هذه المصادر نذكر" :دالبل اإلعجاز" لعبد القاهر الجرجانً ،و "البٌان والتبٌٌن"
للجاحظ و " الخصابص" البن جنً و " التفسٌر الكبٌر" لفجر الدٌن الرازي و " الكشاؾ" للزمخشري
و"مفتاح العلوم" للسكاكً" وبصفة خاصة كتب األصول و منها على األخص أصول السرخسً
و"الرسالة" للشافعً  .هذه المصادر المذكورة قد تناولت عددا من الرسابل الهامة فً مجال التداولٌة،
فعلى سبٌل المثال ال الحصرٌ ،رى "ابن خلدون" أن امتبلك اللؽة ٌجب أن ٌكون لؽاٌة اإلبانة و اإلفهام و
هو هدؾ التداولٌة الؽربٌة .قال  " :اعلم أن اللؽات ملكات شبٌهة بالصناعة ،إذ هً ملكات فً اللسان
للعبارة عن المعانً و جودتها و قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها ،و لٌس ذلك بالنظر إلى
المفردات و إنما هو بالنظر إلى التراكٌب ،فإذا حصلت الملكة التامة فً تركٌب األلفاظ المفردة للتعبٌر
بها عن المعانً المقصورة و مراعاة التؤلٌؾ الذي ٌطبق الكبلم على مقتضى الحال ،بلػ المتكلم حٌنبذ
الؽاٌة من إفادة مقصوده للسَّامع و هذا هو معنى الببلؼة)57( "......
أما عن أهم ما ورد فً هذا النص من مقوالت تداولٌة فٌمكن صٌاؼته فً النقاط التالٌة:
الملكة اللؽوٌة -الجودة و القصور -التعبٌر عن المعانً المقصودة-مراعاة التؤلٌؾ مقتضى الحال –
التبلٌػ – الؽاٌة من إفادة المقصود للسامع -الببلؼة.
و ربما اختزلت هذه القٌم التداولٌة بمفهومها المعاصر فً :األداء ،الكفاءة ،القصد ،التركٌب ،السٌاق،
المتلقً ،اإلببلؼٌة و ؼٌرها.

 .2.6.2تطور اللسانٌات التداولٌة
ٌشمل امتداد مجال اللسانٌات التداولٌة و مشاؼلها دراسة المفاهٌم األساسٌة التالٌة:
حكم الحدٌث ،و االفتراض المسبق ،و التفاعل و الحوار.
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 .1.2.6.2حكم الحدٌث لـ ؼراٌس ()Paul grice
لقد اقترح ؼراٌس مفهوما ٌمكنه أن ٌنظم التواصل بٌن األفراد و نقصد بذلك " مفهوم التعاون" ،
حٌث افترض هذا األخٌر أن المتخاطبٌن المساهمٌن فً محادثة مشتركة ٌحترمون مبدأ التعاون ،
فالمشاركون ٌتوقعون أن ٌساهم كل واحد منهم فً المحادثة بكٌفٌة عقبلنٌة و متعاونة لتسٌٌر تؤوٌل
أقواله)65( .
ٌشرح ؼراٌس هذا المبدأ مقترحا أربع قواعد متفرعة منه  ،من المفترض أن ٌحترمها المتخاطبون
وٌشؽلوها ،و هً :
 - 1قاعدة الكم  :التً تفرض أن تتضامن مساهمة المتكلم حدا من المعلومات ٌعادل ما هو ضروري
فً المقام و ال ٌزٌد علٌه)65 ( .أي أن ٌجعل المتكلم مساهمته فً الحدٌث إخبارٌة بالقدر الذي
ٌقتضٌه هدؾ هذا الحدٌث ،بشرط أن ال ٌجعلها إخبارٌة أكثر مما هو مطلوب.
 - 2قاعدة النوع :التً تفرض نزاهة القابل الذي ٌنبؽً أن ال ٌكذب و أن ٌملك الحجج الكافٌة إلثبات
ما ٌثبته)65( .
 - 3قاعدة العبلقات أو (المنسبات)  :التً تفرض أن ٌكون حدٌثنا داخل الموضوع ) ذا عبلقة بؤقوال
المتكلم السابقة و أقوال اآلخرٌن) .
 - 4قاعدة الكٌؾ :التً تعنً أن نعبر بوضوح وببل لبس قدر اإلمكان و نقدم المعلومات بترتٌب مفهوم
كمراعاة الترتٌب الزمنً عندما نروي سلسلة من األحداث  .لكن ٌاترى ماذا ٌحصل لو لم ٌحترم
أحد المشاركٌن قاعدة من هذه القواعد ؟ بإمكانً
اختراق قاعدة على كره منً ،ذلك أنً إن لم أوفر كمٌة المعلومات التً ٌتطلبها منً مقتضى الحال أو
الطرؾ اآلخر ،فإنما ٌكون ذلك بقصد احترام قاعدة أخرى كقاعدة اإلخبلص مثبلٌ .رى ؼرٌس بؤنه من
المفروض أن ٌحترم كل متكلم مبادئ الحدٌث و من ثم تطبٌقها ،و هذا الوجه ٌتٌح فسحة من التسامح،
ؼٌر أن بعض اللسانٌٌن ٌرون بؤن هذه القواعد ؼٌر قادرة على تفسٌر كل شًء ،السٌما وأن األطراؾ
ال ٌتوفرون على نفس الحاجات التبلٌؽٌة و فضبل عل ى هذا فإنهم ٌستخدمون أشكاال لؽوٌة مختلفة
قلٌلة التجانس)61( .

أو

 .2.2.6.2مفهوم االفتراض المسبق
ٌنطلق أ صحاب نظرٌة التواصل من المعطٌات األساسٌة التً تنتقل من المتكلم إلى المتلقً  ،و ٌفترض
أن تكون معروفة  ،و لكنها ؼٌر صرٌحة عند المتح ّدثٌن ،و تشكل ما ٌدعى بالخلفٌة التواصلٌة و
الضرورٌة لنجاحه ،خلفٌة متضمَّنة فً القول ذاته ،تقول " أركٌونً ":هو تلك المعلومات التً لم ٌفصح
عنها ،فإنها و بطرٌقة آلٌة مدرجة فً القول الذي ٌتضمَّنها أصبل بؽض النظر عن خصوصٌته")34( .
Actes de parole
من الممكن وصؾ االفتراضات المسبقة على أنها أفعال كبلمٌة افتراضٌة (
 ، ) prépositionفهً فً نفس درجة األمر و االستفهام....فلو تل َّفظنا بـ " أؼلق فمك" فبل بد أن ٌكون
َ
المخاطب) ،و لهذا األخٌر القدرة على الطاعة و تؤوٌل القول ،بمعنى إؼبلق الفم
له تؤثٌر على المستمع (
الذي هو مفتوحا مسبقا ،و ال تسن ُد األمر إال لمن وجد فً وضع ٌسمح له بإصدار األوامر .

 .3.2.6.2قاعدة التفاعل
لبن ركز دعاة نظرٌة أفعال الكبلم أبحاثهم حول شروط إنجاز هذه األفعال و تصنٌفها ،فقد تبٌن بعد ذلك
أنه من الضروري توسٌع مجالها ،بحٌث تشمل التفاعل و الحوار .وراء الصٌؽة الفلسفٌة ،للتفاعل ٌجب
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فً إطار التداولٌة االحتفال بالعوامل اللسانٌة قبل كل شًء  .فعندما ٌتفاعل شخصان ،فإنهما ٌقٌمان بٌنهما
عبلقة و ٌتبادالن المعلومات  ،و ٌجري تبلٌػ أو التواصل فً ذات الوقت على مستوٌٌن:
المستوى العبلبقً ،البارز من خبلل النبر و الحركة و اإلٌماءة.
و مستوى المحتوى ،الذي ٌتعلق بالمعلومات الفكرٌة و المعرفة المجردة)66( .
وٌتعلق األمر فً الحالة األولى بالتبلٌػ القٌاسً  ،فً حٌن ٌتعلق األمر فً الحالة الثانٌة بالتبلٌػ المدعو "
اإلطرادي" .
إن هذه االعتبارات العامة حول مبدأ التفاعل ،تجعل من المظهر العٌنً الذي هو الحوار مكون التبلٌػ
األساسً)66( .

 .4.2.6.2البنٌة الحوارٌة
لقد أخذت إشكالٌة الحوار تستثٌر اهتمام الد ارسٌن منذ ثبلثٌن سنة  ،و هناك عدة مدارس ذوات توجهات
متعددة ،تعنى بهذه القضٌة  ،فعل سبٌل المثال:
 : Ethnométhodologieتلح على تحلٌل الحدٌث و كذا
 النزعة األتنو مٌتودولوجٌةاإلستراتٌجٌات التً ٌعتمدها المتكلمون .
Compétence
األتنوؼرافٌون ٌ : Ethnographesهتمون بمفهوم الملكة التبلٌؽٌة ( )Communicationباعتبارها مجموع المعرفة الثقافٌة التً ٌمتلكها الفرد.
النزاعات اللسانٌة االجتماعٌةٌ :قومون بتحلٌل األقوال فً مختلؾ مقامات التبلٌػ باالعتماد علىالوظابؾ اللؽوٌة المحصورة من قبل " بوهلر" و ٌاكبسون )68(.
و أخٌرا فإن علم االجتماع ٌشارك هو اآلخر بتصبٌب ال ٌستهان به و ذلك من خبلل األعمال " قوفمان"
( )Goffmanحول التفاعل الذي ٌحصل وجها لوجه  ، face-à-faceو ذلك فً الحاالت التً ٌكون
َ
المخاطب)68( .
فٌها هم المتفاعلٌن (المتخاطبٌن) هو الحافظ على هٌمنتهم و كذا الحافظ على "سمعة"
إنه لمن األهمٌة بمكان فً كل بحث تداولً االحتفال بالحوار بوصفة بنٌة كبرى و الفعل اللؽوي بوصفه
صوره ،فرنسٌس جاك  F.Jacquesحٌن قال " :إذا شكل الخطاب الذي
بنٌة صؽري ألن األمر كما َّ
ٌفوق الجملة ،إنما ٌتحدد كل قول فٌه فً بنٌة داللٌة حقٌقٌة بتسوٌة المعنى و القٌمة المرجعٌة فً تسلسلها
بواسطة القواعد التداولٌة )68( ."...

 .3.6.2التداولٌة و عبلقتها بالتخصصات األخرى
تشهد التداولٌة ،التً هً آخر منهج نقدي فً تحلٌل الخطاب ما بعد الحداثة ،تمخض عن اللسانٌات
 ،توسعا ً على جمٌع األصعدة ،فهً مسخرة لوصؾ التناسق النصً ،كما ٌتم تسخٌر أحد مكوناتها
إلدماجه فً التحلٌل النصً ،و ذلك على نحو من السرعة ،و الشك أن التداولٌة ستؽزو المجاالت
السٌمٌابٌة األخرى  ،و أنه بإمكاننا أن نستشؾ فً كل هذا أمارة دالة على كون سٌمٌابٌات السٌنما
وسٌمٌابٌات المسرح  ،أضحت تعنى اآلن بالتدابٌر التً ٌسخرها القول و الحوار  ،و الضمانة لموضع
التفرج أكثر من اعتنابها بالتحلٌل الداخلً للمحتوٌات الفٌلمٌة و المسرحٌة .
و هذه الطفرة العجٌبة من شؤنها أن تجعل التداولٌة تنفتح على
كالعلم االجتماع و علم النفس...
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التخصصات األخرى المجاورة،

هذا و تشهد األبحاث اللسانٌة فً زمننا هذا انتقال مركز االهتمام من الجملة إلى الحوار ،و تقع
هذه التوجهات على عدة مستوٌات:
 نظام و مبنى الحوار نمذجة  Typologieالحوارات ( المحاجّ ة ،الخبر،الطاوالت المستدٌرة ،الدروس ،إلقاءالكلمات ...الخ)
 حكم  Modalitéالتفاعل (الٌومً ،القانونً ،الدٌنً ،العلمً) ()68و من جهة أخرى فإن اللسانٌات االجتماعٌة التً ظهرت كرد فعل على اللسانٌات التً تجاهلت
المكون االجتماعً للؽة ،قد عنٌت أوال بمشاكل اللؽة بوصفها وضعا ٌناسب طبقات اجتماعٌة كما
اقترحت توسٌع حقلها:
 دراسات أفعال الكبلم حسب الطبقات االجتماعٌة ( األفعال المباشرة و األفعال الؽٌر المباشرة) دراسات أفعال الكبلم و التؤدٌات المختلفة فً اللؽات ( التحلٌل التفاضلً،التقابلً للؽات)و فً الطبقات االجتماعٌة ( تحلٌل داخل اللؽة الواحدة) ()68
إن اللسانٌات التفاضلٌة ( التقابلٌة) التً كانت تعنى أساسا بالقضاٌا الصوتٌة و الفونولوجٌة
والتركٌبٌة و المعجمٌة  ،قد اكتسب مجالها بعد أكبر.
أما المسلمة التً تسٌر على هدٌها أبحاثها فإنها تكمن فً أنّ أهمٌة الفارق بٌن معنى القول
ووظٌفته التبلٌؽٌة هو الذي ٌوفر الداللة الحقٌقٌة ( الدقٌقة).
و هذا الفرق مرده إلى العوامل الثقافٌة قبل كل شًء ،و اللسانٌات التفاضلٌة ال ٌمكنها إن هً
قصرت موضوعها على دراسة أخطاء الشكل تفسٌر أو توقع األخطاء  ،كما ال ٌمكنها االهتداء إلى
العبلج الشافً و ٌجب علٌها إدماج المعطٌات التداولٌة كما ألح على ذلك ( ؾ  .كولماس ) Coulmas
"ٌ ،جب علٌها -أي اللسانٌات التفاضلٌة -أن تدرس مختلؾ العبلقات القابمة بٌن اللؽات من حٌث الشكل
( أو الصورة) و الوظٌفة  .أما الوظٌفة فتعنً فً هذه الحالة تؤدٌات أفعال الكبلم ،أما الصورة فتعنً
المحددات البنوٌة لممٌزات النشاط " ()68
لكن الظاهر أن التداولٌة قد أحدثت األثر الكبٌر فً صناعة التعلٌم سواء تعلق األمر بتعلٌم اللؽة
األم أو اللؽات األجنبٌة.
إن صناعة التعلٌم للجٌل الثالث بعد قطٌعتها مع المناهج التً لم تإت ثمارها قد أخذت تعنى
بالمتعلم و مقام التبلٌػ ،أي تزوٌد المتعلم أو المتعلمٌن باألدوات التً تمكنهم من التحرك بواسطة الكبلم
تحركا ٌبلءم المقام و المقاصد المراد تحقٌقها ،كما أن المسعى لم ٌعد ٌتعلق بتلقٌن بنٌة نحوٌة معٌنة ،بل
إنه ٌتعلق بتوفٌر الوسابل اللسانٌة ،التً تمكن المتعلم من إجراء اختٌار بٌن مختلؾ األقوال و ذلك بحسب
المقام ()66
فإن اعتراؾ المرء بالجمٌل لطرؾ ما معناه إجراء فرز داخل سلسلة من التؤدٌات و االنتباه إلى
ردود فعل الطرؾ المقابل ،و باإلضافة إلى هذا ال بد من وضع هذه األقوال فً إطار تقابلً ،و ذلك
لتمكٌن المتكلم من متابعة جرٌان التبادل فً مختلؾ أطواره.
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 .4.6.2مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التداولً
 .1.4.62مفهوم المنهج التداولً
المنهج التداولً هو مستوى تصنٌؾ إجرابً فً الدراسات اللؽوٌة ٌتجاوز دراسة المستوى الداللً و
ٌبحث فً عبلقة العبلمات اللؽوٌة بمإولٌها مما ٌبرز أهمٌة دراسة اللؽة عند استعمالها ،و بالتالً فإنه
ٌعنى بدراسة مقاصد المرسل ،و كٌؾ ٌستطٌع هذا األخٌر أن ٌبلؽها فً مستوى داللة المقول الحرفٌة.
كما ٌعنى المنهج التداولً بكٌفٌة توظٌؾ المرسل للمستوٌات اللؽوٌة المختلفة فً سٌاق معٌن ،حتى ٌجعل
إنجازه مبلبما لذلك السٌاق و ذلك بربط إنجازه اللؽوي بعناصر السٌاق الذي حدث فٌه ،و منها ما هو
مكوّ ن ذاتً ،مثل :مقاصد المتكلم ،و معتقداته ،و كذلك اهتماماته و رؼباته ،و منها أٌضا المكونات
الموضوعٌة ،أي الوقابع الخارجٌة ،مثل  :زمن القول و مكانه ،و كذلك العبلقة بٌن طرفً الخطاب.
()34
و تسهم هذه العناصر فً تحدٌد الداللة عند المرسل إلٌه ،إذ ٌعتمد علٌها فً تؤوٌل الخطاب و فهم
مقاصده ،و بهذا فإن المنهج التداولً ٌعٌن على دراسة ما ٌعنٌه الخطاب فً سٌاق معٌن ،كما ٌعٌن على
معرفة أثر السٌاق فً لؽة الخطاب عند إنتاجهٌ .تضح ذلك عند فحص ُخطب العرب فً مختلؾ
العصور ،باإلضافة إلى كثٌر من النصوص الحدٌثة التً تعالج القضاٌا المعاصرة ،سواء فً األعمدة
الصحفٌة أو الحوارات المسجلة أو الخطابات العادٌة ،و ال ٌضٌر كونها تتنوع بٌن خطاب طفل و خطاب
شٌخ ،امرأة و رجل ،سٌاسً و رجل بسٌط ،حاكم و محكوم ،عسكري و مدنً ،كما ال ٌضٌر تنوعها
زمنٌا بٌن خطاب قدٌم ٌمثله الشعر الجاهلً و الخطبة اإلسبلمٌة ،و بٌن خطاب حدٌث فً الصحٌفة أو
اإلذاعة أو فً الشارع ،بٌن خطاب مكتوب و آخر شفهً ،فذلك التنوع هو الدلٌل على كلٌة (استراتٌجٌات
الخطاب) فً الكفاءة التداولٌة من جهة ،أي وجودها عند مختلؾ الفبات ،و هو دلٌل كذلك على عمومٌتها
الزمنٌة من جهة أخرى)34( .
 .2.4.62مفهوم اللؽة فً ضوء المنهج التداولً
إنه منذ "سوسٌر" لم ٌطرأ أي تؽٌٌر فً تقسٌم الحقٌقة اللؽوٌة ،و أخذ الكبلم بعٌن االعتبارٌ ،عنً
النظر إلى اللؽة من خبلل عبلقتها بالذات و العالم ،أي اللؽة فً حركة متحولة إلى خطاب ،الحركة التً
أهملها التٌار البنٌوي لمدة لٌست بالقصٌرة ،مركزا على اللسان باعتباره مجموعة من البنى التً تربطها
عبلقات ،فً حٌن أهمل الكبلم باعتباره إٌاه عنصرا ثانوٌا عرٌضا.
و مع التصور الجدٌد للظاهرة اللؽوٌة التً تجلت معالمه فً عدة نظرٌات حدٌثة منها التداول
( )Pragmatiqueو باألخص التلفظ (  )L'énonciationأولت العناٌة لبعض العناصر التً تشكل
أساس الخطاب  ،فقد أحدثت اضطرابا فً تصور التواصل البشري ،بالمنظور السوسوري  ،و كنتٌجة
أولٌة لم ٌعد الكبلم ذلك العنصر المهمل و الثانوي و لكن أساسا و مبدأ لتحلٌل الخطاب ( L'analyse
)34( )du Discours
لقد حدد المنهج التداولً الجدٌد مفاهٌم من مثل أن:
القول لٌس ذا محتوى فحسب بل إنه ذو مقصد ،وفضبل على هذا فهو أداة اتصال بٌن أطراؾالتبلٌػ ،كما أن القول فعل داخل مجرى النشاط ،و كل فعل ٌؽٌر حالة العبلقات القابمة بٌن أطراؾ
الحدٌث و الموجودة من قبل)66( .
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لقد تطرق المنهج التداولً إلى اللؽة بوصفها ظاهرة خطابٌة و تواصلٌة و اجتماعٌة فً آن معا ،وجعلها فً مركز القوة و الفاعلٌة ( أي أنها فً ماهٌتها الحقٌقٌة تساوي االستعمال)
إن اللؽة فً منظور المنهج التداولً لٌست بثابتة أو مستقرة فً أذهان الجماعة اللؽوٌة ،و لكنهانشاطا كبلمٌا أو فعالٌة كبلمٌة.
و فً هذا النشاط تتحدد نقطتان:
 التلفظ (  ،)Enonciationالفعل ذاته الذي ٌنتج عنه الكبلم ،و الملفوظ (  )Enoncéكنتٌجة لذلكالفعل ،فبل ٌعدو لتلفظ أو حدٌث أن ٌمثل النشاط الكبلمً الذي ٌإدٌه المتكلم فً اللحظة التً ٌتحدث فٌها،
أي تلك الممارسة التً ٌنسبها لذاته متفاعبل مع اآلخر ،كما ٌتحدد التلفظ بتحدٌد العناصر المنتمٌة إلى
اللؽة و تتؽٌر داللتها من كبلم آلخر مثل  :أنا ،أنت ،هنا ،اآلن)34(.....
 ) Déictiquesكعبلمات تشٌر إلى
إن عملٌة التلفظ تعنً الوقوؾ عند عناصر ،مثل المبهمات (
المتخاطبٌن (  )Les interlocuteursالمتكلم الذي ٌدخل كطرؾ فً العملٌة التلفظٌة ،أما المستمع
كطرؾ ثان ؾٌصبح متكلما بفضل الخاصٌة التناظرٌة للخطاب ،و بتوافر الشروط أو الظروؾ التً
تتحقق ضمنها العملٌة التلفظٌة ،و هً الزمان و المكان ،و باالستناد إلى بعض اآللٌات المنظمة للخطاب
من افتراض مسبق ،و أقوال مضمرة و احتجاج ،و تؤوٌل ،و شرح ،....و التً ٌلجا إلٌها المتكلم عندما
ٌؤخذ الكلمة مُعلنا عن مرتبته كمتكلم)34( .
أما البحث عن المرجعٌة فً التلفظ فتحٌلنا إلى المتكلم و ما ٌحٌط به من أحوال بحٌث ٌتجلى المتكلم
َ
المخاطب.
حٌنما ٌكون فاعبل فً الخطاب مع توفر عبلقة بٌنه و بٌن
إن المنهج التداولً ٌنطق من فكرة جرٌان الكبلم على األلسن  ،أي من اللفظ ذاته كعملٌة خاصة بالفرد،
و التً تتجلى فً ممارسته للؽة إلى هدؾ إٌصال الرسالة أو الخطاب ،و التؤثٌر علٌه ضمن عنصر
التفاعلٌة ()34( )L'interaction
فالتلفظ إذن أساس التداولٌة فً الشكل الظاهري ،إذ بدون األولى ال تتحدد الثانٌة كعملٌة ،و كلتا العملٌتٌن
تخضعان إلى عامل السٌاقٌ ،قول محمد خطابً " :إنه كلما توفر المتلقً على معلومات عن هذه
المكونات (المتكلم ،المتلقً للرسالة ،الزمان و المكان ،و نوع الرسالة) تكون له حُ ظوظ قوٌة لفهم
الرسالة ،و تؤوٌلٌها أي وضعها فً سٌاق معٌن من أجل أن ٌكون لدٌها معنى" ()62
إن التلفظ ٌعنى افتراض متكلم ٌخاطب شخصا آخر ( و هو ما ٌشكل قطبً التواصل بمفهوم "سوسٌر")
ٌقول أحد الباحثٌن ":إنه لكً تتحقق السٌرورة اللسانٌة ،و ٌحقق التحادث فعالٌته ال بد من وجود اتصال
ٌمثل قناة طبٌعٌة ،و ارتباطا نفسٌا بٌن المرسل و المرسل إلٌه ،هذا االتصال الذي ٌسمح ببث الخطاب و
إبقابه متواصبل" ()63
أما التواصل اللؽوي فٌقؾ على ما توفره اللؽة من قواعد و قوانٌن صرفٌة ،صوتٌة ،تركٌبٌة ....لكنها
تظل ؼامضة ما لم تدرج فً السٌاق العنصر  ،الذي ٌعد شرطا أساسٌا فً عملٌة التخاطب ،حسب
"جرٌماس )34( . " Greimas
و علٌه فإن اللؽة تمارس فً ظل مسار اتصالً تداولً مضبوط بقواعد و قوانٌنٌ ،شمل كل من المتكلم
َ
المخاطب ،و ما دار بٌنهما من حدٌث (كلمات أو مفردات)  ،أو إشارات مبلمحٌة أو ٌدوٌة.
و
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خـــاتمــة

و ختامًا لهذا البحث الشاق و الممتع فً الوقت نفسه  ،أصل إلى القول أننا حاولنا من خبلل هذا
البحث تسلٌط الضوء على أهم المناهج التً سطع ت فً سماء الدراسات اللؽوٌة القدٌمة و الحدٌثة و
أقصد بذلك:
1
2
3
4
5
6
7
8

 المنهج التارٌخً المنهج المقارن المنهج البنٌوي الوصفً المنهج اإلحصابً المنهج الوظٌفً المنهج التولٌدي التحوٌلً المنهج السٌمٌابً -المنهج التداولً

وقد تناول هذا البحث تلك المناهج بالدرس و التحلٌل من خبلل عرضنا لمفهوم كل منهج على حد ة
و تحدٌد أهم أسسه و مبادبه و خطواته.
و ثبتنا القول من وراء كل هذا أن المادة اللؽوٌة هً الجسم الذي تتعاور المناهج اللؽوٌة ،بإمكاناتها
المتعددة ،للكشؾ عن حقٌقته ،فما قد ٌراه الباحث من خبلل منهج معٌنٌ ،كلمه أو ٌصححه ما قد ٌراه من
جانب آخر من رإٌة منهج آخر ،و هكذا كانت الظاهرة اللؽوٌة -فً منظورنا -تشبه بعض األشكال فً
الطبٌعة ،إنها كالمكعب المتعدد الزواٌا ال ٌكفً لوصفه أن ٌسلط علٌه الضوء من نور مصباح واحد،
ٌضًء سطحا واحدا من مساحته و ٌخفً بدوره أسطحه األخرى .و هذا األمر ٌكشؾ لنا سر تعدد
التعارٌؾ التً تناولت الظاهرة اللؽوٌة من منهج إلى آخر.
إن الهدؾ الذي سطرناه من خبلل بحثنا هذا هو االنطبلق إلى عرض كل منهج على حد ة و كشؾ
الزاوٌة التً نظر بواسطتها إلى اللؽة ،و من ثمة تحدٌد مفهوم اللؽة فً ضوء كل منهج للوصول فً
األخٌر إلى تعرٌؾ نحسبه شامبلً للظاهرة اللؽوٌة ٌحٌط بها من كل الزواٌا و األبعاد.
فما هو هذا المفهوم العام و الشامل للؽة فً ضوء مناهج البحث؟
ً
بسٌطا ،بتعرٌؾ ٌحسبه بعضهم جامعً ا و مانعً ا -أنصار المنهج
و لن نجٌب ع ن السإال ،الذي ٌبدو
الوصفً -و نقول:
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اللؽة هً بنٌة أو نظام صوتً فً المقام األول ،و أن هذه البنٌة لكً تدرس ال بد أن تحلل إلى
مكوناتها الجزبٌة ،بهدؾ الكشؾ عن القوانٌن التنسٌقٌة الترابطٌة التً ٌكتسبها الدماغ من المجتمع.
ألن صوغ تعرٌؾ علمً شامل للؽةٌ ،قتضً النظر إلٌها من حٌث هً نظام ،أو باألحرى نظام من
اللؽوي  ،أو جز ًء من العبلمات (السمٌولوجٌا) على ما ذهب إلٌه أنصار المنهج السٌمٌابً ،و
ة
العبلمات
لكن دون إهمال بقٌة العناصر األخرى.
الحقٌقة أن اللؽة هً فً المقام األول و جدت ألداء وظٌفة التبلٌػ و التواصل بٌن األفراد و
الشعوب ،هً تلك الوسٌلة التً استطاع اإلنسان بواسطتها تحلٌل خبراته إلى وحدات ذات داللة و شكل
صوتً هً المونٌمات ،تقطع بدورها إلى وحدات ممٌزة متتالٌة هً الفونٌمات ،على ما ذهب إلٌه أنصار
المنهج الوظٌفً.
و لكن فً المقابل ظهر اتجاه آخر رفض قصر اللؽة على هذه الوظٌفة رؼم أهمٌتها ،و قال  " :هل
اعتبار اللؽة وسٌلة من وسابل التوصٌل ٌجوز أن ٌعد تعرٌفا صادقا ً للؽة؟.
هل استطاع المنهج الوظٌفً مجاوزة كفاٌة الوصؾ إلى كفاٌة التفسٌر؟
من هذه األسبلة و أخرى ظهر إلى الوجود المنهج التولٌدي التحوٌلً بقٌادة مإسسة "نوام تشو
سكً"  ،هذا األخٌر نظر إلى اللؽة على أنها نتاج عقلً خاص بالجنس البشري و مكون من مكونات
العقل اإلنسانً ،و أن اإلنسان مزو ٌد بقدرة فطرٌة تمكنه من استعمال اللؽة و اإلبداع فٌها.
لقد نظر هذا المنهج إلى اللؽة نظرة ثنابٌة تجاوز بواسطتها كفاٌة الوصؾ إلى كفاٌة التفسٌر و
التنظٌر و هما كما ذكرنا :
جانب األداء اللؽوي الفعلً ،الذي ٌتمثل فٌما ٌنطق به اإلنسان فعبل ،أو الجمل كما هً مستعملة فً
عملٌة التواصل – البنٌة السطحٌة -و جانب آخر أُطلق علٌه اسم البنٌة العمقٌة و التً تتمثل فً تلك
القواعد الضمنٌة التً تساعد على فهم الكبلم السطحً الظاهري و إعطابه التفسٌر الداللً.
للظاهرة اللؽوٌة و تعرٌفها على مبدأ
و من الواضح هنا أن تشو سكً اعتمد فً تفسٌره
"االستبطان" الذي اعتبره الوسٌلة الوحٌدة التً تمكننا من التعرؾ عما هو موجود فً عقولنا المعقدة
التركٌب ،و لكنه فً المقابل أهمل النظر إلى الظاهرة اللؽوٌة من زواٌا أخرى ،خاصة ما ٌتعلق بالمسار
االتصالً الذي تمارس فٌه اللؽة من المتكلم إلى المخاطب  ،و كذا الدوافع النفسٌة للمخاطبٌن و ردود
فعل المخاطبٌن.هذه األمور و أخرى كانت من أهم الدعابم التً ٌبنى علٌها المنهج التداولً.
ً
تعقٌدا و أحوجها إلى البحث و
و مما تقدم نصل إلى القول أن اللؽة أكثر ظواهر النشاط اإلنسانً
معاودة النظر و بذل الجهد ،و ٌقتضً هذا منا أن نعٌد النظر إلٌها من جمٌع الزواٌا و األبعاد.
الواقع أن اللؽة أكثر من مجموعة أصوات ،و أكثر من أن تكون أداة للفكر ،أو تعبٌر عن عاطفة،
إنها جزء من كٌاننا السٌكولوجً الروحً ،هً عملٌة فٌزٌابٌة اجتماعٌة بسٌكولوجٌة على ؼاٌة من
التعقٌد ،و تتناول ً
عددا من األمور األساسٌة التً تدخل فً تركٌبها:
- 1لٌست اللؽة مجرد أصوات ،بل إنها أصوات محكومة بنظام من العبلمات و الرموز،
كالموسٌقً والرقص و اإلشارات و اإلٌماءات ،بٌد أنها من أدق هذه األنظمة و أكثرها إحكاما.
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- 2إن النظام اللؽوي ٌتؤلؾ من وحدات ( أصؽرها الوحدات الصوتٌة أو الفونٌمات التً تؤلؾ و
حدات أكبر منها هً الوحدات الصرفٌة أو المونٌمات ،التً ُتإلؾ منها وحدات أكبر هً الجمل"
" Sentencesو الجمل هً وحدة الكبلم اإلنسانً) ،و قواعد ضمنٌة عمٌقة تحكم تؤلٌؾ الوحدات
الظاهرة فً الكبلم الفعلً.
- 3إن اللؽة هً أهم وسٌلة فً االتصال اإلنسانً ،و لذا فوظٌفتها األساسٌة هً وظٌفة التبلٌػ و
التواصل.
َ
- 4تمارس اللؽة فً ظل مسار اتصالً تداولً ٌشمل كبل من ( المتكلم ،والمخاطب ،أشٌاء أو
أفكار ٌتكلم عنها ،كلمات أو مفردات ،إشارات ملمحٌة أو ٌدوٌة).
ً
و للقارئ فً ختام هذا البحث أن ٌطالبنا بتعرٌؾ نحسبه شامبل للظاهرة اللؽوٌة فً ضوء مناهج
البحثٌ ،مكنه أن ٌستوفٌها حقها من كل الزواٌا و األبعاد فنقول ":اللؽة ظاهرة نفسٌة اجتماعٌة ،ثقافٌة
مكتسبة  ،ال ظاهرة بٌولوجٌة مبلزمة للفرد ،تتؤلؾ من وحدات صوتٌة لؽوٌة ،ومن قواعد ضمنٌة تحكم
تؤلٌؾ الوحدات الظاهرة فً الكبلم الفعلً ،و بهذا النظام الترمٌزي اللؽوي تستطٌع جماعة ما ،أن تتفاهم
و تتواصل مع الؽٌر ،فً ظل نشاط اتصالً تداولً".
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 -33فردٌنان دو سوسٌر ،محاضرات فً األلسنة العامة ،ترجمة ٌوسؾ ؼازي ومجٌد النصر( ،بٌروت:
منشورات دار نعمان للثقافة ،الفصل األول .)1984
 -34عبد الجلٌل مرتاض مقارابات أولٌة فً علم اللهجات (،للنشر و التوزٌع الؽرب دار :وهران
 -35الزواوي بؽوره ،المنهج البنٌوي بحث فً األصول والمبادئ والتطبٌقات.
 -36سالم قٌتوت ،فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع( ،بٌروت :دار الطلٌعة ،ط.)1986 ،1
 -37عبد القادر حلٌمً ،مدخل إلى اإلحصاء( ،بن عكنون :الجزابر :دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ط،2
.)1993
 -38محمد محمود مهد لً ،تطبٌقات علم اإلحصاء فً العلوم االجتماعٌة ،الجزء األول ،اإلحصاء
الوصفً( ،اإلسكندرٌة :المعهد العالً للخدمة االجتماعٌة).
39محمد كبلس ،محاضرات فً اإلحصاء التطبٌقً( ،الجزابر :دٌوان المطبوعات الجامعٌة.)1993 ،
 -40فاروق ٌوسؾ أحمد ،مشكبلت وحاالت فً مناهج البحث العلمً( ،القاهرة :مكتبة عٌن شمس،
.)1978
 -41عبد الرحمان عدس  ،مبادئ اإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس (،األردن عمان  :دار الفكر لطباعة
والنشر والتوزٌع ،1995،ط.) 6
 -42أحمـد حسانً ،دراسـات فً اللسانٌات التطبٌقٌة  ،حقل تعلٌمٌة اللـؽات  ( ،الجزابر  ،دٌوان
المطبوعات الجامعٌة ) .
 -43اندرٌه ماتٌنً مبادئ فً اللسانٌات العامة.
ٌ -44.نظر سلٌم بابا عمر  ،بانً عمٌري .
 - 45أحمد حسانً ،دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة  ،حقل تعلٌمة اللؽات .
 - 46محمود سلٌمان ٌاقوت ،فقه اللؽة وعلم اللؽة نصوص ودراسات ( ،دار المعرفة الجامعٌة ،
.) 1994
 -47مٌشال زكرٌا  ،األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة ( ،المإسسة الجامعٌة للدراسات
والنشر و التوزٌع .
 48عبد القاهر الجرجانً دالبل اإلعجاز  ،تحقٌق محمد عبد المنعم خطابً (،القاهرة  1969م ).
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 49مٌشال زكرٌا  ،مباحث فً النظرٌة األلسنٌة وتعلٌم اللؽة .
 - 50ابن خلدون  ،المقدمة  )،الجزابر  :الدار التونسٌة للنشر و التوزٌع ،ط.)1984 ،1
 - 51محمود سلٌمان ٌاقوت ،فقه اللؽة وعلم اللؽة ،نصوص ودراسات..
 - 52محمد سالم سعد هللا ،مملكة النص ،التحلٌل السٌمٌابً للنقد الببلؼً ،الجرجانً نموذجا،
(األردن :عالم الكتب الحدٌث ،جداول للكتاب العالمً. )2007 ،
ٌ -53نظر ابن خلدون  ،المقدمة 275-273 ،ص ، ( 1984،ط  ،1الدار التونسٌة للنشر و
التوزٌع:الجزابر
 -54مٌشال رٌفٌه ،جان كلود جٌرو ،لوي باٌنٌه ،جوزٌؾ كورتٌس ،السٌمٌابٌة أصولها و قواعدها ،
ترجمة رشٌد بن مالك  (،الجزابر :منشورات االختبلؾ .،)2002،
 - 55عبد الملك مرتاض ،إشكالٌة المصطلح فً اللسانٌات و السٌمٌابٌات –بحث فً مفاهٌم و مساءلة
عن علل االضطراب ( ،لجزابر :مجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة  ،العدد األول ،ربٌع األول
-1426،ماي .)2005
- 56أمبرتو إٌكو ،العبلمة تحلٌل المفهوم و تارٌخه ،ترجمة سعٌد بنكراد( ،بٌروت :المركز الثقافً
العربً ،ط.)2007 ، 1
ٌ - 57نظر دالٌة مرسلً -فرنسوا شو فالدون ،مارك بوفات ،جان موطٌت ،مدخل إلى السٌمٌولوجٌا
(نص-صورة) ترجمة عبد الحمٌد بوراٌو( ،الجزابر  :دٌوان المطبوعات الجامعٌة).
 - 58آنروبول وجاك موشبلل ،التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل ،ترجمة سٌؾ الدٌن دؼفوس و
محمد شٌبانً (بٌروت – لبنان  :دار الطلٌعة للطباعة و النشر).
 - 59قوٌدر شنان  ،التداولٌة فً فكر األنجلو سكسونً ،مجلة اللؽة و األدب (الجزابر ،قسم اللؽة العربٌة
و أدابها  ،العدد  ،17جانفً .)2006
 - 60عبد الملك مرتاض ،تداولٌة اللؽة بٌن الداللٌة و السٌاق ،مجلة اللسانٌات ( الجزابر ،مركز البحوث
العلمٌة و التقنٌة لترقٌة اللؽة العربٌة ،العدد .2005 ،10
ٌ - 61نظر الجٌبللً دالش ،مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة -لطلبة معاهد اللؽة العربٌة و آدابها- ،ترجمة
محمد ٌحٌاتن (الجزابر  :دٌوان المطبوعات الجامعٌة).
 - 62محمد خطابً ،لسانٌات النص -مدخل إلى انسجام الخطاب ( -الدار البٌضاء  :المركز الثقافً
العربً 1991 ،ط.)1
 - 63نور الدٌن السد ،تحلٌل الخطاب  -دراسة فً النقد العربً الحدٌث( ، -الجزابر  :دار هومة للنشر و
التوزٌع ،ج.)1997 ، 1
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