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ملخص البحث:
لتعريب لتدي:م مبدايربة لتنّحاة لألولئل
حوي
خهيف لتبحث ديرلسة لتدصيخّة يف لخلطاب لتنّ ّ
ّ
هين لملاثل يف
مداصي لملقكلّمني ولسقظهاير لتدولعي لتنّحوخّة يف خطاهبم بوصفهم لتنّظام لت ّذ ّ

لإلجنازلت لتلّغوخّة مبرلعاة مدقضيات سياقيّة وصوال إىل دالالت تولصليّة حميدة ،مركزخن على

لتفعلي تلكالم ولتقّمثالت لتدبليّة
لحلاالت لت ّذهنيّة ولتعدليّة ولتنّفسيّة لحلاصلة يف لإلجناز
ّ
غوي ذلته
لجلماعيّة من معايرف مقصلة ابتلّغة ولتثّدافة ولجملقمع ولتقّايرخ إضافة إىل لملنجز لتلّ ّ
كي ،خدقضي لملالءمة بني لملعطى
لت ّذي تقحكم فيه صيغ تغوخّة كنظام
تفاعلي حر ّ
ّ

لتدصيي .ال ميكن لجلزم ابتوصول إىل مداصي لملقكلّمني إمنا
اليل ولملعطى
ّ
توجي-لت ّي ّ
لتفنو ّ
حوي إىل مدايربقها مبرلعاة مدقضيات تسانيّة-معرفيّة-تولصليّة ،مقفاعلة فيما بينها
خسعى لتنّ ّ
بشكل أيىب لتقّناقض وهو ما خضمن عملية تولصل سليمة دون تبس.

الكلمات املفتاحية لتدصيخّة ،لتسّياق ،لتلّسانيات لملعرفيّة ،لخلطاب لتنّحويّ
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Abstract
This research aims to study the intentionality in the ancient
arabic grammatical discourse using the first grammarians
appraoch to reveal the intentions of speakers and show the
grammatical rules in their discoyrs as it represents the mental
system of linguistic achievements. The research reached a set of
results, the most important of which is the association of the
approach of purposes in the ancient Arab heritage with
interpretation. It is not possible to say for sure that the purposes of the
speakers are reached, but grammar seeks to approach them with
linguistic- cognitive-communicative requirements, interacting with
each other in a manner that does not contradict, which ensures an
unequivocally sound communication process.

Keywords: Intentionality; Interpretation; Cognitive linguistics;
Grammatical discourse.

: املقدمة.1
ترتبط لتدصيخّة ابتوصول إىل معىن لتدصي أو لتبنية لتعميدة عن طرخق لتقّحوخالت
 أما عن إبسقموتوجيا لتدصيخّة يف لت ّييرلسات لتعربيّة.لترتكيبيّة
ّ لتّت جتري يف نظام لتعالقات
ّ
اليل
ّ  فهي مرتبطة ابت ّيالتة تذل لشقغل لتلّغوخون كثريل على مسقوايت لتقّأوخل لت ّي،لتديمية
 ويربطول لتدصي ابتقّأوخل كدرخنة تقحيخي جراين،لجملازي ملدايربة مداصي لملقكلّمني
ولالسقخيلم
ّ

لتسامع
ّ لتقّأوخل يف لتكالم لملنجز نقيجة تش ّكل فضاء جيمع أو خضم قصي لملقكلّم وفهم
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لملؤول ،وكل هذه لجلولنب تظهر بصفة جليّة يف جناح عملية
هين عني ّ
وإعادة لتقّشكيل لت ّذ ّ
حوي
غوي يف صيغ حنوخّة ،إذ جيمع لتنّ ّ
لتقّولصل دون تبس يف لتكالم ووصف لإلجناز لتلّ ّ

لتسامع ومنطق لتلّغة.
لملرجعيات ّ
لتّت لسقني إتيها من لملعىن ولتدصي وفهم ّ

 1.1مشكلة البحث وأمهيتها:

لتّت خطرحها هذل لتبحث إشكاتية حتيخي مداصي لملقكلّمني وميى لسقظهاير
من لتدضااي ّ

لتدولعي لتنّحوخّة هلذه لملداصي لنطالقا من إجرلءلت معرفيّة لنطلق منها لتنّحاة لتعرب لألولئل تقحليل
عّبول عنها ابتنّية ولملدصي
لتّت ّ
كالم لتعرب ولفرتلض لتلّغة لت ّيلخليّة لملاثلة يف أذهان لملقكلّمني ّ
لتعريب لتدي:م ديرلسة معرفيّة
ووصف نظام لتلّغة ،وهنا تكمن أمهيّة هذل لتبحث كونه خييرس ّ
لترتلث ّ

أبدولت معرفيّة لسقخيمها لتنّحاة لتعرب لألولئل يف خطاهبم لتنّحوي دون لسداط لتنّظرايت لملعرفيّة
لتغربيّة على لتنصوص لتديمية.

 2.1أسئلة البحث وفرضياته:

حاول لتبحث لإلجابة عن أسئلة حمويرخّة تقمثّل يف
لصلي تقديخر مداصي
 ما ميى إديرلك لتنّحاة لألولئل لتعناصر لملقفاعلة يف ّلتسياق لتقّو ّ
لملقكلّمني؟
حوي يف مدايربة مداصي لملقكلّمني؟ وما هي أسباب هذل
لتسامع ولتنّ ّ
 ملاذل خيقلف ّلالخقالف؟
خفرتض لتبحث أ ّن تلنّحاة لألولئل آتيات ذهنّية منهجيّة علميّة تقحليل لتكالم
تلوصول إىل مداصي لملقكلّمني ،كما خفرتض ظهوير لخقالفات لتنّحاة يف لتقّخرجيات لتنّحوخّة
الخقالف تديخر مداصي لملقكلّمني.

 3.1أهداف البحث:

لتعريب لتدي:م توصف لإلجرلءلت لتقّطبيدية
خهيف لتبحث لسقنطاق لملويروث لتلّ ّ
غوي ّ
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تقيخل يف توجيه
لتّت ّ
غوي لنطالقا من تفاعل جمموعة من لتعولمل ّ
توصفهم كالم لتعرب ولتقّدعيي لتلّ ّ

لملعىن أوهلا قصي لملقكلّم.

 4.1مصطلحات البحث وحدوده:
لتعريب لتدي:م ابإلبداء
حوي
حاول لتبحث لحلفاظ على خصوصيات لخلطاب لتنّ ّ
ّ
لتّت لسقعملها لتنّحاة لتعرب لألولئل من قبيل لألصليّة ولتفرعيّة ولتقّوهم
على لملصطلحات ّ
وطول لتكالم ولالتّساع ولإلجياز ...يرغم وجود ما خدابلها يف لت ّييرس لتلّساينّ لحليخث
لتعريب لتدي:م مبصطلحاته وأدولته وإجرلءلته ابإلشايرة إىل ما حتمله
توصف لخلطاب لتنّ ّ
حوي ّ

لتعريب لحليخث مثل لألزهر لتزاند
ّ
من مفاهيم معرفيّة ندلها تسانيون إىل لت ّييرس لتلّساينّ
(( )2010نظرايت تسانية عرفنية) ويرلغني بوشعيب (( )2011لتبىن لتقّصويرخّة ولتلّسانيات

لملعرفيّة يف لتدرآن لتكر:م).

 .2منهج البحث:

لعقميت هذه لت ّييرلسة لملنهج لتوصفي ،حيث وظّفت إجرلءلت هذل لملنهج من
حوي وحتليله السقنباط لسرتلتيجية لتنحاة وأدولهتم يف مدايربة مداصي
لسقدرلء تلخطاب لتنّ ّ
لتعريب لتدي:م أخن تظهر لجقهادلت لتنّحاة
غوي
لملقكلمني يف ّ
لمليوانت لتنّصية تل ّييرس لتلّ ّ
ّ

لألولئل.

 .3جسم البحث:
 1.3مقاربة املقاصد:
خدرتن لتدصي ابملعىن كونه يركناً أساساً يف عملية لتقّدعيي لتلّغوي؛ ألن لملعىن "هو ما عناه
اطيب إىل أ ّن ترجيح لتوجه
صيه" (ابزي ،2013 ،ص )17وقي أشاير ّ
لتعاين وما دلير يف ذهنه وقَ َ
لتش ّ
خقم حسب مداصي لملقكلّمني إذ خنبه لتنحوي يف "كالمه على مداصي لتعرب ،وأحناء
لتنّ ّ
حوي ّ
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تصرفاهتم ومعانيها ومل خدقصر فيه على بيان أن لتفاعل مرفوع ،ولملفعول منصوب وحنو ذتك ،بل هو
حّت إنّه لحقوى على علم لملعاين ولتبيان ووجوه تصرفات لألتفاظ
ّ
مبني يف كل ابب ما خليق بهّ ،

ولملعاين" (لتشاطيب ،2004 ،ص )71فايرتبط مصطلح لتقّأوخل بنيّة لملقكلّم أو قصيه؛ ألن لتقّأوخل
لتشيء لتذي عناه
وسيلة من وسائل لتكشف عنه ،وهذه لتنّية مرتبطة مبصطلح لملعىن "وهو ذتك ّ

وقصيه لملقكلّم" (لتسيي ،2012 ،ص )153مع وجود أنولع تلنّية هي
-1لتنّية لتنّحوخة -2 /لتنّية لت ّيالتية  -3لتنّية لتدصيخة .فاألوىل مقصلة هبيئة ّلترتكيب تبعا تنّية

لملقكلّم وقصيه وقي تكلّم عنها سيبوخه يف لتكقاب يف مولضع مقع ّيدة .أما لتنّية لت ّيالتية فهي تقصل ابملعىن
لملسقوىف يف ّلترتكيب حسب قصي لملقكلّم ،وتكون مقضمنة يف مفهوم لتكالم كنيّة لملخاتفة ولجلمع ونيّة
لتعموم ولخلصوص .وهذل لملسقوى مقصل ابت ّيالتة لملعنوخّة أو لملعرفيّة جلميع لملقكلّمني ،كيالتة لتقّعرخف أو
لتقّنكري أو لتقّدي:م أو لحلذف ،أما لتنّية لتدصيخّة فهي لملضمر يف لتنّفس العقبايرلت خاصة ابملقكلّم لتولحي.
فاألوىل خاصة ابتلّغة ولتثّانية خاصة ابت ّيالتة لتقّصويرخّة لالجقماعيّة ولتثّاتثة خاصة بسلوكات لألفعال؛ أل ّن

هناك نيّة لتدصي دون أن تظهر يف لتلّغة مثل إضماير لالحقداير تشخص ما وإظهاير لالحرتلم ته.

 1.1.3اسرتاتيجية مقاربة املقاصد:

غوي،
خقحكم يف عملية مدايربة لملداصي لملالءمة بني لملعطيات لتفعليّة يف لملنجز لتلّ ّ
ابتبحث عن مسايرلت تقوجيه قصي لملقكلّم حّت خقولفق مع مادة لملعطى لتلّغوي وسياقات
لتقح ّدق فعليًا ،بقوظيف جمموعة من لتعناصر لملساعية ،هي (ابزي ،2013 ،ص )52

لتسامع تفهم كالم لملقكلّم على لملعايرف لتدبليّة وما جيمعهما من
•املعارف املسبقة :خعقمي ّ
عالقة ،وهي معايرف مقصلة ابتلّغة ولتثّدافة ولجملقمع ولتقّايرخ ...
لتسطحية
لتسامع كالم لملقكلّم كما هو يف حاتقه ّ
لتشكلية لتبنوخة ّ
•تشكل املعىن األويل :خقلدى ّ

دون أن خيخل عليها أي ختمينات أو تعيخالت أو حذف.
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لتسامع تعيخالت لنطالقا من معطيات معينة فيحذف وخضيف حسب
• ّ
السامع :جيري ّ
أتوخالته مبا تدقضي صويرة لملالءمة ولالنسجام بني لملعطى لتفنوتوجي-لت ّياليل ولملعطى
لتدصيي.
•استحضار التّمثيالت والفضاءات ال ّذهنية :وهي جمموع لملعلومات لملقدايربة مع لتكالم
لتسامع.
لملسقدبَل ولالنقدال من فضاء إىل آخر بشكل لنقظامي خييم لملعىن
لتباطين وأتوخل ّ
ّ

لتسامع بعني لالعقباير يف عملية فهم لتكالم وأتوخله لملعطيات لخلايرجيّة
•الوعي ابلسياق
اخلارجي :أيخذ ّ
ّ
لتسامع ما تسمح
لتّت تقحكم يف لخلطاب ككل ،وتقحكم يف حتيخي مساير أتوخله تلمسموع .إذ خسقحضر ّ

به لألعرلف ولتقداتيي لالجقماعيّة ولتثّدافيّة.

لتسامع لملعلومات لتّت من شأهنا سي لتفرلغات
•استحضار ّ
متممات املعىن :خسقحضر ّ
خقعرض إتيها يف عملية بناء لتفهم ولتقّولصل ،ابالنقدال إىل لت ّذلكرة
لت ّيالتيّة لتّت قي ّ
السقحضاير ما خساعيه على ذتك من معاين وبىن معجمية موجودة يف لت ّذلكرة لتطوخلة
لمليى أو لتدرخبة لمليى ،وهي لفرتلضات معنوخة تلدائية تقحكم فيها لملعايرف لخللفيّة.

 2.1.3مرجعيات املقاصد:

لتسامع
تقع ّيد مرجعيات مدايربة مداصي لملقكلّمني حسب لملوضوع لتذي خنطلق منه ّ

أو لتنّحوي ولملقطلبات لتّت حتيدها هذه لتعملية لت ّذهنية ،ولسقعمال أدولت إجرلئيّة
لتسياق
كل ما من شأنه أن حي ّدق هذه لتغاخة ،سولء س ّي لتثّغرلت يف لتكالم أو ّ
ابسقغالل ّ

لتذي جرى فيه لتكالم أو لخللفيّات لملعرفيّة لتّت خبين عليها أتوخله أو نيّة لملقكلّم وقصيه...
لتسامع ،منها
خقح ّكم يف عملية مدايربة لملداصي جمموعة من لتعولمل تقفاعل يف ذهن ّ

بىن ذهنيّة وبىن نصيّة وبىن سياقيّة أثناء عملية لتفهم وبناء لملعىن .لوملدصود ابتبىن لت ّذهنية جمموع
تلمؤول ،وهي جمموع ّلترتلكيب ولتبنيات لتّت خقأتف منها لتنّص موضوع لتفهم،
لملعايرف لتدبليّة ّ
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وتقش ّكل من مكوانت تغوخّة ،وترلكيب حنوخّة لققضاها نظم لتكالم وفق مداصي معيّنة ،وترلكيب
بالغيّة مت لخقيايرها على أهنا لألبلغ يف إخصال لملعىن (ابزي ،2013 ،ص )66

قي ختقلف خمرجات هذه لتعملية لملعرفية من سامع إىل آخر حسب لتبىن لتذهنية لتّت خديس عليها ،وهي
لملعايرف لتدبلية تلسامع أو لتنّحوي ،لتناجتة عن خّبته وجتربقه وتعامالته مع لجلماعة لتلّغوخة لتّت خنقمي إتيها،
ولتقّصويرلت لتّت تيخه عليها ،وحتديق تالئم بني كالم لملقكلّم لوملعىن لت ّذي خرخي بلوغه ولملوجود يف ذهنه مبا خالئم
لحمليط لتعام بقوظيف لتبىن لتلّغوخة لملمثلة مبجموع لتبنيات لملعجمية و ّلترتلكيب لتنّحوخّة لملؤسسة تلكالم لملنجز
لتسياق لتّت تقح ّكم يف لخقيايرلت لملقكلّم تلرتلكيب
جي وعناصر ّ
وتضمن سالمقه ،مرلعيًا ظروف لحمليط لخلاير ّ

ولتوحيلت لملعجميّة بشكل مقجانس ،وحّت طرخدة أتدخقها لتصوتية لتّت تساعي على إخصال لملعىن بشكل أبلغ،

تقنقج دالتة قي تولفق قصي لملقكلّمكما قي ال تولفده ،ألسباب خمقلفة منها
• عيم إديرلك معاين لتوحيلت أو دالتة لملقخاطبني.
لترتلكيب لتلّغوخّة
لتدبلي يف بلويرة هيئة ّ
• لتدصي ّ
لتسامع.
• طبيعة لحلال لتنّفسيّة تلمقكلّم أو ّ

• عيم إديرلك لملضامني لتثّدافيّة لتقّخاطبيّة ولالجقماعيّة تلمقولصلني.
• عيم لتقّحكم يف عولمل لتفهم.

ترتبط عملية مدايربة لملداصي بفهم لتسامع ونيّة لملقكلّم ،فمدايربة لملداصي عملية انجتة عن

لتسامع،
منطوق لملقكلّم ومفهوم ذتك لملنطوق عني ّ

دل على لحلكم بلفظه أو ما
دل عليه لتلّفظ يف حمل لتنّطق أو ما ّ
"فاملنطوق قصي به ما ّ
فهم من دالتة لتلّفظ قطعا يف حمل لتنّطقّ ...أما لملفهوم فعبايرة عن دالتة لتلّفظ على معىن
حمل لتنّطق" (يرلغني،
غري وليرد يف لتلّفظ نط ًدا (أي بلغة لملقكلّم) ما ّ
دل عليه لتلّفظ ال يف ّ
 ،2011ص ص .)49 ،48

لتسامع .وخدول لبن لتديّم
لخلفي لت ّذي مل خفصح عنه لملقكلّم ،وتكن فهم ولسقنبط من ّ
أي لملعىن ّ
يف هذل لملدام
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ِ
ِ
ِ ِ
وألألَتأَفا ُظ َمل تُ أد ِ ِ
ِ
ص أي ت َذَولهتَاَ ،وإِممنَا ه َي أَدتمةٌ خُ أسقَ َي ُّل هبَا َعلَى ُمَرلد لتأ ُمقَ َكلِّم ،فَِإ َذل ظََهَر ُمَر ُلدهُ
أ َ
َ
َي طَِر ٍخق َكا َن عمل ِمبُأدقضاه ،سولء َكا َن ِبِِ َشايرةٍ ،أَو كِقاب ٍة ،أَو ِبِِميَاءةٍ أَو دَالتَةٍ
ِ
َوَو َ
َ أ ََ أ َ أ َ
َ َ ٌ َ َ ُ ََ ٌ
ض َح أب ِّ
َع أدلِيمٍة ،أ أَو قَِرخنٍَة َحاتِيمٍة ،أ أَو َع َادةٍ تَهُ ُمطمِرَدةٍ َال ُِخي ُّل ِهبَا (لبن قيم لجلوزخة،1991 ،
ص.)167

ُخر نكشف عنها
فاألتفاظ حتمل معاين غري لملعاين لتظّاهرة ّ
لتّت هي عليها ،وإمنا جني معاين أ َ
بدرلئن حاتية أو مدامية ،وهذل لتقّصوير تعلماء أصول لتفده يف دالتة لملفهوم ولملنطوق.
إجيايب أو
إن لتكالم ال خنشأ من لتعيم ولملقكلّم ال خفصح إال تغرض يف نفسه ونيّة يف إحيلث تغيري ّ

ملؤول خييرك هذه لحلديدة تذل خنطلق من نيّة لملقكلّم تيييرك مداصيه ،فلهذه
سليب يف لتولقع لت ّذي خعيش فيه ،ول ّ
ّ

لسقثمايرً جييل تيصل إىل هذه لحلديدة
ل
لتعمليّة جولنب نفسيّة ولجقماعيّة وسياقيّة على لملؤول توظيفها ولسقثمايرها

لملفرتضة.

تداس نسبة صيق لتقّأوخل أو جناحه وفشله أو كذبه مبيى لقرتلب لملؤول من هذه لحلديدة
ِ
لملضمرة يف نية لملقكلّم ومدصيه "وألألَتأَفا ُظ َمل تُ أد ِ ِ
ص ُل ِهبَا
ودةٌ تِأل َم َع ِاينَ ،ولتق َمو ُّ
صَ
ّ
ص أي تَن أفس َها َوإِممنَا ه َي َم أد ُ
أ َ
َ
َإىل َم أع ِرفَِة ُمَر ِلد لتأ ُمقَ َكلِِّم" (لبن قيم لجلوزخة ،1991 ،ص  )166وهنا نالحظ أن نيّة لملقكلّم ومرلده
هو مركز مدايربة لملداصي وكل كالم خدال يف أتوخل قول ما خيوير حول هذل لملركز ،وتفاعل لملعطيات

لتسابدة ومناسبقها فيما بينها مع نيّة لملقكلم هي لتّت ِّ
تدرب لملؤول إىل لملركز ،وتضايرهبا وتباعيها وعيم
لنسجامها خشوش لملؤول وخبعيه من مركز دلئرة لتدصي إىل هامشها ،تيحكم عليه يف لتنهاخة ابتكذب

ولتفشل ،ولملرلد هنا إيرلدة لملقكلم من مداصي لتكالم حسب لهليئات لتّت خويردها .ومن لألموير لتّت
تؤّكي ليرتباط عملية لتقّأوخل ابتدصي تعرخف لتقّأوخل ابتدصي ،فهو "صرف لتلّفظ إىل أوته .و ّأول كل
تلسامع لتدصي لت ّذي من أجله ويرد لخلطاب ،فإن
شيء هو لتداصي ملا خرخيه ،فاملؤول إذن ّ
خبني ّ

لتدصي هو لحلديدة لملرلدة من ويرلء لخلطاب" (لتسيي ،2012 ،ص )162وكلما توصل لملخاطب
دل على لشرتلك لألفرلد يف لخلطاطة لت ّذهنية لتنّفسية لتّت لنطلدول منها ،وكلّما توصل
إىل مرلد لملقكلّمّ ،
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ي خطابق لسقعمال لملقكلمني
لتنّحوخون إىل أتوخالت مقشاهبة ومقدايربةّ ،
دل على بناء نظام تغو ّ
لتصناعية لملوجودة
كلي ،خصف لتلغة لملوجودة يف أذهان لملقكلمني ال لتلّغة ّ
ذهين ّ
تلوصول إىل نظام ّ
يف أذهان لتنّحوخّني .وهو لإلشكال لتدائم فيما إذل كانت لتدولعي لتنّحوخة هي لتنّظام لت ّذهين لملوجود

يف أذهان لجلماعة لتلّغوخة لملنجز يف لالسقعمال أو هي لتنّظام لتنّحوي لتنّاتج عن صناعة لتنّحوخّني
حنوي مبذهبه حسب أتوخالته.
كل ّ
ولت ّذي خنفرد ّ
مقنوعة ،وخنطلق
تدوم عملية مدايربة لملداصي على لعقبايرلت خمقلفة ولجلمع بني مسقوايت ّ

لتّت قيمها لتنّحاة لألولئل يف تفسري
حوي ولالجقهادلت لتعدليّة ّ
ّ
لتسياق لتنّ ّ
لملؤول من ظاهر لتدول و ّ

تبني َجتاوز وصف لتكالم شكل قولعي
لتظولهر لتلّغوخّة دون لالققصاير على لحليود ّ
لتشكليّة لتّت ّ

لتسلوك لتلّغوي وقولنينه إىل لتبحث يف أسباب لألحيلث لتلّغوخة بوصفها جزءل من علم لتنّحو
ّ
لتسلوك لتلّفظي تلمقكلّمني.
لتذي خصف مجيع ما خرلفق ّ
لتصحيح عنيما حيدق لتنّحوي قصي لملقكلّم
ومن هنا خقحدق لتقّأوخل ّ

خيل على أهنم قي أحسول ما أحسسنا ،وأيرلدول وقصيول ما نسبنا إتيهم إيرلدته
ولت ّذي ّ
وقصيه شيئان أحيمها حاضر معنا ولآلخر غائب عنا ،إال أنه مع أدىن أتمل يف حكم
لحلاضر معنا .فاتغائب ما كانت لجلماعة من علمائنا تشاهيه من أحولل لتعرب
ووجوهها ،وتضطر إىل معرفقه من أغرلضها وقصودها من لسقخفافها شيئًا أو لسقثداته
وتدبله أو إنكايره ولألنس به أو لالسقيحاش منه ولترضا به أو لتقعجب من قائله وغري
لتشاهية ابتدصود بل لحلاتفة على ما يف لتنّفوس (لبن جين،
ذتك من لألحولل ّ
 ،1955ج ،1ص.)246

وهنا مدايرنة بني تغة لتنّحاة ولتلّغة لملوجودة يف أذهان لملقكلمني ومداصيهم أي نفوسهم ،مشريل
إىل أن تعليالت لتنحاة هي نفسها مداصي لملقكلّمني ،وهذل تسببني
األول :مشافهة لتنّحاة لألولئل تلعرب ومالحظقهم أدق خصائص لتلّغة وأدق تفاصيل
ممايرسة لتلّغة لتعربية يف لجلماعة لتلّغوخّة يف لألفرلح ولألحزلن ولحلروب ولملآمت....
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لحلس مبا
الثاين :لحليس لتنّحوي لت ّذي لكقسبه لتنّ ّ
حوي بعي جتربة وخّبة يف أتوخل كالم لتعرب ،و ّ

حوي
ريب وما خرفضه ،تيجي تعليال هلذل لالسقحسان أو ّلترفض مبا خناسب لتنّظام لتنّ ّ
خسقحسنه لتع ّ
ابتدياس على لملطّرد ولملسقعمل.

لتكالم لملنجز هو لملعياير على صحة مدايربة لملداصي ،حيث خداس مبيى مطابدقه تكالم
فاتصولب ما
لتصولب ولخلطأ ّ
لتفرد ،وهو لألمر لتذي جعل أتوخالت لتنحاة "لجقهادخة حتقمل ّ
غوي .ولخلطأ ما خاتفه وحاد عن غرضه وغاخقه[ ...ف] جعل
لتعريب أثناء سلوكه لتلّ ّ
ولفق قصي ّ

لتنّحاة تفسريلهتم جمرد لسقنباط ولجقهاد" (بوعلي ،2011 ،ص  .)211فاتنّحاة خنطلدون يف
حتليلهم من كالم لتعرب لملسموع تلوصول إىل لتبىن لتنّحوخّة لملعرفيّة لتقّصنيفيّة لملوجودة يف أذهان

معريف بني لملقكلّم
لصلي
تيلويل ّ
ّ
لملقكلّمني مع حتديق لنسجام بني لملسقوخني ،تقحديق بعي تو ّ
لتسامع.
و ّ
ومن هذه لترؤخة نالحظ أن لتنّحو ما هو إال أدلة وظيفيّة نصل من خالهلا إىل مداصي

لملقكلّمني لتّت من خالهلا نبين شبكة عالقات ذهنية حتصل يف ذهن لملقكلّم وتعّب عنه بعالقات
حنوخة تصويرخة تلوصول إىل لتدولعي لتكلية لتّت توجي يف أذهان لجلماعة لتلّغوخة ككل وبذتك
لتوصول إىل مداصيهم وأغرلضهم كوهنم معّبخن هبذه لتلّغة يف مولقف خمقلفة يف حياهتم لتيوميّة.

 2.3حنو اللّغة ومقاربة املقاصد:

هين:
 1.2.3األنظمة النّحويّة والنّحو ال ّذ ّ

لتعريب إىل نوعني من
غوي
حوي تلّغة لتعربيّة يف كقب ّ
لترتلث لتلّ ّ
خشري لتنّظام لتنّ ّ
ّ
لألنظمة لتنّحوخّة

صوري أو النحو الذهين
•النّحو التّ ّ

(:)Fitch, Hauser, Chomsky, 2005, PP2-3

هين ملقكلّم لتلّغة.
وهو لملوجود يف لتقّصوير لت ّذ ّ
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

160

جملة كلية اآلداب -العدد  ،18ديسمرب 2021

العريب القدمي
القصديّة يف اخلطاب النّ ّ
حوي ّ

•النحو البنوي( :لخلايرجي /لتصناعي/لتفعلي) وهو لملوجود ابتفعل يف أدلءلت لملقكلّمني تلّغة
هين
ّ
لتّت لسقخرجها علماء لتلّغة وسطروها يف كقب لتنّحو ،وهم حياوتون لالمقثال تلنّحو لت ّذ ّ
لتفعلي ،فإذل جاءت مجلة ما
تصويرلت لملقكلّمني تلكالم
لتقّصو ّ
يري ،ووصفه حسب لخقالف ّ
ّ

لترتكيب من لتكالم
حباالت إعرلبيّة ظاهرة قي ختقلف هذه لحلاالت إىل أوجه مقعيدة وخقم توجيه ّ
لترتكيبة تلّغة لملؤدلة،
تصويرلت لملقكلّمني تل ّيالتة ومتثالهتم لت ّذهنية تلبىن ّ
إعرلاب أو دالتة حسب ّ
ابعقباير وجود تغقني ،تغة ذهنيّة وتغة فعليّة ،وهذل لالجتاه من لتنّقائج لتّت توصلّت إتيها لتلّسانيات
معياير تلدياس
أقرت بوجود أصل متثلّه لتلّغة لملوجودة يف ذهن لملقكلّم ،وهو ما خع ّي ًل
لملعرفيّة ،إذ ّ

لت ّذي خسقخيمه عموم لملقكلّمني ابتلّغة وتيس خاصا بفرد ولحي من أمة لملقكلّمني ،ابفرتلض وجود
لالسقعمايل ملقكلّم لتلّغة عنيما خسقخيم ميلخل من لتلّغة خترج عن
قياس لملقكلّم خؤكيه لتنّظام
ّ
لترتكيبيّة
لملطرد من لتنّظام لتعام ِبدخاته أنظمة لسقبيلل على لتوحيلت لملويرفيمية ذلت لتديم لتنّحوخة ّ

لتبنوي فأحيث ميلخل هلا
وّ
لتّت حتيل إىل قيم دالتيّة مل جيي لملقكلّم هلا من متثلّها يف لتنّظام لتعام ّ
يف لألنظمة لالسقعماتيّة تلّغة تلقّوصيل ولتقّبليغ مثل لالتساع يف لتكالم ولإلضماير ولإلشايرة ولتوصل
لتسكون فهذه أمثلة مضمرة يف أذهان
ولتفصل ولالبقيلء ولالنقهاء ولالسقئناف ولالسقمرلير و ّ
لملقكلّمني وخقمثّلوهنا تركيبًا ودالتة.

وتصور املعاين:
 2.2.3طبيعة اللّغة ّ
 1.2.2.3طبيعة اللغة:

تدايرب لملداصي ابملعاين ابتعودة إىل خصائص لتلّغة ومميزلهتا لملشكلّة تطبيعقها ،تذل جني
لتقّعيد لتلّهجي (لجلاسم ،2008 ،ص  )57من لتعولمل لتّت تؤثر على ظهوير لتلّبس يف لتكالم،
لتّت قي
إذ خقصاعي مؤشر لحقمال لتقّأوخل عني مقكلّمني تيسول من هلجة ولحية تالخقالفات ّ
لتّت تؤثر ال حماتة على لملعاين لتّت تؤثر يف لتكالم ،وبذتك تعيد
تكون بني هذه لتلّهجات و ّ
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لتقّأوخالت لتنّحوخة ولت ّيالتية ،ومن هنا تديير لسقعماالت تغوخّة حسب ما تدقضيها طبيعة لتلّغة.
ؤدي هذه لتظّاهرة إىل تع ّيد يف لملعاين
ومن هنا نالحظ أن لتعالقة لتنّحوخّة بني لملفردلت معد ّية ،وت ّ
لترتلكيب أو غموضها بسبب
لملقوخاة من ّ

أ-لسقعماالت تغوخة تبىن معجمية أو صرفية ال تقضح يف لت ّذهن؛ ممّا خشوش عمليّة لالتصال

غوي.
لتلّ ّ

ب-توظيف بعض لتعناصر لتنّحوخّة يف موضوعات حنوخّة تغوخّة غري مناسبة ،تقجري لتعالمات

قياسا على ما مياثلها يف
لإلعرلبيّة على غري وجهها من لملطرد من لتبناء ّ
حوي ّ
فقوجه ً
كييب لتنّ ّ
لترت ّ
أذهان لملقكلّمني.

فاملؤول خسقخيم ع ّية معامالت مقيلخلة ومعد ّية ملدايربة لملداصي ،منها لتدرلئن لتلّغوخة
ّ
غوي لملشرتك بني عموم لتنّاطدني
لملعجميّة ولتنّحوخّة ولت ّيالتيّة و ّ
لملقوفرة يف لملخزون لتلّ ّ
لتصرفيّةّ ...

ابتلّغة وخنقدل إىل توظيف معطيات تغوخة هلا عالقات غري مباشرة مع لملعطيات لتبنوخّة لملقوفرة يف

لالنقظامي بني بنية لتنّظام لملخزن يف لتلّغة عن طرخق لحملمول
غوي ،منها شكل لتبناء
لتنّظام لتلّ ّ
ّ
لالسقعمايل تلّغة ،وهو كذتك نظام مشرتك بني
لملشرتك من لألنظمة لتبنوخّة لملقعيدة ولتنّظام
ّ

لتنّاطدني تلّغة ،وخوجي يف أذهان لملسقعملني كلوحات إعالمية جتمع مجيع صوير لالسقعمال
وكيفياته وحمقوايته يف لجملموعة لتنّاطدة.
إن لخلروج عن هذخن لتوجهني خسبب لتلّبس ولتغموض يف لتلّغة أو هيف لتقّولصل ومها
خؤداين حقما إىل بروز لتقّأوخل تيى لتسامع إذل تعيدت صويرة لألدلءلت لالسقعماتيّة
عامالن ّ
تلمحقوايت لملعجمية أو لت ّيالتية خاصة.

 2.2.2.3املعىن:
جتقمع عني لملقلدي عولمل ع ّية تساعي على تصاعي نسبة لخقياير أتوخل على آخر،
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

162

جملة كلية اآلداب -العدد  ،18ديسمرب 2021

العريب القدمي
القصديّة يف اخلطاب النّ ّ
حوي ّ

لملكونة تلمعىن عني لملقلدي وتساعيه على
وهذل خيقلف من مقلق إىل آخر ،ومن أهم لتعولمل ّ
أتوخل لتكالم ما خلي (لجلاسم ،2008 ،ص ص )76 ،73 ،72

• حضور املقام :وهي جمموع لتظروف لحمليطة ابخلطاب ككل.
لتّت قي تقبادير إىل ذهن لملقلدي
• غياب املقام :إن غياب لملدام خساعي على تع ّيد لتقأوخالت ّ

وتدل هذه لالحقماالت ولالفرتلضات كلّما حت ّيد ته سياق لتكالم أكثر فغياب لملدام قي جيعل
خؤدي إىل تع ّي ٍد يف فهم لملعاين لتنّحوخّة وحتليلها
لملعىن لت ّياليل حمقمال ألكثر من وجه؛ ممّا ّ
(لجلاسم ،2008 ،ص .)73
لتصويرة لتصوتية لتّت خؤدى هبا لتكالم.
• األداءّ :

• غياب األداء :وميثل ابتنّّب ولتقّنغيم ولتوقف ولتدطع ولتوصل ،ومثال ذتك ما لسقيل به

لتشاعر (سيبوخه ،2014 ،ج ،3ص)62 ،61
سيبوخه يف قول ّ
إن مل َِجي أي خوماً على من خق ِ
مك أل.
أبيك خَعقَ ِم أل
إ ّن لتكر:م و َ
َ
خرخي خقمكل عليه وتكنه حذف.
لتضرويرلت لملفهومية ،وعلى عيد من
خدوم تصوير جهاز لتنّحو على عيد أدىن من ّ
لالفرتلضات وهي ( Chomsky, 1995, PP 167,172/ Jackendoff,
)1997, PP 11-20
حوي
-1إذل كانت لتلغة مسموعة منطوقة ،خسقوجب ّ
تضمن لتنّحو وجاهات بني لتنّظام لتنّ ّ
لكي.
ولتنّظام لتنّطدي-لإلدير ّ

-2إذل كانت لتلّغة تعّب عن لتفكر بوجه من لتوجوه ،خسقوجب وجاهات من لتنّظام
لتدصيي.
لملفهومي-
حوي ولتنّظام
ّ
لتنّ ّ
ّ

حوي
-3إذل كانت لتلّغة قائمة على كالم خنييرج يف مجل ،خسقوجب وجاهات بني لتنّظام لتنّ ّ
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ولملعجم.
لترتكيب تنوعني من لتديود لتوجيهيّة (جاكنيوف ،تشومسكسي ،فنيتر،
خسقجيب ّ
 ،2007ص )51
كي.
-تلك لتّت خضعها لتنّسق لحلر ّ

لتدصيي ،ولتّت تنقمي إىل لتدييرة لتفكرخّة لإلنسانيّة
يري–
ّ
تلك لتّت خضعها لتنّسق لتقّصو ّتنوع لألفعال لتلّغوخّة.
وإىل ّ

كي على شكل سياتة عصبيّة ولتثّانية معرفيّة-
فاألوىل تعود إىل أعصاب تندل لحلس لحلر ّ
تصويرخّة ،فيها تقجسي عملية إنقاج لتلّغة أبشكاهلا لملخقلفة.

 3.3أدوات التحليل املعريف يف الدراسات اللغوية العربية القدمية:
 1.3.3النّظام العام للّغة:

لتسابدة من جهة لالطّرلد،
ّ
خقم لتكشف عن لألنظمة لملضمرة ابسقعمال لملعطيات ّ
أي أن لتنّظام لتعام تلّغة لت ّذي ميثّل قانوهنا وبنيقها مقمثّلة يف أذهان عموم لملقكلّمني تقجلى
يف مفهوم لالشرتلك يف لتبنية لتلّغوخّة وقي متثّل هذل لتنّظام يف مفاهيم لتقّوصيل ولتقّبليغ
ولتقّفهيم ،إذ أن هذل لتنّظام لملطّرد هو مدياس ملعاخنة ديرجة لتقزلم لملقكلّمني هبذه لألنظمة
وعمليّة إديرلج لتوحيلت حسب لملسقوايت يف صنفها ،جتري يف أذهان لملقكلّمني بطرخدة
ضمنيّة يف لتلّغة ،وقي أشاير إىل لتعمليات لتلّسانية لت ّذهنيّة لبن جين عنيما تكلّم على

إجرلءلت لتقّصنيف تدياس لتوحيلت ،معجميّة أو صرفيّة أو حنوخّة أو دالتيّة حسب
لتّت جيروهنا على لتلّغة هي لتعمليات نفسها
لتقّصنيف لملشرتك بني لملقكلّمني ،ولتعمليات ّ
غوي وتيس على لتلّغة...
ّ
لتّت تقم فيما بينهم ،وإن كانت عمليات جتري على بنية لتنّظام لتلّ ّ
فهناك دلئما لملضمر يف ذهن لملقكلّم ولت ّذي مل خفصح به فدال
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ال خنكر أن خكون يف كالمهم أصول غري ملفوظ هبا -إال ّأهنا مع ذتك مد ّييرة-
وهذل ولسع يف كالمهم كثري .أال ترى أهنم قي أمجعول على أن أصل "قَ َام قَ َوَم"،
وهم مع ذتك مل خدوتول قط "قَ َوَم" ،وخدوتون إن أصل "خَ ُدوم خَ أد ُوم" ومل نرهم
قاتول "خَ أد ُوم" على وجه ،فال خنكر أن خكون هنا أصول مد ّييرة غري ملفوظ هبا
(لبن جين ،1954 ،ص .)348

وخؤكي على هذخن لملسقوخني قائال "وال خسقنكر لالعقيلد مبا مل خيرج إىل لتلّفظ؛ ألن لت ّيتيل
إذل قام على شيء كان يف حكم لمللفوظ به ،وإن مل جير على أتسنقهم لسقعماته( "...لبن جين،
 ،1955ج ،2ص  )345فابن جين خقكلّم على ما هو غري ملفوظ وهو يف حكم لمللفوظ من
أقر أنّه
لتسامعني ولملقكلّمني من لتعمليات لتلّغوخّة لت ّذهنيّة وقي ّ
لتلّغة ابعقباير ما جيري يف أذهان ّ

لإلحصائي وخشري إىل مسأتة
غوي تكثرته وسعقه ابملفهوم
مسقوى منبسط يف لالسقعمال لتلّ ّ
ّ
ابتضمنيّة؛ ألهنا يف حساب لملقكلّم مد ّييرة أي معروفة يف حيودها وشكلها
لتعمليات لت ّذهنيّة ّ
تديخرل
وماهيقها ومادهتا وأنظمة لشقداقاهتا مبفهوم لتنّظرخة لتكليّة تقشومسكي ،فهي هنا تيست ً
لفرتلضيًا بل هي تديخر لملقكلّم هلا وعموم لملقكلّمني ابتلّغة؛ ألن مصطلح "أمجعول" خيل على فعل
لالشرتلك يف إجرلء تلك لتعمليات على لتكيفية نفسها يف لالسقعمال العقيلد بغري لمللفوظ يف

فعلي أي لمللفوظ ،أو
نظام لتلّغة مبا خدابل لمللفوظ .فهناك نظام
ّ
فعلي خدابله أدلء ّ
لسقعمايل ّ
ذهين ،وتنشأ عالقات ترلبطيّة بني هذه
بعبايرة أخرى ،نظام
ّ
ذهين خدابله نظام تساينّ ّ
لسقعمايل ّ

لألقطاب أثناء لتكالم فقنقج عنها صوير ترلبطيّة تّبير مجيع لتوضعيات لتلّسانية لالسقعماتية لتّت

تيخل نطاق لتقّيلول لتلّساينّ.

 2.3.3التّوهم وطول الكالم:
من لتعناصر لتّت تقصل ابملقكلّم حيخثهم عن لتقّوهم وطول لتكالم إذ ميكن أن خنسى

ابتركن لآلخر على لفرتلض أن ّأول
لملقكلّم صيير لجلملة إذل طال لتكالم بني يركين لإلسناد ،فيأيت ّ
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لتّت هو عليها يف لحلديدة؛ ألنّه طال به لتكالم فنسي ما لبقيأ به.
لتكالم كان على هيئة غري ّ
وهذل لحليخث خرتبط أساسا ابت ّذلكرة لإلنسانيّة وقييرة لإلنسان على لحلفظ ولتقّذكر .وهذل
لتسامع ،ومن هنا ظهر لتلّبس يف لتكالم ،وعمل
لتكالم خصح على لملقكلّم كما خصح على ّ

لملقكلّم على يرفع لتلّبس بقكرلير بعض أجزلء لجلملة إذل طاتت (قاسم ،2007 ،ص.)421

 3.3.3تع ّدد أوجه اإلعراب:
خعرف تع ّيد لألوجه على أنّه "تع ّيد لألحكام يف تفسري أمر ما؛ ممّا خقناوته
ترد بصويرة تركيبيّة معيّنة" (لجلاسم،2008 ،
حوي ،وذتك يف عبايرة حم ّي دةّ ،
لتقّحليل لتنّ ّ
لتبيت على وجه ِ
ني
ص  .)22وهو كثري يف كقاب سيبوخه منه قوته "وأنشيول هذل َ
ِ
بن أىب َخا ِزٍم
لترفع ،قال ب أش ُر ُ
على لتنّصب و ّ
ِ
ياما
بن ُم ٍّر
فأ ُ
ّ
َتفاهم ُ
لتدوم َيرأو َىب ن َ
فأما ٌ
متيم ُ
متيم ُ
َجود؛ ألنّه إذل أيرلد ل ِإل عمال فأقرب" (سيبوخه،2014 ،
فاتنّصب ٌّ
لترفأ ُع أ ُ
عريب كثريٌ و ّ
ج ،1ص .)93

 4.3.3األصليّة والفرعيّة:

لضي خقوصل
إن لت ّذي خقعامل مع لملقكلّم يف لإلجناز هو لتفرعّ ،أما لألصل فهو لفرت ّ
حوي؛ ممّا خعين أ ّن لتفرع إجناز ولألصل صناعة (متام حسان ،1982 ،ص.123
إتيه لتنّ ّ
بوعلي ،2011 ،ص ،)126أي تصوير ما هو موجود يف أذهان لجملقمع لتنّاطق ،قال لبن

جين
لألصل يف قام قوم ويف ابع بيع ويف طال طول ويف خاف وانم وهاب خوف ونوم
أصال
وهيب ...فهذل خوهم أن هذه لألتفاظ وما كان حنوها؛ -ممّا خ ّيعي أن ته ً
مرة خدال ...وتيس لألمر كذتك بل بضيه .وذتك أنه
خياتف ظاهر تفظه -قي كان ّ
مل خكن قط مع لتلّفظ به إال على ما ترله وتسمعه (لبن جين ،1955 ،ج،1
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ص.)258 ،257

كييب فحسب بل تقعيله إىل
ونالحظ أن لألصليّة ولتفرعيّة ال تظهر يف لملسقوى ّ
لترت ّ
لتصرفيّة ولت ّيالتيّة ولتقّيلوتيّة تقمثّل لتكالم يف حديدة لسقعماته
لملسقوايت لتلّغوخّة كلّها ّ

لتّت قي أييت عليها لتكالم وذتك أ ّن "من أهم مميزلت لخلطاب
لتصوير لملخقلفة ّ
وإجنازه تقدي:م ّ

بيعي أن
بيعي أنّه خطاب قابل تلقّأوخل و ّ
لترشح ابملعاين لملخقلفة ،إذ لألصل يف لتدول لتطّ ّ
لتطّ ّ

تقعيد معانيه إىل أن خثبت ابت ّيتيل خالف ذتك" (طه ،1998 ،ص  /45لملالخ،

 ،2009ص  )197فاألصل يف لتكالم تع ّيد معانيه ،وهذل ما خظهر عني مساعنا تكالم
معني ،فمعناه ال خقجلى تنا إال بعي يربطه مبعطيات خايرجية حت ّيده وتضبطه بعي أن كان
شائعا حيقمل أكثر من معىن ،كدصي لملقكلّم ولحمليط لتذي قيل فيه ذتك لتكالم .حيث
لتسامع ومدام لإلجناز.
حيقمل هذل ّ
لترتكيب أوجها خمقلفة ابخقالف نيّة لملقكلّم وقصيه وفهم ّ

لتّت تقوتي عني لملقلدي بعي لسقيعاب لتكالم وأتوخله حسب لملدام لت ّذي خكون
فهذه لملعاين ّ
فيه ،ولخللفية لملعرفيّة لتّت خبين عليها أتوخله ،كلها معاين فرعية انجتة بعي وجود لحقماالت
مقعيدة ،وهي تصويرخة ميكن تكل لحقمال أن خصيق على لحلديدة يف لإلجناز لتكالمي بقوفر

شروط معينة يف معطيات لخلطاب لملكونة هلذل لإلجناز ،ومن هنا ميكننا لتدول إن ما خضعه
لتنّحوي من أتوخالت لفرتلضيّة حمقملة لتوجود يف ذهن لملقكلّم أخضا ،بيتيل أننا عنيما نقلدى
كالما معينا ونؤوته أتوخال ال خطابق قصي لملقكلّم ونفصح عن فهمنا ،خقيخل لملقكلم ِبعادة
توجيه فهمنا إىل ما أيرلده من كالمه ،أو خصرح عن قصيه مباشرة بقوضيح أو تفسري ،فكل
تركيب حيقمل أكثر من معىن.
أيرجعت لتييرلسات لتنحوخة وجود قولعي أصلية وقولعي فرعية إىل لملطرد يف لالسقعمال
ابترجوع إىل لألصل لملطّرد لتثّابت يف
و ّ
لتشائع بني لجلماعة لتلّغوخة ،وخكون لتدياس يف لتقأوخل ّ
تيل على
لتسماع ،ومن لتداعية لألصليّة تنشأ قاعية فرعيّة عايرضة ،تنحصر يف لسقعماالت ّ
ّ
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دالالت وأغرلض ال تسقوفيها لتدولعي لألصليّة ،ومثال لتدولعي لألصليّة كثري يف كقب لتنّحو فاألصل
ُعطيت ،وأعطيت زخيل ،وزخي
أن خقد ّيم لملبقيأ عن لخلّب وأتخر لملفعول به عن فعله "ومثل هذل زخيلً أ ُ

بت" (سيبوخه ،2014 ،ج ،1ص ص ،128 ،121 ،92 ،91
أعطيقه؛ ألن أعطيت مبنزتة ضر ُ

تقفرع قولعي فرعيّة حسب لالسقعمال جبولز تدي:م لخلّب على لملبقيأ مثال
 )137ومن هذه لتدولعي ّ
لملطرد ما أويرده سيبوخه على تسان لخلليل
وجولز تدي:م لملفعول به عن لتفعل ومن أمثلة لخلروج عن ّ

أ ّن

...هذل عبي هللا منطل ًدا .وإّمنا خُرخي يف هذل لملوضع أن خُذكر لملخاطب برجل قي عرفه قبل
ذتك وهو يف لترفع ال خرخي أن خذكره ٍ
أبحي وإمنا أشاير فدال هذل منطلق فكان ما خنقصب
ّ
حال مفعول فيها؛ ألن لملبقيأ خعمل فيما بعيه كعمل
من أخباير لملعرفة خنقصب على أنّه ٌ
لتفعل فيما خكون بعيه وخكون فيه معىن لتقّنبيه ولتقّعرخف وحيول بني لخلّب ولالسم لملبقيأ كما
حيول لتفاعل بني لتفعل ولخلّب فيصري لخلّب حاال قي ثبت فيها وصاير فيها كما كان لتظرف
صري فيه ابتنّية وإن مل خذكر فعال (سيبوخه ،2014 ،ج  ،2ص ص ،61
موضعا قي َ
.)126

وقوتنا منطلق خكون إما خّبل حملذوف؛ أل ّن أتوخل لتكالم هذل عبي هللا هو منطلق ،وإما أن جنعل
خّبل عن لملبقيأ لسم إشايرة.
عبي هللا ومنطلق مجيعا ً

إال أن هناك محال على لتفرع ،فاتعرب "حتمل على لتفروع كما حتمل على لألصول"

(لتسيوطي ،2006 ،ص  )77 ،74فال وجود ألصل اثبت .وأكي لألخفش هذل لتكالم يف
موضع آخر قال؛ "ألن لتكالم إمنا وضع على أن خضمر فإذل ظهر كان ذتك على غري ما وضع يف
لتلّفظ فييخله لتلّبس" (لألخفش ،1990 ،ج ،1ص  )73فاألصل هنا لإلضماير ولإلظهاير هو
لتفرع تعامل حفظ لتلّبس.

 5.3.3االختصار يف الكالم:
وهو عكس لإلطناب ،أي لتقعبري عن معان كثرية أبقل عيد ممكن من لألتفاظ إذ
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لتعريب ومها من خصائص
خسقهيف لملعىن ،فاالخقصاير كاالتساع موجود يف لتعرف لتلّغوي ّ
هذه لتلّغة .وهو أتدخة لتكالم لملدصود أبقل عبايرة مقعايرف عليها ،وبقعبري آخر هو لالتساع

يف لملعىن ولالخقصاير يف لتلّفظ وهو ما خسمى أخضا يف لالصطالح لحليخث ابالققصاد
لتلّغوي إذ خعمل لملقكلّم على لتقّعبري عن أكّب قيير ممكن من لملعاين أبقل قيير ممكن من
لألتفاظ ملا فيه من لققصاد تلجهي ولتوقت.

 6.3.3احلذف يف الكالم:
لتشيء لحملذوف من طرفه أو غريه من أجزلء لحملذوف
لحلذف هو قطع لتشيء أو أخذ ّ
لترتكيب يف
ليب أو إسداط صيغ دلخل ّ
منه .وخعرف على أنّه "حذف لتعامل مع بداء أثره لإلعر ّ
لترتكيب يف حاتّت
لتّت خرى لتنّحاة أ ّهنا حمذوفة تلعب دويرل يف ّ
لتصيغ ّ
بعض لملولقف لتلّغوخّة ،وهذه ّ

لترتكيب وتطبيدا تلدولعي ،كما أهنا
لتصيغ خفرتض وجودها حنواي تسالمة ّ
لت ّذكر ولإلسداط ،وهذه ّ

موجودة ،وميكن أن تكون موجودة يف مولقف تغوخّة خمقلفة (جاد لتكر:م ،2001 ،ص .)196
ِ
ِ
ِِ
ِ
ك ِأبَن
إالّ أ ّن لبن هشام خرى أن أ
اعة َوَذت َ
لتصنَ َ
ي لتنّظر فيه ُه َو َما لققضقه ّ
"لحلَذف لتمذي خألزم لتن أ
مح ِو ّ
أس أَو معطُوفًا بِ ُي ِ
ِ
جيي خّبل بِ ُي ِ
ون ُمأبقَيأ أَو ِابتأ َعك ِ
ون َم أعطُوف
أس أَو شرطا بِ ُيون َجَزلء أَو ِابتأ َعك ِ َ أ
َ
علَي ِه أَو معموال بِ ُي ِ
ون َعامل" (لبن هشام ،1975 ،ص )853ولت ّذي خثري لتقّساؤل يف هذل لتدول
َ أ َأُ
حوي
ذهين خسقحضره لملقكلّم ،مث أييت لتنّ ّ
هو هل لحلذف صناعة أو حديدة ميايرسها لملقكلّم ومكون ّ
لتسرلج ،1988
تكشف هذل لحلذف لنطالقا من شروط أمهها (ل ّ
ملّبد ،1996 ،ص  /248لبن ّ

ص ص )303 ،302

 -وجود دتيل حايل - /وجود دتيل مدايل - /وضوح لملعىن وأمن لتلبس.

 7.3.3البسط أو الطّول يف الكالم أو االتّساع:
لتّت تقيح ته لخلروج عن لألصل إىل لتفرع
خسقعمل لملقكلّم جمموعة من لتعمليات لت ّذهنيّة ّ
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لترتكيب
لتسياق يف ّ
أمهها لالتّساع ،فهو "لملرونة يف لتلّفظ – ّ
لترتكيب -ومرلعاة مدقضيات ّ
ولتعالقات لتنّحوخّة" (جاد لتكر:م ،2001 ،ص )17وقي خصه سيبوخه بباب مساه "ابب

لسقعمال لتفعل يف لتلّفظ ال يف لملعىن التساعهم يف لتكالم ولإلجياز ولالخقصاير" (سيبوخه،

 ،2014ج ،1ص )193وقي قييه بشروط ،من مثل أن أييت لالتساع "على سعة لتكالم
ولإلجياز تعلم لملخاطب ابملعىن" (سيبوخه ،ج ،2014 ،1ص )194وهنا يربط سيبوخه بني
لالتساع وأمن لتلبس ابتنسبة تلمخاطب لتذي خرتبط به فهم لملعىن وإديرلكه ته.

 8.3.3اإلجياز:
لمليوانت لتلغوخة لتعربية لتديمية آتيات أخرى تلخروج عن لألصل إىل لتفرع وهي
يف ّ
لإلجياز ولالخقصايرِ ِ ،
ول وتَ أسَق أوِجَز لتم ِذي أيأيت َعلَى لتأ َم أع َىن،
ضَ
ع لتأُف ُ
ص ُاير ِيف لتأ َك َالِم أَن تَ َي َ
"ولال أخق َ
َ
وَك َذتِ َ ِ ِ
ص ُاير ِيف لتطمِرخق" (لبن منظوير ،1994 ،ج ،4ص  )243لتذي حيقاج إىل زايدة
ك لال أخق َ
َ
فهم تلكشف عن نولاي لملقكلّمني من ويرلء لتكالم.

 9.3.3اجملاز:
هو تفرع معىن لتكلمة لتولحية إىل معىن اثن حييده لتسياق لتذي لسقعمل فيه فيكون تلفظ
ميتوالن (سيبوخه ،2014 ،ج ،1ص  ،)213ميتول أول قرخب ظاهر تيس هو لملدصود ،وميتول اثن
نصل إتيه من خالل عالقات عدلية وهو لملدصود .وقي خنشأ ميتول اثتث ويرلبع ...ابخقالف لتقأوخالت
لنطالقا من خلفيات ذهنية ثدافية ومعرفية ،وقي أشاير لبن ققيبة إىل أن لجملاز عيول عن لألصل بصوير ع ّية
قائال
وتلعرب لجملازلت يف لتكالم ،ومعناها طرق لتدول ومآخذه .ففيها لالسقعايرة ولتقّمثيل ،ولتدلب،
ولتقّدي:م ،ولتقّأخري ،ولحلذف ،ولتقّكرلير ،ولإلخفاء ،ولإلظهاير ،ولتقّعرخض ،ولإلفصاح ،ولتكناخة،
ولإلخضاح ،وخماطبة لتولحي خماطبة لجلميع ،ولجلميع خطاب لتولحي ،ولتولحي ولجلميع خطاب
لالثنني ،ولتدصي بلفظ لخلصوص ملعىن لتعموم ،وبلفظ لتعموم ملعىن لخلصوص (لبن ققيبة،
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 ،1973ص )22

لتسياق
فكلها فروع خمقلفة عن لتصويرة لألصل تظهر يف دالتة لملفردلت يف لجلمل ،أو دالتة لجلمل يف ّ

لتسياقية
ابحقمال تعيد لملعىن النعيلم لتدرخنة ّ
لتضابطة ته ،إذ خنطلق لتنّحوي تفهمه لتكالم من "لملعطيات ّ

لتّت خقش ّكل منها لملعىن ،وطبيعة لملقلّدي ،من حيث لتقّكوخن لتفطري ولملكقسب" (لجلاسم ،2008 ،ص
 )47فيالتة لتكالم تقع ّيد ابتنّظر إىل معطيات خمقلفة متيزكل معىن عن آخر ،وهو ما خؤثر ابتضرويرة على
لحلاالت لإلعرلبية وتع ّيد أوجه لتقّحليل لتنّحوي تلعالقة لتدائمة بني لجلانب لت ّياليل ولجلانب لتنّحوي ومها
ملؤول يف إجناز لتكالم وتفكيكه وحتليله،
مسقواين مقالزمان يف لتعمليات لت ّذهنية عني لملقكلّم ولتسامع ول ّ
خؤدي إىل
تذل ع ّي لجملاز من آتيات مدايربة لملداصي ذتك أن "عيم لحلمل على لجملاز يف بعض لألحيان قي ّ

أتوخل غري مدبول" (لتسيي ،2012 ،ص  )194فاجملاز طرخدة من طرلئق لتقّأوخل.

 10.3.3التضمني:
حوي أي أنّه
هو إعطاء تفظ معىن تفظ آخر خؤدي لألول حكم لتثّاين يف لتعمل لتنّ ّ
تييل "بِ َكلِمة و ِلح َية على معىن َكلِمَق أ ِ
ني" (لبن
إشرلب تفظ معىن تفظ آخر وإعطاؤه حكمه ّ
َ
َ َ

هشام ،1985 ،ص  )687فقأخذ تلك لتكلمة معنيني ،لملعىن لألصلي ته ،ومعىن لتكلمة
لترتلكيب أخضاً ،وهو كثري يف لالسقعمال
لملضافة إتيها أو لتّت تضمنقها وهو ما خنطبق على ّ
لتعريب.
ّ

 .4النتائج:

خلص لتبحث إىل هذه لتنقائج
غوي لجلزم هبا كوهنا مرتبطة
 -1لتدصي من لتدضااي ّ
لتّت خصعب على لتنّحوي ولت ّيليرس لتلّ ّ
بنفسية لملقكلم ،وكل ما من شأنه أن خقيخل يف عملية لتقّولصل ولتقّبليغ بني لملقكلّم
لتسامع.
لتسامع وكذل لملعطيات لتظّاهرة ولملضمرة يف مكنون لملقكلّم ابتنسبة إىل ّ
و ّ

 -2خصعب لتوصول إىل مدصي لملقكلّم ابتنسبة تلمخاطب يف حي ذلته فما ابتك ابتلّساين
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لت ّذي خرتقب لتعملية لتقّولصلية عن بعي ،فباالسقعانة بدرلئن تغوخّة تيلوتيّة تساعي على
لصلي ،لت ّذي خقكون من عية مكوانت
لتوصول إىل لتقّأوخل لتصحيح هلذل ّ
لتسياق لتقّو ّ
لملكون لتلّغوي وتفسره.
تغوخّة وغري تغوخّة ،إضافة إىل لملكوانت غري لتلّغوخة ّ
لتّت ترتجم ّ

لتسياق
لتسياقات غري لتلّغوخة ل ّتّت حيقوخها ّ
 -3خظهر لتقّأوخل يف شكل لملولءمة مع ّ
لصلي؛ أل ّن لألنظمة لتقّولصليّة مقع ّيدة مقيلخلة ومقفاعلة ،تش ّكل صويرة لتقّولصل
لتقّو ّ
وحمقوله.

لتصحيح
 -4إ ّن دقّة لتوصول إىل مدصي لملقكلّم دون لالحقماالت لألخرى خقّصل مبضمون لتقّأوخل ّ
لتّت تضمن تنا
وجها و ً
لحيل ال أكثر ،مبرلعاة تسانيّة-معرفيّة-تولصليّة ،وهذه لت ّيقة هي ّ
لت ّذي حيقمل ً

عملية تولصل سليمة دون تبس ،فكلما تع ّيدت أتوخالت لملخاطَب تلمداصي دون لملرلد لت ّذي خرخيه

لتسامع.
لملقكلم ،تع ّيدت لالسقفسايرلت ملولضع لتلّبس لتنّاتج من سوء لتقّأوخل ملعطيات معينة عني ّ

 -5لتقّأوخل تيس أصال وال خُؤخذ به يف بناء لتدولعي لتنّحوخّة وتصميمها؛ أل ّن لتقّأوخل ظاهرة
مرحليّة يف لتكالم وتيست ظاهرة مسقدرة فيه ،تذتك مل خقنب علماء لتنّحو اباب يف لتقّأوخل

ض من لتكالم أو لتقبس من تصنيفات
بل أجروه جمرى لجملقهي فيه اليرتباطه مبا َغ ُم َ
لألحكام لتنّحوخّة.

 .4االستنتاجات والتوصيات:

لألصل يف لتقولصل هو أمن لتلبس ولإلخضاح ولتقفاهم يف حني ختقلف خترجيات لتنحاة يف
مدايربقهم مداصي لملقكلمني ما خؤدي إىل تعيد لألوجه لتنحوخة الخقالف متثلهم مدام لتكالم وسياقه
إضافة إىل لملعايرف لتدبلية ونيقه هو لآلخر يف توجيه لملداصي ،تذل كانت حديدة لألشياء دلئما يف
أصلها.
خرج لتبحث مبجموعة من لتقوصيات هي
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 -1ضرويرة لتعودة إىل ديرلسة لمليوانت لتنصية لتعربية لتديمية يف ذلهتا دون إخضاعها ملناهج
ونظرايت تيست من يرمحها.
 -2تدايرب يرأي لتلسانيني يف لملصطلحات ولملدايرابت هو ما خؤسس تلسانيات عربية حيخثة أما
لالخقالف فال خؤدي إال إىل تفقيت لجلهود وتالشيها.
 -3إن إسداط لتنظرايت لحليخثة على لترتلث لتلغوي لتعريب لتدي:م وإدعاء أن لتديماء مل
خرتكول تلمحيثني شيئا إال وأشايرول إتيه ال جيانب لحلديدة وال خزخي وال خندص من قيمة لتييرس
لتلغوي لتعريب لتدي:م.

قائمة املراجع
أوال :املراجع العربية:
لألخفش ،لألوسط أبو لحلسن لجملاشعي ابتوالء ،لتبلخي مث لتبصري ( .)1990معاين لتدرآن( ،حتديق
هيى حممود قرلعة) .لتداهرة مكقبة لخلاجني .ج.1
ابزي ،حممي ( .)2013نظرخة لتقأوخل لتقدابلي ،مديمات ملعرفة بيخلة ابتنص ولخلطاب،
لترابط دلير لألمان.
بوعلي ،فؤلد ( .)2011لألسس لملعرفية ولملنهجية تلخطاب لتنحوي لتعريب .لأليردن عامل
لتكقب لحليخث.
متام حسان ( .)1982لألصول .لتداهرة لهليئة لتعامة لملصرخة تلكقاب.
جاد لتكر:م ،عبي هللا أمحي ( .)2001لتقوهم عني لتنحاة ،ط .1لتداهرة مكقبة لآلدلب.
لجلاسم ،حممود حسن ( .)2008تعيد لألوجه يف لتقحليل لتنحوي .دمشق دلير لتنمري
تلطباعة ولتقوزخع.
جاكنيوف ،ير .تشومسكسي ،ن .فنيتر ،ير .)2007( .دالتة لتلغة وتصميمها( ،ترمجة غاتيم ،حممي.
لترحايل ،حممي .جحفة ،عبي لجمليي) .لتيلير لتبيضاء دلير توبدال.
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لبن جين ،أبو لتفقح عثمان ( .)1955لخلصائص( .حتديق حممي علي لتنجاير) .بريوت
دلير لهليى تلطباعة .ج ،1ج.2
لبن جين ،لملوصلي أبو لتفقح عثمان ( .)1954لملنصف .شرح كقاب لتقصرخف أليب
عثمان لملازين ،دلير إحياء لترتلث لتدي:م.
يرلغني ،بوشعيب ( .)2011لتبىن لتقصويرخة ولتلسانيات لملعرفية يف لتدرآن لتكر:م ،لأليردن
عامل لتكقب لحليخث.
لتزاند ،لألزهر ( .)2010نظرايت تسانية عرفنية .تونس دلير حممي علي تلنشر.
لبن لتسرلج ،أبو بكر حممي بن سهل ( .)1988لألصول يف لتنحو( .حتديق عبي لحلسني
لتفقلي) .بريوت مؤسسة لترساتة .ج.2
سيبوخه ،أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنّب ( .)2014لتكقاب( .حتديق عبي لتسالم حممي
هايرون) .بريوت دلير لتقايرخ  .ج ،1ج  ،2ج .3
لتسيي .أمحي عبي لتغفاير ( .)2012ظاهرة لتقأوخل وصلقها ابتلغة .لإلسكنييرخة دلير لملعرفة
لجلامعية.
لتسيوطي ،جالل لتيخن عبي لترمحن بن أيب بكر ( .)2006لالقرتلح يف علم أصول لتنحو،
(حتديق حممود سليمات ايقوت) .مصر دلير لملعرفة لجلامعية.
لتشاطيب ،أبو إسحاق إبرلهيم بن موسى ( .)2004لملولفدات يف أصول لتشرخعة لتكّبى( ،حتديق
عبي لتسالم عبي لتشايف) .بريوت دلير لتكقب لتعلمية ،ج.4
طه ،عبي لترمحن ( .)1998لتلسان ولمليزلن أو لتقكوثر لتعدلي .بريوت لملركز لتثدايف
لتعريب.
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العريب القدمي
القصديّة يف اخلطاب النّ ّ
حوي ّ

قاسم ،حسان أمحي ( .)2007لألسس لملنهجية تلنحو لتعريب ديرلسة يف كقب إعرلب
لتدرآن لتكر:م .لتداهرة دلير لآلفاق لتغربية.
لبن ققيبة ،أبو حممي عبي هللا بن مسلم لتيخنويري ( .)1973أتوخل مشكل لتدرآن( .حتديق
إبرلهيم مشس لتيخن) .بريوت دلير لتكقب لتعلمية.

لبن قيم لجلوزخة ،حممي بن أيب بكر بن أخوب بن سعي مشس لتيخن ( .)1991إعالم
لملوقعني عن يرب لتعاملني( ،حتديق حممي عبي لتسالم إبرلهيم) .بريوت دلير لتكقب
لتعلمية .ج.1
لملّبد ،حممي بن خزخي بن عبي لألكّب لتثماىل لألزدي ،أبو لتعباس ( .)1996لملدقضب( ،حتديق حممي
عبي لخلاتق عضيمة) .بريوت عامل لتكقب ،ج.1
لملالخ ،أحممي ( .)2009لتزمن يف لتلغة لتعربية .بريوت مطابع لتيلير لتعربية تلعلوم.
لبن منظوير ( .)1994تسان لتعرب .بريوت دلير صادير .ج.4
لبن هشام لألنصايري ،عبي هللا بن خوسف بن أمحي بن عبي هللا بن خوسف ،أبو حممي ،مجال
لتيخن ( .)1985مغين لتلبيب عن كقب لألعايرخب( .حتديق مازن لملبايرك ،حممي
علي محي هللا) .دمشق دلير لتفكر.

اثنيا :املراجع األجنليزية:
Chomsky. N, (1995) The Minimal program. Cambridge: Mass: MIT
Press.
Fitch, T. HAUSER, M. Chomsky, N. (2005) The Evolution of the language,
Faculty: Clarifications and Implication Cognition; in press.
Jackendoff .R. The Architecture of Language (1997). Cambridge:
Mass: MIT Press.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

175

