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 مقػػػػػػػػػػػػػػػّدمة

بسـ اهلل الرَّحمف الرَّحيـ، كبه أستعيف، كال حكؿ كال قكة إاّل باهلل العمّي العظيـ، 
كأصمِّي كأسمِّـ عمى أشرؼ خمؽ في الكجكد، سيِّدنا محمد صّمى اهلل عميه كسمَّـ، 

:  كبعد

يعّد القرف العشركف قرف المسانيات بامتياز، إذ انتبو العمماء إلى أّف المغة مدخؿ 
حقيقي لفيـ اإلنساف كالككف الذم يعيش فيو، فراح كّؿ يدلكا بدلكه كيطرح أفكاره 

حسب مرجعيتو لتفسير الظاىرة المغكية كفيـ طبيعتيا، فبرزت اتجاىات لسانية عديدة 
أكممت بعضيا البعض أحيانا، أك عارضت إحداىا األخرل، مّما أّدل إلى ظيكر 
. مدارس لسانية عديدة، لكؿ منيا مبادئيا كمنطمقاتيا كأىدافيا كمنيجيا في الدراسة

مقياس المدارس في محاضرات : " المكسكمة بػكمف ثـّ تأتي ىذه المحاضرات
يا إّياىا إلى أبنائي الطمبة؛ طمبة السنة ".المسانّية : شعبة)  ليسانسثانية مكجِّ

في قسـ الّمغة كاألدب العربي، بجامعة محّمد البشير اإلبراىيمي،  (الدراسات المغكية
 محاكلة لئللماـ  في.2021/2022برج  بكعريريج، كذلؾ خبلؿ المكسـ الجامعي 

 :باالتجاىات كالمدارس المسانية، كتحقيقا لؤلىداؼ اآلتية

  التعريؼ باألصكؿ العامة، كالمنيج المّتبع مف لدف مدرسة معينة في مقابؿ
 .مدرسة أخرل

 التعرؼ عمى أىـ المدارس المسانية كمميزاتيا 
  إعطاء صكرة كاضحة المعالـ عف نشأة المدارس كتصنيؼ ركادىا كتحديد

 مبادئيا
 الكقكؼ عمى ما ترتضيو المدارس المسانية مف مصطمحات 
 الكصؼ كالتأريخ لبلّتجاىات المسانية الكبرل 



 

  ب

 

  الكشؼ عف المرجعية الفمسفية كالنفسية كالتربكية لمتفكير المساني الذم صدر
 عنو األعبلـ المؤسسكف

 التعريؼ بخصكصيات المدارس مف حيث  منظكماتيا المفيكمية 

 عمى مجمكعة مف المصادر كالمراجع، محاضراتاعتمدت في إعداد ىذه اؿقد ك
  :أىميا

حمد حساني،  ألمباحث في المسانياتكمكمف، حمد أل المسانيات النشأة كالتطكر
يحيى ؿ نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي لنعماف بكقرة، كالمدارس المسانية المعاصرةك

المسانيات  كسمّية المكي،ؿالكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم كبعيطيش، 
مفاىيـ كأمثمة، : التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى البرنامج األدنكيي

في المسانيات التداكلية مع ك مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم،ؿ
كغيرىا مف المصادر  خميفة بكجادمؿمحاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ 

  .كالمراجع
 لمكزارة الكصيَّة ت الرسمية، كانت كفؽ المفردامحاضراتكمكضكعات ىذه اؿ  
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النظرية / الحمقة/ المدرسة: مدخؿ: (01)المحاضرة رقـ 

فبكاسطتيا يتكسؿ الباحث إلى منطؽ ، مفاتيح العمـك مصطمحاتيا كمفاىيميا
 فمف ظّف أّف العالـ قادر عمى أف يتحدث عف العمـ ،العمـ كيتكغؿ في مساربو التيياء

بغير جيازه المصطمحي ، فقد ظممو ما ال طاقة لو بو إاّل أف يتكاطأ عمى امتصاص 
ذابة رحيقو، كىذا لمّما يصدؽ عمى كؿ معرفة تحتكـ إلى أكاصر العقؿ " ركح العمـ كا 

1 

مدرسة، الحمقة، اؿ:  مف ىذا المنطمؽ نقؼ عمى إبانة مفاىيـ المصطمحات اآلتية
 .النظرية

 :المدرسة -1

أكثر ما يطمؽ عمى المذىب أك االّتجاه، كذلؾ متى اّتسـ بمنطؽ " مصطمح المدرسة 
 2"عممي كفرضيات سميمة متفؽ عمييا، كمتى قاد إلى نتائج مضبكطة بقكاعد معمكمة

مختمؼ التيارات المسانية التي عرفتيا دراسة المغة بعد ظيكر " كما تحيؿ التسمية إلى 
 سكسير؛ التي اشتيرت في أكركبا كأمريكا كركسيا، خصكصا في القرف كلسانيات د

 سكسير المنشكرة ك كتحديدا في الربع األكؿ منو، بعد أف انتشرت محاضرات د20
 3"1916في 

 :الحمقة -2

 مختمؼ مصطمح الحمقة مرادؼ لمصطمح المدرسة؛ مف حيث ككنو يحيؿ إلى
، عمى  سكسيركالتيارات المسانية التي عرفتيا دراسة المغة بعد ظيكر لسانيات د

 ضمف مكاف محّدد، ةف بينيا بركابط معيّ لمسانييف المترابطيف فيمامف ايد  ثّمة 
 .حمقة أك مدرسة براغ: مثؿ

                                                             
1
، في تأسيس القضية االصطبلحية، بيت الحكمة، صياغة المصطمح كأسسيا النظرية، عبد السبلـ المسدم

 .30، ص 1989قرطاج، د ط، 

. 67، ص2012، 1 خميفة بكجادم، المسانيات النظرية دركس كتطبيقات، بيت الحكمة، الجزائر، ط2
 .68 صالمرجع نفسو، 3
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 :النظرية -3

مجمكعة مف الفرضّيات كاألفكار المنسجمة :" يرل منجي العمرم بأّف النظرية ىي
كعادة . فيما بينيا كتمّثؿ نسقا متكامبل فبل قيمة ألمِّ مفيـك إاّل بربطو ببقّية المفاىيـ

النظرّية الناجحة ىي التي تككف قادرة عمى تفسير الظكاىر المغكّية كتقديـ أجكبة 
كمف أمثمة النظرّيات . كاضحة عف األسئمة التي يطرحيا البحث المساني في عصرىا

غالبا ك .الخ...الشييرة؛ نظرّية النحك البنيكّم لتنيار كنظرّية النحك التكليدّم لتشكمسكي
ما تككف النظرّية لمسانّي كاحد يعّرؼ بيا في منشكراتو أك تككف لمجمكعة مف 

. 1"المسانّييف يشترككف في نشرىا ضمف مدرسة لسانّية

: مف حيث ككُنيا– يرل عز الديف مجدكب بأّنو ينبغي أف نفصؿ في النظرية العممية 
: بيف مفيكميف أساسييف- مجمكعة متناسقة مف الفركض العممية

  العامةالفرضّيات- أ
 المنكاالت- ب

 كالمنطؽ  (االبستكمكلكجيا)  (épistémologie)كىك فصؿ معيكد في فمسفة العمـك
فرضيات عامة : إّف النظرية العممية فييا مستكياف:"  حيث يقكؿ1كالعمـك الصحيحة

                                                             
 .1جامعة القيركاف، مدكنة إلكتركنية، ص - نمكذج النحك التكليدمّ –  منجي العمرم، نظريات  لسانية 1
 محمد محمد العمرم، األسس : ينظر ). ىي ذلؾ االقتراح النظرم الذم يرـك تفسيرا يحؿ لغزا ما: الفرضّية

، 2012، 1ة لمنشر كالتكزيع، عّماف، األردف، طـ، دار أسا"البنيكية كالتكليدية"اإلبستمكلكجية لمنظرية المسانية 
أك ىي فكرة تستيدؼ تفسير الظكاىر الطبيعية كتميد لمقانكف العممي، أك ىي فكرة أكلية يظّف العالـ أّف  (.7ص

أك ىي مجيكد . في كسعيا تفسير الظاىرة مكضكع البحث، كال تصبح الفرضّية قانكنا إاّل بعد القياـ بتجارب كافية
تاريخ العمـك ىك  )عقمي ييدؼ إلى إيجاد حؿ يخّمص الباحث مف التناقض الذم طرحتو الظاىرة المشكمة، لذا فففّ 

إف التجريب دكف فكرة سابقة غير ممكف ألّنو : يقكؿ بكانكاريو. (تاريخ قدرة اإلنساف عمى كضع فرضّيات جديدة
رقية : ينظر. سيجعؿ كّؿ تجربة عقيمة، ذلؾ أّف المبلحظة الخالصة كالتجربة الساذجة ال تكفياف لبناء العمـ

. المبلحظة كالفرضّية كالتجربة، مكقع فيمك زاد: العكض، خطكات المنيج التجريبي
الدراسة النقدّية لممعرفة العممّية؛ التي تيتـّ بالبحث النقدم : في القكاميس األجنبية يقصد بيا:   اإلبستيمكلكجيا

، كمكضكعاتيا، كفرضّياتيا، كنتائجيا، كقكانينيا، كحدكدىا؛ بغية إبراز منطقيا الداخمي كنسقيا  لمبادئ العمـك
 . المعرفي
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ذات طابع منيجي، كفرضيات أخص ليا طابع تطبيقي مباشر، كىذه الثنائية 
نعطي أمثمة تكضح طبيعة ىذه الثنائية، . نصطمح عمييا بالفرضية العامة كالمنكاؿ

مثبل تعريؼ عمـ الداللة ككذا عمـ المسانيات ىي فرضّية عاّمة، لكف الدخكؿ في 
التفاصيؿ كالمفاىيـ التي تمكنؾ مف كصؼ األلسنة بصفة عممّية اختبارية آنذاؾ 

 سكسير بيف كبلـ كلساف كلغة، كبيف الدراسة التزامنّية كدخمنا في المنكاؿ، فتّمييزات د
 سكسير مثاال تطبيقيا يمكنؾ ككاآلنية ىذه تمّييزات منيجية،  لكف لف تجد في كتاب د

مف الحسـ في قضّية نحكّية خبلفّية، ألّنو لـ يقّدـ منكاال تطبيقيا تستطيع أف تناقش بو 
قضية جزئية في الصرؼ أك في النحك، فمبادئو تشابو أصكؿ النحك، فيي مبادئ 

مف : عامة، كلكّنيا ليست مفاىيـ تطبيقية إجرائية، أعطي مثاال مف عمـ الفيزياء
حركة "الفرضيات العامة فرضية الجاذبية؛ مبلحظة في حياتنا اليكمية عمى األقؿ في 

؛ المياه لماذا تنزؿ مف قّمة الجبؿ إلى السفح فيذا تطبيؽ لقانكف الجاذبّية، "المياه
نكتشؼ نحف قانكف الجاذبية عندما نقارف كضعنا بكضع  ركاد الفضاء ككيؼ 

يسبحكف في المركبات الفضائية، أك الفضاء العاـ لغياب قانكف الجاذبية، فالقكؿ 
الذم يؤسس عمـ . ذاتو عمـ الفيزياء بفرضية جاذبية األرض ال يؤسس في حدّ 

الفيزياء ىك صياغة ىذه الجاذبية في قاعدة رياضية معركفة كنعرفيا اختباريا بتسارع 
سقكط األجزاء بحيث إّف الحصاة أك نكاة التمر ال يمكف أف يؤذم إف كاف مف مسافة 

قريبة، كلكف قد يقتؿ لك أرسؿ مف عشرة كيمك مترات فآنذاؾ  تسارعو يعطيو قّكة 
                                                                                                                                                                               

L'épistémologie: 1- Étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine 
logique, leur valeur et leur portée (théorie de la connaissance). 2- Théorie de la 
connaissance ; « étude de la constitution des connaissances 
valables » (Piaget). Épistémologie génétique.(le Robert, déco en ligne, 
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/epistemologie 

، أك الدراسة النقدية لمعمـك:  أك ىي ، : ينظر). عمـ العمـك مركز محمد عابد الجابرم، مدخؿ إلى فمسفة العمـك
عمـ نظرم يحصؿ عف طريؽ التأمؿ : أك ىي. (18ص ، 2011، 7الدراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط 

أحمد مبلح، المختصر في تاريخ : ينظر). كالتجريد في مكاضيع مختمفة طبيعية كميتافيزيقية محضة
 ..(11ص ، 2010منشكرات مختبر الفمسفة  كتاريخيا، دار القدس، كىراف، الجزائر، د ط، اإلبستمكلكجيا، 

عز الديف مجدكب، المنكاؿ النحكم العربي قراءة لسانية جديدة، دار محمد عمي الحامي لمنشر كالتكزيع، كمّية  1
 .6، ص 1998، 1اآلداب  كالعمـك اإلنسانية، سكسة، تكنس، ط

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/epistemologie
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إذا صياغة ذلؾ في قاعدة رياضية ىي صياغة منكاؿ، كصياغة . ليصبح قاتبل
المنكاؿ ذلؾ ىي تسمح بصناعة الطائرات ألّنؾ تعرؼ كـ ينبغي لؾ مف قّكة حصاف 

. أف تسمطيا في محّرؾ الطائرة لكي تتغمب عمى جاذبية األرض

عندما نقكؿ الّمغة العربّية لغة سامية . إذا ىذه الثنائية نظيرىا في البحث المغكم 
يشيد عمى ذلؾ الكثير مف القرائف، أك أّنيا لغة اشتقاقية ىذه فرضية، لكف ما المنكاؿ 
الذم يدعـ ىذه الفرضية؟ ىك كضع األكزاف كاألفعاؿ التي تحيط بألفاظ العربية، إذا 

: كالفرضية العامة (النمكذج)إذا الفرؽ بيف المنكاؿ . أكزاف الصرؼ ىي منكاؿ العربية
ىك تكاضع اصطبلحي لفائدة معرفية؛ لكي نمّيز بيف فرضية عامة ذات طابع 

 1"منيجي كفرضية تطبيقية ليا صمة بالمعطيات التي ندرسيا

يعكد باألساس إلى اإلبستكمكلكجيا كقد يفيـ " كميما يكف ففّف تحديد مفيـك الّنظرية
: ىذا بطرائؽ مختمفة منيا أف تككف النظرية

كمؤداىا في ىذا السياؽ يتحدد بمفيكميا مف خبلؿ : نظاما مف الفرضيات - أ
عبلقة التأثر بيف النظرية كمكضكع إجراءاتيا التي تككف في اّتجاه كاحد، 

، (نظرية)كفي ىذا التصّكر فالمكضكع ىك الذم يفرض كجية نظر معّينة 
كيؤثر فييا كال ينعكس، كمف ىنا ففذا كانت النظرية  نظاما مف 

الفرضيات، ففّف سبلمتيا في العمـك التجريبية يتكقؼ عمى اختبار صحتيا 
 في الكاقع العيني

 كالنظرية في ىذا التصّكر منيعة ال تطاليا نظاما استدالليا خالصا- ب
التجربة، كال تخضع لمعطيات الكاقع العيني، كبيذا المعنى فالنظرية 
ضرب مف العمـك العقبلنية المحضة، التي ليس فييا تقميد لمشرع كال 

ّنما تعمـ بمجرد العقؿ، فبل يجكز أف  " 2محاكاة لكاقع أك إخبار عنو كا 
                                                             

أمسية لغكية مف أمسيات مجمع مف الخصكصية إلى الككنية، :  عز الديف مجدكب، النحك العربي كالمسانيات1
 . ىػ01/06/1439: المغة العربية عمى الشبكة العالمية، بمكة المكرمة، أقيمت يـك السبت المكافؽ لػ

شناف قكيدر، مفيـك النظرية في المسانيات، مجمة المقرم لمدراسات المغكية النظرية كالتطبيقية، جامعة محمد  2
 . 220ص ، (4)العدد / (2)بكضياؼ، المسيمة، المجمد 
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تصحح بالنقؿ، بؿ ال يتكمـ فييا إاّل بالمعقكؿ المجرد، ففذا دّؿ المعقكؿ 
الصريح عمى بطبلف الباطؿ منيا لـ يجز رّده ففّف أىميا لـ يدعك أّنيا 

 1". مأخكذة عّمف يجب تصديقو، بؿ عف محض عقؿ
 :شركط بناء النظرّية -3-1

أّما المفاىيـ . تتكّكف النظرّية عادة مف مفاىيـ كافتراضات كقكانيف يجمع بينيا منيج
فتعّبر عنيا مصطمحات خاّصة بالنظرّية كىي األداة الرئيسّية التي تفصح بيا النظرّية 

 سكسير عف تصكراتو النظرية باستخداـ مصطمحات كعف نفسيا فمثبل يفصح د
 أّما الخ...الداؿ كالمدلكؿ كالشكؿ كالقيمة كاآلنّية: خاّصة بمفاىيـ كاضحة مثؿ

االفتراضات فتككف في شكؿ فكرة مجّردة يفترضيا المسانّي كىي ال تقبؿ التكذيب 
ألّنيا مكضكعة لبلستدالؿ كقبكليا يتكّقؼ عمى قدرتيا عمى التفسير لمظكاىر 

أّما القكانيف فيي ما يخمص إليو االستدالؿ مف قكاعد عاّمة يقع تعميميا . المدركسة
. عمى سائر الظكاىر

أّما المنيج فعادة نمّيز بيف منيجيف؛ المنيج األّكؿ منيج تجريبّي؛ فيقع استقراء 
الظاىرة عبر سمسمة تجارب كاختبارات كتحميبلت كنستخمص منيا استنتاجات كبرل 

 فمف خبلؿ بمكمفيمدكىك ما فعمو . (منيج استقرائي استنتاجي)تمّثؿ قكاعد نظرّية
أّما . اختبار تحميؿ األقكاؿ استخمص منيا قكاعد التحميؿ إلى المكّكنات المباشرة

المنيج الثاني فيك منيج افتراضي كىك منيج رياضّي يعتمد االنطبلؽ مف مسّممات 
أك افتراضات حدسّية ال دليؿ عمى صّحتيا أك كذبيا يستنبطيا المسانّي كما يشاء 

دكف عكدة إلى التجربة ثـّ يقـك باالستدالؿ عمى قدرتيا التفسيرية كيستخرج مف ذلؾ 
كىذا  (منيج استنباطي استداللي)قكاعد عاّمة تقبؿ االنطباؽ عمى الظكاىر المدركسة 

 حيف افتراض كجكد جياز نحك في الدماغ متكّكف مف بنية عميقة شكمسكيتما فعمو 
  2.كبنية سطحّية

                                                             
شناف : نقبل عف. 219سميماف الندكم، دار المعرفة، بيركت، ص :  ابف تيمية، الرد عمى المنطقييف، تقديـ1

 . 220قكيدر، مفيـك النظرية في المسانيات، ص 
. 2جامعة القيركاف، مدكنة إلكتركنية، ص - نمكذج النحك التكليدمّ –  منجي العمرم، نظريات  لسانية 2
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 لسانيات دك سكسير: (02)المحاضرة رقـ 

 Ferdinand de    دك سكسير فرديناف بأفّ لقد أصبح مف التقميدم القكؿ 
Saussure   ىك أب المسانيات الحديثة، فبفضمو أصبحت دراسة الّمغة تتـّ كفؽ

 1منيج عممي كصفي آني يتكخى الشمكؿ كالدقة كعدـ التناقض

 فما الجّك العاـ الذم مّيد لظيكر المسانيات الكصفية عمى يد فرديناف دك سكسير
؟ 20 كبداية القرف 19نياية القرف 

: ـ20ـ كبداية القرف 19الجك العاـ الذم مّيز القرف-1

 ظيرت اتجاىات جديدة في الّتحميؿ العممي لمظكاىر االجتماعية 1890في " 
كبصفة خاصة األحداث االقتصادية، كقد بني في أغمبيا عمى فكرة تقدـ المجتمع 

عمى الفرد كأسبقية المؤسسة مف حيث الكجكد عمى الشخص الذم ىك كليد االجتماع 
إّف :" ركح اإليجابية:  زعيـ ىذه الّنظرية في كتابوأكغست ككنتكالعمراف، يقكؿ 

 "اإلنساف الحقيقي ال كجكد لو إّنما المكجكد ىك اإلنسانّية

إّف كجكد اإلنساف االجتماعي ىك الذم يسبب كعيو كليس :" كارؿ ماركسكيقكؿ 
. ،  فيذه اآلراء الفمسفية تؤكد تبعية العنصر لممؤسسة"العكس

 2" المغكّييف إلى فكرة العامؿ االجتماعي بعد أف كانكا غافميف عنيادكركايـكما نّبو 
كييتمكف فقط بالّمغة في مستكل األفراد فربطكا مثبل تطّكر الّمغة عبر الزماف كالمكاف 
بتطّكر مخارج األصكات عند األفراد كتطّكر العقؿ البشرم، متناسيف أّف ىؤالء األفراد 
نكف كحدة شعكرية أك كعيا جماعيا سابقا عمى كجكد الفرد كباؽ بعده، كىذا الكعي  يككِّ

" ييأنطكاف ـ "الجمعي لو قّكة يفرضيا عمى الفرد، كيبدك أّف التحّكؿ في الرؤية بدأ مع
الذم صّرح ألّكؿ مّرة بأّف الّمغة حدث اجتماعي بالدرجة األكلى، فكاف أف كّرس ىذه 

                                                             
كاثريف فكؾ :  كينظر.71ص دت، / نعماف بكقرة، المدارس المسانية المعاصرة، مكتبة اآلداب، القاىرة، دط   1

ديكاف المطبكعات الجامعية، كفيؾ، مبادئ في قضايا المسانيات المعاصرة، تعريب المنصؼ عاشكر، ؽكبيار لي 
 .17ص، 1984الجزائر، 

 . 71نعماف بكقرة، المدارس المسانية المعاصرة، ص  2
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النزعة االجتماعية كقد تابع سكسير بنفسو بكؿ عناية كاىتماـ ىذه اآلراء التي 
  1"انعكست بجبلء في تعريؼ الّمغة

عالـ األنثربكلكجيا األمريكي، كالتي تقكؿ بكجكد " كتني" كما أّف الفكرة التي نادل بيا
نظاـ باطني يمّثؿ الصكرة أك الصيغة الناتجة عف التركيب كالذم يخالؼ مجمكعة 

- البنية–العناصر الجزئية، ىذه الفكرة نفسيا كانت منطمقا لسكسير ليعرض النظاـ 
باعتباره كيانا عمى حدة مؤسس عمى التناسؽ كيفرض عمى عناصر المجمكعة 

  2الخضكع لعبلقاتو

:   سكسيركالتعريؼ بد- 2

بعد عاـ كاحد مف مكلد "  في جنيؼ بسكيسرا، 1857كلد دك سكسير في عاـ 
 مؤسس عمـ النفس الحديث، كقبؿ عاـ كاحد مف sigmund Freudسيجمكند فركيد 

 مؤسس عمـ االجتماع الحديث، فكاف ليذا  Emile Durkheimمكلد إميؿ دكركايـ 
   3"الثبلثي شأف كبير في تكجيو مسار العمـك اإلنسانية

 سكسير مكلعا إيبلعا شديدا بالدراسات المغكية، كىك األمر الذم جعمو ييتـ ككاف د"
اليكنانية كالسنسكريتية، فضبل عف إتقانو الّمغة الفرنسية، كاإلنجميزية، : بدراسة الّمغتيف 

. كاأللمانية، كالبّلتنية

 الذىاب إلى ألمانيا، فالتحؽ بحمقة الّمغكييف 1876  قّرر دك سكسير في  سنة
  األلماف، كأسيـ بأفكاره في مجاؿ الدراسات المقارنة

مذكرة :  أنيى مشركع البحث الذم يحمؿ عنكاف1878كفي شير ديسمبر مف سنة 
كقد حقؽ لو ىذا البحث ، أكربية- في النسؽ البدائي لمصكائت في الّمغات اليندك

. شيرة عالمية رافقتو حّتى كفاتو

                                                             
. 72نعماف بكقرة، المدارس المسانية المعاصرة، ص  1
 .72 ص  المرجع نفسو، 2
 .118، ص2002/  دط الجزائر،مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ديكاف المطبكعات الجامعية، أحمد 3
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استعماؿ المضاؼ :"  تقّدـ بأطركحتو لمدكتكراه التي كاف مكضكعيا1880كفي سنة 
المطمؽ في الّمغة السنسكريتية، كما عدا ىذيف البحثيف كّؿ ما نشر لو تـّ بعد كفاتو، 
باستثناء مجمكعة مذكرات كمقاالت كمبلحظات نشرت في فترات متباعدة، كجمعت 

: بعد كفاتو في كتاب

Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 
Saussure 1922 

 بالتدريس بمعيد الدركس العميا بباريس مّدة عشر سنكات، نشر 1881 كّمؼ سنة 
 1:مف خبلليا عّدة مقاالت في مجّمة

Mémoires de la Société de Linguistique   

 كىنا المرحمة الحاسمة في حياتو االجتماعية كالفكرية إذ 1891عاد إلى جنيؼ سنة  
أكركبية، كظّؿ –ُأسِّس في جامعة جنيؼ آنذاؾ كرسي التاريخ المقارف لمغات اليندك 

 ثـّ فجأة تكارل عف األنظار، كبعد 1896 سكسير ىذا الكرسي إلى غاية كيشغؿ د
 1907إلحاح شديد مف تبلمذتو رجع إلى التدريس سنة 

 سكسير أف ينجز كتابا يجمع فيو أفكاره الثائرة في المسانيات، إذ انتيى ك لـ يستطع د
، كلـ يحقؽ رغبتو التي نممسيا مف خبلؿ الرسالة التي بعثيا إلى 1913أجمو سنة 
الذم كاف تمميذه في باريس  (Antoine Meillet  )1866 -1936 مييصديقو 
لقد سئمت مف كّؿ ىذا، كمف الصعكبة التي أالقييا غالبا :" يقكؿ فييا 2 1894سنة 

في تحرير عشرة أسطر فقط، ثـّ مكضكع األكصاؼ التي تشترؾ فييا األحداث 
المغكية، كأنا ميتـ منذ زماف طكيؿ بتصنيؼ ىذه األحداث تصنيفا معقكال، فصرت 

ألمح أكثر فأكثر ضخامة العمؿ الذم يجب عمى الباحث أف يضطمع بو حّتى يشعر 
 كسأختـ عممي ىذا بكتاب أحرره كأنا مكره (... )الّمغكم بحقيقة ما يجريو مف تحميؿ

                                                             
سمسمة الكتاب الجامعي، منشكرات كمية الدراسات اإلسبلمية أحمد حساني، مباحث في المسانيات، :   ينظر1

 27ص، 1913، 2كالعربية، دبي، اإلمارات العربية المّتحدة، ط
. 28 صالمرجع نفسو،: ينظر 2
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عمى ذلؾ، أفسر فيو دكف حماس، لماذا ال يكجد لفظ كاحد يستعمؿ اآلف في عمـ 
 1"المساف التاريخي يمكنني أف أبّيف فيو معنى مف المعاني

كبعد كفاتو تأسؼ تبلمذتو عمى عدـ تنفيذه المشركع الذم كاف يتكخاه، فانبرل اثناف 
 فجمعا األمالي  التي سيشهام كبالي شارؿ: منيـ عمى تحقيؽ ىذا الطمكح، كىما

، كدّكنت في كتاب ظير 1911-1907كانت مدّكنة عند تبلمذتو في الفترة ما بيف 
 "دركس في المسانيات العامة:"  بعنكاف1916إلى اإلنسانية سنة 

 Cours de linguistique générale  2  

 

                                                             
 .28أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص:  ينظر 1
سكسير الكثير مف االىتماـ لدل المفكريف كالدارسيف آنذاؾ كدركس في المسانيات العامة لد:  لقد أثار كتاب 

عمى الرغـ مف الظركؼ غير المكاتية بسبب الدمار الفكرم كالحضارم الذم أحدثتو الحرب العالمية األكلى، فقد 
، كغرامكف (Meillet) ) 1916-1917 (ميي : ذكره كتحدث عنو أشير الدارسيف المغكييف في ذلؾ الكقت منيـ

) Grammont) ) 1917) كجسبرسف ،) Jespersen) ) 1917-1916) كماركزك ،) Marouzeau)   ) 
 حتى بدأ ينتشر (1916 (كما إف ظيرت الطبعة األكلى لمكتاب. (Bloomfield) ) 1929 (كبمكمفيمد (1923

 ( في طبعتيا األكلى عمى يد1928في الثقافات اإلنسانية المختمفة، فأّكؿ ترجمة لو كانت إلى المغة اليابانية سنة 
H.kobayashi) بعنكاف :Gengogakugenronفكانت الطبعة الثانية سنة . ، ثـّ تكالت الطبعات فيما بعد

 1950، كفي سنة 1941 كىي طبعة مزيدة كمنقحة، ثـّ تمتيا الطبعة الثالثة بمقدمة جديدة، ككاف ذلؾ سنة1940
: بعنكاف (H.lommel ( في طبعتو األكلى عمى يد 1931ثـّ ترجـ إلى األلمانية سنة . كانت الطبعة الرابعة

Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft  ببرليف1967 ثـّ الطبعة الثانية كانت سنة  .
 : بعنكاف (H.M.SUHOTIN ( في طبعتو األكلى عمى يد1933ترجـ إلى الركسية سنة 

:  في طبعتو األكلى عمى يد1945ترجـ إلى اإلسبانية سنة  .   Kurs obščej lingvistiki 
 ) Amado Alonson) بعنكاف :Curso de lingüística general  ثـّ تكالت الطبعات عمى النحك اآلتي :

 ( عمى يد 1959ترجـ إلى اإلنجميزية سنة . 1961، الطبعة الرابعة 1959، الطبعة الثالثة 1955الطبعة الثانية 
W.Baskin)بعنكاف  :Coure in general linguistics  عمى يد 1961، ثـّ ترجـ إلى البكلكنية سنة ) 

Krystina Kasprzyk ) بعنكاف :Kurs iezy Koznawswa ogolnergo . 1967ترجـ إلى اإليطالية سنة ،
كلـ يترجـ إلى العربية إال في بداية الثمانينات في ترجمات متعددة؛ أم حكالي سبعيف سنة مف نشره، ذلؾ ما يثير 
الحيرة كالعجب، إذ ظّؿ البحث الّمغكم العربّي بعيدا عف ىذا الزخـ المعرفي الكثيؼ الذم أحدث ثكرة عميقة في 

 .29مباحث في المسانيات، صأحمد حساني، : ينظر. الفكر المساني العالمي
. 28أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص:  ينظر 2

http://www.worldcat.org/title/kurs-obscej-lingvistiki/oclc/716893392
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 :سكسريةكالثنائيات كالثالثيات الد-3
: المساف كالمغة كالكالـ-3-1

المساف :  سكسير أّف الظاىرة المغكية تتمثؿ في ثبلثة مصطمحات أساسيةكيرل د
(Le langage)  كالّمغة(La langue)  كالكبلـ(La parole .)

 :(Le langage) المساف -3-1-1

 يدؿ عمى النظاـ العاـ لمغة، كيضـ كؿ ما يتعمؽ بكبلـ البشر؛ كىك لساف أّم 
 ىك ظاىرة أك  1 .الّمغة كالكبلـ: كيتكّكف مف ظاىرتيف مختمفتيف. قـك مف األقكاـ

بشرية مطمقة كعمكمية؛ أم أّنيا ال تخص مجتمعا معّينا أك طبقة معّينة، فحينما 
يككف إنساف إاّل كىناؾ لساف، فيي مكجكدة في الذىف البشرم العاـ، كىي غير 

أك ىك الخمفية الحتمية لكّؿ الّمغات، كالّمغات ىي . كاضحة، كال يمكف مبلحظتيا
الممكة اإلنسانية التي تتجمى في تمؾ القدرات " أك ىك. الكشؼ عف ىذه الممكة

الفطرية التي يمتمكيا اإلنساف دكف سكاه مف الكائنات الحية األخرل، التي تسمح 
 2"لو باإلنجاز الفعمي لمكبلـ، بكاسطة نسؽ مف العبلمات

 :(La langue: )المغة -3-1-2

ىي مجمكع كمي متكامؿ كامف ليس : أك.  سكسير كاقعة اجتماعيةكفي نظر دالّمغة  
 سكسير ككيمّثؿ د. في عقؿ كاحد بؿ في عقكؿ جميع األفراد الناطقيف بمساف معيَّف

الّمغة بالقامكس الذم يمّثؿ في األصؿ الذاكرة الجماعية لما يحتكيو مف عبلمات ال 
  أك ىي ظاىرة اجتماعية، كىي مظير 3.يطيؽ الفرد الكاحد أف يختزليا في دماغو

 .مف مظاىر تجمِّي الّمساف، إذ ال لساف دكف لغة، كال لغة دكف لساف

                                                             
 .123أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
ديكاف المطبكعات الجامعية، حمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، أ:  ينظر2

 (بتصرؼ . )6ص ، 2009، 2الجزائر، ط
 .123أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 3
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إّف المغة كنز اجتماعي مف الكحدات كالقكانيف يمّثؿ نظاما عاما ال يمكف لمفرد أف 
مع جميع " كتب"يحيد عنو ففذا طمبنا مف أّم إنساف متعّمـ أف يصّرؼ الفعؿ 

الضمائر في الماضي أك المضارع ففّنو يحاكؿ جاىدا أف يتبع قكاعد التصريؼ 
:" لذا ففّف مكضكع المسانيات ىك. المتعارؼ عمييا دكف إلحاؽ أّم تغّيير بالنظاـ العاـ

 أك 1". أم كّؿ ما يعرفو الّناس عف لغتيـ كليس ما يتفكىكف بو،الّمغة بكؿ جكانبيا
نظاـ مف العبلقات، أك مجمكعة مف األنظمة المترابطة فيما بينيا، بحيث ال :" ىي

بأّم قيمة مستقمة خارج عبلقات التعارض أك  (الكممات-األصكات)تتمتع العناصر 
 2"التساكم التي تربطيا بالعناصر األخرل

 :(La parole ):الكالـ -3-1-3

 فعؿ مممكس، كنشاط شخصي مراقب، يمكف مبلحظتو مف خبلؿ كبلـ األفراد أك 
 3"إّنو مجمكع ما يقكلو األفراد:" كقد عّرفو دم سكسير بقكلو. كتاباتيـ

 :ثـّ إّف الجدكؿ اآلتي يكضح أكجو االفتراؽ بيف الّمغة كالكبلـ

 
 الكالـ المغة

 المغة اجتماعية -1
 المغة جكىرية أساسية -2
المغة ىي النتيجة التي يسجميا  -3

 الفرد بكيفية سمبية

 الكبلـ فردم -1
 الكبلـ تابع كعرضي -2
 الكبلـ نابع عف إرادة كذكاء -3

 

كميما يكف مف أمر؛ ففّف الّمغة كالكبلـ في جكىرىما متصبلف، حيث إّف كبّل منيما 
يقتضي كجكد اآلخر، فالّمغة راسب لبلستعماؿ الفعمي لمكبلـ، كالكبلـ ال يعدك أف 

                                                             
 .124أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
 .(بتصرؼ  ).6أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص :  ينظر2
 .124أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 3
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يككف إنجازا فعميا لمحدث المساني في الكاقع، بكاسطة أدكات صكتية كتركيبية 
  1كمعجمية يكفرىا النظاـ المساني

:  كالزمانيةالمسانيات اآلنية -3-2

كال تقتصر عمى دراسة الّمغات الحديثة أك  تدرس الّمغة في نقطة زمنّية معّينة
أّما المسانيات الزمانّية فتتناكؿ . المعاصرة، بؿ يمكنيا أيضا أف تدرس المغات الميِّتة

بالدراسة التغّيرات كالتطكرات المختمفة التي طرأت عمى لغة ما عبر فترة مف الزمف أك 
 سكسير لـ يرفض البّتة ك كالمؤكد أّف د2.خبلؿ حقب متتابعة في الزمف الماضي

المسانيات الزمانّية كلـ يعّدىا شيئا  غير ضركرم، كلكّنو ألّح فقط عمى الفصؿ بينيما 
كي ال تدحض النظرة التطكرية الكصؼ اآلني ككي تثبت كؿ كاقعة في مجاليا 

مثاؿ ب سكسير  ككلتكضيح العبلقة بيف المسانيات اآلنية كالزمانية استعاف د. الخاص
 حيث إّف ما ييمنا في ىذه المعبة ليس نشأتيا أك ؛"لعبة الشطرنج "حّي  ممّثؿ في 

تاريخيا كانتقاليا مف إيراف إلى دكؿ أخرل، كليس كّؿ التحركات السابقة لمبيادؽ منذ 
بؿ ما ييمنا فعبل ىك تمكضع . بداية المعبة ألّنيا ال تغّير شيئا مف األمر الكاقع

البيادؽ في المحظة الحالية كعبلقاتيا ببعضيا البعض حيث ترتبط قيمة البيدؽ 
بمكقعو عمى الرقعة، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لّمغة، إذ تستمد كّؿ مفردة قيمتيا مف خبلؿ 

 3"مقابمتيا مع باقي المفردات األخرل

 سكسير عمى نقطة كاحدة تككف فييا ككعمى الرغـ مف ىذا التشابو؛ فقد ركز د
فبلعب الشطرنج يعتـز إحداث النقمة، لكف بيادؽ المغة تنتقؿ أك " المقارنة ضعيفة، 

تتغّير بطريقة عرضية، كعميو فمكي تشبو لعبة الشطرنج حركية المغة ينبغي أف 
" نفترض العبا غير كاع كغير ذكي

                                                             
 (بتصرؼ . )8-7أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص ص :  ينظر1
التزامنية/السنكركنية/الثابتة/ المسانيات السككنية:  يطمؽ عمييا أيضا. 
التطكرية/ الدياكركنية/ التطكرية/ المسانيات الحركية:  يطمؽ عمييا أيضا .
 .125أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 2
. 126صالمرجع نفسو، :  ينظر3
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نستخمص مف كبلمو أّف المغة ال تتحكـ فييا قكانيف ثابتة، بؿ إّف ىناؾ قّكة عمياء 
تدفع بالكقائع المغكية في أمِّ اتجاه لتكلد نظاما مغايرا مف العبلمات، كيبدك أف التغّير 

المغكم ال يتـ دائما بطريقة عفكية، بؿ يسير أحيانا في اّتجاه معّيف حسب قكانيف 
ف كانت ىناؾ بعض االستثناءات، كفي ىذا الخصكص يقكؿ سامبسكف :" ثابتة كا 

يجب أف ننظر إلى لعبة الشطرنج كىي تمارس مف طرؼ العَبْيف؛ أحدىما يحّرؾ 
 1"بيادقو بطريقة عمياء كاآلخر بطريقة ذكية راصدا التحركات العشكائية

: العالقات التركيبية كالترابطية -3-3
 ( Relation Syntagmatique)العالقات التركيبية-3-3-1

يتمّثؿ ىذا النكع في العبلقات األفقية بيف الكحدات المغكية ضمف السمسمة الكبلمية 
الكاحدة، كالعبلقة بيف أصكات الكممة الكاحدة، ككممات الجممة الكاحدة، كتضفي كؿ 

كحدة معنى إضافيا عمى الكؿ، كتككف في حالة تقابمية مع بقية الكحدات المغكية 
األخرل، كال تكتسب قيمتيا إاّل بتقابميا مع الكحدات التي تسبقيا أك تمييا أك معيما 

ىناؾ  (صار الطقس باردا): جميعا، كتسّمى ىذه األنساؽ الخطّية تراكيب، ففي جممة
 عمى مستكل المفردات أّما. (باردا+الطقس+صار): عبلقة تركيبية مف ثبلث كحدات

فتتمثؿ ىذه العبلقة في إدماج بعض الصكامت في أنساؽ تركيبية حسب القكانيف 
الفكنكلكجية المتعارؼ عمييا في تككيف مفردات المغة كيذه المجمكعة مف الصكامت 

تكتسب الكممات عبلقات مبنية :" يقكؿ دك سكسير. (ر+ا+صػ): مثبل (صار)لمفظة 
عمى صفة الّمغة الخطّية بسبب ترابطيا فيما بينيا مّما يستثني إمكانية لفظ عنصريف 

 2"في آف كاحد

 (Relation Paradigmatique) العالقات الترابطية-3-3-2

يطمؽ ىذا المصطمح عمى العبلقات االستبدالية بيف الكحدات المغكية التي يمكف أف 
أم أّف ىناؾ عبلقات مكجكدة بيف عبلمة . تحّؿ محّؿ بعضيا بعض في سياؽ كاحد

                                                             
 .127أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
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. في جممة ما كعبلمة غير مكجكدة في الجممة أصبل بؿ مكجكدة في أذىاننا طبعا
كتتضح لنا العبلقات .  سكسير عبارة الترابطية عمى ىذه العبلقةككقد أطمؽ د
مف خبلؿ المثاؿ اآلتي حيث يمكف أف نعّكض - عمى مستكل التراكيب–الترابطية 

، "المناخ: "بػ" الجك" ككممة (...)"أضحى"، ك"كاف"، ك"صار: "بػ" أصبح"كممة 
 :كذلؾ كفؽ النحك اآلتي". منعدما"، ك"رطبا:"بػ" صحكا"ككممة ". األمف"ك

أصبح الجك صحكا 

صار المناخ رطبا 

. كاف األمف منعدما

فيككف تحديد كّؿ فكنيـ بمقابمتو بالفكنيمات األخرل التي : أّما عمى مستكل المفردات
يمكف أف تحّؿ محّمو في سياقات مختمفة لتككيف الكممات كذلؾ كاستبداؿ الفكنيـ 
االستيبللي ببعض الفكنيمات كاإلبقاء عمى الفكنيـ الثاني كالثالث كما في ىذه 

أك استبداؿ الفكنيـ الثاني مف الكممة بفكنيـ آخر مع  (راـ-قاـ-ىاـ-ناـ)  المفردات
 (عاف-عفف-عجف): اإلبقاء عمى الفكنيـ االستيبللي كالختامي كما في ىذه الكممات

  1الخ

تكتسب الكممات : "كىناؾ عبلقات ترابطية أخرل جاء بيا دم سكسير كما في قكلو
التي يجمعيا شيء مشترؾ  عبلقات مف نكع آخر، حيث تترابط في الذاكرة مشكمة 

تستدعي ال ( تعميـ )(enseignement)مجمكعات تمّيزىا عبلقات مختمفة، فكممة 
ك ( عّمـ )(enseigner) شعكريا إلى الذىف مجمكعة مف الكممات األخرل

(renseigner)( أعمـ...)كىكذا ففّف كّؿ ىذه الكممات تربطيا عبلقة ( ...). الخ
( enseignement)كبعبارة أخرل ففّف ىذه الكممات ". معّينة مف جانب أك مف آخر

( enseignants) (enseigner) يجمعيا عنصر مشترؾ ىك الجذر. 
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كقد ترد الكممات في سمسمة مختمفة مبنية عمى عنصر مشترؾ آخر كالبلحقة 
(ment) مثؿ  :

(enseignement ),(amendement );(changement( )armement )

: كما يمكف أف ينبثؽ الترابط عف تشابو المدلكالت مثؿ

(apprentissage( )éducation( )instruction( )enseignement)؛ أم( : 
إّف العبلقة التركيبية حضكرية :" يقكؿ دك سكسير. (تربية–اكتساب -تثقيؼ-تعميـ

كتقـك عمى عبارتيف أك أكثر في سمسمة مكجكدة بالفعؿ، كبالمقابمة ففّف العبلقة 
  1"الترابطية تجمع بيف عبارات غيابية في سمسمة كامنة في الذاكرة

: (الدليؿ المغكم)العالمة المغكية  -3-4

، كالعبلمة كحدة "مستكدع مف العبلمات:"  سكسير عبارة عفكالّمغة في نظر د
فنحف ال نتكمـ بعبلمات  " 2" أساسية في عممية التكاصؿ بيف أفراد مجتمع معّيف

ّنما بمجمكعة عبلمات، بؿ كبكتؿ منظمة، ىي نفسيا أيضا عبلمات، كفي  منعزلة، كا 
 3"الّمغة إذا كاف كؿ شيء يرجع إلى الفكارؽ، ففّنو أيضا يرجع إلى تجمعات

كما تعتبر العبلمة المغكية كحدة النظاـ؛ فيي العنصر المساني المكّكف مف صكرة 
؛ أم الفكرة التي تقترف بالصكرة السمعية  كلّما حسـ دم سكسير 4سمعية كمفيـك

مفيـك العبلمة المسانية عمى النحك المتقدـ استبدؿ كبل مف الصكرة السمعية كالمفيـك 
 5(Signifie) كالمدلكؿ  (Signifiant)بمصطمحي الداؿ 

 

                                                             
 .132أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر ص : ينظر 1
 .127 صالمرجع نفسو، 2
، 2014 عبد الجميؿ مرتاض، البنية المسانية في رسالة الضب لمبشير اإلبراىيمي، دار ىكمة، الجزائر، د ط، 3

. 10ص 
. 67، ص 2020، 1 عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، منشكرات ألفا لمكثائؽ،  الجزائر، ط4
. 69ص المرجع نفسو،  5
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 : الداؿ -3-4-1

اإلدراؾ :  أك ىك1ىك الصكرة السمعية التي تدؿ عمى شيء ما أك تعني شيئا ما
الناتج عف الصكت،  (النفسي)األثر السيككلكجي :  أك ىك2.النفسي لتتابع األصكات

أم ذلؾ التمثؿ الذم تيبنا إّياه شيادة حكاسنا، فيي ناتجة عف أعضائنا كقدراتنا 
اإلدراؾ النفسي لمكممة الصكتية، أم تصّكر اإلنساف لؤلصكات :  أك ىك 3الحسية

 4التي يتمفظ بيا أك االنطباع الذىني، فيك صكت لغكم كظيفي ذك خاصية نطقية

 : المدلكؿ -3-4-2

 5ىك الصكرة الذىنية المقابمة لمصكرة السمعية، كيسميو سكسير المفيـك أك التصّكر
مجمكع " أك ىك 6كالمقصكد بو الفكرة أك مجمكعة األفكار التي تقترف بالصكرة السمعية

 7" (حّي، ناطؽ، عاقؿ، إنساف، أنثى، راشد كغيرىا)السمات الداللية 

.  سكسير أّف العبلمة المغكية ال تربط شيئا باسـ بؿ تصّكرا بصكرة سمعيةدككيرل 
كىذه األخيرة ليست الصكت المادم الذم ىك شيء فيزيائي صرؼ، بؿ ىي البصمة 

 كحّتى يؤسس دم 8"النفسية لمصكت، أك ذلؾ االنطباع الذم تشكمو عمى حكاسنا
إّف الصكرة النفسية :" سكسير ىذا الرأم كيدعمو قّدـ دليبل مف الكاقع المغكم، إذ يقكؿ

لصكرنا السمعية تظير جّيدا عند مبلحظتنا لّمغة الخاصة بنا، حيث  (السيككلكجية)
                                                             

 .127أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
 .67ص   عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة،2
، ترجمة عبد القادر قنيني، مراجعة أحمد جيبي، إفريقيا  دم سكسير، محاضرات في عمـ المساف العاـد فرديناف3

 .68عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة،  ص : نقبل عف. 86ص ،1987لمنشر، دط، 
 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، المبادئ كاألعبلـ، (عمـ المغة الحديث) ميشاؿ زكريا، األلسنية 4

 .72ص  عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة،: نقبل عف. 180 ص ،1983، 2بيركت، ط
،   ترجمة محمد يحياتف، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت سالـ شاكر، مدخؿ إلى عمـ الداللة،5

 .73عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص : نقبل عف. 11ص
المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د ط،   نكر اليدل لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم، 6

 .73ص  عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة،: نقبل عف. 319ص، 2006
 .67 عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 7
 .127أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،  ص 8
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بفمكاننا أف نتحدث مع أنفسنا، أك أف نأتي بقطعة مف أذىاننا دكف تحريؾ الشفتيف أك 
  1"المساف

الداؿ كالمدلكؿ في ترابطيما كاّتحادىما بكجو الكرقة كقفاىا " كيشّبو سكسير 
 حيث ال يمكننا فصؿ ىذيف األخيريف عف بعضيما البعض، فالمدلكؿ 2"(ظيرىا)

يمّثؿ كجييا األمامي، أّما الداؿ فيك كجييا الخمفي، فمف المحاؿ أف نتخّيؿ صفحة ال 
كيمكف :"  سكسيركيقكؿ د. خمفية ليا، كما ال يمكف أف نتخّيؿ أيضا داال بدكف مدلكؿ

أف تشبو المغة أيضا بكرقة يككف الكجو فييا الفكر، كالظير ىك الصكت، عمما بأّنو ال 
 3"يمكف أف يقطع كجييا دكف أف يقطع في الكقت نفسو ظيرىا

 :خصائص العالمة المسانية -4
 :الطابع الخّطي لمعالمة المسانية -4-1

إّف مف أىـّ خصائص الداؿ الّمغكّم الخاصية الخطية، فيك يتميز بامتداده عمى خّط 
الزمف، فعناصره تتكّزع كتتعاقب عمى بعد كاحد ىك البعد الزمني، مثؿ تتالي النقط 

 كمف ثـّ ففّف التعابير الصكتية تحدث ضركريا تعاقبا في 4.التي يتكّكف منيا الخط
الزماف، فبل يمكف أف تجتمع كحدتاف في نقطة كاحدة مف تسمسؿ الكبلـ، بؿ تأخذاف 

 5 .قيمتيما مف تعاقبيما كتعارضيما عمى السمسمة

 " َلمَّا كاف الداؿ ذا طبيعة سمعية، ففّنو يمتد منتشرنا في الزماف: " سكسيركيقكؿ د

                                                             
 .68 عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 1
عمي : نقبل عف. 53، ص1، ج2000 كريـ زكي حساـ الديف، التحميؿ الداللي إجراءاتو كمناىجو، دار غريب، 2

 .74منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 
، مجمة المغة -فرديناف دم سكسير نمكذجا- عبد القادر ىني، المسانيات البنيكية في مطمع القرف العشريف 3

عمي : نقبل عف. 233ص ، 1997،  مام (11)معيد الّمغة العربية كآدابيا، جامعة الجزائر، العدد كاألدب، 
 .74منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 
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كبما أّف الركيزة المادية لمدليؿ المغكم ىك الصكت؛ لذا ففنو أثناء عممية النطؽ 
يتسمسؿ الصكت مع الزمف في خط ُأفقي، كصفُة التسمسؿ َتجعؿ العبلمَة المغكية 

إذا كاف الداؿ ذا طبيعة سمعية، فيك ُيمثؿ ُبعدنا، : "قابمةن لمتحميؿ، كبعبارة أخرل
كلتكضيح ىذا نضرب المثاليف  .كيقاس ىذا البعد مف منحى كاحد ىك المنحى الخطي

 :اآلتييف
+ فتحة + ؽ : يمكف تقسيميا إلى كحدات متكالية كفؽ النحك اآلتي (َقمب)كممة -  
حركة اإلعراب حسب مكقعيا في الجممة، كىذا يعني أف صكت القاؼ + ب+ ؿ 

َيسبؽ زمنيِّا صكت البلـ، ككذلؾ البلـ َتسبؽ صكت الباء، ففذا غيَّرنا التسمسَؿ الزمني 
البلـ في األكؿ ثـ أردفناه بصكت  كالخطيَّ في ىذه السمسمة الكبلمية، كجعمنا صكت

أّف أّم تغّير في : لنستنتج (لقب)فسنحصؿ عمى كممة  (ب+ؽ+ؿ)القاؼ كبعده الباء 
 1 .التسمسؿ الخطي ينجـ عنو تغّير في المعنى

، فينا نبلحظ تبلحؽ ىذه العناصر في سياؽ (شاىدت دار الرجؿ): قكؿ أحدىـ-
شاىدت رجؿ ): خطي يحمؿ معنى  معّينا، لكف بمجرد تغيير التسمسؿ؛ أم قكلو مثبل

  2فيذا يؤدم إلى تّغيير المعنى الذم أشارت إليو الجممة األكلى (الدار
ثـّ إّنو ينبغي التنبيو بأّف الطابع الخطّي لمداؿ يدخؿ ضمف محكر التركيب، كذلؾ 

 :كفؽ المبادئ اآلتية
فيذا  (جاء جاء جاء): أف تقكؿ التشابو ال يؤدم كظيفة ؾذلؾ أفّ : التخالؼ مبدأ- أ

 .يؤّدم إلى البّلمعنى

 . فيذه العناصر ال بّد أف تككف حاضرة مكجكدة:مبدأ الحضكر- ب

فالمغرب األكلى تتشابو مع . صميُت الَمْغِرَب بالَمْغِرِب :  مثؿ:مبدأ التعارض- ج
. المغرب الثانية خّطا لذا ال بّد مف تخالؼ عمى مستكل نحكم كىذا ما يسّمى تعارضا

                                                             
 األدبية كالمغكية، تاريخ  رشيد األركك،  الداللة المغكية اعتباطيتيا كقيمتيا  عند دم سكسير،  شبكة األلككة1

 .13/12/2017: اإلضافة
عمي منصكرم، : نقبل عف. 13، ص (مع تماريف تطبيقية) بكؿ فابر ككريتسياف بايمكف، مدخؿ إلى األلسنية 2

 .73مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 
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: اعتباطية العالمة -4-2

بالنسبة  (المدلكؿ)كما يدؿ عميو  (الداؿ)إّف العبلقة المكجكدة بيف الشكؿ الصكتي 
ّنما ليا خاصّية تدعى " لدل سكسير  ىي عبلقة غير ضركرية كال طبيعية، كا 
فدك سكسير يرل أّف الرابط الذم يكحد الداؿ بالمدلكؿ ". االعتباطية
كيقصد باالعتباطي؛ أّف الداؿ غير مسبَّب؛ أم غير معّمؿ، .  (Arbitraire)اعتباطي

 1بؿ اعتباطي بالنسبة إلى المدلكؿ الذم ال تربطو بو أّية عبلقة  طبيعية في الكاقع

أّف معنى :  الخاصّية، قّدـ حججا مف بينياق سكسير عمى صحة ىذككحّتى يبرىف د
 التي تقـك ؛ت-خػ-أ:  ال ترتبط بأّية عبلقة داخمية مع تعاقب أصكات"أخت"كممة 

مقاـ الداؿ بالنسبة إلييا، كحجتو عمى صّحة ىذه الرؤية االختبلفات القائمة بيف 
 2الّمغات

: ثبكت العالمة كتغّيرها -4-3
 :الثبكت-4-3-1

عادة ما تميؿ العبلمات إلى الثبكت، ألّف ثّمة ِقكل تعمؿ عمى منع التغّير الّمغكم، 
الثركة المفرداتية ": " كترماف"كمف بيف ىذه القكل كما يقكؿ . كتقاكؿ التبّدؿ االعتباطي

الكبيرة، كالبنية المغكية المعقدة، كالجمكد الذم يمّيز المغة، باإلضافة إلى ككف الّمغة 
ممؾ الجميع، كأّف جذكرىا ضاربة في أعماؽ التاريخ، كنحف كرثناىا عف األجداد، كما 

المغة نتاج قكل تاريخية كىذه القكل نفسيا ىي التي تقاـك كؿ  إفّ ". عمينا إاّل تقّبميا
 3تغّير اعتباطي

فقد ألفنا مثميا حيف لعب  : "...كيمّثؿ سكسير ليذه المسألة بمعبة الكرؽ، حيث يقكؿ
فنحف نقكؿ لبلعب اختر . الحاجة الدافعة إلى رمي الكرقة: الكرؽ، حّتى إّننا نسمييا

                                                             
 .75 عمي منصكرم، مباحث أساسية في عمـ الداللة، ص 1
عمي منصكرم، مباحث : نقبل عف. 88فرديناند دم سكسير، محاضرات في عمـ المساف العاـ، ص :  ينظر2

 .76أساسية في عمـ الداللة، ص 
. 128أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 3
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كرقتؾ، كلكّننا نضيؼ معقبيف اختر ىذا الّمكف أك ىذه العبلمة كليس غيرىا، فينا ال 
يستطيع الفرد تغيير شيء مف ذلؾ االختيار، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجماعة 

 1"اإلنسانية ذاتيا ككنيا مقّيدة بالّمغة كما كجدتيا ككما ىي عمييا

 :التغّير-4-3-2

تتغّير المغة بصكرة تدريجية عبر الزمف، كيمّس ىذا التغّير خاصة أشكاؿ المفردات 
التغّيرات الصكتية التي تصيب الداؿ، أك "  سكسير بالتغّير تمؾ ككمعانييا، كيقصد د

كميما تكف قكل ( ...)تمؾ التغّيرات في المعنى التي تصيب تصّكر المدلكؿ
كما قاؿ –كيبدك ". ففّنيا تؤدم دائما إلى تبّدؿ العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ( ...)التغّير

أّف المغة عاجزة جذريا عف الدفاع عف نفسيا ضّد القكل التي تغّير مف -   سكسيركد
حيف آلخر العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ، كأّف ىذه  إلحدل عكاقب الطبيعة االعتباطية 

 2"لمعبلمة

: القيمة المغكية -5

 سكسير ال يمكف أف تككف إاّل نظاما مف القيـ المجردة، كتكمف كإّف المغة في نظر د
 سكسير كقيمة الكممة في خاصيتيا التي تمكِّنيا مف تمثيؿ فكرة معيَّنة، كقد جاء د

حيث ذىب إلى أّف خمسة فرنكات ال . " مف االقتصاد (La Valeur)بمفيـك القيمة 
" يتـ تحديدىا إاّل بمعرفة أّنو يمكف تبديميا بكمية محّددة مف شيء آخر كالخبز مثبل
أك مقارنتيا بقيمة مماثمة ليا في النظاـ ذاتو كقطعة فرنؾ كاحدة أك بقطع نقكد مف 

كبيذه الطريقة يمكف تبديؿ كممة بشيء مغاير كفكرة ما . نظاـ آخر كدكالر كاحد مثبل
إّف قيمة الكممة ليست ثابتة ما . أك تشبيييا بشيء مف طبيعة كاحدة لكممة أخرل مثبل
كال يتحّدد مضمكف الكممة تماما . داـ يمكف تبديميا بتصّكر معّيف أم بداللة أك بأخرل

                                                             
عمي منصكرم، مباحث أساسية في : نقبل عف. 90 فرديناند دم سكسير، محاضرات في عمـ المساف العاـ، ص 1

 .81عمـ الداللة، ص 
 .129أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 2
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كلككنيا جزءا مف نظاـ ففّنيا ال تتمتع بداللة . إاّل بتكاجد كينكنات أخرل خارج عنيا
 1"فحسب بؿ بقيمة خاصة أيضا

( خركؼ )(mouton):  سكسير لتكضيح مفيـك القيمة منيا أّف كممةككقد ضرب د
كلكف ليس  (sheep)في الفرنسية الحديثة تقابميا مف حيث الداللة الكممة اإلنجميزية 

ليا القيمة نفسيا نظرا ألسباب عديدة خاصة؛ ألف اإلنجميزية تستعمؿ كممة 
(mutton)   كليس(sheep) عند الحديث عف قطعة لحـ ميّيأة لؤلكؿ عمى المائدة .

يعكد إلى أّف الكممة األكلى ليا  (mutton)ك (sheep)إّف االختبلؼ في القيمة بيف 
عبارة أخرل تقؼ إزاءىا في حيف أّف الكممة الفرنسية  ليست ليا أّية عبارة أخرل مف 

إّف كّؿ ما يقاؿ عمى الكممات ينطبؽ عمى الكينكنات النحكية أيضا؛ فقيمة . ىذا القبيؿ
الجمع في الفرنسية ال تساكم قيمتو في العربية كالسنسكريتية عمى الرغـ مف أف 

- األذناف– العيناف )الداللة متشابية بيف ىذه المغات، فالفرنسية تعّد الكممات اآلتية 
جمعا بينما تعّد العربية كالسنسكريتية ىذه الكممات مثّنى؛ حيث إّف  (الرجبلف- اليداف

 2.الجمع بالنسبة لياتيف المغتيف ما كاف عدده ثبلثة أك ما فكؽ

: السيمياء كالمؤسسات االجتماعية -6

السيمياء عمـ يدرس حياة كؿ العبلمات المستخدمة في المجتمع كالمغة كالعادات 
الخ، كمع ىذا ففّنيا فرع مف عمـ النفس االجتماعي كمف ثمة مف عمـ ...كالطقكس

 3إاّل جزء مف السيمياء-  سكسيركحسب د-النفس العاـ، كما المسانيات

 :محصكؿ الحديث -
 سكسير كاف مكلعا بنظرة فمسفية إلى األشياء مما جعمو ُيقبؿ عمى دك"  إّف  -1

كمّما ال ريب فيو أّف ىذه الثنائيات تساعد عمى فيـ طبيعة  إقامة عّدة ثنائيات،
 4"المغة

                                                             
 .129 ص أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، 1
. 130 صالمرجع نفسو، 2
 .132 ص المرجع نفسو،: ينظر 3
 .133ص المرجع نفسو، : ينظر 4
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 سكسير عمى عّد الصكت ظاىرة فيزيائية ال تنتمي إلى النظاـ كعند إلحاح د  -2
المغكم بؿ تنتمي إلى الكبلـ ففّنو كاف بصدد إرساء دعائـ العمـ الذم سمي 

: أّما في ممحقو لممقّدمة الذم كرد تحت عنكاف( ....)فيما بعد بالفكنكلكجيا
مبادئ الفكنكلكجيا؛ فقد تناكؿ فيو أساسا ما يطمؽ عميو اليـك بالفكنتيؾ، ككذلؾ 

ما أطمؽ عميو اسـ الفكنتيؾ قد اشتمؿ عمى كؿ مف الفكنتيؾ التاريخية 
بيف تمييزا حاسما  سكسير ك د مف ىذا المنطمؽ أقاـ1"كالفكنكلكجيا التاريخية
أم دراسة أصكات الكبلـ بصفتيا حكادث فيزيائية مف " الفكنتيؾ كالفكنكلكجيا؛ 

 2."جية، كدراسة الصكرة السمعية الكظيفية في المغة مف جية أخرل
المسانيات األمريكية ُعنيت بالعبلقات التركيبية أكثر مف العبلقات الترابطية  -3

بينما عنيت المسانيات األكركبية بالعبلقات الترابطية أكثر مف العبلقات 
 3التركيبية

  

                                                             
. 132ص  أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،: ينظر 1
. 132ص  المرجع نفسو، :ينظر 2
. 135 ص المرجع نفسو،: ينظر 3
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 حمقة مكسكك: (03)المحاضرة رقـ 

حمقة مكسكك،  ) حمقة مكسكك أك جماعة مكسكك منحى لساني مف المناحي األربع 
؛ التي تمثمت الفكر ( السيميائية، كحمقة براغ المسانيةجماعة أبكياز،  كجماعة تارتك

 1الشكبلني

  :(ـ1920-1915)حمقة مكسكك المسانية -1
ركماف جاكبسكف،  :ـ، كمف أىـ عناصرىا البارزة1915تككنت ىذه الحمقة  سنة 

، كالعالـ الفمكمكرم فبلديمير بركب كاأللسني (عالـ فمكمكر)كبيكتر بكجاتريؼ 
بكريس "ك" أكسيب بريؾ"جريجكرم  فينكككر، كالمنظريف لؤلدب كالمؤرخيف 

كالمبلحظ لتركيبة ىذه الجماعة يممح تنكع اختصاصات أعضائيا ". تكماشفسكي
الذيف يتراكحكف بيف الفمكمكرييف كاألدباء كالنقاد كالمؤرخيف كاأللسنييف كالمنظرييف 

 2 .مّما يساعد عمى شمكلية دراستيـ
 (ـRoman Jakobson( )1896-1982)ركماف جاكبسكف -1-1

كما أغنى الشعرية بكثير مف . أثرل المسانيات بأبحاثو الصكتية كالفكنكلكجية
القضايا اإليقاعية كالصكتية كالتركيبية، سيما نظريتو المتعمقة بكظائؼ المغة، 

كىك مف ابتكر مصطمح البنيكية فيما  3كالتكازم، كالقيمة المييمنة، كالقيـ الخبلفية
- كما أسمفنا الذكر-بعد، كىك أحد أعضاء كؿ مف المدرسة الشكبلنية في مكسكك

                                                             
 تارتك(TARTU) نسبة إلى جامعة تارتك بمكسكك. 

  دعت الشكبلنية إلى دراسة األدب باعتباره بنية جمالية مستقمة، أك نسقا بنيكيا بسيطا أك مركبا، يتضمف
 كلـ تظير الشكبلنية إال بعد األزمة التي أصابت .مجمكعة مف العناصر التي تتفاعؿ فيما بينيا إيجابا أك سمبا

اإليديكلكجية الماركسية، كاستفحاؿ الشيكعية، كربط األدب بفطاره النقد كاألدب الركسييف، بعد انتشار 
جميؿ حمداكم، النظرية :  ينظر." السكسيكلكجي في شكؿ مرآكم انعكاسي؛ مما أساء ذلؾ إلى الفف كاألدب معا

 . 8 -3الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف،  ص ص 
. 7-6جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف،  ص ص  1
. 90، ص2017 جكاف 21دد ع اؿ جامعة جيجؿ،قركاز نجمة، النقد الشكبلني، مجمة الناص،:   ينظر2
 .8جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف،  ص  3
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 تمكف ركماف جاكبسكف مف نقؿ 1920  فمنذ عاـ 1كحمقة براغ المسانية فيما بعد
،  كىناؾ أسس حمقة (براغ)ركح األبحاث الشكبلنية إلى عاصمة تشيككسمكفاكيا 

براغ المسانية مع تركبتسككم، كالتي تكلدت عنيا المسانيات البنيكية كالمدرسة 
 كىذا ما يفسر العبلقة المتينة بيف الشكبلنية كالبنيكية، كبالتالي 2 .المغكية الكظيفية

  3يمكننا القكؿ بأف البنيكية ىي ميبلد جديد لمشكبلنية
مرحمة حمقة مكسكك المسانية : كقد عرفت مسيرتو العممية ثبلث مراحؿ أساسية ىي

التي اندمجت في األبكياز؛ كمرحمة حمقة براغ بتشيككسمكفاكيا  (ـ1915-1920)
؛ كمرحمة التدريس بالكاليات المتحدة األمريكية في جامعة ىارفارد (ـ1920-1930)
 كفي ىذه الفترة بالذات، انشغؿ بالمسانيات .(MIT)لمتكنكلكجيا معيد ماساتشكستس ك

. 4العامة، كتدريس المغات كاآلداب السبلفية

؛ صاحب كتاب (David Carter)كقد قاؿ عنو الباحث األمريكي ديفيد كارتر 
كقد . كاف ركماف جاكبسكف جسرا بيف الشكبلنية الركسية كالبنيكية: "(النظرية األدبية)

كاف عضكا مؤسسا لدائرة مكسكك المغكية، حيث تكشؼ جميع كتاباتو عف مركزية 
كما كاف أحد المؤيديف المتحمسيف . النظرية المغكية في فكره، كخاصة تأثير سكسير

انتقؿ جاكبسكف إلى تشيككسمكفاكيا، كساعد . ـ1920لمشعراء التجريبييف في عاـ 
كبسبب الغزك النازم لتشيككسمكفاكيا في عاـ . عمى تأسيس دائرة براغ المغكية المؤثرة

 5."ـ1941، غادر الببلد، كاستقر أخيرا في الكاليات المتحدة في عاـ 1939

كما يعّد ركماف جاكبسكف أّكؿ مف طبؽ المنيج البنيكم المساني عمى الشعر، حينما 
لشارؿ بكدلير سنة  (Les Chats)حّمؿ مع كمكد ليفي شتراكس قصيدة القطط 

                                                             
دار  مراد عبد الرحمف مبركؾ، آليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة التحفيز نمكذجا تطبيقيا، 1

 .86 ص  قركاز نجمة، النقد الشكبلني،:  نقبل عف.12ص، 2002، 1الكفاء، اإلسكندرية، ط
 .8-7جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف،  ص ص: ينظر 2
 .86 قركاز نجمة، النقد الشكبلني، ص 3
. 45- 44جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف، ص ص 4

 .45ص المرجع نفسو،   5
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كقد درسيا االثناف دراسة داخمية مغمقة، في إطار نسؽ كمي مف الشبكات . 1ـ1962
كقد انصب ىذا العمؿ التشريحي . البنيكية المتفاعمة، بغية البحث عف داللة البناء

عمى مقاربة القصيدة تفكيكا كتركيبا، باالعتماد عمى المسانيات البنيكية، مع استقراء 
. المعطيات الصكتية كالصرفية كاإليقاعية كالتركيبية كالببلغية

كما تمّثؿ ركماف جاكبسكف منيجية تكاصمية كظيفية في دراسة المغة كنظاميا 
التكاصمي، كدراسة الفكنيمات الّمغكية باستقراء سماتيا الممّيزة، في إطار نحك كمي 

، فقد . (Chomsky)شكمسكي تككني عمى غرار النحك الكمي لنكاـ  كعمى العمـك
في ضكء  (Poétique)كاف ركماف جاكبسكف أّكؿ مف أرسى البكيطيقا أك الشعرية 

مقاربة بنيكية كلسانية كشكبلنية مكضكعية، كمّيز بيف األجناس األدبية كفؽ نظرية 
كىك كذلؾ أّكؿ مف سعى إلى دراسة النحك الكمي، انطبلقا مف نظرية . القيمة المييمنة

 2.السمات الممّيزة في مجاؿ عمـ األصكات كالفكنكلكجيا

 : جاكبسكفكظائؼ المغة عند ركماف -1-1-1

عمؿ  (أصكؿ المسانيات العامة)بعد حكالي ربع قرف أكمؿ جاكبسكف في كتابو 
 3فيما يتعمؽ بكظائؼ المغة" بكىمر"

: يرل جاكبسكف أّف ىناؾ ستة عناصر ضركرية إلتماـ عممية التكاصؿ ىي

 (المخاِطب-الباث-المتكمـ)المرسؿ -1
 (المستقِبؿ -المَخاَطب-السامع-المتمقي) إليه المرسؿ -2
 كىي محتكل اإلرساؿ: (النص-الخطاب) الرسالة -3

                                                             

1 --C. Lévi-Strauss et R. Jakobson: («Les Chats" de Charles Baudelaire), 
L'Homme, revue française d'anthropologie, t. II, n° 1, 1962.pp:5-21. 

. 46جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف، ص  2
 رسالة دكتكراه، كمية المغة العربية، جامعة أـ ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، : ينظر 3

 .174ص ، 1423، 1القرل، مكة المكرمة، ط
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-سياؽ الحاؿ-المقاـ-مقتضى الحاؿ-الكضعية-المرجع-المكقؼ)السياؽ  -4
 (سياؽ المكقؼ-حاؿ الخطاب

-الَسنف-الُسنف-العقد-القيد-نظاـ الرمكز-الترميز-التشفير-الشفرة)السنف  -5
 (الككد-المكاضعة-الكضع- القانكف

 1.كىي القكانيف كالقكاعد التي يشترؾ فييا طرفا اإلرساؿ: الصمة أك القناة -6

: كبفزاء كؿ عنصر كظيفة كذلؾ كفؽ النحك اآلتي

 : االنفعالية/ الكظيفة التعبيرية: المرسؿ-1

كىي المركزة عمى المرسؿ كتيدؼ إلى أف تعّبر بصفة مباشرة عف مكقؼ المتكمـ 
كتمّثؿ صيغ التعجب في الّمغة العربية الطبقة االنفعالية . تجاه ما يتحّدث عنو

 2.الخالصة لئلشارة إلى السخرية أك الغيظ تنقؿ في الظاىر إخبارا

 :استدعائية/ الندائية/ التككيدية/ الكظيفة اإلفهامية: إليه المرسؿ -2

كىي الكظيفة المتجية نحك المرسؿ إليو؛ كتكجد في الجمؿ التي ُينادم بيا المرِسؿ 
المرَسؿ إليو، إلثارة انتباىو، أك ليطمب منو القياـ بعمؿ، كتدخؿ جمؿ النداء كاألمر 

 3ضمف ىذه الكظيفة

 :الكظيفة الشعرية: (النص-الخطاب) الرسالة -3

 4النص بكصفيا رسالة، كالتركيز عمييا لحسابيا الخاص/ كىي التي تستيدؼ الرسالة

 :المعرفية/ الكضعية/ الكضعية المرجعية: السياؽ -4

ىي أساس كؿ تكاصؿ، فيي التي تحّدد العبلقات بيف الرسالة كالشيء أك الغرض 
 1.الذم ترجع إليو، كىي أكثر كظائؼ الّمغة أىمية في عممية االّتصاؿ ذاتيا

                                                             
. 77أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، ص:  ينظر1
 .549ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص : ينظر 2
 550ص المرجع نفسو، : ينظر 3
. 551 ص المرجع نفسو،: ينظر 4
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ما كراء / الكالـ عمى الكالـ/ المغة الشارحة/ كظيفة المغة الكاصفة: السنف-5
 :المغة

تظير ىذه الكظيفة في الرسائؿ التي تككف الّمغة مادة دراستيا، أم التي تقـك عمى 
 2.كصؼ المغة، كذكر عناصرىا، كتعريؼ مفرداتيا

 :الكظيفة االنتباهية: الصمة أك القناة -6

كىي تيدؼ إلقامة التكاصؿ كتمديده أك فصمو، كتكظؼ لمتأكد مّما إذا كانت دكرة 
، كتكظؼ إلثارة انتباه المخاَطب أك لمتأكد مف أّف (ألك، أتسمعني؟):الكبلـ تشتغؿ

 3(قؿ، أتسمعني؟)انتباىو لـ يرتخ 

أك ال تعمـ أّف اإلنساف إذا عناه أمر فأراد أف يخاطب صاحبو، " ...  :يقكؿ ابف جني
يا فبلف، أيف أنت، أرني : كُينِعـ تصكيره لو في نفسو استعطفو ليقبؿ عميو؛ فيقكؿ لو

ففذا أقبؿ عميو كأصغى إليو، اندفع . كجيؾ، أقبؿ عميَّ ُأحدُِّثؾ، أما أنت حاضر ُىناه
  4"يحدِّثُو أك يأمره أك ينياه، أك نحك ذلؾ

: محصكؿ الحديث -

إّف النصكص كالخطابات كالصكر كالمكالمات الياتفية عبارة عف رسائؿ يرسميا  
المرسؿ إلى مرسؿ إليو؛ حيث يحّكؿ المتكمـ رسالتو إلى نسيج مف االنفعاالت 

كمف ثَـّ يتخذ . كالمشاعر كاألحاسيس الذاتية، كيستخدـ في ذلؾ ضمير المتكمـ
بمعنى أفَّ الكظيفة االنفعالية التعبيرية . المرسؿ بعدا ذاتيا قكامو التعبيرية االنفعالية

ىي التي تحّدد العبلئؽ المكجكدة بيف المرسؿ كالرسالة، كتحمؿ ىذه الكظيفة، في 
حساسات،  طياتيا، انفعاالت ذاتية، كتتضمف قيما كمكاقؼ عاطفية كمشاعر كا 

                                                                                                                                                                               
 550ص ، ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ: ينظر 1
 550ص المرجع نفسو، : ينظر 2
 .550، ص المرجع نفسو: ينظر 3
، ص ص 1محمد عمي النجار، المكتبة العممية، مصر، د ط، د ت، ج:  ابف جني، الخصائص، تحقيؽ 4

246-247 . 
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أّما المرسؿ إليو، فيك المخاَطب . يسقطيا المتكمـ عمى مكضكع الرسالة المرجعي
الذم تكجو إليو رسائؿ المتكمـ بضمير المخاطب؛ بغية إقناعو، أك التأثير فيو، أك 

كمف ىنا ففّف الكظيفة التأثيرية ىي التي تقـك عمى تحديد . إثارة انتباىو سمبا أك إيجابا
ثارة انتباىو،  العبلقات المكجكدة بيف المرسؿ كالمتمقي؛ حيث يتـّ تحريض المتمقي، كا 
يقاظو عبر الترغيب كالترىيب، كىذه الكظيفة ذاتية بامتياز، ما دامت قائمة عمى  كا 

يتحكؿ الخطاب المفظي أك غير المفظي إلى رسالة، كىذه : إذان . اإلقناع كالتأثير
الرسالة يتبادليا المرسؿ كالمرسؿ إليو؛ فيساىماف في تحقيؽ التكاصؿ المعرفي 
كالجمالي، كىذه الرسالة مسننة بشفرة لغكية، يفككيا المستقِبؿ، كيؤكليا بمغتو 

كتتجسد ىذه الرسالة ذات الكظيفة الشعرية أك الجمالية بفسقاط المحكر . الكاصفة
االستبدالي عمى المحكر التأليفي، أك إسقاط محكر الداللة عمى محكر التركيب 

كيعني ىذا أّف الكظيفة الجمالية ىي التي تحّدد العبلئؽ المكجكدة بيف . كالنحك انزياحا
الرسالة كذاتيا، كتتحقؽ ىذه الكظيفة أثناء إسقاط المحكر االختيارم عمى المحكر 
. التركيبي، ككذلؾ عندما يتحقؽ االنتياؾ كاالنزياح المقصكد بشكؿ مف األشكاؿ

:  كما تيدؼ الرسالة، عبر كسيط القناة، إلى الحفاظ عمى التكاصؿ، كعدـ انقطاعو
تيدؼ كظيفة القناة إلى تأكيد التكاصؿ، : ؛ أم(ىؿ تسمعني جيدا؟... آلك.. آلك)

كاستمرارية اإلببلغ، كتثبيتو أك إيقافو، كالحفاظ عمى نبرة الحديث كالكبلـ المتبادؿ 
كلّمغة كذلؾ كظيفة مرجعية، ترتكز عمى مكضكع الرسالة باعتباره . بيف الطرفيف

 كىذه الكظيفة في الحقيقة ،مرجعا ككاقعا كسياقا أساسيا، تحيؿ عميو تمؾ الرسالة
مكضكعية، ال كجكد لمذاتية فييا؛ نظرا لكجكد المبلحظة الكاقعية، كالنقؿ الصحيح، 

 كثمة كظيفة أخرل مرتبطة بالسنف، كتسمى بالكظيفة (...)كاالنعكاس المباشر
الكاصفة أك الكظيفة الميتالغكية القائمة عمى الشرح كالكصؼ كالتفسير كالتأكيؿ، 

 كاليدؼ مف السنف ،كتيدؼ إلى تفكيؾ الشفرة المغكية، بعد تسنينيا مف قبؿ المرسؿ
ىك كصؼ الرسالة لغكيا، كتأكيميا كشرحيا كفيميا، مع االستعانة بالمعجـ أك 

 1. القكاعد المغكية كالنحكية المشتركة بيف المتكمـ كالمرسؿ إليو

                                                             
. 54- 53جميؿ حمداكم، النظرية الشكبلنية في األدب  كالنقد كالفف، ص ص 1
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 (01)مدرسة براغ : (04)المحاضرة رقـ 

:  النشأة-1

 مف قبؿ فيميـ ماتزيكس 1926تشريف األكؿ سنة /  في أكتكبرأسست حمقة براغ
  1في رحاب جامعة براغ (1882-1945)

ضّمت الحمقة مجمكعة مف المفكريف التشيكييف كالركس كاأللماف، لسانييف كغير 
كجاف  (1995-1903)رينيو كيميؾ : لسانييف، كمف أشير ىذه األسماء

( 1943-1894)كتكماشفسكي كيكرم تينيانكؼ  (1975-1891)مككاركفسكي 
 2كفينكغرادكؼ، كىافرانيؾ كترنكا كفبلديمير شكاليكا كجكزيؼ فاشؾ

كانتمى إلى الحمقة أيضا مجمكعة مف المسانييف العالمييف كالمشتغميف بيا مف خارج 
ّما بصفتيـ مشاركيف، نذكر مف بينيـ : تشيككسمكفاكيا إّما بصفتيـ أعضاء كا 

كالفيمسكؼ المساني كعالـ النفس األلماني  (1967-1881)اإلنجميزم دانياؿ جكنز 
جكزيؼ : كمجمكعة مف المسانييف الفرنسييف نذكر منيـ (1963-1879)كارؿ بكىمر 

ميؿ بنفنيست  (1954-1893)كلكسياف  تنيير  (1960-1875)فندريس  كا 
 3.كغيرىـ (1999-1908)كأندرم مارتيني  (1902-1976)

كعرفت الحمقة نشاطا ممحكظا مع انضماـ العمماء الركس تركبتسككم كركماف 
   1جاكبسكف ككرسيفسكي

                                                             
 ظيرت تسمية حمقة براغ المسانية رسميا عمى الصعيد العالمي في المؤتمر األكؿ لمعمـك الصكتية المنعقد 

مصطفى غمفاف، :  ينظر.، لتصبح بعد ذلؾ مشيكرة كمتداكلة في مجاؿ المسانيات كاآلداب1928بأمسترداـ سنة 
 .217، ص 2013، 1طبيركت، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، دار الكتاب الجديد المتحدة، 

 .215ص لمرجع نفسو، ا 1
 .216ص لمرجع نفسو،  ا2
 .217ص لمرجع نفسو،  ا3
 إلى أف تكفي سكسير كنقؿ بعد رجكعو إلى مكسكك كؿ 1906 تابع كرسيفسكي دركس سكسير في جنيؼ مف 

األفكار التي أخذىا عف شيخو إلى تركباتزككم كركماف جاكبسكف بالخصكص، كيعترؼ ىؤالء بأخذىـ الكثير مف 
بدكاف دم كركتكني كال سيما تمميذه كركسيفسؾ كىك غير : أفكار سكسير، كأخذىـ بأفكار غيره، كذلؾ مثؿ
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كميما يكف مف أمر؛ ففّننا نقتصر في محاضرتنا عمى جيكد أىـ أعبلـ حمقة براغ 
في المستكل التركيبي مف خبلؿ  )فيرباس  فيميـ ماتزيكس كدانيش ك: ممثميف في

كاتي أك )كتركبتسككم كركماف جاكبسكف  (الكجية الكظيفية لمجممة في المستكل الصِّ
 (نكلكجيكالؼ

 :نظرية الكجهة الكظيفية لمجممة:  في المستكل التركيبي-2

يرجع تاريخ الكجية الكظيفية لمجممة أك المنظكر الكظيفي لمجممة إلى القرف الماضي، 
الجممة مف منظكر نفسي، ميتميف " كيؿ" حيف درس المغكيكف األلماف كعمى رأسيـ 

، كتكبع ىذا النكع مف الدراسات فيما بعد في "الفاعؿ النفسي" خاصة بمفيـك 
 ماتزيكستشيككسمكفاكيا، في فترة ما بيف الحربيف عمى يد المغكييف، كاف أبرزىـ 

كأحد المفاىيـ " الكجية الكظيفية لمجممة" كبمكر مفيـك " كيؿ"الذم طّكر أفكار 
. 2المتحكمة في ترتيب مككنات الجممة

 : أسس نظرية الكجهة الكظيفية لمجممة -2-1

إف ىذه النظرية قامت عمى األسس التي تبناىا االّتجاه الكظيفي عامة في مقابؿ 
: االّتجاه غير الكظيفي في المسانيات الحديثة كالمتمثمة في

 .السعي إلى كصؼ خصائص الّمغات الطبيعية كمحاكلة تفسيرىا -1
محاكلة استكشاؼ الخصائص الجامعة بيف المغات الطبيعية عمى اختبلؼ  -2

أنماطيا مف خبلؿ كضع نحك كمي تتفّرع عنو أنحاء خاصة مقترحة 
 لكصؼ كؿ لغة

                                                                                                                                                                               

عبد الرحمف الحاج صالح، مدخؿ إلى عمـ المساف الحديث، الباب الثاني في  :ينظر. كرسيفسكي رفيؽ تركباتزككم
المذاىب كالنظريات المسانية الحديثة، مجمة المسانيات، مركز البحكث العممية كالتقنية لترقية المغة العربية، 

 .8 ، ص(7)الجزائر، العدد 
 .217مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات،  ص :  ينظر1
-2005 يحيى بعيطيش، نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي، أطركحة دكتكراه، جامعة منتكرم قسنطينة، دفعة 2

 50، ص 2006
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فترض فييا أّنيا تكفؿ التمثيؿ المبلئـ لمظكاىر مصكغ نماذج صكرية  -3
 المكصكفة

 أم معرفتو لمغتو التي تمكنو مف اإلنجازات في ؛كصؼ قدرة المتكمـ -4
 .مكاقؼ تكاصمية معينة

إفراد مستكيات لمتمثيؿ لمجكانب التركيبية كالجكانب الداللية كالجكانب  -5
 .التداكلية

اعتبار المغة كسيمة لمتكاصؿ االجتماعي، أم نسقا رمزيا يؤدم مجمكعة  -6
 .مف الكظائؼ أىميا كظيفة التكاصؿ

اعتماد فرضية أّف بنية المغات الطبيعية ال يمكف أف نرصد خصائصيا إاّل  -7
إذا ربطت ىذه البنية بكظيفة التكاصؿ، أم ال يمكف كصؼ خصائص 
العبارات المغكية كصفا مبلئما إاّل إذا ركعي في ىذا الكصؼ الطبقات 

 السياقية الممكف أف تستعمؿ فييا
السامع ىي معرفة المتكمـ لمقكاعد التي تمكنو مف تحقيؽ - قدرة المتكمـ -8

 كمنو فيي قدرة تكاصمية تشمؿ ،أغراض تكاصمية معينة بكاسطة المغة
 .القكاعد التركيبية كالقكاعد الداللية كالقكاعد الصكتية كالقكاعد التداكلية

تعّمـ الطفؿ لنحِك المغة يككف باستعانتو بالنسؽ الثاكم خمؼ المغة  -9
كاستعماليا، أم العبلقات القائمة بيف األغراض التكاصمية كالكسائؿ 

 .المغكية التي تتحقؽ بكاسطتيا
اعتبار الكميات المغكية مجمكعة مف المبادئ العامة تربط بيف  -10

 كمنو فيي كميات ،الخصائص الصكرية لمساف الطبيعي ككظيفة التكاصؿ
 .كظيفية-صكرية

إفرادىـ في نماذجيـ المصكغة لكصؼ المغات مستكل يضطمع  -11
بالتمثيؿ لمخصائص التداكلية، كيحتّؿ ىذا المستكل مكقعا مركزيا حيث إّنو 
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– يحّدد كالمستكل الداللي الخصائص الممّثؿ ليا في المستكل التركيبي 
 1الصرفي

 :نماذج التحميؿ في إطار النظرية -2-2

بعد التعريج عمى األسس التي قامت عمييا النظريات الكظيفية نعرض فيما يأتي 
 نماذج ةلمقترحات أصحاب نظرية الكجية الكظيفية لمجممة كالتي تمثمت في ثبلث

: رئيسية ىي

 نمكذج ماتزيكس: 

اقترح ماتزيكس تقسيما جديدا لمجممة، يعتمد معيار ربط الجممة بالسياؽ أك 
المكقؼ الكبلمي، عكض التقسيـ البنيكم الشكمي العاـ لمجممة، ففذا كاف العنصراف 

األساسياف لمتقسيـ الشكمي لمجممة، ىما المسند كالمسند إليو، أك مجمكعة المسند إليو 
كالكممات التي ترتبط بو، كمجمكعة المسند كالكممات المرتبطة بو، ففّف التقسيـ 

الكظيفي الجديد، يمّيز بيف العنصر األساسي كما يرتبط بو مف كممات الذم يككف 
 عمى األقؿ أكقبؿ كؿ شيء نقطة ابتداء الكبلـ، أك أساس الكبلـ الذم يككف معمكما، 

باديا لمعياف كينطمؽ منو المتكّمـ، كبيف نكاة الكبلـ، أم ما يحّدث بو المتكمـ عف 
نقطة االبتداء أك بخصكصيا، فترتيب الكممات إذا ىك المعّكؿ عميو في نظرية 
الكجية الكظيفية حيث تككف كممة أك كممات البداية، المنظكر األكؿ لمكبلـ أك 

، كتككف المنظكر الثاني الكممة أك الكممات -thèmeالمكضكع –مكضكع الجممة 
، كبناء عمى ذلؾ، -rhèmeالمحمكؿ –  محمكؿ الجممة أكالمشكمة لنكاة الكبلـ، 

 مذككرا أمامو مف قبُؿ في السياؽ الكبلمي، أكيككف المكضكع معمكما لدل السامع، 
.  المحمكؿ فبل يككف معمكما لديو، ألّنو يحمؿ لو معمكمة أك خبرا جديداأما

كبناء عميو يككف الترتيب العادم لمكممات في الجممة الخبرية، ينطمؽ مف ذكر 
المكضكع أكال، كذكر المحمكؿ بعده، كيسّمى ىذا الترتيب التسمسمي لمكممات ترتيبا 
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مكضكعيا فيك المنظكر أك الكجية الكظيفية المكضكعية لمجممة، لكف قد تبرز 
 ذاتية انفعالية لممتكمـ تجعمو يعكس الترتيب فيبدأ بالمحمكؿ ثـ يضيؼ بعده ضركرة

المكضكع، كيسمى ىذا القمب بالترتيب الذاتي كىك الكجية الكظيفية الذاتية، كىك 
ترتيب طبيعي في الجمؿ االستفيامية كالتعجبّية، ككمثاؿ عف ذلؾ نشير إلى أّف 

أكركبية كالفرنسية كاالنجميزية مثبل تمّيز بيف صيغة المبني لممعمـك  المغات اليندك
كبيف صيغة المبني لممجيكؿ بتقديـ المفعكؿ الذم كاف محمكال في صيغة المعمـك 
ليصبح مكضكعا في صيغة المجيكؿ، كتنقمب معو كظيفة الفاعؿ حيث نقكؿ في 

 : المغة الفرنسية في صيغة المعمـك

Ali mange une pomme كيككف التحميؿ إلى Ali مكضكع ك mange une 
pommeأما في صيغة المجيكؿ فنقكؿ. محمكؿ  : 

la pomme est mangée par Ali ليصبح la pomme مكضكعا 
 est mangée par Aliككمثاؿ في العربية ففّف الترتيب المكضكعي  محمكال ،

 أّما إف أردنا تخصيص .أم مكضكع ثـّ محمكؿ؛ لمجممة االسمية ىك مبتدأ كخبر
 1مكضكع الخبر أك التككيد عميو ففّننا نقدمو ليصبح الترتيب ترتيبا ذاتيا محمكؿ ثـّ 

القت أفكار ماتزيكس إقباؿ الكثير مف المغكييف في أكركبا خاصة بعد تطكير دانيش 
: أفكار أستاذه مقترحا مقاربة تحميمة لمجممة نعرضيا فيما يأتي

 نمكذج دانيش: 

المستكل الداللي : اقترح دانيش تحميؿ الجممة كفؽ ثبلثة مستكيات ىي عمى التكالي
 حيث تتضمف الجممة في المستكل الداللي ،كالمستكل النحكم كالمستكل الكظيفي

  تحّمؿ الجممةكمف ثـّ  ،حدثا كمشاركيف في ىذا الحدث، كالمنفذ كالمتقّبؿ كاليدؼ
 :كفؽ النحك اآلتي" كتب المغترب رسالة إلى أمو ":اآلتية
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 في المستكل الداللي :

. ىدؼ: متقبؿ، إلى أمو: منّفذ، رسالة: حدث، المغترب: كتب

في المستكل النحكم :

مفعكؿ، كىي الكظائؼ الثبلث التي يقتصر : فاعؿ، رسالة: فعؿ، المغترب: كتب
. معمييا المستكل النحك

 كىك مستكل تنظيـ الجممة عمى أساس مطابقتيا لمسياؽ :في المستكل الكظيفي 
الداؿ عمى ما " المكضكع" المكّكف : التبميغي، ففّف الجممة تتضّمف مككنيف أساسييف

 أم ما ؛الداؿ عمى ما يشكؿ الحديث ذاتو" المحمكؿ"  كالمكّكف ،يشكؿ محّط الحديث
كالمحمكؿ " المغترب" يتحّدث بو عف المكضكع فيككف المكضكع في الجممة السابؽ 

كىذه المستكيات الثبلث حسب دانيش ىي مستكيات " كتب رسالة إلى أّمو" ىك 
 فالمكضكع ىك ، كما أّنو يعّرؼ المكضكع كالمحمكؿ تعريفا تداكليا،تحميؿ الجممة

العنصر الذم يشكؿ مكضكع الحديث كىك المعمكمة المتقاسمة بيف المتخاطبيف 
كبالتالي معمكمة سياقية، أما المحمكؿ ىك المكّكف الحامؿ لممعمكمة الجديدة كالحامؿ 

. 1لنبر الجممة

 نمكذج فيرباس : 

ساىـ فيرباس ىك اآلخر في تطكير أفكار ماتزيكس حيث يضيؼ لممستكل الكظيفي 
مفيـك  ("محمكؿ" ك" مكضكع" مستكل تنظيـ الجممة باعتبار تقسيميا إلى )السابؽ 

التكاصؿ  المحركة التبميغية كيقصد بيذا المفيـك مدل إسياـ مككنات الجممة في
كتطّكره، حيث تأخذ المككنات الحاممة لممعمكمات الجديدة أعمى درجات الحركية 

التبميغية في حيف تأخذ المككنات الحاممة لممعمكمات المعطاة أدنى درجات الحركية 
التبميغية، كبعبارة أخرل ففف تكزيع المككنات داخؿ الجممة يتـ طبقا لقدـ كجّدة ما 
ات كفتحممو مف معمكمات، حيث تتقّدـ المككنات الحاممة لممعمكمات القديمة عمى المؾ
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ات الجديدة كينتج عف ذلؾ أف المككنات الكاردة في أكؿ الجممة ذات ـكؿالحاممة لممع
حركة تبميغية أضعؼ مف الحركة التبميغية التي تحظى بيا المككنات الكاردة في كسط 

فاعؿ، فعؿ، ) كعميو تأخذ الجممة بالنظر إلى بنيتيا التركيبية ،الجممة أك في آخرىا
: تكزيع درجات الحركية التبميغية كاآلتي (مفعكؿ

 .درجة أكلى: فعؿ درجة ثانية، رسالة: درجة ثالثة، كتب: المغترب

  1كمنو ففف المفعكؿ يأخذ الرتبة أك الدرجة األكلى كىي أعمى درجات الحركية التبميغية

: كمف النماذج السابقة يمكف التفريؽ بيف المكضكع كالمحمكؿ كما يأتي

: خصائص المكضكع -
 ىك مكضكع الحديث؛ -1

 عبارة عف معمكمة متقاسمة كمشتركة؛ -2
 ؛رال يقع عميو النب -3
 .يممؾ أدنى درجات الحركية التبميغية -4
:  خصائص المحمكؿ -

 ىك الحديث؛ -1
 معمكمة جديدة غير مشتركة؛ -2
 حامؿ لنبر الجممة؛ -3
 .يممؾ أعمى درجات الحركية التبميغية -4

 :أهمية نظرية الكجهة الكظيفية لمجممة -2-3

مما سبؽ نبلحظ أف األساس الذم أجمع عميو المسانّيكف الكظيفّيكف أصحاب الكجية 
داللي،  )الكظيفية لمجممة ىك اعتبار عناصر كؿ مستكل مف المستكيات الثبلث 

تقـك بدكر معّيف في تحديد بنية الجممة، غير أّف مكّكنات المستكل  (نحكم، كظيفي
الكظيفي ىي مف يقـك بالدكر األساسي فترتيب المكّكنات داخؿ الجممة آيؿ إلى 

كظيفتي المكضكع كالمحمكؿ، كمنو اقترح دانيش في المرحمة األخيرة، تحميبل تحكيميا 
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لمجمؿ، قائما عمى فكرة أف مجاؿ التحكيؿ ال يتـ انطبلقا مف المكّكف التركيبي بؿ مف 
، كبيذا تعّد نظرية الكجية الكظيفية لمجممة البذرة األكلى 1المكّكف التداكلي الكظيفي

لبركز المكجة الكظيفية باإلضافة إلى نظرّية النحك النسقي لياليدام المنبثقة عف 
المسانيات الفريثية، فقد سارت النظرّيتاف جنبا إلى جنب مع النظريات النحكية البنكّية، 

كعايشتا النماذج التكليدية التحكيمية األكلى، ليبدأ الصراع بيف النمكذج التحكيمي 
كالنمكذج الكظيفي الذم تعّزز بنظرية كظيفّية ىي نظرية الّنحك الكظيفي، كانتيى 
الصراع كُحسـ لصالح النمكذج الكظيفي في نياية السبعينات، حيث دخؿ المكّكف 

 2التداكلي إلى كؿ نماذج التحميؿ المساني

 :محصكؿ الحديث -
يعّد االّتجاه الكظيفي في المسانيات مف أىـ التكجيات التي ظيرت منذ نشأت  -1

 .المسانيات الحديثة
 .اىتمت المسانيات الكظيفية بكؿ مستكيات المغة الداخمية -2
ركزت نظرية الكجية الكظيفية لمجممة عمى المستكل التركيبي كربطتو  -3

 .بالمستكل الكظيفي
يربط المسانيكف الكظيفيكف جميع مستكيات المغة بالكظيفة األساسية لمغة كىي  -4

 .التكاصؿ
اعتبر ماتزيكس الجممة مكّكنا كظيفيا يتـ تحميمو كفؽ ترتيب مكضكعي  -5

 .كظيفي
 .طّكر دانيش أفكار ماتزيكش كحّدد مستكيات ثبلث لتحميؿ الجممة -6
استثمر فيرباس التحميؿ الذم قّدمو ماتزيكس كربطو بالدرجات التبمغّية  -7

 .لمكحدات المكّكنة لمجممة
 فّرقت نماذج نظرية الكجية الكظيفية بيف المكضكع كالمحمكؿ مف جانب  -8

 .كظيفي تداكلي
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اعتبار المستكل الكظيفي التداكلي أىـ مستكل في التحميؿ اإلجرائي لمكّكنات  -9
 .الجممة

تجاكز التحميؿ البنيكم المجّرد إلى التحميؿ التداكلي كاعتباره المنطمؽ  -10
 .األساس الذم تقـك عميو المغة
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 (02)مدرسة براغ : (05)المحاضرة رقـ 

كما أسمفنا القكؿ في المحاضرة السابقة بأّف ىذه المدرسة أك الحمقة العممية ُكتب ليا 
 كىـ 1928الشيرة كالذيكع بدخكؿ ثبلثة لغكييف فييا مف أصؿ ركسي، كذلؾ في عاـ 

األمير الركسي نيككالم تركبتسككم كركماف جاكبسكف ك كرسيفسكي، كما أّنيا أخذت 
طابعيا العممي المميز بقدـك األعبلـ الثبلث اآلنفيف الذكر، حيث إّنيـ صاغكا بيانا 
ىاما إلى العمماء الذيف شارككا في أكؿ مؤتمر دكلي لمغكييف، المؤتمر الذم ظيرت 

 1(1928في الىام سنة  )نكلكجيا المعاصرة، كذلؾ كفيو الؼ

كاتي -1 :  (الفكنكلكجي)في المستكل الصِّ

كاتية  يرتبط اسـ حمقة براغ المسانية  بالمسانيات البنيكية عمكما كبالدراسات الصِّ
بخاصة، كىك المجاؿ الذم دفعت بو إلى مستكل عاؿ مف الضبط  (الفكنكلكجية)

( 1938-1890)المنيجي كالّدقة في التحميؿ،  خاّصة مع أعماؿ تركبتسككم 
 2(.1982-1887)كجاكبسكف 

كتأتي مساىمة الحمقة في تطكير المسانيات البنيكية بصفة عامة بتأكيدىا الصريح 
/ التمييز بيف لساف: عمى المفاىيـ الجكىرية في لسانيات سكسير كتبنييا ليا مثؿ

كبلـ، كمفيـك البنية كالتقابؿ، كالعبلقات السياقية كالجدكلية، كالربط بيف التزامف 
 3كالتعاقب

ببياف جماعي  (1928مؤتمر الىام )تقّدـ جاكبسكف إلى المؤتمر "  بناء عمى ىذا 
ما المناىج المبلئمة لعرض متكامؿ :" كقعو أيضا تركبتسككم ككرسيفسؾ عنكانو

                                                             
كمؤتمر 1936مؤتمر ككبنياجف  ك،1933مؤتمر جنيؼ :  ثـّ تتابعت مؤتمرات المدرسة كفؽ النحك اآلتي ،

 (الكاليات المتحدة األمريكية)، كمؤتمر كمبريج 1957، كمؤتمر أكسمك 1952، كمؤتمر لندف 1948باريس 
ة، مدخؿ إلى المدارس ؼالسعيد شنك: ينظر. 1972، كمؤتمر بكلكنيا بفيطاليا 1967، كمؤتمر بكخاريست 1962
. 70 ص ،2008، 1 المكتبة األزىرية لمتراث، القاىرة، طالمسانية،

. 14أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، ص :  ينظر1
. 215مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات،  ص :  ينظر2
 .215ص لمرجع نفسو،  ا3
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كعممي لصكاتة لساف؟ ليتـ تبنيو أرضية منيجية لمحمقة قدمت لممؤتمر األكؿ 
 1 تحت اسـ أطركحات حمقة براغ1929لمفيمكلكجييف السبلفييف المنعقد ببراغ سنة 
أعماؿ حمقة براغ المسانية لساف حاؿ : كقد نشرت األطركحات في العدد مف مجمة

كتقدـ األطركحات كجية نظرىا في مختمؼ المجاالت المتعمقة بتحميؿ المغة . الحمقة
عمى المستكل الصكاتي كالصرافي كالنحكم كالشعرم بصفة عامة مع إشارة خاصة 

 2إلى األلسف السبلفية

كقد أكد البياف الذم قدمو أعضاء حمقة براغ إلى المؤتمر األكؿ لمسانيات سنة 
-1845) عمى أىمية آراء فرديناف دك سكسير كالبكلندم دك ككرتنام 1928
1929)ففي األطركحة .  بكصفيما رائديف مف رّكاد المسانيات البنيكية الناشئة

في عبلقاتيا  (السانكركنية)االىتماـ بالمسانيات التزامنية ): األكلى التي تحمؿ عنكاف
ظير بشكؿ كاضح مفيـك  (المتعددة بمنيجية المقارنة البنيكية كالمقارنة التككينية

عند سكسير، كجديد حمقة براغ يكمف  في  (الّنسؽ)بارتباط مع مفيـك  (البنية)
: المكاضيع اآلتية

 :النسؽ -1-1

 حيث تـّ تعميـ النسؽ  ليشمؿ دراسة المساف في بعديو المقارف كالتعاقبي، كليس 
التزامني فقط بحسب تعاليـ سكسير، فالظكاىر المسانية ال تتطكر بمعزؿ عف بعضيا، 
إّف التطكر يصيب عناصر الّنسؽ برمتيا تزامنيا كتعاقبيا، فما ىك تزامني ال يمغي ما 

                                                             
 .217 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص 1
 .218ص  المرجع نفسو، 2

يرجع اىتمامنا الخاص ببكدكاف إلى أيامنا ىذه إلى ككنو استكشؼ الطبيعة المغكية : " يقكؿ جكرج مكناف
 كىك يرل ضركرة التمييز بيف الصكت الخاـ في الكبلـ أك بتعبير 1869، ككاف ذلؾ في مقاؿ نشره عاـ "لمفكناـ

. آخر بيف ما يمفظو المتكمـ حقا، كبيف شيء آخر ىك الفكناـ؛ أم ما يظف المتكمـ أنو يمفظو كالمستمع أنو يسمعو
 .15-14  ص حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، صأحمد: ينظر
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 فبل يمكننا أف نفصؿ فصبل صارما بيف المنيج التزامني  كالمنيج 1ىك تعاقبي
 2التعاقبي، كأف نضع الحكاجز التي ال يمكف تجاكزىا كما تفعؿ مدرسة جنيؼ

 :التزامف الحركي -1-2

أم إّف حالة التزامف تحمؿ في طياتيا التغيرات -    كاف لمفيـك التزامف الحركي 
أثر كبير في - التي يعرفيا لساف معيف كما قد تؤكؿ إليو مف تطكرات متفاكتة النسبة

 كقكليا بعدـ سككف حالة 3أطركحة براغ في مكضكع التقابؿ بيف التزامف كالتعاقب
إّف ترابط الظكاىر التزامنية بكصفيا . التزامف كجمكدىا بعكس ما ذىب إليو سكسير

مجمكعة مف الكقائع غير المتجانسة ىك الذم يجعؿ بعضيا يؤّثر في بعض، مما 
 4.يضمف لمتزامف رغـ ما يبدك عميو مف استقرار كثبات نكعا مف الحركية

إّف الدراسة التعاقبية ال تمغي أبدا مفيكمي النسؽ كالكظيفة بؿ بالعكس مف ذلؾ تككف 
النسؽ )المعالجة التاريخية منقكصة إذا لـ تأخذ في االعتبار ىذيف المفيكميف 

، كمف جية ثانية ففّف الكصؼ التزامني ال يمكنو أيضا أف ُيقصي مفيـك (كالكظيفة
  5التطكر

 :الكظيفة-1-3

عرفت حمقة براغ بالكظيفة ألّنيا أكدت بشكؿ بارز منذ بدايتيا عمى كظيفة المغة 
األساس؛ التي ىي التكاصؿ ضمف كظائؼ أخرل ممكنة بحسب السياؽ كالمقاـ 

  كقد جاء تأكيد حمقة براغ عمى دكر الكظيفة كأىميتيا 6كالبنيات المغكية المستعممة
في التكاصؿ المغكم مف جية كفي التحميؿ المساني في المستكيات المغكية كافة مف 

جية ثانية في األطركحة الثالثة التي تمحكرت حكؿ الكظائؼ المغكية؛ كفييا تـّ 
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التأكيد عمى أّف طبيعة الكظائؼ المغكية ىي التي تحّدد بنية لساف معّيف صكاتيا 
كصرافيا كتركيبيا كدالليا، لكف حمقة براغ تنطمؽ في الكاقع منذ األطركحة األكلى التي 

مف مفيـك  (اإلشكاالت المنيجية المترتبة عف اعتبار المساف نسقا)حممت عنكاف 
 1.جديد لمساف بكصفو نسقا كظيفيا كليس كنسؽ ثابت كما يظير مف تصّكر سكسير
لذا يتعيف أف نراعي في كؿ تحميؿ لساني الكظيفة التي يقـك بيا المساف في ىذا 
المستكل أك ذاؾ كالغاية التي يسعى إلييا المتكمـ، كمف ثّمة ففّف التحميؿ المساني 
يجب أف يعمؿ عمى إبراز الجكانب المرتبطة بكظيفة التكاصؿ، أم ما يجعؿ مف 

: األلسف البشرية أداة لمتكاصؿ الفعمي

ما مكضكع تكاصمنا؟ -

في أم إطار يتـ ىذا التكاصؿ؟ -

مع مف نتكاصؿ؟ -

كيؼ نتكاصؿ؟ -

ما الكسائؿ المستعممة في ىذا التكاصؿ؟ -

تمؾ بعض األسئمة التي يتعيف إيجاد األجكبة المبلئمة عنيا مف خبلؿ تحديد 
 2.المظاىر المغكية المترتبة عنيا في األلسف البشرية

كاتة  -2  :(الفكنكلكجيا)جهكد تركبتسككم في عمـ الصِّ

أّف المساف نسؽ " ينطمؽ تركبتسككم مف تمييز المساف مف الكبلـ عند سكسير، مرددا 
كيؤكد ". ال يكجد إاّل في شعكر األعضاء المنتميف إلى مجمكعة لغكية معينة

فالمساف ال يمكنو أف يكجد . " تركبتسككم بدكره عمى عبلقة التبلـز بيف المساف كالكبلـ
دكف عمميات الكبلـ الحسية، بحيث تستمـز عممية المساف كعممية الكبلـ إحداىما 

كما تبنت حمقة براغ نظرية ". األخرل، إّنيما مترابطاف بكيفية غير قابمة لبلنفصاؿ
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العبلمة المغكية كما صاغيا سكسير؛ حيث يذىب تركبتسككم انطبلقا مف ثنائية 
العبلمة إلى أّف الداؿ كالمدلكؿ يدرسيما عمماف مختمفاف، يختص عمـ الداللة 

بالمدلكؿ، أما الداؿ فميس شيئا بسيطا كما يكحي بذلؾ تصكر سكسير، بؿ يمكف 
: تقسيمو إلى مستكييف

 الداؿ عمى مستكل المساف- أ
 1الداؿ عمى مستكل الكبلـ- ب

فداؿ الكبلـ تدفؽ حسي قابؿ لئلدراؾ عف طريؽ السمع، ألنو ظاىرة فيزيائية، 
بينما يتمثؿ الداؿ في مستكل المساف في ككنو يصبح مضمكنا أك فكرة مجردة 
تقـك بخمؽ التنكع في معنى الكممات، كبعبارة أخرل ينبغي التمييز بيف الصكت 

كمعطى فيزيائي كمكضكعي؛ أم بكصفو تمثيبل سمعيا، كالصكت ككحدة كظيفية 
 (الفكنيمات)ليا دكر تمعبو مف خبلؿ العبلقات التي تجمعيا بغيرىا مف الصكتات 

داخؿ نسؽ محدد، لذا يتحتـ كضع عمميف، يسمي تركبتسككم العمـ األكؿ 
؛ كتتحدد ميمة (الفكنكلكجيا)كيسمي الثاني الصكاتة  (فكنتيؾ)األصكاتية 

األصكاتية في تحديد طبيعة المادة الصكتية المككنة لؤلصكات ككيفية التمفظ بيا، 
باعتبار الصكت ظاىرة طبيعية معزكلة، إّف األصكاتية عمـ ييتـ بدراسة الكجو 

كىك ليس مف المسانيات كلكّنو مف األدكات . المادم ألصكات األلسف البشرية
. المساعدة لمصكاتة؛ أم دراسة الداؿ عمى مستكل المساف

كتدرس الصكاتة الخصائص الصكتية التي تتضمنيا الصكتات كىي خصائص 
تقـك بتمييز الكممات بعضيا مف بعض، كلذلؾ تيتـ باالرتباط القائـ بيف 

 فالصكاتة بمثابة عمـ كظائؼ الكجو 2االختبلفات الصكتية كاالختبلفات الداللية
إذ ليس ىناؾ ما يمنع أف . الصكتي لمساف، كال يعني أّف ىذيف العمميف منفصبلف

ؿ عمييا في العمـ اآلخر، فمصطمحات  يستفيد كؿ عمـ منيما مف النتائج المحصَّ
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ـ/مجيكر/ ميمكس: األصكاتية مثؿ شديد، يمكف أف تستغؿ / رخك/ مرقَّؽ/مفخَّ
. أيضا في الصكاتة

 :(الفكنيـ)الصكتة -2-1

يرجع الفضؿ في صياغتو نظريا كعمميا إلى تركبتسككم، فالكممة الكاحدة تختمؼ عف 
إّف الفكنيـ ىك كحدة كظيفية قبؿ كؿ : "   يقكؿ  تركبتسككم1"شيء ما"أختيا بكجكد 

يجب عمى الباحث الفكنكلكجي أف ال يعتبر :" كيقكؿ أيضا. (43المبادئ، ص )"شيء
.  2(12المبادئ، ص )"في المفظ إال ما يؤدم كظيفة معّينة في المساف

الكظيفة : بناء عمى ىذا يرل تركبتسككم أّف ىناؾ شيئيف أساسييف في طبيعة الصكتة
ذلؾ أّف الصكتة ىي أكال شيء كظيفي، كيجب أف تحّدد بالقياس إلى " كالتقابؿ، 
كؿ كحدة في تقابؿ صكاتي غير قابمة : " كىي أيضا-. كما أسمفنا القكؿ- كظيفتيا

فالصكتة عند تركبتسككم كحمقة براغ كسيمة ". ألف تنقسـ إلى تقاببلت صكاتية أصغر
  Variante               3 (ُلكُيناتيا- متغيراتيا)األصكات كبدائميا  (ىكية)لتحديد 

مف ىذا المنطمؽ اىتـ تركبتسككم بالعبلقات االستبدالية بيف الفكنيمات؛أم بطبيعة 
التقابؿ بيف الفكنيمات في نقطة معينة مف التركيب بدال مف العبلقات الركنية التي 
تحدد كيفية تنظيـ الفكنيمات في كحدات المغة، كقد اىتدل إلى كضع  أربع قكاعد 

: أساسية ىي

 :القاعدة األكلى -

ذا كاف باإلمكاف "  إذا ظير صكتاف مف المساف نفسو في الجكار الصكتي نفسو، كا 
تعكيض أحدىما باآلخر دكف أف ينتج عف ذلؾ اختبلؼ في الداللة الفكرية 

صكت : ، مثالو"لمكممة، ففّف ىذيف الصكتيف ليسا سكل بديميف لصكتة كاحدة
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:  تنطؽ (منطقة تممساف)، كالجزائرية في الميجة المغربية (قاؿ)القاؼ في كممة 
 1بحسب األفراد/ آؿ/ك / قاؿ/

 :القاعدة الثانية -

إذا ظير صكتاف في المكقع الصكتي نفسو، كال يمكف تعكيض أحدىما باآلخر دكف " 
تغيير داللة الكممات، أك دكف أف تصبح الكممة غير متعرؼ عمييا، ففّف ىذيف 

. صاؿ/ ساؿ: مثالو". الصكتيف إنجازاف لفكنيميف مختمفيف

 :القاعدة الثالثة -

إذا كاف صكتاف في لساف معيف متقاربيف سمعيا كنطقا، كال يمكنيما أف يقعا أبدا في 
كمثالو ما . الجكار الصكتي نفسو، ففّنيما يعتبراف بديميف تكليفيف لمصكتة نفسيا

فالباء صكت شفكم انفجارم مجيكر، كليس لمباء . " (الباء)يبلحظ بشاف صكت 
كلكف قد يحدث أف ييمس الباء العربّي في  (...)نظير ميمكس في المغة العربية 
كفي ىذه الحالة يصحب  (بسككف الباء)" كتاب"بعض مكاقعو كالباء في نحك 

اإلىماس عدـ انفجار كامؿ، كلعؿ ىذا أحد األسباب التي مف أجميا نّص العرب 
  2"عمى كجكب تحريؾ الباء بصكْيت إذا كانت ساكنة حّتى يتحقؽ االنفجار التاـ

 :القاعدة الرابعة -

ال يمكف اعتبار صكتيف تنطبؽ عمييما القاعدة الثالثة بديميف لمصكتة نفسيا، إذا كاف 
كبعبارة أخرل إذا كانا طرفي مجمكعة . مف الممكف أف يكجد أحدىما تاليا لآلخر

 (r)كمثاؿ ىذه القاعدة أّف . صكتية، كحيث كاحد مف الصكتيف يظير أيضا منعزال
ال تقع في ىذا المكقع، عمى الرغـ مف  ()تقع في اإلنجميزية قبؿ العمؿ، في حيف أفّ 

، ألّنو (بديميف تكليفييف)م ففّنيما ال يمكف اعتبارىما تنكعات تكاممية فىذا المكقع المع
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 يقعاف متتابعيف، كألّنو تكجد كممات أخرل () ك(r) الػ  professionفي كممة مثؿ 
 perfectionكما في  (الجكار) مكقع منفصؿ في البيئة نفسيا ()حيث تقع

تبعا ليذا تمتمؾ كؿ صكتة سمات كظيفية خاصة بيا، تسمح ليا بأف تقـك بكظيفة 
معينة داخؿ سياؽ الكممة، إّنيا تمّيز بيف معاني الكممات، كىي المبلمح التي سمتيا 

 laإّف مفيـك المبلءمة .  (traits distinctifs)حمقة براغ بالسمات المميزة
pertinence  يسمح بالتمييز بيف ما ىك أساسي كما ىك ثانكم، فما يككف مبلئما 

ىك كؿ ما يؤدم إلى تغيير في كظيفة الكحدات مف خبلؿ تغيير معنى اإلرسالية 
 1.المغكية، كمف ثّمة يككف ليا دكر في عممية التكاصؿ

 :(الفكنكلكجية)التقابالت الصكاتية-2-2

مبدأ ثانيا ىك مبدأ  (أك السمات التمييزية)يضيؼ تركبتسككم إلى مبدإ الكظيفة 
 الذم يترتب عف المبدأ األكؿ كينطمؽ تركبتسككم في ىذا (opposition)التقابؿ

كتستمـز فكرة  (ليس في المساف إاّل االختبلؼ)الشأف مف قكلة سكسير المشيكرة 
االختبلؼ فكرة التقابؿ، كينتج عف كؿ تقابؿ بيف كحدتيف مختمفتيف تغيير في معاني 

 2.الكممات داخؿ لساف معيف، يسمى تقاببل صكاتيا أك تقاببل صكاتيا تمييزيا

تقابؿ صكاتي مميز، كيتـ / غاب/ك/ راب/في / غ/ك/ ر/إف التقابؿ بيف الصكتيف 
ىذا التقابؿ عمى أساس قابمية اإلبداؿ حيث نستبدؿ الراء بالغيف فنحصؿ عمى كحدة 

 3.(معنى جديد)جديدة 

كفي مجاؿ الصكاتة حّدد تركبتسككم مجمكعة مف التقاببلت التي أثبتت فعاليتيا في 
التحميؿ الصكاتي البنيكم باعتبارىا تساعد عمى تحديد الصكتات بكيفية نسقية، كىك 

: ىدؼ الدراسات الصكاتية البنيكية كنذكر مف ىذه التقاببلت
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حيث تشترؾ بعض األزكاج الصكتية في أكبر عدد : التقابالت الثنائية- 2-2-1
/ ح/ك/ ؾ/ممكف مف السمات مقارنة بغيرىا مف األزكاج الصكتية، فالتقابؿ بيف 

ككمما ازدادت . ميمكس+ طبقي، + فمكم، : + يكشؼ اشتراكيما في السمات التالية
 1السمات الجامعة بينيما كمما كانت العبلقة بينيما أكثر متانة

 تيـ صكتتيف كتقـك عمى أساس :التقابالت المتعددة الجكانب -2-2-2
ال / a/ -/i/أك / م/-/ك/سمات مشتركة ضئيمة، فالزكجاف 

 .يشتركاف في شيء سكل ككنيما مف الصكائت
كذلؾ إذا كانت السمة المميزة نفسيا مكجكدة : التقابالت المتناسبة -2-2-3

فسمة الجير سمة مميزة ليس فحسب بيف . في صكتات أخرل
/p /-/b/بؿ بيف أزكاج أخرل مثؿ ، / :t/_/d / ك/k/-/g ./

ىك الذم يكجد بيف / د/ك/ ت/كنجد في العربية أف التقابؿ بيف 
 /.ح/ك/ع/ك/ س/ك/ ز/

كىي التي ال تخضع لنمكذج مشترؾ، كالتقابؿ : التقابالت المنعزلة -2-2-4
تقابؿ منعزؿ، إذ ال يكجد في المغة ما يمكف أف / ؿ/ك/ ر/بيف 

 يشترؾ معيما في ىذا التقابؿ
كتقـك بتمييز كحدة عف أخرل حيث تككف : التقابالت السالبة -2-2-5

أم إف . كاألخرل ال مكسكمة (معمَّمة )إحدل الكحدات مكسكمة 
إحدل الصكتتيف تتضمف سمة صكتية غير مكجكدة في الكحدة 

: ك. ت/د: ك. ز/س: كمثاؿ ذلؾ التقابؿ الحاصؿ بيف. األخرل
 .ذ/ث

كىي القائمة عمى سمة مميزة تكجد في : التقابالت المتكافئة -2-2-6
عنصر كال تكجد في العنصر اآلخر، كلكف ىذه السمة ال تعطي 

/ t/ك  / p: /أّم امتياز لمكحدة المستبدلة كالتقابؿ الصكتي بيف
 /.خ/ك/ ب/كبيف / ع/ك/ ـ/كبيف / k/ك
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 التقابالت الثابتة-2-2-7
 1التقابالت القابمة لمحذؼ -2-2-8
كىي التي يتدرج أعضاؤىا في نفس السمة : التقابالت المتدرجة -2-2-9

 é ك é ك i: كما ىي الحاؿ في الفرنسية بالنسبة لمصكائت التالية
التي تتدرج في االنفراج، أما في العربية فنجد بيف الضمة كالكسرة 

تقاببل سالبا فقط، إذ ليس ىناؾ عضك ثالث يندرج معيما في 
 األساس المشترؾ

- ال يترتب عنيا تغيير في المعنى–أما التقاببلت التي ليس ليا أم كظيفة تمييزية 
ك  (السيف)فتعتبر بدائؿ تكليفية كما ىك الشأف في بعض التقاببلت الصكتية بيف 

. الصراط/الزراط/ السراط: في ىذا المثاؿ مف المساف العربي (الزام)ك (الصاد)
  2.آؿ-قاؿ: في الكممات/ آ/ك /ؽ: /أك بيف. بحسب بعض القراءات القرآنية

كاتة  -3  :(الفكنكلكجيا)جهكد جاكبسكف في عمـ الصِّ

. يعرؼ ركماف جاكبسكف باىتمامو بالشعرية مف جية، كبالنحك الكمي مف جية ثانية
المرسؿ، كالمرسؿ إليو، : فعمى مستكل الشعرية، فقد ربط المغة بستة عناصر ىي

كبالتالي فقد . كحّدد لكؿ عنصر كظيفة معينة. كالرسالة، كالمرجع، كالقناة، كالسََّنف
كما . تحدث عف أدبية األدب، كالقيمة المييمنة في تصنيؼ األجناس كاألنكاع األدبية
تحدث عف تطكر األنساؽ األدبية الشكمية، كتعمؽ في دراسة الشعر في ضكء 

عناصره البنيكية، سكاء أكانت صكتية أـ صرفية أـ إيقاعية أـ تركيبية أـ داللية أـ 
 3ببلغية، ضمف المحكريف االستبدالي كالتركيبي

. كمف الناحية المسانية، فقد أرسى ركماف جاكبسكف نحكا كميا في مجاؿ الفكنكلكجيا
كىذه . (معيارية)انطبلقا مف مقاييس مكحدة "بمعنى أف جميع المغات يمكف تحميميا 

النظرية التي طبقيا جاكبسكف في الفكنكلكجيا، كالتي سيطبقيا تشكمسكي فيما بعد 
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، ككاف (السمات المميزة)عمى التركيب، أتاحت لو إبداع نظرية أخرل تعرؼ بنظرية 
فقد ظؿ . لو بذلؾ دكر حاسـ في إعادة تكجيو مجرل المسانيات في الكاليات المتحدة

الكصفيكف األمريكيكف، قبؿ مجيء جاكبسكف، يشتغمكف ضمف فمسفة النسبية؛ إذ 
كقد كانكا . طالما اعتقدكا أّف المغات قد تختمؼ بعضيا عف بعض إلى ما النياية

يعتقدكف أّف لكؿ لغة ىيكميا الذم يميزىا عف غيرىا، أما جاكبسكف فكاف يؤمف أّف 
المغات قد تختمؼ فيما بينيا فعبل، كلكف ضمف حدكد معينة؛ بحيث تجمعيا خكاص 

 فقد نتحدث لغات مختمفة، بؿ قد نستعمؿ في ،"النحك الكمي"ىي ما أطمؽ عميو 
الخاء التي تكجد في بعض المغات، كتفتقدىا لغات : كبلمنا أصكاتا متنكعة؛ مثؿ

( ... )[شديد]، ك[رخك]، ك [حمقي ]: أخرل، لكف نجد السمات ذاتيا فييا جميعا، مثؿ
. تختمؼ المغات حقا، غير أّنيا في ىذه الحالة بمثابة يد كاحدة تتفرع إلى أصابع إذان 

 1."كتمؾ ىي فرضية النحك الكمي

ذا كاف البنيكيكف التكزيعيكف األمريكيكف يربطكف المغة بالحضارة التي نشأت فييا،  كا 
ففّف تشكمسكي يربطيا بالدماغ النفسي؛ ألّف الناس يتفقكف في السمات المميزة 

إّف ركماف : أم. لؤلصكات؛ كىذه األصكات ليا ارتباط بالجياز الصكتي كالنفسي
فعمى عكس البنيكييف األمريكييف . "جاكبسكف يستدؿ بحجة أخرل عمى النحك الكمي

كما جاء )السابقيف لجاكبسكف، كىـ الذيف كانكا يربطكف كؿ لغة بحضارتيا الخاصة 
، كيطبعكنيا بطابع اجتماعي، نجد جاكبسكف يعتقد غير (في فرضية سابير ككرؼ

يتكقؼ األمر عند حقيقة ال إذ . الدماغ/ فالمغة بالنسبة إليو، ليا عبلقة بالنفس . ذلؾ
التي تبيف كجكد تشابو الخ ...[رخك]، ك[شفكم ]: أننا نتشارؾ في تمؾ السمات؛ مثؿ

لقد أراد جاكبسكف أف . في النطؽ مخرجا كصفة، بؿ يتعداه إلثبات غاية أىـ مف ذلؾ
المقدرة ببضع )فالصفات المميزة . يكضح ما كراء المجرل الصكتي إلى حيث الدماغ

 2.ليا حقيقة نفسية، كىي متماثمة عند بني اإلنساف جميعيـ (عشرة

                                                             
 ،1ط مدارس عمـ المغات، المكتبة الثقافية، الدار البيضاء، المغرب، ،ابف رشد المعتمد كمحمد خريص  1
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إّف الدماغ البشرم ىك ذاتو بالنسبة لجميع البشر، كليذه الحقيقة دالالت تتعمؽ بمغة 
ففذا أخذنا طفبل مغربيا إلى الصيف، ففّنو يكتسب الصينية دكف أدنى صعكبة . الطفؿ

، "مرحمة الميكنة"في بضع سنكات، شرط أاّل يتجاكز عمره ما يعرؼ في المسانيات بػ
تماما كما لك فعمنا ذلؾ بطفؿ صيني، كذىبنا بو إلى إنجمترا، ففنو يكتسب المغة 

 1."اإلنجميزية كأّنيا لغة أمو

كقد أكجد جاكبسكف مجمكعة مف السمات المميزة كاألكصاؼ المحددة لمفكنيمات،  ىذا
كمف قبؿ كاف المسانيكف يشتغمكف عمى الفكنيـ . بغية التمييز بينيا صكتيا كدالليا

بمعنى إذا كاف . انصب اىتماـ جاكبسكف عمى الممّيز في حيف. ضمف المغة المجردة
الفكنيـ ىك أصغر كحدة عند المسانييف، ففف جاكبسكف يقسـ ىذا الفكنيـ إلى أصغر 

. إلى مجمكعة مف السمات كالقيـ الِخبلفية: أم. مف ذلؾ

كقد كضع جاكبسكف نظاما مف اثنتي عشرة خاصية صكتية كتنغيمية تطبؽ عمى  ىذا
ف سمعا؛ بحيث مّيز بيف مجمكعة مف السمات  الصكامت كالصكائت، إف تمفظا كا 

/ النيائي، كانفجارم/ ميمكس، كنيائي/ صائت، كمجيكر/ صامت: المميزة؛ مثؿ
. باىت/ حاّد، كممتد/ غير انفجارم، كىادئ

 ،(صامت/ صائت): كفي العربية، يمكف الحديث عف مجمكعة مف السمات المميزة
) ، ك(شفكم/تكرارم) ك،(متكسِّط/ مائع)، ك(رخك/ شديد) ك،( مجيكر/ميمكس)ك

 .الخ...( ليكم/ حنجرم)، ك(حمقي/ طبقي )، ك( غارم/لثكم

فقد كانت جيكد ركماف جاكبسكف المسانية متميزة ككاضحة بشكؿ  كعمى العمـك 
كبير، فقد ترؾ تأثيرا ممحكظا في لسانيات القرف العشريف، كخاصة في مجاؿ 

كيمكف حصر اىتماماتو المسانية األخرل في دراسة األفازيا، كالعناية . الفكنكلكجيا
 2.بالتصنيؼ المساني، كاالىتماـ بالسمات المميزة لؤلصكات كالفكنيمات
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 (الغمكسيماتّية) مدرسة ككبنهاغف: (06)المحاضرة رقـ 

: تمهيد

أف تحقؽ التميز؛ كذلؾ  (1943-1931)لقد حاكلت الغمكسيماتية خبلؿ فترة ظيكرىا 
بأخذىا مّما كاف سائدا مف نظريات كتصكرات عممية، كلعؿ مف أبرز التصكرات 

: العممية التي ارتكز عمييا ىممسميؼ ىي

، كمف (حمقة فيينا) ما جاءت بو الكضعية المنطقية مف أفكار أذاعيا ركاد  -1
أّف العمـ ال يمكنو أف يحقؽ التقدـ كاالستمرارية في بناء : أبرز األفكار

: صرحو بالمكضكعية كالدقة إاّل بأمربف
 تجنب الميتافيزيقا ككؿ الفمسفات التأممية- أ
ضركرة تكظيؼ لغة عممية متطكرة كصارمة بحيث تككف خالية مف - ب

 1كؿ األكىاـ الفمسفية؛ كىي لغة المنطؽ الرياضي المجردة
المغة نسؽ مف : دم سكسير المسانية كأىمياف االعتماد عمى أفكار فردينا -2

  2العبلمات مجرد، كتحميؿ المغة تحميبل نسقيا
 :في التككيف كالتسمية- 1

، كىي الحمقة المسانية التي 1931 سنة  la glossématiqueتأسست الغمكسيماتّية
: اتخذت مف ككبنياغف مقرا ليا، ككانت في بداية األمر تتككف مف مجمكعتيف

مجمكعة تيتـ بالدراسات النحكية؛ • 
. مجمكعة تيتـ بالدراسات الصكتية• 

مشرفا عمى المجمكعة الصكتية،   (1899 -1965)"لكيس تركؿ ىممسميؼ" كاف
" فيغك بركنداؿ" ، بينما أشرؼPhonématique" الفكنيماتية"كقد أطمؽ عمييا 

                                                             
 ابف شماني محمد، النظرية الغمكسيماتيكية كتجمياتيا في الدرس المساني العربي، رسالة دكتكراه، قسـ المغة 1

 .78، ص 2015-2014العربية كآدابيا، جامعة جيبللي ليابس، سيدم بمعباس، الجزائر، 
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" يكلداؿ"عمى  المجمكعة النحكية، كانضـ إلى الحمقة أيضا  (1942- 1887)
كأنشأت الحمقة دكرية . كغيرىما (1974- 1918" )تكجيبي"ك (1957- 1908)

كقد جاء في . 1939صدر منيا العدد األكؿ سنة  Acta linguisticaتحمؿ عنكاف 
افتتاحية ىذ االعدد أّف ىدؼ الدكرية نشر األبحاث المسانية مف منظكر بنيكم، أم 

تمؾ التي تنظر إلى المساف في كمّيتو ككحدتو، كتناقش القضايا الجكىرية في 
المسانيات البنيكّية كتكاكب تطكرىا، كما اعتبرت الدكرية نفسيا مجاال عمميا لتعاكف 

 1لسانيي العالـ الذيف يشترككف في مبادئ البحث المساني البنيكم

 خبلؿ المؤتمر 1936عّرفت حمقة ككبنياغف بأكلى تصّكراتيا المسانية ابتداء مف 
 Outline" الدكلي لمعمـك الصكتية المنعقد بمندف، الذم قّدـ فيو ىممسميؼ بحثا بعنكاف

of glossematics ،كشؼ فيو عف نظرية لسانية جديدة أطمؽ عمييا الغمكسيماتّية   
تتعمؽ بدراسة الصكتات، كحّدد فييا البرامج كاألىداؼ التي كضعتيا الحمقة لمعالجة 

القضايا المغكية، كمنذ ىذا البحث أصبح مصطمح الغمكسيماتّية مبلزما لحمقة 
. ككبنياغف المسانية بصفة عامة، كلرائدىا ىممسميؼ بصفة خاصة

كمعناىا لغة في  ) glossem مف glossématiqueكتـّ اختيار اسـ الغمكسيماتّية 
المسانيات " لتمييز المقاربة المسانية الجديدة عّما كاف أعضاء الحمقة يسمكنو (البلتنية
 كتبياف مدل اختبلفيا عف المسانيات السابقة linguistique classique" التقميدية

لغكية، كيقصدكف بيا المسانيات - الخارجsubstanceكاستقبلليا عف مبدأ المادة 
                                                                                                                                                                               

 ابف أستاذ في الرياضيات، كلو تككيف متيف في المنطؽ الصكرم القديـ كالحديث : لكيس تركؿ ىممسميؼ
النحاة ) لكرناب، أخذ المسانيات عف أستاذه بردسكف، كىك مف أتباع المدرسة األلمانية مكخاصة المنطؽ الصكر

، 1926سنة  (مايي)، كتابع بعدىا دركس األستاذ الفرنسي 1923، درس بعد ذلؾ في مدينة براغ سنة (الجدد
سمياىا  (بركنداؿ)كقد كاف نجاح حمقة براغ أىـّ الحكافز التي دفعت بو إلى تأسيس حمقة لسانية مماثمة بمعية 

عز الديف مجدكب، المنكاؿ النحكم العربي قراءة لسانية جديدة، ص ص : ينظر. 1931حمقة ككبنياغف سنة 
50-51. 

. 255 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص 1
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أحمد مكمف، المسانيات : ينظر. (مضاميف)ككحدات المحتكل كتدعى  (سكانـ)كحدات التعبير كتدعى : قسميف
. 160النشأة كالتطكر، ص 
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المقارنة التاريخية التي أكصمت المسانيات إلى الطريؽ المسدكد، ككانت في نظرتيـ 
متعالية عف مكضكعيا الحقيقي مف جية؛ نظرا لعنايتيا بقضايا خارجة عف المغة 

نفسيا، كمف جية ثانية لما الحظكه مف استعماؿ اعتباطي كغير دقيؽ لمفظ 
  1المسانيات

دعا ىممسميؼ في جؿ كتاباتو إلى مقاربة لسانية جديدة تيدؼ إلى بناء لسانيات 
جديدة تقـك عمى أسس نظرية كمنيجية ذات مكاصفات كمقاييس تطابؽ نظيراتيا في 
مجاؿ العمـك الدقيقة، كسعت الغمكسيماتية إلى بعث ركح جديدة في الدراسات المسانية 

التي كاف أعضاء الحمقة يصفكنيا بالمسانيات التقميدية، فالمقاربات المسانية التي 
سبقت الغمكسيماتية استيدفت أشياء أخرل غير دراسة المساف في حد ذاتو كمف أجؿ 
ذاتو، إف تحديد طبيعة المساف كمعرفة بنيتو الداخمية لـ يككنا قط مكضكع اىتماـ 
نية  المسانيات المقارنة كالتاريخية التي كاف ىدفيا باألساس البحث في القرابة التككُّ

 2.كالتسمسؿ التاريخّي لؤللسف المدركسة

نما تناكلتو  إّف الدراسات المغكية قبؿ سكسير لـ تكف تدرس المساف بذاتو كلذاتو، كا 
ككسيمة لغايات معرفية كثقافية عامة، في عبلقاتو المختمفة باإلنساف في أبعاده 

المتعّددة، مف تاريخ كعمـ نفس كعمـ انثركبكلكجيا، كىيكميا عمـك بعيدة عف 
المسانيات، بينما يتطمب األمر في نظر الغمكسيماتّية أف نضع حّدا نيائيا ليذا 

التداخؿ غير الكاضح المعالـ بيف العمـك كالمعارؼ الميتمة بالمساف، كنجعؿ مف 
المسانيات عمما قائـ الذات، مكضكعو المساف في ذاتو كمف أجؿ ذاتو، كذلؾ بالعكدة 

كتقابؿ المسانيات  إلى بنيتو الداخمية كىك ما أسماه ىممسميؼ بالمسانيات المحايثة
التقميدية أك كما يسمييا بالمتعالية أيضا، ألّنيا تتعالى عف مكضكعيا المساف مكتفية 

 3بدراسة جكانب خارجة عف المساف كعف بنيتو الداخمية
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: فحكل النظرية- 2
تعنى ىذه النظرية بكصؼ الظكاىر المغكية كتحميميا كتفسيرىا بطريقة 

إّنيا تيدؼ إلى إرساء منيج إجرائي يمكِّف مف :" يقكؿ ىممسميؼ. مكضكعية
 1" فيـ كؿ النصكص مف خبلؿ الكصؼ المنسجـ كالشامؿ

مف ىذا المنطمؽ يرل ىممسميؼ أّف نظريتو ما ىي إاّل امتداد طبيعي لنظرية 
دكسكسير كبمكرتيا في قالب عممي، كبالفعؿ فقد نادل ىممسميؼ بما نادل بو 

كىك أّف المغة شكؿ كليست مادة، كأّف المادة ليس ليا : دكسكسير مف قبؿ
معنى في ذاتيا، كيمكف أف تككف صكتية أك مكتكبة أك إشاراتية بالنسبة 

لمدكاؿ، أما بالنسبة لممدلكالت فقد ذىب أبعد مف دكسكسير كأعمف أّف القّيـ 
المجردة لمعبارات ىي كحدىا التي ليا كجكد، كبيذا ففّف الّمغة نظاـ مف القّيـ، 

ّف مفتاح تحميؿ ىذا الشكؿ ىك المسانيات المحايثة   2"كا 
بناء عمى ىذا تمّثؿ ىممسميؼ تصكرات دكسكسير كآراءه الكاردة في كتابو 

مكليا إياىا عناية كبيرة خاصة ما تعمؽ " دركس في المسانيات العامة"
:  بالثنائيات، حيث أعاد صياغتيا صياغة جديدة، كذلؾ كفؽ النحك اآلتي 

: المحتكل/ ثنائية التعبير • 
استبدؿ ىممسميؼ ثنائية الداؿ كالمدلكؿ بثنائية مستكل التعبير كمستكل 

المحتكل كأكد أف المغة تتككف مف ىذيف المستكييف المذيف تجمعيما عبلقة 
تدعى العبلمة المغكية ككؿ مستكل يخضع بدكره إلى ثنائية أخرل، ىي ثنائية 

: الشكؿ كالمادة، كتنتج عف ىذه التعالقات أربع طبقات منطقية ىي
 (األفكار)مادة المحتكل -  أ
 (البنية التركيبية كالمعجمية )شكؿ المحتكل -  ب
 (نكلكجياكالؼ)شكؿ التعبير -  ت
  (الفكنتيؾ)مادة التعبير -  ث
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كعمى ىذا األساس تككف مادة التعبير عبارة عف أصكات خاـ، كيككف شكؿ 
التعبير عبارة عف قكالب تركيبية مختمفة لممادة كالفكنيمات كالمكرفيمات 

. كغيرىما
إلى أف مستكل التعبير يتككف مف : كفي حديث لركبينز عف ىذه الثنائية يشير

األصكات المغكية أك الفكنكلكجيا كمستكل المحتكل يتككف مف األفكار كالداللة 
كالنحك، كال بد أف يككف تحميؿ التعبير مستقبل عف المقاييس الفنكتيكية غير 

، /ر/، / ؼ/تحّمؿ إلى  (فرس)المغكية، كأف يحّمؿ إلى مستكيات نيائية فكممة 
لى/ س/    1.خيؿ، أنثى،عمى مستكل المحتكل: عمى مستكل التعبير كا 
: استعماؿ/ ثنائية لساف• 

يرل ىممسميؼ أف مفيـك المساف في عبلقتو بالكبلـ عند دكسكسير ليس 
: متجانسا، بؿ يكشؼ عف تداخؿ ثبلثة مستكيات ىي

المساف الُخطاطة؛ - 
المساف االستعماؿ؛ - 
. المساف المعيار- 

ىك نسؽ مف القكاعد المجردة : فمستكل المساف الُخطاطة أك المنكاؿ أك الييكؿ
. التي يسير عمييا في مستكياتو المختمفة، بصرؼ النظر عف أم استعماؿ

فيك عبارة عف مجمكعة بسيطة مف العادات : أما مستكل المساف االستعماؿ
. المغكية التي يتبناىا المجتمع المتكمـ في استعماؿ قكاعد لسانو

أما مستكل المعيار فيحدده استعماؿ األفراد المتكمميف المساف في صكرتو 
إذ إّف المتكمميف يخرجكف المساف مف صكرة خالصة . الخالصة أك الخطاطة

إلى صكرة مادية يمكف مبلحظتيا عبر ما يتركو اتباع قكاعد المساف مف آثار 
  2.مادية مممكسة

كيممؾ الكبلـ بدكره خصائص ينفرد بيا مقابؿ خصائص المساف التي سبؽ 
: ذكرىا، كىي

                                                             
 .162أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص  1
 .268-267 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص ص 2
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الكبلـ تنفيذ حر كليس مؤسسة؛ - 
الكبلـ فردم كليس جماعيا؛ - 
. 1الكبلـ عممية دينامية كليست جامدة- 
:  تتمثؿ في:المبادئ العامة لمغمكسيماتيؾ- 3
مبدأ التجريبية • 
 2.مبدأ اإلحكاـ كالمبلئمة• 
 :يمكف القكؿ إّف النظرية الغمكسيماتية: محصكؿ الحديث- 
 3(universel grammaire)ىدفيا األسمى ىك إرساء قكاعد كمية - 
 انطمقت مف مسممات المنطؽ الصكرم؛- 
تميزت عف باقي النظريات األخرل باستخداـ الجبر كالرياضيات - 

 4.بصكرة مبالغ فييا
تنطمؽ في التحميؿ مف الكؿ إلى الجزء تبعا لمنيجيا االستنباطي، بعكس - 

ما كاف سائدا لدل جؿ المسانييف قبؿ الغمكسيماتية؛ فتبدأ بالكحدات الكبرل ثـّ 
 5الصغرل فاألصغر منيا

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
. 272 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص 1
. 163أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص  2
. 167 ص لمرجع نفسو،  ا3
 .168 ص لمرجع نفسو، ا: ينظر 4
. 167ص لمرجع نفسو، ا :  ينظر5
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المدرسة الكظيفية الفرنسية : (07)المحاضرة رقـ 

 :تكطئة -

المطمع عمى الدراسات كالنظريات المسانية الحديثة يمفي تناقضات كبيرة بيف أصحاب 
 حديث النشأة، إذ لـ ااالتجاىات المختمفة، مرد ذلؾ ككف المسانيات بصفة عامة عمـ
.  يصؿ إلى مصاؼ العمـك األخرل، اإلنسانية منيا أك الدقيقة

كتعتبر األفكار التي جاء بيا المساني السكيسرم فرديناف دم سكسير قاعدة ألغمب 
محاضرات في المسانيات "الدراسات كالبحكث المسانية التي تمت نشر كتابو الشيير 

 داعيا مف خبللو إلى دراسة المغة  cours de linguistique générale "العامة
. كفؽ المنيج البنيكم كاالستعانة بالعمـك الدقيقة كالتطكر الذم كصمت إليو

كقد سار في ركاب ىذا المنحى العديد مف المسانّييف األكربّييف كاألمريكّييف، الذيف 
انقسمكا إلى فريقيف متباينيف، فريؽ مقمد اجتر أراء دم سكسير في قالب آخر كفريؽ 
مجّدد جعؿ مف مبادئ دم سكسير منطمقا لنظريات جديدة كفؽ منظكره الخاص، 

. كمف بيف المجّدديف الفرنسي أندرم مارتيني الذم يعد رأس االتجاه الكظيفي

  André martinetاندريه مارتيني : أكال

، درس في السكربكف، ثـ في برليف، شغؿ منصب أستاذ في 1908 كلد مارتيني عاـ 
كمية الدراسات العميا في باريس، كانتقؿ إلى كمكمبيا في نيكيكرؾ ليشغؿ منصب أستاذ 

 إلى المعيد 1955، كعاد في 1947المسانيات العامة، كرئيس قسـ المغكيات سنة 
الذم كاف يدرس فيو في باريس، كما كاف عضكا في األكاديمية الدانمركية كالفرنسية، 

الحمقة المسانية لبراغ – كميما يكف ففّف مارتيني قد تأثر بشكؿ كبير بالتفكير البراغي 
CLP - في مرحمة مبكرة جدا عمى الرغـ مف أّنو لـ يعش في براغ، تكفي
 19991عاـ

                                                             
، 2 أحمد عزكز، المدارس المسانية أعبلميا، مبادئيا كمناىج تحميميا لؤلداء التكاصمي، دار الرضكاف، كىراف، ط1

. 151ص د ت، 
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لو ما يقارب العشريف مؤلفا كميا في المسانيات، منيا ما أحدث ثكرة في ىذا المجاؿ 
كمنحو شيرة عالمية خصكصا ما قاـ بو في أكاسط القرف الماضي، حيث أطمؽ 

في المغة كطّكر مبادئيا، مشّددان في مجمؿ طركحاتو " الكظيفية"أندريو مارتينيو نظرية 
 النظرية المسانية ينبغي عمى الدكاـ أاّل تحكِّر بأّم أفّ عمى مسممة أساسية مفادىا 
ىذه المسممة شكمت حجر الرحى في نظريتو المعركفة، . شكؿ كاف الحقيقة المغكية

 كفي حقبة الخمسينيات، عّمؽ مارتيني .كتمحكرت حكليا أغمب كتاباتو كمؤلفاتو
تفكيره حكؿ مكضكع التطكر الصكتي الذم أكصمو فيما بعد إلى نشر مؤّلؼ حكؿ 

 économie des عمـ األصكات التاريخي بعنكاف اقتصاد التغّيرات الصكتية
changements phonétiques   كدكف أف يرّد - كقد استعمؿ في ىذا المؤّلؼ
كؿ المعطيات التي تراكمت بأناة مف قبؿ - أبحاث عمماء فقو الّمغة األكثر تقميدية

كقد أّدل نشر ىذا . ىؤالء، كذلؾ بعد تكضيحيا كترتيبيا في ضكء نظريتو الفكنكلكجية
 1 إلى حصكلو عمى شيرة عالمية1955المؤلؼ في العاـ 

لكّننا سنركز في بحثنا ىذا عمى ما أكرده مارتيني مف أفكار أساسية فيما يخص 
قضية التمفصؿ المزدكج التي نشرىا كأكضح أسسيا في كتابو المكسـك بػعناصر 

. éléments de linguistique généraleالمسانيات العامة 

  المغة عند مارتيني: ثانيا

 éléments de- عناصر المسانيات العامة– يعرؼ مارتيني المغة في كتابو 
linguistique générale - بقكلو : 

« Une langue est un instrument de communication selon 
lequel l'expérience humaine s'analyse, différemment dans 
chaque communauté (...), en unités douées d'un contenu 
sémantique et d'une expression phonique: les monèmes; 

                                                             
 5، جريدة المستقبؿ،بيركت، لبناف، األحد "مبدأ االقتصاد بيف النظرية المسانية كالحقيقة المغكية" نادر سراج، 1

 .2005سبتمبر 
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cette expression phonique s'articule à son tour en unités 
distinctives et successives, les phonèmes, en nombre 
déterminé dans chaque langue, dont la nature et les 
rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue à 

l'autre. »1 

مف ىذا التعريؼ كما قبمو يمكف القكؿ بأف مارتيني يعتبر المغة نتاجا إنسانيا  
ككسيمة ناجعة لمتكاصؿ بيف األفراد كالمجمكعات، كيعترؼ باختبلفيا مف جماعة إلى 
أخرل، إاّل أّنيا تمتقي جميعيا في كظيفتيا األساسية المنكطة بيا أال كىي التكاصؿ، 
ف كاف قد أشار إلى كظائؼ أخرل اعتبرىا ثانكية، ثـ أكد أّف الّمغة بنية يستعمميا  كا 
اإلنساف ليترجـ بيا خبراتو ككاقعو كيسعى بيا إلى تمبية حاجات التكاصؿ دكف أف 
ينفي عنيا التطكر عبر الزمف، كمف ىنا يطرح مارتيني دراسة بنية المغة في إطار 

الكظائؼ الكفيمة بيا، كذلؾ لمكقكؼ عمى آليات عمميا ككيفية نقميا لمتجارب كالخبرات 
بأّنيا تممؾ خاصية - في تحميمو كتعريفو لمغة اإلنسانية عمكما-اإلنسانية، ثـ يعرج 

التمفصؿ التي تسمح بتجزئة المتكالية الّمغكية إلى كحدات ذات محتكل داللي كصكرة 
، كىذه الكحدات ىي األخرل تتككف مف كحدات محددة، متكالية (المكنيمات)صكتية 
ذات عدد محدكد في كؿ لغة، حيث تختمؼ في طبيعتيا كعبلقتيا  (الفكنيمات)تسمى 

 .بعضيا ببعض مف لغة إلى أخرل

 la double articulationالتمفصؿ المزدكج : ثالثا

تجدر اإلشارة إلى أف مصطمح التمفصؿ الّمغكم بصفة عامة؛ أم ظاىرة تمفصؿ 
الّمغة إلى مستكيات، لـ تظير عند مارتيني أّكؿ األمر، فقد نّص أرسطك بأّف الصكت 
الّمغكم البشرم يتمّيز عف صكت الحيكاف، ككنو قاببل لمتمفصؿ، كما أّف دم سكسير 

                                                             
1 André martinet, élément de linguistique générale, nouvelle édition remaniée et 

mise à jour, éd.- Armand colin, Paris, p20 
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فمارتيني  1أشار إلى األمر، مؤكدا أّف الكبلـ يمكف تجزئتو إلى مجمكعة مف المقاطع
لـ ينطمؽ مف فراغ كلـ يّدع ذلؾ، بؿ استفاد مّمف سبقو خصكصا محاضرات - إذف– 

دم سكسير، فيك متأثر بالمنيج البنيكم في تحميمو لمظكاىر المغكية، كبالتركيز عمى 
ىذه الخاصية صاغ نظرية لسانية أثبتت نجاعتيا في التعامؿ مع ىذه الظكاىر، كىك 

 :معّمبل التمفصؿ المزدكج- في الفصؿ األكؿ مف كتابو-ما يتجمى في قكلو 

"On entend souvent dire que le langage humain est articulé(…) 
il convient toutefois de préciser cette notion d'articulation du 
langage et de noter qu'elle se manifeste sur deux plans 

différents…"2 

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف مارتيني اعتبر أف ظاىرة التمفصؿ معمكمة عند األغمبية، 
. ثـ حّدد نكعية ىذا التمفصؿ، ككيؼ يككف، حيث يضيؼ بأّنو يككف عمى مستكييف
كمحاكلة منا  لتقريب الصكرة نقـك بتشبيو الّمغة بالجسد؛ الذم يقّسـ إلى أعضاء 

بحسب المفاصؿ كذلؾ عمى مستكيات، مثبل المستكل األكؿ يجزأ الجسد إلى رأس، 
بحسب -  مثبل–جذع، يديف، كرجميف، أّما المستكل الثاني فيمكف تقسيـ الرجؿ 

. المفاصؿ إلى فخذ، ساؽ ، قدـ

ثـّ إّنو بالرغـ مف أّف الترجمة يشكبيا نكع مف البّلمصداقية؛ فضمنا مصطمح التمفصؿ 
. articulationعف مصطمح التقطيع، فيك بحسبنا أقرب إلى المصطمح الفرنسي 

كعكدا عمى بدء نؤكد أّف مارتيني اعتبر ظاىرة التمفصؿ ظاىرة عامة تخص جميع 
الّمغات دكف استثناء فيي خاصية إنسانية، كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّف ىذا 

المفيـك مف المبادئ األساسية التي بنى عمييا فرضياتو كمف ثـ نظرياتو المسانية، 
كىك صاحب الفضؿ في تحديده كتكضيح أبعاده كمستكياتو، كفي كؿ ىذا مراد 

مارتيني مف التمفصؿ المزدكج؛ أّف المغة تتمفصؿ إلى كحدات داللية صغرل تسمى 
                                                             

 لمدراسات الفكرية كالثقافية، ، مجمة تبيف"انتظاـ مستكيات المغة في المسانيات البنيكية"محمد الفتحي، :  ينظر1
 70، ص2015، المجمد الثالث، شتاء 11 العدد المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، الدكحة، 

2 André martinet, éléments de linguistique générale, p13 
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، كىي تشكؿ (مدلكؿ)كأخرل داللية معّينة  (داؿ)تحمؿ صكرة صكتية  (مكنيمات)
التمفصؿ األكؿ، ثـّ التمفصؿ الثاني المتمثؿ في تمفصؿ المكنيمات إلى كحدات 

ممّيزة ليا دكف أف تحمؿ داللة تسمى الفكنيمات، كىك ما نبسط فيو اليد كفؽ النحك 
:  اآلتي

: la première articulationالتمفصؿ األكؿ  .1

 :يعرؼ مارتيني التمفصؿ األكؿ بقكلو

"La première articulation du langage est celle selon laquelle 
tout fait d'expérience à transmettre(…) s'analysent en une suite 

d'unités douées chacune d'une forme vocale et d'un sens".1 

كبذلؾ يككف التمفصؿ األكؿ ىك الذم يقـك عمى أّف كؿ ظاىرة مف ظكاىر التجربة 
البشرية التي نريد تبميغيا، تحمؿ إلى متكالية مف الكحدات، لكؿ منيا صكرة صكتية 
كداللة، حيث يمّثؿ مارتيني لذلؾ عف طريؽ التفريؽ بيف  تبميغ الشعكر بألـ في 

 فالصراخ غير قابؿ 2الرأس بالصراخ؛ الذم يعتبره غير كاؼ لجعمو تبميغا لسانيا
التي يمكف تحميميا إلى كحدات    j'ai mal à la têteلمتحميؿ، خبلؼ التمفظ بجممة 

ذات داللة تكظؼ في سياقات أخرل لتبميغ تجارب مختمفة، مثبل استعماؿ الكحدة 
mal في سياؽ آخر كأف تقكؿ il fait le mal بيذا - كمف ىنا أسس مارتيني

لنظرية االقتصاد المغكم، أم إيصاؿ أكبر عدد مف الخبرات باعتماد أدنى - التحميؿ
مجيكد، كىك ما تيسره كتساعد عمى تحقيقو ميزة التمفصؿ التي تنفرد بيا الّمغة، إذ إف 
مجمكعة محدكدة مف الفكنيمات تجعمنا قادريف عمى إنتاج عدد ىائؿ مف المكنيمات، 

. التي بدكرىا تعطينا القدرة عمى إنتاج عدد غير نيائي مف التعابير

: la deuxième articulationالتمفصؿ الثاني  .1

                                                             
1 Ibid., p13 

 18صد ط، د ت، سعدم زبير، دار اآلفاؽ، الجزائر، : أندرم مارتيني، مبادئ المسانيات العامة، تر:  ينظر2
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:  كذلؾ في معرض شرحو لمتمفصؿ الثاني- في الفصؿ ذاتو- يضيؼ مارتيني 

"Chacune de ces unités de première articulation présente(…) 
un sens et une forme vocale (ou phonique). Elle ne saurait 
être analyser en unités successives plus petites douées de 
sens: l'ensemble "tête" veut dire "tête" et l'on ne peut attribuer à 
te- et à te des sens distincts dont la somme serait équivalente 
à "tête". Mais la forme vocale est, elle, analysable en une 
succession d'unités comme "bête", tante ou terre. C'est ce 
qu'on désignera comme la deuxième articulation du langage"1. 

يحدد مارتيني أّف المستكل الثاني لمتمفصؿ ىك تحميؿ كّؿ كحدة مف كحدات المستكل 
األكؿ إلى متكالية مف الكحدات، لكف ىذا التحميؿ يخص الصكرة الصكتية فقط، إذ إّف 
كحدات التمفصؿ األكؿ ىي أصغر كحدات ذات داللة كال يمكف تحميميا إلى كحدات 

 ففّف ىذه  te – teإذا تـّ تحميميا إلى tête متكالية أدنى منيا كتحمؿ داللة، فكحدة 
  têteالكحدات الدنيا ال تحمؿ داللة كلكنيا متكالية تساىـ كؿ كاحدة منيا في تمّييز 

 .Terre .. عف bêteعف 

مما سبؽ نستنتج أف مارتيني في تحميمو لمستكيات التمفصؿ اعتمد عمى عممية العزؿ 
. كمف ثـّ االستبداؿ ليتمكف مف التعرؼ إلى الفكنيـ في السمسمة الكبلمية

استطاع مارتيني أف يبّيف بأّف أّم لساف بشرم يمكف أف يتمفصؿ : كخبلصة القكؿ
إلى مستكييف، األكؿ يككف إلى كحدات تحمؿ صكرة صكتية كداللية كىك ما سّماه 

 كالمستكل الثاني يككف بتحميؿ الصكرة الصكتية لممكنيـ إلى كحدات متكالية "المكنيـ"
. ممّيزة لو عف غيره مف المكنيمات سّماىا الفكنيمات

 

                                                             
1 André martinet, éléments de linguistique générale, p15   



 

64  

 

 التمفصؿ المزدكج كاالقتصاد المغكم: رابعا

سبؽ كأف بّينا أّف ظاىرة التمفصؿ المزدكج ىي األساس الذم أقاـ عميو مارتيني 
التمفصؿ – بأف النظاـ الذم تـّ عرضو : نظريتو التي اشتير بيا، حيث يقكؿ

، كيظير أّف ىذا النظاـ قد - المزدكج يكجد في كؿ األلسف التي تـ كصفيا إلى اليـك
فرض نفسو عمى المجمكعات البشرية بصفتو األنسب إلى حاجات اإلنساف 

مكانياتو، ال شيء غير االقتصاد  يمّكف مف - الناجـ عف التمفصؿ المزدكج-كا 
الحصكؿ عمى أداة لمتبميغ، أداة ذات استعماؿ عاـ كقادرة عمى إيصاؿ معمكمات 

 1بمقدار ميكؿ كبجيد زىيد

لك انعدـ التمفصؿ األكؿ الذم يمثؿ التجربة في كحدات متكالية لكاف كافؽ كؿ إرساؿ 
 2لخطاب ضربا معّينا مف التجربة بحيث أّم تجربة جديدة مفاجئة، يستحيؿ تبميغيا

كما أّف االقتصاد اإلضافي الذم يعرضو التمفصؿ الثاني يمّكننا مف جعؿ شكؿ الداؿ 
كما أّنو يؤّمف –العبلقة االعتباطية بيف الداؿ كالمدلكؿ – مستقبل عف طبيعة المدلكؿ 

كما ىائبل مف االتزاف في الشكؿ المغكم، أم أّف التمفصؿ الثاني يضمف العبلقة بيف 
-المدلكؿ)مع معناىا، أم مدلكليا الخاص  (signifiant– الداؿ )الصكرة الصكتية 

signifie) . كفي ىذا المكضكع أفرد أندرم مارتيني مؤّلفا خاصا تعرض فيو لقضية
 économie desباقتصاد التغّيرات الصكتية )االقتصاد المغكم، كسمو 

changements phonétiques)  الذم يعد أعظـ عمؿ لو في الفكنكلكجيا
ال يمكف أف نحصر معنى االقتصاد في معنى التقتير : الزمانية، حيث يقكؿ

parcimonie كما فعؿ ذلؾ باسي passy حيف قابؿ كممة االقتصاد بكممة التبذير 
emphase ظيار  بؿ إّف االقتصاد يشمؿ كؿ شيء، تقميص كؿ تمّييز غير مفيد، كا 

                                                             
. 21صد،  ط، د ت، سعدم زبير، دار اآلفاؽ، الجزائر، :  أندرم مارتيني، مبادئ المسانيات العامة، تر1
  المرجع نفسو، الصفحة نفسيا2
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 فاالقتصاد المغكم ىك statu quoتمّييزات جديدة، كاإلبقاء عمى الكضع الراىف 
 1التآلؼ بيف كؿ القكل المتكاجدة

كما يرل مارتيني أّف االنساف يعيش في صراع قائـ بيف عالمو الداخمي كعالمو 
الخارجي، فالعالـ الخارجي في تطّكر مستمر، كيتطمب ابتكار مفردات جديدة، 

كالطبيعة اإلنسانية الداخمية مّيالة إلى الخمكؿ كالجمكد، كاستعماؿ النزر القميؿ مف 
المفردات المكجكدة حكليا، كباإلضافة إلى ىذا ففّف ثّمة صراعا بيف حاجيات 

التكاصؿ التي تؤدم إلى تطكير الّمغة مف جية كخمكؿ األعضاء كنزكعيا إلى 
 2االقتصاد في الجيد الذم تتطمبو عممية التمفظ أك التذكر مف جية أخرل

 الفكنيـ كالمكنيـ كتصنيفاتهما: خامسا

نؤكد مما سبؽ أّف قضية التمفصؿ المزدكج ال يكاد يختمؼ عمييا اثناف بأنيا ظاىرة 
إنسانية عامة في جميع الّمغات، فبل يمكف نفييا أك إسقاطيا خصكصا فيما يتعمؽ 
بالتمفصؿ الثاني الخاص باألصكات كالكحدات المحددة، حيث نجد أّف لكؿ لساف 

 صكتا 36 صكتا كالفرنسية تممؾ 34تحتكم عمى - مثبل–مجمكعة محدكدة؛ فالعربية 
  لكف اإلشكاؿ يكمف في المفاىيـ كالتعاريؼ المختمفة الخ... صكتا27كاإلسبانية ليا 

التي أسندت لمصطمحي الفكنيـ كمف ثـ المكنيـ، لذا ففّف المطمع عمى اآلراء 
كالتعاريؼ المختمفة يدرؾ أّف مرّد الخبلؼ ىك تنكع أساليب البحث كطرائؽ المعالجة 

الكحدة األساسية في التحميؿ - بمف فييـ أندرم مارتيني-فالفكنيـ مثبل يعتبره البعض 
 .  بينما تبنى آخركف التحميؿ المقطعي3الفكنكلكجي

 

 

                                                             
1 André martinet, économie des changements phonétiques, berne, Franke édition, 

1955, p97   
 155 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،  ص2

3 André martinet, éléments de linguistique général, p160   
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: phonème الفكنيـ -1

يعّرؼ مارتيني الفكنيـ بأّنو عبارة عف أصغر كحدة تمّييزية، يمكف التعرؼ إليو عف 
طريؽ العبلقة التي تربطو بالعناصر المجاكرة لو كما سبؽ كبّينا ذلؾ في المكنيمات 

tête bête  ... فالفكنيـ/t/ ىك كحدة تمّييزية لممكنيـ tête عف المكنيـ bête الذم 
كما ينص مارتيني بأّف الفكنيـ يختمؼ عف الصكت   /b/يتمّيز ىك اآلخر بالفكنيـ 

 laكعف الحرؼ، كبأّف الفكنيمات فيما بينيا تتمّيز عف بعضيا البعض بما سّماه 
pertinence أم الفكنيـ المناسب في المكاف المناسب كدرجة تأثيره في السمسمة 

الكبلمية، كلمتعرؼ عميو نقـك بعممية العزؿ كاالستبداؿ؛ التي تتبعيا عممية معقدة 
لتحديد كؿ فكنيـ، تمؾ الكحدة الصكتية الكظيفية الصغرل التي تستمد أىميتيا مف 

 كيعطي عف كؿ كظيفة 1الكظائؼ التي تقـك بيا الكظيفة التمّييزية، التقابمية، التعبيرية
أمثمة ثـّ يبّيف أّف الفكنيمات يجب دراستيا في حيزىا الخاص بيا فيناؾ اختبلفات ال 

إّف الصكت نفسو يمكف أف : حصر ليا بيف المغات، كمف أمثمة ذلؾ يقكؿ مارتيني
يعتبر فكنيما ككنو يممؾ كظيفة معّينة في السمسمة الكبلمية كيككف صكتا ميمبل في 

 في الفرنسية الذم يقابمو فكنيميف /r/لغة أخرل كيذكر أمثمة مختمفة منيا الفكنيـ 
 األمر الذم ال نجده في الفرنسية /ر/ ك/غ/مختمفيف تماما في المغة العربية 

 ىما صكتاف لفكنيـ كاحد فتكظيؼ األكؿ أك الثاني ليس لو أّم /ر/ ك /غ/: فالصكتاف
 2تأثير كظيفي

بالنظر إلى التعريفات التي قدميا مارتيني لمفكنيـ يظير أّنو حّدد كظيفة المساني  في 
دراستو لمفكنيمات بأف ييتـ بالكظيفة التي تقـك بيا، كبذلؾ ففّف مصطمح فكنيـ يعّبر 
عف كؿ كحدة صكتية تؤدم كظيفة، كتحديد اختبلفيا كتشابييا ال يككف عمى أساس 

نما la phonétiqueالدراسة التشريحية ليذه األصكات فيي كظيفة عمـ األصكات   كا 
بالنظر إلى كظيفتيا، كعمى ىذا األساس يتـ اعتماد القيـ الخبلفية كتصنيؼ ىذه 

                                                             
1 Ibid. p62 
2 Ibid., p63 
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الكحدات، كمف ثـ تحديد أكج التشابو كاالختبلؼ بينيا كىذا بالتحديد ما تقـك بو 
. الفكنكلكجيا حسب مارتيني

ثـّ إّنو كجب التنبيو إلى أف مارتيني في تعاممو مع األصكات ككحدات مستقمة اعتبر 
ف تناكليا بالدراسة- الظكاىر الصكتية فكؽ مقطعية ىامشية  فيك لـ ييمؿ - حتى كا 

كالنبر كالتغيـ -  فكؽ مقطعية- السياؽ بصفة نيائية، بؿ اعتبر ىذه الظكاىر
: بأّنيا ال تشمميا عممية التمفصؿ المزدكج، كنكرد لو تكضيحا حيث يقكؿالخ ...كالشدة

"Rôle marginale des signes prosodiques: 

On est naturellement tenté d'identifier unités significatives et 
unités de première articulation. Mais il faut ne pas oublier qu'un 
trait prosodiques, comme la montée de la courbe mélodique 

qui fait d'il pleut? (…) la montée de la courbe, (…). Il y a donc 
des signes qui ne se conforment pas à la double articulation. 
Ces signes jouent, dans les communications humaines, un rôle 
qui n'est pas négligeable. Mais on doit les considérer comme 
marginaux parce qu'un énoncé n'est proprement linguistique 

que dans la mesure où il est doublement articulé"1 

: monème المكنيـ -2

ننتقؿ بعد ىذه المحاكلة لشرح مصطمح الفكنيـ عند مارتيني إلى مصطمح المكنيـ 
ف كاف يعرفو بأّنو أصغر كحدة تحمؿ  الذم اعتبره مارتيني صعب التحديد بدقة كا 
صكرة صكتية كداللة، لكف عند التقطيع ما ىي الحدكد التي عندىا نعتبر أّف ىذا 

مكنيـ أـ ال ؟ كما أنكاعو كأقسامو؟ 

                                                             
1 Ibid., P101 
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ف كاف ىذا يعكد  يعترؼ مارتيني بأّف عممية تحديد المكنيـ بدقة تتمّيز بالتعقيد كا 
 كلذلؾ حّدد أنكاع 1حسب المغة المدركسة، كما يختمؼ أيضا مف مكنيـ إلى آخر

المكنيـ بالنظر إلى كظيفتو داخؿ السمسمة الكبلمية لبناء رسالة تستجيب لحاجات 
التكاصؿ المساني كصنفو بحسب جياز مفاىيمي دقيؽ يتضمف مجمكعة مف 

المصطمحات نعرضيا فيما ىك آت معتمديف  في ىذا التصنيؼ عمى عممية العزؿ ثـ 
. االستبداؿ

كتجدر اإلشارة إلى أّف مارتيني بّيف بأّف بعض المكنيمات بمقابمتيا إلى الفكنيـ ال 
 الذم يتمتع بو الفكنيـ، لذلؾ ففّف ىناؾ مكنيمات la pertinenceتتمتع بالتأثير 

تممؾ الحرية في الحركة داخؿ السمسمة الكبلمية دكف أف يؤثر ذلؾ في فحكل الرسالة 
المراد تبميغيا عكس الفكنيـ الذم يتمّيز بالثبات داخؿ السمسمة كال يجكز تغّيير 

. مكضعو

ثـّ إّف مارتيني صّنؼ المكنيـ إلى عدة أنكاع حسب ما تقتضيو كظيفتو داخؿ السمسمة 
الكبلمية، إاّل أّننا نكتفي بذكر أىـ األنكاع محاكليف تكضيح كؿ نكع بالشرح مع األخذ 
بعيف االعتبار أّف ىذه األنكاع ليست بالضركرة متقابمة حيث يمكف تكفرىا مجتمعة 
في السمسمة الكبلمية أك مجمكعة منيا، كمنيا ما ىك ضركرم فبل يتـ المعنى المراد 

مف الرسالة إاّل بكجكده كمنيا ما ىك ثانكم، كذلؾ بالنظر إلى المستكل التركيبي كلكف 
 .ال غنى عنو مف الناحية الداللية

 le monème autonome: المكنيـ المستقؿ (أ 

يعرفو مارتيني بأّنو المكنيـ الذم يتمّيز باالستقبللية داخؿ السياؽ سكاء مف حيث 
يحمؿ كظيفة - في الغالب-مكانو في السمسمة الكبلمية أـ مف حيث داللتو، كما أّنو 

 في hierمرجعية كتعريفية بالنسبة لعناصر السمسمة األخرل، كيمثؿ لو بالمكنيـ 
 فيك عبارة عف مكنيـ   "hier, il y avait fête au village"السمسة الكبلمية 

                                                             
1 Ibid., P 105 
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مستقؿ يحمؿ داللة في ذاتو كيتمتع بالحرية داخؿ السمسمة الكبلمية فمؾ أف تبدأ بو 
 1السمسمة أك تختـ بو فاألمر سياف

 :le monème fonctionnelالمكنيـ الكظيفي  (ب 

يعتبر مارتيني المكنيـ الكظيفي كؿ مكنيـ تـّ كضعو في الّمغة بيدؼ تحديد كظائؼ 
مكنيمات أخرل فبل يعقؿ أف نجعؿ لمف قاـ بالفعؿ كمف كقع عميو الفعؿ كمف تـّ 
ألجمو الفعؿ مكنيمات مستقمة، كاستنادا إلى نظرية االقتصاد المغكم ففّف المكنيـ 

الكظيفي ُكجد لتحديد كظيفة مكنيمات أخرل، كمف ىنا ففّف المكنيـ الكظيفي ىك كؿ 
مكنيـ يحدد كظيفة مكنيـ آخر يرتبط بو، كبذلؾ ال يككف ىذا النكع مكنيما إاّل داخؿ 
السمسمة الكبلمية، أم بالنظر إلى كظيفتو، ففف نظرنا إليو منعزال لـ يعد مكنيما ألّنو 

يفقد داللتو كحركؼ الجر في المغة العربية، كىذا دفعا لمتناقض بيف التعريؼ 
األساسي لممكنيـ بأّنو أصغر كحدة تحمؿ داللة، فداللة المكنيـ الكظيفي تظير داخؿ 

. السياؽ كتختفي خارجو

 :syntagme autonomeالمركب المستقؿ  (ج 

يعرؼ مارتيني المركب المستقؿ بأّنو مجمكعة مف المكنيمات داخؿ السمسة الكبلمية 
حيث تككف العبلقة بينيا كثيقة جدا تجعؿ منو كحدة كظيفية مستقمة ال يمكف تفكيؾ 
عناصرىا بدكف أف تتغّير داللتيا، تمؾ الداللة التي تضبط عبلقتو بباقي الكحدات 

، فيك يفضؿ motككأّنو مكنيـ كاحد، كالذم يعتبره مارتيني بديبل عف مصطمح كممة 
حسب -، كفي الغالب "كممة" عمى مصطمح "مركب مستقؿ"استعماؿ مصطمح 

 le syntagmeيككف المركب المستقؿ - مارتيني كتحديدا في المغة الفرنسية
autonome يحتكم عمى مكنيـ كظيفي حيث ال يشترط أف يككف سابقا لممكنيمات 

–األخرل المكّكنة لممركب المستقؿ أك الحقا ليا، كفي ىذا الباب يذكر مارتيني 
الغمكض الذم يمكف أف يقع فيو المساني أك كؿ مف يدرس المغة في تحديد - مفصبل

 كالمكنيمات المشكمة لو؛ فيذكر تقسيما آخر syntagme autonomeعناصر 
                                                             

1 Ibid., p111 
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 أك ما اصطمح monème lexicalلممكنيـ في ىذا السياؽ كىك المكنيـ المعجمي 
 مكضحا أّف ىذا النكع نجده في المركب المستقؿ؛ الذم يرتبط lexèmesعميو بػ 

غالبا بمكنيـ كظيفي أك مكنيـ إضافي كلو داللة في ذاتو كيككف غالبا في شكؿ جذر،  
 أك ما اصطمح عميو بػ le monème grammaticalثـّ يقابمو بالمكنيـ النحكم 

morphème ،كىك يممؾ خاصية التبادؿ في مكاضع معّينة مع غيره مف المكنيمات 
كيعطي مثاال في المغة الفرنسية بمحددات الجنس كالعدد، كفي البلتينية النكاصب 

 كىذه المكنيمات النحكية تشكؿ مجمكعة مغمقة لكنيا الخ...كأداكت اإلضافة كالجر
مستعممة بكثرة، عكس المكنيمات المعجمية؛ التي تشكؿ مجمكعة مفتكحة كعددىا 

. أكبر لكف استعماالتيا تككف بدرجة أقؿ مف المكرفيـ

 monèmesثـّ يبّيف بعد ذلؾ الفرؽ بيف المكنيـ الكظيفي كالمكنيـ اإلضافي
additionel أك modalites ؛ الذم كظيفتو التعريؼ كيبّيف أف المكنيـ الكظيفي 

 ىك مكنيـ كظيفي، بينما en فالمكنيـ en voitureيحّدد كظيفة ما يرتبط بو، مثبل 
أدكات التعريؼ ككؿ ما مف شأنو أف يعّرؼ المكنيـ الذم يرتبط بو؛ فيك مكنيـ 

 ىنا ىك مكنيـ إضافي غير كظيفي فيك petitمكنيـ   petit bateauإضافي، مثبل 
ّنما يعّرفوbateauال يحّدد كظيفة  .  كيككف في صكرة اسـ أك فعؿ أك أداة1 كا 

ف كانت بعض الصكر  كما ال يجكز الخمط بيف المكنيـ الكظيفي كالمكنيـ النحكم كا 
تعّبر أحيانا عف مكنيـ كظيفي كفي سياؽ آخر عف مكنيـ signifiants الصكتية 

نحكم، كمف أجؿ التفريؽ يجب دائما حسب مارتيني العكدة إلى كظيفة المكنيـ في 
. السمسة الكبلمية كبذلؾ يسيؿ عمى مف يقـك بالتقطيع تحديد نكع المكنيـ بسيكلة

 :le syntagme prédicatifالمركب االسنادم  ( د

يمكف اعتبار ىذا النكع ىك التقسيـ األخير الذم قدمو أندرم مارتيني لممكنيـ، معّرفا 
إّياه بأّنو مجمكعة مف المكنيمات، لكف يعتبره النكاة الكظيفية لمسمسة الكبلمية، فيك 
العنصر األساسي في الرسالة المراد تبميغيا ككؿ المكنيمات األخرل التي ترتبط بو 

                                                             
1 Ibid., p119 
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تخدمو لتحقيؽ التكاصؿ عمى أكمؿ كجو، كفي حاالت كجكده منفردا في السمسمة 
 hier, il y avait: الكبلمية كفيؿ بتأدية الرسالة، حيث يذكر مارتيني المثاؿ ذاتو

fête au village حيث يعتبر hier مكنيما مستقبل كالمكنيـ au village مركبا 
مستقبل، ففف قّرر المتكمـ االستغناء عنيما تبقى السمسمة الكبلمية ذات داللة كاضحة 

il y avait fête كىذا العنصر ىك الذم اصطمح عميو مارتيني بالمركب اإلسنادم 
syntagme prédicatif1 

 : كلمتكضيح أكثر نمخص ما سبؽ في المخطط اآلتي

مخطط تكضيحي ألنكاع المكنيـ عند أندرم مارتيني 

: محصكؿ الحديث -

بعد عرض التصنيفات التي قدميا مارتيني في تحديد المكنيمات كالتعرؼ إلييا 
نستنتج أّف عممية التمفصؿ المزدكج ىي حجر األساس في ىذا التحديد، إذ تعتبر مف 

الركائز األساسية في نظريتو المسانية، ىذه النظرية التي اعتمدت عمى الكصؼ 
كالتصنيؼ بطريقة كاضحة كعممية جعمتيا تختمؼ عّما كانت عميو في المسانيات 

                                                             
1 Ibid., pp 123-124 

مكنيـ + مكنيـ كظيفي 
مكرفيـ ±  معجمي 

مجمكعة مف المكنيمات

 المعجمية كالنحكية

غالبا ىك عبارة عف 
مكنيـ معجمي 

 l'énoncéالسمسمة الكبلمية

 مرّكب مستقؿ

syntagme 

autonome 

 مكنيـ مستقؿ

monème 

autonome 

 مرّكب إسنادم

Syntagme 

prédicatif 

± ± 
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- بيف طّيات كتابو-التقميدية، كىك ما نممسو في االنتقادات التي كجييا مارتيني 
éléments de linguistique générale ،لمف سبقو في معالجة القضايا المسانية 

خاصة قضايا المكرفكلكجية كالفكنكلكجية، حيث يؤكد عمى دراسة الكحدات المكّكنة 
لمسمسمة الكبلمية باعتبار الداؿ كالمدلكؿ مع ضركرة التركيز عمى المدلكؿ، ثـّ عمى 
كظيفة ىذه الكحدات في ترابطيا بعضيا ببعض خدمة لمكظيفة األسمى لمغة الممثمة 

رائد المدرسة الكظيفية الفرنسية ببل - بذلؾ–في التكاصؿ، ليككف أندرم مارتيني 
منازع، كما نّكه إلى خصكصية كؿ لغة في ىذا التحميؿ، فبل يحؽ ألحد أف يعتمد 

تحميؿ مارتيني كما ىك محاكال تطبيقو عمى لغات أخرل غير الفرنسية تطبيقا أعمى، 
كىك ما نمفيو عند السكاد األعظـ مف المسانّييف العرب متناسيف خصكصية المغة 

العربية؛ ككنيا لغة سامية إعرابية، كأّف الظكاىر فكؽ مقطعية تؤدم دكرا مركزيا في 
كفي - فيما يخص المغة الفرنسية-التكاصؿ المساني العربي عكس ما اعتبره مارتيني 

في الحكار الذم أجراه معو الدكتكر - بالتصرؼ–ىذا المقاـ ننقؿ كممات مارتيني 
نادر سراج،  حيث أكد مارتيني بأّف المسانيات الكظيفية ىي لسانيات تيدؼ إلى أف 
تككف كاقعية، ليذا تقابؿ في أحياف كثيرة بعدـ الرضا، فالناس حسبو مّيالكف جدا 

لممقكالت العامة، ثـ يضيؼ في مكضع آخر مف الحكار بأّنو يجيؿ المساف العربي 
ف كاف قد تطرؽ إلى مسائؿ فكنكلكجية تخص ىذا المساف مستعينا في ذلؾ  كا 

بأشخاص ينطقكف بيذه المغة، قبؿ أف يبدم رأيو كيضيؼ بأّنو كاف دائما مأخكذا 
بظاىرة غريبة ال نجدىا في أّم لساف غير المساف العربي، كىي ظاىرة التمفظ لفكنيـ 

كاحد بطرائؽ مختمفة، دكف أف يصؿ إلى تفسير ليذا التطكر الخاص الذم لحؽ 
ببعض أصكات المساف العربي، ثـّ يضيؼ بأّف العربية ُتعرؼ بكجكد نكع تمفظّي 

،  إلى غير ذلؾ مف الخصائص التي تمّيز 1خاص بيا يسّمى بشكؿ عاـ التفخيـ

                                                             
 370،  ص 1984نادر سراج، لقاء مع مفكر، مجمة الفكر العربي، بيركت، لبناف،  جكيمية :  ينظر1
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العربّية عف غيرىا مف الّمغات، كليذا عمى المسانّييف العرب األخذ بعيف االعتبار 
الفكارؽ كخصكصّيات المغة العربّية، كمحاكلة إرساء نظرّية كظيفّية عربّية، تعتمد في 
تحميميا عمى نصكص عربّية أصيمة، مستأنسيف في ذلؾ بأطركحات مارتيني في ىذا 

المجاؿ، إذ إّف نظريتو تتمّيز بقدر كبير مف الصبلبة العممية، كذلؾ فيما يخص 
منيجّية البحث كطرائؽ التحميؿ، كما أّنيا تكفر إطارا إجرائيا في تطكير مناىج 

كطرائؽ تعميـ المغة كتعّمميا، كىذا ما يجعمنا نخمص إلى أف نظرّية مارتيني عاّمة 
كشاممة مف حيث المنيج كطرائؽ التحميؿ، كأّنيا خاصة كغير شاممة مف حيث البنى 

  . الناجمة عف ىذا التحميؿ
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  السياقيةالمدرسة(: 08)المحاضرة رقـ 

 :أصكؿ النظرية -1

يحيؿ الكثير مف الباحثيف عمى أّف فكرة السياؽ تعزل إلى لغكيي القرف القرف 
أّف السياؽ "  حيث قّرر Wegnerالتاسع عشر، كخاصة الباحث المغكم فيجنر 

ىك األساس أك المحيط الذم تعتمد عميو الحقيقة في تكضيحيا كفيميا، كأّنو ال 
يتضمف عند االّتصاؿ المغكم الكممات فقطػ، بؿ الصبلت كالظركؼ المحيطة 

 كىناؾ مف يردىا إلى ظيكر الفمسفة التحميمية؛ التي تأّسست 1"كالحقائؽ الّسابقة
أىـّ الّتحميبلت التي أجراىا عمى "  مف خبلؿFregeحديثا عمى يد فريجيو 

العبارات الّمغكية كعمى القضايا، كمنيا تمييزه بيف مقكلتيف لغكيتيف تتبايناف 
 2"اسـ العمـ كاالسـ المحمكؿ، كىما عماد القضية الحممية: مفيكميا ككظيفيا، كىما

كقد أّكد باحثكف أيضا أّف النظرية ُتعزل إلى نظرية فمسفة الّمغة العادية لمنمساكم 
 3"قكاميا الحديث عف طبيعة المعنى في كبلـ الرجؿ العادم" فيتغنشتايف؛ التي 

كرغـ ذلؾ كمو ففّف األساس الذم انطمقت منو ىذه النظرية ىك رفضيا لمبدأ 
التحميؿ الصكرم، كمحاكلة دراسة المعنى دراسة عممية، كقد تابعت عمؿ المدرسة 

 كقبؿ ذلؾ نشير إلى  أّف السياؽ لقي عناية كاىتماما أكثر 4السمككية باىتماـ بالغ
مف لدف الثقافة األنجمك ساكسكنية، كذلؾ مف خبلؿ أعماؿ األنثركبكلكجي 

                                                             
مدرسة لندف:  تنعت أيضا بػ .
: نقبل عف. 148، ص 1985، 1 محمكد جاب الرّب، عمـ المغة نشأتو كتطّكره، دار المعارؼ، القاىرة، ط1

صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، منشكرات 
 .385، ص 2008، 1االختبلؼ، الجزائر، ط

 دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني  مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب،2
صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية . 18 ص ،2005، 1العربي، دار الطميعة، بيركت، ط

 .385القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم،  ص 
صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند : نقبل عف. 20 مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص 3

 .385عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم،  ص 
. 386  صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم،  ص 4
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مالينكفسكي، كفيرث كستيفف أكلماف كىايمز كىاليدام كميشيؿ تكماسيممك كميشيؿ 
.  أكدكنيؿ كغيرىـ

مالينكفسكي :  كميما يكف مف أمر؛ ففّننا نقصر جيدنا عمى صنيع العمميف
: كفيرث؛ مف حيث ككف أبحاثيما ىي األشير في ىذا المضمار

 :مالينكفسكي -1-1

 في جزر مالينكفسكيإّف المنيج السياقي تبمكر مع العمؿ الذم قاـ بو األنثركبكلكجي 
 يدرس 1918-1914:  كقد عايشيا في الفترة ما بيف1التركبرياند جنكبي الباسفيؾ

أّف الترجمة عاجزة عف نقؿ المعنى، كيجب أف يقترف كؿ ذلؾ "  كاستنتج 2ثقافتيـ
 كعمى ىذا يبني 3"بكصؼ تقاليد كثقافة المجتمعات، كبالتالي اإلحاطة بالمكقؼ

مزاعمو عمى مبلحظتو لمطريقة التي تكافقت فييا لغة الناس مع نشاطاتيـ اليكمية، 
المغة :" ككانت بالتالي جزءا يتعذر فصمو عنيا، كمف ىنا تأسست مقكلتو المشيكرة

 مع االحتفاظ بككنيا كسيمة اّتصاؿ بف الّناس، 4"أسمكب عمؿ، كليست تكثيقا لمفكر
كبذلؾ يككف أّكؿ مف استعمؿ مصطمح سياؽ المكقؼ أك الحاؿ 

(Context of Situation)المكقؼ الفعمي الذم حدث فيو :" ؛ الذم يقصد بو
الكبلـ، كلكّنو يقكد إلى نظرة أكسع لمسياؽ تضـ الخمفية الثقافية التي كضع الحدث 

  5"الكبلمي بفزائيا

                                                             
ػ، 1995ترجمة صبرم إبراىيـ السيد، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د ط،  بالمر، عمـ الّداللة إطار جديد، 1

صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع : نقبل عف. 74ص 
 .386اليجرم، ص 

صبلح : نقبل عف. 23ص ، 1978دار النيضة العربية، بيركت، د ط، عبده الراجحي، المغة كعمـك المجتمع،  2
 .386الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 

صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء : نقبل عف. 24 ص عبده الراجحي، المغة كعمـك المجتمع، 3
 .386العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 

صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية : نقبل عف. 75 بالمر، عمـ الّداللة إطار جديد، ص 4
 .386القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 

. 56، ص 1984 محمد شكرم عياد، معجـ المصطمحات المغكية كاألدبية، دار المريخ لمنشر، الرياض، د ط، 5
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أّف " كذىب إلى "التجامؿ"كفي حديث مالينكفسكي عف سياؽ الحاؿ، أكجد ما يسمى بػ
كثيرا ما نتكمـ بو ال يقصد بو أساسا التفاىـ،  أك تقديـ المعمكمات، أك إصدار 

ّنما يستعمؿ لخمؽ شعكر  ثارة العكاطؼ، كا  األكامر، أك التعبير عف اآلماؿ كالرغبات كا 
: بالتفاىـ االجتماعي كالمعاممة، ككثير مف العبارات المعدة أصبل مثؿ

How do you do1"  المحددة اجتماعيا قد تخدـ ىذا الغرض؛ أم التجامؿ 

 (: 1960-1890)جكف فيرث -1-2

 اإلسياـ الحقيقي لمغكييف 1935منذ سنة " فيرث"تعّد نظرية السياؽ التي دشنيا 
اإلنجميز في مقابؿ اإلسيامات األكربية كاألمريكية األخرل، كتعد خطكة ميمة 

 2كمتقدمة في عالـ الدرس المغكم

أّف دراسة المغة " كلعؿ الذم قاد فيرث إلى تبني فكرة السياؽ أّنو كاف ينظر إلى 
بشكؿ عاـ، ككذلؾ دراسة عناصرىا مف كممات كأصكات كجمؿ ىي دراسة داللية 

لمعاني ىذه العناصر، حّتى إّنو ذىب إلى اعتبار ميّمة البحث المغكم منحصرة في 

                                                             
 جكف الينز، عمـ الداللة الفصبلف التاسع كالعاشر مف كتاب مقدمة في عمـ المغة النظرم، ترجمة مجيد عبد 1

. 32ص .1980الحميـ الماشطة كحميـ حسيف فالح ككاظـ حسف باقر، كمية اآلداب، جامعة البصرة، د ط، 
  كدرس التاريخ قبؿ أف يمتحؽ بالخدمة الكطنية، كيجكب مختمؼ أنحاء 1890كلد فيرث ببكركشير سنة ،

اإلمبراطكرية البريطانية خبلؿ الحرب العالمية األكلى، ككاف مف حسف حظو أف استقر باليند لمدة طكيمة، كتعمـ 
بعض المغات الشرقية، كىكذا تأثر بالنظريات المغكية اليندية، الشيء الذم جعمو يعتقد بأّف تطكير أّية نظرية 

لغكية ال يككف إاّل بالمعرفة الدقيقة لمصكتيات الحديثة، كنظرا الىتمامو بالتعميـ كمناىجو فقد تكلى ميمة تدريس 
كبعد ىذه الجكلة المشرقية المميئة بالنشاطات .1928 حتى سنة 1919المغة اإلنجميزية بجامعة البنجاب مف سنة 

 انتقؿ 1938األكاديمية رجع فيرث مباشرة إلى جامعة لندف، ليشغؿ منصب أستاذ بمعيد الصكتيات، كفي سنة 
كيعد . إلى كمية المسانيات لمدراسات الشرقية كاإلفريقية بمندف، ليتكلى تدريس مقياس الدراسات الشرقية كاإلفريقية

، ككذلؾ أّكؿ مف ُمِنح رتبة أستاذ ذم كرسي في 1944فيرث أّكؿ مف دّرس ىذا المقياس منذ إقراره عاـ 
المسانيات العامة ببريطانيا العظمى، كجدير بالذكر أّف فيرث قد كّكف أجياال عديدة مف الطمبة، كتخّرج  عمى يده 

أحمد مكمف، : ينظر. عدد ال بأس بو مف المسانييف؛ الذيف ما فتئت أعماليـ تعكس أفكاره كتشّع بنظرياتو
. 173-172المسانيات النشأة كالتطكر، ص ص 

 .189ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص  2
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 كما يرل أّف الميزة الجكىرية التي تتمّيز بيا المغة  1"تقصي ىذه المعاني دكف سكاىا
، كأّف إنتاج الممفكظات المسانية يتـ في إطار سياؽ االجتماعيةاإلنسانية ىي كظيفتيا 

المستمع لمغتو دكره كشخصيتو - المكقؼ االجتماعي كالثقافي، كبذاؾ يبرز المتكمـ
 .في البيئة المسانية المتجانسة

بكجكد عبلقة أساسية بيف النسؽ المساني كثقافة المجتمع " فيرث"بناء عمى ىذا يقّر 
المستعمؿ لذلؾ النسؽ، كبذلؾ أصبحت الممفكظات المسانية عسيرة التفسير إاّل بردىا 

كقد استفاد فيرث أّيما استفادة مف النتائج التي تكّصؿ إلييا  2 .إلى سياقيا الثقافي
 3.مالينكفسكي

: السياؽ -2

: لىع (Context) (السياؽ)تحيؿ كممة 

، "الدكر الذم تؤديو"، أك "الطريقة التي تستعمؿ بيا"، أك "استعماليا في المغة"  -
كليذا يصرح فيرث بأّف المعنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ تسييؽ الكحدة 

 4المغكية، أم كضعيا في سياقات مختمفة
تمؾ األجزاء مف الخطاب التي تحؼ بالكممة في المقطع كتساعد في الكشؼ  -

 5عف معناىا
المحيط المغكم الذم تقع فيو الكحدة المغكية سكاء أكانت كممة أك جممة في "  -

 6"إطار مف العناصر المغكية أك غير المغكية
 1أجزاء القكؿ أك الّنّص المجاكر أك القرينة مف الكحدة المغكية المراد تفسيرىا -

                                                             
 .191-190ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص ص  1
 .284أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر2
. 386  صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 3
 .68ص ،1998 ،5 أحمد مختار عمر، عمـ الداللة، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط4
مقاربة لغكية تداكلية، دار الكتاب الجديد المتحدة، - عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب 5

. 40ص ، 2004، 1بيركت، ط
. 51ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص : ينظر 6
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مجمكعة الظركؼ االجتماعية التي تؤخذ بعيف االعتبار لدراسة العبلقة " -
المكجكدة بيف الظكاىر المغكية كاالجتماعية، كتعرؼ بالسياؽ االجتماعي 

 2"(Context of Situation)لبلستعماؿ المغكم، أك سياؽ الحاؿ   
: أنكاع السياؽ -3

:  يميز فيرث بيف نكعيف مف العبلقات ترتبط بيما األلفاظ ىما

ىي تمؾ العبلقات التي تربط كحدة لغكية : العبلقات الشكمية أك الداخمية- أ
 بالكحدات األخرل كالعبلقة المكجكدة بيف الكحدات المغكية في تتابع ما

تشمؿ العبلقات بيف الكحدات المغكية كمككنات المكقؼ : العبلقات المكقفية- ب
 3غير المغكية

التي تحيؿ إلى اقتراف مألكؼ كممّيز لمفردات النصكص قادت فيرث  (أ)فالعبلقة 
ارتباطا اعتياديا " مف حيث ككنو ( Collocationالرصؼ)إلى القكؿ بعبلقة 

؛ (يحمب)بالفعؿ  (بقرة) كاقتراف كممة 4" لكممة ما في لغة ما بكممات أخرل معّينة
ىـ ): يتجمى لنا مف خبلؿ ىذه التتابعات مثؿ (البقر)إذ إّف جزءا مف معنى 

 5(تنتج البقرة حميبا)ك  (يحمبكف البقر

المكقؼ الذم يجرم فيو الكبلـ لو اعتبار ؼ فتقـك عمى تحميؿ المكقؼ (ب)أّما العبلقة 
مثبل تحية إسبلمية تتحّكؿ إلى معنى  (السبلـ عميكـ)ميـّ في تحديد المعنى؛ فعبارة 

المغاضبة حيف يحتد النقاش بيف شخصيف كييأس أحدىما في إقناع صاحبو فيذىب 
 .(السبلـ عميكـ): مغاضبا قائبل

                                                                                                                                                                               
 عرفات فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، منشكرات االختبلؼ، الجزائر، 1

 .11، ص 2013، 1منشكرات ضفاؼ، لبناف، ط
 .380 صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 2
 .179أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر3
المصاحبة المعجمية:  يطمؽ عميو أيضا .
 .198-197ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص ص  4
 .179 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 5



 

79  

 

: مدار األمر أّف السياؽ نكعافك

 السياؽ المغكم: سياؽ داخمي لو عبلقة بما يسبؽ النص أك يمحقو؛ كىك -1
Verbal Context) ) 

 : يشمؿسياؽ خارجي -2
 (Context of Situation) الحاؿ/ سياؽ المكقؼ- أ
  1(Context of Culture) سياؽ الثقافة- ب
 السياؽ العاطفي- ت
 : السياؽ المغكم -3-1

ىك ما يسبؽ الكممة، أك   2يعنكف بو البيئة المغكية لمنص مف مفردات كجمؿ كخطاب
الكممة يتحّدد معناىا مف خبلؿ عبلقاتيا مع الكممات  ؼ3كما يمييا مف كممات أخرل

:- يختمؼ معناىا مف تركيب آلخر، كذلؾ في قكلؾ (قّصت)كممة : األخرل، فمثبل
 .(بمعنى قّطعت)قّصت الجّدة الثكب – (بمعنى حكت)قّصت الجّدة الحكاية 

: قاؿ تعالى: ليا معاف متعددة مف خبلؿ السياقات القرآنية اآلتية (أَكؿَ )كذلؾ كممة " 
فاألكؿ ىنا بمعنى التغذية  07/  الفرقاف﴾  قالكا ماؿ هذا الّرسكؿ يأكؿ الطعاـ ك﴿

فاألكؿ ىنا   13/  يكسؼ ﴾  كأخاؼ أف يأكمه الذئب ﴿: كقاؿ أيضا. لئلنساف
﴾   أيحّب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيه﴿ :كقاؿ أيضا. بمعنى االفتراس لمحيكاف

 4"فاألكؿ ىنا بمعنى الغيبة لئلنساف 12/ الحجرات]

                                                             
سياؽ المقاـ:  يطمؽ عميو أيضا. 
 .11عرفات فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، ص : ينظر 1
 .13ص  المرجع نفسو،  2
 .51ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص  3
مجمة كمية اآلداب - استقصاء دكر السياؽ في تحقيؽ التماسؾ النصي– فطكمة لحمادم، السياؽ كالنص 4

، العدداف الثاني كالثالث، 2008جكاف، - كالعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي
 .9ص 
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كميما يكف ففّف  السياؽ المغكم ييتـ بدراسة مستكيات الكبلـ المغكية الصكتية 
كالصرفية كالنحكية كالداللية فيشرح مفردات الكبلـ كمدلكالتيا إذ ترتبط أجزاء الجممة 

  كمف ىنا تظير قيمتيا 1بعضيا ببعض ، كتدّؿ عمى مختمؼ العبلقات المغكية بينيا
الداللية بحسب كضعيا في السياؽ ، كتعالؽ بعضيا ببعض ، كيككف األثر األساسي 

لمسياؽ المغكم ىك تحديد ىذه القيمة لمكممة كداللتيا في النظـ، ككذلؾ ترتيب 
النصكص المغكية مف حيث الكضكح كالخفاء، فضبلن عف الدكر األساس الذم يؤديو 
في اختيار بعض البدائؿ التي تؤثر في المتغيرات المغكية باعتماده عمى قرائف سابقة 

ألّف " أك الحقة تتغير داللة عنصر مف عناصرىا فيسبب تغيرا في داللة النص 
العناصر المككنة لمجممة لف تبؽ بدكف تغيير إذا ُصِرَؼ عنصر منيا عف داللتو 

  2"األكلى بقرينة ما 

 : سياؽ المكقؼ -3-2

ىك البيئة غير  أك 3"الجّك الخارجي الذم يحيط بالكبلـ مف ظركؼ كمبلبسات" ىك 
 التي تحيط بالخطاب كتبّيف معناه، (No Linguistic Environment)المغكية 

زمف المحادثة كمكانيا، كالعبلقة بيف المتحادثيف، كالقيـ المشتركة " كتشمؿ ىذه البيئة 
  4"بينيما، كالكبلـ السابؽ لممحادثة

كقد أخذ فيرث فكرة سياؽ المكقؼ كأثرىا في تحميؿ النصكص مف عالـ األنثركبكلكجيا 
، ككضعيا في إطار لغكم معّيف، كأعطى ليذه الفكرة أبعادا أعمؽ، فقد "مالينكفسكي"

جعميا تخطيطا تنظيميا مجردا، كحصرىا في مجاؿ المغة بعد أف كانت فكرة عامة 

                                                             
، 1، دار السياب لمطباعة كالنشر، لندف،  طعكاطؼ كنكش ، الداللة السياقية عند المغكييفمصطفى : ينظر 1

2007 ،48   
، 1 دار الشركؽ، القاىرة، ط،مدخؿ لدراسة المعنى النحكم الداللي-محمد حماسة عبد المطيؼ، النحك كالداللة 2

2000، 117 .
عرفات فيصؿ : نقبل عف. 96ص ، 1997، 3دار غريب، القاىرة، ط كماؿ بشر، عمـ المغة االجتماعي، 3

 .25المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، ص 
: نقبل عف. 259ص ، 1982، 1مكنبة لبناف، بيركت، طمعجـ عمـ المغة النظرم، محمد عمي الخكلي،  4

 .25عرفات فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، منشكرات االختبلؼ،  ص 
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 كأشار إلى أّف عالـ المغة يككف أقّؿ اىتماما 1تمس النكاحي الثقافية في المجتمع
بتفاصيؿ خمفية الحديث في حيف يككف أكثر اىتماما بسياؽ المكقؼ ككصؼ تجريدم 

لمبيئة عف طريؽ الفئات العامة المرتبطة بالنص، كىذه الظركؼ كالمبلبسات التي 
: 2حددىا فيرث مف أجؿ الكصكؿ إلى ىدفو األكبر كىك بياف المعنى ىي

 (العمؿ المفظي لممشاركيف)أحداث لغكية صادرة عنيـ  -1
 (األعماؿ غير المفظية لممشاركيف)أحداث غير لغكية  -2
 أشياء خارجية ذات صمة بالحديث -3
 آثار خارجية ذات صمة بالحديث -4

: مثاال لسياؽ المكقؼ ممثبل في عبارة (عمي عزت)كمف باب التمثيؿ يسكؽ الباحث 
: كذلؾ كفؽ النحك اآلتي (مصر-لبناف)في بمديف مختمفيف  (ا يعّكض عميؾ)

: في لبناف -
 :(ص/ س)بائع كمشتر- أ

 .كيدفع ثمنيا (س)يطمب شراء سمعة ما مف : ص -1
 (ا يعّكض عميؾ): يناكلو السمعة كيقبض الثمف قائبل: س -2

 محؿ أك مكاف مخّصص لمبيع- ب
 .عمى إثر الكبلـ (ص)ينصرؼ - ت
 :في مصر -
في غاية  (ص)أّف  (س)نمى إلى عمـ  (ص/س)شخصاف متعارفاف- أ

 .التأثر كالحزف بسبب فقده لشيء عزيز عميو
ا ): كيشاركو كجدانيا بقكلو (ص)أف يسرم عف  (س)يحاكؿ  -1

ما تزعمش : )، كقد يتبعيا بعبارة أخرل مثؿ(يعّكض عميؾ
 (.كمنا ليا)أك  (نفسؾ

                                                             
، 1989، سنة (3)، عدد (20) يحيى أحمد، االّتجاه الكظيفي كدكره في تحميؿ المغة، مجمة عالـ الفكر، مجمد 1

 .26ص  عرفات فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي،: نقبل عف. 82ص 
. 192-191ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص ص :  ينظر2
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 .(كمو ككيس)أك  (الحمد ): يصمت أك يرد بعبارة مثؿ (ص) -2
 .قد تكفاه ا (ص)خسارة كبيرة كقعت أك شخص قريب أك عزيز لدل - ب

: مف خبلؿ ما سبؽ يّتضح لنا

ىي تعزية  (ا يعّكض عميؾ)أّف المعنى العاـ الذم نفيمو مف عبارة  -1
أك  (لبناف)في خسارة شيء مادم أك معنكم، في حاالت الشراء في 

. (مصر)حاالت الخسارة أك الكفاة في 
أّف المعنى العاـ ليذه العبارة ىك القاسـ المشترؾ بيف ىذه المكاقؼ،  -2

كىك المعنى الذم يتبادر إلى الذىف عندما تُقرأ ىذه العبارة منفكة مف 
 1.كؿ سياؽ تستعمؿ فيو

 تحدد عناصر سياؽ المكقؼ ىذه؛ المعنى المقصكد مف بيف عدد  -3
 2مف المعاني التي يحمميا النص

 :السياؽ الثقافي -3-3

-  فكّؿ عصر لو ثقافتو 3"تحديد المحيط الثقافي الذم نشأ فيو النّص " يقصد بو 
ال يمكف " التي تمّيزه عف غيره مف العصكر، كعميو - االجتماعية كالسياسية كالدينية

فيـ المغة كقكانيف تطكرىا بمعزؿ عف حركة المجتمع الناطؽ بيا في الزماف كالمكاف 
المعينيف؛ ألّف فييا مف اإلنساف فكره، كطرائقو الذىنية، كفييا مف العالـ الخارجي 

 4"تنكعو كألكانو

 (... )إّف كّؿ ما يحدث في ىذا العالـ شئنا أك أبينا مرتبط بالّمغة:" يقكؿ ىادم نير
فبل يمكف أف تعرؼ شيئا عف نظـ العرب في عصر ما قبؿ اإلسبلـ مثبل إاّل إذا 
نظرت في لغة العرب آنذاؾ نظرة فاحصة مف حيث دالالت األلفاظ، كتقمبيا أك 

                                                             
 .193-192ردة ا بف ردة  بف ضيؼ ا الطمحي، داللة السياؽ، ص ص  1
 .26 عرفات فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، ص 2
 .26 ص المرجع نفسو، 3
عرفات : نقبل عف. 18ص ، 1998، 1دار األمؿ، األردف، ط ىادم نير، المسانيات االجتماعية عند العرب، 4

. 27-26فيصؿ المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي، ص ص 
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ثباتيا، كما تدؿ عميو كؿ كممة منيا مف نظاـ عربي قديـ بعينو؛ كيكفي أف نقرأ قكلو 
اٍـة  ﴿ :تعالى يمَمةٍة كَمالَم حَم صِم يرَمةٍة كَمالَم سَمائِمبَمةٍة كَمالَم كَم عَمؿَم الْلمَّهُه مِمفْل بَمحِم ا جَم  103/ مائدة اؿ﴾  مَم

 1"حّتى نبدأ في فيـ العادات العربّية المتعمقة بيذه العادات

في إطار  (الكبلمي)كميما يكف؛ ففّف مكضكع النظرية الفيرثية  ىك السمكؾ البشرم 
المعطيات الصكتية؛ التي :   كقد أطمؽ فيرث عمى السمكؾ الكبلمي اسـ2.سياؽ معّيف

كالسياؽ الكاسع ىك الثقافة، كالسياقات . ىي عبارة عف متصؿ كبلمي غير مقّطع
كحسب فيرث ففّف ىناؾ عّدة سياقات مكزعة ضمف . الثانكية ىي سياقات المكقؼ

: تسمسؿ ىرمي مضبكط كما ىك مبّيف كفؽ الشكؿ اآلتي

 مصطمح صكتي في -1
 سياؽ صكتي في -2
 سياؽ معجمي في -3
 سياؽ صرفي في -4
 سياؽ تركيبي في -5
 سياؽ مكقفي في -6
 سياؽ ثقافي -7

إّف التقنية التي رسمتيا ىنا ىي عبارة عف تحميؿ تجريبي عكض :" يقكؿ فيرث
تحميؿ نظرم لممعنى، كيمكف كصفيا كسمسمة مف اإلجراءات لكضع الظكاىر في 

سياؽ في سياؽ، ككؿ سياؽ عبارة عف كظيفة، أك عضك في سياؽ : سياقات
 3".أكبر، كتجد كؿ السياقات مكانا ليا فيما يسّمى بسياؽ الثقافة

 

                                                             
عرفات فيصؿ : نقبل عف.  20 إلى ص 17ىادم نير، المسانيات االجتماعية عند العرب، مف ص :  ينظر1

 .28المّناع، السِّياؽ كالمعنى دراسة في أساليب النحك العربي،  ص 
 .180أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر2
 .181ص المرجع نفسو، :  ينظر3
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  :السياؽ العاطفي -3-4

ىك الذم يحدد طبيعة استعماؿ الكممة بيف داللتيا المكضكعية كداللتيا العاطفية،  
كما يحدد درجات االنفعاؿ حسب القّكة كالضعؼ مما يتطمب قرائف بيانية تؤكد عمؽ 
أك سطحية ىذا المكف مف االنفعاؿ، فمثبل عند التعبير عف أمر فيو غضب كشدة 
انفعاؿ ففّننا ننتقي الكممات ذات الشحنة التعبيرية القكية أك المعبرة، إلى درجة أّف 

 1.الخ..القتؿ، الذبح : المتكمـ نفسو قد ال يقصد استعماؿ ىذه الكممات، مثؿ

 :أهداؼ نظرية السياؽ -4
معرفة األساليب المختمفة لممنطكقات كتصنيفيا حسب المكاقؼ الصحيحة،  -1

 باإلضافة إلى معرفة المبلمح الشكمية نفسيا
كصؼ االستعماؿ الفعمي لنطؽ معّيف في مكقفو الخاّص باعتباره شيئا  -2

 فريدا
 معرفة الكظائؼ الداللية التي يمكف إرجاعيا إلى التركيبات الّنحكية  -3
 إبراز الدكر االجتماعي الذم يقـك بو المتكمـ كسائر المشتركيف في الكبلـ -4
كجكب تحديد بيئة الكبلـ؛ ألّف ىذا التحديد يضمف عدـ الخمط بيف لغة  -5

 خرلأك
يجب تحميؿ الكبلـ إلى عناصره ككحداتو الّداخمية المكّكنة لو، كالكشؼ  -6

 2عّما بينيما مف عبلقات داخمية لكي نصؿ إلى المعنى

أّف اىتماـ فيرث كاف منصبا عمى إحبلؿ القكؿ محّمو " إّف ىذه األىداؼ تحيمنا عمى 
ضمف السياؽ االجتماعي، كمف ثـّ الخركج بتعميمات حكؿ أنماط المعاني التي 

تفرزىا سياقات اجتماعية محّددة، كقد اقترح منيجا مقّننا لكصؼ ىذه السياقات يشبو 

                                                             
. 14ص ، -استقصاء دكر السياؽ في تحقيؽ التماسؾ النصي– فطكمة لحمادم، السياؽ كالنص 1
 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ، بيف القدماء كالمحدثيف نادية رمضاف النّجار، الّمغة كأنظمتيا2
صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى : نقبل عف. 236-235 ص ص ، 2005، 1ط

. 382 ص ،حّتى نياية القرف الرابع اليجرم
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 كالتي تنعت بالمنيج 1"إلى حّد كبير المناىج الكصفية األخيرة األكثر حداثة
  Operational)  أك المنيج العممي (Contextual Approach)السياقي

Approach) 2 

: محصكؿ الحديث -
يتبّيف لنا أّف التفسير الداللي في ظؿ النظرية السياقية ينبني  -1

عمى حصر السياقات المختمفة التي يظير فييا عادة العنصر 
المساني، بكصفو مدخبل معجميا غير ثابت يتغّير بتغّير 

المكاقؼ كالسياقات المختمفة التي يرد فييا، سكاء أكانت ىذه 
 3السياقات لسانية أـ غير لسانية 

السياؽ ىك العّش الذم تحيا فيو الّمفظة، كىذا ما يؤكد " إّف  -2
جانب الكظيفية االجتماعية لّمغة، كمف ىنا ففّف تعدد المعنى 
الكظيفي لؤلداة، كداللتيا يككف حسب ما تفيده مف السياؽ، 
كالسياؽ ىك الذم يعكس تشابؾ العبلقات بيف المعطيات 

يعني أّف المغة نظاـ لربط "  كىذا 4".الصرفية كالنحكية
الكممات بعضيا ببعض كفقا لمقتضيات داللتيا العقمية لكي 
تتمّكف مف القياـ بكظيفتيا األساسية ككسيمة لبلّتصاؿ بيف 

 5"الّناس
                                                             

، ص 1997 بكؿ براكف، تحميؿ الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الممؾ سعكد، 1
صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، : نقبل عف. 46
 .382ص 

 ، ص1996، 2دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طحممي خميؿ، الكممة دراسة لغكية كمعجمية، :  ينظر2
صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، : نقبل عف. 157
 .380ص 

 .284أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر3
 .367 صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 4
ص ، 08مجمة المغة كاألدب، جامعة الجزائرػ العدد  عّمار ساسي، النص األدبي كمبدأ  ربط النحك بالببلغة، 5

، صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم: نقبل عف. 220
 .367ص 
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تقـك ىذه النظرية عمى الّنظر إلى المعنى بكصفو كظيفة في  -3
 كىك ما عّد تحّكال في النظر إلى المعنى بعد أف كاف 1سياؽ

يكصؼ بأّنو عبلقة بيف المفظ كما يحيؿ عميو في الخارج، أك 
في الّذىف مف حقائؽ كأحداث، تمؾ النظرة التي كانت سائدة 
في الفمسفة الغربية التقميدية، كىي النظرة نفسيا التي شرحيا 

كطّكراىا  (معنى المعنى)في كتابيما " ريتشاردز"ك" أكجدف"
فيما عرؼ بالمثمث الّداللي، لذا يعد ما فعمو فيرث في ىذا 

الشأف نقمة ابستمكلكجية أنطكلكجية كبيرة في حقؿ المسانيات؛ 
ألّنيا دعمت المكقؼ السمككي في ذىابو إلى صعكبة البحث 
الداللي المعتمد عمى المنطؽ، كالتصّكرات الكجكدية المختمفة 

التي كانت سائدة في الفمسفة اإلغريقية، كما فتحت الباب 
كاسعا نحك نيج جديد في دراسة المعنى عمى نحك يراعي 

 2االستخدامات الفعمية لّمغة
استعماليا )إّف معنى الكممة عند أصحاب ىذه النظرية ىك  -4

 3(في المغة
 
 
 
 

                                                             
نقبل . 28ص ، 2004، 1دار الكتاب الجديد، ط محمد محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، 1

 .380صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص : عف

 صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، منشكرات 2
 .387، ص 2008، 1االختبلؼ، الجزائر، ط

صبلح الديف زراؿ، الظاىرة الداللية : نقبل عف. 157حممي خميؿ، الكممة دراسة لغكية كمعجمية، ص :  ينظر3
 .380عند عمماء العربية القدامى حّتى نياية القرف الرابع اليجرم، ص 
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 المدرسة التكزيعية: (09)المحاضرة رقـ 

 :تمهيد -

: تنقسـ المسانيات البنيكية األميركية إلى اّتجاىيف بارزيف

 كمقرىا نيكيكرؾ، Wordذىنية، كلساف حاليا ىك مجمة / لسانيات عقمية -
األب الركحي ليذه المسانيات، كتأسست حكؿ ىذه المسانيات " سابير"كيعتبر 

جاكبسكف : ؛ التي أنشأىا المسانيكف النازحكف مف أكركبا، أمثاؿ"حمقة نيكيكرؾ"
كتمّثؿ حمقة نيكيكرؾ المغكية نكعا مف جامعة المنفى . كمارتينيو كغيرىما

لعمماء أكركبييف ىربكا مف الفاشية، كتـّ الحديث بشأنيا كفرع مف حمقة براغ، 
 كلذلؾ فيي أسيرة كبقّكة لبلّتجاىات األكركبية

 كلساف حاليا Yaleالمسانيات مع بمكمفيمد أك ما يعرؼ كذلؾ بمدرسة ييؿ  -
 كالناطقة باسـ 1925الذائعة الصيت التي ظيرت في   Languageمجمة 

 1 بمدينة نيكيكرؾ1924الجمعية األميركية لمسانيات؛ التي تأسست سنة 

ليكنارد بمكمفميد كىاريس : كميما يكف مف أمر ففّف أىـّ ممّثؿ لبلتجاه التكزيعي ىما

 (1949-1887 ):ليكنارد بمكمفيمد -1

، تابع دراستو األكاديمية بالمدينة نفسيا، كالتحؽ 1887كلد بمكمفيمد بشيكاغك عاـ 
، 1906 في عاـ (MA)، كحصؿ عمى الماجستير 1903بجامعة ىارفرد في سنة 

كفي السنة نفسيا بدأ ُيدّرس بجامعة فيسككنسيف بكصفو أستاذا مساعدا في المغة 
األلمانية، كبعدىا انتقؿ إلى  جامعة شيكاغك أيف حصؿ عمى الدكتكراه في عاـ 

، كقد ىاجر إلى أكركبا، كمكث بيا عاما كامبل؛ حيث تابع في ليبزيغ 1909
                                                             

اختبلفيما : عبد الرحمف الحاج صالح، النحك العربي كالبنكية: ينظر. القرائنية، االستغراقية:  كتسمى أيضا
النظرم كالمنيجي، مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية، جامعة األمير عبد القادر لمعمـك اإلسبلمية، قسنطينة، العدد 

. 20، ص 2002األّكؿ، أفريؿ 
 .361-360 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص ص 1
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. لسكيف كبركغمف: كغكتينغف محاضرات أعظـ عمماء المسانيات المقارنة، أمثاؿ
دّرس الفيمكلكجيا الجرمانية في جامعات عديدة بالغرب األكسط مف الكاليات المتحدة 
األمريكية، كأخذ عمى عاتقو دراسة المغات اليندية األمريكية، كبعض المغات اليندية 

كمع مركر الزمف أصبح بمكمفميد يعتني أكثر . األخرل المنتشرة في جزر الفمبيف
فأكثر بالمسانيات الكصفية كالبنيكية، كذىب إلى أّف الدراسة المغكية التقميدية التي 

ظيرت قبؿ المسانيات التاريخية تعد دراسة غير عممية ألّنيا استداللية كمعيارية، كأكد 
 1عمى أّف دراسة المغة يجب أف تككف كصفية كاستقرائية

: فحكل النظرية -2

كاف اإلجراء التكزيعي في الثقافة المسانية المعاصرة في الحقيقة نتيجة حتمية لمدراسة 
 التي ما برحت تعّكؿ 3(النحك النظرم المتصّكر في األذىاف فقط) 2المغكية التقميدية

عمى مبدأ الخطأ كالصكاب في التقعيد المعيارم لمغات، فجاء ىذا اإلجراء لدحض 
 كذلؾ ىك السبب المباشر 4ىذه النزعة التي ظمت طاغية في حقؿ الدراسات المغكية

الذم جعؿ المسانيات التكزيعية تنفرد بالرؤية الكصفية الظاىرية لؤلشكاؿ المغكية، فيك 
يتكخى لتحقيؽ ذلؾ معاينة السياؽ المغكم عف كثب، كمحاكلة ضبط تكارد المؤلفات 

 ذلؾ أّف أجزاء الكبلـ ال تنتظـ في 5في ىذا السياؽ حسب المكاقع التي تتبدل فييا
ّنما باالّتساؽ مع األجزاء األخرل التي تندرج فييا كفي  المغة بالصدفة كال باالعتباط كا 

                                                             
 .193-192أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص ص :  ينظر1
 .20 أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص 2
، 2001 محمد الصغير بناني، المدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة، دار الحكمة، د ط، 3

. 74ص 
 .19 أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص4
 .20ص  المرجع نفسو،  5
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فالعناصر التي يؤدم كجكدىا بجكار عنصر   1أكضاع بعينيا دكف أكضاع أخرل
 2آخر إلى تغّير البنية يسّمى التكزيع

يدؿ مصطمح التكزيع عمى المكقع الذم يحتمو العنصر المساني ضمف حكاليتو 
يحدد تكزيع عنصر  بأنو مجمكع العناصر التي تحيط بو، كمحيط "المألكفة، كقد 

كالعناصر التي ترد مع ( ...)يتكّكف مف ترتيب العناصر التي ترد معو (أ)عنصر 
 3".في مكقع معّيف ُتدعى انتقاء ىذا العنصر ليذا المكقع  (أ)العنصر 

ال ترد "المسانيات التكزيعية تقـك عمى الفرضية التي مؤداىا أّف العناصر المسانية : إذا
مصادفة بعضيا بالنسبة إلى بعضيا اآلخر، بؿ يرد كّؿ عنصر في مكاقع محّددة 

كمف ىنا أضحى تقسيميـ لفئات الكمـ ينبني ". بالنسبة إلى عناصر أخرل محّددة
 4.عمى تكزيع تمؾ الفئات كتكاترىا ضمف سياقيا المألكؼ

 ظير  (L. Bloomfield) االّتجاه التكزيعي كبخاصة مع بمكمفيمد  كميما يكف؛ ففّف 
 إلى (Le langage)  (المغة)في الثقافة المسانية األمريكية منذ أف ظير كتابو 

 كيمّثؿ كتاب المغة بداية عيد جديد في المسانيات األميركية 5 1933الكجكد عاـ 
خصكصا كالعالمية عمكما، كظمت مبادئو متحكمة في جّؿ األكساط المسانية 

األميركية إلى عيد قريب، كيتمّيز ىذا الكتاب الذم ما يزاؿ مفيدا إلى اليـك بكصفو 
مقدمة ممتازة لمسانيات الحديثة باستقبللو التاـ عف إطار األنثركبكلكجيا الذم طبع 

كقد ابتعد بمكمفيمد . المسانيات الكصفية األميركية في العقكد األكلى مف القرف العشريف

                                                             
 .74 محمد الصغير بناني، المدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة، ص 1
 أحمد حساني، دراسات في : ينظر. التكزيع ىك المكقع الذم يحتمو العنصر المساني ضمف  حكاليتو المألكفة

 .20المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص 
 .75-74محمد الصغير بناني، المدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة، ص ص :  ينظر2
. 227 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 3
، ديكاف المطبكعات الجامعية، -مقاربة لسانية-أحمد حساني، السمات التفريعية لمفعؿ في البنية التركيبية:  ينظر4

. 6، ص 1993
 20 أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص 5
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 خاصة السمككّي منو، كمف ثـّ فقد ىّيأ 1عف األنثركبكلكجيا ليتبنى مبادئ عمـ النفس 
ىذا  الكتاب منيجيا لقبكؿ مبدأ التكأمة بيف عمـ النفس السمككي كالمسانيات، كىي 
الجيكد التي قاـ بيا بمكمفيمد مف أجؿ ىذا الغرض، فبعد أف استميـ المعطيات 

النظرية لعمـ النفس السمككي أسقطيا عمى المنيج الكصفي المساني مما أّدل إلى 
تمّثؿ في اإلجراء التكزيعي القائـ عمى المعطيات العممية . 2ظيكر إجراء متكامؿ
 كقد كاف بمكمفيمد متأثرا في منحاه ىذا 3.(Behaviourisme)لمنظرية السمككية 

،  فقد أشار بمكمفيمد إلى أّنو كاف 4بكاطسكف مؤسس المذىب السمككي في عمـ النفس
متأثرا بعمـ النفس السمككي الذم أسسو كاطسكف ككاف يسعى إلى كضع عمـ نفس 

  كعمى ىذا األساس حاكؿ 5مكضكعي ال يمجأ إلى االستبطاف أك المبلحظة الذاتية 
بمكمفيمد تفسير الحدث الكبلمي مف منظكر سمككي بحت رافضا بذلؾ الدراسة العقمية، 

كقد أطمؽ عمى المنيج الذم اتبعو في دراسة المغة اسـ المنيج المادم 
(materialistic) أك اآللي، كىك الذم يفسر السمكؾ البشرم في حدكد المثير 

 6كاالستجابة

إذا النظرية السمككية التي تبناىا بمكمفيمد تجعؿ ردكد الفعؿ المسانية كغيرىا مف الردكد 
تخضع لقانكف اإلثارة، مّما يؤدم إلى االستجابة برد الفعؿ؛ فالكبلـ ىك اآلخر مبني 

عمى اإلثارة كالرد في نكع مف العطاء كاألخذ لمفعؿ المحرؾ كفعؿ االستجابة مف 
السامع، كالرسالة الكبلمية ينحصر معناىا في ىذا التبادؿ بجممو بيف المنبو 

. كالمجيب، كما الكبلـ إاّل تحريؾ لممعنى كلمسامع كارتداد منيما نحك المفظ كالمتكمـ
 كىذا (...)فاألمر يتعمؽ إذا بكصؼ أجزاء الكبلـ التي تحرؾ كتسبب اإلثارة 

                                                             
. 376 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص 1
 20أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات،  ص :   ينظر2
 20أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص  :  ينظر3
 .193أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص:  ينظر4
 .382 مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، 5
 .193أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص:  ينظر6
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يستكجب االنطبلؽ مف مدكنة تجمع أصنافا مف الكبلـ في أحكاليا كمقاماتيا المختمفة 
 1الكتشاؼ أّم األجزاء يحرؾ األجزاء األخرل كأّييما ال يحركيا عند التركيب

المغة عند بمكمفيمد  -3

 2سمكؾ فيزيزلكجي يتسبب في حدكثو مثير معّيف:  المغة عنده ىي

جاؾ "  أّف كلتكضيح المكقؼ الذم تستعمؿ فيو المغة نسج لنا بمكمفيمد محاكرة مفادىا
كجيؿ كانا يتجكالف في بستاف، إذ شعرت جيؿ بالجكع كأبصرت تفاحة عمى فرع 

شجرة، مما جعميا تصدر أصكاتا بكاسطة أعضائيا الصكتية مكجية إلى جاؾ الذم 
يتمقى ىذه األصكات، إثرىا يقفز الحاجز كيتسمؽ الشجرة، ثـ يأخذ التفاحة كيضعيا 

 .في يد جيؿ التي تأكميا

: إف ىذا الحدث يقدـ لنا ثبلث لحظات أساسية في عممية التكاصؿ، ىي
المقاـ ما قبؿ فعؿ الكبلـ؛ – أ 
فعؿ الكبلـ؛ – ب 
. المقاـ ما بعد فعؿ الكبلـ– ج 

ىك االستجابة، كىما معا حدثاف خارجاف عف  (ج)ىك المثير، ك (أ)فرقـ 
حيث يتجمى المثير في الجكع كرؤية الطعاـ، كتتجمى االستجابة في محاكلة . المغة

: ىكذا فالسيركرة الكبلمية تتـ حسب بمكمفيمد كالتالي. الحصكؿ عمى الطعاـ
الحصكؿ عمى الطعاـ > ------>->->رؤية الطعاـ 

استجابة > ---------->->->  مثير 
: أك بعبارة مختصرة

س > ----------->->->-ـ 
 (ب)، بينما ىناؾ العممية (ج)ك (أ)غير أف ىذه الخطاطة لـ تشمؿ سكل 

التي تـّ إىماليا، حيث إف ىناؾ ممفكظ جيؿ الذم ىك استجابة لغكية لمكاقع الخارجي 

                                                             
 .75-74محمد الصغير بناني، المدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة، ص ص :  ينظر1
 .195 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص2
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أك المثير الخارجي المتمثؿ في الشعكر بالجكع كرؤية التفاحة، ثـّ ىناؾ إنصات جاؾ 
الذم ىك مثير استبدالي لمكاقع أك االستجابة الخارجية المتمثمة في قطؼ التفاحة 

عطائيا لجيؿ . كا 
: ىكذا فدكرة الكبلـ قد تمت في مجمكعة عمى الشكؿ التالي

س > --------مػ …………… س> ------>->->ـ
كيبدك مف خبلؿ ىذه الخطاطة أّف المثير المفظي يمكف أف يككف في نفس 

. (س)لبلستجابة النيائية  (مػ)غير المفظي، كمثيرا  (ـ)لممثير  (س)اآلف استجابة 
: ، التي ىي(ب)كال يحتفظ بمكمفيمد مف ىذه العممية إال بالمرحمة 

مػ ……………………… سػ
إّف ىذه المرحمة المعبر عنيا بيذه الخطاطة ىي الممفكظ المنطكؽ، كىي 

ىي  (ب)حسب بمكمفيمد المكضكع الكحيد الذم يثير اىتماـ المساني، إذ إّف المرحمة 
فيما مكضكعاف خارجاف  (ج)ك (أ)كحدىا مكضكع اشتغاؿ المسانيات، أما المرحمتاف 

عف حقؿ المسانيات، كيمكف أف يدرسا مف طرؼ حقكؿ معرفية أخرل كالمنطؽ، أك 
 1.عمـ النفس، أك عمـ االجتماع، أك غيرىا مف الفركع المعرفية

: إهماؿ المعنى -4

مع ما ىك حّسي كمادم تحقيقا " إّف بمكمفيمد في تعاممو مع المغة يتعامؿ 
لممكضكعية؛ كما يمّثؿ الحّسي كالمادم في لساف ما، ىك الجانباف الصكتي 

كالصرافي، كذلؾ بالنظر إلى قابميتيما لمخضكع لممبلحظة المباشرة خضكعا تاما 
، بينما تـّ إبعاد المعنى كالداللة بمعناىما الكاسع ألّف (دراسة األصكات في المختبرات)

كصفيما عمميا يتطمب معرفة عممية دقيقة بجممة مف الحقائؽ حكؿ طبيعة األشياء 
  2.المكجكدة في العالـ الخارجي

                                                             
.  عمر أككاف، المسانيات كالتكاصؿ،  مدكنة المسانيات المغة  التكاصؿ كالتفاعؿ كالمجتمع1
 .383مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص : ينظر 2
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إّف تبني بمكمفيمد عمـ النفس السمككي جعمو يعتبر المساف عند اإلنساف سمككا قاببل 
ألف يختصر في مثير كاستجابة، لذا أقصى كّؿ إحالة عمى المعنى أك إدماجو في 

 1.التحميؿ المساني

: التحميؿ المساني التكزيعي البمكمفيمدم لمتراكيب -5

إّف العناصر المسانية التي ليا التكاتر نفسو في السياؽ نفسو يقاؿ إّف ليا التكزيع 
كمف ثـّ ففّف التحميؿ المساني الذم  يعّكؿ عمى . نفسو، فيي بذلؾ بدائؿ تكزيعية

يتكخى استكشاؼ آلية لغة مف " مكقعية فئات الكمـ كتكزيعيا ضمف سياقيا المألكؼ
المغات مف خبلؿ كضع الئحة لمكحدات األساسية في كؿ مستكيات الدراسة المغكية، 

 2"كمف خبلؿ تحديد الفئات التي تنتمي إلييا كاستكشاؼ تآلفيا فيما بينيا

في " التحميؿ إلى مؤلفات مباشرة" مف ىذا المنطمؽ اىتدل التكزيعيكف إلى طريقة 
تحميؿ البنية التركيبية بالتحميؿ إلى مؤلفات، فتفكؾ بنية الجممة عف طريؽ ىذا 
التحميؿ عمى أساس أّنيا مؤلفة مف طبقات مف مككنات الجممة بعضيا أكبر مف 

 3بعضيا اآلخر، إلى أف يتـ تحميميا إلى عناصرىا األكلية مف المكرفيمات

: تنقسـ مؤلفات الكبلـ إلى قسميف" ككفقا ليذا االعتبار

 .كىي مككنات الجممة التي تقبؿ التحميؿ إلى مؤلفات أصغر: المؤلفات المباشرة -
 4.كىي مؤلفات ال تقبؿ التحميؿ إلى مؤلفات أصغر: المؤلفات النيائية -

:  ثـّ إّف النمكذج اآلتي مف الجمؿ العربية يصمح تمثيبل ليذا التحميؿ

 أتتكـ فاليَّة األفاعي

                                                             
 .384-383صالمرجع نفسو، ص : ينظر 1
.  228 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص2
 .229 ص المرجع نفسو، 3
. 230 ص المرجع نفسو،  4
  مثؿ عربي ذكره الميداني في مجمع األمثاؿ، يضرب مثبل ألّكؿ الشّر  ينتظر، كجمعيا الفكالي، كىي َىَناةه

 .كالخنافس  رقط تألؼ العقارب كالحّيات، ففذا ُرؤيت في الجحكر ُعمـ أّف كراءىا العقارب كالحّيات



 

94  

 

 /فاعمية األفاعي/ /أتتكـ/  -
   1               2 

 : يحمبلف إلى مؤلفيف ىما (2)ك (1)كالمؤلفات  -

/ األفاعي/     / فالية/        / كـ/      / أتت/ 

  3              4               5              6 

: يحمؿ إلى (3)ثـ المؤلؼ 

 

/ ت/        /أتى/

  7             8  

/ أفاع/       / اؿ:      / إلى  (6)كالمؤلؼ 

                             9               10 

 

تتكّكف مف عشرة - أنمكذج التحميؿ-يتبدل لنا مف ىذا التحميؿ أف الجممة العربية
: مؤلفات يمكف لنا تصنيفيا كفؽ التتابع التالي

مؤلفات مباشرة أم أّنيا تقبؿ التحميؿ إلى : 6 ك3 ك2 ك1المؤلفات - أ
 مؤلفات أصغر 

أم أّنيا ال تقبؿ  مؤلفات نيائية؛: 10 ك9 ك 8 ك 7 ك5 ك4المؤلفات - ب
 .التحميؿ إلى مؤلفات أصغر منيا ذات داللة

: محصكؿ الحديث -
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األشكاؿ المغكية تحّمؿ كما ىي ممحكظة في الكاقع المغكم دكف أّم اعتبار  -1
 1لمبنية الضمنية المتكارية خمؼ البنية الظاىرة

يأخذ بمكمفيمد مكانتو المتميزة في المسانيات انطبلقا مف تأكيده القكّم مثؿ  -2
سكسير عمى ضركرة دراسة المغة بمعزؿ عف الظكاىر المصاحبة ليا، 
كباستقبلؿ عف باقي المعارؼ المغكية كالعمـك األخرل؛ فبمكمفيمد منخرط 
تماما في المبدإ العاـ الذم أقاـ عميو سكسير صرح المسانيات الحديثة 
كالمتمثؿ في أّف المكضكع الحقيقي كالكحيد لمسانيات ىك المغة في حّد 

 2ذاتيا كمف أجؿ ذاتيا
نبدأ بمبلحظة ظكاىر المساف كما " يشير بمكمفيمد بأّنو  يتعّيف عمينا أف  -3

تبلحظ الظكاىر في عمـك أخرل، كأف نتخمص مف األحكاـ القيمية حكؿ 
المغة كما يتـ مبلحظتو، كأف تككف التعميمات المتكصؿ إلييا مبنية عمى 

فبل مجاؿ لمحديث عف الكميات المغكية أك أشياء مف ىذا ...االستقراء
القبيؿ، ألّف بعض السمات المميزة التي نعتقد أّنيا كمية قد تككف مكجكدة 
في ىذا المساف، لكّنيا قد ال تكجد في ألسف أخرل قد يتاح لنا مستقببل 

 3التعرؼ إلييا أك تصبح رىف إشارتنا
 (:1992-1909)زيميغ هاريس  -6

: التعريؼ به -6-1

، اشتير بعممو لغكمّ   أمريكّي، كرياضياتّي مؤّثر، كخبير منيجّي في العمـك
تـّ نشر . في المغكيات الييكمية كتحميؿ الخطاب كاكتشاؼ البنية التحكيمية في المغة

 في كشممت إسياماتو ،ىذه التطكرات مف السنكات العشر األكلى مف حياتو المينية
القكاعد ) البلحقة مف حياتو المينية قكاعد النقؿ، تحميؿ السبلسؿ 35السنكات الػ 
، اليياكؿ الجبرية في المغة، (كمشابؾ التحمؿ)، اختبلفات الجممة األكلية (المتجاكرة

                                                             
. 20أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات،  ص : ينظر 1
 .377مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص : ينظر 2
 .379ص   مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات،3
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قكاعد المشغؿ، قكاعد المغة الفرعية، نظرية المعمكمات المغكية، كحساب مبدئي 
 .لطبيعة كأصؿ المغة

  كما يعّد زيميغ ىاريس مف أبرز الكجكه المسانية البنيكية األميركية إف لـ يكف أكثرىا 
شيرة كتأثيرا بعد أستاذيو سابير كبمكمفيمد كتمميذه تشكمسكي، كقد جمع ىاريس في 
كتاباتو العديدة كالمتنكعة بيف تجريبية المسانيات الكصفية كما تطمبتو مف ابتعاد عف 
المعنى في الكصؼ كالتحميؿ كصرامة اإلجراءات كالتصكر الحركي التكليدم لؤللسف 

 1الطبيعية بفدراج مفيـك الخطاب كمفيـك التحكيبلت في صمب المسانيات البنيكية

لذا يذىب بعض الدارسيف إلى أّف الدراسات المسانية األميركية الحديثة مرت بثبلث 
 :مراحؿ ىي

 مرحمة التأسيس مع بمكمفيمد -
 المرحمة التكزيعية الياريسية -
 2.المرحمة البنيكية التحكيمية مع ىاريس أكال ثـّ تشكمسكي الحقا -

: التكزيع عند هاريس -6-2

تكزيع كحدة معّينة ىك مجمكع المكاقع التي يمكف أف :" يقكؿ ىاريس معّرفا التكزيع
تحتميا ىذه الكحدة، كىك ما نسميو عمميا بالتكزيع داخؿ نماذج مف الممفكظات 

إّف : كبعبارة أبسط نقكؿ". الصغرل التي يجب أف تنتمي إلى نفس الجزء مف الجممة
التكزيع ىك مجمكع المكاقع التي نجد فييا الكحدات داخؿ جمؿ تنتمي إلى متف لغكم 

 3.معّيف

: التحميؿ المساني التكزيعي  لمتراكيب مف منظكر هاريس -6-3

إّف التحميؿ إلى المكّكنات المباشرة الذم ينطمؽ في األصؿ مف تصكرات بمكمفيمد 
المسانية قد تمت إعادة صياغتو بطرائؽ مختمفة متقاربة أحيانا كمتباعدة أحيانا أخرل 

                                                             
 .419 ص المرجع نفسو، 1
 .377مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص  2
 .396ص المرجع نفسو،   3
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 كمف ثـّ دخمت المسانيات 1.ىاريس: مف قبؿ مجمكعة مف المسانييف عمى رأسيـ
األميركية مع ىاريس مرحمة جديدة تميزت بفعطاء المنيجية التكزيعية بعدا صكريا 
دقيقا، ليصؿ التحميؿ البنيكم التكزيعي في بداية الخمسينيات إلى قمتو، مستنفذا كؿ 
مكاناتو اإلجرائية، كقد سار ىاريس عمى منكاؿ بمكمفيمد ليصؿ بصكرانيتو  طاقاتو كا 

مناىج في  )إلى أبعد ما يككف، كبتصكراتو إلى نيايتيا كما يتجمى ذلؾ في كتابو 
؛ كذلؾ باعتماد أسمكب صاـر في التعامؿ مع (1951-1947 )(المسانيات البينكية

قضايا المغة كتحميميا، حيث حّدد منيجية البحث المتبعة في المسانيات الكصفية 
 2كالخطكات العممية التي ينبغي لمساني الكاصؼ اّتباعيا في أبحاثو االستقصائية

فميمة المسانيات بحسبو تتمثؿ في معرفة ترتيب العناصر المغكية كتكزيعيا فيما بينيا 
 3.داخؿ مجرل الكبلـ كعبلقة بعضيا ببعض

كما يرل بأّف ىدؼ المنيجية التكزيعية في المستكل الصكاتي كالّصرافي يتمثؿ في 
: ميمتيف أساسيتيف ىما

 التقطيع -7
 التصنيؼ -8

كلتحقيؽ ىذه األىداؼ مف منظكر التحميؿ البنيكم التكزيعي يتعّيف اّتباع الخطكات 
: اآلتية

استخراج أصغر الكحدات المغكية في مستكل معّيف كالمستكل الّصكاتي أك - أ
رفات إلى صكتات بناء عمى  المستكل الّصرافي، كذلؾ بفجراء تقطيع الصُّ

 تكزيعيا
كضع فئات خاصة بالكحدات التي تممؾ السمات الصكرية نفسيا كيتـ ذلؾ - ب

بتحديد الجكارات الممكنة بالنسبة إلى كحدات المستكل الّصكاتي أك 
المذيف  (أك أكثر)المستكل الّصرافي، كالقاعدة المّتبعة ىي أّف العنصريف 

                                                             
 .408ص  المرجع نفسو، : ينظر1
 .424ص  المرجع نفسو، : ينظر2
 .425ص    مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات،3
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تككف ليما الجكارات نفسيا ينتمياف إلى الفئة نفسيا، كال دخؿ في ىذا 
 التصنيؼ لممعنى

كيككف ىذا  (ب)تحديد العبلقات الممكنة بيف الفئات التي تـّ تحديدىا في - ت
 التكزيع:  أيضا إلى معيار صكرم ىكباالستنادالتحديد 

كتتحقؽ الخطكات السابقة باّتباع اختبار االستبداؿ المعركؼ لدل المسانييف 
البنيكييف، كمع تكزيعية ىاريس تراجع كّؿ حديث عف المعنى كدكره في التحميؿ 

المساني، إذ ال يحتاج المساني الكاصؼ إلى نظرية في الداللة مستقمة عف النظرية 
المسانية التي يتـ بيا كصؼ لساف ما، فاأللفاظ األكلية التي يتـ اعتمادىا في 

ليا معنى محدد؛ أم أّنيا تقبؿ تأكيبل  (جمؿ أكلية كمعامبلت )التحميؿ المساني 
دالليا معّينا، فالجممة باعتبارىا  متتالية مف العناصر كالمعامبلت تتشكؿ مف 

 1تكالي مككناتيا كىك ما يعني االستغناء المطمؽ عف أّم نظرية داللية

  

                                                             
 .426 -425مصطفى غمفاف، المسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات، ص ص :  ينظر1
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(01 )النظرية التكليدية التحكيمية: (10)المحاضرة رقـ 

 :تكطئة -1

لقد شيدت المسانيات في سياؽ تطكر نسؽ المعرفة اإلنسانية المتسارع كتبّدؿ " 
المناىج العممّية تحكالت حاسمة كاف ليا أثرىا في تغيير آفاؽ البحث في الظاىرة 

المغكية، فمف الدراسة التاريخية لمغة إلى النمكذج الكصفي السكّسيرم عرفت 
المسانيات تحكال جذريا بفضؿ ما قّدمو دك سكسير مف تصكرات كصفية في 

كلكف سرعاف ما أفؿ ىذا النمكذج ليظير تيار لسانّي . استيعاب الكاقع المغكم
د عرؼ بالمدرسة التكليدية التحكيمية التي أثبتت قصكر المنيج الكصفي كعقـ مجد

ذلؾ الزخـ مف القكاعد التي كضعيا النحك التقميدم في الكشؼ عف خصائص 
الظاىرة المغكية، كاستندت التكليدية في دراستيا لمغة إلى المقترحات التي قّدمتيا 

المدرسة التكزيعية، كمف أىـ ممثمييا ىاريس الذم كضع الشكؿ الكبلسيكي 
التكزيعي المتمثؿ في البنية ذات المكّكنات كأقحـ كذلؾ مفيـك التحكيبلت فاستميـ 

التحميؿ المكّكني لمبنية كالتحكيؿ، بؿ طكرىما : تشكمسكي ىذيف التصكريف
أما منيجيا فقد عّكض تشكمسكي المقاربة اإلجرائية التي . كأخضعيما لمشكمنة

تنطمؽ فييا التكزيعية مف المدكنة لتبني تمثيميا لمبنية بمقاربة افتراضّية استنتاجّية 
يتساءؿ أثناءىا عف نظاـ القكاعد الذم يسمح بفنتاج ىذه المدكنة كما يجرم 

 1."العمؿ في الفيزياء أك الكيمياء

لقد تمكف تشكمسكي مف تأسيس نقمة نكعية في تاريخ المسانيات كاف ليا صدل " 
: كاسع، منخرطا بذلؾ في سياؽ التحكالت العممّية الكبرل التي شيدىا القرف العشريف

                                                             
  نعني بكممة القكاعد التكليدية كالتحكيمية تنظيـ القكاعد الذم يقرف جمؿ المغة بكصؼ بنياني دقيؽ، فكؿ متكمـ

المغة قد اكتسب في ذاتو كبصكرة ضمنية قكاعد تكليدية كتحكيمية لمغتو، كىذه القكاعد تشير إلى معرفتو بمغتو 
ميشاؿ : ينظر. كتتيح لو إنتاج جمميا كتفيميا، فالقكاعد التكليدية كالتحكيمية تحاكؿ أف تحدد معرفة المتكمـ بمغتو

زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت لبناف، 
 .101، ص 1985، 2ط
  سمّية المكي، الكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، 1
 .187ص ، 2013، 1ط
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سياؽ الثكرة العرفانية ليربط المغة باعتبارىا نشاطا مف األنشطة العرفانّية بشبكة 
 1"الخبليا العصبّية لمّدماغ

التأريخ األلسني يتكمـ عف األلسنية ما قبؿ النظرية التكليدية "  كميما يكف ففّف 
كالتحكيمية، كاأللسنية ما بعد النظرية التكليدية كالتحكيمية، أم أّف ىذه النظرية قد 

 2"فجرت ثكرة ألسنية طبعت الدراسات األلسنية بطابعيا الخاص

 :(تشكمسكي)التعريؼ بمؤسس المدرسة  -2

أفراـ نكعـ تشكمسكي لساني أمريكي مف عائمة ركسية عبرية، كلد في مدينة فيبلدلفيا 
، كدرس بجامعة بنسمفانيا الفمسفة 1928 ديسمبر 7بالكاليات المتحدة األمريكية في 

كالمسانيات كالرياضيات، كحصؿ عمى الماجستير في عمـ الفكنيمات الصرفي لمعبرية 
، كبعد ىذا التحصيؿ األكاديمي عّيف أستاذا لمسانيات بمعيد 1955الحديثة، في عاـ 

ماساتشكست التكنكلكجي أيف تدرس الرياضيات كالمنطؽ كالمسانيات كعمـ النفس 
كالترجمة اآللية كغيرىا مف الفركع التي تساعد عمى النضج الفكرم، كما زاؿ يشغؿ 

ىذا المنصب إلى يكمنا ىذا 

كبما أف تشكمسكي قد تتممذ عمى يد ىاريس  الذم يعّد قطبا مف أقطاب المدرسة 
كما خالؼ أستاذه في –الكصفية فيك في الحقيقة  نتاج كسط بمكمفيمدم، كلكّنو خالؼ 

المنيج الكصفي،  كتبنى فكرتو الجديدة في التحكيؿ، كمف جية أخرل فقد - األخير
في " كميات فكنكلكجية"تأثر تشكمسكي كثيرا بفكر ياكبسكف؛ الذم كاف ينادم بكجكد 

جميع المغات، كيعتقد أّف ثّمة كميات أك عمكميات لغكية عمى مستكيات أخرل مف 
كمف ىاتيف . التركيب المغكم، التي ىي في أمس الحاجة إلى البمكرة كالتطكير

الفكرتيف انطمؽ تشكمسكي في تجسيد منيجو الجديد، كبناء نظرية أكثر نفاذا كركاجا 

                                                             
 .188- 187ص ص  سمّية المكي، الكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم،  1
 .99 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص2
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مف النظريات المسانية األخرل، معتبرا مكقع التركيب مف المغة بمثابة القمب مف جسـ 
 1"اإلنساف

الحديث عف النظرية التكليدية ال يعني الحديث عف نمكذج كاحد كمكحد متجانس 
كمتكامؿ، فالنحك التكليدم ليس نمكذجا كاحدا، بؿ ىك نماذج كتيارات كتصكرات 
 2مختمفة داخؿ التصكر نفسو، تبمكرت في كتابات مختمفة عبر كتابات تشكمسكي

: (مناكيؿ التكليدية التحكيمية)مراحؿ تطكر النظرية التكليدية التحكيمية  -3

 :إّف النظرية التكليدية التحكيمية لـ تأت دفعة كاحدة، بؿ مرت بمراحؿ

 :المرحمة التأسيسية-3-1

منكاؿ األبنية أك ، بالنظرية الكالسكية، أك البنى التركيبيةالتي تعرؼ بمرحمة 
؛ حيث (1957)كىي المرحمة التي بدأت بصدكر كتاب البنى التركيبية  اإلعرابية

استكشاؼ كتحميؿ البنى : حدد تشكمسكي اليدؼ المتكخى مف البحث المساني كىك
ألّف البنى التركيبية لمغات " التركيبية، كتعميؿ القدرة الضمنية الكامنة كراء بناء الجمؿ؛

ففي نظر تشكمسكي . " 3"اإلنسانية تنشأ عف الخصائص الفطرية لمفكر اإلنساني
ينبغي عمى النظرية األلسنية أف تحّمؿ مقدرة المتكمـ عمى أف ينتج الجمؿ التي لـ 

يسمعيا مف قبؿ، كعمى أف يتفيميا، فيقـك عمؿ األلسني عمى صياغة القكاعد التي 
أصبحت الجممة المدار الرئيس لمنظرية "  كمف ثـّ   4"بمقدكرىا إنتاج المغة مادة البحث

 5التكليدية التحكيمية

  كميما يكف مف أمر؛ ففّف تشكمسكي تناكؿ العديد مف القضايا المسانية في ىذه 
 :؛ لعّؿ أبرزىا(المرحمة التأسيسية)المرحمة 

                                                             
 .202أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر1
2
إلى   المعيارما قبؿمصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج 

 95ص، 2010، 1عالـ الكتب الحديث، األردف، طمفاىيـ كأمثمة، : البرنامج األدنكيي

 .240أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر3
 .102 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص 4
 .241 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 5
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 مفيـك المغة-

 مفيـك النحك-

التمييز بيف الجممة النكاة كالحممة المحكلة -

 .التركيز عمى استقبللية المكّكف التركيبي عف المكّكف الداللي- 

 إجراءات التحميؿ المساني-

 :مفهـك المغة - أ

مف اآلف فصاعدا سأعّد : " قائبل (البنى التركيبية)عّرؼ تشكمسكي المغة في كتابو 
المغة مجمكعة متناىية أك غير متناىية مف الجمؿ، كؿ جممة  طكليا محدكد، كمؤلفة  

مف مجمكعة متناىية مف العناصر، ككؿ المغات الطبيعية في شكمييا المكتكب 
كالمنطكؽ ىي لغات بيذا المعنى، كذلؾ ألّف كؿ لغة تحتكم عمى عدد متناه مف 

  1".، كمع ىذا ففّف عدد الجمؿ  غير متناه(أك الحركؼ)الفكنيمات 

 :مفهـك النحك - ب

: يستعمؿ مصطمح النحك عند تشكمسكي كأتباعو لمداللة عمى معنييف

:  معنى عاـ1-ب

، "ذلؾ النسؽ مف القكاعد الذم يسند لمجمؿ كصفا بنيكيا بكيفية كاضحة كمحددة جيدا"
 إّف النحك ىك المعرفة الضمنية المشتركة بيف المتكمـ كالسامع، كال تقتصر عمى حيث

 2أحدىما دكف اآلخر

 

                                                             
. 240أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  كينظر.202  أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1

 .103-102ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص ص : كينظر
 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 2

. 29مفاىيـ كأمثمة،  ص : البرنامج األدنكيي
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: معنى خاص- 2-ب

حيث يستعمؿ تشكمسكي لفظ النحك قاصدا بو النظرية التي يسعى المساني إلى 
يقكؿ . بنائيا، كالقادر عمى كصؼ الممكة المغكية عند المتكمـ بمساف معيف كتكضيحيا

مف الكاضح أّنو ينبغي أف نسند لمنحك كضع نظرية قائمة عمى :" تشكمسكي
كبما أّف النحك مصاغ صكريا، ففّنو  االطرادات التي نسمييا البنية التركيبية لمغة،
 1".يشكؿ نظرية رياضية لبنية لغة طبيعية خاصة

عف ىذيف  (1965-1957)كال يخرج تعريؼ النحك عند تشكمسكي ما بيف 
 2.المعنييف

 :التمييز بيف الجممة النكاة كالحممة المحكلة - ت

بيف الجممة األساسية التي أطمؽ عمييا  (البنى التركيبية)مّيز تشكمسكي في كتابو 
الجممة النكاة كالجممة المشتقة التي أطمؽ عمييا الجممة المحكلة، ككصؼ الجممة النكاة 

يجابية كمبنية لممعمـك كالجممة المحكلة بأّنيا تنقصيا . بأّنيا بسيطة كتامة كصريحة كا 
خاّصة مف خكاص الجممة النكاة، كتككف إّما استفياما أك أمرا أك نفيا أك معطكفة أك 

كقاؿ بأّف التحكيؿ يكشؼ لنا بطريقة جمية كيؼ تتحكؿ الجممة . متبعة أك مدمجة
النكاة إلى عدد مف الجمؿ المحّكلة، كأتى بجممة مف القكاعد التحكيمية التي قد تككف 

االستفياـ كالنفي كاألمر كالمجيكؿ كالعطؼ كالدمج : منيا. كجكبية أك جكازية
 3كاإلتباع

                                                             
   مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 1

. 29مفاىيـ كأمثمة، ص: البرنامج األدنكيي
2
 .30 ص  المرجع نفسو،
 .207 المرجع نفسو، ص 3
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 تطبؽ مباشرة كبشكؿ عاـ ففف الطريقة المتبعة ىي أّنو بعد تطبيؽ القكاعد المركبية
كىي بذلؾ ال تخرج . القكاعد التحكيمية عمى السمسمة النيائية لتشكيؿ الجمؿ المرادة

: عف إطار ىذه العمميات المستعممة بكثرة في الرياضيات

في سطح الجممة، كما في  (أك عدة عناصر) حيث يتـ حذؼ عنصر ما :الحذؼ- 1
 :الجممة التالية

 حضر زيد: مف حضر؟ كاألصؿ: جكابا عف سؤاؿ. زيد- (105)

 عممية تقتضي إبداؿ عنصر أك مكّكف مف مككنات الجممة بعنصر أك :اإلبداؿ- 2
مف ىذا النكع تحكيمة اإلضمار؛ كىي قاعدة تعّكض االسـ بضمير، . مكّكف آخر

 :مثؿ

 (أفكر في زيد أك في عمرك) أفكر فيو  أفكر في األمر - (107)

 كذلؾ بفضافة عنصر في البنية السطحية لمجممة ليس لو أم مكقع أك :الزيادة- 3
 :مثؿ. أم دكر في البنية العميقة

  عانى انقطاعيف اثنيفعانى مف انقطاعيف اثنيف - (108)

حذؼ حرؼ )كقد ينظر إلى العبلقة بيف ىذيف الجممتيف عمى أّنيا نكع مف الحذؼ 
 1.(الجر

 :كفي صيغة المبني لممجيكؿ زيادة غير ضركرية
                                                             

ثـّ (242أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص : ينظر). القكاعد الركنية:  يطمؽ عمييا أحمد حساني اسـ 
مجمكعة مف االتجاىات المسانية : إّف القكاعد المركبية أك النمكذج المركبي أك النحك المركبي أك نحك المركبات

التي عرفت في الكاليات المتحدة األميركية إباف ظيكر النحك التكليدم، كتتمخص المبادئ العامة لمنحك المركبي 
كيعرؼ ىذا التصكر في الدرس المساني عامة، كاألمريكي خاصة بالتحميؿ . في تمثيؿ الجممة عمى شكؿ تراتبي

 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ :ينظر. إلى المككنات المباشرة الذم ينطمؽ مف تصكرات بمكمفيمد المسانية
 .56مفاىيـ كأمثمة، ص: إلى البرنامج األدنكيي  المعيارما قبؿإسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج 

1
إلى   المعيارما قبؿمصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج 

 .101مفاىيـ كأمثمة، ص: البرنامج األدنكيي
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  سجمت اإلصابة مف طرؼ البلعبسجمت اإلصابة - (109)

كتظير ىذه العممية في نقؿ عنصر مف مكقع في الجممة إلى مكقع آخر : النقؿ- 4
 :سكاء كاف ذلؾ تقديما أك تأخيرا مثؿ

 عاد أبي اليـك مف السفر- (110)

 :يمكف أف نحصؿ عف طريؽ تحكيمة النقؿ عمى الجمؿ التالية

(111 )عاد أبي مف السفر ،   اليـك

(112 )أبي، عاد اليـك مف السفر  

(113 )عاد مف السفر ،   أبي، اليـك

(114 )مف السفر، عاد أبي اليـك  

يتعمؽ األمر بدمج عنصر أك مكّكف أك جممة  بكامميا داخؿ بنية : الدمج- 5
 :الجممة، مف ىذا الصنؼ بنيات العطؼ كالصمة، فالجممة

) ك (شاىدت الرجؿ: 1ج: )أصميا. شاىدت الرجؿ الذم يحمؿ الحقيبة- (115)
 1(الرجؿ يحمؿ الحقيبة: 2ج

كميما يكف؛ تساعدنا القكاعد التكليدية التحكيمية عمى التمييز بيف الجمؿ التي تبدك 
متماثمة كلكنيا في األصؿ مختمفة، كالجمؿ التي تبدك مختمفة كلكّنيا في الكاقع 

 2متماثمة

 :التركيز عمى استقاللية المكّكف التركيبي عف المكّكف الداللي- ث

ففي مرحمة البنى التركيبية كاف التركيز عمى استقبللية المكّكف التركيبي عف المكّكف 
 الذم يشّدد عمى أّف مبادئ ككيفالداللي الزما لمجابية آراء البعض كالفيمسكؼ 

                                                             
1
إلى   المعيارما قبؿمصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج 

.102مفاىيـ كأمثمة، ص: البرنامج األدنكيي

 .208أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر2
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ليس " القكاعد ينبغي تحديدىا انطبلقا مف المفاىيـ الداللية، فبالنسبة لتشكمسكي 
". باإلمكاف قطؼ المعنى الذم يتنزه في اليكاء كمف ثـّ إيجاد األشكاؿ التي تعّبر عنو
بؿ نحف نتعمـ معنى عبارة ما عندما نعرؼ شكميا، لذلؾ شّددت األلسنية التكليدية 

عمى أّف عناصر المكّكف التركيبي ليست مبنية عمى أسس داللية، كبأّف  كالتحكيمية
أكاليات المكّكف التركيبي تعمؿ بعد أف يتـ بناؤىا بصكرة مستقمة عف المكّكنيف 

 1(المكّكف الداللي كالمكّكف الفكنكلكجي)اآلخريف في القكاعد 

 :إجراءات التحميؿ المساني- ج

ثبلثة نماذج مف القكاعد تتفاكت فيما بينيا " البنى التركيبية"اقترح تشكمسكي في كتابو 
: مف حيث القدرة عمى تقديـ التفسير الكافي لمبنى التركيبية كىي

 :القكاعد ذات الحاالت المحدكدة أك القكاعد المحدكدة الحاالت-1

؛ ىي سمسمة مف االختيارات تتـ في تنعت ىذه القكاعد عادة باألنمكذج الماركي
". أم كؿ اختيار الحؽ يحدده اختيار العناصر السابقة" السياؽ الخطي لمكبلـ؛ 

كتتكّكف ىذه اآللية المبرمجة مف حاالت أكلية كحاالت نيائية، يسمى تبلحؽ 
  2العناصر الحاصؿ بيف الحالة األكلى كالحالة النيائية بالجممة

إّف القكاعد المحدكدة الحاالت تسعى إلى تكليد الجمؿ عبر سمسمة مف االختيارات 
التي تنطمؽ مف اليسار إلى اليميف؛ إذ بعد اختيار العنصر األكؿ مف السمسمة 

 3فاالختيار الذم يمي سكؼ تحدده العناصر التي تسبقو مباشرة

: كيمكف تكضيح اإلجراء العممي ليذه القكاعد بالممفكظيف اآلتييف

. أصبح العامؿ منتجا كمسيِّرا في المؤسسة-1
                                                             

 .112 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص 1
أحمد : ينظر: ينظر. قكاعد مارككؼ المحدكدة الحاالت في الرياضات: نسبة إلى مارككؼ صاحب:  الماركي

 .218مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 
 .241أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر2
 .217 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،  ص 3
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. أصبح العماؿ منتجيف كمسيِّريف في المؤسسة-2

 (العامؿ)، لكف اختيار (العماؿ)، أك (العامؿ)يؤدم إلى اختيار  (أصبح)اختيار 
يترتب عنو  (العّماؿ)، كما أّف اختيار (منتجا)ك  (مسّيرا)يؤدم بالضركرة إلى اختيار 

يترتب عف كؿ االختيارات  (المؤسسة)كاختيار . (منتجيف)ك  (مسّيريف)حتما اختيار 
. السابقة

: كيمكف أف نكضح ذلؾ أكثر بالرسـ التكضيحي اآلتي

منتجا كمسيٍّرا         العامؿ   

في المؤسسة                                                           

أصبح 

منتجيف كمسيريف          العّماؿ  

 1 :(سابقة ظرفية)كيمكف أف نكّسع الجممة بفضافة عنصر لساني 

 

           منتجا كمسيٍّرا          العامؿ                        

في المؤسسة                                                                     

أصبح اليـك          

منتجيف كمسيريف           العّماؿ                              

 

 

                                                             
 .241أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر1
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يرفض تشكمسكي ىذه القكاعد ألّنيا غير قادرة عمى تكليد عدد ال حصر لو مف جمؿ 
المغة غير المتناىية، كذلؾ ألّف ىذه القكاعد قائمة عمى أساس التبلحؽ المبني عمى 
اختيار العناصر المغكية، أم تكليد الكممة مف اليميف إلى اليسار، أك مف اليسار إلى 

 ىذا مف 1اليميف، مّما جعميا قاصرة كال تتناسب مع القدرة التكليدية لمبنى التركيبية
جية، كمف جية أخرل ألّنيا تكلد في الكقت نفسو جمبل غير نحكية كغير مقبكلة ال 
تتماشى كحدس أبناء المغة، إضافة إلى ذلؾ أّنيا ليست ليا القدرة الكافية عمى تحميؿ 

 2كؿ التراكيب المغكية المكجكدة في اإلنجميزية كالمغات اإلنسانية األخرل

 :المركبية/ القكاعد الركنية-2

قصكر القكاعد ذات الحاالت المحدكدة جعؿ تشكمسكي يقترح قكاعد أخرل ليا القدرة 
عمى تكليد أكثر عدد ممكف مف الجمؿ غير المتناىية، كال يتحقؽ ذلؾ إاّل بالقكاعد 

. الركنية

، كىك التحميؿ الذم كاف تعتمد القكاعد الركنية عمى التحميؿ إلى مؤلفات مباشرة
سائدا عند التكزيعييف إاّل أّف النظرية التكليدية التحكيمية قد قمبت التحميؿ التكزيعي 

 مبنية عمى 3كيعتمد تشكمسكي في ذلؾ عمى قكاعد تكليدية. رأسا عمى عقب
إّف مفيـك البنية :" كفي ىذا الخصكص يقكؿ ليكنز. الرياضيات كالمنطؽ الرمزم

المركبية يشبو مفيـك األقكاس في الرياضيات أك المنطؽ الرمزم، ففذا كانت لدينا ىذه 
ففّننا نعرؼ أّف عممية الجمع ال بد أف تسبؽ عممية  (ص× ع )+ س: الصيغة

ص  + (ع × س  ): ص تعد مماثمة لػ+ ع × س : الضرب، كعمى خبلؼ ذلؾ فففّ 
حيث تسبؽ عممية الضرب، كىكذا ففّف طريقة إجراء العمميات تؤدم إلى نتائج 

 ) كلكف 16= (ص+ ع  )× ففّف س  .5= ص. 3=ع. 2= مختمفة، ففذا كانت س
كبالتكازم ففّف ىناؾ كثيرا مف التراكيب المغكية التي يكتنفيا . 11=ص + (ع×س

                                                             
. 242أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر1
 .220أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر2
النحك المركبي أك النمكذج المركبي:  ينعت ىذا التحميؿ أيضا بػ .
. 242أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر3



 

109  

 

كلكف الفضؿ يعكد إلى . ص+ع×س: الغمكض كما ىك الحاؿ بالنسبة ليذه الصيغة
كمثاؿ . الرياضييف الذيف بينكا بأّف الضرب يسبؽ الجمع في غياب األقكاس

 :تشكمسكي في ىذا العبارة التالية

Old men and women  (النساء كالرجاؿ العجائز) التي يمكف فيميا :

Old men) and women )  أك. كالنساء( الرجاؿ العجائز)أم :

Old (men and women) 

 1العجائز (الرجاؿ كالنساء)أم 

:  مف نكع" إعادة الكتابة"تنعت بقكاعد "   إّف ىذه القكاعد التكليدية 

. (ع)بكاسطة  (س)أم أعد كتابة .  س           ع

مجمكعة مف القكانيف التي تمّكف الباحث مف أف يفّرع الجممة مبتدئا "كىذه القكاعد ىي 
". رمز أكلي إلى مختمؼ عناصرىا في مختمؼ مستكياتيا حتى تتكلد الجممة (ج): بػ

كقد حاكؿ تشكمسكي أف يحّدد مراحؿ تطبيؽ القكاعد الركنية التي تقسـ الجممة أكال 
: إلى المعادلة اآلتية

. ركف فعمي+ ج             ركف اسمي

لككنيما الركنيف الرئيسييف لمجممة، ثـّ تعاد كتابة كؿ ركف عمى حدة بكاسطة قكاعد 
 كلتكضيح ذلؾ نعتمد الشكؿ 2إعادة الكتابة إلى أف تنتيي العممية بتكليد الجممة

: اآلتي

ركف فعمي + ركف اسمي        ج  

اسـ  + ركف اسمي            تعريؼ 

                                                             
. 221أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر1
. 242أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر2
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ركف اسمي + ركف فعمي           فعؿ 

تعريؼ            أؿ 

:   اآلتيكيمكف لنا تمثيؿ ىذه القكاعد بالمشجر

                           ج جممة 

 

ركف فعمي /                           ركف اسمي 

    

        فعؿ                ركف اسمياسـ /      تعريؼ

اسـ         /                                                 تعريؼ

  

     

جائزة        /        اؿ/      أخذ/      طالب/      اؿ     

 

                                                             
 شجرة تشكمسكي ىي أشير التمثيبلت المبيانية، ألّنيا أكثرىا كضكحا كبساطة كشمكلية، كىي متساكية مع

أقكاس كيمس كخانات ىككيت كمعادالت ىاريس، مف حيث إّنيا جميعيا ترمي إلى : التمثيبلت األخرل، مثؿ
كشجرة تشكمسكي ليست تكليدية في حد . تكضيح أكجو العبلقة الرابطة بيف مككنات الجممة بشكؿ تراتبي

ذاتيا، كلكّنيا تمّثؿ الرسـ البياني األكثر كضكحا كدقة، إّف الشجرة تحتكم التحميؿ القديـ كالتحميؿ لممككنات 
: ينظر. المباشرة، باعتماد القكاعد المعركفة عند ىاريس في المعادلة أك ما يعرؼ أيضا بقكاعد إعادة الكتابة

مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 
 .62مفاىيـ كأمثمة،  ص : البرنامج األدنكيي
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إّف ىذه القكاعد ابتداء مف القاعدة األكلى إلى القاعدة النيائية؛ تدعى بقكاعد إعادة 
كلذلؾ ففّف القكاعد الركنية بفمكانيا . كتابة رمز برمز آخر إلى أف يتـ تكليد الجممة
:  بيد أف ىذه القكاعد1تكليد كؿ الجمؿ األصكلية البسيطة في المغة

ال تعكس بدقة حدس أبناء المغة فيما يخص الحكـ عمى استقامة الجمؿ أك  "  -
استحالتيا، كميما كانت ىذه القكاعد أشّد قّكة كأكثر مبلءمة مف القكاعد 

المحدكدة الحاالت في نظر تشكمسكي ففّنيا ال تستطيع أف تكلد كؿ التراكيب 
 .2المغكية المكجكدة في المغة

ال تستطيع تفسير بعض الجمؿ المتطابقة كالمتداخمة، أم الجمؿ ذات البنى  -
المعقدة  مما دفع تشكمسكي إلى اإلقرار مف الناحية النظرية بفمكانية تكافر 

أكثر مف قاعدة كاحدة يمكنيا تكليد الجمؿ األصكلية لمغة كميا، كذلؾ 
 كىك ما ينعت ر،بالتصرؼ في العناصر المغكية لمجممة مف تقديـ كتأخي

 كىكذا جاء بالنمكذج الثالث الذم أحدث بو ثكرة في المسانيات، 3بالتحكيؿ
كأكسبو شيرة عالمية ال تضاىى، كأصبح عنكانا لمنظرية المسانية 

 4"التشكمسكية

: القاعدة التحكيمية-3

أّف ثمة مجمكعة مف الظكاىر المسانية التي تطرح مشاكؿ محددة " الحظ تشكمسكي 
ال يستطيع التحميؿ لممككنات المباشرة أف يقدـ ليا الحمكؿ المبلئمة كالكافية، لذا 

حاكؿ تشكمسكي في بداية األمر تقديـ صياغة صكرية جديدة لمنمكذج المركبي تقـك 
عمى إمكانية خمؽ نكع مف التكافؽ النظرم كالمنيجي بيف البنية التركيبية التي يتكفر 

(. 1952)عمييا النحك المركبي كالتحميؿ التحكيمي الذم كضعو ىاريس ابتداء مف 
مف ىذا المنطمؽ كانت الحاجة إلى إعادة النظر في النمكذج المركبي ليس بتقديـ 

                                                             
 .243 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 1
 .223- 222 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص ص 2
 .243 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 3
 .223- 222 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص ص 4
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ّنما بتطعيمو بالمككف التحكيمي فما ىي الظكاىر التركيبية التي ال . بديؿ لساني عنو كا 
يستطيع التحميؿ إلى المككنات المباشرة أف يجد ليا جكابا بحسب ما تتكافر عميو 

 1قكاعده مف إجراءات كمفاىيـ؟

ال يمكف لمتحميؿ لممككنات المباشرة أف يأخذ بعيف االعتبار التعارض بيف الكحدات 
المككنة لمجممة عمى المستكل الخطي؛ أم في الترتيب التتابعي الذم يتـ التمفظ بو 

 2.فعبل، كبيف الترتيب البنيكم العميؽ الذم يمكف أف يربط بيف مككنات الجممة

إّف الترتيب الخطي أك السطحي ليس دائما مطابقا لمترتيب الذم تككف عميو كحدات 
 كأماـ ىذه الظكاىر ففّف ما يحتاجو المحّمؿ المساني ىك 3الجممة في البنية العميقة

مجمكعة مف القكاعد التحكيمية القادرة عمى تقديـ حؿ مكحد لمثؿ ىذه القضايا المغكية 
 فحدس المتكمـ يمكنو مف الكصكؿ بسيكلة  إلى الكشؼ 4يحتـر فييا حدس المتكمـ

عف التشابو الداللي  بيف الجمؿ رغـ كجكد البنية التركيبية نفسيا أك اختبلفيا، بينما 
لننظر إلى . يبلحظ أف النمكذج المركبي يعالج ىذه الجمؿ معتبرا إياىا بنية كاحدة

 5:المثاؿ التالي

 زيد كبير الرأس (19)

 زيد كبير اإلخكة (20)

 دفع الماؿ مف زيد (21)

 سرؽ الماؿ مف زيد (22)

                                                             
 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 1

 .66مفاىيـ كأمثمة،  ص : البرنامج األدنكيي
 66المرجع نفسو، ص:  يتظر2
. 67ص المرجع نفسو،  3
 70 المرجع نفسو، ص 4
. 71-70المرجع نفسو، ص ص:  ينظر5
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كبنية الجممة   (20)مماثمة لبنية الجممة  (19)يعتبر النمكذج المركبي بنية الجممة 
غير أّف ىذا التحميؿ ليس مناسبا؛ ألّنو يقـك عمى  (22)مماثمة لبنية الجممة   (21)

لبعض  (20)ك (19)التحميؿ السطحي لبنية الجممة؛ كيكفي أف نخضع الجممتيف 
التحكيبلت مف تقديـ أك تأخير أك حذؼ ليظير لنا التغيير الحاصؿ بيف ىذيف 

 :إّف جممة. البنيتيف رغـ التشابو السطحي بينيما

 زيد كبير الرأس (19)

 :يمكف تحكيميا إلى جممة أخرل قريبة منيا ىي

 رأس زيد كبير (23)

دكف أم تغيير جكىرم، لكف ىذا الضرب مف التحكيؿ ال يصمح مع الجممة الثانية؛ 
 :إذ إّف الجممة

 :ال تعادؿ جممة. إخكة زيد كبار (24)

 زيد كبير اإلخكة (20)

 (.22)ك (21)كيصدؽ التحميؿ نفسو عمى الجممتيف 

تحتؿ المكانة الرئيسية كالثكرية في القكاعد كميما يكف مف أمر؛ ففّف التحكيبلت 
التشكمسكية، كتكمف ميمتيا في تحكيؿ البنى العميقة إلى بنى متكسطة كسطحية، 
كبعبارة أخرل ففّنيا تربط البنى العميقة بالبنى السطحية، كلكف إذا ما اقتضى األمر 

تطبيؽ أكثر مف عممية تحكيمية ففّف البنى المتكسطة يقـك بتكليدىا عدد مف 
 1التحكيبلت حتى يتـ تككيف البنية السطحية

 كما أّنيا 2  كتكمف أىمية القكاعد التحكيمية في قدرتيا الذاتية عمى تفريع الجمؿ
تعكس حدس أصحاب المغة أفضؿ مف غيرىا مف القكاعد، كتكلد عددا ال حصر لو 

                                                             
  .207أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص   1
 .244أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر2
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مف الجمؿ، كتكلي اىتماما كبيرا بالمعنى أكثر مما تكليو القكاعد المركبية، كتفؾ أقفاؿ 
 1المبس التركيبي التي استعصت عمى القكاعد السابقة

قكاعد تحكيمية كجكبية، كقكاعد تحكيمية جكازية : كتنقسـ القكاعد التحكيمية إلى قسميف
، كىي تختمؼ مف لساف إلى آخر، إذ إّنيا الفيصؿ الذم يطغى عمى ما (اختيارية)

 2عداه في التمّييز بيف األنساؽ المسانية المختمفة

كيمكف تكضيح ذلؾ في المغة العربية؛ بأّف المتتالية الركنية لمجممة االسمية العربية  
. (ـ)مسند  + (ـ إ)مسند إليو : ليا في البنية العميقة المشير الركني

في  (المسند)يمكف لنا إجراء قاعدة تحكيمية جكازية عمى ىذه المتتالية لحذؼ عنصر 
مقّدر في البنية  (المسند)فالعنصر المحذكؼ ". خرجُت ففذا السبعُ : "مثؿ قكليـ
. (حاضر): العميقة بػ

كما يمكف أف نجرم قاعدة تحكيمية كجكبية عمى المتتالية الركنية نفسيا لحذؼ 
مقدر  (المسند)فالعنصر المحذكؼ ىك ". لكال زيده ألتيُتؾ: "في مثؿ قكليـ (المسند)

كضابط ىذه القاعدة التحكيمية الكجكبية في مثؿ ىذا . (مكجكد):في البنية العميقة بػ
 (المسند إليو)كتكزيع  (لكال)الممفكظ ىك تكزيع العناصر المسانية المتبلحقة، فتكزيع 

. (المسند)يؤدياف بالضركرة إلى حذؼ  (لكال)بعد 

: كتعتمد القكاعد التحكيمية إلخراج الجممة في شكميا النيائي عمى

 فكنكلكجية تحّكؿ الجممة األصكلية في المغة إلى شكؿ منطكؽ-قكاعد مكفك -1

 3غرافية تحّكؿ الجممة األصكلية المنطكقة إلى شكؿ مكتكب-قكاعد مكرفك -2

يستخمص مّما سبؽ أّنو لتحميؿ البنية التركيبية كفؽ معطيات النظرية التكليدية 
التحكيمية ال بّد مف تطبيؽ القكاعد الركنية أّكال ثـّ االنتقاؿ إلى القكاعد التحكيمية 

                                                             
 .223 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
 .302أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص:  ينظر2
 .244ص  المرجع نفسو، : نظرم 3
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فكنكلكجية، تؤّدم ىذه -بأشكاليا المختمفة، كفي نياية المطاؼ تطبيؽ القكاعد المكرفك
 .العممية مرتبة بالشكؿ المذككر إلى تكليد الجممة في شكميا النيائي

النظرية النمكذجية أك النظرية المعيار أك النظرية ):المرحمة الثانية-3-2
 (المعيارية

ىك ثمرة  (1965)الصادر سنة  (مظاىر النظرية التركيبية)إّف كتاب تشكمسكي 
النقاش الذم تبل ظيكر النمكذج األكؿ في النظرية التكليدية، كنعني بذلؾ كتاب 

، كقد حاكؿ تشكمسكي أف يكفؽ بيف مجمكعة مف اآلراء (البنيات التركيبية)
المعركضة لمنقاش بصدد النمكذج التكليدم كآليات اشتغالو، مستفيدا في ذلؾ مف 

سنة " فكدكر"ك" كاتز"الدراسات اليامة  التي تمت ظيكر البنيات التركيبية عمى يد 
حكؿ بنية المكّكف الداللي في النظرية التكليدية، كىي أّكؿ دراسة فيما يبدك  (1963)

تقترح إدخاؿ المكّكف الداللي ضمف ىيكؿ الجياز التكليدم، يضاؼ إلى ىذا دراسة 
النظرية العامة لمكصؼ : التي تحمؿ عنكاف (1964)سنة " بكسطاؿ"ك" كاتز"

كىي دراسة اىتمت أساسا بتعميؽ البحث في العبلقة بيف التحكيبلت . المساني
  1كالمعنى

أكجو النظرية ) بمغ التحميؿ التركيبي أكجو كآتى ُأكمو في كتابو كميما يكف؛ فقد
 حيث برزت ىذه النظرية بصكرة بائنة في مبادئيا كمجاؿ تطبيقيا في ظّؿ (التركيبية

. 1957المدد التنظيرم الذم دعمت بو كالذم عّطى ما أغفمتو نظرية البنى التركيبية 

: كمف المستحدثات المثيرة لبلنتباه في ىذه النظرية

  2. التمييز بيف الكفاية المغكية كاألداء الكبلمي -
                                                             

 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 1
 .109مفاىيـ كأمثمة، ص : البرنامج األدنكيي

كما  .205أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص : ينظر. مظاىر النظرية التركيبية:   يطمؽ عميو أيضا
ص  ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة،: ينظر. مبلمح النظريية التركيبية: يطمؽ عمييا

108. 
. 245أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص : ينظر 2
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 التمييز بيف مفيـك أصكلية الجممة كمفيـك تقبؿ الجممة -

 .التمييز بيف البنية العميقة كالبنية السطحية -

 :إدخاؿ المكّكف الداللي في صمب القكاعد التكليدية كالتحكيمية -

 األداء الكالمي/ الكفاية المغكية أك القدرة اإلبداعية :

عمى أف يجمع - المستمع المثالي-يشير مصطمح الكفاية المغكية إلى قدرة المتكمـ " 
"   أك أّنيا 1"بيف األصكات المغكية كبيف المعاني في تناسؽ كثيؽ مع قكاعد لغتو

 2"المعرفة الضمنية بقكاعد المغة، كىي قائمة في ذىف كؿ مف يتكمـ المغة

إّف ىذا التعريؼ يحيؿ إلى القدرة الضمنية التي يمتمكيا المتكمـ التي تخّكؿ لو إنتاج 
 3عدد ال حصر لو مف جمؿ لغتو األـ

"  أك ىك4".االستعماؿ الفعمي لمغة في الظركؼ المحسكسة" فيك األداء الكالميأّما 
  كيرل تشكمسكي أّف 5"استعماؿ المعرفة الضمنية بقكاعد المغة في عممية التكمـ

يرتبطاف بمفيكمي المغة كالكبلـ المذيف استحدثيما دم " مفيكمي الكفاءة كاألداء 
سكسير، كلكف تشكمسكي رفض فكرة دم سكسير القائمة بأف المغة كتمة مف المادة أك 

الئحة منظمة مف : " قائمة مف المفردات التي ينتقي منيا الشخص الكبلـ، أك بأنيا
لممعرفة المغكية بكصفيا " همبكلدت"العناصر، كيرل أفَّ مف األحسف األخذ بمفيـك 

 6.تنظيما تكليديا

                                                             
 حساـ بينساكم، أىمية الربط  بيف التفكير المغكم عند العرب كنظريات البحث المغكم الحديث في مجالي 1

. 16،  ص 1994مفيـك المغة كالدراسات النحكية، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
 .109 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص  2
. 246 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 3
. 246ص المرجع نفسو،   4
 .109ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص  :  ينظر5
. 246أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر6
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أم :  كذىب إلى التمييز بيف الكفاءة التي تتمثؿ في المعرفة المغكية الباطنية لمفرد
كاألداء ىك االستعماؿ الفعمي لمغة في المكاقؼ . مجمكعة القكاعد التي تعمميا

كعميو ففّنو غير . فالكفاءة إذف نظاـ عقمي تحتي قابع خمؼ السمكؾ الفعمي. الحقيقية
 كىكذا ففّف الكسيمة الكحيدة لمكصكؿ إلى ىذا النظاـ 1قابؿ لمدراسة التجريبية المباشرة

إذ يساعدنا عمى إصدار أحكاـ عمى كؿ الجمؿ مف حيث " االستبطاف"كدراستو ىي 
كحسب تشكمسكي ففّف المساني كصاحب المغة يتمتعاف . صحتيا النحكية كمقبكليتيا

بمقدرة لغكية تتمثؿ في الحدس تمكنيما مف معرفة الجمؿ مف حيث استحالتيا 
  2.كاستقامتيا

عمى -يمكف لصكرة الكفاءة كاألداء أف تتكضح أكثر إذا عممنا أّف المتعمميف" ثـّ إّنو 
يجيدكف إجراء العمميات الحسابية كالجمع كالقسمة كالضرب، كلكف إذا طمب - العمـك

منيـ إجراء عممية ما ففّنيـ يحتاجكف إلى كقت مف الزمف، كمع ىذا ففّنيـ يخطئكف 
يمتمككف مقدرة لغكية تمكنيـ مف - تقريبا–ففّف جّؿ الناس  أحيانا كعمى نحك مماثؿ،

استعماؿ المغة استعماال جيدا، كلكّنيـ عند تطبيؽ ىذه القدرة خبلؿ الكبلـ أك التمقي 
قد يحتاجكف إلى كقت لمتفكير، كعمى الرغـ مف ىذا فقد يرتكبكف بعض األخطاء، 

فالناس أثناء عممية الكبلـ قد يترددكف كُيتأتئكف كيكرركف أشياء كتصدر عنيـ بعض 
يفيمكف بعض الجمؿ كالمفردات، كتغيب عنيـ  زاّلت المساف، أّما أثناء التمقي فقد ال

 كبالنسبة 3كثير مف األشياء، كؿ ىذا دفع تشكمسكي إلى التمييز بيف الكفاءة كاألداء
ذا - أم معرفة الفرد بقكاعد لغتو-لمساني ففّف الكفاءة ىي مكضكع الدراسة المسانية، كا 

كاف المساني ال يمكنو أف يدرس المغة إاّل بفحص ما يقكلو الفرد، ففّف ىذه األقكاؿ 
الفعمية التي ىي جزء مف أدائو ال تكّكف إاّل جزءا مف الدليؿ عمى كفاءتو، كيكّكف 

الحدس المتمّثؿ في األحكاـ التي يصدرىا الفرد الجزء الثاني مف ىذه الكفاءة، كبيذا 

                                                             
. 210 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
 .211 ص المرجع نفسو، 2
 .211ص المرجع نفسو،  3
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التركيز عمى دراسة الكفاءة يككف تشكمسكي قد جعؿ مف المسانيات شعبة مف عمـ 
 1النفس المعرفي

 التمييز بيف مفهـك أصكلية الجممة كمفهـك تقبؿ الجممة: 

إذا كانت مركبة عمى نحك جّيد، كىي غير أصكلية إذا "تنعت الجممة بأّنيا أصكلية 
انحرفت عف المبادئ التي تحدد األصكلية في المغة؛ أم القكاعد الضمنية التي تقكد 

 2"عممية التكمـ كالتي يطبقيا متكمـ المغة بصكرة ال شعكرية

كما تشير النظرية األلسنية النمكذجية إلى كجكد درجات متباينة في الجمؿ غير 
األصكلية، كذلؾ ألّف ىذه الجمؿ تتبايف نسبة لدرجة انحرافيا عف قكاعد المغة فترتبط 

درجة غير أصكلية الجممة بالمستكل الذم تنتمي إليو القاعدة التي تنحرؼ عنيا 
كمفيـك األصكلية ينتمي إلى مجاؿ دراسة الكفاية المغكية؛ إذ إّف الجممة غير . الجممة

األصكلية تتحدد كفقا لقكاعد الكفاية المغكية، في المقابؿ ينتمي مفيـك قبكؿ الجممة 
 3.إلى مجاؿ دراسة األداء الكبلمي

 التمييز بيف البنية العميقة كالبنية السطحية :

مظاىر ) إّف ىذيف المصطمحيف لـ يظيرا عند تشكمسكي بطريقة جمية إاّل في 
بنية عميقة كبنية : إّف لكؿ جممة بنيتيف:  كممخص القكؿ1965 (النظرية التركيبية

.  سطحية

 ىي شكؿ تحريدم داخمي يعكس العمميات الفكرية، كيمثؿ :البنية العميقة -
التفسير الداللي الذم تشتؽ منو البنية السطحية مف خبلؿ سمسمة مف 

 4اإلجراءات التحكيمية

                                                             
 .212-211ص ص   أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،1
 .110 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص  2
 .110ص  المرجع نفسو،  3
. 212أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر،  ص :  ينظر4
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أك ىي المشير الركني الذم يحتكم عمى العناصر األكلية التي تكّكنيا قكاعد إعادة 
كالمشير الركني ال يعدك أف يككف المشير الضمني الذم تكلده القكاعد . الكتابة

. الركنية كيتـ إجراء التحكيبلت عميو لبناء الجمؿ في البنية السطحية

المشير الركني الضمني الذم تكلد القكاعد الركنية كالذم يتـ إجراء :" أك ىي
 1"التحكيبلت عميو لبناء الجمؿ في البنية السطحية

: كتتمّيز البنية العميقة بما يمي

َلَدُة في قاعدة التركيب بكاسطة قكاعد إعادة الكتابة كالقكاعد  - إّنيا البنية الُمكَّ
 .المعجمية

 إّنيا البنية التي تمّثؿ التفسير الداللي لمجممة -

إّنيا البنية التي يمكف ليا أف تحّكؿ بكاسطة القكاعد التحكيمية إلى بنية  -
 2سطحية

-
 :البنية السطحية 

  فيي نتاج العممية 3"البنية الظاىرة عبر تتابع الكبلـ الذم يتمفظ بو المتكمـ"ىي  
التكليدية التي يقـك بيا المكّكف التركيبي؛ أم ىي الشكؿ الصكتي النيائي لمتتابع 

فيي إذا ترتبط باألصكات المغكية المتتابعة كيتـ تحديد . الكبلمي المنطكؽ فعبل
 4التفسير الصكتي لمجمؿ عبرىا

الجممة كما ىي مستعممة في عممية التكاصؿ، أم " تتمثؿ في  إذا البنية السطحية 
في شكميا الفيزيائي بكصفيا مجمكعة مف األصكات أك الرمكز، كحسب التحكيمييف 

ال تختمفاف إاّل . كتب أحمد الرسالة كُكِتَبْت الرسالُة مف قبؿ أحمد: ففّف ىاتيف الجممتيف

                                                             
 .111 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة،  ص  1
 .247 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 2
 .111 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة،  ص  3
. 247 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 4
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مف الناحية التركيبية؛ أم عمى مستكل البنية السطحية، كلكّنيما مرتبطتاف ارتباطا 
 1كثيقا عمى مستكل البنية العميقة

:  كميما يكف ففّنو يمكف القكؿ بأفّ 

البنية السطحية  ترتد إلى بنية عميقة، كىي البنية الفريدة القادرة عمى تقديـ التفسير -
الكافي لمتركيب، كمف ثـّ ففّف التحكيبلت المحتمؿ إجراؤىا ميما تعددت ففّنيا ال تغّير 

 2شيئا مف المحتكل الداللي لمتركيب

لقد نجـ عف التمييز بيف البنية العميقة كالبنية السطحية إدخاؿ المكّكف الداللي في -
 صمب القكاعد التكليدية كالتحكيمية

 كالتحكيمية إدخاؿ المكّكف الداللي في صمب القكاعد التكليدية: 

لقد بات مف الضركرم إدراج المكّكف الداللي في صمب القكاعد، انطبلقا مف تحديد 
النظرية لمقكاعد مف حيث ىي تقرف الصكت بالمعنى، فالمكّكف الداللي يضفي عمى 

كىك ما نقؼ عميو بشكؿ مكّثؼ  في العنصر .  3البني التركيبية التمثيبلت الداللية
 .(النظرية النمكذجيةقكاعد)المكالي 

 :قكاعد النظرية النمكذجية -

مما ىك جدير باإلشارة ىك أف النظرية التكليدية التحكيمية في مرحمتيا الجنينية 
استدرؾ ذلؾ " تشكمسكي"أىممت الجانب الداللي، غير أّف  (مرحمة البنى التركيبية)

يكمف االختبلؼ بيف النظرية " ، حيث 4 (1965) (أكجو النظرية التركيبية)في كتابو 
 (box) كالنظرية النمكذجية في إضافة صندكؽ  (مرحمة البنى التركيبية)الكبلسكية 

  5"لمقكاعد في ىذه المرحمة أطمؽ عميو اسـ المكّكف الداللي
                                                             

. 212أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر1
 .305أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :  ينظر2
 .112 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة،  ص  3
 .302 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص4
 .231أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص :  ينظر5
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مككف : كمف ىنا أصبحت النظرية التكليدية التحكيمية منكاال لسانيا ذا مكّكنات ثبلثة
 1 .مككف فكنكلكجي–مككف داللي – تركيبي 

 :المكّكف التركيبي -1

يعد المكّكف التركيبي المكّكف التكليدم الكحيد الذم يفرد لكؿ جممة بنية عميقة؛ التي 
 2.تمّثؿ التفسير الداللي لمجممة، كبنية سطحية التي تمّثؿ التفسير الفكنكلكجي لمجممة

: كيتألؼ المكّكف التركيبي مف مكّكنيف

 يرتبط ىذا المكّكف بالبنية العميقة: المكّكف األساس -

 3يرتبط بالبنية السطحية: المكّكف التحكيمي -

: المكّكف األساس -1-1

  التي بكاسطتيا يتـ تكليد المشير الركني الذم يعّد يحتكم عمى قكاعد إعادة الكتابة
  4.البنية العميقة لمجممة المّكلدة

: كنمّثؿ لعمؿ قكاعد إعادة الكتابة بالمشير الركني

ركف التكممة + ركف اإلسناد           ج  

ركف اسمي  + ركف اإلسناد            ركف فعمي

حدث + ركف فعمي           زمف 

اسـ + ركف اسمي           تعريؼ 
                                                             

 .302 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص1
 .246 ص المرجع نفسو،  2
 .247ص المرجع نفسو،  3
  أم إعادة تفريع الركف النكاة إلى األركاف الفرعية التي يمكف لو أف يتألؼ منيا إلى أف ينتيي إلى الصكرة

النيائية التي ال يتجمى فيما عداىا، كىي الصكرة القابمة إلدخاؿ المداخؿ المعجمية، كقابمة أيضا إلجراء القكاعد 
 .302أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص :   ينظر.التحكيمية المختمفة

 .247ص المرجع نفسو،  4
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ركف التكممة           ركف حرفي  

اسـ + ركف حرفي            حرؼ 

اسـ  +  ركف اسمي           تعريؼ 

: كيمكف تكضيح ذلؾ بالمشير اآلتي

                           ج جممة 

 

ركف التكممة /                           ركف اإلسناد 

  

      ركف حرفيركف اسمي               /    ركف فعمي

 

  تعريؼ       اسـ       حرؼ         ركف اسمي          حدثزمف 

                    تعريؼ    اسـ                                          

                                                             

    

 

                                                          تاـ 
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بفدخاؿ المفردة المعجمية المناسبة كفؽ    يمكف لنا إعادة كتابة العنصر المستعار
السمات المختمفة التي يأخذىا ذلؾ العنصر في التركيب، كبيذا يتـ تكليد المتكالية 
 1الكبلمية التي تأخذ شكميا النيائي في البنية السطحية، بعد إجراء التحكيبلت عميو

: المكّكف التحكيمي -1-2

يعد المكّكف التحكيمي نظاما مف القكاعد التي تساعد عمى تحكيؿ البنية العميقة إلى 
بنية سطحية، عف طريؽ الحذؼ كالزيادة كالتقديـ كالتأخير حتى تفضي بيا إلى شكميا 

 2الصكتي النيائي الذم تأخذه في البنية السطحية

: المكّكف الفكنكلكجي -2

يقتصر دكره عمى تحديد الشكؿ الصكتي لمجممة التي يكلدىا المكّكف التركيبي، كيكفر 
 3ليا تفسيرا قائما عمى أساس قكاعد فكنكلكجية خاصة بكؿ لغة

: المكّكف الداللي -3

 بعد التمييز بيف البنية العميقة بكصفيا مخرجا لقكاعد المكّكف األساس، كالبنية 
السطحية بكصفيا مخرجا لمقكاعد التحكيمية، أصبح مف البلـز إدخاؿ المكّكف الداللي 

 4(1957)الذم أىممتو التكزيعية، كالتكليدية التحكيمية في مرحمة البنى التركيبية 

كانت أكؿ محاكلة جادة إلدماج التحميؿ التركيبي في التحميؿ الداللي تمؾ المحاكلة 
كىي المحاكلة  (1964" )بكسطاؿ"ك" كاتز"ك (1963)"كفكدكر" كاتز"التي قاـ بيا 

التي تبناىا تشكمسكي فيما بعد إلعادة صياغة منكاؿ النظرية التكليدية التحكيمية؛ 
". النظرية النمكذجية:"التي أضحت تنعت حينئذ بػ

                                                             
 .248 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص 1
 .249 ص المرجع نفسو،  2
 .249 ص المرجع نفسو، 3
 .249ص المرجع نفسو،  4
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أّف التفسيرات الداللية لمتركيب تتـ في المجاؿ اإلجرائي " كاتز كبكسطاؿ"لقد افترض 
لمبنية العميقة دكف سكاىا، كلذلؾ كؿ المعمكمات التي يقّدميا المكّكف الداللي تتكافر 
في مستكل البنية العميقة، أّما التحكيبلت التي يحتمؿ إجراؤىا عمى ىذه البنية فمف 

. تغّير شيئا مف المحتكل الداللي لمتركيب

إلى  (بكسطاؿ-فكدكر-كاتز)لقد أكحت الفرضية المسانية التي أرسى أساسيا الثبلثي 
، فاستدرؾ 1957تشكمسكي بأف يعيد النظر في منكالو التركيبي الذم كضعو سنة

بذلؾ ما فاتو في مجاؿ التفسير الداللي لمبنى التركيبية، حيث مؤل الفجكة المنيجية، 
تتـ عممية إدماج الداللة في التركيب عف  حيث 1أم إدراج  الداللة في التركيب 

 مما يؤدم إلى تخصيص كؿ جممة بتفسير طريؽ ما يسمى بقكاعد اإلسقاط 
   2.داللي

: كيمكف لنا تكضيح جياز النظرية التكليدية التحكيمية بالشكؿ اآلتي

قكاعد أساسية           بنية عميقة            قكاعد داللية          تفسير داللي 

  

                       قكاعد تحكيمية 

 

تفسير فكنكلكجي        بنية سطحية               قكاعد فكنكلكجية           

                                                             
 .301ص أحمد حساني، مباحث في المسانيات،:  ينظر1
ىك مصطمح مف المصطمحات الرياضية، إسقاط نقطة عمى مستقيـ معمـك لتشكيؿ زاكية قائمة، كيدؿ :  اإلسقاط

في الفيزياء الضكئية عمى إرساؿ شبكة مف األشعة نحك مركز معّيف، كفي عمـ النفس التحميمي يستعمؿ في عبارة 
لكحة اإلسقاط؛ كىي لكحة  بيضاء تُمطخ بطريقة اعتباطية بنقاط سكداء، كيطمب مف المريض التعبير عما 

أحمد حساني، مباحث : ينظر. يشاىده في ىذه المكحة، فالعممية  التي يقـك بيا المريض  ىينا  ىي عممية إسقاط
 .249في المسانيات، ص 

 .249ص المرجع نفسو،  2
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ما يمكف مبلحظتو في ىذا الشكؿ ىك أّف القكاعد الداللية المتعمقة بالمكّكف الداللي 
، تعمؿ بمعزؿ عف القكاعد التحكيمية التي ترتد إلى المككف كىك مكّكف تفسيرم

التركيبي، إذ ال يتعّدل إجراؤىا الحيز المساني لمبنية العميقة، كمف ثّمة ففّف القكاعد 
 أـ إجبارية ال تغّير شيئا مف المحتكل الداللي لمتركيب، اختياريةالتحكيمية سكاء كانت 

كما كاف ذلؾ إاّل ألّف البنى السطحية المشكمة بكاسطة القكاعد التحكيمية ترتد في 
مجمميا إلى بنية عميقة كاحدة، كىي البنية الجكىرية القادرة عمى تقديـ التفسير الكافي 

. لمتركيب

 ككاف ذلؾ؛ ألّف المنكاؿ التكليدم التحكيمي يعكِّؿ في تأسيس منيجو عمى فرضية 
المستمع المثالي لمغتو أثناء أدائو أك تمقيو الفعمي لمكبلـ - لسانية مؤّداىا أّف المتكمـ

يفّسر الجممة عمى نحك تركيبي؛ أم يقـك بعممية إسقاط معاني المداخؿ المعجمية 
  1.عمى األركاف التركيبية

إذا ال يتـ التكاصؿ بيف أفراد المجتمع المغكم عف طريؽ ما يكفره ليـ الرصيد 
المعجمي مف مداخؿ معجمية التي ىي في حقيقتيا كحدات لسانية عجماء مكبمة 
بقيكد حقميا، بؿ يتـ التكاصؿ الحقيقي بيف أفراد المجتمع عف طريؽ التركيب بيف 

الكحدات المسانية، كفؽ ما يسمح بو طابع المغة الخّطي في ظّؿ الكفاية المغكية التي 
 2يمتمكيا المتكمـ المستمع المثالي لمغتو

: ثـّ إّف المكّكف الداللي يتبدل في مجاليف

المداخؿ المعجمية تتفاكت فيما بينيا مبنى مف  كىك جرد مفتكح :مجاؿ المعجـ -
 .كمعنى  في ظؿ التمايز مف حيث قبكليا سمات فكنكلكجية كتركيبية

                                                             
 ّأحمد حساني، مباحث في المسانيات، : ينظر.  المكّكناف الداللي  كالفكنكلكجي ىما مكّكناف تفسيرياف ليس إال

. 302ص
 .303صالمرجع نفسو،  1
 .304صالمرجع نفسو،   2



 

126  

 

كىي القكاعد التي بكاسطتيا يتمكف المتكمـ أك المستمع : مجاؿ قكاعد اإلسقاط -
مف إسقاط معاني المداخؿ المعجمية عمى العقد الركنية في التركيب، كمف ىنا 

  كقد سميت بقكاعد إسقاط ألّنيا تسقط 1.يتـ تفسير الجممة عمى نحك تركيبي
 :ثـّ إّف ليذه القكاعد ىدفاف 2المعنى عمى بنيية معينة

أم غير مقبكلة )التمييز بيف الجمؿ األصكلية كالجمؿ غير األصكلية - أ
 (مبنى كمعنى

 3تقديـ مكاصفات كظيفية  لداللة الجممة المقبكلة- ب

النظرية ) األسس النظرية كالمنهجية لنظرية النحك التكليدم في مرحمة -
 :   مف أىـ ىذه األسس:(المعيار

كضع نماذج لمتحميؿ المساني ذات طبيعة صكرية  تمكف مف تفريع  -1
التمثيبلت المسانية المتنكعة يككف ىدفيا تكليد الجمؿ النحكية كال شيء 

 غير الجمؿ النحكية

: بالمعنى الرياضي لكممة تكليد )تحديد المغة بكصفيا نحكا صكريا تكليديا  -2
؛ أم نسقا مف القكاعد، كيتككف ىذا النسؽ مف (الكضكح كالدقة كالبساطة
 :مجمكعتيف مف القكاعد

 القكاعد المركبية كىي قكاعد إعادة الكتابة التي تنتج البنيات العميقة- أ

 القكاعد التحكيمية التي تحّكؿ البنيات العمميقة إلى بنيات سطحية-ب

استقبللية المكّكف التركيبي عف الداللة كعف غيرىا مف المكّكنات المعرفية  -3
 الفاعمة في استعماؿ المغة كتداكليا

 اعتبار القدرة المغكية عند األفراد جزءا مف الممكة المعرفية العامة -4
                                                             

. 305 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص1
 .117 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص  2
. 307 أحمد حساني، مباحث في المسانيات، ص3
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البحث في الكميات المسانية بنكعييا المادم كالصكرم، كتتجمى الكميات  -5
المادية في الخصائص الصكتية كالسمات التركيبية كالداللية المشتركة بيف 
المغات، أّما الكميات الصكرية فتتجمى في نكعية القكاعد الشكمية المتبعة 

  1في أنحاء المغات الطبيعية 

النظرية المعيارية المكسعة / النظرية النمكذجية المكسعة ):المرحمة الثالثة-3
1972 :)

 كاختبارىا في الميداف، اّتضح لتشكمسكي 1965بعد ظيكر النظرية النمكذجية سنة 
أّنو ال يمكنيا أف تكلد كؿ التراكيب المغكية بطريقة مرضية كفعالة، فعمد إلى تطكيرىا 

عادة النظر في المكّكف الداللي عمى كجو الخصكص كقد أطمؽ عمى . كتنقيحيا، كا 
النظرية النمكذجية المكسعة، كبدا ىذا التنقيح جميا في ثبلثة : ىذه المقاربة الجديدة

دراسات الداللة في القكاعد : مقاالت لتشكمسكي جمعت في مؤلؼ كاحد بعنكاف
كما - كيطاؿ ىذا التجديد في النظرية مدخبلت المكّكف الداللي 1972 سنة 2الداللية
أك البنى التي يعمؿ عمييا ىذا المكّكف، فيذه البنى لـ تعد مقتصرة عمى  -أسمفنا

 3البنية العميقة كحدىا بؿ أصبح المكّكف الداللي يتعامؿ مع بعض البنى السطحية

كييدؼ تشكمسكي مف كراء ىذه المقاالت إلى إقامة نظرية معجمية تأكيمية، كذلؾ 
بالتركيز بصكرة أساسية عمى مكانة البنية العميقة، كتقميص عدد القكاعد التحكيمية، 
دراج القكاعد المعجمية أكثر فأكثر، كقد رفض دعكة عمماء الداللة التكليدية التي  كا 

ترمي إلى الدفع بالبنية التركيبية العميقة إلى درجة تجعميا غير متميزة عف المستكل 
الداللي، كحجتو في ذلؾ أّف التراكيب التي خّصصت ليا بنى تحتية مماثمة في 

الداللة التكليدية تظير في الكاقع اختبلفات تركيبية معتبرة، ال يمكف تبيينيا مف خبلؿ 
ّنما مف خبلؿ االختبلؼ في البنية العميقة، كبما  االختبلؼ في االشتقاؽ التحكيمي، كا 

                                                             
 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 1

 .196-195ص ص مفاىيـ كأمثمة، : البرنامج األدنكيي
 .233-232أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص ص :  ينظر2
 .118ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة،  ص  :  ينظر3
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- في رأيو-أّف ىذه الظاىرة تنطبؽ عمى الجمؿ المرادفة، ففّف مستكل البنية العميقة
يجب أف يككف متمّيزا عف مستكل التمثيؿ الداللي، كأّف النحك يجب أف يحتكم عمى 

 1مكّكف داللي تفسيرم 

كميما يكف مف أمر؛ ففّف النظرية المعيار المكسعة تتميز باالفتراضات التصكرية 
 :الكبرل اآلتية

 اإلبقاء عمى مبدإ مركزية التركيب كاستقبلليتو في التكليد -1

 : رفض الطركحات األساس  لمداللة التكليدية المتمثمة في -2

 القكؿ بأف التمثيبلت العميقة لمتركيب تمثيبلت منطقية داللية- أ

كجكد ركابط متينة بيف التركيب كالداللة، كبيف التركيب كالتداكؿ عف - ب
، كتقـك ىذه الفرضية عمى "ركس"طريؽ ما عرؼ بالفرضية اإلنجازية عند 

القكؿ بفسناد محمكؿ إنجازم في البنية العميقة لمجمؿ مف أجؿ تفسير 
 كتبياف قيمتيا التداكلية

إسياـ التمثيبلت السطحية في التأكيؿ الداللي لمجمؿ بعد أف كاف التأكيؿ  -3
 الداللي لمجممة في النمكذج المعيار منحصرا في البنية العميقة

كضع افتراض عاـ يتعمؽ بطبيعة البنية الداخمية لمككنات الجممة الكبرل  -4
، كىك االفتراض (المركب االسمي كالمركب الفعمي كالمركب الكصفي)

 (Tbeorie X barre)المعركؼ بنظرية

 ضبط اآلليات المتعمقة بفجراء التحكيبلت، ككضع القيكد أك الشركط عمى  -5
 2قكاعد التحكيبلت كتقميص عددىا كنكعيا كدكرىا في التكليد

 
                                                             

 .233 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 1
مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار :  ينظر2

 .196مفاىيـ كأمثمة، ص : إلى البرنامج األدنكيي
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(: 1977نظرية األشكاؿ المنطقية كالقكاعد الكمية )المرحمة الرابعة  -4

اتجيت أبحاث تشكمسكي في ىذه المرحمة إلى التركيز عمى األشكاؿ المنطقية 
 كىك ما تبمكر 1كالقكاعد الكمية، معتمدا في ذلؾ عمى المنطؽ كالرياضيات كالبيكلكجيا

  كيشير ىذا 1977 الذم صدر سنو (دراسات في الشكؿ كالتفسير): في كتابو
المؤلؼ إلى نكعيف مف قكاعد التفسير الداللي مف خبلليما يتـ تمثيؿ المعاني في 

: إطار النظرية التكليدية كالتحكيمية

قكاعد التفسير الداللي التي ىي جزء مف قكاعد الجممة كالتي تتناكؿ - أ
 مظاىر مكضكع الكبلـ كمظاىر التكرار فتكّكف الشكؿ المنطقي

قكاعد التفسير الداللي التي يتـ إجراؤىا عمى األشكاؿ المنطقية، كالتي - ب
 2تتداخؿ مع بقية البنى اإلدراكية

منكاؿ / منكاؿ التحكـ كالربط / نظرية المبادئ كالكسائط)المرحمة الخامسة  -5
 (:1981المبادئ كالمقاييس 

تشكؿ منعطفا جديدا في تطكر األنمكذج التكليدم،  (المبادئ كالكسائط)إّف نظرية 
 اإليطالية سنة (Pise)كتبدأ مع المحاضرات التي ألقاىا تشكمسكي في جامعة 

 : كتقسـ ىذه النظرية إلى فرعيف1981

 1985 ك 1981 كيعرؼ بنظرية العمؿ كالربط الممتدة ما بيف الفرع األكؿ -
 :كتمثميا دراسات تشكمسكي التالية

-Lectures on Government and Binding 

                                                             
 .234المرجع نفسو، ص :    ينظر1
235ص كر، أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتط: ينظر. مقاالت في الشكؿ كالتفسير:  يطمؽ عميو أيضا. 
 .119ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص  :  ينظر2
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-Some concepts and consequences-of the theory of 
Government and Binding.Trad francaise. Dans la nouvelle 

syntaxe 

-Knowledge of Language 

 .المعرفة المغكية طبيعتيا كأصكليا كاستخداميا: تشكمسكي- 

 1  (Barriers):  كيعرؼ بنظرية الحكاجز كيجسدىا عمؿ تشكمسكيالفرع الثاني- 

البيكلكجية  العبلقات القائمة بيف المسانيات"  ىذه المرحمة تناكؿ تشكمسكي ثـّ إّنو في
كالقكاعد التكليدية التحكيمية، كقد تحدث تشكمسكي عف ىذه النظرية بطريقة مفصمة 

( ب )(1981)محاضرات حكؿ العامؿ كالربط اإلحالي  (أ): في ىذيف المؤلفيف
 2("1982)بعض متصكرات نظرية العامؿ كالربط اإلحالي كآثارىا 

 كميما يكف مف أمر ففّف ىذا المنكاؿ يعّد مف أخصب المناكيؿ التي أنتجتيا المدرسة 
التكليدية، إذ مّثؿ قطعا جذريا مع الدراسات النحكية القديمة كتأمبل جريئا في المغة، 
أكقفنا عمى عقـ المنحى التقميدم في كصؼ الظكاىر المسانية العتماده نظاما معقدا 

مف القكاعد ال يصمح في تقصي أبسط الخصائص المغكية، فكاف منكاؿ التحكـ 
كالربط بديبل، لذلؾ ينطمؽ مف تجريد ىذه القكاعد الثرية كالمتنكعة لترتقي إلى مستكل 
المبادئ العامة، ككضع مجمكعة محدكدة مف االختيارات البرامترّية تأخذ في االعتبار 

خصكصيات األلسف الطبيعية، فكاف ذلؾ إيذانا بمقاربة أدنكية محتممة ظيرت في 
 3بداية التسعينات

إّف نظرية التحكـ كالربط بّينت أّف اكتساب نمكذج نحكم معقد يعكد مسبقا إلى مبادئ "
لى انتقاء محدكد لممقاييس المتكفرة، فقمص ىذا المنكاؿ مف التكاتر الحاصؿ  فطرية كا 

                                                             
 مصطفى غمفاف كمحمد المبلخ كحافظ إسماعيمي عمكم، المسانيات التكليدية مف النمكذج ما قبؿ المعيار إلى 1

 .197مفاىيـ كأمثمة، ص : البرنامج األدنكيي
 ..235 أحمد مكمف، المسانيات النشأة كالتطكر، ص 2
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ببيانو أّف الثراء الظاىر كتنكع الكاقع المساني أمر  (الكصفية كالتفسيرية)بيف الكفايتيف 
 1"كىمي خادع

تمكنت نظرية التحكـ كالربط إذف مف تكفير مبادئ رشيقة يسرت إدراؾ جانب "  لقد 
ف )ىاـ مف الكفاية الكصفية، لكف النظاـ برمتو لـ يكف رشيقا مف منظكر صاحبو 

فيّيأ ذلؾ لمقاربة أدنكية تراجع النتائج التي كصؿ إلييا منكاؿ  (2002تشكمسكي 
كظمت الكفاية التفسيرية ىدفا . المبادئ كالمقاييس حسب متطمبات االقتصاد كالبساطة

يرنك إليو البحث التكليدم في مرحمتو األخيرة، ففذا أمكف بياف أّف األنحاء المختمفة 
 2"تشتؽ مف النحك الكمي بات مف اليسير آنذاؾ تفسير ظاىرة االكتساب

كعمى امتداد ىذه المناكيؿ كانت العّدة التكليدية في مقاربة الكاقع ىي التحكيبلت 
باعتبارىا الفرضية األساسية التي تتجاكز ىذا الكاقع كتتكيف بو، غير أّف ىذه 

الفرضية عرفت عّدة صياغات كتعديبلت باختبلؼ تمّثؿ النظرية لمكاقع، ففي منكاؿ 
األبنية اإلعرابية تعددت التحكيبلت كتنكعت بتنكع المعطيات مّما أكقع النظرية في 
التكرار المحصكلي لمكاقع، لذلؾ تـّ الحّد منيا في منكاؿ النظرية المعيارية، غير أّف 

المكّكف التحكيمي مازاؿ يطرح إشكاالت، إذ الحظ تشكمسكي كجكد تحكيبلت ال يمكف 
أف تككف في المكّكف اإلعرابي، فاشتقاؽ االسـ مثبل يتحقؽ في المعجـ لذا كجب طرح 

قحاـ المعجـ، فظير نتيجة لذلؾ منكاؿ النظرية  بعض العمميات مف ىذا المكّكف كا 
 الذم أسند قيمة ىاّمة إلى المعجـ كضّيؽ حقؿ المعالجة 1972المعيارية المكسعة 

التحكيمية محققا التكازف بيف مككني األساس لذا سمي المنكاؿ كذلؾ بالفرضية 
 3المعجمية

لكف ظؿ منكاؿ النظرية المعيارية المكسعة نفسو يشكك تشغيبل غير منتظـ لمتحكيبلت 
التي بدت حّرة مجانية ال تتناسب كفرضية االقتصاد كالبساطة كتحكؿ دكف بمكغ كفاية 

                                                             
. 195 -194ص ص  سمّية المكي، الكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم، 1
 .195ص المرجع نفسو،  2
 .189-188ص ص  المرجع نفسو، 3
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 1981كصفية فتفسيريةػ فاقترح تشكمسكي منكاال بديبل ىك منكاؿ التحكـ كالربط 
 αنقؿ : حيث تـّ حصر التحكيبلت في تحكيؿ كاحد

 في ىذا المنكاؿ بدأت النظرية تبتعد عف القكاعد لتعكضيا بمفيـك المبادئ التي 
 1[ف ؾ  ]تنسحب عمى كؿ األلسنة البشرية، ىذاف المفيكماف يؤسساف النحك الكمي 

  (نظرية المبادئ كالكسائط)خصائص مرحمة  -

 :تتسـ ىذه المرحمة مف النحك التكليدم بجممة مف الخصائص نذكر منيا

 االنتقاؿ مف نظرية قائمة عمى القكاعد الصكرية إلى نظرية قائمة عمى  -1
 المبادئ العامة التي تتحكـ في األلسف الطبيعية

 تحديد المبادئ الكمية المشتركة بيف جميع األلسف، كتحدد ىذه المبادئ العامة  -2
 ما يعرؼ بالنحك الكمي

 تشكؿ مبادئ النحك الكمي جزءا مف الجياز البيكلكجي الخاص بالجنس  -3
 2البشرم يسمح باكتساب األلسف

البرنامج األدنكم / النمكذج األدنكم/ النظرية األدنكية)المرحمة السادسة  -6
1992 /1995:) 

ىذا النمكذج ىك األكثر تقدما في تاريخ المسانيات التكليدية، كتعّد ىذه النظرية امتدادا 
طبيعيا لمنظرية التي عرفتيا المرحمة السابقة، كقد بدأت ىذه المرحمة مع بداية 

في إطار ما عرؼ بالبرنامج األدنكم، كيمثؿ ليذا  (1995-1992)التسعينات 
 .(Tbe Minimalist Program): التصكر التكليدم بكتاب تشكمسكي

يندرج البرنامج األدنكم في إطار تصكر عاـ لممقاربة العممية اليادفة لتفسير عاـ 
لمظكاىر المدركسة بأبسط السبؿ باعتماد استنتاجات صكرية قائمة عمى عدد محدكد 

                                                             
. 189ص  سمّية المكي، الكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم، 1
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مف الفرضيات القادرة عمى تغطية أكبر قدر مف المعطيات كالكقائع، كلتحقيؽ ىذه 
 .الغاية يتميز البرنامج األدنكم بسمات البساطة كالتقميص كالتقتير

كالبرنامج األدنكم محاكلة لتبسيط النظرية إلى أبعد حد، سكاء في مستكل الصياغة 
الصكرية، أك في عدد مستكيات التمثيؿ المساني، كيمعب مبدأ االقتصاد في صياغة 
القكاعد كعددىا كنكعيتيا، كفي تشكيؿ الييكؿ العاـ لمنظرية كاشتغاليا دكرا ىاما، مما 

مف عمميات االشتقاؽ كالتمثيبلت، - حد أدنى-يعني ضركرة كجكد عدد ضئيؿ
كيشكؿ النمكذج المقترح تحكال نظريا ال مثيؿ لو في تاريخ النظرية التكليدية إطبلقا، 
فقد اقترح مفاىيـ جديدة لـ تكف كاردة في النماذج التكليدية السابقة، كما أّنو اتسـ 

بالتخمي عف جّؿ المفاىيـ التكليدية كالتصكرات المسانية التي كانت متبعة في السابؽ 
1 

إّف البرنامج األدنكم امتداد لنظرية العمؿ كالربط مف جية الكشؼ عف الخصائص 
العامة لمممكة المغكية كتدقيؽ آليات اشتغاليا، كالمبادئ العامة المتحكمة في بنائيا، 

لقد أسفر العمؿ في نمكذج المبادئ كالكسائط؛ الذم عرؼ بنظرية العمؿ كالربط، عف 
صياغة مجمكعة مف المبادئ كالقيكد كالكسائط التي تعمؿ بمكجبيا الممكة المغكية، 
مّما أدل إلى تدقيؽ المسممة الكبرل لمنحك التكليدم التي تنبني عمييا فرضية النحك 
الكمي، كمفادىا أّف المبادئ كالقيكد التي يكظفيا النسؽ الحاسكبي لصياغة التمثيبلت 
المسانية مكحدة في كؿ المغات البشرية، فالبنية اليرمية لممركبات مكحدة في المغات 

، كما أّف إجراءات النقؿ كالقيكد التي (س، خط )اإلنسانية بمكجب مبادئ نظرية س
كمف أىـ األسئمة التي كجيت البحث التكليدم خبلؿ فترة . تضبط عممياتيا مكحدة

 :التسعينات، كشكمت منطمقا لتشكيؿ البرنامج األدنكم نذكر

ما ىك التصميـ األمثؿ لمممكة المغكية، إذا اعتبرنا أّف المغة البشرية حؿ أمثؿ  -
 لمتطمبات األنساؽ الكجاىية الخارجية التي تتماس معيا الممكة المغكية؟
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ما ىك الحد األدنى مف الخطكات كاإلجراءات كالتمثيبلت الحاسكبية التي  -
 1تنجزىا الممكة المغكية؟

 :تصميـ النحك في البرنامج األدنكم -

ينطمؽ البرنامج األدنكم في تخصيصو لمممكة المغكية مف مسممات أساسية، أىميا أّف 
الممكة المغكية غير حشكية، كتتميز بسمة االقتصاد كالبساطة كالنجاعة الحاسكبية 

المتمثمة في تقميص التعقيد الحاسكبي عبر إخضاع عمميات الحكسبة التركيبية لقيكد 
 إلى اآلف 1992اقتصادية، كقد أخذ البرنامج األدنكم عمى عاتقو منذ انطبلقتو سنة 

 2.تدقيؽ الخصائص الصكرية لمممكة المغكية

تعد المغة في تصكر تشكمسكي نسقا ذا تصميـ أمثؿ ألّنيا تستجيب لمشركط التي 
تضعيا األنساؽ الخارجية اإلنجازية التي تتماس معيا الممكة المغكية عمى نحك 

كامؿ، كال يشغؿ النسؽ الحاسكبي الذم يعتبر مكّكنا مركزيا في نظاـ الممكة المغكية 
سكل العمميات الضركرية، كال يستعمؿ في مسارات التمثيؿ كاالشتقاؽ سكل السمات 

كالرمكز التي تحظى بمقركئية، كالتي يمكف أف تبمغيا األنساؽ الكجاىية، مقصيا 
الرمكز الزائدة في التمثيؿ التي ال دكر ليا في الكجاىيف كمقصيا في اآلف نفسو 

 .العمميات الحاسكبية التي ال تستجيب لقيكد االقتصاد االشتقاقي

يختزؿ تشكمسكي كفاقا مع االفتراض األدنكم الرئيس لبرنامجو جياز النحك في 
 :مككنييف أساسييف ىما

 المعجـ -

 3النسؽ الحاسكبي -
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 : المعجـ- أ

يرمز المعجـ في البرنامج األدنكم لكؿ الخصائص الفرادية لممداخؿ المعجمية، كىي 
الخاصة، كيمثؿ  خصائص ال تضبطيا مبادئ النحك الكمي، أك مبادئ األنحاء

المعجـ لمخصائص الصكاتية كالصكرية كالداللية لممفردات بشكؿ مصفكفات، بحيث 
ال يدمج إاّل السمات التي ال يمكف التنبؤ بيا، مثبل مف خصائص االسـ ترميز 

السمات الصرفية مثؿ الجنس كالعدد أك الشخص، كبما أّف ىذه السمات متنبأ بيا 
، ال نحتاج إلى التنصيص عمييا، [س+]انطبلقا مف الطبيعة المقكلية لؤلسماء 

 (إبؿ): باستثناء الكحدات المعجمية االسمية التي تحمؿ سمة اسمية فرادية، مثؿ
؛ التي تحمؿ سمة الجمع بشكؿ فرادم، كال يمكف التنبؤ بيا مف الصكرة (قـك)ك

 (امرأة)المفظية لمكممة، فبمكجب عدـ التنصيص عمى كؿ السمات، تحمؿ الكممة 
فقط كخاصية مقكلية مبلزمة، أّما السمات اإلعرابية كالتطابقية مثؿ  [س+]سمة 

الجنس كالعدد كالشخص فيي ضمف اختصاص المبادئ العامة، إذ ليس ىناؾ في 
كما ترد في المعجـ ما ينبئ بصكرتيا  (امرأة)الصكرة المعجمية الخالصة لمكممة 

اإلعرابية مثبل،  ألّنيا تبنى في التركيب في سياقات شجرية معينة، كمف ىنا يأتي 
الذم يشكؿ الكسيط بيف المعجـ كالنسؽ الحاسكبي الذم ال يبمغ المعجـ " التعداد"دكر 

ّنما يستعمؿ فقط العناصر المعجمية التي يكفرىا لو التعداد الشتغالو، فأحد  مباشرة، كا 
األدكار الرئيسية لمتعداد مف بيف أدكار أخرل تكفير السمات التي ال يمكف التنبؤ بيا 

   1سمة تضاؼ في التعداد (امرأة)بالنسبة إلى الكممات المشار إلييا سمفا، ففعراب 

  :النسؽ الحاسكبي- ب

يعد النسؽ الحاسكبي مركزيا في تصميـ النحك في البرنامج األدنكم، فالخصائص 
جراءات دقيقة  العامة لمممكة المغكية تحّدد في ىذا المجاؿ الذم تضبطو عمميات كا 

في بناء التمثيبلت كتكليد االشتقاقات، كيخضع النسؽ الحاسكبي لمبادئ عامة 
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مبدأ التأكيؿ "ك" التمثيؿ"ك" مبادئ االقتصاد في االشتقاؽ"أىميا عمى اإلطبلؽ 
 ".التاـ

 :يضـ النسؽ الحاسكبي عمميات أساسية تتمثؿ في

 انتؽ -

 ضـ -

 انقؿ -

: كيفضي النسؽ الحاسكبي في نياية االشتقاؽ إلى عممية يصطمح عمييا تشكمسكي بػ
 1.التيجية

 البحث عف تطكر (النظرية األدنكية) في ىذه المرحمة كاف مف أىداؼ تشكمسكيكقد 
 Internal)فمصطمح المغة الداخمية . عندا المتكمميف (ؿ دا)المغة الداخمية 

langage )  كىك مصطمح يعكس تصّكر المغة عمى  (1995)استعممو تشكمسكي
  2"أّنيا نظاـ مكجكد داخؿ الدماغ

كيبمغ نمك المغة الداخمية درجة عالية في العاـ الثاني الذم يكافؽ ما أسماه 
كيعكس مصطمح االنفجار النحكم أّف "  االنفجار النحكم"بمرحمة  (1994)بينكر

القدرات المسانية فطرية في اإلنساف كامنة فيو، كبمجرد بمكغ الطفؿ العاـ الثاني 
تنفجر ىذه القدرات لتتحكؿ مف مرحمة الكمكف إلى مرحمة الظيكر بشكؿ يبرز القدرة 

نتاجيا   3اإلبداعية لدل الطفؿ في فيـ الجمؿ كا 

كقد حافظ تشكمسكي حّتى البرنامج األدنكم عمى تصكره لممقدرة المغكية كلكّنو " 
استبدلو بمصطمح المغة الداخمية الذم يعكس تصكره لمغة عمى أّنيا نظاـ مكجكد 
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الستعماؿ مصطمح المقدرة  (2005-2000)داخؿ الدماغ، كعاد تشكمسكي 
 1"المغكية

كقد خصص تشكمسكي افتراضو العاـ بآخر يتعمؽ بمككنات المقدرة المغكية التي 
: حصرىا في برنامجو األدنكم في مككنيف اثنيف

 .يختزف المعمكمات: نظاـ عرفاني -

 2.أنظمة إنجازية تمكف مف استعماؿ تمؾ المعمكمات بطرؽ مختمفة -

فقد تجاكز البرنامج األدنكم اعتبار الظاىرة المغكية مكضكع دراسة " كميما يكف 
لتصبح مجرد مصدر يزكدنا بمعمكمات حكؿ اآلليات الفيزيائية كالذىنية المسيرة لمغة 

كال شؾ أّف البحث في ىذه اآلليات مف شأنو أف يحرج العمـك . الداخمية كالمشغمة ليا
البيكلكجية كالعصبية التي لـ تتكصؿ بعد إلى معرفة ىذه اآلليات كضبط كيفية 

اشتغاليا، بؿ لعؿ أىـّ مأزؽ كضعيا فيو التصكر العرفاني لمغة ىك اعتبار المقدرة 
 3"ينتمي إلى بنية عضكية أكبر" عضكا ذىنيا"

كفي إطار ىذا التصكر العرفاني اعتبر تشكمسكي المقدرة المغكية عضكا ذىنيا تماما  
كما نتحدث عف الدكرة الدمكية أك عف النظاـ البصرم باعتبارىا جزءا مف البنية 

كتككف الحالة االبتدائية لممقدرة المغكية  (14 المقدمة 1997ف بكلكؾ )العضكية 
، 2002تشكمسكي  )تعبيرا لمجينات يماثؿ الحالة االبتدائية لمنظاـ البصرم البشرم 

85.)4  

المغة نشاطا عرفانيا بؿ طّكر ىذا " كميما يكف ففّف تشكمسكي لـ يقؼ عند اعتبار 
االفتراض كخّصصو في بحكثو األدنكية لتصبح المغة عضكا لو خصائصو المميزة في 

ىذا التعقد ىك خاصة كّؿ األنظمة البيكلكجية، ، إطار بنية الجسد التي تتميز بالتعقيد
                                                             

 .196-195ص   سمّية المكي، الكفاية التفسيرية لمنحك العربي كالنحك التكليدم، ص 1
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إاّل أّف فرضيات عمؿ مثمرة حققتيا األدنكية ترل أّف المقدرة المغكية تتسـ في مستكل 
بنيتيا األساسية بالبساطة كاألناقة كليست تمؾ خاصية األنظمة العضكية المعقدة 

كيمّثؿ ىذا االفتراض بشكمو المتطكر جانب الجّدة في . (29، 1995تشكمسكي )
البرنامج األدنكم، فالبحكث التكليدية سابقا لـ تيتـ بتقصي جانب االمتياز كالكماؿ 

في المغة، بؿ كجيت اىتماماتيا نحك اآلليات التي يشتغؿ كفقيا الدماغ لتتحقؽ المغة، 
دكف سعي نحك تحديد مدل تفرد ىذا النشاط بالقياس إلى األنظمة العرفانية األخرل، 
إاّل أّنيا في سياؽ تقاطع النظرية مع بقية العمـك انفتح البرنامج األدنكم عمى سؤاؿ 
جديد فرضتو خصائص االقتصاد كالبساطة كالبلإطناب التي تسّير األبنية النحكية 

( 9، 1995تشكمسكي، ): ىك

إلى أم مدل تتسـ المغة بالكماؿ؟ 

 كلبمكغ ىذا اليدؼ ركز البرنامج األدنكم عمى تحديد شركط البنية النحكية المكافقة
 1.كالعمميات المؤدية ليا

كقد أعاد تشكمسكي صياغة السؤاؿ اآلنؼ الذكر في إطار البحكث األدنكية عمى 
: النحك التالي

(. 92، 2000تشكمسكي، )كيؼ تتسـ المقدرة المغكية بحسف التصميـ؟ 

كقد . كىك سؤاؿ مثير لمدىشة لكف قد يككف السؤاؿ مشركعا مف كجية نظر بيكلكجية
اقتضى البحث في المقدرة المغكية النظر في تعامميا مع أنظمة عرفانية أخرل خارجة 

: عنيا فكاف السؤاؿ التالي

، 2002تشكمسكي، )ىؿ النظاـ جّيد التصميـ لمتعامؿ مع األنظمة الداخمية لمفكر؟ 
107 .)

                                                             
 تككف البنية مكافقة إذا كاف تمثيميا الصكتي ال يحتكم إاّل سمات قابمة لمتأكيؿ صكتيا ككاف تمثيميا المنطقي ال 

 .يحتكم إاّل سمات قابمة لمتأكيؿ دالليا
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كىك سؤاؿ يختمؼ عف السؤاليف اآلنفيف ألّنو يتصؿ بعبلقة المغة بيندسة الفكر برمتو، 
باعتباره " الكبد:" كقد استعمؿ تشكمسكي القياس لتكضيح ىذا السؤاؿ فمّثؿ لذلؾ بػ

عضكا مف أعضاء الجسد، فيمكف أف نكتشؼ أّف الكبد قد صمـ تصميما سيئا ال 
يتناسب كخصائص الحياة في إيطاليا؛ ألّف الناس ىناؾ يحتسكف الكثير مف الخمر، 
فيتسبب ذلؾ في تنكع إصابتيـ بمرض الكبد، لكف ذلؾ ال يمنع أف يككف الكبد قد 

تشكمسكي، )صمـ تصميما حّيدا عند تعاممو مع نظاـ الدكرة الدمكية مثبل أك الكمى
2002 ،107 .)

لذا تحكؿ السؤاؿ عف مدل جكدة تصميـ النظاـ المغكم في حد ذاتو أم في إطار 
كظيفتو التكاصمية إلى سؤاؿ حكؿ جكدة التصميـ بالقياس إلى البنية العضكية 

. الداخمية برمتيا

ىذا ما مّثؿ جانب الجّدة في البرنامج األدنكم كىك ما تسعى التكليدية إلى اإلجابة 
 كىك تصّكر يكضح التعامؿ بيف 1"الكجيهة"عنو، فأضافت مفيكما جديدا ىك مفيـك 

نظاـ المغة العرفاني كأنظمة عرفانية خارجية، كقد حصرىا تشكمسكي في نظاميف 
القصدم، كيتيسر ىذا التعامؿ –اإلدراكي كالنظاـ التصكرم - النظاـ النطقي: اثنيف

التي تتكاجو مع   (ص ص)الصكرة الصكتية :  عف طريؽ الكجييتيف المسانيتيف
، كالصكرة ""النظاـ األكؿ الخاص بفنتاج الخطاب كيرمز  إلييا تشكمسكي بػ

التي تتكاجو مع النظاـ الثاني الخاص بمعرفة الخطاب كتأكيمو  (ص ـ)المنطقية 
كقد أقصى تشكمسكي في البرنامج األدنكم البنية العميقة كالبنية ". "كيرمز إلييا بػ

السطحية مف ىندسة التمثيبلت إذعانا العتبارات االقتصاد، فاألكلى كجيية داخمية 
بيف المعجـ كالنظاـ الحكسبي فبل تنخرط بذلؾ في سياؽ التفاعؿ بيف األنشطة 

العرفانية بؿ تخص النظاـ المغكم في بنيتو الداخمية، أّما الثانية فبل يمكف أف تزكدنا 
إاّل بمعمكمات ضبابية ألّنو مف الخطأ االعتقاد أّف خصائص المقدرة المغكية يمكف أف 
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تبلحظ في مكّكف كاقعي مف العالـ الطبيعي، لذا جّكز االستغناء عف البنية 
 1"السطحية

الصكتية كالمنطقية المتيف تتفاعبلف : إذف أسند تشكمسكي كؿ األىمية لمصكرتيف" 
القصدم باعتبارىما نظاميف - اإلدراكي،  كالتصكرم– النطقي : تباعا مع النظاميف

عرفانييف داخمييف في الفكر، خارجييف عف المقدرة المغكية التي تتعامؿ معيما حّتى 
. تصبح قابمة لبلستعماؿ

إّف إثبات قدرة المغة عمى التفاعؿ مع أنظمة عرفانية خارجية يعني أّنيا جّيدة 
تماما كالكبد مثبل فمك لـ ينتج مادة صالحة تجعمو قادرا عمى التفاعؿ مع " التصميـ"

 2"بقية األعضاء لبات ردمء التصميـ
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( 02)المدرسة التكليدية التحكيمية : (11)المحاضرة رقـ 

 :أهمية النظرية التكليدية كالتحكيمية-1

األلسنية كجيا لكجو أماـ قضايا لـ تتطرؽ إلييا  أّنيا كضعت" تكمف أىميتيا في 
بؿ لـ تدركيا في السابؽ، كافتتحت تاليا مرحمة جديدة مف التأمبلت األلسنية بدأ 
تأثيرىا يظير خارج مجاؿ األلسنية، فالنظرية األلسنية التكليدية تؤمف أّف بنية 

المغة تحددىا بنية العقؿ اإلنساني، كأّف خصائص المغة الكمية دليؿ بأّف ىذا الجزء 
مف الطبيعة اإلنسانية مشترؾ في الجنس اإلنساني، فارتفعت مف ىذا المنطمؽ 
بدراسة المغة إلى مصاؼ دراسة المعرفة المغكية التي ىي خاصة إنسانية مميزة 

. كجزء ال يتجزأ مف المعرفة اإلنسانية بصكرة عامة

كقد قدمت األلسنية التكليدية كالتحكيمية التحاليؿ المتماسكة كالمبلحظات المثيرة 
لبلىتماـ حكؿ المعرفة المغكية الفطرية كالمكتسبة، كركزت عمى أّف اإلنساف ميّيأ 

بصكرة فطرية لكي يتعمـ المغة، كلعّؿ ما أثار اىتماـ الفبلسفة كعمماء النفس 
كالمنطؽ ىك أّف األلسنية التكليدية كالتحكيمية قد تكصمت عبر إدراؾ خصائص 
المغة اإلنسانية إلى نتائج ميمة في إطار إدراؾ اإلنساف الذم يستعمؿ المغة، 

    1"كقدمت البراىيف المستمدة مف طبيعة المغة لدراسة طبيعة العقؿ اإلنساني

: أهداؼ النظرية التكليدية-2
: االكتساب المغكم - أ

افترض تشكمسكي معرفة فطرية بالمغة تمكف الطفؿ مف قدرة بارعة عمى اكتساب " 
مف ىنا سّطر تشكمسكي . لساف ما كحذقيا في فترة كجيزة دكف الحاجة إلى التعمـ

ىدؼ بحكثو المسانية حكؿ ظاىرة االكتساب باعتبارىا نقطة التحكؿ مف الحالة 
العرفانية االبتدائية لمفكر إلى الحالة المكافقة لمساف الطبيعي، فبل يككف الطفؿ بذلؾ 

                                                             
 .101 ميشاؿ زكريا، مباحث في النظرية األلسنية كتعميـ المغة، ص 1

 



 

142  

 

مؤىبل الكتساب لساف دكف آخر ألّف البنية األساسية لمغة مكحدة داخمية ال تأتيو مف 
 1"الخارح

كذىب إلى أّف معرفتنا المسانية ليست مكضكع تعمـ حقيقي، بؿ تنمك في اإلنساف 
بصفة طبيعية دكف أف تتطمب منو بذؿ مجيكد مف قبيؿ الحفظ أك التكرار أك إصبلح 

الخطأ 

يقتضي البحث في الكميات المشتركة بيف األلسف، "  كميما يكف ففّف االكتساب المغكم
ىذه الكميات ىي التي تسمح بالتحكؿ مف الحالة العرفانية االبتدائية إلى الحالة 

 2"المكافقة لمساف طبيعي ما

: الكفاية الكصفية كالكفاية التفسيرية - ب

المقصكد بالكفاية الكصفية أف تكفر النظرية نحكا كصفيا يتطابؽ مع كؿ لساف " 
طبيعي، أّما الكفاية التفسيرية فتخص الحالة االبتدائية أم تفسير ظاىرة االكتساب 

. كتحديد القدرات الفطرية التي تجعؿ ىذا االكتساب ممكنا

 إف الكفاية الكصفية كالتفسيرية مشغؿ مف مشاغؿ النحك بؿ مشغؿ كؿ نظرية ترـك 
استيعاب الكاقع، لكّف التكليدية تتصكر النحك انعكاسا لممعرفة المسانية الفطرية، كىذا 
ما يجعميا مطالبة بتفسير كيفية اكتساب الطفؿ لمسانو، فتككف الكفاية عندىا كفاية 

 بناء عمى ىذا يقكؿ ىمبكلدت عف 3"نفسية بالدرجة األكلى قبؿ أف تككف إبستيمكلكجية
 4"يحقؽ إنجازا غير متناه لكسائؿ متناىية" الكفاية الكصفية، أف

ىدؼ " (الكفاية الكصفية كالكفاية التفسيرية)كميما يكف ففّف ىذا اليدؼ؛ أم إدراؾ 
ترنك إليو كؿ نظرية عممية تسعى الستيعاب الكاقع المدركس، غير أّف الكفاية 

التفسيرية في التكليدية ارتبطت ارتباطا كثيقا بمفيـك االكتساب المغكم، لذلؾ لـ تكف 
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غاية النظرية تفسير األبنية في حّد ذاتيا كالكقكؼ عمى كيفية اشتغاؿ لساف ما كما 
ىك الحاؿ مع األنحاء التقميدية مثبل، بؿ غايتيا تفسير االكتساب كتحديد القدرات 

  1"الفطرية الكامنة في الدماغ

 :محصكؿ الحديث -
يرجع النحك التكليدم بالدرس المغكم مف مبلحظة الظكاىر ككصفيا إلى  -1

محاكلة تفسيرىا ككضع النظرية، ليعصـ المغة مف سككنيا كيمنحيا 
طابعيا اإلبداعي الخبّلؽ، كلذلؾ يعتمد في تقعيده كتمثيمو عمى المنطؽ 
كالرياضيات، ليضفي عمى المغة الصبغة العممية المنضبطة، متخذا مف 
الجممة أساسا في التحميؿ، كيفترض أّف اإلنساف ينتج كبلمو كفقا ليذه 

القاعدة الصكرية؛ مما اقتضى البحث في إيجاد العبلقة بيف العقؿ كالمغة، 
كالعناية بالمكّكف البيكلكجي ليا، كالتعامؿ معو مثؿ أّم مكّكف بيكلكجي 

آخر، بكصفو العضك الذم يسمح لئلنساف بفنتاج كتفسير عدد ال محدكد 
مف الجمؿ التي لـ يسبؽ أف سمعيا مف قبؿ، كبكصؼ المغة أىـّ 

خصائصو، كىذا ما جعؿ المنيج التكليدم يعيب عمى المناىج البنيكية 
 2.التكقؼ عند أشكاؿ المغة المنجزة

حاكؿ ىذا التيار أف يركز اىتمامو عمى المستكيات العميا لمكبلـ؛ أم  -2
التراكيب كالجمؿ، معتبرا أّف الطفؿ يكلد مزكدا بقابمية الكتساب المغة، كأّنو 
مف خبلؿ سماعو جمؿ لغتو، يكتسب المقدرة عمى تكليد عدد ال متناه مف 

الجمؿ، كما يمكنو ذلؾ أيضا مف الحكـ عمى الجمؿ التي يسمعيا 
باألصكلية أك البلأصكلية، كىك ما يعد حدسا لغكيا فعاال في اكتساب 

، كمثالية المغة، لكف كؿ ذلؾ يجرم بصكرة مثالية، أم مثالية المتكمـ
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لكّف تشكمسكي يطكع مفيـك الحدس لسمطة . البيئة المغكية؛ أم تجانسيا
 1العقؿ بحكـ نزعتو الرياضية الديكارتية

المادة المسانية ىي مكضكع " ُيِعدُّ المسانيكف الذيف جاءكا قبؿ تشكمسكي  -3
الدرس فتناكلكىا بالكصؼ كالتحميؿ، أّما عنده فيي كسيمة ال غاية في 

لمعرفة العقؿ البشرم - ألّنو منطقي عقبلني كىـ كّصافكف تجريبيكف-ذاتيا
 2"كأشكاؿ التفكير اإلنساني

إّف ما قدمو تشكمسكي في نظريتو يعّد نقطة تحّكؿ بارزة في الفكر المساني  -4
األمريكي، كالحديث عمكما، يتجاكز كثيرا مّما كضعو البنيكيكف قبمو في 
دراسة المغة، فضبل عف أّنو كّجو انتقادات إلى البنيكية ذاتيا، ككنيا تيتـ 
بالتحميؿ الشكمي لمغة، دكف االلتفات إلى المعنى، أك إلى القكاعد التي 
  3.يمجأ إلييا المتكمـ عند تككينو الجمؿ، كىك ما يكصؼ بالكفاءة المغكية

: مف أىـ المفاىيـ التي يعرضيا تشكمسكي في نظريتو -5
 ينبغي الربط بيف النحك كالمعنى خبلفا لبلتجاىات التي تفصؿ بينيما- أ
يعتمد في دراستو لمغة عمى شطر مف المكركث التكزيعي، كعمى المفاىيـ - ب

 المنطقية الرياضية في النحك، كاستعمؿ الرمكز تكخيا لمدقة
 .يميز بيف الكفاءة كاألداء- ت
ينبني عمى ىذا المفيـك السابؽ نكعاف لمبنية في نظره؛ البنية العميقة، كىك - ث

أصؿ الجممة الذم يحمؿ داللة المتكمـ، كالبنية السطحية كىي ما يظير 
 كيقـك السامع ،أثناء التعبير، كتكتنفيا اإلضافة كالحذؼ كالتقديـ كالتأخير

بتحكيبلت عّدة لمكصكؿ إلى قصد المتكمـ الذم تحممو البنية العميقة، 
كميّمة المساني ىي كشؼ ىذه التحكيبلت، كمدل قدرة كؿ مف المتكمـ 

 .كالسامع عمى ممارستيا
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يرل أّف لمغات جميعا خكاص مشتركة؛ كأف تحتكم عمى جمؿ نمكذجية - ج
تتفرع عنيا جمؿ أخرل يشترط فييا السبلمة النحكية كاالستحساف؛ أم أّنيا 

تستكفي قكاعد المغة مف ناحية، كمف ناحية ثانية تتماشى مع المدلكالت 
  1المستخدمة، كىنا تكمف إبداعية المغة؛ مكضكع النحك التكليدم
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المدرسة الكظيفية األمريكية : (12)المحاضرة رقـ 

 :تمهيد

اتجاه : الدراسات المغكية كفقا التجاىيف" مف المعمـك بمكاف بأّف الباحثيف تناكلكا 
، كاتجاه دراسات (االتجاه البنيكم كاالتجاه التكليدم التحكيمي)الدراسات الشكمية لمغة 

االتجاه التداكلي، النحك الكظيفي، المسانيات االجتماعية، )المغة في السياؽ التكاصمي 
 1(تحميؿ الخطاب

فبعدما جّرب العقؿ المساني التيار البنيكم كالتكليدم في معالجة الظاىرة المغكية " 
ّنما المغة  كعرؼ قصكرىما إذ لـ ينتبيا إلى أّف المغة ليست قكالب مغمقة معزكلة، كا 

أراد بعد ىذا أف يصحح جياز كأداة تأثير كتغيير، استعماؿ كتداكؿ كحركة مجتمعية، 
  2"، ككاف مف نتيجة ىذا أف تكلد  المنيج الكظيفي التداكليمفاىيمو

مف ىذا المنطمؽ ففّف ميمة اتجاه الدراسات الشكمية لمغة ىك اكتشاؼ القكاعد 
كتصنيفيا كالتمثيؿ ليا، في حيف تظؿ ميّمة اتجاه دراسات المغة في السياؽ التكاصمي 

دراؾ مدل امتثاليا  ىي دراسة المغة في التكاصؿ مف خبلؿ تكظيؼ تمؾ القكاعد، كا 
  3لمتطمبات السياؽ 

 كميما يكف ففّف المسانيات الكظيفية تعكد إلى جممة بحكث كأعماؿ لسانية لـ تستقر 
في فترة معينة، كال عند دارس معّيف، حيث يستطيع البحث أف يرصد بداياتيا مف 

أعماؿ البراغييف، حيف  مّيزكا بيف عمـ األصكات كعمـ األصكات الكظيفي؛ الذم يقـك 
عمى منيج الفكنيـ، كقد كصفت أعماليـ بأّنيا تيتـ بالكجية الكظيفية لمجممة، 

الىتماميـ بدراستيا ضمف مفيـك التكاصؿ، بعدٍّه كظيفة أساسية في النشاط المغكم 
عند اإلنساف، كقّدـ في ذلؾ ياكبسكف مخّطط التكاصؿ المعركؼ بكظائفو الست، 
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دانيش، : كالذم تعرض إلى انتقادات في الستينات مف طرؼ بعض المسانييف نحك
الذيف يركف أّف التكاصؿ حركة كليس ثباتا كما يكحي  كسبكفكدا، كفيرباس، كسكاؿ

 1بذلؾ مخططو

كما تستند الدراسات الكظيفية أيضا إلى ما قّدمتو المدرسة النسقية بمندف، كىي متأثرة 
ّف دراستيا في مستكياتيا  بأعماؿ براغ؛ حيث تعّد المغة ظاىرة بشرية متكاممة، كا 

الجزئية الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية تفقدىا طابعيا التكاصمي الذم يميزىا، 
فضبل عف أّف مثؿ ىذه الدراسة  ال يقدميا في صكرتيا المتكاممة، لذا فقد دعت إلى 
عدـ إغفاؿ أبعادىا الثقافية كاالجتماعية كالنفسية، كطّكرت في ىذا المجاؿ مفيـك 

الذم يدرس المغة في سياقيا المادم كالمعنكم، ألّنيا ظاىرة سيميائية " سياؽ الحاؿ"
كاجتماعية، كينبغي تفسيرىا انطبلقا مف ىذه المبادئ، اعتمادا عمى ما قّدمو سكسير، 

 2الخ...فيرث، مارتينيكمالينكفسكي، كماتزيكس كرفاقو،  ككىممسميؼ

حيث كلياـ ال بكؼ  كديؿ هايمسعالـ األجناس األمريكي " ىذا دكف إغفاؿ بحكث 
قاما بتكجيو نقد الذع إلى التصكر التجريدم الذم انحصر فيو البحث المساني، سكاء 

الذم حصر مكضكع تنظيره في المغة دكف  (دم سكسير)مف رائد المسانيات الحديثة 
الكبلـ، أـ مف صاحب النظرية التكليدية التحكيمية الذم قصر تنظيره عمى القدرة 

 القدرة التبميغيةالمغكية دكف الكبلـ أك التأدية، كقد صار التركيز منصبا عمى دراسة 
يقكؿ . 3بدؿ القدرة المغكية؛ التي صار ينظر إلييا عمى أّنيا إحدل مككناتيا فقط

إّف نظرية تشكمسكي القائمة عمى تكليد الجمؿ المغكية :" ىايمس منتقدا تشكمسكي
المختمفة صحيحة تماما إذا كاف المقصكد منيا كصؼ المغة ككياف مستقؿ بذاتو 

بعيدا عف المكاقؼ االجتماعية كالحياة التي تستخدـ فييا المغة، كلكّف المغة ال قيمة 
ّنما ىي  ليا ككياف مستقؿ، فيي ليست قكالبا كصيغا كتراكيب مقصكدة لذاتيا، كا 

                                                             
 .39 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص  1
 .40-39ص ص المرجع نفسو، : ينظر 2
. 26-25 الزايدم بكدرامة، النحك الكظيفي كالدرس المغكم  العربي دراسة في نحك الجممة، ص ص 3
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كغير ذلؾ  مكجكدة لمتعبير عف الكظائؼ المختمفة كالطمب كالترجي كاألمر كالنيي
 1"مف آالؼ الكظائؼ المغكية

كبيذا االنتقاد الشيير أعيد االعتبار لمنظريات السياقية، حيث دخمت مجاؿ المسانيات 
بقّكة، كنظرية أفعاؿ الكبلـ لفبلسفة المغة العادية، كنظريات التداكؿ كالممفكظية، 

ثمرات الدراسات الكظيفية في "  ىذه األخيرة تعد مف أبرز2كنظريات النحك الكظيفي
، كمكضكع المسانيات في (التكاصؿ)السبعينيات؛  إذ تيتـ بكظيفة المغة األساسية 

نظرىا ىك كصؼ القدرة التكاصمية لدل المتكمـ كالسامع، مّما جعؿ بعضيـ يعّدىا 
نظرية في التركيب كالداللة مف كجية نظر تداكلية، كتقّدـ في ىذا المجاؿ بحكث 

 3أحمد المتككؿ: سيمكف ديؾ؛ التي طكعيا لمغة العربية

 (بحكث سيمكف ديؾ حسب الّتصّكر المتكّكمي ):النحك الكظيفي-1

النحك ال يقتصر عمى البحث عف الدكر الذم تؤديو الكممات أك "النحك الكظيفي ىك 
؛ ألّف (أك النحكية كالفاعؿ كالمفعكؿ )العبارات في الجممة، أم الكظائؼ التركيبية 

أك )ىذه الكظائؼ ال تمّثؿ إاّل جزءا مف كّؿ تتفاعؿ مع كظائؼ أخرل مقامية 
، بحيث تترابط الخصائص البنيكية لمعبارات (ىي الكظائؼ الداللية كالتداكلية:تبميغية

 4"التي تستعمؿ ىذه العبارات كسيمة لبمكغيا (التكاصمية)المغكية باألغراض التبميغية 

ذلؾ الجياز المركب مف محصمة كؿ ىذه :"  كبيذا يككف النحك الكظيفي ىك
 5"(التركيبية، الداللية، التداكلية)الكظائؼ 

 

                                                             
 .26  الزايدم بكدرامة، النحك الكظيفي كالدرس المغكم  العربي دراسة في نحك الجممة، ص 1
 .26ص المرجع نفسو،  2
 .40خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص : ينظر 3
، 1987الكظيفة المفعكؿ، دار الثقافة، الدار البيضاء، : أحمد المتككؿ، مف البنية الحممية إلى البنية المككنية 4

. 43ص  يحيى بعيطيش، نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي،:  نقبل عف. 5ص 
. 33 الزايدم بكدرامة، النحك الكظيفي كالدرس المغكم  العربي دراسة في نحك الجممة، ص 5
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أك ىك تمؾ النظرية التي تنطمؽ مف مبدإ أّف بنية الجممة تخضع إلى حّد كبير 
 1لمكظيفة التكاصمية التي جاءت لتأديتيا

 (ىكلندا) كميما يكف؛ ففّف ىذه النظرية ترجع أصكليا إلى البمداف المنخفضة
(Pays-bas)، أمسترداـ اليكلندية مع مؤسسيا األكؿ سيمكف كبالذات إلى مدينة 

ديؾ مف خبلؿ أبحاثو المتعددة التي رسـ بيا اإلطار النظرم كالمنيجي العاـ لمنظرية  
ألتباعو السائريف عمى نيجو؛ الذيف أجركا دراسات لغكية متنكعة تجاكزت عقديف مف 

الداللة، كالتداكؿ، كالمعجـ، كالتركيب، في لغات متنكعة تنتمي : الزمف،  مّست مجاؿ
تمكنت . كالمغة اليكلندية، كاإلنجميزية، كالفرنسية، كالعربية: إلى فصائؿ متباينة نمطيا

مف خبلليا أف تؤّسس لنفسيا مكانة عممية متمّيزة بيف النظريات المسانية المعاصرة 
بصفة عامة، كالنظريات النحكية بصفة خاصة، حيث أصبحت الكريث الشرعي 

لمنظريات النحكية الكظيفية قبميا، كتطمح منذ الثمانينات أف تككف بديبل عف النظرية 
 2التكليدية التحكيمية بكؿ نماذجيا 

كفي ىذا السياؽ ال يخفى في العالـ العربي بصفة عامة، كفي المغرب العربي بصفة 
خاصة، البحكث القّيمة التي أجراىا أحمد المتككؿ عمى النحك العربي في إطار ىذه 
النظرية، حيث  تمكف بفضؿ رسكخ قدمو في التراث المغكم العربي، كحسف استيعابو 
لمنظريات المغكية الحديثة، مف إغناء الدراسات النحكية العربية بمفاىيـ كمصطمحات 
حديثة، شكمت نظرية عممية متماسكة، كىي مرشحة أكثر مف غيرىا ألف تككف بديبل 

معاصرا لمنظرية النحكية القديمة، بفضؿ كفايتيا النفسية كالتفسيرية كالنمطية 
 3"كالتطبيقية، كبفضؿ بنية نحكىا أك جيازىا الكاصؼ الذم يتميز بالدقة كالمركنة

                                                             
 .44الزايدم بكدرامة، النحك الكظيفي كالدرس المغكم  العربي دراسة في نحك الجممة، ص   1
 . 77 يحيى بعيطيش، نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي، ص 2
.  77ص المرجع نفسو،  3
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جسرا لعبكر النحك الكظيفي إلى أقطار عربية أخرل، " كميما يكف؛ ففّف المغرب كاف 
 الجزائر، كتكنس، كمكريتانيا، كالعراؽ، كسكرية، بدرجات متفاكتة في التبني )...(

 1"كرقعة االنتشار

: 2كتقـك ىذه النظرية عمى مبادئ أىميا

 كظيفة المغات الطبيعية األساسية ىي التكاصؿ -1
 المخاطب-مكضكع الدرس المساني ىك كصؼ القدرة التكاصمية لممتكمـ -2
النحك الكظيفي نظرية لمتركيب كالداللة منظكرا إلييما مف كجية نظر  -3

 تداكلية
يجب أف يسعى الكصؼ المغكم الطامح إلى تحقيؽ أنكاع ثبلثة مف  -4

 :الكفايات
 الكفاية النفسية- أ
 الكفاية التداكلية- ب
 الكفاية النمطية- ت

 

 

  

 

 

 

 
                                                             

، 1أحمد المتككؿ، المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي األصكؿ كاالمتداد، دار األماف، الرباط، ط: ينظر 1
 .62،  ص 2006

. 9، ص 1986، 1أحمد المتككؿ، دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 2
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 مدرسة أكسفكرد: (13)المحاضرة رقـ 

: تمهيد

 ىذه ،ّف مدرسة أكسفكرد ىي امتداد لفمسفة المغة العادية بادئ ذم بدء نقكؿ بأ
ـ، حيث إّف الفمسفة 20فرعا مف فركع الفمسفة التحميمية في القرف األخيرة تعّد 

:  تتفرع إلى ثبلثة اتجاىات ىيالتحميمية
 ركدكلؼ كارناب: بزعامة :  Positivisme logiqueالكضعانية المنطقية -
 ىكسرؿ: بزعامة :   Phénoménologie du langageالظاىراتية المغكية -
بزعامة :   Philosophie du langage ordinaireفمسفة المغة العادية -

  فيتغنشتايف
 مرتكزا ساعد عمى  بزعامة فيتغنشتايف(فمسفة المغة العادية)كيعتبر االتجاه األخير 

؛ التي تعتبر مف أىـ محاكر  كسكرؿانبثاؽ نظرية أفعاؿ الكبلـ بزعامة أكستيف
 1الدرس التداكلي المعاصر

                                                             
رشيد الحاج صالح، مدرسة أكسفكرد كفمسفة المغة، مجمة : ينظر.  فمسفة المغة العادية:  يطمؽ عمييا أيضا تعبير

. 11، ص451، العدد 2001المعرفة، كزارة الثقافة، الجميكرية العربية السكرية، نيساف أبريؿ، 
  في اعتمدت كقد  .باإلنكميزية الناطقة البمداف فبلسفة بيف شيكعان  األشد الفمسفية المدرسة تعتبر التحميمية الفمسفة 

 كاف النياية في كمييما لكف .راسؿ كبرتراند مكر إم. جكرج :كامبردج جامعة مف مؤسيسيا أفكار عمى نشأتيا
 أتكا التحميمي المنحى في الركاد الفبلسفة مف كالعديد فريغو، غكتمكب األلماني الفيمسكؼ كمؤلفات بأفكار متأثرا
.يعتبر كؿ مف المنطؽ كفمسفة المغة أساسييف في الفمسفة التحميمية منذ بداياتيا، ككالنمسا ألمانيا مف أساسان   

  الكضعية المنطقية ىي االتجاه الكحيد الذم يمثؿ النزعة التجريبية تمثيبل حقيقيا في الفمسفة األكركبية في القرف
العشريف لمميبلد، كقد انطمقت نشاطات ىذه المدرسة فمسفيا كحمقة بحث قادىا الفيمسكؼ  مكرتز شميؾ، تحمؿ 

اسـ حمقة فيينا، ثـّ تعاقبت مؤتمرات عديدة لياتو المدرسة في كؿ مف جامعات براغ، باريس، ككبنياغف، 
. كارؿ بكبر. ركدكلؼ كارناب، ىانز ريشنباخ، مكرتز شميؾ، لكدفيج فيتجنشتيف: كامبردج، كمف أىـ فبلسفتيا

 .طيرشي كماؿ، كبلـ مكجز في الكضعانية المنطقية: ينظر
اىتـ ىذا االتجاه الفمسفي  باألشياء المغكية المجردة المستبطنة في الذىف ثـّ في الكجداف، :  الظاىراتية المغكية

.  ىكسرؿ: كقد تزعـ ىذا االتجاه الفمسفي
 تزعـ ىذا التيار فتجنشتايف، إذ اىتمت ىذه الفمسفة بالمعنى عند اإلنساف العادم،  :فمسفة المغة العادية

 .كتنقض المعنى المنطقي الثابت، فالمعنى لدل فتجنشتايف شيء متغير كليس ثابتا
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عمى ىذا النحك شارؾ فبلسفة أكسفكرد فتجنشتايف اىتمامو بالمغة العادية كطريقة 
استخداميا، كما شارككه في الثكرة عمى النظرية االسمية التصكرية في المعنى، كما 

 محاكليف 2، كقّدمكا إضافات أصيمة(نظرية المعنى في االستخداـ)طكركا ىذه النظرية 
 3.إيجاد معايير كتصنيفات عديدة تجعؿ مف ىذه النظرية أكثر دقة ككضكحا

 انبثؽ ميبلد ىذه المدرسة مف التساؤالت حكؿ كظيفة الفمسفة في تكضيح منطؽ   إذا
المغة كالفحص الدقيؽ لكيفية عمميا، فنيض لئلجابة عف ىذه التساؤالت العديد مف 

األنحاء الفمسفية لعّؿ أبرزىا ما طرحو الكضعيكف المناطقة مف تصكرات لكظيفة المغة 
إحداىما ىي الكظيفة " ككيفية عمميا، حيث إّنيـ مّيزكا بيف كظيفتيف رئيستيف لمغة، 

المعرفية التي تستخدـ المغة فييا كأداة تشير إلى كقائع كأشياء مكجكدة في العالـ 
الخارجي، كال تزيد ميّمة المغكم بذلؾ عمى أف تجيء تصكيرا ليذه الكقائع كتمؾ 
األشياء، أّما الكظيفة الثانية لمغة فيي الكظيفة االنفعالية كمفادىا أّف اإلنساف قد 

يستعمؿ المغة أحيانا لمتعبير عف مشاعر كانفعاالت قد تضطرب بيا نفسو كما ىك 
الحاؿ عند الشاعر مثبل، كالعبارات التي تعالج مسائؿ األخبلؽ كالميتافيزيقا كالجماؿ، 

حذؼ فبلسفة الكضعية المنطقية العبارات الدالة عمييا مف دائرة ىذه الكظيفة الثانية 
المعنى، بحجة أّننا ال نجد ليا مف كقائع العالـ ما تطابقو، مصريف عمى أّف العبارات 

التجريبية ىي العبارات ذات المعنى 

                                                                                                                                                                               
 كاحد مف أكبر إنجميزم، كلد في فيينا كتكفي في كامبردج، - فيمسكؼ نمساكم: (1951- 1889: )فيتغنشتايف

عمؿ في المقاـ . كتحقيقات فمسفية" رسالة منطقية فمسفية" بالتقدير بفضؿ كتابيو  حظيفبلسفة القرف العشريف،
اعتقد فتغنشتايف أّف معظـ المشاكؿ . األكؿ في أسس المنطؽ، كالفمسفة كالرياضيات، كفمسفة الذىف، كفمسفة المغة

الكضعانية "كاف ألفكاره أثرا كبيرا عمى كؿ مف . الفمسفية تقع بسبب اعتقاد الفبلسفة أّف معظـ الكممات أسماء
 ".المنطقية كفمسفة التحميؿ

 فيسمكؼ لغة بريطاني، كاضع نظرية أفعاؿ الكبلـ: (1960-1911) جكف النجشك أكستيف. 
فيمسكؼ أمريكي، لو إسيامات في فمسفة المغة، كفمسفة العقؿ، كالفمسفة : (1932):  جكف ركجرز سكرؿ

 .االجتماعية، اىتـ بتطكير  نظرية أفعاؿ الكبلـ
 .34 مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص 1
 .11رشيد الحاج صالح، مدرسة أكسفكرد كفمسفة المغة، ص 2
 .10 صالمرجع نفسو، :   ينظر3
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 كتحددت بالتالي ميّمة العبارة ذات المعنى في كصؼ أك تصكير حالة مف حاالت 
الكجكد الخارجي، ثـّ يجيء الحكـ عمى ىذه العبارة بعد ذلؾ بالصدؽ أك بالكذب، 

 1بناء عمى قابمية ىذه العبارة لمتحقؽ

ما الذم يمكف أف نفعمو بكؿ أنكاع :  غير أّف ىذا التصكر لمغة يطرح مشكمة مفادىا
العبارات األخرل التي ال تقـك بكصؼ الكجكد الخارجي، كليس ليا صمة البتة 

بالصدؽ كالكذب؟ ماذا نحف فاعمكف بالجمؿ الطمبية، كالجمؿ االستفيامية كغيرىا مف 
الجمؿ؟ إّف ىذه الجمؿ غير قابمة لمتحقؽ، فيؿ يصح الحكـ عمييا بأّنيا خالية مف 

 2المعنى؟

.  كفي سبيؿ اإلجابة عف التساؤالت تكلدت مدرسة أكسفكرد

 :فحكل نظرية مدرسة أكسفكرد -1

 ترل مدرسة أكسفكرد بأّف معنى الكممة ىك استعماليا في المغة، كىك ما نّص عميو 
 التخمص مف 1930يف؛ الذم  حاكؿ في فترة افتجنشت:  أعبلـ المدرسة، خاصة

 داعيا في اآلف (رسالة منطقية فمسفية): بعض األفكار التي طرحيا في  مصنفو
كقد . ذاتو إلى أفكار أخرل؛ محصكليا بأّف  معنى الكممة يتحدد مف خبلؿ استعماليا
 تأثر مجمكعة مف فبلسفة كمبردج الشباف بيذه األفكار تأثرا كبيرا كالتفكا حكؿ

يف عمى ىيئة مدرسة عرفت باسـ مدرسة كمبردج، كمف أبرز فبلسفة ىذه افتجنشت
  3كيزدـك: المدرسة

                                                             
، ص 1993، 1صالح إسماعيؿ عبد الحؽ، التحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد، بيركت، لبناف، ط:  ينظر1

 13-12ص 
 .13ص  المرجع نفسو، : ينظر2
 زكي نجيب محمكد، مكتبة : عزمي إسبلـ، مراجعة كتقديـ: ، رسالة منطقية فمسفية،  ترفتجنشتيف لكدفيج

 .1968األنجمك  المصرية، القاىرة، 
 .14-13صالح إسماعيؿ عبد الحؽ، التحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد، ص ص :  ينظر3
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 كميما يكف؛ ففّف مدرسة أكسفكرد تناكلت بالدراسة كالتحميؿ كالتطكير فمسفة المغة 
العادية عند فتجنشتايف، إذ قامت بتعميؽ نظرية المعنى في االستخداـ، كحاكلت 

 1.إيجاد معايير كتصنيفات عديدة تجعؿ مف ىذه النظرية أكثر دقة ككضكحا

يف اىتمامو بالمغة العادية كطريقة اعمى ىذا النحك شارؾ فبلسفة أكسفكرد فتجنشت
استخداميا، كما شارككه في الثكرة عمى النظرية االسمية التصكرية في المعنى، كما 

 2.، كقّدمكا إضافات أصيمة(نظرية المعنى في االستخداـ)طكركا ىذه النظرية 

  كما تكجو فبلسفة أكسفكرد بالنقد لمنظرية االسمية عند الكضعية المنطقية، كاصفيف 
 فيي 3إّياىا بأّنيا  نظرية قاصرة ال يمكنيا اإللماـ بطبيعة المغة ككظائفيا المتعددة

تقكؿ بافتراض أّف كؿ الكممات ىي أسماء، كأّف كّؿ مكضكع ( ...):"كما يقكؿ رايؿ
لذا ففّف دحض ىذه النظرية  ىك أمر ىّيف ( ...)نحكم ممكف في جممة يمّثؿ شيئا ما

إّنو إذا كانت كؿ كممة مفردة اسما، إذف فالجممة المككنة مف ثبلث : إذ يمكننا القكؿ
ىذه : ستككف قائمة مف مكضكعات ثبلث؛ تسميتيا (الثبلثة عدد أكلي)كممات 

.  األككيني، لكؾ، باركمي،أفبلطكف، أرسطك: الكممات الثبلث، غير أّف قائمة مثؿ
ليست جممة ألّنيا ال تقكؿ شيئا يفيد المعنى، كبالتالي فميس مف الضركرم أف تككف 
فكرة امتبلؾ المعنى ىي فكرة تمثيؿ األشياء، ذلؾ أّف الكممات المرتبطة في جممة 

تفعؿ عمى األقؿ شيئا ما يختمؼ عف الشيء الذم تفعمو لك كانت كؿ منيا عمى حدة، 
كبالتالي ال يجكز تحميؿ الجممة إلى مجمكعة األشياء التي تمثميا الكممات في الجممة 

"4  

                                                             
 .10رشيد الحاج صالح، مدرسة أكسفكرد كفمسفة المغة، ص:   ينظر1
 .11صالمرجع نفسو،  2
 .11صالمرجع نفسو، : ينظر 3
 .12-11ص ص المرجع نفسو، : ينظر 4
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إذا سأؿ شخص ما ما معنى الكممة؟، ففّنو يسأؿ بصكرة عادية عف "مف ىذا المنطمؽ 
تكضيح الطريقة التي يتـ فييا استعماؿ الكممات، كليس يسأؿ عف ما الذم تشير إليو 

 1" الكممة

بناء عمى ىذا النقد الذم كجيو فبلسفة أكسفكرد لمنظرية االسمية في المعنى، تكجيكا 
، كمف أىـ "المعنى في االستخداـ"إلى إقامة نظريتيـ في المعنى كالقائمة عمى نظرية 

جكف أكستيف؛ الذم قّدـ نظرية : مف تناكؿ نظرية المعنى في االستخداـ بالتحميؿ
ضافات ميّمة عمى  أفعاؿ الكبلـ، باإلضافة إلى سكرؿ الذم كانت لو تعميقات كا 

 2نظرية األفعاؿ الكبلمية

  عند جكف أكستيف(les actes de langage)نظرية أفعاؿ الكالـ  -1-1

 في 1955  عرؼ أكستيف مف خبلؿ محاضراتو التي قّدميا بجامعة ىارفارد في 
". كيؼ ننجز أفعاال باأللفاظ:"  بعد كفاتو بعنكاف1962فمسفة المغة، كنشرت في 

حيث نّص بأّف المغة تتجاكز كظيفة االّتصاؿ إلى كظيفة التأثير، كتغيير السمكؾ 
   "أفعاؿ المغة"أك "أفعاؿ الكبلـ" اإلنساني مف خبلؿ مكاقؼ كمية، كُقدِّـ بشأف مفيـك 

ثـّ كّرر كطّكر مف  (أكستيف. ؿ. ج )مقترح في الستينيات مف الفيمسكؼ اإلنجميزم 

                                                             
. 12رشيد الحاج صالح، مدرسة أكسفكرد كفمسفة المغة، ص:  ينظر 1
 .13 صالمرجع نفسو،:   ينظر2
خميفة : ينظر.  ىذا المقترح لو ما يقابمو في األساليب العربية، حيث ميزت الخبر الذم يؤدم غرض اإلنشاء

 .54بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 
 يرد أحيانا ىذاف المصطمحاف بعدىما مترادفيف، ترجمة لػ :(les actes de langage) (بالفرنسية)  المأخكذة

 بالنظر إلى مدلكؿ فكرة أفعاؿ الكبلـ، كالتي ىي في جكىرىا تمييز ألفعاؿ المغة speech actsمف اإلنجميزية 
. أفعاؿ المساف؛ ألنيا متعمقة بالمساف: كما يقصدىا المرسؿ، كبقيمتيا اإلببلغية، فاألحسف في ترجمتيا القكؿ

، إشراؼ كمراجعة مطاع الصفدم، مجمة العرب كالفكر (مقاؿ)جكف سكرؿ، مف سكسير إلى فمسفة المغة : ينظر
خميفة : نقبل عف. 95، ص 1991، ربيع 14-13العالمي، مركز اإلنماء القكمي، بيركت، لبناف، العدداف 

. 89بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 
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، 1أّف كؿ قكؿ ممفكظ يعّد عمبل: ، كمفاد ىذا المقترح(سكرؿ. ر. ج)طرؼ األمريكي 
  2" أّف ىناؾ أفعاال ال تنجز إاّل بالمغة" أك 

- في الفمسفة المغكية الحديثةإإذا نشأت فكرة أفعاؿ الكبلـ أك أفعاؿ المغة مف أىـ مبد
االستعماؿ المغكم ليس إبراز منطكؽ لغكم :" كىك أفّ - مجاؿ نشأة التداكلية كتطكرىا

 كذلؾ بعدما كانت 3"فقط، بؿ إنجاز حدث اجتماعي معّيف أيضا في الكقت نفسو
الفمسفة الكضعية المنطقية تشترط مقياسا كحيدا لمحكـ عمى داللة جممة ما، كىك 

مّما حصر العبارات المغكية في منكاؿ كاحد؛ ىك العبارات . 4مقياس الصدؽ كالكذب
كيحكـ عمى صدقيا أك كذبيا بمدل مطابقتيا لذلؾ . الخبرية، كأف تصؼ كاقعا ما

صادقة في حاؿ كاحدة ىي جماؿ الجّك كاقعا، ككاذبة في : الجّك جميؿ)الكاقع، نحك 
، كجكىر الخبر عند ىؤالء الفبلسفة أّنو ال ُيقبؿ إاّل إذا كاف خاضعا (غير ذلؾ

ثباتيا   5لمتمحيص كالتجريب، كأّف الكظيفة األساسية لمغة ىي كصؼ حاالت العالـ كا 

  انتبو أكستيف لدراسة بعض - رأم الكضعييف المناطقة-في مقابؿ ىذا الرأم
ال تصؼ كاقعا خارجيا، كال تعّينو، كال تحيؿ إليو، مع أّنيا خبرية، " المقكالت التي 

: نحك

 التـز بالحضكر -1
 أعمف عف افتتاح الجمسة -2
 أعدؾ بالزيارة، غدا إف شاء ا -3
 سأعيد لؾ مالؾ، الشير القادـ بحكؿ ا -4

                                                             
. 53خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص :  ينظر1
 .18عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص : ينظر 2
، مدخؿ متداخؿ االختصاصات، ترجمة كتعميؽ  سعيد حسف بحيرم، دار القاىرة لمطباعة  فاف ديؾ، عمـ النص3

 .89خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص : نقبل عف. 18ص ، 2001، 1كالنشر، ط
 89  خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 4
 .90-89ص ص المرجع نفسو،   5
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فيذه الجمؿ كنحكىا ال يمكف كصفيا بالصدؽ كالكذب، كىي ال تعكس كاقعا 
كمف . مكصكفا، بقدر ما ىي أفعاؿ منجزة مف المتمقي أك المتكمـ عمى حد سكاء

خصائصيا أيضا، أّنيا جمؿ محككمة بالتمفظ بيا، حيث إّف نطقيا سبب في إنجاز 
أمر بمباشرة أشغاؿ الجمسة، كفي  (2)كعد، كفي  (1)ففي : األفعاؿ المبنية عمييا

مّما يغّير في سمكؾ متمقي ىذه الجمؿ بتكفر . (4)كعد كطمب، ككذلؾ في  (3)
ظركؼ ذلؾ، كتنكع المتمقيف بتنكع األخبار كأغراضيا، كىي جمؿ شبيية بالجمؿ 

 1(الخ...أمر، استفياـ )المنطكية عمى مكجيات 

فبماذا نسمي جممة مف ىذا النكع؟، أك عبارة متمفظا :" كمف ثـّ ففّف أكستيف يتساءؿ
جممة إنجازية، أك عبارة : بيا مف ىذا القبيؿ، إّني اقترح أف أطمؽ عمييا مصطمح

  2"إنشائية، أك اختصار اإلنشاء

الممفكظات الثابتة : مف ىذا المنطمؽ مّيز أكستيف بيف نكعيف مف الممفكظات
  .التقريرية، كالممفكظات اإلنجازية

 :(Constatifs)الممفكظات الثابتة التقريرية -1-1-1

تعنى بكصؼ العالـ الخارجي، كتككف صادقة أك كاذبة، أك ىي تمؾ  التي تمثؿ 
 3حاالت أشياء، كىي قابمة ألف تككف حقيقية أك خاطئة

 (performatifs) الممفكظات اإلنجازية -1-1-2

 1" أك التي ترد أكصافا ألحداث(...)التي تحض عمى فعؿ أك تنيي عنو " ىي 
ليست ىي تقديـ صكرة صادقة أك فاسدة عف كاقع - في نظر أكستيف-ككظيفتيا 

ّنما ىي إنشاء ذلؾ الكاقع بمكجب عممية التمفظ بيا ذاتيا   2"معّيف لؤلشياء، كا 
                                                             

 .91 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 1
 القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ، عبد: ، تر"كيؼ ننجز األشياء بالكممات" جكف أكستيف، نظرية أفعاؿ الكبلـ العاـ  2

.  17، ص 1996الدار البيضاءػ 
 الكصفية، اإلخبارية، اإلثباتية: يطمؽ عمييا أيضا .
. 53-52خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص ص :  ينظر3
 األدائية، اإلنشائية: يطمؽ عمييا أيضا .
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  (performatifs) شركط الممفكظات اإلنجازية -

 الممفكظات أك العبارات اإلنجازية ال يحكميا مقياس الصدؽ كالكذب، كيتزامف النطؽ 
بيا مع تحقؽ مدلكليا، كما أّف ليا شركطا أكضحيا الدارسكف، كال تتحقؽ إنجازيتيا 

: إاّل بيا، تتمثؿ في

كعد، سأؿ، )أف يككف الفعؿ فييا منتميا إلى مجمكعة األفعاؿ اإلنجازية  -1
 (الخ...قاؿ، حذر، أكعد

 أف يككف الفاعؿ ىك نفسو المتكمـ؛ أم أّنيا تمّثؿ الفردية مّمف يقكليا -2
 3أف يككف زمف داللتيا المضارع مبنيا لممعمـك -3

كما ال حظ أكستيف أّنو يمكف تقدير فعؿ كفؽ الشركط المذككرة في العبارات الكصفية 
كعميو فكؿ . الجّك جميؿ، لتصير إنجازية ىي األخرل (أقكؿ): ، نحك(الخبرية)

: العبارات الممفكظة إنجازية عمى نكعيف

 (أمر، حّض، دعاء، نيي)فعميا ظاىر : (مباشرة/ صريحة)إنجازية - أ
 بصيغة الزمف الحاضر المنسكب إلى المتكمـ

= االجتياد مفيد : فعميا غير ظاىر، نحك: (غير مباشرة/ ضمنية)إنجازية - ب
 .آمرؾ أف تجتيد= االجتياد مفيد  (أقكؿ)

 ثـّ تبّيف ألكستيف أّف ىذا التقسيـ غير جامع كىذا الشتماؿ بعض الجمؿ عمى ىذا 
: المعيار كىي كصفية تقريرية، كعدـ اشتماؿ أخرل عميو كىي إنجازية؛ كمثاؿ ذلؾ

حيث إّف الفعؿ جاء بصيغة الماضي، فيذا . أم قبمت الزكاج: (زكَّجتؾ مككمتي)
كجكد فعؿ مضارع  )الممفكظ إنجازم عمى الرغـ مف خمكه مف الشركط اآلنفة الذكر

، ثـ إّننا نجد (مبني لممعمـك مسند إلى ضمير مفرد متكمـ في الزمف الحالي المثبت
                                                                                                                                                                               

 .90 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 1
، (دراسات لسانية  )إدريس سرحاف، األمر كفعؿ إنجازم غير مباشر، مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  2

:  نقبل عف. 77، ص1995/ ق1416، 11جامعة سيدم محمد بف عبد ا، ظير الميراز، فاس، عدد خاص 
. 18عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص 

. 95 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 3
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كجكد فعؿ مضارع مبني لممعمـك مسند إلى  )جمبل تكفرت فييا الشركط اآلنفة الذكر
لكّنيا تقريرية تحتمؿ الصدؽ أك الكذب  (ضمير مفرد متكمـ في الزمف الحالي المثبت

: مثاؿ ذلؾ. كفؽ منظكر أكستيف

 أنا ألقط الحب -
 أنا أطيع كالدم -
أنا أقّرر أّف األرض كركية  -

كمف ىنا حاكؿ أكستيف تقديـ حؿ ليذه المشكمة؛ فاىتدل إلى أّف الجمؿ اإلنجازية 
ىي أيسر لئلدراؾ ألّنيا تعمف عف نفسيا في  (اإلنشائية األكلية/ المباشرة/ الصريحة)

يككف فييا  (غير مباشرة/ الضمنية)كؿ سياؽ تقاؿ فيو، بينما الجمؿ اإلنجازية 
المعنى مقصكدا أك غير مقصكد، كيتدخؿ عنصر السياؽ لمكشؼ عف ىكيتيا 

 1األدائية

: أنكاع األفعاؿ الكالمية عند أكستيف -1-2

: مّيز أكستيف بيف ثبلثة أنكاع مف األفعاؿ الكبلمية

  :locutoireفعؿ القكؿ  -1-2-1

النطؽ ببعض الكممات أم إحداث أصكات عمى :" بقصد بو الجانب المادم فيك
 2"أنحاء مخصكصة متصمة بنكع ما بمعجـ معّيف كمتمشية معو كخاضعة لنظامو

، (فعؿ تركيبي)، كالتمفظ بالتراكيب (فعؿ صكتي)أك ىك الذم يقابؿ التمفظ باألصكات 
 3 (فعؿ داللي)كاستعماؿ التراكيب حسب دالالتيا 

                                                             
ص ص ، 2002، دار المعرفة الجديدة، مصر، محمكد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:  ينظر1

66-67. 
 .116 جكف أكستيف، نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة، كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ، ص 2
. 97-96 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص ص 3
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 (الفاعؿ القكؿ)الفعؿ المتضمف في القكؿ أك الفعؿ اإلنجازم أك  -1-2-2
illocutoire  :  

الفعؿ الخاص كالمحّدد الذم يقصد المتكمـ إلى تحقيقو مف كراء إنتاجو ممفكظا "ىك 
 1"معّينا داخؿ مقاـ تخاطبي محّدد

يعد، يخبر، يعجب، : أك ىك الذم يحصؿ بالتعبير عف قصد المتكمـ مف أدائو، نحك
 2 (الجانب التبميغي كالجانب التطبيقي)ينذر، كيشمؿ 

  perlocutoire (استمزامي)الفعؿ الناتج عف القكؿ أك فعؿ التأثير  -1-2-3

 3كيقصد بو األثر الذم يحدثو الفعؿ اإلنجازم في المرسؿ إليو

أك ىك الذم يحصؿ حيف يغّير الفعؿ اإلنجازم مف حاؿ المتمقي بالتأثير عميو، كأف  
كيتميز كؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ بتكفره عمى قّكة إنجازية،  (يرعبو، يجعمو ينفعؿ )

 4.كىي تفترض تزامنا تاما بيف مكضكع الممفكظية، كالمتمفظ

مما سبؽ نستنتج أّف أكستيف يمّيز بيف ثبلث مراحؿ مف أجؿ تحديد المعنى؛ األكلى 
؛ حيث فّصؿ في البداية مدلكؿ القكؿ كمدلكؿ الفعؿ فصبل (القكؿ يعني الفعؿ)مرحمة 

 أّف الكبلـ يناقض الحدث، كبذلؾ فبيف القكؿ كالفعؿ تضاد، أّما في مبدأيقـك عمى 
المرحمة الثانية فقد جعؿ ترادفا نسبيا بينيما في حالة القكؿ الممفكظ بشركط معّينة؛ 

حيث يصبح مرادفا لمفعؿ، كتطّكر ىذا الترادؼ النسبي إلى ترادؼ تاـ في آخر 
مرحمة؛ حيث تـّ تعميـ الفرضية بمفيـك تداكلي؛ كعّد كّؿ قكؿ فعبل 

5  

 :تصنيفات أكستيف لألفعاؿ الكالمية -1-3

: كضع أكستيف تصنيفا لؤلفعاؿ الكبلمية كذلؾ كفؽ النحك اآلتي
                                                             

 .120 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 1
. 97-96ص ص المرجع نفسو،  2
 .121 نفسو، ص مرجع اؿ3
. 97-96ص ص  المرجع نفسو،  4
 .54ص المرجع نفسو، :  ينظر5
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  verdictifs (الحكميات/األحكاـ/ اإلقرارية)األفعاؿ الحكمية  -1-3-1

حكـ، كعد، :  مثؿ1كىي التي تعّبر عف حكـ يصدره محّمؼ، أك محّكـ، أك حكـ
:  كليس ضركريا أف تككف األحكاـ نيائية أك نافذة، فقد تككف تقريرية أك ظنية2كصؼ
   3 يحّمؿ (مرضا)يبرئ، يقدر، يعيف، يقّكـ، يشّخص: مثؿ

  exersitives (التنفيذيات/ القرارات)األفعاؿ التمرسية -1-3-2

يأذف، يطرد، : التي تعّبر عف اّتخاذ قرار في صالح شيء أك شخص أك ضّده، مثؿ
، يجند، يختار، يكصي، يحذر، ُيصّرح بػ، ُيحدث، يعتذر، ينصح   4يحـر

  commissives (الكعديات/ الكعدية/ التعهد)أفعاؿ التكميؼ  -1-3-3

أعد، أتعيد، : ىي التي تعّبر عف تعيد المتكمـ بفعؿ شيء أك إلزاـ نفسو بو، مثؿ
  5.أتعاقد عمى، أضمف، أقسـ عمى، أقبؿ

  : expositives (اإليضاح/ العرضيات/ التعبيرية)األفعاؿ العرضية  -1-3-4

: ىي األفعاؿ التي تستخدـ لتكضيح كجية النظر أك بياف الرأم كذكر الحجة، مثؿ
  6الخ ...اإلثبات كاإلنكار

  :comportementaux (اإلخباريات)أفعاؿ السمككيات -1-3-5

ىي التي تعّبر عف رد فعؿ لسمكؾ اآلخريف، كمكاقفيـ كمصائرىـ، كاالعتذار كالشكر 
اعتذر، ىّنأ، : لسمكؾردكد أفعاؿ، تعبيرات تجاه :   أك ىي1الخ...كالتعاطؼ كالفقد

 2الخ...حّيى، رّحب

                                                             
 .69 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص 1
 .97 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 2
 .69 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص 3
 .70-69ص ص المرجع نفسو،  4
 .70ص المرجع نفسو،  5
. 70ص المرجع نفسو،  6
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 John) عند سكرؿ (les actes de langage)نظرية أفعاؿ الكالـ  -1-4
Sorle): 

 أّكؿ مف أكضح فكرة أكستيف السابقة، كشرحيا أكثر بتقديمو شركط إنجاز يعّد سكرؿ
كّؿ فعؿ، إلى جانب بيانو شركط تحّكؿ فعؿ مف حاؿ إلى حاؿ أخرل، كآليات ذلؾ، 

 3كتكضيح استنتاج الفعؿ المقصكد

 :أعاد سكرؿ تقسيـ األفعاؿ الكبلمية، ممّيزا بيف أربعة أقساـكميما يكف فقد 

الصكتي )التمفظ : أم.  يتمثؿ في التمفظ بكممات كجمؿ:فعؿ القكؿ -1-4-1
 (كالتركيبي

 يرتبط بيف المتكمـ األكؿ كالمتكمـ :فعؿ اإلسناد أك الفعؿ القضكم -1-4-2
 .الثاني، بمعنى اإلحالة عمى األنا مع اإلسناد

 .  تحقيؽ الفعؿ اإلنشائي المقصكد المعّبر عنو في القكؿ:فعؿ اإلنشاء -1-4-3
 4. تفسير الفعؿ حسب المقاـ:فعؿ التأثير -1-4-4
 :تصنيفات سكرؿ لألفعاؿ الكالمية -1-5
 األفعاؿ الحكمية/ التأكيدات/  التقريريات/اإلخباريات)األخبار  -1-5-1

assertives:   

  أك ىي التي تبمغ 5تشمؿ األفعاؿ التي تصؼ كقائع كأحداث في العالـ الخارجي
  كالغرض اإلنجازم فييا ىك نقؿ المتكمـ كاقعة ما 6خبرا، كتعمؿ عمى تمثيؿ لمكاقع

                                                                                                                                                                               
 .70محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص   1
 .97 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 2
خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، : نقبل عف. 68-66 فرانسكاز  أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص ص 3

 .98ص 
 لطمبة معاىد المغة العربية كآدابيا، ترجمة محمد يحياتف، الجيبللي دالش، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية:  ينظر4

. 25ص ، 1996ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
، ص 2010، 1 شكرم المبخكت، دائرة األعماؿ المغكية مكاجيات كمقترحات، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط5

30 .
 .100-99ص ص  خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، 6
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مف خبلؿ قضية يعّبر بيا عف ىذه الكاقعة، كأفعاؿ ىذا الصنؼ  (بدرجات متفاكتة)
 كيتضمف ىذا الصنؼ أفعاؿ اإليضاح عند أكستيف (...)كّميا تحتمؿ الصدؽ كالكذب
 1.ككثيرا مف أفعاؿ األحكاـ

 :directives (التكجيهات/ األمريات )األكامر  -1-5-2

، أك ىي التي 2غرضيا اإلنجازم محاكلة المتكمـ تكجيو المخاطب إلى فعؿ شيء ما
االستفياـ، األمر، : كيدخؿ في ىذا الصنؼ 3(تحمؿ المخاطب عمى فعؿ معّيف)

الرجاء، االستعطاؼ، التشجيع، الدعكة، اإلذف كالنصح، بؿ التحدم أيضا الذم جعمو 
أكستيف في أفعاؿ السمكؾ، ككثير مف أفعاؿ القرارات عند أكستيف تدخؿ في ىذا 

 4الصنؼ

  commissives  (الكعديات/ أفعاؿ التعهد/ االلتزاميات)االلتزامية -1-5-3

 كغرضيا 5.مء معّيفشىي أفعاؿ التكميؼ عند أكستيف، حيف يمتـز المتكمـ بفعؿ 
 6اإلنجازم ىك التزاـ المتكمـ بفعؿ شيء في المستقبؿ

 expressives   (التعبيريات/ البكحيات)التصريحات -1-5-4

 كغرضيا 7.ىي األفعاؿ التمرسية عند أكستيف، كتعّبر عف حالة، مع شركط صدقيا
 (...)اإلنجازم ىك التعبير عف المكقؼ النفسي تعبيرا يتكافر فيو شرط اإلخبلص

 8أفعاؿ الشكر، التينئة، االعتذار، التعزية، الترحيب: كيدخؿ في ىذا الصنؼ

 
                                                             

 .79-78 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص ص 1
 79ص المرجع نفسو،  2
 .100-99 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 3
 .79 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص 4
. 100-99 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 5
 .79محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص :   ينظر6
 .100-99 خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص 7
 80 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص 8
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   déclarations (اإلعالنيات/ اإليقاعيات/ اإلدالءات)اإلنجازيات  -1-5-5

إّف السمة المميزة ليذا الصنؼ مف األفعاؿ أّف أداءىا  الناجح يتمثؿ في مطابقة 
ففذا أديت أنا فعؿ تعيينؾ رئيسا لمكفد أداء ناجحا  محتكاىا القضكم لمعالـ الخارجي،

ذا أديت فعؿ إعبلف الحرب أداء ناجحا فالحرب معمنة كأىـ ما . فأنت رئيس لمكفد، كا 
يمّيز ىذا الصنؼ مف األفعاؿ عف األصناؼ األخرل أّنيا تحدث تغييرا في الكضع 

 1القائـ، فضبل عف أّنيا تقتضي عرفا غير لغكم

غاية الفعؿ، : كما أّنو كضع اثني عشر مقياسا لنجاح الفعؿ اإلنجازم، منيا
 كسّماىا شركط النجاح، كىي تستند كثيرا إلى قكانيف 2تكجييو، حالتو السيككلكجية

ككسع مفيـك الفعؿ اإلنجازم ليتجاكز ارتباطو بالمتكمـ إلى العرؼ . المحادثة لغرايس
تقديـ، تأخير، نبر، تنغيـ، )االجتماعي المغكم، كجعؿ لمقّكة اإلنجازية أدلة عمييا 

 3(...عبلمات ترقيـ

: محصكؿ الحديث -

 أّسس أصحاب مدرسة أكسفكرد تكجيا يرل بأّف المغة مرآة العالـ  -1
نما المغة العادية  .كاإلنساف، كمنيا يفيـ الكجكد، كليست أّم لغة كا 

يمثؿ الفعؿ الكبلمي في الدراسات المسانية الحديثة مفيكما ثكريا بحيث  -2
الفمسفة )شكؿ نكاة أساسية لمتيار التداكلي كارتبط ظيكره بمناخ فمسفي 

 .(التحميمية
خمص أكستيف إلى أّف الفعؿ الكبلمي يممؾ ثبلث خصائص أساسية  -3

 :ىي
 إّنو فعؿ داؿ- أ
 (أم ينجز األشياء كاألفعاؿ االجتماعية بالكممات )إنو فعؿ إنجازم- ب

                                                             
 80 محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص 1
. 100خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص : نقبل عف. 63 فرانسكاز  أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص 2
 .100خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص :  ينظر3
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- ت أم يترؾ آثارا معّينة في الكاقع خصكصا إذا كاف الفعؿ  )ّنو فعؿ تأثيرم إ
 . (ناجحا

كيقـك كؿ فعؿ كبلمي عمى مفيـك القصدية كبدكرىا تقـك القصدية عمى أسس 
 1تداكلية

لقد قّدمت أفعاؿ الكبلـ دراسة نسقية لعبلقة العبلمات عمكما  -4
  2بمستعممييا كمؤّكلييا

إّف العبارات مشركطة بالكضع االجتماعي العاـ لممتخاطبيف، كطبيعة  -5
مقاصد المتكمـ مف إسعاد السامع أك اإلساءة إليو، أك إزعاجو، أك 

 .كؿ ذلؾ يبقى مرتبطا بنية المتكمـ كقصده. الخ...تيديده أك كعده
إّف المتكمـ ليس محّتما عميو أف يجعؿ أمره في صيغة أمر، كالخبر في  -6

صيغة الخبر، كالكعد في صيغة الكعد، كبالمقابؿ ليس ضركريا أف 
يتمقى السامع ىذا الخطاب النسقي بقدر ما يككف ممزما بتأكيؿ 

الدالالت؛ فقد يجد بعض أنكاع الطمب في صيغة الخبر؛ كأف يدخؿ 
فينيض أحد لفتح النافذة دكف . الجّك خانؽ: األستاذ حجرة الدرس قائبل

 3.أف ُيطمب منو ذلؾ
 :مّرت نظرية الفعؿ الكبلمي بعّدة مراحؿ -7

 المرحمة التأسيسية  مع أعماؿ أكستيف - أ
 مرحمة النضج كالضبط المنيجي مع أعماؿ سكرؿ- ب
مرحمة الفعؿ الكبلمي غير المباشر مع أعماؿ بكؿ غرايس كأعماؿ - ت

 سكرؿ المتأخرة
مرحمة الفرضية اإلنجازية أيف انتقؿ الفعؿ الكبلمي إلى النحك التكليدم، - ث

حيث أدخؿ المكّكف الداللي في البنية العميقة كأصبح يمّثؿ لو تمثيبل 
 .دالليا عمى يد مجمكعة مف عمماء الداللة التكليدية

                                                             
 .44 مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص 1
 .94خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية، ص : نقبل عف. 60 فرانسكاز  أرمينكك، المقاربة التداكلية، ص 2
 .92-91ص ص ،  خميفة بكجادم، في المسانيات التداكلية3
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مرحمة الفعؿ الكبلمي الكمي لدل فاف ديؾ - ج
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المدرسة الخميمية : (14)المحاضرة رقـ 

: تمهيد

 ىذا كقد حاكلنا منذ ما يقرب مف ثبلثيف سنة (...): " يقكؿ عبد الرحمف الحاج صالح
أف نحّمؿ ما كصؿ إلينا مف تراث فيما يخص ميداف المغة كبخاصة ما تركو لنا 
سيبكيو كأتباعو مّمف ينتمكف إلى المدرسة الخميمية، أك ما أطمؽ عمييا بالنظرية 

. 1979الخميمية الحديثة؛ فيي نظرية عمى نظرية، تشرفت بعرضيا ألكؿ مرة عاـ 
ككّؿ ذلؾ بالنظر في الكقت نفسو فيما تكصمت إليو المسانيات الغربية، ككانت النتيجة 

أف تكّكف مع مركر الزمف فريؽ مف الباحثيف المختصيف في عمـك المساف بمعناىا 
الغاية مف ىذا ؼ (...)الحديث يريد أف يكاصؿ ما ابتدأه الخميؿ كسيبكيو كمف تابعيما

البحث ىك قبؿ كؿ شيء التعريؼ بيذه النزعة التي تصؼ نفسيا بأّنيا امتداد منتقى 
لآلراء كالنظريات التي أثبتيا النحاة األكلكف كخاصة الخميؿ بف أحمد كفي الكقت 
نفسو مشاركة كمساىمة لمبحث المساني في أحدث صكرة كخاصة البحث المتعمؽ 

 1بتكنكلكجيا المغة ىذا لّب البحث

 مفاهيمها األساسية: النظرية الخميمية -1

عمى عدد مف المفاىيـ كالمبادئ - كزعيميـ في ذلؾ الخميؿ–اعتمد العمماء العرب 
: لتحميؿ المغة كأىميا

مفيـك االستقامة كما إلييا كما يترتب عمى ذلؾ مف التفريؽ المطمؽ بيف ما  .1
 يرجع إلى المفظ كما ىك خاص بالمعنى

 مفيـك االنفراد في التحميؿ كما يتفرع مف ىذا المفيـك .2
 2مفيكما المكضع كالعبلمة العدمية .3
 1مفيكما المفظة كالعامؿ .4

                                                             
، 1، ج2012عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، مكفـ لمنشر، الجزائر، د ط،  1

 .208ص 
 .217، ص 1جالمصدر نفسو،  2
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 مفيـك الباب كالمثاؿ .5
 مفيكما األصؿ كالفرع .6
 مفيـك القياس .7

: مفهـك االستقامة كما إليها -1-1

فمنو مستقيـ حسف، كمحاؿ، كمستقيـ » : في أّكؿ كتابو (ىػ180تػ)يقكؿ سيبكيو 
أتيتؾ أمس : كذب، كمستقيـ قبيح، كما ىك محاؿ كذب، فأّما المستقيـ الحسف فقكلؾ

أتيتؾ غدا، كسأتيؾ : كسأتيؾ غدا، كأّما المحاؿ فأْف تنقض أّكؿ كبلمؾ بآخره، فتقكؿ
حممُت الجبؿ، كَشرْبُت ماء البحر كنحكه، كأّما : أمس، كأّما المستقيـ الكذب فقكلؾ

قد زيدان رأيت، كْي زيد : المستقيـ القبيح فأْف تضع المفظ في غير مكضعو، نحك قكلؾ
 2«سكؼ أشرب ماء البحر أمس: يأتيؾ، كأشباه ذلؾ، كأّما المحاؿ الكذب فأْف تقكؿ

/ المستقيـ )فسيبكيو عمى إثر الخميؿ ىك أّكؿ مف مّيز بيف السبلمة الراجعة إلى المفظ 
ثـّ مّيز أيضا بيف . المحاؿ/ المستقيـ: كالسبلمة الخاصة بالمعنى (القبيح/ الحسف

 (أم النظاـ العاـ الذم يمّيز لغة مف لغة أخرل )السبلمة التي يقتضييا القياس 
كىذا معنى االستحساف كىك  )كالسبلمة التي يفرضيا االستعماؿ الحقيقي لمناطقيف 

: فعمى ىذا يككف التمييز بيذه الكيفية. حسف/ مستقيـ: (استحساف الناطقيف أنفسيـ

 سميـ في القياس كاالستعماؿ= مستقيـ حسف  .8
 غير لحف كلكّنو خارج عف القياس كقميؿ= مستقيـ قبيح  .9
قد يككف سميما في القياس كاالستعماؿ كلكّنو غير سميـ مف حيث = محاؿ  .10

 3المعنى

كمف ثـّ جاء التمييز المطمؽ بيف المفظ كالمعنى، كأعني بذلؾ أّف المفظ إذا حّدد أك 
فّسر بالمجكء إلى اعتبارات تخّص المعنى فالتحميؿ ىك تحميؿ معنكم 

                                                                                                                                                                               
 .218، ص 1ج عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، 1
 .8، ص 1991، 1 سيبكيو،  الكتاب، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، ط2

. 218، ص 1عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، ج 3
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(sémantique)أّما إذا حصؿ التحديد كالتفسير عمى المفظ نفسو دكف أّم .  ال غير
 (semiologico-grammatical)   اعتبار لممعنى فيك تحميؿ لفظي نحكم 

كالتخميط بيف ىذيف االعتباريف يعتبر خطأ كتقصيرا، كذلؾ كاالقتصار عمى تحديد 
فيذا تحديد عمى المعنى فيك جّيد كلكّنو مف « ما دّؿ عمى حدث كزماف» الفعؿ بأّنو 

ما تدخؿ عميو مف زكائد معينة كقد » أّما التحديد عمى المفظ فيك. كجية المعنى
 كقد بنى عمى ذلؾ النحاة أّف المفظ ىك «كالسيف كيتصؿ بو الضمير في بعض صيغو

األّكؿ ألّنو ىك المتبادر إلى الذىف أكال ثـّ يفيـ منو المعنى كيترتب عمى ذلؾ أّف 
الذم  )االنطبلؽ في التحميؿ يجب أف يككف مف المفظ في أبسط أحكالو كىك األصؿ 

 1(ليس فيو زيادة كال عبلمة لو بالنسبة إلى ما يبنى عميو

 :االنفراد كحّد المفظة -1-2

إّنو ال يككف اسـ مظير عمى حرؼ أبدا ألّف المظير » : يقكؿ الخميؿ بمساف تمميذه
الذم يسكت  (304/ 2الكتاب،  )« يسكت عنده كليس قبمو شيء كال يمحؽ بو شيء

(. 96/ 1الكتاب،  )« ينفصؿ كيبتدأ» عنده كليس قبمو شيء ىك االسـ الذم 
كبالفعؿ كاف المنطمؽ عندىـ كؿ ما ينفصؿ كيبتدأ كىي صفة االنفراد كيمكف أف 
يككف بذلؾ األصؿ ألشياء أخرل تتفرع عميو،  كليذا فيجب أف ينطمؽ مف أقّؿ ما 

كىك االسـ المظير بالعربية، ككؿ شيء  (ينفرد = )ينطؽ بو مّما ينفصؿ كيبتدأ 
يتفرع عميو كال يمكف لما في داخمو أف ينفرد فيك بمنزلتو، كليذا سّمى النحاة األكلكف 

كأطمؽ عمييا ابف يعيش « ما بمنزلة االسـ المفرد» ىذه النكاة باالسـ المفرد ك
 2(Lexieكترجمناىا بػ  )« المفظة» كالرضي اسـ 

فاالنفصاؿ كاالبتداء يمّكف الباحث مف استكشاؼ الحدكد الحقيقية التي تحصؿ في 
عمى غيرىا مف المثؿ كالنماذج فتفرع إلى لفظات ىي " المفظ" كيحمؿ النحاة 3الكبلـ

نظائر لمنكاة، كلكّنيا أكسع منيا مف خبلؿ تعاقب زيادات قبمية كبعدية عمييا دكف أف 
                                                             

 .219 -218، ص ص 1ج  عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية، 1
 .219، ص 1 جالمصدر نفسو، 2
 .219، ص 1 جالمصدر نفسو، 3
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، (أم قطعة كاحدة)تفقد كحدتيا أك تنفرد فييا أجزائيا، فبل تخرج عف ككنيا لفظة 
، كالحظكا أّف ليذا التمكف "تمكف"كسمى النحاة ىذه القابمية لمزيادة يمينا كيسارا 

: درجات تترتب كاآلتي

الذم يحمؿ معناه بداخمو كال يحتاج إلى غيره، كيتمثؿ : المتمكف األمكف - أ
 اسـ الجنس المنصرؼ كرجؿ كفارس كشجرة: في

 كيتمثؿ في الممنكع مف الصرؼ: المتمكف غير األمكف - ب
 1 كيتمثؿ في االسـ المبني:غير المتمكف كال أمكف - ت

 :مفهـك المكضع كالعالمة العدمية -1-3

إّف المكاضع التي تحتميا الكمـ ىي خانات تحّدد بالتحكيبلت التفريعية؛ أم االنتقاؿ 
مف األصؿ إلى مختمؼ الفركع بالزيادة التدريجية، كىذه الزيادة ىي نفس التحكيؿ 

ذا أردنا أف نعّبر عف ىذا باصطبلح الرياضيات فيمكف أف (في ىذا المستكل) ، كا 
نقكؿ بأّف ما يظير بالتفريع في داخؿ المثاؿ المكلد لمفظة ىي عبارات متكافئة حّتى 
 2كلك كانت بعضيا أطكؿ بكثير مف البعض اآلخر كذلؾ ال يخرجيا عف ككنيا لفظة

إّف خمك المكضع مف العنصر لو ما يشبيو : ثـّ يضيؼ عبد الرحمف الحاج صالح
 Expression كىك ما نسميو نحف بالعبلمة العدمية «الخمك مف العبلمة» كىك 

zéro)) ،كىي التي تختفي في مكضع لمقابمتيا لعبلمة ظاىرة في مكضع آخر 
المفرد كالمذكر كالمكبر ليا )كذلؾ كجميع العبلمات التي تمّيز الفركع عف أصكليا 

 3(عبلمات غير ظاىرة بالنسبة لمجمع كالمثنى كالمؤنث كالمصغر

                                                             
، مجمة المسانيات، مركز البحكث العممية كالتقنية محمد صارم، المفاىيـ األساسية لمنظرية الخميمية الحديثة 1

 .12 ص ،2005لترقية المغة العربية، الجزائر، العدد العاشر، 
 .221، ص 1عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية،  ج 2
الفركع ىي المحتاجة إلى العبلمة كاألصكؿ التحتاج إلى عبلمة:"  العبلمة العدمية نّص عمييا ابف جني قائبل ."

عبد الرحمف الحاج صالح، : ينظر)". ألّف المتكمـ لما كاف أصبل جعمكا ترؾ العبلمة لو عبلمة:" كما نّص الرضي
، ص 2012/ ، مكفـ لمنشر، الجزائر، د ط2منطؽ العرب في عمـك المساف، سمسمة عمـك المساف عند العرب 

151.) 
 .222، ص 1عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية،  ج 3
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 ككذلؾ المثاؿ ال يكجد مثميما في المسانيات الغربية كعميو ففّف مفيـك المكضع
 1إطبلقا، كىك أعظـ فارؽ يفترؽ فيو النحك عف المسانيات الغربية الحديثة

 :مفهـك العامؿ -1-4

ليست المفظة الكحدة الصغرل التي يتركب منيا مستكل التراكيب 

 (niveau syntaxique)  ألّف ليذا المستكل كحدات أخرل مف جنس آخر أكثر 
يحممكف مثبل : تجريدا، كىينا أيضا ينطمؽ النحاة مف العمميات الحممية أك اإلجرائية

أقّؿ الكبلـ مّما ىك أكثر مف لفظة باّتخاذ أبسطو كتحكيمو بالزيادة مع إبقاء النكاة، كما 
فبلحظكا أّف الزكائد  (مف بعض الكجكه )فعمكا بالمفظة لمبحث عف العناصر المتكافئة 

عمى اليميف تغّير المفظ كالمعنى، بؿ تؤثر كتتحكـ في بقية التركيب كالتأثير في 
، فتحصمكا بذلؾ عمى مثاؿ تحكيمي يتكّكف أيضا مف أعمدة (اإلعراب)أكاخر الكمـ 

: كذلؾ مثؿ (مثؿ المصفكفة المفظية)كسطكر 

 
إّف 
كاف 

حسبت 
أعممت عمرا 

زيد  
زيدا 
زيد 
زيدا 
زيدا 

قائـ 
قائـ 
قائما 
قائما 
قائما 

1 2 3 
  

ففي العمكد األيمف يدخؿ عنصر قد يككف كممة أك لفظة بؿ تركيبا كلو تأثير عمى 
بقية التركيب كلذلؾ سمي عامبل، ثـ الحظكا أّف العنصر المكجكد في العمكد الثاني 

                                                             
 يرل عبد الرحمف الحاج صالح بأّف البنية مجمكعة مرتبة مف المكاضع، كالمكضع يشبو إلى حّد بعيد المكضع 

الطبكلكجي في الرياضيات الحديثة، كال يعرؼ ىذا المفيـك الكثير مف عمماء المسانيات، كىذا المفيـك ينطبؽ عمى 
. 291ص  عبد الرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب في عمـك المساف،. ا الجمؿقكؿ مستكيات المغة بما في

 .15محمد صارم، المفاىيـ األساسية لمنظرية الخميمية الحديثة، ص : ينظر 1
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، كيكّكف (ـ1)« المعمكؿ األكؿ» ال يمكف بحاؿ أف يقّدـ عمى عاممو فيك عند سيبكيو 
فقد  (2ـ) أّما المعمكؿ الثاني (couple ordonne)« زكجا مرتبا» إذف مع عاممو 

مثؿ إّف؛ إاّل إذا كاف  )يتقّدـ عمى كّؿ العناصر الّميـ إاّل في حالة جمكد العامؿ 
أشرنا )كقد يخمك مكضع العامؿ مف العنصر الممفكظ . (إّف في الدار زيدا: ظرفا مثؿ

كىك عدـ التبعية التركيبية كليس معناه بداية ) كىك الذم يسمكنو باالبتداء  (إليو بػ
 1.(الجممة كما يعتقد بعضيـ

إذا كّؿ تغّيير يحدث في المبنى كالمعنى إّنما يجيء تبعا لعامؿ في تركيب معّيف، فبل 
نجد معمكال إاّل كتصّكر لو العمماء األكائؿ عنصرا لفظيا أك معنكيا ىاما ىك العامؿ؛ 

الذم يكّكف مع معمكلو زكجا مرتبا، كىاىنا ينطمؽ النحاة مف العمميات الحممية 
فيحممكف مثبل أقّؿ الكبلـ مّما ىك أكثر مف  (حمؿ الشيء عمى الشيء)اإلجرائية 

زيد منطمؽ، ثـّ يشرعكف : لفظو، كينطمقكف مف الجممة التي تتكّكف مف عنصريف، نحك
في تحكيميا بالزيادة مع إبقاء النكاة لمبحث عف العناصر المتكافئة؛ أم البنية التي 

 2تجمع كتشترؾ فييا األنكاع الكثيرة، بؿ البلمتناىية مف الجمؿ

 : مفهـك الباب كالمثاؿ -1-5

اسـ الباب يطمؽ عمى كّؿ كزف مف أكزاف الكمـ المكّكنة مف الفاء كالعيف كالبلـ، 
 كىك يعادؿ 3(المكاد األصمية لمكمـ)كما يطمؽ عمى مجمكع الحركؼ األصمية 

النظير؛ فيك مجمكعة مف النظائر، كالنظير ىك العنصر المساكم أك المكافئ 
 4.لعنصر آخر

الباب ىك مجمكع العناصر المغكية المتشابية التي تشترؾ في صيغة كاحدة، إّف 
كالعناصر التي تنتمي إلى صيغ الكممات كأبنية التراكيب، كليذا يطمؽ سيبكيو 

: عمى المجمكعات المرتبة مف الحركؼ األصمية لمكممة الثبلثية مثؿ (الباب)كممة 
                                                             

 .223-222، ص ص 1عبد الّرحمف الحاج صالح، بحكث كدراسات في المسانيات العربية،  ج 1
 .17محمد صارم، المفاىيـ األساسية لمنظرية الخميمية الحديثة، ص :  ينظر2
. 134ص عبد الرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب في عمـك المساف، 3
 .138ص المصدر نفسو، :  ينظر4
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، كيتجاكز (َفَعؿَ )باب : ، ككذلؾ عمى أبنية الكبلـ أك األكزاف، مثؿ(ب-ر-ض)
" باب حسبؾ"سيبكيو مستكل الكممة فيسمي التراكيب أبكابا، كذلؾ مثؿ قكلؾ في 

ثـّ إّف عناصر الباب ال . (186، ص 1ج" )لقيا كحمدا"كباب  (300، ص1ج)
تجمعيا صفتيا الذاتية فقط كما ىك الشأف في الجنس، بؿ تجمعيا كذلؾ بنية 
مشتركة تكشؼ بعممية منطقية رياضية تسمى قديما بالقياس؛ أم حمؿ الشيء 

، كيمكف أف تصكر ىذه (مثاال)،  ثـّ إّف رسـ الباب كتمثيمو يسمى 1عمى الشيء
. َمْمَعبْ = ب. َمْكَتبْ = أ: العمميات الحممية ىكذا

 ىنا ناتج عف انتماء كؿ مف مكتب كممعب إلى جنس كاحد ىك فالقياس كالحدّ 
مف الثبلثي، كفي الكقت نفسو مف تكاجد عناصر عمى ترتيب معّيف  (اسـ المكاف)

 كبيذا 2في كؿ مف الكحدتيف، كلكال الترتيب المعيف لما كاف ىنا كقياس أك حدّ 
نككف قد حممنا مجمكعة عمى مجمكعة لنستخرج في األخير البنية أك المثاؿ 

 (مفعؿ)الجامع 

 :مفهكما األصؿ كالفرع -1-6

ذ زدنا فيو  شيئا أصبح فرعا، كالفرع  األصؿ ىك الشيء الذم ليس فيو زيادة، كا 
ىك األصؿ مع زيادة إيجابية أك سمبية، كبحذفنا ليذه الزيادة تككف قد أرجعنا 

الشيء إلى أصمو 

                                                             
كريمة أكشيش حماش، منيج النظرية الخميمية الحديثة في تحميؿ المساف، مجمة اآلداب كالمغات، جامعة الجزائر  1
. 14، ص 2015، سبتمبر (12)، العدد (2)
  ّعبد الرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب : ينظر)يدؿ عمى الكصؼ المميز لطريقة معينة لبناء العبارة :  الحد

فيك نمط تتحدد بو عمميات معّينة؛ فالتكسير كالنسبة كجمع السبلمة كالتأنيث كغير  (124في عمـك المساف،  ص 
ذلؾ فيما يخّص صياغة المفردات مف جية، كمف جية أخرل كؿ العمميات التي تؤدم إلى صياغة الجمؿ فيي 

المدرسة )فالحّد مف الكسائؿ العربية لنحاتنا القدامى يجيمو المتأخركف كاحتفى بو فقط أكائؿ النحاة . حدكد
عبد الرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب في : ينظر)جاف كانيكباف كمدرستو : ككذلؾ الباحث الفرنسي (الخميمية

 ( 124عمـك المساف، ص 
 .24اختبلفيما النظرم كالمنيجي، ص : عبد الرحمف الحاج صالح، النحك العربي كالبنكية 2
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كبالنسبة لمنظرية الخميمية كؿ العناصر المغكية المكّكنة لّمغة ىي أصكؿ كفركع، 
كاألصؿ عند العرب ىك العنصر الثابت الذم ال يتغّير، كىك ما يبنى عميو كال 

يبنى عمى غيره، أّما الفركع فيي بالمقابؿ متغّيرات متعددة كجكدىا يتعمؽ باألصؿ 
 1مف جية، كبصفاتيا الذاتية مف جية أخرل

 :مفهـك القياس -1-7

كما –  كالقياس الصحيح 2القياس بنية رياضية يسمييا الرياضيكف المحدثكف بالزمرة
ىك الجمع بيف الشيئيف بما يكجب اجتماعيما في - حّدده الرّماني في كتابو الحدكد

أك ىك اعتبار الشيء بالشيء . الحكـ، كالجمع بيف االسـ كالفعؿ بالرفع بعامؿ الرفع
  3 بجامع

كيككف القياس بيف الكحدات المغكية التي تنتمي إلى نفس المجمكعة، كليا نفس البنية 
كالكظيفة، فيك عممية استنباطية الستخراج المثاؿ، مثمما رأينا في مفيـك الباب، 

، فالقياس إذف لو عبلقة بمفيـك الباب (بَ  َؾ، َت،)عمى  (َر،جَ  َخ،): فنقيس مثبل
التي تجمعيا ىيئتيا تكّكف  (الكحدات المغكية)  لذا ففّف كّؿ األفراد 4.كمفيـك النظائر

بابا كىي نظائر بعضيا إزاء بعض، ألّنو يكجد فيما بينيا تناظر ال مجرد تشابو، إذ 
-قد تختمؼ بعضيا عف بعض اختبلفا شديدا، ككمما اختمفت أكثر كاف الجامع بينيا

أعمؽ كالبحث عنو أقرب إلى المنيج العممي كما يتصكره عمماء الفيزياء - إف ُكجد
كاألحياء في عصرنا ىذا، كيمجأكف في ذلؾ إلى حمؿ ىذه األفراد بعضيا عمى بعض 
كذلؾ بجعؿ كّؿ جزء منيا إزاء الجزء الذم يقابمو في المرتبة، كيعتمدكف ىينا مثؿ 

في  (االستبداؿ)البنكية عمى مقياس التكافؤ؛ كىك صبلحية قياـ الشيء مقاـ الشيء 
االصطبلح المساني الحديث، إاّل أّف البنكية تريد بذلؾ أف تعرؼ عف الجزء مف الكبلـ 

كبالتالي ماىك جنسو، أما  (أك مكرفيـ كؿ في مستكاه)ىؿ ىك كحدة قائمة بنفسيا 
النحاة العرب فيريدكف أف يكشفكا ال عف ىكية الجزء كجنسو فقط بؿ مكانتو كدكره مف 

                                                             
 .16كريمة أكشيش حماش، منيج النظرية الخميمية الحديثة في تحميؿ المساف، ص  1
 184عبد الرحمف الحاج صالح، منطؽ العرب في عمـك المساف،  ص :  ينظر2
 .301ص المصدر نفسو، :  ينظر3
 .17كريمة أكشيش حماش، منيج النظرية الخميمية الحديثة في تحميؿ المساف، ص  4
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 كمف ثـّ ففّف التحميؿ البنكم ىك مف 1المجمكعة مف أجزاء العبارة التي ينحصر فييا
 كأىـّ صفة تّتصؼ بيا ىذه القسمة ىك اندراج شيءقبيؿ القسمة األفبلطكنية

 في 2
كّؿ إنساف مائت كسقراط إنساف فسقراط ): شيء أك اشتماؿ شيء عمى شيء، مثؿ

كحّد ( إنساف: )فاالنساف مندرج في كّؿ مائت  كيندرج فيو سقراط، أك نقكؿ (مائت
 بينما التحميؿ العربي ىك 3كىك يشتمؿ عميو جنس المائت (سقراط)أكسط يشتمؿ عمى 

مف قبيؿ القسمة التركيبية كىك إجراء شيء عمى شيء طردا كعكسا، كالقياس النحكم 
 4العربي جكىره ىذا اإلجراء كال طرد كال انعكاس في القسمة األفبلطكنية

 بأّف القياس ال يصمح فقط لتكليد المفردات الجديدة مثؿ كما ينبغي التنبيو
عممية يجرييا المتكمـ كالسامع معا في كؿ كبلـ في "المصطمحات، بؿ ىك كذلؾ 

  5 "جميع أحكاؿ الخطاب
 :محصكؿ الحديث .11

إّف النحاة العرب األكليف انطمقكا في تحميميـ لّمغة مف أقّؿ ما يمكف أف ننطؽ بو مف 
الكبلـ كبو فائدة، كاعتمدكا في ذلؾ عمى مجمكعة مف المبادئ منيا مبدأ االنفصاؿ 

كاالبتداء كىك الكقؼ عمى قطعة مف الكبلـ، مبدأ األصؿ كالفرع فمّيزكا األصكؿ عف 
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