
 

 اجلامعية  للدراسات االجتماعي اللغة علم
 مدخل

 
 
 
 
 

 إعداد 
 علي شحادة عاصم الدكتور األستاذ
 يوب  بن  اجلميلي مشس الدكتور األستاذ

 
   وآداهبا العربية اللغة  قسم

 اإلنسانية  والعلوم اإلسالمي الوحي معارف  كلية
 ماليزاي العاملية اإلسالمية  اجلامعة

2020



2 

 إهداء 
 

 األرض  أحناء شىت يف والدارسني  والباحثني العلماء  إىل الكتاب اهذ  هندي
 والدين والثقافة العلم  لغة العربية نشر يف أسهم من كل  وإىل

 هايتعلممو  العربية عشاق وإىل
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 وتقدير  شكر
 

  ا هذ  نشر  أجل  من  ديوما  معنوي   دعم  من   مهقد    ما  على  اإلسالمي  للفكر  العاملي  عهد امل  إىل  اجلزيل  الشكر  نقدم
  مجيل  ويرا   ؤدات   الفخري   الدكتور  األستاذ  ماليزاي  يف  اإلسالمي  للفكر  العاملي  عهد امل  مدير  ابلذكر  وخنص    ،الكتاب
  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة   وإىل  ،الكتاب  إعداد  يف   سديد  رأي   هلم   كان  الذين  لزمالء ا  إىل  موصول  الشكرو   ،عثمان
 . والعلم املعرفة  إىل يقود انرباس   تكونل ؛ابلعربية الكتب نشر يف املستمر للتشجيع واالحرتام  التقدير كل    ماليزاي
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 تصدير
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 فهرس ال
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 مة قد   امل
 

  تبعهم  ومن  ، أمجعني  وصحبه  آله  وعلى  ،واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  لصالةاو   ،العاملني  رب  هلل  احلمد
 بعد:  أما الدين؛ يوم إىل إبحسان

 اللغة  فيها جمال كل    يتناول إذ ابللغة؛ ترتبط  اليت املهمة املوضوعات من مبجاالهتا التطبيقية اللسانيات تعدف
 ات اللغ   يتناول  ؛األخطاء   وحتليل  ،واملقارن  التقابلي  والتحليل  التعليمي،  اللغة  علم  جند  كأن  هبا،  اخلاص  اجلانب  من
  وم عل  يف  احلال  اكذو   وصفها،  ث   ،اللغة  دارس   فيها  يقع   اليت  األخطاء  وبيان  ،هابين  واالختالف  هالتشاب  حيث   من

  يف  الدارس  حيتاجها  جماالت  يوه  ،والرتمجة   ،املعاجم  وصناعة  واحلاسويب،  ،واجلغرايف  واالجتماعي،  ،النفسي  ؛اللغة
  التطبيقية  اللسانيات  كتب  سيما  وال  جمال،  كل     يف  املتخصصون  ذكرها  اليت  بتفاصيلها  يهإل  مقد  ت    مل  إذ  اجلامعات؛

  الفكرية   العمليات  وصف  حيث   من  ؛بياهنا  يف  نفسها  اللغة  ودور  ،اللغة  فهم  يف  دورها  ومعرفة  ،هبا  لإلملام  ؛ابلعربية
 اللغوية   الدراسة  مناهج  يف  املستعملة  اللغة  وبيان  وازدواجيتها،  ،وتنوعها  ،ابجملتمع  اللغة  وعالقة  اللغة،  إنتاج  تسبق  اليت

 .العامل  يف واحنسارها اللغة انتشارو  ها،غي ب للناطقني
 اجملتمع؛   يف   يتناوهلا  اليت   وموضوعاته  االجتماعي  اللغة  علم   جماالت   حتديد   إىل   عامةب  الكتاب  هذا   يهدفو 

 ، اللغة  مجعو   ،املادة  مصادر   عتنو    من  فيه   وما  ، الرتاثيو   احلديث  اللغوي   الدرس   يف   االجتماعي  لفكرا  إىل  قتطر    إذ
  اللغة   علم  يف  اللغة  تعليمو   ،االجتماعية  اللغوية  الدراسة  اجتاهو   ،االجتماعي  اللغة  علم  هلا  يعرض   اليت  املشكالتو 

  بني   العالقة  تناول  ث  ، العرب  عند  اللغوي  الدرس   يف   االجتماعي  الفكرو   ي،االجتماع  اللغة  علم  تعريف و   ،االجتماعي
  دخل املو   ،  النفسي  املدخلو   ،البنائي  الوصفي  املدخلو   ،اللغة  يف دراسة  عرقيال  دخلاملو   ،والكالم  اللغةو   ،والثقافة  اللغة

  واختيار   األلوان،  استعمالو   بة،القرا  ألفاظ  حيث  من  اللغوي  التنوع  موضوعات  الكتاب  تناول  ث ؛  ومن  ،التطبيقي
 كذاو   ،اللغوية  الثنائيةو   اللغوية،  الزدواجية او   غوي،لال  التعددو   ،الوطنية  واهلوية  واللغة  لألمساء،  احلضاري  التأثيو   ،األمساء
  والكالم  املرأة،  ولغة  ، الصغار  ولغة  االجتماعي،  والتباين  ،واللهجات  ،كاللغة  ؛اللغوية  التنوعات   موضوعات  تناول

  الرتاث   يف  االجتماعي  اللغة  علم   قضااي   يف   فيدور   الرئيس   املبحث  أما  ؛اللغوي  التخطيطو   والرطانة،   اللغة  ومنط   احملظور،
 يف   التداوليةو   ،الصمتو   ،اللغة  مجع و   املادة  مصادر  عتنو  و   ،واجملتمع  اللغة  بني  املتبادلة  التأثيات ك  ؛اإلسالمي  العرب 

  االفرتاض و   اجملتمع،  يف  وعالقتها  اللغوية  املفارقة  مفهوم  ث  كاإلشارايت،  وعناصرها  ،الرتاثية  هامظاهر و   ،العربية  الدراسات
 .ةللغ التخاطيب عدالب  و  ،(احملادثي) احلواري االستلزامو  ،الكالمي احلدثو  ،السابق
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 األول  الفصل
 االجتماع اللغة  علم

 
 األول  املبحث

 احلديث  اللغوي  الدرس  يف االجتماعي لفكرا
 
 ياالجتماع اللغة علم تعريف :الا أو 

  واملعايي   القوانني  عن  الكشف  حياول  الذي  العلم  أو  ،ابجملتمع  عالقتها  حيث  من  اللغة  يدرس  الذي  العلم  هو
 1.اجملتمع يف  اللغة حنو األفراد   وسلوك اللغة، سلوك وتنظم توضح  اليت االجتماعية

 علم منها:  ؛املنطوق  يف  تلفختو   االجتماعي،  اللغة  علم  مع  ضمونامل  يف  تفقت  قد  اليت  التسميات  كثرت  وقد
 Linguistic)  سياإلان  اللغة   علمو   ،(The Sociology of Language)  اللغوي   االجتماع  علم   أو  اللغة   اجتماع

Anthropology)، املباحث.   تلك موضوعات بني  كثية   التقاء  نقاط هناكف ؛االختالف ناك  ايً وأ 
 من  ابللغة  االهتمام  يف  (The Sociology of Language)  اللغة  اجتماع  علم  مع   االجتماعي  اللغة  علم  يلتقيو 

  االجتماعي  اللغة  علم  أما  العام،  مبفهومه  االجتماع  علم  إىل  أقرب  هبذا   وهو  ابللغة،  عالقته  يف  اجملتمع  دراسة  حيث
 2اللغة. اجتماع علم من اللغة علم  إىل أقرب وهو ،اجملتمع يف اللغة على زفيك   

  يف  وتدخل   ختتلف  حيث   من   االجتماعية  اجملموعات  متيز  اليت   العامة  ابخلطوط  االجتماعي اللغة  علم  يهتم  و 
  حياهتا   يف  اللغوية  الظاهرة   هلا   ختضع   اليت   القوانني   على  اهتمامه  ويرك ز  ،نفسها  العامة  اللسانية  جمموعة   داخل  تناقضات
  الناس   اختيار   يف  أتثي   هلا  اليت   االجتماعية   الظواهر   من   عداها  مبا  أتثرها   ومبلغ   احلياة،  شؤون  من   يعتورها   وما  وتطورها،

 اإلنسان  يكتسبها  اليت  ياللغو   االستعمال  وطرائق  مون،املتكل     يعيشها  اليت  احلياة  طابع   من  اللغة  هذه  حتمله  وما  ،اللغة  
 3اجملتمع. من

  به امعرتف   ا جزء   أصبح وقد ،ابجملتمع عالقتها  يف اللغة دراسة أبنه  االجتماعي اللغة  علم تعريف  املمكن منو 
  حقيقة االجتماعي اللغة علم عد  وي   اجلامعي، املستوى يف "اللسانيات علم" أو "املعاصر اللغة علم" مناهج معظم يف

 
  اللغة  علم  ،نتوينأ  رتشارد  هدسون،  ؛52ص  م(، 2005  الشباب،  مكتبة  )القاهرة:  واجلديد  القدمي  بني  ياللغو   التفكري  ، حممد  كمال   بشر،   : انظر  1

 .17ص م(، 1990 ،2ط الكتب، عامل  )القاهرة: الدين  سعد  أكرم حممد   زيد، أبو حامد  نصر مراجعة:  عياد،  حممود ترمجة: االجتماعي،
Holmes, Janet. 1992. An Introduction to Sociolinguistics, Longman, London, New York, First published p1; 

OʾGrady and John Archibadld, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller. 2005. Contemporaray Linguistics: An 

Introduction, Fifth Edition, Bdford/St. Martin ʾs, Boston, Newyork. p464. 
   .43-41ص  م(،1995  غريب،   دار   )القاهرة:  االجتماعي  اللغة  علم  إىل  مدخل  حممد،  كمال   بشر،  ؛17ص  االجتماعي،  اللغة   علم  هدسون،  :انظر   2
 .24-23ص م(،1998 ، 1ط األمل،   دار )إربد: العرب عند االجتماعية اللسانيات هادي، هنر،  انظر:  3
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 1.البحث  وجماالت الدراسية املناهج   يمنظور  من اللغوية  الدراسات  يف والتطور  النمو جماالت  أهم من اواحد  
  يف  واللغة  االجتماعية،   حاجاته  مع   اإلنسان  ملكات  تطابق  عن  وارد    اإلنساين  للنشاط  طبيعي   نتاج   للغةا
  عن  األهم   املعرب     هي  بل  عنها،  والتعبي  واالنفعاالت  األفكار  توصيلل  ةليوس  جمرد   ال   ؛ثقافية  وظيفة   ذات  حقيقتها

 إنساين   جمتمع  كل   أفراد  ويتعارف  اجتماعية،  وأنظمة  وتقاليد  وأعراف  قيم  من   اجملتمع  خصائص  حتددها  اليت  الثقافة
 ميتلك  وال  والتكميلية،  األساسية  األغراض   وحتقيق  الثقافية،  املقومات  ولتبادل  بينهم،  فيما  لالتصال  معينة  وسائل  على

  وحاالت  االجتماعية  نواحيها  مجيع  من  ابللغة  االجتماعي  اللغة  علم  ويهتم  اللغة،  من  وأفضل  أهم  وسيلة  اإلنسان
 2.اإلنسانية اجملتمعات يف واألنظمة املظاهر سائر وبني هابين والتأثي التأثر

 جمتمع  أفراد  لدى  االجتماعية  اللهجات  ويدرس  واجملتمع،  اللغة  بني ابلتأثيات  االجتماعي  اللغة  علم  ويعىن
 اللغة،   وأمناط  خمتلفة،  مناطق  يف  اجلغرافية  واللهجات  االجتماعية،  أو  االقتصادية  أو  الثقافية  طبقاته  يف  معني  لغوي
  الثنائية،   مشكالت  ويدرس  ،واألسلوبية  والداللية،  والنحوية،  والصرفية،   الصوتية،  اخلصائص   حيث   من  وذلك

  اجتماعية  قضااي  ويعاجل  معني،   جمتمع   يف  ؛اللغوية  والسياسة  اللغوي،  ابلتخطيط  ويهتم   ،اللغوية  ؛والتعددية  واالزدواجية،
 3.وتطويرها عليها، ظةفاحملا وأساليب الرمسية، اللغات  واختيار الكتابة،  نظام تقرير مثل من لغوية،

 وتدخل   ختتلف  حيث  من  االجتماعية  اجملموعات  متيز  اليت  العامة  ابخلطوط  االجتماعي  اللغة  علم  يهتم  كما
  حياهتا يف اللغوية  الظاهرة هلا ختضع  اليت القوانني على والوقوف نفسها،  العامة اللسانية اجملموعة داخل تناقضات يف

  اختيار  على  أتثي   هلا  اليت   االجتماعية  الظواهر  من   عداها  مبا  أتثرها  ومبلغ   احلياة،  شؤون  من  يعتورها  وما  وتطورها
  يكتسبها   اليت  اللغوي   االستعمال  وطرائق   املتكلمون،  حيياها   اليت  احلياة   طوابع  من  اللغة   هذه   حتمله  وما  ،اللغة    الناس

 4.اجملتمع من اإلنسان
 

 ونشأته  االجتماعي اللغة  علم :يًّااثن
  مقدمتهم  ويف  ،ًيااعتباط  ااجتماعيً   ا تقليد    بوصفها  للغة  املفهوم  هذا  على  اليوم  ةالوصفي  اللغوايت  علماء  أغلب  يتفق
  ذاهتا،  يف  اللغة  هو   الصحيح   اللغة  علم  موضوع  أن  مقوالته  إحدى  يف  قر ر  وإن  فهو  ،  (F. De Sausser)  سوسي  دي
 عالقتها  ضوء  يف  تكون  دراستها  إن  أي   اجتماعية؛  حقيقة  اأساس    اللغة  أن  آخر  جانب  من  أك د  فقد  ؛ذاهتا  أجل  ومن

  نتاج   ألهنا  لالجتماع؛  ضرورة   هي  وإمنا  فحسب،  للحياة  ضرورة  ليست  فاللغة  النفسية،  ومشاعرهم  هبا  ابملتحدثني
 فيما   والتواصل  التفاهم  إىل  ابحلاجة  الناس  حيس    يوم  اجملتمع  أحضان  يف  تنشأ  العمران،  مقتضيات  منو   اجلماعات،

 
 .12ص االجتماعي، اللغة  علم  هدسون، انظر:  1
  العاملية   اإلسالمية  اجلامعة  مطبعة  كواالملبور:)  إسالمية  وقضااي  خمتارة  موضوعات  : التطبيقي  اللغة  علم  يف  مقدمة  ،وشيخ  أمحد  السالم،  عبد  انظر:  2

 .131ص م(، 2006 ،2ط ماليزاي،
 .26ص  السابق، املرجع انظر:  3
 .23ص ،العرب عند االجتماعية اللسانيات هنر،  انظر:  4
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  من  واحدة  صارت   لذا  1؛االجتماعي  االحتكاك  من  تنتج  -  األوىف  مبعناه  االجتماعي  الواقع   وهي  -  فاللغة  ،بينهم
 .اجتماعي احتشاد وجود إىل بنشوئها دانت  وقد اجلماعات، تربط  اليت ا ر الع   أقوى

 : يتأي كما  ابجملتمع وعالقتها للغة االجتماعي عد الب   نو الغربي تناول وقد
 أو  طبيعية  ال  اجتماعية   واقعة   أبهنا   اللغة  ،(م1828-1894)  W. D. Whiteny))  ويتين  دوايت  وليم  ف عر  

  أن   يالحظ  التعريف  هذا   ويف  ،االجتاهات  كل  يف  عالقات  حتكمه  األلفاظ  منسق  نظام  وهي  ،(بيولوجية)  حيوية  صفة
 اللغة.  وعلم املقارن اللغة فقه  بني  افرق   هناك يكون وأن هبا، يتحكم نظام وهلا ابجملتمع، ط بترت اللغة يرى  ويتين

 اجلماعة   عقل  يف  األفكار  جمموعة  اللغة  أن  (م1858 -1917)  ((E. Durkheim  دوركامي  إمييل  يرىو 
  الظاهرة  أمثلة  من  وعليه؛  للمعرفة،  مادة  تكون  ألن   تصلح  حقيقية  أشياء  وهي  2، اأعراف    أو  قوانني   بوصفها  الواحدة

  ،القروي  اجملتمع  يف  اعيب    عد  ي    (Telekung)  الصالة  مالبس  ارتداء  دون  من  املرأة  صالة  أن  مثال    ماليزاي  يف  الجتماعيةا
  ؛قليال    الرأس  اخنفاض   مع   أسفل  إىل  بيدك  تشي  أن  دون  من  شخصني  بني  متر    أن  كذاو   ما،  انوع    فمقبول  املدينة  يف  أما

 املاليزيني.  غي  لدى ومقبول ،املاليزي اجملتمع يف  معيب
 أي   ؛انطق  حيوان   هو  مبا  اإلنسان  خاصية  اللغة  أن  م( 1596-1650)  (Descartes)  ديكارت  ويرى

  جتعله  ؛ث  ومن  والعمل،  ، الفكر  ؛بشقيها  اإلنسان   انطقية   حتقق  فهي  اجتماعي،  أي   ؛ بدين  حيوان   هو  ومبا  مفكر،
  ديكارت   عند  وللناطقية  ،احليواانت  سائر  من  اإلنسان  متيز  اليت  اخلاصية  هناإ  أي   ؛األرض  يف   هللا  خليفة  يكون  ألن  أهال  

 . والكون اآلخرو  الذات  عن الكشف سبيل أهنا عن  فضال   االجتماعية،  احلياة وممارسة ،التفكي ممارسة ؛ركيزاتن
  يالحظ  فيها  الباحث  ألن  ؛امباشر    اإدراك    إدراكه  إىل  سبيل  ال   مثايل  كائن  هناإ  (Mieah)  مييه   عنها  ويقول

  3عليها. واحملافظة انتقاله وسبيل وجودها مظهر  هي اليت  اخلارجية مظاهرها جمرد
 يدخل  أن ميكن ما كل    Language اللغة إن قائال   والكالم واللسان اللغة مفهوم ذكر فقد سوسي دي أما

  يضم الذي  العام الكيان هي  اللغة نإ أي ؛اصطالح أو إشارة أو كتايب  أو صويت رمز  من ؛اللغوي النشاط نطاق يف

 
  أفريقيا دار :البيضاء  الدار) حبييب أمحد مراجعة: قنيين، القادر عبد :الفرنسية عن ترمجة ،العام اللسان علم يف حماضرات فرديناند، سوسي،  دي انظر: 1

  ؛ 33ص  ،م(1984  العلوم،  دار  )الرايض:  واملقارن  والتارخيي  الوصفي  اللغة  علم  يف  دراسات  صاحل،  الدين  صالح  حسني،  ؛16ص  ،م( 1987  الشرق،
  ؛54ص  (، م2001  ، 2ط  غريب،  دار )القاهرة:  العربية  الثقافة  يف  القرابة  وعالقات  أللفاظ  أنثرولغوية  دراسة   والثقافة:  للغةا  كي، ز  كرمي   الدين،  حسام
  ،الكرمي   عبد  حممد  الرديين،   ؛ 78ص  م(، 1982  الرشد،   مكتبة  )القاهرة:  اللغوية   العلوم  دراسة  تطور   يف   املعاصرة   االجتاهات  العزيز،   عبد   أمحد  دراج، 

  ؛ 64ص   م(، 2005  الرازي،  دار   )عمان:  اللسانيات  يف   مقدمة   عاطف،  فضل،   ؛22ص  م(، 2002  الكتب،   دار  )بيوت:   العام  اللغة   علم  يف   فصول
  النور  عبد  :ترمجة  ،واهلوية  اللغة  جون،  جوزيف،  ؛28ص   م(،1988  اجلامعية،  املعرفة  دار  )اإلسكندرية:  احلديث  والدرس  العريب  النحو  عبده،  الراجحي،

  متلك ال اللغة أن  نظرية صاحب (م 1936-1895)  فولوشينوف والعامل سوسي بني قارن  وقد  ،76ص  ،(م 2007 املعرفة، عامل سلسلة )الكويت: خرايف
  أمحد  قدور،  ؛22ص  ، (م 1989  اجلامعية،   املعرفة   دار   : اإلسكندرية)  اللغوي  وفكره  تشومسكي   إبراهيم،  صربي  السيد،   ؛ هميلك  الكالم   وإمنا  ،فردايً   اعد  ب  

 .16ص م(، 1996 الفكر، دار  )دمشق: اللسانيات مبادئ حممد،
 .38-35ص ،( م1997  ،ن .د :الرايض)  كبة  زايدة  حممود   :ترمجة والتطور، التسابق :اللسانيات مدارس ،سامبسون  جفري :انظر 2

   .14ص م(، 1980  ،1ط وهبة، مكتبة )القاهرة:  العام اللغة علم  شاهني،  حممد توفيق، انظر: 1
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  Langue Tongue  اللسان  أما  ،متوارثة  أو  معاصرة   مكتوبة  أو  منطوقة  ثقافية   صورة   يف  اإلنساين  اللغوي  النشاط
 الكالم   وأما  ، االجتماعي  والوجود  والقوانني  القواعد  ذات  املنظمة  الصورة   بطريقة  إليها  املنظور  املعينة  اللغة  على  فيطلق

Parole   عن  التعبي   يراد  عندما   "اللسان"  استخدام   وميكن  ،مستوى  أي     على  منطوقة  فردية  ممارسة  صورة   يف   اللغة  فهو  
 االصطالح،  لغة  أو   ،العربية  اللغة  مثل  من  حيددها،  مبا  اموصوف    "لغةال"  مبصطلح  التعبي  حمله  حيل  أن  وميكن  معينة،   لغة
 1العلمية. اللغة أو

  رفت ع    وقد   ،التغيي  يف   ودراستها  وظيفتهاو   طبيعتهاو   "اللغة"  مفهوم  أخذ  عشر   التاسع  القرن   أواخر  ومنذ
  التعريف   وهذا  ،ما  جمتمع  أفراد  هبا  يتواصل  منطوقة  اعتباطية  رموز   من  يتكون  نسق    ميثلها  مكتسبة  ذهنية  قدرة  أبهنا  اللغة

  ،املعاين  فيها  مبا  اللغوية،  املعارف  جمموع  من  تتكون  ذهنية  قدرة  اللغة  أن  هي  ؛احلقائق  من  جمموعة  يقرر  واقعه  يف
 فتمكنه   مستعملها،  أو  اللغة  انطق  الفرد   ذهن  يف  وتنمو  تتولدو   ا،مجيع    تنظمها  اليت  والقواعد   ،واألصوات  ،واملفردات

  وبذلك  العبارات،  هذه  من  جمموعته   أفراد  نتجهي    ما  مضامني   فهم  من  نهومتك    ،كتابة  أو  اكالم    لغته  عبارات  إنتاج  من
   اآلخرين. وأفكار فكره بني الصلة تقوم

  أمور  وتسي  عالقاهتم،  لتستقيم   ؛ معني  جمتمع  أفراد   هبا  يتواصل  أداة  وإمنا  ذاهتا،  يف  غاية   ليست  اللغة  إن
  ،الفرد حياة به  وتستقيم تستقر   اليت االجتماعية  احلياة  ضرورات من  ضرورة مهاتعل   أو اللغة معرفة كانت  لذا ؛حياهتم

  ؛آراء  تعريفها  يف  فللعلماء  اللغة،  تعريف ب  يتعلق  فيما القدامى  اللغويني رتصو    عن احملدثني اللغويني  رتصو    خيتلف  وال
 الكلمات.  من  املؤلفة الكالمية األصوات بوساطة األفكار  عن لتعبي ا أبهنا (H. Sweet) سويت هنري   تعريف منها

 األفكار   لتوصيل  ؛اإطالق    غريزية   غي  خالصة  إنسانية  وسيلة  اللغة  نأ  ىلإ  (E. Sapir)  سابي  إدوارد  وذهب
 إرادية. بطريقة تصدر اليت الرموز من نظام طريق عن  والرغبات واالنفعاالت
 من  شيء  توصيل  أو  لنقل  وسيلة  ادائم    أهنا  األساس  وظيفتها  اللغة  أن  فيى   (H. Paul)  بول  هيمان  أما

 األشياء.
 ؛ والتوصيل"  "التعبي  هي  رئيسة  وظيفة  للغة  نإ  ((Bertrand Russel  رسل  برتراند   اإلجنليزي  الفيلسوف  ويقول

   اآلخرين. إىل األفكار هذه وتوصيل ،إليها وما األفكار  عن  التعبي أي
  ويؤكد  ة،واحد  لغة  يتكلمون  أنفسهم  ونيعد    اجلماعة  من  أفراد  به  يقوم  النشاط  من  جمموعة  اللغة  إذن؛

  االجتماعي  العنصر   (Malinovski)  مالينوفسكي  املشهور   سياإلان   والعامل   ((Gardner  جاردنر  اإلنكليزي   اللغوي
 للتفاهم   وسيلة  ليست  اللغة  إن  مالينوفسكي  فيقول  اإلنسان،  حاجات  وقضاء  األعمال،  لتنفيذ  الوسيلة  وأهنا  للغة،

 ضرب  و   اإلنساين،  السلوك  من  جزء   هيف  املنتظم،  اإلنساين  النشاط  سلسلة  يف  حلقة  أهنا  تهاوظيف  وإمنا  التوصيل،  أو
  وإمنا   البدائية،  اجلماعات  على  اقاصر    ليس  الصورة  هذه  على  اللغة  واستعمال  للفكر،  عاكسة  أداة  وليست  العمل،  من

 .ان  متد   اجلماعات  أرقى يف الحظي  

 
 .17-16ص  ،العام اللغة  علم  توفيق، :انظر 1
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 النطق   جهاز  دثهاحي    اليت  األصوات  هي  أو  وعالمات،  رموز   من  نظام  اللغة  أن  اأيض    احملدثني   بعض   ويرى
 1معني.  جمتمع  يف اصطالحية دالالت  فتؤدي األذن، دركهاوت   اإلنساين،
  عرب  ت    اإلشارات   من  نظام  إهنا  فقال  للغة،ا  تعريف  يف  خاصة  أمهية  الفكر  عنصر  الباحثني   بعض  أعطى  قدو 

  املهذبة،  الصيغ  أو  الرمزية،   الطقوس  أو  ،والبكم  الصم  لغة  أو  ،الكتابة  بنظام  النظام   هذا   تشبيه   وميكن  األفكار،   عن
 ا.مجيع   أمهها ولكنه األنظمة؛ من غيها أو العسكرية، العالمات أو

  أفراد   بني   واألفكار  العواطف  لتباد    بوساطة  يكون  مكتسب  نشاط  اللغة   أن  إىل  أيض ا  احملدثني   بعض   وذهب
 معينة. نظم وفق ستعملت   األصوات من جمموعة النشاط وهذا  معينة، إنسانية مجاعة

 لغوية   بيئة  يف   اجلماعة  عليها  تواضعت  صوتية  رموز  جمموعة  -   الباحثني  بعض   يراها  كما  -  وظيفتها  يف  واللغة
 الفرد،  مكنوانت  عن  اتعبي    الواحد  اجملتمع  أبناء  خلدمة  نفسها  تقدمو   ،اجتماعية  صفة  د  ع  ب     من  واكتسبت  حمددة،

 2اآلخرين. إىل وإيصاهلا
 واملكتوبة   الصوتية  املادة   من  اأمناط    يعرض  لإلنسان  االجتماعي  النشاط  من  طمن   اللغة  أن  بعضهم  ويرى

 ،الرايضة  وبني  بينها،  بوضوح  تفرق   معينة  خصائص  وهلا  والسياق،  واملعجم(  )النحو   والصيغة  األقل،  على  ال  احتما
 النحل. رقصات  وبني اجلبال، عقد وبني  املرور، أضواء وبني

 مدلوهلا   حيدد   ال و   عامة،ب  واألفكار  العواطف   عن   والتعبي   والتواصل  للتفاهم  وسيلة  اللغة   أن  هم بعض  ويرى
  يف  تشتمل  إذ  اجملتمعات؛  من  جمتمع  أو  ،األمم  من  ةأم    دالالهتا  أو  معانيها  على  تصطلح  اليت  والعبارات  ابلكلمات

  واألشكال   لغة،  فالصورة   معينة،   رغبة  أو  موقف  أو  انفعال  أو  فكرة  عن  اإلنسان  به   يعرب    أن  ميكن  ما  كل  على  احلقيقة
 لغة،   املوسيقية  والنغمات  واألحلان  لغة،  والسمعية  البصرية  واإلشارات  لغة،  اجلسمية  احلركات  واألجسام  لغة،  املرسومة

 وهناك   السمع،  ولغة  ،البصر  ولغة  ،اللمس  ولغة  ،الشم  لغة  فهناك  ،لغة    ق  ل  خ    يف  استخدامها  ميكن  احلواس  أعضاء  كلو 
  بقصد  احلدث  هذا  وأحداث  االتفاق،  بطريقة   األفعال  من   فعل  إىل  املعاين  من   معىن   فأضافا  ،شخصان  قام  كلما  لغة

 يطول  اليد  على ضغطة  أو  ، سرتة  جيب   من   طلي    أخضر   أو  أمحر  منديل  أو  ، ثوب  على نشري   فعطر    بينهما،  التفاهم
  العالمات هذه استعمال على اتفقا قد شخصان هناك دام ما لغة من عناصر تكون هذه كل  ؛اكثي    أو ال  قلي أمدها

 رأي. أو أمر تبادل يف
  وهذه  ،والكتابة  ،والقراءة  ،والسماع  ،الكالم  ؛أنواع  أربعة  من  اأساس    يكون  نشاط  اللغة  أن  آخرون  ويرى

 
 .15ص  ،1ج  م(،1980 ،6ط املعارف،  دار )القاهرة: اللغة  علم  يف دراسات حممد،  كمال  بشر، عن:  نقلا  1
  عال   )بريوت:  العام  اللغة  علم   يف  فصول   ،الكرمي   عبد  علي   حممد  الرديين،  اآلتية:   املراجع  على  فيه   اعتمدان  املعاصرين  لدى  للغة   تعريفات  من  ذكرانه   ما  1

  (،م2006  ،2ط  املختار،  مؤسسة  :القاهرة )  حبيي  حسن   سعيد  :ترمجة  ،اللغة  علم  إىل  املدخل  ، ديرت  كارل   بونتج،   ؛21-17ص  م(،2002  ،1ط  الكتب،
 النحوية   والدراسات  اللغة  مفهوم  :جمايل  يف  احلديث  اللغوي  البحث  ونظرايت  العرب  عند  اللغوي  التفكري   بني  الربط  أمهية  ،أمحد  ،البهنساوي  ؛31ص

  (،م1986  اجلامعية،  املؤسسة   )بريوت:  خلدون  ابن  مقدمة   يف  اللسانية  امللكة  ،ميشال   زكراي،  ؛13ص  (، م1994  الدينية،  الثقافة  مكتبة  )القاهرة:
 .1ص (، م2006  ،2ط التجديد، دار  )كواالملبور: خمتارة وموضوعات إسالمي  مدخل :العامة اللغوايت  ،شيخو أمحد  السالم، عبد ؛17-14ص
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 ومالحظتها.  إدراكها ميكن خاصة اطرق   تستتبع النشاط من األلوان
  عن   واملفكرين  الفالسفة  من  اجملتمع   بعلوم  اللغوي  البحث  اتصال  كان  امليالدي؛  عشر  الثامن  القرن   ويف

  هلدر رأى فقد ،(Jeans) وجينس (Hudler) وهلدر (Yuhan Futgird) فوتغرد منهمو  ،والشعب اللغة بني العالقة
 لديه   اللغوية  اجلماعة   مفهوم  يتضمنو   الناطقة،  للجماعة  اخلارجي  لعاملا  تنظم  وأهنا  ا،خاصً   اداخليً   شكال    للغة  أن

 1.األمة مفهوم
 رهافة  مثل  من  ؛ما  حنو  على  اللغة  يف  كاملة  تتجلى  واألخالقية  الفكرية  اإلنسان  طبيعة  أن  ثبتفأ  جينس  ماأ

 . إخل ...األملانية اللغة يف الواضحة الفلسفية والنزعة والفرنسية، اليواننية  يف تظهر اليت احلس
  النظرايت  تلك  معظم  تعود  إذ  ؛اللغات  نشأة  يف  والنفسية  التارخيية  النظرايت  كثرة  شاهدان  االجتاه  هذا  ويف

 " األحاسيس  نشأة "  حبثه   يف   سواء   ( Condillac)  كالكوندي  رأسهم  وعلى  األول،  املقام  يف   الفالسفة   آراء   إىل  واحملاوالت
 ."الفلسفة مذاهب " حبثه  يف  أم م،1746 عام "اإلنسانية املعاوف أصل" حبثه يف  أم م، 1754 عام

  (Wilhem Von Humboldt) مهبولت يف  وأث رت  ،امليالدي عشر  التاسع  القرن  إىل  اآلراء  هذه  امتد ت  وقد
  إىل   السياسية  والفلسفة  الثقافة  ميادين  يف  انتشرت   اليت  الرومانسية  ابأليديولوجية  دفع  الذي   (1835م-1767)

  ء إعال  يف  منهم  رغبة  ؛اجلرماين  املاضي  يف   اترخيية  أحباث  إىل  اندفعوا  قد  القرن  هذا  يف  األملان  وكان  القصوى،  حدودها
  اليت   الوسيلة  مهبولت  عند  اللغة  كانت  وقد  ،واترخيها  األملانية  اللغة  ذلك  يف  مبا  هبا،  واإلشادة  ،القومية  القيم  شأن

  تلك   إىل  وتشي  خصائصها،  كل  يف   الروح  هذه  نتكو     وكذلك  القومية،  الروح   عن  تعرب    هناإ  أي  التفكي؛  هبا  يتكون
  ومنه  العقليات،  عتنو    على  دليال    إال  اللغات  عتنو    وليس  اجلماعات، من  مجاعة  هبا تنفرد  اليت  الشاملة  الكونية  النظرة

 .األخرى اللغة بنيات ومزااي بنياهتا مزااي بني للموازنة ؛لغة كل  لعضوية املفصل الدقيق التحليل  أمهية نشأت
 دراسة   على  عكف   إذ  مهبولت؛  مسلك   م(1787-1832)  (Ramos Rask)  راسك   راموس  سلك  وقد

  مثل  إىل  معاصريه  دفعت  اليت  ذاهتا  ولألسباب  ،األملانية  الطريقة  على  رومانية  نزعة  ينزع  وكان  سكندانيف،اإل  املاضي
 2. العمل هذا

 لألسلوب  عرض  لغوي  أول  م(1821-1867)  (Schleier)  شلي    يعد    امليالدي؛  عشر  التاسع  القرن  ويف
 سابي   ارجاهل  أشهر  ومن  سيني،اإلان  مدرسة  أو  ،األمريكية  املدرسة  اأيض    وظهرت  3  مهبولت،  من  أوضح  عرض ا  املقارن

 4 م(.1887-1949) (Bloomfield) وبلومفيلد م(1884-1949)
  قدم الذي   ( Marr)  مار  تعاليم  تتبع   اليت املاركسية  اللغوية املدرسة ظهرت   ا أيض    امليالدي   العشرين   القرن   ويف

  واالقتصادي،  االجتماعي  التكوين  يف   عتتاب   هبا  يتعلق  أن  جيبو   فوقية،   اجتماعية  بنية  اللغة  أن  إىل  فيه تعرض  ال  حتلي
 

 .25ص  السابق، املرجع انظر:  1
 .27ص  السابق، املرجع انظر:  2
 .29ص  السابق، املرجع : انظر 3
 .35ص  السابق، املرجع انظر:  4
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 1.طبقية اجتماعية  ظاهرة ؛األساس هذا على فاللغة
  ، (Bernichtine)  برنشتاين  جنليزياإل  واللساين  االجتماعي  العامل  ظهر   ؛االجتماعية  اللغوية  العوائق   ميدان   ويف 

  الطبقات  خمتلفي  املدارس   أطفال  من  جمموعة   على  ابلتجربة  حهماوض    للكالم  رئيستني   طريقتني  هناك  نإ  وقال
 .االجتماعية

  أدى   قد  ؛اآلخر  بعلوم  اللغة  علم  واتصال  االجتماعية،  العلوم   ضوء  يف  اللغوية  القضااي  دراسة  أن  جند  وهكذا
 2."االجتماعي اللغة علم" وأوسعها أحدثها لعل جديدة  لغوية فروع  نشأة إىل

 ابن  عر ف  فقد  واجملتمع،  اللغة  بني  الكامنة  للعالقة  عميق وعي  عن  ينم    رأى  اجملال هذا يف  للعرب  كان  وقد
  ابن فيه  يسبق املوجز الشامل التعريف   وهذا  3"،أغراضهم عن  قوم   كل    هبا يعرب   "أصوات أبهنا اللغة  ه (392)ت جين
  أم   غريزة  أهنا  إليها  نظرتنا  أكانت  سواء  اللغوية،  األصوات  فكرة  يعرض  ألنه  السنني؛  مبئات  غيه  به  جاء  ما  جين

  يف   اللغة   وظيفة  هذا   املوجز   تعريفه   يف   يعرض   جين   ابن   أن  رموز،كما  من   أجزاء   أم  رموز   أهنا  أحملنا  وسواء  مكتسبة،
 لفظة  أن سيما  وال اجملتمع،  أي جين  ابن  عند  فالقوم  احلياتية، وشؤوهنم وأغراضهم قوم   كل     آراء  عن  تعرب   حني  اجملتمع

 نفهمه   كما  (اجملتمع )  على  للداللة  (القوم)  ستعملوني  العرب  كان  وإمنا  اليوم،  مبعناها  آنذاك  مستعملة  تكن  مل  )اجملتمع(
 لغوي،   نظر    كل   يف  منطقًيا  أو  مسبق ا  "وضع ا"  يفرتض  الذي  املنطقي  النظر  حتت   يقع  "حدٌّ"  وذلك  احلديث،  العصر  يف

  حد  ه  من  وجيعل  إليه،  يذهب  أصيل  إطالق  ولكنه  معينة،  لغة  إىل  حد ه  فيشد    ضيق  إحلاح  حتت  يقع   ال   أيض ا  وهو
 4. بعد من اللغويون أضافه ما لكثي يتسع وعاء  

 ابن   منهج  يف  ؤثر ت  -   اللغوي  الواقع   إىل  أقرب   ًياعلم  ااجتاه    حتد د   أهنا  على  زايدة   -   هذه  جين   ابن  وإشارة 
 ابن   مقولة  أمهية  على  يقف  اللغوي  ابلدرس  مهتم  أي  فإن  املختلفة،  مستوايهتا  على  اللغوية  الظواهر  لتناو    يف  جين
  قوانني من اأساس   قانوان   وفهموا ،ايً ضرور  املحظ    حلظوا قد العربية علماء أن على تدل ألهنا املقام؛ هذا  مثل يف جين

 يكون   حيث  إال   تكون  ال  هناأل  ذلك  ؛االجتماعي  السلوك  أشكال  من  شكل    جوهرها  يف  اللغة  نأ  به  واملقصود  احلياة،
 . منهج ذلك على  يرتتب أن ميكن ما  مع ؛اجتماعية ظاهرة بوصفها فهمها ميكن ث ومن اجملتمع،

  عن  لمفصو   غي  اإلنسان  نعترب  أبن  لنبدأ"  :بقوله  اللغة  إىل  االجتماعية  النظرة  هذه  (Firth)  فيث  ويؤكد
  يقتضيه  وذلك  يناسب،  ما  ليعمل  ولكن  به؛  ليفكر  اموجود    ليس  إنه  ،منه  اجزء    إال  ليس  إنه  فيه،  يعيش  الذي  العامل

  اهلواء  دفع   به ونعين  لإلنسان،  اجتماعي  نشاط  أهم  على ينطبق  وهذا   ،اأيض    املناسب  الوقت يف العمل  عن ميتنع  أن
  أو  ،احلنجرة  يف   اهتزاز  أو  ،للسان  حتريك   جمرد  ليس  فكالمك  ،ينطقه  ما  بواسطة  االضطراب  إىل  اآلخرين  وآذان

  الذي  احمليط  يف  سيك  عليك   لتحفظ   ؛لعالقاتا  مدير  وظيفة  أتدية  يف  العقل  لعمل  نتيجة  ؛ذلك  من  أكثر  إنه  إصغاء،
 

 .38ص  السابق، املرجع انظر:  1
 .42ص  السابق، املرجع انظر:  2
 .33ص  ،1ج م(، 1991  ،1ط للكتب، املصرية الدار )القاهرة: اخلصائص عثمان، الفتح  أبو جين،  ابن 3
 .56ص  السابق، املرجع انظر:  4
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 1. "فيه تعيش
 ًيااصطالح  معىن  هلا  وأن  ،اجتماعية  رابطة  أهنا  على  اللغة  عاجل  عندما  املواضعة  مبدأ  قبل    من  أرسطو  تبىن  وقد

 . البشر بني تراض   أو اتفاق عن اانمج  
 

 ومراجعات  أسئلة
 

 .ياالجتماع اللغة علم ف عر    .1
 . ذكرهاا ؛االجتماعي اللغة  علم توازي  مصطلحات هناك .2
   ؟االجتماعي  اللغة علم يهتم   مباذا .3
 ؟واجملتمع اللغة بني املتبادلة ابلتأثيات  االجتماعي  اللغة علم عىن ي كيف  .4
  االجتماعي.  اللغة علم نشأة   عن قصية  فقرة اكتب .5
 اللغة   علم  ضوء  يف  وذلك  ،مييه  ،دوركامي  ،ويتين  سوسي،  دي  :من  كل     عند  اللغة  لتعريف  اتلخص    اكتب  .6

 .االجتماعي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .16ص ،العرب عند االجتماعية اللسانيات هنر،  عن:  نقال   1
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 الثان  املبحث
 الغربيني احملدثني  لدى االجتماعي اللغوي  الفكر

 
  عشر   الثامن  القرن   يف  واملفكرون  الفالسفة  طرحه  الذي  السؤال  إىل  اجملتمع  بعلوم  يعود  اللغوي  البحث  اتصال  أن  تقد م

  النظرايت  كثرت  ث؛  ومن  وجينس،  هلدر و   فوتغرد  هؤالء  ومن  هبا،  يتكلم  الذي  والشعب  اللغة  بني  العالقة  عن  امليالدي
  اإلشارات  تبادل  البشر  يستطيع  ال "  اللغة:  نشأة   عن  كال كوندي  يقول  ؛الفالسفة  عند  اللغات  نشأة  يف   والنفسية  التارخيية

 1."إرادية بصورة نكوهنا اليت للعالقات مثل  أوضح هي اللغة وإن ،جمتمعني يكونوا مل ما
 

 امليالديني  عشر  والتاسع عشر  الثامن  نيالقرن يف  اللغة  علماء .1
 :مهبولت (أ)

  خاض   فقد   القصوى،   حدودها  إىل  السياسية  والفلسفة  الثقافة  ميادين  يف   انتشرت  اليت  الرومانسية  أليديولوجيةا  حف زته 
  اللغة  ذلك   يف  مبا  هبا،  واإلشادة  ،القومية  القيم  شأن   ء إعال  يف  منهم  رغبة   ؛ اجلرماين  املاضي  يف   اترخيية  أحباث  يف   األملان

  الذي التطور نأو  ،اللغة فيها مبا ثقافية  ثروة كل  مصدر  الشعب أن آنذاك هممفكري رأي من وكان ،واترخيها األملانية
 بنية   لغة  لكل  إن  القائلة  الفكرة  أيدواف  ا،مع    درسومها  لذا  ؛اجملتمع  يف  آخر  اتطور    يصاحب  كان  األملانية  اللغة  قطعته
  همجمنه  يف   قويت   هنا  ومن  هبا،  يعرب    الذي   الشعب  عند   التفكي  نوعية   وأمانة  بصدق   تعكس  لغة  وكل  هبا،  خاصة
  اليت   هتمقوما  كل  دراسة  من  الوطن  هذا  اتريخ  لدراسة  بد  وال  عنه،  تعرب  لغة  وطن  فلكل  ،والوطن  اللغة  بني  الرابطة

 اللغة. هامن
  هذه  تكون  وكذلك  القومية،  الروح  عن  تعرب  هناإ  أي  التفكي؛  هبا  يتكون  اليت  الوسيلة  هي  مهبولت  عند  واللغة

 عتنو    وليس  اجلماعات،  من  مجاعة  هبا  تنفرد  اليت  الشاملة  الكونية  النظرة   تلك   إىل  وتشي  خصائصها،  كل  يف  الروح
  بني  للموازنة  ؛ لغة  كل  لعضوية  املفصل  ق يالدق  التحليل   أمهية  نشأت   ث؛   ومن  العقليات،   ع تنو    على  دليال    إال  اللغات

  ، والعرق  الذهنية  تفوق  على  أكيد  برهان  اللغوية  البنية  تفوق  نأل  ذلك  2؛ األخرى  اللغات  بنيات   ومزااي  بنياهتا  مزااي
  الفكر  وحدة  إىل  حنينه  بني  اممزق    إنشائها  حني  وكان  ،مهبولت  أجراها  اليت  املقارنة  العرقية  الدراسة  خالصة  هذهو 

  حدا  امم  ،املزعوم  التفوق  هذا  لغته  قتفو    خالل  من  اجلرماين  العنصر  قتفو    إثبات  حماوال    اللغات،  عتنو    وبني  اإلنساين،
  حىت ،(Jingoistic Linguistics) "العنجهية اللغوية املدرسة" اسم ومجاعته مهبولت آراء  على يطلقوا أن إىل ابلنقاد

 سكندانيف، اإل  املاضي  دراسة  على  عكفف  ،مهبولت  مسلك  سلك  الذي  راسك  راموس   مثل  من  األملان  غي  يف  أثر  إنه
 العمل.  هذا  مثل إىل معاصريه دفعت اليت ذاهتا ولألسباب ،األملانية  الطريقة على رومانسية نزعة ينزع وكان

 
 .23ص ،العرب عند االجتماعية اللسانيات هنر،  انظر:  1
 .33ص  (،م2016 ،ماليزاي العاملية اإلسالمية  اجلامعة  ،البحوث مركز  )كواالملبور: وصفي مدخل امليسرة: اللسانيات شحادة، عاصم  علي، انظر:  2
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 أفضل   لغتهم  أن   يرون  القدامى  اإلغريق  كان  فقد  ،هذه  دعواهمب  ني مسبوق  كانوا  األملان  أن  املعروف  ومن
 ابلنسبة   لغته   كذلك  ليستو   ،الضفادع  نقيق  أو  الكالب  نباح   تشبه  إمنا  جالينوس  رأي   على  اللغات   سائر  ألن  ؛اللغات

 هنا أو   األنبياء،  إىل  هبا  وحيأ    اليت  اللغة  هي  العربية  أن  زعموا  حني  كذبوا  اليهود  أن  كما  ،فيسمعها  يعرفها  ال  نم  إىل
  حقائق   إىل  تستند  ال  اليت   االدعاءات   من  كثي   ذلك  وغي  ،سبحانه  هللا   خلقه  إنسان  أول  لغة  ألهنا   ؛اللغات  أفضل
 مقبولة. علمية

 اللغوية   الدراسات  نشطت  أن  امليالدي   عشر  التاسع  القرن  يف   األملاين  الرومانسي  التيار  نتائج  من  كان  قدو 
  تطبيقه  يكن  مل   الذي   التطوري   املنهج   روح   تطبيق  على   يدل  امم  وفصائل،  أ س ر  إىل   اللغات   تصنيف   على  تعمل   اليت

 ،نفسه  اإلنسان  بل  البشرية،  التقاليد و   العلوم  مجيع   اعامً   كان  وإمنا  ،ناأسلف  كما  اللغوي   الدرس  جماالت   على  ا مقتصر  
 احلديث. العلمي  مبفهومه املقارن اللغة فقه رواد األملان كان  وبذلك

 شكل  امم ،(م1816-1787) عامي  بني السنسكريتية اللغة اكتشاف مع  املقارنة الدراسات شيوع واقرتن
  واهلند ابو أور  بني  فاالتصال ،املشوش الطويل التفكي  ذلك  عنه وأزال ،بعامة اللغوي الدرس  إىل  ابلنسبة اكبي    امنعطف  
  االفتنان   انقطع  وبذلك  ،والسلتية  والسالفية  اجلرمانية  واللغات  والسنسكرتية،  الالتينية  قرابة  ابهر  وضوح  يف  أظهر

  حلل  ايةبد  بدوره  بقي  نإو   اللغات،  شأن  يف  لتفكيل  جديد  عماد  فقام  الفلسفي،  أو  اإلهلي  األصل  ذات  ابللغات
  اليت  واملناهج  املبادئ  اقتباس  يف  شرع   فإنه  ،الكالم  أصل  وهو  ، اكثي    القدامى  جهد  من  أخذ  الذي   نفسه  املشكل

 مهبولت   لدى  جند   ؛كله  هذا  عن   وعالوة   ،ومتوت  وتنمو   تولد  حية  كياانت   اللغات  وعد ت   الطبيعية،  العلوم  يف  ققتحت
  شكل   وهي  ،مع ا  آن  يف  واجتماعي  فردي  إنتاج  اللغة  نإ  يأ  "؛اللغة  قطبيات"  يسمى  ما  خالهلا  يربز  مالحظات
  آلة. وهي ومضمون،
 :ساليشر (ب)

  يستنبط  أن  وأراد  ،م1859  عام  "احلية  األنواع  أصل"  كتابه  يف  (Ch. Darwin)  داروين  به  جاء  ما  اليشرس  اعتمد
  عضوي  كائن  اللغة  إن  قول  -  معروف  هو  كما  -  يؤيد  املذهب   هذا و   اللغة،  ميدان  يف  املمكنة  النتائج  كل  ه مذهب  من

 سلمنا   إذا   الطبيعية  العلوم  من  اجزء    عد  ي    اللغوايت  علم   وإن  ،وميوت  ينحل   ث   ويتطور،   ينمو   التارخيي   الصعيد   على  ينشأ 
  الصوتية  القوانني  ملبدأ  جواورو    موضوعية،  حسية  نظرة  اللغة  إىل  نظروا  الذين  احملدثني   النحويني  بعض   به  ينادي  مبا

  الالزمة  القواعد  أرست  اليت  القدمية  احلقبة  إىل  بدورها  تعود  اليت  النظرة  تلك  اللغات،  كل  معها  تتطابق  ال  اليت  اجلامدة
  حىت  مرة  بعد  مرة  آاثره   قرئت  الذي  برسيان  الالتيين  اللغوي  حىت  أفالطون  قبل  ما  منذ  امتقن    ارصد    األصوات  لرصد
  هبا  حيددون  اليت  "البدائية"  التقنيات  تلك  على  عابرة  نظرة   نلقي  أن  ممكن ا  يعود  ولن  ،امليالدي  عشر  الثامن  القرن  هناية

  يف  وانتشاره   أصوله و   العرب،   عند   الصوت   علم   نتجاهل  أن  آنئذ    يستحيل   كذلك و   الصوت،  علم   يف   غريق اإل  إسهام
  التفكي  انحية  من  الغرب  يف   أثر  من  أحدثه  وما  ،امليالدي  عشر  السادس  القرن   بعد   ما  إىل  العاملية  الثقافة  أوساط
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 1.الصويت
  القرن  يف  إال  مشكلة  يظهر  مل  لكنهو   ،قدمي  ؛ًيااجتماع  أو  ًياطبيع  اللغة  علم  اعتبار   يف  الدائر  اجلدل  ؛ذنإ

  مناقشاهتم  يف  غريقاإل  كان  فقد  ، االجتماعية  العلوم   أمهية  وازدايد  الطبيعية،  العلوم   نشأة   بعد   امليالدي  عشر  التاسع
  فروع  من   اللغوايت  علم  إن   القائلة  النظر  وجهة  تعارض   أهنا  على  اليوم   تفسيها  ميكن  آراء  على  يعتمدون  الفلسفية

  اللغة  إن  القائل  الرأي   جتاه   اواضح    ا حتيز    جند   ؛ آخر  جانب  ومن  أفالطون،  عند   احلال  ي ه  كما  االجتماعية،  العلوم
  رمز  االسم  هذا   أن  على  اتفقوا  الناس  ن أل  ؛اامس    -  عمال    أو  اشيئ    كان  إن  -  مسمى  لكل  وإن  اجتماعي،  تقليد

 علماء   يةغلبأ   تفق تو   ،اجتماعية  رابطة  أهنا  على  اللغة  عاجل  عندما  املفهوم   هذا   أرسطو  اعتمد   وقد  املسمى،  للشيء
  تطورها  نإ  إذ   ؛األحيان  أكثر  يف   االجتماعية   العلوم  تتبع   اللغوايتف  املفهوم،  هذا   على  اليوم  الوصفيني   اللغوايت
 االجتماعية. املؤثرات أنواع لكل خيضع  يذ ال واجلماعات األفراد نشاط على  عتمداني ونشأهتا

 كل   إىل  تنتمي   فاللغة  ، فيه  جدوى   ال   ا لغو    عد  ي    اجتماعية أو  طبيعية  ظاهرة   اللغة اعتبار  يف   اجلدل   نأ  والواقع
  اهتمامه  عليه  ويركز  اللغة،  جوانب  من  يستهويه  الذي  اجلانب  خيتار  أن  الباحث  وعلى  النزاع،  طريف  العلمني  من

  بني   ابلفصل  عبأ ي  وال  اللغات،  دراسة  يف  نفسها  األمهية  -  واالجتماعي  الطبيعي  -  لجانبنيل  أن  اعتبار  مع  وجهده،
  يكون   إذ  براجمهم؛  وضع  عند  التعليم  على  املشرفون  إال  الطبيعية  العلوم  أو  االجتماعية  العلوم  من  اجزء    اللغة  اعتبار

 . ص ر ف   وإدارية تربوية أسباب على  امبنيً   العمل هذا
 أتت  ؛وجدال  وعنف    مرارة من  امليالدي  عشر  التاسع  القرن إابن  اللغويني  بني   اخلالفات  يف   مما  الرغم  وعلى

 احمللية،   اللهجات  يف  ابلبحث  االهتمام  وتركيز  اللغوية،  للظواهر  الدقيقة  الدراسات  إىل  احلاجة  أتكيد  منها  ؛كثية  بفوائد
  بدراسة   االهتمام  إىل  مباشر  غي  بطريق  أدت  قد   اخلالفات  هذه  إن  القول  ميكن  كما  بينها،  الكثية  واالختالفات

  رجفين  يد  على  (م1876)  عام  أملانيا  يف  حدث  كما  واخلرائط  احلدود  رسم  ؛ث  ومن  ،اللغوية  للسمات  اجلغرايف  التوزيع
(G. P. Vinegar) ،   جيوان  يد  على  فرنسا   ويف  (G. Girona)،   يدي   على  بعده  وما  ( م1930)  عام   أمريكا  ويف  

  املستشرقون  واهتم  ،(H. Orten)  ورتنأ  يد  على  (م1950-1978)  عامي  بني   بريطانيا  ويف  ،(H. Kwarth)  ثكوار 
 خمتلفة.  ألسباب العريب  العامل من خمتلفة مناطق يف  العامية  العربية اللهجات برصد اأيض  

  الدرس  هذا   استكمله  ملا   امليالدي؛  عشر  التاسع  القرن   إىل  مدين  اليوم  اللغوي  الدرس   إن  ولق  ميكن  ث؛  ومن
 علم ل  قدمه   ماو   بولتمه  األشهر  وداعيتها  ،خباصة  األملانية   الرومانسية  إىل   ومدين  العصر،   ذلك   آاثر   من  القرن  هذا   عرب

  درجات   هبا  ليصعدوا  امليالدي؛  العشرين  القرن  نوابغ  فهاتلق    املعاصرة،  اللغوية  للدراسة  رائعة  مفاهيم   من  زمانه  يف  اللغة
  مثال    ذلك  ومن  الساحة،  مقدمة  إىل  القضااي  هذه  انتقلت  أو  ،جديدة  لغوية  قضااي  فظهرت   والنضج،  الرقي  من  خرىأ  

 اللغة  علم  أنو   ، مع ا  آن    يف   اللغات   يف   تؤثر   اليت   العوامل  ودراسة  والوصفية،  العامة  اللغوايت  يف   البحث   طابع   غلبة

 
  البحوث،  مركز   كواالملبور:)   وصفي   مدخل  وآداهبا:   العربية  يف   للمتخصصني   احلديثة  التطبيقية  اللسانيات  وآخرون،  شحادة،   عاصم   علي،  انظر:  1

   .12ص  م(،2016 ماليزاي، العاملية اإلسالمية اجلامعة
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 1والتاريخ.  احلياة  بعلوم أتثر  الذي اللغة علم حمل  حل   الناشئة واالجتماعية النفسية ابلدراسات املتأثر
 

 امليالدي العشرين القرن  يف  اللغة  علماء .2
 :سوسري دي (أ)

  اللغة  يرى  إذ  ؛الكربى  الشاملة  النظرايت  ساعة  حلول  تعجيل  على  سوسي  دي   اللغوايت  يف  البحث  رائد  ساعد
  :تشمل  دارة  هناأو   النفسية،  ومشاعرهم  هبا  ابملتحدثني   عالقتها  ضوء  يف   دراستها  نبغي ت  اجتماعية  ظاهرة  أساس

  املؤثرات   مجيع  أنو   ،ذاهتا  من  قاعدهتا  تستمدو   ا،وظيفيً   وآخر  ا،نفسيً   اقسم    حترك  وهي  واملتصدر،  وامللفوظ،  املسموع،
  إال   ،قبل    من  مهبولت  به  اندى  عما  ا كبي    ااختالف    املفهوم  هذا   خيتلف  وال  ،االجتماعية  والظواهر  اجملتمع  إىل  ترجع  فيها
 أتكيد   إىل  للغة  االجتماعي  التمثل  هذا  وقاده  ،مهبولت   إليه  ذهب  امم  أبعد  إىل  حبثه  يف  ذهب  قد  سوسي  دي  أن

 : حقيقتني
  من  هيو   األفراد،  من   جمموعة  فيه  تشرتك  نظام  فاللغة  والكالم،  اللغة   بني   ا واضح    افرق    هناك  أن  على  إصراره  مهاأوال

  من  جمموعة  الكالم  أن  حني يف  ،وحده  االجتماع  هلذا  ختضعو   املعينني،  والزمان  املكان  يف  اإلنساين  االجتماع  طبيعة
 والكالم  ،عامة  اللغة  إن   أي  ؛ شخصية  ملؤثرات   خاضع   فردي   عمل  وهو   بصياغتها،  واحد   متحدث   يقوم   األصوات

 أبنظمة  تتحدد خمتلفة أساليب على معتمدة  التواصل  بدور قيامها  وهو ،إليه ترمي الذي ابهلدف  حتدد واللغة فردي،
 .متقاربة أهنا إال متميزة 

  الذي  العام   ابلتعبي   تسمح   إذ  ؛ أخرى  إىل   لغة  من  الرتمجة  قضية   الباحثون  يذكر   الفرضية  هذه   على  وللربهنة
 نرتجم   وإمنا  ،الكالم  نرتجم  ال   أخرى  إىل  لغة  من  نرتجم  عندما  فنحن  فردية،  قضية  الكالم  بينما  اللغات،  عليه  تتفق

  عام  قانون  اللغة  ألن   ؛ األفراد  من  فرد   كالم   يرتجم  ال  ولكن  شئنا؛  لغة   أي   إىل  ترتجم   أن  ميكنها  مثال    فالعربية   اللغة،
  فرد،   إىل   فرد  من  خيتلف  والكالم  لغة،  فأصبحت   ،القدمي  منذ   استعماهلا  على  الناس  دأب   أعراف    على  قائم  اتفاقي

  نرتجم   ولذلك  خاص،   فهو  نفوسهم،  مكوانت  عن   التعبي   يف   األفراد وفيزيولوجية  الصويت،   اجلهاز   ابستعمال  يتحددو 
 .صحيح غي العكس لكنو  ،كالم  إىل اللغة

 دقة اللغة منح هنا ومن  الناطقة، اجملموعة فيه تشرتك نظام فاللغة النظام، مفهوم سوسي دي أتكيد الثانية احلقيقةو 
  ابلتعبي  ويسمح  ،اللغوية  الدوال  حياة   حترك  قوانني   مبوجب  يتصرف  خاص  نظام  فللغة  ،"قانون"ال  اتقريب    رادفت    جعلتها
  أهم   اللغة  أن  إىل  سوسي  دي  يشي  وبذلك  ،االجتماعية  ونشاطاهتا  شؤوهنا  يف  الناطقة  اجملموعة  حتتاجه  ما  وإرسال

 .(Semiology) "يةالسيميائ" علم عن  ما حد  إىل ا متميز   اللغة علم جعل  للغةا وبتسبيقه الرموز، نظام يف شيء

 
  املصرية،   النهضة  مكتبة  )القاهرة:  قاسم   حممود  ترمجة:  ،االجتماع  علم  يف  املنهج  قواعد  إميل،   دوركامي،  ؛ 45- 44ص   اللغوية،  املدارس  سامبسون،  انظر:   1

  املالبس يف االجتماعية الظواهر  ومنها  ما،  جملتمع  اجلمعي   العقل يف  األفكار عن  تعرب  اليت  االجتماعية  احلقائق  مفهوم  دوركامي   ذكر وقد ، 23ص م(، 1961
 القضائي. والنظام واألعراس
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 تواصلي   نظام  مياثلها  أن   ميكن  ال   اإلنسانية  اللغة   أن  على  وأصر    هذا،   سوسي  دي  رأي  مارتيين   أكد  وقد
  يف  جديد فرع خلق  إىل إال املطاف هناية  يف تصل  مل  ؛ احليواانت لغة  لدراسة ذلتب   اليت  اجلهود  من الرغم  فعلى  آخر،
 العام.  اللغة علم  فروع من افرع   إدماجها من تتمكن ومل ة،السيميائي علم  ميدان

 : سوسري دي تالميذ (ب)
  علم   دراسة  يف  يهم وغ  ،(J. Vendryes)  وفندريس   ، (Bali)  وابيل  ، مييه  :مثل  من  ؛وأتباعه  سوسي  دي   تالميذ   استمر

 من   أكثر  ؛والرتاكيب  واالشتقاق،  الصوتيات،  دراسة  يف  بذلك  مهتمني  ،اترخيي  ال  وصفي  منهج  وفق  اللغوايت
  معطيات معه وتربز  يربز املكتوبة  األدبية  ابللغات االهتمام  بدأ إذ ومعانيها؛ الكلمات لو أص عن  ابلبحث اهتمامهم

 اللغوية   األطالس  ظهرت   عندما   مثاره  يؤيت   بدأ   الذي   اللغوية  ا اجلغرافي  علم   وهو   اللغوية،  الدراسات  فروع  من   جديد   فرع
 1املختلفة.  اللهجات لتوزيع شاملة صورة  تعطي اليت

 :براغ ومدرسة كبسون اي )ج(
  رو اد   أبرز  من  كان  الذي  ايكبسون  أعد ها  اللغوية؛  األصوات  اتريخ  يف  منهجي ة  دراسة  أول  ظهرت  (؛م1930)  عام

  وضع   أي  ؛هلا  الصويت  الرتكيب  أساس  على  اوظيفيً   اللغة  يتفس  يف  الصوتيات  نظرية  اعتمدت  اليت  براغ  مدرسة
  دور أساس على  يسلو  ،بعض من  بعضها الكلمات متيز  اليت  األصوات  بني التقابالت أساس على  ما لغة  خصائص

 سائر   من  متيزه  اليت  املالمح  من  جمموعة  أنه  على  درس ي    ما  لغة  يف  صوت  فكل  ،مثال    احللق  سقف  أو  الصوتيني  الوترين
  الدراسة حمور  األصوات بنية تصبح وهبذا هبا، عالقاته يف اخلالفية القيم جداول من مكانه يف وتضعه ،اللغة أصوات

 خباصة.  إنتاجها طريقة ال
 : وبلومفيلد وورف  سابري )د(

  املعطيات  مع  التعامل  رفضوا  قدو   ،وبلومفيلد  سابي  روادها  منو   ني،يساإلان  مدرسة  أو  األمريكية  املدرسة  ظهرت  ث
  قد   وكأنه   ،املادي  للقياس  خيضع   أن  جيب   مادي  سلوك  بلومفيلد   عند   اللغةف  ،املباشرة  للمالحظة  ختضع   ال   اليت  اللغوية

 ؛ ذلكل  ونتيجة  السلوكي،  النفس  علم  مبتدع  ((Watson  واطسون  مثل  من  السلوكيني  النفسيني  ابلعلماء  ذلك  يف  أتثر
 خارجي. مثي  على فعل  رد    يف  يتمثل اسلوك   بلومفيلد عند  اللساين احلدث أصبح

 
  دي  م(؛1985 اجلامعية،   املعرفة  دار  )اإلسكندرية:  الكراعني نعيم  أمحد  :اإلجنليزية   من   نقله   ،العام  اللغة  علم  يف  فصول   فرديناند،  سوسي،  دي ظر:نا  1

  سوسي،   دي  م(؛1985  للكتاب،  العربية  الدار  )طرابلس:  النصر  جميد  عجينة،  حممد  الفرماوي،  صاحل  ترمجة:  ،العامة  األلسنية  يف  دروس  فرديناند،  سوسي،
  والنظام اللغوي القانون  مفهوم  طرح الذي ويتين هم:  ؛ قبله من  لغويني علماء بثالثة سوسي دي أتثر وقد  الفرنسية(، )من  العام اللسان علم يف حماضرات

  ويعد    )السانكرونية(،  الوصفية  اللسانيات  مببدأ  األخذ  إىل  سوسي  دي  دفع  امم  ، الوصفي  اللغة   علم  عليها  قام  اليت  املفاهيم  من   ووه  اللغوية،   والبنية  اللغوي
  ، اخلالفيات  من   ا نظام    اللغة   ر وتصو    اللسانية  الوحدات   حتديد  يف  به   سوسي  دي  أتثر  وقد  كورتينيه،  دي  هو   الثاين  العاملو   ،اجتماعية  مؤسسة   اللغة  ينويت

  اللسانيات   يف  البنيوية  حممد،  احلناش،  :انظر  السيمائيات.  علم  بناء  يف  سوسي  دي  يف  أثر  مما  اللغوي،  الدليل  عن  قليال    حتدث  الذي  بيس  هو  الثالث  والعامل
  كتاب   سلسلة  )طهران:  والتطبيق  النظرية  بني  التوحيدي  اللغة  علم  علي،  حممد  احلسيين،  ؛182- 181ص   م(،1991  لرشاد،ا  دار  :البيضاء  )الدار

 .18ص م(،1997  ،1ط التوحيد،
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  املتحدثني  عادات  يف  وتؤثر  ،للعامل  رؤيتها  البشرية  اجملموعة  على تفرض  اللغة  أن  رفو   وتلميذه  سابي  وعند
  العقلية  البنية  إىل   تعود  اللغوية  الفروق  و  ،وسلوكه  تفكيه  طريقة  يف   تؤثر  هبا  التحدث   اإلنسان  اعتاد   اليت  فاللغة  ،هبا

ا و   -   أمريكا  قبائل  إحدى   يف   سابي  الحظ   فقد   واجلماعات،   األفراد  لدى  املختلفة    أن   -   كاليفورنيا   مدينة  يف   حتديد 
 .اجملموعات  هذه وعقليات يتفق مبا ، متميزة ومعجمية حنوية أشكاال   يستعملون والنساء الرجال

 السلوكي   املنطق  على  تقوم  لسانيات  أسس  فيه  وعرض   "،اللغة"  هكتاب  (م1933)  عام   نشر   فقد  بلومفيلد  أما
  مظهرها   إال  اللغة  يف   يعترب  ال   بلومفيلد  جعل  املنطق  وهذا  األفعال،  وردود  الدوافع  على  قائمة  اللغة   أن  يف   املتمثل
 . احلسي

  يقرر  الذي  "اللغوي  الشيوع  مبدأ "  يسمى  ما  ظهور   األمريكية  املدرسة  معطيات  من  يعنينا   ما  أبرز  ولعل
  يتحدثوها،  أن  عليهم   يتحتم   أنه  آخر   شخص  يعتقد   اليت   ال   الناس،  يتحدثها   اليت  هي  الصحيحة  اللغة  أن  أصحابه

 أقصى   إىل  تشجيعه  جيب  اللغة  يف  وتطوير  جتديد  وكل  النحويني،  قوانني    عندها  تتضاءل  قدسية  االستعمال  شيوعلف
  اعتبار  لنا  ينبغي  يه؛وعل  ،القياسية  اللغة  هبا  حتظى  اليت  نفسها  العملية  األمهية  احمللية  واللهجات  العامة  لغةلو   درجة،
  م تقد    سبيل   يف   أعمال  من   هبا   املتحدثون  به  أسهم  وما  انتشارها  عن   النظر  بصرف  ، واحد  مستوى   على   اللغات
 . البشرية احلضارة

 :وستالني  مار )هـ(
  بنية  اللغة  أن  ذكر  لذي ا  (N. Marr)  مار   تعاليم  تتبع   اليت   املاركسية  اللغوية  املدرسة  ظهرت   اأيض    العشرين   القرن   يفو 

  القفزات  هذه  فنتائج   اللغوية،  للتغيات  اجلدلية  القفزات   عن  ابعيد    اللغوي  التطور   عن  احلديث   ورفض  فوقية،  اجتماعية
 التكوين   يف  للتتابع   ايً متواز   اخطً   احلسبان  يف  خذأت  أن  جيب  ؛اللغوي  والتطور  ابللغة،  املتعلقة  والنظرايت  اللغوية

  اجلماعة  تفجي  فبعد  اللغة،  يف   اسريع    احامس    اأتثي    تؤثر  متغيات   من  التكوين  هذا  يالبس  وما  واالقتصادي،   االجتماعي
  تقع   اليت   التغيات  تقتضي  ث؛   ومن  ،للغة  اجديد    اترتيب    نضع   أن  رأيه  يف  ميكن  ؛ايً واقتصاد  ًياوسياس  ًيااجتماع  الناطقة

  هذا  على  فاللغة  ، ايً جذر   ا تغي    يتغي   أو  ،القدمي  اللغوي  البناء  يزول  أن  ؛ واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  البناء   يف
 .طبقية اجتماعية  ظاهرة األساس

 اللغة   أن  ورأى   مار، آراء ذلك  بعد   (Iosif Vissarionovich Dzhugashvili Stalin)  ستالني  نقض   وقد
  صنع  من  فليست  قرون،  لعدة  السفلي  والبناء  اجملتمع،  لتاريخ  العام  اجملرى  نتاج   هي  وإمنا  حمددة،  حقبة  نتاج  ليست
  األمة  أبناء  بني  للتواصل  أداة  فهي  ،األجيال  مئات   جهود  نتاجو   طبقاته،ب  اجملتمع  كل  صنع  هي  وإمنا  ،معينة  طبقة

  لتأكيد   مثال    ستالني  ويضرب   ،األخرى  الطبقات  حساب  على  طبقة   خدمة  يف  أداة   ال  ،الواحد  الشعب  أو  الواحدة
 بدلت است    احلياة  يف  اجديد    انظام    امليالدي  العشرين  القرن  أوائل  عرفا  قد  الروسية  واللغة  الروسي  اجملتمع  أن  يرى  إذ  ؛رأيه
  األساس  حيث  من  ظلت  الروسية  اللغة   أنه  بيد   ،القدمية  ؤسساتملاب  وغيها  وحقوقية  سياسية  مؤسسات  ضوئه  يف

  املفردات  من  ملحوظ  بعدد  اغتىن  نهإ  أي  ؛تغي  قد  الروسية  اللغة  معجم  نإ  القول  وميكن  أكتوبر،  ثورة  قبل  كانت  كما
  مع  اأيض    ومتطابقة  اجلديدة،   االجتماعية   والعالئق  والثقافة   اجلديد  النظام  مع   متطابقة  ظهرت   اليت  اجلديدة   والتعابي
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  وحذف  جديدة،  دالالت  واكتساهبا  املفردات،  من  كثي   معاين  تغيي  يف  ذلك  وضح  وقد  ه،اتنشاط  وكثرة  العلم،  تطور
  والنظام  للمفردات  األساس  ابألرومة  يتعلق  فيما  أما   ،التغي  مظاهر  من  ذلك  وغي   ،املعجم  من  أخرى  مفردات

  بعيدين   القدميني  والسياسي  االجتماعي  البنائني  زوال  بعد  فظال  - اللغة  أساس  يؤلفان  ومها  -  الروسية  للغة  القواعدي
 ، احلديثة الروسية للغة اأساس   بقياف ،حامسة  تغيات  ألي خيضعا أو ،جديدة أرومة ماهب ستبدلت   أن وعن الزوال، عن
  لغات  ومن  القوميات،  لغات  إىل  القبائل  لغات  ومن  القبائل،  لغة  إىل   العشية  لغة  من  الالحق  التطور   خيص   ما  أما

  اجملتمع   سكان  بني  للتواصل  أداة  اللغة  كانت  ؛التطور  مراحل  كل  ويف  مكان،  كل  ففي  الوطنية،  اللغات  إىل  القوميات
  املشرتكة الواحدة  للغة   اتبعة  خاضعة  تبقى   كله   هذا مع أهنا  بيد   وعاميات،  ورطاانت   إقليمية  ولغات   هلجات   هارافقوت

  ؛اإلنساين  لتواصلل  وسيلة    للغة ا  أن  من   الروسية  اللغوية  املدرسة  تراه  ما   عندان   الصواب   من  ث؛   ومن  ، القومية  أو  للقبيلة
 وجود   ينفي   ال  اخلاصة  واأللسن  اللهجات  وجود  وإن  ،هبا  الناطق  اجملتمع  أعضاء  لكل  املثلى  الوسيلة  زالت  وما  كانت

  الذي  اخلطأ  ومن  ،هلا  اتبعة  اللغة  من  فروع  إال  األخرى  واأللسن  اللهجات   وما  ،ي ثبته  وإمنا  كلها،  للشعب  مشرتكة  لغة
  جديدة  مرحلة كل   مع املضمون   يف  تتغي   احلضارة أن يدركون  فال  واحلضارة، اللغة بني   مييزوا  أال الباحثني  بعض  يقرتفه 

  القدمية  احلضارتني  ختدم  عدة   مراحل  خالل  نفسها  األساس  حيث  من  اللغة  تبقى  بينما  ،اجملتمع  تطور  مراحل  من
 واجلديدة.

 :مالينوفسكي )و( 
  كان  فعندما  ،ثنوغرافية(إل)ا   العرقية  اللغوية  نظرية ال  هي  واجملتمع  اللغة   جتمع   ةجديد   نظرية   إىل  ( م1930)  عام   دعا

  معرفة   دون  من  تصح  لن  هذه  دراسته  أن  أدرك  ؛"البدائية  اجملتمعات"  عليها  اصطلح  اليت  اجملتمعات  بعض  يدرس
 سلسلة   يف  حلقة  فهي  والتواصل،  للتفاهم  فقط   وسيلة  تكن  مل  اللغة  أن"  وقرر   اجملتمع،  يف   اللغة  هبا  تقوم   اليت  الوظيفة
 وهو   للفكر،  عاكسة  أداة  وليست  العمل،  من  ضرب  وهي  اإلنساين،  السلوك  من  جزء  وإهنا  املنتظم،  اإلنساين  النشاط

 واللغة   العمل  بني  الصلة  يف   نظريته  وتربز  1، "االجتماعية  والنظم  الظواهر  خمتلف  أصل  هو   اإلنساين  العمل  أن  يرى
  اهلند وجزر  سرتاليا أ  قبائل  خمتلف  دراساته  يف  يسجل  وهو  اللغة، تنويع  على  تعمل  العمل  مواقف أن  يرى  حني  أكثر

 العمل   مع  وخفة  سهولة  يف  تدور   واأللفاظ  الزراعني،  لغة  اموسيق  عن  موسيقاها  ختتلف  لغة  للصيادين  أن  ؛الغربية
 العمل. د بتعق   عقدتوت اليسي،
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 :برنشتاين )ح(
  جنليزي اإل  اللساين  برز  ؛االجتماعي   اللغة  علم  ميادين  من  امهمً   ميداان    ي عد    الذي  االجتماعية  اللغوية  العوائق  ميدان  يف

  من  املنحدرين  التالميذ  أن  ورأى  ،وأسبابه  املدرسي  اإلخفاق  يف  حبوثه  أكثر  أدار  الذي  (B. Bernstein)  برنشتاين
  النمط   مع   يتالءم  ال   املدرسة   يف   املمارس   التعبيي   فالنمط  لغتهم،  إىل  يعود  اخاصً   اعائق    ي عانون  الشعبية  األوساط
  اليت  ابلتجربة  حهماوض    للكالم  رئيستني  طريقتني  برنشتاين  ورأى  الثقافة،  من  احملرومة  األ سر  يف   يسيطر  الذي  التعبيي 

 حيكي   بعضهم  أن  فوجد  االجتماعية،  الطبقات  خمتلفي  املدارس   أطفال  من  جمموعة  على  متحركة  اصور    فيها  عرض
  ال  بعضهم  وأن  الكتاب،  يف  الصور   تلك  حكاية  بدوره  يتابع  ابلغ  إنسان  أمام  املتحركة  الرسوم  بتلك  عارف  بصوت

  املخاطب  أن رهم تصو   بسبب  وذلك ودالالت، وأفكار معان من الرسوم تلك  إليه تشي  ماع قليل  عدد  عن إال  يعرب
  القانون "ب     عرفت    اليت  الصور  حتكيها  اليت  املعاين  من  قليلة  جمموعة  إىل  إال  تشي  ال  اليت  احملاولة  وهذه  يقولون،  ما  يعرف

  ال  املخاطب كأمنا  فيها واردة أو شاردة كونرت ي وال الكامل، امضموهن  يصفون الذين  اآلخرون األطفال أما ،"الناقص
 احملرومة   األوساط  من  املنحدرين  األطفال  نأ  برنشتاين  ويظن  ،" املهيأ  القانون"ب   فت عرف   ،امضموهن  عن  اشيئ    يعرف

 يستعملون   العالية  الطبقات   إىل  ينتمون  الذين  األطفال  بينما  ،"الناقص  القانون"  استعمال  سوى   هلم  ليس  ايً وماد  ًياثقاف
 اللغوية   العالمة  تتنوع  وإمنا  ،فحسب  خاصة  لغة  متلك  اجتماعية  طبقة  كل  أن  برنشتاين  يؤكد  وال  ،بسهولة  القانونني

 .األطفال رتبيةب اهتمام من توليه  ما نسبة سيما الو  ،األسرة حسب أحياان  
 أساس  وسيلة املستعمل والكالم املتعلم،و  اخلطاب شكل  بني  متبادل التأثر  أن املقام  هذا   يف  برنشتاين  ويرى

  امتايز    وجدان  ؛ آخر  إىل  وسط  من  تتنوع  القواعد  هذه  كانت  وملا  االجتماعية،  القواعد  استنباط  يف  الفرد  وسائل  من
 الطفل   نإ  إذ  األمهية؛  غاية  يف  اخلطاب  يكون  الراقية  الطبقات  ويف  ،املدرسة  دخوهلم  قبل  حىت  األطفال  بني  يقع  اكبي  
  هذه  أعطيت  ،م1964  عام  من  وابتداء  ،اخلاطئة  الرتاكيب  صياغة  وإعادة  الكلمات،  معاين  معرفة  بسهولة  يعتاد
 فختل    كدأت  فقد   ،السود  األطفال  إىل  اصةخب  اموجه    ايً تربو   ابرانجم    األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  اللغوية  مةاملسل  

 .لغوايً  أقراهنم عن األطفال هؤالء
 

 ، اكاجلغرافي  كثية  بعلوم   اللغة  علم   واتصال  االجتماعية،   العلوم   ضوء  يف   اللغوية  القضااي  دراسة  أن  جند   وهكذا
  علم "  وأوسعها  أحدثها  جديدة  لغوية  فروع  نشأة  إىل  أدى  قد  ؛وغيها  ،والفيزايء  واإلحصاء،  ،النفسو   السالالت،و 

 1."االجتماعي اللغة
 ، اإلانسة  علماء  كذلك  تناوله  وإمنا  ،م اامت  واالجتماع   اللغة  علماء  على  للغة  االجتماعي  التحليل  يقتصر   ومل

 البتة،   االجتماعية  احلياة  عن  منعزلة  اللغة  إىل  ينظرون  وال  الثقافة،  من  يتجزأ  ال  جزء  أهنا  على  اللغة  أيخذون  همف
  شأهنا  من  نتائج  إىل  الوصول  من  متكنهم  وسيلة  فهي  لغاية،  وسيلة  تكون  أن  تعدو  ال  اللغوي  التحليل  يف  جهودهمو 

 
 .43-26ص العرب، عند االجتماعية اللسانيات هنر،  انظر:  1
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 .أوسع إنسانية ومشكالت قضااي بيان
  أو  التقابل  حدود  توضح   مهمة  نقاط  أربع   إىل  خنلص  ؛ابجملتمع  وعالقتها  ابللغة  االهتمام   عن  م تقد    امم

  سينياإلانو   (Linguistic Socialists) اللغويني  واالجتماعيني  (Sociolinguists) االجتماعيني  اللغويني  بني  التخالف
 :مها ؛مهمتني  نقطتني  يف الثالثة الفرقاء يتقابل إذ ؛(Linguistic Anthropologists) اللغويني
 .واجملتمع اللغة بني  الدائم  التفاعل فكرة  يف بينهم ملحوظ تطابق -
 .ابللغة ال ابلكالم الفائق االهتمام -

 :مها ؛نينقطت يف ونتخالفيو 
 علمية نتائج إىل الوصول بغية منها وينطلقون اللغة إىل  ينظرون اللغويونف ؛الدراسة ومنطلق االهتمام درجة -

 االجتماعية  العلمية   حقوهلما  من  ينطلقانف  اآلخران   قاني الفر   أما   ،اجتماعية  ظاهرة  اللغة  بوصف  دقيقة
  عن  الكشف  هي  غايةل  وسيلة  املتنوعة  ومادهتا  اللغة  وأيخذان  الطريق،  يف  يتالقيان  ما  اوكثي    ،سيةاإلان

 .اع  تنو   واألكثر جماال   األوسع سيةواإلان االجتماعية  ماهتاهتمام
  فريق  كل  نتائج   أتيت   ث  ومن  ، وهدفه  ورؤيته  احلرفة  حسب  خيتلف   املنهج ف  ؛التحليل  وطرائق  الدرس  منهج -

 .األصلي صهختص   وحقل جماله نظرايت مع  متسقة
 :منهاف اللغة، دراسة يف  اللغوية املدارس  بني االختالف أسباب أما

  جهة  أي  من معقد،  كائن  وعقال    ومادة  اوفكر    اسلوك    واإلنسان  ،نفسه  اإلنسان هي  بل  ،اإلنسان  مرآة   اللغة  نأ  .1
  اجلوانب   تلك  بتنوع  متنوعة  اللغوية  الدراسات  جاءت  ث  ومن  والتفكر،  النظر  يستحق  اجديد    وجدت  وإليه  فيه  نظرت
 اللغة   علمو   ، السياسي  اللغة  علمو   ،النفسي  اللغة  علمو   ،الفلسفي  اللغة  علم  :مثل  من  ،نفسه   اإلنسان  إىل  ابلنظر

 الديين. اللغة علمو  (،البيولوجي) احليوي اللغة علمو  ،الرتبوي
  هبا  ويقضي  هبا  يتلهى  أصواات    بوصفها  لغته  مع   يتعامل  البدء  يف  اإلنسان  كان  فقد  واملكان،  الزمان  اختالف  .2

  األصوات   هذه  خلف  يكمن  ا معجز    ا سرً   لغته  يف  رأى   ؛فكره  ومنا  ،الزمن  به  تقدم   وملا  ،الضيقة  البدائية  البسيطة  حاجاته
  به  سار  وكلما  العلمني،  هذين  نطاق  يف  درسها  أو   ،واملنطق  للفلسفة  فأخضعها  ،متفكر ا  نظره   إليها  هوج  ف  الزاعقة، 

  ؛املتنوعة  ونؤ الش  هذه  وبني  بينها  ليبط  ؛املختلفة  زواايها  من  لغته  بقل    ؛حوله  من  احلياة  ونؤ ش  وتراكمت  ،الزمن
 .وغيها ،والرتبوية ،والسياسية ،واالجتماعية ،النفسية

 اختالف  من  فيها  جيري   وما  البيئات  فاختالف  اللغة،  إىل  النظر  وجهات  اختالف  يف  دور  اأيض    وللمكان
  من  د  ب    ال  االختالف  هذا   ؛وغيها  وتربوية  وحضارية  وثقافية  واجتماعية  سياسية  نظم  من  عليه  تتعارف  وما  ،األجناس

 ، أسلوبه  وللغرب  ،أسلوبه  فللشرق  واإلنسان،  اللغة  مع   أو  ،احلياة  يف  التعامل  وأساليب  التفكي  طرائق  على  ينعكس  أن
 .وهكذا ،أسلوهبم وللهنود  ،أسلوهبم ولألوروبيني ،أسلوهبم ولألمريكيني

  األهداف مع اأساس   يدور  كما  املعني، اجملتمع  يف  السائدة املعرفة  وضروب الثقافة وأمناط الفكر  مناحي اختالف .٣
 :مثل من ،الدارسون إليها يرمي  اليت



24 

 ."الفردي والعقل اجلماعي العقل" ثنائيته  يف  دوركامي بفكرة  سوسي دي أتثر -
 .األمريكية الثقافية العلمية ابلسوق بلومفيلد أتثر -
 ؛ "املعيارية"  يسمى  ما  أو  ،واملنطقية  الفلسفية  ابألفكار  املشحونة  اللغوي  التقعيد  بفكرة  العربية  اللغة  علماء  أتثر -

 على   احلفاظ  هدفهم  وكان  ،متنوعة  مناهج   حتقيقها   يف   هنجوا  وقد   ،ابملعيارية  العربية  اللغوية  النظرية  اتسمت  إذ
 .االحنراف من  العربية اللغة

  الدارس  خيصصها  اليت  املعينة  ويةاالز   حدود  ويف  ،هدفها  إطار  يف  لةو مقب  صاحلة  وجهة  أو  نظرية  كل  أن  ذلك  ومعىن
  أن  يعين   ما  بقدر  ؛فاسدة  أو   مقبولة  غي  أهنا  النقد   عني ب  إليها  نظرال  يعين   وليس  والتحليل،  للبحث   ويفردها  ،لعمله
  النظرايت   يف  احلاصل  النقص   وسد  العيوب   معاجلة  على  ا قادر    االجتماعي  اللغة  علم  كان  ولذلك  ا،نقص    أو  خلال    فيها

 وميولنا   املتباينة،  وعواطفنا  املختلفة  وحباجاتنا  بوجودان  نشعر  حنن"   حسني:  طه  قولي  1أوقاهتا؛   اختالف  على  اللغوية
  األشياء نفرض أن نستطيع وال اهلواء  يف نفكر ال وحنن ابلتفكي،  إال أنفسنا نفهم ال  أننا يعين نفكر، حني املتناقضة

  مبا  ألنفسنا  منها  وحنتفظ   نريد   ما  للناس  منها  ونظهر  رؤوسنا  يف  ونديرها   نقدرها  اليت   هذه  يف   مصورة   إال  أنفسنا  على
 2."ابللغة نفكر فنحن  نريد

 يفكر   أن ينبغ   ابللغة يتكلم  أن أراد ومن وتصور، ونظر  فكر منهج  األساس يف لكنهاو  ،ارموز   ليست اللغةف
 وطيدة. عالقة  وبينهما ،التفكي عن  تنفك ال وهي ،وحكمته وخربته تكلمامل فكر حتمل اللغة فهذه ،أوال   هبا

  العالقات  بغرض  اآلخر  مع  يتواصل  من  فهناك  الفرد،  ض  ر  غ    وفق  يكون  اجملتمع  أفراد  بني  تواصلالو 
  قد   أو  ،اجلوار  ح سن  أساس  على  التقارب  أجل  من  أو  ،املشرتكة  واملصاحل  واألخو ة  والزواج   كالصداقة  االجتماعية،

  االجتماعية للمكانة  التواصل يكون وقد ،ًياواجتماع ًياسياس التأييد وطلب والتناصح، اليومي التعامل الغرض يكون
  الظواهر  بني  القائمة   العالقات  تتثبأ  التواصل  أجلها  من  يتم    اليت  االجتماعية  القيم  هذه  وكل    اإلشادة،  أو  واملدح
 قائمة    وهي  معينني،  ومكان  زمان  يف   ي االجتماع  والنظام  والتقاليد  ابلعادات  اللغة   وأتثر  االجتماعية،   والظواهر  اللغوية

  من عد  ت    اليت  اللغة  عرب  االجتماعية وحياته  لغته  يف  يكون  اإلنسان  فجوهر   االجتماعية،  واحلياة   اللغة  و جدت   أن  منذ
 .فيها نشأت  اليت  احلياة من جزء  وهي بزواله، وتزول ببقائه تبقى ؛اجملتمع يف  املؤثرة العوامل

 والتبادل   العاملي  التفاهم  حيث  من  والشعوب  الدول  مستوى  على  مهمة  اجتماعية  بوظائف  اللغة  تقومو 
 :ثالثة مستوايت  إىل ذلك وفق وتنقسم بينها، الثقايف
  العربية  فيف   ،ص ر ف    ثقافية  أبعاد  هلا  عبارات  عرب  األجيال  بني   الثقايف   الرتاث  بنقل  يكون  : الثقايف  املستوى  -

  Girl Friend  و  (،خنزير)  pig  :نقول ال  مث  اإلجنليزية  ويف  ذلك،  وغي  وعيب،   وحرام،  حالل،  نقول:  مثال  
 .العريب أو اإلسالمي  العامل يف ةالثقافي األبعاد عن ختتلف ثقافيةال مهاأبعادو  (،قة)صدي

 
 .67-39ص  ،االجتماعي اللغة علم إىل مدخل  بشر، انظر:  1
   .82ص  م(،2012 ،2ط  ،يهنداو  مؤسسة )القاهرة: مصر يف الثقافة مستقبل طه، حسني،  2
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 . الفكري والنمو االجتماعي التفاعل وسيلة اللغةن إ حيث من :االجتماعي املستوى  -
 1الطفولة.   منذ والتواصل االكتساب وظيفة من الفرد  به  يقوم  ما حيث  من :الشخصي املستوى  -

 متكل م   بني   لغويال  تفاعلال  حني  تكون  اللغوية  الظاهرة  دراسة   إن  أي  جمتمع؛  يف  تتحقق   ظاهرة   واللغة
  داخل  عليها  متعارف  قواعد  وفق  والوظائف  األدوار   فيه  وتتوزع  الكالم  فيه  حيدث  لغوي  وموقف  األقل،  على  ومستمع
 العلم. هذا  نظر وجهة من  اللغة بتعليم  الصلة وثيقة  اجلوانب  من هذاو  اجملتمع،

 املقام،   هذا  يف   حصرها  يعنينا  وال  ،متنوعةو   كثيةف  االجتماعي  اللغة  علم  هلا  يعرض  اليت  املشكالت  أما
 :منها أمثلة بذكر يونكتف

  يف  القياسية  أو  املشرتكة  أو  املثالية  اللغة  من  التنوعات   هذه  وموقع  الواحد،  اجملتمع  يف  اللغوية  التنوعات  مشكالت  .1
 .العربية حالة

 .خمتلفة لغات تستخدم  اليت اجلماعات  أو األمم بني  اللغوي التواصل مشكالت .2
 .الواحد الوطن يف اللغوية التعددية أو الثنائية إليها تؤدي مشكالت .3
 .ابلثقافة اللغة وعالقة ،واحلالة واملناسبة لظرفا وفق ايً لغو  األفراد تعامل مشكالت .4

 الوقت  يف   ولكنه  ،املشكالت  هلذه  جذرية  حلول  إىل  يصل  أن  ا منفرد    االجتماعي   اللغة   علم  يستطيع  وال
  احلاالت  أضعف  يف  فهو  احللول،  هذه  من  مقبول  نوع  إىل  للوصول  بينها  فيما  تتضافر  اليت  السبل  من  مؤثر  سبيل  نفسه
  وسائل   وما  يقول؟  وكيف  يقول؟  أن  يستطيع  ماذا  اللغوية:  وإمكاانته  الفرد  تعني    أن  شأهنا  من  أولية  مبعلومات  ميدان
 وأين؟ ومىت؟ خياطبه؟  الذي ومن القول؟ هذا

 يتعلق وما التنميط هذا و  ا،اجتماعيً  اللغة استعماالت تنميط هو االجتماعي اللغة علم يف العمل جوهر إن
  اجملتمع  لطبقات  االجتماعية  العوامل  أتثي  بدراسة  ويعىن  ،العام  اللغة  علم  من  اجزء    عد  ي    واجتماعية  لغوية  ظواهر  من  به
 األساس   وظيفتها  مدارس  وهي  "،االجتماعية  اللغوية  املدارس"  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  به  ويهتم  الطبقات،  هذه  لغة  يف

  إلطالقه   ؛االستخدام  يف  أنسب  "االجتماعي  اللغة  علم"  فمصطلح  ،اجتماعي  منظور  من  ولكن  ،اللغة  يف  البحث
  بني  للتفريق  الصفة  هذه  ألنه  ؛"االجتماعي "  ةصف  دون  من  "اللغة  علم"  العام  املصطلح  مقابل  يف  املدارس،  هذه  على

 مغاير.  رو نظم  له مما يهاغ  وبني اجتماعي، منظور   من اللغة إىل تنظر اليت املدارس 
 :االجتماعية اللغوية املدارس  هذه ومن

 سوسري: دي مدرسة  (أ)
  وظيفة  أتيت  ث؛  ومن  ا، موحد    لغوايً   انظام    منها  واحدة  كل  تستخدمو   ،امتام    موحدة  لغوية  مجاعات  وجود  افرتضت

 
  االجتماع  علم  علي،   السيد  ،شتا ؛209ص  م(، 1978 املعرفة، عامل  سلسلة  )الكويت:  املعاصر  اللغوية  الدراسات  على  أضواء  انيف،  ، خرما  انظر:   1

 أنتنارا   بوستاكا  )كواالملبور:  االجتماعي  اللغة  علم  يف  دراسة  علي،  زيدان   جاسم،  ؛ 64ص  م(،1996  اجلامعة،  شباب  مؤسسة  )اإلسكندرية:  اللغوي
 .2ص م(، 1995 ماليزاي،
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  ثنائيته   يف  املتمثلة  سوسي  دي  ةفكر   وقوامها  ،بدقة  وتوضيحها  والضوابط  القواعد  هذه  تفسي  يف  متمثلة  العام  اللغة  علم
  اللغوية  والضوابط  القواعد  جمموعة  ؛واتبعيه  سوسي  دي   عند   فاللغة  (،(Parole  مالكالو   ،(Langue)  اللغة ؛املشهورة
  فهو   الكالم  أما   ،فيه  البحث  وجمال  اللغة  علم  وظيفة  املعىن  هبذا  واللغة  املعينة،  اللغة  صاحبة  اجلماعة  ذهن  يف  املخزونة

 وظيفة   وإمنا  ، اللغويني  اختصاص  من  ليس  فيه  والبحث  معني،   وقت   يف  املعني  الفرد   من  املنطوقة  الفعلية  األحداث
  القواعد   عن  التوظيف  هذا   خيرج   ما  اوكثي    اللغة،  لقواعد  فردي  توظيف  سوسي  دي   عند  الكالمف  ،النفس  علماء
 . اجلماعة أذهان يف  املستقرة  املطردة

  بل  أعماهلم،  دائرة   من  الكالم  خيرجون  ال  همف  ،االجتماعيني  اللغويني  من   ابلرفض   الفكرة   هذه   تقوبل  وقد
  االجتماعية  اهلوية  عن   كاشفة  التنوعات  هذه  أن  أساس  على   وتنوعاته  الكالم  هذا   يف   اهتمامه  حيصر   يكاد  بعضهم   إن

 .لألفراد
 ،"الفردي  والعقل  اجلماعي  العقل"  ثنائيته  يف  املتمثلة  دوركامي  بفكرة  امتأثر    تهنظري  وضع  سوسي  دي  كان  وقد

 ."موالكال اللغة" ثنائيته إىل اآلخر هو فانطلق
 :األمريكية البنيوية  املدرسة (ب)

  ما   مغايرة   نظرة   اللغة   إىل   تنظر   وإمنا  ة،خباص  االجتماعي   اللغة  وعلم  اللغة  علم  بني   الفاصلة  النظرة   تلك   تعتمد   مل
  اللغة  بني   يفرقوا  ومل   اجملردة،  القواعد   من جمموعة  ال   فعلية أحداث  روادها   عند  اللغةف  ،وأتباعه  سوسي  دي  إليه  ذهب

  التحليل  يف  النفس  علم  يف  السلوكي  املنهج  اتبعوا   ؛ذلك  من  الرغم  وعلى  سوسي،  دي   حدده  الذي  ابملعىن  والكالم
  التنوعات  هذه عالقة  عن  الكشف  حياولوا  ومل   ،يذكر  اهتماما  األفراد  من   احلادثة  اللغوية  التنوعات   يعطوا  ومل  ،اللغوي
 .بلومفيلد املدرسة  هذه رواد من وكان ،بيئاته اختالف مع ابجملتمع

 التحليلية:  التوليدية  املدرسة (ج)
 وذلك   ابجملتمع،  اللغة  عالقة بدايتها يف  فاستبعدت  ،اللغة  دراسة يف   النفسي  أو  العقلي  اجلانب  على اجهوده  تركز 

  مجاعة،  يف  املثايل  "السامع  املتكلم"  يسمى  مبا  اأساس    يعىن   -  املدرسة  هذه  رائد  تشومسكي  يرى   كما  -  اللغة  علم  ألن
  عند  اللغة  قواعد  عن  خارجة  شاذة  ظروف  أبي   متأثر  وغي  اتمة،  معرفة  لغته  ويعرف  ،كامال    اتوحيد    موحد  كالمها
  ،االهتمام  فقد  و   ،االنتباه  وتشتت  ،الرتكيزو   الذاكرة   ضعف  مثل   من   الفعلي،  والكالم  األداء   يف   اللغوية  معرفته   تطبيق

 .وغيها العضوية واألخطاء
 ، عقلية(ال)  لغته  اإلنسان  معرفة  فالكفاءة  ،"واألداء  الكفاءة"  تشومسكي  ثنائية  إىل  الفكرة  هذه  استندت  وقد

  اللغوي  وعلى  ،الكفاءة  دراسة  اللغة  لعلم  وظيفة   أهم  أن   ويرى  احلياتية،  املواقف   يف   للغة  الفعلي التوظيف  هو   واألداء
 . للغة  االجتماعي  اجلانب  وهتمل  ، ف  ر  ص    عقلية  نظرية  وهذه   للقواعد،  العميق   النظام  عن  للكشف  ابألداء  يستعني   أن

 :أييت ما عرب  كونفي االجتماعي اللغة علم  يف اللغة عليمت أما
 ، اجملتمع ثقافةل األهم املميز هي فاللغة ،هاوردود واألفعال والعادات، التقاليد أنظمة هبا  املقصود :والثقافة اللغة  .1
 لغيهم. أم ألهلها تعليمها أكان سواء اجملتمع،  خصوصيات يراعي اللغة تعليمو 
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  اللغة  عدت    اليت  اإلجنليزية  يف   الشأن   هو   كما  الثقافات،  كثرة   مع   اللغوي  االتفاق  به  املقصود   الكالمي:  اجملتمع  .2
 .اجمتمعاهت يف  العربية مع احلال  هي وكذا الثقافات، يف عتنو   مع الدول من للعديد الرمسية

 ذلك   أتثي  ودراسة  اخلاص ة،  بطريقته  جمتمع  كل    يطبقها  اليت  املختلفة  االتصال  أبنواع  االهتمام  واالتصال:  اللغة  .٣
 اللغة.  تعليم يف
  فيه  تتم   الذي   املقام   مراعاة   به   واملقصود  حمددة،   اجتماعية   ضوابط  وفق  جيري   حدث   اللغة  : الكالمية  األحداث  .4

 مقال. مقام  فلكل   املتكل مني؛  بني التخاطب عملية
  وخاص ة  عامة  وظائف  وهناك  ،معي نة    وظيفة    الكالمي احلدث  داخل  جتري  اليت  الرسالة  تؤدي  : اللغوية الوظائف  .5
 واجملاملة،  ،واإلبالغ ،واإلحالة  ،التوجيه ؛اآلتية الوظائف ومنها ابجملتمع، خاص   ثقايف نظام عن تعرب  هنا أل لغة؛ كل  ل

 آخر.  إىل جمتمع من ختتلف والشكر التحية لغة ف بعض، عن بعضها خمتلفة وهي
 كل    وداخل  ،والفصيحة  اللهجة  بني   االختالف  مثل  من  ،اللغات  بني  االختالف  به  املقصود  اللغوي:  التنوع  .6

 فيها. توظ ف  اليت املهنية مصطلحاهتا حتد د مهنية  لغات منهما
 من   جمموعة  إىل الوصول حماولة أساس على  عملهم  بنوا  هنمإ أي  معيارية؛ اللغوية  النظرية كانت  العرب  عندو 

 وأن   ،افصيح    اصحيح    بكالمه  أييت  أن  ملتكلما  أراد  إذا  نهاع  اخلروج  جيوز  وال  اتباعها،  ينبغي  اليت  واألحكام  القواعد
  يف وتطبيقه  به  األخذ   واجب مبدأ  وإقراره  حتقيقه إىل  سعوا الذين  األول دف اهل وهذا  والزلل، اللحن خطيئة  من  ينجو

  واالفرتاض   والتأويل  والتعليل  واملنطقية  الفلسفية  للمبادئ  مادهتم  إخضاع  يف  شىت  مسالك  سلكوا  وقد  ،اللغوي  التوظيف
 1. والوصف

 على   التقعيد   مدة   روا قص    فقد  ، تتطور  ال   جامدة   كانت  لو  كما  لغتهم  عن  فكرهتم  بدت   ؛ذلك  عن   ال  فض
  اهلجري  الرابع  القرن وأبواخر حلضر،ا ىلإ ابلنسبة اتقريب    اهلجري الثاين  القرن  مبنتصف ينتهي معني زمن يف اللغة واقع

  هذه  مسية   يراعوا   مل   أهنم  ذلك   ومعىن   بقليل، ذلك  قبل  أو  بعلمهم  انشغاهلم ببداية  يبدأ حني  يف  لبادية،ا  ىلإ  ابلنسبة
 الالحقة. األزمان يف  وتطور تغيات  من يلحقها أو هلا جيد   قد ما  احلسبان يف  أيخذوا ومل السابقة،  األزمان يف اللغة

 سواء   منها؛  أيخذون  اليت  لمادةل  مصادر  ال  إذ  ؛احلسبان  من  اللغة  ماضي  إخراج  يف   العذر  هلم  كان  رمباو 
 وهو  ،هلم ًيامنهج مبدأ واجبة" مدة "حتديد اعتمادهم إىل املاضي هذا إمهاهلم يرجع وقد ،منطوقة أم  مكتوبة أكانت

  هم وقف    -   املدة  حتديد   فكرة   -   الفكرة   هذه   يؤيد  ورمبا  احملدثني،  اللغويني  من   الوصفيني   عند   الواجب  هو   بل  جائز،   مبدأ
  يعين  ما  وهو  والبادية،   ضراحل  ىلإ ابلنسبة  اسابق    سجلناه  الذي  التاريخ  هذا  بعد  -  اللغة  من  األخذ  أي  -  االحتجاج

 للدراسة. خصصوها اليت املدة  هناية
 من  العربية علماء  حنسب أن الصعب من  فإنه ؛الوصفيني مبادئ أهم من  اواحد   املدة حتديد  مبدأ كان  وإذا

 أمهها   من  األخرى،  املبادئ  من  شبكة  ينتظم  اللغة  يف  الوصفي  النظر  إن  إذ  معناه؛  دقيق  يف  يالوصف  نهجملاب  اآلخذين

 
 .33ص االجتماعي، اللغة علم إىل مدخل بشر، 1
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  االفرتاض...   أو  التأويل  أو  والفلسفة  املنطق  إىل  العود  من   ذلك  وراء  فيما  النظر  دون  من  هو   كما  اللغوي  الواقع  وصف  
 غ و يس  ملحوظ  نصيب   له   ليس  ؛ والنحو  الصرف   يف   اصةوخب  ،العريب  اللغوي   التقعيد   يف   املعىن   هبذا  لوصفل  ليسو   ،إخل

  فعل  كما  معينة  زمنية  مدة  عند  ابلتقعيد  الوقوف  يعين   ال   الوصفيني  عند  املدة   تحديدف  ،ابلوصفية  نظريتهم  ت  ع  ن   
  للخلط   اجتنب    ؛ حدة  على   مدة   كل  يف  النظرو   بعض،   عن  بعضها  الزمنية  قب احل    عزل   يعين  وإمنا  العرب،   اللغويون

 دراسة   أما  ،التارخيية  مسيهتا يف  اللغة  يالزم  الذي  التطور  بسبب اللغوية  الظواهر  اختالف  عن  الناشئني  واالضطراب
 التارخيي.  اللغة علم شأن  فذلك  ؛وتطورات تغيات  من  اللغة يف جد   فيما للنظر متتابعة الزمنية احلقب

 لسيبويه،   "الكتاب"  يف  امتناثر    ذلك  يبدو  كما  أعماهلم،  بعض  يف  الوصف  من  أمثلة وجود  ننكر  ال  أننا  على
 قوله: حنو يف مالك كابن  املتأخرين، بعض  سجلها عابرة   حاالت بعض  ويف

 م  وس                  ز  م    الت        اب    ال  ع        األف     ياض                وم        
 
 

 1م  ه      ف        ر  أم        إن    ر  األم        ل  ع         ف        ن  و  ل    ن       اب   
 وكقوله:  

 ي ل       ع         اف            واي    ت  وأت           ت  ل         ع         ف            ات         ب         
 
 

 2ي ل         ج         ن         ي            ل  ع         ف           ن  ل         ب         أق           ن  و  ون           
 الرتكيبية: خبواصه الفاعل  تعريف يف قوله اأيض   الوصف قبيل ومن  

 ى أت          يع        و  ف         ر  م        ك          يذ  ال           ل  اع         ال      ف         
 
 

 3ىت  ال       ف           م  ع         ن           ه  ه         ج         و    اي   ن         م           د  ي         ز   
 وا د  ع         وس                     اد  ع         س                     :ال  ق         ي        د  وق          

 
 4د  ن         س                  م    د  ع         ب        ر  اه     ل  ظ         ل       ل  ع         وال  ف      

  درجوا  لب  س    عدة  نم  واحد   سبيل  هي   ما  بقدر  الوصفي  لمنهجل  اق  يتطب  تكن  مل  وحنوها   األمثلة  هذه  ولكن 
 للوصول   نوعها  كان  مهما  خمتلفة   أحناء  ينحو   أن   إىل  الدارس   تضطر  بطبيعتها   اليت   معياريتهم   إىل  للوصول  ؛اتباعها  على
 واحد. بسبيل حتقيقه  يصعب   الذي املثايل اهلدف إىل

 وإمنا   كذلك،  يالوصف  لمنهجل  اتطبيق    يكن  فلم  ؛االحتجاج  وقف  عصر  بعد  توقع  اليت  ملدةا  إمهاهلم  أما
 ؛واعوجاجها  الل س ن   اختالط  بسبب  والتحريف  اللحن  وأصاهبا  أمرها،  واختلط  فسدت  اللغة  أن  هملظن     منهم  ذلك  كان

  روها تصو    اليت  اللغوية  الصحة  حدود  -  واخلاصة  العامة  من  -  للغة  املستخدمني  وجتاوز  األجناس  اختالط  نتيجة
 عنها.  اخلروج  جيوز  ال  اليت الدائرة  وهاواعتد  

 
  ، 1ج د.ت(،  الكتب،  دار )القاهرة: احلميد عبد الدين حميي حممد حتقيق:  ،مالك ابن  ألفية على عقيل ابن شرح الرمحن، عبد بن هللا  عبد عقيل، ابن 1

 .24ص
 .22ص ، 1ج السابق، املصدر 2
 .462ص ، 1ج ،السابق صدرامل  3
 .13ص ، 1ج ،السابق صدرامل  4
 



29 

 النظر   بعد    فيما  بعضهم  حاول  وإن  ،للعربية  التقعيد  حركة  د مج    االحتجاج  ملدة  هناية  دوه حد    الذي  املبدأ  هذاو 
 تكون   أن  تعدو  ال  الظواهر  هذه  أن  هي  خمتلفة  وجهة  من  ولكن  ،للغة  الطبيعي  لتطور ا  نتيجة  احلادثة  الظواهر  بعض   يف

 أخرى   لغوية  حركة  ظهرت  ،ث    ومن  ،وأتصيلها  وضعها  من  فرغوا  اليت  الرمسية  القواعد  عن  اخلروج  أو  اخلطأ  من  ضراب  
  حىت  ممتدة  احلركة  هذه  زالت  وما  ،اللحن  كتب  يف  آاثرها  املتمثلة  اللغوي"  "التصويب  حبركة  بعد  ع رف   فيما  تتمثل
 فيه.  نعيش الذي  هذا وقتنا

 على  ااعتماد    -  ه نب   ي    أن  ى خر أب  أو  بطريق  اجاهد    حاول احلركة  هذه   يف   بنصيب  أخذ  من  كلن  أ  ظو وامللح
  فرعي ة  قاعدة إىل  اهرد  ي  أن  أو  ،التعليل  أو  ابلتأويل  اصوهبي  أن  أو ،اخلطأ  مواضع إىل  -  األوىل   ابلدرجة  اللغوية  ثقافته

 .خاص استعمال أو هلجة إىل تعود أو شاذة بعضهم نظر يف  ت عد   جزئية أو
 من   مينعهم  مل  -   اهلجريني  الرابع  القرن  أواخر  أو  الثاين  القرن  منتصف  -   قصية  زمنية  مدة  عند  قعيدتال  ف  ق  وو  

 حددوها  اليت  تلك  من  أوسع  مدة  إىل  املستحدثة  األلفاظ  بصحة  حكموا  إذ  ؛األلفاظ  جمال  يف  التجاوز  أو  التساهل
 حدودها.  ورمسوا ،ضبطوها اليت  لقواعدهم واالحتجاج ،للتقعيد هناية

  التفرق   من  تصوهنا  اليت  الكلية  وقواعدها  العامة  أحكامها  استنباط  بقصد  لغتهم  من  موقفهم  هو  هذا  كان
 للغة، ا  يف االجتماعية النظرة  عن  البعد كل   ابعيد   ظاهره يف  يبدو موقف   وهو ،والتحريف اللحن من وحتميها والتوزع،

  واجلماعة  البيئة  تنوع   آاثر   من   واقعية   فعلية  ا آاثر    بوصفها  هناك  أو  هنا  تبدو  كالمية  تنوعات  أي   حسبانه  يف   أيخذ   ومل
  اللغوي  النص  بنية  يف   النظر  على  عملهم  يف   يقتصروا  مل  هنمأل  ذلك  ؛اأيض    الكالم  فيه  يقع  الذي  احلال  وسياق  والثقافة

  الدارسني   من  والتحويليون  الشكالنيون  أو  البنيويون  يفعل  كما  به  حتيط   اليت  اخلارجية  العوامل  عن  ال  منعز   ال  شك  كان  لو
 النشاط   من  ضرب    أهنا  على  -   هلا  معاجلتهم  من  يبدو  ما  على  -  اللغوية  مادهتم  أخذوا  وإمنا  احلديث،  العصر   يف

 لكالم ل  أن  إىل  فطنوا  كما  الظروف،  وتلك  احمليط  هذا  بتغي  صوره  تتغي  وقد  وظروفه،  حميطه  مع  يتفاعل  الذي  اإلنساين
  وما   املقام  أو  احلال  بسياق  اوثيق    اارتباط   املعىن  وذاك  الوظيفة  هلذه  وأن  االجتماعي،  التواصل  عملية  يف  ومعىن  وظيفة

 وأحداث. شخوص  من فيه
 اللغوية،  نظريتهم  أصول  من   ال  أص  أو  ، التقعيد  مبادئ  من  مبدأ  عليه  ينصوا   مل   وإن  ،دراستهم  يف   كله   هذا  ظهر

  االجتماعي   امللمح   هذا  د  ع  ن     أن   -   حديث   دارس   رقر    كما   -  لنا  يصح و   م،هت  ماد    ومناقشاهتم  حتليالهتم  يف  اواضح    وبدا
  حنو  على  حتليالهتم  يف   مستشعر  ،ابطراد  لديهم  أنس تمس  أصل  فإنه   العرب،   النحاة  نظرية  أصول  إىل  يضاف  ال  أص
 واحلقول   االجتماعية  اللسانيات  تصريح  به  صرحواي    مل  وإن  عنه،  صدروا  أصوهلم  من  ألصل  إحياء    استخراجه  ميثل

 ؛ اللغة  إىل  االجتماعي  ابلنظر  احتفائهم  على  دليل  أهم  ونتناسى  ا بعيد    نذهب  لنا  وما  ،األزمنة  هذه  يف  هلا  املالبسة
  تصور ي    ال  الصفة  هبذه  والكالم  املنطوق،  احلي  الكالم  من  األخذ  على  يعتمدون  كانوا  أعماهلم  مجلة  يف  هنمأل  ذلك

 ، احلديث  مبوضوع  متعلقة  ومالبسات  وظرف    ومتلق     مرسل  من  اجلوانب  متكامل  لغوي  مسرح  يف  إال  حدوثه  أو  وقوعه
 " اللغة"  احلديث  اللغوي  النظر  يف  مسي  ما  بني  الدقيق  الفرق  اإلدراك  متام   يدركون  كانوا  أبهنم   اجلزم  نستطيع  ال  ث ؛  ومن

 . سوسي دي مبفهوم "الكالم"و
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 ابن يقول  ؛مرة  "الكالم"و  اترة  "اللغة"  يمصطلح  مستخدمني  هلم  عابرة  إشارات  من  الرغم  على  ؛هذا  نقول
  ما   غي  يف  "الكالم"  مصطلح  يوظف  "خصائصه"  ويف  ،أغراضهم"  عن  قوم    كل    هبا  عرب   ي    أصوات  "اللغة  :ال  مث  جين

  مستقل  لفظ    فكل    الكالم  "فأما  يقول:  كأن   ؛ملادته  ال  ممث  مفهومه  اشارح    متأنية  وقفات   أحياان    عنده   ويقف  موضع،
  مثرة  منه  وج ن يت  بنفسه  استقل  لفظ    فكل  "  :ا أيض    وكقوله  اجلمل"،  النحويون  يسميه  الذي  وهو  ملعناه،  مفيد  بنفسه،

 1."كالم  فهو  معناه
 النظر   ولكن  ؛"الكالم"و  "اللغة"  املصطلحني  مفهوم  بني  افرق    يعي  أنه  هذا   جين   ابن  كالم  من  يؤخذ  قدو 

  يف  واألصوات  "أصوات"،  مصطلح  فوظ    "اللغة"  هتعريف  يف  نهأل  ذلك  ؛التفسي  هبذا  جيزم  أن  يستطيع  ال  الدقيق
 الفيلسوف   هذا  نرى   أخرى   جهة   ومن  جهة،   من هذا  ؛ابلفعل  املنطوق  الكالم يف   إال  تكون  ال   املعرب   األدائي   جانبها
  مفهوم  ذو  "اجلمل "  ومصطلح  اجلمل"،  اللغويون  يسميه  الذي  "وهو   بقوله:  الكالم  تعريف  يف  عبارته  يينه  اللغوي
  بتناسي   -  ذلك  مع  ولكننا  ،الكالم  ال  اللغة  قواعد  الضابطة  األخرى  املصطلحات  مجلة  إىل  ينضم  أدائي  ال  جتريدي
 كلها   النصوص  هذه   من  نستشعر   نزال   ال   -   الفرق   هبذا   القائلني  ن  ن  س    على  ؛والكالم  اللغة  بني   الفرق  إغفاله  أو  إدراكه

  مقام  ؛ هذا  مقامنا  يف   القصيد   بيت  وهذا   ،ق  ر  ف     ال   "؛لغة  "  أو  "اكالم  "  مسيته   ابملنطوق  واحتفاءه   اهتمامه   يوجه  أنه
  يف   تشي  ذاهتا  النصوص  هذه  أن  فنقرر   ذلك   على  نزيد   ورمبا  ،عالقات  من   االجتماعية  وظروفه  "الكالم"  بني  ما  إدراك
 .اجلانبني  بني  الفارقني ف  ر  ع    يف الكالم وهو للغة، الواقعي األدائي ابجلانب جين  ابن انشغال إىل  ومعناها مبناها

 العامة  وداللته اللغوي، أصله امبين   "الكالم" مصطلح  إىل هعود   املنطوق ابلكالم جين  ابن احتفاء  يؤكد ومما
  أثر  له  أكان  سواء   الشفاه  به   تتحرك   "القول  و"الكالم":  "القول"  بني   التفريق   معرض   يف   يقول  إذ   ؛العرب  كالم  يف

 وهو   (،كل م)  لفظة  جاءت   منه  نفسه  الذي   اللغوي  األصل  من  فهو  الكالم  وأما  يكن،  مل  أم   الناس  حياة  يف  يدوم
  من  عليه وليرتتب ،أثر الناس حياة  يف  له ليدوم ؛ احزً  اجللود حيز   الذي  ذلك هو  فالكالم اجلريح، هو  واملكلوم ،اجلرح

  وحبياهتم  هبم   حمداث    فاعال    ا موقع    منهم   ويقع   الناس،  حياة   يف   يؤثر   الذي  أن  وبدهي   ،احلياة"  تلك   صورة   من  يغي   فعل    ث  
 جاء  نفسه  املفهوم  هذا  وعلى  ،السابق  جين  ابن  كالم  يف  ابللفظ  عنه  املعرب    املنطوق  اخلطاب  هو  ؛التغيي  من  اشيئ  
 : القيس امرئ  قول

و  و  ن    ل            ث              ع            ي     ان              اء ين  ج              ه  غ           
 

ر    ر    ان  س                       ل   ال         ح  وج         ج         د    ح  ك          2ال       ي        
 وهي  اليد،  أثر    هأثر    ناظري    الذي  "الكالم"  به  املقصود  ؛معناها  عموم  يف  اللغة  على  اأيض    طلقي    كان  وإن  ،هنا  واللسان 

  يف   جيرح  )الكالم(  اللسان  وكذلك   ابجلرح،  التغيي  يكون  وقد  ت،وغي    أجنزت   ظفت و    إن  اليت   اجلوارح  من  جارحة

 
  للغة  الدويل   اخلرطوم  معهد  ،1  ددعال  ،4  زءاجل  ،اللغوية   للدراسات  العربية  اجمللة   العربية"،   اللغة   يف   االجتماعية  اللسانيات  حنو"  هناد،  املوسى،  انظر:  1

 .39ص م، 1985 العربية، 
  ،5ط  العلمية،  الكتب   دار  )بيوت:  الشايف  عبد  مصطفى  بط:ض  السندويب،  حسن  :شرح  ،القيس  امرئ  ديوان  الكندي،  حجر  بن  القيس  امرؤ  2

   .155ص  م(،2004
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 حاالته.  بعض
 املواقف   يف  امجيع    واخلاصة  العامة  سلوك  عليه  ي جير   ما  املنطوق(  )اخلطاب  ابلكالم  االهتمام  إطار  يف  ويدخل

 ابلفعل   منطوقة  ألصوات   فيزايئي   أثر    السماع  إذ  ؛إخل  ...أوال    امسع  مسعت؟  كالمي؟  سامع  قوهلم:  حنو  من   االجتماعية،
 : عزة كثي  قول جاء وعليه ،امجيع   وسلوكه السامع  ذهن يف عملها تعمل

 ا ه         الم  ك    ت  ع         مس     ام         ك    ن  و  ع  م  س                ي    و  ل  
 

 1ا د  و  ج          وس                         اع          ك          ر    ة  ز  ع          ل            وار  خ           
  ابلتفريق  القائلني  نظر  يف  و"الكالم"  "اللغة"  على  يصدقان  معنيني  يف  أحياان    "الكالم"  مصطلح  ستخدمي    وقد  

 :األخطل قول ومنه بينهما،
 ا وإمن             اد  ؤ  ال        ف            يف          ل            الم  ال        ك            ن  إ
 

 2ال ي   ل   د    اد  ؤ  ال ف     ىل   ع     ان  س                       ال ل     ل  ع         ج    
 ؛ ابلفؤاد(  هنا  عنه   )املعرب   العقل  يف  الكامنة  والضوابط  القواعد  مبعىن   "اللغة"  يعين   قد   األول  الشطر  يف  فالكالم  

  ، اجلانبني  بني  الفرق  إدراك  فكرة  البيت  هذا  من  يؤخذ  وقد  الفعلية،  املنطوقة  األحداث  به  قصد  الثاين  الشطر  يف  ولكنه
  ذات علمية نظرية  بعد فيما صار ؛منه عابر رتصو   أو  ذكية حملة إىل  يشي - قائله عند قهحتق   صح إن - إدراك   وهو

 ابللسان   االهتمام  هو  آخر  بتفسي  البيت  مفهوم  أنخذ  ؛ذلك  مع   ولكنا  ،احلديث  اللغوي  البحث  يف  عالية  شهرة
  عنه،  ويفصح  اللسان  يقول  ما  يريد  الشاعر  فكأن  ،وقواعدها  اللغة  ضوابط  من  العقلي  ابملخزون  ال  املنطوق(  )الكالم

  اإلفادة  وقصر  االهتمام  من  مزيد  لبيان  ؛احلصر  دليل  "إمنا"  ابألداة  املسبوقة  اللغوية  البنية  ابللسان  االهتمام  هذا  ودليل
 عليه.

  ترتبط الذي ابملنطوق اهتمامهم وهو إثباته، أردان ما لنا أتكد ؛(النحويني) احملرتفني  اللغويني  إىل انتقلنا فإذا
 " ألفيته "  مالك  ابن  افتتاحية  من  اجليً   هذا  يظهر  ؛له  املالئم  ومقامه  مسرحه  يف  لق  ي    مل  ما  ملنطوق  فائدة  وال  الفائدة،  به

 ونعت    املنطوق،  اخلطاب  أو  امللفوظ  إرادة  دليل  ابللفظ  الكالم  عن   فاإلخبار  ،م"ق  ت  اس  ك    د  ي  ف  م    ظ  ف  ل    ان  الم  "ك    بقوله:
  تتواءم  اجتماعي  سياق  يف  إال  الداللة  تلك  تتحقق  وال   القيمة  هذه  تكون  وال  وداللته،  قيمته  لبيان  ؛ابملفيد  اللفظ   هذا

  األمر  صيغةب  لكالمل  متثيله  رأينا  الذي  التفسي  هذا  على  دل  وأ  الداللة  يف  وأهم    اللغوية،  وبنيته  املنطوق  هذا  مع  جوانبه
  النفس  مع  احتاور    أو  اهلواء  يف  ترسل  أصوات  جمرد  وليس  فراغ،  يف  لقىي    ال  واخلطاب  مباشر،  خطاب  األمرف  ،(استقم)

 واقعي. فعلي أداء دون من والعقل
  القواعد  مبعىن  "اللغة"،  نهأب  مالك  ابن  ألفية  سياق  يف  "كالمنا"  املصطلح  تفسي  إىل  بعضهم  مييل  رمباو 
  األحداث   ال  اللغوية  الضوابط   ورسم  ابلتقعيد   األساس  يف   انمعني    وصاحبها  " األلفية"  أن  أساس  على  والضوابط،

  عليه  جرى  ما  على  "اللغة"  وهو  اآلخر،  مفهومه  إىل  انصرف  قد  املصطلح   هذا  توظيفه  يكون  وحينئذ  الواقعية،  النطقية

 
   .23ص  م(،1970 الثقافة،  دار )بيوت: عباس إحسان  وحتقيق: حشر  ،عزة كثري   ديوان ، األسود بن الرمحن عبد ،عزة  كثي  1
   .32ص م(، 1994  ،2ط العلمية،  الكتب دار  )بيوت:  الدين انصر دحمم مهدي  شرح: ،األخطل ديوان غوث،  بن ثايغ ،األخطل 2
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  تفسي  هذا  إن   نقولو   "،...اد  ؤ  الف    يف  ل    الم  الك    ن  إ"  السابق:  البيت  من  األول  الشطر  يف  ورد  كما  ،أحياان    له  استعماهلم
  املصطلح  هذا   انتظمت  اليت   العبارة   سياق  الفرضية   هذه   صحة  ينازع  ولكن  ،العام  سياقها  يف  مقبولة  وفرضية   وارد

 .املنطوق اخلطاب إىل احلال  يف ينصرف  تفسي وهو  ،املفيد ابللفظ عنه  وأخرب ره فس   فقد ،"كالمنا"
 اجلائز   منف  ر،آخ  شيء  يف  معها  وتتخالف  ،شيء  يف  السابقة  الفرضية  مع  تتقابل  أخرى  فرضية  نقدم  أن  ولنا

  التقعيد   أي  ؛ألفيته  يف   الرجل  دور   ووفق  ،أحياان    العام  الستعمالا   قوف  مالك  ابن  عبارة   يف   "اللغة" ب  "كالمنا"  تفسي
 احلصول   ميكن  وال   ستخلصت    ال  وضوابطها  اللغة  قواعد   أن  إدراك  إىل   قاداه   وفطنته  ذكاءه  ولكن  ، الضوابط  ورسم
 وعني    ،"كالمنا"  هذا  مصطلحه  وأتبع  ،األمر  تدارك  ؛ث    ومن  "الكالم"،   هي  منطوقة  واقعية  مادة  من  إال  عليها

 "اللغة  السابقة:  جين   ابن  مقولة  تفسيان  وفاق  على  أييت  هذا   وتفسيان   ،املنطوق  امللفوظ  أي   ؛ب "اللفظ"  مقصوده
  شيي  العبارة  سائر  فإن  صراحة،  "اللغة"  مصطلح  توظيف  من  الرغم  فعلى  أغراضهم"،  عن  قوم    كل    هبا  عربي    أصوات

 ذاهتا. العبارة  يف ابألصوات عنه املعرب ابملنطوق احتفائه إىل التواء  غي من
  احملدثني  الثقات  من  مجع   آراء   مع   وتفصيال    مجلة  يتمشى  الكبيين  هذين  لعبارات   كرذ    الذي   هذا   وتفسيان

  مفهومها  حتديد  يف  الدارسون  اختلف  مهما  -  اللغة  أن  قيقةاحلو   "،معان    عن  عرب   ت    "أصوات  أبهنا  "اللغة"  يعرفون  الذين
  اجلانب  ذلك  على  عملهم  يف  زونيرك    منهم  اقوم    أن  غايةوال  ،املنطوق  الكالم  أي   ؛األصوات  وعمادها  قوامها  -

  املوسوم  نفسه  املنطوق  هذا  دراسة  واألخي   األول  هممه    وآخرين   ،"اللغة"  مسوه   وقد  ، األصوات  هذه   من   املستخلص
  احلسبان  يف  أيخذه  ال   منهم  فريق  كان  وإن  حقيقته،  وال  املنطوق  هذا  ينكران   ال   فالقبيالن  ،بعضهم  عند  "الكالم"

 اختاروا. الذي منهجهم  مع اوتساوق   اخلاصة، رؤيتهم وفق دراسته يف امناسب   اأخذ  
  انظر   أعماهلم يف  آاثرها ظهرت ؛اللغة إىل اجتماعية نظرة العربية لعلماء نإ قول يدعم  ذكران الذي هذا كل

  بعدهم  ممن  أو  التقعيد  مدة  يف  احملرتفني   اللغويني  من  وقع  الذي  النظر  هذا  من  أمثلة  إىل  هنا  نشي  أن  ويكفي  ،اوتطبيق  
  هوف  االجتماعية  اللغوية  الدراسة  اجتاه  أما  1؛ البالغة  ورجال  واألدابء  املفكرين  من  غيهم  أو  ،والصنعة  احلرفة  ذوي  من
  يف  أمهيتها  هلا ثرية   مادة   أهنا   على  أيخذوهنا  وإمنا  لذاهتا،  أو  بذاهتا اللغة   يدرسون  ال   هم و   االجتماع،  علماء  يسلكه  ما

  األساس يف هوج  ت   احلالة هذه   يف االجتماع علماء مهمةف ،وأعمق أدق تفسي ا  وتفسيها االجتماعية  الظواهر توضيح
 .توظيفها  وطرائق اللغة على ابالعتماد مشكالهتم بيان إىل

 
 ومراجعات  أسئلة

 
 .رو سط مخسة يف  هذا  بني    ؛جدوى غي  من الغو   عد  ي   ؛اجتماعية أو طبيعية  ظاهرة اللغة اعتبار  .1
  ؛آاثر  من  مهاعرب   الدرس  هذا  استكمله  ملا  امليالديني؛  والعشرين  عشر  التاسع  نيالقرن   إىل   مدين  اليوم  اللغوي  الدرس  .2

 
 .23ص  االجتماعي، اللغة علم إىل مدخل  بشر، انظر:  1
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 .فقط واحدة  فقرة  يف  العبارة هذه  اشرح
  يؤثر  اللغات   إن   القائلة  أصحاهبا  نظرية   ها من  ويعنينا   براغ،  مدرسة امليالدي  العشرين   القرن   يف   اللغوية  دارس امل  من   .3

  التعريف   هبذا   قصودامل مما    ،متشاهبة  بطرق   امع    تتطور  جيعلها  امم  ،والتارخيي  اجلغرايف   االتصال  طريق  عن  بعض   يف   بعضها
 االجتماعي؟ اللغة علم يف
 .االجتماعي   اللغة   علم   هلا   يعرض   الت   املشكالت   من ا  أربعا   اذكر   . 4
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 الثان  الفصل
 الوطنية واهلوية والثقافة  اللغة بني العالقة 

 
 األول  املبحث

 الثقافة  نقل يف اللغة  أثر
 
  ارتبط  لذا  ؛جمتمع  أي     يف  الثقافة  عناصر  من  همم  عنصر  ألهنا  اللغة  دراسةب  )األنثروبولوجي(  اإلانسي  املدخل  هتمي

  املدخل   هذا   ةيالثقاف  اإلانسة  اعتماد  أدى   بل  ،اإلانسة  علم  فروع  من   غيها  نم  أكثر   الثقافية   ابإلانسة  املدخل   هذا 
  الثقافيةو   (Ethnology)   العرقية  الدراسات  وتطور  التاريخ،  قبل  ما  آاثر  ودراسة  اللغوايت،  دراسة  تطوير  إىل

(Ethnography) ،   ا، أساس    الثقافية  اإلانسة  على  تركز  كانت  ملا  خباصة  األمريكية   املدرسة  اهتمام  املدخل   هذا   انلو  
 يقوم   كما  ،اللغة  أبرزها  عدة  ةيثقاف  عناصر  من  عليه  تشتمل  مبا  ؛للدراسة  لديها  احملوري  املوضوع  الثقافة  ظلت  ث ؛  ومن

  اللغة  بني   املتبادل  التفاعل  توضح  اليت   احلقلية   والدراسات  ابلبحوث  العناية  على  اللغة  دراسة  يف   اإلانسي  املدخل
 .األخرى العناصر من وغيه  الثقافة عناصر  من عنصر ا

 شاع   فقد   ، والعامة  اخلاصة  من غيهم  لدى   عنه   خيتلف اإلانسة  علماء لدى   واضح  ومدلول  مفهوم  وللثقافة
  واحد،   مبعىن  املفهومني  استخدموا   العلماء  بعض   أن   حد     إىل  "احلضارة"  ومفهوم   "الثقافة"  مفهوم  بني  واضح  خلط  
  أعلى  على   حصل  أو  ،العلم  من  ا وافر    اقسط    انل   الذي   هو   املثقف  اإلنسان  أن  العامة   عن   اخلطأ   بطريق   شاع  كما

  هبذا   األخذ  يرفضون  اإلانسة  علماء  لكنو   ،املعرفة  فروع  من  فرع  يف   ا كثي    قرأ  أو  ،واآلداب  الفنون  يف  العلمية  املؤهالت
  شأن  هلم  يكون  ال   رمبا  يذال  التعليم  من  همحظ     درجة   يف   األفراد   بني  اختالف   أنه   عن  خارج   غي   ذلك  ويرون   ،املفهوم

  ذلك  هي  الثقافة"  بقوله:  لثقافةل  ر و شهامل  تعريفه   م قد    من  أول  (E. Taylor)  اتيلور   اإلجنليزي  العامل   كان  وقد  ،تقريره  يف
 احلياة  وأساليب  االجتماعية  والسنن  واألعراف   والقيم  والدين  والتقاليد  والعادات  اللغة   من  يتكون الذي املركب  الكل

  (Kruper)  كروبر  ولكن  "،اجملتمع  يف  ا عضو    بوصفه  اإلنسان  أنتجه  ما  وكل  ،وتقانة  ومسكن  ومأكل  ملبس  من  املختلفة
  ا شائع    اخلط    هناك  أن  إىل  وانتهيا  الثقافة،  تعريفات  من  تعريف  مئة   على  يزيد  ما  افحص  (Cluckhohn)  وكالكهون

  الذي  االجتماعي  اإلرث   أبهنا   الثقافة  افوعر    ،هإاي  املكونة  والعناصر  ،ذاته  الثقافة  مفهوم  حيث  من  التعريفات  هذه  بني
  الصرحية  املخططات  مجيع   على  ويشتمل  آخر،  إىل  جيل   من  تنتقل  اليت   االجتماعية   احلياة   خمططات  مجيع   على  يشتمل

 بينما   ؛املختلفة  االجتماعية  املواقف  يف  اإلنساين  للسلوك  موجهات  تعمل  اليت  احملسوسة  وغي  احملسوسة  والضمنية
  يصنعه  ما  كل  وتشمل  للبشرية،  االجتماعي   الرتاث   جممل  الثقافة  أن   إىل  (Paig)  وبيج  (Mac-Iver)  ماكيفر   ذهب

 1إخل.  وقيم... ولغة، وأدوات اجتماعية، نظم من لنفسه جمتمع أي

 
 .28ص ،والثقافة اللغة  الدين،  حسام 1
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 جيل  من  الثقافة  نقل  يف  املربز  اللغة  أثر  توضح  إانسية  حقيقة  اللغة  اجتماع  علم  يف  اإلانسي  املدخل  ويؤكد
  الثقايف   الرتاث   لنقل  واستخدامها  اللغة  متعل    بفضل  الثقافة  نقل  على  القادر   الوحيد  الكائن  هو   اإلنسان  وأن  آخر،  إىل

 األخرى.  الكائنات  سائر على  وتفوقه ،املختلفة األجيال عرب واإلنساين
  أحضر   إذ  التعلم؛  على  واحليوان  اإلنسان  قدرة  جتربته  خالل  من  ((Wholf  لفو    األمريكي  العامل  أكد  وقد

  العمالت  بوضع  اآللة  استخدام  كيفية   على  ودرهبا  الشمبانزي،  قردة  من   اعدد  و   األطعمة،  بعض   هبا   ثقوب  ذات  آلة
  يف  ةدالقر   جنحت  وقد  ،األطعمة  من  إليه  حتتاج  ما  الستخراج  التشغيل  زر  على  والضغط   املاكينة  ثقوب   يف  املعدنية

  ،ةفمزي   أخرى  مع   احلقيقية  املعدنية   العمالت  خبلط   التجربة  عاود  ولكنه  ،طعامها  واستخراج   اآللة  تشغيل  كيفية  متعل  
 ميكنها   ال  املزيفة  العمالت  أن  اكتشفت  ولكنها  اآللة،  تشغيل  إىل  ىسعتو   القردة   لتلتقطها  ،األرض  على  وألقاها

  على  احليواانت  قدرة  نلمس  وهكذا  ،هحتتاج  ما  على  احلصول  يف  احلقيقية  العمالت  إىل  فلجأت  ،الطعام  استخراج
  ،اوليد    مشبانزي  قرد   فيها  أحضرا  همةم  ة جترب  ي عد ان   (Kelog)  تهوزوج  لوجكي  ني العامل  جند  بينما  اإلنسان؛  مثل  التعلم
 يشرتكان   أهنما  والحظا  احليوية،  احتياجاهتما  إلشباع  نفسها  واملشروابت  األطعمة  هلما  ماوقد    الوليد،  امابنه  مع  وربياه

  الشمبانزي  ولكن   ،والصراخ  ابلبكاء  املختلفة  احتياجاهتما  عن  التعبي   عند  األوىل  الشهور  يف  الصفات  من  كثي  يف
 ،الطفل  من  أفضل  احلياة   مع   فه تكي    وبدا   والقفز،  ي واجلر   احلركة  على  بقدرته  الشهور   تلك   يف   الوليد  الطفل  على  تفوق

 للغة ا  اكتسابه  خالل  من  الطفل  استطاع  إذ  ؛الشمبانزي  على  اكثي    تفوق  حىت  اللغة  متعل    الطفل  بدأ  ما  سرعان  ؛لكنو 
  ،الشمبانزي  على  السبق  له  حققلت    ؛والالحق  السابق  برتاثها  الثقافة  إليه   انتقلتف  ،السابقة  األجيال  خربة   يتعلم   أن

  من  واخلطأ  التجربة  على   ا قاصر    مهتعل    ظل  لذا   ؛اللغة  م تعل    على  يقدر  ال   ألنه  ؛ معني  حد     عند   ا جامد    احليوان  ظل  بينما
 الوحيد   الكائن  هو  فاإلنسان  اإلنسان،  ثقافة  على  مهاوتعل    اللغة  أثر   التجربة  تلك  وتعكس  ،هبا  مير   اليت  املواقف  خالل
  نقل  خالل  من  ذلك  أكان  اءو س  ؛الالحقة  األجيال  إىل  ورموزها  اللغة  خالل  من  ونقلها  الثقافة  صنع  على  القادر
 1املكتوب. مأ يو الشف  الرتاث

 
 اجملتمع  يف  اللغوي التنوع يف  وأثرمها والكالم اللغة :الا أو 

  وغي  الرتبية،  علمو   ،النفس  وعلم  اإلانسة  وعلم  االجتماع  علمب  كارتباطه  ا،وثيق    اارتباط    أ خرى   م و بعل  اللغة  علم  يرتبط 
  يدرس  الذي  "االجتماعي  اللغة  "علم  وحمصلتهما  ،االجتماع  علمب  اللغة  علم   ارتباط  الكتاب  هذا   يف   ويهمنا  ،ذلك
 .التطبيقي اللغة  علم على فرع ا عد  ي  و  ابجملتمع، وعالقتها اللغة

  ،كيبا الرت   يدرس  الذي  والنحو  الكلمة،  بنية   يدرس   الذي  الصرف  مثل  من  الفرعية   علومها  يدرس   اللغة  علم  كان  إذاو 
  نظر  وجهة  من  املختلفة  اللغوية   الظواهر  يدرس   ياالجتماع  اللغة  علم   فإن   ؛اللغوي  احلقل   يدرس   الذي  الداللةو 

 
  ،ماليزاي  العاملية  اإلسالمية   اجلامعة  البحوث،  مركز   )كواالملبور:  وصفي   مدخل  اجلامعية:  للدراسات  النفسي  اللغة  علم  شحادة،  عاصم  علي،  انظر:   1

 .33ص  م(،2016
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 فيه،   البحث  ابب إغالق  احملدثون  اللغويون  يستطيع  ومل  ،والثقافة  واآلداب،  ابلعلوم،  دارسنيال  ميد    ما  وهو  اجتماعية،
  ال امعين   املورد   هذا  زال  وما وطرقها،  مناهجها وتنوعت  فيه  بحوثال  كثرت   وقد ،والبحث الدراسة  من  هحق   هءوإعطا

 . د  د  م   خبي عقوهلم  وند  ومي   بيان أبعظم دونزو  في   ،البيان وأساطني الفكر رواد يرده الزمن مر  على ينتهي  وال سأمي  
  هذا يف   االجتماعي  اللغة علم  دراسةو   ها،عن  كاملة  معرفة  ستدعييوإمنا    ابهلني،   ليس  اللغوية  الظاهرة  متعل  و 

  اللغوي   التنوع  يف   وأثره   اللغة علمالكتاب   هذا  يتناول  لذلك  الكايف؛  االهتمام   تلق    مل   أهنا  إىل   يشي  امم  ،قليلة  اجلانب
 . الفصيح الكالم يف  وثقافية بالغية  آاثر وله ،للبحث جذاب موضوع  وهو اجملتمع، يف

 لغوي تنوع كللف اجملتمع، يف اللغوي احلقل يف يبحث الذي اللسانيات عن االجتماعي اللغة علم خيتلفو 
 تنوع   اخالهل  من   نرى   ؛اجملتمع  يف   اللغوي  التنوع  يف   وأثرها  اللغة  علم   لدراسة  الدوافع   وهذه   املعىن،   من  خاص  دور

 .اجملتمع يف الكالم لتباد    سر    ومعرفة اللغة، وإثراء  وتنويعه، املعىن تغيي  يف وإسهامها دالالهتا
 بني   اللغة"  دراسته  يف  صحراوي  الدين  عز  تناوله  ما  منهاسبقت دراسات أفاد منها هذا الكتاب؛    وقد

  علم  بني  عالقةال  توضيحل  ؛ايً وتطبيق  نظرايً   املهمة  اجلوانب  بعض  فيها   انقشو   1، "االجتماعية  واللسانيات  اللسانيات
 .وحديثة قدميةأمثلة عدة  حتليل مع ،اللغة   الطفل  اكتساب يف البحثو  ،االجتماعي اللغة وعلم اللغة

  التخطيط   ارتباط  2؛ " تطبيقي  ومنوذج  نظري  تعريف  :اللغوي  التخطيط"  دراسته  يف   الربيدي  هللا  عبد  وأوضح
  بني   العضوي  التواشج  ىلإ  وأشار  مثاال ،  املسلم  اجملتمع  يف  الثقافية  إشكاليات  على  وركز  ،اجملتمعو   ابلثقافة  اللغوي

  دتفر    جراء  من  اللغوية  املسألة  جتاه  خصوصية  مثة  أنليصل إىل    ، "اللغوية   "السياسةو  "اللغوي  "التخطيط  موضوعي
  .واللغوية الثقافية  القضااي بعض  يف إليها ونظرتنا  العربية

  قرآنية  دراسة   : ومعوقاته  رهآاث  ، ضوابطه  ، أنواعه  :االجتماعي  التواصل "  السكر  عبد   رجب   ماجد  ودراسة
 .االجتماع  وعلم القرآنية  اآلايتخالل العالقة بني   من االجتماعي التواصل  مدى  بيان على فيها رك ز 3؛"موضوعية

 للثقافة مثال    است عرض  ؛حسن  أيب  وعماد  املصري  لعباس  4" العربية  اللغة  يف  اللغوية  االزدواجيةدراسة "  ويف
  اخلطاب  يف  الفصيحة  على  املتعددة   العاميات  بغلبة  متمثلة  شكلةامل  هذه   ةناقشمل  ،اللغوية  االزدواجية  يف   العربية

 . الشفهي
 

 
  ،5  العدد  اجلزائر،  بسكرة،  خيضر  حممد  جامعة  ،اإلنسانية  العلوم  جملة  االجتماعية"،  واللسانيات  اللسانيات  بني  "اللغة  الدين،  عز  صحراوي،  انظر:  1

 م.2004
 .33ص (،م2013 للجامعات،  التنسيقي قىتاملل :الرايض) تطبيقي ومنوذج نظري تعريف :اللغوي التخطيط  هللا، عبد الربيدي، انظر:  2
  وعلوم  التفسي  يف   ماجستي  )رسالة  موضوعية  قرآنية  دراسة  ومعوقاته:  آاثره   ضوابطه،  أنواعه،  ؛االجتماعي  التواصل  ،العبد  رجب  ماجد  سكر،  انظر:   3

 .م(2011 غزة، سالميةاإل اجلامعة  القرآن،
 (.م 2014 األمريكية، العربية اجلامعة  )جنني:  العربية اللغة يف اللغوية  االزدواجية  عماد، ،حسن أبو ؛عباس ،ياملصر  انظر:  4
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 للغة ا دراسة يف العرقي دخلامل :ايا اثن
  بني  للتواصل  أداة    اللغة   دور   دراسة  على  ابلرتكيز  ؛مقارنة  دراسة  الشعوب  ثقافة  بدراسة  اهتمامه  املدخل   هذا  يويل

 والعامية   القياسية  املختلفة  بصورها  اللغة  بدراسة  املدخل  هذا  ويهتم  آخر،  إىل  جيل  من  الثقايف  الرتاث  نقل  يف  األجيال
  أي  املتعددة؛  الثقافات  يف  ةياللغو   الرتاكيب  يف  واالختالف  الشبه  حاالت  ملعرفة  ؛عنها  تتفرع  اليت  املتعددة  واللهجات

 املختلفة. الثقافات بني ومقارنتها األخرى  الثقافة وعناصر اللغة  بني التفاعل دراسة
  أفريقيا   يف  البدائية  للمجتمعات  املختلفة  اللهجات  دراسة  يف  املدخل  هبذا  اللغوية  اإلانسة  علماء  ويستعني

  وأساليب   ةاملختلف  اللغات  تعليم  تطوير  يف  هبا  قاموا  اليت  التجريبية   البحوث   ساعدت  كما  ،وأسرتاليا  اجلنوبية  وأمريكا
 .التعلم

وواقعها   ماضيها  ضوء  يف  اجتماعية  ظاهرة   ألن  ؛الشعوب  لغوايت  بدراسة  اللغة  عرقية   ةدراس  يف  يعىنو 
  اليت العامة  والقواعد القوانني عن للكشف حماولة يف  ؛ الواحدة الثقافة هبا  تتغي  اليت  الطرقبدراسة   وذلك ومستقبلها،

 .التغي هذا وإحداث الرتاث  لنقل  مؤثر ا اوسيط   اللغة ودور  ،الثقايف التغي حتكم
  يف   أفقية  دراسة  اجتماعية  ظاهرة  اللغة  بدراسة  تعين  اليت  للغة  الثقافية  الدراسات  بني  اإلانسة  علماء  ويفرق

  اجتماعية  ظاهرة  اللغة  دراسة  وهي  ،للغة  العرقية  الدراسة  وبني  ،املكان  يف  مقارنةإهنا دراسة    أي  ؛اجملتمعات  أحناء  سائر
  اترخيية،   مقارنة  دراسة  أو  الزمان،  يف   مقارنة دراسة  إهنا  أي  ؛خمتلفة  نة أزم  عرب   الثقافة عناصر  من   عنصرل  رأسيةدراسة  

  القدرة   لدينا  لتكون  ؛ ابدت  اليت  والشعوب  احلالية،  العامل  شعوب  دراسة  للغةلدراسة    العرقي   دخل امل  يتيح   ث ؛  ومن
  على  الشعوب  تصنيف  من  ميكننا  امم  ،والثقافة  ةاللغ  حيث  من  البشرية  املالمح  يف  واالختالف  التشابه  دراسة  على

 1واألجناس.  والثقافة اللغة أساس
 
 اللغة  دراسة يف البنائي الوصفي املدخل :الثا اث

 للجملة   البنائي  الرتكيب  وصف   حيث  من  وبنائها  اللغة   حتليل  يف  الوصفي  املنهج  استخدام   إىل  املدخل   هذا   يرتكز
  التوازن  على  احملافظة  يف   ووظيفته  اللفظ   دور  املدخل  هذا  يربز  كما  ،الكلي  ئهاببنا  اجلملة  يف  اللفظ  وعالقة  ه،وحتليل
 وبنائها.  اجلملة  يف والداللة واملعىن

  والعبارة،   للجملة  اللغوي  للبناء  حتليال    لنا   قدمت  حيث  من   وعلومها  اللغة   يف   الوظيفية  البنائية  ظهرت   وقد
  بني   التبادلية  والعالقة  املطلوبة  والداللة  املعىن  على  للمحافظة  ؛مفرداهتا   بني  الوظيفي  التساند  فكرة  أوضحت  كما

  اتيعشرين  يف   اللغة   علوم من  الوظيفية   البنائية انتقلت ث  ،العبارة  أو  للجملة  الكلي  البناء   وبني   ،املفردات  أو  األجزاء 
 للمجتمع   االجتماعي  البناء  فكرة   حتليل  يف  املفهوم  هذا   استعارة  نتيجة  واإلانسة  االجتماع  يعلم  إىل  املاضي  القرن

  ووظيفة  ،للمجتمع  االجتماعي  البناء  وهو  ،ابلكل  جزء  أو  نسق  كل  وعالقة  ،االجتماعية  والنظم  األنساق  من  عدد  إىل

 
 .173ص م(،2010  العربية، الوحدة  دراسات مركز )بيوت: االجتماعية السيميولوجيا حمسن، عزيز،  بو انظر:  1
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 لكل   املختلفة  االجتماعية  األدوار  وحتليل  ،واستمراره  ،للمجتمع  االجتماعي  البناء  توازن  على  احملافظة  يف  جزء  كل
 البناء. هذا  عناصر

 ا همً م  ًيالحتلي اجتاها متثل واإلانسة؛ االجتماع علمي يف نقد من الوظيفية البنائية له تعرضت مما الرغم علىو 
 حماولة   يف   الكربى  ابلوحدات   الصغرى   الوحدات  وعالقة  ،والكل  اجلزء   بني   العالقة   فهم  يف   شأنه   من   الغض    ميكن  ال

  من  كل  وطو ره  دوركامي،  االجتماع  علم  يف  قواعده  أرسى  وإن  االجتاه  هذا  إن  بل  ،هءوأجزا  هوحتليل  الكلي  قاالسي  لفهم
 كما )امليكانيكا(،    واآللة  والكيمياء  احلياة   علومسيما    الو   ،الطبيعي  ابلعلم  امرتبط    ظل    ؛وغيمها  وميثون  ابرسونز

 ا.وغيمه والعضوية، كالرتكيب،  ؛عدة مفهومات  إىل والوظيفة البناء عن  احلديث جمرد  من مفهوماته ادتدز ا
  من  الرغم   وعلى  ،ومالينوفسكي  ،فورتسو   بريتشارد،و   بروان،  من  كل  اشت هر  الثقافية  اإلانسة  جمال  يف   كذلكو 

  االجتاه  هذا   أصحاب  العلمني  علماء  من  كثي   اهتم  مع ا؛  آن    يف  واإلانسة  االجتماع  علمي  يف   االجتاه  هذا  ظهور  تزامن
  توازن   على  احملافظة  فكرة   إىل  لدعوته   ؛ الغريبة  الرأمسالية  النظم  عن  للدفاع)األيديولوجي(؛    الفكري   والتحيز  ابحملافظة

 ابلتكامل   واالهتمام  االجتماعية  التفاعالت   يف   املادية  املصاحل  دور   وإمهال  ،االجتماعي  الصراع  اهلوجت  ،اجملتمع
 ابجملتمع. اجلذري   يالتغي إىل اإلشارة وجتنب ،القيمي واإلمجاع

  اكبي    اأتييد    ىالق  إذ  ؛العلماء  آراء  كثرت  أخرى  تطبيقية وفنون   علوم  يف   البنائي   الوظيفي  االجتاه   انتشار   ومع
 وحتليل   ،املسكن  وظيفة   بفهم  املسكن  تصميم  يف  املعماريون  املهندسون   عين   إذ  ؛املعمارية  كاهلندسة  ؛العلوم  يف

 ؛ يشغله  من  لكل  امرحي    مكاان    املسكن  من  جيعل  الذي  املالئم  اهلندسي  التصميم  وضع  يف  وأثرها  ،أجزائه  استخدامات
 .لإلنسان املختلفة االحتياجات إلشباع

 
 اللغة  دراسة يف  النفسي املدخل :ارابعا 

  ا اجتماعيً   اسلوك    ابعتبارها  اللغة  على  وتطبيقاهتا  العام  النفس  علم  نظرايت  على  اللغة  دراسة  يف   املدخل  هذا  يعتمد
  يف   النفسي  املدخل   يركز   لذا   "؛اللغوي  النفس  علم" ب  رف ع    جديد  فرع  بلورة   عن   أسفر  امم  ،للتفكي  إنسانية  ووسيلة

  املختلفة  واالحتياجات  فعواالد  فهم  وحماولة  ،والتفكي  العقلية  لعملياتا  على  ل  ع  ف    رد    اللغة  ليحتل  على  اللغة  ةسدرا
  تعكس  استجاابت  من  عنه يصدر  وما  ،مياث  من  له  يتعرض  ما  ضوء  يف  املختلفة  االجتماعية  املواقف  يف  لإلنسان

 . املختلفة  وخرباهتا الشخصية مقومات إىل ااستناد   ؛النفسي  والتوافق التكيف على قدرته
  إذ  ؛)املرئية(  اللفظية  غي   أو  املنطوقة(  أو  )اللفظية  لإلنسان  املختلفة   التعبي  بصور   اأيض    املدخل   هذا   ويهتم

  النطق   أجهزة  طريق   عن  املسموعة  اللفظية  الصوتيات  بدراسة  يعىن  ذال  ؛اجلسمية  واحلركات  اإلشارات  على  تعتمد
 .البشرية  النفس أعماق يف الكامنة الدوافع  كلت بوصفه اللفظي غي  التعبي  بدراسة يهتم كما  ،والكالم

  حتسني  إىل  أدى   امم  ، املعلومات  وثورة  واالتصال  التعلم  نظرييت   من   مؤخر ا   اللغوي  النفس  علم  استفاد   قدو 
  املعلومات  تتضمن  اليت  والرسالة  املرسل،  :أي  ؛املعلومات  نقل  خالل  االتصال  عملية  أركان  بني  هاوتطوير   العالقة

  املتوقعة  األفعال  دو رد  عرفةمبو   ،واملعىن  ،اللغوية  الداللة  علم  فرعا  تطور   لذلك  ونتيجة  ؛للرسالة  واملستقبلون  ،املختلفة
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  النفس  معل  ارتقاء   سهمأ  كما  ،التعليمية  العملية  يف  واألداء  التدريس  طرق  ويرطت   أمكن  ؛االستثارة  أساليب  نتيجة
  التجريبية  لبحوثا  نتيجة  املدخل  هذا   تقدم  يف  النفسي  والتحليل  النفسية،  واالختبارات  الذكاء  مقاييس  وتطور  التجرييب

 1العلماء. به  قام اليت
 خيتلف   الذي  (Semantic)  الداليل  املعىن  أو  األلفاظ  داللة  أي  ؛النفسي  املعىن  فهم  على  املدخل  هذا  ويركز

 كذلك و   ،(Semantic Differentiation)  "لأللفاظ  الداليل  التمايز"  النفس  علماء  يسميه  ما  وفق  آخر  إىل  فرد  من
  الذي  اإلنساين  السلوك  ودوافع  لأللفاظ  انتقاء  وفهم  اإلنساين  السلوك   يف  األلفاظ  داللة  ودور   املعىن  بدراسة  يهتم

 . املعىن قياس وطرق اللغوية والرتاكيب لأللفاظ املختلفة والدالالت  املعاين تعكسه
  ،الذاكرة  من  لكل  النفسية  والدراسات  اللغوية  الظواهر  بني  املختلفة   الروابط  اللغوي  النفس  علم  ويربز

 ، واإلهلام  ،املعاين  وابتداع  ،والالشعور  والشعور  ،واحللم  ،واالنتباه  واإلدراك،  ،والتخيل  الوجدانية،  احلاالت  أو  والوجدان
 .هاوتفسي  اللغوية الظواهر من  كثي  لفهم الفرصة يتيح مما

  يف   ديالكرو و   "،واللغة  الفكر"  كتابه   يف  بريتو   منهم  ؛والفكر  اللغة  بني   العالقة  العلماء  من   عدد   أوضح  وقد
  فاإلنسان   ،الشخصي  التفكي  حاالت  يف  ولو  ،للفكر  ضرورة  اللغة  أن  آراؤهم  أكدتو   ،وغيهم  "،والفكر  اللغة"  كتابه
  عنصر  هي  وإمنا  ،فحسب  عقلية  أداة اللغة    ليست   ؛أخرى  انحية   ومن   ،اللغة  من   أثواب   يف   نفسه  وبني   بينه   فيما  يفكر

  التفكي  بني ارتباط هناك  لذا ؛غيه يف وليؤثر وعواطفه، ومشاعره  نفسه عن ليعرب يتكلم فاإلنسان ،وعاطفي انفعايل
  عناصر   من  مجلة   ختلو  تكاد  ال  إنه  بقوله  املعىن   هذا  على  فندريس  أكد  وقد  ،واالنفعالية  والعاطفية  الوجدانية  والعناصر
  ومدى  املتحدثون،  هبا  يتحدث   اليت  والنربة  اللفظي  والتعبي   الكالم  يف   واضحة  االنفعاالت   هذه   وتبدو  ،انفعالية

  التحدث،  خالل  املستخدمة  واجلسمية  اليدوية  واإلشارات  للكالم،  املصاحب  االنفعال  أو  واهلدوء  واخنفاضها  ارتفاعها
 أداة    اللغة  تناول  جمرد   على  اللغة  دراسة  يف  النفسي  املدخليقتصر    ال  لذا  مجلة؛  أو  عبارة  كل  حتملها  اليت  والنغمات
  السلوكية   ابلعناصر  يهتم  وإمنا  النحويون،  يفعل  كما  النحوية  لعناصرا  والتزامها  اكتماهلا  مدى  أو  ،اإلنساين  للتواصل

 .إليهم لمتحدثل به يوحي وما املخاطبني، يف  وأثره هودوافع للكالم املصاحبة
  ومعتقداهتا   واحلضارية  واالجتماعية  العقلية  األمة  ألوضاع  صادق  انعكاس  اللغة  ؛اجملتمع  مستوى  علىو  

  وتعليمه للطفل االجتماعي التطبيع  عملية  بدراسة اللغة دراسة  يف  النفسي  املدخل يهتم كذلكو  ، العقلية وخصائصها
  اللغة مظاهر بدراسة املدخل هذا يعىن  ؛وبذلك ؛اونفسيً  لغوايً  عالجها وكيفية ،والكالم النطق عيوب ودراسة ،للغةا

 اإلحياء   دراسة  حتتل  ذال  ؛املختلفة  االجتماعية  املواقف  يف  اإلنساين  السلوك  عن  اتعبي    وصفهاو   ،العقلية  الناحية  من
 2.هودراسات اللغوي  النفس علم حبوث من ا كبي    اب  جان  وغيها والوجداين  العاطفي والتأثي

 
  املعرفة،  عامل  سلسلة  )الكويت:  العقلي  واملرض  :اللغة   سيكولوجية سيد،  عةمج  يوسف،  ؛5ص   ،اجلامعية  للدراسات  النفسي  اللغة  علم  علي،  انظر:  1

 .11ص  م(،1990
 .169ص  م(،2006 املعرفة، عامل سلسلة  )الكويت: جالل  شوقي  ترمجة: ،البشرية واملعرفة الثقافة ،ميشيل  ،توماسيلو انظر:  2



40 

 اللغة  دراسة يف التطبيقي  دخلامل  :اخامسا 
 ألفاظ   داللةب   تعين   اليت   اللغوية  ملعاجم ا  صناعة  مثل   من   املختلفة   اجملالت  يف   اعلم    اللغة  بتطبيقات   املدخل   هذا   يهتم
  موقع   من  ختتلف  قدف   اللغة،  يف   استخداماته  وفق  لفظ  لكل  اللغوية  املفردات   وإبراز  ،لغوايً   أتصيال    وأتصيلها  ،لغة  كل
 . اجلملة سياق داخل  اللفظ وموقع  رة،االعب أو اجلملة معىن وفق آخر إىل

 وغيها،  ،إجنليزي(  )إجنليزي   أو  ،عريب(  )عريب  اللغة  أحادي  فمنها  ،اللغوية  املعاجم  من  أنواع  ثالثة  وهناك
  )عريب  اللغات  متعدد  ومنها  ،مثال    إجنليزي(  )عريب  اللغة  ثنائي  ومنها  "،الوسيط  املعجم"و  "العرب  لسان"   :تهاأمثل  ومن

 1.مثال   أملاين( إجنليزي
 ، هاوطرق   لتدريسا  اجتاهات  من  به  يتعلقف  ة،ياألجنب  اللغات   تعليم  جمال  على  املدخل  هذا  يشتمل  كما

 جماالت   أهم  من  اجملال هذا د  عوي    ،واإلشراف  التعليمية،  واملواد  واملناهج،  املدرسني،  وإعداد  ،للتعليم  املعينة  والوسائل
 .التطبيقي اللغة علم

  اليت  والصعوابت  ،املختلفة  اللغات  بني  واالختالف  الشبه  حاالت  دراسة  املدخل  هذا  حتت  يندرج  وكذلك
  االختبارات  تصميم   عن   فضال    عالجها،  وطرق  ،وأسباهبا  ،بينهم  الشائعة  واألخطاء  األجنبية،  اللغات  دراسي  تواجه

  وأساليب   األمية،  حمو   طرق  جانب  إىل   ،الفنية  واجلوانب  احملتوى   انحية  من  وجتويدها   حتسينها  رق وط    املختلفة  اللغات   يف
  من  ا عدد    التطبيقي  اللغة  علم  مدخل  حتت   يدرجون  اللغة  علماء  بعض   إن  بل   ،املستمر  التعليم   وطرق  الكبار،  تعليم
 ، اللغوي االجتماع وعلم  ،االجتماعي اللغة وعلم اللغوي، النفس علم مثل من املتخصصة اللغوية والدراسات العلوم

  فيتداخل   ،بعض  يف  بعضها  املختلفة   املداخل  خيلطون  بل  ،ينبغي  امم  أكثر  املدخل  هذا   نطاق  ونوسعي  بذلك  وهم
 2. واالجتماعي النفسي نياملدخل مع  التطبيقي دخل امل بذلك

عنا    ولكن؛ يغيب    طريق  عن  واستخداماهتا  اللغوية  املادة  تطويع  اأيض    يضم  التطبيقي   املدخل  هذا   أن ال 
 .احلاسب من واستعادهتا املعلومات وختزين ،اآللية الرتمجة ظهور  إىل أدى امم ،اآليل احلاسب

 
 اللغة   علم  تطويرل  املختلفة   اللغة  جبوانب  اهتماماهتا  بكثرة  اللغوية  املدارس   كثرت إىل هذه املداخل؛    ابلنظرو 

  اجته  ما  إىل  يتجه   أن  من  تهنشأ  بداية  هللا  لعلم  ب د    ال   كان  حني  يف   امليالديني،   والعشرين  عشر  التاسع  القرنني  خالل
 ملقارنة   سواء  ااترخييً   امنهج    ألنفسهم  اللغة  علماء  يصطنع  وأن  ابملاضي،   اهتمام  من  (اي الفيلولوج" )اللغة  فقه"  إليه

  النحاة  إىل  ابلنسبة  احلال  كانت  كما  التطور  قوانني   ستخالصال  م أ  ،ومعاصروه  بوب   يفعل  كان  كما  الظواهر  تطور
 

  اللسانيات   وآخرون،  علي،  ؛31ص   م(،1987  ،1ط  املعرفة،  دار  )بيوت:  والتطبيق  واملنهج  املادة  يف  حبوث  العريب:  املعجم  زكي،  رايض  قاسم،  انظر:  1
 .218ص ،احلديثة التطبيقية

 العربية   وتعليم  التطبيقي  اللغة  علم  ،عبده   الراجحي،  ؛42-12ص  م(،1989  ،1ط  الفكر،  دار  )القاهرة:  التطبيقي  اللغة  علم  يف  ،حممد   فتيح،  انظر:  2
 .14-7ص م(، 1996  اجلامعية،  املعرفة دار  )اإلسكندرية:

Anotny, Edward M, Toward a Redefinition of Applied Linguistics. In Kaplan, Robert B. (ed),.1980. On the scope 

of Applied Linguistics, Newbury House Publishers, Inc, p.405l. 
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  الو   ،معينة  للغة  متطورة  غي  ةاثبت  ما  مبرحلة  يعىن  اوصفيً   فأصبحسوسي،    دي  يدي  على  املنهج  تطور  ث  ،الشبان
  مدخلأما    ،األوىل   ابلدرجة  التارخيي  املنهج   اختصاص  من  د هايع  ولكنه  ؛للغة  التارخيية  الدراسة  الوصفي  جاملنهيرفض  

  ،املختلفة  اللغات  تعليم  طرق  تطوير  يف  اللغة  لعلم  التجريبية  البحوث  نتائج  من  االستفادة  على  فيكز  التطبيقي  اللغة  علم
  اجتاهات  ثالثة  األميكية  املتحدة   والوالايت  أورواب  يف  اللغوية  الدراسات  تطور   عملية  خالل  اللغة  علم  يف   برزتث؛    ومن

 املطور.  الوصفيو  الوصفي،و  التارخيي، هي  واالجتاهات ،اللغة علم  يف  أكثر أو مدرسة أفرزت رئيسة منهجية
 ، وتطورها  اللغوية  الظواهر  مبقارنة  هتتم   كانت  اليت   املقارنة  املدرسة  مها  مدرستان   التارخيي  االجتاه   عن   تفرع   وقد

 . التطور  قوانني استخالص على اهتمامهم ركزوا  الذين الشبان النحاة مدرسةو  ،بوبورائدها  
 وتصنيفها،   اللغة  بوصف  هتتم  اليت   التصنيفية  املدرسة  مها  أيض ا  مدرستان  الوصفي  االجتاه   عن  تفرع  كما

 ، عامة إنسانية  ملكة اللغة تدرس  وإمنا ،واحدة بلغة ترتبط  وال ،التصنيف حدود عن  تقف  ال  اليت يةيلالتحو  واملدرسة
  يف  العقالين  املذهب   ويستوحي  ،امللكة  هذه  أساس  على  يقوم   احنو    تبين  أن  وحتاول  ،ااستعماهل  على  اإلنسان  وقدرة

 كي. سوتشوم هاريس ييدأ على ميكاأ يف  املدرسة هذه   نشأت وقد ،الفلسفة
 سوسي   دي   بقيادة   اللغة تطور  ملراحل  الوصفية  املدرسة مها  كذلك،   مدرستني  يضم  املطور   الوصفي  االجتاهو 

  هذه  وتعزل  ، فيها  اللغة  تتطور  مل  اليت  املرحلة  علىو   اللغة،  تطور  مراحل  دراسة  على  املدرسة  هذه  تركزو   ،أورواب  يف
 ، الذاتية  حتوالهتا  حتكم  اليت  وقواعدها  الداخلية  وعالقاهتا  بنيتها  حيث  من  وتصفها  للغة،  التارخيي  التطور  عن  املرحلة

 املدرسة  أما سابي، وتلميذه(F.Boas) بواس تبعه قدو  ،الوصفية البنيوية اللغوية الدراسات مؤسس سوسي دي عد  وي  
  ؛ خباصة  ملعىناب   تعبأ  ومل  ، نياللغوي  والقياس  البناء   بتطوير  اهتمت و  ، بلومفيلد  يد   على  املطورة   البنيوية   املدرسة  فهي  الثانية

  اإلانسية  لدراساتاب  أ خرى  منو   ،جهة  من  املادية  ابلتحوالت  طتوارتب  ،السلوكي  النفس  علم  أبفكار  أتثرت  إذ
 ، هافي  اللغوية  الدراسات  اجتاه   ميز  مما  ،وغيهم  احلمر  كاهلنود  ؛كية يي األم  املتحدة   الوالايت  يف   العرقية  للجماعات

 .،فروعها أحد اللغوايت  دراسة ابعتبار الثقافية ابإلانسة وربطها
  ربط  إىل  اهتمامها  وجهت  اليت  براغ  مدرسة  مها  لغويتان  مدرستان  أورواب  يف  الوصفية  املدرسة  عن  تفرع  وقد

 من   اجلمع  من  املفرد  متيز  اليت  اللغوية  العالمة  بطبيعة  عنيت  اليت  كوبنهاجن  ومدرسة  واملعىن،  ابلداللة  اللغة  أصوات
 1الفارقة.  العالمات من وغيمها ة،العربي يف  التأنيث واتء اإلجنليزية،  يف S رف احل مثل

  فقد   ،عدة  مبعان همفهوم  خدماست   وقد لغاهتم، يف الغربيون يعرفه  ال خالص عريب  فمصطلح "اللغة فقه" أما
  هاوغي   الفصيحة  األلفاظ  بني   املقارنة  مبعىن   آخر   بعض    استخدمهو   ،السامية  للغات  املقارنة  الدراسة  على  همبعض  أطلقه
  يدرس   الذي  العلم  أبنه   اللغة  فقه   اثلث  بعض    عرف   بينما  ،حديثة  عامية  م أ  قدمية  قبلية   هلجات   من  جاءت  سواء

 
  اخلويل،  ؛الصوتية  املظاهر  بني   الفروق   إىل  أشار   دوق  ، 219  ،66ص  م(،1991  الكتب،  عامل   )القاهرة:  اللغوي  الصوت  دراسة  خمتار،   أمحد  عمر،  انظر:  1

  اللغة   علم  ،آمنة   ،الزعيب  ؛ حيىي  عبابنة،   وإجنلرتا؛  أميكا  يف  (Phonology)  استعمال  يف  الفروق  إىل  أشار   قدو   ، 212-209ص  ،النظري  اللغة   علم  معجم
  مفهوم   سلس   أسلوب  يف   فيث  آراء  الوحل    قيمة،   مصادر   ا اعتمد  وقد  ،52-36ص  م(،2005  الثقايف،  الكتاب  دار  )إربد:  وتطبيقات  مقدمات  املعاصر:

 األجنبية. اللغات صوتيات حتليل   يف خباصةو  غامضة، مصطلحات  من  جد   ما لكل دقيق وشرح
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  املفرداتفقه اللغة    يتناول  ؛وبعامة  ،احلديثة  اللغوايت  الدراسات  همبعض  إليه  أدخل  كما  العربية،  واألصوات  اللهجات
 الثوابت. دون من  املتغيات أو ،القواعد دون من اللغة من

  ية كيف  اإلنسان  عرف   عندما  إال   الثقافةتعرف  مل  اإلنسانية اجملتمعاتإىل مصطلح "الثقافة" نقول إن   وعود ا
  إىل عامل من ختتلف معان وهلا ، (Culture) األجنبية ابللغة تعين  "ثقافة" كلمة  إن إذ ؛مبسمياهتا األشياء إىل اإلشارة

 كلمة ال  طلقتأ    ث  وزراعتها، األرض  ث  ر  ح   مبعىن  (Culture)  الالتيين  اللفظ  إىل  عودي  اهل  اللغوي  اجلذر  ولكن  آخر؛
  ذا هب  العمل  استمر  وقد  ، األديب  الفين  املدلول  على  هامفهوم  اقتصر  النهضة   عصر   ويف   الدينية،  الطقوس  على  فرنسا  يف
  عام   (Primitive culture) " البدائية الثقافة " كتابه   (E. Taylor)  تيلور   وضع حىت  اللغوي  جذره   على اظ  حماف   فهوم امل

  والفن   والعقائد  املعرفة  على  يشتمل  الذي  املرك ب  الكل    ذلك"  أبهنا  الواسع  الثقايف  مبعناها  الثقافة  فوعر    ،م1871
 1. "جمتمع  يف  عضو  هو  حيث  من  اإلنسان  يكتسبها  اليت  األخرى   والعادات  القدرات  وكل    والعرف،  والقانون  واألخالق

 مبعاين  والظفر والتنقيب، البحثو  وتقويتها، البشرية الفطرة  تنقية تعينف العربية يف وداللتها )ثقافة( كلمة  أما
  املفهوم  يف  فالثقافة  وجمتمعه،   بيئته  ظروف  وفق  إليه  اإلنسان  حيتاج  ما  على  املعرفة  يف   الرتكيزو   والعدل،  واخلي  احلق

 ، الثقايف  مل  الس    قمة  يف  جيعله  ما  والقيم   والعلوم  املعارف  من  لحص    قد  امعي  ن    اجمتمع    أو  إنساان    أن  تعين  ال  العريب  الداليل
  املفهوم   وهذا  وإصالحها،  الذات   مراجعة   أي   ؛والتقومي  التهذيب   دالالت   حتمل  وإمنا  ،فيه  القصوى  الغاية  وصل  أنه  أو

 .واجملتمع   واجلماعة   نسان  إلا عامٌّ 
 واإلشكالية   ابلثقافة  العالقة  ذات  العناصر  حتديد   حنو   منقادين  أنفسنا   جند  )ثقافة(  لكلمة  املعىن   هذا   منو 

  والفكري  احلضاري  األمة  تراث  (؛األمة)  إىل  أضيفت  إذا  كلمةلاب  املراد  إن  إذ  ومواطنيها؛  فيهاومثق    األمة  أصابت  اليت
 ، أمة  كل    يف  واجملتمع  واألسرة   األفراد   حيكم  الذي   هو   الرتاث   وهذا  به،   متتاز   الذي  والعملية  النظرية  جوانبه   مجيع   يف

  املختلفة   جوانبها  يف   األمة   ثقافة "  :همأحد   يقول  اجملتمعات،   من  جمتمع   يف   السائد  احلياة   أسلوب  املعىن   هبذا   فالثقافة
  أبنائها   عقول  يف   تدور   اليت   والنظرايت   واألفكار   احلياة،   إىل  ونظرهتا  واترخيها  األمة   فعقيدة   احلياة،   يف  أسلوهبا  لتشك  

 2. "مسارها  ويضبط   األمة،  حياة   حيكم  الذي   األسلوب  حتديد   يف  امجيع    تشرتك  ودراساهتا،  كتبها  يف  نوتدو    ومفكريها،
 مالك   اإلسالمي  املفكر  يقول  كما  -  الناس  بعض ن  أ  من   الرغم   على  ؛واجتماعية  نفسية  جوانب  للثقافةو 

  اجلانب  يقدمون  وآخرون   ،اإلنسان  قضية   الثقافة   يناد  ع  الفردي،  ث   ومن  النفسي،  اجلانب   يقدمون  -  3نيب   بن

 
  ،1ط  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  عهدامل   :)فيجينيا  املفهوم  وداللة  املصطلح  لسرية  دراسة  املدنية:  ،الثقافة  ة،احلضار   حممد،  نصر  عارف،  عن:  نقال    1

 ،والثقافة  اللغة  الدين،   حسام  :وانظر  ،وتطوره   الغرب  يف  ثقافةال  مفهوم  تتناول  قيمة  مصادر  على  واعتمد  ثقافة،ال  مفهوم  يف  لفص    وقد  ،20ص  م(،1981
  تراجي   ترمجة:  ،األنثروبولوجي  التفسري  الثقافة:  آدم،   كوبر،  ؛ وغيهم  اإلنسان   وعلماء  الغربيني  لدى  االصطالحية   املعاين  ل تناو    يف  فصل   وقد  ، 57ص

  ومفهومها  الغريب  الفكر   يف  الثقافة  عن  تفاصيل  ذكر  قدو  ،266ص-246ص م(،2008  املعرفة،  علم  سلسلة )الكويت:  املوسوي ليلى  مراجعة:  فتحي،
 إنساين. منطلق من

 .21ص م(، 1997  ،6ط النفائس، دار )عمان: أصلية إسالمية ثقافة حنو  سليمان،  عمر األشقر، 136
 .43ص م(،1984 ، 4ط الفكر،   دار القاهرة:)  شاهني الصبور عبد :ترمجة الثقافة، مشكلة  مالك، نيب،  بن انظر:  3
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 ال الذ ؛للكلمة التكويين ابملعىن  اشرتاكية صورة نظرهم يف متثل إذ "؛اجملتمع قضية" الثقافة أن  إىل ذاهبني االجتماعي
  إلنتاج   النخبوي  املعريف   الثقايف  اإلنتاج   إىل  تنصرف   أذهاننا  نأل  ذلك   الثقافة؛  عن   التحدث   عند   االحرتاز   من  د  ب  

  واملفاهيم  والتصورات  القيم  منظومة  اإلانسي  ابملفهوم  الثقافة  أن  نغفل  أالمن    أيض ا  د  ب    وال  واملثقفني،  واملفكرين  العلماء
  وال االجتماعية، احلياة  مستوى  على  الثقافة أي  أصحاهبا؛ من مباشر وعي  بغي ولو االجتماعية، الثقافة يف  املتدخلة

 التنشئة   مؤسسات  هبا  املقصود  وإمنا  وغيهم،  ،سينا  وابن  ،واملربد  ،كاجلاحظ  ؛املسلمني  املفكرين  إنتاج  هبا  عىني  
 املختلفة.  والثقافية االجتماعية

 جانب   من  والثقافة   اللغة   بني   وثيقة   عالقة   ثمة ف  1مع ا،  آن  يف   مهمتني   قضيتني   يف   الثقافة   مشكلة  تبلورت   وقد
 أساس  عناصر  مخسة هناك أن  الدارسون قر  وي   اللغوي،  االستخدام  يف  وخباصة اللغة، من  ال  أصي اجزء   متثل  الثقافة أن

  ، والقومية   ،والدين  ،املشرتك  اجلنس  يف  متمثلة  بينها  الفوارق  ولوضع  ،م  م  أ    إىل  البشرية  لتصنيف  امعيار    اختاذها  ميكن
 ، اإلنساين  النشاط  أنواع  كل    العاكسة  املرآة  مبنزلة  مها  إذ  التصنيف؛  هذا   يف  ربز م  دور  ةخباصولألخيتني    ة،والثقاف  ،واللغة

  لقىت   أصوات  أو ضوضاء جمرد ليست فاللغة ،روأتث   أتثي وبينهما ،أعم   والثقافة ،أخص   فاللغة وثيقة؛ عالقة هماوبين
  واالفرتاق  فاالتفاق  الثقافية،  وهويته  شخصيته  ودليل  وخربته،  اإلنسان  معارف   لكل    حيٌّ   جتسيد   هي  وإمنا  اهلواء،   يف
  2ألبوة؛ا  دارسي  بعض  عرضه  هومثال  البيئة،  هلذه  الثقايف  الوضع  على  أبخرى   أو  بصورة   ينطبقان  املعي نة   اللغوية  البيئة  يف
  دادي،  ابيب،  اياب،  اباب،  يقول:  من  فهناك   عدة،   بصور   العربية  جمتمعاتنا  يف   عنها  عرب  ي    ولكن  ؛ثقافية  لغوية  قيمة  هي  إذ

 .ووالدي ،أيب ؛ الفصيحتني الصيغتني جانب إىل ...يوب ،بيي
 وتفكيان،   سلوكنا  يف   تؤثر  اللغة  أن   إىل  Hypothesis)  (Sapir-Whorf  فرضيتهما  يف   رف وو   سابي  أشار  وقد

  هبم   حييط   الذي العامل  ويبنون  األم،   لغتهم  عامل  نطاق  يف  وإمنا  فحسب، األشياء  عامل  نطاق  يف   يعيشون  ال  الناس  وأن
 3األلفاظ. أسرى كانوا  ؛ث   منو  اآلخر، العامل   اللغة عرب ويدركون يتكلموهنا، اليت اللغة وفق  

  خربة   ضوئه  يف  ريجت  ًيامثال  اتنظيم    لغة  لكل    أن  ونرى  والتفكي،  اللغة  بني   عالقة   مثة   ؛آخر  جانب  ومن
  بني  فالعالقة  ،اجملتمعية  الثقافية  ابألمثلة  املثايل  اللغوي  التنظيم  هذا  ويرتبط   التجزيئية،  بطريقتها  لزمهموت    ها،يمتكل م

 ، والتداخل  االندماج  أو  التطابق  أو  نفصالاال  حيث  من  بينهما  العالقة  الختالف  ؛حمية  تكون  قد  والتفكي  اللغة
 اللغة   وعالقة  الفكر،  مع  االلتقاء  مواضع  حيث  من  والثقافة  اللغة  بني   القائمة  العالقة  تتناول  اللغة  ثقافة  أن  جند  ولكننا

  ومعرفية  سلوكية  نظر   وجهة  بوصفها  ؛ خمتلفة  نظر  وجهات   من  هلاوتناو    اللغة  وصف  ملعرفة  أمهية  مثة  إذ   عناصرها؛  مع
 . ونظرات تطورات   من فيها وما وارتباطية، وعقلية

  املهارات  وتغطية  األجنبية،  أو  الثانية  مأ  األم  اللغة  سواء  مهاوتعل    اللغة  بتعليميتصل    ما  اللغة  بثقافة  ويرتبط

 
 .23ص  م(،1986 ، 1ط الفرقان، دار  )عمان: إسالمي  منظور من  العريب الوطن  يف الرتبية أزمة  أمحد،  إسحاق ،الفرحان  انظر:  1
 .13ص  ،االجتماعي اللغة علم إىل مدخل  بشر، انظر:  2
 .117ص  م(، 1985  للكتاب، العربية الدار  )تونس: العربية اللسانيات يف مدخل صاحل،  الكشو، ؛74ص ،والثقافة اللغة الدين، حسام انظر:  3



44 

  هذه  وكل    بغيها،  أو  اهب  لناطقنيل  العربية   تعليم  يف   املناهج  بناء  تتناول  اليت  التعليمية  اللسانيات  ث  األربع،  اللغوية
 دت وحد    ،لتهاوحل    ،اللغة  إىل  نظرت  لغوية  نظرايت  هناكف  ،ابلثقافة  املتعل مة  اللغة  ربط  يف  امهمً   ادور    تؤدي  العناصر
 1اللغة.  متعل   يف  يساعد وهذا كله مما ،ادقيق   اوصف   هاتووصف ،مستوايهتاو  وتعريفاهتا طابعها

 من  املرتجم  الكالم  عرب  والثقافة  اللغة  بني  اارتباط    جند  إذ   الرتمجة؛  عرب  اللغة  ثقافة  على  االستدالل  وميكن
 إذ   األصل؛  النص   عن  املرتجم  للنص  احلقيقي  التمثيل  مدى  أي  ؛اهلدف  اللغة  يف   املفهوم  املعىن  وبني  األصل،  لغةال

  عدللب    حقيقي  سرب  دون  من  للكلمة  الظاهري  للشكل  ال  نق  عد  ت    األحوال  أحسن  يف  الرتمجة  أن  إىل   الدالالت  تشي
 ذلك ومن نفسه، ملعىناب أهنا على  العربية إىل رتجمت   اإلجنليزية  يف كلمات  فهناك األحيان،  بعض  يف هلا الثقايف البيئي
  املبنية  اإلنسانية  العلوم  فيها  يدخل  الذ  2؛بعامة  نيةاوالتق  الطبيعية  العلوم  الغريب  املفهوم  يف  تعين  اليت  )Science(  كلمة
  الكرمي  القرآن ث؛  لن يدخل    ومن  رقمية؛   نتائج   على  املبين  والتحليل  واملالحظة  التجربة  على  القائم  العلمي  املنهج  على

 املفهوم. هذا ضوء يف  العلم مفهوم ضمن الشريفة والسنة
 إىل   الكتابة  يف   الغريب   املنهج حيتاج    إذ  اإلقناع؛  ومنهج   الكتابة  أسلوب  مدخل  اللغة  ثقافة  عناصر  ومن

  التعارض   جند  ؛اإلنسانية  الدراسات  يف  لكنو   ،واألرقام  والبحوث  ابلدراسات  الكاتب  به  يقنع  ما  كل    على  االعتماد
  شيء  الغرب   لدى  احلرية   مبدأ  مفهوم   كذلك و   اإلقناع،  قيمة   من  حيد  مما    ،املتناقضات  بني   ابجلمع  يسمح   وال  اقائم  

  عرض ين أ يف  احلرية فرد كل  ل وجعل والفضائل، األخالقية املعايي وحطم ،أحياان   املبادئمن  غيه  على  طغى مقدس
  يف   هبا  أيخذن  أ  ميكن  فرد  لكل    امشاع    األرقام   ثقافة  جعل  مما  وعقائد،   بقيم  التزام  أو  منع  أو  قيد  دون  من   فكره

  ومعتقداته، اجملتمع  قيم من انبعة موحدة جمتمعية معايي مثة وليس فغابت، االجتماعية األخالق معايي أما ،الدراسة
  ر و نظامل  من  املعيارية  أن  جند   ا لذ  ؛العقالنية  ابسم  الفكرية   الفوضى  إىل   ىدأ  امم  ، به  اخلاصة  معاييه   شخص  لكل    وأصبح

  والعقدي  القيمي  االستقرار   أن   وجند  األشياء،  جتاه   واحد   ومنهج  واحد  ومصدر  واحدة  ةقيم  من  تنطلق  اإلسالمي
  اللغة   ثقافة  كانت  الذ  ؛واحلوار  واملنطق  العقل  إليها  حيتكم  معايي منها  جعلت  اثبتة  ومبادئ  قيم  أتصيل  على  ساعدا

  العربية،  يف  منهجيته  عن  تبتعد  مبنهجية  العريب  م تق نها  يكتب  أن  تتطلب   -  ما  فكرة  عن  التعبي  عند  ال  مث  -  اإلجنليزية
 يكتبون   الذين  العرب  الكت اب  يتهمون  احلداثة  أصحاب  جعل  امم  ،الثقافة  الختالف  األسلوب  خيتلف  ث  ومن

  واحلديثية  القرآنية  كالنصوص  ؛واحدة  ومعتقدات  قيم  على  املعتمد  العربية  يف  األسلويب  املنهج  وينتهجون  ابإلجنليزية،
  ،وثقافتها  ابللغة  اخاصً   ايً لغو   أسلواب    ت لز م    اليت  اللغة   ثقافة  بسبب  ذلك   وكان  والتقليد،  ابلرجعية  يتهموهنم   ؛والرتاثية

 إحياءات   يعطي  عقلي  منطق  وهي  فيه،   فيؤثر   ،إحساس  كل    مع   يتفاعل   نبض    هيو   ،الثقافة  بلسان  ترتبط   روح  فللغة
 ألفاظها   واستلهم  الطفولة  منذ  تكل مها  ملن  إال  ذلك  يكون  ولن  وفهمها،  منها  أخذ  من  إال  يسربها  ال  وإمياءات

 
 م.2017 مايو  2 يف املطالعة ، "والثقافة اللغة بني"  اإلله، عبد ،املشرف : الشابكة على  انظر 1

2 Longman Active Study Dictionary. 1998. Edinburgh Gate, England. P.590. 
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  يتأثر  ال   ؛القدمي  العريب   الشعر   روائع   من  شعرية  قصيدة   مساعه   عند  العريب   جند   ولذلك  شعوره،  عن  للتعبي  ؛ودالالهتا
 أكان   سواء  وأتثي  سحر  لبيانل ف  أللفاظ،ا  تذوق  خيتلف  إذ  أجنبية؛  لغة  إىل  مرتمجة  كانت  لو  فيه  أتثياهتا  يستوعب  وال
 الباطن. أم الظاهر يف

  والسمعية   االجتماعية   املعرفة  عرب  اللغة  يكتسبون  األطفالتركنا هذا إىل اكتساب الطفل اللغة ؛ لوجدان    ولو
  عينية  لسانية  تكوينات  م تعل    إىل   حاجة  يف   الكالم؛  ت نتج   فطرية   عقلية  قدرة   امتالكهم   من   الرغم  على   مإهن  إذ  والصوتية؛

ريها  اليت  العلميات  ومن  ،وجمردة   يتعل م  الذي  األسلوب  به  ويقصد  الثقايف،  التعل م  مفهوم  اللغة  اكتساب  يف  الطفل  جي 
 االتصالية.  الوظيفة ألداء  وتقليده؛ التكوين ذا ه حماكاة عرب  ًياثقاف التعل م ث العياين، اللساين التكوين به

 للتعلم   العامة  العمليات  اكتساب  عملية  لتفسي  تكفي  حمددة  كلمات  من  مؤلف  بتكوين  أوال    الطفل  يبدأ
 األطفال   من  جمموعة  على  1الغربيني   العلماء  بعض   هبا  قام  اليت  التجربة  ببيان  ذلك  عتتب    وميكننا  ،ابحملاكاة  والتعل م  الثقايف

 تكوين  داخل اجديد   ال  فع حالة كل    يف موهموعل   بد قة، حمكومة بطرق جديدة ال  أفعا زمالئه مععل مهم  إذ الصغار؛
 لسانية   تكوينات  يف  الفعل  هذا  يستخدمون  األطفال  جعل    إبمكاهنم  كان  إذا  ما  بيان  وال وحاو   فقط،  واحد  لساين

 ما  ويسمع قدم،ال كرة ب بشيء تقوم (رينإ) امسها طفلة الطفل يرى  كأن  ؛دقيقة أسئلة توجيه عرب ذلك وكان أخرى،
 سؤال   وهو  ؟ رينإ  تفعل  ماذا  :  سألي    ث  للمجهول،  املبين  بصيغة  ؛ رينإ  م  د  بق    الكرة    ك ل ت  ر    :مثل  من  ونرساالد  يقوله
 به. مفعول ىلإ يتعد امل  للمعلوم بينامل  بصيغة الكرة؛  ك لتر  رينإ :تهإجاب

 األفعال   هذه   استخدام   ؛ سنوات  ثالث   من  أقلعمره    من   على  ا جدً   الصعب   من  أنه  الدارسون  جد و   قدو 
  ثقايف  متعل    عن  عرب  ت  األفعال  متعلً   يف  األطفال  لدى  احملاكاة  كانت  الذ  ؛مساعها  ألفوا  اليت  غي   طريقة  أبي   اجلديدة

 ا تكوين   امتام  الطفل  يفهم كيلف ،األشياء أمساء فيه مسعوا الذي التكوين إطار  يف حمصورين   جعلهم، مما وحاكوه ألفوه
  له فتقول مثال ، )يسابق( بكلمة إليه تشي  عندما و  الكبي،  الشخص منطوق  يفهمن أينبغي له  ؛النطاق واسع ًيالسان

  الطفلن  أل  للفهم؛  جيدة   فرصة  له  تتهيأ  سوف  )يسابق(  مفهومن  فإ  بيت،   سابقت  إيرين  األمريكية:  اإلجنليزية  يف
  ا مفتاح    والبالغ  الطفل  بني  املتبادل  اخلطاب  يكون  كذلكو   بيت(،)و  ()إيرين  من  املقصود  سابقة  خربة  من  يعرف
  األطفالن  أ  جند   ا لذ  أكرب؛  لسانية  تكوينات  تتضمنها  اليت  املختلفة  اللسانية  للعناصر  االتصالية  الوظيفة  لنا  يفسر

  للتصرفات  املتزايد  االستقالل  منها   ؛ خبصائص  للطفل  النفساين  النمو  ويتم يز  واحملاكاة،   التقليد  طريق  عن  اللغة  يتعل مون
  الرمزي  التصور  عدوب    الرمزي،  التصور  ث  اإلدراكي،  والتنظيم  احلركية،  االستجاابت  واكتساب  ،اآلنية  اإلاثرات  جتاه
  اليت  التأثي   مناطأ  عن  االستقالل  دون  من   الفرد  منو  دراسة  ميكن  وال  اللغة،  عن  ابالنفصال  االجتماعية   البيئة  عرب

 2الثقافية. البيئة متارسها

 
 .169ص ،البشرية واملعرفة الثقافة توماسيلو، انظر:  1
 .168 ،19ص م(، 1984ه / 1404 ،1ط اجلامعية،  املؤسسة )بيوت: بكداش كمال  :ترمجة  ،اللغة اكتساب مارك، شل،ير  انظر:  2



46 

 ومراجعات  أسئلة
 
 . قصية فقرة  يف  والثقافة اللغة بني  العالقة عن  حتدث .1
 ؟ الثقافة نقل يف  اللغة أثر ما .2
 اجملتمع. يف  اللغوي التنوع يف أثرمها بني   ؛ذلك ضوء يف ،والكالم اللغة  بني  وثيقة عالقة مثة .3
 .دراستك ضوء يف اللغة  بعرقية املقصود ما .4
 اللغة. دراسة يف  النفسي املدخل عناصر اذكر .5
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 الثان  املبحث
 اللغة  دراسة يفاإلانسي  املدخل

 
  املدخل   ارتبط   لذا   ؛جمتمع  أي   يف   الثقافة  عناصر  من  ا همً م  ا عنصر    ابعتبارها   اللغة   بدراسةم  تيه  املدخل   هذا أن    سبق

  إىل  املدخل  هذا  يف   الثقافية  اإلانسة  اعتماد  أدى  بل  ،اإلانسة  علم  فروع  من  غيها  نم  ةيالثقاف  ابإلانسة  أكثر  اإلانسي
  اهتمام  املدخل  هذا   انلو   والثقافية،  العرقية  الدراسات   وتطور  التاريخ،  قبل  ما  آاثر  ودراسة  اللغوايت،  دراسة  تطوير

اللغة.   أبرزها  دة ع  ثقافية  عناصر  من  ه علي  تشتمل  مبا   احملوري  هاموضوع الثقافة    ظلت  لذا   ؛خباصة  األمريكية  املدرسة
 املتبادل   التفاعل  توضح   اليت  احلقلية   والدراسات  ابلبحوث  العناية  على  اللغة  دراسةيف    اإلانسي  املدخل   يقومو  

 .اآلخر مدلول عن خمتلف منهما كل  مدلول إىل  التنبه مع  ،الثقافةمن عناصر  وغيها اللغة بني
  العامل  إىل  عربها  ينظرون  اليت  الطريقة  يف  هبا  املتكل مني  واشرتاك  الواحدة  اللغة  ابستخدام  يتعلق  جانب  مثةو 

  الذي   اجملتمع يف  السائدة  والعرفية  واالجتماعية  والدينية  السياسية  ابالجتاهات  ويشرتكون  هبم،  احمليطة  والبيئة  اخلارجي
 ؛لألسرة  االجتماعية  واملناسبات  ،واألحزان  ،الزواج  كاحتفاالت  ؛اجملتمع  يف   السائدة  االجتماعية  القيم  ويف  فيه،  نشؤوا

  أفراد  هبا  يشرتك  واحدة  بوتقة  ويف   ونوعه،  عنه  واحلديث  الطعام  أو   ،اجلامعة  إىل  الدخول  أو  ،اجلامعة  من  كالتخرج
 الواحد. اجملتمع

 تتمثل  وهي الشعوب، ثقافات  الختالف  ا تبع   اللغات  اختالف  يف اأمناط   هناكن  أ لوحظ  ؛ هذاخالل  ومن
 ما أييت:  ذلك أمثلة ومن وغيها، ،واألمساء ،واأللوان ،القرابة يف

 القرابة  ألفاظ: أوالا 
  والسياسية،   واالقتصادية  االجتماعية  العالقات  عرب   أفراده  سلوك  عن  ينم    ال  عام  بوصفها  اجملتمع   يف  مهم   دور  للقرابة

  الصينيون  اهتم  فقد  ،النسب  على  الناس  حيرص  إذ  ؛اوحديث    اقدمي    ةاإلنساني  اجملتمعات  يفمشرتك    عنصر  ةبالقراف
 الهتمام ول  1،هباانسأ  عتتب    على  األوروبية  اجملتمعات  بعض   توحرص  وأجدادهم،  آابئهم  أنساب  حبفظ  مثال    والياابنيون

  الرحم  صلة  فإن  أرحامكم،  به  تصلون  ما  أنسابكم  من  مواتعل  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  اإلسالم   يف   تهمشروعي  والنسب  ابلقرابة
 احلياة   جمال  يف  للقرابة  ألفاظ  العربية  الثقافة  ويف  2،((للرب  مرضاة  األجل،  يف  منسأة  املال،  يف  مثراة  األهل،  يف  حمبة

( الزوج)و  عرسهما،  مدة  يف  واألنثى  الذكر  على  ويطلق  (العروس)  مثلمن    املشهورة،  األلفاظ  يف  تتمثل  االجتماعية
   3.الدالالت ذات  لفاظاأل من  وغيها لآلخر، حيل   منهما كالً   ألنمنهما أيض ا؛  لكل (ليلاحل)و الزواج، بعد هلما

  أبسرته  الفرد  تربط   اليت   القرابة   درجة  إىل  تنتميهنا  أ  ؛ القرابة  ألفاظ  استخدام   يف   الثقايف   االختالف   يف   الحظي  و 

 
 .146ص  ،1952  مايو ،1 زءاجل ، 146 لداجمل القاهرة،  جامعة ،اآلداب كلية  جملة امليزان"،  يف العرب "أنساب الوهاب، عبد محودة،  انظر:  1
 .374ص  ،2ج م(، 1946 ،املعارف طبعة )القاهرة: شاكر أمحد : حتقيق املسند، حممد،  بن أمحد  حنبل، ابن 2
 .308ص ،والثقافة اللغة الدين، حسام انظر:  3
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 للتعبي  ؛اخلالة()و (اخلال )و  (العمة)و ()العم ألفاظ القدامى العرب استخدم وقد األم، أو األب جهة من أقرابئه أو
  خيتلف وهذا 1،عالن  وإ األم خوةإ أو شقائق واخلالة اخلالن وأ عال، وإن األب  خوة إ أو شقائق والعمة العمن أ عن
  ال  مث  الفرنسية  ويف  ،(Aunt)  بلفظ  واخلالة  العمة  وعن  ،(Uncle)  بلفظ  واخلال  العم  عن  يعرب    إذ  ؛اإلجنليزية  يف  عنه
  الثقافة  يف  أما  ،(l'oncle)  بلفظ  ماعنه  يعرب    واخلال  والعم  ،(Tante)  بلفظ  يكون  واخلالة  العمة  عن  التعبين  أ  جند

 Pak)  يقال  ال  فمث  األم،  أو  األب  أسرة  داخل  العمري  والرتتيب  العمر  حسب  واخلال  العم  عن  التعبي  فيكون  املاليوية

Cik)  في قال  األسرة  يف  األكرب  اخلال  أو  العم مناداة  عند  أما  ة،بعام  (Pak Lang)،  ةبعام  دىافتن  واخلالة  العمة  وأما  
 . (Mak Lang)هلا  ي قال الكربى اخلالة  أو العمةحني أن  يف ، (Mak Cik) بلفظ

 

 األلوان  استعمال :اثنياا
  وص فرة  ومحرة  وسواد  بياض   إىل   مقسم  ألن ه   األجناس؛  جنس  أبن ه  اللغويون  ويعرفه   آخر،  إىل   بلد  من  اللون  داللة  ختتلف
 ذلك  أكان  سواء   أرقام،  أو  أبوصاف  األلوان  تسمية  على  العربية  غي  األجنبية  اللغات  درجت   قدو   وغيها،  وخضرة

  يف  األلوان   بعض  عن  عرب  ت   اإلجنليزية  بينما  واحد،  بلفظ  اغالب    األلوان  عن   تعرب  ف  العربيةف  ،تقصر  مأ  تطول  تراكيب   يف
other of spots white of (shade  اإلجنليزية:   يف  عنه  ي قال ،خمتلفة  أبلوان املنقط  أي (؛ األبرش) من مثل  2تركيب،

colours)، الفرنسية ويف (Nuance de taches blanches ou autres). 
  املشهورة  األلوان   فهناك  آخر،   إىل   بلد  من  وعددها   األلوان  استعمالإىل تغي     سيؤدي   أن هذا  يف  شك    الو 

  األصفر، و   ،واألمحر   ،األبيضو   ،األسود  هي  ؛  الفظ    عشر  أحد  تبلغ  األساس  هاألفاظو   خمتلفة؛  لغة  عشرين  يف  األمم  بني
حني    يف  بلد،  لكل    الثقافية   ألبعاد اب  هااستخدام  يرتبط و   ،الربتقايلو   ، الورديو   ،الرمادو   ، األرجواينو   ،البينو   ،األزرقو 

 3أخرى. دول تستخدمها ال ألواان   الدول بعض تستخدم
 واأللوان   وظالهلا  األلوان  عن  التعبي  على  قدرة   اللغات  أكثر  من  ؛اإلسالمية  العربية   احلضارة  خ اتري  عرب   العربيةو 

 وشيوعها،   ودالالهتا  لأللوان  واسع   ذكر  القدمي   العريب   الرتاث   يف  ورد  فقد   ،واإلشباع  التأكيد   على  للداللة  ؛ الفرعية
  عند  ورد  فقد  ،نفسه  املعىن  ومحل  لفظه  اختلف  واحد  ملدلول  مرتادفات  ألهنا  وهلجاهتا؛  العرب  لغات  عن  تعرب  وهي

 
  إبراهيم،  صربي السيد، ؛[ج-أ]ص م(،1992  ، 1ط  ،انشرون   لبنان   مكتبة   )بيوت:   والعلم   واألدب  اللغة   يف   األلوان  معجم  زين،  اخلويسكي،   انظر:  1

  الكتب،  عامل  )القاهرة:  الداللة  علم   خمتار،   أمحد   عمر،   ؛ 200ص   م(، 1995  ة،ياجلامع  املعرفة   دار  )اإلسكندرية:   وقضاايه   مفهومه   االجتماعي:  اللغة   علم
  أما   الرعاية؛  وحسن  التعهد  مبعىن  (اخلول )  من  مأخوذ  (اخلال)  أن   إىل  أشار  وقد  ،352ص  ،والثقافة  اللغة  الدين،   حسام  ؛261ص  م(،1998  ،5ط
 به. يتقوى الذي والسيد الكبي معىن  من  فمأخوذ ( العم)
 .200ص االجتماعي، اللغة علم  السيد،  ؛[ج-أ]ص  ،األلوان معجم  اخلويسكي،  انظر:  2
 .261ص ،الداللة علم  ، عمر انظر:  3
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 1شهب.واأل ،واألصفر ، األخضر كذلكو  ،األدهمك  ؛أبنواعه األسود  العرب
 

   األمساء اختيار: اثلثاا
  األصوات   يستخدم  غيه  دون  من  اإلنسان  أن  عليه   تفقامل  ومن  القوة،  مصادر  من  اإلنسان  لدى  ما  أرقى  اللغة  تعد  

  نطقه  سر     عن  الكشف  فحاول السنني،  آالف   منذ  اإلنسان  اللغة  هذه   شغلت   وقد   ،جنسه  أببناء  لالتصال  املنطوقة
 ، اإلنسان  هبا  حتدث   لغة  أول  وما  اللغة،  نشأة  يف   واحملدثني  القدامى  بني   خمتلفة   آراء  وهناك  ،هلا  استعماله  ه  ن  وك    ،هبا
 أصل؟ من أكثر إىل مأ واحد أصل ىلإ أتعود ؛اللغات أصل وما

  عن   قوم  كل    هبا  عرب ي    أصوات  اللغة  "حد    جين:  ابن  فقال   ،متنوعة  تعريفات  اللغة  القدامى  عر ف  وقد
 انشئ   لساين  فعل  العبارة  وتلك  مقصوده،  عن  املتكلم  عبارة  اللغة  نإ"  ه (808)ت  خلدون  ابن  وقال  2أغراضهم"،

 3اصطالحاهتم".  حبسب  أمة كل  يف وهي الكالم، إلفادة القصد  عن
 من   تهايفظوو   أصوات،  إهنا  حيث  من  اللغة  طبيعة  هي:  ؛عناصر  أربعة  تضمن  جين  ابن  تعريف  أن  وجند

 عالقة   يف  يتمثل  الذي  والعقلي  النفسي  هاوطابع  اللغوية،  ابجلماعة  وارتباطها  االجتماعي  هاوطابع  تعبي،  إهنا  حيث
 ابللغة.  الفكر

 ؛ وغيهم ،وتشومسكي وبلومفيلد، وهال، سابي،و  بوتر،و  ،سوسي ديمثل   من الغربيني تعريفات جاءتو 
 املسائل  وهذه القدامى، دعن نظائرها متاثل املسائل من اعدد   تعريفاهتم يف مجعوا إذ القدامى؛ العرب تعريفات  موافقة
 4واصطالح. ومواضعة القوم،  أغراض عن  للتعبي ووسيلة كلمات،  من وتتألف ،أصوات اللغة هي:

 الصوتية   الوحدات   أن  هي:  ؛نو الغربي  ذكرها  مسائل  مخس  يذكروا   مل   أهنم  يف   الغربيني   عن  العرب  واختلف
 كالمية  عادة  واللغة  القواعد،  من  تنظيم  واللغة  الرموز،  من  تنظيم  واللغة  حمددة،  غي  اللغة  ومجل  بينها،  فيما  متغايرة
 املثي.  يكيفها

 اللغة،   ضمن  قائم  واالصطالح  كلمات،  من  تتكون  اللغة  أن  فهو  العرب  وذكره  الغربيون،  يذكره  مل  ما  وأما
 5لساين.  فعل واللغة

 
 أمهية  بيان  يف منه  است فيد وقد ، م1987  ،لقاهرةاب العربية اللغة معجمل واخلمسني الثالث ؤمتر امل ،العربية"  معجم يف األلوان "  الكرمي، عبد خليفة،  انظر:  1

 قدمي ا. العرب عند األلوان 
 .33ص  ،1ج ، م(1956-1952 املصرية،  الكتب  دار )القاهرة: النجار علي حممد حتقيق:  ،اخلصائص جين، بن عثمان  65 

 .514ص  م(،1978 ،4ط العريب، الكتاب  دار )بيوت:  املقدمة ،حممد بن الرمحن عبد ،خلدون  بنا 66
  السيد،  ؛العام  اللغة  علم  يف  فصول   ،سوسي   دي  انظر:  ،جين ابن  إليه  وصلت  ماع  التعريفات   خترج  ومل   اللغة،  تعريف  إىل  معاصرة   عدة   مراجع  تطر قت  67

  دار   :اإلسكندرية)  والفكر  اللغة   بني  العالقة  الرمحن،  عبد  أمحد  محاد،  م(؛1988  ، 1ط  الفيصل،  دار   :الرايض)  واكتساابا   تدريساا  اللغة  أمحد،  حممود
 واإلنسان   اللسان  حسن،  ظاظا،  م(؛1972  العربية،  النهضة  دار  بيوت:)  العربية  الكتب  يف  اللغة  فقه  عبده،  الراجحي،  م(؛1985  اجلامعية،  املعرفة

 م(.1985  ،2ط املصرية،  األجنلو  مكتبة  )القاهرة:  اللغة علم يف تراثية  أصول زكي،  كرمي   الدين،  حسام م(؛1971 املعارف،  دار )القاهرة:
 .65ص م(، 1992  اجلامعية، املؤسسة بيوت: ) عربية ألسنية حبوث  ميشال،  زكراي، ؛ 22ص  ،خلدون  ابن مقدمة يف اللسانية امللكة  زكراي، انظر: (4)
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 احلضارية   التأثيات  موضوع  متناولني  جندان  ؛واملعىن  اللفظ  أو  واملسميات  األمساء  داللة  عن  ذكرانه  ما  ضوء  يفو 
 : األبعاد اآلتية  يف تتمثل  وهي شىت، جوانب  من األمساء يف
السالم  األنبياء   كأمساء   "؛دومح     ب دع    ما"  عبارة  هاتتضمن  اليت   األمساء  تناولي  :الديين  عدالب  .  1  الصحابة و   ،عليهم 

 . سالميةاإل داللةال  ذات  عالماألو  العبادة، وألفاظ عليهم،  هللا رضوان
 .مثال   ماليزاي  يف واألماكن  واحليواانت النبااتت أمساء يتناول :البيئي عدالب  . 2
 . احلضرية بيئةال وأتثي ية،و القر  بيئةال  كتأثي  ،مثال   ماليزاي يف وداللتها املركبة كاألمساء يتناول: االجتماعي عدالب   .٣
 الشرح  يف   عدالب    هذا   لنا  وسيتبني   األقطار،  من  وغيها  ،ياملاليو و   والصيين،   والرتكي،  كالفارسي،  :األعجمي  عدالب  .  4

 رة. املستعم   أو  اجملاورة ابلدول ماليزاي صلة حبكم وذلك ،والرتمجة
 الواحدة.  األسرة يف  واحد حبرف  االبتداء  أو ،  الواحد السما تكرير  خالل من :الثقايف عدالب  . 5
  املاليوية،  اللغة  يف   الغائبة  واألصوات   والتصغي،  ،الرتكيب  حيث  من   األمساء  يف  اللغوية  كالظواهر  :اللغوي  عدالب  .  6

  أبلف   املختوم  واالسم  التفضيل،و   الفاعل  وأمساء  املشددة(،  )الباء  العربية  عن   الغائبة  املاليوية  واألصوات  )الظاء(،
 دراسة الب عد أيض ا    هذا  تناوليو   1،هلا  املرتمجة  أو  لألمساء  املفسرة   القائمة  يف  هذا   كل   سنجدو   (،فعيل)  ووزن  ونون،

  متنوعة،  مبقاطع  تبدأ  اليت  واألمساء  الواحدة،  األسرة  يف  املتشاهبة  األمساء  يف  التحول  ومظاهر  وحتوالهتا،  املاليوية  األمساء
 والكتابة. املعىن  يف األمساء  يف التحوالت ا وأخي   متنوعة، مبقاطع  تنتهي اليت مساءاألو 
 

 " الرمز"  ماهية   ألن   ؛الرموز  مصطلح  يذكر  ومل  العالمات،  من   نظام   أبهنا  اللغة   تعريف   حد د   سوسي  دي  وكان
 العالقة  أما  اختيارية؛  اعتباطية  عالقة  واملدلول  الدال  بني  أو  إليه  تشي  وما  العالمة  بني  فالعالقة  خمتلفة،  "العالمة"و

  رمز  اهلالل  إن   ال  مث  فنقول  عليه،  يدل  ما  على  بذاته   الرمز   يدل  إذ  منطقية؛  سببية   فعالقة  إليه  يرمز  وما   الرمز  بني
 للمسيحية؛   رمز   الصليب  إن  ال  مث  ونقول  ابهلالل،  ؛واحلج  كالصوم  أركانه  وبعض  اإلسالم  بني  سبيب  رتباطال  ؛لإلسالم

  يف  واحدة  وهي  آخر،  ىلإ  جمتمع  من  ختتلف  ال   الرموز  فهذه  للعدالة،  رمز  امليزان  كذاو   الص لب،  داللة  يتضمن  ألنه
 2.اتقريب   اإلنسانية اجملتمعات مجيع

 أو   فكلمات  (؛العدل)و  (املسيحية)و  (اإلسالم)  مثل  من   الدالالت  هذه  إىل  تشي   اليت  العالمات  أما
  للغة  سوسي  دي   تعريف   إىل   العودة  عند  لذا   واالعتباطية؛  االختيارية  على  تقوم و   ،آخر  إىل  جمتمع   من   ختتلف   عالمات

  عالمات   من  تتكون  اليت   النظم  من  أخرى   طائفة  مع   تشرتك  املفهوم  هبذا  اللغة  أن  سنجد   ؛العالمات  من  نظام  أبهنا
  أو  لغة  بوصفها  البصر   ختاطب  بصرية  مظ  ون    املنطوقة،  كاللغة  ؛األذن  ختاطب  مسعية   مظ  ن    فهناك  ،اصطالحية  اختيارية

 
  اجمللد   م،2010  مارس  اهلامشية،   األردنية   اململكة  ،ء البرتا  جامعة  ،البصائر  جملة   ،أتصيلية"  دراسة   ودالاللتها:  املاليزية  "األمساء  شحادة،  عاصم   علي،   انظر:  1

 .364- 323ص ،2 العدد ،13
 .38- 35ص ،اللسانيات مدارس سامبسون، ؛ 127- 105 ،85ص الفرنسية(، )من  العام اللسان علم يف  حماضرات ، سوسي دي انظر:  2
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 ختاطب   ملسية  مظ  ون    املختلفة،  املرور   عالمات  أو  ،للمتكلم  األصل  رؤية  على  تعتمد  اليت  والبكم  الصم  كلغة  ؛أجبدية
 1للمس. اب  ت دركابرزة  ثقوب  استخدام  على  القائمة "بريل"لغة  سمىت اليت  املكفوفني أجبديةك  ؛لغة بوصفها اليد

 ، واحلروف  الزمان  يف  تتابع   األصوات   ألن  وذلك  ،مسموعة  وإمنا  ،مكتوبة  صورة   جوهرها   يف  اللغة  ليست  إذن؛
  وعلى   ،املكاين  عدهاب    يف   املرئية  الصورة  إىل  الزماين  عدهاب    يف  الصوتية  الصورة  لنقل  حماولة  فالكتابة  املكان،  يف  وتتابع
 العالمات   من  انظام    بوصفها  الكتابة  وبني  ،الصوتية  العالمات  من  انظام    بوصفها  اللغة  بني  التفريقينبغي لنا    هذا؛

 قول   اخلطأ  من  يكون  وقد  خيتلطان،  ال  هنمافإ  ،احلروف  نظام  على  األصوات  نظام  اعتماد  من  الرغم  على  ؛الكتابية
 ونظام   الكتابة  نظام  بني  اخلالف  إن"  بقوله:  فندريس  هذا   ويؤكد  املنطوق،  للكالم  دقيق  ل متثي  املكتوب  النص  إن

  الفرنسية  تعانيه  ما أن  غي   ، اكثي    أو  ال  قلي  منه  يشكو  ال   شعب  فال  الرسم،  مسألة   يف   صورة   أوضح  يف   يتجلى  الكالم
  يف   ويقول  ،"وطنية...  كارثة  عندان  الرسم  مصيبة  يعد  بعضهم  إن  حىت  ؛غيمها  يف  ما  يفوق  قد  جرائه  من  واإلجنليزية

  وقد   (،الصويت  الرسم) ب  يسمىمما    ارمس    تصوران   إذا   فإننا  هي،  كما  املتكلمة  اللغة  ميثل  ا واحد    رسم  ال "  آخر:  موضع
  يسمع مل  لشخص اتمة  معرفة  احلقيقي   النطق معرفة  يتيح  ال  الرسم هذا   فإن للتشكيل، وبعالمات  متنوعة حبروف ز و  د  

 2."يقرؤها اليت ابللغة الكالم
 الواو  حرف   ال  فمث  نكتبه،  وما  ننطقه  ما  بني   الفرقخالهلا    من  فنالحظ  العربية  أصوات   متثل  اليت  احلركات  أما

 ومعروف،  مشهور،  مثل:  يف  طويلة  حركة  إىل  الواو  شيي  فتارة  العربية،  يف  خمتلفتني  ظاهرتني  إىل  إشارة  العريب  اخلط  يف
  حركة   إىل  يشي  أنه  يف الواو  حرف  الياء  حرف  ويشبه  ،و صلو   و عد،و   رد،و    مثل: يف  صامت  صوت  إىل  اأيض    شييو 

  األلف   حرف  أما  ،يلعبو   يكتب،و   يتكلم،  مثل:  يف  صامت  صوت  إىل  ويشي  القاضي،و   يف،و   يل،  مثل:  يف  طويلة
  األلف  كذلكو   ،مىر و   مسا،و   هذا،   مثل:  يف   جنده   ما عكس  على  درسوا،و   كتبوا،   :مثل  يف   صوتية  داللة  أي   له  ليسف

 البنه، :  مثل  من  ،نطقت    وال  كتبت    فإهنا  حبركة  بقتس    فإذا  الكالم،  أول  كانت  إذا  كتبوت    نطقت    )ابن(  كلمة  يف
  لكنها و   ،القمرية  احلروف  مع  النطق  يف  وتظهر  الالم  كتبت    إذ  العربية؛  يف   التعريف  (أل)  مع  يالحظ  نفسه  والشيء

 الشمسية. احلروف  مع نطقت   وال كتبت  
 اللغوية،   العالمات  بني  العالقة  معرفة  أردان  وإذا  األخرى،  اللغات  يف  مالحظته  ميكن  العربية  يف  ذكرانه  ما  ومثل

  أو   عشوائية   بينهما   العالقة   أن  جند   فسوف  ؛والدالالت  األلفاظ  أو  ،واملعاين  املباين  بني   الصلة  أو  ،إليه  تشي  وما
  (Convention)  املواضعة   إىل  املستند   اجلمعي  السلوك  إىل  العالقة  هذه   وتعود  سوسي،  دي   قول  حد   على  اعتباطية

 إىل  فطنوا  عندما  القدامى  العرب  اللغويون  احلقيقة  هذه  أكد  وقد  ،املسميات  على  األمساء  إطالق  وراء  تقف  اليت
 ."اضطرارية" اللغة أن حقيقة

  وراء  تقف   اليت  املوافقة  سوسي  دي   عندي قابل    ؛واصطالح  بوضع  تدل  اللغة  ن إالعرب    اللغويني  قول  وكذلك

 
 .32ص ،اللسانيات يف البنيوية احلناش، انظر:  1
 .231ص  م(،1950 املصرية، األجنلو مكتبة )القاهرة: القصاص  حممد الدواخلي،  احلميد عبد ترمجة:  اللغة،  جوزيف، فندريس، 2 
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  ال  إذ  لذاهتا؛  مدلوالهتا  على  تدل  ال   األمساء  ن إ  ه (951)ت  اإلسفراييين   يقولو   ،املسميات  على  األمساء  إطالق
  العرب  لغة  يف  يسمى  فالثوب  ،تغييها  وجيوز  األمم،  ابختالف  اختالفها   جيوز  ولذلك  واملسمى،  االسم  بني  مناسبة
  على ينص كما  ،ال  مستحي ذلك كان  ما (؛ثواب  ) والفرس ،(افرس  ) الثوب مسي ولو آخر، ابسم العجم لغة ويف ابسم،

 1اصطالح. أو بوضع تدل اللغة أن
  إىل  (Boc)  بوك  ذهب  إذ  ؛واملدلول  الدال  بني  أو  ،ومعناها  الكلمة  بني   صلة  هناك  أن  يرى   آخر   رأي  ومثة

  (expressive value)  تعبيية  قيمة  حيمل  الصوت  أن  الغربيني  احملدثني  بعض  ورأى  وداللتها،  احلروف  جرس  بني  ربطال

 احلادة  ابألشياء  الصوت  هذا  يرتبط  إذ  ؛(thin)و  (pinn)  الكلمتني  يف ’I‘  القصي  العلة  حرف  حيملها  اليت  كالقيمة
  يرتبط   الذي  ؛ (boredom)و  (floor)  الكلمتني  يف  ’O‘  الطويل  العلة  حرف   مع  خيتلف  وهذا  العالية،  املضيئة  الرباقة
 ,glare, glow)  الكلمات  يف  ’G‘  صوتال  حيملها  اليت   التعبيية  القيمة   وكذا  ،ئةيالوط  املعتمة   الغليظة  ابألشياء  ادائم  

glitter, glimmer) ، الصوت أو ‘Fl’ الكلمات   يف (flimmer, flap, flare, flash, flitter) . 

 "...  بقوله: وداللتها  الكلمة أصوات بني الصلة إىل أشار عندما ه (179)ت الفراهيدي  املعىن هذا ويؤكد
،  فقالوا:  اومدً   استطالة  اجلندب   صوت  يف   تومهوا  كأهنم  2، صرصر..."  :فقالوا  اتقطيع    البازي  صوت  يف  وتومهوا  صر 

  قولك:  املعاين  تقاربت  حني   واحد   مثال  على  جاءت  اليت   املصادر  "ومن  قوله:يف    ابملعاين  املباين  عالقة  سيبويه  والحظ
 ؛ الغ ل يان :ومثله ت كان،والر   ،الع س الن :ومثله ارتفاع، يف واهتزازه  البدن  زعزعة يف األشياء  هذه وإمنا ق ران،والن    الن  ز وان،

  ك،وحتر    اضطراب   هذا   ألن   ؛م عانوالل    ،اخل ط ران  :ومثله  وتثور،   نفسه  جتش    ألنه  الغ ث يان؛  : ومثله  ك،وحتر    زعزعة   ألنه
 3."الغليان مبنزلة هو  فإمنا وثؤوره، احل ر كحتر   ألنه ؛والوه جان عدان،والص   ،ه بانالل   :ذلك ومثل

  بني  أو  ،واملعاين  املباين  بني   عالقة  بوجود  قرون ي    ال  ألهنم  القضية؛  هذه   يف  احملدثون  اللغة  علماء  وخالفه
 ,love)  التوايل  على  واإلجنليزية  واألملانية  الفرنسية  يف  اهتومقابال  ابلعربية  (احلب)  كلمة  يف  كما  واملسميات،  األمساء

lirben , amour)، الذ ؛هذا من  اشيئ   داخلها يف حتمل ال الكلمات هذه من كلمة  فكل إليها، تشي اليت والعاطفة  
 بوصفها   العالمة عالقة  يف   جندها   وإمنا  واملسميات،  األمساء   بني   العالقة  يف   جندها  ال   اللغوية  العالمات   ماهية  أن  نرى 

  السمعية  الصورة   على  املفهوم   وانطباق  ، (concept)  الذهن   يف  ومفهومها  (صوات    )أي  (sound- image)  مسعية  صورة
 يستدعي   أحدمها  ألن  ؛تبادلية  وإمنا  ،اعتباطية  غي  بينهما  العالقة  كانت  لذا  ؛)الكلمة(  اللغوية  ةمالعال  يكون  الذي  هو

 .اآلخر
  العالمة   به  توحي  ما أي  املفهوم  ؛عناصر  ثالثة  يتضمن سوسي  دي  هبا  قال  اليت   لعالمةل  التصور  أو  والفهم

 بوصفها   )الكلمة  السمعية  الصورة  أي  والكلمة  ،(Signifier)  " الدال "  أو  "اإلشارة"  وأمساه  ،الذهن  يف  الكلمة  أو
 

 .34ص  ،1ج د.ت(،  ،3ط الرتاث، دار  مكتبة )القاهرة: وأنواعها اللغة علوم  يف املزهر ،بكر  أيب بن الرمحن عبد السيوطي، انظر:  1
 .153-152ص  ،2ج اخلصائص،  جين،  ابن 2
  سيده، ابن ؛218ص ، 2ج ، م(1977 للكتاب، العامة  املصرية  اهليئة  )القاهرة: هارون  السالم عبد حتقيق:  الكتاب، عثمان، بن  عمرو سيبويه،   انظر: 3 

   م(.1958 بوالق، طبعة :القاهرة )  املخصص إمساعيل، بن علي
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 1. (object) إليه املشار الشيء أي واملوضوع ،(Signified) "املدلول" أو "املشي" ومساها (،أصواات  
تار   بصيغ معي نة أمساء اشتهار قضية ال  مث  فنجد الواحد، البلد يف السائد الثقايف  عدلب  ا وفق عادةاألمسار   وخت 

 يدون، ز   من مثل:  هآخر   يف  والنون  الواو  إليه  املضاف  االسم  يشتهر  مثال    العريب املغرب  فيف   ،البلدان  بعض  يف  معي نة
  عبد  منها:  ؛ال  مث  السعودية  يف  متداولة  غي  والعراق  مصر  يف  متداولة  أمساء  وهناك  ومحدون،  وشيخون،  وخلدون،

  اجلغرافية   ابلبيئة  ترتبط   أمساء  مثال   األردن  يف و   ،مصر يف  ؛املنعم  عبدو   ،الرسول  وعبد   العراق،  يف   ؛املهدي وعبد  النيب،
  من"؛  ب دوع    د مح     ماعبارة "  تستغرقها   تبدأ  اليت   األمساء  لنا  ظهرت ف  اإلسالمي  العامل   يف   أما  وليث؛  صخر،  مثل:  من

  إسالمية   اأبعاد    دالالهتا  يف  حتمل  أمساء  وهناك  ،وأمحد  وحممود،  وحممد،   ،هللا  وعبد  اهلادي،  وعبد  الرمحن،  عبد  مثل:
 ونضال،  كفاح،  مثل:  من  ثورية   دالالت   حتمل  أو  ،وشيماء  وفاطمة،  وعائشة،  وزينب،  مرمي،و   جهاد،  مثل:   من

  ،املنورة  املدينة   يف   رضوى  جبل   إىل   نسبة  )رضوى(   مثل  من  ؛ بلد  يف  انث اإل  على   طلقي    ما  األمساء  منو   وشعلة،  وثورة،
 وأمساء   وجلنار،  وايمسني،  ،أزهار  من مثل:  النبات  على  دالة  اءأمس  شتهرتو   ،يف مكة املكرمة  روة امل  إىل  نسبة  )مروة(  أو

لقية من مثل:   أ خرى تشي إىل حاسة    وأمساء  ،()لواسعتني العينني  وجنالء  (،الشفتني  لسمراء)  ملياءدالة على م ل ح  خ 
 2الشام. بالد يف  مشهورة  أمساء وهي ،وعبي ،أريجالشم من مثل: 

 ؛ (MD)  بصيغة   كتبي  ف  ،)حممد(  السما  كتابة   األمساء  اختيار   يف   الثقايف  الب عد   لتأثي   املاليوية  األمثلة  ومن

 ؛ (MAT)  أو  (MOHEMED)  أو  (MOHD)  بصيغة  كتبوي    ،(MUHAMMAD)  الكامل  سملال  ااختصار  
  (M)  احلرف  كتابة   تكرر  حيث  لعربيةاب  نطقي    كما  ؛(MOHAMMAD)  أو  ،به  النطق  أثناء   يف  لالسم  ااختصار  

 3العربية. يف  ةد  الش   عن  اتعبي   ؛إلجنليزية،اب
 

 ومراجعات  أسئلة
 

 اللغة. دراسة يف اإلانسي ملدخلاب املقصود اشرح .1
  ، األلوان  استعمالو   ،القرابة  ألفاظ  يف  تتمثل  ؛الشعوب  ثقافات  الختالف   اتبع    اللغات  اختالف  يف  أمناط  هناك  .2
 .منط لكل األمثلة مع ،األمناط هذه اشرح ؛ دراستك ضوء يف  ،األمساء اختيارو 

 ، الثقايف و   ،األعجميو   ،االجتماعيو   ،الديين  دابعاأل  يف  تتمثل  شىت  جوانب  من  األمساء  يف  ضاريةح  أتثيات  مثة  .3
 . وعناصره االجتماعي  اللغة بعلم واربطه ،عدب   كل  اشرح ؛اللغويو 

 
 .112- 105 ،85ص (،الفرنسية )من العام اللسان علم يف  حماضرات سوسي،  دي انظر:  1
  الكتاب  جاء  وقد  ، 47ص   م(، 1983  ،ن د.  :)اإلسكندرية   واجملتمع   اللغة   ماهر،   أمحد   البقري،   ؛ 343ص  ،ودالاللتها  املاليزية  األمساء  علي،  انظر:  2

 عبد  علي  وايف،  م(؛ 1959  الكتب،  إحياء  دار  )القاهرة:  أنيس  إبراهيم  ،حسان   متام  ترمجة:  م.،  م.  لويس،  ،اجملتمع  يف  اللغة  م.،  م.  لويس،   :لكتايب  تكملة
 .م( 1971 مصر،   هنضة  دار )القاهرة: واجملتمع اللغة  ،الواحد

 .137ص ،التطبيقي اللغة  علم  يف مقدمة  ،السالم  عبد ؛204ص االجتماعي، اللغة علم السيد،  ؛333ص  ،ودالالهتا املاليزية األمساء علي، انظر:  3
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 الثالث  املبحث
 ة وي اللغاهلوية الوطنية 

 
  ما   اجملتمع ن  أل   الوطنية؛  اللغة  بوصفها  ،ما  بلغة  للناطقني  االجتماعي  نتماء اال  ذلك   اللغوية  الوطنية   ابهلوية  يقصد 
 مناط واأل  ،والتقاليد  ،والعادات  ،الكالم  وأساليب  ،التصورات  من  حتمله   وما  اجملتمع،  منظومة  داخل  الفرد   إليه  ينتمي
 1نفسه. اجملتمع  أفراد بني  الشائعة والرتاكيب والعبارات ،السائدة اللغوية

  يف  اللغة  وتؤدي  للدولة،  اإلدارية  الشؤون  وبني   اجملتمع  يف   الفرد  هبا  يشعر  اليت   الوطنية  اهلوية  بني   عادة  ميي زو 
 والتعليم   للحكومة  العامة  اإلدارة  جمال  يف  وخباصة  احلكم،  مشاكل  من  تواجهه  وما  الدولة تسيي  يف  امهمً  ادور    الواقع

 إىل   والعلم  املعرفة  اللغة  عرب  التعليم  ينقل  كذلكو   الناس،  مع  التواصل  عملية  اهب  املنوط  اللغة  اختيار  جيب  إذ  ؛أبنواعه
 2  املدارس. يف ءالنش

 احلاضر   تربط   ألهنا  للهوية؛  الرئيسة  املقومات   من  وهي  الوطنية،  اهلوية  يف   خوالتاري  والدين  الثقافة   مع   دور  وللغة
  ال   الذين  عن وينفصلون  لغته،   يتحدثون  الذين اآلخرين  مع   ويتوحد  يتماثل أبن ه  الفرد  لدى  الشعور   وتوح د  ابملاضي،
 . اللغوي والسلوك والعادات  العرق يف  ايتحدثوهن

  ،(Mathiot)وماثيوت  (Garvin)  ارفنج  مثل  من  أدبياهتم  يف  الغربيون  إليها  أشار  ؛واالنفصال  التوحيد  فكرةو 
 3. "والفصل التوحيد وظائف" عليها وأطلقا

 ايً لغو   فيه  االندماج   على  تساعدو   اجملتمع،  داخل  احملدودة  العرقية  تقاوم  اليت  الوطنية  الثقافية  للهوية  رمز  واللغة
 واالزدواج   ،اللغوية  والثنائية   ،اللغوي  التعدد   مشكالت  الوطنية  اللغوية  اهلوية  تواجه   اليت   املشكالت  ومن  ،ًياوثقاف

 اللغوي.
 

   اللغوي  التعدد: أوالا 
  على  وقدرته  لغتني،  من  أكثر  الفرد  إجادة  ضوء  يف   (Multilingualism)  اللغوي  التعدد  تعريف  إىل  الغربيون  أشار

 ؛نوعني  إىل  اللغوي   التعدد  هذا  قس موا  وقد  اآلخر،  مع  اللغوي  التواصل   عرب  ابلتناوب  إلحداها  اللغوي  االستعمال
  كثرأب  مباشرة  ابآلخرين  االتصال  يستطيع  الذي  الفرد  وهو  ،(Multilingual Person)  األحادي  اللغوي  التعدد  أوهلما

 ث  ،الطفولة يف  األم  اللغة  اكتسب اللغوي تعدد امل والفرد ،والقراءة  االستماع عرب  مباشر  غي أو ،وكتابة اكالم    لغة من

 
 االجتماعي:  اللغة  علم  يف الوطنية أو القومية   ملفهوم املعىن هذا يف  انظر 1

Fasold, Ralph. 1984. The Sociolinguistics of Society, first published, Basel Black well Ltd, UK, p1. 
 .2ص م(، 2000  سعود، امللك جامعة  )الرايض:  الفالي حممد بن صاحل بن إبراهيم ترمجة: ،للمجتمع االجتماعي اللغة علم رالف، فاسولد،  انظر:2

Yaacob, Zulkeflee. 2011. Sociolinguistik: Wacana PPSMI dan Yang Indah Bahasa, Penerbit Percetakan ST Sdn 

Bhd., Kelantan, Malaysia, p.19. 
 .5ص ،للمجتمع االجتماعي اللغة  علم  فاسولد، : انظر 3
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  ،اجلماعي  اللغوي  التعدد   فهو   اللغوي   التعدد   من الثاين  النوع  أما األم؛  اللغة  كصاحب   وأتقنها  أخرى   لغات  اكتسب
 التواصل   أجل  من  بينهم   فيما   ابلتناوب  األقل  على  لغات  ثالث  يستخدمون  الواحد  اجملتمع   افراد ن  أ  إىل  يشيو 

 االجتماعي.
 اترخيية  مناذج  أبربعة  اللغوي  التعدد  ربطف  ،اللغوية  التعددية  ذات   األمم  نشوء  كيفية  إىل  اسولدف  أشار  وقد

  ؛نوعني  ابهلجرة  وقصد   احلدود،  مناطق  يف  اللغوية  والتعددية  واالئتالف،  واإلمربايلية،  ،اهلجرة  منها  ؛وجودها،  إىل  أدت
  اجتماعية  جمموعات  على  نفسه  الوقت  يف   مسيطرة  ،جماورة  مناطق  إىل  ابلتحرك  هاإقليم    كبية  مجاعة  عيتوس  األوىل
 ايً لغو   وتتمثلها  ة، الكبي   اجلماعة   قومية  األصلية  الشعوب   بعض   قن تعت  املطاف  هناية ويف  قبل،  من   كانت  أصغر  ثقافية
  ون لونيات اوالك  فرنسا يف  الربيتونز  ومثاهلا األصل، قوميتهم على اآلخرون فيها  حيافظ والثانية متفاوتة، بدرجات  ًياوثقاف

 1. سبانياإ يف
  فئةفيها    تسيطرهنا  أ  يف  اهلجرة   عن  وختتلف  االقتصادية،  والسيطرة  االستعمار  إىل  اهب  فقصد  اإلمربايلية  أما

قومياهتا،    أ خرى   دول  على  ما   قومية   من  قليلة  نيا، او ت)ل  البلطيق  مجهورايت  السوفيايت  االحتاد  ضم    ومنهاأاًي كانت 
 أن   دون  من  ما   بلد  إىل  طريقها  جنبيةاألاإلمربايلية االقتصادية    لغة  وأتخذ  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  أستونيا(  تفيا،ال

  يف  اإلجنليزية  استخدام   هومثال  ،إيها  املصاحبة  هي  االقتصادية  امليزة ن  أل  ؛سياسية  سيطرة  أي  ؛املصاحبة  للقومية  يكون
  من  كبية   شرحية  اإلجنليزية  درست  ذلك   ومع   اإلجنليزية،  تتحدث  دولة  أي  من   مستعمرة   تكن  مل   اليت  اتيالند

 .التايالنديني
  واحدة،   لدولة  سياسية  سيطرة  حتت  قوميات   أو  خمتلفة  عرقية   جمموعات  احتاد   ىلإ  به   فقصد   االئتالف  وأما

  أربع   سويسرا  فيف   ،اطوع    االئتالف  يف  دخلت  "الكانتوانت"  تسمى  اليت   الدول  من  احتاد  هي  اليت  سويسرا  هومثال
 . والكاميون بلجيكا، كذلكو  واملانش، واإليطالية، ة،يوالفرنس األملانية،  هي ؛رمسية لغات

  حمددة  جغرافية  حدود  هلا  كونت  أن  من  دولة  لكل    د  ب    ال  حيث  احلدودية؛  املناطق  يف  اللغوية  لتعدديةا  وأخي ا
 2.امنطقيً 

 االستعمار   إىل  اللغوي  التعدد  يعود  حيث  اجلنوبية؛  أمريكا  يف   راغوي ابال  العامل  يف  اللغوي   التعدد  أمثلة  ومن
  والقوانني،  احلكومة  لغة  اإلسبانية  ابستخدام   حدا، مما  والياابن  والسالف  األملان  وهجرة   األصليني،  سكانالو   اإلسباين

  اهلند   يف  أما  تني،اهلندي  التشوليبو   األجناين  يتلغ  سكانال  يتحدث  راغوي؛ ابال  من  الغريب  اجلزء  يف  تقع  اليتالتشيك    ويف
  ض عب  يف   ديةاألر   منها  ؛الناس  هبا  يتحدث   أخرى   لغات   وهناك  ،هي اهلندية  القومية   واللغة  اإلجنليزية،   هي  الرمسية  اللغةف
  هي   املاليوية  اللغة  ؛ماليزاي  ويف  3، الاكي   والية  يف  االليانامل  ولغة  وكشمي،  جامو  يتوالي  يف  يةكشمي ال  لغةوال  ،والايتال

 
1 Fasold, Ralph. 1984. The Sociolinguistics of Society, first published, p 9; Edwards, John. 1994. Multilingualism, 

Routledge, London, p33, 34. 
2 Edwards, John. 1994. Multilingualism, Routledge, London, p10, 11. 
3 Fasold, Ralph. 1984. The Sociolinguistics of Society, first published, p 13, 20. 
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 فاهلوية   املاليزية،  لقوميةل  العرقي  الوطين  التكامل  وأتكيد  املاليزية،  الوطنية  اهلوية  تعزيز  إىل  هتدف  اليت  الوطنية  اللغة
  الدعم تقدمي  يف  ي سهم اختي الذي اللغوي  واالستخدام مستقلة،  واحدة  أمة بوصفه اجملتمع  بكرامة عالقة هلا الوطنية

  ، شىت  أعراق  من  يتألف  املاليزي   اجملتمعف  ،الوطنية  للهوية  الدولة  اختيارات   ضمان  أجل  من  ذت اخت    اليت   لإلجراءات 
 أو   الكالم  يف  لغوية  ازدواجية  جمموعاهتم    يف   أفراده  بني  جند  نفسه  الوقت  ويف  واحدة،  لغوية  أسرة  إىل  ينتمي  ولكنه

 واجملموعة   ٪،55ونسبتهم    ،(Bumiputra)  "بوميبوترا"  املاليو   البلد   أهل  من   األوىل  فاجملموعة  اللغوي،  االستعمال
 اللغوي.  التعدد  حيث   من  ويتكافؤون٪،  5  ونسبتهم  التاميل،  اهلنود  الثالثة  واجملموعة  ٪،35ونسبتهم    الصينيون،  الثانية

 العالقة   إىل  ابلناس  للعودة   احلكومة  إىل  ابلنسبة  اللغة   تعقيدات  يثبت  إذ  اللغة؛  لعامل    مفيد   اللغوي   التعددو 
  مل  إذا   ألن ه  املستوايت؛  كل    على  االتصال  يف   صعوبة   نفسهمأ  يف  الناس  جيد   قد   نفسه  الوقت  ويف   بينهم،  االجتماعية

 وف  ق د    الوطنية،  للدولة  العامة  الغاايت  حتقيق   يف   الفشل  يعين   ذلك  فإن  ؛اتصال  أي  واحلكومة  اجملتمع   أفراد  بني  يكن
 اللغة   استعمال  حيث  من  الرمسي  األول  ؛ اجتاهني  يف   ماليزاي  يف  اللغوي  االتصال  يسي  الذ  ؛والشعب  الدولة بني  الثقة

 استعمال من حيث    الوطين  والثاين  واملراسلني،  والواثئق  والتقارير  والكتابة  واالجتماعات  الرمسية  االحتفاالت  يف  املاليوية
 وبياك  ،(Pahang)  وهبنج   ،(Negri Sembilan)  مسبالن  وجنري  ، (Selangor)  سالجنور   والايت:   يف   ارمسيً  اإلجنليزية
(Perak)،  ومالكا  (Melaka) ،  وبننج  (Penang) ،  وسرواك  ((Sarawak،    وصباح(Sabah)،  فكانت   املاليوية  أما 
 وكلنتان   ،(Perlis)  سيوبرل  ، (Kedah)  قدح أي    ؛آنذاك  الفدرالية  غي   الوالايت   يف   الربيطاين  االستعمار  زمن  تستعمل

(Kelantan)،  وترجنانو  (Terengganu)،  ن  أ  من  الرغم  على  ويةياملال  هي  السالطني  لدى  التواصل  لغة  وكانت
 1الربيطانيني. من  كانوا  املوظفني

  هذا ي بعد    مل  واملقابالت؛  والتقارير  الرمسية  املعامالت  يف  واإلجنليزية  املاليوية  استخدامن  أ  من  الرغم  وعلى
 ويف ،العامة املعامالت من (Tamil) اهلندية "التاميل" ولغة ،(Mandarin) الصينية "املندرين" لغة استخدام التطبيق

 الربيطاين،   املستعمر  لغة  كانتهنا  أل  األعراق؛  لدى  املستخدمة  اللغة  اإلجنليزية  وتعد  ،اإلعالم  ووسائل  ،الرمسية  الطلبات
 . املاليومن  األصليني السكان بني املاليوية وتستخدم ماليزاي، يف  الثالثة األعراق أبناء من النخبة ولغة

 من   سرواك   يفاملاليو    ومن  ، (Kantonese)  الصينية  "كانتونيسال"  لغتهم   من  ني املاليزي  ني الصيني  ومن
  املواطنني  بني  االتصال   لغةن  أ  فنجد  العامة  األسواق  يف  أما  ،(Iban)"  يبان"اإل  ولغة  (Bajau)  "الباج و  "  لغة  يستعملون

 " اهلولكني"  لغة و   ،واملاليوية  الصينية  بني  جتمع(  (Pidgins  رطانة  وهناك  املاليوية،  اللغة  هي  أعراقهم  اختالف  على
(Holkin)2.هناك الصينيني  من صغية جمموعة هاتستعمل اليت  بننج والية يف 

 :هي  املتعددة  األعراق بني  ماليزاي يف  االجتماعي املستوى على املختارة  اتاللغ وعليه؛
 . اإلجنليزية  يتقنون  ال  الذين  اهلنود  والتاميل  والصينيني  املاليو  من  أعراقهم  اختالف  على  املاليزيني  بني  املاليوية -

 
1 Hj Omar, Asmah. 1987. National Language and Communication In Multilingual Societies , Dewan Bahasa Dan 

Pustaka, Kuala Lumpur, p. 14- 15. 
 نفسه. السابق انظر:  2
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 .األجانب مع  والتحدث العلوم يف ةالثالث األعراق  من النخبة  بني اإلجنليزية -
 .املاليو  بني املاليوية -
 . الصينيني  بنيالكانتونيس و  املندرين -
 التاميل. اهلنود  بني يةالتاميل -

  
   اللغوية االزدواجية :اثنياا

  هلجةبينها    ومن   بعينها،  للغة  األساس  اللهجات  يتضمن  ًيا نسب  اثبت   لغوي   موقف  (Diglossia)  اللغوية  االزدواجية
 1التقنيني.   حيث من  صارمة خمتلفة أخرى  نوعية أو ،عليها  متواضع  إقليمية هلجات أو ،عليها متواضع

 األول   ؛قسمان  مثال   العربيةف  ،نفسها  اللغة  تقسيم   حيث من  الوظيفة ةوياللغ  زدواجيةلال  املهمة  عايي امل  ومن
  الشائعة العربية واللهجات العليا، اللهجة هي الكرمي القرآن لغة فالفصحى الدنيا، اللهجة والثانية ،العليا اللهجة هو
 " كااثريفوسكا "   تسمىاليوانن مثال     يف  العليا  اللهجةن  أ  ؛روابو أ  يف  ذلك  أمثلة  ومن  الدنيا،  اللهجة  هي  العريب  العامل  يف

(Katharevusa)،  الدميوطيقية"  تسمى  الدنيا  واللهجة  النقية،  اللهجة  أي"  (Demotic)،  يف و   ،احملكيةيواننية  ال  أي 
  اللهجات   من  لكل    الوظيفي   التوزيع   وهذا   يتية،ااهل اللغة  هي   الدنيا  اللهجةو   ،الفرنسية  اللغة هي العليا  اللهجة يتيياه

 . احلاالت بعض يف إحدامها  إال استخدام  ميكن ال  أن ه يعين والدنيا العليا
 :الوظيفة بعد اللغة الزدواجية أخرى مسات فرجسون وضع وقد

 . الكالم لغةف الدنيا أما ،الشعر وإلقاء السياسية املناسبات يف العليا اللهجة  استخدام حيث من  املقام -
 .األديب  الرتاث -
 األطفال   لدى  تستخدم  فالدنيا  والدنيا،  العليا  ابللهجتني  املرتبطة  املكتسبة  اللغة  أمناط  حيث  من  االكتساب -

 . املدرسة  يف  الرمسي  التعليم  عرب  كتسبت    وهي  الدنيا،  واكتسب ي  نأ  بعد  وهناتعلميف  العليا  أما  هم،شعور غي    من
 اللهجة   يف  بكثرة  متوفرة  وهي  التهجئة،و   القواعد  كتبو   املعاجمك  املعتادة  ابلوسائل  القياس  أي  ؛التقييس -

 .االدني اللهجة عكس على العليا
 .الواحد تمعاجمل يف اللغة شكل على احملافظة حيث  من الثبات -
 .القواعد -
 . املفردات يف اللهجتني  بني  االشرتاك عرب  املعجم -
 2الصوتية.  النظرية حيث من اللهجتني  بنياألصوات  علم -

 
 .89ص االجتماعي، اللغة  علم  هدسون، انظر:  1

Ferguson, Charles.1959.Diglossia. Journal Word .In Giglioli, Pier Paolo (ed.).1972. Language and Social Context. 

Harmonds worth, England: Penguin Book; Fasold, Ralph. 1984. The Sociolinguistics of Society, p34. 
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 يفرق   أن  رأى ف   فيها،  عوتوس    ،اللغوية  االزدواجية   تعريف   جمال يف  رأيه   Fishman) (J. 1  فيشمنعرض   وقد
 عناية   فموضع  االزدواجية  أما ،النفسي  اللغة  علم  وعلماء  النفس  علماء  عناية  موضع  هي  اليت  والثنائية  االزدواجية  بني
  الضروري  من  ليس  أن  ذكرو   نفسها،  للغة  شكلني  وجود  من  لقل  ؛ لذا  االجتماعي  اللغة  علم  وعلماء  االجتماع  علم

  أو   ،منفصلة  هلجات   تستخدم   اليت   اجملتمعات يفتكون    قد  ولكنها  اللغة؛ تعددية جمتمعات  يف  لغوية  ازدواجية  وجود
 2نوعها. كان  مهما ًياوظيف خمتلفة لغوية ضرواب   أو ،خاص ة لغات

 
   اللغوية  الثنائية :اثلثاا

  املعرفة هذه تكون وقد ،مع ا  آن يف لغتني ؛ما جمتمع يف اجلماعة أو الفرد يتكل م أن (Bilingualism) اللغوية الثنائية
 3.نياللغوي  هماينظام ةمعرف أو ما،إتقاهن أو ،للغتنيا ابستعمال

  إىل  الدارسون   أشار  وقد   ،مجعية  لغوية   وثنائية  ، فردية  لغوية  ثنائية   إىل   اللغوية  الثنائية   تنقسم  ؛ هذا  ضوء  ويف
 إتقان  على  يعتمد  وهذا  الفرد،  قبل  من  جنب  إىل  اجنب    االستعمال  كثرة  مع  أطول  تدوم  الطفولة  منذ  اللغوية  الثنائيةن  أ

  اللغوي   الضعف  يف   يستمر    فإن ه  ؛ معيبة  لغته  كانت  إذا  أما  النهاية؛  حىت   إايها   إتقانه  واستمرار   ،الطفولة  منذ   للغةا  الفرد
 4الكتابة. أم الكالم حيث من سواء النهاية حىت

 بسبب   العسكري   العامل   منها  ؛اإلنسانية  اجملتمعات يف    بقسميها  اللغوية   الثنائية   لظهور   عدة   أسبااب    وا ذكر   وقد
  التعدد وعامل الثقايف، والعامل االقتصادي، والعامل االستعمار، بعد السيطرة بسبب السياسي والعامل االستعمار،

 5العرقي.
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 ومراجعات  أسئلة
 
 . ما املقصود ابهلوية الوطنية اللغوية يف ضوء علم اللغة االجتماعي؟1
 . وجيز شرح مع  ،التعدد اللغوي يف ضوء إجادة الفرد أكثر من لغتني اذكر. 2
واإلمربايلية، واالئتالف، والتعددية اللغوية   ،اهلجرة  هي  ؛اترخيية أدت إىل وجودها  أمثلةبط التعدد اللغوي أبربعة  تر ا.  3

 .األمثلة هذه اشرح ؛يف مناطق احلدود
 .ماليزاي  يف أو العامل،لتعدد اللغوي يف  ل. هات أمثلة 4
  اللغة.التعدد اللغوي لعامل    أمهية بني  . 5
 . (Diglossia) ابإلجنليزية عليها  املصطلح ةاللغوي  الزدواجيةا عر ف  .6
  ضوء   يف هلجتني؛ عليا، ودنيا،    إىل  نفسها  اللغة  تقسيم   حيث   من  الوظيفة  ة وياللغ  زدواجيةلال  املهمة  عايي امل  من   .7

 . املفاهيم ذههل العامل لغات  من أمثلة هات ؛ذلك
 .الشرح مع ،فرجسون العامل  هاوضع اليت ةوياللغ زدواجيةاال مسات اذكر .8
 ؟(Bilingualism) ابإلجنليزية عليها املصطلح اللغوية ثنائيةابل املقصود ما .9
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 ث الثال الفصل
   اللغوية  التنوعات
 
 األول  املبحث

 اإلنسان  اجملتمع يف اللغوية  التنوعات
 

 ابتباع  ؛اجملتمع  هبا  ينتظم  اليت  واألساليب  لألفراد،  االجتماعي  للسلوك  العلمية  الدراسة  أنه  االجتماع  علمعن   ي عرف
 االقتصاد،   فيها  مبا  األخرى  االجتماعيات  علوم  بني  ًيانسب  جديد  أكادميي  هتوج    وهو  العلمي،  املنهج  خطوات

  يف  أصوهلا  نتتب ع  أن  وميكن  طويل،  اتريخ   ذات   له  املؤسسة  األفكار  ولكن  والنفس،  والتاريخ،  واإلانسة،  والسياسة،
  يف   -   علمية  صياغة  بوصفه   -   حالًيا  هو   كما  االجتماع  علم   ظهر  فقد   املشرتكة،  والفلسفة   اإلنسانية  املعرفة  خليط
  اأفراد    الناس  وتفصل   تربط   اليت  االجتماعية  والعمليات  ابلقواعد  يهتمل  تطور و   امليالدي،  عشر  التاسع  القرن  أوائل

 .ومؤسسات وجمموعات مجعيات أعضاءو 
 يعيش   اجتماعًيا  كائن ا  يكون  أن  إال  ميلك  ال  الفرد  ألن  االجتماع؛  علم  يف  أساس  مفهوم"  االجتماع"  ومفهوم

  يؤكد  وهذا  إجيابًيا،  معهم  ويتفاعل  حميطهم  يف   فيندمج  اجملتمع،  أفراد  بسائر  مستمر  اتصال  وعلى  اجتماعي،  وسط  يف
 ".اجتماعيأحدان صفة " على ي طلق أن ميكن ال مستمر؛ إنساين تفاعل وجود دون من أنه

 وعالقاته   تفاعله   خالل  اإلنسان   اتطانش  من   كثي  بدراسة  تم هت  يت ال  االجتماعية  العلوم من  اللغة   علم عد  ي  و 
 ،البشر  فيها  مبا  احلية  الكائنات  بني  االتصال  رمز  اللغة  د  عوت    ،اآلخرين  جتاه  الفردي  هفعل  رد  أو  وسلوكه  وانفعاالته

 .املختلفة وعناصرها الثقافة مكوانت  من اجزء  و 
  ،الصغار  ولغة  االجتماعي،  والتباين  ة،واللهج  ،اللغة  حيث  من  اإلنساين  اجملتمع  يف  اللغة  نوعات ت  معرفةو  

 تشملإذ    ؛القضية  ذههب  تتصل   اليت   واحلقائق  الظواهر  ندرك   أن  من  د  ب    ال و   ،االجتماعية  العالقات  عن  تعرب    ؛ املرأة  ولغة
 تسهم   ماثلة  أخرى   وجماالت  والقانون،  واالجتماع،   والفلسفة،  والتاريخ،  واآلداب،  اللغات،  دراسة  اإلنسانية  الدراسات

 الكبار   ولغيت  الرجل،و   املرأة  يتلغ  بني  افرق    هناك  أن  أحد  ينكر  وال   اإلنسانية،  والتجارب  ،والسلوك  احلياة،  فهم  يف
  معاين  ووضوح  اللغوي   االتصال  تيسي  يف  وتفيد   الناس،  بني  للتعامل  وسيلة  اللغة  ألن  اللهجات؛  وبني   والصغار،
  اتوتعبي   بطرق  وجتاربه  وآرائه   شعوره   عن  للتعبي   اللغة  يستخدمأم شيخ ا؛    صغي ا   أكان  سواء   فاإلنسان  عناصره، 

  معرفة  لنا  ينبغي  ؛االجتماعي  التفاعل  عمليات  خالل  من  الناس  بني  املتبادلة  االجتماعية  العالقات  نفهمول  ،تلفةخم
 . مهومواقف حاجاهتم عن  هبا للتعبي اللغة  استخدام  يف  بينهم واالختالف التماثل مظاهر

 العامل   من  اخلروج  على  البشرية  الكائنات  ساعدت  اليت  القوى  إحدى  -  وستظل  تزال  وال  -  اللغة  كانت  قدو 
  عليه  يذال  مالتقد    وحتقيق  االجتماعية،  احلياة  وتنظيم  التفكي،  على  القدرة   وتطور   مجاعات،  يف  واالنضواء   ،احليواين
 مبدع،  إنه  عنه،  ابخلروج  لنا  ويسمح  الداخلية،  حياتنا  يف  املغلق  العامل  فتح"ي   بطبيعته  الكالم  ألن  اليوم؛  اإلنسان
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 الكائن   هذا  فوتعر   لغته، درس  على  يعكف أن اإلنسان دراسة  يريد   من على  محيت    لذا 1؛"االجتماعية احلياة وصانع
 ، العمل   نشوء  مع   نشأت   فقد   2ابللغة،  مرتبط  -  ينابأ  مأ  شئنا  -   العامل  هذا  يف  ما  كل  ألن  اللغوي؛  احلقل  خارج

  فاللغة  3حضارة،  لنا  تكون  ولن  ، حياتنا  م تتقد  ولن  نا،وفن    علمنا  يتقدم  ولن  عملنا،  حنسن  لن  دوهنا   منو   معه،  وتطورت
 .واالجتماعي والفكري العلمي نشاطنا وسائل أهم

 الزمان   يف   هبا  الناطق  اجملتمع  حركة  عن  مبعزل  تطورها   وقوانني   اللغة   نفهم  أن   ميكن  ال  أنه  نعرف   ث ؛  ومن
 . وألوانه عه تنو   اخلارجي العامل  من وفيها الذهنية، وطرائقه فكره  اإلنسان من فيها  نأل املعينني؛ واملكان

 واملاء،   اهلواء   مع  لهتعام    اللغة  مع فيه  تعامل  ؛حتديده  جنهل  الدهر  من  طويل  حني   اإلنسان  على  مضى  وقد
  بدأ  زمن  جاء ث  املثلى، اإلبالغية  وسيلته  ه  ن  ك    معرفة  يف  ابله  يشغل  ومل  مكو انهتا،  عن البحث  عناء  نفسه  يكل ف  فلم
 ، "اللغة"  السلوك  هذا  نظام  إثراء  أو  ،"الكالم"  التواصلي  سلوكه  سي  على  الوقوف  أجل  من  اجهد    يصرف  اإلنسان  فيه

  الدرس  من  مزيد   إىل  حاجة  يف  إليه  يطمح  الذي  النحو  لىع  ابللغة   معرفته  أن  يكتشف  اإلنسان  يزال  ال  ولكن
  املعىن   ألن  اللغوي؛  البحث   يف   دقيقة  سلوكية  طريقة   إىل  ويدعو  واللغة،  ابلكالم  معرفتنا  ضآلة  راسل  يؤكد  لذا  ؛والبحث

 يقوله   ما  دراسة  هو   اللغة   لعلم  الصحيح   وامليدان   جسمية،  عادة  أهنا  أساس  على  اللغة  عاجلنا   إذا   يفهم  أن  ميكن  ال
 4.األشياء فيها يعلمون  اليت والتجارب احمليط وسط يسمعونه وما الناس،

 فيه،   يعيش   الذي   العامل   عن  ال  مفصو   ليس   اإلنسان  نإ  بقوله  اللغة  إىل   االجتماعية  النظرة  هذه   فيث   ويؤكد
  يف  العمل  عن  ميتنع   أن  يقتضيه   وذلك  يناسب،  ما  ليعمل  ولكن  ،فيه؛  ليفكر  اموجود    ليس  إنه   منه،  ا جزء    إال  ليسف

  االضطراب   إىل  اآلخرين  وآذان  اهلواء  دفع  أي  ؛لإلنسان   اجتماعي  نشاط  أهم  على  ينطبق  وهذا  ،اأيض    املناسب  الوقت
  نتيجة  ؛ذلك  من  أكثر  إنه  إصغاء،  أو  احلنجرة  يف   اهتزاز  أو  للسان  حتريك  جمرد  ليس  فكالمك  ينطقه،  ما  بوساطة

 5. فيه تعيش  الذي  احمليط  يف سيك عليك  لتحفظ ؛للعالقات امدير   وظيفته  أتدية يف العقل لعمل
 اإلنسان،   كيان  من  اللغة ن أ املقولة  هذه  عن  ويلزم  لغة،  اإلنسان  ن أ يؤكد واإلنسان  اللغة بني  االرتباط  هذاو 

  مستوى  يف  وأفكاره   عقله  كان  ولو  الكاملة،  ابإلنسانية  ميتاز  ال  لغة  دون  من  واإلنسان  6لغة،   دون  من  إنسانية  فال
  أن  بعد   إال  منوه   يبلغ   ال   العقل  أن  العلماء  بعض   هبا  قام  اليت  األحباث  أثبتت   وقد  احليواين،   املستوى  من  بكثي  أعلى

 7. التمكن كل  النطق من اإلنسان يتمكن

 
 .15ص ،العرب عند االجتماعية اللسانيات هنر، 1
 .نفسه السابق انظر:  2
 .8ص م(،1984 احلديث، الكتاب دار  بيوت:) اللسان علم  رضوان، القضماين، انظر:  3
 .28ص  م(،1966 العربية،  النهضة دار بيوت:) اللغة  فقه  لدراسة مقدمة  أمحد، حممد  الفرج، أبو انظر:  4
 .29ص  السابق، املرجع انظر:  5
   .11ص م(، 1980  للكتاب، العربية الدار  تونس:) واللغة اللغو يف أتمالت عزيز، حممد احلبايب، انظر:  6
 .87ص  م(،1973 الفرنسية، اجلامعية  املنشورات )ابريس: الوليد  أبو صالح ترمجة: ، والفكر اللغة بول، شوشار، انظر:  7
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 : أييت كما  فتفاصيلها اللغوية النوعيات أمناط أما 
 اللغة : أوالا 
 من  فاللغة  ها،نظام  تكو ن  اليت  والعالمات  الرموز   وظهور  ابلثقافة  ارتبطت  اللغة  أن  اإلانسة  علم  يف  الدارسون  ذكر

 .األشياء طبائع  ينايف بينهما فصل وأي اجملتمع، ثقافة مظاهر
 اللغة   تعريف   حتديد   يف   املعتمدة   واملعايي  اللهجة،  من  أكرب  اللغة  أن  ذكر  من  د  ب    ال  اللغة  مفهوم  ولتحديد

  يف  نكتشف وقد واللغة، ابلكالم املرتبط  الثقافية  ابألجزاء  وارتباطها ،)لغة( لكلمة الشائع  االستخدام إطار  يف تكون
  يدور  مفهوم وهو  اللغة،  مفهوم بيان  من  بد  ال  هنا  ومن  واللهجة،  اللغة  بني  متييزال    أن  اإلنسانية املختلفة  الثقافات

  على  فقات    لغة  وهي   ،(Standard Language)  عليها  املتواضع  اللغة  وتدعى  تتضمنها،  اليت   اللغوية  الوحدات   يف
  اللهجية   الظواهر  من  خلت  لغة  وهي  معني،   جمتمع  يف   اللغة  تنوعات  إىل  لإلشارة  االجتماعي  اللغة  علم  يف   استخدامها

 ، والصحافة   ،الرمسية  والدوائر  ،التعليم  يف  املستعملة  هي  املثالية  اللغة  وهذه  بقوانني،  ومنضبطة  مستقرة  وقواعدها  والبيئية،
 أبهنا  االجتماعي  اللغة  علم  يف  املتخصصني  الغربيني   بعض  عر فها  وقد  واملؤمترات،   ،الفنية  واألعمال  ،األدبو   واإلعالم،

 1.التنوير وعوامل املعرفة الكتساب وقابلية مرن استقرار  عن  تكشف أن ينبغي اليت تلك
 ، الوظائف  وتوسيع  والتقنني،  ،االختيار  منها  ؛عدة  مبراحل  مرت  اللغة  نوعية  نأ  إىل  هدسون  أشار  وقد

 متتاز  اليت املكانة ابستثناء واللهجة اللغة بني متييز ال أن حقيقة إىل  الوصول أجل من وذلك ،النوعية على واملواضعة
 وقد   ومنزلته،  وموقعه  يستعملها  الذي  اجملتمع  وحدة  متثل  اليت  هي  املثالية  اللغة  نأ  إىل  نصل  وبذلك  معينة،  لغة  هبا

  العربية  يشبه  وهذا   املشرتكة،  اللغة  هي  أو  ،لسان  على  اجملتمع  أفراد  جتمع  ألهنا  ؛"القومية  اللغة"  أحياان    عليها  طلقي  
 2. ةبعام الكتابة لغة وهي ،الفصيحة

 

 اللهجات  :اثنياا
  ختتلف   بلهجة  يتحدث  جمتمع  وكل  البادية،  وجمتمع  ،القرية  وجمتمع  ،املدينة  جمتمع  منها  ؛صغية  جمتمعات  اجملتمع  يضم

  ،اجلغرايف  كوالتحر    عالتوز    ىل إ  توزيعها  يف   اللهجات  تستند   وهبذا   جياوره،  الذي  الصغي  اجملتمع  هلجة  عن  ضئيال    ااختالف  
  ما  بلغة   املتحدث  الفرد  انتمى  أن  إىل  العوامل   هذه   يف  االختالف  أدى  وقد  والسن،  ،واجلنس  ،االجتماعية  والطبقة
  وفق  فيها  االجتماعية  الطبقية  بتوفر  تتميز  حيث  بريطانيا  ذلك  ومثل  نفسها،  لغة  تتحدث  اليت  اجملموعة  إىل  واقرتب

  على   للد اللة ؛اللهجةجانب    إىل  (Accent)  لكنة  وجود  إىل  أد ىمما    ،اللغة  لنوع  احمدد    اعنصر    بوصفه  اجلغرايف   علتوز  ا
 3.النطق يف االختالف

 
 .144ص احلديثة، التطبيقية اللسانيات وآخرون، علي، انظر:  1
 .145-144ص  ،السابق املرجع انظر:  2
 .145ص ،احلديثة التطبيقية اللسانيات وآخرون، علي، انظر:  3
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 ولكل   هلجات،  عدة  على  عادة  تشتمل  اللغةو   ،واخلاص  العام  بني  العالقة  هي  واللهجة  اللغة  بني  فالعالقة
 لغة  تؤلف  اليت  ؛الكالمية  والعادات  اللغوية،  الصفات  من  جمموعة  يف  تشرتك  اللهجات  هذه  ومجيع  مييزها،  ما  منها

 .اللغات من  غيها عن مستقلة
ون  العربية  علماء  من  القدامى  كان  وقد  ( اللحن)و  ،احين    (اللغة)  يتبكلم  "اللهجة"  اليوم  هنسمي  عما  يعرب 

  ؛ الصقر  :مثال    فيقولون  األدبية،  الرواايت  بعض   ويف   القدمية،   العريقة  املعاجم   يف   ًياجل  ا واضح    هذا   وي رى   آخر،  احين  
  هذا   ليس"  :حنوية  مسألة  عن  احلديث  معرض  يف  لاق  ًياأعراب   أن  ويروى   ،ة  غ  ل    وابلزاي  اجلارحة،  الطيور  من  ابلصاد

  التعبي هذا مبثل يريدون وال هذيل،و  ئ،طيو  ،متيم اتلغ إىل املعاجم أصحاب يشي ما اوكثي   "،قومي حلن وال ،حلين
 1)اللهجة(.  بكلمة اليوم حنن نعنيه  ما سوى

 اليت   األسس  معظم  يف  ؛ومعانيها  الكلمات  من  الغالبة  الكثرة  يف  الواحدة  اللغة  هلجات  تشرتك  أن  من   د  ب    فال
  ا أسس    واختذت  كلماهتا،  معظم  معاين  اختلفت  فإذا  اجلمل،  تركيب  يف  ؛وذاك  هذا  وفوق  الكلمات،  بنية  هلا  ختضع
 ظلت   وإن  ،"مستقلة  لغة"  وإمنا  ،"هلجة"  حينئذ  تسمى  ال  ا؛مجله  تركيب   يف  خاصة  وقواعد   كلماهتا،  بنية  يف  خاصة
 .اللغوية الفصائل من واحدة فصيلة إىل تنتمي جتعلها بوشائج وغيها  تتصل

 بصفات  منها  كل  احتفظت  وقد  واحدة،  أرومة  إىل  مجيعها  ترجع  لغات  عدة  من  تتألف  اللغوية  فالفصيلة
  تلك  هي  الواحدة  الفصيلة   لغات   هبا  حتتفظ   اليت  والعناصر  ،القدمي  األصل  ذلك  إىل   إرجاعها  اللغوي  على  يسهل

 العناصر  وتلك  ، الواحدة  الفصيلة  فروع  تطور و   الزمن   مرور  من  رغمال  على   التغي   من   قليل   إال  يصيبها  ال اليت  العناصر
 2:أييت مافي تنحصر تكاد القدمية
 . الضمائر -
 . األعداد -
 . واملوصول اإلشارة أمساء -
  األسرة  وألقاب  والسماء،  كاألرض  ؛القدمية  الدالالت  ذات  الكلمات  من  كبية  نسبة  معاين  يف  االشرتاك -

 .واالبن واألخ  واألم، كاألب
 .اجلملة أدوات  بني  الربط أدوات -
 .اجلمل تركيب كيفية   يف  العام االشرتاك -

 3:أييت مافي تلخص أن فيمكن ؛اللهجات متيز اليت الصوتية الصفات  تلك أما
 .اللغوية األصوات  بعض   خمرج يف اختالف -

 
 .17-16ص م(، 1990 املصرية،  األجنلو مكتبة القاهرة:) العربية اللهجات يف  إبراهيم، أنيس، انظر:  1
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 .األصوات بعض مع النطق أعضاء  وضع يف اختالف -
 .اللني  أصوات بعض مقياس يف اختالف -
 .للكالم املوسيقية النغمة يف تباين -
 . ببعض بعضها  يتأثر حني  املتجاورة األصوات  بني  التفاعل  قوانني يف اختالف -

 أو   ،أختها  من هلجة  امتازت جدو    مىت  ؛الواحدة  اللغة  هلجات   بني  للفروق  أدىن  احدً   نضع  أن  العسي  منو 
  عملية  ألن   األدىن؛  احلد  هذا   وضع   العسي  من   ؛ نعم  ، واحدة  لغة يف   وكالمها  أخرى،  هلجة   وتلك  ، هلجة  هذه  إن  قيل

  اليت  الدقيقة  التجارب  برهنت  وقد  الواحدة،  اللغوية  البيئة  أفراد  ابختالف  أداؤه  خيتلف  ًياعضل  انشاط    إال  ليست  النطق
 التماثل،  متام ال  متماث انطق   ينطقان واحدة بيئة يف شخصان يكون يكاد ال أنه على اللغوية  األصوات علماء أجراها

  بعض   طقن    جلس    حني   ًيا جل  هذا   ظهر   وقد   الدقيقة،  الصوتية  الفروق  بعض   املدربة  األذن   تلحظ   أن   من  د  ب    ال  وإمنا
  كل   يف  االختالف  بعض   طقهن    خيتلف   نفسه  املرء  أن  يؤكد  من  العلماء  من  إن   بل  الواحدة،   اللغوية  البيئة   يف   األفراد 

 كل نفسها يف   التأدية عملها تؤدي ال النطق عضالت ألن قوله؛ يف نفسها الكلمات اشرتكت وإن فيها، يتكلم مرة 
 ليست  ؛الواحدة اللهجة أبناء بني أو ،متماثلني طرفني يف ونفسه املرء نطق  بني الدقيقة الفروق هذه مثل ولعل ،مرة
  العامة  الصفات  تلك  مبالحظة  عادة  اللغوي  يكتفي  وإمنا  ونشرحها،  ،وحنللها  هبا،  نعىنل  ؛اللغوية  الدراسة  يف  األمهية  من
 كالمهم،   يف  ادائم    ممثلة   نراها  اليت   الصفات   وهي  اللهجة،  تلك  أفراد   فيها   ويشرتك  اللهجات،  من   هلجة  متيز   اليت

 1. دتعم   أو فتكل   دون من ابلسليقة عنهم وتصدر
 اليت   كتلك   ؛اخلاصة  اللهجات  من   ا أنواع    تولد  قد  الواحدة  البيئة   يف   االجتماعية   الظروف   أن  إىل   هذا   يشيو 

  اجملتمع  عن   انعزلت  الناس  من  طائفة  بني  أو  ،القانون  وطريدي   اللصوص  بني   أو  ، احلرف  من   حرفة   أصحاب   بني   نراها 
 يشيع  ما  ختالف  متميزة  خصائص ذات  صغية  منطقة  الواحدة  اللهجة  بيئة  يف  تتوفر   فإذا  ،سياسي   أو  ديين  لسبب

  القاف  فيها  نطقي    مديرية  وسط  يف  املعطشة  غي  جليماب  شبهأ  القاف  تنطق  قرية   جند  كأن   ؛ صفات  من  اللهجة  هذه   يف
 عناية   اللغوية اجلزائر  هذه  مبثل  احلديث  اللغوي  ويعىن  ،(Speech-Island)  لغوية  جزيرة  القرية  هذه  مثل  مسيت  ؛مهزة

 2. النطق هذا  مبثل احتفاظها يف والسر ،القرية هذه  اتريخ  على يتعرف  أن وحياول اللهجات، دراسة يف  كبية
 الواحد،   الشعب  بيئات  بني  االنعزال  مها  3؛ العامل  يف  اللهجات  نتكو    إليهما  يعزى   رئيسان  عامالن  هناكو 

  هذين  أحد  نتيجة   الواحدة  للغة  مستقلة  لغات  عدة  نشوء  التاريخ  شهد  وقد  ،ةهجر   أو  غزو  نتيجة  اللغوي  الصراعو 
 .امع   كليهما  أو ،العاملني

 
 .20ص  ،السابق املرجع انظر:  1
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 االجتماعي التباين: اثلثاا
  يف وهناك ،املدينةو  الريفو  اد،احلد  و  ساملدر  و  واألمي، واملثقف  واملرأة والرجل، والبالغني، األطفال لغات بني  متييز مث ة

 :هي ؛ابآلخر االتصال يف الفرد  هبا يقوم لغوية أساليب نفسه الوقت
 .الشعر وإلقاء ،والصلوات ،واألدعية ،الرمسية  كاخلطب  ؛اجلاد   األسلوب -
 . واحملاضرات ،كاألخبار  ؛الرمسي األسلوب -
 . املناقشات يف  الوزراء بني أو ،احملاكم يف ويكون ،االستشاري األسلوب -
 .بينهم فيما الواحدة  املهنة أصحاب أو ،صديقه  مع  الصديق  به يقوم الذي العادي األسلوب -
 .العادية اللغة  يف واملفردة ،واجلملة ،اإلمياءة من ويتألف ،األلفة أسلوب -

 أسلوب   من  أحدان  ينتقلكأن    ؛فيه  هو  الذي   املقام  حسب  آخر  إىل  أسلوب  من  املتكل م  ينتقل  أن  حيدث  وقد
 1. العامية إىل ابلفصيحة  التحدث

  يف يتمثل  صريح  لغرض  ؛للقمع أداة   ا كثي    استخدم إذ ابلتنوع؛ اصلته حيث  من  اللغة  مع  حتد    ًيااترخي ولدينا
  اتريخ  طيلة  احلاالت  من  كثي  يف  اللغة  كانت  ؛النتيجة  ويف  اجملموعات،  بني  اهلرمي  والتسلسل  اهليمنة  مظ  ن    إدامة
 األمثلة   وتشمل  ،الدونية  لىع  األخرى   اجملموعات  إحالة  مع  اجملموعات،  بعض  مبركز  النهوض  أجل  من  نااتجمتمع
  النقيض  على  ؛ (primitive)  و  (savages)  مثل  من  األصليني  يكينيي األم  تعيني  الغرض   هلذا  اللغة  الستخدام  املبكرة 

 ا نظام    اسلبيً   صفيل  ؛(African slaves)  مصطلح  خدماست    كما  ،(civilized)  مثل   من  األوروبيني   املستوطنني  من
  خالل  من  البالغات  النساءالتقليل من شأن    وكذا   ،أفريقيا  يف   احلر  الشعب  " يستعبد"  القسرية  العبودية  من  إنساين   غي

  القارة  من   ال  بد   املتحدة   الوالايت  لىع  ا حتديد    "كايي أم"  مصطلح  إطالق  وأيض ا  ،"الفتاة"  ملصطلح   النشط   االستخدام 
  معينة   فئات  إحالة  على  امنهجيً   اللغة  تساعد  ات ستخداماال  هذه  كانت  الذ  ؛ومشاليها  جنوبيها  دول  من  فيها  مبا  كلها
 2.واالستغالل املعاملة وسوء الالحقة االستبعاد أمناط وتسويغ وهتميشهاالدونية  على

 
 ومراجعات  أسئلة

 
   ؟اللغة نمط ب املقصود ما .1
  اشرح   ؛اللغة نظام تكو ن  اليت والعالمات  الرموز  وظهور   ابلثقافة  ارتبطت   اللغة   أن  اإلانسة   علم يف الدارسون  ذكر.  2

 .القول هذا
 واللهجة. اللغة بني  العالقة اذكر .3

 
 .145ص احلديثة، التطبيقية اللسانيات وآخرون، علي، انظر:  1
 م.2017 مايو 2  يف املطالعة ،"التنوع لغة " : الشابكة على  انظر 2
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 االجتماعي.  والتباين اللغة عن  اختصار يف  حتدث .4
 
  

 الثان  املبحث
 االجتماعية اللغوية  التنوعات

 
  اللغة   من  متميزة  جمموعة  استخدام  إحدامها  رئيستني؛  بطريقتني   العام  الكالم  جمتمع  داخل  اللغوي  التنوع  فهم  ميكن

  من  بني  املسافة  على  احملافظة  حدود  يف  استخدامها  واألخرى  يستخدموهنا،  من  بني  االجتماعي  التضامن  لتأكيد
 . وغيهم يستخدموهنا

  تالزمنا  اللغة  أن  عرفنا  فقد  واملرأة،  الطفل  لغيت  يف  خباصة  لتتمث  االجتماعية  اللغوية  التنوعات  منأمناط    وهناك
يشغلنا،  عما  االستعالم أو أخباران، نقل أو مشاعران، عن للتعبي احلياة؛ جماالت مجيع يف ونستخدمها الوالدة، منذ

  ولو  طبيعتها،  ي ناقض  حوهلا  ما  كل  أن  تشعر   ألهنا  م ربكة؛  فلغتهااملرأة    أما  لغواًي،  منوه   أثناء  يف   الطفل  يتعلمه  كل ه  وهذا
  يكون   فال  الزوال،  أو  الضعف   أصابه  قد   ذلك؛  طلب إىل    دفعها   الذي  مزاجها  فستجد   الكالم  يف  دورها  على  حصلت

 . قوله  أرادت ما تقول  أن حينئذ مقدورها يف
 

  الطفل  لغة: أوالا 
 يف   للوقوع  ضعر  م    ؛اللغوي  السلوك  يف  الكبي  يقلد  حني   نأل  ذلك  ؛اجملتمع  يف  اللغوي  التنوع  يف  مهم  دور  للطفل

  والرتاكيب   الصيغ  يف  االحنراف  أو  اخلطأ  يكون  وقد  واحملاكاة،  التقليد  حماوالته  عند   اخلطأ   أو  اللغوي  االحنراف
  ابلسلوك   ابلعناية  الصغار  لدى  اخلطأ   تصحيح   على  املربون   حيرص ا لذ  املدرسة؛ يف  أقرانه   بني  ينتشر  وقد  واألصوات،

  إىل   ينتقل  ث  األسرة،  ث  ،أوال    أمه  يقل د  فالطفل  ،ايً لغو   أطفاهلم  تنشئة  يف  الرشيدة   السبل  إىل  األمهات  وإرشاد  ،اللغوي
  وحتريفها معي نة أبصوات  اإلتيان  الصعوابت ومن للغة، الكل ية القواعد استيعاب  على  قدرة لديه ونتك ال  ورمبا البيئة،

  اجلملة  ترتيب  يف  تكون وقد  العكس،  أو  األفعال من  أكثر  األمساء  على  أحياان    الطفل  يركز الصيغ ويف  استبداهلا،  أو
 الطفل  يقيس  وقد  ما،  للغة  اللغوي  النظام  حسب  ؛واملفعول  والفعل  املبتدأ  أو  ،واملفعول  والفاعل  الفعل  حيث  من

 1.اللغة يف اخاطئ   اقياس  
 نتيجة   بياجيه النفس  عامل  وعلى رأسهم - النمو علماء  بعض  يرى  إذ 2إضافية؛  وظائف للطفل اللغة وحتقق

  -  عمره   من  املبكرة   السنوات  خالل  وخباصة  -   حديثه طريق  عن حيقق  الطفل  أن  -  طفالاأل  على  وجتاربه  لدراساته

 
 .203ص ،االجتماعي اللغة  علم  إىل مدخل بشر، ؛ 146ص ،احلديثة التطبيقية اللسانيات وآخرون، ،علي انظر:  1
 .11ص م(، 1990  املصرية، النهضة  مكتبة القاهرة:) ومشكالهتا تطورها الطفل: عند اللغة  ، أمحد ليلى الدين،  كرم   انظر: 2
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  اسم  لنفسه  الطفل  حديث   على  بياجيه   ويطلق  لآلخرين،  نفسه  وعن   لنفسه  شيء  كل  وقبل  ال  أو   التحدث  يف   رغبته
 Socialized)   اسم  للمجتمع  املوجهة  اللغة  على  يطلق  بينما  ؛(Egocentric Speech)  "الذات  املركزية  اللغة"

Speech)،  يقوله،   ما  ايفهمو   أو  اآلخرون  يسمعه  أبن  يهتم  ال  حديثه  يف  الطفل  أن  األول  النوع  خصائص  أهم  ومن 
 . اجلسمي نشاطه  يصاحب اشيئ   حديثه ويكون االعتبار،  يف السامع نظر وجهة أيخذ وال

 نتائجه   كشفتو   ابلتفصيل،  للمجتمع  واملوجه  الذات  املركزي  احلديث  من  كل  خصائص  بياجيه  حدد  وقد
  مع  ًيا تدرجي  تتناقص  وأهنا  عمره،   من  السادسة  حىت  الطفل  حديث ثلث   حوايل   تبلغ   الذات   املركزي  احلديث  نسبة  أن

  االفرتاضات  وضع   على  وتساعده  ،وجوانبه  أببعاده  الطفل  عامل  تكوين  على  اللغة  وتساعد  وتطويره،  الطفل  عمر  زايدة
  ، جمتمعه  يف  السائدة   والقيم  العادات  فتعر    على  الطفل  اللغة  وتساعد  حوله،  من  العامل  يف  الوقوع  املمكنة  األشياء  عن
  األفكار   (Intevnalization)  استبطانو   اللغة   طريق  عن  الطفل  ويتعلم  وفقها،  وضبطه  سلوكه  يف  التحكم  على  ؛ث  ومن

 ابألمن   الطفل  شعور   حتقيق  يف  هادور   للغةو   ابلوالدين،  اخلاصة  تلكسيما    وال  حوله،  السائدة  واالجتاهات  واملشاعر
  األمن  مشاعر  فجميع  وسالمتها،  النفسية   الطفل  لصحة   ضروري  شعور   الطمأنينة   أن   املعروف  ومن  ،اخلوف  أو

  النفس علماء  من كثي   يؤكد الذ كلمات؛  من تتضمنه وما اللغة طريق عن الطفل يف غرسها ميكن وغيها والطمأنينة
  تتأثر  بدورها  لغته  أن  كما  غته،بل    بعيد  حد  إىل  يتأثر   (Social Adjustment)  االجتماعي  الطفل  توافق  مدى  أن

  هناك   ؛ذلك  عن   ال  وفض  تفاعلية،  متبادلة  االجتماعي  والتوافق  اللغة   بني   العالقة  نإ  أي  االجتماعي؛  توافقه  مبدى
 .البيئية الفردية العوامل وبعض اللغوي التطور بني العالقة

  العوامل  أكثر  أن  ؛للطفل  اللغوي   التطور   يف   أجريت   اليت  الدراسات  من  الغزير   الرتاث   استعراض   ويكشف
 :هي 1؛الدراسات  من وافر حبظ حظيت اليت

 2: البيئية العوامل. 1 
 :الطفل ألسرة االجتماعي أو  االقتصادي املستوى )أ( 

  اللغوي،   وتطوره  ،الطفل  ألسرة   االجتماعي  أو  االقتصادي  ستوىامل   بني   وثيقة   واضحة   قوية  عالقة  على  كثية   أدلة  هناك
  فقط،   ال  طو   أكثر  ال  مج  يستخدم   ال   األعلى  ملستوايتا  ىلإ  ينتمي  الذي   الطفل  أن  الدراسات   بعض   نتائج  أكدت   فقد
 .الدنيا املستوايت  إىل ينتمي الذي  قرينه دعن  بكثي  تقلحني  يف  ،اوتطور   انضج   أكثر ال  مج أيض ا يستخدم وإمنا

 :الطفل هلا يتعرض الت  اخلربات نوع)ب( 
  اخلربات   وبعض  التطور ذلك  بني  عالقة  عن  ؛للطفل  اللغوي  التطور  يف  أجريت   اليت  الدراسات بعض  نتائج  كشفت

 الطفل، خربات  توسع اليت  واألحداث   ،السفر اخلربات تلك   أهم  ومن   املبكرة،  الطفولة  مرحلة خالل  هلا  يتعرض   اليت
  وحياة  ، به  احمليطني  األشخاص  وعمر  والوالدين،  الطفل  بني   االجتماعي  التفاعل   خباصةو   األسرية،  احلياة   ومنط

 
 .38ص ،الطفل عند اللغة  الدين،  كرم   انظر: 1
 .47-42ص  السابق، املرجع انظر:  2
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 . اللغوية حصيلته وحتديد ا ،اللغوي تطوره يف كبية   زايدة ايصاحبهوكلها  الرعاية، ودور  االجتماعية املؤسسات
 الذين  األطفال  بني  الدراسات  خمتلف  عنها  كشفت  اليت  الثابتة  الواضحة  الفروق  أن  العلماء  بعض  ويرى

  اليت اخلربات   يف الختالفا إىل ًياجزئ  األقل على ترجع قد ؛االجتماعية أو االقتصادية املستوايت خمتلف إىل ينتمون
  بعض  فكشفت  ؛والوالدين  الطفل  بني  والتفاعل  األسرية  احلياة  منط  أما  املستوايت؛  خمتلف  يف  الطفل  هلا  يتعرض

  ال  بينما  ،اللغوي  تطوره   على   تساعد   واألسرة   الطفل بني   املتبادل والتفاعل  األسرية  للحياة  اأمناط    هناك أن  الدراسات
  حبجم   اوثيق    ا ارتباط    يرتبط  للطفل  اللغوي  التطور  أن  إىل  الدراسات  تلك  أشارت  وقد  ،ذلك  على  أخرى  أمناط  تساعد
 معهم   تبادلت   أطفاهلا  مع  طويلة  أوقات  قضاء  على  حترص  اليت  فاألسر  والوالدين،  الطفل  بني  االجتماعي  التفاعل

 .وجوانبه أببعاده للطفل اللغوي التطور  تساعد ؛واملناقشات اآلراء
 أن   إىل  الدراسات  عنها  كشفت  اليت  األدلة  من  األكرب  احلجم  فيشي  ابلطفل  احمليطني  األشخاص  عمر  أما

 .األطفال يرافق  الذي الطفل لدى منه أسرع يكون دائم ا؛ البالغني يصاحب الذي للطفل اللغوي التطور
 األطفال   أن  ؛ امرار    وأكدت  ،املختلفة  الدراسات  فكشفت  ؛الرعاية  ودور   االجتماعية  املؤسسات  حياة  أما

  ا أتخر    اجملموعات أكثر  من  يكونون  ؛وغيها  واملالجئالرعاية   كدور  (Deprived)  احملرومة  البيئات   يف   ونؤ ينش  الذين
 .اللغوي  تطورهم يف

 : الطفل يتعلمها  الت اللغات  تعدد)ج( 
 أكثر  تعلم وهو  املدرسة، قبل ما الطفل لدى اللغة واكتساب اللغوي التطور يف كبية  أمهية له خرآ بيئي عامل هناك

  القضيةهذه    يف   التساؤالت  بعض  عن  جابةاإل   يعرفوا  أن  نيواملعلم  اآلابء  ويهم  ،مع ا  آن    يف  لغتني  وخباصة  ،لغة  من
  احلرجة   املدة  خالل  نفسه  الوقت  يف  لغتني  ويتعلم  يسمع  أن  للطفل  اللغوي  للتطور  املفيد  من  هل  :مثل  من  املهمة؛

 الثانية؟ اللغة  ىلإ تقدم أن قبل  ىلو األ اللغة  إتقان من أدىن احدً   ال  أو  حيقق أن هل األفضل من أو ،اللغوي ه تطور  يف
 بتعلم أيض ا    يتعلق  وإمنا  ، فقط  املدرسة  قبل  ما  بطفل  تعلقي  ال  السابق  التساؤل  أن  ابملالحظة  اجلدير  ومن

  القضااي   هذه يف  العلمية  األدلة  أن  ظو وامللح  الدراسة،  من  األوىل السنوات  خالل  األم  تهلغ  خالف  أجنبية  لغة  الطفل
 . متناقضة انقصة زالت ما األفراد  حياة متس اليت املهمة العلمية

 
 : الفردية العوامل. 2 

  هذه   مصادر  ع تتب    إىل  النفسية   ابلدراسات  املشتغلني   دفع   ؛اللغة  تطور   سرعة   يف   األطفال  بني   الكبي   االختالف  دفع
 1: مها ؛جمموعتني يف  حصرها وميكن اللغة، اكتساب  يف تؤثر اليت الفروق

 . والعرق والذكاء، كالصحة، ؛الطفل ذات من  تنبع شخصية مصادر( أ)
 : وتتضمن ،الطفل حميط من  تنبع اجتماعية مصادر (ب)
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 للطفل اللغوي النمو إىل ابلنسبة كبي  حد  إىل اللغوي منوه حتسن ازداد ازدادت كلماف ،للكالم الطفل إاثرة -
 . اإلاثرة  هذه  مثل جيد  وال ،العمر يف له املماثل

 ؛ للكالم  اإلاثرة  من  رمحي  و   ا،صامت    وقته  معظم  قضاء  هعلي  فرضي    الذي  فالطفل  ،االستبدادية  املعاملة  أساليب -
  عن   التعبي  له  تتيح  اليت  ابألساليب  ي عامل  الطفل الذي  نم  العكس  على  اللغة،  اكتسابعن    ذلك  عيقهي  

 .األول على اللغوي  منوه يف  يتفوق ذا فه ذلك، على وي شج ع يشاء، وقت أي  يف عنه التعبي  يريد  ما كل
  األسرة؛  يف  آخرين  أطفال  مع  يعيش  من  على  اللغوي  النمو  أشكال  مجيع  يف  يتفوق  األسرة  يف  الوحيد  الطفل -

 لو   إلاثرته   يعطوه  أن  املمكن  من  كان  الذي  الوقت  من  اللغة  لتعلم  إلاثرته  أكرب  اوقت    مينحانه  الوالدين  ألن
  للكالم،  إايه  إاثرهتم  ازدادت  ؛ابلكبار  الطفل  اتصال  ازداد   كلما  أن  الواضح  ومن  ،آخرون  خوةإ  له  كان

 . يتعلمها قد اليت الكلمات  عدد نفسه الوقت يف وازداد
 يلونه  من على اللغوي منوه يف يتفوق األسرة يف األول املولودف اللغة، تعلمه يف أثر   األسرة يف الطفل رتتيبل -

 من  كثرأ  ذلك  على  وتشجيعه  للتحدث،  إاثرته  يف  اوقت    يقضيا  أن  يستطيعان  األبوين  ألن   الوالدة؛  ترتيب  يف
 .األسرة  يف  الوحيد  الطفلذلك شأن    يف  شأنه  ؛بعده  يولدون  من  إىل  ابلنسبة  قضاءه  يستطيعان  الذي  الوقت

 
 1املرأة  لغة: اثنياا

  اجملتمع،  معتقدات  كشف  يف  أمهيته  تكون  ؛ث    ومن  يقال،  كما  "اجملتمع  نصف "  عن  احلديث   هو  املرأة  عن  احلديث
  ينعكس  ذلك  فإن  ؛ أبذى  هلا  ض تعر  ي    أالو   املرأة   تقدير  ال  مث  املعتقد   كان  فإذا  نفسية،  داللة  من  الكلمات  عنه  بئتن  وما

 .الناس  هبا يتفوه اليت  العبارات على
 ؛ الكرمي القرآن  يف  كما  ،غي  ليس  "الزوجة"  فتعين   ه؛ضمي   أو  املذكرأ ضيف إىل العلم    إن  )امرأة(  كلمة  إنو 

 ك  ل  وأه    ك  و  ج  ن  م    إان  ﴿  :تعاىل  وقوله  (،لوط  )امرأةو  (،نوح  )امرأةو   (،فرعون  )امرأةو  (،العزيز  )امرأةو  (،عمران  )امرأة
 . [8: مرمي ]  ﴾ار  اق  ع    أيتر  ام   ت  ان  وك  ﴿ :تعاىل وقوله ،[33 : العنكبوت]  ،﴾ك  أت  ر  ام   إال  

  إمياءات  الكرمي  القرآن  فيف  ،الولد   يعين  ال  )زوجة(  لكلمة  استعمالنا  كان  وإن  ابلولد،  الزوجية  عالقة  وتتوطد
 وقوله   ،[37  :األحزاب]  ﴾اه  اك  ن  ج  و  ز    ار  ط  و    اه  ن   م    د  ي  ز    ىض  ق    ام  ل  ف   ﴿  :تعاىل  قوله  يف  كما  )امرأته(و   )زوجه(  بني  افارق    حتمل
 ه  ل    ان  ح  ل  وأص    ىي  حي     ه  ل    ان  ب   ه  وو    ه  ل    ان  ب   ج  ت  اس  ف  ﴿  :تعاىل  وقوله  ،[72:  النحل ]  ﴾ة  د  ف  وح    ني   ن  ب    مك  اج  و  أز    ن  م    مك  ل    ل  ع  وج  ﴿  :تعاىل

 .[38 :الرعد ] ﴾ة  ي  ر   وذ   ااج  و  أز   مهل    ان  ل  ع  وج   ك  ل  ب  ق    ن  م   ال  س  ر   ان  ل  س  أر   د  ق  ول  ﴿ :تعاىل وقوله ،[90 :األنبياء ] ﴾ه  ج  و  ز  
 ستعمل ت    لذا   ؛الوحدة  من  املرأة  تستوحش  أو  ا فرد    الرجل  معها  يكون  ال  إذ  محيمة؛  عالقة  الزوجية  احلياةو 

  ن  ه  ي  ل  ع    ني   ن  د  ي    ني   ن  م  املؤ    اء  س  ون    ك  ات  ن  وب     ك  اج  و  ألز    ل  ق  ﴿  :تعاىل  قولهك   ،واإلرشاد  النصح   يف  الكرمي  القرآن  يف  )زوج(  كلمة
  من  أمرهن  املؤمنون  يتوىل  من  كل  وإمنا  فحسب،  الزوجات  تعين  ال   (املؤمنني  )نساءف   ،[59  :األحزاب]  ﴾ن  ه  ب  ي  الب  ج    ن  م  
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  من  قريبة  عليا  رتبة  يف  فهن  النساء،  من  كأحد   لسن  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  نساء  أن   من  الرغم  وعلى  واألخوات،  والبنات  الزوجات
  ل  ق    يب   الن    اه  أي     اي  ﴿  :تعاىل  قوله  وكذلك  ،)أزواج(  كلمة  استعمال  على  جاءت  اآلية  أن  نالحظ   فإننا  ؛ النبوة  مرتبة 

 ب  ه  ﴿  :تعاىل  قوله  يف   يدعون  واملؤمنون  ،[28  : األحزاب]  ﴾ن  ك  ع  ت   م  أ    ني   ال  ع  ت   ف     اه  ت   ن   ي   وز    اي  ن   الد    اة  ي  احل    ن  د  ر  ت    نت   ن  ك    إن    ك  اج  و  ألز  
 وصدقه   وإخالص  إميان  من  القلب  يف  وقر  فيما  التمايز  نأل  ذلك  ،[74  : الفرقان]  ﴾ني   أع    ة  ر  ق     ان  ت  اي  ر   وذ    ان  اج  و  أز    ن  م    ان  ل  

 .األلقاب يف وليس ،العمل
  من الرغم  وعلى ،السلوك هذا   من ضرب  واللغة فيها، السلوك أمناط جممل يف  احلياة  يف  الرجل شريكة واملرأة  

 وأقوى   الرجل،  من االجتماعية  ابملثل  االتزام    أكثر  فهي  ،اخلاصة  ومواقعها   وميوهلا  طبيعتها  للمرأة  ؛العامة  الشركة هذه
وهي    ،جديدة بيئات  إىل  تنتقل  عندما للتغييات  مقاومة  منه  أشد  تبدو  ث  ومن  االجتماعية،  عاداهتا  يف   منه  ا استقرار  

  يف  منزلتها  وتتدىن  ،االجتماعية  قيمتها  ترخص  اللئ  ؛مكانتها  أتكيد  يف   ورغبة  شخصيتها،  على  احفاظ    ذلك  تفعل
  اجملتمعات  يف  وخباصة  قدرها،  من  نقص ي    أو  يشينها  ما  كل  عن  واالبتعاد  واالمتياز  السمو  تنشد  ذإ  ؛االجتماعي  السلم

 .والواجبات احلقوق يف الرجل وبني  بينها تعدل ال اليت
  قيقةاحل  يف  ولكنهما  ،متعارضني  أو  متناقضني  أوال    يبدوان  السلوك  من  بنمطني  لذلك  منثل  أن  ونستطيع

  إىل  نزاعة   تبدو  قد  العام  سلوكها  يف   هناأو   واملكانة،  القدر   وعلو  االمتياز   إىل   الشديدة   ونزعتها  املرأة   إحلاح   يؤكدان
  صنع  يف   فائقة مهارة  ذات   فهي   ،وامللبس  املأكل  نطاق  يف   مثال    ذلك   ويظهر  املألوف، عن  واخلروج   والتغيي   التجديد

  ي وجتر   آخر،  إىل  وقت   من  ا وجتديده  ابتغييه  مولعة  فهي  أزايئها،  يف   احلال  وكذلك   ألوانه،  وتنويع  وإعداده   الطعام
 ا ومتسك    االتزام    أكثر   ؛اللغوي  سلوكها  أي   ؛اخلاص  سلوكها  يف   وهي   1اجملالني،  هذين   يف   طريف   مستحدث   كل  وراء

  أو  ،اللياقة حدود جاوز أو  ،الكالم من وشذ نبا فيما التورط أو  ابلسقوط لنفسها تسمح وال العام، اللغوي ابلعرف
يف   هذا يظهرو  والتقدير، االحرتام  من بسياج محايتها إىل الطبيعي ميلها فقدهاي    أو كرامتها  من حيط   أن شأنه من ما

 2.الكالم من املرذول املبتذل عن اببتعادها وضوح
 احملافظة   على  شاهد   واثنيهما  التجديد،  ىلإ  النزعة   دليل  أحدمها  ؛ قرران  كما  متناقضني   يبدوان   مثاالن   هذان 

 السمو  شداهنان    يف   تتمثل  املرأة،  يف  مميزة  خاصة  عن  ينبئان  -  منصف  عادل  بتفسي  -  لكنهماو   ،االستقرار  إىل  وامليل
 وهي   كالمها،  متيز  اليت  اللغوية  اخلواص  من  ابعض    للمرأة  أن  ينفي  ال  هذا  ؛ولكن   ،جمتمعها  يف  مبكانتها  واالرتقاء
  إىل اقصد   ؛اللغوي لسلوكها األمثلة   من شيء  ذكر وميكن بيئتها،  يف  وموقعها املرأة  طبيعة  عن  مجلتها  يف  ئبتن  خواص
  من  املرأة  به  متتاز   عما  ال  فضف  الدارسني،   من  كثي   على  وأسراره  أعماقه  ى ختف  الذي  السلوك  هبذا   االهتمام  توجيه

  أو   هبا  تنفرد  تكاد  اليت  الصوتية  السمات  بعض  نالحظ  ؛(الصوتيني  )الوترين  النطق  أعضاء  بعض  يف  حيوية  خواص
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  تظهر ال  اليت األصوات  تلك سيما   وال األصوات،   ترقيق إىل  امليل ذلك  منو  ،الرجل  حميط  من  أكثر  حميطها يف  تشيع
 اإلطباق،   أبصوات  اللغوي  الرتاث   عرف   يف   املوسومة  أي  والظاء؛  والطاء  والضاد  كالصاد  ابلتفخيم،  إال   الداللية  قيمتها
  وكذلك   ،والذال  والتاء  والدال   السني  ي أ  ؛املرققة  نظائرها  امساهت  يف   متاثل  بصورة   املرأة   تنطقها   األربعة   األصوات  فهذه
  بعض  وكذلك  الشباب،  من  كثي  احلاضر  وقتنا  يف  معها  فيه  يشرتك  لغوي  سلوك  وهو  املفخمة،  الراء  نطق  يف  احلال
 1.لغوايً  املثقفني  وغي  العارفني  غي السن كبار

  قواعد   يف هبا اخاص   يكون يكاد منط وهلا النسبية، السرعة إىل للكالم النطقي واألداء اإللقاء يف املرأة  ومتيل
  ،(intonation)   الكالم  اموسيق  أو  التنغيم   أمناط  يف   احلال  وكذلك  والعبارة،  اجلملة  يف   توزيعه  وطرائق  ( Stress)  النرب

 .مستقلة حبوث  إىل بل  متأنية، نظرة  إىل حاجة يف  ملمحان وهذان
 أو   الكلمات  إىل  فتلجأ   التعبي،  سنح    أبساليب  البيان  وحتاول  املعىن،   حول  حتوم   احلرجة  املواقف  يف   املرأةو 

  اخلطر  درجة  كانت  وإن  املرأة،  من  العام  السلوك  هو  وهذا  املقصود،  إىل  والتلميح  ابإلشارة  تكتفي  أو  ،الرقيقة  العبارات
 يف  )اللباس  فالسراويل  والتقاليد،  للعادات  ا طبق    ؛آخر  إىل  زمن  ومن  أخرى،   إىل  بيئة   من  انسبيً   ختتلف  التحرمي  أو

 من   امتام    اختفت  قد  –  واملرأة  للرجل  الداخلية  املالبس  من  معينة  قطعة  إىل  األصل  يف   تشي  اليت  –  (املصرية  العامية
 يسربسن   لنا  ويروي   ،امع    للجنسني  أخرى  بيئات   يف  استخدامها  جيري  حني  يف   البيئات،  بعض   يف   املرأة  لغة

(Jespersen) بوسطن مدينة   سيدات أن (Boston)  ؛ أرجلهن وإىل البيانو  قوائم  إىل ابإلشارة  يكتفني كن  املاضي يف 
 2(.قاني)س املعينة الكلمة ذكر ليتجننب

 معينة،   وسياقات  مواقف  يف   بتوظيفها  املرأة  ختتص  وعبارات  ماتلك  من  لغوية  مسكوكات  جمتمع  كل  ويف
  بعض   يف  فاملرأة  ذاهتا،  والسياقات  الواقف  هذه   يف  عادة  الرجل  يستعمله  عما  مبناها  يف  ختتلف  مسكوكات  وهي

  اي   :وتقول  الداهية،  دي   اي  :يقول  والرجل  ،دهويت  اي  3:تقول  املشرتكة  والظروف  املواقف  بعض   ويف   املصرية  البيئات
  من  ؛الرجل  كالم  يف  ابهبا  من  مقابل  هلا   ليس  بعبارات   املرأة  تنفرد  وأحياان    املصيبة،   دي   اي  :يقول  والرجل  ، مصيبيت

 . دلعدي اي ،األزية دي اي :مثل
 من   أمثلة وهي والدرس، النظر تستحق خصوصيات من املرأة   كالم  يف ما إىل خفيفة  إشارات األمثلة هذهو 

 اللغوي،   السلوك  يف   املرأة  موقع عن  ينبئ  كسابقه  وهو  آخر،  شأن  فله  مستقبلة  خطاهبا  أما  مرسلة؛  بوصفها  خطاهبا
 .ونظر دراسة إىل حاجة  يف كذلك  وهو

  أن  شأنه   من مبا  أييت   فال  وعباراته،  كلماته  انتقاء  يف   احريص    يكون  املرأة   خياطب  عندما  الرجل أن  املالحظو 
 مقبولة  غي  معان    إىل  إمياءات  أو  إحياءات  ينتظم  أن  أو  ،املعينة  البيئة  يف  الئق  غي اتفسي    يفسر  أن  أو  ،كرامتها  ميس
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 ...ست  اي  :أو  ،هامن  اي  :يقول  وإمنا  ولية،  اي:  هبقول  يةتاحليا  املواقف  يف  مثال    خياطبها  فال  ،العام  اللغوي   العرف   يف
 ... هامن اي  أو  ،حاجة  اي  :أو  ،أمي  اي:  أو  سيت،  اي  :يقول  وإمنا  حبيبيت،  اي  :السن يف  املتقدمة   للسيدة  يقول  وال  ،إخل
 . إخل

  حضرت  :فيقال  فصيلتهن،  حتدد  ضميمة  دون  من  )السيدات(  بلقب  عنهن  احلديث  يف  النساء  حظيت  وقد
 حيدده،   مبا  امتبوع    جاء  كرذ    وإن  ،(السادة)  أي  ؛املقابل  اللقب  ذكر   دون  من  ؛الرجال حضر  :مقابل  يف  ،السيدات

 .احلدوث قليل وهو الرجال، السادة :فيقال
  طريق  اختيار   إىل  ميتد  وإمنا  وعنها،  املرأة  إىل   احلديث  يف  والعبارات  الكلمات  اختيار   على  ذلك  يقتصر   وال

 إحدى   خياطب  كان  ايً إجنليز   ال  رج  أن  ىيرو و   ،وموقعها  تهاعلطبي  مناسب  وتلوين  تنغيم  من  ينتظمه  مبا  الكالم  إلقاء
  فغضبت  ،today  على   (stress)  النرب  برتكيز  ، (اليوم  مجيلة  )أنت  You are beautiful today  :بقوله  السيدات
  النرب   برتكيز  آخر  لون  ب  الكالم  نولو    ،بذلك  الرجل  فأحس  فقط،  اليوم  مجيلة  أنت  : حينئذ  املعىن  إذ  بوجهها؛  وأشاحت

  تواكبه   اجلملة  يف  النرب  توزيع  يف  التنويع  أن  املعلوم  ومن  ة،خباص  واليوم  ادائم    مجيلة  أنت  :ومعناه  ،beautiful  على
 .التنغيم  أي  ؛ الكالم  اموسيق  تلوين  من  بذاك  يرتبط  وما  واخنفاض،  ارتفاع  من  الصوت  كدرجة  أخرى،  صوتيه  تلوينات

  االجتماعي  الوضع مبراعاة  اللغات  من كثي   من  العربية تتميز أن  ؛احقً  الطريف  من وإمنا الشذوذ، من وليس
  عند  أو  خماطبتها  عند  هبا  األخذ  ينبغي  اليت  اللغوية  والقواعد  الظواهر  من  قليلة  غي  مبجموعة  خصتها  قدف  للمرأة،

  أمثلة   إىل  ابإلشارة  وسنكتفي  املوضوع،  هذا  عن  الكالم  بتفصيل  أنيت  أن   املقام  هذا  يف  قادرين  ولسنا  عنها،  احلديث
  بنيتها  بتنويع  للواقع،  استجابتها  وقدرة  اجملتمع،  حباجة  العربية  لوفاء  اأتكيد    ؛اللغوية  املستوايت  مجلة  تغطي  منوعة
  يف   التفريق  هذا  أن  بعضهم  ييدع  أن  هناه  يضيان  وال  اخلاصة،  بيئتها  يف  االجتماعية  البنية  طبيعة  لتوائم  ؛اللغوية

 م ل  الس    يف   معه  ىتتساو   وال  ،الرجل  تعدل  ال   حبسباهنا  ؛للمرأة  العرب   نظرة   نع  أة ب  ن   م    يؤخذ   قد   اللغوي  اخلطاب
 1. واللغة واإلانسة واالجتماع األحياء علماء  من الباحثني من زمرة  تتوالها  مستفيضة  حبوث ذلكلف االجتماعي،

 اوحديث   ،إليها إشارة أو ،هلا صفات ؛وحدها ابملرأة خاصة أبلفاظ العربية حفلت ؛اللفظية ةو الثر  جمال ففي
 2. إخل ...طالق و  ،عانسو  ،انهدو  ،عاقرو  ،مرضع و  ،حاملو  ،حائضو  ،كاعب  :مثل من عنها،

 يشكل   أن  ميكن  كبي   بنصيب  املرأة   خصت   العربية   أن  الزعم   سوغي  ؛والنحوية  الصرفية  الظواهر  حيث   ومن 
 أساليبها،   يف   والتأنيث  التذكي   بني   التفريق   بفكرة   العربية  انشغال   يف  بوضوح  ذلك   ويظهر  به،   تنفرد   ال  متكام  ايً لغو   انظام  
  الرجل  بني  التفريق  هذا   امتد  قدو   بينهما،  الطبيعي الفرق  عن   ومولدة  اجلنسني،  لطبيعة  صادق  انعكاس الفكرة  وهذه
  بقتوط    ومؤنث،  مذكر  إىل   كذلك  هي  نفت فص    البشرية،  غي   األخرى  املوجودات   أنواع  ليغطي  ؛(األصل  )وهو  واملرأة 
  العريب   الفكر  يف   ومؤنث  مذكر   إىل   البشرية  غي   املوجودات   تصنيف   أن  ومعناه   ،والتأنيث  التذكي  أساليب  أفرادها  على
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 ليغطي   نطاقه  اتسع  ث  البشر،  أفراد  بني  تفريقال  معايي  متاثل  ونشأته  أصله  يف  لتفريقل  معايي  رتصو    على  بين    ؛ولغته
 1. البشرية غي  املوجودات  أفراد

  العربية  اللغة  يف  ايً وحنو   ًياصرف  التأنيث  ظواهر  كل  أن  نقرر  أن  هدوء  يف  لنا  ميكن  ؛رالتصو   أو  املنطلق  هذا  منو 
  املرأة  د تفر    هي  احدة و   فكرة  إىل  رد ت    امجيع    ولكنها  منوعة؛   متشعبة ظواهر  وهي  (،األقل على  األصل )يف  املرأة   حمورها
  نكتفي   كثية،  اخلطاب  هلذا   اجلزئية  واألمثلة   ،العربية  يف   التأنيث  خطاب   وهو   هبا،  خاص  اللغوي  اخلطاب  من   بنمط

  املذكر،  ضمائر  عن  للمؤنث  ؛ومنفصلة  متصلة  الشخصية  الضمائر  استقاللية  منها  ؛أمناطها  ألهم  أمثلة  بذكر  هنا
 أصل  فيها  )واملرأة  ابملؤنث  خاصة  حنوية  صرفية  عناصر  ووجود  املوصولة،  واألمساء  اإلشارة   أمساء  صيغ  يف  احلال  وكذلك

 2:اخلاصة ألمهيتها ثالثة منها ونذكر للمذكر، صورة أي يف مقابل هلا وليس (،قرران كما
 العام،  والتوظيف األصل يف النون ه هبذ املرأة اختصاص على قاطعة داللة املصطلحهذا  يدل :النسوة نون  -

 تشكل   ؛معلوم  هو  كما  النون  وهذه  ،األساليب  بعض  يف  بشرية  غي  موجودات  ىلإ  استخدامها  امتد  وإن
 له   حنوي،  صريف  عنصر   األحوال  كل  يف  وهي  احلاضر،  الوقت  يف  ااجتماعيً   جدال    أحياان    وتثي  لغوية،  صعوبة

 . املقررة وقواعده أحكامه
 لقوانينها،   أخضعتهف  ،املؤنث  غي  إىل  أثرها  امتد  حنوية  صرفية  أحكام  هلما  :املمدودةو   املقصورة  التأنيث  ألف -

 . للمذكر علمني ؛وزكراي ، بشرى :حنو يف  الصرف من نعكامل
 احلكم  هذا   وامتد (،فقط األعالم  يف  )وإن الصرف من املنع  علل  من علة  كسابقتيها  :املربوطة التأنيث  اتء -

 . وعبيدة ،طلحة : حنو يف كما  الذكور، أعالم إىل
 يستوجب   وجودها  إن   إذ  والرتاكيب؛  اجلمل  يف   البالغ  أثرها  -   مفردة   عناصر  هنا  سجلت  وإن  -   األمثلة  ذههلو 

 ، اوجواز   وجواب    التأنيث   قواعد حيث من اجلملة عناصر  بني واملطابقة الربط   بفكرة تتعلق  معقدة أسلوبية حنوية ظواهر
  شتات  جتمع متأنية دراسة  إىل  حاجة  يف  وكلها  واخلرب،   واملبتدأ  ،والصفة  واملوصوف  ،الفاعل  مع الفعل  حال  يف  كما

 .والتأنيث ،التذكي النوع؛  يف املطابقة  هو  واحد ابب حتت النحوي  الرتاث يف وهناك هنا  املوزعة األمثلة
  ومميزاته  خواصه  له  (ال  واستقبا  ال  )إرسا  اخلطاب  من  انوع    للمرأة  أن   إىل  التنبيه  إىل  هبا  صدق    أمثلة  كذلك  وهي

 . املعني  اجملتمع يف االجتماعية  البنية  اللغوية بنيته توائم اليت
 ؛ ورئيس ،عضو  :مثل  من  املشهورة   الصيغ   بعض  أن  املرأة  لغة  عن  احلديث  ختام  يف  نذكر  أن  الطريف  ومن

 للمرأة   االجتماعي  الوضع  إىل  يرجع  وإمنا  ،ايً لغو   اسبب    ليس  أبهنا مل ترد ملؤنث، ولكن هذا   أتنيثها  جواز  بعضهم  نكري  
  اجتماعي  واقع  إىل  إشارة  ؛ ابلتأنيث  ، أمية  : حنو  هناك  أن  بدليل  ؛املناصب  هبذه   آنذاك   حتظ   مل   إذ   اللغة؛  تقعيد   عند
 .آنذاك مقرر 
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 1والرجال النساء بني  اللغوية االختالفات: اثلثاا
 يف   وتؤثر  قائمة  -  كبي  بوضوح  مالحظتها  ميكن  ال  حمددة  أهنا  من   الرغم  لىع  -  والرجال  النساء  بني  االختالفات

  الختالفاتا  ىلإ  والنساء  الرجال  بني  النطق  يف  اللغوية  االختالفات  و نعز   أن  نستطيع  ال  كنا  وإذا  الكلمات،  نطق
  بينهما  النوعية  الفروق  داللة  على  بدوره   يؤكد  ذلك  فإن  -  رادهتماإ  مبحض  يرتبطان  واملرأة   الرجل  إن  إذ  -  االجتماعية

  من  ا كثي    أن كما   استخدامها، إىل النساء متيل ال الرجال يستخدمها  اليت التعبيات  من  فكثي منهما، كل  هلجة على
  منهما  أي   من  املستخدمة   التعبيات   تلك   معظم  ألن  وذلك  ،الرجال  يستخدمها   ال   ؛النساء  تستخدمها   اليت   التعبيات 

  مفردات   استخدام   يفضلن  النساء  أن  كما  منهما،  ألي   اللغوي  السلوك  من  الثقافية  والتوقعات   ،منهما  كل   طبيعة  تالئم
 فللنساء   ،وعوامله  منطقه  ولذلك  ،الرجال  إىل  ابلنسبة  العكس  وحيدث  الرجال،  استخدامها  إىل  مييل  ال  معينة  لغوية

 الرجال  أن  حني  يف  ،طبيعتهن  مع   وتتناسب  ابلزينة  تتعلق  أبدوات  اهتمامهن  للنساء  أن  كما  مالبسهم،  وللرجال  ،همزي  
  ،الفئتني  من  كل  من  ثقافية  توقعات  من  يناسبها  ما  والرجال  النساء  ظروف  يف  الفروق  تلكلو   معينة،  اهتمامات  هلم

 . والنساء الرجال  بني  اللغوية الفروق إبراز  يف أثرها هلا أن كما
  واملفردات   األصوات  بني  تفاوت  من  يظهر  فيما  والنساء  الرجال  هلجات  بني  االختالف  مظاهر  وتتجسد

  وقلت   ،الفئتني بني  املسافة زادت  كلما  االختالفات  هذه   وتزداد  واألساليب،  والتعبيات   اجلمل  لرتكيبات  املستخدمة
  يف  ختضع   وبذلك  ،االجتماعية  اللهجات  أنواع  من  نوع  اللغوية  اللهجات  يف   االختالفات  وهذه  بينهما،  املخالطة

  مفرداهتا  واستخدامها  اللغة،  حنو  الفئتني  اجتاهات   يف   تؤثر  وشخصية  وثقافية  اجتماعية   عوامل  إىل  وتقلصها  منوها
 . وتعبياهتا

 الشيء و  النساء، ابستخدامها  تنفرد  ة لغوي اتتعبي  أو  مفردات  أحدهم استخدم  ما  إذا الرجال يضحك  وقد
  تؤدي  وبذلك  ،الرجال  استخدامهاب  ينفرد   ةلغوي  ت تعبيا  أو  مفردات  النسوة  إحدى  استخدمت  ما  إذا  حيدث  نفسه
 اجملتمع   يف  والرجال  النساء  بني  اللهجات  واختالف  ،اللغوية   الفروق تلك  تعزيز  يف  اواضح    ادور    نفسها  اجملتمع  ثقافة

 .الواحد
 2العاطفة  لغة  خدم تيس ال الرجل: رابعاا

  ا مرتب    كالمه  نرى  ا لذ  بذاهتا؛  ويعنيها  يقصدها  ينطقها  كلمة  فكل  وواقعية،  بدقة  كلماته  خيتار  الرجل  يتكلم  عندما
  يف  العاطفة   لغة   تستخدم   تتحدث   عندما  املرأة  بينما   ، حديثه  يف   العاطفة لغة  استخدام   عن ويبتعد   ،ًيامنطق  ال  متسلس

  ما  أو  شعورها   عن  التعبي   يف   تبالغل  إمناو   ،لذاهتا  تقصدها   وال  ،مشولية  عامة  اأحكام    تطلق  تتكلم  وعندما  كالمها،
  ذلك،   تفعل  ال   لك  قلت   مر ة   ألف  :تقول  كأن  ؛الشكل  هبذا   تعمم  يراها   حني   الرجل  يستغرب   أال   فيجب  يزعجها،

  تفك ر فاملرأة  احلوار،  خالل من ابهلا ويشغل يؤملها ما أو معاانهتا  عن  لتع رب تلجأ املرأة  أن كما  ،اأبد   يب  تشعر  ال إنك
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  تقول  كأن  ؛واملعنوي  العاطفي  دعمه  إىل  اللحظات  هذه  يف  حتتاج  ألهنا  زوجها؛  إىل  احلديث  توج ه  وهي  ،عال    بصوت
  هذا  يف اغد    أفعل   ماذا  أدري  ال   كثية،  مشكالت  واجهت  لقد  العمل،  يف  اليوم  تعبت  كم  يؤملين،  رأسي  إن  :الزوجة

 كل ه؟  ذلك بني  سأوفق فكيف ،ا غد   كثية   التزامات   ولدي مريضة والديت إن املوقف،
  هو  الزوجة  أمل  من   يزيد   ما  لكنو   ،أفكار  من   خاطرها   يف   جيول  عما  لتع رب  العبارات  هذه   الزوجة  وتستخدم

  ، للصداع   نمسك    أخذ  ميكنك  :ال  قائ  عليها يرد  عندما  وخباصة  والعاطفي،  النفسي  للدعم  حاجتها  الزوج  متفه    عدم
  وإخبار  االلتزامات  بعض  عن  االعتذار  ميكنك  املوقف،  هذا  يف  كذا  فعل  ميكن  العمل،  وقت  من  خففي  ،العمل  تركيا

  ذلك  عليه   تطرح  وأهنا  احللول،  إجياد  عن   عاجزة   ؛ الطريقة  هبذه   تشتكي  عندما املرأة  يرى   هنا   فالرجل  بذلك،   والدتك
 ذلك،   يف  زوجته  ملساعدة  احلل    إجياد  عن  املسؤول  أنه  ويرى  تقول،  ملا  يصغي  العملية  بطبيعته  الرجلو   للمساعدة،

  خيف ف  أن  من  فبدال    هبا،  يشعر  وال  ،يتفهمها  ال   أبنه  األحوال   هذه  مثل   يف  همهوتت    ،الرجل  رد    يغضبها  املرأة   لكنو 
  يف  معك  حدث  ماذا  حبيبيت،  سالمتك  هلا:  يقول  ألن  حتتاج  اللحظات  هذه  يف  فهي  ،  اأمل  يزيدها  ؛معاانهتا  عنها

  الطريقة  عن  نتحدث   تعايل  والدتك،  حترتمني   ألنك   بك  فخور  أان  وحس اسة،   حنونة  أنت  كم  متعبة؟،  أنت  ملاذا  العمل؟
  هبذا  حمظوظة  أبهنا  شعرهاوي    ،املرأة  الرجل  ميتلك  العبارات   وهبذه   منه،   تعانني مما    اخلروج   على  تساعدك  أن  ميكن  اليت

  لعجزها  تشتكي  ال  هنا  فاملرأة  التعبي،  يف   االختالف  هذا   يفهم  أن  لرجلل  ينبغي  لذا   رها؛ويقد     مهايتفه    الذي  الزوج
 .عال بصوت  تفك ر ألهنا أو ،مشاعرها عن لتع رب إمناو  ،احلل عن

 
   (Pidgins) الرطانة: خامس ا
 اصة وخب  ،ابو أور   ويف   ،العامل  أرجاء   يف  وتنتشر  العمل،  تعين   اليت  (Business)  األجنبية   الكلمة  حتريف  من  مشتقة  كلمة

  من  اغالب    تؤخذ  ومفرداهتا   والبساطة،  ابلسهولة  الرطانة   وتتميز  االتصال،  يف   يستخدموهنا   اليت  العمال  لدى  أملانيا   يف
  يف   الدارجة  أو  العامية  اللغة  أشكال  من  وهي   أعجمية،  لغةب  الكالم  تعين  العربية  ويف  السائدة،  الكالمية  اجلماعة  لغة

 . آخر ىل إ جيل ومن ،آخر ىلإ مكان ومن آخر،إىل  زمان من  وتتغي اجملتمعات،
  وتعين  ،(Before my sell-um for ten dollar)  :لغوية  رطانة  يف  األورويب  الصيين  يقول  اإلجنليزية  فيف
 Mi) :ونيقول حيث  الباسيبيك  يف  نورو  جزيرة  أهل رطانة ومنها  ، (I sold it for ten dollar) :الفصيحة ابإلجنليزية

hasiben flen waifu)،  وتعين  (my husband friend no wife)،  اإلجنليزية  الفصيحة  يف  وهي:  (My husband′s 

friend has no wife)  . 
  ؛هللا  ابب  على  :أو   ،الطريق  يف  ابلسالمة  دعاء  ؛أخضر  طريقك  :قوهلم  العربية  الثقافة  يف  الرطانة  أمثلة  ومن

  خدمات أي هناك  يكون أن دون من  الثانية اللغة فيها يتعلم نفسه اإلنسان جيد اليت اللغة وهي ، هللا على الرزق أي
  اللغة   يف   يغيلذا    ؛ األم  اللغة   فيها  درس   اليت   الطريقة   يستخدم ف  ،فيها  هايكتسب أن  يستطيع  خاصة  فصول  أو  تعليمية
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 1.األصل اللغة عن  خمتلفة مستعملة لغة النتيجة وتكون ،األم  لغته حسب اهلدف أو الثانية
 وتتكون  للمتكل م،  اثنية أو أوىل لغة أصبحت رطانة وهي ،(Creoles) كريولية  أبهنا توصف ما الرطانة ومن

 ورطانة   ،وغوايان  هاييت  يف  فرنسية  يةكريول  رطانة  ذلك  ومن  للمتحدث،  األم   اللغة  مع   ال  مث  غريب  أصل  ذات  كلمات  من
 2.وجامايكا كونج  هونج  يف إجنليزية يةكريول

 :بقوهلم اجلمع عن يعربون ؛اإلجنليزية يستخدمون عندما جامايكا شعبف
(Di adda girl)- (The other girls) 

(dem wid dem addah girl)- (with those other girls) 

 :يقولون فإهنم املاضي عن يعربون عندما أما

(Me go yesid)- (I went yesterday) 

( mi tel yu so aredi)-(I told you so already) 

(mi ben waak hoom aredi)-(I had already walked home) 

(mi don slip)-(I have finished sleeping) 

 

 :الكارييب   يقول احلاضر  الفعل عن لتعبيول
(Why you a dhu out yah?)-(What are you dowing out there?) 

(Why you ago?)- (Where are you going?) 

 :كقوله  آخر، جمرى  فيأخذ  امللكية عن  التعبي أما
(di man hat)-(the man’s hat) 

(di man woman noh like dis)-(The man’s woman didn’t like this) 

 
  ياللغو  التخطيط: سادساا

  التخطيط   فكرة  بدأت  وقد  مؤلفاهتم،  يف  الغربيون  إليه  أشار(Language Planning)  اللغوي للتخطيط  تعريفات  مثة
  يف  تاستقر   هذا   بعد  اولكنه   ،اللغة  إدارة  أو  ،اللغوي  والتنظيم  التطور   أو  ،اللغوية  اهلندسة  مصطلحات  يف  اللغوي

  بعض  أشار  وقد  اللغوي،  التخطيط  أي  ،(Language Planning)  ابسم  املتخصصة  العاملية  واألخبار  الصحف
  عام  كولومبيا  جامعة  يف   دراسية   حلقة   يف   (U. Weinreich)  فنرخ  صطلح امل  هذا  استخدم   من  أول  نأ  إىل   الغربيني 
 م.1957

 
 .100ص االجتماعي، اللغة علم  هدسون، ؛ 214ص  االجتماعي، اللغة علم إىل مدخل  بشر، انظر:  1

Melebek, Abdul Rashid Daing and Amat Juhari Moain. 2011. Sociolinguistik dan Bahasa Melayu, p. 49; O ʾGrady 

and John Archibadld, Mark Aronoff, Janie Rees-Miller. 2005. Contemporaray Linguistics: An Introduction, p. 

519; Holmes, Janet. 2008. An Introduction to Sociolinguistics, p. 84; Versteegh, Kees. 1984. The Pidiginization 

and Creolization Theory: The Case of Arabic, Current Issues In Linguistic Theory, Vol.33, p.1. 
 .108ص ،االجتماعي اللغة  علم  هدسون، انظر:  2

 Melebek, Abdul Rashid Daing and Amat Juhari Moain. 2011. Sociolinguistik dan Bahasa Melayu, p. 50; Holmes, 

Janet. 2008. An Introduction to Sociolinguistics, p. 85.  
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1هاوجن  عر ف   وقد
Haugen) (E.  قواعد"  الكتاب  دليل  إبعداد   املتعلقة   النشاطات  أبن هاللغوي    التخطيط  

  يف  ما  بلغة   والناطقني   ابالكت    إرشاد  أجل   من  ؛ يلغو   معجم   إعداد  أو  ،اللغة  قواعد  يف   كتاب   إعداد  أو  "،اإلمالء
 .االجتماعي اللغة علم جمال  يف هاوجن أدخله وقد ،ايً لغو  سنمتجا غي  جمتمع

  يف  األفراد  من  جملموعة  اللغوي  السلوك  لتغيي  اللغوية  معارفه  الفرد  استغالل  ن هأب(J. Thurburn)  ثوربرن  وعر فه
 .اجملتمع

 إجياد   يف   يتمحور  اللغة  يف  د متعم    تغيي   أبن ه  (B. Jernudd)  وجيند(J. Rubin)  روبنأيض ا كلٌّ من    وع رفه
 . اللغوية للمشكالت حلول

 ما  لغة  اختيار  أجل  من  مرتبة  إجراءات  أن ه(T.Gorman)  غورمانتعريفات التخطيطي اللغوي ما ذكره    ومن
 .أتطيها أو

 على   اللغوي  التخطيط  يدل"  :فقال  ،اتعريف    عشر  اثين  مراجعته  بعد  جامع  تعريف  إىلفخلص    كوبر  أما
 2. "وظائفها  وحتديد بنيتها  وخيص   للغة، اكتساهبم خيص  فيما اآلخرين سلوك على التأثي   إىل اهلادف املعتمد  السلوك

 
 ومراجعات  أسئلة

 
 .ابجملتمع ذلك وعالقة الطفل، لغة عن اكتب .1
  ؛الطفل  ألسرة  االجتماعي  أو  االقتصادي   املستوى  ؛اجملتمع  يف  اللغة  الطفل  تعلم  يف   ثرأ  هلا  اليت  البيئية  العوامل  من  .2

  .اجملتمع يف اللغوي ابالستعمال واربطه ،ذلك اشرح
 تمع؟اجمل يف الطفل هلا يتعرض   اليت اخلربات  أنواع ما .3
 .الطفل يتعلمها  اليت اللغات تعدد  عن  حتدث .4
 . اللغة تطور يف األطفال بني الفردية الفروق بني   .5

 
1 Haigen, Einar. 1965. “Construction and Reconstruction in Language Planinng: Ivar Asen’s Grammar”. Word, 21 

(2), p. 52. 
  جملس   )القاهرة:  القراضي  خليفة  الطاهر  :ةلغوي  مراجعة  األسود،  بكر  أبو  خليفة  ترمجة:  ،االجتماعي  والتغري  اللغوي  التخطيط  ل.  روبرت  أ.  كوبر،  1

 يف سنذكرها أخرى مراجع مع تقريب ا كلها  املعلومات عن التعبي  يف أسلوبه نااستخدمو  اجلامع الكتاب هذا اعتمدان وقد ،17ص م(، 2006  العام، الثقافة
 مواضعها.

Haigen, Einar. 1965. “Construction and Reconstruction in Language Planinng: Ivar Asen’s Grammar”. Word, 21 

(2), p. 52. 
 .17ص ،االجتماعي والتغري اللغوي التخطيط  كوبر،  2
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  من  االستفادة  ك ميكنو   ،اإلنسانية  اجملتمعات   يف  املرأة   لغة  تبني    متنوعة  أمثلة  مع   ،اجملتمع  يف   املرأة  لغة  عن حتدث  .6
  اختيار  يف  واضح  سلوك  للمرأة  ؛األلفاظ  جمال  يفو   الرجل،  كالمو   املرأة  كالم  يف  متنوعة  أساليب  هناك  :اآلتية  النقاط

 والرجال.  النساء بني لغوية اختالفات هناكو  ،معجمها
 العاطفة؟  لغة خدمتيس ال الرجل ابلعبارة: املقصود ما .7
 . (Pidgins) الرطانة مفهوم  عن  أمثلة هات .8
 .مناسبة أبمثلة (Creoles) الكريولية الرطانة اشرح .9

   .اجملتمع يف اللغة مالعابست واربطه ،اللغوي التخطيط .اشرح10
 

 
 

 مراجع أولية للمطالعة 
 

 .م(1966بيوت: دار النهضة العربية، ) اللغة مقدمة لدراسة فقه أبو الفرج، حممد أمحد، 
 م(.1990القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، ) العربيةيف اللهجات أنيس، إبراهيم، 

 . م(1980تونس: الدار العربية للكتاب، ) واللغة أتمالت يف اللغو احلبايب، حممد عزيز، 
اللسانيات التطبيقية احلديثة للمتخصصني يف العربية وآداهبا: مدخل وصفي  علي، عاصم شحادة، وآخرون،  

 م(. 2016اإلسالمية العاملية ماليزاي،  اجلامعة بور: مركز البحوث، كواالمل)
 . م(1984بيوت: دار الكتاب احلديث، ) اللسان علم القضماين، رضوان، 

 
 
 

 مراجع متقدمة للمطالعة 
 

 م(.2001، 1)عمان: دار الفكر، ط علم الداللة: السمانتيكية والربامجاتية يف اللغة العربية احلسن، شاهر، 
 .م(1973ترمجة: صالح أبو الوليد )ابريس: املنشورات اجلامعية الفرنسية،  ،اللغة والفكرشوشار، بول، 

 .م(1990القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ) ومشكالهتااللغة عند الطفل: تطورها   ،كرم الدين، ليلى أمحد
: الطاهر ة، ترمجة: خليفة أبو بكر األسود، مراجعة لغويلتغري االجتماعيالتخطيط اللغوي واكوبر، أ. روبرت ل. 

 .م(2006خليفة القراضي )القاهرة: جملس الثقافة العام، 
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ترمجة: حممود عياد، مراجعة: نصر حامد أبو زيد، حممد أكرم سعد    علم اللغة االجتماعي،،  نتوينهدسون، رتشارد أ
 م(. 1990، 2الدين )القاهرة: عامل الكتب، ط

 

 

 
 
 الرابع  الفصل

 اإلسالمي  العريب  الرتاث يف االجتماعي اللغة  علم قضااي
 
 األول  املبحث

 واجملتمع اللغة  بني املتبادلة  التأثريات
 

  والعوامل  األسباب  ويدرس  ،جملتمعاب  اللغة  تربط  اليت  والعالئق  الصالت  يف   يبحث  االجتماعي  اللغة  علمأن    ذكران
  اللغوي،   الرتاث  يف  االجتماعي  الفكر  هموضوعات  ومن  1،ووظيفتها  اللغة  شكل  يف   اجملتمع  اهب  يؤثر  اليت  االجتماعية

  من   االجتماعية  اجملموعات  متيز   اليت   العامة  ابخلطوط  يهتمو   ،وغيها  ،اللغوية  والسياسة  اللغوي،  والتخطيط  الصمت،و 
  هلا  ختضع  اليت  القوانني  على  ويقف  نفسها،  العامة  اللسانية  اجملموعة  داخل  تناقضات  يف  وتدخل  ختتلف  إهنا  حيث

  االجتماعية  الظواهر  من  عداها  مبا  أتثرها  ومبلغ  احلياة،  شؤون  من  يعتورها  وما  ،وتطورها  حياهتا  يف  اللغوية  الظاهرة
  االستعمال وطرائق  املتكلمون،  حيياها اليت  احلياة  طوابع  من اللغة  هذه  حتمله  وما اللغة،  الناس اختيار   يف  أتثي  هلا اليت

 .اجملتمع  من اإلنسان يكتسبها اليت اللغوي
 االجتماعي،   لغتهم  علم  جمال  يفليست ببعيدة من هذا كله، وإمنا سبق اللغويون العرب مادة ثر ى   والعربية 

 :القضااي هذه   أبرز ومن اجملال، هذا يف اخلاصة قضاايهم هلم فكانت
 

 املادة  مصادر عتنو  : أوالا 
  احلديثو   الكرمي،  القرآن  من  ؛ عدة  مصادر   من  مادهتم  واأخذ  فقد  العربية؛  علماءل  االجتماعي  املنظور   زرب ت    أمثلة  مثة

  من  ومميزاهتا   العربية   خواص   انتظامه  حيث  من  العريب   اللسان  قمةيف    الكرمي  القرآن  كان   قدو   نثر،الو   ،الشعرو   الشريف،
  األحوال  حبسب  امنجم    امنطوق    ملسو هيلع هللا ىلص   هللا   رسول  إىل  غ بل    نفسه  الوقت  يف  ولكنه  وأسلوب؛  م،ظ  ن  و   وتراكيب،   قواعد،

 مكة   وعلى  النزول،  مدة  على  ابقتصارمها  أبعادمها  حتددت  وإن  ،واملكان   الزمان  على  وسوره  آايته  وموزعة  والظروف،

 
 .[ش]ص ،االجتماعي اللغة  علم  يف دراسة  جاسم،  انظر:  1
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  -  هلجية  ظواهر  اومنتظم    ،البشرية  أفراد   كل  إىل  اموجه    امنطوق    نزل  ألنه  -   هذا  وأسلوبه  بلغته   الكرمي  والقرآن  ،واملدينة
  اليت  اللغة  إىل  االجتماعية   النظرة   من  خيل    مل  علمائها  صنيع  إن  أي  للعربية؛  التقعيد   مصادر  من  اأساس    امصدر    كان

 .واملستقبل املرسل بني التواصل فكرة يف اأساس   تتحقق
  بنيات   من  مهمة  بنية  ميثل  الذي  اللغوي  التنوع  من  شكال    القرآنية  القراءات  حقل  يفأن    نذكر  هذا  ولبيان

  أو  لغوي  سبب أو   ظرف  وفق  جاء  وإمنا  ،اعبث    أو  ا عفو   أيت   مل   القراءات  يف   التنوع  وهذا   االجتماعي،  اللغوي   الدرس
  التيسي  بقصد  ؛العرب  هلجات   إىل  ااستناد    ؛ الدارسني  من  الثقات  رمسه  ما  حدود  يف  مشروع  تنوع  وهو  ،ثقايف  أو  بيئي
 .هلا املميزة  األساس وأصوهلا قواعدها عن  ابلعربية خيرج الف ،مشروط حمدد  تيسي وهو الناس، على

 وما  أحكامها، وتقنني  قواعدها وضبط وحتليلها لدرسها اللغوية  املادة  استقاء مصادر   أهم من والشعر النثرو 
  الظواهر  من  ألواان    تعكس  كلها  ؛االسرتشاد  أو  للتنبيه  ؛إليها  أشاروا  أو  ،النحاة  هبا  أخذ   شعرية  شواهد  من  يقابلنا
   :أحدهم قول إىل إشارهتم ذلك  من األداء، يف التنوع  تعين اليت اللغوية

اق            أب   ه   ع           د  ت           ب           ال         ك             يٌّ د  ى   م  ر  يف 
 
 

ظ       م         ف         ه  أب           ه  اب         ش                       ي    ن  وم          1م  ل       ا 
 :آخر وقول 

وأاب  ه                          أاب    إن   أاب  ا   ا ه                           
 
 

اجمل         غ         ل         ب            د  ق           يف   2ا اه         ت         اي          غ           د  ا 
  

 اللغة  مجع: اثنياا
 اللغوية   احلقائق  عن  للكشف  ؛االجتماعيني  اللغويني  مسلك  التقعيدو   والتحليل  للدرس  لغتهم  مجع  يف  العرب  سلك

  هذه  يف  الكالم  إن  إذ  لغة؛لا  يف  االجتماعي  النظر  مبادئ   أهم  من   ميدانه  من   الكالم  مجع    وكان  ،اجملتمع  إطار  يف
 إشارات   من  يصحبه   وما  صوتية،  خواص  من  الكالم  هذا   ينتظمه  ماع  ال  فض  احلقيقة،  ودفء   الواقع  صدق  فيه   الصفة

  املختلفة بصورها املشافهة أو -  املباشر التلقي  وهذا  ،واملستقبل املرسل بني   التواصل عملية  يسرت    جسمية حركات أو
  من  ينتقلون  األعراب   أنو   ،البادية  يف  القبائل  مضارب  إىل  رحاهلم  اللغويون  يشد  أن   يف  يتمثل  وكان  لسماع،ا  و ه  -

 ومن   البدوية،  احلياة   إىل  أقرب   العيش  من  امنط    ألنفسهم  نيتخذو و   هم،ومقار    والدارسني  العلماء   طنامو   إىل  بواديهم
  انوع    هلا  تضمن اليت  ثوابتها   منتظمة  فصيحة  سليمة  لغاهتم   على  حمافظتهم  احتمال ييقو   أن  منهم   املسلك   هذا   شأن
  ما  وهذا  ،مسوغ  عنهم  لتلقيل  كان  ؛ث    ومن  رطاانت،  أو  هلجات  من  حوهلا  جيري  فيما  الذوابن  عن  االستقالل  من

 . الكثية الرواايت وتناولته حًقا  حدث

 
 .50ص ،1ج السابق، املصدر انظر: العجاج. بن رؤبة إىل البيت هذا ي نسب 1
 .51ص  ،1ج ،عقيل ابن شرح 2
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 ابالستماع   اللغة  أصحاب  من  املباشر  األخذ  ابلسماع  واملقصود  والرواية،  السماع،  ؛اللغة  جلمع  مبدآن  وهناك
  ؛املباشرة  املشافهة  أو  الرواية  أما  ،املختلفة  والبيئية  االجتماعية  مواقعهم  يف  ًياواقع  انطق    كالمهم  ينطقون  وهم  ،إليهم

  واملستقبل. املرسل بني بوساطة املشافهة أو التلقي  تعينف
  هذه  مسية   كانت  وإن  واملستقبل،   املرسل  بني   فواصلال  أو  فاصلال  هو   والرواية  السماع  بني   األساس  الفارقو 

 املباشر   التلقييف    كنا  الذ  املباشرة؛  املشافهة  عنصر  افاقد    مباشر  غي  "امساع  "  تعد  فالرواية  السماع،  تنتظم  الفواصل
  فيها  تغيي  ال  الرواية  أن  اثنيهاو   ،اوثقافيً   اواجتماعيً   ابيئيً   املصادر  منوع  كان  اللغة  استقاء  أن  أوهلا  ؛أشياء  ثالثة  هوغي 

 أو   ، فيها  النازلني  البدو   عن  احلواضر  من  أخذوا   أهنم  اثلثهاو   ،بنصه  ال   مبعناه   روايته   أو  ، املروي  الكالم  يف   تعديال    أو
  من   تسلم  مل  ؛وتقنينها  قواعدها   لضبط   مجعوها  اليت  اللغة   أن  جمتمعة  الثالثة  هذه   ومعىن  ،فيها  املستقرين   أهليها  عن

  نسبت    أبهنا  عليها  ابحلكم  ماإ  بطريقتهم؛  عاجلوها  ولكنهم  ،الحظوها  رمبا  اليت   ظواهرها  أو  وجوهها   بعض  يف  التنوع
 ا.ضعيف   أو امرجوح   اجائز   اوجه   حبسباهنا إماو  ،ابلتأويل  اخاصً  حتليال   بتحليلها وإما شاذة، أهنا أو هلجة إىل

 لكل   إن  إذ  املروية؛  للمادة  الصويت  األداء  يف  وخباصة  التجاوز،  من  شيء  فيه  يقع  ألن   ضعر  م    ابلرواية  واألخذ
  بروايته أييت قد الراوي  أن عن  ال  فض الدارسني،  من الثقات  عند  معروف   مقرر  وهذا للكالم، األدائية خواصه منا فرد

  فيها  تكثر  اليت  والشواهد  األمثلة  من  اكثي    يفسر  هذا  ولعل  األصلي،  املرسل  نص  خمالف  ه غي   أو  مقبول  وجه  على
 إعراب: يف ال  مث ذلك يظهر كما  التحليل، وجوه

 ة  ال              وخ   ر  ي               ر   ج  اي   ك  ل               ة  م              ع   م  ك              
 
 

 1يار  ش          ع   ي  ل          ع   ت  ب          ل  ح   د  ق           اء  ع  د  ف           
  عليه  طفع    وما  )عمة(  التمييز  إعراب   أجازوا  ث  ومن  خربية،  أو  استفهامية  )كم(  تكون  أن  النحاة  جوز   فقد  

  خذأ    إذا  العربية  أجازته  وإن  األوجه،  كثي  اإلعراب  وهذا  ،خمتلف  توجيه  على  اأيض    الرفع  روىوي    ،ابجلر  أو  ابلنصب
  اي  خال  مكتواب    الشاهد  يف  النظر  احتمال  إىل  أو   ،الصوتية  الرواية   اختالف  إىل   يرجع   ؛ومقامه  مرسله  عن   ال  منعز   الشاهد

  واحد،  وجه  على  إال   يقع   أن  ميكن  ال   موقعه   يف   نطقه   إن  إذ  ؛األصلي  مصدره   إىل  حبال  إرجاعه   ميكن  وال   الضبط،   من
  اتبع    املعىن  خيتلف  كما  اإلعراب،  واختلف  بيتني،  البيت  صار  ؛خمتلفة  موسيقية  بصورة  أخرى  مرة  طقون    حدث  ما  فإذا

 2لذلك. 
 الصمت : اثلثاا
  واللخلخانية،   والعنعنة،  الكشكشة،  مثل  من  اجتماعية  ظاهرة  ألنه  ؛الصمت  مؤلفاته  بعض   يف  اجلاحظ  عاجل

  له  صديق  من  رسالة  جاءته   حينما  ؛عامة  ال   خاصة  فضيلة   للصمت  أن  بني  و   ،وغيها  ،والكسكسة   انية،موالطمط 
  من وخلصت السكوت، مناقب  من وشرحت الصمت، فضيلة من  وصفت فيما كتابك   قرأت  قد " :ال  قائ فيها يذكر

  الصمت   وجدت  أنك  وذكرت   فيهما،  األقاويل  فنون  جمرى   يف   وجريت  ،عاقبتهما  منفعة  من  وأمحدت  أسباهبما،  وضوح
 

 .361ص ، 1ج م(، 1910 ، صادر دار  )بيوت:  الفرزدق ديوان غالب، بن مهام الفرزدق،  1
 .33ص  ،االجتماعي اللغة علم إىل مدخل  بشر، انظر:  2
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  كان   وإن  مجة،  مواضع  يف  املنطق  من  أمحد  السكوت  وألفيت  ،صوااب    كان  وإن  كثية،  مواطن  يف  الكالم  من  أفضل
 1". البال صاحبه على واجلالب )الفحش(، اخلنا مسالك من اللسان  أن وزعمت ،احقً 

  من   أمجل  أنه  كما  النار،  من   نجاة املو   لسالمةا سبب  الصمت أن  اجلاحظ   ذكرها   اليت   الصمت   فضائل  منو 
 .عنها  الكالم قبل وت  ب  ي نها األمور، يف لت  ث  ب تا  ىلإ مدعاة وهو وقته، غي يف الكالم

 ؛ ابلكالم  البشر  أمر  تعاىل  هأن  من  الكرمي  القرآن   يف  ورد  ما  فهو   الصمت  يف   اآلخر  االجتماعي  اجلانب  أما
  ض  األر    يفما    أن    و  ول  ﴿  :تعاىل  لقوله  ؛هناية  له  ليس  معجز  وأنه  ،الكرمي  ابلقرآن   وحتداهم  ،ورغباهتم  حاجاهتم  عن  للتعبي

 ذم    اذل  ؛[27  :لقمان ]  ﴾م  ي  ك  ح    ز  ي   ز  ع    هللا    إن    هللا    ات  م  ل  ك    ت  د  ف  ن    ام    ر  حب   أ  ة  ع  ب   س    ه  د  ع  ب     ن  م    ه  د  مي     ر  ح  والب    الم  أق    ة  ر  ج  ش    ن  م  
  ابلكالم   األنبياء  أرسل  وتعاىل  سبحانه  هللاو  ،وخاص  عام   هنفع    الكالم   ألن  ؛عليه  الكالم  وفض ل  ،الصمت  اجلاحظ

،  ي  ع م    الكالم  ونفع  ..."   ل:قا  ؛طارئ  فسبب  الصمت  أما  ،البشر   مسة  والكالم  ابلصمت،  ال   ترو  مل  والر واة  وخي  ص 
 2  ".ابلصمت... ال  ،أنبياءه هللا أرسل   وابلكالم الناطقني، كالم  روت كما  الصامتني، سكوت

 ؛ االعتمال على هنامتر   ومل احلركة، منع تها جارحة   وأية   ح ب س ة... الصمت طول املزين: هللا عبد بن بكر وقال
 3. "((فاك؟ هللا   ي  ف ض ض  ال)) اجلعدي:  للنابغة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول  قال ومل    ،املنع ذلك  حساب على التعق د من أصاهبا

  ألنه  ؛ الصمت   من  أفضل  الكالمو   ،فقط  خاصة  الصمت  فضيلة  بينما  ؛وخاصة  عامة  الكالم  فضيلة  إذن؛
  األصل  هي   اليت  للكالم  احلميدة   املناقب  من  وغيها  لآلخرين،  وشكره  ومشاعره،   ورغباته،  ،اإلنسان  حاجات   عن  يعرب

 4اإلنسانية.  احلياة يف
 

   ومراجعات أسئلة
 
 . أحكامها  وتقنني  قواعدها  وضبط وحتليلها  لدرسها  اللغوية  املادة  استقاء  يف  وأثرها  املادة  مصادر  عتنو    نع  حتدث  .1
  احلقائق   عن  للكشف  االجتماعيني  اللغويني   مسلك  ؛التقعيدو   والتحليل  للدرس   هامجع  يفالعربية    علماء  سلك  .2

  .الشرح مع  ذلك بني   ؛اجملتمع إطار يف اللغوية
  البعد   ضوء  يف  هذا   اشرح   ؛االجتماعي  اجلانب  يف   مؤلفاته  بعض  يف   اجلاحظ   اعاجله  يت ال  اتاملوضوع  من  الصمت  .3

  .للصمت االجتماعي
 

 
-177ص  ،4ج  م(،2000  ،1ط  العلمية،   الكتب  دار  )بيوت:  السود  عيون   ابسل  حممد  عليه:   وعلق  شرحه  ،اجلاحظ  رسائل  حبر،  بن  عمرو  اجلاحظ، 1

178 ، 194-197. 
 .273- 272ص  ،1ج م(، 1998 ،7ط اخلاجني، مكتبة اهرة:ق)ال هارون   حممد السالم عبد حتقيق:  ،والتبيني البيان حبر،  بن عمرو جلاحظ،ا 2
 .4057 احلديث ، 286ص ،14ج ه (، 1428 العلمية، الكتب دار  )بيوت:   الكبري املعجم  أمحد،  بن سليمان   الطرباين، 3
 .201- 200ص  ،1ج ،والتبيني البيان ،اجلاحظ ؛180- 179ص  ،4ج ،اجلاحظ رسائل 4
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 الثان  املبحث
 االجتماعية والنظرية جين ابن

 
 1جين البن "اخلصائص" كتاب  يف االجتماعية األبعاد

  يبقى  ؛اللغة  إىل  النظر  وعند  ،ودالالهتا  اللغة  مضمون  عن  تعرب  ل  إال  وحديثها  قدميها  اللغوية  والنظرايت  املناهج  تنشأ  مل
 مقاصد  اكتشاف  -  التواصلحال    يف  اصةوخب  -  اللغة  عن  معريف  إجناز  كل  يف  املتضمن  واهلدف  املتأصل  الغرض
  .املتكلم

 جوانب   متثل   ال   لكنهاو   ،اجتماعية  واقعية  اتصالية  مقتضيات  عن   يعرب    ؛معينة  وظيفية   بسمة   املؤدى  والنص
  املنطلقات  عن  ومبعزل  ،الوظيفي  املنطلق  هذا  ومن  فيه،  واألبرز  األهم  الغاية  هي  هذه  كانت  نإو   ،كلها  اللغوي  الدرس

 كان   ؛األفذاذ  العرب   اللسانيني  من  وغيه   جين   ابن   عند   الباحث  يلمسها  رمبا  اليت  األخرى   واملنهجية  النظرية   التأسيسية
  املبكر  التنبؤتضمن    فقد   ،التواصلية  االجتماعية  األبعاد  مالمح  لهتناو  ل  احلقيقي؛  االستدالل  مبتغى  "اخلصائص"  كتاب

 يف   التشابه  من  كبي  قدر   على  القائمة  ٕااثرهتاو   جدهتا  ويف  املسبقة،  الوظيفية  فرضيتها  يف  اللسانية  اإلمكاانت  تلكب
   .واملضمون الشكل

 :التواصلي السياق إىل  الوظيفي التكوين من  اللغة  اجتماعية .1
  بني  متبادل  حوار   ألنه  ؛ املتخاطبني بني ستعمايلاال  االجتماعي  عد ابلب    التواصل  وضع  ويتحدد  اجتماعي، نتاج  اللغة

  الوظيفية  النظرية  شعار   يكون  وبذلك   واإلجابة،  االستماع  يتوخى  ومتلق     آخر،   متكلم  حنو   امتوجه    املفوظ    ينتج   متكلم
  لتحقيق  اللغة  استخدام   أي   ؛نفسه  االستعمال  هو   النهاية  يف   املعىن  وأن  للغة،  االجتماعي  االستعمال  بفكرة   ارتباط  ذا
 أن   ميكن  ال  اليت  ؛لإلنساناحلقيقية    ابلنشاطات  ًياوظيف  ترتبط   ألهنا  معني؛  جمتمع   يف  معينني   داأفر   من  معينة  ض ار أغ

 اآلخرين. مع و  الذات  مع ال  تواص وصفهاب إال  تتعني
  األغراض  يف  التنوع  هذا  تواكب  أنهلا    ينبغي  ولكن  جامدة،  تبقى  أن  ميكن  ال  ؛الوظيفيني  نظر  يف  فاللغة

 تؤدي  حينما  ال  الساكنة،  اخلاملة  ابآللة  تكون  ما  أشبه  اللغة  تكون   حني  والتوهم  اخللط  ينشأ  لذلك  ؛التواصلية
  2وظيفتها.

 
  املوصل،   جامعة  ،اإلسالمية  العلوم  كلية  جملة  ، "()اخلصائص  كتابه   يف  جين  ابن   عند  )التواصلية(  الوظيفية  النظرية   من  "مالمح  حممد،   هيثم   مصطفى،  :انظر  1

 جًدا. منها استفدان جيدة  وتعليقات مفيدة  مصادر  تضم ن وقد ،799-777ص  ،م2014  ،2/ 15  العدد ، 8 داجملل العراق، 
 .81ص م(،2010 احلديث، الكتاب دار  )بيوت: العامة اللسانيات يف  مصطفى، غلفان، انظر:  2
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 إىل   للوصول  اجملتمع   بناءأ  يستخدمها   اتصال  وسيلة  ؛الوظيفية  النظرية  أو   الوظيفي  االجتاه   منظور   يف  اللغةو 
  ،والتمييزية  ،كالتعبيية  ؛الوظائف  سائر   على  املهيمنة   الرئيسة  الوظيفة  ميثل  التواصل  ألن  حمددة؛   وغاايت   أهداف
 1.الوظيفي االجتاه  اهتمام جوهر ثلمت منهجية صياغة عن  نبحث أن أردان ذاإ ؛وغيها

 اللغة  ألن  ؛وصيغها  أبشكاهلا  االجتماعية  البىن  إىل  احتم    متتد    لغة  أي  استعمال  جذور  أن  علمنا  ما  ذاإو 
  واالستداللية  ضية ااالفرت   القيمة  أدركنا  ؛آخر  إىل  لغوي   جمتمع  من  بنيتها  اختالف  من  رغمال  على  إنسانية  مؤسسة
  املقامية  املقاصد حنو  احندارها  يف  شاهدة  اللغوي  التخاطب  أساليبتكون    إذ  االجتاه؛  هذا  منها  ينطلق  اليت  الوجيهة
  ؛املقصود  التواصل  أمهية  على  النظرية  هذه  أتكيد  كان  ث ؛  ومن  2،بالرتكي  وذاك  النص  هذا  ظالهلا  يف   يلفظ  اليت  املختلفة

  لدينا نشأت  ام  ل   ؛كاملة  قصدية  بوظيفة هتاراوعبا ألفاظها تقوم ل سليم؛ تواصلي وجه على  لغتنا استخدمنا لو نناإ يأ
  األخرى  اللغوية والنظرايت االجتاهات  عن  الوظيفي  االجتاه يتباين وبذلك  ،ذكري   إفهامي وغموض لسانية مشكالت

  الذي  وهذا  3،آخر  جانب من  العناصر  وتضافر  االجتماعية وابلبيئة ،جانب من  تؤديها اليت  ابلوظيفة  اللغة يربط  أبنه
   4:أييت فيما مساهتا تلخيص  من نميك    النظرية هذه  عن كرذ  

   .التواصل أمهها الوظائف  من جمموعة يؤدي ايً رمز  انسق   أي ؛االجتماعي للتواصل وسيلة اللغة تعد أهنا -
   .التواصل بوظيفة ارتبطت إذا إال خصائصها ترصد أن ميكن ال الطبيعية  اللغات بنية أن فرضية تعتمد -
  أغراض  حتقيق  من  متكنه  اليت  والقواعد  ألصولا  تهمعرف   ؛الوظيفي  االجتاه  رأي  يف  (السامع)  املتكلم  قدرة -

  هذه  وتشمل  ،(Competence Communicative)  تواصلية  قدرة   إذن  فالقدرة   اللغة،  بواسطة  معينة   تواصلية
  اللغة   استعمال  إىل  الشكلية  اللغوية  القواعد  وتتجاوز  والتداولية،  والداللية  والرتكيبية  الصوتية  القواعد  القدرة

   اجملتمع. يف
 والثقافية.   االجتماعية  تا للمتغي   استجابة  رار ابستم  وتتغي  اجتماعية،  سياقات  يف  ومعانيها  اللغة  صيغ  تظهر -
  التجارب  ومالحظتنا  كنارا إدو   والثقايف،  االجتماعي  الواقع  بناء  يف  الوظيفية  النظرية  ضوء  يف  اللغة  تسهم -

 االجتماعية.
   العام. كراواإلد اجملتمع  يف ط رااالخن  مالمحمن  ااكتساهب وي عد   االجتماعي، السياق يف اللغة كتسبت   -
 ؛ فيها ال  متأص ال  اللغوية،  الصيغ   على طارئ    عد  ي  و   احلقيقية،  التواصلية  املشاركني   أفعال  من املعىن  ستخلصي   -

  السياق.  بتغي يتغي قد نهإ أي

 
   .71ص  م،1989 ،3  العدد ، 2 اجمللد ،الفكر عامل جملة اللغة"،  حتليل يف ودوره   الوظيفي "االجتاه   حيىي،  أمحد، انظر:  1
 .100ص  م(،2009 ،1ط احلديث، الكتاب عامل )إربد: الراهنة وقضاايها اجتاهاهتا اللسانيات: نعمان، قرة، بو انظر:  2
 .72ص  ،اللغة حتليل يف ودوره  الوظيفي االجتاه ،أمحد انظر:  3
-75ص  م(، 2005  ، 1ط  للرتمجة،  القومي  املشروع  القاهرة:) توفيق  اجلواد  عبد  حممود  ترمجة:  قي،يالتطب  اللغة   علم   يف  قضااي   ميشيل،  ماكرثي،  انظر:   4

76. 
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 ؛ آلة  هي   حيث   من  اللغة  وظيفة  ولفهم  للغة،  اآللية  اخلاصية  على  ادوم    التأكيد  إىل   الوظيفية  النظرية  متيلو 
 من   كل  على  ابالعتماد  وذلك  ،التخاطيب  املوقف  ينتظمها  ثالثة  رئيسة  عوامل  خالل  من  إليها  ننظر  أن  لنا  ينبغي

 الكالم   موضوع  هي  اليت  وأوضاعها  اخلطايب  املوقف   عناصر  العوامل  هبذه   واملقصود  األشياء،و   والسامع،  ،املتكلم
 وصفهما ب  التداولية،  النظرية  يف  املقسمة  األبعاد  كحال  حاله  الوظيفية  النظرية  يف  اللغوي  عدالب  و   1والرتكيب(،   )النص

 2الرئيسة: الثالثة املكوانت عن  خيرجان ال التواصلية، العملية من نيأجز 
  والرتكيبية  واملعجمية   الصوتية  األمثلة  املتكلم  اكتساب  يف  يتمثل  : Composants Linguistic  لساينال  كونامل

  اللغة. بنظام اخلاصة
  مستوايت  توظيف  على  القدرة  املتكلم  اكتساب  يف  يتجلى  :Composants Discussion  طايباخل  كونامل -

   التواصل. وضعيات وفق اخلطاب من خمتلفة
 التفاعل  حتكم اليت  واملعايي الضوابط  املتكلم اكر إد يف يكمن :Composants Reference رجعيامل كونامل -

   فتهم.اثق حسب دااألفر  بني  االجتماعي
  هرتظ ؛التوجه هذا حتكم اليت واحملددات  الوظيفية، النظرية إطار يف )االجتماعي( اللساين التواصل ومعرفة

 أما "  :قال  حني  ذلك  إىل  ترااإلشا أبرز  من  للغة  تعريفه  كان  ورمبا ،  جين  ابن  فكر  يف  متينة  أصوله  وجتذرت  مالحمه
 وذكروا   التعريف،  هبذا   املعاصرين  اللغة  علماء  من  كثي  أشاد  وقد  3"،ضهماأغر   عن  قوم   كل  هبا  يعرب  أصوات  فإهنا  حدها

 .احلديثة اللسانيات ئحرا ق إليه توصلت ما أحدث ؛جوانبه أكثر  يف ويوافق ،اكبي    اب  ااقرت   يقرتب أنه
 قضااي   أربع  الوقت  نفس  يف   متثل  اللغة  لتعريف  أساسية  عناصر  أربعة  يتضمن"  أنه  التعريف  هذا   عن  كرذ    مماو 

  ووظيفة  أصوات،  إهنا   حيث  من اللغة  طبيعة   من هي القضااي  أو العناصر  وهذه   سة،اابلدر   احلديث   اللغة لمع  يتناوهلا
  الذي  والنفسي  العقلي  والطابع  اللغوية،  ابجلماعة  وارتباطها  ،للغة  االجتماعي  والطابع  تعبي،   إهنا  حيث  من  اللغة

 4. "ابللغة الفكر  عالقة يف يتمثل
 عرفتها   للغة  كثية  تعريفات   هناك"  فيقول:  ،حجازي  فهمي  حممود  يعلق  ذاته  التعريف  إىل  أخرى  إشارة  ويف

 5".بعيد  حد  إىل  الدقيقة  التعريفات  من  جين  ابن  عند  اللغة  تعريف  ويعد  ت،ا احلضار   شىت  يف  املختلفة  العلمية  الدوائر
  توحيه  عما  فضال    وتفاهم،  تواصل  وسيلة  أبهنا  للغة  االجتماعية  والوظيفة  أصوات،  أبهنا  للغة  الذاتية  فالطبيعة

 هبذه  خطابه صناعة  يف  اسبب    ويكون  ،املتكلم  منها  ينطلق  اليت  والشعورية  النفسية  الدالالت  ألوان  من  )الغرض(  كلمة
   اللغوي. التعبي  إليه ويصل ينتجه الذي اهلدف ويليه ابلغرض، القصد  ربط خالل من السمة

 
 .85ص م(، 1980  العربية، املؤسسة )بيوت: احلديث اللغوي النظر مناهج ضوء  يف العريب النحو نظرية هناد، املوسى،  انظر:  1
 .75-74ص  م(،2010 احلديث، الكتاب عامل  )إربد:  األديب غري اخلطاب حتليل يف دراسات بشي، إبرير،  انظر:  2
 .33ص ، 1ج ،اخلصائص جين، ابن  انظر:  3
 .79ص  اللغة، علم يف تراثية أصول الدين،  حسام 4
 .191ص  م(، 1973 ،1ط  بوعات،طامل  وكالة )الكويت: السامية واللغات الرتاث  ضوء يف اترخيي  مدخل اللغة:  علم فهمي،  حممود  حجازي، 5
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 تواصلنا   من  وجنعل  واالجتماعي،  اللغوي  سلوكنا  يف  غموض  كلنزيل    أن  ميكننا  أننا  إىل  جين  ابن  يلمحو 
 سياقاته   وضمن  ، دقة  أكثر   خطابنا  جعلنا  ما   إذا  ؛ال  ومشو   ال  اسرتسا  أبلغ   وأهدافنا  ،اور  وحض  ال  إقبا  أكثربعض    مع   بعضنا 

 ال   للغة  التواصلية  الوظيفة  نإ  أي  ؛املتلقي  طرف   من  واالشتباه  العماء   عن  ابعيد    كالمنا  يكون  ؛ذلك  عند  املعتربة،
  إىل  ابلعبارة  ؤديي  التشكيلة  هذه  عن  خروج  وأي  العلمي،  جماهلا  يف   ةاملنطبق  ةالطبيعي  حدودها   تتجاوز  أن  ميكنها

  يقرون   فهم  املتحدثني،  من  اأساس    يبدأ  اللغوي  التواصل  نظام  ألن  ؛املتسق  اإلفهامي  نشاطها  عن  والعدول  لغازاإل
  ملتلقي، ا  ىلإ  يرسلوهنا  ث   ،مالءمتها  يعتقدون  معينة   إشارة  خيتارون  وعندئذ   معينة،  سلوكية  بطريقة   املعلومات  إصدار

  للمتحدثني  العقلية  ابلنشاطات  وإمنا  فحسب،  االجتماعية   ابملواضعة  ال   واتصال  تعلق  جين   ابن  عند  (راض)األغ  لفظلف
  الذي  الوظيفي الشكل وفق املقصود التواصل أمهية على أتكيده كان  ث ؛ ومن 1،لالتواص عملية  أثناء يف واملستمعني

 خالله   من  يعرب  الذي  التواصلي  والسياق  املتكلم،  يبغيهما  اللذين احملددين  والغرض  والغاية  الكالم،  فيه  وينطلق  ينتظم
  التواصلي. والسياق الوظيفي، احملتوى عنصري  إىل جين ابن عند اللغوية الرسالة تشي  لذا ؛املتلقي إىل

 إذا   اإلنسان  أن   تعلم  ال   أو"  جين:  ابن  قول  يف   اسابق    إليها  أشران  اليت   والعناصر  املعاين   نتلمس  أن  وبوسعنا
 أين   فالن   اي  له:  فيقول  عليه،  ليقبل  ؛ استعطفه  ؛نفسه  يف   له  تصويره   وينعم   صاحبه،  به  خياطب   أن  درافأ  ، أمر  عناه
  ، أيمره  أو  ،حيدثه  اندفع  ؛إليه  وأصغى  عليه،  أقبل  فإذا  هناه،   اي  حاضر  أنت   أما  أحدثك؛  علي  أقبل  وجهك،  أرين  أنت

 كلف   وال  القائل،  تكلف  ملا  ؛عنه  جمزئ    العني،  مقابلة  عن   امغني    األذن   استماع   كان  فلو  ذلك،  حنو   أو  ،ينهاه  أو
 ، املرسل  ؛الثالثة  التقليدية  التواصل  عناصر  عن  ال  فض  -  النص  اشتمل  فقد   2، "له  واإلصغاء  عليه،  اإلقبال  صاحبه

  النص  داللة  خالهلما  ظهرت  اللذين  ؛التواصلي  والسياق  الوظيفي،  احملتوى   ن؛عنصريال  على   -   املستقبل و   ،الرسالة و 
 التشكيل   على  الدال   استشهاده  يف   جين  ابن  عرضه  ما   بقوة   فأبرزا  السليمة،  والغائية   اإلفهامية  بصورهتا   والرتكيب

 اي "   فقوله:  مة،ئمال  تواصلية  وجهة  اخلطاب  توجيه  يف  وأثره  الوظيفي،  التحليل  يف  اخلارجي  والبعد  للغة،  االجتماعي
  يتخطى  التعابي  من  النوع  هلذا  االستيعاب   ويةاز   أن  يؤكد  ؛إخل"  أحدثك...  علي  أقبل  وجهك،  أرين  أنت  أين  فالن
 السياق   مستوى  مناإو   الرتكيبية،  العالقات  من املفهومة  األصلية  مواقفه  يف  للغة  البسيط  لالستعمال  االبتدائي  كرااإلد

 وفق   وحتليلها  ووصفها  اللغة  فهم  حنو  مهمة  خطوة  يشكالن  ؛اللغوية  الرسالة  حيمله  الذي  الوظيفي  والبعد  التواصلي
  االستعمايل. اتصاهلا وسياق اللغة شكل بني اجلامع االجتماعي التفاعلي اللساين  املنهج

 االستعمالية   ابلقدرة   التواصل  هي  اللغة  وظيفة   أن  إىل  جلية  إشارة  فيه  ؛للغة  السالف  جين   ابن   تعريف   إن
  التواصل  أو التعبي  هي  اللغة وظيفة أن  يرون الذين  احملدثني اللغة  علماء  غالبية مع  يتفق ألنه  ؛املخاطب لدى  املتوفرة 

  كدتؤ   ؛وعراب    غربيني   الدارسني   من  بعده   ملا  جين  ابن  هلا  مهد  اليت  اللسانية  اخلالصة  هذهو   3األوىل،   ابلدرجة  التفاهم  أو

 
 .27ص  ،اللغة سيكولوجية  يوسف، انظر:  1
 .33ص ، 1ج ،اخلصائص جين، ابن  انظر:  2
 .91ص اللغة،  علم  يف تراثية أصول الدين، حسام انظر:  3
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 وأن   ،لغة  أي  هبا  ختتص  اليت  همةامل  املسائل  من  اعدد    كهموإدرا   اللغة،  مبفهوم  القدامى  العرب  العلماء  إحاطة  مدى
 البحث،   وسائل  وقلة  ،الكبي  الزمين  البعد  من  الرغم  على  الغربيني،  العلماء  وبني  بينهم  امفي  للغاية  يسية  الفروق

  ترا والقد  اإلمكاانت  تلك و   ،نظرهم  ودقة  ،إدراكهم  عمق  يف  تتمثل  خاصة  ذاتية  إمكاانت  على  العرب  العلماء  واعتماد
   1تستحقها.  اليت الالئقة ابملكانة لتحظى ؛العظيمة اجلهود هذه ز راب إل واهلمة احلافز فينا تبعث أن هلا ينبغي

 
 ومراجعات  أسئلة

 
 جين.  البن "اخلصائص" كتاب  يف  االجتماعية  األبعاد عن  حتدث .1
  التواصلي. السياق إىل الوظيفي التكوين من اللغة  اجتماعية تكون كيف   بني   .2
   .جين  ابن عند االجتماعية النظرية  مسات خلص .3
  العملية  من  ينأجز   بوصفهما  التداولية، النظرية  يف   املقسمة  األبعاد  كحال  حاله  الوظيفية   النظرية يف اللغوي  البعد   .4

   هي؟ ما  ؛رئيسة ثالثة كوانتم عن خيرجان ال التواصلية،
 

 
 الثالث  املبحث

 العربية   الدراسات يف التداولية 
 

 القدمي  العريب  الرتاث يف  التداولية مظاهر: أوالا 
 وتقدمي   ،القدمية  العربية  للجهود  املعرفية  االمتدادات  لبيان  مهمة؛  العريب  الرتاث  يف  التداولية  اللسانيات  دراسة  ت عد  

  القدمي  العريب  اللغوي  الفكر  يف   املنهجية  املبادئ  أهم    ومن  ،اقدمي    العربية   علماء  عرضها  اليت   الرائدة  األفكار  نم  جانب
  التعريف  هذا  يف   جند  أن   وميكننا  3املتقدم،  جين   ابنتعريف    وهو  2،األغراض   عن  للتعبي   تواصل  وسيلة  أبهنا   اللغة  تعريف 
  فمعار   ثالث  حتكمها  العربية  علماء  لدى   اللغوية  القدرة   أنو   ، تعبييةوال  نفعيةال  قيمةال  ذات  التداولية  قيمال  بعض
  معرفةو   ،لغته  لقواعد   املتكلم  امتالك  قتضي ت   ةلغوي  معرفةو   ،واملعاين  الدالالت   معرفة   تقتضي   لسانية  معرفة  يف   تتمثل

 4. األخرى تقتضي منها وكل ،اخلطاب  إنتاج قواعد  ميلك  أن تقتضي خطابية

 
 .19ص ،اللغوي البحث ونظرايت العريب اللغوي التفكري بني  الربط أمهية البهنساوي، انظر:  1
 .84ص  م(،2010 ،2ط املتحدة، اجلديدة   الكتاب دار )بيوت:  نظري مدخل :الوظيفية اللسانيات أمحد، املتوكل، ظر:ان 2
   .44ص ، 1ج م(،1998 التوفيقية،  املكتبة القاهرة: ) حممد  بن  احلكيم عبد : حتقيق ،اخلصائص جين، بن عثمان  3
 .38-37ص  م(،2000 ، 2ط العريب، الثقايف املركز البيضاء: دار)ال الكالم  علم وجتديد  احلوار أصول يف طه،  الرمحن، عبد انظر:  4
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 الكالم   أن  ذلك   ومن  املعاصرون،  اللغة   علماء  هبا   قال  اليت  احلديثة  التداولية  املبادئ   بعض  القدامى   تناول  وقد
  املتحاورون   ي ضفيو   ا،ذاهت  لألغراض  اللغة  وتستعمل  فائدة،  على  احلصول  أو  ،حاجات  إشباع  أو  ،وأهداف  لغاايت  يتم

 1".مقام مقال "لكل مبدأ  ت عتمدا وإمنا ذلك، العربية  البالغة ت غفل ومل  ، ظاهرة غي   أخرى  دالالت  امللفوظات  على
 ودرسوا   ،ذاته  يف  اخلطاب  نص  فتناولوا  ، العرب  عند  واإلقناع  اخلطاب  بدراسة  االهتمام  أشكال  كثرت   وقد

 .وخمالفته الظاهر مقتضى اخلطاب ومطابقة ،تلقيه وطريقة واملخاط ب ،أدائه وطريقة ابملخاط ب يرتبط ما
 مارسوا   ؛واملفكرين  ني يوالبالغ  املسلمني  والفالسفة  النحاة  نأ  ؛االجتاه  هذا  أصول  العرب   تناول    على  يدل  ومما

 2املتنوعة.   والعالقات الظواهر حتليل يف اوتطبيق   وفلسفة   اعلم    صيت ه ي ذيع  أن قبل التداويل  املنهج
 وما   ة،واخلطاب ،والنقد ،النحوو  ،البالغة ومعل  يف العرب عند  اللغوي التداويل التفكي مصادر حتديد ميكنو 

  الدرس  مييز  ما   أهم  إن  إذ3التداولية؛   وخصائصه  للموضوع  الصورية  اخلصائص  بني  ربطوا  حني  األصول  علماء  قدمه
 أن   السيوطي  ذكره  ما  ذلك  ومثال  ،بدايته  منذ  االستعمال  أثناء  يف  اللغة  دراسة  على  يقوم  أنه  القدمي  العريب  اللغوي

  األصل  بعد  ه   ؛العرب  به   نطقت   ما  "النحو  أصول  علم  يف  االقرتاح"  كتابه  خمرج   وجعل  قاعدة،   ال  ال  استعما  تؤخذ  للغةا
  غيه،  قياس  على  آخر  بشيء  فيه  نطقت  قد  العرب  مسعت  ث  ما،  شيء  إىل  القياس  أاتك  ذاإ"  :قال  ظاهرة؛  كل  يف

  حتديد يف وأمهيته اللغة، يف العرب تتداوله وما االستعمال قيمة هذا السيوطي قول من ويظهر 4،"عليه كنت  ما فدع
 . أدائها وطرق أساليبها

  اللغة  دراسة  يف  متكاملة  وحدة  ؛وقراءات  ،تفسيو   ،هوأصول   ،فقهو   بالغة،و   حنو،  من  العريب   الرتاث   عد  ي  و 
 املتكلم   منزلة  حنو   لفظية،  غي   قرائن  من   هبا   يتصل  وما  اللغة،  استعمال  بوجه  يهتم   ما   اجتاهاهتا  من   منيز  أن  ميكن

  لنا  يقدم مما    ،واملكاين  الزماين   التواصل  ظروف و   ،واألدائية  االجتماعيةو   النفسية  منهما  كل  وحالة  ابلسامع،  وعالقته
  املبادئ  إىل  وتفسيه   وأصوله  وبالغته  حنوه   جمموع  يف   يؤول  القدمي  اللغوي  اإلنتاج  إن  حيث  ؛شاملة  تداولية  دراسة

  يكن  مل  آنذاك  اللغوي  الوصف  إن  إذ  ؛الكرمي  القرآن    اسابق    املذكورة  العلوم  ختص    أن  ذلك   مالمح  ومن  الوظيفية،
  اللغوي  الوصف  كانو   ،ال  متكام  خطااب   بعد  ه  النص   إىل   نظر  ما   بقدر   إجنازها  مقامات  من  اجملردة  اجلملة  على امنصب  
 5.التداولية وخصائصها الصورية اجلمل  خصائص وبني ،واملقال املقام  بني  يربط 

 
  اجمللد  الكويت،  واآلداب،  والفنون   للثقافة  الوطين  اجمللس  ،الفكر  عامل  جملة  التداويل"،  للمصطلح  تداويل  تقريب  ودالالهتا:  "اللغة  حممد،  سويريت،  انظر:1

   .30ص  م،2000 يناير/مارس ،3 العدد ،28
 .31- 30ص  ،السابق املرجع انظر:  2
 الشافعي   إمساعيل  حسن  حممد  :حتقيق   ،النحو  أصول   علم  يف  االقرتاح  بكر،  أيب  بن  الرمحن   عبد  السيوطي،   ؛35ص  ،الوظيفية  اللسانيات  املتوكل،  ظر:ان  3

 .116ص  م(،1998 ،1ط العلمية، الكتب دار  )بيوت:
 
   .35ص  ،الوظيفية اللسانيات املتوكل، ظر:ان 5



90 

 ؛ ًياأتويل  التداولية  ابخلصائص  االهتمام  على  يعتمد  قسم  البحوث؛  من  قسمني  بني  القدمية  الدراسات  يف  ميي زو 
  يف  هلا   ممث ل  التداولية   اخلصائص   ن إ  يأ  ؛ايً توليد  به   االهتمام   على  يعتمد   واآلخر   ،احلال  ملقتضى   املقال  مطابقةك

  إىل  حقيقية  ت دالال  من  األساليب  أغراض   بدراسة  والبالغيني  النحاة   اهتمام  اجملال  هذا  يف  يربزو   ؛ذاته  األساس
 . املقام يقتضيها أخرى  دالالت

 اللغة  وفالسفة  احملدثون  الوظيفيون  قرتحها  ما  وبني  القدامى  العرب  العلماء  تناوله  ما  بني  التالقي  بعض  ناكهو 
 نوع حسب اللغوية  العبارات حتليل أو ،اإلحالة ظواهر دراسةخالل  من الباحثني  بعض آراء يف تتبعه ميكن ؛العادية
 اللقاء  جماالت تعنيه  ما  وأقل  ،والوظيفة  البنية  بني   الرتابط   جماالت  دراسةو   ،الكالم  أفعال  بدراسة  االهتمامو   ،إحالتها 

  لتطور  التأريخ   ميكن  ال  أنه  ؛نفسها  اجملاالت  يف   حبوث   من  احديث    يقد م   ما  وبني   ،القدمي  اللغوي  العريب   الفكر  بني   هذه 
  1. جملالا  هذا  يف العرب  اللغويون به أسهم ما ذكر دون منو  ،ةحقب دون من حقبة  إبغفال اللغوي الفكر

  ،اجلاحظ  عند  األوىل  التنظيية  الدراسات  إىل  جذورها  تعود  قدمية  االتصال  أو  التواصل  عملية  فدراسة
  عن   مباشرة   الناتج  ابألثر  هتتم  معياري  طابع  ذات  كانت  لكنهاو   ،وغيهم  ،القرطاجين  وحازم  ،قتيبة  وابن  ،اينجواجلر 

 على   املنظرون  هؤالء  ركز  فكما  احلديثة،  للتداولية  مظاهر  هذا  ويف   ،اانجح    اخلطاب  جتعل  اليت  والشروط  الرسالة،
  ذلك عد  ي   ؛واإلفهام  الكالم، من والفائدة املتكلم، ونوااي ،والقصد ،والتأثر التأثي وعملية ،والرسالة ،واملتلقي ،املرسل
   2. التداولية النظرية جوهر

   :أييت كما  فهم ومنهجهم، بطريقتهم التداولية عن  حتدثوا الذين  العريب الرتاث  علماء أهم أما
 : هـ(255ت) اجلاحظ .1

 اسم   البيان"  :بقوله  البيان  اجلاحظ  عرفو   ،ومفهومها  التداولية  بعناصر  املتعلقة  القضااي  بعض   القدامى  العرب  ذكر
  ويهجم  حقيقته،  إىل  الس امع  يفضي  حىت    الضمي  دون  احلجاب  وهتك  املعىن،  قناع   لك  كشف  شيء  لكل    جامع
  القائل  جيري   إليها  اليت  والغاية  األمر  مدار  نأل  الد ليل؛  كان  جنس  أي  ومن  ،البيان  ذلك  كان  من  اكائن    حمصوله،  على

ا  ؛والس امع   ذلك  يف  البيان  هو  فذلك  املعىن،  عن  وأوضحت  اإلفهام،  بلغت  شيء  فبأي    واإلفهام،  الفهم  هو  إمن 
 3. "...املوضع

 
  اجمللد  اجلزائر، ،2 سطيف جامعة ،االجتماعية والعلوم اآلداب جملة   ،وجماالته" مصادره  العرب: عند التداويل اللغوي التفكي" خليفة، بوجادي، انظر: 1

 .39-31ص م.2010 أكتوبر  ،16 العدد  ،9
 نفسه. السابق  انظر: 2
 .60ص  ،1ج ،والتبيني البيان اجلاحظ، 3
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 ؛ املرسل  من  األدبية  الرسالة  حمتوى   وإبالغه  املخاطب  إفهام  يف  أديب  مقصد   على  العبارة   هذه   يف  اجلاحظ   يركز
 اخلطاابت   يف  حتقيقه  على  املعاصرة  التداولية  حترص  الذي  األساس  الغرض  وهو  البيان،  يف   املتمثل  املقصد   لتحقيق
  1.املعريف واملستوى  اإلقناعي،  التداويل  املستوى ؛مستويني  على اجلاحظ  نظرية يف  البيان يتوزع عليه؛و  املنجزة،

 على   عمل  ؛ث    ومن  بعامة؛  ابملعاين  خيتص  الذي  املعريف  وابملستوى  اللفظ  يف  تكون  البالغة  أن  اجلاحظ  ويرى
 الوظيفة   من  ا انطالق    البيان  يف  البالغي  املستوى  هذا  إىل  توصل  وقد  ابلتداول،  اإلقناع  وربط  اللفظ،  يف  البيان  حصر

  يف  لجةتاملخ  أذهاهنم،  يف  املتصورة  العباد،  صدور  يف  القائمة  املعاين"  :التداويل  التصور  هذا  يف  يقول  إذ  التواصلية؛
 يف   وموجودة  مكنونة،  وحمجوبة  وحشية،  وبعيدة  خفية،  مستورة  فكرهم،  عن  واحلادثة  خبواطرهم،  واملتصلة  نفوسهم،

  أموره،  على  له  واملعاون  شريكه،  معىن  وال  وخليطه،  أخيه  حاجة  وال   صاحبه،  ضمي  اإلنسان  يعرف  ال   معدومة،  معىن
 واستعماهلم   عنها،  وإخبارهم  هلا،  ذكرهم  يف  املعاين   تلك  حتيا  وإمنا  بغيه،  إال  نفسه  حاجات  من   يبلغه  ال  ما  وعلى
  والبعيد   ،اشاهد    والغائب  ،اظاهر    منها  اخلفي  وجتعل  للعقل،  وجتل يها  الفهم،  من  تقرهبا  اليت  هي  اخلصال  وهذه  إايها،

 ، امألوف    والوحشي  ،امعروف    واجملهول  ،امطلق    واملقيد   ،امقيد    املهمل   وجتعل   املنعقد،   وحتل  امللتبس،   ختلص  اليت   وهي   ،اقريب  
  املدخل  ودقة  االختصار،  وحسن  اإلشارة،  وصواب  الداللة  وضوح  قدر   وعلى  ،امعلوم    واملوسوم  ،اموسوم    والغفل
  الظاهرة  والداللة  وأجنع  أنفع  كان  وأنور،  أبني  اإلشارة  وكانت  وأفصح،  أوضح  الداللة  كانت  وكلما  املعىن،  إظهار  يكون
 2."البيان هو  اخلفي املعىن  على

  املستورة  فاملعاين  املعاصر،  اللغة  علم  إطار  يف  وظائفها  بشىت  التواصلية  العملية  أسس  لىع  النص   هذا  حييل
 إليه  أشار الذي البيان أو اإلابنة أي عنها؛ ابإلخبار وكذلك ابأللفاظ، أي ابالستعمال؛ إال ليهاإ تعرفي   ال واخلفية

 مستعملي  بني  اخلطاب وتفسر  تصف  إذ  التداولية؛  به   تعىن   الذي  3اإلبالغ  مفهوم   مع  التصور هذا   ويتوافق   قوله،  يف
  يف  املتلقي يف  األفعال من سلسلة هو  حيث من أتثيه،  ومدى واخلاص، العام ابلسياق املنجز  الكالم عالقة  يف اللغة

  عاين، ابمل واملتحكمني ولنيؤ املس واالستعمال اإلخبار عد   عندما اجلاحظ  إليه ذهب ما  وهذا  والفائدة،  الفهم مستوى

 
  ، 14  اجمللد  م،2010  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  ،املعرفة  إسالمية  جملة  "،األصوليني  عند  البياين  التداويل  التفكي  مالمح"  نعمان،  بوقرة،  انظر:  1

 .54 العدد

   .60ص ،1ج ،والتبيني البيان اجلاحظ، 2
  أو التوقع، عدم  مقابل  يف عتوق   من النصية الوقائع به  تتسم ما أي ؛ )Informativity( "اإلخبارية "  أو "اإلعالمية "  مصطلح  اإلبالغ مفهوم على ي طلق 3

  ارتفع   ؛العناصر  هذه  ورود احتمال   د  ع  ب    فكلما املعلومات،   به وصفت   الذي  التنوع  أو اجلدة  عناصر  من النص  يف يتوفر  ما  أي ، املعرفة عدم  مقابل  يف  املعرفة
  اإلعالمية،   ترتفع  بتوفرها  إذ   املتوقعة؛  غي  العناصر  تزداد   حينما   اإلعالمية   وبني  التوقع  وعدم  اجلدة   بني  طردية  العالقة  فتكون   ، للنص  اإلعالمية  الكفاءة   مستوى

  وكلما اإلعالمية،  قل ت ورودها احتمال ازداد فكلما النصية؛ العناصر ورود احتمال مدى يف فتكمن العكسية العالقة أما اإلعالمية؛ تنخفض وابخنفاضها
  )رسالة  حتليلية  نظرية   دراسة  النص:  تلقي  يف  وأثرها  أبعادها  اإلعالمية  ،نالرمح  عبد  حممد  ،إبراهيم  انظر:  اإلعالمية.  درجة  زادت  ورودها  احتمال  قل  

 .22ص-21ص ،م( 2007  ،ماليزاي العاملية اإلسالمية   اجلامعة اإلنسانية،  والعلوم اإلسالمي   الوحي معارف كلية   وآداهبا، العربية   اللغة قسم دكتوراة،
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  ؛ احلديثة  التداوليات يف   امهم    ا جانب    متثل  وظائف   ثالث إىل  البيان  قسم   عندما  التداولية معامل  اجلاحظ   لنا  ربز ي    لذلك
 1:هي

   (.اإلفهام قصد  اإلخبار  وجه على  األمر ظهارإب  ؛ياداحل حالة) التعليمية املعرفية اإلخبارية الوظيفة -

 . (القلوب وجلب االستمالة وجه على  األمر  بتقدمي ؛االختالف حالة) التأثيية الوظيفة -

   ."واالضطرار االحتجاج  وجه على األمر  إبظهار ؛اخلصام حالة) احلجاجية الوظيفة -

 الدرجة   يف  ابلتواصل  هتتم  مقاربة  ألهنا  املعاصرة؛  الدراسات  يف  التداولية  النظرية  متثل  الوظائف  هذه  فكل
 .الفائدة وتقدمي املعىن  وإيصال والتأثي  وابإلقناع األوىل،

 
 : ( ه276ت) قتيبة ابن. 2

 أن   رأىو   2،اظاهر    ال  انفعا  به  واالنفعال  اخلطاب،  هإلي  يقصد  ما  ليتقبل  ؛ًيانفس  املخاطب  هتيئة  عن  قتيبة  ابن  حتدث
 ويذكر   ،ابلنسيب  فيها   يبدأ  الشاعر  كان  إذ  الوقت؛  ذلك  يف  معهود  هو  ما  وفق  قصيدته   يف  يسي  أن  الشاعر  على

  ًيانفس  وهيأه   انتباهه،  أاثر  قد  يكون  أن  بعد  صاحبه  مدح  إىل  ينتقل  ث  أشجانه،  فيبثها  انقته،  يصف  ث  السفر،  مشاق
  والد من  الداير  بذكر  فيها  ابتدأ  إمنا  القصيد   م قص  د  أن  يذكر   األدب  أهل   بعض  ومسعت "  :قتيبة  ابن  قال  شعره؛   إىل

  انزلة   كان  إذ  عنها؛  الظاعنني  أهلها  لذكر  اسبب    ذلك  ليجعل  الرفيق  واستوقف  الربع  وخاطب  وشكا  فبكى  واآلاثر،
  مساقط  وتتبعهم  الكأل  وانتجاعهم  ماء،  إىل  ماء  عن  النتقاهلم  املد ر    انزلة  عليه  ما  خالف  على  والظعن  احللول  يف  الع مد

  القلوب  حنوه  لي ميل    والشوق،  الصبابة  وفرط  الفراق  وأمل  الوجد  شدة  فشكا  ابلنسيب  ذلك  وصل  ث    كان  حيث  الغيث؛
  جعل   قد  ملا  ابلقلوب   الئط  النفوس   من  قريب  التشبيب  ألن  إليه؛  األمساع  إصغاء  به  ويستدعي  الوجود  إليه  ويصرف

  فيه  وضاراب    بسبب  منه  امتعلق    يكون  أن   من  خيلو   أحد  يكاد  فليس  النساء،  وإلف  الغزل  حمبة  العباد  تركيب   يف   هللا
  شعره  يف  فرحل  احلقوق  إبجياب  عقب  له  واالستماع  إليه  اإلصغاء  من  استوثق  قد  أنه  علم  فإذا  حرام،  أو  حالل  بسهم
  هذه  سلك  من  اجمليد  فالشاعر"  :آخر  موضع  يف  وقال3، "...اهلجي  وحر  الليل  وس رى  والسهر،  النصب  وشكا

 
 احلديثة  التداولية  "إن   وفيه:  ،293ص   م(،1999  ،1ط  الشرق،   أفريقيا  دار  البيضاء:  )الدار  وامتدادها  أصوهلا  العربية  البالغة  حممد،  العمري،  انظر:  1

يت  وقد  واإلقناع،   املتلقي   يف   التأثي  عملية   وعلى   ، ( والتبيني  لبيان )ا  كتابه   يف  املستوى  هذا   على  وتركيزه   اجلاحظ  الهتمام   أصله؛  يف   جاحظي   ب عد  هذه   مس 
 ث  ومن   السيميائية،  الدراسات  يف  كبية   بعناية   حاليًا  واملقام  التأثي   نظرية   وحتظى   ،واملقام"  التأثي   ب "نظرية   –   ب "التداولية"   اليوم  ت عرف  واليت  -   عنده   النظرية 
   )التداولية(". هو جديد عنوان  حتت العربية البالغة إىل االعتبار إعادة  يف الشروع

  العدد  م، 2004  بدمشق،   العرب   الكتاب  احتاد   ، األديب  املوقف  جملة  نظرية"،  مقاربة األديب اخلطاب  وحتليل  "التداولية  خفيف،   راضية  بكري،  بو  : انظر  2
 .6ص ، 399

  الئط  .20ص  م(، 2000  ، 1ط  العلمية،   الكتب  دار  )بيوت:  الضاوي  أمني  حممد  قمحية،  مفيد  حتقيق:  والشعراء،   الشعر  ،مسلم  بن   هللا   عبد   قتيبة،  ابن   3
 إليها. وحمبب هلا عالق أي ابلقلوب؛
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  يقطع،  ومل  السامعني  في مل    ي طل  ومل  ،الشعر  على  أغلب  نهام  اواحد    جيعل  فلم  ،األقسام هذه  بني  وعد ل  ،األساليب
  1. "املزيد إىل ظمأ وابلنفوس

 : (هـ400ت) العسكري هالل أبو  .٣
 جمازها،   أو  اللغة  أصل  يف  له  موضوع  هو  ما  على  القول  أن  إرادة  املعىن   أن  ورأى  واملعىن،  اإلرادة   بني  الفرق  عن  حتدث

  من   بفعله  خيتص  القصد   أن  ى أور   واإلرادة،   القصد   بني   وميز   2والفعل،   القول  يف  تكون  واإلرادة   خاصة،  القول  يف   فهو
  وإذا فقط، إجياده حال يف الفعل إرادة والقصد اآلخر، دون من  الفعلني  أبحد خمتصة عنده واإلرادة  غيه، فعل دون

 3. اغد    أزورك أن قصدت :الكالم  يف تقول أن يصح  ال أنه رأى إذ ؛"اقصد  " يسم   مل  أبوقات   تقدمته

 : ه(466ت) اخلفاجي سنان  ابن .4
 ًيا ضمن  القول  هذا   يف  سنان  ابن  يشيو   4  ؛" ...أحواله  من  لشيء  ال   واملواضعة،  والفوائد  ابملعاين   يتعلق  والكالم"  :يقول

 وإال   والفائدة،  االنتظام  الصحيح  الكالم  يف  يشرتط  فهو  ،الكالم  من   نرجوها  اليت  الفائدة  عن  حديثه  عند  التداولية  إىل
  حديثه  عن  ال  فض   للمتلقي،  فائدة  يؤدي  عنده  الكالم  نإ  أي  منه؛ املرجوة  الفائدة  قحق    إذا  إال  اكالم    هعد    ميكن  ال

 . قصد يف اللغة استعمال أي له؛ املتكلم واستعمال والقصد املواضعة عن
 وإرادته   قصده   من   أحواله  حبسب  حقيقته   بني   الذي   الكالم  وقع  من   املتكلم  إن"  :آخر  موضع  يف  وقال

  جناح   يف  ووظيفته  املتكلم  عنصر   إىل  يشي  نجدهف  5،"اتقدير    أو  حقيقة  إليه  الراجعة  األمور   من  ذلك   وغي  واعتقاده،
  واملخاطب   ابملتكلم  احلديثة  التداوليات  به   اعتنت  ما  وهذا  التداويل،  مسارها  وحتديد  وتوجيهها،  ،التواصلية  العملية
  .وإليه الطرفني أحد من  يتوجه اخلطاب أبن  االعتقاد من اانطالق  

  واالصطالحات،  اخلطاب   يف   املواضعات   معرفة  إىل   وحيتاج  املنهاج   على   فيجري   النثر   فأما "  : النثر  يف  وقال
 التقاليد،  يف  حيسن  ال   ما  األساليب  يف   وللتوقيعات  خوانيات، اإل  يف   يستعمل  ال   ما  الطريقة  من  السلطانية  للكتب  فإن

 واستجد   ور فضت،  ه جرت  قد  القدمية  العادة  فإن  والدول،  األزمنة  تغي   حبسب  يتغي   اخلطاب  يف  واالصطالح  واملواضعة
  عن  تلفخت  امواحلك    ابالكت    لدى  املستخدمة  الكتابية  األساليب  أن  همن  يتضحو   6،"...عادة  بعد   عادة  الناس

 لتطابق   اوتبع    ،واملكان  الزمان بتغي  تتغي   للمصطلحات  الناس  واستخدام  الناس،  من العامة  لدى  املتداولة  األساليب
  املتكلمني   ألفاظ  ؛رسائله  الرسائل  كاتب  وال  شعره،  الشاعر  يضمن  أال  حيسن  أنه  وذكر  ،احلال  مقتضى  الكالم

 
 .نفسه السابق 1
  م(، 2002  ،1ط  الرسالة،   مؤسسة   )بيوت:   مدغمش   الغين   عبد  مجال   حتقيق:  ،اللغة  يف  الفروق  هللا،   عبد  بن   احلسن   العسكري،   هالل  أبو  انظر:  2

 .204ص
   .205ص ،السابق املصدر 3
 .43ص  م(،1976 ،1ط العلمية، الكتب دار  )بيوت: الفصاحة  سر حممد،   بن هللا  عبد اخلفاجي، سنان  ابن 4
 .44ص السابق، املصدر 5
 . 302ص السابق، املصدر 6
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 واحلكام   الناس  أوساط  من  خياطباهنم  ومن  ،احلال  مقتضى  على  خيرجان  بذلك  ألهنما  ومعانيهم؛  واملهندسني  والنحويني
  1.والوزراء

 :هـ(471ت) اجلرجان  القاهر عبد .5
 الوجه على  معانيها  وتالقت  دالالهتا،   تناسقت  أن  بل   النطق،  يف  ألفاظها  توالت   أن  الكلم  بنظم   الغرض   ليس"  :قال

  علم  يقتضيه  الذي  الوضع  األلفاظ  تضع  أن  إال  النظم  ليس  أن  علما "  :آخر  موقع  يف  وقال  ،"العقل  يقتضيه  الذي
  ترتيب  الغرض  يكون  أن  دون  نفسه  اللفظ  إىل  ابلنظم  القصد  كان  لو"  :وقال   ،"وأصوله  قوانينه  على  وتعمل  النحو
  ، " النظم  حبسب  العلم  يف   اثنني  حال  خيتلف  أال  ينبغي  لكان  حدودها،  على  ابأللفاظ  النطق  ث  النفس،  يف   املعاين
   2. "النفس يف معانيها ترتب بسبب النطق يف ترتتب الكلم وإن النظم،  يف للمعىن تبع اللفظ إن" :اأيض   وقال

 من  ويستفاد  نفسي،  داخلي  وآخر  لفظي،  خارجي  كالم  بوجود  تقول  اليت  لغةال  ىلإ  نظرته   اجلرجاين  بىن  وقد
  يسند   أن  بعد  اللغوية  واأللفاظ  املفردات   من  تستنبط   اليت  املعنوية  والروابط   العالقات  من  نظام"  :هناإ  بقوله  للغةا  تناوله

  إىل  النص   هذا   يف   أشار  إذ   3؛"اإلسناد  أساس  على  قائم   لغوي   تركيب  يف   ببعض،   بعضها  ويعلق   بعض،  إىل   بعضها
  املؤدي  التواصل  أن  ورأى   ،ضوحهو   عمقو   املعىن  عن  وحتدث   النص،  جتاه   املخاطب  وضعية  على  وركز   التواصل،  عملية

 .التواصلية التداولية نطاق يف يقع  وهو  ابلقصد، الفائدة  ألنه الذهن؛ يف  املراد  املعىن بوصول يتم الغرض إىل
 

 :هـ(626ت) السكاكي .6
  مقام   يغاير  السؤال  على البناء  ومقام  اإلنكار،  أو  االستخبار  على بناء  الكالم  مقام   يغاير   ابتداء   الكالم  مقام"  :قال

  ولكل    الغيب،  مع   الكالم  مقام  يغاير  الذكي  مع   الكالم  مقام   وكذا  لبيب،  لكل    معلوم  ذلك  ومجيع   اإلنكار،  على  البناء
 4."...اآلخر مقتضى غي  مقتضى  ذلك

  أغراض  تغاير  إىل  االلتفات   ووجوب   واملقام،   املتلقي  بني  احلال  مقتضى   مراعاة   ضرورة   هذا   قوله  من  يتضح 
  مقصدية حينها تتعني  ؛املتكلم قصد   وبتغي الغيب، إىل  املوجه الكالم نفسه ليس الذكي إىل املوجه فالكالم ،اخلطاب
  ،البنية  حيث  من  اإلنشائية  ابألساليب  ااهتمامه  يف  الكالمية  األفعال   نظرية   وتتمركز  املتلقي،  واستجابة  اإلفهام
 . والغرض ،والداللة

 
 .87ص (، م1976  ،1ط ، الشباب مكتبة :)القاهرة  وحتليل دراسة  سنان: بن ال الفصاحة سر كتاب ،زيد  أبو الرزاق عبد ،زايد انظر: 1
 .55  ،50  ،49ص م(، 1960  ،6ط وأوالده،  صبيح  علي حممد مكتبة )القاهرة: اإلعجاز دالئل الرمحن، عبد بن القاهر عبد اجلرجاين، 2
 .32ص  م(،1989 األمان،  دار )الرابط: القرآن وإعجاز للبالغة الفكرية األصول يف مقدمة  ،محدأ زيد، أبو 3
 .74- 73ص  م(،1978 العلمية،   الكتب دار  )بيوت: زرزور نعيم  وتعليق: ضبط ، العلوم مفتاح  حممد،  بن يوسف  السكاكي، 4
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  ولنظرية  بعامة،  عربية  تداولية  للسانيات  ايً نظر   اأساس    آراؤه  تكون  أن  ميكن  امتميز    ًياعرب  مثال    السكاكي  وي عد
 اإلشارة   سياق يف  املقامي  املعىن  إىل  املباشر معناها  جاوزت   اليت  الطلبية  ابألفعال  عين  وقد  خباصة،  الكالمية  األفعال

  1.املتكلم ملراد اللفظ ظاهر خمالفة إمكان إىل
  من  هبا   يتصل  وما  اإلفادة   يف   الكالم  تركيب   خواص   ع تتب  "  هو   املعاين   علم  موضوع  أن  السكاكي  وبني  
  إىل منه يسبق ما  الرتكيب خباصية وأعين" :بقوله ؛الكالم تركيب خلواص  مفهومه أوضح ث 2،"...وغيه االستحسان

 علماء   سيما  وال  -  العرب  العلماء  دراسة  أن  كالمه  فمفهوم  3، "له  الالزم  جمرى  اي  جار   الرتكيب،  ذلك  مساع  عند  الفهم
  مباشرة   غي   أو  حرفية   مباشرة   دالالت   هلا   اليت   أي   املفيدة؛  الدالة  الرتاكيب  على   مقتصرة   -   واألصوليني  واملناطقة   املعاين 

 للجملة   دراستهم  يف   "اإلفادة"  دعامة  على  يركزون  عامة    العلماء  أن   واملالحظ  هلا،  مالزمة   أو  منها  ت فهم  ضمنية،
 لغوية  دراسة  ي أل عنواان   العرب  العلماء من  مراعاهتا كانت  فقد  اللغة، مستعملي  بني  التواصل مناط  هي إذ 4والنص؛
   5.جادة وظيفية

 
  ،مسعود   صحراوي،  ؛103- 96ص   ،م( 1986  ، 1ط  الثقافة،   دار   البيضاء:   )الدار  الوظيفي  العربية   اللغة  حنو   يف   دراسات  أمحد،   املتوكل،   :انظر   1

 وقد  ،49ص   م(،2005  ،1ط  ،الطليعة  دار  بيوت:)  العريب  اللسان  الرتاث  يف  الكالمية  األفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب:  العلماء  عند  التداولية
  وصف  داخل  التخاطيب  االستلزام   لفكرة   وتقعيده  مقاميًا،  املستلزم ابملعىن  الصريح  املعىن عالقة  يضبط   الذي  ابلتحليل  متتاز   السكاكي   اقرتاحات   أن   فيه   بني  

  املقالية  القرائن   من مجلة وجود  ىلإ  يتحول   مثال    فاالستفهام  وبيان،  ومعان    وحنو  وصرف  أصوات   من   اللغوية   املستوايت  مجيع   تناول   إىل  يطمح   شامل   لغوي
  تراه   ملن   هذا؟   يفعل  أمثلك   قولنا:   يف  اإلنكار   إىل   وانصرافه  ؟اشيئ   فتأخذ  تنزل  أن   حتب أال   قولنا:  يف   كالعرض  معني،  قصد   لتحقيق  املتكلم  خيتارها  واملقامية

  الطلبية  لألفعال  التداولية   الوظيفة  تعدد  ارتباط  السكاكي  حيصر ومل  ،فيه  ستعملي    الذي  املقام  حبسب  االستفهام  وظائف  تتعدد  وهكذا  مشين ا،  فعال    يفعل
  ما  بغي   والسائل  احلكيم   أسلوب   يف  ابلقصد   الوضع  وارتباط  الكالمي،  الفعل   مالمح  نتلمس  اكم  والنداء،  والتمين  والنهي  األمر   درس  فقد  االستفهام،   يف

   ب.يطل
  العلمية،   الكتب دار  )بيوت:  البالغة  علوم  يف  اإليضاح  الرمحن،  عبد  بن  حممد  القزويين،  اخلطيب  تعليق:  وانظر  ،161ص   ،العلوم  مفتاح  السكاكي،  2

 .15ص  م(،1985
 .161ص ،العلوم  مفتاح ،السكاكي انظر: 3
مل  إنه  قال  وقد   ، 53- 51ص   ،العرب  العلماء  عند  التداولية  ،صحراوي انظر: 4   ذكرها  أصناف ا  دالليًا  العربية   اجلملة  صنف  عندما   سيبويه  مقصد  عليه   حي 

  "مستقيم"،  ب :  ينعته  مل "احملال"  صنف عن  حتدث  ملا  سيبويه  أن   فاملالحظ  كذب"،  حمال  هو  وما  كذب،   ومستقيم وحمال،  حسن،  مستقيم   "فمنه  قوله:  يف
  انظر:  العربية؛  اللسانيات  يف  تداوليًا  به   ي عتد    ال   ث؛  ومن  تواصليًا،  الصنف  هلذا  كفاية  ال   أن   على  يدل  مما  األخرى،  األصناف  مع  فعل   كما  "حسن"،  أو

 .25ص ، 1ج ،الكتاب ،سيبويه
  اإلبالغية  الرسالة  ووصول  اخلطاب،  من  املخاط ب  لدى  الفائدة   حصول  اإلفادة   مببدأ ويراد  ،186ص  ،العرب  العلماء  عند  التداولية  صحراوي،  انظر:  5

 فهو   والغرض،  اإلفادة   بني  والفرق  اخلطاب،   من  املخاط ب  جينيها  اليت  الثمرة   وهي  وقصده،  املتكلم  مراد   هو  يكون   أن   الظن  عليه  يغلب  الذي  الوجه  على  إليه
  حتقيقهما؛  إىل  يرمي  اللذين  والغاية  ابلقصد أي  ابملتكلم؛  فمتعلق  الغرض  وأما  املتكلم،  خطاب  من  تواصلية  فائدة   من  جينيه  وما  ابملخاط ب  ألص ق  اإلفادة   أن 

   التواصل. عملية يف األساس الطرفان  مها واملخاط ب فاملتكلم
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 : هـ(684ت) القرطاجين حازم .7
  إىل   احتياجهم حسب  تفهمها  إىل   الناس  احتاج  اليت  املعاين   على ال  دلي  جيعل   أبن  األشياء  أول  الكالم  كان  ملا"  :قال

  ،اكالم    معىن  على  يدل  ال   الذي   الكالم  يعترب   ال   جنده و   1،"املضار  وإزاحة   املعاين  حتصيل   على  ابعض    بعضهم   معاونة
 أساس   يشكل  املعىن،  على  ال  دلي  يكون  الذي  فالكالم  ابلقصد؛  املتداولة  الفائدة   جيعل  إذ  القصد؛  فكرة  إىل  ويشي

 نه إ  أي  التواصلية؛  التداولية  نطاق  يف  يدخل  وهذا  التواصل،  حتقيق  قصده  الذي  والتفاهم  احلديثة،  اللسانية  الدراسات
 إليه  ترمي   الذي  النفعي  البعد   إىل  ويشي   املتلقي،  إىل  إيصاهلا  املتكلم  يريد   وفائدة   ومعىن   ا قصد    حيمل  مرسل  كالم

  عنصر   على  ةخباص  يقوم   الذي  خباصة،  الشعري   املنجز  يف  ممثلة  اإلبداعية  والعملية  شاملة،  بصورة  بالغيةإلا  العملية
  احرتام  ضرورة  إىل  ذاته  السياق  يف   املمح    اخلطاب،  حتليل  يف  التداولية  اللسانيات  عليه  تركز  ما  وهذا   والتأثي،  التأثر

 . املتلقي يف النص يسلطه  الذي األثر  يف  بدورها املتحكمة املتكلم، مقاصد
  من  إن"  :خمرتعة  جديدة   أو  متداولة  قدمية  كونت  حيث  من  املعاين  يف  النظر  أبحناء  العلم  طرق  عن  وقال

  بعض،  دون  اخلواطر   بعض  يف  ارتسامه  يكون  ما  ومنها  خاطر،  كل  يف  ا ومتصور    ،فكر  كل  يف  امرتسم    يوجد  ما  املعاين
  األول   فالقسم  استنباطه؛  من  فيكون  ،ام  وقت  يف  األفكار  بعض  إليه  يت هد ى  وإمنا  خاطر  يف  له  ارتسام  ال  ما  ومنها

  إىل  منه  أقرب   القليل   حيز  إىل  هو  أو  قل    إنه  فيه  يقال  ما  الثاين  والقسم  وشاعت،  كثرت  إهنا  فيها  يقال  اليت  املعاين  وه
   2."نظيه وعدم ندر إنه فيه يقال الذي  املعىن هو الثالث والقسم الكثي، حيز

 ترتب  وقد املقاصد، عن حبثها سياق يف  "اخلطايب "املقام مبفهوم اهتمامها من يتولد للبالغة التداويل  فالبعد
  كل  يع د    تصور   من ذلك   يف   البالغة  وتنطلق  ، االهتمام مركز  يف   املتلقي  وضع  أن   التداويل   األثر  حنو  البالغة   توجه   عن

  وهبذا  أتثيية،  وظيفة   يتملك  دام  ما  ؛األشكال  من  بشكل  بالغة  هو  أو  ،البالغة  من  ا در  ق  ابلضرورة   متضمن  نص
 النص   إىل  ننظر  ؛البالغية  املفاهيم  حسب  نفكر  وعندما  التأثي،  مرجعه  النصي  للفهم  امنهج    البالغة  متثل  ؛االعتبار

 3.األثر ملقصدية  ااتبع   وجنعله والقارئ،  املستمع نظر زاوية من

 

 
 .25ص د.ت(،  اآلداب، كلية   الرابط، جامعة  )الرابط: املعاصرة  الكالمية  األفعال ونظرية حازم  بني املقاصد نظرية حممد، أديوان، 1

-190ص  (،م1964  ، 1ط  الشرقية،   الكتب  دار   بيوت: )  اخلوجة  ابن  احلبيب  حممد  حتقيق:   ، األدابء  وسراج  البلغاء  منهاج  حممد،  بن   حازم  ،القرطاجين  2
  غيها، كثرة   إىل ابإلضافة أو أنفسها قلت ما الثاين والقسم  ابلغمام، والكرمي  ابألسد،  الشجاع تشبيه من  الناس يتداوله ما مثل  األول ابلقسم  ويراد  ،191
  القسم   وأما  فيه،  هو  الذي  املوضع  من  أحق  موضع  إىل  ينقله  أن   ومنها  حسنة،  زايدة   عليه  يزيد   أن   ومنها  آخر،  معىن  املعىن  على  الشاعر  يرك ب  أن   منها

 الفكرة. وتوق د اخلاطر نفاذ على يدل  ذلك ألن  املعاين؛ استنباط  جهة من  الشعر يف العليا املرتبة وهذه  له،  نظي  فال املعاين من ندر ما فكل الثالث
 م.2017 مايو 7  يف املطالعة املتمدن، احلوار  موقع ،"حازم لبالغة التداولية األبعاد"  مصطفى،  ،الغرايف الشابكة: على انظر 3

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=320435
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=320435
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 :هـ(808ت) خلدون  ابن .8
  عن   انشئ  لساين  فعل  العبارة  وتلك  مقصوده،   عن  املتكلم  عبارة  هي  -   عليه  املتعارف  يف   -   اللغة  نأ  لماع"  :قال

 حبسب   أمة  كل   يف  وهو  اللسان،  وهو  هلا،  الفاعل  العضو  يف  قارة   ملكة  تصي  أن  فالبد  الكالم،  إبفادة  القصد
  1. " اصطالحاهتا

 املعاين،   عن  للعبارة  اللسان  يف  ملكات  هي  إذ  ابلصناعة؛  شبيهة  ملكات  كل ها  اللغات"  :آخر  موضع  يف  وقال
ا املفردات،   إىل ابلنظر ذلك وليس نقصاهنا، أو امللكة  متام حبسب وقصورها، وجودهتا،   الرتاكيب، إىل ابلنظر هو وإمن 

 يطب ق   الذي  التأليف   ومراعاة   املقصودة،  املعاين  عن  هبا  للتعبي  املفردة  األلفاظ  تركيب  يف  التام ة  امللكة  حصلت  فإذا
 وميكننا 2،"البالغة  معىن  هو   وهذا   للسامع،  مقصوده  إفادة  من  الغاية  حينئذ   املتكل م  بلغ  ؛احلال  مقتضى  على  الكالم

  املقصودة،  املعاين   عن  والتعبي  والقصور،  واجلودة،3اللغوية،   امللكة  يف  تتمثل  النص  هذا  يف  تداولية  مفاهيم  جند  أن
  إليها   أشار  القيم  وهذه  والبالغة؛  والسامع،  املقصود،  إفادة  من  والغاية  والتبليغ،  احلال،  ومقتضى  التأليف،  ومراعاة

 . والسياق  والرتكيب، والقصد،  ة،ءوالكفا األداء، مثل من مبصطلحات املعاصرون
 : هي ؛املقصدية من أمناط ثالثة  بني متيز اقدمي   فالبالغة

 . ًياوأخالق ًياوحجاج ًياتعليم مكوان   تضم :الفكرية املقصدية  -
 مقصود   غي  واآلخر  النص،  خارج  فيه  اإلقناع  هدف  يكون  مقصود  أحدمها  مكونني  تضم  :العاطفية  املقصدية -

  عن  البحث  يف  وتكمن  ، التهييج  ومقصدية  اجلمالية،  املتعة  يولدمما    ،نفسه  إىل  النص  إحالة  يف  يكمن
   4.وقيت عاطفي  هتييج لتحقيق اجلمهور  على  تسيطر اليت العنيفة االنفعاالت 

 
 ومراجعات  أسئلة

 .القدمي  العريب  الرتاث يف  ومظاهرها التداولية عن  حتدث .1

 ؛ اللغة  وفالسفة  احملدثون   الوظيفيون  قرتحه ا   ما  وبني  القدامى   العرب  العلماء  تناوله  ما   بني   التالقي  بعض   هناك  .2
 . والوظيفيني اجلاحظ أبقوال االستشهاد مع  ذلك بني   .كاجلاحظ

 
   .1056ص ،خلدون ابن مقدمة 1
   نفسه. السابق 2
  وهي  النفس،   يف راسخة  وصفة  شعورية،  غي  ملكة   وهي   للغة،  الصحيح  لالستعمال للمتكلم  حتصل  مقدرة   خلدون؛ ابن لدى  اللسانية  أو  اللغوية   امللكة  3

 املستخدم  اجملتمع  يف  والنمو  والرتعرع  ابلنشوء  تتم  بل  العرق،  أو  ابجلنس  امللكة  هلذه   عالقة  وال   والتكرار،  واملران   ابلتقليد  اللغوية  اجلماعة  من  مكتسبة  اجتماعية
   .143ص ، العامة اللغوايت السالم،  عبد انظر:   اللغوية. البيئة إىل  الطفل  فيه ينتقل الذي  ابلعمر فيها واجلودة  التمام نسبة  وتقاس معينة، لغة

  م(،1999  الشرق،  إفريقيا   دار  البيضاء:  )الدار  العمري  حممد  ترمجة:   ،النص  لتحليل  سيميائي  منوذج  حنو   واألسلوبية:   البالغة  هنريش،   بليث،   انظر:  4
 من   أتخذ  أن   النصية  للتداولية  ميكن  أنه  رأى  عندما  حدودها؛  أقصى  إىل  البالغة  من  انطالق ا  تداولية  لنظرية  التأسيس  إبمكانية  بليث  اقتنع  وقد  ،29ص

 وظيفي.  نصي أمنوذج يف كله  ذلك وتدمج  املقامات، حتدد اليت والوظائف النصي،   املقام مفهوم جديد
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  معامل  وأبرز  البيان،  اجلاحظ  عرف  فقد  ،ومفهومها  التداولية  بعناصر  املتعلقة  القضااي  بعض  القدامى  العرب  ذكر  .3
   .الثالث  الوظائف  هذه   اذكر   ،احلديثة  التداوليات  يف   امهم    اجانب    متثل   وظائف  ثالث   إىل   البيان  قسم  عندما   ؛التداولية

  هذه   اشرح  ؛اظاهر    ال  انفعا  به   واالنفعال  اخلطاب،  يقصده  ما  ليتقبل  ًيانفس  املخاطب  هتيئة   عن  قتيبة  ابن  حتدث  .4
 . القول

  ؟(ه 400) العسكري هالل أبو عنها  حتدث اليت واملعىن  اإلرادة   بني  الفرق ما .5

  التداولية؟ مبفهوم اوثيق   اارتباط   وترتبط إليها أشار اليت  األمور ما التداولية،  إىل ًياضمن سنان ابن يشي .6

   اللغة؟ إىل نظرته اجلرجاين القاهر عبد   فيها بىن اليت الفكرة  ما .7

 الكالمية؟ األفعال  نظرية يف السكاكي نظر وجهة ما .8

 االجتماعي؟ الكالم يف وليةاالتد مفهوم  إىل كتابه  يف القرطاجين حازم أشار ب   .9

  .الشرح مع التداولية مفاهيم   عن خلدون ابن أقوال اذكر .10

  
 
 الرابع  املبحث

 التداولية  مظاهر
 

 ن و املفسر  :أوالا 
عت   إن  ؛اللغوية  تصوراهتم  عكست  قرآنية  آايت   أمام  وقفات   املفسرون  قدم   ؛وغيهم  واللغويني  البالغيني   أفكار  مع   مج 

  الزخمشري  أورده  ما  وقفاهتم  ومن ،ًياتداول  انشاط    بعد  ها  اللغة  إىل  احلديثة   التداولية  اللسانيات  رؤية  من  وضوحب  اقرتبت
كم ة  واملو ع ظ ة  احلس نة  وج اد هل  م  ابل  ىلا د ع  إ﴿  تعاىل:  قوله  تفسي  يف حل  ر ب ك  اب    ،[125:  النحل ]  ﴾ي  أح س نيت ه   س ب يل  

 املوعظة "  أن  إىل   وأشار  للشبهة،  املزيل  للحق  املوض  ح  الدليل  وهي  الصحيحة،  احملكمة  املقالة  أي  ؛"ابحلكمة"  فالدعاء
  ،فيها  ينفعهم  ما  قصديو   ،هبا  ناص ح همي    احلكمة  إىل  يدعوهم  الذي  الشخص  أن  عليهم  خيفى  ال  اليت  هي  "احلسنة

 1؛ تعس ف  وال  فظاظة  غي   من  واللني   الرفق   من  اجملادلة  طرق  أحسن  هي   اليت   الطريقة ف  "،أحسن  هي  ابليت  وجادهلم"  وأما
  ،ومقاصده  احلديث   أغراض   وفق  واملوعظة  ابحلكمة  الدعوة   مقامات  دوحد    ل،التواص  أحوال  الزخمشري   م قد    وبذلك
  مجيع   استحضار  إن   إذ  ؛احلديثة  التداولية  اللسانيات  جمال ؛املعىن  هذا  وفق  اآلية   هذه   تفسي   يف   ذكره   ما  ي عد   ولذلك

 لة املشك    العوامل  من   عامل  أي     ل جتاه  و   القرآن،  معاين   لفهم   مهم  التفسي  عملية   يف   والسياقية  اللغوية  اخلطاب  مكوانت
  من   مجلة  استيفاء  ضرورة  على  مبنهجيته   العلماء  ألزم   لذا  والتقدير؛  الفهم  سوء  يف  الوقوع  إىل  دعاةم    القرآين   للمعىن

 ، واملعجمية والرتكيبية، ،والصرفية ،الصوتية ابجلوانب العناية منه قتضيت ،وأتويله القرآن لتفسي يتصدى ملن الشروط

 
 .435ص ، 2ج (،ت.د ، املعارف دار  )بيوت: التنزيل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف عمر،  بن  حممود الزخمشري،  انظر:  1
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 حتديد  يف  السياق بدور  اهتموا  املفسرين  جند  الذ  الناس؛  عموم  حنو  موجهة مقصودة  اختيارات  متثل  اليت  ؛واألسلوبية
  على  كالمية  أفعال  إىل   للنص  لةاملشك    األلفاظ  هذه   لتفتحو    للخطاب،  التداولية  واألغراض   النص،  داخل   املعىن 
 أحكام   مثل  من  واألحكام  والقصص،  ،واإلخبارايت  كاألخالق،  ؛سلوكيات  شكل  وعلى  والنهي،  األمر  أفعال  شكل
  1. والرتهيب ، كالرتغيب  ؛والتعهدايت والعقاب، اجلزاء

 سلوكه   يف  لعد   وت    أفعاله،  هوج   وت    ،املتلقي  يف  وأتثيها  دورها  تؤدي  اوألفاظ    قولية  ال  أفعا  تتضمن  سورة  فكل
  اخليات،  فعل  إىل   والدعوة  ابلغيب،  واإلخبار  الشرعية،  واألحكام  ،والعذاب  الرمحة  آايت  فتلق ي  ، ومعتقداته  وقيمه

  وبذا   حتققه،  وشروط   وسياقاته  أغراضه  بشىت  الطليب  اإلجنازي  الفعل  يف  تتمحور  اليت  املوضوعات  من  ؛احملرمات  بوجتن  
 2.القرآين النص  يف  اخلطاب تداوليات تتحقق

 
 3القرآنية  القراءات علماء : اثنياا

  هابعض  على  القراءات  يف  احملتملة  الوجوه  بعض  ترجيحو   القرآنية،  ابآلايت  النطق  كيفية  على  القراءات  معرفة  تساعد
  يف املختلفة الوجوه  إبراز يف دوره  عن  ال  فض األسباب، هلذه القرآن  علوم  من اجلانب هبذا  املفسرون اهتم وقد ،اآلخر
  القبائل  ولغات  املختلفة  القراءات  بني  وثيقال  تصاللال  وذلك  للكلمات،  الصرفية  الصيغ   على  والتعرف  اآلايت،  إعراب
 نطق    مع   يتفق  منه   معينة   األفاظ    القراء  بعض  ونطق    الكرمي،  القرآن   نزول وقت    العرب  جزيرة  شبه  يف   املستوطنة العربية

  نزل أ   القرآن إن إذ خطأ؛ النطق يف االختالف ي عد   ال ولكن قريش؛ بلغة أنزل القرآن أن من الرغم على القبائل هذه
 4. يقرؤه من منطق يف  للتفاوت ال  تسهي ؛أحرف سبعة على

 أض اء    ك ل م ا  أب ص ار ه م    خي  ط ف    ال رب  ق    ي ك اد  ﴿  :اآلية  من  ؛﴾م ه  ار  ص  أب    ط ف  خي   ﴿  :وجل    عز    قوله  القبيل  هذا  ومن
،  خ ط ف    :قالي   ؛لغتان  ففيه  ؛ [20: البقرة]  ﴾ ق ام وا  ع ل ي ه م    أظ ل م    وإذ ا  ه  ف ي    م ش و ا   هل  م   ط ف  ،   وخ ط ف    خي   العالية   واللغة خيط ف 
 : احلسن  عن  وىفي   ،لغات  وفيه  والقراء،  العرب  عن  روىي    )الكلمة(  احلرف   وهذا  ،(ط ف  خي     ط ف  )خ    القراءة  عليها  اليت

 5.مشددة والطاء واخلاء ءاليا بكسر "،خي  ط  ف" :روىوي   ،مشددة الطاء وكسر واخلاء الياء بفتح ،"خي  ط  ف  "
 التفسيية،  ابلعملية ارتباطها  يف تتحقق   القرآنية  ابلقراءات املهتمني  عند   التداولية النظرية  إن نقول أن وميكن

 ، والقلب  ،اإلدغام  تراعي   اليت   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قراءة  عن  املأثور   والرتتيل  اجليدة،   القراءة   ضوابط   أتكيدهم  ضوء  ويف

 
 .11ص  ،األصوليني عند البيان التداويل التفكري مالمح  بوقرة، انظر: 1
 نفسه. السابق  انظر: 2
  من   الكرمي  القرآن  كلمات  أداء بكيفية  علم   ؛ االصطالح ويف  ،قارئ فهو ،قرآان  و  ة ءقرا  يقرأ قرأ يقال:  ،( قرأ) مصدر  اللغة  يف  وهي (، قراءة ) مجع  (القراءات ) 3

  األزهرية،   الكليات  مكتبة )القاهرة:  العربية   علوم  يف  وأثرها  تاالقراء  ،سامل   حممد  ،حميسن  انظر:   احلروف.  يف  الوحي  ألفاظ  واختالف  وتشديد،  ختفيف،
   .9ص  ،1ج  (،م 1984

 نفسه. السابق  انظر: 4
 . 95ص  ، 1ج (،م1988  ،1ط الكتب،  عامل )بيوت:  شليب عبده  اجلليل عبد حتقيق: ، وإعرابه القرآن  معان ، السري بن إبراهيم ، الزجاج انظر: 5
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  األبعاد  متعدد  اأثر    ترتك  اليت  العملية  وهيئته  األداء  صور  من  وغيها  واإلمشام،  ،واإلمالة   ،والرتقيق  ،والتفخيم  ،واإلخفاء
  االستنتاج   وهذا  التواصلية،  هوأغراض  النص  مع  التفاعل  ؛والذوقية  واجلمالية   اللسانية  إمكاانته  له  تتيح  الذي   السامع  يف

 . الواحدة القرآنية  القراءة  ضوء يف  املقصود املعىن  وحتقيق له، القارئ املتلقي موقف  حيث من ومنتجه  النص  إىل ينظر
 

 احلديث  علماء : اثلثاا
  الدقة   تلك  على  للتدليل  ؛ونقلها  والفرعية  األصلية  احلديث  أخذ  طرق  يف  خاصة  اشروط    التزموا  احلديث  علماء  أن  جند
 التلقي   عملية أن  التصورات  هذه  من  ستنبطي    ومما  والضعف،  الصحة  حيث  من  فتميزه  احلديث،  تلقي  تكشف  اليت

 خماط ب  بني  خطااب    بوصفه  املنقول  النص  مع  التعامل  عرب  احلديثة  اللسانيات  يف  التداولية  ركائز  أهم  على  قائمة
   .واألهلية والسالمة الصحة شروط اكتملت إذا إال أغراضه تتحقق ال ؛وخماط ب

  آراء  املصاحبة  اجلسمية  واحلركات   اإلشارات   بنقل   ابلعناية  ؛ومستلزماته  احلديث   مبقتضيات   الرواة  اعتىن  وقد
 الرسول   مقاصد  على  اظ  احف  ؛املصاحبة  التنغيمات   وصف  على  واحلرص   ووصفها،  ، النبوي  القول  وفعل  ،احلديث

 أشار "و  "،أصابعه  كشب  " و  "،بوجهه  أشاح"و  ،" وجهه  امحر  "و  ،"امتكئ    كان  وقد  جلس،"  :قوهلم  ذلك  أمثلة  ومن  ،ملسو هيلع هللا ىلص
  الفعل  إدراك  على  تساعدان  ألصحابه   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  خماطبات   يف   السياقية  احلوارية   اخلصائص   وهذه  إخل،  ..."إبصبعيه

  هيئة  حيث  من  املشاركة  لألطراف  اجلسمي  الوضع  وكذلك  يربطهما،  وما  املتحاورين  حقيقة  يف  النظر  عند  التواصلي
  الربط  كيفية  أو  القناة ومبعرفة التأويلية، التوقعات دقة ترفع ؛األحيان بعض يف الوجه وتقاسيم ،احلركة وطبيعة ،اجلسم

  كل   ؛املستعمل  األسلوب  أو  اللهجة  مبعرفة  أو  ،إشارة    وأ  كتابة    و أ  الفظ    الكالمي  احلدث  يف  املشاركة  األطراف  بني
   1. وإدراكه النبوي التواصلي  احلدث  فهم على تساعد  اخلصائص  هذه
 2ن و األصولي: رابعاا

  اجمرد    اخلطاب  إىل  ينظرون  ال  جندهم  إذ  التواصل؛  عملية  يف  واملخاطب  املتكلم  وظائف  بيان  يف  األصوليون  اجتهد
  ، ًياطبيع  متداول  هو  كما  إليه  ننظرو ي  وإمنا  واملخاط ب،  اخلطاب  صاحب  بني   العالقة   وجوه   وعن  ومتلقيه،  صاحبه  عن

 
 م.2017 أبريل  30 يف املطالعة  العربية، املكتبة منتدايت ،"السياقي التمام ومستوايت النبوية السنة"  إدريس، مقبول، :الشابكة  على انظر 1

  ميتلكها  قد   اليت  السلطة   عامل   وكذلك   اخلطاب،   إسرتاتيجية   يف   دور  املتخاطبني؛  بني   واألحاسيس   املشاعر  وجود   حيث   من   واملخاطب  املتكلم  بني   للعالقة
  فكل   عالقة،  أي  تربطهما  ال  عندما  أو  درجتهما،  تتساوى  عندما  منهما  أي  ميتلكها  ال  ورمبا  درجات،   أو  درجة   اآلخر  يعلو  عندما  التخاطب  طريف  أحد
  الصحابة  من  غيه   خماطبات  تضمنت  وإمنا  فحسب،  كالمه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أحاديث   تتضمن  مل  ث؛  ومن   التخاطب،  يف  تؤثر  اليت  املؤثرات   من  ذلك

   والكفار. واليهود واملنافقني األعراب وخماطباهتم بعض ا،  بعضهم
  الصنعة  عليه  غلبت  الفقه  أصول  علم  ألن   وذلك  ،التلقي  بغاية  كثي ا  حيتف    مل  بينما  التلقي،  أدوات  وهو  التلقي،  مبنهج  األوىل  ابلدرجة  الفقه  أصول  علم  يهتم  2

 الغاية   هبذه   ينحصر  أال  اليوم  العلم  هذا  من  واملأمول  ،غي  ال العملي  الشرعي  احلكم  إىل   الوصول  ألجل  ؛النص  لتلقي  قواعد  وضع  ينش د    فأصبح  الفقهية،
 للنص  متلق     كل  العلم   هذا  خيدم  وبذلك  شرعي،  حكم  عن  البحث  عن  النظر  بصرف  ؛الديين  النص  لتلقي  عامة  قواعد  وضع  إىل  ذلك  يتجاوز  وإمنا  اخلاصة،
  النص  قي لت" أمين،  صاحل،  انظر: .خباصة  والنص  بعامة  اخلطاب تلقي من والغاية  للخطاب، الكامل  املعىن بدراسة  الشارع رمسه  الذي املقصد  ببيان  الشرعي
 .17-16ص  م،2005 ،40 العدد  اإلسالمي، للفكر العاملي املعهد  ،املعرفة إسالمية جملة   ،"مقاصدية  أصولية دراسة  الديين:

http://takhatub.ahlamontda.com/topic-n59.htm
http://takhatub.ahlamontda.com/topic-n59.htm
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  املكلف  ومعرفة  )املكلف(،  واملخاط ب  )احلاكم(،  املخاط ب  وجود  من ًياطبيع  قهحتق    بشروط  االعتناء لزمهم  ؛ث    ومن
  مبعىن الفتوى  تتصادم أال ذلك من اهلدف وكان التواصل، مناط يكون  فعل أو قضية وجود وكذا ،املخاط ب مقاصد  

  إقرار   إىل  هتدف  اليت  الشريعة  مقاصد  من  امقصد    تناقض  أو  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  سنة  مع   تتعارض  أو  سبحانه،  هللا  كتاب  من
  1. العامة املصلحة يساير مبا العدل

  العبارات   إىل   نظروا  فقد  2، هعلي  حييل  وما  اللفظ  بني  العالقة  دراسة  ؛األصول  علماء  هبا  اهتم  اليت  القضااي  ومن
 كل، و  ،إنسان حنو: ،عدة معان   على حتيل عامة  عبارات بني  وميزوا ،دهوتعد   عليه احملال  إفراد حيث من ال  مث اللغوية

 حيث  من  إليها  نظرواو   إخل،...  ملوق  جل،ر   حنو:  ،مفرد  معىن  على  حتيل  خاصة  وعبارات  إخل،  املوصولة...  (م ن)و
  معىن  على  حتيل  مقيدة   وعبارات   ،عليه  احملال  فيها  يتعني   ال  مطلقة  عبارات   بني  وميزوا   ،إطالقه  أو  عليه  احملال  تعيني 
 3."وتقييدها لفاظاأل إطالق" ابب يف  اللغويون يعرضها اليت نفسها الفكرة   وهي ،معني

 بلغة   اصةاخل  تابعة ال  داللةوال  ،اللغات  مجيع  تتقامسها  اليت  طلقةامل  األصلية  داللةال  ني ب  وناألصولي  مي ز   وقد
  ابملقامات  وعالقتها  البنية  خصائص  دراسة  اللغوية  الدراسات  موضوع  أن  على  وأمجعوا  ،والرتمجة  النقل  تقبل  اليت  بعينها
  ،حمددة  قواعد  من  به  يتميز  ملا  ؛الرتاثية  الدراسة  تقومي  يف  إليه  ي ستند   ما  أهم    بعامة  التداويل  املنهجو   4،فيها  املنجزة

 5صورية.  وآليات خمصوصة وشرائط
  آلايت  ا  املكلفني   تلقي  وكيفية   النصي،  اإلعجاز  خصوصيات  إبراز  على  ةمنصب    األصوليني   عناية  وكانت

  اللساين  القول حتويل كيفية  يف احملدثني  آراء يوافق ما وهذا والعمل، لإلجناز القابلة األفعال من مجلة بوصفها  القرآنية
   6.حقيقة منجز  فعل   إىل

 صدق   يتوقف  إذ  عنه؛  املسكوت  على  اللفظ  داللة  به  واملقصود  االقتضاء،  مفهوم  األصوليني  عند  ظهر  كما
  إن   حيث  من ماإ  اللفظ؛  ضرورة   من  يكون ما"  أبنه  الغزايل   ويعرفه7به،  إال   فهمه  يستحيل  أو   ،ميتنع  أو  ،عليه  الكالم
 إال  ال  عق  ثبوته  ميتنع  حيث  من  أو  ،به  إال  اشرع    امللفوظ  وجود  ميتنع   حيث  من  أو  ،به  إال  اصادق    يكون  ال  املتكلم

 
 .113ص م(، 2007  ،1ط اجلامعية،  املعرفة  دار )اإلسكندرية: الفقه أصول علماء عند اللغوي التصور أمحد، السيد الغفار، عبد انظر: 1
 .35ص ،الوظيفية اللسانيات املتوكل، ظر: ان 2
  م(، 1963  بدران،  مؤسسة  )بيوت:  الشوميي  مصطفى  له:  وقدم  حققه  ،كالمها  يف  العربية   وسنن  اللغة  فقه  يف   الصاحيب  فارس،  بن  أمحد  انظر:   3

 .194ص
 .87ص ،الوظيفية اللسانيات املتوكل، انظر:  4
  معرفة   إىل  سبيل  "ال  قال:  وقد  ،237ص  ،.ت( د  ،2ط  العريب،  الثقايف  املركز  :البيضاء  الدار)  الرتاث  تقومي  يف  املنهج  جتديد  طه،  الرمحن،  عبد  انظر:  5

 استيفائها   عدم    يفضي   ،خمصوصة  شرائط  إىل  ابستناده   ؛املنقول  معاجلة  طرق  من  غيه  نم  يتميز  الذي  التداويل  التقريب  على  الوقوف  بغي  الرتاثية  املمارسة
   .حمددة" صورية  آليات إىل استناده  عن  فضال   ، التداويل اجملال بوظائف اإلضرار إىل

 .11ص  األصوليني، عند البيان التداويل التفكري مالمح  بوقرة، انظر: 6
   .12ص السابق، رجعامل  انظر: 7



102 

  عد  وي   2،اشرع   أو ال  عق صحته أو ،الكالم صدق اعليه يتوقف  املعىن الزم على اللفظ داللة إن أخرى وبعبارة 1،"به
  ابملعىن  عنه  يعلن  مما  أكثر   يفهم  أن  على  املتكلم  قدرة  عن  تعرب   اليت  املعاصرة  التداولية  مفاهيم  أهم   من  املفهومان  هذان

 3. والتباعد التفاوت غاية يف  تبدو اليت النصوص من ا كثي    ويفسر املستعملة، لأللفاظ احلقيقي
 :منها ؛خمصوصة فقهية قواعد  وفق االقتضاء داللة األصوليون مي ز وقد

  إىل  يعدل  فال  للحقيقة،  امالزم    يكون  أن  الكالم  يف  األصل  إذ  4احلقيقة؛  الكالم  يف   األصل  نإ  القائل  العام  بدأملا.  1
 .ابحلقيقة إال  ذلك إىل توصلي   وال لإلابنة، وسيلة فاللغة  ذلك، خالف  ىلإ تدل  قرينة قامت  أو  رتتعذ   إذا  إال اجملاز

  ما   تغاير  حادثة  معان    إىل  األلفاظ  داللة   تتحول  فقد   والتطور،   التغي  اللغة  طبيعة   من   إن   إذ  اللغة؛  تطور   وانني ق.  2
  للفظ   فيصبح  خمصوص،  معريف  حقل  على  تدل  مصطلحات  لتصبح  ؛األول  اللغوي  االستعمال  يف  عليه  استقرت

  معانيها  من  األلفاظ  بعض  نقل  الشارع  كان  وملا  ،وجمازي  ،حقيقي  ناستعماال  أي  عريف؛  واصطالحي  ،لغوي  نمدلوال
  فقد  ؛النزول  عهد   يف  عليها  املتعارف  معانيها  على  أخرى  األفاظ    وأنزل  ،خاصة  شرعية  معان    إىل  األصلية  اللغوية

  5. اكم  ح    اجماز   احلقيقية اللغوية  املعاين  وانقلبت األلفاظ لتلك احلقيقية  املعاين هي اجلديدة   املعاين  هذه أصبحت

  املعىن  واضحة  اللغوية  الرسالة  كانت  إذا  إال  املتخاطبني   بني   االتصال  عملية  تتم  فال   الوضوح،  الكالم  يف   األصل  نأ.  ٣
  عن  النص خرج إذا إال الشارع،  نص على  زايدة معىن   تقدير أو لفظ  إضافة جيوز فال" تقدير، أو أتويل إىل حتتاج  ال

 من  اهلدفف  6،"اإلبالغية  الرسالة  تستقيم  حىت  ؛النص  على  لفظ  زايدة  أو  ،معىن  إضمار  ذلك  عند   فيتوجب  ،املقصد
  .املتلقي إىل املتخاطب من املعىن  تبليغ اللغوي التواصل

   7:هي ؛عناصر  ثالثة من يتكون األصوليني لدى واالقتضاء
 . معناه استقامة لضرورة  ؛الظاهري القصد  على اومقدم   ا مضمر   اقصد   يتطلب الذي اخلطاب :املق َتض ي -
 .الستقامته اخلطاب يطلبه الذي  امقدم    املقدر الضروري  القصد :املق َتَضى -

 
 .194ص  ،1ج م(،1996 العلمية، الكتب  دار  )بيوت:  األصول علم يف املستصفى حممد، بن حممد  ، الغزايل 1

  (، 1999  ،1ط   الكتب،  عامل  :بيوت)  معوض  حممد  علي  :حتقيق  احلاجب،  ابن  خمتصر  عن  احلاجب  رفع  ،علي  بن  الوهاب  عبد  ،السبكي   :انظر  2
 .486ص ،3ج

  اجلامعة  ،واألدبية  اللغوية  الدراسات  جملة  جرايس"،  عند  التخاطيب  التضمني  نظرية  ضوء  يف  األصوليني  عند  االقتضاء  "داللة  وليد،  حسني،  انظر:  3
 .2ص  م،2010 ،2 العدد  ،1  اجمللد ماليزاي، العاملية  اإلسالمية

  ،2ط العلمية،  الكتب  دار بيوت: )  إمساعيل حممد حسن  حممد حتقيق:  ،الفقه وأصول قواعد يف والنظائر األشباه ،بكر  أيب بن الرمحن عبد ،السيوطي 4
   .135ص  ،1ج  (،م 2005

 .286ص   ،1ج   م(،1979  ، 1ط  الرسالة،   مؤسسة   :يوت ب)  العلواين   فياض  جابر  :حتقيق   ، الفقه  أصول  علم   يف   احملصول  ، عمر  بن  حممد   ، الرازي  انظر:  5
 .45ص  (،م 2000 ،1ط األندلس، دار جدة:) الفقهية األحكام يف وأثره ابلفهم  خيل  ما تعارض ،حسني  شكري ،البوسنوي 6
 .277ص  (،م1985 ،2ط املتحدة، الشركة  دمشق:)  اإلسالمي التشريع يف ابلرأي االجتهاد يف  األصولية املناهج ، فتحي حممد الدريين،  انظر: 7
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 .إليه حلاجته املقدر   لذلك نفسه الظاهري  القصد استدعاء :االقت َضاء -
   :أقسام ثالثة وللم قت ض ى

  وا ه  ر  ك  ت  اس    اوم    ان  ي  س  والن     أ  ط  اخل    يت  م  أ    ن  ع    ع  ف  ر  ))  :ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قول  ومثاله   ،ختاطبه  يف  املتكلم  صدق  عليه  يتوقف  ما  )أ(
  وهذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص  حممد   أمة  يف  الناس  عليه  كرهاست    وما  والنسيان  اخلطأ  يقع  ال  أنه  احلديث  من  الظاهر  فاملعىن  1،((ه  ي  ل  ع  

  ظاهر  نإ  يأ  ؛اقطع   أفرادها  عن  العصمة  النتفاء  ؛األمة من  العوارض  هذه   وقوع  بدليل  حلقيقة ا  خمالف  الظاهر  املعىن 
  هدف   يتحقق  أحدمها  بتقدير و   "احلكم"،  أو  "اإلث"  وهو  امللفوظ،  عنه  فصح ي    ال  ا مضمر    ا قصد    يطلب  اخلظاب
  من  أصل  هو  الذي   الصدق  مبدأ  مع  يتفق  ال  وهو  ،املتكلم  كذب    عليه  ترتب  وإال  ،الكالم  صحة  واستقامة  ،اخلطاب

   2.افرتاضه دون  من انجح ختاطب حيصل ال اليت التخاطب أصول
 وإان    اه  ي   ف    ان  ل  ب   أق     يت  ال    ي   والع    اه  ي   ف    ان  ك    يت  ال    ة  ي  ر  الق    أل  واس  ﴿  :تعاىل  قوله  هومثال   ،ال  عق  املتكلم  صدق  عليه  يتوقف  ما  )ب(

  األبنية  ذات  القرية   إىل  موج ه  السؤال  أن  إىل  به  قصدي    اخلطاب  هذا   من  الظاهر  فاملعىن   ،[82  :يوسف]  ﴾ن  و  ق   اد  ص  ل  
  نإ  يأ  ؛لسائلا  جتيب   أن   ميكن  ال  والدواب   واحلجارة   األبنية  ألن  ؛لعقل  ا  مناف    املعىن   هذا   ولكن  ،والعي  واحلجارة

 مهاوبتقدير   3، "الدواب  أصحاب"و  "القرية  أهل"  امللفوظ  القصد  عنه  يبني  ال  ا مضمر    اقصد    يطلب  اخلطاب  ظاهر
  .الوضوح مبدأ وحتقق واستقامته الكالم وصحة اخلطاب هدف  يتحقق

  ،[3  :املائدة]  ﴾ر  ي  ز  ن  اخل    م  وحل     م  والد    ة  ت  املي     م  ك  ي  ل  ع    ت  م  ر   ح  ﴿  :تعاىل  قولهك  ،اشرع    الكالم  صحة  عليه  يتوقف  ما  (ج)
  اخلنزير،   وحلم  والدم  امليتة   على  تنسحب  احلرمة  أن  على  ظاهره  يف   يبنيو   التعيني،  على  ملؤمنني ا  ىلإ  موجه  فاخلطاب

 وال   ،للشارع  مقصود   غي   الظاهر  املعىن   وهذا   اخلطاب،  ظاهر   يف  ابلتحرمي  املقصودة   هي   وامليتة   واخلنزير   الدم  فذوات
 يتعلقان  وإمنا  الشارع، مراد  يف   ابلذوات   يتعلقان  وال  ،لألعيان  صفة  اليس  والتحليل   التحرمي  ن أل  ذلكو   ،مبراده؛  يتعلق

  آبية ظاهره عنه يكشف ال امضمر   اقصد   اخلطاب يف نإ يأ ؛ذواهتم دون من وتصرفاهتم للمكلفني املقدرة ابألفعال
 4.األكل  أي ؛الفعل حترمي تقتضي مضمرة  إبحالة معقودة احلرمة إمناو  ،املذكورة الذوات  إىل احلرمة نسبة استحالة

 والبيانية  اللسانية  التصورات  جممل من أفادوا فقد التواصلي، سياقها يف  اللغة بدراسة عنوا  األصوليني أن ومبا
  الربط   يف  املتميزة  التحليلية  قدراهتم  تجتل    احتديد    واإلنشاء  اخلرب  ميدان  ويف  واملعاين،  البيان  وعلماء  النحاة  صاغها  اليت

 
 .7219 احلديث ، 202ص ، 1ج د.ت(،  ،الرسالة مؤسسة )بيوت: األرنؤوط شعيب حتقيق: حبان،  ابن صحيح ،حبان  بن  حممد 1
 .136ص ،م( 2001 ، 1ط العلمية،  الكتب دار :بيوت)  الفقه  أصول يف األدلة  تقومي ، عمر بن  هللا عبيد ، الدبوسي  انظر: 2

   .3475ص ، 4ج .ت(،د  الشعب، دار ة:هر لقاا) القرآن ألحكام  اجلامع ، أمحد بن حممد  ،القرطيب :انظر 3
 عند   االقتضاء   وداللة   التخاطيب  التضمني   يف   جرايس  نظرية   بني   االلتقاء  بعض   أورد  وقد   ، 14ص   ،األصوليني   عند  االقتضاء  داللة   حسني،   انظر:   4

  وجل   عز  هللا  خطاب  فهم  يف  العقل  إعمال  على  األصوليون   اعتمد  حني  يف  التخاطيب،  التضمني  فهم  يف  العقل  إعمال  على  جرايس  اعتماد  منها  األصوليني؛
  ألوامر   املكلفني   امتثال على  يتأسس  اخلطاب  أن   فرأوا  األصوليون   أما  التعاون؛  مبدأ  على  نظريته  جرايس  أسس  كما  وسلم،  عليه  هللا   صلى رسوله  وخطاب
 عند  فهي   الد الالت،  قسمة  يف  واألصوليون   جرايس   ويلتقي  املنطوق،   لداللة   األصوليني   استخدام   من   يقرتب  املخاطب  لقصد  جرايس   استخدام  وأن   الشارع،
   غيه. صريح منطوق داللة  إىل فتنقسم األصوليني  عند وأما وغيها،  عرفية دالالت إىل تنقسم جرايس
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 كتاابهتم   عنها  حتيد  تكاد  ال  األصويل  التفكي  يف  مركزيتني  مسالتني  ضوء  يف  1التخاطيب،   ابملقام  ومكوانته  املقال  بني
 واخلاص،   لعاما  رؤيتهم  جاءت  إذ  واالستدالل؛  الدليل  وقضااي  اللفظية  الداللة  مبباحث  أوالمها  تعلقت  للعلم؛  التأسيسية

  سائر   طرح  من  وغىن  ثراء  أكثر  ؛املخالفة  ومفهوم  اخلطاب  وحلن  والظاهر،  والنص  واملفسر،  واجململ  واملقيد،  واملطلق
  2.للمعاين احنو   هعد   ميكن وما الرتكيبية، ابلداللة املتصلة النحوية املسائل من فجملة ةثانيال وأما هلا، اللغويني

 طروحاهتا   من  كثي  يف  تتجاوز  واإلنشاء  اخلرب  يف  متكاملة  نظرية  األصوليني  عند  التداويل  التصور  أمثر  قدو 
  نظرية  قدمته  يذال عمومها يف الشكلية التصورات  جتاوز  بعد  املعاصرة، الغربية الكالم أفعال لنظرية املنطقي التحديد

  وكيفية   الصياغة،  وأشكال  اإلجناز،  وطرق  السياقات،  بتعدد  متعدد  األصوليني  حبسب  فاملعىن  الرتاثية،  العريب  النحو
 3. هغي   أو ا مباشر   إظهار ا اخلطاب ظهرهاي    قد اليت والغاايت  املقاصد إدراك منه يكون  الذي السامع عند  التقبل

 
 ومراجعات  أسئلة

 .اثنتني  فقرتني يف  املفسرين لدى التداولية مظاهر ابلشرح تناول .1

عت  إن  ؛اللغوية  تصوراهتم  عكست  قرآنية  آايت  أمام  وقفات  املفسرون  قدم  .2  واللغويني   البالغيني  أفكار  مع  مج 
  هات    هذا؛  ضوء   يف   ،ًياتداول  نشاطا  بعد  ها   اللغة  إىل   احلديثة   التداولية  اللسانيات  رؤية  من   بوضوح  اقرتبت   ؛وغيهم

 .ذلك تؤكد أمثلة

 مظاهر  وبني  اآلايت، إعراب يف املختلفة الوجوه إبراز يف ودوره القرآنية  القراءات علماء لدى ما بني تربط كيف  .3
 احلديثة؟ التداولية

  اليت  الدقة  تلك  على  للتدليل  ونقلها،  والفرعية  األصلية  احلديث  أخذ  طرق  يف  خاصة  اشروط    احلديث  علماء  التزم  .3
 قائمة   التلقي  عملية  أن  التصورات  هذه  من  ستنبطي    ومما  والضعف،  الصحة  حيث  من  فتميزه  احلديث،  تلقي  تكشف

 .بينهما العالقة  هذه  بني   ؛احلديثة اللسانيات يف التداولية ركائز أهم على
  هذا   اربط  ؛التواصل  عملية  يف   واملخاطب  املتكلم  وظائف  بيان  يف  اجتهادهم  األصوليني  لدى  التداولية  مظاهر  من  .4

  .ًياتداول اخلطاب تحليلب لديهم التوجه

   املخصوصة؟  الفقهية القواعد  وفق االقتضاء داللة هبا األصوليون مي ز  اليت القواعد  ما .5

 .اذكرها  ؛عناصر  ثالثة األصوليني لدى القتضاءل .6

 اخلامس  املبحث
 واإلشارايت  التداولية عناصر

 
 .133ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي انظر:  1
 .15ص  ،األصوليني عند البيان التداويل التفكري مالمح  بوقرة، انظر: 2
   نفسه. السابق  انظر: 3



105 

 
  على   تدل  أن  دون  من  اإلشارة  معىن  حتمل  ألفاظ  هيف  ،اإلشارية  العناصر  من  ختلو  ال  اللغات  من  كغيها  العربية  اللغة
  النحو   علم  هو  اإلشارايت  دراسة  وجمال  1، "املبهمات"  اسم  أحياان    عليها  طلقوأ    "،اإلشارايت"  مسيت  لذا  ؛معني
 القرآين.  النص على احلفاظو  ،هافي والفساد اللحن تفشي من اللغة هذه   على للحفاظ نشأ الذي

  الذات  وجود  حيث  من  املقام  على  مباشرة   حتيل  اليت  اللغوية  العناصر  كل  جيمع  لساين  مفهوم  واإلشارة
  هي   اليت  اإلشارة  وأمساء  الضمائر  ذلك  ومن  2،معناه  به  يرتبط  الذي  امللفوظ  ينجز  إذ  املكان؛  أو  ،ناالزم  أو  ،املتكلمة

 من الرغم على ذاهتا يف معىن هلا ليسف التداويل، اخلطاب سياق  يف إال مرجعها يتحدد ال اليت اللغوية العالمات من
 3. اإلشارة أمساء املبهمة األمساء من أن على امجيع   النحاة  ويتفق ،ةاثبت غي اهنأل مبرجع؛ ارتباطها

 من   عنصر  وكل  اخلطابية،  الرسالة  فهم  إليه  لللمرس    ميكن  ال  دوهنا  ومن  وهويته،  اخلطاب  هتوج    متثل  واملرجعية
  تفسيه   يف  أساس  شرط    هاوفهم    ،خلطاب  ا  مالزمة  عناصر  فهي  اخلطايب،  سياقه  خارج  فهمه  ميكن  ال  العناصر  هذه

  اخلطاب   يف  التلفظ   عرب   إال  مدلوهلا  يتضح   فال  اثبت،  مبدلول  ارتباطها  دون   من  الذهين   املعجم   يف  عناصر  وهي  وأتويله،
 لى ع  اإلحالة  يف   ا مهم    ا دور    هلا   ألن  اخلطاب؛  بنية  تكوين  يف  ارئيس    عامال   املبهمات  هذه   د  عوت    4معني،   سياق  يف

  ينبغي  غرض    للمتكلم  كان  وإذا ،وإحالتها  العبارة  د  ص  ق    املخاطب  علم  إذا  اانجح    يكون  لغوي  فعل  وكل  5،املعلومات
 6. املعرفة هذه  املخاطب يشكل أن مبوجبه

 ضعت و    الطبيعية  اللغة  أبن  اللغة  علم  يف  النظريني  للباحثني  دائم  تذكي  اإلشارية  التعبيات  أن  لفنسونو   ويرى
  ،الغموض  فيسود  ،إليه  تشي   ما  عنا   يغيب   حني   البالغة  أمهيتها  وتظهر  لوجه،  اوجه    الناس  بني  املباشر  للتواصل  اأساس  

  علم  بذلك ظهرو   7،اإلشارايت  هذه  معاجلة  عن   عاجزة  الشكلية  الداللية النظرايت  كانت  ث ؛  منو   الفهم،  ويستغلق
  الداللة   علم  بني   امشرتك   ال  جما  اإلشارايت  فأصبحت  الداليل،  التفسي  يف  السياقية  اجلوانب  وإدخال  ،املقامي  الداللة

   .والتداولية

 
 .80ص  ،األصوليني عند البيان التداويل التفكري مالمح بوقرة، 1

   .116ص ، م(1993  ،1ط ، العريب الثقايف املركز  بيوت: ) انصًّ  امللفوظ به يكون فيما حبث النص نسيج ، األزهر الزاند،  انظر:  2
 .164ص ،والربامجاتية السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 3
 .79ص  السابق، املرجع انظر: 4
   .4ص  م(،1987 القومي، اإلمناء  مركز )القاهرة: علوش سعيد ترمجة: ،التداولية املقاربة فرانسواز، أرمينكو، انظر: 5
  الشرق،   أفريقيا  دار  البيضاء:  )الدار   قنيين  القادر  عبد  ترمجة:  ،والتداويل  الداليل  اخلطاب  يف  البحث  استقصاء  والسياق  النص  فان،  دايك،  :انظر  6

 .266ص  م(،2000
 .16ص  م(،2002 اجلديدة، املعرفة دار  )القاهرة: املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق أمحد،  حممود حنلة،  انظر: 7

Levinson, S.C. (1992) Deixis, in : Bright. W (ed) 1992. International Encyclopedia of Linguistics. Oxford 

University Press. P.344.  
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  وإشارات مكانية، وإشارات زمانية، وإشارات شخصية، إشارايت هي ؛أنواع مخسة على اإلشارايت توزعو 
 1.نصية أو خطابية وإشارات اجتماعية،

   الشخصية اإلشارايت: أوالا 
 لسانية  ظواهر  الضمائر هذه أن ومبا الغائب، أو املخاطب أو املتكلم على الدالة الشخص ضمائر يف اصةخب تتجلى
  التداويل  عدهاب    متنحها  اليت  مرجعيتها  عن  زلتع    إذا  حنوية  فواعل  جمرد  ستصبحف  ؛التواصلية   العملية  إجناز  يف  تسهم
  هذه  مبثل   التلفظ  جرد ومب  مرجعيتها،  يف  البحث  تتطلب  امليدان   هذا   يف   إليها  إشارة  أي   كانت  لذا  اخلطاب؛  داخل

 على   حتيل  خاصة  خربات   من  املتخاطبني  بني   ملا  ؛ًياتداول  ا عد  ب    أخذت   حينها  التواصلية  العملية   تكون  امللفوظات
  املبهمات  هذه  نإ  التداوليني  قول  يفسر  ما  وهذا  بينهما،  مشرتكة  قواسم   د  عت    اليت  والفكرية  والثقافية  االجتماعية  األبعاد

  هذا   خارج   وتكون  ذاته،   اخلطاب  على  حتيل  ما  بقدر   ؛واملكان  ،الزمان  أو  ،العامل  يف  موضوعية  أشياء  على  حتيل  ال
 2.داللة أي من  فارغة اإلطار

 داخل  والسر  الذابل،  العنب الضمي"  :آابدي الفيوز  قال  ؛ واإلخفاء  السر  على تدل    لغةا (  الضمي)  لفظةو 
  4."ضمائر اجلمعو  ،ضمي واالسم اخلاطر، داخل السر الضمي: "منظور ابن وقال 3"،أخفاه وأضمره اخلاطر،

 حنو:   املتكلم  على  دالة  مبنية  أمساء  على  للداللة  مصطلحات  ؛ااصطالحا   واملكىن  والكناية  ضمر،وامل  والضمي
  :مثل  يف  والنون  والواو  األلف  حنو  ؛ أخرى  والغائب   اترة  واملخاطب  ،هو  حنو:  غائب الو   ،أنت  حنو:  خاطباملو   ،أان
   5. ويسجدن  اسجدن ويسجدون، اسجدوا ويسجدان، ،سجداا

 ، مجلة  أو  اسم   تكرار   عن  هبا  نستغين   ألننا  ؛ واإلجياز  االختصار  هو   الضمائر   ألفاظ  استعمال  من  والغرض
  .(علي) ر يتكر  عن )رأى( الفعل يف املتصل  ابلضمي استثنيت  فقد رأيته، علي :مثال   قلنا فإذا

 املشار   األشخاص  مشاركة  حسب  أي   -   الغياب   أو   املقام  يف   احلضور   حسب  العربية   يف   الضمائر   وتتفرع
  تتفرع   ث  الغياب؛  وضمائر  ،احلضور  ضمائر  مها  ؛متقابلني  كبيين  فرعني  إىل  -عنها    غياهبم  أو  التلفظ  عملية  يف  إليهم

  وهو فيه، ويشاركه ،املقام ذلك يف يقابله خماطبو  الباث، وهو ،اإلشاري املقام مركز هو متكلم إىل احلضور ضمائر
  6. املعروفة أقسامهما إىل والعدد اجلنس حسب بدورها تنقسم منهما جمموعة وكل املتقبل،

 
  .17ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، :نظرا 1
 .96ص م(، 2003 ،1ط  االختالف، منشورات  اجلزائر:) التداولية النظرية  ضوء يف املسرحي  اخلطاب حتليل عمر، بلخي، :انظر 2
  مادة  م(،2003 ، 2ط ،العريب  الرتاث  إحياء دار )بيوت:  املرعشلي الرمحن  عبد حممد  إعداد: ، احمليط القاموس  يعقوب، بن  حممد  آابدي، الفيوز :انظر 3
 (.ضمر )
 (.ضمر ) مادة   ه (،1414  ،3ط صادر،  دار )بيوت:  العرب لسان ،مكرم   بن حممد  ،منظور ابن انظر: 4
 .40ص ،1ج ،( م2008  ،1ط الكتب،  عامل :عمان ) التطبيقي النحو هادي، ،هنر  انظر: 5
   .164ص ،والربامجاتية السمانتيكية الداللة علم احلسن،  ؛117ص ،النص نسيج الزاند، انظر: 6
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 الدالة   الشخصية الضمائر  هبا واملقصود  احلاضر،  ضمائر هي شخص   على  الدالة  اإلشارية  العناصر  وأوضح
  ااعتماد   يعتمد مرجعها ألن إشارية؛ عناصر ادائم   وهي حنن، :حنو ،غيه معه واملتكلم ،أان :حنو ،وحده املتكلم على
 .فيه  ستخدمت   الذي السياق على ااتمً 

 رفع   فإذا اللغوي،  السياق  من مرجعه عرف ي   ال  أي   ؛احرً   كان  إذا  اإلشارات   يف   فيدخل   الغائب   ضمي  أما
  فليس  جنليزية،اإل  يف  (It rains)  حنو  الشخصي  غي   الضمي  اإلشارايت  يف   يدخل  وال  ،اإلشارات  من  خرج  مرجعه
  شاغل )صرفيمة حنوية(    حنوي  جذر  احلقيقة  يف  هو  وإمنا  ،املوجودات  بعض   إىل  يشي  (true pronoun)  ًياحقيق  اضمي  
 1. جنليزياإل الرتكيب قواعد  تتطلبه اموقع  

  يف  ويدخل عليه، تدل وما العالمة بني الوجودية العالقة  بتحقق املرجع حمددة تكون أن إلشارايتل ينبغيو 
  مدجمة  وليست  استدعائه،  أو  توجيهه   أو  لتنبيهه   خماطب   إىل  تشي  امسية   ضميمة   وهو  ،النداء  الشخص  إىل  اإلشارة

 2.إليه  يشي  الذي  املرجع  اتضح   إذا  إال  فهم ي    ال   النداء   أن  وظاهر  مييزها،  بتنغيم   عنه  تنفصل  وإمنا  كالم،  من  يليها  فيما

 
   الزمانية  اإلشارايت: اثنياا

  ؛الزمانية  اإلشارة  مركز  أو  التكلم  زمان  عرف ي    مل  فإذا  التلفظ،  زمان  إىل  ابلقياس  السياق  حيدده   زمان  على  تدل  كلمات
  فزمان سنة، أو  شهر بعد أو اليوم قلته إذا مرجعه خيتلف ؛أسبوع بعد فقولك 3،القارئ أو السامع على ذلك التبس
 ويوم  املاضي  واألسبوع  واآلن،  ،اوغد    أمس،  :كلمات  ذلك  ومثل  ،اخلطاب  من  املقصود  حيددان  وسياقه  التكلم

 زمان  إىل  ابلقياس  بعينه  زمان  إىل  ابإلشارة  إال  معناها  ضحيت  ال  كلها  فهي  خل،إ ...شهر  ومنذ  ،املقبلة  والسنة  اجلمعة،
 . التكلم

  من  حمددة   مدة  تستغرق  وقد  ثنني،اإل  اليوم  :يقال  كأن  ؛كلها  الزمنية  املدة  الزمن  إىل  اإلحالة  تستغرق  وقد
 . منه جزء يفيقع  وإمنا ،اخلميس  يوم يستغرق ال  إايه هفضرب   اخلميس، يوم  اعمر   زيد   ضرب   :يقال كأن  الزمان،

 فكلمة  أوسع، زمان إىل اعرف   له احملدد الزمان  فيتجاوز ،الزمان إىل اإلشارية العناصر بعض مدى يتسع وقد
 ي فهم  وإمنا ساعة، وعشرون أربع  مدته بيوم  يتحدد  وال  فيه، نعيش الذي  العصر تشمل ؛اليوم  بنات :قولنا يف (اليوم)

   .فيه ورد الذي السياق حسب )اليوم(
 وأشهر   وسنوات  فصول  إىل  تقسيمه  اسلف    يفرتض  الذي  الكوين  الزمان  على  دالة  تكون  قد  اإلشارية  والعناصر

  الزمان  خيتلف  وقد  الكالم،  سياق  يف  يتطابقان  وقد  النحوي،  الزمان  على  دالة  تكون  وقد  خل،إ   ...وساعات  وأايم
  ، االستقبال  على   للداللة  املاضي  وصيغة  4املاضي،   على  للداللة  احلال   صيغة  ستخدم فت    ،الكوين  الزمان  عن  النحوي

 
 .18-17ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، :نظرا 1
 .19ص  السابق، املرجع انظر: 2
 .42ص ،التداولية املقاربة أرمينكو، انظر: 3
 .21ص السابق، املرجع انظر: 4
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  يف  الكوين  الزمان  يطابق  ال   النحوي  فالزمن  اإلشارة،  ومرجع  الكالم  سياق  معرفة  إال   حتل ه  ال   خالف   بينهما  فينشأ 
 1. االستعمال أنواع من كثي

 
 املكانية اإلشارايت: اثلثاا
  معروف  آخر  مكان  على  أو  ،التكلم  ووقت  املتكلم  مكان  معرفة   على  وتفسيها  استعماهلا  يعتمد   أماكن   إىل  تشي

 ويستحيل   جهة ،و    أو  اعد  ب    أو  راب  ق    إليه  تشي  اليت  العناصر  اختيار  يف  أثره  املكان  لتحديد  ويكون  السامع،  أو  للمخاطب
 ؛وخلف  أمام،و   ، وحتت  فوق،  :مثل  من  املكان  ظروف  وسائر  ،وهناك  ، وهنا  وذاك،  ، هذا  : مثل  من   كلمات  تفسي

  الذي  املباشر  املادي  السياق  على تعتمد  فهي  املكان،  إىل  اإلشارة  مركز  إىل  ابلقياس  ليهإ  تشي   ما  على وقفوا  إذا  إال
   2.فيه قيلت

 إال   تتجلى  ال  املرجعية  فالداللة  الكالم،  فيه  جيري   الذي  السياق  عن  احلديث  يه  ابملرجعية  املكان  عالقةو 
  عرب   يبدو   اخلطاب  يف   الزمنية  اإلشارايت  إسهام  كان  فإذا  الكالم،  فيه   نجز ي    الذي   الفضاء  يف   املرجعية  النقطة  يف

  التحديد   أمهية  وتقاس  الكالمي،  احلدث  يف   مرجعية  نقاط  إىل  االنتساب  مواقع  حتدد  فإهنا  ؛التلفظ  حلظة  على  داللتها
 اإلشارية؛   العناصر  يف   تدخل  اليت   لتعريفا  )أل(  ومثاله  3،التحديد  أو  الوصف  أو  التسمية  من  اانطالق    ةبعام  املكاين

  ،عدوالب    ربالق    على  ابلداللة  عليها  يدل  اإلشارة   اسم  أن  بينهما  والفرق  اإلشارة،  اسم  هبا  يقوم  اليت  ابلوظيفة  تقوم   ألهنا
 يسمى  ما إىل لإلشارة املكان إىل اإلشارة عناصر تنقل وقد إشاري، مفهوم بذاته التعريف ألن ذلك؛ فغي )أل( أما
 قوله ك  4،"ابلقرب  التحقي"  املعاينعلم    يف  يسمى  ما  وهو  ،"الوجدانية  اإلشارة"  عندئذ    وتسمى  ،"العاطفية  املسافة"

  ب  ي  ر    ال  اب  ت  الك    ك  ل  ذ    *  أمل﴿  :تعاىل  كقوله  "،عدابلب    التعظيم"و  5،[36  : ]األنبياء  م﴾ك  ت  آهل     ر  ك  ذ  ي    يذ  ال    اذ  أه  ﴿  :تعاىل
   .[2- 1 :]البقرة ﴾ه  ي  ف  

   االجتماعية اإلشارايت :رابعاا
 ها؛ غي   أو  رمسية  عالقة   هي  حيث  من  واملخاطبني   املتكلمني  بني  االجتماعية  العالقة  نوع  إىل  تشي  وتراكيب  ألفاظ

 ، املتكلم  من  ا ومقام    اسنً   أكرب   هم  من  خماطبة  يف  التبجيل  صيغ  فيها  يدخل  الرمسية  والعالقة  ألفة،  أو  صداقة   عالقة  أي

 
  زمن   عن   التعبي  داللة   ومن   ،359ص  م(،2007  ، 1ط  العربية،  اآلفاق  دار  القاهرة:)  الداللة  وحمددات  الطلب  حتويالت  أمحد،   حسام  قاسم،  انظر:   1

  عند   ، [1  :القمر]  ﴾القمر   وانشق    الساعة   اقرتبت﴿  وحنو:   ،[1  :النحل]  ﴾تستعجلوه   فال  هللا  أمر   أتى﴿  حنو:   يف   ابملاضي  املستقبل   عن   التعبي   آخر؛   ابستخدام
   .198ص ، 3ج ،وإعرابه  القرآن معان الزجاج، انظر:  ابلفعل؛  وقع فكأنه الوقوع،  حتمية على للداللة وذلك  سينشق،  إنه  قال من

 .21ص  ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، :انظر 2
 .84ص  ،م(2004 ،1ط املتحدة، اجلديد الكتاب دار  )بيوت: تداولية لغوية مقاربة  اخلطاب: سرتاتيجيةإ ظافر، بن  اهلادي عبد الشهري، انظر: 3
  د.ت(،  اللبناين، الكتاب دار  )بيوت:  الربقوقي الرمحن   عبد وشرحه:  ضبطه  ،البالغة علوم  يف  التلخيص الرمحن،  عبد بن  حممد  القزويين،  اخلطيب  انظر:  4

   .62ص
 .[36 ]األنبياء: كافرون﴾  هم الرمحن   بذكر وهم آهلتكم يذكر الذي أهذا هزو ا إال  يتخذونك إن  كفروا  الذين  رآك ﴿وإذا 5



109 

  واإلمام  األمي،  مسوو   امللك،  جاللةو   الرئيس،  فخامة  :مثل  من  األلقاب  فتشمل  ،بينهما  االجتماعية  للمسافة  مراعاة  أو
 . اجملرد ابالسم النداء فتشمل الرمسية  غي العالقة أما ،والسيدة ،والسيد الشيخ، وفضيلة األكرب،

 ومن  آخر،  ىلإ  موقف  من  ختتلف  نسبية  مسألة  اخلطاب  أطراف  بني  االجتماعية  العالقة  نوع  حتديد  مسألةو 
 1.ًيانفس أم ،ًيااجتماع  أم ،ايً ماد عد الب   أو ربالق   أكان سواءوة ب عدها، أو األطراف  ربق   حيث

 بعينها،   اجتماعية  طبقة  على  األلفاظ  بعض  استخدام  داللة  يف  االجتماعية  لإلشارة  دالالت  مث ة  وكذلك
  ،وقرينته  ،عقيلته  :استخدام  ومنها  وتواليت،  ،ومحام  ،مياه  ودورة  ،ومرحاض  ،وكنيف  وحبلى،  ،حامل  :كاستعمال

 3.االجتماعي اللغة وعلم التداولية بني  املشرتكة اجملاالت من  االجتماعية واإلشارات 2وامرأته،  ،وزوجه ،وحرمه

 
   اخلطاب  إشارايت:  خامساا

  وما  اإلحالة  ضمي   بني   املرجع  فيها حديت    اإلحالة  ولكن  الحق؛  أو  سابق  إىل   ابإلحالة  اخلطاب  إشارايت  تتشابه  قد
  اخلطاب  إشارايت  أما  ،واحد  )هو(و  (زيد)  إليه  يعود  الذي  فاملرجع  ،اأيض    كرام  ابن  وهو  كرمي    زيد    :مثل  من  ليهع  حييل
  ث   إليها،  تشي  فقد   ؛ أخرى  بقصة   ذكرتك   ث   ،قصة  تروي  كنت  فإذا  ، املرجع  ختلق  وإمنا  ،ذاته  املرجع   لىع  حتيل   فال

  النص  إشارايت  بني   التمييز  هذا  أن  على  ، جديد  مرجع  إىل  هنا  فاإلشارة  أخرى،  قصة  تلك  لكن  :ال  قائ  تتوقف
  أساس   هي  أو  ،النص  إشارايت  من  ضرب    هااقصار   يف  اإلحالة  ن أل  ذلكو   ،احامس    ليس  ؛فيه  عنصر  لىع  واإلحالة

  : يقال   أن  ميكن  ؛املاضي  األسبوع  :ي قال  فكما  ،للخطاب  ستخدملت    املكانو   الزمان  إشارايت  ت ستعار  وقد  فيها،
 إشارة   القصة  تلك  أو  ،قريب  نص  على  لإلشارة  النص  هذا  :يقال  وقد  السابق،  الرأي  أو  ،الكتاب  من  املاضي  الفصل

 .القول هبا بع د  قصة إىل
  إىل  مشية  النص  يف  ذكرت    اليت  العبارات   يف   وتتمثل  ،اخلطاب  خواص   من  ت عد    للخطاب  إشارايت  وهناك

 : فيقول  ما،  مناقشة    يف  اليقني  مقطع  إىل  الوصول  أو  ،رأي  على  رأي  ترجيح  يف  يتحي  فقد  ،ابملتكلم  خاص  موقف
 له يعن   وقد وبل،  ،لكن :فيستخدم ،عنه يضرب أو ،سابق كالم  على يستدرك أن حيتاج وقد  أمر، من يكن ومهما

  وقد  قيل،  :بصيغة  فيذكره   ،رأي  تضعيف   إىل  يعمد   وقد  ذلك،  عن ال  فض  :فيقول  ،آخر  ا شيئ    قال  ما  إىل   يضيف  أن
   4. خطابية إشارات كلها  وهذه ،إخل ...ث   منو  :فيقول ، آخر على شيئ ا يرتب   أن يريد

 

 
 . 42ص ،التداولية املقاربة أرمينكو، انظر: 1
 .71ص  ،الداللة علم عمر، انظر: 2
 .26ص  ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، :انظر 3
 .25-24ص ،السابق  املرجع ر:انظ 4
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 ومراجعات  أسئلة
 

 احلفاظ و   هافي  والفساد  اللحن  تفشي  من  اللغة  هذه   على  للحفاظ  نشأ   الذي   النحو  علم  هو   اإلشارايت  دراسة  جمال  .1
 . العبارة هذه  اشرح  ؛القرآين النص على

  أمثلة   هات    ؛الغائب   أو  املخاطب   أو  املتكلم  على  الدالة  الشخص  ضمائر  يف   اصةخب  الشخصية  اإلشارايت  تتجلى  .2
 .ذلك تؤكد

  شخص؟ على الدالة اإلشارية العناصر أوضح ما .3
 .القارئ أو لسامعاب املتعلقة  الزمانية اإلشارايت وض ح .4
 .السامع أو ابملخاطب املكانية اإلشارايت  اربط .5
   االجتماعية.  اإلشارايت يف واملخاطبني املتكلمني  بني  االجتماعية  العالقة نوع بني   .6
 اإلحالة   ضمي  بني  املرجع  فيها  يتحد  اإلحالة  ولكن  ،الحق  أو  سابق  لىع  ابإلحالة  اخلطاب  إشارايت  تتشابه  قد  .7

   .القدمي  الرتاث من أمثلة هات   وما حييل عليه؛
 

 
 السادس  املبحث
 اللغوية  املفارقة 

 
 اواصطالحا  لغة املفارقة مفهوم :الا أو 
  غامض  مصطلح  فهو  ،الرتمجة  عرب  قريب  وقت  من  إال  دراساهتا  يدخل  ومل  العربية،  تعرفه  مل   غريب  مصطلح  ملفارقةا

  وجند   ،(Irony, Paradox, Sarcasm)  تعنيه  عدة   ات فدارت م   األجنبية  األدبيات  يف وردت  وقد   ،االلتباس  يثي   شائك
،  عدة   إىل   العربية  يف   رجمت    فقد   ،(Irony)  للمصطلح  املناسبة  الكلمة  حتديد   يف  صعوبة  ، والسخرية  التهكم،  منها  معان 
 .وغيها

  معىن  له  يصلح  ال  اللفظ   ظاهر  أن  دركي    الذي  املخاط ب  من  االستماع  يف  االزدواجية  معىن  فيها  املفارقةو 
 1.املعجمي احلريف  اه معن امناقض   معىن  التعبي  ذاهل نإ ي أ ؛فيه وردت الذي السياق وفق

 
 اجلزائر. ، 10العدد  ،األثر  جملة الداللة"، بنية  يف دراسة العريب: اخلطاب معهود يف اللغوية املفارقة" شحادة،  عاصم علي،  انظر: 1
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 التظاهر"و  ،"خمادع  مظهر  حتت   التخفي"  تعين  اليت  (Ironia)  الالتينية  الكلمة  من  مشتق   (Irony)  حمصطلو 
  التفسيات  من   تنتهي  ال  سلسلة  بل  ،اواحد    اتفسي    ال  تستثي  بطريقة  شيء  قول"  ميوك  عند  وهي  1"، قصد  عن  ابجلهل
 2."املتغايرة

  بني  الذهنية  العالقة  إىل  يرتكز  بالغي  لغوي  تعبي  أهنا  منها  ؛تعريفات  عدة  للمفارقة  جند  العريب  النقد  ويف
 4.واالستهزاء للتهكم مؤثرة  أسلوبية أداة أهنا ومنها 3، التشكيلية أو النغمية العالقة على  يعتمدمما  أكثر األلفاظ

 املنطوق  التعبي يف  يدرك باملخاط   نإ يأ ؛االستماع ازدواجية باملخاط   من تفرتض  يةتعبي  صيغة فاملفارقة
ا السياق  هذا يف املنطوق هذا أن يدرك أخرى انحية ومن ،انحية من فيه يكمن ًياعرف معىن   أن معه يصلح ال حتديد 
  هذا  عادة   مناقض معىن  وهو  ،التبليغي  املوقف حيدده  آخر  معىن  إىل  يرمي املنطوق هذاف ،السطحية قيمته  على يؤخذ
 . احلريف العريف املعىن 

 الشاعر  يستخدمه  فين  أسلوب  وهي  5،املباشر  غي  واملعىن  املنطوق  املباشر  املعىن   بني  التضاد  من  نوع  واملفارقة
  على  العرب  بلغاء  يعرفه  مل  بالغي  فن  يوه  6،التناقض  من  نوع  بينهما  متقابلني  طرفني  بني  التناقض  إلبراز  ؛املعاصر

  ،املعىن  حتديد من  ويهرب   يراوغ  الذي  الكالم  خبصوصية  أحسوا  قد  كانوا  وإن  له،  احلديث   التحديث  من  النحو   هذا
  يشبه   مبا  واملدح  القول،  ولطائف  والسخرية،  ،التهكم  لىع  كالمهم  كان  هنا  ومن  آخر،  اشيئ    ويعين  ،اشيئ    يقول  أو

 7. ةاصخب ابللغة التالعب على تقوم  اليت  البيانية الفنون  من ذلك غي  إىل الذم،
 احلركي،   السلوك  ومفارقة  البنائية،و   السقراطية،و   الرومانسية،و   الدرامية،  فمنها  ،املفارقة  أشكال  تعددت  وقد

  8.النغمة ومفارقة
 9:مها ؛رئيسان نوعان واملفارقة

  اوكثي    ،مؤثرة  داللية  قوة  ذات  هيو   ،ابلغموض  يتسم  وال  ،اواضح    الظاهري  املعىن  فيها  يكون  :اللفظية  املفارقة -
 املظهر   بني   التضاد  عرب  هلا  وخيطط  املتكلم  دهاويتعم    اهلجاء،  شعر  يف  اصةخبو   ،ًياهجوم  فيها  املعىن   يكون  ما

 .واملخرب
 

1 The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Prepared By William little, H. W. Fowler, J. 

Coulson, Revised and Edited by C.T. Onios, Oxford, At the Clareendon Press, Third Edition , 1975, P1113. 
 . 27ص ، 4م (، م1993 ،1ط  العربية، املؤسسة بيوت:)  لؤلؤة  الواحد عبد ترمجة:  ،وصفاهتا املفارقة ،سي د.  ميوك، انظر: 2
   .27ص م(، 2001  ،1ط إيرتاك،  دار  )القاهرة: الشعرية املسرحية  يف املفارقة بناء سعيد، شوقي، انظر: 3
 .18ص  م(،1994 ، 1ط العريب، الفكر دار )القاهرة: الداللة بنية يف  دراسة القرآنية: املفارقة حممد، العبد، انظر: 4
 .15ص السابق، املرجع انظر: 5
   .147ص د.ت(،  العروبة، دار مكتبة )الكويت:  احلديثة العربية القصيدة بناء عشيي،  علي زايد، انظر: 6
 .12ص م(،2001 ، 1ط الثقافية، الدار )القاهرة: العبادي زيد بن عدي شعر يف  املفارقة اجلليل،  عبد حسين يوسف، انظر: 7
 م.1982 يناير/مارس ،2 العدد ،2  اجمللد القاهرة، ،فصول  جملة   ،املعاصر" العريب  القص يف املفارقة"  سيزا، قاسم،  انظر: 8

 ديوان  موقع  ،"صبحي   حممد  قوي(  )جمروح  ديوان  يف  بدائية  قراءة  النصية:  املفارقة  مجاليات"  العزيز،  عبد  أسامة  هللا،  جاب  الشابكة:  على  انظر  9
 . 2017 مايو 8  يف املطالعة  العرب،

https://www.diwanalarab.com/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.diwanalarab.com/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
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  الذي  املتكلم  حس     على  وتعتمد  ، مراقب  أو  ضحية  هناك  وإمنا  مفارقة،  صاحب  افيه  ليس  :السياقية  فارقةامل -
  أبعادها  واستنباط  حتليلها  للمخاط ب  ويرتك  املفارقة،  مبنظور  وتصويرها  ،حوله  من  واألحداث  األشياء  به  يرى

 .تعارضها خيوط وكشف والشعورية، الفلسفية
 أما  ،املخاط ب على ال  أو  حقيقتها كشف  يف تعتمد األوىل أن يف السياقيةو  اللفظية تنياملفارقبني   واختالف

  عنصر   عن  تكشف   اللغوية  فارقةفامل  1،واخلفي  الظاهري  املعىن  بني  التعارض  استنباط  يف  املخاط ب  على  تعتمدف  الثانية
 2.إظهاره املقصود هو  املنطوق التعبي   يف املتخفي أن وحقيقة  اإلخفاء،

 ،االستعاري  اجملازو   املرسل،  اجملاز  منها  ؛الفين  التعبي  أنواع  من  كثي  يف  للمفارقة  مرادفات  العربية  ويف
 اللمز، و   التلميح،و   اإلمياء،و   الرمز، و   التوجيه،و   التورية،و   التلويح،و   التعريض، و   الكناية،و   املثل، و   التمثيل،و   االستعارة،و 
  االستهزاء،و   السخرية، و   التهكم،و   املقابلة،و   الطباق،و   التضاد،و   اإلشارة،و   األحجية،و   الوحي،و   اإلملاع،و   الغمز،و 
 العارف،   لجتاه  و   االنقالب، و   التفخيم،و   املبالغة،و   املزاح،و   الفكاهة،و   النكتة،و   ابلنفي،  اإلثبات و   اهلجاء،و   االزدراء،و 
  يف  اهلزلو   اهلزل،  موقف  يف  اجلدو   املدح،  يشبه  مبا  الذمو   الذم،  يشبه  مبا  املدحو   التشكك،و   غيه،  مساق  املعلوم  سوقو 

 3. القول تضخيمو  القول، ختفيف و  الكذب،و  اجلد، موقف
 تعريف  معطيات مع ليتوافق ؛فهمه من وعنصر نصه، يف  عناصر أربعة فيه توفرت أن من  املفهوم ذاهل ب د   الو 

   4:هي  اليت املفارقة
 

 :املعىن ازدواج. 1
 السطحي   املستوى  ؛الواحد  التعبي  يف  للمعىن  مستويني   من  د  ب    ال املفارقة  وإلقامة  أتويلني،  حتتمل  عبارة  املعىن   ازدواج
  ؛االستماع  ازدواج  املخاطب  يف   املفارقة  تفرتض   وعليه؛  عنه،   عرب ي    الذي   الكامن  واملستوى   به،  عرب ي    ما  حنو  على  للكالم

 املنطوق   هذا  أن  يدرك  أخرى  انحية  ومن  انحية،  من  فيه  يكمن  يًاعرف  معىن  املنطوق  التعبي  يف  يدرك  املخاط ب  نإ  يأ
ا   السياق  هذا   يف  إحساسه   إثر  كتشافهال   القارئ   لح  ي    ؛ث    ومن  السطحية،  قيمته  على  خذؤ ي  أن  معه   يصلح   ال  حتديد 

 .الكالم بتضارب

 
 نفسه. السابق انظر:  1
 .17ص  القرآنية، املفارقة  العبد، انظر: 2
 .35ص  ،الشعرية املسرحية يف املفارقة بناء شوقي، انظر: 3
 .4ص العريب،  اخلطاب معهود يف اللغوية  املفارقة علي،  انظر: 4
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 كاجملاز   ؛منها  تطلبه  أخرى  فنوان    جيعل  أن  يتطلب  املفارقة  بناء  مكوانت  يف   املعىن   ازدواج  عنصر  وإقامة
 أم  كان  اسطحيً  ؛للمعىن مستوايت ألهنا الفنون؛ من وغيه واللمز اجلرجاين،  عند املعىن ومعىن والكناية، ،واالستعارة

  1. واحد ي ظاهر  مستوى  على حييل الذي احلقيقي لألسلوب اخالف   ا،عميق  
 

 :اإلدراك تنافر .2
 مصطلحات  املفارقات  ساحة  من  خيرج  وبذا  التضاد،  أساس  على  العميقو   اللفظي  ينياملستو   بني  العالقة  كونت  أن

  واألحجية،  ،واللغز  ،والوحي  والتلويح،  ،والتوجيه  ،والتورية  ، والتعريض  ،والكناية  واملثل،  ،والتمثيل  ،واالستعارة  كاجملاز،
 . ببنائها خاصة  تراكيب هلا اليت العناصر  من وغيها املعىن، ومعىن

  ويرتبط   عالقة،  بينهما  معنيني  عن  الواحدة  الكلمة  تعرب    نأب  2املتدرج،   النوع  من  يكون  أن  التضاد  يف  ويشرتط 
  يف  تعتمد   كانت  وإن  -  اجملازية  القول  فنون  نأل  ذلكو   ابلعكس،  واإلثبات  ،والكذب  ،والتعريض  ،التقابل  ابلتضاد

 املستواين   يكون  أن  على  جوهرها  يف   تعتمد  ال  -   مستويني  بني  االحتكاك  خالل  من  اجملازية  الداللة  توليد  على  بنائها
  مباشرة   إىل  الكالمية  ألفعالا  تقسيمه  يف  القول  أشكال  بني  قفر    حني  سيل  عنه   حتدث   ما  وهذا  ،تضاد  حالة  يف
 3. التداويل االتصال  عملية يفهاغي و 
 

 :األداء خداع .٣
  خالل  من  ذلكو   اخلداع،  طريق  تسلك  أن  من  د  ب    ال  ؛املستويني  بني  االنتقال  حني   التنافر  حتقيق  يف  املفارقة  لتنجح
 : مها حوظيفتين

 نوع   وهو  املراوغة،  أبسلوب  املمكنة  اللغوية  احليل  كل  هاصانع  استخدام  يف  عملها يتمثل  لغوية  مفارقة  :املراوغة(  أ)
  أن  تلبث  ام  ث   حقيقة  تثبت  وعندما  ،متام ا  آخر  اشيئ    وتعين  اشيئ    تتعمد   عندما  تكونو   الذهين،   اللعب  أنواع  من

 4.اللغة حتريك   يف  الفائقة  املهارة خالل من  ذلك وحيدث تلغيها،

 
 .38ص  ،الشعرية املسرحية يف املفارقة بناء شوقي، انظر: 1
 االعرتاف  دون   من   حبسم  الكالم  عامل  تقسم  املتضادات  وهذه   أنثى،   ذكر  حي،  مي ت  مثل:  ،"املدرج  غي  التضاد"  أو  "احلاد  التضاد"  يسمى  ما  هناك  2

  أزواج  بني  أو متدرج ملعيار  هنايتني  بني ويقع  ،"املتدرج التضاد " يسمى  ما  وهناك آلخر، اب  االعرتاف يعين  التقابل عضوي أحد  ونفي  أكثر،  أو  أقل بدرجات
  فقولنا:  وسط، بينهما إذ ؛أحدمها عليه ينطبق  ال  رمبا شيئ ا ن إ يأ ؛اآلخر  ابلعضو االعرتاف يعين ال  التقابل  عضوي أحد وإنكار  الداخلية،  املتضادات من

  املعينة  احلرارة   درجة  إىل   ابلنسبة  ساخن   أنه   يعين  ساخن،   احلساء  فقولنا:   ،نسيب  التضاد  من  النوع   وهذا  ابرد،   أبنه  االعرتاف  يعين  ال  ؛ ساخن ا  ليس  احلساء
   .102ص الداللة،  علم عمر، انظر: للحساء؛

  جتيز   إذ  والكناية؛  كاالستعارة،  اإلجنازي،  قصدها  إلظهار  أتويل  إىل  حتتاج  أفعال  وهي  جمازي،  معىن  إىل  احلقيقي  املعىن  فيها  ينتقل  املباشرة   غي  األفعال  3
  معاهد  لطلبة   التداولية  اللسانيات  إىل  مدخل  اجلياليل،  دالش،   انظر:   قوله؛   إىل  املتكلم  يسنده   الذي  املعىن  إىل   احلقيقي  املعىن  من   االنتقال   من   املستمع

 .29ص د.ت(،  اجلامعية، املطبوعات ديوان  )اجلزائر:  حيياتن  حممد ترمجة:  ، وآداهبا العربية اللغة
 .56ص  ،الشعرية املسرحية يف املفارقة بناء شوقي، انظر: 4
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 وهي   ،أدائها  يف   تنخرط  اليت   الشخوص  على  الغفلة  صفة  إضفاء  يف   عملها  ويتمثل   املوقف،  مفارقة   : ملغافلةا(  ب)
  واألحداث  االستعاري  التعبي   من فنية أسباب  إىل  يعود   وذلك  املسرح،  كتاب  إليها  ويلجأ  اخلداع،  معىن  تفيد   وظيفة
  احلركية  إىل  واحلرفية  واملباشرة   اآللية  من  نتقالاال  مثل  من  ،واختالفات  فروق  من  بينها  ما  مع  املباشرة  غي  اللغوية

   .اخلطاب اعر  وشد والتعبيية
 :األثر ضحية .4

  يف   للتأثي  طريقة  امواثنيه  ،املفارقة  أثر  لضحية  حيز  أوهلما  شيئني؛  بتوفر  وذلك  األثر،  ضحية  بتقدمي  املفارقة  نص    ي بىن
  من  هلا د  ب   الو  ،املفارقة بناء سبيل يف  حيزه من ينال فعل أداء يف  الثالثة املستوايت لتنجح وذلك األثر، ضحية حيز

 ، القول  وختفيف  ،الساخر  والتقليد   ،واملبالغة  ،والضحك  ،والنكتة  ، واهلجاء  ،السخرية  ؛القول  فنون   صقل   تعيد   أن
 1.فعلها أداء يف اخلاصة طريقتها على ه؛وتضخيم

 : املفارقة الذات .5
  قبل  من  لمشك    لواقع   اجلديد   التشكيل  هي  القراءة   عملية  تكون  ؛ث    ومن   قارئ،  عرب   إال  وجود  األديب   لعملل  ليس

  اتفسي    لتفسيها  وذلك  هبا،  نفسه  ربط  إىل  القارئ  دعوة  منها  ؛متنوعة   بوظائف  املفارقة  تقومو   ،نفسه  األديب  العمل
 .للغة الداليل  التطور عوامل  من  وعامل واملقام، املقال بني للعالقة خاصة  عبارة  وهي وتركيبه، النص وفهم ،ال  مقبو 

 
 املراد،   املعىن   من  املقصود  بفهم   ارتباطها  حيث   من  ابلتداولية  عالقة  اللغوية  للمفارقة  أن  نستنتج  سبق  مما

  أو  ،السخرية  أو  ،التهكم  سبيل  على  مباشر  غي  اتعبي    تكون  فقد  احلقيقي،  املعىن   إخفاء  بعنصر  تتصف   فاملفارقة
  معناه   من  املنطوق  يفهم   وال   املتكلم،  قصد   وراء   من   خفي تامل  املعىن  لفهم  ؛والتفكر  البحث   املتلقي   وعلى  التعريض، 

  املباشر  املعىن  حيث  من  الكالمي  احلدث  نظرية  مع  يتفق   وهذا   ، اخلفي  املعىن   يدرك  أن  له  ينبغي   وإمنا  ،فقط  الظاهر
  امسترت    معىن   للمتكلم   أن  املباشر  غي   املعىنو   ،امتام    يقوله  ما  ويقصد  الكالم  املتكلم  يلفظ  أن  املباشر  فاملعىن   ،وغيه

  وذلك   التعاون،  مبدأ  قحتق    من  له  د  ب    ال  التداويل  التواصل  جناح  وليتحقق   ،للمتلقي   به  يصرح  أن  دون  من  للمنطوق
  إىل  إيصاهلا  يريد   نفسه  يف   حلاجة  التعاوين  املبدأ  خرق  إىل  اعمد    املتكلم  يلجأ   وقد   واملقصد،  املعىن   وضوح  أجل  من

 ، خطابه  ظاهر يف   به   صرح ي    ال   معىن   املستمع   إىل   يلم ح أبن  املفارقة  أسلوب  استخدام   خطابه  يف   يتقص د   ا لذ  ؛ملتلقيا
 . إبالغه السامع من املتكلم يقتضيه  ما ا مغاير   الكالم ظاهر يكون وإمنا

 
 .77ص السابق، املرجع انظر: 1
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   السابق االفرتاض :يًّااثن

  إال   ليست  ؛اللغة   بواسطة  االجتماعي  ابلتفاعل  تتعلقو   ،للغةا  مستعملني  منلكها  اليت  املعرفة  أن  إىل  ويول  براون  يذهب
  أتويلنا   اأيض    تدعم   وإمنا  ،فقط  خلطابا  أتويلنا  تدعم  ال  للعامل  العامة  املعرفة  هذهو   الثقافية،  االجتماعية  معرفتنا  من  اجزء  
  1واملكان. الزمان يف  لتجاربه اتبع    والنمو للتزايد قابلة عية و موس معرفة ميلك اإلنسانف  جتربتنا، مظاهر كل

  وهذه  معروفة،  هبا  معرتف  أساس  معطيات   من  التبليغ  عمليات   من  عملية  كل  عند  املتخاطبون  وينطلق
  العملية  لنجاح  الضرورية  التبليغ  خلفية  تشكل  وإمنا  ،املتكلمون  هبا  صرحي    ال  (Presupposition)  السابقة  االفرتاضات

 .اي  نف أم إثباات   القول  هبذا  ظ  ف   ل  ت    سواء القول يف  متضمنة وهي ،التواصلية
 التداولية   الشروحات  بدأت   عندما  املاضي  القرن   من  الثمانينيات  بداية  سابقال  االفرتاض  دراسة  برزت   قدو 

 أبعمال   املسبق  االفرتاض   يرتبط   ؛التارخيية  الناحية  ومن  املعىن،  دراسة   يف  الداللية  للشروحات  بدائل  ايً جد  تؤخذ
  بعلم  تتعلق  مسألة  بوصفه  املوضوع  بدأ  إذ  ؛ فريج  العامل  طرحه   الذي  املفهوم   تقدمي   أعاد   الذي  سرتاوسن  الفيلسوف

  فرتضن  ؛مشسي  كوكب  األرض  أن  عمر  يعرف  :لمث  من  مجلة  ننطق  فعندما  ،احلقيقة  شروط  على  املعتمد  الداللة
 2.مشسي كوكب  رضاأل أن امسبق  

  املتعلقة   الظواهر  من  مجلة  برصد   يتعلق  إجرائي   مفهوم   وهو   القول،  متضم نات   من  منط    املسبق  واالفرتاض 
  معلوم  أنه  اسلف    يفرتضما    أساس  على  السامع  إىل  حديثه  املتكلم  فيوجه  3اخلطاب،  قوانني   من  وخفية   ضمنية  جبوانب

 إغالقها،   إىل  يدعو   مسوغ ا  هناك  وأن   مفتوحة،  النافذة   أن  اسلف    فاملفرتض   النافذة،  أغلق  آلخر:   رجل  قال  فإذا  له،
 املتكلم   وعالقة  احلال،  بسياق  موصول  ذلك  وكل  اآلمر،  منزلة  يف  املتكلم  وأن  احلركة،  على  قادر  املخاط ب  وأن

 4ابملخاطب. 
 عكس   على  ؛ومقامه  اخلطاب  بوضعية  وترتبط   املضمرة،  األقوال  هو  القول  متضمنات   من  الثاين  والنمط

  يعتقد   قد  امللفوظ  هذا  سامع  إنف  ،ممطرة  السماء  إن  :هومثال  لغوية،  معطيات  أساس  على  حيدد  الذي  املسبق  االفرتاض
 ،املطر يتوقف حىت ينتظر أو ،املوعد يفوته اللئ ؛عمله إىل اإلسراع أو ،بيته يف املكوث إىل يدعوه أن أراد القائل أن
 ضمنها  نجزي    اليت  املقامية  والطبقات  السياقات  كثرة  مع  مفتوحة  التأويالت  وقائمة  ،اخلروج  عند  مظلته  ينسى  أو

 5اخلطاب. مالبسات وليد املسبق  االفرتاض بينما ،الكالمي السياق وليد املضمرة فاألقوال اخلطاب،

 
 .311ص  م(،200  ،1ط العريب،  الثقايف  املركز البيضاء:  )الدار اخلطاب انسجام إىل مدخل :النص لسانيات حممد، خطايب، انظر: 1

Brown, G. and George Yule. (1983). Discourse Analysis. C.U.P. London P233. 

  
 .26ص ،التداولية اللسانيات إىل مدخل ،دالش نظر:ا 2
 .30ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  انظر: 3
 .26ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، انظر: 4
 .32ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  انظر: 5
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 اليومية،   احلياة   لغة   يف   السابق  االفرتاض   للفظ   العام  االستعمال  بني  التمييز   يلزم   ؛السابق  االفرتاض   دراسة  ويف
  يقال  أن  العام  االستعمال  فمن  العام،  االستعمال  من  أضيق  هو الذي التداويل  الدرس  يف  االصطالحي  واالستعمال

  فمقيد   االصطالحي  االستعمال  وأما  ،يقرأ  (اعمر  )  أن  اسلف    السامع  فيفرتض  و،عمر    إىل  رسالة    زيد    كتب  :ال  مث
 1.اللغوية االختبارات  ببعض إليه الوصول وميكن معينة،  لغوية تعبيات حتملها بعينها تداولية ابستدالالت
 مها:  ؛السابق  االفرتاض  من  نوعني  بني  يالديامل  العشرين  القرن  من  السابع  العقد  يف  الباحثني   بعض  مي ز  وقد

 أن   الالزم  من  كان  صادقة  )أ(  كانت  فإذا  قضيتني،  بني  ابلصدق  مشروط  :الداليل  أو  املنطقي  االفرتاض -
  ا مطابق    أي  ؛اصادق    القول  هذا  وكان  أرملة،  كانت  زيد    تزوجها  اليت  املرأة  نإ  :ال  مث  قلنا  فإذا  صادقة،  )ب(

 .اسلف   مفرتض  نهإ إذ ؛اأيض   اصادق   ؛أرملة تزوج  زيد القول: يكون أن لزم ؛لواقعا

  ذلك  يؤثر   أن  دون  من ىنفت    أن  ميكن  األساس  فالقضية  والكذب،  ابلصدق  له  صلة  ال   :التداويل االفرتاض -
 من   الرغم  فعلى  جديدة،  ليست  سياريت  قلت:  ث  ،جديدة  سياريت  :ال  مث  قلت  فإذا  السابق،  االفرتاض   يف

 2سيارة.  لك أن وهو ،السابق االفرتاض  يف احلالني   قائم ا يزال ال ؛القولني  يف التناقض

 صدق   قضيتني  أو  مجلتني  بني  عالقة  هو  الذي  واالقتضاء  السابق  الداليل  االفرتاض  بني  اأيض    نو الباحث  ومي ز
  ، ا أيض    صادقة  ؛حيواان    أرى  اجلملة:  تكون  أن  لزم  ؛صادقة  ؛حصاان    أرى  اجلملة:  كانت  فإذا  الثانية،  صدق  من  مهاأوال
   الثانية. ورفض   األوىل قبول نستطيع فال

 أن   من  أساس  على  السابق  الداليل  الفرتاض ا  ال  مقاب  املتأخرة   الداللية  الدراسات  يف   االقتضاء  أصبح  وقد
 يوجب   االقتضاء  مفهوم  فإن  ؛كاذاب    حصاان    أرى  :قولك  كان  فإذا  خمتلفة،  نتيجة  إىل  يؤدي  اجلملتني  إحدى  كذب

 كانت   إذا  أنه  يقتضي  السابق الداليل  االفرتاض   مفهوم  لكنو   ،كاذاب    وإما  ،اصادق    إما  ؛ حيواان    أرى  :قولك  يكون  أن
  كان   (ازيد  )  أن   اسلف    يفرتض   ؛وعمر    ضرب    عن   زيد    توقف    :ال  مث   فقولك  ،صادقة  الثانية   فإن  ؛كاذبة  األوىل  اجلملة
 اجلمل   يف  إال  يكون   ال  املفهومني  بني  االلتباس  وظاهر  األوىل،  كذبت  إن  صادقة  اجلمل  هذه  وتظل  ،(اعمر  )  يضرب  
  أو ،إنشاء   يكون قد  أنه  عن  ال  فض ، بذلك يتقيد   ال السابق االفرتاض  أن حني  يف  هبا، مقيد  فاالقتضاء  ، املثبتة اخلربية

   3ذلك.  غي أو ،اتعجب   أو ،ااستفهام   أو ،اأمر  
 يتضمن   ،م1987  سنة  يلغت  ا    زيد  :ال  مث  فقولنا  عليه،  تدل  وتراكيب  أبلفاظاالفرتاض السابق    يرتبط   وقد

ا( كان شخصية مربزة؛ بسبب من الفعل )اغتال(، وال يتحقق هذا االفرتاض يف قولنا مثال :   افرتاض ا سابق ا أبن )زيد 
   .م1987 سنة ق تل زيد  

 
  واحملامني  النيابة  وكالء   بعض   أن   يف  السابق   لالقرتاض  االصطالحي   االستعمال   أمثلة   ومن  ، 28ص  ،املعاصر  اللغوي  البحث  يف  جديدة  فاقآ  حنلة،   انظر:  1

  عليه  ثبتت   ؛ما  مكاان    املتهم   ذكرف  الكوكايني؟   تبيع   كنت  وأين  املتهم:  النيابة   وكيل   سأل  فإذا   والشهود،   املتهمني   استجواب   يف   اخلاصية  هذه   يستخدمون 
   به. ابملتاجرة  سابق ا افرتاض ا  يتضمن لبيعه مكان  حتديد ألن   ؛التهمة

 .29-28ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، انظر: 2
 .30-29ص املعاصر، اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، انظر: 3
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يتضمن افرتاض ا سابق ا أبن املخاط ب كان يتدرب على   املصارعة؟  على   التدرب   عن   توقفت   هل  :قولنا  ومثله
 : هل حاولت أن تتدرب على املصارعة؟ قولنا يف  االفرتاض هذاتحقق  ي  وال)توقفت(،  الفعل من  بسبب ؛املصارعة

( أقوى من غيه  ايتضمن افرتاض ا سابق ا أبن )زيد    ؛ زيد  حىت   الصخرة  محل   من  أحد   يتمكن  ملقولنا:    وأيض ا
)زيد(،  العطفبسبب من حرف  ؛دوهنم بقدرته على رفع األثقال منأو أنه متميز   ،حاولوا محل الصخرة وأشد  ممن 

 الصخرة.  محل من زيد وال  عمرو يتمكن ملوال يتحقق هذا االفرتاض يف قولنا: 
ن يكون العام  يتضمن افرتاض ا سابق ا ابمتناع أ  ؛الدماء  هذه  أريقت   ما  سالم  عام    العام    كان  لوقولنا:    وكذلك
  عام  العام  كان  إذا:  قولنا  يف  االفرتاض  هذا  يتحقق  وال)لو(،    الشرط  حرف  استخدام  من  بسبب  ؛املراد عام سالم

 دماء.  تراق فلن سالم
يتضمن افرتاض ا سابق ا أن هناك خطأ    ؛أمس مين  وقع  الذي اخلطأ  عن  تتجاوز  أن أرجوكأيض ا قولنا:  ومثله

  عن  تتجاوز أن   أرجوك)أل(، وال يتحقق هذا االفرتاض يف قولنا: ب )اخلطأ(  تعريف استخدام من بسبب ؛حمدد ا وقع
 مين.  يقع خطأ أي

يتضمن افرتاض ا سابق ا أن من املستحيل أن ينجز املرء عمال    ؛قولنا: أهنت زينب حبثها بعد أن ماتت  وأخي ا
هنت زينب حبثها  أ:  قولنا  يف  االفرتاض  هذا   يتحقق  وال)مات(،    الفعل  مع)بعد(    استخدام  من  بسبب  ؛بعد املوت

 بعد أن عادت من أورواب.
 واملعروفة   املشرتكة  املعلومات  حيث  من  فيه  ترد  الذي  املقام  يف  العبارة  تتضمنه  تداويل  مفهوم  السابق  واالفرتاض

 مت، حتط    صينية  طائرة   أن  منه   ي فهم   الصينية؟   الطائرة   محتط    سبب  ما   :مثل  من  فسؤال   1،واملخاطب  املتكلم  لدى  اسابق  
  الزوال  قبل  اجلمرات  رمي  يصح   هل  :حنو  يف  واملسؤول  السائل  وكذلك  ،احلدث  هبذا  علم  على  واملخاطب  املتكلم  وأن
  اموعد   اجلمرات  لرمي  وأن  ىن، م    يف  يكون  رمبا املكان  وأن  حج،  وقف م املوقف  أن  يعلمان واملخاطب  املتكلمف  ؟اغد  

  واملخاطب،  املتكلم بني   مشرتكة  املعلومات  هذه  كل  ؛الزوال  بوقت  عالقة املوعد   ذا هل  وأن  اإلسالمية،  الشريعة  حتدده
 . الفقه يف  باملخاط   من اإملام   أقل   يكون رمبا املتكلم  أن العبارة من  ي فهم قد كما

 ودرجة  ،الراوي  أهلية  مدى  تشمل  اليت  الروائي  القص  يف  "النظر  وجهة"  يسمى  مبا  عالقة  املوضوع  هلذاو 
  إىل  تسعى  الرواية  أو  القصة  افتتاحية  أن  فنالحظ  2املعروضة،  القضية  أو  القصة   يف   القارئ  مشاركة  وطريقة  حضوره،

 أساليب   يف  الروائيون  وخيتلف  املستمع،  أو  والقارئ  الراوي  بني  واألشخاص  واملكان  ناالزم  حيث  من  مشرتك  عامل  إجياد
  من  ومنهم  التقصي،  عناء  من  املتلقي  بذلك   امرحي    ،مسبقة  معلومات  يفرتض  ال   من  فمنهم  املشرتك،  العامل  هذا  تكوين
  3والقارئ.  الراوي بني  املشرتكة  املعلومات  من اقدر   القصة  افتتاحية يضم ن

 
   .176ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 1
   .177ص ،السابق  املرجع انظر: 2
 . 178-177ص  نفسه، املرجع انظر: 3



118 

 مطلع   هومثال  ،السامع  أو  القارئ  وبني  بينه  مشرتكة  خلفية  إجياد  إىل  يعمد  فالشاعر  الشعر،  على  ذلك  وينطبق
  واملكان  الزمان  عاجلو   ، القارئ  شعور   وبني   بينه  ما   لتحديد   والتعريف   التنكي  فيه   استعمل   إذ  ؛سلمى  أيب   بن  زهي   معلقة

 فقال: اإلطار،  هذا  يف والشخوص
 م  ل                          ك  ت   مل    ة  ن                          م   د  ىف  أو   م   أ   ن  أم                          

 
 

 م  ل  ث   املت   ف                                اج  ر  ال                             د   ة  ان                               م  و  حب    
 اأهن                              ك    ني   ت  م  ق  ل                           ر  ا اب  هل                               ار  ود   

 
 م  ص               ع  م   ر  اش               و  م  يف ن   ش               و   ع  ي               اج  ر  م   

 ة  ف                ل  خ   ني   ش                مي    ام  ر  آلوا ني   ا الع                هب                  
 

 ل   ك                      ن  م                     ن  ض                    ه  ن   ا ي   ه                   الؤ  وأط   
 م  ث  جم                                                                                                                                                                           

 
 ن  ي  ر  ش               ع   د  ع               ب    ن  ا م               هب                 ت  ف               ق   و  

 ة  ج                                                                                                                                                                    ح  
 

 1م  ه  و  ت               د  ع             ب    ار  ال           د   ت  ف             ر  اًي ع  أل  ف              
 من   ا جزء    الشاعر  أراد  فقد   ،للقارئ  معروف  وهذا  ،صهافشخ    ،أوىف(  )أم   احملبوبة  بكنية  معلقته  زهي   افتتح  

  يفرتض ال ألهنا ؛نكرة )دمنة( كلمة  جاءت ث املتلقي، شعور يف  أوىف( )أم نإ أي ؛املتلقي وبني بينه املشرتكة املعرفة
 مواضع   كلها  ؛والرقمتني  واملتثلم،  ،الدراج  حومانةف  ،وتفصيالته  املكان  ذكر    ذلك  ويل  ث  املتلقي،  شعور  يف  أهنا  الشاعر
 البالغي،   والتشبيه  ابلوصف  املتلقي  وجدان  إىل  دخلهاي  ل  "؛هلا  ودار"  الشاعر  يذكر  ث  للمتلقي،  معروفة  أهنا  ي فرتض
  الرابع  البيت  يف   الزمن  عامل  إىل  أييت  أن   إىل  واألطالء،  ،واآلرام  ،العنيك  ؛املعروفة  الربية  احليواانت   من   ابعض    ويذكر
  للشاعر  حدث  قد   يكون  أن  ميكن  ما  يتخيل  أن  وللمتلقي  ،اعام    بعشرين  ابملكان  له  عهد   آلخر   الزمنية  املدة   احمدد  

 إذ  ؛هيلإ ابلنسبة ًياضمن احلقبة هذه طول عن يعرب   والشاعر ،ًيانسب الطويلة املدة  هذه يف  تغيات من واملكان واحملبوبة
  وهبذا   املتلقي،  وبني  بينه  الشاعر  بناه  الذي  املشرتك  العامل    هو  هذاف  2،ومشقة  معاانة  بعد  إال  األطالل  على  يتعرف  مل
 .الزمان  ث املكان  ث الشخوص لعناصر تيبرت ال

ف   التعليم  جمال  ففي  ،واإلبالغ  التواصل  عملية  يف   قصوى  أمهية  السابقة  الفرتاضات ل  أن  التداوليون  ويرى   اعرت 
  مظاهر  أما ،عليه   وي بىن منه ي نطلق سابق ابفرتاض  إال جديدة  معلومة الطفل تعليم ميكن فال طويل، زمن منذ هابدور 
  ة الضروري  السابقة  االفرتاضات   أساس  ضعف    هو  مشرتك  أصلي  سبب    فلها  ئ؛يالس  التواصل  حتت  املنضوية  التفاهم  سوء

  3كالمي.  تواصل كل  لنجاح

 
  م(،2002  ،1ط   الكتب،  عامل  بيوت: )  اهلواري  الدين   صالح األيويب،  ايسني   وتعليق:  تقدمي   ،السبع  املعلقات  شرح  أمحد،   بن  احلسني  الزوزين،  انظر:   1

 القتلى. داي ت دفعهماب وذبيان، عبس قبيليت بني  الدماء حلقنهما ؛سنان  بن  وهرم عوف بن احلارث فيها ميدح هذه  معلقته  زهي قال وقد ، 137ص
 .179ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 2
  على  مبنية   معينة )ypothesisH(  فرضيات  تقدير   طريق  عن  اللغوية   الرتاكيب   يتعلم فالطفل  ، 32ص  ،العرب  العلماء  عند  التداولية  صحراوي،   انظر:   3

  تقريبها  إىل  يؤدي  تعديال    خطؤها  له  يتضح  عندما  وتعديلها  اللغوي االستعمال  يف  االختبار  موضع  الفرضيات  هذه   وضع  ث   يسمعها،  اليت  اللغوية   النماذج
 القاعدة،   هذه   يطبق  ث   يسمعها،  اليت  النماذج  من  لغوية  قاعدة   يستخلص  الطفل  ن إ  أي  ؛لرتاكيبهم   مطابقة  تراكيبه  تصبح  أن   إىل  الكبار،  تراكيب  من  تدرجييًا

  طويل  ، وكبية   كبي  مثل:   من  العربية  يف  التأنيث  قاعدة   يستخلص  مثال    العريب  فالطفل  ،الكبار  يستعملها  اليت  القاعدة   تطابق  أن   إىل  يعدهلا  ذلك  وبعد
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  األدوار نتبادالوي  واملستقب ل،  ،املرسل  مها  ؛أساس  عنصرين  من  يتكون  كلي  نسق    اإلنساين  االتصال  فعملية
  أطراف  عزل  حماولة   إىل  ترتكز  وحتليلها  إنساين  اتصال  عملية  "فأي  ،بينهما  متبادل  اعتماد  عملية  عرب  االجتماعية

  عناصرها؛  كافة  وحتليل  فهم  ميكن  حىت  ،والنهاية  البداية  من  لكل  افرتاضية  نقطة  عند   معينة  حلظة  يف  االتصال  نسق
   1اللفظي".  وغي اللفظي التعبي وأساليب اللغة  عرب االتصال وتدفق اإلنساين، التواصل يثريها دينامية عملية إهنا إذ

  يف بواملخاط   املتكلم بني املشرتكة ابملعلومات يتعلق تداويل مفهوم السابق االفرتاض  أن ذلك من ونستنتج
   فيه. ترد  الذي ابملقام  متعلق  املفهوم وهذا اليومية، احلياة لغة

 
 الكالمي  احلدث :ااثلثا 

 موضوعا   ؛االجتماعي  التواصل  يف   املنجزة   للغة  احلقيقية   الصورة ألنه    الكالمي  احلدث   تعريف  الضروري   من  أصبح
  املعىن  حتليل  إىل  الرامية  املنهجية  مقارابهتم  عليه  مسلطني  الباحثني  أنظار  هيلإ   تتوجهو   ،التواصل  نظرية  يف  ايً ومركز   ارئيس  

 2املختلفة. السياقات يف
  كثي   يف  حداث    يصنع  وإمنا  ،حسبف  ًياعقل  ًيادالل  معىن  يؤدي  ال  الكالم  أن  نتوسأ   الفيلسوف  أوضح  وقد

  بوعد   يلتزم   فإمنا  )أعد (  ابلفعل   ينطق  عندما   املتكلم  ن إ  أي  ؛ا وعد    صنع ي  ؛ ابحلضور  أعدك  : فنحو  3، األحيان  من
" أداء  أفعال"  الوظيفة  يف   ههبشأ  وما  )أعد(   الفعل  أوسنت  ويسمي  ،ابلكلمة  النطق  مبجرد   نفسه   على  يقطعه

(Performative verbs)والقبول  ،والرفض  ،كالوعد  ؛كالمية  أحدااث    األفعال  هذه  ابستعمال  املتكلم  يصنع  إذ  ؛ ، 
 4وغيها. ،واالعرتاض ،واملوافقة ، واالعتذار

  الذي  اإلجناز"  به  ويراد  ابلكالم،  اإلنسان  ينجزه  الذي  االجتماعي  العمل  أو  التصرف  يعين  الكالمي  واحلدث
 ، واإلقالة   ،والتعيني  ،والسؤال  ،والوعد  ،والنهي  ،األمر  أمثلته  ومن  5،"معينة  مبلفوظات  تلفظه  مبجرد  املتكلم  يؤديه

 اآلتية: األمثلة يف ح  ض  ي   كما  ؛والتهنئة ،والتعزية
 القرار.  على أوافق -
 القرار. على أعرتض -

 
  من   جمموعة   على  تنطبقل  القاعدة   فيعدل   الحقة،  حقبة   يف   املثال  يف  التطبيق  هذا  خطأ  يكتشف  ث   أمحرة،  فيقول:  (،أمحر)  على  فيطبقها  خل، إ  ...وطويلة
 .74ص  (، م1984  ،1ط اجلامعة،  مطبوعات )الكويت: النفسي اللغة  علم  يف دراسات داود، ،عبده  انظر: ؛ أخرى ستثىنوت   ،والصفات األمساء

   .69ص  (، م1983  ،1ط اجلامعية،  املعرفة  دار اإلسكندرية:) والتطبيق النظرية احلديث واجملتمع اجلماهريي االتصال ،حممد سامية ،جابر 1
  كواالملبور:)   احملررين  من   مجع    حترير  واجتاهاهتا،  املعاصرة   األلسنية  كتاب:   يف  ،"اخلطاب  حتليل   يف  جديد  منهج   التداولية "  ، احلميد  عبد  نعمان   ،بوقرة   انظر:  2

 .105ص  ، 1م  (،م 2011 ،1ط ،ماليزاي العاملية اإلسالمية  اجلامعة  مطبعة
   .96ص ،التداولية املقاربة  أرمينكو، 3
 .180-179ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 4
  .10ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  انظر: 5
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 املسابقة. من انسحايب أ علن -

 االهتام.  هذا  أرفض -

 عين.  ابلنيابة املهمة هذه  مبتابعة أ فو ضك   -

 مين.  بدر  عم ا  أعتذر -

 اح. ابلنج أهن  ئك   -

  حدث  صنع   )أعرتض(   الفعلو   املوافقة،   حدث   صنع  )أوافق(  الفعل ف  ،حداث    يصنع   األداء   أفعال  من  فعل  كل
 1وهكذا. االعتذار،   حدث  صنع )أعرتض( الفعلو  االعرتاض،

 فعندما  ، احلدث  ي صنع   وهكذا  نفسه،  املتكلم  وفاعلها  مثبتة،  مضارعة  مجيعها  األفعال  هذه   أن  نالحظو 
،  عما  أعتذر  (أ)  ةاجلمل  بني   نقارن   امضارع    أداء  فعل  )أ(  يف  أن  جند  ؛ألستاذه  الطالب  يعتذر   ا د  غ  (ب)   واجلملة  فعلت 

 يف   واجلملة  أداء،  فعل  يشك ل  ال  يعتذر  فالفعل  )ب(  يف  أما  ،لوجه  اوجه    االعتذار  حيصل  وبنطقه  املتكلم،  فاعله  امثبت  
 فرمبا   وقوعه،  حمتمل  االعتذارو   ستاذه،أ  جتاه  اغد    الطالب  سيفعله  عما  اثلث  طرف  من  إخبار  أهنا  تعدو   ال  احلالة  هذه

   .يقع ال
  2تشمل: الطبيعية اللغات مجل داللة أن الكالمي احلدث  نظرية  إطار يف وثبت

 مضمونة. مكوانهتا دالالت جمموع أو ،Propositional Content القضوي  حمتواها -
 .اوعد   أو ،ااستفهام   أو ،اإخبار   تكون أن ميكن اليت  Illocutionary Force اإلجنازية قوهتا -

 عنها   املعرب هي حرفية إجنازية قوة ؛قواتن جنازهاإ مقامات إىل  ابلنظر الطبيعية اللغات جلمل اإلجنازية والقوة
  ووعد،   ،وقال  ،سأل  :كاألفعال  اإلجنازية؛  األفعال   من   فعل   أو  ،الفعل  صيغة   أو  ، االستفهام  أداة   أو   ،ابلتنغيم  اجلملة  يف

   3معينة. مقامية طبقات يف اجلملة تستلزمها اليت  هي مستلزمة إجنازية وقوة

  أخرى   أحياان    الفعل   اسم   صيغة  وعلى  ،أحياان    املاضي  الفعل  صيغة  على  العربية   اللغة  يف   األداء   فعل   وأييت
  الواردان  الفعالن  يشكل  الشرعي  العقد  جملس  يف  العباراتن  فهااتن  ،زواجها   قب ل ت    وأان  ومجلة:  ،موك ليت  زو جت ك    حنو:

 والقبول. التزويج املقام  هذا  يف بلفظهما   يتم أداء ف عل ي ؛)قبلت(و )زوجتك( فيهما
 أسابيع   عشرة   منذ  شخص:  قال  لو  لكنو   4،أدائه  أثناء  يف  احلدث  أو  الفعلأفعال األداء    ت سمي  وهكذا

  )زو جين(  الفعلني  فإن  ؛ املهر  بزايدة   تطالبين  واآلن  ، معني    مهر  على  زواجها  قبلت    وكنت   أبوها،  الفتاة    هذه   زو جين
(و  5املقام.   هذا  يف أداء فعلي وليسا ماضيني،  حدثني على يدالن )قبلت 

 
   .181-180ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 1
 .105ص  الوظيفي، العربية اللغة  حنو  يف دراسات املتوكل، انظر: 2
 .106ص  السابق، املرجع انظر: 3
 .181ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 4
 .182ص ،السابق  املرجع انظر: 5
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 فمن   ؟طلبية  غي  إنشاءات  أم  ،أخبار  أهي  ؛العقود"  "ألفاظ  تصنيف  يف  العلماء  بني  االختالف  وقع  وقد
  على  بقيت  أخبار  إهنا  قال  من  األحناف  فقهاء  ومن  1اإلنشاء،  معىن  إىل  قلتن    أخبار  األصل  يف  هناإ  قال  من  الفقهاء
  2اللغوي.  أصلها

 ضمن   توضع  بل  الكالمية،  األفعال  ضمن  واملعاهدات  العقود  ألفاظ  د  عت    املعاصرين  والتداوليني  سيل  ومبعايي
  املتضمنة  أفعاهلا  تتم  اليت  العربية  اإليقاعية  الصيغ  تلك  أو  ،"اإليقاعيات"  ضمن  احتديد  و   القول، يف  املتضمنة  األفعال

  يصنع  نهإ  أي  ؛لألداء  أحياان    فيكون  الفعل  اسم  أما  3،اثنني  طرفني   من  إيقاعها  شرتط ي    وال  ،واحد  طرف  من  القول  يف
  سبحان  حنو:  ،لألداءيكون  أن  أحياان   فيمكن ملصدر، ا  إىل ابلنسبة احلال وكذلك ،اللهم    لب يك  و  حذار ،  حنو: ،حداث  
 .وطاعة   امسع  و  هللا،

 حنو: خاطئة، أو صحيحة قضية فيها اخلربية فالعبارة ،األداء وعبارة اخلربية العبارة  بني اللغة علماء مي ز قدو 
 وصفيتان،  عباراتن  ومها   والكذب،  الصدق  حيتمل  خرب   عن   نبئت    العبارتني  من  فكل  ،الطالب  وجنح   الرف،   على  الكتاب

 ، احممد    املولود  هذا  أ مس  ي  حنو:  ،هبا  ينطق  حني  ال  فع  قائلها  يؤدي  وإمنا   والكذب،  للصدق  ختضع   فال  األداء  عبارات  أم
  4ابخلطأ. وأعرتف

 املنسوبة   الكالمي  احلدث  نظرية  من  اشيئ    قرون  عدة  منذ  أدركوا  العربية  والبالغة  العريب  النحو  علماء  وجند
 التمييز   وميكن  5، ًياوبالغ  ايً حنو   اوصف    منهما  لكل  ووضعوا  إنشائية،و   خربية   إىل  العربية  اجلملة  قسموا  حني  ؛أوسنت  إىل
 الكالمية   نسبته  من  املتكلم  يريد  والذي  ،ايً إفاد   املكتمل  التواصلي  اخلطاب  هو"  اخلرب  أن  مفاده  بتصور   األسلوبني  بني
د   أن  نسبته  من  املتكلم  يريد   والذي  ،ايً إفاد  املكتمل  التواصلي  اخلطاب  هو  واإلنشاء  اخلارجية،  نسبته  ت طاب ق  أن   ت وج 

   6."اخلارجية نسبته

 
 .28ص  ، 1ج (،م2001 السالم،  دار  القاهرة:)  مجعة علي سراج،   حممد حتقيق: ،الفروق أنواء يف الربوق أنوار ، حممد بن  أمحد ، القرايف انظر: 1
 البايب  عيسى  مطبعة  )القاهرة:  التلخيص  شروح  :كتاب  يف  ،القزويين  للخطيب  املفتاح  تلخيص  على  املختصر  شرح  عمر،  بن  مسعود  ،التفتازاين  انظر: 2

   .236ص  ،2ج (، م1944 احلليب،
 مكلف   أنت  مثال :  معينة  ومالبسات  ظروف  يف  مرؤوسه  خماطب ا  املدير  يتلفظ  أن   ذلك  مثالو   ،124ص  ،العرب  العلماء  عند  التداولية  صحراوي،  انظر: 3

  مشاركة  تستدعي  اليت  واملعاهدات  العقود  صنف  من  اإليقاعي  الفعل  كان   إذا  أما  اجلديد،  املنصب  يف  التسمية  هذه   أوقع  قد  ليكون   ؛كذا  مصلحة  بتسيي
ا   يقتضي  فهو  مثال ،   اإلسالمي  كالزواج  وقبول،  إبجياب  إال   العقد   ينعقد   وال   ، فاعلني  أو  طرفني   أو  املرأة   قالت  فإذ  هما، يولي    أو  ، والزوجة  الزوج  من  ا وردً   أخذ 

  ،يل  زوجة  قبلت ك  الزوج:  يتلفظ  أبن   القبول   حلصول   مقدمة   -  الفقهاء   بتعبي   -  اإلجياب  اهذ  يكون ف  كذا،   بشرط   ابنيت(  )أو   نفسي  زوجتك  للزوج:  هاولي  
   قبوال . ذلك فيكون 

   .61-58ص السابق، املرجع انظر: 4
 .234ص  ،2ج ؛165ص ، 1ج ،التلخيص شروح ؛107-106ص  ،البالغة علوم يف اإليضاح القزويين، اخلطيب  انظر: 5
  القول  يف  املتضمن  والغرض  التقريرات،  صنف  ضمن  مندرج ا اخلرب  يكون   سيل  مبعاييو   ، 82- 81ص  العرب،  العلماء  عند  التداولية  صحراوي، انظر:  6

  األسس  امتالك  هو   التقريرات  عليه  تقوم  الذي  االفرتاضي  والشرط  به،  يتلفظ  ما  صحة  عن  املتكلم  وليةؤ مس  إدراج  هو  أو  التقرير،  هو  الكالمية  عةمو اجمل  هلذه 
  ضمن   يندرج  ما  اإلنشاء  فمن  سيل،  حبثها  اليت   األخرى  الكالمية  األصناف  ضمن  فمندرج  اإلنشاء  أما  ، حمتواها  صحة  تؤيد  اليت   األخالقية  أو  القانونية

   والتمين. والذم كاملدح  البوحيات ضمن يندرج ما ومنه العقود، كألفاظ  اإليقاعيات ضمن  يندرج ما  ومنه  واالستفهام، والنهي كاألمر   األمرايت
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  هو الذي  املقول مع ويتضاد  لساين، إنتاج فعل   الكالمي؛  احلدث يف القول فعل أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
 1. معني  وضع يف اجلمل حتقيق أبنه  القول فعل حتديد  املمكن ومن اإلنتاج، هذا  حمصلة

 جمردة،   مضامني  تنقل  ال  الطبيعية  اللغات  يف  اجلمل  أن  مفادها  أساس  فرضية  على  السابقة  ظريةنال  تقومو 
  حيقق مما    غيها أو  ،ال  سؤا  أو  ، اوعد    أو  ،اطلب    تفيد   كأن  ؛واملقامات  السياقات  ابختالف  ختتلف  وظائف  تؤدي  وإمنا

  2فعل.  من اللغوي السلوك
  :أييت كما  الكالمي احلدث  عن  ورد ما أهم يف القول إجياز وميكن

  الذي  اإلجنازي  الفعل  نوع  لنا  يبني   لدلي  اإلجنازية   للقوةو   اللغوي،  لالتصال  الصغرى   الوحدة   هو   اإلجنازي   الفعل   (أ)
 املكتوبة،   اللغة  يف  الرتقيم  وعالمات  والتنغيم،  ،والنرب  ،اجلملة  نظام  يف  اإلجنليزية  يف  ويتمثل  جلملة،ا  بنطقه  املتكلم  يؤديه

 3. "األدائية األفعال" يسمى وما الفعل، وصيغة
  فاحلدث   4، واالجتماعي  اللغوي  ابلعرف   مرتبط   هو  بل  املتكلم،  مراد  على  يقتصر   أن  من  أوسع  الكالمي  احلدث   (ب)

 قولية  أفعال    إىل  يؤدي   ايً حنو   ايً ماد  انشاط    وي عد    أتثيي،  إجنازي  داليل  شكلي  نظام  على  يقوم  ملفوظ  كل    الكالمي
 والقبول،  ،كالرفض  ؛املتلقي  فعل  ردود  ختص   أتثيية  وغاايت  خل،إ  والوعد...   ،واألمر  ،كالطلب   ؛إجنازية  أغراض  لتحقيق

 ما.  شيء  إجناز وغايته  ،ًيااجتماع املخاطب يف أتثي  ذا أي ؛ايً أتثي  ال  فع يكون  أن إىل يهدف فعال   كان  ؛ث   ومن

 
 .66ص (، 1992 ، 1ط العريب،  الثقايف املركز بيوت:) وهبة طالل  ترمجة: ،األلسنية إىل مدخل ابيلون، ،كريستيان   ؛بول فابر، انظر: 1
   م.2017 أبريل 30 يف املطالعة ،"التداوليات" ،السالم عبد ،علوي إمساعيلي الشابكة:  على انظر  2
 .47ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة،  انظر:  3
  حني قضوي بفعل ونقوم   مجل(، أو  )كلمات  بعبارات ننطق  حني   تلفظي بفعل نقوم ، 109ص ، الوظيفي العربية اللغة  حنو  يف دراسات املتوكل، انظر:  4

 فعلنا  خيلف  حني  أتثيي  بفعل  ونقوم  ،نعد  أو  خنرب  أو  نسأل  حني   إجنازي  بفعل  ونقوم  ما،  عبارة   عليه  وحنمل  واقعة  أو  حدث  أو  شخص  أو  شيء   على  حنيل
  املخاطب. لدى أثر ا

 احلدث الكالمي الكامل

 فعل القول

 الفعل املستدعى ابلقول؛ كاألمر والنهي واالستخبار

 املتضمن يف القول؛ كألفاظ العقود، واملعاهداتالفعل 

 الفعل الناتج عن القول

http://takhatub.almontada.com/topic.n59.htm
http://takhatub.almontada.com/topic.n59.htm
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 احلواري  االستلزام  :ارابعا 
  البحث  نشأة  ترجع  إذ  التداويل؛  الدرس   يف  اجلوانب   أهم  من  (Conversational implicature)  احلواري  االستلزام  ي عد
  به   وي قصد  الدرس،  من  اجلانب  هذا   عليها  يقوم  اليت   املنهجية  األسس  قدملي    جرايس  إليها  ادع  اليت   احملاضرات  إىل  فيه

  للمخاط ب   معروف  غي  املستنتج  واملعىن  االستنتاج،  على  ي بىن  العبارة  من  املقصود  املعىن  نإ  يأ  ؛احملادثة  نتضم    اأيض  
 1.ام سبق  

 مبدأ   هو   عام  مببدأ  حمكوم  التواصل  أن  على  تنص   اليت  احملادثية نظريته  جرايس  يقرتح   الظاهرة  هذه  وصفول
 االتصال،   عملية  يف   الفرد  ميارسه  عقلي  نشاط  اللغة  "أن  مؤداها فكرة   على املبدأ  هذا  ويقوم  ،بنياملخاط    بني  التعاون
 3هي:  ؛عامة سلوكية قواعد أربع يف  يتجسد  وهو 2،املتخاطبني" بني  التعاون إىل هتدف

 الكايف   ابلقدر  املتخاطبني  إسهام  كوني  أن  على  تنص  :(maxim of quantity)  رد  القَ   مةمسل    أو  الكمية  قاعدة.  1
 .نقصان أو زايدة دون من
  ابلصحة،  املتخاطبني  إسهام  تصف ي  أن  على تنص :(maxim of quality)  الكيف  مسل مة   أو  النوعية   قاعدة.  2

 . الشواهد تعززه  ال اشيئ   أو اار  فكأ تويحي فال
 .ملقاما  امناسب   احلديث يف اإلسهام يكون :(maxim of relevance) املالءمة  مسل مة  أو  الصلة قاعدة. ٣
 من   ًياخال  امنتظم    ا موجز    احلديث  يف  اإلسهام  كوني  : (maxim of manner)  اجلهة   مسل مة   أو  اهليئة  قاعدة.  4

 ابأللفاظ. والتالعب الغموض
  يتقصد  نأب  وذلك  ،للمتلقي   إيصاهلا  يريد  نفسه  يف  حلاجة  ؛التعاوين  املبدأ  قواعد  خرق  إىلاملتكلم    يعمد  وقد

  يقتضي  ما  ا مغاير    الكالم  ظاهر  يكون  وإمنا  ،خطابه  ظاهر  يف  به  يصرح  ال  مبعىن  املستمع  إىل  ي لم ح  أن  طابهخ  يف
  يف  خيفي  أنه  مع   ثقة  موضع  وهو  أمني  رجل  أنه  ما  موقف  سياق  يف  أحدهم  أخرب  فلو  ،إبالغه  السامع  من  املتكلم
  مبدأ  يرفض  مل   املتلفظ   أن  املستمع  يفرتض  وإمنا  ،به  يفكر  ما  مع يتطابق  ال  املتكلم  به  صرح  فما  ذلك،  نقيض   ابطنه

  يف  األستاذ  وجود  عن  يسأل  اشخص    أن  فرضنا  لوف  ،به  حصر    مامناقض ا    شيئ ا  يوصل  أن  أرادو   ،احلديث  يف  التعاون
 يفي   احلاصل  اجلواب ف  احقً   املدرسة  يف   األستاذ  كان  فإن  ،نعموأيتيه اجلواب:    املدرسة؟  يف   األستاذ  هل   4املدرسة:

  سيارته  هذه  اجلواب:  كان  إذا  أما  ، واهليئة  والصلة،  ،والنوعية  ،الكمية  ؛ املذكورة  السلوك وقواعد  للتعاون  جرايس  مببدأ
 ، األربع  السلوك  لقواعد   واضحة  خمالفة  فيه  وإمنا  إليه،  املشار   التعاوين  بدأامل   حيقق  ال   اجلواب  فهذا  املدرسة،  موقف   يف

 
 .34ص- 33ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  ؛168ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 1
 .5ص  ،األصوليني عند االقتضاء داللة  حسني، 2
 .495ص م(،1998ه /1418  ،1ط الكتب،  عامل )القاهرة: حسان  متام  ترمجة:  ،واإلجراء واخلطاب النص ،روبرت ،بوجراند دي انظر: 3
 .33ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  انظر: 4
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 ته سيار   وجودل  املدرسة   يف   األستاذ أن  ابلضرورة   يعين   ال   النوعية  حيث  من و   ،كافية  غي  املعلومات   الكمية حيث  فمن
  يستنتج  وقد  ،اغموض    فيه   ألن   ؛اهليئةو   الصلة  يت بقاعد  اجلواب  يفي  ال   وكذلك  كافية،  غي  الشواهدف  ها،موقف  يف

  يتضمنه  ما  استقراء  من  املعىن  فهم  ألنه  املسؤول؛جواب    يف  قواعدال  خمالفات  الرغم  على  املدرسة  يف  األستاذ  أن  السائل
 إىل جلأ ولكنه ،املدرسة يف األستاذ أن يعلم هنا فاملسؤول الكلمات، مدلول من ال ،التعاوين بدأامل إطار يف اخلطاب

   .املفارقة أسلوب استخدم  بذلك  فهو ،صراحة    اإلجابة يقل  ومل ،اعمد    التعاوين املبدأ قواعد  خرق
 لنا  يبدوو  ،املائدة علىجواهبا:   فيأتيه السيارة؟ مفاتيح  أينيقول الزوج:  1ني؛ زوج بني حوار يف آخر مثالو 

 واضحة  إجابة  الزوجة  أجابت  قد ف  احملاورة،   هذه  يف  كلها  ةمتحقق  منها تتفرع اليت  احلوارية واملبادئ  التعاوين   بدأامل  أن
  ذات  إجابة  وأجابت  )الكم(،  زايدة   دون  من   الكلمات  من   املطلوب القدر   واستخدمت   )الكيف(،  صادقة  )اهليئة(،

 تقصد.   ما قالت ألهنا ؛استلزام  أي قوهلا عن يتولد مل الذ ؛(الصلة) الؤ ابلس صلة
  الذي   هو   احلوار   مبادئ   فانتهاك  ت نتهك،  ما  ا كثي    احلوار  عليها   جيري   اليت   املبادئ  هذه  أن  جرايس   الحظ  قدو 

  معىن   املخاطب  إبالغ  على  احريص    املتكلم  يكون  نأ  يأ  ؛التعاوين  لمبدأل  كان  اإلخالص  أن  مالحظة  استلزام  يولد
  أو  اآلخر خداع أحدمها يريد وأال   املتكلم، يريده  الذي املعىن  إىل للوصول الواجب اجلهد باملخاط   يبذل وأن بعينه،

  إىل   الوصول  إىل   وسعى  ،ذلك  اليقظ   املخاطب   أدرك  ؛ احلوار  مبادئ   من  مبدأ  املتكلم  انتهك   إذا  وعليه؛  2،تضليله
  يف  ثيابك    ووضعت  اغتسلت    هلتقول األم:    3حوار بني أ م   وابنها؛   ذلك  أمثلة  ومن  ،االنتهاك  هذا   من  املتكلم  هدف

 أحدمها،   عن  فأجاب   ،أمرين  عن  سألته  األم  ألن  ؛الكم  ملبدأ  انتهاك  احلوار  هذا  فيف  ،اغتسلت    في جيبها:  الغسالة؟
  وأنه   الغسالة،  يف   ثيابه  يضع   مل   أنه  األم  تفهم أن  هذا ويستلزم  املطلوب،  من  أقل  إجابته  نإ  أي  ؛اآلخر  عن  وسكت

 الغسالة.   يف  ثيابه   وضع  عن  بتقاعسه  يواجهها  أن  ردي    ومل  به،  يقم  مل  اشيئ    اإلجابة  تشمل  اللئ  (؛نعم) ب  جييب  أن  رد ي    مل
 أستاذ؟  اي اصحيح   هذا  أليس ؛لندن يف كواالملبور إذ يسأل التلميذ :   ؛وأستاذه تلميذ بني حوارآخر  ومثال

  يعتقد   ما  إال  يقول  أال  يقتضي  الذي  الكيف  مبدأ  األستاذ  انتهك  فقد  ،أمريكا  يف  سنغافورةو   ،اطبع    :اجلواب  فيأتيه
  على ويؤنبه صحيحة، غي  إجابته  أن للتلميذ لي ظهر ؛اعمد   األستاذ انتهكه  وقد ،عليه  دليل ال  ما يقول وأال صوابه،
 وذلك   أمريكا،  يف  ليست  سنغافورة  أن  يعلم  ألنه  األستاذ؛ مراد  إىل  الوصول  على  قادر  والتلميذ  كهذا،  بشيء    جهله

   صحيح.  غي التلميذ قول أن وهو كلماته،  تقوله ما غي  اشيئ   بقوله يقصد  األستاذ أن يستلزم
 تقف  محراء   سيارة   مثةاآلخر:    في جيبه   ؟حاليزا  نور   أين:  أحدمها  يسأل   ؛رجلني  بني   حوار األمثلة أيض ا    ومن

  السامع   ولكن  ؛الصلة  مبدأ  نتهكا  قدو   السؤال،  عن  صحيحة  إجابة  ليس  احلريف  مبعناهفما أجابه به    ،نظية  منزل  أمام
 وسؤاله   نظية  منزل  أمام  محراء  سيارة  وقوف  بني  املمكنة  العالقة  ما  نفسه:  يسأل  للتعاون  األخرى   املبادئ  ضوء  يف

 
 .35ص ،مجاتيةاوالرب  السمانتيكية الداللة علم احلسن، انظر: 1
  .36-35ص املعاصر، اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، انظر: 2
 .نفسه السابق 3
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  محراء  سيارة  يزا لحا  لنور  كانت  إذا  أنه  مؤداها  رسالة  إبالغه  القول  هبذا   املراد  أن  إىل  يصل  ث   ،حاليزا  نور   مكان  عن
 .نظية عند افلعله

  املفتاح  وضع  الباب، إىل  واجته قم اجلواب:  فيأتيه  تريد؟  ماذا :األول يسأل  1؛ رجلني بني  آخر  حوار  وكذلك
  الطريقة؛  ملبدأ  انتهاكوال شك  يف أن هذا اجلواب    ،برفق  الباب  ادفع  ث   مرات،  ثالث  اليسار   انحية  أدره   ث   القفل،  يف
  من بد ال كان  األخرى احلوار مبادئ حتقق ضوء يف القول هذا إىل  نظران وإذا الباب، افتح :يقول أن يكفي كان  إذ
   وتكاسل. بطء  بني  به  يتميز ما  على مؤاخذته  يكون قد  ؛يظهر ما غي اوجه  املتكلم  به حياول أن

   :خواص؛ هي جرايس عند  احلواري  الستلزامول
  كل  أقرأ  مل  :ال  مث  لكاتب  قارئة  قالت  فإذا  ،دونه  حيول  أو  ه،أمام  الطريق  يسد    قول  إبضافة  االستلزام  ءإلغا  ميكن  .1

  فقد  منها، كتاب  أي أقرأ مل أين احلق :بقوهلا كالمها  أعقبت فإذا بعضها، قرأت أهنا عنده ذلك يستلزم  فقد  كتبك،
 أن   من  املتكلم  نميك    الذي  وهو  الضمين، و   الصريح  ني املعن  بني   اختالف  أهم  هذا   اإللغاء  وإمكان  ،االستلزام  ألغت
 2كالمه.   يستلزمه ما ينكر

  ال  ،يقال  ملا  الداليل   ابملعىن  متصل  احلواري  االستلزام   نإ  يأ  ؛الداليل  احملتوى  عن  االنفصالاالستلزام    يقبل  ال  .2
  االستلزام   متيز  اخلاصية  وهذه  ،ترادفها  أبخرى  عبارات  أو  مفردات  استبدال  مع  ينقطع  فال  هبا،  قيل  اليت  اللغوية  ابلصيغة
  3:حنو ففي السابق،  االفرتاض مثل من التداويل االستدالل أنواع من غيه   نم احلواري

   النحو.  هذا  على غرفيت  إىل تتسللي أن أريد ال (أ)
 ضوضاء. أحدث أن خشية أصابعي أطراف على أمشي ولكن أتسلل؛ ال أان (ب)

   السلوك.  هذا  رفض من القول يستلزمه مايزال قائم ا   ال ؛)ب( قول يف  الصياغة تغي  من  الرغم على
  سألت   فإذا  خمتلفة،   سياقات  يف   خمتلفة  استلزامات  إىل  يؤدي  أن  ميكن  الواحد   التعبي  نإ  يأ  ؛متغي  االستلزام  .٣

  ؛سنة    ةعشر   مخس  عمره  لصيب  نفسه  السؤال  سألت  وإذا  للعلم،  طلب  فهو  عمرك؟  كم  :ال  مث  ميالده  بيوم  حيتفل  ال  طف
  قرار   اختاذ  من  نعمي    لفىت نفسه  السؤال  سألت وإذا  له، ترضاه  ال  السلوك من   نوع على  له  مؤاخذة السؤال  يستلزم فقد 

  ويتحمل   قراره   يتخذ ل  كفاية  ضجان  أنه  ذلك  يعين   فقد   ؛ واألعراف  األخالق  ومواضعات   الدين  تعاليم  عن   خيرج  ال
   4عواقبه.

  يستلزمه  ما   إىل  لوصولل  خطوة   خطوة   هبا   يتجه  حمسوبة  خبطوات  يقوم   املخاطب   ن إ  ي أ  ؛االستلزام  تقدير   ميكن  .4
 فيبحث  اللفظي،  املعىن  قبول  عن  السامع  بعدت    القرينة  فإن  ؛حديد  من  ص نعت  اتتشر  مارغريت   :ال  مث  قيل  فإذا  ،الكالم

  يف  واملفروض   خربية،   مجلة  ذكر   أنه  بدليل  ا خرب    إيل    يلقي  أناملتكلم    يريد   لنفسه:  فيقول  ، معىن  من   الكالم  وراء   عما
 

 .37ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، انظر: 1
 .38ص ،السابق  املرجع :انظر 2
 .38ص ،املعاصر اللغوي البحث يف جديدة آفاق حنلة، :انظر 3
 .39ص السابق، املرجع انظر: 4



126 

  خيلع أن من  د  ب   ال  يقول؟ أن  يريد فماذا  ،ال  تضلي وال  اخداع   يب  يريد  ال  نهإ أي  ؛التعاوين بدأملاب  ملتزماملتكلم  أن هذا 
  وهو   التحمل،  وقوة   ،انةتوامل  ،كالصالبة  ؛احلديد  صفات   بعض  اتتشر   مارغريت   السابقة  بريطانيا  وزراء  رئيسة  على

   1االستعاري.  التعبي هذا  إىل فلجأ  احلريف؛ املعىن  أفهم أن أستطيع أنين  يعرف
 وعلماء   البالغيني   عند   العريب  اللغوي  الرتاث   يف   وردمما    ا جدً   قريبة   متكاملة  نظريةم احلواري  ااالستلز   وميثل

 الداللية   احلمولة  تنقسم  اليت  اآلتية  املقابالت  على  يقوم  اللغوية  للعبارات  اتنميط    جرايس  اقرتح  قدو   2،الفقه  أصول
 3ضمنية: و  صرحية معان   إىل أساسها على للعبارة

 4: يتأي ما وتشمل ذاهتا، اجلملة بصيغة عليها املدلول  هي :الصرحية  املعان )أ( 
 إسناد.  عالقة  يف بعض  إىل بعضها اجلملة مفردات  معاين  مجع هو  :القضوي احملتوى -

  ، كاالستفهام  ؛ما  أسلوبية  صيغة   اجلملة  غو تص  أبدوات  هايلإ  شار امل  الداللية  القوة  هي  احلرفية:  اإلجنازية   القوة -
 والنفي. ،واإلثبات ،والنداء ،والتوكيد ،والنهي ،واألمر

  وتشمل   إليها،  والتوجه  حتديدها  يف  صلة  للسياق  ولكن  ،ابلضرورة  اجلملة  صيغة  عليها  تدل  ال  :الضمنية  املعان )ب(  
 :يتأي ما

 من   معني،  مقام  يف  مالزمة  اجلملة  وتالزم  ،ال  أصي  اارتباط    ابجلملة  ترتبط  اليت  الدالالت  هي  عرفية:ال  عاينامل -
 5االقتضاء. معىن  مثل

 6االستلزامية. الداللة مثل من اجلملة،  فيها نجزت   اليت ملقامات ا وفق تتولد  وارية:احل عاينامل -
  ي  ق ول ون    الع ذ اب    ر أو ا  ل م ا  الظ ال م ني    وت  ر ى  ب  ع د ه    م ن    و يل      م ن    ل ه    ف م ا  اّلل     ي ض ل ل    وم ن  ﴿ تعاىل:  قوله  ذلك  مثالو 

  حمتواه  يف  متمثل  الصريح  اهفمعن  ،﴾س ب يل    م ن    م ر د     إ ىل    ه ل  ﴿  :هو  لشاهدفا  ،[44:  الشورى ]  ﴾س ب يل    م ن    م ر د     إىل  ه ل  
  مرة   الدنيا  احلياة  إىل  الرجوع  اجلملة؛ أي  مكوانت  معاين   ضم     من  انتج   القضوي  ىاحملتو و   7،اإلجنازية  وقوته  القضوي

  من  الصريح   معناها  ويتنج   االستفهام،   فهي (؛هل)  ابألداة   هايلإ  املشار   احلرفية   اإلجنازية   قوهتا  وأما  ، املوت  بعد  أخرى
  ؛االقتضاء  هو  عريف   ؛جزئيني  معنيني  من  يتألفف  الضمين  املعىن أما    ،احلرفية  اإلجنازية  قوهتا  إىل   القضوي  حمتواها  ضم

 
 .40-39ص السابق، املرجع انظر: 1
  للوصف   سةيالرئ  املعامل  يستكشف  أن   هافي  حاول   دراسة يقدم  أن   استطاع  وقد ،103-93ص   ،الوظيفي   العربية   اللغة  حنو يف  دراسات  املتوكل،  انظر:  2

ا الظاهرة  هلذه  القدمي  العريب   الذي  للظاهرة  املالئم التحليل إىل اجملردة  املالحظة يتجاوز لهتناو   وجد ألنه ؛العلوم" مفتاح" يف السكاكي قدمه ما على معتمد 
 واضحة. استلزامية قواعد بوضع الثاين إىل األول من  االنتقال آلية ويصف مقاميًا،  املستلزم ابملعىن الصريح املعىن عالقة يضبط

 .150ص ت(، .د  ،1ط احلوار، دار  :)الالذقية  احلباشة صابر  ترمجة: ،غوفمان إىل أوسنت من التداولية ،فيليب بالنشيه،  :انظر 3
   .109ص  ،الوظيفي  العربية اللغة حنو يف دراسات ،ل املتوك انظر: 4 
 .34ص ،العرب العلماء عند التداولية صحراوي،  انظر: 5
 .35ص السابق، املرجع 6
 نفسه. السابق  انظر: 7
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  يردهم أن تعاىل( )هللا  املخاطب  من  املتكلمني متين  هو  استلزامي حواري و  ،الدنيا  احلياة  إىل الرجوع حاهلم اقتضاء أي
 :أييت كما  ذلك توضيح وميكن ،الدنيا إىل

 

 
 

  لزام االست  هذا   معىن   ا مؤكد    اللفظ،   دون  من   املعىن   على  التفسي  يف   اباب    " اخلصائص"  يف   جين   ابنعقد    وقد
 بقى ي  هأنو )هل(،    االستفهام  حرف  عن  حديثه  أثناء  يف  ةقرآني  آية  وحتليله  استشهاده  خالل  من  التداويل  اخلطايب

  ل  ه    م  ن  ه  جل     ل  و  ق  ن     م  و  ﴿ي     :تعاىل  قوله  ففي  املباشر،  غي   اجملازي  استعماله  من  رغم ال  على  االستفهامية   بداللتها  احمتفظ  
  دون املعىن على تفسي   اأيض   وهذا  امتألت،   قد  معناه: قالوا" :جين ابن  قال ؛ [30 :ق] ﴾ د  ي  ز  م   ن  م    ل  ه   ل  و  ق  وت    ت  أل  ت  ام  

  عنه؟   ضعفت  هل  األمر:  عن  ضعفه  يف   تشك  ال  للرجل  كقولك  وذلك  استفهامها،  على  مبقاة   و)هل(  اللفظ،
  األمر هذا  عن ضعفت  وكما  ،هلا  نفسك   حفظك   فليكن  حتبها  فكما  :أي  احلياة؟   حتب هل  :احلياة  حيب  ولإلنسان

  فإن  ،نعم  :يقال  أبن   عنه  اجلواب   ليتبع   ؛املوضع  هذا  دخل  إمنا  االستفهام   وكأن   ، عنه  تضعف ، مما  ملثله  تتعرض  فال
  مل  ؛به األمر ظاهر  يف  يعرتف  مل ولو تبكيته، أو وعظه إىل اطريق   ذلك  فيجعل  به، فهاابعرت  عليه  فيحتج ،كذلك  كان
  أو  املنكر  على  منه   أقوى   املعرتف   على  االحتجاج   ألن   ؛به  اعرتف  إذا   قوته  ؛مثله  من  وحتذيره   عليه،  توقيفه  يقو

  ،لك  هنأك  املنكر  ق اإحر   يف   ابلغي  :هلا  فقيل  ال،  قالت:  فكأهنا  ، ﴾ت  أل  ت  ام    ل  ه  ﴿  :سبحانه  قوله  فكذلك  ،املتوقف
 أتعلم   :أي  ،﴾ د  ي  ز  م    ن  م    ل  ه  ﴿  :قوهلا  من  هذا  جواب  وكذلك  ،للكفار  املعىن  ويف  جلهنم،  اللفظ  يف  خطااب    هذا  فيكون

 معىن صريح

 احلمولة الداللية للعبارة اللغوية

 معىن ضمين

 معىن حواري استلزامي معىن عريف قوة إجنازية حرفية حمتوى قضوي

وجود سبيل 
إىل للرجوع 
 الدنيا

االستفهام ابألداة 
 )هل(

اقتضاء حاهلم 
العودة إىل 

 الدنيا

 متين العودة
 إىل احلياة الدنيا
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  فعليه   ،عندي  ما  فحسيب   ،مزيد  ال  أن  تعلم  فكما  :أي  ؛ال  :وتعاىل  سبحانه  منه  هذا   فجواب   ا؟مزيد    عندي  أن  ربنا  اي
  1. "هوحنو  هذا  فاعرف  مزيد، من ما :فتقول امتألت، قد : تفسيه يف قالوا

 املتكلم   نتجهاي    اليت  الضرورية  اخلطوات  إىل  ينبه  وهو  جين،  ابن  من  واضحة  تداولية  سياقية  ةيبن  النص  فهذا
  هذا   يف  به  استعان  الذي  املذكور  القرآين  والنص   إيصاله،  يريد  ما  إفهام  يف   يتذرعها  اليت   والسبل  مقاصده،  إبالغ  يف

  نفسية  يف  األسلوب  هذا  عاةامر   ثرأ  على  ليدلنا  ؛مااالستلز   مفهوم  خالل  من  التداويل  التخي  هذا  حذو  حذا  املقام
   منه. املرجو التواصلي  اهلدف وحتقيق ،املتقبل

 
 للغة  التخاطيب  البعد  :اخامسا 
 مع   اوتباين    اتطابق    التفاعل  هذا  إظهار  يف  إليها  حيتكم  اليت  واملعايي  للمتكلم،  االجتماعي  التفاعل  وظيفة  اللغة  تعكس

  2ي،اجتماع  تفاعل   ابلضرورة   اللغوي  فالتفاعل  نوصله،و   بيننا  فيما  نقوله  امم  اكثي    حتدد  االجتماعية   فالعالقة  املخاطب،
  عوامل   على  تتوفر  هتذيبية  أساليب  استعمال  إىل  تنزع  ومعايي  خاصة،  إنتاجية  لظروف  خيضع  بطبيعته  اللغوي  واخلطاب

 املتكلم   ينتظم  مناسبة  يزةمم  لغوية  صفة  على  تقوم  األساليب  وهذه  املخاطبني،  بني  النوعي  االجتماعي  عدالب    متوس  
  وبوسائل  املطلوبة،  االعتبارية اللغوية برموزها إليه املتحدث إىل تصلل ؛املالءمة الشكلية صيغتها على وحيرص خالهلا
  3.املخاطب  وبني   بينه   الفارقة  املقامية  التوجهات  هذه  وفق  يتغاير   أسلوبه  بناء  ومنط   املتحدث   مقاصد  ألن   ؛موظفة  بنائية

 ؛ االستعمال  يف  والتناسب  واالتساق  االنتظام  إىل  ادائم    يسعى   الذي  للغة  التواصلي  الوظيفي  املنطلق  هذا   من
  وصف    تقدمي   يف   وغايته  ه  د  ك  و    فكانت  ،اللغوي  اخلطاب  يف  "التضامن"و  "التوجيه"  معنيي  على  جين   ابن  عناية  انصبت
  ا ر  تصو    يبدو  ما   وهو  هتم،ومكاان  املخاطبني   مستوايت  تقتضيه  ما  وفق  التواصل  إمكانية  خالهلما  من  تفاوتت  وحتليل

  للعربية. اخلطايب التنوع مقصد حتقيق حنو اسعي   ؛اللساين تفكيه على سيطر جين  ابن  عند  امسبق   ااجتماعيً 
 تناوهلما   يف   فورد و   ون ابر   من  كل  إىل   (Implicature)  والتضامن   (Directive)  التوجيه  نظرية   وتعود

  وتباين   اختالف  إىل  توصال  وقد  د،الألفر   األخرى  االجتماعي ة  املواقف  وبعض  العمل  نطاق  يف  التخاطب  مصطلحات
 املتداولة   الصيغ  ونوعية  املخاطبني،  ومقامات   االجتماعي  املوقف  حسب  على  املستعملة  اللغة  مستوايت  يف  كبيين

 4.بواملخاط   املتحدث من لكل االجتماعي ملركزا وفق التواصل من النوع هذا  يف
  رصد ه   ميكن  املتكلمني   بني   االختالف  من  ا كثي    نأو   ،ًيا اجتماع  ال  فع  يكون  يكاد  الكالم  أن  املعلوم   ومن

 ، فحسب  رصدها  ميكن  ببساطة  أحدهم  خيتلف  ال  ال  مث  درافاألف  األخرى،  االجتماعية  ابلظواهر  متعلق  أنه  على
ي زون  ،واملهنة  ،واملكانة  ،والدين  اجلنس،  من  أساس  على  اجملتمع  يف  أعضاء  بوصفهم  خيتلفون  ولكنهم  خالل   نم  ومي 

 
 .264-263ص ، 3ج اخلصائص، جين، ابن  انظر:  1
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  هذه  تنظيم  يف  املؤثر  مستواه  اللغوي  لتواصلل  أن  يف  شك    وال  1ى،أخر   وفكرية   فنية  وجماالت  والتعليم  االجتماعي  املركز
 طبقة   كل  ئتكاف  اليت  الكلمات  اختيار   عرب   واملقامات  العالقات  كشفل  ها؛وتقييم  االجتماعية  واألوضاع  الظواهر

  ؛ونفوذهم  املتحدثني  بذوات  مجيعها  مرهونة  االستعمالية  احليثيات  هذهو   األقل،  أو  ،وجاهة  ولألكثر  ،اتكافئه  ال  أو
 2. ل والتساؤ  للتجاوب االعتيادية الصيغ يتطلب مبا وتضامنهم واب،اجلو  طلبال يف املؤدبة الصيغ تلزم إذ

 الوجاهة  صاحب  أن  وهو   والتضامن،   التوجيه  نظرية  به  جاءت  الذي   املتعارف  التخاطيب  األصل  هو   ا هذ  ؛إذن
  مع   معهجت  اليت  املتكافئة  غي   ابلعالقة  اآلخرين  عن  التخاطبية  درجته  تتفاوت  ؛نفوذه  املشع  االجتماعي  املركز  مالك  أو

 املتكلم  بني  االجتماعية   العالقة  تلك   تتكافأ  عندما  اخلطاب  يف  التضامن  عملية  تظهر  ؛املقابل  ويف  املخاطب،
  بني  أن  -   كرذ    عم ا ال  فض  -   جند  لكنناو   ، فيه  مبالغ ي غ  معتدال   اتواصليً   بينهما  التخاطيب األداء   فيكون  واملخاطب،

  معه،  للتضامن  املرغوب   االستعداد   لديه   يكون  أو   ،باملخاط   مع املتكلم يتضامن  إذ  ؛اعكسيً   اتناسب    الصنفني   هذين
  يف  يرغب  ال  أو  ،املتكلم  يتضامن  ال  رمبا  ؛املقابل  ويف  ،باملخاط    مع  فيتكافأ  ،سلطته  درجة  تتدىن  عندما  وذلك

 يتعامل   أن  يفضل  ذلك  عند  هفنجد  وجاهته،  وتغلب  وتربز،  ،عليه  سلطته  تعلو  عندما  وذلك  ،باملخاط    مع  ؛التضامن
  ال  الرغبة هذه أن إال بينهما، الرتبة وعامل الفرق إبقاء يف  رغبته يؤكدل ؛خطابية ونوعية رمسي أبسلوب املخاطب مع

  إىل  -  سلطته  من  رغم ال  على  -   يسعى  قد  إذ  ؛طالقهاإو   رهاااستمر   على  احلفاظ  إىل   مييل  وال  ،املتكلم  مع   أحياان    تدوم
   3. ابينهم اللغوية الوجاهة  تيجيةاسرت إ وتغييب  املخاطب مع التضامن

 مقابل   يف   املتماثل  االستعمال  بني   ما  اللغة  يف  احلاصلة  هي  والتضامن  التوجيه  بني  ما  التفرقة   كونت  هذا  وعلى
 السلطة  حضور  اعتبار  على  امؤشر    املتماثل  غي  االستعمال  فيكون  اللغوي،  اخلطاب  شكل  يف  املتماثل  غي  االستعمال

  الرتبة،  وتلك  السلطة  هذه  غياب   يف  ال  متماث  االستعمال  يصبح  حني   يف   ذكران،  كما  املتخاطبني  بني  ما  الرتبة  أو
 4التخاطب.   عملية  فراأط بني  ما املتكافئ لتواصلا على امؤشر    اللغوية العالقات  يف التضامنية تيجيةاسرت اإل وتكون

  االجتماعية  االختالفات  على  الداللة  يف  اخلاصة  وسائلها  اللغات  كلل  أن   بيان  النظرية  هذه   إطار   يف   وينبغي
 والتضامن   التوجيه  إن  قولب  اأيض    ذلك  تفسي  ميكن  كما  كليهما،  أو  ،والتضامن  التوجيه  عنصري  من  أي  على  تدل  اليت
  رؤيته   حتديد ىلإ  الفرد  حاجة  عن  نايعرب  و   د،ااألفر   نيب  املباشر  االجتماعي  االتصال  عملية يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من
 5. تالعالقا هذه  طبيعة  يف

  وهو  للشخص،  االمسي  الدال  عن  واالستغناء   اللقب  ذكر    اأيض    اللغوي   اخلطاب  يف   التوجيه  دواعي  ومن
 ل تناو   إىل املتحدث فيلجأ  املتخاطبني، بني املتداول األدائي  السلوك يف ادوم   يالحظ الكالم  يف تفعيلي مستوى
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  يف  امللحوظة  املمارسات  إحدى  وهي   ،ووجاهته  املخاطب  لسلطة  وامتناان    ا تقدير    أو  ال  جالوإ  ا ر  إكبا  كالمه   يف  اللقب
   بكثرة. االجتماعية احلياة

  جند   ؛التخاطيب  املستوى  يف  وتفعيلها  النظرية  هذه  أصول  فيه  نلتمسل  "؛اخلصائص"  كتاب  ءااستقر   إىل  اوعود  
  جين   ابن  إشارة  يف  ذلك  ويتمثل  املتخاطبني،  بني  التواصلي  املقام  يف  اجليً   تتجذر  الوظيفية  والتضامن  التوجيه  فكرة

  املناداة  يف  وأسلوب  ،خاصة  لسانية  بوسائل  االستعانة  خالل  من  امللوك  خماطبة  يف   احلاضرة  الوجاهة  صيغ  إىل  الصرحية
 حمالً   امللوك  أكرب   خياطب  قد  اقدر    الناس  أصغر  إن"   يقول:  ؛للنفوذ  ارار  قإو   ،للمكانة  ال  إجال  ؛األمساء  ذكر    غي  من

  ذلك  خاطبت  قد   الكبي:  للسيد  الصغي  التابع  قول  حنو  وذلك  عليه،  إنكار  وال   ،منه  احتشام  غي  من  ب   )الكاف(
  الكالم   وليس  ب   )الكاف(،  األكرب  الصاحب  فيخاطب  الغالمني،  ذينك  إىل  ونظرت  الفرسني،  تينك  واشرتيت  الرجل،

 1". ذلك  وحنو  ، القادر  السيد  وأنت  البحر،  منك   وسألنا  األسد،  بك  لقينا  كقوله:  ،فيه  اخلطاب  أة ر ج  له  حتمل فت    ا شعر  

 ابملكانة   ذلك  مسوغ ا  د،ااألفر   طبقات  بني  املعتادة  غي  اخلطابية  اجملاوزة  هلذه  تعليل  إظهار  جين  ابن  حياولو 
 ا إعظام    أبمسائها  امللوك  ختاطب  مل   أنه   عندي   ذلك  جواز   وعلة"  يقول:  ؛االجتماعي  النفوذ  عن  فضال    ،والسلطة  واملركز 

  هو  االسم  أن  زعموا  أن  إىل  اقوم    ذلك  دعا  حىت  ه،اجمر   االستعمال  أكثر  يف  اي  وجار   املعىن،  دليل  االسم  كان  إذ  هلا؛
  الكناية  إىل  ؛عليهم،  وأدلة  شواهدهم،  هي  اليت  أمسائهم  ابتذال  عن  حتاموا   ؛كبارهمإو   امللوك  إعظام   دوااأر   فلما  املسمى،

 وحنن   ،أريت  إن  :وحتاموا  ذلك،  وحنو  ملكه،  هللا  حرس  ونسأله  علوه،  هللا  أدام  امللك   أرى  إن  فقالوا:  الغيبة،  بلفظ
 ليست   ألهنا  ؛استعماهلا  جاز   ؛لبتةا  للخطاب  ردتوج    ،االمسية  داللة  )الكاف(  هذه   عن  خلصت  فلما  نسألك،

 استعملت   ؛االمسية  معىن  من  وعريت  لبتة،ا  خطااب    )الكاف(  هذه  خلعت  فلما  له،  ابتذاال    به  اللفظ  يف  فيكون  ،ابسم
 2".كلذل امللوك خطاب يف

 واإلجالل   اإلعظام   أسلوب  وسبيل  التواصلي،  اجملتمع   يف   اخلطابية   املفارقة  حاالت   أبرز   الضمائر  أن  ومبا
  النظرية  يف  والعمق  اإليغال  ابب   من  اأيض    املسألة   هذه   جين   ابن  حبث   فقد   ، آخر  ىل إ  فرد   من   واملتفاوتني   احلاصلني
 )الكاف(    ك   )التاء(  حيث   مثال    الشعر   غي   يف  )أنت(  ابلضمي  والعظماء  امللوك  خماطبة   جواز   عن   ال  متسائ  املتناولة،

  تعليله  جين  ابن  يلقي  والبيان  والشرح  التساؤل  وبعد  االمسية،  الداللة  عن  جمردان  واالثنان  ،اأيض    للخطاب  ستعملت  
  يقول:   ؛التواصلي  التوجيه عملية  يف  بينهما  تساوي  ال  ث  ومن  ،امع    و)الكاف(  ب   )التاء(  اخلطاب  قبول  مبنع  للمسألة

  فاالسم   )أنت(،  من  )أن(  وهو  ،االسم  نفسها  معها  فإن  ؛اامس    ال  ،خطاب  حرف  كانت  نإو   )أنت(  يف  التاء  قيل:"
  اسم  هنا  (الكاف) ب  للمخاطب  ليس  ألنه  ؛ذلك  قولنا:  كذا  وليس  ،(الكاف)  تكن  مل  نإو   ،حاضر   حال  كل  على
  3."املوضعني  بني   افرق    ذلك   فاعرف  )أن(،  وهو  ،نفسه  للمخاطب  اسم  )أنت(  يف   التاء  مع  له  كان  كما  ،(الكاف)  غي
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