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يطالية  .ابللغة العربية، الأمازيغية، الفرنس ية، االإجنلزيية، االإس بانية، الأملانية، االإ

يداعه للنرش، كام تتوفر  مكتواب بلغة سلمية املرسل جديدا يكون البحث( 2 و مل يس بق نرشه أأو اإ

 . فيه لك رشوط البحث العلمي الس امي الأمانة العلمية

     الرتبة العلمية،املؤسسة اجلامعية، البدل  الامس واللقب،)أأن يذكر الباحث املعلومات التالية ( 3

لكرتوين  .(و الربيد االإ

  الثاين بلغة من بني اللغات اليت حتوهيا اجملةلأأن يشمل املقال ملخصني واحد ابللغة الأصلية و ( 4

 . مرفقني ابللكامت املفتاحية

عرب الربيد                ويرسل   APAوالمنوذج Word Microsoft  حيرر املقال عىل شلك( 5

."cradlang_journal@yahoo.com لكرتوين للمجةل  "االإ  

 .صفحات 8صفحة وال يقل عن  15ال يتجاوز عدد صفحات املقال ( 6

 16مقاسه   traditional Arabic  تكتب املادة العلمية العربية خبط من نوع ( 7 

  traditional Arabic Gras 14  للعناوين الرئيس ية و  traditional Arabic Gras 12 

 Times New Romanمن نوع   أأما ابلنس بة للمقاالت احملررة ابلالتينية فتقدم خبط، للعناوين الفرعية

 12مقاس 

ىل أأحصاهبا منشورة اكنت أأم غري منشورة( 8  .املقاالت اليت تس تقبلها اجملةل ال تعاد اإ

ال عن أ راء أأحصاهبا( 9  .املقاالت املنشورة يف هذه اجملةل ال تعرب اإ
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  تم     
 
 العلميةرغبة منا في تثمين البحوث  اللغاتمهدمن مجلة  هذا العددته إصدار بحمد هللا ومن

تواكب ديناميكية البحث العلمي وتراكمية املعرفة العلمية، حيث أدرجنا أبحاثا في مجاالت التي 

أسهم باحثوها في إثراء هذا العدد  ذات وشائج بالدراسات اللغوية وألادبية والنقدية تخصصات متنوعةو 

 .ذات العالقة بميادين اللغويات وآلاداب لعلميةا لتي تناولت عديد القضايابأبحاثهم النوعية ا

      

 .تعليمها أن يوفق جميع الباحثين في سبيل تطوير اللغة و هللا  نسأل و

 

 رئيس التحرير                                           

 

 األستاذة نعيمة إيدو                                  
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محمد زيوشالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              1 

 الّزمن من الّتطابق الطّبيعي إلى الّزمن الّتلفظي
 قراءة في لحظات االنتقال من الّرؤية الفلسفية إلى الّرؤية الّلسانية

Time from Natural Congruence to Verbal Time. 

Reading in Moments of Transition from Philosophical to Linguistic View  
  محمد زيوش: األستاذ الدكتور

 الجزائر – 2البليدة –على لونيسي جامعة 
                                                                                   

 :الملخص
تعّد مقولة الّزمن من املقوالت الضاربة يف تاريخ الفكر اإلنساين، والّلغويات من أبرز امليادين اليت اعتنت هبذا  

املفهوم على يد النحويني والبالغيني الذين كان منطلقهم ذا أساس منطقي وفلسفي، العتقادهم بوجود عالقة تطابقية بني 
ن فكرة وجود عالقة زمنية بني اإلنسان واللغة،كما هي بينه وبني الطبيعة حىت جاء العامل الّلغوي والعامل الطبيعي انطالقا م

هو      باعتبار األول ( احلدثي-الفزيائي)إميل بانفنيست الذي استطاع أن يضع مفهوما للزمن اللساين بتميزه بني زمانني 
تغطى األحداث ليصل إىل القول بأن مفهوم  املّدة اليت تقاس حبسب أحاسيس كل إنسان، والثاين هو تلك املتتالية اليت

الزمن بشقيه ال ميكن إدراجه ضمن مقوالت التجربة اإلنسانية الزمانية ألّن الزمان الوحيد الذى تتجلى فيه التجربة اإلنسانية 
 . وهذا الزمن حيدد مركزه براهنية إجناز اخلطاب الزمن الّلساني،هو 

من  لته اللسانيات والسرديات وهي تنظر وتطبق وتصطلح لإلنتقال بالزمنسيحاول هذا املقال تتبع اجلهد الذي بد
 .من التلفظينقل الرؤيا من التطابق الطبيعي إىل الزّ  يف حماوالهتم   الرؤية الفلسفية إىل الرؤية الّلسانية 

 
 .الّتطابق الطّبيعي -.الّتلفظ –الّلسانيات  –السرديات  –الّزمن  - :الكلمات المفتاحية

 
Abstract  

 
     Time is one of the striking categories in the history of human thought, and linguistics is one of the 

most prominent fields that took care of this concept  by grammarians and rhetorists whose approach 

was logical and philosophical, believing that there is an identical relationship between the linguistic 

world and the natural world based on the idea of a temporal relationship between man and language; 

there is a temporal relationship between man and language, and so is it between him and nature. 

Emile Banvenist developed a concept of linguistic time by distinguishing two types: physical and 

eventual. The former refers to the duration measured according to the feelings of an individual, and 

the latter is the successive series that covers events. Banvenist concluded that the concept of time, in 

its two parts, cannot be included in the temptations of the human temporal experience because the 

only time in which the human experience is manifested linguistic time, and this time is determined by 
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discourse fulfillment. This article tackles the efforts that linguistics and narratives made to shift from 

philosophical view on time to the linguistic view, through their attempts to shift the vision from 

natural congruence to verbal time. 

Key words: Time, narratives, linguistics, enunciation, natural congruence. 

. 
ما هو الزمن يف حقيقته ؟ من يستطيع أن يفسره بكل سهولة وباختصار؟ من يستطيع حىت تصّوره يف خمّيلته بكل  

إننا نتكلم   التعبريية،وضوح ليعّّب بالكلمات عن التصّور الذي استطاع أن يعطيه إياه ؟ إنه فكرة مألوفة يف استعماالتنا 
اآلخر لكن ما هو الزمن؟ إذا مل يطلب مين ذلك أحد وأردت أن أفّسره  فإين ال  بال شك ما نقول، وأيضا إذا مسعناندرك 

ال ميكن أن يكون الزمان املاضي ، وإن لن  بكل سذاجة  أنه إذا مل حيدث شيء أعرف، وعلى الرغم من ذلك أعرتف
إنه السؤال (. 1..." )ميكن أن يكون الزمان املستقبلي وإن مل يكن ما كان ما وجد احلاضر حيدث شيء يف املستقبل ال 

 Les »اإلعرتافات 'وتضمنه كتابه ( م 453 - 344) (Saint AUGUSTIN)الذي حرّي أغستان القديس 
confessions » . يف  الظاهر  متعّلق سهال، فإن يف هذه السهولة تكمن املغالطة ألنه  و هذا السؤال و إن كان يبدو

أو زمان احملمول، لكن بالنسبة  إىل أغستان القديس هو وجود الزمن الّلغوي ( الكوين)بالبحث عن مفهوم الزمان الفزيائي 
. 
وما ميكن استخالصه من هذا الكالم هو أن مقولة الزمن ضاربة يف تاريخ الفكر اإلنساين، والبحث عن املفهوم  

               امليادين اليت اعتنت هبذا املفهوم على يد النحويني والبالغيني الذين كان منطلقهم  أيضا، والّلغويات من أبرز
ذا أساس منطقي وفلسفي، العتقادهم بوجود عالقة تطابقية بني العامل الّلغوي والعامل الطبيعي  انطالقا من فكرة وجود 

واعتّب الّنحاة الّزمن أحد أهم املقوالت النحوية، ولعّل ما (.2)عة عالقة زمنية بني اإلنسان واللغة،كما هي بينه وبني الطبي
هو إقرارهم بأّن الفوارق الّزمنية  هي أهّم خاصية للفعل، واملؤشرات الّزمنية املمّيزة : جعلهم يعتنون هبا أثناء درسهم للفعل

يف الفصل التاسع عشر من   ( Otto jespersen)لألفعال موجودة يف كثري من لغات العامل، لكن السؤال الذي يطرحه أوتو 
هل هناك إمكانية لوضع خطاطة خاصة : أثناء حديثه عن الزمان وعالقته بالّزمن الّنحوي هو( فلسفة  النحو)كتابه 

 (.3)باألزمنة النحوية تكون ذات تطبيق عاملي 
الذي اعتّب أّن أّي ملفوظ   يف حماولته اإلجابة عن هذا السؤال يعرض رأي مادفيك  املختص يف النحو الالتيين، 

مقارنة  بنقطة حمّددة تكون ( املستقبل -املاضي  -احلاضر) بإمكانه أن يسند بكّل بساطة إىل أحد األزمنة األساسية  أي 
 :على الشكل التايل( ماض أو حاضر أو مستقبل )إّما 
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 املستقبل                     املاضي                     احلاضر                               

 
 ماض                      ماض                            ماض                            

 حاضر                      حاضر                           حاضر                                            
 ستقبل                      مستقبل                         مستقبلم                          

 (    4(  )1الشكل)                                                                                                        
       

 :عّدة  اعتبارات منطقية منها وبعد عرضه للخطاطة يقّدم  أوتو نقدا لـــــــمادفيك بناء على 
إن ما يسبق املاضي هو ماض، وما يتأخره  هو نفسه مستقبل يف املاضي، والذي يأتى بعد املستقبل ويتأخره  -

 :                                   يُظهر  خطأين منطقيني ( 1)هو مستقبل يف املستقبل،  وإّن الّنظام املتّبع يف الشكل
 .احلاضر إىل ثالثة  أقسام خطأ ألّن احلاضر زمان دقيق  وجمّرد، وغري قابل لّتقسيم تقسيم: األول -
ذو بعدين، فنجد ثالث مرات ثالثة عناصر ( 1الشكل)التنظيم الّزماين الواقعي كما هو يف اخلطاطة : الثاين-

 (:5)وطبيعة الّزمان يف الواقع هلا بعد واحد وميكن متثيله مبستقيم على الشكل  التايل 
 
 ا                                              ب                                   ج          

                                                         4 
 :   حنصل على الشكل التايل ( الفزيائي) و بإضافة التقسيمات اجلزئية  لّزمان  الواقعي  

          
 2ج                ج                  1ب                    ج             2ا             ا           1ا     

قبلي            املاضي          بعدي              احلاضر                 قبلي              املستقبل                 
 بعدي

املستقبل                                 عن املاضي                               عن   عن املاضي                    
 على املستقبل

 (2الشكل رقم )                                                                                
 
يف املستقبل، وبناء ( ب ج)يف املاضي و( أ  ب) إّن األزمنة اجلزئية هنا موجهة حبسب النقاط الزمنية األساسية  

عليه  ميكن أن توجد سبعة  أزمنة حنوية حبسب هذا التقسيم نظريا يف كل لغات العامل،  وبعد تقدميه هذا الّتقسيم، حاول 
 (. 6)البحث عن صدق هذه املقولة يف بعض من لغات العامل
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من فكرة انطباق الّتقسيم الطّبيعي لّزمان على الّلغة يف كل إذا كان النحو التقليدي قسم الّزمن الّنحوي انطالقا  
يف كّل لغات العامل، زيادة يرى أّن هذا االفرتاض خاطئ ألّن الّزمن ال يوجد  (Lyons)لغات العامل، فإّن الّلساين ليونس 

وهي ربط زمان احلدث املتكّلم ألّن املقوالت الّزمنية هلا خصائصها املهّمة، (زمان)هذه املقابلة ليست فقط مسألة  على أنّ 
 (.7( )أي حاضرية إجناز امللفوظ)عنه يف اجلملة بزمن التلفظ 

  اقرتحهإنطالقا من خطاطة أتوحّلل ليونس الّزمن معتّبا إياه قابال لعدة تقطيعات، وتصنيفات مقولية عكس ما  
 :حتت تأثري االجتاه الطبيعي لّزمن و من بينها ( 2الشكل)أوتو يف خطاطته 

 (الالماضي .املاضي) إمكانية اجتماع النقطة الصفر مع املستقبل و هذا يعطى ثنائية  -
 (ال مستقبل.مستقبل)إمكانية اجتماع النقطة الصفر مع املاضي وهذا يعطى ثنائية  -
تنتج ثنائية ( الطبيعي لّزماناجلريان )، وبدون العودة إىل املرجعية الّزمنية (ال اآلن)و( اآلن)استنادا إىل التفرقة املوجودة بني  -

، زيادة على وجود عّدة تقطيعات مقولية ضدية ممكنة استنادا إىل مفهوم القرب، ومن بينها (الالحاضر احلاضر )ضدية 
 (بعيد -قريب  -اآلن )مقارنة بزمن التلفظ أو ثالثية ( الالقريب .قريب )
               طرق وليس فقط كما اقرتحها أتووأضاف ليونس موضحا بأّن هناك تفرعات أخرى تكشف بعّدة  

           يف خطاطته، وإّن املقارنة احلقيقية تتّم بني املاضي والالماضي، ألّن الالماضي ال يشمل فقط حلظة الّتلفظ بل 
 (              8. )حىت املستقبل

قضايا اللسانيات ( )التجربة اإلنسانية اللغة و : ) ومن األفكار نفسها تقريبا حاول بانفنست يف مقاله املوسوم 
باعتبار األّول هو املّدة اليت ( احلدثي-الفزيائي)أن يضع مفهوما لّزمن الّلساين بتمييزه بني زمانني ( اجلزء الثاين  -العامة 

زمان تقاس حبسب أحاسيس كل إنسان، والثاين هو تلك املتتالية اليت تغطى األحداث، ليصل إىل القول بأّن مفهوم ال
    بشقيه ال ميكن إدراجه ضمن مقوالت التجربة اإلنسانية الّزمنية ألّن الّزمان الوحيد الذى تتجلى فيه الّتجربة اإلنسانية 
هو الّزمن الّلساين، وهذا الّزمن حيّدد مركزه براهنية إجناز اخلطاب، ومن مّث ميكن إقامة التقابالت الّزمنية انطالقا من هذا 

 : ميكن كشف حلظتني زمنيتني( راهنية إجناز اخلطاب)، ومن هذا احلاضر (اخلطابإجناز ) احلاضر 
 .حلظة حدوث حدث غري معاصر جملرى اخلطاب نستدعيه عّب الذاكرة -أ

 .حدث غري واقع يف احلاضر لكن ميكن أن يكون -ب
       أّن الّزمن الوحيد هو حاضر الّتلفظ الذي  -كما يرى بانفنست  -بتحديد هاتني اللحظتني ميكن القول           

          التقابالت، ألّن حكي ما وقع يتحّدد انطالقا من هذا احلاضر الذي هو زمن املتكّلم  على أساسه تقام كلّ 
 (9.)والسامع، والذي من خالله تتم التجربة

فنيست يف هذا املقال قد ربط التجربة اإلنسانية الزمانية براهنية إجناز اخلطاب، فإنه يف مقاله املوسوم إذا كان بان 
 -ماض بسيط )وأثناء تعليقه على تقسيم القدماء للفعل الفرنسي إىل جهات زمنية ( عالقة الّزمن يف الفعل الفرنسي  )

                    اجلزئية تتوزع حبسب ثالث مقوالت أساسية خلص إىل القول بأّن هذه اجلهات الّزمنية...( ماض مركب
، وهي مقوالت غري قابلة للّنقاش من حيث مبادؤها، وإّن التفريعات أو التقسيمات احملورية (احلاضر، املاضي، املستقبل) 
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    ة الكالمية بطريقة اجلزئية املدرجة ضمن املقوالت الثالثة تبقى بعيدة عن احلقيقة من حيث استعماالهتا يف السلسل
منّظمة، ألّن أّي مؤّشر زميّن يساعد على كشف القيمة الّزمنية احملمولة يف أّي شكل موجود قيد االستعمال، وحماولة ربط 
    األشكال الفعلية من حيث تعارضاهتا املوجودة على مستوى بنياهتا املادية بالتقسيمات الّزمنية، خيلق صعوبة أكّب ناجتة 

    يستنتجارض املوجود بني األشكال املرّكبة والبسيطة، ومن خالل قراءة تزامنية لنظام األفعال يف الفرنسية احلديثة عن التع
أّن املاضي البسيط واملاضي املركب يعّّبان على املاضي يف االستعمال القدمي، ولكن الفرنسية احلديثة تستعمل املاضي 

 (10.)الّلغة املنطوقةالبسيط يف الكتابة واملاضي املرّكب يف 
     انطالقا من هذا االستنتاج يطرح عّدة أسئلة، كتساؤله عن التعارض املوجود بني الّلغة املكتوبة والّلغة املنطوقة  

، وهل إّن نفس اخلالف -أي استعمال شكلني زمنيني خمتلفني مدرجني حتت مقولة واحدة  -يف النقطة املذكورة سالفا 
ال الفعلية األخرى املتوازية زمانيا ؟ وواصل تساؤالته عن صحة هذا االستنتاج الذي قد يضع بنية ى مجيع األشكينطبق عل

الفعل برمتها قيد اختبار جديد مبا أّن السليقة تعارض هذا التوزيع املبسط من شكل كالمي آلخر على الرغم  من وضع 
الفعلية الدالة على غرض واحد، غري أّن الواقع يثبت  الّنحاة لرتسيمات تصنيفية توهم بوجود تصريف وحيد جلميع األشكال

عكس ذلك ألّن أزمنة األفعال يف الّلغة الفرنسية ال تستعمل كأطراف لنظام واحد، بل تنتمى إىل نظامني خمتلفني الواحد 
     هما يبقـيانمنهما ال يضم إال جزءا من هذه األشكال الّزمنية لألفعال، وكالمها يف االستعمال متضارب مع اآلخر، لكن

          يف متناول كّل متكلم، والذي باستعماله هلما يُنِتُج نظامني تلفظيني خمتلفني مها اخلطاب والسرد التارخيي، األّول 
، وهبذا التحديد جند (11)"كل تلفظ يفرض وجود متكّلم ومستمع هدف األّول التأثير على الثاني بطريقة ما:" هو 

طابات الّشفوية املتعّددة املستويات، من التخاطب اليومي إىل اخلطبة األكثر صنعة، أي كّل األجناس أنفسنا أمام تعّدد اخل
اليت خياطب فيها إنسان إنسانا آخر ويعّّب عن ذاته بوصفه متحدثا، وينظم ما يقول يف الباب اخلاص مبقولة الضمري، وهنا 

د التارخيي فهو عرض أحداث تكون وقعت يف وقت مضى بدون تستعمل كّل أشكال الفعل عدا املاضي البسيط، أّما الّسر 
 (.Plus que parfait ()12)تدخل املتحدث يف السرد وباستعمال املاضي البسيط، واملاضي املركب 

مقاال يف املعجم ( (DUCROT دكروتكتب ( الّزمن والموجهات في الّلغة )يف إطار نفس اجلهد وحتت عنوان    
 :ينّي فيه أّن هناك سببني كانا من دواعي كتابته حول هاتني املقولتني مهااملوسوعي لّلسانيات 

 .ال جدوى االعتماد على الوصف انطالقا من القواعد الّنحوية وتصنيفاهتا لألزمنة(  ا
ظهور ذات التلفظ كنقطة أساسية ومرجعية لكّل مؤشر زمين، ولسانيات ما بعد سوسري وخوفا من اخللط بني الّلغة ( ب
 .كالم ترددت يف إدخاهلا ضمن التحليل والوصف الّلغويوال
ال الّنحوية، مث يقرتح مبدأين ( الّزمان ) بتحليله ملقولة الّزمن يوضح أّن األمر هنا يتعلق باملفاهيم الداللية للّزمن  

 :لتصنيف خمتلف املفاهيم الزمنية 
تصنيف خمتلف املؤشرات الّزمانية حبسب املوقع الذي حيتّله  هو دراسة التنظيم الّداليل للملفوظ، ومن مثّ  : المبدأ األول -

 Ces dernieres annés,Pière dinait chez nous à)على ذلك من خالل مجلة  الواحد منها يف اجلملة، ويقّدم مثاال

noeil  ( ومن من خالل حتليله للجملة يستنتج بأّن هذه اجلملة حتتوى على أربعة مؤشرات زمنية على األقل : 
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 (.يف السنوات األخرية ) التأشري إىل احلقبة اليت يدور فيها موضوع امللفوظ(  ا -
 (.املاضي ) زمن الفعل نفسه ( ب -
 (.يالدعيد امل -األكل املسائي-تعشى)التدقيقات الكرونولوجية ( ج -
 (13.)عوض املاضي املركب أو املاضي البسيط( IMPARFAITاملاضي املستمر ) جهة الفعل ( د -

يتمايز عن املؤشرات األخرى، ألنه يسودها ويرتبها كرونولوجيا، أي حيّددها زمانيا بالنسبة لزمن  ( ا ) ويبنّي أن املؤشر 
 .اخلطاب

واليت تكون دائما يف احملمول الذي ال يشكل فقط موضوع  "  ASPECT"هو إعتماد مؤشرات اجلهة  :المبدأ الثاني 
 (14. )كيفية أو حدث معنّي بل أيضا منط جتلى زمن احلدث أو الكيفية

- VINCENZO LO CASCIO-لو كاشيو ودائما يف اإلطار نفسه، أي دراسة الّزمن لسانيا، ظهرت دراسة 
 Temporal deiscis and anaphor( ) الّزمنية في الجملة والنصّ اإلشارات واإلحاالت ) املوسومة  -  1891 -سنة 

in  sentence and text ) كمحاولة لوضع منوذج يسمح بضبط الّنحو الذي حيكم أزمنة األفعال وتوّزعها يف اجلمل
الىت  -Government and binding theory-وفضاءات النصوص، يف إطار الّنحو التوليدي والنظرية العاملية والرابطية 

   يف الستينات ونظرية املثال املوسعة "  Theorie standard  "متثل الطور الثالث لّنحو التوليدي بعد كل من نظرية املثال 
 ". Theorie standard etendu"يف السبعينات 

    أّن أّي ملفوظ يصبح نّصا ملّا ترتابط عناصره باعتماد عامل الّزمن، أي عند توفر عنصر زماين  لو كاشيويعتّب  
            ما يكون مبقدوره االرتباط بزمان آخر معروف أو معطى عند السامع واملتكلم معا، وهذا الّزمان املعطى أنواع 

املعطيات أو العناصر اليت تدل على الّزمان فيها حبسب نظام الّزمان الّنفسي، والفلكي، والبيولوجي، لكن الّلغة تنّظم : منه
 .وهذا ميّكننا من التعامل مع الّزمن من حمورين يكّونان بنية الّزمن يف الّلغةالنفسي، 

 .احملور األول هو ضبط موقع احلادثة على حمور الّزمان -
 .ألحداثا حملور الثاين هو ضبط املدى الذي تشغله تلك احلادثة أو ا-

 .من خالل هذين احملورين ميكن حتديد الواقعة من زاويتني
 .زاوية التتابع ،ألّن احلادثة سابقة أو الحقة أو موازية لنقطة زمانية ما معطاة يف النصّ   -ا 

فصل توّفر الّلغة على وسائل مثل األمساء الّدالة على الّزمان، ومعاين الّزمنية احملمولة يف احلروف تساعد على  -ب
 .املدى الفاصل بني الّنقاط الّزمنية املختلفة

غري أّن انقسام الّنصوص إىل شفوي وكتايب يُِبنُي على توافر عناصر يف الواحد دون اآلخر من حيث الّنوع ألّن  
    مجلة الّنوع األّول يتوفر على مرونة يف التصّرف ويستغل العناصر املتنوعة خالف النّص املكتوب، غري أهنما يتوافقان يف

 .واليت ال يعّّب عنها يف املطلق وإمنا يف النسبية( التتابع، والتزامن، والّتقدمي والتأخري)من العناصر من بينها العالقات الزمانية 
يصل إل القول بأن العناصر الّلغوية املعّبّة عن الّزمان ( العمل ) بدراسته لبنية الّزمن على مستوى اجلملة والّنص  

 :       لّلقاء بني ثالث نقاط زمانية هيهي حصيلة ا
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 .زمن احلدث أو الواقعة نفسها -ا 
 .                     زمن الكالم أو التلفظ -ب        
      ألنّه موجود مند البداية ويغمر كامل ( ب)أو ( ا)الّزمن املرجعي الذي يضبط يف ضوء عالقته بنقطة  -ج       

 (15.)من التلفظالنّص، وغالبا ما يطابق ز 
يف الوقت الذي راهنت فيه الّلسانيات على االنتقال بالّزمن من الّتصور الفلسفي واملطابقة الطبيعية إىل راهنية إجناز 
اخلطاب كمرجعية زمنية، كانت السرديات تبحث يف نفس القضية، فالشكالنيون الروس يعتّبون من بني األوائل الذين 

 (16. )األدب، وقاموا ببعض البحوث املتعلقة هبذا املبحث تضّمنتها نصوصهمأدرجوا مبحث الّزمن يف نظرية 
معتّبا الغرض هو الذي يشّكل الوحدة املتكّونة أصال  النظرية الغرضيةمثال مّيز بني املنت واملبىن يف  توماشفسكيفــــ 

 .من عناصر غرضية صغرية موضوعة يف نظام معنّي متحقق حبسب منطني أساسيني
 .ضوع ملبدإ السببية  مبراعات نظام زمين حمّدداخل -ا  
 .عرضها دون اعتبار زميّن، أي يف شكل تتابع ال يراعى أيّة سببية داخلية -ب

 : المبنىو  المتنليصل إىل حتديد مفهوم  
 هو جمموعة من األحداث املّتصلة فيما بينها واليت يتم إخبارنا هبا خالل العمل حبسب (:المتن الحكائي)األّول 

 .النظام الطبيعي، أي النظام الزميّن لألحداث باستقالل تام عن الطريقة اليت تنّظم هبا يف العمل
  يتأّلف من نفس األحداث بيد أنّه يراعى نظام ظهورها يف العمل كما يراعى ما يتبعها  (:المبنى الحكائي) الثاني

 .من معلومات تكون معينة على الفهم
موعة من احلوافز متتابعة زمنيا حبسب السبب والنتيجة، كما يتجلى املبىن احلكائي  إّن املنت احلكائي يظهر كمج

 . كمجموع هذه احلوافز لكن برتتيب تتابعي نلتزم به يف العمل، وهو أصال متشّكل من مواد املنت احلكائي
من هنا جند أنفسنا أمام تعّدد األشكال، فعلى سبيل املثال، عندما يسرد الكاتب الظروف اليت حتّدد احلالة األّولية 

، واحلكي ال يبدأ ضرورة بالعرض، لكن يف احلالة البسيطة عندما ( Exposition)ت وعالئقهم نكون أمام عرض للّشخصيا
وعندما ال ( Exposition direct)املنت احلكائي، نكون إزاء عرض مباشريعرفنا الكاتب مند البداية بشخصيات تساهم يف 

ويف بعض األحيان (  Exposition retardée)يعرفنا بالوضعية البدائية لألبطال إال يف ما بعد، نكون إزاء عرض مؤجل 
ني، ونكون هنا إزاء الضرورية لفهم الفعل إىل ح للّتفاصيلميكن للكاتب تأخري عرض حافز فعل ويبقى املتلقي جاهال 

 (.Dénouement regréssif)إضاءة رجعية تسمى حال رجعيا 
تقع فيه األحداث والثاين هو الضروري  -افرتاضا -بتميزه بني زمين العمل األديب احلكائي بوصف األّول هو الذي 

و هو الّزمن اخلطي كما هو عند واملوازي حلجم العمل، أي أنّه الوقت الكايف لقراءة العمل، أ( مدة العرض)لقراءة عمل ما 
      املنت احلكائي ميكن احلصول عليه من خالل مؤشرات التأريخ ( زمان)االجتاه الّشعري، يستنتج توماشفسكى أّن زمن 
 ( 17.)الذي مت عرض أرائه سالفا لوكاشيوأو اإلشارات، واإلحاالت الّزمنية مثل ما هو عند 
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اجلديدة ميكن احلديث عن قفزة نوعية يف حتليل الّزمن الّروائي، وخباصة زمن  يف حبثه عن تقنية الّرواية بوتورمع  
 18.اخلطاب، وإن كانت منطلقاته ذات أساس فلسفي فيما خيص مقولة الّزمن

 بحوث في الّرواية الجديدةاملتضمن يف كتابه  بحوث في تقنية الّروايةمند البداية يضع بوتور يف مقاله املوسوم 
زمن الّرواية  وزمن املغامرة  وزمن الكاتب، وخيلص إل القول بأّن زمن الكتابة ينعكس : متيزا بني ثالثة أزمنة( 1813سنة )

   على زمن املغامرة بواسطة زمن الكاتب ألّن الكاتب يستطيع تقدمي تلخيص يف دقيقتني أو ساعتني ملا حدث يف يومني 
مدى سنتني، أو العكس، والتالقي بني مدة القراءة واحلدث الذي يقرأ يتجلى  أو أكثر، أو خالصة ألحداث ممتدة على

 .واإلسراع التباطؤغالبا يف احلوار، ويستنتج أّن من خالل هذا الثالثي الزمين ميكن إبراز وبدقة 
اظ على خطية أثناء دراسته لّتجليات الّزمنية يف العمل الروائي مبتابعة التسلسل الكرونولوجي، ينكر إمكانية احلف 

 (19.)التسلسل، ويّلح على ضرورة دراسة خمتلف أنواع التتابع، والتعاقب اليت خترق هته اخلطية
كأوىل احملاوالت الىت درست  الزّمن من وجهة (1854) الّدرجة  الّصفر  للكتابةمع الدراسات البنيوية جند  

 .لسانية
ألنّه  لفن الحكيّ هو املكون األساسي  الماضي البسيطإىل أّن  بارثأثناء تناوله للكتابة الروائية بالّدرس، خيلص  

خال من مفهوم الّزمنية، ويف الوقت نفسه مكون للفعل اللفظي اخلايل من التجربة الوجودية وزيادة على هذا، حيافظ على 
   ، وخالص، ودون الرتتيب احلدثي وفق الصالت املنطقية، وبإخفائه للخالق الذي بفضله يفجر الواقع إىل إخبار حنيل

     : عن املاضي البسيط بارثكثافة، وذلك بعد ختليصه من رعشة الوجود  ميتلك الفعل االستقرار ليصبح ذكرى، وقال 
يشكل  أحد المواثيق الشكلية المبرمة بين الكاتب و المجتمع، إّن الماضي البسيط يدل على اإلبداع أي أنه " 

 (20")يشير إليه و يفرضه
طرح إشكالية الزمن السردي بسبب وجود  بارث أعاد(  1811سنة ) التحليل البنيوي للسردملوسوم يف مقاله ا 

وبني الّزمن واملنطق الذي يشّكل اخلطية املركزية ( Conséquence)والتالزم ( Consécation)خلط يف الدراسات بني التتابع 
 .لرّتكيب السردي

         الّزمن الّسردي، أقّر بوجود خالف راهن حول هذه  بتساؤله عن إمكانية وجود منطق ال زمين حيكم 
الذي يعطي األسبقية ملا هو منطقي على ما هو كرونولوجي، أكد أّن هذا االجتاه يسلكه كل  أرسطواملسألة، وبعرضه لرأي 

       اعتماد املنطق الّسردي، ألنّه الكفيل بكشف الّزمن السردي، فالّزمنية ما هي سوى قسم وعلى الباحث  الباحثني،
        الّزمان ، وما يسمى(( Système من أقسام اخلطاب، مثل ما هو يف الّلغة، والّزمن ال وجود له إال يف شكل نسق

      عنصرا من العناصر السميائية اليت ال تنتمي  من وجهة نظر الّسرد ال وجود له، أو على األقل وجوده وظيفي بوصفه
                    : ولكن إىل املرجع، واحلكي والّلغة ليس هلما سوى زمن واحد( Récit proprement dit)إىل احلكي 

 (21.)هو مسيولوجي، أما الّزمان فهو وهم مرجعي
ستتواصل جهود الّلسانيني يف هذا اجملال من أجل حتليل الّزمن السردي انطالقا من راهنية إجناز اخلطاب حيث 
حلظة الّتلفظ تعتّب املرجعية اليت يتحّدد الّزمن انطالقا منها بتفريعاته وجهاته، وسينتقل هذا اهلوس إىل الوطن العريب منذ 
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زمن اخلطاب، وهي دراسات يف أغلبها مل تكثر التنظري، إال أهنا قدمت جماال بدايات السبعينيات، وخباصة من أجل حتليل 
معرفيا جديدا على الدراسات النقدية العربية، ومهدت الطريق يف الوقت نفسه لدراسات أخرى جّد متطورة، وأبرز هذه 

    لسمير روحي ( لسوريةالّرواية ا مالمح في)، ولخالدة سعيد( حركية اإلبداع)الدراسات الرائدة يف هذا اجملال 
    يمنى العيد، وحماولة (22( )األلسنية  والنقد األدبي)يف الفصل الرابع من كتابه  محاولة موريس أبو ناضر، والفيصل

   جميل شاكرو  سمير المرزوقي وحماولة(  24( ) بناء الرواية)يف كتاهبا وسيزا قاسم( 23()في معرفة النص)يف كتاهبا 
 ...و (25( ) لى نظرية القصةمدخل إ)يف كتاهبما 
إّن ما ميكن استخالصه بعد مطالعة مرّكزة يف هذه الّدراسات، هو اعتمادها على الرصيد املعريف الذي قّدمه كل  

اليت  سيزا قاسم، عدا لجيرار جنيت( IIIأشكال)، وقاموسهما الموسوعي للسانياتيف  تودوروفو ديكروتمن 
، وأشري جنيتجتاوزت هذا على املستوى النظري بعرضها آلراء الّنقاد األجنلوساكسونني، ولكنها يف التطبيق اكتفت بطريقة 

 محمد سويرتيو( 26()بنية النص السردي من منظور النقد األدبي)يف كتابه  الحميدي لحميدانيهنا إىل أّن كّل من 
  ينفقد قدما هلم نقدا سواء على مستوى التطبيق أو التنظري،  وهذا ال ( 27()النقد البنيوي والنص الروائي)يف كتابه 

راسات اليت أتت الحقة عليها يف املغرب العريب دّ للعلى هذه الّدراسات ريادهتا يف هذا اجملال، أو لنقل إهنا كانت الباكورة 
 سعيد يقطينو ( 28( ) لذهنيةدراسة في روايات نجيب محفوظ ا)يف  مصطفى التواتيخباصة، من بينها حماولة 

البنية ) يف وعبد الجليل مرتاض (30()بنية الشكل الروائي)يف  حسن بحراويو( 29()تحليل الخطاب الروائي)يف
 (32(.)منطق السرد)يف  عبد الحميد بورايوو( 31()الزمنية في القص الروائي

فإهنا استغلت مجيع  جيرار جنيت،وهذه الدراسات، وإن كانت على مستوى تطبيقاهتا تظهر التأثّر البالغ بكتاب  
 . الدراسات الغربية اليت أجنزت لغرض حتليل الّزمن، خاصة النقد األملاين واألجنلوسكسوين
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 أثر القرآن الكريم في تقويم لسان الناطقين بغير العربية
- نماذج من عّينة فرنسّية مسلمة-

The Effect of the Holy Quran on the Correction of the Tongue of non-Arabic 

Speakers: the Case of French Muslims. 

 

 راضية بن عريبة: ةالدكتور األستاذ 
radiabenariba@yahoo.com 

 الجزائر -حسيبة بن بوعلي الشلف جامعة
 

 : الملخص 
فيدّرهبم على الّنطق الّصحيح والفصيح يف يعّد القرآن الكرمي ركيزة نورانّية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،

 .ذلك ،فيشّكل أثرا تقوميّيا سليما للسان يف إخراج احلروف بصفاهتا 
وقد اهتّمت معاهد ومراكز وجامعات الدول العربية و األجنبية أيضا هبذا اجملال البحثي لقدسّية القرآن الكرمي وأثره 

 .اجللي يف حفظ اللسان من اللحن 
اول يف هذه الورقة أن نأخذ عيّنة من جمتمع فرنسي مسلمة حتاول تعّلم قراءة القرآن الكرمي  بأصواته العربية وسنح         

،مبنهج تقابلي بني الّلغتني العربية والفرنسية  لوضع خلفية معرفية توّضح لنا معامل تيسرييّة يف تعّلم الّلغة العربية للناطقني 
 .بغريها 

 .عّينة فرنسية -منهج تقابلي -اللغة العربية -رآن الكرمي الق: الكلمات المفتاحية 
Abstract 

 
     The Holy Qur’an is a luminous pillar in teaching the Arabic language to non-native speakers, and it 

trains them on the correct and eloquent pronunciation; it possesses active power as a corrector of the 

tongue in terms of the sounds articulation. 

     Institutes, centres and universities of Arab and foreign countries have also paid attention to this 

research field for the sanctity of the Holy Quran and its apparent effect in preserving the tongue from 

the melody. In this paper, we will try to take a sample from a French Muslim community trying to learn 

to read the Holy Qur’an with its Arabic voices, with a comparative approach between the Arabic and 

French languages, to set a knowledge background that explains to us facilitative milestones in learning 

the Arabic language for non-native speakers. 

Key words: The Holy Quran, the Arabic language, the comparative approach, French speakers 

sample. 

mailto:radiabenariba@yahoo.com
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ممّا ال شك فيه أن جّل علوم العرب قد نشأت وترعرعت يف ظالل القرآن الكرمي  الذي أحدث ثورة كبرية قلبت          
  الكثري من املفاهيم والعقليات السائدة قبله ، فحفز اهلمم وأوىل األرباب من أجل البحث والتنقيب والوصول إىل احلقائق 

  .يف مجيع امليادين 
عربية فصيحة حاول الناطقون بغريها تعّلمها وتعّلم القرآن الكرمي فكيف أثر هذا األخري يف تقومي وملّا أنزل بلغة          

 لساهنم وحفظه من اللحن بكّل أبعاده وخصوصا الّصويّت منه ؟
    :القرآن الكريم والّلغة العربّية /1

وقد اختار اهلل عّز وجّل لكتابه أفصح الّلغات ،وأنزل جّل وعلى هذه  القرآن الكرمي عريّب املبىن فصيح املعىن ،            
املعجزة على قوم أويل بأس لغوي وبيان شديد ،وهذه املعجزة ناسبت حال القوم الذين برعوا فيه فللقرآن الكرمي الفضل 

 1الكبري على اللغة العربية كوعاء شرف حيمل معانيه العظيمة 
     رآن الكرمي باللغة العربية كان له أعظم األثر يف توطيد هذه اللغة وتقوية سلطتها فمن املسّلم به أن نزول الق

 2.على األلسنة 
فتأثر العرب بأسلوب القرآن الكرمي ، إذ انطبعت يف لغتهم العذوبة والفصاحة واجلزالة ،فإنّه خاطب قلوبا                

اللغة العربية عذوبة لفظ ورّقة أسلوب ومساحة ترتيب وقّوة حّجة ورزانة قاسية فأالهنا وطباعا عاصية فهّذهبا، وأضفى على 
 3.منطق ودّقة أداء وغزارة معىن 

 4.فقد أدخل القرآن الكرمي على العرب معاين ما كانوا يعرفون التعبري عنها قبال 
 

 :دالئل نزول القرآن الكريم باللغة العربية /2
 : أنزل القرآن الكرمي باللغة العربية والدليل على ذلك ما ورد يف اآليات التالية          

  ﴿ِ2، يوسف ﴾ َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل ونَ  َعَربِيًّا ق  ْرآنًا َأنْ َزْلَناه   إنَّا.  

 ﴿ ْعَت َأْهَواَءه ْم بَ ْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وََكَذِلَك َأنْ َزْلَناه  ح ْكًما َعَربِيًّا َوَلِئِن ات َّب َ

  73، الّرعد ﴾ َواَل َواق  

 ﴿ ٌَعَرِبيٌّ َوَلَقْد نَ ْعَلم  َأن َّه ْم يَ ق ول وَن ِإنَّما ي  َعلِّم ه  َبَشٌر ِلسان  الَِّذي ي  ْلِحد وَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا ِلسان 

 .107، الّنحل ﴾م ِبينٌ 

 ﴿ َِلك َنا َعَربِيًّا ق  ْرآنًا َأنْ َزْلَناه   وََكذََٰ   .117، طه  ﴾ َله ْم ِذْكًرا ي ْحِدث   َأوْ  يَ ت َّق ونَ  َلَعلَّه مْ  اْلَوِعيدِ  ِفيِه ِمنَ  َوَصرَّف ْ

 ﴿َر ِذي َعَربِيًّا ق  ْرآنًا  .22، الزّمر﴾َلَعلَّه ْم يَ ت َّق ونَ  ِعَوج   َغي ْ



122112The Cradle of Languages Journal 
 

راضية بن عريبةالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              13 

o ﴿ ٌ7، فّصلت ﴾ يَ ْعَلم ونَ  ِلَقْوم   َعَربِيًّا ق  ْرآنًا آيَات ه   ف صَِّلتْ  ِكَتاب. 

o ﴿ ْآَمن وا لَِّذينَ ه َو ِ  ق لْ   َوَعَرِبيٌّ  َأَأْعَجِميٌّ   آيَات ه   ف صَِّلتْ  َلْواَل  َلَقال وا َأْعَجِميًّا ق  ْرآنًا َجَعْلَناه   َوَلو 

َمَكان   ِمنْ  ي  َناَدْونَ  ولََِٰئكَ أ   َعًمى َعَلْيِهمْ  َوه وَ  َوق ْرٌ  آَذاِنِهمْ  ِفي ي  ْؤِمن ونَ  اَل  َوالَِّذينَ   َوِشَفاءٌ  ه ًدى

 .44، فّصلت ﴾بَِعيد   

o ﴿ َِلك َنا وََكذََٰ فِ  رَْيبَ  اَل  اْلَجْمعِ  يَ ْومَ  َوت  ْنِذرَ  َحْوَلَها َوَمنْ  اْلق َرىَٰ  أ مَّ  ِلت  ْنِذرَ  َعَربِيًّا ق  ْرآنًا ِإَلْيكَ  َأْوَحي ْ
 .3، الّشورى ﴾ ِفي السَِّعيرِ  َوَفرِيقٌ  اْلَجنَّةِ  ِفي َفرِيقٌ  يهِ 
o ﴿7، الزّخرف ﴾ َلَعلَّك ْم تَ ْعِقل ونَ  َعَربِيًّا ق  ْرآنًا َجَعْلَناه   ِإنَّا. 
o ﴿ َْذا َ  َورَْحَمةً  ِإَماًما م وَسىَٰ  ِكَتاب   قَ ْبِلهِ  َوِمن  َظَلم وا الَِّذينَ  ِلي  ْنِذرَ  َعَربِيًّا ِلَسانًا م َصدِّقٌ  ِكَتابٌ  هََٰ

 .12 ،األحقاف ﴾ِلْلم ْحِسِنينَ  َوب ْشَرىَٰ 
 

 : 5أسباب تعّلم اللغة العربية من طرف الناطقين بغيرها -7
 :تتعدد األسباب بتعدد الناطقني للغة العربية بغريها ،ومنها 

   الّرغبة يف تعلم القرآن الكرمي والسنة املطهرة ، وهذا ركن أساسي من الدين اإلسالمي ،فال يصّح أن نقرأ القرآن
 .إال بالعربية 

  تعّلم اللغة العربية بشكل تربوّي تعليمّي منّظم يضمن حتقيق أفضل النتائج يف أقصر مّدة زمنية. 
  التواصل بشكل أفضل مع الذين يتحّدثون العربية بطالقة ،ويتعّلمون هبا للتواصل معهم. 
  متابعة األحداث السياسية وما جيري بعمق يف العامل اإلسالمي. 

 
 :الّتقابل الّصوتي بين اللغة العربية واللغة الفرنسية 

يعّد املنهج التقابلي أنسب منهج يف املقارنة بني الّلغتني العربية والفرنسية وذلك الختالف أصل اللغتني فاألوىل            
 .من أصل سامي والثانية  من أصل حامي 

 :األجبدية الّصوتية العربية 
  ؛ اهلمزة+ حرفا  22:ية العربية من تتكون األجبدية الّصوت           

 :الية حتدد األجبدية الصوتية العربيةو امللصورة ا
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 :وهي ؛ اهلمزة+ حرفا  22:ية العربية من تتكون األجبدية الّصوت

 
 :وهي ؛ حرفا 22:دية الفرنسية فتتكون من أما األجب
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 : نالحظ متّيز اللغة العربية بأصوات توجد فيها وتغيب يف الفرنسية وهي 
 .الثاء واحلاء والذال والضاد والظاء والعني والقاف واهلاء 

 P-V-X :كما جند أصواتا موجودة يف الفرنسية وتغيب يف العربية وهي 
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 : أسباب صعوبة تعلم اللغة العربية -4
 :تعّددت أسباب صعوبة تعّلم اللغة العربية فمنها ما يعود إىل            

 : أسباب تاريخية .1
سَتعمر ال لغة املستعمر وبالتايل ال يولع الغالب  -

ُ
تراجع واهنيار يف اللغة العربية فهي بالنسبة لألجانب لغة امل

 .بتقليد املغلوب 
  :ب سياسية أسبا.2

جند أن مواقف الدفاع عن اللغة العربية تكاد تنعدم يف وضع اسرتاتيجيات سياسية لغوية وختطيط لغوي عريب  -
من طرف هيئات تعيد للعربية مكانتها كما هو موجود بالنسبة للدفاع القومي عن اللغات غري العربية يف الدول 

 .األجنبية 
 : أسباب دينية.3

ربط الّلغة بالّدين جيعل بعض الذين يهتمون بتعلم اللغة العربية متخّوفا من مصطلح إسالموفوبيا يف أن تكون  -
 .اللغة العربية هي وشاحا يطّوق التطّرف يف فرنسا وال سيما يف تعّلم اللغة العربية يف املساجد 

 : أسباب ثقافية .4
غة العربية ومجالية التواصل بالنطق الفصيح إىل نطق وكتابة هجينة ومنها ثقافة التواصل االجتماعي اليت أمهلت الل -

 .جعلت منها لغة الهي بعربية وال هي بفرنسية فغابت هويّتها بني الناطقني هبا أو بغريها 
وهناك من يُرجع الغىن الّلغوي الذي تتمتع به اللغة العربية من تنوع صويت وصرف واشتقاق وبالغة و حمسنات بديعية .5
 .اخل ،يف حّد ذاته صعوبة يف تعّلم اللغة العربية وفهمها بالنسبة للناطقني بغريها .....

 .لغة العربية تتجاوز هذه الصعوباتفتتعّدد األسباب إال أن رغبة املتعلم الناطق بغري ال           
 :الحلول من تقليص صعوبة تعلم اللغة العربية في فرنسا  -5

 : يلي  من بني احللول نقرتح ما
   الدعوة إىل املوصلة اللغوية                   استمرارية اللغة  العربية  عرب األجيال تكثيف تعليم اللغة العربية عن

طريق الوسائل احلديثة السمعية والبصرية احملسوسة وامللموسة لرتسخ الدال ملدلوله يف ذهن املتعلم للغة العربية 
             .وسيط أي شرح كلمات عربية باللغة الفرنسية وجتنب التعّلم عن طريق اللغة ال

  التشجيع على تعّلم الّلغة العربية للناطقني بغريها كما أعلن عن ذلك وزير الرتبية الفرنسي ميشال بالنكري وأّكد
الذي وأضاف هذا الوزير ". يدعم فكرة تعليم اللغة العربية مثل باقي اللغات األخرى ابتداء من اإلعدادي"أنه 

تدريس هذه اللغة لن يكون حكرا للتالميذ ذوي األصول العربية واإلسالمية بل "أن " جمدها"يريد أن يعيد للعربية 
 6."جلميع األطفال الفرنسيني

  االبتعاد عن الّتفكري التطريف الديين للغة العربية وتعميم تعليمها يف املساجد يف فرنسا. 
 ا سواء لرغبة ذاتية أو علمية  هو أكرب حافز يف تلّقنها والتفوق يف أدائها رغبة الناطق بغري العربية يف تعّلمه

 .والتواصل هبا 
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 :أثر القرآن الكريم في تقويم لسان الناطقين بغير العربية  -6
نالحظ يف اجملتمعات الغربية وخصوصا يف فرنسا وبالضبط يف اآلونة األخرية أن كل من يتعّلم العربية حياول تّعلم 

 .القرآن الكرمي سواء يف املساجد أو املراكز اخلاصة ويكون ذلك بعد إسالمهم طبعا 
وغريهم ممن يعّلمون القرآن الكرمي  فنجد إقباال حلفظ القرآن مرتال بأحكامه كما هو ملّقن من األئمة أو من القرّاء

 .مشافهة 
مما يؤثر ذلك على النطق الفصيح يف األداء اللغوي للناطق بغري العربية وكأنه عريب بطبيعته،وكأنه حياول تقليد 

 .معّلمه يف فصاحته وبالغته 
وهذا ما حولنا أن ندرسه ونطّبقه على عينة من جمتمع فرنسي إال أننا وقفنا عند حالتني فقط وذلك لظروف 

 .الوقت والتواصل املباشر معهما باإلضافة لبعد املسافة 
 :    العينة األولى

 .معهاشخصي مل تعط امسها ولكن يل تواصل (    X:)االسم واللقب 
 .أنثى : اجلنس 
 سنة  75: السن 

 .مسيحية وأسلمت : الديانة 
 .الفرنسية: اللغة األوىل 

 .مرسيليا : البلد 
 .زواجها من جزائري عريب : سبب إسالمها  

 :العينة الثانية 
 آل يزيد جليل : االسم واللقب 

 .ذكر : اجلنس 
 .سنوات  2: السن 

- مل يتكلم اللغة العربية قبل التمدرس–الفرنسية : اللغة األوىل 
 .مسلم :الديانة
 :فالحظنالقد طلبنا من احلالتني حماولة التحدث باللغة العربية يف مجل بسطة للتواصل        
 .امتالكها لرصيد لغوي عريب ال بأس به يف التواصل بلغة سهلة بسيطة  -1
 .غياب اجلمل من البالغة العربية املنمقة واألمثال واحلكم العربية األصيلة  -2
 .اضطراب نطقي يف خمارج األصوات اللغوية  -7
 .التحّدث باللغة العربية ال يشّكل عائقا تواصليا بني املتحّدث هبا والناطق بغريها -4

 .، برواييت ورش عن قالون  كما طلبنا من احلالتني تالوة آيات من الذكر احلكيم يف سوريت الفاحتة والفلق واإلخالص
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 : المالحظة
 : صعوبة نطق األصوات الغائبة يف اللغة الفرنسية واحلاضرة يف اللغة العربية مثل -
 .إبدال الراء بصوت بني الراء والغني يف الرمحن الرحيم  -
 .إيصال األلف بامليم يف احلمد وغياب شبه كلي لنطق احلاء -
 .املستقيم ، الفلق، خلق ،غسق، وقب، العقد ،صدق : نطق القاف كافا يف  -

الفلق نطقت الفلك : غري أن احلالة األوىل بدا التغري الصويت واضحا واإلشكال متثل يف التغري الداليل للكلمة مثال 
املداُر يسبح فيه  :لصبح عندما ينشقُّ من ظلمة اللَّيل  ،أما الثاين فهو اوويف املعىن املعجمي الفلق غري الفلك فاألول ه

 .اجِلْرُم السماوي
فمخرج القاف من أقصى ؛ لقاف كافا لقرب املخرج والتشابه يف بعض الصفات الصوتيةويعود سبب نطق ا

أّما خمرج الكاف من أقصى اللسان من أسفل خمرج القاف قليال وما يليه من ، اللسان مما يلي احللق وما فوقه من احلنك
 .احلنك 

 

 7صورة توضيحية ملخرج القاف والكاف
ففي هذا املوضع على امللّقن أن يعطي للمتعّلم املفاهيم ويوّضح معامل تفسري اآليات والفروق الداللية بني الثابت            

 .ما جاء فيها–بال وعي  -واملتغرّي يف نطق للكلمة نفسها ،وإاّل التبس على املتعلم فهم آيات القرآن فيحّرف
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 : خاتمة 
 :مبضامني الورقة البحثية توّصلنا إىل النتائج اآلتية  من خالل الّتطواف

  إن للقرآن الكرمي تأثري واضحا يف تعّلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،حبيث يساعدهم على إتقان خمارج احلروف. 
  توجد أصوات على املتلّقن  أن حيسن أداءها وذلك بالتكرار الصويت. 
 بعض الكلمات املبهمة على املتلّقن ليدرك معناها قبل أن يقع يف حتريف داليل  على امللّقن للقرآن الكرمي أن يشرح

        ألن الّتلوينات الصوتية يف بعض املواضع قد تغرّي من املفهوم الّداليل للفظة سواء داخل سياق الكرمية  هلا،
 .أو خارجها 

   إعادة املكانة اللغوية هلا وتداوهلا يف حميط ديين الّتشجيع على تعّلم الّلغة العربية للّناطقني بغريها يساعد على     
 .اخل....أو سياسي أو ثقايف أو اقتصادي

 
  :الهوامش

                                                             

  .37:ص  -2015-22: ع –باكستان –جامعة بنجاب –جماة القسم العريب –رانا أمان اهلل –دور القرآن الكرمي يف نشر اللغة العربية وبقائها : ينظر  - 1 
 .20:ص –املرجع نفسه  :ينظر - 2
 .21:ص –املرجع نفسه : ينظر - 3
هــــ  1422-4: ع –اململكة العربية السعودية –جملة البحوث والدراسات القرآنية –صاحل بن حممد الّزهراين –أضواء على اإلعجاز البالغي يف  الفاحتة : ينظر - 4
 .122: ص  -
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 بين التفاعل المعرفي و التواصل الحضاري المنجز النحوي العربي في الدراسات الفرنسية  
Arabic Grammar in the French Studies between 

Cognitive Interaction and Civilizational Communication 

 لبصير الدين نور : الدكتور
labessir.nouraddine67@gmail.com 

 الجزائر – امحمد بوقرة بومرداسجامعة 
 

حيث انكبت الدراسات هتدف هذه الدراسة للوقوف على حضور املنجز النحوي العريب يف الدراسات اللغوية الفرنسية  :الملخص       
ومتنوعة ، أرضية علمية خصبة  فاهنالوا على الرتاث العريب ممّا هيأ ، الفرنسية على النحو العريب لدراسته بأهداف متباينة

 .  حلضور املنجز العريب يف تلك الدراسة كل ذلك شجع الباحث الستكشافه
ولذلك أقبلوا على دراسة لغة الشرق ، وهتديدا  للغرب األورويب، لقد شكلت حضارة الشرق بكّل محوالهتا  حتديا         

العربية واليونانية )والقاضي بتأسيس عدد من كراسي األستاذية للغات ، (م3131)خاصة مع قرار جممع فيينا الكنسي عام 
عربية على رأس هذه وكانت اللغة ال، (باريس وأوكسفورد وبولونيا وأفنيون وسالمنكا)يف جامعات ( والعربية والسريانية

 .اللغات
هل ألّن املدرسة الفرنسية  ؟ احلضور املكثف للنحو العريب عند الفرنسيني لورقة البحثية لإلجابة ملاذا هذاكما هدفت ا      

من دول الغرب بالدول  أكثر املدارس األوروبية اهتماما  باللغة العربية؟؛أم  ذلك  راجع أّن ماضيها مرتبط أكثر من غريها
عالقة تدافع ومغالبة أكثر مما كانت عالقة تواصل  والعامل اإلسالمي ، ولذلك كانت العالقة بني هاتني الدولتني، العربية

  . حضاري 
بني ( والعطاء، األخذ)من املصطلحات  اليت تعرب عن أوجه التبادل الثقايف  ويف اعتقادنا  يبقى مصطلح املثاقفة       

وهو اجتاه يسعى أن يكون وسطا  بني االنفتاح املطلق الذي يؤول إىل االنصهار يف ثقافة ، املتعددةاحلضارات البشرية 
 .والعامل بأسره، وبني االنغالق املطلق الذي يؤول إىل االنعزال متاما  عن اآلخر، اآلخر

 .التفاعل -التواصل   -فرنسا-املثاقفة -العريب  -النحو :الكلمات المفتاحية    
 Abstract 

 
     This study aims to find out the attendance of the Arab grammar achievement in French linguistic 

studies, as the French studies devoted themselves to the Arabic way of studying it with different 

goals, so they descended on the Arab heritage, which provided a fertile and varied scientific ground 

for attending the Arab achievement in that study, all this encouraged the researcher to explore it. 

    The civilization of the East, with all its loads, posed a challenge and a threat to the European West. 

Therefore, they approached the language of the East, especially with the decision of the Synod of 

Vienna in 1312 AD, to establish a number of professorship chairs for languages (Arabic, Greek, 

mailto:labessir.nouraddine67@gmail.com
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Hebrew, and Syriac) in universities (Paris, Oxford, Bologna, Avignon and Salamanca) ), And Arabic 

was at the forefront of these languages. 

     The research paper also aimed to answer why this intense presence of the Arabic grammar among 

the French? Is it because the French School is the most interested European school in the Arabic 

language? Or is it because its past is more connected to Arab countries than other western countries; 

and therefore the relationship between these two countries, and the Islamic world was a relationship 

of defending and overcoming more than a relationship of civilized communication. 

       We believe the term intellectualism remains one of the terms that express the cultural exchanges 

(give and take) between multiple human civilizations, a trend that seeks to be a mediator between the 

absolute openness that leads to fusion in the culture of the other, and the absolute closure that leads to 

complete isolation from the other and the entire world. 

        key words: grammar- Arabic- acculturation-communication-   French-interaction. 

 

   وقضاياه ، جماله واسعإّن البحث يف موضوع حضور الدراسات اللغوية العربية يف الكتابات الفرنسية :المقدمة     
واملقاربة هو باألساس مغامرة فكرية ، لك ألنَّ هذا النوع من التقريبذ، يصعب اإلملام هبا دفعة واحدة، ومتداخلة، متعددة
لذلك سنركز يف هذه الورقة البحثية على صالت حضور املنجز النحوي العريب  ومتنوعة، المتداده يف ميادين كثرية، عويصة

 . التواصل احلضاري  بني التفاعل املعريف و  يف الدراسات الفرنسية  
وهو قدرها  ، واخليط الناظم لنسيج وجودها، إذ هو الكاشف جلذورها –أيا كانت  -وملا كان الرتاث وهر روح  األمة       

يعرف تاريخ الفكر اإلنساين يف حقبه املتعاقبة املختلفة أمناطاَ  فال غرابة أن ، وهو مجاع مقومات شخصيتها، وأساس رقيها
املنجز النحوي العريب يف الدراسات ، والتفاعل مع تراث األخر، وطرقا  متنوعة يف التواصل، أشكاال  متعددةو ، متباينة

 الفرنسية  بني التفاعل املعريف و التواصل احلضاري 
أرضية علمية  وتعليم قواعده فاهنلوا على الرتاث العريب مما هيأ ، لقد انكبت الدراسات الفرنسية على النحو العريب      

 .لباحث الستكشافهومتنوعة حلضور املنجز العريب يف تلك الدراسة كل ذلك شجع ا، خصبة
          وتعددت األسباب ، ال ميكن أن نصنف جهود الفرنسيني يف خانة واحدة لقد تنوع جمال االشتغال       

                     وأهداف ، كان لدوافع   وال شك أّن حضور املنجز النحوي العريب يف الدراسات الفرنسية، والدوافع
                   و علمية  فيمكن احلديث عن أعمال ، وتارخيية، وجتارية، واقتصادية، واستعمارية، وسياسية، دينية

، وبريزين، ذي بروفالـ، مكسيم سيلفسرت دي ساسي ورودنسون، وهنري ماصيه، وماسكر، و باصيه، وشريبونو، فانسان
ة الكشف عن دوافع  االهتمام بالعربية وحماول، حتاول الورقة البحثية الوقوف عند منجزاهتم...وغريهم كثري، وجوين فرعون

كّل ذلك يدفع للتساؤل عن جدوى . يشغلوهنا يف فرنسا ومكانتهم العملية اليت كانوا ، على اختالف مناصبهم العلمية
و التواصل احلضاري للوقوف ، املعريف بني التفاعل  متفصالت حضور املنجز النحوي العريب يف الدراسات الفرنسية   دراسة
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وليس اهلدف من هذه الدراسة الوقوف على كل ...وفلسفة  ، ولغة  ، وثقافيا  ، القة األخر مع األنا املختلف تارخييا  على ع
لكن حماولة الوقوف على حدود حضور ، متفصالت حضور املنجز النحوي يف الدراسات الفرنسية يف كل مراحلها املختلفة

وماذا ، واخللفيات الفكرية، والتصورات، واحلدود، واملعامل، واآلليات، النحو العريب يف الدراسات الفرنسية من حيث املنهج
وهذا شك أّن هذا حيتاج جلهد كبري ال تسمح به املساحة املخصصة هلذه .. وماذا خسرت، الثقافة العربية استفادت منه 

  . الدراسة
  :أهمية الدراسة       

  .حضور املنجز النحوي العريب يف الدراسات الفرنسية متفصالت الوقوف على-
 .و التحرر م التبعية التارخيي املرتاكمة، والفجوة، البحث عن هدم اهلوة -
  وهل عملت على استشراف مستقبل العالقات ، هل الدراسات النحوية دعمت احلوار احلضارى بني الشرق والغرب؟-

 ، والغربية؟ بني اجملتمعات الشرقية
وإىل أي مدى رسخت ، حماولة تقومي العالقة اليت  حكمت الشرق والغرب اليت امتدت ملئات السنني :أهداف الدراسة  

  .التفاعل املعريف و التواصل احلضاري
 .وجدلّية األنا واآلخر والّصراع القائم بينهما للقاء واالصطدام بني ثقافيت الشرق والغرب

ق  تنبين إشكاليتنا اليت نوّد مقاربتها على مجلة من اإلشكاليات اليت نرى أهّنا تشّكل وبناء على ما سب:إشكالية الدراسة
    أم هلدمه؟هل دافعوا عن أصالة النحو ، املنطلقات األساسية ملادة هذه الورقة البحثية هل سعوا خلدمة النحو العريب

واللهجات؟أين تتجلى أعماهلم؟ملاذا االهتمام بالنحو ويدعون للعاميات ، أم شككوا فيه؟ملاذا سعوا هلدم الفصحى، العريب
 العريب؟

وهو آية من آيات اهلل ، واختالفها أمر طبيعي، والشعوب، متايز األمم:المثاقفة بين المدرسة الفرنسية والنحو العربي   
َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُف َأْلِسَنِتُكْم َوَألْ ﴿:تعاىل وهذا ، 1﴾َواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آلياٍت ِلْلَعاِلِمينَ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

َهاجًا َوَلْو َشاَء اللَّهُ ﴿: قال اهلل تعاىل;والنظم ، التمايز يف اخللقة يستتبع اختالفا  يف الثقافات ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ
ُلوَُكْم فِ    2.﴾ي َما آتَاُكْم َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن ِلَيب ْ

   وخصوصا  ، والتمايز ال ميكن للمجتمعات أن تعيش منعزلة   عن بعضها البعض، وعلى الّرغم من هذا االختالف      
والتجارب مع بعضها البعض ، بل هي تسعى لتتبادل اخلربات;وليس جمرد قرية كونية، يف ظّل حتّول العامل إىل مدينة كونية

إاّل أّن حتمية التغيري النامجة  ، وصفاء الثقافة، الّرغم  من حماوالت الشعوب للحفاظ على نقاء العرقوعلى ، تؤثر وتتأثر
وأحيانا  أخرى تلغي وجودها ، وبّدلت مصائرها يف كثري من األحيان، اليت زعزعت جيولوجيا اجملتمعات، عن مثاقفة اآلخر

 .وتذوب يف ثقافة اآلخر ، لتنصهر
واالستفادة من اجنازات ، لذلك تسعى كّل أمة من األمم من خالله للتفاعل، رافدا  من أهم روافد الثقافةوتبقى املثاقفة      

لذلك  فقد , والتواصل مع اآلخر، توق اجملتمعات إىل املثاقفةمن أجل ذلك ت، واستثمار ما لديه يف تنمية كياهنا، اآلخرين
 .تارخيها الطويلعرب ، مارستها خمتلف احلضارات اإلنسانيةو ، عرفتها
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ذلك أّن الكائن احلي ، واألمم على مّر احلقب الزمانية املتعاقبة، وقد ظّلت املثاقفة ظاهرة إنسانية مارستها الشعوب     
ألّن ، واألخذ والعطاء، والتأثر، ويتثاقف معهم عرب جسور االتصال لتحقيق التأثري، السوي البّد له أن ينفتح على اآلخرين

       لذلك ، وأساسي إلثبات اهلوية، والوعي بالذات شرط ضروري، وأساسي لوجود ذاتنا، ضروري شرطالوعي باآلخر 
               وتدعي القدرة ، وتتقوقع داخل ذاهتا، ال تستطيع أية أمة تبحث لنفسها عن مكانة أن تنغلق على نفسها

 .احملتمألّن هذا االنغالق احلضاري سيقودها إىل املوت ، على االستمرار
  إّن هدف هذه الورقة البحثية تريد أن يتحول مفهوم املثاقفة  من التفاعل الثقايف املبين على النزعة اإلمربيالية الراغبة       

واالحرتام ، إىل التفاعل الثقايف املبين على التسامح، ...وفرض التبعية عليه، واستبعاده، و حمو اآلخر، والسيطرة، اهليمنة يف 
  .و منه هنا يأيت احلديث عن املدرسة الفرنسية ملثاقفتها النحوي العريب  ...والتكافؤ، والندية، املتبادل

حيث أضفت عليها طابع ، تعّد املدرسة الفرنسية أكثر املدارس األوروبية اهتماما  باللغة العربية:لماذا المدرسة الفرنسية  
فهي ....والرسوخ؛فاملدارس اليت أنشأهتا فرنسا تتسم باملؤسساتية كمدرسة اللغات الشرقية، واالستمرارية، والعمق، اجلدية

     (3) .و املتناثرة، ومستقرة حلت حمل جهود األفراد الضعيفة املتفرقة، مؤسسات ملية أكادميية ثابتة راسخة
االستعماريتان اللتان ( اإلمرباطوريتان)هما يضاف هلا بريطانيا ف، فرنسا متثل حالة متفردة يف عالقتها بالعامل اإلسالمي-

 (4 ) بسطتا سلطاهنما على معظم العامل اإلسالمي خالل القرن التاسع عشر امليالدي والنصف ؛ ذلك أّن ماضيها مرتبط
  فاإلرث التارخيي فرض نفسه لالهتمام باملنطقة العربية أكثر من غريمها من دول الغرب بالدول ، األول من هذا القرن

والعامل اإلسالمي عالقة تدافع ومغالبة أكثر مما كانت عالقة تواصل ، ولذلك كانت العالقة بني هاتني الدولتني، العربية
    . حضاري 

فنقلوا منها مصادر  ، والثقافة باللغة العربية، والكنيسة رجاال  على درجة هامة من املعرفة، أنتج اإلستشراق الفرنسي-
 .العربية إىل الفرنسية  ونعين بذلك النقل من ، أعماال  تشهد هلم بالباع الطويل ونشروا هبا، عديدة

وقد اعرتف الفرنسي  ؛ (5   ) كما اعرتفت الباحثة حورية اخلمليشي بأّن الفرنسيني بذلوا جهودا  كبرية يف تعليم اللغة العربية
   )    6 ( .مرتان أّن من بني نقطة قوة الدر اسلت الفرنسية يف دراستها الشرقية أهّنا ركزت على اللغة واألدب روبري

ساسي والذي  لعل من أوائل اعرتاف باملنجزات العربية وحضورها يف أعمال الغربيني بدأ مع املدرسة الفرنسية على يد دي-
كما عرفت بعض أهم ،  لقد مهدت الطريق أمام كثري من طالب العلم حنو تراث العرب املكتوب:"اعرتف بذلك

     )     7)"األعمال
وكانت اجلامعات الفرنسية من أعرق املدارس ممّا رشحها ، واحلضارة األوروبية ومبادئها، كانت فرنسا حاملة لواء الثقافة-

كل الدراسات ي ساسي حىت جعلها أمحد  درويش أّ والتعليم خاصة وجود شخصية د، ومسار العلم، للدارسنيلتكون قبلة 
  ( 8  )  .وبفضلها انتشرت الدراسات املهتمة بالعربية على أوروبا، مدينة هلذه الشخصية اليت درست العربية وتعمقت فيها

       وتعي ما عليها من الدين للشرق ، وتعلمكم، ا هتذبكموال غرابة عندما نقف على ما كان يقوله جومار فرنس     
  ( 9  )  .على الغرب كّله
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يقول الدكتور أبو  :وسلسلة الهزائم التي منيت بها فرنسا ، فشل الحروب الصليبية   االنتقام من ماضي الشرق     
      وحتجيم اخلريطة الفرنسية يف مؤمتر ، واترلو، وهزمية، مصر بعد فشل محلة ، وكان احتالل اجلزائر:"القاسم سعد اهلل 

الفرنسيني تصرفات تدل على شذوذ  وهكذا كانت تصرفات اجليش واملدنيني . الكبت الفرنسي من عقاله قد أطلق ، فيينا
اضي  انتقام من امل ولكنها مسألة ، فاملسألة هنا ليست جمرد احتالل أرض واستعباد شعب . غريب يف العالقات اإلنسانية

االنتقام  مث ، واهلزائم الفرنسية القدمية أمام اجلزائر، وهزمية احلملة على مصر ، وهزمية واترلو، من فشل احلروب الصليبية: كله
ال حيملون أحقادهم  3311لقد كان الفرنسيون سنة . الوسطى من احتالل العرب واملسلمني ألجزاء من فرنسا يف القرون 

    والرعاع الذين حتطمت أحالمهم ،  ولكن أحقاد رجال الكنيسة وامللوك والقادة، ومسلمنيكعرب ،  اجلزائريني فقط ضد 
    .اإلسالمي أثناء قوته وعلى العامل ، يف السيطرة على الشرق

عدم تدين الفرنسيني  ورغم. وأحفاد القياصرة ومن جهة أخرى اعتقد الفرنسيون أهنم يف اجلزائر أصبحوا خلفاء الرومان      
. يف بالد الرببر( الكاثوليكية)  أنفسهم ورثة القساوسة والرهبان الذين كانوا على رأس الكنيسة  فإهّنم كانوا يعتربون ، الظاهري

  (   10)  .وقد رأينا أن تصرفاهتم وتصرحياهتم األوىل
منذ أن ، والعالقة بني فرنسا والشرق بدأت منذ عهد قدمي، وفرنسا هي أقرب الدول الغربية إىل العامل العريب من غريها-  

  ( 11  )  .العرب بغزو مقاطعات منها بدأ 
وإقامة معاهد وأقسام للدراسات ، والرحالت، و عززه إنشاء طرق التجارة، احلروب الصليبية وازداد االحتكاك زمن      

  (12   ) . اإلسالمية والعربية يف جامعاهتا 
والدراسات ، وأسباب االهتمام بالدراسات العربية عموما  ، ال ميكن أن جنعل دوافع:االهتمام بالعربية عموماً دوافع      

 : وتعددت ميكن إرجاعها إىل، فقد تنوعت، النحوية خصوصا  واحدة
ميكن أن نلمس و ، من األهداف األساسية إلنشاء كراسي اللغة العربية هو توسيع حدود الكنيسة:الدعوة للمسيحية      

هبدف :"م على أن الكرسي أنشئ 3111ذلك يف نّص القرار الذي صحب إنشاء كرسي اللغة العربية جبامعة كمربدج عام 
 (13) " .توسيع حدود الكنيسة ونشر املسيحية بني املسلمني الذين يعيشون يف الظلمات

جند ذلك ، ا تعينهم على جمادلة أعداء املسيح من املسلمنيوال نستبعد أّن من الدوافع اليت دفعتهم لالهتمام بالعربية أهنّ      
ومع ذلك ، !املسلمني واملسيحيني  الذي قيل عنه إنّه كان من دعاة الوحدة بني ، (م3133 3131( )جيوم بوستل)عند  

 .املسلمني من فوائد تعلم العربية أهّنا تعني على جمادلة  مل يستطع أن يتخلص من النظرة اليت ترى أن 
Bibliothèque orientale      "برتملي ديربيلو عندما قام  "المكتبة الشرقية: Berthélemy d'Herbelot (5261- 

  Bibliothèque orientale ( 14  ) "املكتبة الشرقية"بتأليف كتابه( م 5261  
من كتب املشارقة ، استنباط املعرفة املتعلقة بالشرق اإلسالمي  إىل :أي ، حتول االهتمام بالعربية من اخلرب إىل النص     

ويعّد هذا الكتاب أول ، كل ذلك دفع لتعلم اللغة العربية،  إىل معرفة نصّية( ديربيلو)أنفسهم وبذلك انتقلت املعرفة مع 
  (15 )  .كتاب غريب يضم معارف عن الشرق اإلسالمي يف شكل موسوعة معجمية 
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فهي منطلق املستعربني الفرنسيني ، عّد حممود املقداد أّن بداية التوجه حنو الشرق كان من تأليف هذه املكتبةوقد      
         عن طريق اللغة الفرنسية ..وجغرافية، عقائد، وتاريخ، وأدب، حتديدا  لإلطالع على كّل الشؤون العربية من لغة

واإلطالع على ما فيها من غري ، واالحتكاك املباشر هبا، الواجهة للغة العربيةيف حني أّن املستعربني كانوا هم طليعة ، نفسها
  (16 )  .وسيط

   مل يكن القصد من  وراء االهتمام املتزايد للوقوف ىل النحو العريب : باعتبارها لغة وظيفية وأداة للحكم والسيطرة      
كانت اإلدارة  ؛بل ألغراض وأهداف أخرى حيث ( 17 ) املتميزةومناهجهم ، فإّن هلم مدارسهم اخلاصة، يف تعليم العربية

باعتبارها لغة وظيفية وأداة للحكم والسيطرة  ولكن ، أو تقديرا  هلا، تشجع على معرفة اللغة العربية للفرنسيني ال حبا  فيها
 تب الفقه واألدب من نصوص وما يف ك، األسواق والزوايا والبيوت ومعرفة أفكار وتاريخ اجلزائريني وما يدور بينهم يف 

      ومع ذلك ال بد منها خصوصا  عندما ارتبطت هبا الرتقيات ، إن اللغة العربية صعبة وكانوا يقولون . وقوانني وقيم
   للعاملني اجلزائريني  كما أّن معرفة الفرنسية ،  أو الشفوية شرطا  الزما  ، فكانت العربية املكتوبة. والوظائف الرمسية،  اإلدارية

وهو ما كان  يقوم به جوين فرعون مّث برينييه فيما بعد حيث يكون يقومون بتدريس اللغة   (18)  .يف املصاحل الفرنسية الزمة
يقول الصدد  ؛ويف هذا (19)للفرنسيني لكي يكون يف استطاعتهم االتصال املباشر مع السكان، الفصحى والعامية، العربية

ورغم عدم مباالة الفرنسيني باللغات . فريو إن الفرنسيني قد فهموا مدى أمهية اللغة العربية وأهنا واسعة االنتشار بني األهايل
وقد صرح  بذلك برنييه بأهّنا تضيف عالقات أكثر محيمية مع ،  (20 ) األجنبية فقد اضطروا إىل دراسة العربية الدارجة

  (  21 )  .وأحكامهم، ومن مّث ميكننا من بلوغ مصدر أفكارهم...ال غزاة؛بل محاة ملصاحلهم ويعدوننا، األهايل
     والتوسع فيها  هبدف معرفة ، برسالة إىل املفتش العام  دعاه فيها إىل ضرورة تعلم اللغة العربية Berssonبعث      

  (22)  .وطريقة تفكريهم، وتقاليد األهايل، عادات
اكتشفت السلطات الفرنسية مدى أمهية اللغات الشرقية بالنسبة ملشاريعها فبادرت : باللغات الشرقية الهتمام ا     

وكانت اللغة العربية ، اليت حيضرها الفرنسيون املرتشحون للعمل يف مستعمرهتا كاجلزائر باريس بإنشاء مدراس اللغات الشرقية 
، 3331وتونس ، 3311واحتالل اجلزائر، 3973صر سنة على رأس   هذه اللغات خاصة بعد محلة نابليون على م

 .واملغرب،  (3797 – 3711)  ولبنان، وتواجدهم يف بالد الشام
أنشئت من أجلها عدة   (23 ) ، وصفها لغة عاملية كما ذهب إىل ذلك بوستلومكانة اللغة العربية ب، وألهمية       
    (24) ومدراس، كراسي

   (  25)  :عدة كراسي للغات الشرقي مثلومن املدارس اليت أنشئت      

 .Reimsرميس -
 .مدرسة شارتر -
 .جامعة السريون أحدثت كرسي القسم العريب -
 .Bordeauxمعهد بوردو  -
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 . Collège de Franceكوالج دو فرنس -
- école nationale des langues orientales vivantes. 

؛ خاصة بعد االحتكاك (26)عّد املؤرخ أبو القاسم سعد اهلل أّن مدرسة اللغات الشرقية عندئذ لعبت دورا  مهما   وقد     
      وحفزهم للتوغل فيه ، كّل ذلك دعاهم،  ولغة الشرق، وشريعة، وفكر، وفلسفة، والوقوف على حضارة، بالشرق
  (27) .اهلزمية الصليبيةخاصة بعد ، ..واقتباسا  ، وحتقيقا  ، وتدقيقا  ، فحصا  

يف يد امللك ألفونسو السادس سارع  3131بعد سقوط طليطلة سنة :وجود عدد كبير من المخطوطات العربية       
؛حىت ذكر  (   28) قبلة للدارسني، وبذلك حتولت طليطلة  إىل كعبة، ومنهم الفرنسيون لدراسة املخطوطات العربية، علماء

  ( 29  )  .إىل سبعة أالف خمطوطبعض الباحثني أهّنا وصلت 
يف مجيع : "الذي ترجم القرآن إىل الفرنسية أكثر من مرة يقول املستشرق الفرنسي بالشري:حاجتهم لترجمة القرآن      

القرآنية وغذَّت نشاطات علمية  اجملاالت اليت أشرنا إليها من علم قواعد اللغة العربية واملعجمية وعلم البيان أثارت الواقعة  
وال تكون فاعليتها هنا فاعلية  ،إخراج الشريعة اإلسالمية هي أقرب إىل حالة حضارية منها إىل املتطلبات اليت فرضها إىل 

وهذا ما صرح به الكاتب الفرنسي لويس   (  30 ) ".مبدع تتوطَّد قوته بنوعيته الذاتية عنصر منبه فقط؛ بل فاعلية عنصر 
فظهور علم البيان الذي درس ، صلح القرآن ليكون منوذجا  لألسلوب وقواعد النحو فأوجب ذلك نشوء علم اللغة:"سيديو

فأدى ، الكالم ومقتضى احلال والبديع وأوجه البالغة وأضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسريه أكثر من مائة فرعيف تركيب 
وهو االعرتاف الذي وجدناه عند  أندري رومان يف كتابة النحو    (   31) ".هذا إىل ما ال حصر له من التأليف يف كل منها
      (  32)  .وأّن القرآن عالمة خاصة، بأّن القرآن هو الذي حدد مصري اللغةالعريب حتت عنوان اللغة العربية واحلدث القرآين؛

    ( 33).وقد دفعهم لدراسة العربية ما الحظوه من جتانس احلضارة اإلسالمية يف جوانبها بسبب تأثري الدين ووحدة اللغة
  (  34 )  .ومن هنا ميكن القول إّن أول استثمار يف اللغة العربية كان يف ترمجة القرآن

              الزواوية  وال شك أن هناك تآليف أخرى يف املعاجم واللغة والنحو سواء بالعربية أو:خدمة االستشراق       
كما ،  وذلك هو اهلدف من كل هذه البحوث. وخدمة االستشراق الفرنسي، وتعليمها مجيعا بواسطة الفرنسية، أو غريمها

للعامية اجلزائرية يف مدرسة اللغات الشرقية جعلت املدرسة هتتم أيضا  بلهجات الشرق  وقيل إن تدريس هوداس (35) .عرفنا
يف خمطط االستشراق الفرنسي كرسي اللغة ( الشرقية)كما أنشئ باملدرسة املذكورة  .العريب حىت أصبحت موضوعا  هاما  

 (.36) وأول من توىل هذا الكرسي ديستان. املغرب األقصى وكان ذلك غداة احتالل. 3731الربرية ألول مرة سنة 
    الدراسات العربية تقع متوسطة بني النظام اليوناين :"يقول تربو :الموقع  الذي تحتله الدراسات النحوية العربية     

  (   37) ".والنظام اهلندي يف الشرق؛فكان من الطبيعي أن تتوجه األنظار لدراسته، يف الغرب
       من خالل اهتمامه باللغات  3311وهذا ما كنا نلمسه عند باصيه سنة : خدمة األهداف االستعمارية     

وال غرابة يف ذلك حيث كانوا    (   38)  .فقد كان مقتنعا خبدمة العلم لسياسة اإلدارة االستعمارية. والسيما العربية، الشرقية
( تنازال  )وهذا ما جنده عند ماشويل  الذي حاول إقناع قومه بضرورة تعلم العربية ، كثريا  ما يربطون بني اللغة واالستعمار

السيادة ولغة املنتصر؛ وكان  وإال فإّن اللغة الفرنسية هي لغة ، من أجل املصلحة االستعمارية فقط، منهم لتعلم لغة املنهزم 
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وقال إن الوقت مل حين . غة الفرنسية وليس العكسالل أن يتعلموا ( األهايل)إن الواجب على :"يف ذلك يرد على من يقول
أفكارهم بتعلم العامية والتقرب   ولذلك فإّن على هؤالء أن يعطوهم مبادئهم و، بعد أن يأيت األهايل أفواجا إىل الفرنسيني

داسة الدينية وقد صرح بذلك املؤرخ الفرنسي جروسيه حيث جعل محلة لويس التاسع على الرغم  من طابع الق  (   39) ".منهم
             :وحيددها يف إطار احلملة االستعمارية اليت قامت هبا مملكة فرنسا؛إذ يقول، املسيحية العميقة إاّل أنّه حيصرها

"la croide de Luis IX malgré le caractère profondément religieux qui lui imprime la sainteté d son 

auteur ,se présente a contraire a nous ne de coloniale du royaume France 
( 40  )

 

  (   41 ). السعي لصهر العنصر العريب يف العنصر الفرنسي حال املغرب العريب    
قضية ما يسمى باآلخر  :ولعل من دوافع االهتمام بالعربية معرفة اآلخر خاصة بعد الهزيمة في الحروب الصليبية    

حيث توجه ، يف اآلونة األخرية وجدال  واسعا  يف الطروحات الثقافية على الساحة العربية ، ونقاشا  حمتدما  ، شغلت حّيزا  كبريا  
واآلخر  ينبغي أن حيتكم لقانون ، أّن مثاقفة األنا، وال يفقه التعامل معه، هتمة رئيسة إىل األنا بأنّه ال يعرتف باآلخر

يصعب حتديد مفهوم  احلضارات؛  يف ظّل االختالف الشديد   ن الراسخ يف صنع ألنّه يف اعتقادي القانو ، واالتزان، التوازن
وتنمية ، وهذا راجع لكوهنما متداخلني؛ إذ يُسهم كّل واحد منهما يف تكوين، اآلخر مبعزل عن مفهوم األنا أو الّذات

فإّن مفهوم اآلخر يف اجلهة املقابلة ينضج بنفس املقدار وترتسم ، وترتسم حدوده، بقدر ما ينضج مفهوم الّذات"فــ، اآلخر
وحضارية  للعامل ، واآلخر من أجل صياغة جديدة تعكس رؤية  تطورية، فاملثاقفة متّثل التفاعل بني الذات ؛( 42    ) ؛"حدوده

واختزلت ، سية خصوصا  حولتوالفرن، ولكن املثاقفة الغربية عموما  (اآلخر)و، (األنا)تقوم على أساس من الشراكة بني 
ومل يـَُعْد العامل ، فاألنا مل يصبح يف معزل عن العامل .مبا خيدم مصاحلها، واالختزال، والتنميط، الدراسات النحوية يف التعيني

االندماج غري كما أّن ،  وتارخييا  ، ومعرفيا  ، وثقافيا  ، تغيبه حضاريا  ، ورفض اآلخر  هي عزلة للذات، إّن قطيعة، يف معزل عنه
  واملثاقفة الراشدة  .وإمكانية تواؤم، وطمس للخصوصية من هنا كانت املثاقفة ضرورة وجود، الواعي هو تذويب للهوية

   واملوازين الدقيقة للفصل بني ، واملناهج احلكمّية، مجلة من النماذج املعرفية"هي اليت تقوم على أسس متينة وتوظف
       واملشرتك ، وبذلك استوعب املطلق، والدائم من ذلك الرتاث، واملؤقت، واخلاص، واملشرتك، والنسيب، املطلق

  دت مجلة من التجاذباتومثاقفة األنا واألخر ولّ   (43 ) ". واملؤقت ، واخلاص، وجتاوز النسيب، والدائم املستمر، اإلنساين
وحماولة ، والصراعات الثنائيات خاصة بعد اهلزمية الصليبية مل جيدوا من وسيلة للوصول لألخر إاّل بالوقوف على لغة العدو
وحينما ، رسم صورة اآلخر يكون خاضعا  على الّدوام لتلك املعايري الّداللّية اّليت حتّددها الثّقافة اّليت تنتمي الّذات إليها

أو لآلخر ال تكون دائما  ويف مجيع احلاالت ، ة لآلخر فإّن ما يتشّكل لديها من صور لذاهتاتقوم الذات بتشكيل صور 
        وتتداخل فيها رؤيتها حلقيقة نفسها مبا تريد إظهاره لآلخر ، نقّية وحمّددة؛ بل غالبا  ما خيتلط فيها الواقعّي باملثايل

    ر انتقائّية هي ما تريد أن تثبتها يف ذهنها عن هذا وقد تتشّكل صورة اآلخر لديها من عناص، من صفات خاّصة
 (44) .أو ال تريد االعرتاف هبا، يف حني تغيب عنها عناصر أخرى ال تراها، اآلخر

فإن حصل ، واالختالف، أسسها التميز:"كما يقول دانيال هنري باجو;واآلخر ، إّن العالقة اليت جتمع بني األنا      
أو يكسب هوية مشوشة ترنو إىل معاجلة ، ويكتسب املقلد هوية األخر، كانت األفضلية للنموذج،  بالتقليدالتوافق بينهما 
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      بل القضية هي اعرتاف اآلخر ;واآلخر، و املشكلة يف املثاقفة احلاصلة بني األنا، ليس القضية. (  45 ) ".هوية األخر
والطرف اآلخر ، هي الطرف، وال حياور إاّل ذاته، ال يعرتف إاّل بنفسهفاآلخر ، حماور متكافئ والتسليم بوجود طرف ، باألنا

االيدولوجيا الكولونيالية ، وامتداد نشاطها، واحملقق حلاجاهتا، اآلخر هو جماهلا احليوي، شديدة يف نرجسية حضارية تارخيية 
   .واملختلف، املماثل، واملعارض، املوافق، واجلنوب، الشمال، واملوضوع الذات ، هي األنا واآلخر

ليكون   (46 )إّن الفرنسيني بذلوا جهودا  عظيمة يف تعليم العربية ألبنائهم:نافذة يطلون بها على الثقافة العربية اإلسالمية   
 . عملهم نافذة يطلون هبا على الثقافة العربية اإلسالمية

تربو أّن من أعمال الفرنسيني يف نقل الثقافة العربية خاصة  لقد بنّي الفرنسي جريار:من منجزاتهم النحوية الترجمة   
 : إذ يقول الدراسات النحوية اعتمادهم على طريقتني؛والطريقة اليت هتمنا هنا هي الرتمجة؛

"Il suffira de rappeler les deux manières par lesquelles ces arabisants européennes ont fait connaitre 

le système grammatical arabe ;la première manière a été l’édition et la  . traduction en langues 

européennes: latin d’abord, puis français, anglais ,et allemand"
)
 
47

 
(
        

الفعل يف اللغة العربية  الّنص   عمال  ملؤلف جمهول عن مورفولوجيا، باقار، وقد ترجم املرتجم العسكري باحلكومة العامة     
     رجزا  ، وهو أيضا  من العاملني يف احلكومة العامة ، كما ترجم سيكار   . (48 )  .صفحة  91والّنص الفرنسي يف ، العريب

برتمجة كتاب  كما قام أنطوان دو غوغييه   (49 ) (.صفحة 19)يف النحو العريب  مساه حبثا  ، يف النحو حلسن العطار املصري
  (  50 )  .3339قطر الندى وبل الصدى البن هشام سنة 

لعل  و، وما زالت هدفا  لسهامهم املسمومة فعملوا على تفتيتها، كانت اللغة العربية: اهتمامهم  باللهجات والعاميات   
وهو ، أستاذا للعربية العامية اجلزائرية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس العاميات ؛فقد كان ديسالن من مسومهم إحياء 

خاصة يف مؤلفه   ( 51 ) . حني عني ديسالن باملدرسة املذكورة مكان بريسوفال 3393الوظيف الذي أصبح رمسيا منذ 
وأعطى تفاصيل عن حياة  Bresnier اهتم برينييهو .  الذي حدد فيه خصائص اللهجة اجلزائرية العربية" املوجز"

حيث ركز فيه على ، 3331كما له مؤلف أخر مبادئ اللغة العربية املنطوقة يف اجلزائر وإيالتها سنة  ؛ ( 52 ) السكان
   (53   )  .اللهجات اجلزائرية

حنو "كثري من الفرنسيني اهتموا بالعامية مثل  لكوسان دوبرسوفال الذي ألف كتابا  حتت عنوان أن  ما نالحظه هو 
    للهجات ، الدارجة Grammaire Arabe vulgaire كما ظّل مرجعا  ،  والذي عّد أحسن مصنف يف هذا اجملال "العربية

كما نشر ماشويل كتابا يف قواعد اللغة العامية وبناه على املنهج األملاين .  (  54 )  . والتعليمية، يف املؤسسات العلمية
واولندروف أكثر مما استفاد ، وأوطو، قائال بصراحة إنه استفاد من أعمال روبريتسون، واالنكليزي اجلديد ووجهه للشباب

كذلك نشر شريبونو أعماال يف اللغة معظمها حول دروسه العملية .  (  55 ) .أمثال برييه وشاربونو، من منهج زمالئه الفرنسيني
وله عمل حول تصريف . ة املوجه إىل األوروبينيوقواعد تعلم الدارج، وكادت ال خترج عن متارين النحو والصرف. لطالبه

واالهتمام  .األفعال يف الدارجة وأصول وشكل اللهجة العربية اجلزائرية وهي كلها تدخل يف دراسة علم اللهجات
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فقد نشر جان جوزيف مارسيل مدير املطبعة يف مصر ، واللهجات وهو الطريق الذي سلكوه يف املغرب واملشرق، بالعاميات
  (56   )  .نابليون كتابا  تناول فيه قواعد اللغة العامية املصرية يف عهد

      املوجه ، ومن اهتمامات الفرنسيني بالعامية  كتاب جون فرعون املسمى النحو االبتدائي للعربية الدارجة     
الذي أولوا اهتماما  كبريا  بالعامية من الفرنسيني   و. (57) .ونشره حتت عنوان موجز النحو العريب البسيط، مث بسطه، للفرنسيني

وكان   (  58 )  .3313وكان شاربونو تلك املقاالت اليت نشرها يف اجمللة األسيوية Charbonneauخاصة ، خاصة اجلزائرية
فرنسية  -مّث مديرا  ملدرسة عربية ، اهلدف من تعليم الدارجة  هو نشر الثقافة الفرنسية مثل ما فعل فايسي حيث كان معلما  

كما ألف رينو  ،  (59   )  .وهذا  النوع من املدارس كان يهدف إىل بث الثقافة الفرنسية عن طريق العربية الدارجة، يف قسنطينة
   (  61 )  .3711واهتم باريتملي بلغة حلب العامة ونشره سنة ،  (  60 )  .كتابا  حول هلجة القدس

فامتلكت هبذا التشريف اإلهلي ، ولغة الوحي، باعتبارها وعاء التنزيل، العربيةإّن اإلسالم قد رسخ خصوصية اللغة      
ِإنَّا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا ﴿:فقال تعاىل;فجعل العربية وسيلة لفهمه;فقد وصف اهلل القرآن يف أكثر من أية بأنّه عريب، مكانة رمزية

ا يكوُن من هذا الطريق خاصَّة  فطلُب ، .(1يوسف، ) ﴾َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا ﴿:لذلك قال;فهمه إمنَّ
وفرق بني اللسان األعجمي ، (19الرعد، )﴾وََكَذِلَك َأنْ َزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّا﴿ :وجعله عدال ؛ فقال، (1الزخرف، ) ﴾َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 

َساٌن َوَلَقْد نَ ْعَلُم َأن َُّهْم يَ ُقولُوَن ِإنََّما يُ َعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لِ ﴿ :فقال; واللسان العريب 
ٌق ِلَسانًا َعَربِيًّا ِليُ ْنِذَر الَّ ﴿:ومنذرا ؛ فقال، وجعله مبشرا  ، (31اأَلحقاف، ) ﴾َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ  ِذيَن ظََلُموا َوُبْشَرى َوَهَذا ِكَتاٌب ُمَصدِّ
َنا ِإَلْيَك قُ ْرآنًا َعَربِيًّا ِلتُ ْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى﴿:؛ وقال(311النحل، ) ﴾ِلْلُمْحِسِنينَ  ِكَتاٌب ُفصَِّلْت آيَاتُهُ ﴿:؛ وقال(9الشورى، ) ﴾َأْوَحي ْ

ُقونَ ﴿ :؛ فقالووصفه باالستقامة، (1فصلت، ) ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ  َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  (13الزمر، ) ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ
َنا ِفيِه ﴿:؛ وقال( 371:سورة الشعراء، اآلية)﴾بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ ﴿ : فقال; كما وصفه بالبيان وََكَذِلَك َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َوَصرَّف ْ

ُقوَن َأْو يُْحِدُث َلُهْم ِذْكًراِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم  َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َُّهْم يَ ُقوُلوَن ﴿ :؛ فقالأنزله عربيا  ال ُعْجمة فيه، (331طه، )﴾يَ ت َّ
القرآن من ذكر اللغة فكّثف .(311النحل، ) ﴾ِإنََّما يُ َعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ 

فكان حامل اخلطاب الرسول الكرمي صلى ، كان يهدف إىل خماطبة كّل الناس،  العربية ألّن اخلطاب القرآين خطاب لغوي
و األداة اليت ، و الرسالة هي القرآن الكرمي، و مرسل اخلطاب هو اهلل تعاىل واملرسل إليهم هم الناس مجيعا  ، اهلل عليه و سلم
لذلك  ، أماالقناة  اليت مّر عربها اخلطاب إىل العاملني فهو الرسول صلى اهلل عليه و سلم، ب هي اللغة العربيةصيغ هبا اخلطا

وإمّنا بدأُت مبا :" قال الشافعيألّن فهمه متوقِّف على فهم لغته اليت نزل هبا؛ ، كانت اللغة العربية ضرورية لفهم القرآن
دون غريه؛ألنَّه ال يعلم من إيضاح مجل علم الكتاب أحد َجِهَل سعَة لسان  وصفُت من أنَّ القرآن نزل بلساِن العَرب

  (   62) ".وَمن عِلمه انتفت عنه الشَُّبه اليت دخَلت على من جهل لساهنا، وتفرُّقها، ومِجَاع معانيه، وكثرة وجوهه، العرب
ا :"قال الشافعي 63ألّن فهمه متوقِّف على فهم لغته اليت نزل به؛ ، لذلك كانت اللغة العربية ضرورية لفهم القرآن     إمنَّ

   (64 ) ".خاطب اهلل بكتابه العرب على ما تعرف من معانيها
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من خمرتعات هذا  وثقافتهم  ليست، و تبقى الّدعوة إىل إحالل العامّية حمل العربّية الفصحى من أدب الّناطقني بالّضاد   
، والعلوم، يف الّدين, واملسلمني من تراث الفصحى، واهلدف األساسّي حرمان العرب، اجليل؛ بل هي فكرة استعماريّة

  (65 )  .واآلداب  لتسهل على االحتالل مهّمته
نقتنع وال بد  استعري ما قاله إدوارد سعيد عن الثقافة إلسقاطه على اللغة فإننا سوفو:لذلك البد من تحصين الذات 

هلي جدلية معتمدة ، والدول، بأّن جدلية حتصني الذات وتوكيد الذات اليت حتقق من خالهلا الفصحى هيمنتها على اجملتمع
على تلك املمارسة الدائمة اليت متارسها الدعوات املشبوهة للتخلي عن الفصحى   لعزل ذاهتا عن كل ما تتصوره ال ميت 

واللغات األخرى ، واللهجات، ألسلوب الذي يتم به هذا العزل فهو على الدوام وضع العامياتبصلة إىل ذاهتا هي  وأما ا
 (66) .املدعومة فوق الفصحى

خالل كتاب  ولعل من الفرنسيني القالئل الذين دافعوا عن أصالة النحو العريب من   :دفاعهم عن أصالة النحو العربي 
، والتقسيمية، التارخيية من حيث الناحية ، دلة للدفاع عن النحو العريبفقد ساق مجلة من األ،   سيبويه جريار تربو 

اللسانية يظهر لنا أنّه من املستحيل أن  وخيلص إىل أنّه من الناحية ، وعدم تأثره بالنحو اليوناين، واملوضوعية، واللسانية
  :قوليإذ  ومضموهنا خيتلف يف النظامني اختالفا  تاما  ؛، األقسام يكون التقسيم العريب منقوال  من التقسيم اليوناين ألّن عدد 

 " La    grammaire arabe  telle que Sibawayhi l’expose dans son ouvrage   ,diffère profondément par  ca 
conception générale et sa méthode ;aussi bien  de la grammaire   gréco –latine que de la linguistique 
moderne   "   

قدم  بعدما  نّ  املستعربني األوربيني اقتفوا  آثار النحاة العرب يف تأليف النحو وهي الطريقة الثانيةأوهو الذي اعرتف ب   
 :الصدد إذ يقول يف هذا الطريقة األوىل الرتمجة؛

 La seconde manière  par laquelle les arabisants européennes ont fait connaitre   le système 

grammatical arabe ,est la composition de gra mmaire de l’arabe selon la méthode des grammairiens 

arabe". 
بالنحو  أصالته وأنّه غري متأثر  وأكد، ومن الذين دافعوا عن أصالة النحو العريب أرنسن رينان حيث أنصف النحو العريب    

متأثرا  باليونان  ويذهب إىل حد القول لو كان النحو العريب ، وخاصة من تقسيم الكالم إىل اسم وفعل وحرف، اليوناين
   ..لظهر ذلك يف مصطلحاته ومسمياته

  "للغة العربية والنظرية  العمليةالدروس "منها  عدة كتب؛   Bresnier   ألف برينييه:خدمتهم للنحو العربي من حيث التأليف
 .هامة يف البحث اللغوي باجلزائر وعّد الكتاب مرحلة . وهو كتاب ظل فرتة طويلة مقررا  يف املدارس حىت بعد وفاة صاحبه  

وله مؤلفات ، (العربية   –الكريستوماتية  / املكاتبات)وكتاب ، (أنطولوجيا) -ومن مؤلفاته أيضا املختارات العربية االبتدائية 
         حتفة الطلباء وهبجة )و ( والعجم جتريب القلم يف خط العرب )  : مثل، بعناوين متأثرة بالطريقة العربية املسجعة

وقد (. املكاتيب يف العربية واملعاين الغرائب جمموع )وأخريا ، (لفتح كنوز علوم العرب مفتاح النحو واألدب )و ، (األدباء
ضباط املكاتب  وخترج على يده معظم . ثالثني سنة قد بقي سيد االستشراق الفرنسي يف اجلزائر أكثر من برينييه  عرفنا أن 
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برتمجة النصوص إاّل ما يتصل منها مبهنة  بالدراسات اإلسالمية وال  وهو كمعلم مل يقم . والقضاء، العربية ومرتمجي اإلدارة
  (67) .التعليم

يف بلورة رؤية جديدة والذي أسهم ،  André Roman ندريه رومانأل    Grammaire de l’arabeكتاب  : النحو العريب  
عالء .كما قاال املرتمجان د فالعمل الذي قام به ليس عمال  روتينيا  يضاف لرفوف املكتبة  :تتماشي وعلم اللغة احلديث

ودرايته ، على ذلك ثقافته الواسعة ورمبا ساده ، حيث قدم  رؤية جديدة للنحو العريب، خلف عبد العزيز.ود، إمساعيل
بأس هبا من الكتب من ذلك ما ألفها دي ساسي ها  جمموعة ال تفقد ألّ و   .وقواعدها، واللغات السامية، باللغات الالتينية

فية ابن وأل، واللغة يف النحو "  املختار من كتب أئمة التفسري والعربية"و ، "األنيس املفيد للطالب املستفيد"ككتاب  بالعربية 
يقع "  التحفة السنية يف علم العربية "املسمى ، لتعليم الفرنسيني النحو والصرف العربيني، بالفرنسية ومنها ما ألفه . مالك

و الالفت ، األفعال وأزمنة ، وأزمنة، وتصريف األفعال، ...والكتابة العربية، درس من خالله عناصر الكالم العريب  يف جزئني
وممثال  هلا متثيال  دقيقا  مع ، اجلمل العربية ومستفيضا  ألمناط بناء ، هذا الكتاب تقدميه وصفا  دقيقا   يف عمل دي ساسي يف

ولعل من أحسن الكتب يف الدراسات النحوية كتاب  .القدمي ومصادر األدب العريب ، تقدمي آيات من القرآن الكرمي
   (68 )  .وهو من أجود  كتب النحو العريب بالفرنسية: ؛يقول  املقداد3719املوسوم حنو العربية نشر سنة  وديوميني، بالشري

   :أنّه استطاع أن يصك يف الدراسات العربية مصطلحني مهمني من الالتينية مها:من مالمح تناوله للنحو العربي    
Res – Modus  

 

 
 المصطلح مفهومه   مجال إطالقه مالحظات 

ويخلص إلى نتيجة أّن الواقع في 
االستخدام  اللغوي ليس ممكناً 
إاّل من خالل مركب لغوي يتألف 

 .من عناصر لغوية

يشير تحديدا إلى اسم الذات شيء 
 ، واسم Enfantما طفل

 Grandir المعنى فكرة ما عظم

عنصر لغوي خالي من 
كيانات   الزمن ؛ويقصد بها

العالم التي يستقبلها 
 اإلنسان بنفسه خارج الزمن

Res 

حسب رومان أّن اإلنسان يبدع -
بكثرة العناصر اللغوية خالية من 
الزمن، وأخرى الزمن جزء منها 
ومن المفترض أنّه حين يضيفها 
إلى قاموسه اللغوي ويضع لها 

 .اسما تصبح مركبات لغوية

 Actionيقصد به تحديدًا كلما 
 أو حركة       يشير للحدث

Mouvement 

 enfenterمثل يلدgrandir  
 تحديث يكبر

actualisation 

 enfantin طفولي  

  عنصر لغوي يتضمن الزمن 
فهي كيانات العالم التي  

يتخيلها اإلنسان بنفسه في 
الزمن حيث إسهاماته 
مسجلة في صيرورة ظاهرة 
من الزمن والذي يشغل 

 جزءا منها

Modus 

كان شريبونو يعلم القراءة والكتابة ويعرض قواعد النحو :دراساتهم للنحو العربية وفق  التصورات اللسانية الحديثة    
مفضال أولئك الذين يقرت أسلوهبم من احلياة ، وكذلك يعرض حياة املؤلفني. الكالسيكية العريب طبقا للدراسات الفرنسية 

  .اليومية 
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يذهب املستشرق الفرنسى بالشري وظائف  : وليس لها داللة حدثية، إنما تجئ لتحدد زمن الجملة االسمية( كان)    
أو ،  négation وكذلك إذا أريد داللة النفى ، الزمن فيذكر أهنا أفعال تدخل على اجلملة االمسية لتحديد ، كان وأخواهتا

وبدخول ..؛ حيث إن اجلملة االمسية مبفردها ال متتلك أن تعرب عن ذلك   subordination أو التبعية ،  prohibtion النهى 
 69)  .حيث إن املسند وضع ىف حالة نصب كأى مفعول معتاد ، اجلملة االمسية تصري مجلة فعلية على ( كان)

      املعروف أثناء سفره  املستشرق  فقد ادعى لويس ماسينيون: ادعاء أّن العربية جزء من التراث القومي الفرنسي   
بل هي جزء من تراثنا  -الفرنسيني  -غريبة عنا  اللغة العربية ليست )بأن ، إىل القاهرة حلضور اجتماع جممع اللغة العربية

إلساءة ماسينيون لو أراد حقا خدمة العربية لنصح حكومته الفرنسية بالتوقف عن ا إن : فرد عليه ابن باديس قائال(. القومي
دعا إىل حرية و  ، ولطالب حكومته جبعل اللغة العربية لغة رمسية، اجلزائر حيث هي حماربة وتعليمها مضطهد إليها يف 

مؤكدا له أن ذلك جمرد جماملة منه ، القومي واستغرب ابن باديس من قول ماسينيون إن العربية من تراث فرنسا . تعليمها
تراث القومية العربية )أما احلقيقة فهي أن اللغة العربية إمنا هي ، مبارك طه حسني وزكي وفيهم تالميذه من أمثال ، للمشارقة

أما الشيخ أبو يعلى الزواوي فقد  . بل إن اللغة الفرنسية هي تراث القومية الفرنسية فقط، يف ذلك وليس لفرنسا شأن ( فقط
  (70 ) .كما فعل األتراك،  العرب إىل استعمال احلروف الالتينية  فحني دعا ماسينيون. رد على لويس ماسينيون من جهة أخرى

      
    :عوائق  كتابات الفرنسيين في النحو العربي

للنحو  إّن املشكلة يف كتابات الفرنسيني يف دراستهم  :اعتمادهم على غير المقدمات التي وضعها النحاة العرب     
املقدمات اليت  العريب أهّنم اعتمدوا على غري املقدمات اليت وضعها النحاة العرب أنفسهم؛بل كان ينبغي االنطالق من 

لك ال ميكن ومن غري ذ وضعها النحاة العرب أنفسهم  حىت يتسىن هلم فهم التفكري النحوي الذي انطلق منه حناة العرب 
ولعل ذلك ما ، عائقا  من عوائق الفهم ولذلك عّد ذلك ، أن نفهم املنطلقات اليت انطلق منه النحاة العرب يف نظرهتم للنحو

   .واملنهج املقارن، دفعه ملقاربة النحو العريب وفق املقاربة التارخيية
  :حيث اعرتف دو ساسي بذلك؛ حيث يقول يف هذا الصدد  :صعوبة نقل وترجمة المصطلحات النحوية  

 " l’étude  de la syntaxe est extrêmement difficile…par l’effet de la  multiplicité des termes techniques 

empruntés a la langue arabe "       

 األعذار لتوجه كثري من املرتمجني إلعطاء مفاهيم التينية جديدة للنحو العريب وبسبب تلك الصعوبة نراه يلتمس
       Auxquels les Traducteurs se sont contentés de donner des   formes et une   terminaison latins ;ou 

bien qu’ils on rendu par des formes barbares qui  n’offrent aucune idée claire et précise    "  

   اعرتف جريارد  تربو بصعوبة صياغة املصطلحات النحوية   و من أجل تلك الصعوبة يف صياغة املصطلحات        
  :ولذلك هو يتأسف على استبدل املفهوم العريب مبا يقابله من قيمة جديدة يف اللغة الالتينية ؛يقول يف ذلك

 "je me suis premies en traduisant certaines termes arabe par  d’autres a notre   grammaire français je 

dois m’excuser d’avoir  donné a certains mots une valeur technique nouvelle".       
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     املصطلحات النحوية   يف د بوستلعن و هو الدافع نفسه الذي المسنه  على الّرغم من أنّه أفاد كثريا  يف صياغة    
ومع ذلك كله سعى كغريه من الفرنسيني ، العربية واملخطوطات ، وقد ساعده يف ذلك اعتماده على املصادر العربية، العربية

        وقد انتقد املستشرق األماين يوهان ، املصطلحات النحوية العربية إلدخال مصطلحات النحو الالتيين يف صياغة 
وهي من اهلنات اليت صحبت أغلب الدراسات الفرنسية اليت    .وكثرة األخطاء، بالضعف ووصف كتاب بوستل ، فوك

وباستعمال املصطلحات الالتينية ممّا ، حاولت دراسة النحو العريب مبناهج اللغات األجنيب اهتمت بالنحو العريب حيث 
قتبس من النحو اإلغريقي القدمي؛لذلك اكتفوا بالتحليل الالتيين باعتباره للوصول إىل نتيجة مفادها أّن النحو العريب م أداهم 

   أّن منهاج النحاة العرب غري جديرة بالبحث  وكان يعتقدون خالل السنوات املائة األخرية ، التحليل الوحيد املمكن
    بالنحو العريب  وهذا ما جند يف أبرز الفرنسيني املهتمني ، العميق

كان من خالل كتاب   وكان رينان قد اعرتف أّن إبداع النحو العريب  :الدراسات النحوية عن القرآن الكريمإبعادهم      
فرضوا أيضا شروطهم  - 3311بعد  -و لذلك حني سيطر الفرنسيون على الوضع يف اجلزائر   .كل املسلمني وهو القرآن

إلماتة ، قد شجعوا اللهجات العربية والرببرية الدارجةف. على االستمرار يف تدريس اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
 (71).الفصحى

الشرقي بغية التفاعل  واملسامهة يف نشر الفكر ، دراساتهم للنحو العربي واللغة عمومًا لم يكن هدفه البحث العلمي   
   .النحوي حبيسة الدور املوكل هلاللمنجز ظلت دراساهتم  والتواصل العلمي؛بل اختذوه كوسيلة للتغلغل السياسي حىت ، احلضاري

وهي مدرسة ، واحدة لقد حاولوا أن جيعلوا النحو كّله يف مدرسة :محاولتهم جعل النحو كله في مدرسة واحدة البصرة  
القصد واهلدف الذي سطروه وهو أّن النحو  للوصول إىل ...ويف أفكارها، ويف وجودها، ومن مّث التشكيك فيها، البصرة

 .وثقافات أخرى ، هو إال نتاج ألفكارالعريب ما 

       كتاب  ويف فهم ، لقد أدركوا أمهية اللغة العربية وخطورة منزلتها يف اإلسالم :ِإضعاف صلة المسلم بلغته العربية   
وِإضعاف شعوره ، ِإضعاف صلة املسلم بلغته العربية فكان من أهم حماوالهتم ، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، اهلل

واستمرت هذه احملاوالت قرونا   . وَطرْح أفكار غريبة مريبة تصرف املسلم عن لغة دينه ورسالته يف احلياة ، بضرورة التمسك هبا
لتغيري  وأفكار ، َفطُرَِحْت أفكار لتغيري قواعد اللغة العربية أو بعضها. دون ملل ومتابعة  متواصلة  ، واستغرقت جهودا  كثرية

يف باريس (  Massignon     Louis    (1963-1883)  )املستشرق الفرنسي لويس ماسينون فرانس ألقى وقد .ها وكتابتهاأحرف
     (72)".حياة للغة العربية إال إن كتبت حبروف التينية إنّه ال : "جاء فيها، م3717حماضرة يف مجع من الشباب العريب عام 

   اإلحاطة بكّل متفصالت املنجز النحوي العريب  -وال ينبغي هلا أن تّدعي -فهذه الورقة البحثية ال تّدعى  :الخاتمة     
يف الدراسات الفرنسية، كما مل يكن هدفنا رصد مجيع حمطات هذا اخلطاب بكّل تفاصيله، ورؤاه حول الدراسات النحوية 

قة األمر ألكثر من جهد باحث، كما حيتاج إىل فضاء أرحب اليت ال العربية  ألّن هذا العمل  يف اعتقادنا حيتاج  يف حقي
تسمح به هذه الدراسة على الّرغم من أمهيته يف رصد الذاكرة  التارخيية لألمة العربية، واإلسالمية، ولكّنها حاولت جاهدة 

غرض يف املساحة املمنوحة يل احلضاري مبا يفي بال من حيث التفاعل املعريف، والتواصل    القبض على مفاصل هذا اخلطاب
قطيعة هذا الفكر يف  يف هذه الساحنة العلمية على الّرغم من أمهية هذا املشروع لبيان االختالالت الفكرية اليت  أوقعت



122112The Cradle of Languages Journal 
 

نور الدين لبصيرالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -إصدار كلية اللغات األجنبية             34 

معرفية مع املرجعية اليت اعتمدهتا األمة، وانتكاسة، ووردة فكرية ؛ بل حاولت الدراسة الوقوف على بعض مظاهر هذا 
ولكن . امله، مع الدراسات النحوية العربية  عرّب بعض اإلشكاليات اليت حددت كإطار للمعاجلة، واملقاربة اخلطاب يف تع

     حسبها أن تكون قد أثارت بعض األسئلة، وطرحت بعض اإلشكاالت، وأنارت بعض املساحات املظلمة، وكشفت 
وبلورهتا وفق الرؤية اليت ارتضها البحث الذي ال  عن بعض املواطن اخلفية، وأسهمت بشكل، أو بآخر يف جتلية الظاهرة،

  .يؤمن باإلجابات القطعية، واألحكام املربمة عن الذات يف عالقتها باحلقيقة
    :توصلت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:النتائج  
اعرتافا  من الدارسني الفرنسيني، على الّرغم من حضور املنجز النحو العريب يف الدراسات الفرنسية إال أننا ال نكاد جند  -3

أو من غريهم مبكانة هذا النحو وتأثريه يف الدراسات الغربية اليت استفادت منه خاصة يف كتب املدارس اللسانية احلديثة اليت 
على الّرغم من هذا االهتمام بالنحو و  .ال تكاد تشري إىل منجزات حناة العرب القدامى، وإسهاماهتم يف البحث اللغوي

لعريب فلم ينجحوا يف لفت االهتمام لقيمة هذا النحو؛بل وجدناهم  يتجاهلون مكانته عمدا ، أو جهال ؛لذا البد على ا
 .الباحثني العرب  من إبراز هذه املكانة 

وقد أعاب عبد الرمحان احلاج صاحل على هؤالء ادعاؤهم البحث العلمي النزيه على الّرغم من أهّنا تنفي كل طرافة -1
يف النحو، وتكر أن يكون للنحاة العرب أي شيء جديد، ولتحقيق هذا اهلدف كانوا يعمدون ملقاربة       هج العربية للمنا

من اإلقبال غري املسبوق على الدراسات اللسانية الغربية،  بدالو   (73   ) . املصطلحات النحوية العربية باملصطلحات اليونانية
والنظريات الغربية من قبل الباحثني العرب ملاذا ال نقلب الصورة، ونعكس الواقع ونربز كنوز وجهود علماؤنا النحاة، وغريهم 

 .وجنعل األخر يقبل على الدراسات النحوية العربية
وا غي دراساهتم على العامية ألهّنا السبيل الوحيد للقضاء على الفصحى ألهّنا جند الفرنسيني كغريهم من األوربيني ركز -1

لغة القرآن، ولذلك روجوا يف كتاباهتم لفكرة صعوبة الفصحى، وسهولة الدارجة، لذلك ميكن عّد دراساهتم للغة العربية من 
ن جهة، واحليلولة دون نشر مبادئه إىل بين أجل الرد على القرآن، والتقليل من قيمته، و التوهني من شأنه عند املسلمني م

   (74 )  .جلدهتم
مهما اختلفت، وتباينت النوايا يف حضور املنجز النحوي يف دراسة الفرنسيني، فقد كانت بأهداف خمتلفة، ومتباينة، -1

نحوية العربية يف مل يكن هذا االهتمام باملنجزات الو  .لكّنها تبقى شاهدة عليهم يف بناء املخططات، وتدمري اجملتمعات
من أجل التفاعل معه، وكشف حضارته، وهويته، وخصائصه  الكتابات الفرنسية سواء أكان جهدا   فرديا ، أم مؤسساتيا  

الفكرية؛بل ما هو إال مشروع يهدف إلعادة النظر يف تشكيل نظرة حنو الشرق، وهذا ما نلمسه يف اعرتاف حممد علي كرد 
املستعربون  كما أن (75) .تعربني أكثرهم جعلوا حبوثهم حول العربية، وغريها خدمة لدوهلماملس الذي ذهب إىل أّن هؤالء

وأهنم يف العصر ، علميا  موضوعيا   العريب اإلسالمي اهتماما   الفرنسيون أرادوا أن يرسلوا رسالة مفادها أننا مهتمون بالعامل 
 .الفرنسي أو األورويب السابق  االستشراق احلاضر ال يتحملون أخطاء 

السياسي  و التبادل الفكري؛بل وسيلة للتغلغل، يبدو أّن االهتمام بالدراسات النحوية  ليس كعنصر التفاعل للثقايف-7
 .حبسب الدور املوكل إليها
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 التطبيقات اللغوية عند ابن جني، وتمام حسان في ضوء المحلالت المعجمية والصرفية الحديثة
 منهج إجرائي شمولي تكاملي- 

Language Applications of Ibn Jani and Tamam Hassan in the Light of Modern Lexical and 

Morphological Analyses - a Comprehensive, Holistic, Procedural Approach. 

 مصطفى طويل :الدكتور
mustapha1964touil2014@gmail.com 

 الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 

 : الملخص
تعّقب منهج أيب الفتح عثمان بن جين يف حتليالته وتطبيقاته اللغوية على مستوى املعجم والبنية يف هذا املقال أروم 

الصرفية يف حتليل النصوص ، بغية الوصول إىل املقاصد الكالمية وهذا كّله يف ضوء تضافر احمللالت احلديثة، واختياري هلذا 
ما زالت دفينة كتبه اليت تتصف بالتطبيق والتمرنة بناء على رؤية حصيفة  الَعَلم له ما يربّره كونه قدم لنا مناذج تطبيقية رائدة

 .يف دائرة البيان والتبيني التواصلية. تتغّّي مكاشفة أرقى النصوص العربية يف املدونة األصيلة قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا
 

 .التصريف ابن جين؛ متام حسان؛ النحو؛ اللغة العربية؛ املعجم؛: الكلمات المفتاحية    
Summary: 

 

In this article, in the light of the concert of modern analyzes, we will tackle the approach of 

Abu Al-Fath Othman bin Jani in his analyses of language applications at the level of the lexicon and 

morphological structure in the analysis of texts, in order to reach verbal purposes. Our choice fell on 

this scholar because of the forefront practical approaches he set, characterized by application and 

exercise, and based on a prudent vision that changes the exposure of the finest Arabic texts in the 

original code of the Qur’an, hadith, poetry and prose in the circle of statement and communicative 

identification 

 

    Key words: Ibn Jani; Tammam Hassan; grammar; Arabic language; glossary, and conjugation. 

 
 بالدرس مل يعد اهتمام الباحثني اليوم بالنحو العلمي، أو النظرية النحوية فقط، بل تزايد اهتمامهم وبصورة مكثفة

هذا اللغوي التعليمي وبصورة أخص باجلانب التطبيقي منه، وهذا ما جعل العديد من التخصصات تزجي ببحوثها يف 
الشأن، ليس تطفال، وإمنا ألن لكل واحد منها الضلع الكبري فيما يتعلق جبانب من جوانب عامل الطفل والتلميذ يف دائرة 

      يف خمتلف مراحل التعليم العام، وعلى قدر هذا التنوع ال جند الفرق بني تلك الدراسات  االكتساب اللغوي، وذلك
وذلك ألن الظاهرة اللغوية هي أسُّ الظواهر اإلنسانية قاطبة تعقيدا، وما أردته من هذه  واسعا، ولكنه باملقابل ليس متطابقا،

هو التعريف باألعمال التطبيقية، وما تتضمنه هذه العملية من أمناط ومفاهيم، وأحاول أن أركز على  التعريفات  بحثال
ألملعيني من النحاة واللغويني الذين جتاوزوا اإلجرائية، سواء أكان مصدرها موروثنا القدمي من خالل كتابات أولئك ا

mailto:mustapha1964touil2014@gmail.com
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عصرهم، حبيث ما زالت أحباثهم الرائدة يف حاجة إىل من يزيل عنها غشاوة الصدأ، الصدأ الذي لّفها طيلة قرون اغتيال 
    اهرة عيانا العقل والركون إىل السائد الراكد، أو ما وصلته الدراسات احلديثة اليت جتنح إىل التطبيق يف املخابر، وتتبع الظ

 .يف امليدان
 :واخلطة اليت رمستها هلذا املقال هي

 .التعريف باألعمال التطبيقية و أنماطها -أوال
 .مفهوم األعمال التطبيقية -1
 .أنماطها -2
 "التمرين"التعريف مبصطلح  -1
 .مفهومه عند علماء النفس -أ

 .مفهومه عند الديداكتيكيني -ب
 .شروط التمرين -2
 .التمرين أسس -3
 .مميزات التمارين -4
 .أنواع التمرين -5
 .أهداف ا لتمرين -6

 .نماذج من طرائق التحليل اللساني الحديث -ثانيا
 .نموذج تطبيقي متكامل لصاحب نظرية تضافر القرائن أبي هانئ تمام حسان: ثالثا

 . خاتمة
ة من املصطلحات تلتبس مع مصطلح األعمال قبل التعريف باألعمال التطبيقية جيب اإلشارة إىل أن هناك مجل    

 .و هي التمرين و التدريب ويضاف إليها االختبار: التطبيقية
التمرين هو مصطلح أوسع استعماال من غريه ألنه يالزم كل درس لغوي مهما كثر أو قل باعتباره أحد وسائل تثبيت     

           لقني املعارف كغريه من الطرائق األخرى اليت عرفت املعارف و املكتسبات، إضافة إىل أنه ميثل طريقة من طرائق ت
 .يف البيداغوجيات القدمية بله احلديثة منها

 
 :مفهوم التمرين -1
 .يف صالبة، ومرنته مترينا أي لينته نَ مشتق من اجلذر مرن، ومرن مرانة ومرونا الَ  :التمرين يف اللغة -أ

وهو مالزمة الشيء و اللصوق )ومنه يشاطر التمرين هذا املعىن مصطلح التدريب ، 1رنه مترينا فتمرن أي دربه فتدّربمو  -
 .  2(به

ومن املعىن اللغوي ميكن فهم التمرين على أنه طريقة من طرائق تليني املسائل الصعبة املستعصية واملنغلقة، ويضاف 
 . إليه يف املعىن نفسه التدريب
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درييب منصب على التطبيق و املعاجلة يف صياغة أسئلة إجرائية، ويف املفهوم إجراء ت) فهو :وأما التمرين يف االصطالح -ب
  .3.(ويرمي به للمتعلم قصد قياس رد فعله ،هو خطاب ينتجه املدرس: العام التمرين

من هذا املنطلق وسيلة من وسائل استعمال اللغة وتقوية ملكتها يف جمال التعليم اللغوي، والذي هو  فالتمرين
 .بدوره يهدف إىل جعل التلميذ يتلمس تعدد األساليب اليت تندرج ضمنها املهارات اللغوية

       وهذه التعريفات ال تعدو أن تكون بسيطة، إما ألهنا لغوية أو اجتهادات تربوية شخصية، فما هي إذن التمارين 
 يف الدراسات املتخصصة يف جمايل علم النفس و تعليمية اللغات؟

 ديد على حنو هو التمّرن و التدرب من التكرار و احملاوالت املتوالية الكتساب سلوك ج) : التمرين يف علم النفس
  .وإذا كان التمرين هبذا القدر من األمهية، فقد اعترب أحد العوامل الرئيسة يف عملية االكتساب ، 4.(متقن

 إىل جانب  .فقد اعترب وسيلة مهمة لتعلم معطيات جديدة مل يسبق عرضها من قبل :وأما التمرين يف تعليمية اللغة
إىل مقاييس أو مبادئ منهجية، و تدخل يف إطار منذجة، كما كونه خمتصا بكل نشاط يتميز مبيزات تستجيب  )

أن هلا هدفا يتمثل يف وضع وظائف الوحدات اللغوية املعروضة واملشروحة يف وضعها اخلاص هبا وبصورة 
  .5.(ناجعة

عملية تعليم ال يقدم خدمة جليلة ل)والتمرين هبذا املفهوم قريب مما ينشده البنويون، وهو يف نظر الدارسني الالبنويني 
اللغة ألنه ال يوفر يف كل حماولة سوى مظهر جمزأ للغة، وبالتايل فهو ال يقدم الدعم للتلميذ كي يبدع أو حىت يلم اإلملام 

ىن و املفردات احملددة، وإمنا يقتضي هذا التعلم عملية والكل يعلم أن التواصل اللغوي ال يقوم على هذه الب  . الكامل باللغة
ة بصورة ضمنية فيما يسمى الكفاية ـليت ميكننا القول بأهنا قائماو ،فضال عن ذلك، واإلملام بقواعد التواصل التواصل اللغوي

                    .6.(ظروف التواصل املختلفة يف التواصلية اليت تفسر قدرة اإلنسان على استعمال لغته
وخاصة التمارين اللغوية يف امتالك الكفاية التواصلية، فقد  واملؤكد أن جّل الدراسات احلديثة تركز على أمهية القواعد    

واهلدف من التعليم التلقيين هو )    Grammaire et approches communicatives:حتت عنوان 7جاء يف مطبوعة 
الكفاءة تزويد املتعلم بالكفاءة التواصلية، يف حني أن الكفاءة اللسانية ال متثل إال مكونا من جمموع مكونات أخرى و 

   ..(النحوية هي أساس امللكة اللسانية، وهلذا فال بد من اختاذها أساس العملية التلقينية
يف حني أننا ال منده بالكفاية ( القواعد)كان األمر كذلك فكيف لنا أن ندعي تعليم التلميذ التعبري بواسطة اللغة  وملا    

 اللغوية التواصلية اليت هو حباجة إليها للتعبري عن ذاته يف جمتمعه؟ 
التلميذ إىل التمكن من إجادة  إمنا تتعداه إىل دفع ،وهذا االدعاء ال يعين أن فائدة التمارين تقف عند هذا احلد فقط    

كل اللغة عن طريق البحث واالستكشاف اللغويني القائمني على التفكري اللغوي الذي يسبق و يرادف ويلي عملية حل  
مترين لغوي، و حول إكساب التلميذ العادات العملية من مالحظة البىن اللغوية مالحظة دقيقة، ومن التعود على التفكري 

 . وير و تنمية عملية اخللق األديباجملرد، وعلى تط
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 :التعريف باألعمال التطبيقية -2
  يف بداية األمر خاصة بالتعليم العايل، مث اتسعت دائرهتا وصارت جزءا من التعليم العام وهياألعمال التطبيقية كانت      
يل معارفهم من خالل عبارة عن حصص يعىن هبا الطلبة املقسمون إىل أفواج يشرف على سريها مساعد قصد تكم) 

 89.(أحباث يشاركون فيها بفاعلية
نظام حصص أعمال موجهة على شكل أفواج ترمي إىل ختفيف )  :وعرف معجم آخر األعمال التطبيقية بأهنا     

       تساعده على التحكم  الواجبات املدرسية على التلميذ يف املنزل وجتعله يكتسب وبسرعة وبأكثر تأكيد طريقة عمل
 .10.(واستعداداته  الفعل الرتبوي و التغلب على ضعفه قصد تنمية كفاءاته يف
 :شروط التمرين -3

 ما الشروط الضرورية اليت تبىن عليها التمارين لتحقق ما سبق حتديده من أغراض؟    
الذي يُِعّد تلميذا  ،البّد من اإلشارة إىل أن تلك األمهية تعود إىل التمرين ،قبل تقدمي الشروط اليت تقوم عليها التمارين    

وكذا تعلم القدرة على النقد  ،املطلقة للمعلم والخروج من السيطرة ،ايجابيا ألنه يقدم له الفرصة للتفكير المستقل
          التعامل مع التمرين لمه يف كيفيةيتقمص شخصية مع -يف كل هذا -والتلميذ ؛الذايت من خالل حل املشكالت

 .أو املشكلة
 :وإذا كانت أمهية التمرين بالغة كل هذا املبلغ فال حمالة أهنا ختضع جلملة من الضوابط والشروط، من أمهها    

 .بناؤه على قوانني نفسية مضبوطة، لتجنب اإلفراط والتفريط -
 .    خضوعه إىل مقاييس منهجية مضبوطة ذات أهداف ومضامني حمددة -

إذا ما أردنا صناعة كتب يف التطبيقات و التمارين كان علينا االنطالق من النتائج الباهرة اليت توصلت إليها الدراسات     
ربني، ألن املسألة مل تعد جمرد تلقني قاعدة ساتذة املال الركون فقط إىل االجتهادات الفردية لأل ،اللسانية التطبيقية املتطورة

بل تعترب أكرب من ذلك بكثري، أي ضرورة  ،ويتمرن على تطبيقها يف حدود كتاب القواعد حنوية للتلميذ حيفظها غيبا
وإذا ما   .11.(وضع مجلة من التمارين يف قالب نسقي متكامل يف إطار وحدة تعليمية حمددة إطالقا) :تدخل التمرنة؛ وهي

واستطاع أن ميد التلميذ باملكتسبات املعرفية  ،ِمّنا للكتاب املدرسي التطبيقي مصداقيتهكانت عملية التمرنة جادة ضَ 
 .اللغوية الكافية عالوة على ما يرسخه فيه من عادات ومهارات

 :ولذا ال بّد أن تبىن التمرنة على    
 (.مترينات التكرار) زيادة االكتساب  -
 .استحضار مواقف تعليمية فعالة بالنسبة إىل ما ميكن أن يكتشف ويعمق -

دون أن ، ازي بني النمطني السالفني يقتضي منا األمر التنويع يف التمارين مبختلف أشكاهلا وفئاهتايتحقق التو  وحىت    
أو أن يكون اجلانب التعلمي اإلكتسايب مقدما  يكون اجلانب التحليلي طاغيا على اجلانب املهاري اإلستعمايل أو العكس،

 . التقييمي  اإلختباري على اجلانب
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 :مميزات التمرين -4
   نظرا ألمهية التمارين يف إكساب التلميذ القدرة على التصرف يف البىن اللغوية، وحماولة جتسيدها يف الواقع كممارسة     

مقاييس موضوعية حتقق للتمرين أهدافه املنشودة، وكان يف و خاصة يف التواصل السليم مل يكن للسانيني إال أن يفكروا 
 : الشأن طريقة بناها على أربعة مقاييس جامعة هي لباحثنا الدكتور احلاج صاحل يف هذا

 .أن يأيت كل تدريب على الفور -
 .أن ترتب عملياته حسب األمهية -
 .االكتفاء يف كل حصة ترسيخية بنوع واحد فقط من التدريبات -
 .  تنوع هذه التمارين وتدرجها -

 :ميكن حصرها فيما يلي ،فيه مجلة من املبادئوكل مترين نريد منه أن حيقق األهداف املرجوة ال بّد أن تتوافر 
 .التحديد املسبق للهدف املرجو من كل مترين ينوى القيام به -أ

 .التحديد الدقيق و املسبق للكفاءة اللغوية املراد حتقيقها -ب
 .التحديد املسبق لطرق أداء التمرين و إجنازه -ـج
 .الدقيق ملا يستدعيه التمرين من النشاط املعريف والنشاط العقلي التحديد -د

وقد اعتمدنا يف حتديدها  إىل جانب هذه املبادئ توجد مميزات عديدة ال ميكن للتمارين أن تثمر فائدة ما مل تظهر هبا،    
  :، و هي (La place de la grammaire dans l'enseignement -apprentissage): على مطبوعة

 .اللسانية املستهدفة القدرات -1
 .شكل التمرين -2
 .منط اإلجابة املنتظرة -3
 .التصحيح و التقييم -4
 .موقعية التمرين -5
   .القسم بقوة ليتقدم يف نشاطاتادراجه  -6
 : هتدف التمارين إىل: األهداف -7

 .كشف أو إيضاح نقطة من اللغة أو من النحو  -أ
حول قاعدة أو بناء له هدف تقوية ( systématique) ظامية التقوية وتكون متارين ن -ب

 .  إلعطاء إنتاج آيل مثل التمارين البنائية املكتسبات
ِِ حنوية تلك املعارف -ـج مثل اختبار أو متارين الفراغات ( تاإلنتاجا) مراقبة املعارف وكذا معرفة عمِل

 .اليت تسمح بالتحكم يف مهارة ما
 .احملتوى -د
 .نشاطاتطبيعة ال -ـه
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 . اإلنتاج -و
 .   تعليمات و دعائم -ي

 :أنواع التمارين -5
 :التمارين أشكال كثرية و متنوعة، كل نوع منها يناسب مرحلة معينة من مراحل التعليم من أمهها    

 أو شكلية  تمارين صريحة( formels  )وهي تقليدية وتوضحها طريقة موجر(Mauger). 
 .زمن مـا ضع اجلمل التالية يف - :مثال

 .أكمل اجلمل مبا يناسب املعىن -      
 تمارين بنائية آلية. 
 تمارين التحليل  (Les exercices d'analyse) ،وهي: 

 (.Discrimination)متارين التفرقة والتمييز   -أ
 . ، وهذه التمارين تعرف بتمارين االستكشاف(Repérages)متارين االستدالل -ب
وهذا النوع من التمارين يسمح ببناء متدرج للقاعدة ( Conceptualisation) الفهم والتصور  متارين -جـ

 .وهي متارين تلقني نوعية... عمل أو مالحظة أو فهم اخل بتطبيق cognitive املعرفةمبقاربة 
 . والنزوع العاملي لتعليمية اللغات مييل إىل تفضيل متارين النوع الثالث والنوع الرابع وخاصة فيما بعد املراحل األوىل :مالحظة 

          وباختصار جيب أن تتوزع يف التمرين النشاطات العقلية و املعرفية بشكل واضح وجلي على مخسة أصناف     
 .ة والتعلمية اليت ميكن أن تبدو على املتعلم أثناء ممارسته لنشاطه التعلميمن النشاطات اليت تندرج فيها أهم اآلليات املعرفي

 12:الباحث الطاهر لوصيف فيما يلي هاوقد أمجل    
االستثمار العملي للمعارف وحسن استعماهلا، وذلك من خالل آليات احلفظ والتعيني واإلحصاء والوصف  -أ

 . والتعّرف وما إىل ذلك
 .ملعارف النظرية التحليلية للغة وذلك من خالل آليات االختيار واالصطفاءإدراك املعطيات و ا -ب
 .متثل املعارف و املعطيات املتعلمة واحلذق يف تطبيقها -ـج
 .اإلبداع و االرجتال يف ما يصادف املتعلم، أو يرغب يف القيام به من الوظائف واحلاجات اللغوية -د
يكون عليها املتعلم بعد االنتهاء من أداء التمرين أو عند تقدميه ومتكنه التحديد املسبق والدقيق للحال اليت  -ـه

  .       منه
بل األهم من ذلك هو تعليمهم كيفية  - فقط –وأخريا أحبُّ أن أؤكد بأنه ال يكفي أن نقدم للتالميذ متارين متنوعة     

تدريب التالميذ على كشف  Gentile))و  Romaineville)) كل من  وقد اقرتح هلذا الشأن. األسئلة وفهمهاحتليل 
 :ومالحظة القرائن الثالثة التالية يف كل األسئلة

 .املوضوع -أ 
 .(السؤال تضمنهتوى الذي يبدقة احملحتدد اليت )حدود املوضوع  -ب 
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 (املطلوبالنشاط ) املعاجلة  -جـ 
املوضوع واملطلوب من جهة، وكيفية واحلق أن التمرين التطبيقي هو كل متكامل ال ميكن الفصل فيه بني نص 

مع التمرين، لذا ال بّد أن نعلم التلميذ كيفية قراءة التمرين، وكم من متعلم ميتلك املعارف، ولكنه ( التعامل)النظر 
 .ال حيسن توظيفها وفق املطلوب

 .النموذج العربي المعروف باإلعراب"طرائق التحليل اللساني 
الكثري من الطرق اإلجرائية لتحليل النظام  –خاصة يف أهم حمطاته  –التارخيية  عرف الدرس اللساين عرب مسريته      

 :اللغوي، سواء يف بناه الصوتية أو اإلفرادية أو الرتكيبية أو الداللية، من أمهها
 .التحليل اإلعرايب، العريب واألجنيب -
 .التحليل الرتكييب االستبدايل -
 .التقطيع املزدوج -
 .كوناتالتحليل إىل امل -
 .التوزيعي التحويلي" التحليل اإلستغراقي -
 .التحليلي على طريقة التشجري وما جاء بعده من طرق متطورة لسنا يف حاجة إىل عرضها -

هو النموذج العريب، وهو املعروف باإلعراب، وسنعمل على تبيان أوشبه الشبه اليت  بحثوالذي يهمنا يف هذه ال      
 .ويلي الذي لقي لدى الكثري من الباحثني اهتماما كبرياجتمعه بالنموذج التوليدي التح

  :اإلعرابي 13التحليل -1
      هذه الطريقة اعتمدها حناة العربية، وقد سارت منذ نقطة بدايتها متعثرة إىل أن تطورت وصارت منطا حتليليا      

   القرآن اليت ما زال الدارسون ناجعا، ظهرت تطبيقاته جلية يف كتب اإلعراب، وهي كثرية، خاصة ما تعلق منها مبدونة 
حىت يومنا هذا يبتكرون طرقا يف إطار التحليل اإلعرايب سهلة ميسرة تستفيد من رؤى اللسانيات التطبيقية و خاصة 

 .الديداكتيك التطبيقية
      ومن أهم كتب التطبيقات التحليلية اإلعرابية املكتملة، التبيان يف إعراب القرآن للعكربي، وإعراب القرآن      

هو شرح كل حرف،وتلخيص " حاس، وإعراب ثالثني سورة البن خالويه، والغرض من هذه الكتب كما قال ابن خالويه للن
فروعه،وذكر غريب ما أشكل منه، وتبيني مصادره، وتثنيته ومجعه، ليكون معونة على مجيع ما يرد عليك من إعراب 

 14."القرآن
فأول مبدوء به من ذلك تلقف "ربي، يف كتابه املذكور سابقاوأحسن من عرب عن املغزى من اإلعراب ما ذكره العك     

ألفاظه عن حفاظه، مث تلقي معانيه ممّن يعانيه، وأقوم طريق ي سلك يف الوقوف على معناه، ويتوّصل به إىل تبيني أغراضه 
  15."ئمة الثقاتومغزاه، معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أحناء خطابه، والنظر يف وجوه القراءات املنقولة عن األ

فقد عرب بصريح اللفظ أن اإلعراب هو الطريق الذي يسلكه احمللل للوقوف على املعاين، وبه ي توّصل إىل تبيني      
 .األغراض واملقاصد النحوية واللغوية، إذن هو وسيله إجرائية تطبيقية هبا تفتق الرتاكيب و ت ستكنه املعاين
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لبيب عن كتب األعاريب، وكتابه األخر مقدمة اإلعراب حيث قدم فيهما باإلضافة إىل ابن هشام يف كتابيه مغين ال      
 .منوذجا تطبيقيا رائعا لطريقة التحليل اللغوي للبىن النحوية العربية للمبتدئني واملنتهني

وأما الدارسون احملدثون فقد ساروا على سنن األوائل وعملوا على تقدمي كتب للمتعلمني يف التحليل اإلعرايب غري أن       
طرائقهم تنوعت فمنهم من سار على هنج القدامي كما فعل عبده الراجحي يف دروس يف اإلعراب وهو اجلانب الثالث 
الذي يأخذ به الطالب اجلامعي بعد دراسة القضايا النحوية النظرية والقضايا املنهجية احلديثة اليت توصلت إليها اللسانيات 

 أسس التطبيق اإلعرايب " ساعد الطلبة على التحليل، وعقد هلا عنوانا مهما وهواحلديثة، وقدم له جبملة من اآلليات اليت ت
 :ومما ذكره يف هذا الشأن" يف دروس اإلعراب

اإلعراب معناه حتليل اجلملة، أي أن اإلعراب ال يتعامل مع الكلمة املفردة، فاحلق أن الكلمة ال تكسب حالة إعرابية  -
 ...."احلالة اإلعرابية هي صورة للعالقات اليت تنشأ بني الكلمات حني ترتكب يف مجل معينة إاّل حني تكون يف مجلة، وهذه

 ينبغي على املعرب أن يسأل نفسه عن اإلعراب، أي مجلة هذه؟ أهي امسية أم فعلية؟ -
ا ما النافية إهن. ما حضر زيد: يف مثل" ما"من املهم جدا أن حتّدد نوع الكلمة اليت تعرهبا، فمثال ال يصح أن تقول عن  -

 16."أو إهنا أداة نفي، وإمنا جيب أن تقول إهنا حرف نفي، ألن كوهنا حرفا يعين أهنا مبنية ال حمل هلا من اإلعراب
إخراج "وقدمت الباحثة مىن إلياس خمتارات يف النحو والصرف، واهلدف الذي كانت تنشده من خمتاراهتا هو       

الذين كانوا ميزجون كتبهم النحوية بالتطبيقات التحليلية، وهي تريد أن  النصوص اليت اختارهتا على طريقة علوم األوائل
تستخلصها للتطبيق يف معرض واضح، وقد انتقت النصوص السليقية اليت حيتّج هبا يف اللغة، وأيضا احتواء تلك النصوص 

  17."على سياقاهتا اليت وردت فيها
 .نماذج تطبيقية نختار لهذا الغرض ثالثة. نماذج من التحليل اإلعرابي

 .18منتقى من كتاب الخصائص البن جني: النموذج األول
فالتاء أخفت الثالثة، فاستعملوها يف الدم إذا . قرت الدم، وقرِد الشيء، وتقّرد، وقرط يْقر ط: ومن ذلك قوهلم"       

وهي أعلى الثالثة  –جّف، ألنه قْصد ومستخف يف احلّس عن القردد الذي هو الّنباك يف األرض وحنوها، وجعلوا الطاء 
فقلنا هلم كونوا قردة :" الذي يسمع، وقرِد من الِقرد، وذلك ألنه موصوف بالقلة والّذلة، قال اهلل تعاىل" للقرط" –صوتا 

 65.19:البقرة اآلية" خاسئني
اليت يتضمنها النص  مث يكمل التحليل اإلعرايب املبين على توجيه الداللة املعجمية بني اللفظ املراد إعرابه واأللفاظ األخرى

     هذا حلو : فهو كقولك" قردة" واألول هو" كونوا" خربا آخر لـ" ينبغي أن يكون خاسئني"فيقول بعبقرية متميزة 
  . صّغر معناه، أال ترى أّن القرد لذّله وصغاره خاسئ أبدا، فيكون إذا صفة غري مفيدة" قردة"حامض، وإن جعلته وصفا لـ

، أال ترى أّن ليس "خاسئني " كونوا" "و"كونوا قردة : نيا حس ن وأفاد، حىت كأنه قالخربا ثا" خاسئني " وإذا جعلت 
ألحد االمسني من االختصاص باخلربية إاّل ما لصاحبه، وليس كذلك الصفة بعد املوصوف، إمنا اختصاص العامل 

 ." باملوصوف، مث الصفة من بعد تابعة له
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بني الداللة املفيدة إلمناء هذا الرتكيب، فإفادة جديدة، ال جمرد تقييد  من خالل هذا البحث املعجمي، استطاع أن مييز     
 .ألنه ال فائدة جمدية من ورائها. املعمول بقيد التبعية الوصفية

          كونوا قردة، كونوا خاسئني، أن العامل : إنه كأنه قال: ولست أعين بقويل"يضيف موضحا املعىن بقوله  مث     
معاذ اهلل أن أريد ذلك، وإمنا هذا شيء يقدر مع البدل، فأما يف اخلربين، فإن العامل  عامل ثان غري األول،" خاسئني"يف 

فيهما مجيعا واحد، ولو كان هناك عامل آخر ملا كانا خربين ملخرب عنه واحد، وإمنا م فاد اخلرب من جمموعهما، وهلذا كان 
نه ليس اخلرب بأحدمها، بل مبجموعهما، وإمنا أريد  عند أيب علي أن العائد على املبتدأ من جمموعهما، ال من أحدمها، أل

 ." أيّ  االمسني آثرت، وليست كذلك الصفة" كونوا"أّنك مىت باشرت ب
قردة " لكان األخلق أن يكون " قردة" صفة لـ" خاسئني"وي ؤنس بذلك أنه لو كانت " مث يكمل موضحا ومعلال      

لقردة " صفة لـ" خاسئني"أنه ليس بوصف، وإن كان قد جيوز أن يكون  مل ي قرأ بذلك البتة داللة على" ويف أن" ، " خاسئة
أهنا هي هم يف املعىن، إالّ أّن هذا إمنا هو جائز وليس بالوجه، بل الوجه أن يكون وصفا ولو كان " على املعىن إْذ كان املعىن

   20."فكيف وقد سبق َضْعف الصفة ههنا، فهذا شيء عرض قلنا فيه مث لنَـع د. على اللفظ
إن هذا األمنوذج التطبيقي البن جين خري مثال للتحليل اللساين املميز الذي يسند فيه املستوى املعجمي املستوى       

الرتكييب، واملعيار األساس فيه هو املعىن، وذلك بناء على القاعدة اليت ترى بأن األصل يف الزيادة هو التأسيس ال 
خربا، أحسن من اعتبارها " خاسئني " اخلرب كما يف اعتبار ابن جين لـ فإذا ما تأكد التأسيس ملعىن إفادة. 21التخصيص

 ".قردة"صفة ل
 :نماذج من التحليل عند ابن هشام النحوي المصري

      قدم ابن هشام يف كتابه مغين اللبيب تعليمات صارمة تغّّي من خالهلا تبيان ما يكثر دورانه ويقبح باملعرب       
لى املعرب اخللل من جهتها، وهذا كله عن طريق االستقراء خمتلف األمور اليت جهله، وكذا حصر األوجه اليت يدخل ع

 .اشتهرت بني املعربني والصواب على خالفها يف القوانني الكلية، ناهيك عن تفصيله يف الصور اجلزئية
أهنا " رب من جهتهااجلهات اليت يدخل االعرتاض على املع" فمثال أورد يف املالحظات الكلية يف الباب اخلامس من املغين

 :عشرة
أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة وال يراعى املعىن، وهذا ما جيعل األقدام تزل يف ذلك، وهلذا أوجب : اجلهة األوىل -

     على املعرب أن يفهم معىن ما يعربه، مفردا أو مركبا، ومن األمثلة اليت ساقها يف هذا الشأن  خطأ أحد مشايخ اإلقراء 
 :ت التايليف حتليل البي

 .نعم: ال يبعـــــــد اللــــــــه التلّبب وال         غارات إْذ قال اخلميس                         
أن "غري أن ابن هشام ظهر له حينئذ . اعترب نعم حرف جواب، مث طلبا حمّل الشاهد يف البيت فلم جيداه: فقال      

، وهو يف 22واحد األنعام: هنا هي" نعم"وهي نعم بكسر العني، وإمنا  بفتح العني هي اجلوابية،"  نعم"حسن لغة كنانة يف 
 .خرب حملذوف، هذه نعم، وهو حمل الشاهد: هذا احملل
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" وليست مورفيم" لكسيم" هنا املعرب نظر إىل البيت وتفحص سياقه فتبنّي له أن هذه املادة هي كما يقول احملدثون        
 ."  حرف جواب" أي وحدة معجمية، وليست وحدة وظيفية

أن اإلعراب فرع " فهم املعىن شرط أساسي يف حتليل النص وتوجيهه حنويا، ألن املعربني قدموا ضابطا عاما مفاده       
 ."ملعىنا

واملعىن الذي يقصده هو املعىن الصحيح، وليس جمرد النظر يف صحته يف الصناعة، وهو  جهة أخرى جيب أن        
ما "مفعوال مقدما، ألن "مثودا"حيث امتنع عنده أن تكون " ومثودا فما أبقى" يراعيها املعرب، كما يف إعراب قوله تعاىل

 .          وأهلك مثودا: أو هو بتقدير" عادا"معطوف على " مثودا"، وإمنا تستحق الصدارة ، فال تعمل فيما قبلها" النافية
 : النموذج الثاني

 .منوذج من كتاب خمتارات يف النحو والصرف، ملىن إلياس
 .قال الشاعر عبد اهلل بن مسلم بن ج نَدب

 .وجّن عليك الليل دان رواقه       وراعيَت للهّم النجوم التواليا          
 :التحليل

 : الصرف -
 .مبين للمعلوم" فعل"على وزن : جنّ 
 .ألنه اسم منقوص للتنوين" الياء"حذفت " فاعل"أصلها داين على وزن " فاع"وزنه : دان  

 .مزيد باأللف" فاعلت" وزنه : راعيت
 ".يتلو " " تال"تالية اسم فاعل من . فواعل، ج" التواليا

 :اإلعراب-
 .رفعه الضمة املقدرة على الياء احملذوفة اللتقاء الساكنني الياء وتنوين العوض عن الفتحةخرب مرفوع، وعالمة : دان

 .يف حمل نصب حال" دان رواقه"مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة ومجلة : رواقه
 ".راعيت"جار وجمرور متعلقان بفعل : للهمّ 

 .ال حمل هلا من اإلعراب" وجنّ "معطوفة على مجلة " وراعيت" ومجلة 
حليل الذي اعتمدته مىن إلياس هو مكون من التحليل الصريف، والتحليل اإلعرايب، فاألول يتكفل بتبيان البىن والت      

 ث ل" مثلها"الصرفية وحتديد 
وفائدهتا جليلة ألهنا حتدد " بناء على ما ورد يف نظرية الصرف العريب اليت تعتمد على بيان امل

 .املعدولة من املثل األصولاألصول من الفروع، أي بيان الصيغ الصرفية 
متييز العناصر اللفظية للعبارة، وحتديد وظائفها الرتكيبية، ومعانيها النحوية، وعالقاهتا " وأما التحليل اإلعرايب فهو      

  23"اإلعرابية، وذكر األدلة على ذلك بالنسق والنمط والصوت، لفظا أو تقديرا أو حمالّ 
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 :النموذج الثالث
وهي تلك التحليالت اليت اعتمدها الدارسون معتمدين فيها على طرائق ومناهج الدراسات الغربية واألمريكية       

 : احلديثة، منها
 .التحليل وفق نظرية المكنونات المباشرة -
 .التحليل التشجيري -

 .مثال ما اعتمده عبده الراجحي يف كتابه مناهج الدرس احلديث
، منهج وصفي حتليلي، ومن النماذج اليت وظفها حتليل في التحليل اللغوي"عمايرة في كتابه نموذج مما طبقه خليل -
 ":ماذا"االستفهامية فرأى بناء على التوجه احلديث وأيضا بانتقاء بعض وجوه التحليل عند القدامى أن " ما ذا"

دية أو التحويلية االمسية أو الفعلية، فإن اسم استفهام ليس مبختص فيدخل على اجلملة التولي" ما"والذي نراه أن "..... 
دخل على االسم كان هذا االسم إما عاقال أو غري عاقل، فإن دخلت على غري العاقل فهي لتحديد موضع االستفهام 

ما : ، وأما إذا دخلت على اسم عاقل فهي لالستفهام عن عموم ذلك االسم، نقول"ما يوم الدين" " ما لوهنا" " وختصيصه
.... قصد أن زيدا إنسان ولكنا نريد مزيدا من املعلومات حوله، هو طالب يف جامعة كذا، ويدرس موضوعا معينازيد؟ ون

تدخل على اجلملة التحويلية " ما"إن : وجممل القول. فعل فإهنا تكون لالستفهام عن احلدث ذاته"وأما إذا دخلت على 
إن كال من الكلمات زيد، لوهنا، هي مبتدأ له خرب مقدر يف الذهن القائمة على احلذف غالبا، ما زيد؟ ما لوهنا؟ ما هي؟ ف

 24وليس له ممثل صريف جمسد
 :فاجلملة

 خرب+ ما لوهنا؟ مبتدأ 
 " Ø Zéro morphème+م : أصلها التحويلي

 :مث جرى  عليها حتويل آخر بالزيادة، فأصبحت
 .مجلة حتويلية امسية استفهامية( = Ø+ م)عنصر استفهام 

 : ويبقى إعراهبا
باالمسية من قريب أو بعيد، إذ " ما"و ال عالقة لكلمة "......." مبتدأ خربه حمذوف، وال حاجة إىل القول تقديره : لوهنا

  25.إهنا عنصر استفهام ال غري، شأهنا يف هذا شأن اهلمزة وهل
من النحاة العرب الذين صّفقا املياه إن النموذج التحليلي عند العرب مشل كل املستويات، وظهر متطورا عند العديد        

      الراكدة، فابدعوا طرقا رائدة يف التحليل، ومن هؤالء ابن جين، والرضي االسرتاباذي الذي أبدع يف حتليل البىن الصرفية 
شرح الشافية، وأما حتليله النحوي فقد ظهر متميزا يف شرح الكافية ، واملتصفح يف هذا األخري يالمس حتليال "يف كتابه 

 :سبق به عصره، وقد متّيز بدقته وضبطه، وقوة تدليله على األحكام اليت أصدرها، وهو حقا قدم ضوابط متطورة منها
       " أ ْسد:"واحلركات مما يتلفظ به، فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه، وكذا حنو"

ألن الدال على معىن " مضرب"و" مضروب"و" ضارب:"وحنو "مساجد"و" رجال: "وكذا املصّغر، وحنو" َأَسد"يف مجع
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احلركات الطارئة مع احلرف الزائد، وال يصح أن نّدعي ههنا أن : التصغري واجلمع والفاعل واملفعول واآللة يف األمثلة املذكورة
 –لمان ومسلمون وهو يقصد هنا مس –كما ادعينا يف الكلم املتقدمة . الوزن الطارئ كلمة صارت بالرتكيب كجزء كلمة

: وكما يصح أن يدعي يف احلركات اإلعرابية، فاالعرتاض هبذه الكلم اعرتاض وارد، إاّل أن نقّيد تفسري اللفظ املركب، فنقول
 26."اجلزآن مسموعان معا: هو ما يدّل جزؤه على جزء معناه وأحد اجلزأين متعقب لآلخر، ويف هذه الكلم املذكورة

 :ل لصاحب نظرية تضافر القرائن أبي هانئ تمام حساننموذج تطبيقي متكام:ثالثا
أحاول يف هذا العنصر أن أستبني منوذجا واضحا للتطبيق الشامل املتكامل لنظرية عربية لقيت انتشارا كبريا يف ساحة      

يف روائع البيان "البحث العريب، أال وهي نظرية تضافر القرائن اللفظية واملعنوية لصاحبها متام حسان من خالل كتابه 
 :بأن ، وأعمل على رصد منهجه التحليلي يف هذا الكتاب املتميز، فأقول"القرآن
  هذا العالمة حاول أن يقّدم لنا منوذجا حقيقيا لنظرية اشتعل على تأسيس قواعدها عقودا من الزمن، ولعل الذي

 النماء والتطور، وكذا قدرهتا حدا يب إىل تقدمي هذا التموذج هو صالحية هذه النظرية يف كلياهتا وفروعها على 
على تفحص النظرية العربية األصلية، يف ضوء املناهج احلديثة، باإلضافة إىل طواعيتها الحتواء تعليم العربية حىت 

 . لغري ناطقيها
  وتطبيق هذه النظرية يف الدرس اللغوي جيعل اللغة منظومة متكاملة تتضام فيها املستويات كلها، وذلك ما يساعد

لتحصيل واالستيعاب، كما تزول فيها احلدود بني النحو والبالغة وهو األمر عينه الذي تضطلع به نظرية على ا
أي أهنا تعودنا على التحليل املتكامل القائم على تضافر مستويات اللغة، واكتساب آليات ذلك . النظم اجلرجانية

وهذا ما تنم به حقيقة اللسان كبيان . التحليل السليمالتحليل باملعاودة واملران إىل أن تستقيم لنا وألجيالنا ملكة 
 .وتبيني، أو بتعبري احملدثني ما حيقق ملكيت اإلنتاج والتأويل

النصوص القرآنية مدونته اليت تنطلق منها عملية " البيان يف روائع القرآن" اختذ متام حسان يف كتابه التطبيقي هذا       
 ".اللغة العربية معناها ومبناها" اليت نظر هلا يف كتابه اخلالد التحليل بناء على نظرية تضافر القرائن 

          مقاصد الدراسة يف بدايتها كانت تسعى إىل التعليم والتطبيق " أن " البيان يف روائع القرآن" ذكر يف مقدمة       
 27."ب القرآن وأسلوبهال إىل العلم والنظر، مث حتولت املقاصد بعد ذلك إىل الطابع العلمي بإغراء الثراء الذي بدا يف تركي

             فطبق يف اجلزء األول على آي القرآن القرائن اللفظية، فعقد الفصل الثالث لقرينة الرتبة يف الرتكيب       
القرآين، ويف الفصل الرابع طبق لقرينة التضام، ويف الفصل اخلامس طبق لقرينة الربط يف الرتكيب القرآين، ويف الفصل 

          كما عقد الفصل السابع لتأمالت يف القيم الصوتية، والثامن خّصه للرخصةالسادس طبق لقرينة السياق اللفظي،  
يف الرتكيب، ويف الفصلني التاسع والعاشر قدم تطبيقات وافية ملعاين املشتقات وفروفات يف معاين املفردات، ويف الفصل 

 ...احلادي عشر قدم مناذج قرآنية ألمناط الرتكيب القرآين، اخل
       يد صه لقضايا األسلوب، فطبق لداللة الكنائيات يف النص القرآين، كما طبق ملوضوع جدوأما اجلزء الثاين فخ     

     مفهوم املسافة يف النص القرآين، ولعل هذا من املوضوعات اليت نظر هلا مع التمثيل" يف دراساتنا العربية مساه ب
        ، كما تناول "األصول" كتابه   فالتطبيق، وتعرض يف الفصل الثالث لألسلوب العدويل، وقد تناول هذا املوضوع يف
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يف الفصل الرابع املؤشرات األسلوبية يف القرآن الكرمي، كما حتدث عن أساليب التوجيه يف النص القرآين، وأسلوب الدعوة 
 .تناوله يف الفصل السابع

قول بأن القرآن نزل يف هذا الكتاب جند متام حسان لغويا وأديبا، ألنه نظر إىل القرآن كنص معجز، بياين، وهو الذي ي     
لقد مضى على املؤلف معظم عمره " بلسان عريب مبني ال بنحو عريب متني فقط، بل صرح يف مقدمة هذا الكتاب بأنه 

عند هذه العبارة أو تلك فقبل ما سبق  -يف القليل النادر –ورمبا يرتيث ...وهو يقرأ القرآن خاشعا جلالله مستمتعا جبماله
بأنه غشي ساحة القرآن :" وقال قبل ذلك"  األسباب الداعية إىل اإلحساس باجلالل واجلمالإليه الدارسون من قول يف

    28..."متأمال بعني اللغوي وقلب األديب ما اشتمل عليه النص القرآين من مباين اللغة ومغاين األدب
نظرية تضافر القرائن مبنية على أسس متكاملة موهنا تشكل بناء فكريا متكامال له تطبيقاته املتنوعة وعلى نص من أرقى 

 . النصوص بل أرقاها نظما وأسلوبا بل منظومة متكاملة وشاملة
 :عّينة من تحليالته

ف الفريق الذي اعرتف باإلعراب وصلته بعد أن عرض متام حسان للطائفتني املتعارضتني إزاء رفض اإلعراب ورفضه، أنص
باملعىن، أكد على مبالغتهم يف االحتفال باحلركة اإلعرابية منكرا عليهم جتاهل القرائن األخرى، وقدم هلذا الشأن تربيرات 

القرينة شىت بّرر من خالل هذه الطوائف بأهنا ال يستبني معناها بالعالمة اإلعرابية، ألهنا ال تغدو أن تكون جمرد قرينة، و 
 29.شأهنا أن تقوم الفهم ال أن خيرتعها الفهم

: قدم متام حسان حتليال لنص قرآين وقف عليه ابن هشام يف مغين اللبيب، غري أن طريقته يف تبيان املعىن كان فيها تأويالن
يا شعيب أصالتك قالوا :" الغرض منهما هو كشف البنية العميقة للبنية السطحية امللبسة، فقال يف تناوله لقوله تعاىل

 .77:هود" تأمرك أن نرتك ما يعبد آباؤنا
 :دليال على احملذوف لن أصل األمر يتطلب أحد احتمالني" نرتك"و " تأمرك"يقوم اختالف الضمائر بني 

 ."أنت"تأمرك أن ترتك  -أ
 "حنن"تأمرنا أن نرتك -ب

ن يقوم شعيب بعمل ما يؤدي إىل تنفيذهم أّما أن يّتجه األمر إىل شعيب ويكون التنفيذ منهم فذلك حيتاج إىل أ       
 :لألمر وليس يف طوق شعيب أكثر من الدعوة ومن هنا يأيت تقدير اآلية هكذا

     بدعوتنا" يا شعيب أصالتك تأمرك" أو " أن نترك ما يعبد آباؤنا" أن تدعونا إىل" أصالتك تأمرك بُ ي  ع  يا شُ "      
 ."إىل أن نرتك ما يعبد آبؤنا

 .، وأسلوب هذه اآلية هتكمي30.ال مناص من تقدير احملذوف وإاّل تعثّر الفهمهذا حذف قام عليه الدليل و 
إذن التحليل النحوي يتطلب من املتعاطني معه ذكاء وتاويال بعد فهم عميق دقيق، وطرائقه كثرية ألنه أوسع من أن       

يادة، أو القول بالفصل، أو القول إذ قد يكون التقدير بالقول بالز " يكون جمرد تقدير العالمة اإلعرابية أو تقدير احملذوف
بإضمار العامل، أو تقدير التقدمي والتأخري، أو تقدير إعراب اجلملة بإعراب املفرد، أو عن طريق التضمني، أو بطريق النيابة 
عن املعّوض، وتقدير فك املسبوك وسك املفكوك، كل هذه األمور  وغريها يدخل يف مفهوم التقدير الذي جيب أن يعرفه 
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باإلضافة إىل خضوع اإلعراب ". لوال احلذف والتقدير لفهمت النحو احلمري" ، وهو ما قصده النحاة بقوهلم"احمللل" عربامل
 .إىل مطالب الظواهر املوقعية وهي كثرية ومتنوعة

الذهنية سواء صور الكلمات املعجمية املعروفة باسم الصيغ أو الصور " كما ال خيفى عّنا أّن لصّور العناصر الرتكيبية       
األمهية الكربى يف توضيح املعاين النحوية بالرغم من حمدودية هذه العناصر، ولعّل يف كتايب املغين البن " للكلمات الرتكيبية 

 .هشام، اجلىن الداين للمرادي ما يغين املعربني
 :خاتمة
الطرائق اليت جيب على املناهج الدراسية أن مما سبق يتضح لنا أّن التطبيقات اللغوية يف مجيع طرائق التحليل من أهم      

هتتم هبا إن أرادت للقضايا اللغوية النظرية أن جتد طريقها للفهم والتثبيت، وذلك بالتكثيف منها على شكل التطبيقات 
صورة اللغوية، والتمارين اللغوية، واالختبارات، والتقويات، ناهيك عن ضرورة االهتمام بتنويعها ليتحقق الفهم اللغوي ب

   .عامة
الدكتور حاج صاحل عبد الرمحان األعمال التطبيقية من املبادئ العامة اليت البدَّ ألي طريقة  ألجل هذا عّد العامل     

     ألن اختيار الكيفية الرتسيخية ال تَِقلُّ فائدة عن املرحلة السابقة لرتسيخها يف ذهن، 31تعليمية جادة من أن ترتكز عليها
 . األساسية اليت حيتاج إليها ليحكم استعماهلا بكيفية عفوية املتعلم، و خلق اآلليات

 
 :المراجع

 .دار اهلدى اجلزائر.حممد ابراهيم سليم: إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي ، البن خالويه، تح -
 .1877 3:زهري غازي، عامل الكتب بريوت ط: إعراب القرآن للنحاس،تح -
 .املكارم أصول التفكري النحوي، لعلي أيب -
 .2222. 2:البيان يف روائع القرآن لتمام حسان، عامل الكتب، القاهرة، ط -
 .2212تفسري اجلملة القرآنية يف ضوء التأسيس والتأكيد، دكتوراه السودان،  -
 .1877 2:علي حممد البجاوي، دار اجليل بريوت ط: التبيان يف إعراب القرآن اليب البقاء العكربي، تح -
 .2222 1:النحوي أصوله وأدلته، قباوة فخر الدين، الدار املصرية للنشر،طالتحليل  -
 .1877 1:التحليل النحوي، منهج وصفي حتليلي، خليل أمحد عمايرة، مكتبة املنار، األردن،ط -
 .1873ابراهيم النجار، عامل الكتب لبنان، :اخلصائص البن جين، تح -
 "ط ت.د. "االسرتاباذي، املكتبة التوفيقية القاهرةشرح كافية ابن احلاجب، الرضي  -
 .1877 1:دروس يف اإلعراب، لعبده الراجحي، دار النهضة بريوت، ط -
 .2222دروس يف اللسانيات التطبيقية، صاحل بلعيد، دار هومة  -
 .1874عامل الكتب لبنان  2القاموس احمليط للفريوز ابادي،ج -
 .ليم اللغة، ميشال زكرياء، املؤسسة اجلامعية بريوت لبنانمباحث يف النظرية األلسنية وتع -
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 .1878 1:خمتارات يف النحو والصرف مىن إلياس، دار الفكر لبنان ط -
 .1881معجم مقاييس اللغة البن فارس، بريوت دار اجليل  -
 .2223 1:،طمفاهيم تربوية معاصرة مبنظور سيكولوجي، عزيزي عبد السالم، دار الرحيانة للكتاب اجلزائر -

 . 1887منهجية تعلم وتعليم اللغة، الباحث الطاهر لوصيف ماجستري جامعة اجلزائر 
- la place de la grammaire dans l'enseignement – Apprentissage  Par Francis Deb Yser  p41     

Dictionnaire Actuel d éducation P 1374 -  

P 471  Dictionnaire de la langue Pédagogie  -   

 :الهوامش
 

                                                             
 . 273و 272ص   ،2القاموس احمليط ج ،الفريوز أبادي -1
 .1881، دار اجليل1، ط274ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، اجمللد الثاين، ص  -2
 .2222دار هومة  88صاحل بلعيد دروس يف اللسانيات التطبيقية  ص - 3
 . 426تعليم وتعلم اللغة  ص  منهجيةطاهر لوصيف  - 4
 . 424رجع نفسه صامل  - 5
 . املؤسسة اجلامعية بريوت لبنان 1874  21:بتصرف ط 82ميشال زكريا مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة ص - 6
7 - la place de la grammaire dans l'enseignement – Apprentissage  Par Francis Deb Yser  

p41     
8 -  Dictionnaire Actuel d éducation P 1374  
 .1242: نفسه، ص - 9

10 -P 471  Dictionnaire de la langue Pédagogie    
 . 2223 21دار الرحيانة للكتاب ط 172و  178: عزيزي عبد السالم  مفاهيم تربوية مبنظور سيكولوجي حديث ص - 11
 .رسالة ماجستري جامعة اجلزائر. 441تعليم وتعلم اللغة ص منهجيةالطاهر لوصيف  - 12
تعود كلمة التحليل إىل " التحليل النحوي من املصطلحات اليت كثر دوراهنا يف الدراسات اللغوية احلديثة، فما هو التحليل إذن؟    - 13

جتزئة " وأما التحليل النحوي اصطالحا فهو....، وأصل حّل هو فتح الشيء، ال يشّد عنه شيء، ومنه حللت العقدة" حلل" اجلذر الثالثي
 23:انظر علي أبو املكارم، أصول التفكري النحوي، ص" النظام الرتكييب أو تفكيكه، ملعرفة عناصره اليت يتشكل منها

لفظية، الداللية والتشكيلية والتحليل النحوي الذي نريد هو متييز العناصر ال" وقدم فخر الدين قباوة تعريفا للتحليل فيه من الدقة الكثري فقال
املكّونة للعبارة، بعضها من بعض، باالعتماد على أدلة املقام واملقال، وظواهر الصوت والشكل والرتكيب، لدراسة تلك العناصر يف إطار 

ة والصرفية خاصة، والنحوية السياق احمليط هبا، وحنيد أنساقها وأمناطها، وخصائصها ووظائفها، وما بينها من عالقات وتبادل للمعاين اإلعرابي
" بغية كشف صورة النظم الذي يسودها، والوظائف اليت تقوم هبا، والسياق العام للتعبري...عامة، وما فيه من تبدل الصيغة، والداللة والوظيفة

 .14:،ص"التحليل النحوي، أصوله وأدلته" ، وذكره يف كتابه.7،8:املورد النحوي الكبري، قباوة،ص
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: عنصر بعنوان.  2227، 1:انظر ملزيد من التفصيل كتاب تعدد األوجه يف التحليل النحوي، حملمود حسن اجلاسم، دار النمري دمشق، ط
 .21إىل  12:التحليل النحوي من ص

سليم، دار اهلدى  حممد إبراهيم: إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي، أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد املعروف بابن خالويه، تح - 14
 .13: اجلزائر، ص

القراءات اليت حتتاج أن ي بنيَّ إعراهبا والعلل فيها وال أ خلّيه من " وذكر أبو جعفر النحاس يف مقدمة كتاب إعراب القرآن، بأنه يذك رفيه
..."  ين وشرح هلا، ومن اجلموع واللغاتاختالف النحويني، وما حيتاج إليه من املعاين، وما أجازه بعضهم، وما منعه بعضهم، وزيادات يف املعا

 .1877، 3:دار عامل الكتب بريوت،ط.165:ص/1زهري غازي ج: إعراب القرآن، للنحاس، تح
 1:ص 1877، 2:التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل بريوت، ط  - 15
 .7:عربية بريوت، صدروس يف اإلعراب، عبده الراجحي،دار النهضة ال - 16
 .7: ، ص.1878، 1:خمتارات يف النحو والصرف ملىن إلياس، دار الفكر،ط - 17
 . أورد النص كامال ألمهيته، وقيمته التحليلية - 18
دة، وهو ما  يف هذه الفقرة حيلل النص القرآين من منحى الدراسة املعجمية اليت تستند إىل الداللة الصوتية بني األصوات املتقاربة واملتباع - 19

 .كان يعرف يف القدمي باسم فقه اللغة
 .158، 2/157اخلصائص، البن جين، ج - 20
تفسري اجلملة القرآنية يف ضوء التأسيس والتأكيد، للباحث أمحد حسن صاحل حممد، رسالة دكتوراه، اجلامعة االسالمية، السودان يف  - 21

 .72إىل  75:، الفصل الثاين من ص2212
 -2ج. 1887: ، سنة2:لبيب عن كتب األعاريب ، ابن هشام، حتقيق حنا الفاخورين دار اجليل بريوت طانظر مغين ال - 22

  222و218
 164: ص.2222، 1:، الدار املصرية للنشر،ط. انظر التحليل النحوي  أصوله وأدلته لفخر الدين قباوة - 23
أن الفكرة يف الذهن تكون يف جمموعة من القوالب الذهنية أو األبواب النحوية اليت جتسد بكلمات صرفية، وإذا عمد املتكلم إىل  أي - 24

 .عدم جتسيد الباب النحوي باملمثل الصريف فإنه ال يريد ذلك لغرض بالغي، وليس للمحلل اللغوي أن حياول جتسيده
 .132:ص.1877، 1:ي حتليلي، خليل أمحد عمايرة، مكتبة املنار، األردن طانظر يف التحليل اللغوي منهج وصف - 25
وهذا التحليل دقيق جدا مييز فيه بني الكلمة . 16: شرح كافية ابن احلاجب، يرضي الدين االسرتاباذي، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ص - 26

لتتابع، فيما أن قسم مجع التكسري وما شاهبه، ال يتعقب فيه اجلزءان واملونيم، هذا األخري الذي هو جزء من جزء له معىن، على التسلسل وا
 . أي الوزن" املثال"وإمنا مها ممتزجان أي احلروف واحلركات على غري تعّقب، وضابطها هي 

 .7: ص: البيان يف روائع القرآن لتمام حسان، دار عامل الكتب، املقدنة - 27

 
 7:ص مقدمة كتاب البيان يف روائع القرآن، - 28
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 .1/18، ج  2222:سنة 2:القاهرة، ط انظر البيان يف روائع القرآن، متام حسان، عامل الكتب - 29
 .1/23نفسه، - 30
 .73/74 4العدد 62و 61ص ،مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانياتستوى عبد الرمحان احلاج صاحل، أثر اللسانيات يف النهوض مب -31
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 فاعلية التناص القرآني في شعر مفدي زكرياء 
Intertextualité coranique dans la poésie de Mofdi Zakaria 

 عقيلة امحمدي: ةالدكتور 
 الجزائر – الشلفحسيبة بن بوعلي بجامعة 

 
 :الملخص

فاعلية التناص القرآين يف شعر مفدي زكرياء، حيث تكشف عن اخللفية الّدينية اليت سيطرت على تعاين الّدراسة 
فكر؛ ووجدان الّشاعر؛ وجتّلت يف جّل نصوصه الّشعرية، بوصفها الركيزة األساسية اليت انبنت عليها قصائده، وأبانت عن 

احلكيم، فتشكلت تقنية الّتناص  مع القرآن الكرمي، مبظاهرها  قدرته الفائقة يف استثمار الطّاقة الّلغوية املستمّدة من الذكر
تناص مع الشخصّيات الّدينية املذكورة يف القرآن الكرمي، وهذه الّتقنية وال الرتكييب، املتنوعة كالتناص اللفظي، و التناص

الّنص القرآين؛ ويتفاعل معه من  األسلوبية املائزة يف شعر مفدي زكرياء جعلت املتلقي املتشبع بالثقافة اإلسالمية يستحضر
             .خالل القصيدة تفاعال مباشرا ليصل إىل الّداللة املطلوبة

 .الّتناص القرآين؛ الّنص الّشعري؛ مفدي زكرياء  :المفتاحية الكلمات
Résumé : 

L'étude examine la méthodologie des intertextualités coraniques dans la poésie de Mofdi 

Zakaria, où elle révèle le contexte religieux qui a dominé la pensée et la conscience du poète, qui 

s'est manifesté dans la plupart de ses textes poétiques comme base de ses poèmes. Elle a aussi 

exprimé sa grande capacité à investir l’énergie linguistique dérivée du Coran. La technique de 

l'intertextualité avec le Saint Coran a été formée, avec ses diverses manifestations, telles que 

l'intertextualité verbale, l'intertextualité syntaxique et l'entrelacement avec les figures religieuses 

mentionnées dans le Noble Coran. Cette technique stylistique distinctive dans la poésie de Mafdi 

Zakaria a fait le recepteur saturé de culture islamique évoque le texte du Coran et interagit avec lui 

directement à travers le poème pour atteindre la signification requise. 

 

Mots clés : Intertextualité Coraniques, Texte Poétique, Mofdi Zakaria.   

 
عرف التناص اختالفا نقديا يف ضبط مفهومه، وإشكاال كبريا يف حتديد مصطلحه خاصة يف الّساحة النقدية العربية 

 Michaelوالتناص كما عرّفه ميشال ريفاتري  (L'intertextualité )يب اليت أخذته يف أكثر دراساهتا عن املصطلح الغر 
Riffaterre بناء نص ليصري كيانا نصيا ال يتحقق إاّل بتوظيف نصوص عديدة تتداخل فيما بينها و تتقاطع داخل »: هو

، 1«فيما هو يرتكب منهاالّنص اجلديد، مكونة له بذلك إطاره السيمولوجي الذي خيتلف عن سائر النصوص اليت يتضمنها 
يكشف ذلك التحليل األسلويب العيين، » وكثريا ما يهيمن حضور نص عن نصوص أخرى كثرية يف الّنص الشعري، و

 .2«وبالّتايل حتديده كمفهوم بدقة يظهر فاعلّيته األسلوبية، ونعين بذلك آلية كشفه امللموس واملؤّكد
    وّع، بيد أّن احلضور األكرب كان للتناص القرآين الذي يعّد اختلف حضور التناص يف قصائد مفدي زكرياء وتن

أحد املصادر األساسية يف ثقافة مفدي زكريا ولذلك ال يتخلى عن ألفاظه، ومعانيه، ملا للفظة القرآنية من وقع خاص » 
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، يبد أن ذلك 4كالقرآن الكرمي، واشرأبت قرحية الّشاعر، وتطلعت إىل أن يكون شعره يف الّسحر، والّتأثري  3«وأثر متمّيز
ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ ﴿ : هدف يستحيل الوصول إليه، وغاية ال ميكن حتقيقها، لقوله عز وجّل يف حمكم تنزيله

ْعٍض ظَ   .5﴾ِهيًراَعَلى َأن يَْأتُوْا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم ِلب َ
املستوى األول متثل يف اقتباسه : تعددت أشكال التناص القرآين لدى مفدي زكرياء، وأبرزها كان على مستويني

لأللفاظ القرآنية تارة مبعناها، وتارة أخرى دون ذلك، واملستوى الثاين والذي كان أكثر حضورا متّثل يف استحضاره للرتكيب 
     احلرية يف التأمل اجلمايل والكتابة ودعا إىل االغرتاف من منهله » ي أعطىاجلملي كامال من القرآن الكرمي الذ

   ، الذي ال ينضب، ومنح النص الشعري فاعلية يف احلضور، وتفاعال خالقا مع املتلقي، بتذوق أطايب الكالم 6«العذب
، والنص القرآين (احلاضر)لّنص الشعريو أفانينه، وفتح جماال خصبا للّتخّيل والّتصور، وأماط الّلثام عن التواشج بني ا

 ( .الغائب)
 :7يقول مفدي زكرياء

ْيطَاِن، َفْضٌل َعَلْيِهم            َفِشْعِري َوٌحي، اَل َوَساِوُس َشْيطَاِن        ِإَذا َكاَن ِللشَّ
 :التناص اللفظي/ 1

أرجيها، ومنحت جذور النص اقتبس مفدي زكرياء الكثري من األلفاظ القرآنية وزرعها يف قصائده، فحملت 
قصيدة واحدة مل تتأثر باللفظ » الشعري صالبة ومتانة، وقد استفاد الشاعر من ذلك كثريا، فال ميكن العثور تقريبا على 

، حىت غدا 8«القرآين، فأثر القرآن الكرمي ظاهر جدا يف شعره، واملمتع جدا هو أّن هذا التأثر كان يف حمله لفظا ومعىن
حافال باأللفاظ القرآنية اليت تنأى عن كوهنا جمرد حلية لفظية، بل  كثريا ما كانت حترك وجدان املتلقي  معجمه الشعري

 . على حنو من األحناء، وتنقله مباشرة إىل الداللة املقصودة، والغاية املنشودة
 :9يقول مفدي زكرياء

َلِة الَقْد          ِر، َساَلمً   ا َيِشُع ِفي الَك   وِن ِعيَداَوَتَساَمى، َكالرُّوِح، ِفي َلي ْ
َلِة اْلَقْدرِ من الّنص القرآين ﴿" ليلة القدر" استحضر الّشاعر داللة  ، وزرعها يف نصه 10﴾ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه ِفي َلي ْ

 .الّشعري، ليفتح خمتلف الّدالالت أمام املتلقي الذي يربط بني الداللة القرآنية، والّنص الشعري
 :11يقول مفدي زكرياء

 ي         َوانْ ُقُلوَه      ا، ِلْلِجيِل ِذْك         ًرا م َج   ِيَدا َكال م  َث    َانِ اْح        َفظ        ُوَه  ا، زَكيّ                ًَة  
َناَك سَ  ﴿: ، اليت أخذها من قوله تعاىل"املثاين" أبقى مفدي زكرياء يف نّصه الّشعري على معىن لفظة  ًعا َوَلَقْد َآتَ ي ْ       ب ْ

 .اليت محلت داللة العظمة والّتقديس لدى املتلقي و، 12﴾ ِمَن اْلَمثَاِني َواْلُقْرَآَن اْلَعِظيمَ 
 :  13يقول مفدي زكرياء

َلهُ   !الَوِحيَدا ِعيَسى َو م         َا َصل       َُبوُه،            َلْيَس ِفي الَخاِلِديَن،...َزَعم      ُوا قَ ت ْ
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ْوِلِهْم ِإنَّا قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح  ِعيَسى اْبَن زكرياء فكرة عدم صلب املسيح عيسى عليه السالم،﴿استوحى مفدي  َوق َ
اليت " أمحد زبانا"ليلقي بظالهلا على حادثة الشهيد  ، 14﴾َمْرَيَم َرُسوَل اللَِّه َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َلُهْم 

 . م املتلقيفتحت أبعادا كثرية أما
 :  15يقول مفدي زكرياء

َرابَا ْعُب، يَ ْلَتِحُق السَّ  زََكْت َو ثَ َبانُُه َعْن َأْل       ِف َش  ْه       ٍر          َقَضاَها الشَّ
ٌر ِمْن َأْلِف َشْهرٍ  ﴿شّبه الشاعر ليلة الفاتح نوفمرب بليلة القدر املباركة  َلُة اْلَقْدِر َخي ْ يتفاعل ليجعل املتلقي ، 16﴾َلي ْ

 .معا( 4591شهر نوفمرب)، والّسياق الّتارخيي (عظمة ليلة القدر)الّسياق الّديين : مع الّسياقني
 :  17يقول مفدي زكرياء

 َص           َواب      َاا َو ِإنَّ     ا أَُم           ًة َوَس            ٌط نَ       ص    َاِفي             َمَوَدتُ َن             ا األُِلي قَ  اُلو 
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ِلَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل  ﴿اقتبس الشاعر من القرآن الكرمي 

، اليت جاء هبا (أَُمـــــــــــًة َوَســــــــــــط  : )ما حييل عليه مباشرة سواء باللفظ أو باملعىن ، كما يتضح يف قوله .18﴾َعَلْيُكْم َشِهيًدا
 .إلثراء نّصه الشعري، ومنحه كثافة تعبريية، وطاقة داللية

 :  19يقول مفدي زكرياء
 .!ِت الُوُجُوُه، َو خَرْت اأَلْصَنامُ َو الَحُق َو الرََّشاُش ِإْن َنَطَقا َم          ًعا       َعنَ 

    غدق مفدي زكرياء من اآليات القرآنية بشكل كبري، وكثري، جعله يأخذ اللفظ بشكله، ومضمونه حىت يصل 
   ، اليت جتعل املتلقي يستحضر مباشرة النص القرآين(َعَنِت الُوُجُوهُ : )إىل الداللة اليت يرغب يف الوصول إليها، كما يف قوله

 .20﴾َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِلْلَحيِّ اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما  ﴿
 :  21يقول مفدي زكرياء

 !  ُخِلْقَنا ِبُحْكِم الَهَوى ِإْخ        َوٌة          فَ تََّبْت َيُد ُك       لِّ َمْن فَ َرقَا
حيث حييل املتلقي إىل الداللة ، 22﴾تَ بَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب  َوَتبَّ  اقتبس الشاعر اقتباسا مباشرا من سورة املسد ﴿

 .املطلوبة بدقة متناهية، تنّم عن عبقريته الفذة يف استحضار الّلفظ املناسب للغرض املطلوب
 : 23يقول مفدي زكرياء

ْعِمُر؟َأْم َأْرُض، رَِبَك زَْلَزَلْت زِْلَزاَله            َا       َلَما طََغى ِفي َأرْ   ِضِه، ال ُمْست َ
اليت كانت األكثر مثوال يف قصائده ، و24﴾ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلَزاَلَها تعالق الّشاعر كثريا مع سورة الزلزلة ﴿

 .مببناها، ومعناها الظاهري، وهذا ما يستحضره املتلقي للوهلة األوىل عند قراءة البيت الشعري
 

  :التناص الجملي /2
استعاض مفدي زكرياء عن كّل الّروافد اليت استقى منها شعره بالقرآن الكرمي، الذي يعّد أقوى، وأمنت األركان اليت 

اللغة اآلسرة، والصيغة األسلوبية املتينة، وامتاح منه تركيبا مجليا برمته بألفاظه، ومعانيه : أوى إليها الشاعر، فتفيأ حتت ظالله
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خرى، كما استحضر اإلطار العام  له بفواصله وموسيقاه، ووظفه كما ورد يف النص القرآين أحيانا أو جزء منه أحيانا أ
 .25«توظيفا جديدا يتماشى مع واقعه ويعرب عن أحاسيسه هو بالذات» وأحايني كثرية يوظفه

الّشعري، استعان الشاعر بطاقات الّنص القرآين يف أدواته األسلوبية، ليصنع املفارقة اليت تتواشج بني الرتكيب 
والرتكيب القرآين، حيث يف مرات كثرية يكون االقتباس كلّيا وواضحا، يسعى من خالله الشاعر للوصول إىل الداللة القرآنية 
                   نفسها، يف حدود املخيال اإلنساين، الذي مل ولن يرقى إىل مستوى الّنص الّرباين، مهما اعتلى درجات 

 .واإلثارة، واإلدهاش، إاّل أنّه يبقى قاصرا عن احلرف النوراين من ألفه إىل يائهمن األسلبة، واالهبار، 
َشكََّل التناص القرآين ظاهرة أسلوبية الفتة يف شعر مفدي زكرياء، حيث حُييل املتلقي مباشرة إىل مواضع اآليات 

 شعره الذي يضمن له الصمود واخللود عرب املستدعاة يف نّصه الّشعري، كما أنّه يدرك متاما فاعلية حضور الّنص القرآين يف
       الّزمن من خالل التحامه معه، فيصبح أكثر عمقا وصدقا، و ينتشي املتلقي عرب هذا االتكاء األسلويب عبق 

 .الّتشويق، واملتعة فيضيف للنص الشعري قوة داللية ويضفي عليه مسحة مجالية
 : 26يقول مفدي زكرياء

 تَ ْن       ُصُروا الَلَه يَ ْن     ُصرُْك   ْم         َو يُ ْنِجَز، َأَمانِيُكْم الغ        َاِلَي       هَفِإْن 
 ..!َساَعتُ َنا، آتَِي    ه...َولَ   ْن َيْخِلَف اهللُ، ِميع            َاَدُه           َواَل رَْيبَ 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن ، املتلقي مباشرة إىل استحضار اآلية الكرمية  ﴿(ْنـــــُصرُْكـــمْ ِإْن تـَْنـــــــُصُروا الَلَه يَـ )يأخذ هذا االقتباس
وهو تأكيد على حتقق الوعد اإلهلي، فمن كانت وجهته خالصة ، 27﴾َآَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا اللََّه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ 

 .   د حني، ألّن اهلل عز وجّل ال خيلف الوعد لعباده املتقنيلوجه اهلل الكرمي، كان النصر حليفه ولو بع
 : 28يقول مفدي زكرياء

 بِبُ ُلوِغ الَوَطر( ِإْن تَ ْنُصُروا اللَّ               َه يَ ْنُصرُْكمُ )َو رَتِّْل َعَلى الَجْيِش 
ليقّر به ، 29﴾ا اللََّه يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُرو اقتبس الشاعر تركيبا قرآنيا كامال ﴿

النص )الداللة نفسها، حيث يكون اجلزاء دائما من جنس العمل، وأسبغ يف ذهن املتلقي تواشجا كبريا مع النص الغائب 
 (.القرآين

 : 30يقول مفدي زكرياء
 َكاَن َع    لََّم آَدَم اأَلْس     َماءَ َلْو َلْم َيُكْن ِلْلِعْلِم َأْعَظَم ُحْرَمٍة،       َما  

َوَعلََّم َآَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل َأنِْبُئوِني بَِأْسَماِء  ﴿:اقتبس الشاعر بداية اآلية الكرمية       
   ثبت الداللة نفسها، وهي تقديس العلم، واملطالبة باألخذ ووظّفه يف عجز البيت، ليُ ، 31﴾َهُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 

 .به، وخري مثال عن ذلك آدم عليه السالم
 :32يقول مفدي زكرياء

 وَأْعَليَت َصْرَح ال   م َْجِد،َفانْ    ه     َاَل بَ ْعُضُهْم      َعَلْيِه، َو َلِكْن َما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقَبا                           
، حماكيا معناها إذ 33﴾ َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نَ ْقًبا تبىن الشاعر جزء من بنية اآلية الكرمية ﴿       
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أّن احلصن املنيع ال يقدر أحد على نقبه، وهذا التعالق كّثف الداللة، وأبان أمام املتلقي النص الغائب لريبط بينه وبني 
 . شعري احلاضرالّنص ال

 :34يقول مفدي زكرياء
 فَ ْوَق الَخَيالِ ...َو َأْخَرَجِت اأَلْرُض َأثْ َق     اَلَه      ا       َفطَاَر ِبَها الِعْلمُ                            

      ﴿ َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أخذ الشاعر يف صدر بيته الشعري نّص اآلية الثانية كاملة من سورة الزلزلة        
، وأخرجها من سياقها األصلي، وحّور يف داللتها، جبعل األثقال تعين املعادن النفيسة اليت حتويها اجلزائر واليت 35َأثْ َقاَلَها﴾

 .متّكن العلم من الوصول إليها، وهو ما جيعل املتلقي يكتشف جدلية العالقة بني الرتكيبني
 

 

 :ذات بعد دينيشخصيات تراثية / 3
اليت »استحضر مفدي زكرياء الّشخصيات الّدينية يف قصائده بشكل عرّب عن وعيه العميق مبضامينها، ومراميهنا و       

ا قدمت أبعادا ورمــوزا ودالالت تراوحت على سبيل املثـــال ما بني ثنائية اإلميـــان والكفـــــر، واخلري و الشر، والغىن والفقر، وم
، وفتحت املخيال واسعا أمام املتلقي ليكتشف الداللة اجلديدة هلذه الّشخصية 36«إبراز املواعظ والعرب لألمم السابقةبني 

 .  الدينية بعد خروجها من الّنص القرآين، وولوجها الّنص الّشعري
كان  » اط جديدة، حيثامتاح الّشاعر كثريا من قصة سيدنا موسى عليه الّسالم، ووظّفها بأشكال خمتلفة، وأمن       

قبس من مشكاة ( عصا موسى)، فجاءت 37«كثري االقتباس من أحداثها ومواقفها، كثري الّرمز إىل مشاهدها وصورها
إخل، اليت حتيل املتلقي ...الّتكثيف، حتمل يف شعره دالالت كثرية، تدور أكثرها حول معاين احلق، والقوة، و النصر، 

 .  حترك وجدانه، وهذا ما ينجلي يف البيتني املوالينيمباشرة عليها، فتثري انفعاله، و 
 :  38 زكرياء يقول مفدي

َها َو اأَلفَاِعَيا    َعَصى ُموَسى، َفَسْل ِفْرَع                                   ْو         َن َعن ْ
 :  39يقول مفدي زكرياءو 

 َما يَْأِفُك الطاَِّغَيه تَ ْلَقفُ (           ِإَذا َجاَء ُموَسى، َوَأْلَقى الَعَصآ) 
  بأن احلق دوما يغلب الباطل، وإن طال : رمزا يف شعره ليؤكد احلقيقة املطلقة( عصا موسى)استدعى الّشاعر        

عصا )الّزمن، وهو إشارة سريعة ترسم أمام املتلقي ومنذ الوهلة األوىل صورة صادقة عن نصرة املظلوم، و استخدم مفدي 
، فهي ال تكاد 40«يف تصوير املواقف الّثورية وانتصار أصحاهبا واندحار قوى الّشر والطّغيان أمامها كّلما رغب» (موسى

      خترج عن داللتها الّدينية، فاستدعاء وتكرار هذا الّرمز أسلوبيا هو من باب أمهيته يف وجدان املتلقي، الذي يسمع 
 .ريه من خالله صوت احلق، ويرى صورة احلقيقة ماثلة أمام ناظ

 : 41 يقول مفدي زكرياء
 َوَما تُِفيُد الَمَعاِني، َوِهَي ُمْجَدبَة           َلْو َصاَغ َأْلَفاَظَها َداووُد، َأْلَحاَنَا ؟

استجلى مفدي زكرياء موقفه من الّشعر احلر، باستدعاء شخصية داود عليه السالم وصوته الّشجي، فإن كانت        



122112The Cradle of Languages Journal 
 

عقيلة امحمديالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -األجنبيةاللغات إصدار كلية              61 

باألصالة وبصلة » ها األلفاظ، حىت وإن تغىن هبا داود عليه السالم نفسه، فالشاعر دائما يؤمن املعاين جدباء فلن تُغين عن
وهبذا األسلوب التناصي حييل املتلقي ، 42« الرحم بني املعاين والكلمات، وبالنبض املوسيقي املتجاوب مع نبضات القلب

 .اقها اجلديدعلى الطّاقة الّداللة الكامنة يف هذه الّشخصية املستدعاة يف سي
 : 43يقول مفدي زكرياء

َهاَدى َنْشَواَن، يَ ْت       لُ    و النَّش ِ    ي  َدا  َقاَم َيْخَتاُل َكالَمِسي          ِح َوئِي      َدا          يَ ت َ
 ال   ُص ّ          عُ   وَداَحالِمًا، َكاْلَكِليِم، َكلََّم     ُه الَمْج                 ُد، َفَشدَّ الحبال يَ ْبِغي 

َلِة الَقْد         ِر، َساَلًما، َيِشعُّ ِفي ال  ك     َْوِن ِع  ي  َدا  َوَتَساَمى، َكالرُّوِح، فِي َلي ْ
 َوَم      ا َصل َ  ُبوٌه،          َلْيَس فِي الَخاِلِديَن، ِعيَسى ال    َوِحيَدا... َزَعُموا قَ ْتله 
َرائِيلُ  ُه ِجب ْ  َتْحَت َجَناَحي ْ                                 ِه ِإَلى الُمِنتَهى، َرِضي ّ   ً  ا َشِه   ي َدا َلفَّ

من استدعاء شخصية الّنيب عيسى عليه الّسالم بصفة خاصة تكثيفا حلادثة املقصلة اليت كان  استلهم الّشاعر       
    وقدم روحه قربانا للثورة اجلزائرية، فهو عند زكرياء ال يقل » أول من نال شرف الّشهادة هبا،( أمحد زبانا)الّشهيد 

بعيسى بن مرمي عليهما ( أمحد زبانا)، اآلخرين بصفة عامة،  وتشبيه الشهيد 44«عظمة، ونبال، وطهارة، عن األنبياء 
لّشاعر مل يّدخر ، حىت أن ا45السالم هو رقي بالقضية من مستواها األرضي العادي إىل مستوى القيم الّروحية العظيمة

أيضا إىل توظيف املالئكة » جهدا يف توظيف كل املقدسات، يف سبيل إعالء شأن الّثورة، والّثوار، وهذا ما يؤكد جلوءه
 .وهذا احلضور يثري انفعاالت تـُحرك وجدان املتلقي ،46«املبّشر بعامل جديد و إنسان جديد( جربيل عليه الّسالم) خاصة 

وخالصة القول، بعد هذه اإلطاللة السريعة يف الوقوف عند فاعلية التناص القرآين يف شعر مفدي زكرياء أين جتلى       
احلضور املائز أللفاظ القرآن الكرمي يف جل قصائده، حيث استحضر الكثري منها، ليثري نّصه الّشعري، وكذلك التناص 

لداللة ذاهتا يف نصه الّشعري، وقّلما حيّورها لتناسب السياق الشعري اجلملي فقد اقتبس تركيبا مجليا كامال ليبقي على ا
      اجلديد، كما أنّه استدعى شخصيات دينية ذات بعد ديين، ومذكورة يف القرآن الكرمي حتديدا، واليت كثريا ما حتولت 

 .  دينية اإلسالمية حىت الّنخاعإىل رمز ما، حيمل داللة خاصة مبجرد ذكر امسها، مما يؤكد أن الشاعر تشبع بالثقافة ال
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 تقنيات تعليم وتطوير اللغة العربية –البرمجة الحاسوبية 
La Programmation Informatique: Les Techniques d’Enseignement et de Développement de la 

Langue Arabe          

 بختة تاحي: الدكتورة
 banatahi44@gmail.com 

 الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 :الملخص

 تعّد الربجمة احلاسوبية من أهم التقنيات لتعليم وتطوير اللغة العربية، حيث شكلت نظرية املعلوماتية، والسيما احلوسبة، حتديا معرفيا
ه النظرية النسيب يف أربعينيات القرن العشرين، فقد قامت هذه النظرية بتطوير الدرس اللغوي املعاصر، بتعاضدها بالنسبة للغة منذ نضج هذ
 .مع املناهج املعرفية احلديثة

فقد هنض البحث العلمي الذي أفضى إىل حوسبة اللغة على مميزات متعددة البد من مراعاهتا واألخذ هبا مثل العالقة بني املنطوق 
وب، وقد ارتبطت هذه األخرية أيضا بالذكاء االصطناعي وكذلك، تقنيات الربامج احلاسوبية، يف معاجلة األخطاء اللغوية بصفة عامة، واملكت

 .وحنن يف حبثنا هذا سنحاول احلديث عن األخطاء اإلمالئية والصرفية بصفة خاصة
 .  صرفية -أخطاء إمالئية -معلوماتية -تقنيات -اللغة العربية -الربجمة احلاسوبية: الكلمات المفتاحية

Résumé: 

 

          La programmation informatique est l’une des techniques les plus importantes pour enseigner et 

développer la langue arabe. La théorie informatique, en particulier informatique, pose un défi cognitif 

pour la langue depuis la maturité relative de cette théorie dans les années 1940. Cette théorie a 

développé une leçon de langue contemporaine, conjointement avec des approches cognitives 

modernes. 

          La recherche scientifique qui a conduit à l’informatisation de la langue présente un certain 

nombre d’avantages, tels que la relation entre l’opérateur et l’écrit, cette dernière étant également 

associée à l’intelligence artificielle ainsi qu’aux techniques informatiques dans le traitement des 

erreurs de langage en général. Dans notre recherche, nous tenterons de parler notamment des fautes 

d'orthographe et morphologiques. 

 

Les mots clés: Programmation informatique - langue arabe - techniques - information - fautes 

d'orthographe - morphologie. 

 

ة احلاسويب أميا ارتباط بالذكاء االصطناعي، حيث أصبح احلاسوب حياكي عقل االنسان، من خالل ارتبط علم اللغ
 .احلوار الشفوي، وسنتبني ذلك من خالل بعض النماذج اليت اعتمدت يف الذكاء االصطناعي

mailto:banatahi44@gmail.com
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لعبت شبكات االنتقاالت دورا هاما يف تطوير مناذج احلوار الشفوي بني االنسان واآللة وباإلضافة إىل مناذج 
Programmar و ،Speechis و ،Myrtille اليت كانت رائدة يف حتليل اخلطاب املنطوق وإنتاجه يف منوذجني هامني أال ،

 :ومها
 وذجمن :Lunar 

ول جهاز يعتمد على سؤال وجواب انطالقا من البحث يف قاعدة للمعطيات أ( Woodsوودس )  Lunarيعترب جهاز 
اخلاصة باملعارف حول األحجار املستقدمة من القمر ينتج التحليل متثيال داخليا على شكل مشجر تركييب عميق يرتكز 

على          خاصا ينبين على حتليل لساين مؤسس على األحناء التحويلية، وملعاجلة الروابط اللغوية، يستعمل ميكانيزما 
أساليب كشفية خاصة لتفادي اختيار كل الرتكيبات اليت تفرضها عملية البحث، وال يتدخل املكون الداليل إال بعد التحليل 

يف اقصاء التحليالت الرتكيبية اخلالية من  -باخلصوص –الرتكييب الذي اجنزته شبكة من االنتقاالت املعززة، وهو ما يفيد 
على      تكثيف التفاعل بني الرتكيب والداللة مع احلفاظ  Woods" وودس" ويف منوذج أحدث حاول  املعىن،

 :استقالليتهما مربرا ذلك بسببني اثنني
 .إمكانية احلصول هبذه الكيفية على قالب تركييب مستقل عن أي جمال للتطبيق: أوال
 1.األوتوماتية وهو ما ميكن أن ييسر املعاجل القدرة على تفكيك مشكل التعلم حسب مهمات خاصة،: ثانيا

 نموذج GUS 
يف تدبري حوارات واقعية بني اإلنسان واآللة عندما تكون : وآخرون Bobrowبوبرو  GUSيتمثل اهلدف من منوذج 

 .حوار بني عامل يف شركة لألسفار وزبون يرغب يف حجز تذكرة طائرة: موجهة للقيام مبهمة حمددة مثال
، ...الفكرة املركزية لربامج معاجلة طلبات الزبائن هي القابلية، حيث تطابق قوالب الصيغ الصرفية والرتكيبية، والداللية

اليت تتحقق يف استقالل عن بعضها البعض، وهذا ال يعين أهنا تنطلق بشكل متتابع، بل تتم مراقبتها بواسطة مذكرة ختزن 
 2.فيها خمتلف املهمات الواجب تنفيذها

 :من بني أهم اإلجراءات اليت يشغلها هذا النموذج ما يلي
التحليل املورفولوجي الذي يعاجل سلسلة احلروف يف املدخل، وينتج جمموعة اإلمكانات لكل كلمة، منظمة  -

 .على شكل جدول
التحليل الرتكييب الذي يوظف مفهوم شبكات االنتقاالت املتكررة واجلدول الذي ينتج عن التحليل  -

 .ولوجياملوف
 .التحليل الداليل، حيث يولد النحو بنية من األدوار حتول إىل بنية من احلاالت -
 .حيث حتلل اجلملة حسب املهمة، وتركب عناصر للجواب: االستنتاج والتفسري الداليل -
 3.التوليد الذي يرتجم عناصر اجلواب إىل اللغة االجنليزية املنطوقة -

طاعت إجياد حلول ملشكالت يف العلوم اإلنسانية فإن اجملال اللغوي يعد فإذا كانت علوم احلاسوب وتقنياته است
         من اجملاالت األساس األوىل اليت استفادت من تقنية املعلومات بشكل أكرب إذ متكن اللغويون واحلاسوبيون، جنبا 
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ات الصورية اليت تتحكم يف إنتاج إىل جنب، من سرب أغوار القدرة اللغوية املخزنة يف دماغ اإلنسان من خالل اخلوارزمي
 .النظام اللغوي الطبيعي توليدا وحتليال

إن التطور املعريف والتقين الذي شهده العصر احلديث ساعد على معاجلة أنظمة اللغات الطبيعية على املستويات 
د تقف عند حدود الوصف الصرفية والنحوية والداللية واملعجمية باستخدام علوم احلاسب وتقنياته، هذه املعاجلة مل تع

الظاهري للموضوع اللغوي الطبيعي، بل تعدته إىل التفسري، وأحيانا أخرى إىل التعرية عن اإلواليات اليت تتحكم يف عملية 
اإلنتاج اللغوي، وما كان هذا ليتحقق لوال استهالك اللغويات احلديثة عامة واللغويات الصورية للجهاز املفهومي للعلوم 

م البيولوجيا احليوانية والنباتية وعلم األعصاب وعلم هندسة الوراثة وهندسة املعرفة والذكاء االصطناعي الدقيقة وعلو 
 4.وغريها...

 :فمن بني االشكاليات اليت تقع فيها اللغة العربية جند، األخطاء اإلمالئية وسنتبني ذلك من خالل الفقرات األتية
ة املعاصرة اليت تقتضي دراستها ومعاجلتها اهتماما بالغا، كي تبقى اللغة تعد قواعد اإلمالء من قضايا اللغة العربي 

العربية حية، تستعمل كتابة وحديثا، وتعلما وتعليما، وتواكب التطور التقين، وتليب حاجات الناطقني هبا، وتكون لغة العلم 
 5.واملعرفة يف مجيع اجملاالت

 
  اإلمالئيالمعايير اللغوية لتقييم برامج التدقيق: 

 :مدى توافر عدة مستويات لعمل المدقق اإلمالئي -1
إذ ينبغي أن تتحقق جليا يف تطبيقات التدقيق اإلمالئي مستويات التدقيق، ومن املمكن اقرتاح ثالثة 

 :مستويات قابلة للزيادة على النحو التايل
 .الياء النهائية على سبيل املثالالتقيد هبمزة األلف االبتدائية أو بنقطيت : التقيد بقواعد اإلمالء، ويعين - أ

املرونة يف التقيد بقواعد اإلمالء، ويعين التقيد هبمزة األلف االبتدائية يف خيارات التدقيق اإلمالئي  - ب
على سبيل املثال، وكذلك التقيد بنقطيت الياء النهائية يف خيارات التدقيق ( يف حالة الكتابة املصرية) 

 .على سبيل املثال( اميةيف حالة الكتابة الش) اإلمالئي 
مراعات األخطاء الشائعة، ويعين عدم التقيد هبمزة األلف االبتدائية أو بنقطيت الياء النهائية على  - ت

 .سبيل املثال
 

 :مدى معالجة تطبيقات التدقيق اإلمالئي ألنماط األخطاء اإلمالئية الشائعة في النصوص العربية ومن أهمها  -2
        : هبمزة الوصل هكذا( استقبال) مثل كتابة كلمة ( أ، إ، ا، آ) والوصل  اخللط بني أشكال مهزيت القطع -

 ".آستقبال" ، "أستقبال" ، "إستقبال" 
    : بياء غري منقوطة هكذا" مرتضى" ، مثل كتابة كلمة (ي) والياء املنقوصة ( ى) اخللط بني األلف املقصورة  -

 .بنقطتني" مرتضي" 
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: هبمزة على السطر هكذا" شيء" مثل كتابة كلمة ( ء، ئ، ؤ، أ، آ) اخلطأ برسم اهلمزات املتوسطة واملتطرفة  -
 .شيئ هبمزة على النربة" 

 .هباء وليست بتاء مربوطة" رماديه: " هكذا" رمادية" مثل كتابة كلمة ( ـه)واهلاء ( ـة)اخللط بني التاء املربوطة  -
 ".اتصالكلمتني: " هكذا" اتصال كلمتني" هما، مثل كتابة كلميت اتصال كلمتني دون مسافة بين -
 ".احملام: " هكذا" احملامي" وجود نقص يف حروف الكلمة، مثل كتابة كلمة  -
 ".مشكووووور: " هكذا" مشكور" وجود تكرار أو زيادة يف الكلمة، مثل كتابة كلمة  -
 ".مكشور: " هكذا" ورمشك" وجود قلب بني حروف الكلمة الواحدة، مثل كتابة كلمة  -
      يف بعض البالد العربية ينطقها البعض " الضاد" احلروف اليت تنطق هلجيا بطريقة خمالفة لكتابتها، فحرف  -

 ".ظاء" ومن مث يكتبوهنا " ظاء" 
اخللط بني احلروف املتجاورة يف لوحة مفاتيح احلاسوب، حيث خيطيء البعض يف كتابة بعض احلروف نتيجة  -

        وذلك لتجاور حريف " فاروق: " هكذا" فاروق" لكتابة على لوحة املفاتيح، مثل كتابة كلمة لسرعة يف ا
على لوحة املفاتيح، وخيطئون كذلك يف احلروف اليت تكتب بطريقة مركبة على لوحة " القاف" و" الفاء" 

        عن طريق الضغط حيث تكتب اهلمزة املكسورة " غيمان: " هكذا" إميان" املفاتيح مثل كتابة كلمة 
 6.على الفور" غني" تكتب " shift" ، ويف حال عدم الضغط على مفتاح +"shiftغ " على 

 
 نجاح عملية التصحيح التلقائي على المستوى اإلمالئي: 

من خالل نافذة  يطرح املدقق اإلمالئي بدائل عديدة مقرتحة تصحيحا للخطأ اإلمالئي املكتشف يف النص،
صغرية حتوي كلمات أخرى مقرتحة لتصحيح اخلطأ، املوجود يف حالة اخلطأ اإلمالئي، وعادة ما ترتب هذه االقرتاحات 
ترتيبا تنازليا بدءا بأوسعها انتشارا أو انتهاء باألقل، ويعتمد التصحيح التلقائي على ترتيب هذه البدائل ترتيبا صحيحا، إذ 

ي عند تفعيله من قبل املستخدم البديل األول، خيارا وحيدا للتصحيح يف كل املواضع، ومن مث فإن خيتار املصحح التلقائ
جناح املصحح التلقائي يف أداء مهمته يعتمد يف األساس على الدقة يف ترتيب البدائل، ولذا ميكن اعتبار مدى جناح املدقق 

 7.اإلمالئي يف التصحيح التلقائي من معايري تقييم هذا املدقق
 

 برمجة اللغة العربية في الحاسوب: 
إن التطور السريع واملتنوع الذي تعرفه املعرفة يف مجيع ميادينها املختلفة يستوجب ضبطها واستعماهلا واالستفادة      

منها عن طريق أجهزة ووسائل عصرية متقدمة تقنية وعلمية مثل احلاسوب الذي يعترب ذاكرة العصر اليت ختتزن ما عجزت 
وجب استخدام منهج لساين معني، فإن ختزينه يف ذاكرة اإلنسان يبدو أمرا عنه ذاكرة اإلنسان، وإذا كانت دراسة اللغة تست

صعبا مما يفرض االستعانة باحلاسوب ملزيد من سرعة العمل العلمي وحتقيق املنهجية واملوضوعية وذلك من خالل مستويات 
 8...(.الداليل، النحوي، الصريف، املعجمي) 
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 .الصريف، يف حتليله من مجيع اجلوانب سواء داخل السياق أو خارجهفقد مشلت هذه املعاجلة أيضا املستوى 
حيث يتناول البحث اللغوي يف هذا املستوى الكلمة خارج الرتكيب فيدرس صيغ الكلمات من حيث بناءها 

    ف والتغريات اليت تطرأ عليها من نقص أو زيادة وأثر ذلك يف املعىن والبحث اللغوي احلديث يتعامل مع املسائل الصر 
على أساس صويت بدال من اعتماد القدماء على الكتابة اعتربها القدماء كلمة، يف حني يتعامل البحث اللغوي احلديث مع 

 .Morphemeالوحدة الصرفية 
أيضا من احلقائق اليت أجنزها علم اللغة احلديث حتليل األمناط الصرفية اخلاصة بكل لغة أو هلجة، بقصد  

لغة يف بناء كلماهتا، كما يهتم علم اللغة احلديث بدراسة التغريات الصرفية اليت تطرأ على بناء الوصول إىل أسلوب كل 
 9.الكلمة العتبارات صوتية

ارتبط هذا األخري بالتكنولوجيا احلديثة ونقصد بذلك ارتباطه باحلاسوب، الذي اصبح الوسيلة الفضلى يف معاجلة 
ل معاجلته من مجيع النواحي وتقسيم الكلمة وحتليل بنيتيها الشكلية الصرف آليا دون اهدار اجلهد، وذلك من خال

 .والعميقة
 : معالجة الصرف في الحاسوب -1

ذلك باستخدام تقنية اآلالت منتهية احلاالت، حيث ظهر تطبيق لوصف البنية الصرفية للكلمات يعرف باسم 
" كيموكو سكينيمي " مرة األوىل على يد ، ظهر هذا التطبيق للTwo level Morphology: الصرف الثنائي املستوى

الذي استخدمه لتوليد وحتليل الصرف الفكرة األساسية وراء الصرف ثنائي املستوى هي أن نفكر يف الصرف على أساس 
أنه عملية حتديد ترابط بني التمثيل السطحي والتمثيل العميق للكلمة، يتم ربط احد املستويني، باآلخر باستخدام اآلالت 

يف املعجم، احلزمة         اليت تظهر ( املورفيمات) ة احلاالت، احلزمة املعجمية تتكون من جمموعة للوحدات الصرفية منتهي
 10.اليت تظهر عند استخدامها للغة  فعليا( البنية) السطحية، تقابل الصيغة 

ومن بني هذه احمللالت ما نتحدث حنن اليوم فقد سعى احلاسوبيني إىل إنشاء برامج وحملالت ختدم اللغة العربية 
 .عنه هو احمللل الصريف والذي خيدم بدوره حبثنا هذا

 :تصميم المحلل الصرفي -2
 .يقوم احمللل الصريف بتحليل كلمات اجلملة املدخلة وحتديد بياناهتا الصرفية، وذلك بعد إجراء عدة خطوات

 .ف والضمائر املتصلة وغري ذلكالتعري" ال"جتريد الكلمة من السوابق واللواحق مثل  -
 .إجياد الوزن املقابل لكل كلمة من كلمات اجلملة، وذلك من خالل بىن املعطيات -

إجياد العالقات الصرفية النحوية بني مركبات اجلملة وذلك طبقا للقواعد النحوية اليت حتدد املوقع الصريف لكل 
 .11وزن، ويبني املخطط هذه األوزان من خالل احمللل الصريف

 
 
 



122112The Cradle of Languages Journal 
 

بختة تاحيالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -إصدار كلية اللغات األجنبية             69 

 
 

  
 

   
                                 
 
 
 
 
 

 
 املعطيات للمحلل الصريف اليت تضمنت أوزان األمساء واألفعال يف اللغة العربية، حيث مت متثيل مت تصميم بىن

املعلومات والقواعد الصرفية هلذه األوزان بشكل معلنات، ومت وضع التعابري اإلعالنية ذات السمات املشرتكة  
SLOTSضمن هياكل

12. 
 

 محرك البحث مع كلمات البحث على المستوى الصرفي المعايير اللغوية لتعامل: 
  مراعاة التدقيق اللغوي للمدخالت (input.) 
 مراعاة األشكال الكتابية. 
 مراعاة أشكال الكلمات املعربة. 
 مراعاة األشكال اللهجية للكلمات العربية. 
 مراعاة أشكال لغة الفرانكو آراب. 
 نهما مسافةمراعاة أشكال الكلمات املركبة من كلمتني بي. 
 مراعاة أشكال الكلمات اليت حتوي حروفا تنطق وال تكتب. 
  مراعاة أشكال زوائد الكلمة العربية (من السوابق واللواحق( )Affixes- Suffixs- Prefixes.) 
حتسبا وتداركا خلطأ املستخدم ومن مث ينّبه املستخدم إىل اخلطأ  ينبغي حملرك البحث أن يدقق كلمات املستخدم لغويا،  

ويقرتح الكلمة الصحيحة لكلمة البحث اخلطأ، ويقرتح عرض النتائج اخلاصة بالكلمة الصحيحة، وهو ما نلحظه يف حمرك 
حصر احملرك حبثه  لكنه وإن اقرتح الصورة الصحيحة للكلمة، ال يهمل الصور اخلطأ كتابيا، فإن" جوجل" البحث الشهري 

    على الكلمات الصحيحة فقط يقّلل من نتائج البحث ويتسبب يف فقد الكثري من النتائج، فليس كل مستخدم عريب 

 اجلملة املدخلة

 حتليل الكلمات

 التجريد من السوابق واللواحق

 إيجاد الوزن 

 إيجاد البنى الصرفية

النحوية/ إيجاد العالقات الصرفية  

 جملة موزونة

 المحلل النحوي
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 the common)على علم بقواعد الكتابة واإلمالء اللغوية، وهو ما ينقلنا إىل ضرورة مراعاة األخطاء اإلمالئية الشائعة 
spelling errors.)13 

 
 الدين" نأخذ مثاال عن ذلك لكلمة  :اللبس الصرفي على مستوى كلمات البحث " 

الكلمة 
 املشكولة

نوع  اجلذع السابق
 الكلمة

 الالحق قسم الكلم اجلذر الوزن

Volweled 

word 

prefix stem Type pattern Root postags Suffix 

--  مفرد مذكر مرفوع يف حالة التعريف  د ي ن فـَْعل   اسم جامد دين التعريف: أل الّدين 
--  مفرد مذكر مرفوع يف حالة التعريف د ي ن ِفعل   اسم جامد دين التعريف: أل الّدين
--  مفرد مذكر منصوب يف حالة التعريف د ي ن فـَْعلَ  اسم جامد دين التعريف: أل الّدين
--  مفرد مذكر منصوب يف حالة التعريف د ي ن ِفعلَ  اسم جامد دين التعريف: أل الّدين
اسم   دين التعريف: أل الّدين

 جامد
--  مفرد مذكر جمرور يف حالة التعريف د ي ن فـَْعلِ 

 14.اجلر -الرفع -يف حاالهتا الثالثة النصب" الدين" اللبس الصريف على مستوى كلمة *       
 
 :اللغة العربية أهم النتائج التي استخرجناها من بحثنا في مجال  حوسبة 

 (.إخل...حنوية، صرفية، داللية، معجمية، تركيبية،) سهولة تعليم وتعّلم اللغة العربية عرب مستوياهتا اللغوية  -
 .استثمار املعلومات وتوظيفها يف معاجلة األخطاء اللغوية الشائعة -
 .توفري اجلهد والوقت للطلبة الباحثني واالساتذة وكذلك خمتلف الفئات املثقفة -
 .مكانية تطوير اللغة العربية، بأحدث التقنيات جلعلها مواكبة للعصرإ -
 .تزويد برامج تطوير اللغة العربية مبحركات حبث سهلة وسريعة الستخراج املعلومات -
إمكانية معاجلة النصوص العربية بطريقة آلية دقيقة وسريعة، مع سهولة تصحيح األخطاء اللغوية بشىت  -

 .أنواعها
حملوسبة للغة العربية مبصصحات تلقائية حىت متّكن الباحث من توفري الوقت وجتنب األخطاء تزويد الربامج ا -

 .اليت من شأهنا أن تنقص من قيمة البحث وجودته
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 سورة مريم أنموذجا أصول النظرية التداولية عند المفسرين
The Origin of the Pragmatic Approach in the Opinion of the Interpreters 

-Surat Maryam, a Model- 

 
 طيب نسالي   : الدكتور

 الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 : ملخص البحث

كثري من املصادر العربية الرتاثية قد عاجلت مباحث نعّدها اآلن من صميم التداولية، وشاركتها اصطالحات كاملقام 
ة يف الغرب، والسياق وظروف اخلطاب وغريها، بل يف كثري من األحيان تتجاوز ما تطرحه الدراسات النظرية التداولية احلديث

وهذا ما يتجّلى خاصة عند األصوليني واملفسرين حينما حيللون اخلطاب القرآين، ويبحثون داللة األلفاظ ويغوصون يف 
 .معانيها الظاهرة والباطنة، وينظرون يف سياقها ومناسباهتا

اول ببراز جذور النظرية التداولية حي" سورة مرمي أمنوذجا -أصول النظرية التداولية عند املفسرين: "وهذا البحث املوسوم بـ  
يف الرتاث العريب التفسريي، ويبنّي األسس اللسانية وغري اللسانية اليت استند بليها املفسرون يف حتليل اخلطاب القرآين وتأويل 

 .معانيه اخلفية، وذلك من خالل طائفة من آيات سورة مرمي واعتمادا على مجلة من التفاسري
 

 .التداولية؛ سورة مرمي؛ القرىن الكرمي: الكلمات المفتاحية
 
 

Abstract 
 

      Many Arab heritage sources have dealt with topics that we now consider to be from the core of 

pragmatics, and have shared terms such as denominators, context, conditions of discourse, etc., but 

more often than what modern theoretical studies of pragmatics offers in the West. This is evident, 

especially among fundamentalists and interpreters when analyzing the Qur'anic discourse, searching 

significance of terms, delving into the apparent and hidden meanings, and considering their context. 

     This research paper tries to highlight the roots of the pragmatic theory in the interpretative Arab 

heritage, and shows the linguistic and non-linguistic foundations upon which the interpreters relied in 

the analysis of the Qur’anic discourse and the interpretation of its hidden meanings through a range 

of verses of Surat Maryam, depending on a number of interpretations. 

Key words: Pragmatic approach, Quranic discourse, interpretation, Arab heritage 
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 :تمهيد
قد خنطئ كثريا حينما نزعم أن ما توصل بليه علم اللغة احلديث من نظريات ومناهج جديد مل يُسبق بليه، ولو استقرأنا 
الرتاث بعيون مبصرة لوجدنا علماء العربية القدامى واألصوليني وهم أهل فصاحة وبيان قد أّصلوا هلذه العلوم والفنون أو 

ت اصطالحات أخرى، فالتداولية هلا جذورها يف تراثنا العريب الزاخر، عند علماء أشاروا بليها يف بطون كتبهم مبثوثة حت
 .البيان واألصوليني واملفسرين، جند مثال من مصطلحاهتم مقتضى احلال واملقام والسّياق

ت، فيجعل ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاال: "يقول اجلاحظ
لكل طبقة من ذلك ولكل حال من ذلك مقاما حىت يقّسم أقدار الكالم على أقدار املعاين ويقّسم أقدار املعاين على أقدار 

وجند اجلرجاين وهو ينظّر لنظرية النظم يربط القرائن النحوية وعالقات " املقامات وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت
أن : ومما جيب ضبطه هنا أيضا: "املوقف، وحال املتكلم واملخاطب وموضوع اخلطاب بذ يقولالتأليف بسياق الكالم و 

أحدمها؛ أن يكون : الكالم بذا امتنع محله على ظاهره حىت يدعو بىل تقدير حذف أو بسقاط مذكور، كان على وجهني
متناع ترك الكالم على ظاهره ولزم احلكم امتناع تركه على ظاهره ألمر يرجع بىل غرض املتكلم، والوجه الثاين؛ أن يكون ا

 . حبذف أو زيادة من أجل الكالم نفسه ال من حيث غرض املتكلم به، وذلك مثل أن يكون احملذوف أحد جزأي اجلملة
 

  :السياق من أهم المرّجحات الداللية-1
السياق عند أهل البيان هو كل ما يعني على فهم احلدث اللغوي وببراز املعىن املقصود سواء كان متصال بالسامع أو 
باملتكلم أو عالقة كل منهما باآلخر، أو بظروف البيئة الزمانية أو املكانية اليت وقع فيها احلدث اللغوي، والسياق أصل 

    السياق يرشد بىل تبيني : "اب وف ْقه مدلوالته اخلفّية يقول ابن قّيم اجلوزيةمعترب عند األصوليني واملفسرين لفهم اخلط
اجململ، وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري املراد، وختصيص العام وتقييد املطلق وتّنوع الداللة، وهذا من أعظم القرائن 

﴿ ْذق ِإنَّك َأْنت اْلعزيز : رته فانظر بىل قوله تعاىلالدالة على مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظ
ألن السياق أهم قرينة لسانية تبنّي املعىن، أو حتدّده حال  2"كيف جتد سياقه يدّل على أنه الذليل احلقري  ،1اْلكريُم﴾
 .االلتباس

فإن كان أحد املعَنينْي ...هكل لفظ احتمل معنيني فصاعدا هو الذي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد في: "يقول الزركشي
     أظهر، وجب احلمل عليه، باّل أن يقوم الدليل على أّن املراد هو اخلفي، وبن استويا، واالستعمال فيهما حقيقة، لكن 

فإن ...يف أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية ويف اآلخر شرعية، فاحلمل على الشرعية أوىل، باّل أن يدّل دليل على برادة اللغوية
اىف اجتماعهما ومل ميكن برادهتما باللفظ الواحد كقرء للحيض والّطهر، اجتهد يف املراد منهما باألمارات الدالة تن

وبن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملّققني، ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحة، باّل أن دّل على برادة ...عليه
ومن هذه الشروط يتسىّن لألصويل معرفة األفعال الكالمية املنبثقة عن اخلرب كالشهادة، والرواية، وانتقال الشهادة  ،3"أحدمها

من اخلربية بىل اإلنشائية، وكذلك معرفة األفعال الكالمية املنبثقة عن اإلنشاء واليت تبىن عليها أحكام شرعية تعبدية كاألمر 
 .اإلباحة واإلذن وغريهاوالنهي، والكراهة واالستحباب، و 
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كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأّن : )روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
بنّه َمْن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم : مل َ يدخل هذا معنا، ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: بعضهم وجد يف نفسه، فقالوا

 4﴾إذا جاء نصُر اهلِل والفتحُ ﴿: ما تقولون يف قول اهلل تعاىل"اين فيهم باّل لرُييَهم، قال فأدخلين معهم، فما رأيت أنه دع
  أكذاك تقول : فقال بعضهم أُمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره بذا نصرنا وفُتَح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال يل

             : صلى اهلل عليه وسلم أعَلَمُه له، قالهو أجل رسول اهلل: فما تقول؟ قلت: ال، قال: يا ابن عباس؟ فقلت
       : ، فقال عمر5﴿فسبِّْح بحمِد ربِّك واستغفْرُه إنَّه كان تّوابًا﴾﴾ فذلك عالمة أجلك، إذا جاء نصُر اهلِل والفتحُ ﴿

 .6(ما أعلم منها بالّ ما تقول
ومنه نستنتج أن من العالمات املساعدة على فهم قصد املتكلم باخلطاب يف حالة االلتباس، أو احتمال اللفظ ألكثر 
من معىن النظر يف سياق الكالم قريبه وبعيده، وهذا الذي يسري عليه معظم املفّسرين عندما يتأّولون ما خفي معناه أو 

 .اشتبه مبعاٍن مرجوحٍة لوجود قرائن تؤيّدها
 

 .معرفة أسباب النزول عون على فهم داللة الخطاب -2
بن فهم أسباب النزول سواء آلي القرآن أو لورود احلديث يشكل مدخال مهما أو منهجا أصيال للفقيه واملفسر إلدراك    

وفهم الظروف واملالبسات اليت حتيط باحلكم الشرعي وليس فقط فهم أبعاد النص من جوانبه  البيئة الزمانية واملكانية،
اللسانية، ولعل فهم العصر ال يتأثر بال بإدراك السنن والقوانني االجتماعية والتّمكن من آليات الفهم االجتماعي اليت هلا 

د الفقهاء واملفّسرين ونظرنا هلذه األهداف من زاوية وبذا نظرنا بىل الفوائد من ذكر سبب اآلية عن 7علومها ومعارفها
تداولية، ندرك مدى الوعي عند أسالفنا بالظروف واألحوال احمليطة بالنص أو اخلطاب ومدى تأثريها يف توجيه النص وجهة 

 . صحيحة
 

 :العلوم التي يحتاجها مفّسر القرآن الكريم -3
ليل التمّكن من مجلة علوم والسّيما علوم العربية، ألن املفّسر مبّلغ أوجب العلماء على من أراد اشتغال على العلم اجل

عن اهلل سبحانه وتعاىل، ويقتضي عن هذا البالغ أحكام فقهية وتعبدية، وقد عّدها السيوطي مخسة عشر علًما، وذكر 
والفقه وأصوله، والّناسخ منها علم اللغة، والنحو، والتصريف، واالشتقاق، والبالغة بفنوهنا الثالث، وعلم القراءات، 

واملنسوخ، وأسباب النزول، واألحاديث املبّينة للمجمل واملبهم، وختمها بعلم املوهبة، وزاد الشيخ رشيد رضا علم أحوال 
     لة هذه  ، ولعلنا نلحظ أن السياق واملقام وحال املخاطب مل تغب عن جم8، والسرية النبوية(األنثروبولوجيا)البشر 

يت تنضوي حتت أسباب النزول وعلم املوهبة وعلم أحوال البشر والسرية النبوية باعتبارها قرائن مهمة مرتبطة العلوم، وال
 . باخلطاب القرآين والظروف اليت نزل فيها والقوم الذين قيل فيهم
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 : أسباب اختالف المفسرين في تأويل الخطاب القرآني -4
احلركة العلمية اليت أعقبت عصر التدوين ثراًء معرفيا يف خمتلف مناحي العلوم، خاصة بعد اتساع الرقعة اجلغرافية  أنتجت

... فتعددت مناهل التفسري، ومصادره وتنوعت طرقه ومناهجه"للبالد اإلسالمية وانفتاحها على األمم األخرى وثقافاهتا 
غّلب حتكيم العقل اجملّرد يف تفسريه، ومنهم من اصطبغ تفسريه بالعلم  فمنهم من ظّل على مصادره األصلية، ومنهم من

الذي برز فيه، فالنحوي غلب النحو على تفسريه، والفقيه غلب الفقه على تفسريه فتوّسع يف أصوله وفروعه، واملؤرّخ غلب 
، ولعلنا 9"َبههم والرّد عليهمعلى تفسريه سرد القصص واستفاؤها، والفيلسوف مأل تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة وشُ 

 :جنمل أسباب اختالف املفسرين يف النقاط اآلتية
 : أسباب تتعلق بالمفّسر( 4-1

فبإمكان املتأخر زمانا أن يستدرك على سابقيه أمورا كان للزمان يف جتّليها شأن، ورمبا حاز : اختالف الزمان واملكان  -
 . ومكانية مناسبة  قصب السبق َمْن ظفَر ببيئة زمانية

    واختالط األجناس وما ينتج عنه من اختالف يف العادات والتقاليد : اتساع الرقعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي -
 .واملفاهيم، ورمبا ختتلف حىت احلاجات والضرورات باختالف األزمنة واألمكنة

 .أثر املذهب السائد واملرجعية الفكرية والثقافية  -
 . قبة التاريخية والفرتة السياسية السائدةطبيعة احل -

 10:وميكن بمجاهلا فيما يلي :أسباب تتعلق بالتفسير( 4-2
 .أن يكون يف اآلية أكثر من قراءة -
 . االختالف يف وجوه اإلعراب  -
 .احتمال اللفظ ألكثر من معىن  -
 .احتمال اإلطالق والتقييد -
 .احتمال العموم واخلصوص -
 .احتمال احلقيقة واجملاز -
 . احتمال اإلظهار واإلضمار -
 .احتمال النسخ واإلحكام -
 .االختالف يف رواية احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودرجته من حيث الصحة والّضعف -
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 :تفسير جملة من آيات سورة مريم من منظور تداولي -5
 :نسب مريم عليها السالم(5-1

جاء الرتتيب الذ كري لقصة زكريا قبل قصة مرمي يف هذه السورة حلكمة بيانية عظيمة مفادها هتيِّئة ذهن السامع لتلّقي 
واستيعاب ما هو أبلغ وأعظم يف عرف الناس من معجزة بجناب ولد من امرأة عاقر وشيخ كبري، فكانت هذه مبثابة متهيد 

 .مرمي العذراء عليها السالمملعجزة ميالد ولد من غري أب أصاًل يف قصة 
يذكرون  يستند املفسرون أحيانا بىل أخبار التاريخ كروافد استكشافية ترافق احلدث، حتيلهم على تفّهم النص القرآين،

  من نسب مرمي عليها السالم أهنا ابنة عمران بمام الربانيني والكاهن األكرب يف بيت املقدس، كما كان زكريا عليه السالم 
هؤالء الربانيني، وهو زوج أخت زوجة عمران، أْي زوج خالة مرمي عليها السالم، كانت زوجة عمران من العابدات  من كبار

، فدعت اهلل أن يهبها ولدا بعد أن لبثت عمًرا طويال مع زوجها دون (زوجة زكريا)وكانت عاقرا كما هو حال أختها 
 .11ذريّة

إذ قالت ﴿: هتَبه خلدمة بيت املقدس، وكانت ترجوه ذَكرا قال تعاىلفاستجاب اهلل دعاءها، فلما محلت به نذرت أن 
فَلّما وضَعتها قالْت ( 35)اْمرأُة عمراَن ربِّ إنِّي نذرُت لَك ما في بطني محّررا فتقّبْل مّني إّنك أنَت السميُع العليُم 

ووفاًء بنذرها قّدمتها لبيت ، 12﴾ْيُتها مريمربِّ إّني وضعتها أنثى واهلُل أعلُم بما وضعْت وليس الذّكُر كاألنثى وإّني سمّ 
املقدس، فتنافس العّباد والربّانيون يف كفالتها، مث التجؤوا بىل القرعة فكانت كفالتها من نصيب زكريا عليه، نشأت مرمي 

اعتزلت فيه عليها السالم نشأة طهر وعفاف وعبادة هلل مرتقِّية يف درجات اإلحسان، وبينما هي يف خلوهتا يف املكان الذي 
الناس متّثل هلا جربيل عليه السالم يف صورة بشر، ليبشرها بعيسى عليه السالم مبعجزة من اهلل، كرامة هلا ورمحة هبا وآية 

 .13للناس
 :تبشير مريم عليها السالم( 5-2

اخلطاب موّجه بىل النيب حممد ﴾ {11}﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا  :قال تعاىل
الصورة القرآنية تنقل األحداث "اذكر قصة مرمي وخربها واتعظ مبا جاء فيه، ترى أن : صلى اهلل عليه وسلم وبىل أمته أي

لكرمي بكل تفصيالهتا تصويًرا حيًّا فيه اللَمسات الفنِّية والنفسية والتوجيهية ألن القرآن الكرمي جاء الواقعة وقت نزول القرآن ا
 .حيُكم حياة الناس ويوجِّهها ملا فيه سعادهتم قيام شؤوهنم 14"لبناء واقع جديد وفق تصور بسالمي

: ة، والنَّْبذ اإلبعاد والطرح، جاء يف لسان العربعلى وزن افتعال يعين االنفراد واالنعزال، وفيه معىن املطاوع: االنتباذ 
       ما يشغلها ( من أهلها)، أي أهنا اعتزلت منهم  15"أي ذهب يف ناحية وانتبذ عن قومه تنّحى عنهم: انتبذ فالن"

 .يف النظم( من)عن عبادة رهّبا بلباقة وحسن تصرف ، وليس اعتزلتهم هبجرهم كلّيًة، فانظر بىل حسن موقع 
َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسِويّاً احتجبت عن الناس لكمال عفَّتها، : تََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا﴾﴿َفا ﴿َفَأْرَسْلَنا ِإَلي ْ

 .جربيل عليه السالم وبضافته بىل ضمري اجلاللة ُمشع ٌر بتشريفه وتكرميه: ، الروح﴾{11}
شر حىت صار يف صورة بشر سوي، ألنه ال يقدر أحد على رؤية املَلك يف صورته أي تكّلف املماثلة بالب( تفّعل: )متّثل  

احلقيقية، فرمبا صعقت برؤيته، وقد يكون يف هذا ابتالء وامتحان لعّفتها بذ هي يف خلوة برجل حسن اخللقة بعيدا عن أعني 
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بتأكيد االستعاذة وااللتجاء ﴾ {11}ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقّيًا قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَمن ﴿: الناس، بيد أهّنا رّدت لعّفتها للتوّ 
بىل الرمحن، وبمنا اختارت اسم الرمحن ألهنا يف موطن يستدعي رمحة اهلل لدفع األذى عنها، وفيه تذكري له باملوعظة ليّتقي اهلل 

، وهذا أبلغ من الوعظ  16"خشيتهوجميء هذا التذكري بصيغة الشرط املؤذن بالشك يف تقواه قصد لتهييج ( "بن كنت تقيا)
 .والتذكري املباشر

قصر بضايف على صفة املرسولية، أي ما أنا بال مرَسل : ﴾{11}﴿َقاَل ِإنََّما أَنَا َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلمًا زَِكّيًا 
      تعّبد له، ويف هذا بيناس بليها ليشعرها أن األمر ليس بليه وبمنا هو قضاء رهبا الذي ت( رب)من ربك ، وبضافة كلمة 

 .هلا، وهتدئته لروعها حىت يتيسَّر هلا تقّبل هذه اهلبة اآلتية من الطريق األغرب واألعجب
 :رّد فعل مريم عليها السالم من البشرى( 5-3

ت أن تراجع املَلك يف هذا األمر وكأهنا أراد﴾{22}﴿َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغّيًا 
 .الذي مل تُطْقه، فقّدمت بني يديها أعذارا بطريق االستغراب والتعجب

 .17﴿َأو الَمْسُتم النِّساَء﴾: كناية عن النكاح الشرعي كما يف قوله تعاىل( مل ميسسين بشر)
          مل تومهها باقرتاف الفاحشة داللة على أهنا حىت نفسها ( أكُ )عن طريق الفاحشة، واحلذف يف ( ومل أُك بغّيا)

َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم ﴿: وليس كالم مرمي مسوقا مساق االستبعاد مثل قول زكريا"ولو من وجه بعيد، فهي العفيفة الطاهرة، 
الختالف احلالتني ألن حال زكريا حال راغب يف حصول  ،18﴾{1}وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقرًا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتّيًا 

 .ل ما ستلقاه من تبعات 19"الولد، وحال مرمي حال متشائم منه متربئ من حصوله
﴾ { 21}ِضّيًا ﴿َقاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعَلُه آيًَة ِللنَّاِس َورَْحَمًة مِّنَّا وََكاَن َأْمرًا مَّقْ تقرير لكالمها،﴿َقاَل َكَذِلِك﴾

    عدول عن جواهبا بشأن املراجعة بىل بيان هون خلق ولد من غري أب يف جانب القدرة اإلهلية على طريقة أسلوب 
 .احلكيم، وفيه بشعار بأن تب عات هذا األمر اخلارق للعادة قد تكّفل به اهلل سبحانه فلتطمئن

ومن اإلفراد بىل اجلمع للداللة على الزمة ( ولنجعله)بىل التكّلم ( قال ربك)والبيان القرآين فيه أيضا ا لتفات من الغيبة 
 .من لوازم الربوبية يف بيان ما ال يقدر عليه وال يختّص به بال اهلل

 .بيان مصدرية هذه الرمحة العظيمة واملّنة اجلليلة(: مّنا)وقوله 
    داللة على أن هذا احلكم ثابت أزال ( كان)، القضاء هو احُلكم والفرض والقَدر، واتصافه بفعل (وكان أمرا مقضيا)

 .ال يتبّدل وال يتغرّي، فما عليها بال التسليم وترك أمر املراجعة
لثبوت ولزوم هون فعل اخللق عليه أبدا، بينما آثر اجلملة الفعلية ( هو علّي هنّي )وآثر النظم القرآين اجلملة االمسية 

ببين بسرائيل يف ذلك الزمان وال مينع منه جتّدد  20ىل أنشأه ليكون آية ورمحة خاصةللداللة على أنه تعا( ولنجعله آية للناس)
النفع العائد منهما كّلما جتّدد ذكر قصة واالتعاظ هبا ألن اجلملة االمسية تفيد الثبوت واجلملة الفعلية تفيد احلدوث 

 .والتجّدد
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ويف هذا درس لنا بأن األسباب وحدها ال تكفي حلصول وقضاؤه سبحانه وتعاىل بمّنا يكون حلكمة بالغة ورمحة شاملة،  
شيء مامل يأذن به اهلل ، وختّلفها ال مينع من حصول أمر قّدره اهلل، فال تتوّكل على األسباب فتقع يف شرك األسباب ولكن 

 .توّكْل على مسبب األسباب وابتغ  بليه الوسيلة
 :رحمة اهلل بأصفيائه في ساعة العسرة( 5-4

الفاء للرتتيب والفورية، والباء للمصاحبة واملالمسة، والقصّي ﴾{22}﴿َفَحَمَلْتُه فَانَتَبَذْت بِِه َمَكانًا َقِصّيًا :قال تعاىل
﴿َفَأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجذِْع املكان البعيد، فكأهنا لشدة حيائها ابتعدت به مسرعة بىل أقصى مكان خمافة أعني الناس، 

      أي أجلأها واضطرها أمُل املخاض بىل االستناد ﴾ {23}َلْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسيًا مَّنِسّيًا  النَّْخَلِة قَاَلْت يَا
 .على جذع النخلة، وذ كر اجلذع هنا جاء داللة على فعل االستناد املستنتج بقرينة عقلية

، ووصف النسي باملنسّي مبالغة 21"شأنه أن ينسى مصدر أريد به اسم املفعول مبعىن الشيء التافه احلقري الذي: "نْسي
     منها يف متيّن نسيان ذ كرها ل ما تعلمه من اهّتام أهلها هلا وقذف براءهتا مهما أصدقتهم القول الستحالة حصول الولد 

 .من غري أب يف العادة
َوُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط { 24}ْحَتِك َسرِيًّا ﴿فَ َناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك تَ :قال تعاىل

املنادي حُيتمل أن يكون املَلك وحيتمل أن يكون املولود، وعلى االحتمال الثاين تكون داللة ﴾  {25}َعَلْيِك ُرطَبًا َجِنّيًا 
 .التعجيل بطْمأنتها قبل أن ترفعه( من حتتها)

 .اريجدول من املاء اجل: السريّ 
أي أن حالتك حالة جديرة باملسرّة دون احلزن، وجاء ( أاّل حتزين)خرب مراد به التعليل جلملة ( قد جعل ربك حتته سريا)

 .اخلرب مؤّكدا بَقْد إلفادة حتقيق املوعود به والتأكيد على متام العناية اإلهلية هبا
 .على وزن تُفاعل للمبالغة يف تتابع وتكّرر السقوط: ُتساقط
 .أجود التمر يكون غضًّا طريًّا مل يتّم جفافه: الّرطب

 .22"وأكثر ما يستعمل اجلينُّ فيما كان غضا"اجملتىن من ساعته : اجلينّ 
   أراد اهلل سبحانه أن يخفف عنها ويدفع مهومها وأحزاهنا بألطف العبارات وأندى الكلمات فاختار منها ما احتوت 

    ويخّفف من حمنتها، وال شك أن جذع النخلة ال يقدر على هزّه العصبة أولو القّوة  على رّقة ولني ونعومة ليسّلي قلبها
تعّرف : )من الرجال فكيف بامرأة حال ضعفها؟ بهنا رمحة اهلل النافذة وكرامته بأوليائه يف ساعة العسرة لقوله عليه السالم

 .23(إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة
ْوَم ﴿َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّ  ِإنِسيّاً ي َعْينًا َفِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا فَ ُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْومًا فَ َلْن أَُكلَِّم اْلي َ

، وتشمل قرّة العني 24"قّرت عني فالن بذا بردت، وقد استعري هذا التعبري كناية عن السرور والرضا: " يقال لغة﴾{21}
 .ألنس باملولود والطمأنينة على مستقبل أمرهارغد العيش وا

 .املراد بالصوم اإلمساك عن الكالم الذي كان متعبًَّدا به يف شرائع َمن قبلنا
 (.فأشارت بليه: )بحياء باإلشارة كما سيأيت يف قوله: فقويل
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دّل على اجلانب اخلَلقي ف" بشر"نسبة بىل اإلنس اسم مجع بنسان مأخوذ من األنس اليت تزول به الوحشة، أما : بنسيّ 
 .أي اهليئة: لإلنسان من الَبشارة

 .فيه احرتاز عن تكليم املالئكة(: لن أكلِّم اليوم بنسيا)
يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما   {21}﴿َفَأَتْت بِِه قَ ْوَمَها َتْحِملُُه قَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفرِيًّا 

وكأهنا أتت جماهرة به واثقة بنصرة رهبا يف ذلك املوقف احلرج، ل ما رأته ( أتى)حتمله حال من ﴾ {21}َكاَنْت أُمُِّك بَِغّيًا 
 .من كرامات بعد أن كانت سلًفا تتمىن املوت

وفالن ... وفرى فالن كذبًا بذا خلقه وافرتاه"لى وجه اإلصالح أو اإلفساد، أصله من فرى اجللد بذا قطعه ع: الفريّ 
وعرب عنه بالشيء حتقيقا "، واملعىن أنك  جئت  شيئا عظيما عجيبا، 25"بذا كان يأيت بالعجب فيعمله: يفري الفري
مشّقة أو زمنا حلصوله ، وباجمليء دون اإلتيان ألن اجمليء يف الغالب يكون للشيء الصعب الذي يتطلب  26"لالستغراب

أي أتْت به للتّو دون متّهل بىل قومها، بينما هم استعظموا األمر واستشنعوه ( لقد جئت... فأتت به)لذا جاء التعبري 
 ...(.لقد جئت: )فقالوا
ٌت تفعُل زيادة يف توبيخها وتأنيبها أي ليس حريًّا هبارون أن تكون له أخ( الرجل الصاحل)واملناداة بنسبتها بىل هارون  

      كيف المرأة : ف ْعلتك، ويف تنزيه أبويها عن السوء والفحشاء والثناء عليهم كناية عن ذمِّها وعتاهبا، ومكمن َعَجبهم
 من بيت شرف وصالح، وُكّنا نعدُّها من القانتني العابدين أن تقرتف مثل هذا السوء؟

 :انتصار الحقّ ( 5-5
أحالتهم على سؤال ولدها بلغة اإلشارة ألهنا ﴾ {21}نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّيًا  ﴿َفَأَشاَرْت ِإَلْيِه قَاُلوا َكْيفَ 

 .استفهام بنكاري م ن تكليم َمن ليس يف سّن التكليم أصال(: كيف نكلم؟: )مازالت يف نذر الصوم، قالوا
، وهو هاهنا لقريبه خاصة، والداّل عليه إليقاع مضمون اجلملة يف زمن ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده( "كان)عرّب بـ

كيف عهد قبل عيسى أن يُكلَِّم : حكاية حال ماضية أي( نكّلم)مبىن الكالم وأنه مسوق للتعجب، ووجه آخر أن يكون 
إلفادة نقل ( نكلم)بىل احلاضر ( قالوا)، والعدول من املاضي 27"الناُس صبيا يف املهد فيما سلف من الزمان حىت نكلِّم هذا

 .ورة املاضي بىل احلاضر واستمرار احلدثص
مجلة مؤكدة مبؤكدين تأكيدا على عبوديته (: بين عبد اهلل)﴾ {32}﴿َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبّيًا 

يؤهلِّوه وقد فعلوا كما قال هلل، والداعي البالغي هلذا التأكيد دحض التومّهات عن جّهال القوم من أن ينسبوه بىل اهلل أو 
 .28﴿وقالت النصارى المسيُح ابُن الّلِه﴾:تعاىل

ويف اجلملة كذلك حتقيق ملعاين التوحيد وتقرير للعقيدة الصحيحة املنصوص عليها يف مجيع الشرائع السماوية، والتعبري 
َي سلفا فالبّد من وقوعه (آتاين، جعلين)باملاضي   .عن أمر مستقب ل يفيد شدة حتّقق الفعل وأنه أمر قد ُقض 

َوبَ ّرًا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني { 31}﴿َوَجَعَلِني ُمَبارَكًا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّيًا : ويف قوله
اَلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّيًا { 32}َجبَّارًا َشِقيًّا  الّنماء والزيّادة من كل : الربكة﴾، {33}َوالسَّ
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وأوصاين :)تستغرق مجيع األمكنة أي بركته ليست قاصرة على حمّله الذي هو فيه، ويف قوله( أينما كنتُ )خري، ومجلة
 .فيه معىن اإللزام واالستمرار كي تستغرق هاتان العبادتان العظيمتان كل حياتهأمر (: بالصالة والزكاة ما دمت حّيا

 .واقتصار الرّب على الوالدة إلثبات أنه ُول د من غري أب
وجيوز ... بالالم الدالة على اجلنس مبالغة يف تعّلق السالم به حىت كأن جنس السالم بأمجعه عليه"والسالم جاء معرفا 
 .، والتنويه مبكانته29"سالم بليه، وهو كناية عن تكرمي اهلل عبده بالثناء عليه جعل الالم للعهد أي 

ُروَن  : ، وقوله(قال بين عبد اهلل: )كالم معرتض بني قوله  :﴾{34}﴿َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَ ْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه يَْمت َ
 .امغةغرضه تبكيت األفّاكني باحلجَّة الد( فإن اهلل ريب وربكم)

 .بشارة للبعيد داللة على علوِّ شأنه ورفعة منزلته: ذلك
، حيث جعلوه ابًنا هلل 30صفة لعيسى أو بدٌل منه، واملراد الرّد والتنفيذ على الوجه األبلغ ما وصفه به أتباعه: ابن مرمي

 .وجعلوه بلًه، وجعلوه جزًءا من اإلله
 .الصدق الذي ال حيتمل الكذبأي تلك الصفات اليت ذكرت هي قول احلق و ( قول احلق)
يعطي صورة هلؤالء األفّاكني ( الفعل)على متعّلقه ( فيه)يُشّكون ويرتابون، وتقدمي اجلار واجملرور (: الذي فيه ميرتون)

 .وكأهنم يف هاوية من الشك والريبة حميطة هبم من كل جانب فما يستطيعون اخلروج منها
     تنزيه هلل سبحانه ﴾ {35}َلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكوُن ﴿َما َكاَن ِللَِّه َأن يَ تَِّخَذ ِمن وَ 

تفيد انتفاء الولد عنه بأبلغ وجه ألن الم اجلحود تفيد "عن اخّتاذ الولد، ألن اخّتاذ الولد شأن العاجز احملتاج، وهذه الصيغة 
 .31"مبالغة النفي

         بيان ملا قبلها إلبطال شبهة من نسبوا بىل اهلل الولد ملـّا رأوا تكوينه (: ا يقول له كن فيكونبذا قضى أمرا فإمن)
 .على غري السبب املعتاد، بل أمره سبحانه وتعاىل ال يتوقف على سبب

( بين عبد اهلل: )على قول عيسى عليه السالم معطوفة﴾ {31}﴿َوِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 
 (.فاعبدوه)تقريرا لعبودية اهلل وتأكيدا على وحدانيته يف ربوبيته للكون، األمر الذي يستلزم منهم عبادته 

     ، وبّر األمان كونه 32تشبيه بليغ حيث شّبه االعتقاد احلق بطريق مستقيم موص ل بىل اهلدى(: هذا صراط مستقيم)
 .اعوجاج فيهال 

 :موقف الناس من أمر مريم وابنها عليهما السالم (5-1
َلَف اأْلَْحَزاُب ِمن بَ ْيِنِهْم فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيٍم  الفاء للرتتيب وتفريع األخبار ﴾ {31}﴿َفاْخت َ

واألصل اتِّفاقهم لوضوح أمره باحلجج القاطعة اليت ال تدَع  َبل أتباعه،بوقوع االختالف يف أمر عيسى عليه السالم من ق  
 .جماال للشكّ 

بشارة بىل أن االختالف مل يصدر عنهم مبقتضى علم واجتهاد وبمنا كانوا هم املختلفني كما دل عليه قوله (: من بينهم)
 34ثة﴾﴿قالوا إّن اهلَل ثالُث ثال: ، وقوله33﴿وقالت الّنصارى المسيُح ابُن الّلِه﴾:تعاىل

 .كلمة وعيد وعذاب: ويل
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 مصدر ميمي مبعىن الشهود أو املشاهدة أو اسم الزمان أو املكان والتقدير الويل للذين كفروا من األحزاب : مشهد
من شهودهم هول احلساب واجلزاء يوم القيامة، أو من مكان الشهود فيه وهو املوقف أو من وقت الشهود أو شهادة "

 .هم ومشلهم من كل جانب لشناعة جرمهم، فكأن العذاب عمّ 35"مكان الشهادة أو وقتها أو من...ذلك اليوم عليهم
  ووصفه بعظيم للتهويل والتفخيم من شّدة املوقف، فتذهب نفس السامع ( يوم)بهبام طبيعة العذاب، والتنكري يف  -

 .كل مذهٍب يف ختيُّل مقدار هذا العذاب وعظمه
ْوَم ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن  ﴿َأْسِمعْ   ﴾  {31}ِبِهْم َوَأْبِصْر يَ ْوَم يَْأتُونَ َنا َلِكِن الظَّاِلُموَن اْلي َ

من أبلغ صيغ التعجب، واملراد ما أشّد مسعهم وأبصارهم يوم يأتوننا بعد أن كانوا يف الدنيا صمًّا ( أمسع هبم وأبصر)
 .ذابوعميانا، وفيه كناية عن الوعيد والتهديد بأسوب الع

أي يوم القيامة، حىت ال ( يوم يأتوننا)استدراك على ما يفيده التقييد بالظرف ( لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني)
        يف مقام اإلضمار غرضه التخّلص ( الظاملون)يظّنّن ظاّن أهنم يف الدنيا حبال أفضل بل هم يف تيه وشقاء، وبظهار

 .ق ويراد به معان كثرية، ألن الظلم يطل36بىل خصوص املشركني
 ﴾{31}﴿َوَأنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن 

يوم الندامة الشديدة، وبضافة اليوم بىل احلسرة وكأنه اختّص هبا بشارة بىل كثرة ما يكون فيه من حتّسر : يوم احلسرة
 .أْي متَّ احلساب وبَاَن أهل اجلنة من أهل النار( قضي األمر) على ما فرطوا يف جنب اهلل ملا ، واجملرمني37الظاملني

واملعىن أنه من شدة بعراضهم وصّدهم عن سبيل اهلل حىت كأن الغفلة ( يف ضالل مبني)متعّلق جبملة ( وهم يف غفلة)  
 (.وهم غافلون)بلغ عن قولك أحاطت هبم من كل جانب فسّدت عليهم كل منافذ التفّكر، واجلملة أ

نفي مؤّكد مشل مجيع األزمنة املاضي واحلاضر واملستقبل، مع ما يف اختيار صيغة املضارع الدالة (: وهم ال يؤمنون)  
على معىن االستمرار يف اإلعراض، بل والصّد عن سبيل اهلل بشىت الوسائل والطرق بىل يوم القيامة، ويف الكالم داللة على 

 .ك االستمرار العجيب لطول غفلتهم مع أن دالئل اإلميان تأتيهم يف كل حنياستحضار ذل
أي من شدة مسعهم وبصرهم يوم القيامة وبني قوله ( أمسع هبم وأبصر)حَتْسُن اإلشارة على فوائد املقابلة بني قوله    

          ز مدلوله، وتنشئ مقارنة أي يف ذهول وبعراض يف حياهتم الدنيا، فتعمل على تأكيد املعىن وببرا( وهم يف غفلة)
 .بني نقيضني يف صورة ختييلية تدَُع السامع يستهدي بنفسه سبيل الرشاد

اقتضت حكمة اهلل ورمحته الواسعة اليت تلقي بظالهلا يف أجواء السورة أن يكّلف الرسول بإنذار القوم رغم كل هذا 
      األديان، ومهّمة الرسل والدعاة من بعدهم حىت يتذّكر  اإلعراض والغفلة والصدود، ألن بقامة احلجة أصل يف مجيع

 .من يتذّكر ولعلهم يهتدون
َنا يُ ْرَجُعوَن  َها َوِإَلي ْ  ﴾{42}﴿ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ

التصّرف أّكد سبحانه وتعاىل أن مرياث األرض ومن عليها من اخلالئق يعود بليه بعد أن كان هلم شْبه مشاركة يف 
وامل لكّية جمازا مبقتضى اخلالفة، وتأكيد اجلملة مبؤكدين لدفع توّهم املشركني والدهريني الذين ينكرون حقيقة البعث، وبظهار 

 .ضمري العظمة مناسب ملقام الربوبية املتفرد بامللك والقضاء يف ذلك اليوم العظيم
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 :خاتمة
        األصوليون واملفسرون قد عرفوا علم التخاطب أو التداولية، من خاللمما سبق يتأكد أن علماء العربية القدامى و 

ما جنده يف مؤلفاهتم ودراساهتم من اصطالحات وثيقة الصلة مبفاهيم التداولية عند احملدثني،كالعناية باملخاطب ومقتضى 
يف مدارستهم كتاب اهلل ه البياين احلال واملقام والسّياق وغريها، ولعل هذا يتجّسد بوضوح عند املفسرين ذوي االجتا

وتفسريه، وحبث وجوه بعجازه من جهة بالغته وحسن أدائه، ومجال منطقه، وسحره وقوة تأثريه يف النفوس، قصدا هلداية 
 .اخللق وبصالح اجملتمع

لكلمة واحلرف أما جوانب بعجاز القرآن البياين اليت عين هبا املفسرون فتتمّثل يف كل آية، بل على مستوى العبارة وا 
 :الواحد من حيث

 .ـــ دّقة اختيار األلفاظ واّتساع معانيها وقوة تأثريها 1
 .ـــ بكساب الكلمة درجة عالية من احلجة والربهان 2
كل ذلك   ـــ املراعاة الدقيقة ملواطن التقدمي والتأخري، والذكر واحلذف، والتعريف والتنكري، وغريها من أساليب البالغة، 3

 .حسب ما يستدعيه املقام والسياق الواردة فيه
 .ـــ اجلمع بني بقناع العقل وبمتاع العاطفة 4
 .ـــ التعبري بالصورة الفنية اليت هي أداة القرآن املفّضلة يف احلديث واإلبالغ عن املعاين املقصودة 5
 .ن ال تنزل عنها، وال يتخّلف بعضها عن بعضـــ جميء مجيع املسالك البالغية الدقيقة يف درجة عالية من البيا 6

   يدور املضمون العام لسورة مرمي حول صفة الرمحة ومقام العبودية، من خالل ذكر مناذج من قصص األنبياء 
حيث ختّلد السورة من خالل األبيات املدروسة واحدة من أعجب  والصاحلني، والذين متثّلوا الكمال البشري يف طاعة رهّبم،

القصص القرآين متثلت يف قصة مرمي العذراء عليها السالم بذ وهبها اهلل سبحانه وتعاىل الولد من غري أب خالفا للسنن 
 .الطبيعية، وجعله نبّيا ورمحة للعاملني

ظهار ملساته البيانية اليت تفرّد هبا، فقد شّكلت الصـورة الفّنية األداة أبدع املفسرون يف حتليل اخلطاب القرآين وتفنّنوا يف ب 
األبرز فـي وصف خمتلف املشاهد الواردة يف اآليات املدروسة بدّقة حمكمة، وكأن املتلقي يراها رأي العني، رمست معاملها 

        لبديع كاملقابلة والتكرار وغريها طائفة من الصور البيانية كالتشبيهات والكنايات واالستعارات ُمزجت بألوان من ا
من أساليب البيان فخرجت هذه الصورة يف شكلها البديع ُتشّع وتنبض باحلياة،وتتجّدد حركّيتها كلما تُلّيت آيات الذكر 

 .احلكيم، فتستجيب هلا قلوب السامعني
 

 :الهوامش

                                                             
 .64: سورة الدخان، اآلية رقم1
2
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 .1:رقم المسد، اآليةسورة 4
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 "السنة الثانية متوسط أنموذجا " المثال عصب تعليمية نحو اللغة العربية 
The Example: Arabic Grammar Teaching Backbone. 

- Second Year Middle School, a Model- 
 

 ربيحة عداد : ةالدكتور 
 الجزائر –بن بوعلي بالشلف جامعة حسيبة 

. 
  :الملخص 
إن للسان العريب أو باألحرى اللغة العربية إمكانات عديدة متّيزها عن اللغات األخرى، إذ شرّفها اهلل تعاىل أن           

فيها،  أهم عنصرتكون لغة القرآن الكرمي، من ميزاهتا كثرة املفردات، واالشتقاق، واتساع اجملاز والغىن الّنحوي وهذا األخري 
 . يف تعليمه وذلك رمبا لضعف املناهج الرتبوية يف عملية التدريس خاصة يف املدرسة اجلزائرية والذي القى إشكاالت عويصة

والعملية التعلمية التعليمية تعترب من أهم الّصروح العلمية والعملية اليت تؤّسس املنظومة الرتبوية واليت هلا مرجعية           
 .وإجراءات تطبيقية للوصول باملتعلم إىل التحكم يف الّلغة كتابة وقراءة معرفية 

ختيار أجنع الطرق وما نالحظه داخل املدرسة اجلزائرية ومن املشكالت اليت تعصف النظام الرتبوي مشكلة ا
ل مطالب باملردودية يف خضم التغريات اليت تسود اجملتمع يف مجيع امليادين، ألنه يف الوقت الراهن الك لتحقيق الغايات

والتسيري العقالين لقطاع الرتبية، وقد ظهرت طريقة املقاربة النصية باعتبارها وسيلة منهجية ومعرفية يف اجملال اإلجرائي لعملية 
 .التعليم، وهي بدورها تعمل على اقحام املتعلم يف العملية التعلمية التعليمية

يف هذه الطريقة وتوخي الّصعوبات يف تطبيقها، نقوم بدراستها وتطبيقها على مادة  وملعرفة مدى حتكم األستاذ                  
النحو يف املدرسة اجلزائرية باالعتماد على طريقة عهدناها منذ القدم أال وهي املثال لتوصيل املعىن واستخالص القاعدة 

المثال عصب :" وذجا يف دراسة نوهمها بـــالّنحوية أو البالغية، وسنأخذ قسم املستوى الثاين من التعليم املتوسط أمن
 ".السنة الثانية متوسط أنموذجا " تعليمية نحو اللغة العربية 

 
  .اللغة العربية، التعليمية، النحو، املثال :  المفتاحية الكلمات

Abstract 

 
     The Arabic tongue, or rather the Arabic language, has many capabilities that distinguish it from 

other languages. As God Almighty honoured it to be the language of the Holy Qur’an, one of its 

advantages is the abundance of vocabulary, derivation, metaphor and grammatical richness. The 

latter, being the most important of its elements, has encountered serious problems in its teaching, 

perhaps because of the weakness of Educational curricula in the teaching process, especially in the 

Algerian school. The educational learning process is considered as one of the most important 
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scientific and practical edifices that establish the educational system, and has a cognitive reference 

and applied procedures to make the learner master the language at the writing and reading levels. 

     One can notice that one of the problems the Algerian educational system is struggling with is the 

choice of the most effective way to achieve the goals in the midst of the changes that prevail in society 

in all fields, because at the present time productivity and good management of the educational sector 

are highly required. In fact, textual approach has emerged as a methodological and cognitive method in 

the field of procedural process of education which in turn works to involve the learner in the 

educational learning process. 

     In order to examine the extent to which teachers control this method and seek difficulties in its 

application, and based on communicating meaning and extracting the grammatical or rhetorical rule 

through examples, we study and apply this method to grammar in the Algerian school. This study was 

conducted with second year middle school teachers.  

    Key words: The Arabic language, didactics, grammar, example. 

 
ستويات ، املستوى االبتدائي، املستوى إن العملية التعليمية التعلمية تعاين مشاكل عديدة وعويصة مشلت مجيع امل

املتوسط، املستوى الثانوي وكذا املستوى اجلامعي، هذه املستويات  تتطلب احلنكة والدراسة يف طرائق واسرتاتيجيات 
 .التدريس 
ملتعلم يف ظل ومن املعلوم أن الدرس الّلغوي هو حمور العملية التعلمية التعليمية ، وبؤرة التواصل بني املعلم وا          

    املوضوع املدرس أي املعرفة وكذا الوسيلة التعليمية ، وحبكم االختصاص فإن املتعلم  يْدرس مقاييس خمتلفة نذكر منها 
على سبيل املثال، حنو، وبالغة، وقراءة، وتعبري كتايب، ومطالعة موجهة  يف قالب الوحدات، وعلى الرغم من دراسته لكل 
   هذه االختصاصات إال أنه يواجه أكرب مشكل وهو إشكالية تعلم النحو من حيث الفهم أو من حيث التوظيف، وهذا 

 .ما سنستطلعه يف هذه الورقة البحثية
لغة العربية مادة أساسية يف مجيع املستويات التعليمية وباألخص التعليم املتوسط الذي أخذناه كعينة ومبا أن ال

للدراسة ن فهي لغة شرفها اهلل تعاىل ألن تكون أرقى اللغات، اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرمي و اللغة اليت يدّون هبا  النتاج 
العملية اليت تربط العرب، والوعاء الذي تشكل فيه ثقافتهم، وتعقد عليها العلمي واألديب، كما تعترب من أهم الوشائج 

    الشعوب العربية اآلمال يف التوحيد بني أجناس األمة العربية سياسيا واقتصاديا، إال أننا وجدنا بعض النفور واإلمهال هلا 
الولوج حنو اللسان العامي وظهور  من طرف الدارسني حيث أهنا ظُِلمت يف عقر دارها، والسبب الرئيسي يف ذلك هو

 .العوملة واملعلوماتية 
كان العرب قدميا يتحّدثون بالّلغة العربية على فطرهتم دون تعّلمها بألفاظ مستصاغة وبأسلوب راق، ويتناقلون 

      بية هذا احلديث من جيل آلخر ومن خالل سوق عكاظ الذي كانت تلقى فيه القصائد الشعرية اهلادفة البناءة بلغة عر 
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راقية، ولكن مع تعاقب العصور وتطورها جند العكس فهي تكاد تندثر وتغلب عليها العامية واللغات األجنبية، حيث 
  السبب يف ذلك هو االستعمار والغزو الثقايف والسياسي والتارخيي، إىل أن وصلنا إىل وقتنا احلايل، وقت ساده اجلهل وإن 

 .غة العربية باعتبارها لغة ختلف، واستبداهلا باللغات األجنبية لغات احلضارة والتقدم مل خنطئ، جيل يستحي من تلفظه لل
غوي للمتعلمني يف مجيع املستويات، وخاصة وقد أمجعت أغلب الدراسات واملدرسني على ضعف املستوى الل 

  ريس ؟ هذه األخرية دخلت حقل أين هو املشكل، أهو يف املتعلم أم املعلم وطريقة التد: ساؤل املطروح، فيبقى التالنحو
 .ما يعرف بالتعليمية

 
 :مفهوم التعليمية  -1

من ترمجها  منهم "   Didactique"تعددت املصطلحات اليت أطلقت على التعليمية كرتمجة للمصطلح األجنيب 
يضا التعاريف أإىل علم التدريس، ومنهم إىل علم التعليم، وآخرين التدريسية، إىل أن شاع املصطلح تعليمية ، وتعددت 

 :فهي 
علم مساعد للبيداغوجيا اليت تعهد إليه مبهمات تربوية أكثر عمومية وذلك الجناز بعض تفاصيلها، كيف نستدرج "  -

         هذه العملية ؟ أو تقنية ما ؟ هذه هي املشكالت اليت تبحث الديداكتيك املتعلم الكتساب هذه الفكرة أو 
 (.AEBLI, HANS)على حلها

 (.LALLANDE)شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس  -
 (.JASMIN,B)الديداكتيك باألساس هي تفكري يف املادة الدراسية بغية تدريسها -
، أو (معرفة ،علم )التعلم اليت يعيشها املتعلم لبلوغ هدف عقلي الديداكتيك هي الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات -

، وتتطلب هذه الدراسة العلمية االلتزام ...(كمختلف الرياضات، والرقص،) حركي  -، أو حس(قيم ، مواقف)   وجداين
 1باملنهج العلمي

     الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته، وألشكال تنظيم حاالت التعلم اليت خيضع هلا " التعليمية هي  -
احلركي، كما  –املتعلم، بغية الوصول إىل حتقيق االهداف املنشودة سواء على املستوى العقلي أو االنفعايل أو احلسي 

 .2"املواد يتضمن البحث يف املسائل اليت يطرحها تعليم خمتلف
 .ومنه نستخلص أن التعليمية أو تعليمية اللغات مرتبطة باللسانيات التطبيقية ومهتمة بطرائق التدريس

 
 : مرتكزات العملية التعليمية/ أ

ال يتصور وضع نظام : " املتعلم  .لم، واملعلم، والطريقة التعليميةاملتع: ترتكز هذه العملية أساسا على ثالث عناصر
 .3" تعليم لغوي دون معرفة خصائص املتعلمني أنفسهم
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للمتعلم قدرات واهتمامات وعادات وانشغاالت، فهو يهيأ سلفا لالنتباه واالستيعاب، والكتساب املهارات " و
      ى التدعيم املستمر والعادات اللغوية اليت يسعى األستاذ لتعليمها له، ودور األستاذ أن حيرص كل احلرص عل

 .4"الهتماماته، وتعزيزها ليتم تقدمه وارتقاؤه الطبيعي الذي يقتضيه استعداده للتعلم 
 .هذا يعين أن للمتعلم أيضا شروط البد من توّفرها فيه الكتساب ما يتلقاه من األستاذ

توفر فيه شروط للقيام هبذه املهمة وهو العنصر األساسي يف العملية التعلمية التعليمية، وقد وجب أن ت:  املعلم -
الشاقة والنبيلة، فالبد أن يكون مؤهال علميا وبيداغوجيا، وأن تكون له القدرة على اختيار ما يدرس من مواضيع والتحكم 
يف طرائق تدريسها اليصاهلا للمتعلم بطريقة سهلة وسريعة ، أي أنه حيسن استغالل الوسائل التعليمية ن فالكفاية اللغوية 

          :فقال( م7102ت )واملعرفية أهم شرط يوجب على األستاذ، وهذا ما نبه إليه الباحث عبد الرمحان حاج صاحل 
أن يكون معلم اللغة قد مت اكسابه للملكة اللغوية األساسية اليت سيكلف بإيصاهلا إىل تالميذته، واملفروض أن يكون قد " 

ن يكون له تصور سليم للغة حىت حيكم تعليمها، وال ميكن أن حيصل له مت له ذلك قبل دخوله إىل طور التخصص، وأ
 .5"ذلك إال إذا اطلع على أهم ما أثبتته اللسانيات العامة و اللسانيات العربية باخلصوص

هي املادة اللغوية املستهدفة بالتعليم، وهي جمموع احملتويات اليت تضم اجلانب املعجمي، اجلانب  :المادة التعليمية  -
 .الصويت، اجلانب الرتكييب، وهي برامج ومقررات تسنها وزارة الرتبية الوطنية موزعة على حسب أطوار التعليم املختلفة 

    تعليم وفق خطوات عملية هتدف إىل حتقيق األهداف ويقصد هبا املنهج املتبع يف عملية ال : الطريقة التعليمية -
 .البيداغوجية، وهي وسيلة تواصلية تبليغية، واختيار الطريقة األجنع من مهام األستاذ الستدراك نتائج جيدة 

            ومنه فالعملية التعليمية أو التدريسية تعتمد على احلوار الرتبوي اهلادف بني مرسل هو املعلم ومتلق 
هو املتعلم، حيث يقوم املدرس بتقدمي املادة التعليمية املدرسة وفق أهداف وكفايات حمددة من طرف الوزارة الوصية، حيث 
تقسم هذه املادة إىل مراحل ووحدات وأنشطة ختضع إىل التقومي فيما بعد، ومن بني هذه األنشطة نأخذ نشاط القواعد 

 .الذي يدخل فيه مقياس النحو 
 

 : مفهوم النحو  -2
القصد والطريق، يكون ظرفا ويكون اهما حناه ينحوه وينحاه حنوا وانتحاه، واجلمع أحناء " يعرف النحو لغة بأنه 

       إنكم لتنظرون يف حنّو كثرية أي : وهذا قليل، ويف بعض كالم العرب(سيبويه) على حد قول ( ُعتـُو  :) وحُنُوٌّ شّبهوها بــ
     ، أما اصطالحا فهو6(حرّفه) حنا الشيء ينحاه وينحوه إذا : إىل أن ( ابن السكيت) ، ويذهب من النحو( ضروب)يف 
إعراب الكالم العريب، وانتحاء همت كالمهم يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية والتحقري والتكبري، والغضافة والنسب " 

وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم أو إن شّذ بعضهم عنها رّد به 
 .8"ال أواخر الكلمات إعرابا وبناءايعرف به أحو " ، وهو العلم الذي 7"إليها 
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أما يف الدراسات احلديثة تغري مصطلح النحو إىل مصطلح علم الرتاكيب وهذا ما وضحه الباحث راتب قاسم 
هو علم البحث يف الرتاكيب، وما يربط هبا خواص، كما أنه يتناول العالقات بني الكلمات يف اجلملة :" عاشور يف قوله

 .9" وبني اجلمل يف العبارة
من خالل هذه التعاريف اخلاصة بالنحو يتبني لنا أن مفهومه متغري بني القدمي واحلديث حيث أصبح ذا نظرة 

 .شاملة واسعة وضرورة حتمية يف تدريس اللغة العربية 
إن صعوبة النحو العريب وتعقيداته من مشاكل اللغة العربية، وهذا ما ورد على لسان أحد الباحثني اللغوين العرب 

الشك أن يف النحو فضول، قول فيه ال هو متكلف وما جيشم الفكر فيه من املسائل العويصة ما ال يعود :" حيث قال 
بطائل على ذهن السامع، فنحن نعلم أن يف النحو مثل هذا التعجيز، وال نلوم الذين ال ينظرون فيه وال يعنون به وليس 

أن يضرب عرض احلائط بالنحو كله، إذ ال فهم بدون النظم وال نظم إال  يهمنا أمره، فليقولوا فيه ما يشاؤون لكننا نرفض
أن تضع الكلمة يف احملل الذي يقتضيه علم النحو، مقاييس اإلعراب كلها من نوع التعجيز، ما كان من هذا القبيل موجة 

أال نتجاوز التيسري إىل القضاء الذوق السليم ،وترك يف سبيل الرياضة املرتفة ، وحنن نوافق على تيسري العربية، لكن شرط 
     ، أي أن هذا الضعف يف اكتساب هذه املادة اللغوية وتعلمها يرجع باألساس 10"على العربية، فهذا أمر خطري للغاية

     إىل طريقة تعليمه، وما نعرفه وما ألفناه يف مراحلنا التعليمية أننا كلما درسنا موضوعا يف القواعد وخاصة النحو إال وننطلق 
 من أمثلة تستخرج من نص القراءة الذي تبدأ به الوحدة التعليمية، فما هو هذا املثال وما دوره يف اسرتاتيجية تعليم النحو ؟

 
 :المثال  -3

ثُل " هو :  المفهوم اللغوي -
ُ
املقدار ، وهو من الّشبه ، واملثل ما جعل مثاال أي مقدارا لغريه حيذى عليه واجلمع امل

 11"أمثلة األفعال و األهماء يف باب التصريف  وثالثة أمثلة ومنه
 .12"القالب الذي يقدر على مثله : " وهو

فمن خالل هاذين املفهومني تتبني الداللة اللغوية للمثال النحوي، فاألول يدل على أنه مناذج كالمية مثالية متثل 
يعرف يف ضوئها املستوى النظامي هلذه خصائص النظام النحوي، أما املفهوم الثاين فيدل على اهليئة أي الصور اليت 

 .13األشكال 
الفاعل  : اجلزئي الذي يذكر اليضاح القاعدة وإيصاله إىل فهم املستفيد، كما يقال " يقصد باملثال :  المفهوم االصطالحي -

 .14"ضرب زيدٌ : كذا ، ومثاله زيٌد، يف 
               بطريقة مستيسرة للمتلقي  أي أن مهمة املثال وأمهيته تكمن يف توضيح القاعدة النحوية وإيصاله

          أو املتعلم ، ونظرا هلذه األمهية البالغة يقال أن سيبويه حاكى كالم العرب الفصيح يف كتابه حيث يقول يف ذلك 
 .            15"إذا تأملت األمثلة من كتاب سيبويه تبينت أنه أعلم الناس باللغة :" أبو إسحاق 

املفتشني من أهل العربية ومن له املعرفة باللغة تتبعوا على سيبويه األمثلة فلم جيدوه ترك من كالم إن :" ويقول
 .16"العرب إال ثالثة أمثلة منها اهلندلع وهي بقلة و الدرداقس وهو عظم يف القفا ومشنصري وهو اسم أرض
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         دة النحوية من مجلة أو تراكيب ما يستدل به على القاع:" ويف الدراسات احلديثة يعرَّف املثال على أنه 
 17أو كلمة

واستقصاء ألمهية املثال يف مادة النحو قمنا بدراسة نشاط النحو يف مادة اللغة العربية لتالمذة السنة الثانية 
 .متوسط 

 .  م7112اجلزائر سنة " أوراس للنشر " الكتاب املدرسي للسنة الثانية متوسط من إصدارات 
      هذا النوع من األفعال خيتلط كثريا على التالميذ يف فهمه واستخراجه " الفعل املعتل وأنواعه" وقد اخرتنا موضوع 

 .من النصوص 
       يف هذه املرحلة من التعليم اي السنة الثانية متوسط تكون أوىل األنشطة يف الوحدة الواحدة هي القراءة        

ومبجرد االنتقال إىل نشط النحو يطلب املعلم من تالميذه العودة إىل النص فهنا النص أو ما يعرف بدراسة نص ، 
وما نالحظه هو احملتوى تربوي تعليمي إجتماعي ال خيرج عن نطاق " يف سبيل العائالت " عبارة عن قصيدة بعنوان 

 .املضمون واملصطلحات  الواقع وهذا هو حسن االختيار للموضوع املناسب للمتعلم حىت تسهل عليه عملية فهم
فبعد القراءة وإعادهتا من طرف األستاذ واملتعلم، خيتار املعلم وهو يقصد يف اختياره املوضوع املراد دراسته بعض        

 :األبيات من القصيدة ويدّوهنا على السبورة فمثال 
 .كل من فيها سعيدا   بات البيت جنة الفردوس       وجدت -0
 وصالحا يف الدنا         جناحا      يهوىكل من  -7
 موطنا  ويراه جيعل البيت محاه                -3
 .فضل البيت فاختذه وطنا صغريا  وعى  -4

 
وبعدها يقوم األستاذ باإلشارة إىل الفعل الصحيح وتلقني القاعدة للتالميذ ألهنا درست يف املراحل السابقة فيعرف  

 .ية من أحرف العلة، وهي األلف والواو والياءالفعل الصحيح على أنه كل فعل ختلو حروفه االصل
           وبالنقاش يطلب األستاذ من التالميذ استخراج هذه احلروف إن وجدت وحتما هي يف األمثلة املدونة 

 .على السبورة
 "وجد"موجود يف الفعل : ولفحرف العلة يف املثال األ

 " هوى"و يف املثال الثاين يف الفعل               
 " بات"ويف املثال الثالث يف الفعل               
 .، كما أنه يشري إىل إقرتان وافرتاق حرف العلة لتبيني األنواع "رأى"  ويف املثال الرابع يف الفعل               

 :ومنه خيرج بالقاعدة اليت تقول         
 .، رأى ، بات، هوى وجد: الفعل املعتل هو كل فعل أحد حروفه األصلية حرف علة مثل " 

 :وينقسم الفعل املعتل إىل أربعة أنواع         
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 .وسع : وهو ما كانت فاؤه حرف علة مثل : املثال   -0
 .قال: وهو ماكانت عينه حرف علة مثل : االجوف  -7
 .رمى  :وهو ماكانت المه حرف علة مثل : الناقص   -3
 :وهو ما كانت فيه حرف علة وينقسم إىل : اللفيف  -4

 .وعى : حرفا علة بينهما حرف صحيح  مثل : وق لفيف مفر  - أ
 .لوى : جتتمع فيه حرفا العلة مثل : لفيف مقرون  - ب

 .ستاذ لتدعيم الفهم بتطبيقات حول املوضوع ويتبع األ
وختاما فإن للمثال أمهية بالغة يف تعليمية النحو وتيسريه ، إنه من أجنع الطرق والوسائل التدريسية يف مجيع املراحل 

 .ية، فلوال املثال ملا فهم الدرسالتعليم
 .التلميذ حيفظ املثال ويسرتجعه ويستحضره يف مجيع التطبيقات أو االمتحانات وغريها ف

 
 :   المصادر والمراجع

 (.مادة حنو)م ، 0511 –ه 0334، 0ط( ي-و) 01،ج(لبنان -بريوت) ابن منظور، لسان العرب ،دار صادر  -

 .0530املبدأ و التطبيق، الشركة الوظنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر،أمحد بن نعمان، التعريب بني  -

، ديوان املطبوعات اجلامعية، 0حقل تعليمية اللغات، ط: أمحد حساين ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية  -
 . 7111اجلزائر،

 م 7112ه،0472، 0ردن،طبشري ابرير، تعليمية النصوص بني النظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث، اربد، األ -
 .م7113، القاهرة ، 0راتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، دار املسرية ،ط -

، جامعة  4عبد الرمحان احلاج صاحل، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات ، العدد -
 .0523اجلزائر، 

مصطلحات : لطيف الفارايب، حممد ىيت حيي، عبد العزيز الغرضاف، عبد الكرمي غريب، معجم علوم الرتبيةعبد ال -
 .5/01البيداغوجيا والديداكتيك، سلطة علوم الرتبية ، 

 .عبد اهلل الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية -

 .م 7113الة ماجستري، جامعة القادسية، عالء عماد جواد، التمثيل النحوي يف كتاب سيبويه، رس -
 .م0524جمدي وهبة، معجم مصطلحات األدب، مكتبة لبنان،  -

 .م0533 –ه 0413، القاهرة، 0حممد عبد اللطيف محاسة ، النحو و الداللة ،ط -
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 :الهوامش

 

                                                             
مصطلحات البيداغوجيا و الديداكتيك ، سلطة علوم : عبد اللطيف الفارايب، حممد ىيت حيي، عبد العزيز الغرضاف،عبد الكرمي غريب، معجم علوم الرتبية  - 1

 .712، ص 5/01الرتبية ، 
 .73م ، ص 7112ه،0472، 0بشري ابرير، تعليمية النصوص بني النظرية و التطبيق، عامل الكتب احلديث، اربد، األردن،ط - 2
 .73عبد اهلل الراجحي ، علم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة العربية، ص  - 3
 . 047، ص/ 7111، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،0حقل تعليمية اللغات، ط: حساين ، دراسات يف اللسانيات التطبيقية  أمحد - 4
 .40، ص0523، جامعة اجلزائر،  4عبد الرمحان احلاج صاحل ، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات، العدد - 5
 (.مادة حنو) ، 315/301م ، ص  0511 –ه 0334، 0ط( ي-و) 01،ج(لبنان -بريوت) نظور ، لسان العرب ،دار صادر ابن م - 6
 .41م، ص 0533 –ه 0413، القاهرة ، 0حممد عبد اللطيف محاسة ، النحو و الداللة ،ط - 7
 .115م ، ص 0524جمدي وهبة ، معجم مصطلحات األدب ، مكتبة لبنان ،  - 8
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 أبعاد النظرية البراغماتية  الحديثة في آثار الجاحظ
Dimensions of Modern Pragmatic Approach in the Works of Aldjahidh 

 

 بن عبد المالك حفيظة: باحثةال
 الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

 

 :الملخص
تعّد اللسانيات التداولّية  من أحد االجتاهات اللغوية الّّت ظهرت وازدهرت على ساحة الدرس اللساين احلديث         

          إىل لسانيات االستعمال ( توليدية  ، بنيوية) إذ نقلت هذه األخرية دراسة اللغة من لسانيات الوضع ، واملعاصر
وهذا ما نلفيه حاضرا يف البالغة العربّية القدمية عند  ، بني الدراسة النّصية والسياقّية وهبذا قد مجعت ، يف املقامات املختلفة

إذ أّن  ، على اعتباره من أكثر العلماء اهتماما بعلوم اللغة العربّية ملّا هلا من وقع يف نفوس العرب القدماء، اجلاحظ
احلديث قدميا بالتنظري والتطبيق مع اختالف يف حتديد جيده  تطرق إىل أبعاد الدرس التداويل  الجاحظاملتّفحص آلثار 

 .املصطلحات 
  ، الرمز ، مكانة اللفظ ، اإلشارة ، (مطابقة الكالم ملقتضى احلال ) املقام : لقضايا كبرية أمهية اجلاحظ أوىل وقد        

 ، الّسياق: الّّت يقابلها يف النظرية التداولّية ، كما اهتم مراعاة معارف املتلقي أثناء عملّية التخاطب  ، وحال املتكلم
فهذه  ، القصديّة  ، اإلشاريات ، أفعال الكالم ، الوظائف التداولّية ، (املالءمة  –االستلزام احلواري ) مقتضيات الكالم

لف جوانبها لدارسة العناصر تشّكل جماالت مشرتكة بني علم اللغة العربّية يف آثار اجلاحظ و الّلسانيات التداولّية مبخت
 للمعىن حيث ميكن لنا من خالله أن نطل على علوم اللغة العربية من أبواهبا عّلنا جند ّضالتنا فيها من جهة التطبيق العملي

لكن شريطة ربط هذا اإلنتاج العريب ببيئته بدال  ، مناهج اللسانية احلديثة و املعاصرة على األدب العريب نثرا كان أو شعرا
 .ت اإلسقاط الّت نقوم فيها برؤية الرتاث العريب عن طريق الثقافة الغربيةمن عمليا

 
 ، املتلقي ، مقتضى احلال ، أفعال الكالم ، اإلشارة ، اللفظ ، كالم  ، اللغة ، السياق ، املقام ، التداولية :الكلمات المفتاحية

 .اخلطاب
 

Abstract  

 

       Pragmatics is a subfield of linguistics which appeared and prospered in the domain of modern 

and contemporary linguistic studies. It proceeded – in studying language – from conventional (or 

coded) linguistics (structuralism - generative) to contextual linguistics. Therefore, it has combined 

textual and contextual studies, and that’s what one can find in the ancient Arabic rhetoric, especially 

in the works of Aldjahidh, one of the most prominent linguists concerned with the Arabic language 

because of its beauty and special value. When examining Aldjahidh’s works, we find that he dealt 

with modern pragmatic issues both theoretically and practically using different definitions of terms. 
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     Aldjahidh has attached a great importance to those topics: situationality (the conformity between 

speak and situation), deixis , the situation of speaker, taking into account the addressee’s knowledges 

while interacting. Those topics have their corresponding terms in pragmatic theory: the context, the 

speech requirements (conversational implicature, convenience), pragmatic functions, speech 

act,deixis and intentionality. All those elements constitute common domains between Arabic 

language sciences in Aldjahid’s works and pragmatic linguistics to study meaning. Today ,we can – 

through those works- overlook Arabic language sciences in order to find what we want to know 

about the practical application of modern and contemporary linguistic methods on the Arabic 

literature, prose and poetry, provided that we link this literary production with its cultural  context  

instead  of  reading our Arabic heritage through occidental culture. 

 

 Key words: Pragmatics, denominational, context, language, speech, pronunciation, reference, verbs 

of speech, imperative condition, recipient, discourse. 

 

 :مقدمة

لذا ارتبطت حياة لغتنا العربية هبذا الكتاب  ، كان القرآن الكرمي عامال رئيسيا يف وجود الثقافة العربية اإلسالمية
وألن العرب حاولوا فهمه والتوصل إىل معانيه فقد أوجدوا بذلك علوما لغوية كثرية إذ قدموا جهودا رائدة يف علم  ، العزيز
وهذا ما أسس لوجود  ، حيث أهنم سامهوا يف اجملال اللغوي ببحوث دقيقة تتعلق جبميع مستويات اللغة العربية ، اللغة

    الكتاب : اء يف العلوم عامة أو يف علوم اللغة العربية خاصة حنونظريات عربية قدمية تضاهي النظريات احلديثة سو 
البيان : و كذا النظريات الّت جاء هبا اجلاحظ يف كتبه املتعددة السكاكيوكتب  ، عبد القاهر الجرجانيوآراء  ، لسبويه
يف ظهور علوم ومناهج دراسة اللغة و غريها من املؤلفات الرتاثية الّت سامهت ....ورسائله املتنوعة  ، احليوان ، والتبيني

 .   العربية الّت أصبحت شائعة ومستعملة يف يومنا هذا
الدراسات الشكلية للغة و دراسات اللغة يف السياق : وقد تناول الباحثون العرب الدراسات اللغوية وفق اجتاهني

أما  ، إذ كان منهج دراستهم منهجا و صفيا سكونيا( اخلليلية )متثله املدرسة اللغوية النحوية : فاالجتاه األول  ، التواصلي
االجتاه فهو االجتاه التواصلي فقد اهتم بدراسة اللغة أثناء استعماهلا أي مبراعاة اجلانب السياقي وهو ما ميثل النظرية التداولية 

وهو عند الكثريين منهج غريب النشأة واملصطلح  ، هذا من أهم املناهج الوظيفية لدرسة اللغةوقد أصبحت يف يومنا  ، حاليا
إال أننا إذا عمدنا للبحث عنه عند العرب القدامى فسنجد جذوره ضاربة و متوغلة يف الدراسات البالغية العربية منذ 

ما هي أهم مظاهر الدرس : ة املطروحة هيحيث أن اإلشكالي ، وهو املوضوع الذي يدور حوله البحث هاهنا ، القدم
 التداويل عند اجلاحظ ؟

 ما هي أهم إجراءات دراسة اللغة الّت أسس هلا اجلاحظ من منظور تداويل ؟
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 هل ميكننا اعتبار اجلاحظ من أهم مؤسسي النظرية التداولية عند العلماء العرب؟
 
 :    مفهوم  التداولية -

وتشري هذه املفاهيم إىل اجلانب االستعمايل للغة يف السياقات  ، الدراسات املعاصرةللتداولية مفاهيم عديدة يف 
حتاول معاجلة القضايا من  ، وهي ذات منطلق فلسفي ، وتعين أيضا جماوزة البنية اللغوية إىل الوظيفة اإلجنازية ، املختلفة

        مركزة على البعد احلجاجي اإلقناعي  ، كلم واملستمعوتدرس التداولية  أيضا كل العالقات املوجودة بني املت ، منظور علمي
 .يف اخلطاب 

أو أهنا دراسة للمعىن التواصلي أو املعىن  ، أهنا دراسة يف شرائط  استعمال اللغة: ومن التعريفات املقدمة للتداولية 
 1.املرسل يف كيفية قدرته على إفهام املرسل إليه بدرجة تتجاوز معىن ما قاله 

فاجلهود الّت تظافرت لتأسيس صرحها "موريس "أو "بريس "أو " أوستني"ميكن حصر اللسانيات التداولية يف ال 
وماركس  ، اريسطو:فالتداولية تداوليات انطالقا من  ، ومن الصعب التطرق هلا كلها يف هذه املداخلة ، متعددة و كثرية

 .هابرمان و فريج و كرايس و هنسون   وسوسري وبيريمللن وباختني و أبوستيل و ديكرو اسكومرب و
" فرنسواز ريكانّت" و  Anne Marie diller" آن ماري ديلر"فإذا كانت التداولية يف أمشل تعريفاهتا حسب 

Francois Ricanti  "  :2".شاهدة يف ذلك على مقدرهتا اخلطابية ، هي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب    
فهي  ، لكنها هتتم مبا نقوله أثناء التواصل ، عها مليزان اخلطأ والصواب شأن النحوفهي ال تبحث يف تراكيبنا وختض

وعلى هذا األساس فهي تبّث الّنفس مرة أخرى يف املخطط الوظيفي  ، هتتم بالغة باعتبارها ظاهرية ختاطبّية وتواصلية حبق
ساوى بني بنية اللغة وبنية الفكر يف حماضراته )  :عندما "أوستني"ويتجلى هذا يف فكرة  ، جلاكبسون و هتتم بوظيفة التأثري

و  ، فاللغة يف مفهومه جتاوزت وظيفة التأثري" كيف ننجز أفعاال باأللفاظ :"مبعد وفاته بعنوان 2691الّت نشرت عام 
 . 3(تغيري السلوك اإلنساين من خالل مواقف كلية

 
 :مفاهيم الدرس التداولي عند الجاحظ

يطيل "البيان و التبيني " فرتاه يف كتابه  ، (ه122ت )درس شؤون البالغة هو اجلاحظ الشك أن أكرب معتزيل 
     القول فيما أثاره بشر بن املعتمر من ضرورة مالئمة الكالم للسامع و لطبقات السامعني واحلديث عن رشاقة و رصانة 

كما   4، ألصول الوحدة العضويّة يف القصيدةباإلضافة إىل  ، و جزالة و عذوبة اللفظ والوسطية بني اإلغراب واالعتدال
مع تعرضه إىل السجع  ، ومقامات املتلقني( املقاصد)أطال الكالم يف مواطن اإلجياز واإلطناب وربط بينهما وبني األغراض 

والكناية  ، التقسيم واللغز واألسلوب احلكيم واالحرتاس واهلزل يراد به اجلد واالعرتاض و التعريض ، و االزدواج و االقتباس
إىل غري ذلك من األدوات .....كما تضمن كالمه يف احليوان إشارات إىل احلقيقة واجملاز والتشبيه و االستعارة   ، واالستعارة

   5.وهكذا استحق أن يكون مبثابة املؤسس الفعلي للبالغة العربية ، اإلجرائية البالغية
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     متّكن مبنهجية عقالنية ناضجة :"كما يستحق اجلاحظ منزلة املؤسس األول للنظريّة التداولية عند العرب ألنه 
من متّثل آراء السابقني من علماء الشعر و جتريدها و صهرها ضمن نظرية متماسكة هي نظريّة املقامات الّت متثل مسلكا 

 . 6"دبية و اجلمالية بشكل عام من أبرز املسالك إىل اكتشاف خصائص نظريته األ
و قد أورد اجلاحظ عي  ، ولعل القرآن الكرمي هو املصدر الرئيسي و األصيل الذي اغرتف اجلاحظ منه هذه الفكرة

باعتباره أبني كالم و حيتل الّصدارة احلقيقية من حيث كل  ، ّعدة مواضع من البيان والتبيني إشارات كثرية تشيد بكالم اهلل
فالقرآن  7".وأبني الكالم كالم اهلل هو الذي مدح التبيني و أهل التفضيل : " ويقول يف هذا الصّدد ، األوجه املناحي و

 8....و أنزل عليه قرآنا عربّيا " الكرمي يبنّي املعىن ويفصل اجململ  
        لوالدة و من بني اإلشارات الدالة على اغرتاف و تأثر اجلاحظ بالقرآن الكرمي و جعله املصدر احلقيقي 

    يقول مثال  ، "البيان والتبيني " طيات مؤلفه تلك العبارات التيس نلفيها متناثرة يف، "املقامات" وخاّصة يف نظريّة  ، فكره
        فقد تستحق الناس ألفاظا "  ، و هو يتحدث عن الشروط الّت ينبغي توافرها لتحقيق الفصاحة يف الكالم

             أال ترى أن اهلل تعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إاّل يف موضوع  ، أحق هبا بذلك منهاوغريها  ، ويستعملوهنا
        والناس ال يذكرون الشغب و يذكرون  اجلوع يف حالة القدرة  ، أو يف موضوع الفقر والعجز والعجز الظاهر ، العقاب

والعامة أكثر واخلاّصة ال تفّرق بني  ، يلفظ به إاّل يف موضع اإلنتقامألّنك ال جتد القرآن ، وكذلك ذكر املطر  ، و الّسالمة
و إذا ذكر سبع مساوات مل يقل إاّل األرض  فال  ، والقرآن الكرمي إذا ذكر األبصار مل يقل األمساع، ذكر املطر وذكر الغيث

ينتقون من األلفاظ ما هو أحق بالذكر فال ، واجلاري على أفواه العامة غري ذلك ، جيمع األرض أرضني و ال السمع أمساعا
وعليه فإن األمر الذي يذهب حبالوة الّلفظ و فصاحته و هو استعمال األلفاظ يف غري موضعها و هو  ، 9وأوىل باالستعمال

 .كثريا ما جيري على أفواه العامة الذين جيهلون أسرار اإلعجاز القرآين ( اجلاحظ)أمر حسب 
ورأينا اهلل تبارك و تعاىل إذا خياطب العرب واألعاجم أخرج الكالم : " ب احليوان كما يقول يف موضع آخر يف كتا

فأصوب  ، وإذا خاطب بين إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا و زاد يف الكالم ، خمرج اإلشارة و الوحي و احلذف
وبالتايل فأن اإلبانة مرتبطة ارتباطا  ، 10"العمل إتباع آثار العلماء و االحتذاء على مثال القدماء واألخذ مبا عليه اجلماعة 

فمعاين القرآن الكرمي  ، حبّكم أن تغرّي املخاطبني يؤدي مباشرة إىل تغيري شكل اخلطاب وخصوصياته ، مبقتضيات املقام
ن وإ –ألن كالم اهلل نزل بلغتهم األصلية و أساليبهم اخلاّصة يف الكالم  ، تدرك و تفهم من طرف العرب واألعراب حملا

أما بين إسرائيل ال ميكن هلم فهم و استيعاب معانيه و  –القرآن الكرمي ال يضاهى و ال يشبه و ال يقارن بكالم البشر 
خلق نوع من اللبس والغموض  وعدم اللجوء إىل آليات فنية بالغية من شأهنا  ، إال عن طريق اإلطناب املبسوط ، ألفاظه

 .......و اإلشارة  كاحلذف
باعتبار أنّ  مدار األمر والغاية الّت جيري القائل و السامع إليهما " قرن اجلاحظ مفهوم البيان بالفهم واإلفهام لقد         

 .11"إمنا هي الفهم و اإلفهام فبأي شيء بلغت اإلفهام و أوضحت عن املعىن فذلك هو البيان يف ذلك املوضع
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               نا إمّنا حتتل من الفهم واإلفهام منزلة الّروح وما من شّك من أّن الفصاحة الّت يتحدث عنها اجلاحظ ها ه
على إعداد توصيات تدعو إىل هتذيب األلسنة " البيان و التبيني "لذلك دأب يف عدة مواضع من كتابه  ، من اجلسد

      الفصاحة بالتدريب واملعاجلة حّّت يستقيم املنطق و تسلسل العبارة و االبتعاد عن التكّلف وكّل أمر يطمس معامل
يقال يف صلب العملية  املؤدية بدورها إىل سري سليم لفعاليات الّتواصل الّسليم املبين على فهم كّل ما  ، وجوهرها
 .التخاطبّية
       لكّل مقام مقال" على معايري تستقى من احليز االستثماري ملقولة  –عند اجلاحظ –إّن قضية اإلفهام ترتكز         

    إطار تواصلي المعنّي خليق بأن يرمي بتأثرياته على مسألة اختيار إسرتاتيجية تداولّية معيّنة تتطابق و تتناسبفكل "  
فإّن  ، و رأى أن ألفاظ بألفاظ املتكلمني ما دمت خائض يف صناعة الكالم مع خواص أهل الكالم"لذلك يقول  ، معه

ة ألفاظ قد حصلت ألهلها بعد امتحان سواها فلم تلزق بصناعتهم ذلك أفهم هلم عين وأخف ملؤونتهم علي و لكّل صناع
    وقبيح باملتكّلم أن يفتقر إىل ألفاظ املتكلمني يف خطة أهله وعبده وأّمه  ، إاّل أن كانت مشكال بينها و بني تلكم الصناعة

عراب  وألفاظ العوام وهو يف صناعة و كذلك فإنّه من اخلطأ أن جيلب ألفاظ األ ، أو يف حديثه إذا حتّدث أو خربه إذا خرّب 
مبعىن أن لكل صناعة ألفاظ معينة تنتقى من معجم فكري  12. "فلكل مقام مقال و لكّل صناعة شكل.الكالم داخل 

يتالءم وتلك الصناعة ممّا يفرض على البليغ املتكّلم إتباع إسرتاتيجيات تداولية انتقائية للكلمات والعبارات ( خاص بالبليغ)
          ن خالهلا حتقيق نوع من املرونة والتناسب مع الظروف احلضارية و الثقافية و الطبقّية و املوضوع املتحدث يتّم م

 .باإلضافة إىل اعتبارات املتلقي و اهتماماته الّّت ال بد من استصحاهبا يف عملية إنتاج الكالم البليغ ، فيه
مطابقة " أو " لكّل كلمة مع صاحبتها مقام " أو" لكّل مقام مقال " جاز القول أن مقولة  ، ومن هذا املنطلق        

هي من جوامع الكلم الّّت تصدق  على دراسة ومقاربة املعىن ال يف العربية الفصحى فحسب بل على كل " مقتضى احلال 
من التوافق بينه  ومهما كانت لغته مضطر إىل إحداث نوع ، على أساس أن املتكلم مهما كان جنسه و توجهه ، 13اللغات

وبني متلقيه املربوط بدوره بعّدة حيثيات وظروف من خالل خلق تطابق بني كالمه يف بعده اإلسرتاتيجي الّتداويل واملقام 
جمربا باإلملام الشامل واإلحاطة  -كذلك–كما أن املتلقي جيد نفسه  ، احملاصر للعملية التخاطبّية من كل الزوايا و الروافد

         .مناسب ملا قيل، سعيا إىل الوصول إىل حتقيق تأويل حقيقي، حليثيات و اجلزئيات املشكلة للمقامالّتامة بكل ا
 –وحدها  –وعليه فإن عملية حتليل الوظائف اللغويّة وفق املستويات الّصرفية والصوتية والنحوية و املعجمّية ليست كفيلة 

املتلقي الوقوف على كّل صغرية وكبرية متت بصلة وثيقة بالعنصر /بل تلزم احملّلل  ، (القصديّة ) للوصول إىل املعىن املراد 
      فالتعامل مع ةالكالم من زاوية كونه عمل منعزل  ، 14االجتماعي احمليط بالعملّية التواصلية برمتها واملتمثل يف املقام 

و مالبسات سلبّية تأخذ بالتأويل الّسليم إىل يعّد نوعا من العبث الذي من شأنه أن حيدث عوائق  ، عن سياقه اخلاص
 .وبالّتايل اإلخفاق يف الّتواصل الفّعال و اإلجيايب  ، دائرة الّلبس والغموض
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 ميكن اجلزم  ، وانسجاما مع ما ذكرناه يف مسألة تعاطي اجلاحظ مع الفصاحة  والبيان ، ووفق هذه العتبات التصوريّة      
وهو ما يتماثل إىل حّد بعيد مع تنظريات الّدرس  ، صينة و موضعا مهّما يف الفكر البالغي العريبأن املقام حيتلّ  مرتبة ر 

حيث ، الذي يعترب املقام ركن ركني ال ميكن جناوزه يف أّي مقاربة لغوية باحثة عن املقاصد واألغراض ، التداويل املعاصر
ّلمت به من كل حدب وصوب من لدن الباحثني بدراسات و مقاربات مستفيضة أ Le contexteحظي سياق القول 

 .15الشيء الذي جعل منه يأخذ طابع التمفصل و تعّدد املستويات ، الّتداوليني
وطبيعة ، الزمن ، املكان)واملتمثل يف الظروف الفيزيائية املباشرة للمشاركني يف العملية التواصلية مثل  :الّسياق الظرفي -1

 (.التواصل
 .يف الظروف الثقافية للخطاباتو املتمثل :سياق الموقف -2
 .و يتمثل يف أشكال اخلطابات ونظام اإلشارات املصاحبة: سياق التفاعل -3
 .و هي جمموعة القناعات والقيم املشرتكة بني الّباث واملتلقي: الّسياق االفتراضي -4

على     تفرض نفسها  من اآلليات املهّمة الّّت   Glisson"  قاليسون"و   Coste" قوست" كما أن املقام حسب        
إذ جيد نفسه ملزما باألخذ به يف العملّية اخلاّصة بلملمة خصوصيات اإلسرتاتيجية الواجب إتّباع إمالءاهتا باعتباره  ، املتكّلم

يستمّد وجوده من  ، والقول هو وليد قصد معنّي  ، وهي الشروط اخلارجة عن القول ذاته ، جمموعة شروط إنتاج القول" 
 ، 16"اّلذين حيصل فيهما ( الزمان)واللحظة ( املكان)وحيصل ذلك يف الوسط  ، املتكّلم و مستمعه أو مستمعيهشخصية 

وعليه ميكن القول أّن هذا التنظري املتعّلق بالسياق و متفصالته و جوهره يتطابق إىل حد بعيد مع خترجيات اجلاحظ املتعّلقة 
 .هذا من جهة  ، تاجية للكالمبالّشروط والّتوصيات اخلاّصة بالعملية اإلن

        ويتمثل كنهه يف تسهيل العملية التأويلية من قبل ، كما يظهر أفق تداويل واضح يف خترجيات اجلاحظ        
       حبكم أن املنطوقات اللغويّة  ، وهو بصدد حماولة البحث عن التفسري و التأويل املراد من أي صيغة لغويّة، املخاطب

 واّلّت قد تكون شخصّية  ، بل تبقى يف حاّجة ماّسة إىل احليثيات والظروف احمليطة هبا، هي منعزلة عّما سواهاال تفهم و 
 .17أو ثقافية أو تارخيية

       كما يظهر من هذه العناية الفكرية اّلّت استنطقت املقولة لكل مقام مقال عند اجلاحظ  ومضات تداولية        
وبالضبط يف تلك املساحة اّلّت حياول البليغ من خالهلا حتقيق التالؤم بني األلفاظ والّصياغات وطريقة نظمها مع  ، صرحية

    وعليه جيوز القول أّن األساليب والتعبريات الفنّية واضحا بأمناط  ، اهتمامات الّسامعني ومستوياهتم الثقافية والطبقية
 .... طبقات خمتلفة سواء كانت معرفية أو اجتماعية  على أساس أهنم ينتمون إىل، املتلقني
فبناء اخلطاب و تداوله مرهون إىل حّد " وبذا فإّن املرسل إليه دور طالئعي يف حتديد اإلسرتاتيجية اخلطابية و بنائها       
التعليمات والشروط  مبعىن أن االفرتاض الّسابق هو مفهوم نلفيه نفسه يف 18 -مبعرفة حاله أو بافرتاض ذلك احلال-بعيد 

 .األساسية الّّت جندها مبثابة ضوابط و دعائم أساسّية يف مسألة بناء اخلطاب البالغي العريب
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ولعّل جهود اجلاحظ الّّت اختصت مبعاجلة أنواع الدالالت على املعاين و تقسيماهتا كفيلة مبدّ  جسور متاثلية بني       
       ت التداولّية خاصة يف تلك املنطقة املعيّنة بتنظيم التواصل الفّعال بشكل عام و ضمان الفكر البالغي العريب والتنّظريا

حيث توّصل بفضل  ، 19معلما بارزا يف استيعاب طبيعة الّتواصل كضرورة اجتماعية( اجلاحظ)إذ مّثل هذا األخري ، سريورته
بل تعترب  ، ليست هي أداة البيان الوحيدة ، نية أو أداة بيانأن اللغة باعتبارها عالمة لسا: فكره الثاقب و نظراته الفاحصة 

ومجيع : حيث يقول ، اإلشارة والعقد والنصبة من اآلالت البيانية باإلضافة إىل اخلط الذي يعّد مشكال من أشكال الّلفظ
ّثّ ، ّّث العقد ، اإلشارةّّث  ، أوهلا اللفظ: مخسة أشياء ال تنقص و ال تزيد  ، أصناف الدالالت على من لفظ أو غري لفظ

 20"اخلط ّث احلال الّّت تسّمى نصبة 
إذ تلقى  ، ظالال تداولّية بالدرجة األوىل ، لقد كان هذا التصنيف اخلاص مبسألة  أصناف الدالالت على املعاين      

        الدرس التداويل ينحو  بآلياته و ميكانيزماته يف الّتحليل التداويل حنو تلك املساحة املهتمة باالعتبارات غري اللغوية 
    أو فلنقل ما يكون من الّلغة  ، إذ ينتبه أىل خمتلف الوسائط التعبرييّة." يف العملية التخاطبّية فضال عن االعتبارات اللغويّة 

ميكن القول أّن  ، و باإلضافة إىل هذه امليزة ذات البعد الّتداويل ، 21"والتعبري عن املعىن املراد إيصاله  ، أداء دور اإلفهاميف 
        هذا التصنيف يأخذ نصب عينه الظروف و املالبسات الطبيعّية و الثقافية و احلضاريّة الّت حتيط باحلقل اإلنتاجي 

 : ضيح سأحاول تبسيط هذه املفاهيم فيما يلي و لشيء من التو  ، للعالمة
أي هو التعبري عن املعاين  22"واجلوهر اّلذي يقوم به التقطيع  ، والّصوت هو آلة اللفظ: " يقول فيه اجلاحظ :اللفظ -1

الواحد أو مبعىن آخر هو تلك العالمة اللغويّة الّت تكون حمل تواضع و اصطالح بني أبناء اجملتمع اّلغوي ، بواسطة الصوت
و تتكون هذه األخرية من دال ومدلول أي من صورة ذهنية وصورة مسعّية  وهو ما يقابل التواصل اللفظي يف الّدراسات 

مبعىن هو عبارة عن جمموعة 23ويتم هذا النمط التواصلي عرب القناة الصوتية وصوال إىل القناة السمعّية  ، التواصلية املعاصرة
(  املونيم ) ووحدات املقطع  ، (الفونيم )من وحدات الصوت  أندريه مارتنيه"حسبمن الوحدات اخلطابّية تتكون 

ويف املقابل ميكن أن نطابق بني  ما يعنيه اجلاحظ باللفظ واألفعال  ، هذا من جهة ، ووحدات الرتكيب ، ووحدات املعجم
 .خمتلفة الكالمية بكل أشكاهلا و تصنيفاهتا حبكم أهنا تنطلق من التلفظ هبا يف سياقات 

   ويتمّيز هذا الصنف البياين بقدرته  ، وحيتل هذا األخري املرتبة الرابعة يف تصنيف اجلاحظ لآلالت البيانية: الخط  -2
  وهو الغابر ، والقلم مطلق يف الشاهد و الغائب ، الّلسان مقصور على القريب احلاضر" على جتاوز الزمان واملكان 

يريد اجلاحظ القول ها هنا أنّه إذا كان الّلسان مقصورا على إبالغ احلاضر يف الزمان  24"مثله للقائم الراهن ، اخلائن
 .حيث أنه له القدرة على إعالم الغائب يف املكان و املسبوق يف الزمان  ، فإنّ  اخلط مطلق ، والقريب يف املكان

          عند هذا احلد ميكن اجلزم أن ّّثة تطابق بني هذا الصّنف البياين اجلاحظّي و ما يسّمى بالتواصل الكتايب         
من الكتابة وسيلة  مهّمة  –و يّتخذ هذا األخري يف املقاربات املتعلقة و املهتمة بالتواصل  25يف الدراسات التواصلّية املعاصرة

حيث تنظر هذه املقاربات إىل الكتابة بوصفها فعال إلزامّيا ال بّد من استخدامه يف بعض  ، ّتواصلو فّعالة يف عملّية ال
و من بني هذه الظروف و الغايات الّت نلفيها تفرض إلزاميتها يف قضّية ، الظروف القاهرة الّت تنبع من قصديّة  البّاث

 :26لفظيالكتايب و جتاوز التواصل ال( التواصل) التقيد باملنهج أو 
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 .عندما ال نريد استجابة مباشرة  -
 .عندما تكون رسالة تواصلّية معّقدة و مفّصلة  -
 .عندما حنتاج إىل سجل دائم أو مرجعية دائمة ميكن العودة إليها يف أي ظرف من الظروف املستقبلّية -
        فنجد اجلاحظ يفّصل فيها باعتبارها صنفا مّهما من أصناف الدالالت ، أما إذا انتقلنا إىل اإلشارة: اشار اإل -3

وإذا ، باليد و باحلاجب و املنكب" وقد تكون  ، وهو يقصد هبا تلك اإلشارات اجلسديّة أو اإلمياءات الّدالة، على املعاين
 ، و رادعا، و مانعا، ذلك زاجرا فيكون ، وقد يتهّدد رافع الّسوط و الّسيف ، وبالثوب وبالسيف ، تباعد الشخصان

ووفق ، ومن بني مساهتا األساسّية تعميق القيمة التعبرييّة و القدرة البالغية للملفوظ البالغي ، 27"ويكون وعيدا و حتذيرا 
حّضيت حيث ، هذا الطرح تغدو اإلشارة آلة بيانية تتماشى بل وتتماثل مع ما أقرّته التنظريات اللغويّة احلديثة و املعاصرة

      " تودوروف"يقول . و السيما يف ذلك اجملال املعىن بالتواصل  ، االشارة ببحوث كثرية و مقاربات ال تعّد و ال حتصى
  28"وحتف هبا من كل جانب  ، إّن التبليغ اليتم بواسطة العالمات الّلسانية   وإمّنا بوسائل رمزيّة حتيط هبذه العالمات: " 

   على غرار الّلفظ ( كاإلشارة)عملية التواصلية الفّعالة و الناجحة مرهون بتوظيف وسائل رمزيّة بصيغة أخرى إّن ضمان ال
      كالّتنغيم والّنرب و التقدمي و التأخري ) حيث تزداد القّوة اإلجنازيّة هلذا األخري حبضور عوامل عّدة ، أو الفعل الكالمي

 .إلشارة الّّت تلعب دورا حموريا يف عملية التأثري يف املخاطبوخاصة ا ، يف اخلطاب...( يف الرتاكيب اللغوية 
أّن ّلب هذه اآللية  –من طرف اجلاحظ  –كما تظهر من خالل املعاينة املتجهة حنو سرب أغوار اإلشارة ووظائفها      

املبين على خصوصيات البيانية موجود يف تلك املساحة املبسوطة املعنّية بإقامة دور فّعال يضبط سري التخاطب الّناجح 
 .وهو ما يسعى الّدرس التداويل إىل إبرازه من خالل تنّظرياته ومفاهيمه كما أسلفنا الذكر ، إفهامّية ، ذات  أبعاد إسرتاتيجية

فاإلشارة من هذا املنطلق تغدو من أدوات البيان الّّت يلجأ املتكلم البايغ الستخدامها و االستعانة هبا لزيادة الّداللة        
لكنها يف أغلب األحيان تنصهر  ، بل كثريا ما يستعملها وحدها مبعزل عن اللفظ ، على معىن ال يستطيع اللفظ التعبري عنه

اإلشارة   واللفظ شريكان : " وهذا ما تنبه إليه اجلاحظ يف قوله  ، كاملة غري قابلة لالنفصالمع اللفظ حّّت تصبح وحدة  
     و يف هذا داللة واضحة 29"و ما تنوب عن الّلفظ و ما تغين عن اخلط  ، و نّعم العون هي له و نعم الرتمجان هي عنه

د العالقة الّّت تربط التواصل الّلفظي مع التواصل غري ال تتخّللها شوائب أّن اجلاحظ ميلك إدراكا عميقا مكنه من حتدي
كان فهمه العميق لطريقة عمل اإلشارة هو ما أوصله إىل هذا اإلدراك العميق   –وبشيء من التأويل  –الّلفظي و رمّبا 

رة لّلفظ وميكن بسط طريقة العمل اإلشارة من خالل وظائفها األساسية مثل معاونة اإلشا، والّتصور ذو األفق الواسع
وكل هذه اجلوانب مرتبطة  30والتعبري عن االستجابات العاطفية ، والتعبري عن معان ال يستطيع املرء معها استخدام اللفظ

وهو ما وقفت عليه التداولّية بالتحليل واملدارسة وهي يف جمال زرع  ، ارتباطا شديدا بتعزيز أسس التفاعل اإلجيايب الّسليم
وبالتايل حتقيق  ، جتنبا للغموض والّلبس ، تعلقة بنجاح الفعل الكالمي ضمن اأّلطر الّتخاطبيةالّشروط و الّتوصيات امل

وحتقيق الغاية اإلقناعية و اإلفهامية على حد  ، (الوظيفة التفاعلية والتعاملّية) الوظائف املنوطة بالّلغة يف بعدها االجتماعي 
 .سواء 
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يف     وذلك ظاهر  ، واملشرية بغري الّيد ، هي احلال الّناطقة بغري الّلفظ: " حيث يقول اجلاحظ يف تعريفها  :الّنصبة   - 4
مبعىن أهّنا آلّية تؤدي 31"وجامد ونام ومقيم وظاغن و زائد وناقص ، ويف كل صامت و ناطق ، خلق السماوات واألرض

وهي هيئة دالة على نفسها من غري  ، ملخفية يف النفس اإلنسانيةوتلمس األمور ا ، دور الكالم يف الداللة على املقصود
 .و الّّت يتوصل الفكر إليها من خالل التفكر والتدبّر و التفّكر يف خلق الّله ، واسطة
    و بقليل من التفحص و املعاينة ميكن أن نستشف أّن هذا املفهوم يدخل ضمن نطاق واحد من أقسام العالمة        

ويقوم ، الذي ميكن أن يّصل إىل ّكل ما يستطيع العقل البشري أن يدركه ، السييميولوجيا الغربية أال وهو الرمزيف معرتك 
و يتحقق حني يكون الطرف األّول  ، مبدأ التوافق القياسي ومبدأ التداعي الطبيعي لألفكار: هذا املفهوم على مبدأين مهاّ 

 .32من التجريديّات ( املدلول) ويكون الطرف الثاين ، يمتواجدا يف العامل الواقع( الدال)يف الرمز 
األنساق الداللية " تتماثل مع مفهوم " النصب"وما يالحظه الباحث املتفحص و املقارن يف هذا الّصدد أّن         

       واملقصود هبذا املفهوم تلك األنساق الّّت توجد يف حضن ، املعتمدة يف الدراسات الّتواصلّية املعاصرة"الطبيعية 
فاإلنسان هو اّلذي وظفها داخل جمال الدالئل و أسند إليها دالالت ، ومن مسات هذه األنساق أهنا غري مؤسسة، الطبيعة
اللّية هو مرآة عاكسة كما ميكننا القول أن بشكل عام أّن هذا التخريج البالغي اجلاحظي املتعلق باألصناف الد ، معينة

للوعي العميق و الفطنة العالية الّّت انتابت فكر اجلاحظ و ذهنيته  يف معرفة الّسياق التواصلي و العوامل الّت ينهض عليها 
        جعل الّسياق معتمدا على اللفظ واإلشارة "يف ( مقارنة مع الدارسني املعاصرين)لدرجة أنّه حاز على قصب الّسبق 

 .33"وهو ما عرف بالسياق اللغوي و غري اللغوي  ، واحلالو الصوت 
ومما سبق ذكره خنلص أّن البحث اللغوي العريب زاخر باإلشارات الّّت توحي بأنّه منظم بطريقة منهجية وأدائية متكن        

حظ الذي زرع بذور من  خالهلا التطرق إىل نظّريات و مفاهيم مل تظهر عند الغرب إاّل حديثا وخري مثال على ذلك اجلا
حيث ميكن لنا من خالله أن نطل  ، الدرس التداويل مبظاهره وأبعاده و طريقة تناوله للناتج اللفظي واإلشاّري  وحّّت الّرمزي

    على نافذة اللغة العربية من أبواهبا عّسانا جند ضالتنا فيه من جهة التطبيق العملي للمناهج اللسانية احلديثة و املعاصرة 
األدب العريب نثرا كان أو شعرا لكن شريطة أن نربط هذا اإلنتاج العريب ببيئته بدال من عمليات اإلسقاط الّت نقوم على 

 .فيها برؤية الرتاث العريب عن طريق الثقافة الغربية
 

 :قائمة المصادر و المراجع
دار الغرب  ، ه21/القرن السابع ه  قضية اللفظ و املعىن و نظريّة الشعر عند العرب من األصول إىل: أمحد الوردين 

 .1002بريوت  ، 2الطبعة  ، اجملّلد الثاين ، االسالمي
 ( .ت.د) ، (ط.د)، بريوت ، دار الطليعة ، املدخل يف دراسة البالغة العربّية: أمحد جليل  -2
 . 1001 ، القاهرة ، 2ط ، عامل الكتب ، اللغة العربية معناها و مبناها: متام حسن  -1
 ، 2ج ، 2696 ، بريوت ، 1ط ، اجملمع العلمي العريب اإلسالمي: حتقيق عبد السالم هارون  ، حليوانا: اجلاحظ  -1

 .62ص
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، اجلزائر ، بيت احلكمة( مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ) يف اللسانيات التداولية : خليفة بو جادي  -7
 .م 1006 ، 2ط
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 .71ص  ، 2662 ، 2الطبعة  ، دار آرام عمان، نصوص تراثية يف ضوء علم االتصال ، صاحل خليل أبو إصبع -6

ديوان املطبوعات  ، النظريات اللسانية و البالغية و األدبّية عند اجلاحظ من خالل البيان و التبيني: الصغري بناين  -20
 .اجلزائرية 

 ، 2ط ، لبنان ، دار الكتاب اجلديد ، مقاربة لغوية تداولية ، اسرتاتيجيات اخلطاب ، عبد اهلادي بن ظافر الشهري -22
 .م1002
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1002. 
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(ميدان العلوم السياسية نموذجا)األبعاد اإلستراتيجية  للمصطلح اللغوي المتخصص   
The Strategic Dimensions of the Specialized Linguistic Term- the Field of Political Science 

as a Model- 
إيمان فقيري:الباحثة   

الجزائر – 2وهران  -محمد بن احمدجامعة   
 

 :الملخص
إن التقددديف  مل افة ادددر الوخمددد ار لوت دددت الة دددل  اولتجيا دددر صيلتيعلللل دددي لاو تلددديث اةتجددديف إ   ددديف صوددد  ا ددد   ل  ددد         

لذلددل لتعمدد ن ارايدديم الة ج ددر ل  دد   ل ويثهلدديو ل خددتايف  افمددييت ن الدده  ةددص اعاددي ليفلدد   ي  لال مددل و      افة لمددي  
افة لمدددي  ار ددد ا لمددد  الت دددلم الخددد ا  الدددنس  ة ادددأ الة دددل  اي خدددي  ر إو ح دددأ مل افقيلددد  الدددة  إ ددديث ملددد   ي  صيا دددر 

 . تعيس  لني ايفث افمييت ن الة ج ر افتعيم ر لايفث افل   ي  اله  ةص اعاي
ادددمل افمدددييت ن ابيفاددديفا ليادددي  لاووددداام ال ممددد  لص فدددي مدددمل اللسدددي   اللددد ا ر لهلدددنا ص دددأ   غدددإ ال تدددي  إ  التةوددد         

لاليفول دددر  يأدددر حن ت اقدددر  لدددع ت افمدددييت ن لالتةوددد  اعادددي  ت مدددين مدددمل لتدددر إ  ح ددد ا مدددي اددد ثس إ  اللدددةللر مل  وددديث  
مل لضد  افلد   ي  افقيل در   ت  يتدي حل  تن ا  عي  ل  يف افويثئ اله  ت ين مل إ يث افمدييت ن حل مي .افة لمي  ل عج تاي

  .هلي ل ةيفا اي
 :التيل ر ايوييل رثاةعي إ  ت ح  ليتنا مي

 ؟حف تأيت   لمي مىت  خمإ ا ن افل  ح احليفاث؟
 لص ت ح   يتنا الت لم ا   ممييت ن لمل   ي  م يفان الة ل  الخ يس ر؟

 .حتيفايف الم ق لني افل  ح لاوأ الح للإلليلر ا   يتنه التخيؤو  ا  عي حلو
 .افل  ح؛ الة ل  الخ يس ر؛ افل  ح افتالص: الكلمات المفتاحية

Summary: 

 

       The progress in human knowledge and various social sciences such as technology and 

economics depends to a large extent on documenting and exchanging information; and the concepts 

that we express in terms and symbols are used to organize scientific ideas and all other information 

with the rapid development that human sciences know. But, in return, it is difficult to find sufficient 

terms suitable for the growing number of scientific concepts and the number of terms they express. 

       For this reason, all languages resort to expressing new concepts with metaphor, verbal 

participation and other morphological and semantic means, especially as the way concepts are 

categorized and expressed differs from language to another, which leads to the difficulty in 

exchanging and developing information. As a matter of fact, we should unify the principles that 
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control the creation or change of concepts, or the development and amendment of the corresponding 

terms. 

This prompted us to ask the following questions: 

When did the science of modern term arise? To what extent is it important? 

How has this development affected concepts and terminology in the field of political science? 

To answer these questions we must first define the difference between the term and the term. 

 

Key words: term; political science; specialized term 
 
 

 :الفرق بين المصطلح واالصطالح-1
مبةدد  ؛ (لددنمه أدد ح)ل" اأدد  ح"مااثاتددين مل ال تدر الة ل ددر لفددي مخمددتقتين مدمل  "اأدد الح"حل " ملدد  ح"إن ص جدر         

رن افلدد  ح حل اوأددد الح ادديف  ا ددد  حأدد ي  تلددص مدددي ا دد  ا مددديق حأدد ي  تلددص مدددي ا دد  اسدددتايفامأ " ا مدد "
 .ل تةو  امل ممال  ا ج  حميفث

لاخددلق لددنلل  ال ددر " اأدد الح"   ددإ وددي   لحن ال مدد  اللدد  ح يتددل" ملدد  ح"لليددمل لةمددان أخدد  حن لمدد          
 :حسوي 

 .اقط" اأ الح"حن اف لمني الة   القيفميء استةج لا لم  -(ح
 .ص  ال ح فايلمتأ  لاايف ال تر الة ل ر " مل  ح"إن لم   -( 
 1.اقط"اأ الح"لإمني جنيف ا اي لم  " مل  ح"حن افةيلن الة ل ر الاا  ر مل  خغ  لم   -(ج

للأددددماجي مااثادددنيو اة جدددديء " اأددد الح"ل " ملددد  ح"ليدددمل مدددمل ادددديف   العمددد  مل اف لمدددي  الاا  ددددر  ددديف حن لممدددد         
معملمدددر حبددديف لدددمل اددد ج : مل م لمدددي نو لمدددمل يتدددنه اف لمدددي " اأددد الح"ل" مةغدددن"احلددديفاث صدددي لا حل  مدددمل اسدددتايف  لمددد  

لال لدي ا دل مملد  ل ددم لثمةد  " أد  ح"ص امد :مل مل  ح احليفاث اله حلهلي ( ممل حيت  الق ن الخيل  اخم ) ايوو   
يتعدي  ال د  حن الي جدي  الدبال  لدني االمدي  التعلد ص يتد  مدمل ملد   ي  مدمل ا دن احلديفاث " .) مخ خد "ل" م س "

        مل اعددديلامل لةدددا م لمدددي  ارلم دددر " ملددد  ح "و صجدددي  اددد  لمددد   ( ددديف  ا ددد  ح دددلان وت مدددر مدددمل احلددديفاث العودددلس الخمددد ات
     لصتدددي   ودددر الميددد  ( يتغددد س 608 ادددمل الددديفامل اوددديف الددد   ن لدددمل احلخدددني افتدددلمل سدددعر )ث ل ددددامل الة ا ددد  مل افلددد  ح احلددديفا

 (.م الثس 9441يتغ س افلاا    658مل مل  ح حيت  ار   ل  يا  لمل احلخني الةخقالم افتلمل سعر 
" افقيفمدر"مل صتيلدأ " حلمد  ملد  ( مد الثس 9338/9408يتغد س افلااد    238/606)لاستةج  المل   يفلن        

" اأدد الح"لممدد (  9245/ه9965صددين   ددي )..... اقددي  مل الملدد  اللا دديف لايفجخددلن مل  مخدد  الددنلق مل التادديلم
ا جي ا صت ممل حتلد   :" ني  ي " صخميف اأ ال ي  الة ل  "للأماجي مااثاني مل مقيفمر صتيلأ افخمالم " مل  ح"ل

   و ايخمددماي اع ا دد و اي توخددت معاددي افلدد   ي  ...عدديء الة ددل  احليج ددر لالم خددم رال ددل  الة ل ددر الخمدد ا رو لىدد   ا دد  ا ت
 2...."حل حن اف يلةر س   ي ا    يفا
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للأدماجي مااثادنيو حمدي " اأد الح"ل " ملد  ح" لممل ص  يتدنا  ديفمم حن افد لمني الةد   القديفام  اسدتايفملا لممد        
 .للأماجي مااثاني" اأ الح"ل"مل  ح"حن لم  

     ليتددل اةدد  و   " اأدد  ح"و اتمدد  مدد  القلاادديف الة ل ددر ر ددأ اسددن ممةددل  مددمل المةدد  "ملدد  ح"حمددي اوثادديء لددإن لمدد       
لحن اسدن افمةدل  معدأ أتديج إ   ي د  اياد  يتدل ابد  حل ااد لم حل المد ف " اأ   لاا  أ"و اتةيفا إو حب ف ل  معقل  

ل تام دت اعديفمي " معدأ"ادنن  لااديف ال تدر الة ل درح د  دنف ابديم لااد لم " ح ا  أمل  "حل افليفمو لهلنا اعوت  حن  قل  
 3.الوح اسن افمةل  ا جي حل إمسي اخج  لأ اعقل  مل  ح اقط

 

 :أهمية المصطلح -2
رن  ا دد   دديف  ةودد  ايفددلام م و ل دديف   دد  إن ااددن افلدد   ي   لددت الة ددنو افلدد   ي  يتدد  ممددي  ح الة ددل و         
 .يتل لم  اةص امل ممال  لافة ار يت  جمجلار ممل افمييت ن اله ا  وط لةماي لوةا مل وي  معملمر افل  ح
جمتج  "حل" جمتج  افة لمي "النس حأوح الأت لإ أ  ل ةي ن ثلمه مل ااتج  افةيأ  ل يف ا ثاث  حف ر افل  ح         

اةج  دددي  اي تددديج " و مة ادددر لدددال ملددد  ح" عدددي ليلعجخدددي اتدددن ودددةيم الخمدددوير الةيف دددر ل جلددد   ي  مل ا  إنو دددىت "افة ادددر
اوممددد   يعلللل دددي افة لمدددي  لاو لدددي  صددد   . لايفددديفمي  حأدددو ت  ةتجددديف ا ددد  افة ادددرو  يأدددر افة ادددر الة ج دددر لالتقع دددر

ن افةددددددد ف الخمدددددد صي  حثلا  التلددددددج ن لاي تيجول ت غددددددر ل بددددددلما التيعلللل ددددددر افةيأدددددد ا  لدددددد  ا دددددديفميج ل دددددد الط لددددددني ح ددددددلا 
لالتيعلللل ددي  افات مددر حثا إ   لل ددديف مة لمددي  ليفاددديفا لمددمل يتعددي  اددد   ا دد  سدددلق سدد   ل دديفمي  موع دددر ا دد  حتلاددد  

 .افةيمف إ  معتغي و  خج  ليلخ   لايفيفمي  افة ا ر
لةدديف حن  .احليفابددر افة اددر ادديمال ثا   ددي ادديف   للددلما مويودد ا مل مةيثلددر العجددل او تلدديثارلهلددنا ااتددص  العم اددي           

اي جدددي ا تخمددد   افة ادددر لدددني حاددد اث ااتجددد  حتخدددمل حثاؤيتدددن لام مددد   .ةددديف افة ادددر اددديمال  يمل ددديصي دددت العم ادددي  او تلددديثار  
 .م ثلثيتن او تليثس

   التلاأدد   لحسددي مدد  افة اددر  حلتةددي لة جدد  مل ال تددر ااددل حثاا لال تددر لادديء افة اددر لافلدد  ح يتددل احليمدد  ل جمددجلن ا         
 4.مل ااتج و لمل ذلل  يجمل حف تأ اليو ا لثلمه احليسن مل افة ار

 
 :نشوء علم المصطلح الحديث -3

التيسد   و ن ا جيء او  ديء لالي ج ديء لإلمللدي مل  ل  ديف  لااديف لضد   افلد   ي  ا د  الع ديق الةديف  معدن القد ن        
 و أيفم مةغدن ود لمين افلدلم ل جلد   ي  9108/9186اخم ول يف ح ن  يتنه احل صر مل العجل  يفم  ي للني ايم  

 5.التقع ر لخت لتي  لمل ستر اخم  جم يف
ل يجمل حف ر يتنا افةغن مل حن  لع مأ مت ا   حايفس ا ا  ثليل ممل ايفصاء لح أ مل ا    افلد   ي  حلموي  دي لإمندي         

 . واي ا   حسي  افمييت ن لالةال ي  القي جر ل عاي حب ث اتن  لع ت افمييت ن ذا أ مل  لض ح ميفلل  افل  ح ل مخ هم 
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ل لاأددددددد ت حمددددددديلو  الت دددددددلا  إ  المعدددددددي يتدددددددناو لمدددددددمل حيتدددددددن ملاث ا دددددددن افلددددددد  ح احلددددددديفاث و الخدددددددلا ي  ني لدددددددل          
س بعدددر افلددد   ي  الة ج دددر لالتقع دددر مل اوحتددديث لصدددين لدددل  لماء  إسددد ( 9681/9148) لوددديل غني( 9618/9150)

 9133الخلا ييت اي  
لاةيف حثلامل يتلم خال  حليف  صاء ال ل  خيل مل حلاسط الق ن الةخم امل ممل ملاث يتنا الة ن اقيف وغ  يتنه افعمجدر         

مبغ ددديفامل حتتدددلس ا ددد  اعددديلامل افةدددديلن  ا ددد  إ خمددديء ثا ددد ا افلددد   ي  اليفلل دددر لمأددديف ارمدددلا  الال مددددر لعخمددد  ل و  لص اا دددي
 6.افتاللر مل الة ل  لالتيعلللل ي مث أيفم  لةيفيتي لةيفا سعلا  توةر مدايفا لليفايفا

 
 :مفهوم اإلستراتيجية-4

صجددي مييددمل حن  يددلن ا ددن لذلددل ح عدديء   و قاددي لويمسددتاي اج  ددي ليتدد  م  و ددر " اددمل"مييددمل حن  يددلن ايسدداا  غ ر         
مبةددد  صددد  ا دددن ليفادددأ لدددي وني  مددد س . ادددي  الةخدددي س لليعادددي ل مدددت مل  قددد  الة دددل  اي خدددي  ر لال تدددي  ام ويتدددي صوددد ا لي

ايص   در ليتد  مقخدجر /ل  و ق  لممل الت     فل  ح ايساا  غ ر ملللث مل وت ت ال تي  ارلملل ر حل ال تدي  الال  ع در 
 "اب ش النس  يفا  لأ إ  ارمي : "إ   خجني القخن ارل  

 .ل ةين ابع ا  النس  ي  ليلمة  
  stratos et agein  للأ  افل   ني  

صجي  ةين مل ال تر الم  خ ر احل  در حل ايفيفاةدر لصدنا  ةدين اةد  اق د  ذصد  اتجتد  لدأ حس  ي ديف ليتد     در  ق ق در هلدنا       
 7.المة  النص  ل ةق 

للديل و  مددمل  ددال  مدي   دد  سدديلقي امادد  لعدي حن التددإ   ميددس وت ددت اف ديثامل الة ج ددر لمبددي ح عددي ح دن ي مبددي  اددمل م دديفان        
 .الة ل  الخ يس ر اقيف  إ   يتل اآل   مبات ت الة ل  لفخت مل   ي أ الت يفاث

 :ل ة   حمب ر ا   لةا افل   ي  الخ يس ر لع صيف مي    سيلقي         
  ددددث ميبدددد  اللا ة ددددلن الت دددديم ارصبدددد  ثاياددددي ا دددد  ايدددد ا ااتودددديم ارمددددمل مددددمل أددددج ن إيتتجددددي  : مالم ددددأ التق  دددديفس ارمددددمل مب-(ح

إن ارمدر  وقد  ا ا ل النس  ل وجينلالاليتل مي أيفثه لأال  ي  اليفللر ل يفيتي حس حن ارممل اللتين م  وط ليليفللر مويو ا 
التم  ر ليلق ن ارسيس ر إذا صي دت   صد  مل  مديثس ل دلن احلد   إ  احليف النس و  يلن ا أ ا ضر يف     مل لض  آممل 

 . ل وق   يثما ل ت يفس ا   ألن يتنه الق ن امل ت ا  ا تليميتي مل     صانه
    حمددي افماددل  احلددديفاث لاللاسدد  لرمدددمل ا خدد  ملاث يتدددنا افعمددلم حن افماددل  المددد   لرمددمل القدددلم  واددت اص اقدددط        

ا ديف ملاث افمادل  اللاسد  لرمدمل الديفليل  "لالامدين "ةخي س ادص احلديفلث لد  اتغديل  ذلدل ا خد  ممل بياتاي ممل ايف   ال
التايفايف لرممل القلم  يتل  خمي  حل س خ ر ح يفا   يفث لخمي  صيم   ل ال  مديفا  مدين حمديفلث  خدو ي لتديفيتلم "اقل  حن

يسدد ر  افتي ددر حمددي   يلمددر   ددل ايف دديما  الخ  مخددتلا مة خمددر سدديين ثللددر مدديو حل  دديفث لخمددي  لددليت س لتق دد ص مدديفا
 "اليفللر حل ل يفا   يأر ص   يلم ر ثا  اي سلاء صي ت يتنه الل يفا  حا اثا حل  ياي  حل م سخي 
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العم اددر العقيفاددر حل ابجياددر اي خددي  ر للددلما ودديم ر اةدد  اهلدديفف ارسيسدد  يتددل الخددة  لمددجين ارمددمل الةدديف   ل  صددد      
 .لارممل اي خيم ااجي افمالمين ارسيس ين مل العم ار العقيفار ل يفماسي  ارمع ر

 :ممال  اليفاين -( 
 :لامن  ال ر للا   يت 

 .لةخي ساليفاين افيفمو اليفاين او تليثسو اليفاين ا
لقيف    ممال  اليفاين لارممل حمي ممال  احلد   لياتوديم حن يتدنه ار د ا حتجد  مديفللو  ايفخدي   الوخمد ار لافيثادر         

اهلي  ددر الددده حت ددن الوددد  الت ت دددر ل دديفل  ا ددد  اددل ارمدددمل لالددديفاين الددنس اة ددد  مةدد  آ ددد  أدددلس مل  دديف ذا دددأ ليل جإ  عدددر 
 .لاحلجيار
ل الدددنس حثا إ   علاددد  ل ةجددد ن ممدددييت ن ارمدددمل ا ددد  صددد ام ارمدددمل الخ يسددد  لاولتجددديا  لاومدددمل ليتدددنا التلسددد  يتددد        

 8...........او تليثس لاوممل البقيمل لاوممل الو ئ  
 :ماهية الهجرة-(ج

         لا ت مدددددت وت دددددت افةددددديلن ال تلادددددر لابت اا دددددر لاولتجيا دددددر ا ددددد   ة ادددددت  دددددييت ا اهلغددددد ا صددددد  ح دددددي ص ادددددي  تمددددد           
لتدد  العمدد  ادددمل الخمدد ا ر حل ادديفماي و صجدددي ح ددأ ليدد  اهلغددد ا  (  )إ  افيدددين ( ح)ا دد  حن اهلغدد ا يتدد  ا تدددي  مددمل ميددين 

يتيفف حسيس   خة  إ  حتق قأ و ل خ  يتنا افمال  انن اهلغ ا  يف  يلن ا ثار حل  يا ر لا  وط س يتي لةلام   مخ ر 
 9.مل  ممل مةني لالتجيا ر  ةص اجي  ل  مل  مس افايل 

 :اهلغ ا لتر
مل لخددين الةدد   اهلغدد ا ضدديف اللأدد  لاهلغدد ا لمددتح اهلدديء لاهلغدد ا لمددن اهلدديء يتدد  ايفدد لج مددمل حم  إ  حم  لاأدد         

و  افايل ا اعيف الة     لج الويفلس مدمل ليثاتدأ إ  افديفن إو حن افةد  اتخد  رن  يدلن حم  افتديثما حل اللأدل  مةعلادر
 11..."غ   الخم ء يتغ ا اذ   صتأ لاصم تأيت"تو ةر ا قي 

 (900العخيءو )"  َوَمن يُ َهاِجْر ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعةً " لصجي  ي   ةي         

الده اق جدلن ا ادي إ  إ  د ن ثللدر ح د ا لإل يمدر ا ادي  لاهلغ ا يت  ا تقدي  ارودايم مدمل ثللدتان ارأد  ر حل االيفللدر       
 .للمر ثا جر حل م  تر

صجددي  ةدد ف اهلغدد ا ا دد  ح ددي اج  ددر ا تقددي  اي خددين رسددوي  متةدديفثا مددمل مخددقط محسددأ ل ةدد ش مل ميددين آ دد مبة         
 11. يفل  يتغ ا ثا   ر حل  يمل ر تلا ر حل  ل ار

خم ا ر  قل  ل تن مبلااقر ثللتدني ا د  ا تقدي  اودايم حل ماديل  مدمل ملتعدأ اوأد   لممل يتعي اما  لعي حن اهلغ ا ال       
 12.إ  اليفللر افختقو ر ممل  ال  القلا ني اليفا   ر لال اءا   عمجاي ثسي  يتي

لا ف او خين اهلغ ا  معن ح يف  الةللم اجدمل احلغدي  إ  الد جمل احادت مللدي  اهلغد ا إ  وت دت حيديء ابداد ا        
لإ  سلماي مل حلا   التيماخ افد الثس (  الم ع ق لن)للوعين( و ير ليل )الة ل ر لإ   يملاي اجعاي  دح االخيم لن إ  الة اق 
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التخيسعر لمل الت   صي ت يتغ ا  اب مين لايص اد  لالم ع ق دني إ  افديفن الم ع ق در مل  دل  الو د  افتلسدط مبد  ميفاعدر 
 13.  تيلر
  صي ت حصص اهلغ ا  يتغ ا ال سل  أ   اع ا  أ لس ن ممل مير افي مر إلي ب   اله حأدو ت  خدج  لمل ايسال      

ا جدددددي لةدددددديف ليفيفاعددددددر افعدددددلما لو  عخدددددد   و اددددددي يتغددددد ا افخدددددد جني افمدددددد ايفامل مدددددمل ميددددددر افي مددددددر إ  و يدددددر احلوخمددددددر اعدددددديف 
 .ام ن اعيفه ح يف النس و"  العغيو "اف ل

 تإماخ اهلغ س لاله صد   جمد ا التديماخ الوخمد س للةديفيتي ا تخمد  افخد جلن اوخمد لن ا ادي لديفالا لاإ نيتي افخ جلن ل       
ال سددل  حمجدديف أدد   اع ا  ددأ لسدد ن مددمل اللددني ودد  ي إ  ار دديفلس ص لدديو لمددمل ح يأدد  الخددلثان لعللدديو إ  آسدد ي اللددت ا 

 14.لالو قين لا  خي لاسوي  ي ىيو
يتدل ا تقدي  اراد اث مدمل ثللدر إ  ثللدر ح د ا مل إتديم ح يدي  القدي لن الديفا    لالديفليل :يلحمي اهلغد ا مل القدي لن الديفل        

و رن اهلغد ا  ةتدص مدمل احلقدلق ال و ة در لإل خدين  قتمد أ ملديحلاي   مبي اعيسواي لميلح أ لي  ثللر احل ار مل  عم ن اهلغ ا
ددددحح ل مدددد ث ليسددددتةجيلأ مبدددد  مددددي وم قدددديء لالوقدددديء ل  تددددد  اليفللددددر لااتجدددد  حبجياددددر يتددددنا احلدددد  لالخددددجي             93يف  ا  ددددأ افدددديثا ص 

 ".لي  واص احل  مل حن اعتق "ممل اواالن الةيف  حلقلق اي خين 
ليوضيار إ  مل   ي  ح  ا صييميتي  و لال غلء الخ يس  و افقيملي  ارمع رو اليفميق ات ر و الخمميا رو  قدلق        

  فلاتعدر ص اددي ص جددي  مدمل م دديفان الة دل  الخ يسدد ر ل تتدد   خد  مؤاددر الديفل  ل خدد  التتدد  اي خدينواحلييمر و ال ودديثا و ا
 .مل تو ةر التايفايف ليت  مل   ي   تإ   ل     مبي  لهلي وإ ي وإن مل   ي  الة ل  اولتجيا ر ار  ا

 
 : خاتمة

للياتويميتي حيتن حثاا ل تلاأ  لل  ا  عي لض  لياتويم ال تر يت  اللايء النس أج  مل   ي  التلاأ  لني الوخم         
 .اساا  غ ي  ل ج يامر ا   يتنه افل   ي  ل يأر افل  ح افتالص لي  ا ن ا    يفا

 
 :مصادر ومراجع البحث

 القرآن الكريم
 (.الخيث  اخم الوي  ال ال والمل  ) و8006ل ل و ل وعينو  حسخأ العم ار ل  و قي أ الةج  ر و :ا   القيمس و ا ن افل  ح (9
 . مس اف ل  (8
 .ا   القيمس و اف ل  الخيل  (3
 .حمجيف ذ لن ل س المت  و  ا عي اوأ ال   حسخأ لاال ي أ لإوييل ي أ و حبل  مل افل  ح ال تلسو ثام اليت  الة ج رو ل ل و لوعين (4
 . مس اف ل  (5
 .حمجيف ذ لن ال س المت  و اف ل  الخيل  (8
 :افةغن اللس ط ممل افل   اوليالم مةغن افةيم ابيم و (2

http// :www .almaany.com*dict*ar-ar 
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و ودص  3ا د ايث    ينو افةم ر ارمع ر ااتجة رو   ي  ارمععر لأعيار الخ يسر الةيمرواا ر ابدا  ار ل خ يسدر الةيمدرو ابدا د و ليمةدر ابد  (6
 82و م8099و سوتجص 9 ثماسي  لحت    الخ يسي  الةيمر مل ابدا  والةيفث

مالدددددح مددددد الطو افدددددإ ق ارمدددددين افتةددددديفث ارلةددددديثو جم دددددر ثماسدددددي  اسددددداا  غ رو ابدا ددددد و م صدددددد الولددددد ا ل و دددددل  لاوستخمددددديما  لايفددددديفمي  (1
 .931و م 8090و 90التة  ج روالةيفث

ثام المديم  ل عخمد  لالتل اد و اجدين و اومثنو ( هولوس)حمجيف لخم  الييمل و حمجيف اجيما لآ  لن و  افلسلار الخ يس ر ابدء الخديل  (  90
9114. 

 .45و م9168ا   ليت و ابت اا ي الوخم ار و م سخر ابيمةي  ل يفماسي  لالعخم  لالتل ا و ل ل  و لوعينو ( 99
 .345و م 8090ساي    لمسو اهلغ ا لس يسر ابلام ارمليب و جم ر افمي والةيفث ايفيمسو ابدا  و( 98
 لددديفم ادددمل ) افددديفا    افمييت ج دددر لالعم ادددر و    دددر ثمادددر اليددد امو اا دددر اليفلل دددر ل ة دددل  اولتجيا دددر : لو  مخددد  اهلغددد الدددلاصني آماجنددد(93

 .54وم985و الةيفث 8001و ( ال ل  خيل ص   ال ر حوا 
اسداا  غ ر افلالاددرووص حمجديف صد يبو سدم ين الصددرو مخمد س م سد و اهلغد ا صدد  الخمد ا ر مل مع قدر الو د  ارلدد ا افتلسدطو افاديت  ل ( 94

 .455و م8093اأالح الخ يسي  الة ل ر مل    حتيفاي  الةلفرو المل العيفمي ل عخم  لالتل ا و
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OTHERNESS IN OTHELLO 
 "   عطيل" الغيرية في 
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Europe was shut in on itself: the Orient, when it was 

not merely a place in which one traded, was 

culturally, intellectually, spiritually outside Europe 

and European civilization…[I]n Shakespeare's 

Othello (that "abuser of the world"), the Orient and 

Islam are always represented as outsiders having a 

special role to play inside Europe. 

Edward Said, Orientalism. 

Abstract 

     “Otherness in ‘Othello’ ” is about Shakespeare’s representation of Othello and the latter’s 

interaction with the Venetian community, an inquiry as to whether Shakespeare succeeded in 

securing this brave and loyal military general within the European self, or, conversely, attributed him 

to the realm of cultural exoticism and of the marginal other which leads to phobia and oppression. 

Because the concept of “otherness” is so multi-faceted, an attempt is made here to specify the kind of 

otherness that better encapsulates Othello. This study does not emphasise the two evil characters Iago 

and Roderico, however, because neither one truly represents the entirety of the Venetian citizens. 

Regardless of their marginal roles in the play, focus is put on the more representative Brabantio and 

the Duke. 

   Keywords:  “Othello”, literary representation, the European self, the other, otherness.  
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 الملخص

"  كان إذا ما حول حتقيق وهو ، البندقية جمتمع مع األخري وتفاعل عطيل شكسبري متثيل حول يدور" عطيل" يف اآلخر     
 ، ذلك من العكس على أو ، األوروبية الذات داخل واملخلص الشجاع العسكري اجلنرال هذا تأمني يف جنح قد شكسبري

 ، األوجه متعدد" اآلخر" مفهوم ألن نظًرا. والقمع الرهاب إىل يؤدي الذي اهلامشي واآلخر الثقافية الغرابة عامل إىل نسبه
 شريرتني شخصيتني على الدراسة هذه تؤكد ال. أفضل بشكل عطيل جيسد الذي اآلخر نوع لتحديد هنا حماولة إجراء يتم

 يتم ، املسرحية يف اهلامشية أدوارهم عن النظر بغض. البندقية مواطين كامل حًقا ميثل أحد ال ألن مها رودريكو و ياغو،
.متثيال األكثر والدوق برابانتيو على الرتكيز  

      

الغريية، اآلخر ، األوروبية الذات ، األديب التمثيل :الكلمات المفتاحية  

     Othello (1604) differs from the rest of Shakespeare's tragedies in a number of respects. It is closer 

to the classical dramatic convention of the three unities of time, place, and action; it applies more 

modification and alteration to the original; and it proceeds as a comedy first (with the elements of 

love and marriage) before it turns to a tragedy. The most striking aspect however, is that its main 

character is not white, but rather a converted black or tawny Moor
i
. 

     The appearance of Moors and Africans on Elizabethan stage followed the gradually developing 

trade with, and interest in North and West Africa starting from 1550. Threatened by Catholic Spain 

whose presence in the Mediterranean held the British commercial ships in check, England sought to 

engage the Barbary powers of North Africa (the present-day Morocco and parts of Algeria and 

Tunisia) in a political alliance. Accordingly, a diplomatic delegation from Morocco was received by 

Queen Elizabeth in 1601 and remained in London for six months. Moors and Africans marked their 

presence in London and became a public attraction with their "strange" attire and habits that might, 

speculations claim, have interested Shakespeare. Besides curiosity and interest, the Moors and blacks 

in London provoked a sense of fear and insecurity too; and that was why Queen Elizabeth shipped 

them back to Africa. The Spanish threat over, the Moors lost their respectable position in England 

and were reduced to one image of the "other"—an image which was currently exploited by 

dramatists in the form of villains and evil characters. 

     Shakespeare himself made dramatic use of blacks and Moors in Titus Andronicus (1593), The 

Merchant of Venice (1596) and The Tempest (1611) in the characters of Aaron, The Prince of 
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Morocco, and The King of Tunis respectively. Never before or after Othello, however, did 

Shakespeare raise a Moorish character to the status of tragic hero, and thus disrupted the Elizabethan 

dramatic convention of representing blacks as villainous, evil and lecherous. Like Hamlet, Macbeth, 

and King Lear, Othello draws sympathy regardless of his African origin. Instead of a villain or 

simply a minor character, Shakespeare presented the Moor as a valiant and noble character who 

would subsequently meet his doom in a heroic manner. 

     The aim of this article is to inquire whether Shakespeare, by juxtaposing Othello to other white 

tragic heroes, could integrate him into the European self or rather retained his status as "other". Given 

that a tragic hero in Renaissance drama generally suffers from a serious flaw (hamartia), did 

Shakespeare relate Othello's to his race and culture?Contending that otherness is a complex concept 

with various definitions and interpretations, it is fair to consider the type of otherness—if any— 

Othello undergoes. Besides, is Venice unified in its attitude(s) towards Othello or are their many 

forms of otherness in the play to which he succumbs 

     The study of otherness in Othello both relates to and breaks away from the most common trends 

of criticism applied to this play. Despite some points in common, it clearly diverges from A.C. 

Bradley's approach in his seminal Shakespearean Tragedy (1904), and from F. R. Leavis's in The 

Common Pursuit (1937)
ii
 in that it analyses the character of Othello not as psychologically realistic, 

but rather as a dramatic personae which interacts with other characters within a particular Venetian 

setting. Instead of character per se, this perspective analyses the character's position in its 

environment. 

     Otherness is, moreover, closely related to the concept of race which was usually either argued 

away as of minor importance, or simply avoided by critics
iii

. It was only by the twenty-first century 

that critics began to consider race as central to the tragic development in Othello. Some limited race 

to blackness, which was for them very significant in the play, while others rather emphasized 

Othello's status as culturally and socially foreign
iv

. The latter attitude is closer to the concern of this 

study. 

     One of our aims is to see whether Othello is a mere outsider, or else an image of the other; given 

that the main difference between the two qualifications is that while the outsider can in some way 

incorporate the group and become accepted therein, the other is, conversely, a permanent stranger 

who can never be good enough to qualify for assimilation in the group, nor can, in most occasions, 

his children after him. The other is: 
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perceived as different in kind, as lacking in some essential trait or traits that the group has; [their] 

offspring will inherit the same deficient nature and be the Other also
v
. 

     This missing essential trait can be related with nationality, origin, political stance, race, religion, 

or social class. In a typical capitalistic white Christian society, examples of the other are respectively 

the foreigner, the immigrant, the communist, the non-White, the Muslim/Jew, and the working 

class
vi

.Of all these traits, only political ideology is not transmitted to the offspring who thus have a 

possibility to reintegrate the self or the "normal" group. As to religion and social class, there is only a 

very limited chance for few individuals to change or go beyond. The remaining forms of otherness 

(i.e. race, nationality, and origin) are permanent and inherent, unless the group which sees itself as 

the norm changes in such process as "carnivalisation" (in Bakhtin's terminology) or other. Therefore, 

in case Othello is the Other, the aim of this study is to inquire about the form(s) his otherness takes. 

     In order to answer the questions above, it might do well to shift focus from Iago and Roderigo to 

Brabantio and the Duke, minor characters as they prove to be. Iago cannot arguably be deemed 

representative of the Venetian society, nor can Desdemona and Cassio who are in diametrical 

opposition to him as regards the relationship with the Moor. Of course, Iago is not taken here as just 

"a necessary piece of dramatic mechanism" and not much more
vii

, but rather as an arch-villain, bad in 

himself, no matter what type of environment he belongs to. Furthermore, one can study the Venetian 

society's prejudices towards Othello through a character that represents the hegemonic class which is 

responsible for the production and diffusion of the hegemonic culture or ideology. Accordingly, 

Brabantio and the Duke—far better than Iago, Desdemona, and Cassio—are well equipped to strand 

for Venice and its conventions: social, political, and cultural alike. 

     Yet, it is not fair to speak about Otherness straightaway as we discuss Brabantio's attitude towards 

Othello. One reason is that Brabantio changes attitude even in his comparatively short appearance on 

stage
viii

. Before the crucial incident when Iago and Roderigo scare him out of a sleep already haunted 

by a nightmare
ix
, we learn from Othello's account to the Duke that Brabantio was an admiring friend 

who used to invite the Moor to his lodgings in the presence of his daughter—Desdemona, and that 

Othello was encouraged to narrate his war and travel adventures to the excitement of both father and 

daughter 

"Her father lov'd me, oft invited me: 

Still question'd me the story of my life, 

From year to year: the battles, sieges, fortune 
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That I have pass'd…These things to hear, 

Would Desdemona seriously incline… 

She'ldcome again, and with a greedy ear 

Devour up my discourse"  

(I, 3, p.38.All quotations are from the 1994 Penguin edition.) 

The phrases "lov'd  me" and "oft invited me" may discard any illusion one might have about 

otherness; yet the statement that Brabantio "question'd me the story of my life" encourages us to 

speculate about the nature of this relationship which seems more of an interest in the exotic 

strangeness of Othello than of a sane and natural friendship. Accordingly, Brabantio appreciated 

Othello and admired him as a noble and appealing "outsider" who can be befriended and invited 

home. 

     But all this happen off stage well before the play's real time. On stage we see a developing tension 

as Iago and Roderigo spoil Brabantio's comfortable negligence into negative attitude, aversion and 

scorn, i.e. otherness. The villain and his companion do not merely state the cold fact of Desdemona's 

evasion with Othello; they rather wrap it in vulgar sexual diction and bestial images. The effect 

thereof is very strong on Brabantio who ends up unconsciously reiterating the very words Iago used 

to discredit Othello. Escorted by Roderigo and officers, Brabantio "greets" the Moor as he first meets 

him after the realisation of his daughter's escape with the words: "Down with him, thief", "Oh thou 

thief" (I,ii,p.31); a direct echo of Iago's warning cry: "Awake: what hoa, Brabantio: thieves, thieves. 

Look to your house, your daughter, and your bags, Thieves, thieves" (I, i, p.25, underlining mine). 

     True, Iago engraved the word "thief" in Brabantio's mind by repeating it four times in one 

statement; yet there are other reasons for Brabantio's adoption of this derogative qualification. The 

word "thief" is indeed crucial to the understanding of the shift in Brabantio's attitude from friendship 

(though of an exotic nature) to otherness. Accusing Othello of theft underlies that he has become an 

other for Brabantio more on economic and social grounds than on racial ones. A thief usually takes 

away something that does not belong to them. 

     This accusation signifies that Othello has stepped beyond his acceptable status of a noble, if 

exotic, outsider to a potential socio-economic threat. Marrying Desdemona means integrating a 

ruling oligarchy/clique and thus disturbing, even disrupting the Venetian body politic which 

accentuates wealth and social background. 
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       Throughout the first Act, Brabantio is hailed with the most revered and solemn titles. He is 

addressed or referred to as "Signior", "most reverend Signior", "good Sir", "most grave Brabantio", 

"sir", "Senator", "your reverence", "the Magnifico", "noble Signior" not only by the spiteful Iago and 

his lackey, but by the Duke himself. Furthermore, he is said to enjoy an influence comparable even to 

the Duke's and capable of holding Othello in place with the authority of Law: 

"…the Magnifico is much belov'd, 

And hath in his effect a voice potential 

As double as the Duke's: He will divorce you, 

Or put upon you, what restraint or grievance,  

The Law (with all his might, to enforce it on) 

Will give him cable" (I,ii,pp.29-30) 

Brabantio is a dignified citizen of Venice, and he behaves accordingly. He often boasts out about his 

influence and "class": "I have charg'd thee"" (I,i,p.26), "my spirits and my place have in their 

power"(I,i,p.26), "This is Venice: my house is not a grange" (I,i,p.26), "At every house I'll call, (I 

may command at most)" (I,i,p.29), "Lay  hold upon [the Moor], if he do resist/Subdue him, at his 

peril" (I,ii,p.32). 

      In sum, by endeavouring to marry a Venetian upper-class lady (very humanely and even naively), 

Othello shows a lack of understanding of the "social conventions" and "political ideology" 

predominant in Venice, and a breach of the deep-established laws of "clime, complexion, and 

degree". Othello, the exotic outsider, has now become for Brabantio a social and political other who 

must be held in check. Desdemona's appropriate match must be one of "The wealthy curled darling 

of our Nation" (I, ii, p.32, underlining mine) and wealth is a demarcating line between social classes. 

     The phrase "our Nation" in the above quote draws attention to yet another dimension of 

Brabantio's "othering" attitude towards the Moor. Aversion to the social other triggers fear and 

distrust of the other culture. As a true and important Venetian, he so firmly believes in the Venetian 

conventions of marriage (i.e. "clime, complexion, and degree") that it has never crossed his mind that 

so tender and beautiful a daughter can easily disregard them and prefers the Moor. Conventions for 

Brabantio are not mere ideology in the sense of "false consciousness"
x
 constructed by the ruling class 

to preserve the status-quo. Rather, they are nature itself, and their rejection is very unnatural, and 

may be the result of witchcraft, which is by definition a breach of Nature: 
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"She, in spite of nature/ Of years, of country, credit, every thing, To fall in love, with what she fear'd 

to look on" (I,ii,p.36, underlining mine). 

     Being an outsider from North Africa (according to the most plausible definition of “Moor”), the 

charge of magic can easily be leveled against Othello, because the outsider is usually misunderstood, 

distrusted and doubted. In fact, Brabantio sticks to the charge of witchcraft very obstinately, and uses 

a profusion of statements to convince himself and the others of foul play on the part of Othello: 

"…thou has enchanted her", "chains of magic", "practis'd on her with foul charms", "an abuser of the 

World", "practiser of arts inhabitted and out of warrant" (I,ii,p.32), "She is stol'n from me, and 

corrupted by spells, and medicines, brought of mounte banks" (I,iii,p.35) 

     Othello thus, loses the standing of an outsider friend and gets categorised by Brabantio as a social 

and cultural other. Being a converted Christian exacerbates his cultural (and thus religious) otherness, 

and this attitude finds succinct expression in Brabantio's warning which closes the second scene: "For 

if such actions may have passage free,/ Bond-slaves, and pagans shall Our Statesmen be". "Bond-

slaves" stands for the social other and "pagans" for the cultural religious other. 

     One might possibly refer to the afore-mentioned phrase ("To fall in love, with what she fear'd to 

look on") and Othello's "sooty bosom" as telling examples of the racial dimension in Brabantio's 

"othering" attitudes towards the Moor. Such a claim, however, can be dismissed on the ground that 

these racist references are scarce, and act pretty much as bursts of anger, not as an expression of an 

established conviction. Under the shock of losing his only child Brabantio is reduced to an excited 

status of jabbering, using non-sequiturs, and asking many questions of many people at once without 

even waiting for answers: 

"It is too true an evil.  Gone she is,/And what's to come of my despired time,/ Is nought but 

bitterness. Now Roderigo,/ Where didst thou see her? (Oh unhappy girl)/ with the Moor say'st thou? 

(Who would be father?)/ How didst thou know 'twas She? (Oh she deceives me/ Past thought): what 

said she to you? Get more tapers:/ Raise all my kindred. Are they married think you?" (I, i, p.29). 

Brabantio is here prattling, and thus the two racist allusions under question are very much in tune 

with this hysterical frame of mind than otherwise. Moreover, Brabantio's language is not always 

immune from hypocrisy, witness the way Roderigo turns from a man "full of supper, and 

distemp'ring draughts" who "Upon malicious knavery" disturbs the quiet of Brabantio to the "good 

Roderigo" who leads the Senator to the Moor at the very end of the first scene. 
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     Surprisingly, the motives behind Brabantio's "othering" attitudes towards Othello are mistaken 

even by the Duke who belongs to the same Venetian political power coterie as Brabantio: "…And 

noble Signior,/ If virtue no delighted beauty lack,/ Your son-in-law is far more fair than black" 

(I,iii,p.43). The Duke tries here to convince Brabantio that virtue compensates for Othello's blackness 

as if it is the colour of skin which torments him. 

     At first glance, there seems to be a world of difference between Brabantio's attitude to Othello and 

that of the Duke. Even the neutral and legitimate title of "the Moor", which is used by all—including 

Desdemona and Cassio—is not pronounced by the Duke who first greets Othello with the 

magnanimous: "Valiant Othello"(I,ii,35). For all his "show" of respect and tolerance which is 

supported by the claim that "this tale would win my daughter too", the Duke is no different from 

Brabantio. Blackness for him is a shortcoming or a degradedness which is compensated for in 

Othello. Moreover, in consoling Brabantio, the Duke utilizes images of theft, robbery and mischief; 

i.e. acquiesces with Brabantio's view that Desdemona's marriage with Othello is a loss: 

When remedies are past, the griefs are ended 

By seeing the worst, which late on hopes depended. 

To mourn a mischief that is past and gone, 

Is the next way to draw new mischief on. 

What cannot be preserv'd, when Fortune takes: 

Patience, her injury a mock'ry makes. 

The robb'dthat smiles, steals something from the thief, 

He robs himself, that spends a bootless grief (I,iii,p.40) . 

Indeed, he advises him to overcome the blow and laugh away the mischief, which indicates that this 

innocent marriage for love is unnatural. 

      If the Duke is comparable to Brabantio, why then does he not condemn the wedding? The answer 

is a matter of tact and exploitation. As the leading political figure in a war-threatened Venice, the 

Duke is compelled to act as a calculating politician, not as a prestigious and dignified Venetian. 

Othello is still the outstanding, invincible military commander whose services are now more than 

ever desperately needed. In fact, the Duke is exploiting Othello as he would do a servant. Good 

evidence is the order he sent with the messenger to Othello: "haste, post-haste", which is usually 
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addressed to a post-boy to induce him to greater speed in delivering important mail. Accordingly, 

Othello's social and political move by means of marriage is played down by the Duke because of the 

urgent necessities of the warring situation. 

     It might be fair here to state that Othello's marriage into the ruling class is a turning point in his 

career and social status, a decline from the social category of outsider to that of a social and political 

other. The Duke is not reactionary only because he is more politically aware and personally detached. 

Venice is thus a spectrum of various attitudes ranging from Iago's and Roderigo's racism and 

denigration, to the ruling class's social and political antagonism, through Desdemona's humane love 

and Cassio's professional and personal intimacy. 

      It is such attitudes as displayed by the Venetian hegemonic class which must be held accountable 

for cutting Othello to the quick, not a 'tragic flaw' in his character. G. M. Matthews, a Marxist critic, 

asserts that the 'tragic flaw' doctrine "has obscured the true nature of Shakespearean tragedy far more 

than any over-emphasis on 'character'", and that it here fails to attribute Othello's decline to 

interaction with the Venetian surroundings, not to his weaknesses; for whatever the greatness of a 

dramatic hero, any number of potential 'flaws' can be found, or invented, to account for his downfall. 

Yet in all Shakespeare's tragedies except, perhaps, Macbeth, the determining 'flaw' is in society…The 

'tragic flaw' theory…shifts the emphasis from men in conflict to the private mind.(Craig, 125). 

Despite the fact that Othello is the title character and a 'noble' tragic hero, the Venetian authority 

holds him in check and readily sees in him an image of the other. 
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i
 Various speculations are carried out about the colour of Othello's skin, but the essential fact is that he is not white. 

ii
 Although Dr. Leavis claims in Scrutiny to have dethroned the Bradleian psycho-realistic approach to 

Shakespeare's characters, he treats Othello and Iago in The Common Pursuit as living beings (rather than 

fictional dramatic elements). 

iii
 See Understanding Othello, p.164. 

iv
 Ibid. 

v
 "The Other" on (http: //academic. Brooklyn.cuny.edu/english/melani/cs6/other.html). Last modified: 23-09-

2001. 

vi
 I am very much indebted to the above Internet article as regards these examples of the other 

vii
 See F. R. Leavis, "Diabolic Intellect and the Noble Hero; or, the Sentimentalist's Othello", p.138. 

viii
 Brabantio leaves the stage in Act One, and only news of his death reminds us of him by the end of the play. 

ix
It is typically Shakespearean to set a tense atmosphere as a foreshadowing before the main malicious incident 

happens on stage. We see this, for instance, in the unnatural disorder at the outset of Macbeth and in the ghost 

vision in Hamlet. 

 
x
As used here, the word "ideology" is a pejorative term as it means"a system of illusory beliefs—false ideas or 

false consciousness—which can be contrasted with true or scientific knowledge" rather than "a system of 

beliefs characteristic of a particular class or group", or "the general process of the production of meanings and 

ideas", all of which—Raymond Williams tells us—are common in Marxist writing. Raymond Williams, 

Marxism and Literature, (Oxford: Oxford U.P., 1977), p.55. 
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Résumé: 

     Ce présent article aborde la problématique de l’écriture littéraire à l’université algérienne. Il n’est pas 

étonnant que bon nombre de chercheurs et de didacticiens s’y soient intéressés vu les problèmes auxquels se 

heurtent les étudiants dans la rédaction littéraire. Ce problème est dû principalement au délaissement de 

l’activité de lecture qui joue un rôle primordial dans le développement de la compétence scripturale. Notre 

objectif est de montrer comment rendre possible le dépassement du clivage entre la théorie et la pratique 

dans l’enseignement de la littérature à l’université et quelles sont les méthodes pédagogiques susceptibles 

d’inculquer cette compétence chez les étudiants en difficulté. 

Mots-clés : L’écriture littéraire, l’université algérienne, l’activité de lecture, compétence scripturale, 

méthodes pédagogiques, théorie et pratique. 

  ˸ملخص

العديد من الباحثني واألخصائيني الرتبويني بالنظر إىل هبا ليس من املستغرب أن يهتم . تناول هذا املقال مسألة الكتابة األدبية يف اجلامعة اجلزائريةي    
سًيا يف تطوير الكفاءة هذه املشكلة ترجع أساًسا إىل إمهال نشاط القراءة الذي يلعب دوًرا رئي. املشكالت اليت يواجهها الطالب يف الكتابة األدبية

 لبيداغوجيةيف تدريس األدب يف اجلامعة وما هي األساليب ا يوالتطبيق هدفنا هو إظهار إىل أي مدى ميكن التغلب على الفجوة بني النظري. الكتابية
 .صعوباتاليت من احملتمل أن تغرس هذه الكفاءة لدى الطالب الذين يعانون من 

 .والتطبيقي النظريالبيداغوجية، األساليب الكتابية، الكفاءة القراءة، نشاط  اجلزائرية،اجلامعة األدبية، الكتابة  :الكلمات المفتاحية

1. Introduction 

     Parler aujourd’hui de l’écriture littéraire à l’université algérienne, c’est évoquer indubitablement les 

diverses contraintes et tensions qui traversent l’enseignement de la littérature tant sur le plan pratique que 

théorique. Les enseignants sont unanimes à dire que la littérature, considérée comme le summum de la 

langue, a perdu du terrain ces dernières années. Plusieurs facteurs justifient cette décrépitude littéraire 

foudroyante. Si on l’a qualifiée ainsi, c’est parce qu’on accorde moins d’importance à la pratique 

scripturaire. Dans cette société envahie par le matérialisme technologique, les activités d’écriture qui 

favorisent la création littéraire semblent être exclues du champ pédagogique. Les étudiants plongent dans ce 
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monde virtuel insondable en négligeant de consulter les œuvres des grands écrivains et poètes de différentes 

époques. S’entraîner à l’écriture littéraire, c’est se frotter à des auteurs et créateurs emblématiques qui ne se 

lassent pas de raviver les esprits par leurs productions inédites. L’expression personnelle est une tâche 

complexe qui demande de la part des étudiants un effort salutaire pour devenir des penseurs actifs et 

féconds. Pour initier ces jeunes talents à l’écriture créative, il est indispensable de mettre en œuvre des 

mécanismes qui leur permettent de développer les compétences en matière de lectures-écritures. Donc, 

comment dépasser le clivage entre la théorie et la pratique ? 

 

2. Lecture/Ecriture : deux activités complexes et polyvalentes 

     L’activité de lecture-écriture repose sur un processus cognitif majeur qui implique l’exécution de 

plusieurs tâches concomitantes (perception, raisonnement, compréhension, etc.). Le récepteur, en tant 

qu’acteur essentiel, doit se munir d’un ensemble d’outils qui lui permettent de mobiliser ses expériences et 

ses connaissances préalables dans la proportion où le texte s’impose comme un consensus entre un sujet-

lisant et un sujet-écrivant. La lecture est une pratique cognitive qui fait intervenir plusieurs compétences. 

Pour dévoiler le sens du texte, le lecteur s’applique à activer ses constantes culturelles, sociologiques et 

affectives qui servent d’input à l’interprétation de ce système de codes. L’activité d’écriture n’est donc 

qu’une fixation de conceptions qui varient d’une discipline à l’autre. Cette variation est d’ordre 

épistémologique étant donné que chaque science ou discipline possède ses propres fondements empiriques, 

c’est-à-dire les principes sur lesquels se fonde tout un système de connaissances. La particularité d’une 

connaissance scientifique est déterminée par un ensemble de schèmes caractérisant le fonctionnement d’un 

processus polyvalent, basé sur des méthodes rigoureuses qui servent de jalons pour une appréhension 

approfondie de la réalité du monde extérieur. Dans cette perspective, le décodage du texte demeure un 

exercice mental qui s’appuie sur un ensemble de normes intériorisées. Ce processus de décryptage implique 

de scruter les éléments qui circonscrivent un champ de confrontation, où se rejoignent et s’opposent 

différentes conceptions. Il est opportun de montrer que les deux activités « lecture-écriture» sont 

indissociablement liées, il s’agit alors d’un lien de symétrie entre deux actes différents.  

     Le lecteur constitue la pierre de touche de ce couple « lecture-écriture » ; il se voit confier le rôle d’un 

expert qui s’efforce d’actualiser les potentialités d’un objet concret et significatif. Au cours de cette étude 

didactique, nous essayerons de fournir de nouvelles pistes de réflexion à l’enseignant pour guider l’étudiant 

dans son parcours d’apprentissage. L’enseignement d’une langue étrangère implique toujours la nécessité 

d’adopter des pratiques pédagogiques efficaces et variées afin de mettre en place un enseignement adéquat. 
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La réussite de telle ou telle pratique réside principalement dans la conception d’un ensemble de stratégies et 

de dispositifs qui permettent de faciliter la transmission des savoirs :  

 « Enseigner en professionnel, c’est ne pas réduire sa tâche à une pure exécution mécanique. L’expert qui 

accomplit un acte professionnel dépasse la simple application de ses connaissances théoriques, spécialisées, 

standardisées. Il ajuste ses interventions aux exigences de la situation, il réfléchit dans l’action. »
1
 

     En raison de sa visée pratique, l’enseignement de l’écriture littéraire reste un champ d’investissement où 

plusieurs tâches pédagogiques s’entremêlent et s’enchevêtrent. Il relève d’une pure gageure de l’enseignant 

qui s’accorde à analyser les différents dispositifs de « l’écrit » à partir de ses pratiques professionnelles. 

Dans cette perspective, il tend à analyser la notion de « littératie », c’est-à-dire l’articulation des activités de 

« lecture » et « d’écriture » afin de consolider les aptitudes langagières des étudiants. La construction des 

savoirs langagiers demeure transversale et protéiforme ; elle est étroitement soumise aux différentes 

composantes linguistiques (l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire, etc.) qui déterminent la compétence 

scripturale. Le sujet-scripteur doit s’adapter aux nouvelles situations d’apprentissage en mobilisant ses 

connaissances antérieures. Cependant, le déficit dans de ce type de pratiques constitue toujours un malaise 

pour les enseignants. L’écart à la norme et la transgression des règles entravent les procédés de la rédaction 

étant donné que la langue est une faculté humaine qui permet la communication. Le sujet-écrivant a besoin 

d’extérioriser ses idées, ses conceptions en se conformant aux normes pour formuler correctement ses 

pensées. La rédaction constitue un véritable dédale, voire une source d’achoppement pour les étudiants qui 

s’enlisent sans cesse dans les difficultés. Il ne s’agit pas de dresser un bilan de déficiences, il vaut mieux se 

mettre au diapason du sujet-écrivant et s’efforcer d’analyser ses besoins pour proposer des pratiques 

efficientes et conscientiser ainsi l’étudiant à l’importance des exercices de rédaction dans l’enseignement-

apprentissage de la langue. 

L’enseignement du texte littéraire à l’université pose la nécessité de repenser l’interdisciplinarité, c’est-à-

dire assurer une large connaissance en essayant d’abattre les cloisonnements entre les diverses disciplines. Il 

faudrait donc apprendre à nouer des alliances avec d’autres disciplines pour s’approprier des connaissances 

variées.  

3. Le texte d’Histoire comme document pédagogique pour favoriser la littératie 

es recherches entreprises en matière d’éducation, attestent que  l’université  ne cesse d’être un lieu 

privilégié pour promouvoir les valeurs universelles. Elle reste une institution sociale qui s’engage à remplir 

plusieurs missions concomitantes afin de planter les jalons d’une société moderne et démocratique.          

Cette conception implique une réflexion à la fois philosophique et didactique : Comment pouvons-nous 

     L 
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identifier et expliciter ces valeurs pour aboutir à une meilleure éducation morale dans les institutions 

supérieures ? Si l’objectif assigné à l’université est de transmettre des savoirs scientifiques, où se place-t-il 

donc l’enseignement des valeurs ? Cette panoplie de questions invite les responsables à réfléchir sur 

l’alternative suivante : enseigner ou éduquer ? L’efficacité pédagogique repose sur l’articulation des deux 

objectifs : mettre en cause les savoirs et les savoir-être, et montrer aussi en quoi les deux notions sont 

complémentaires. L’impasse politique se répercute non seulement sur l’Etat mais aussi sur l’université, 

considérée comme une microsociété où plusieurs individus coexistent sans heurts. Ces contraintes sociales 

et/ou politiques, font surgir une question cruciale :  

Comment l’université, en tant qu’institution sociale, parvient-elle à trancher toute forme d’emprise ? La 

réponse à cette question suppose la mise en jeu de diverses stratégies éducatives qui permettent d’extirper 

cette institution de toutes les luttes et de faire de celle-ci un champ de conciliation, d’épanouissement et de 

tolérance. Ces valeurs morales se présentent comme une devise ou un emblème de toute nation souhaitant 

former un citoyen conscient et éclairé. Le terme citoyen peut avoir plusieurs interprétations : Que veut dire 

former un citoyen éclairé ? Un citoyen éclairé signifie : former un individu capable de prendre conscience de 

ses devoirs et de ses droits pour s’intégrer à la vie sociale. La citoyenneté inclut dans sa globalité, les 

préceptes moraux et éthiques qui préservent l’unité du corps social. L’éducation aux valeurs occupe une 

place prééminente dans les programmes officiels. Les sociétés modernes qui aspirent à une formation 

performante de leurs acteurs, conçoivent ces valeurs comme des repères qui tracent l’itinéraire menant vers 

le développement humain. Les disciplines enseignées à l’université ne peuvent être que le biais par lequel 

l’enseignant se contente d’incorporer les valeurs et d’enrayer les mauvaises conduites sociales. La réflexion 

autour des pratiques pédagogiques présuppose une analyse profonde des données scientifiques. Chaque 

discipline se fonde sur des approches et des fondements qui aident l’enseignant à mieux cerner la cible 

éducative. La clarification des valeurs et des principes moraux, est conçue comme une étape phare et un 

point d’ancrage de l’enseignement moral.  

Les didacticiens et les pédagogues s’attachent à affirmer que les sciences humaines contribuent à véhiculer 

de façon significative les valeurs morales. Par contre, les sciences rigides s’inscrivent dans une optique 

cartésienne et rigoureuse. Mais cela n’empêche pas de trouver des rapports de complémentarité entre les 

deux sciences. Les sciences humaines continuent toujours à revêtir une importance accrue dans le processus 

de formation. Elles offrent à l’individu l’opportunité d’appréhender les réalités sociales et historiques du 

monde qui l’entoure et s’emploient d’emblée à maintenir un rôle cardinal dans le développement de la 

conscience nationale et la promotion des valeurs humaines. Les tendances éducatives et cognitives de 

certaines disciplines connexes des sciences humaines et plus spécifiquement l’Histoire, se déclinent            
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en plusieurs objectifs : développement de l’esprit critique, analyse et interprétation des faits, émancipation 

socioculturelle, ouverture sur le monde, etc.  

Avant d’être une discipline à vocation scientifique, l’Histoire s’inscrit dans une dimension morale et 

éducative. Ses fondements théoriques et épistémologiques amènent les historiens, les didacticiens et même 

les pédagogues à une étude critique des événements du passé. La constatation des faits offre une 

compréhension interne de l’évolution de l’humanité. L’enseignement de l’Histoire ne se limite pas à un 

simple calque de connaissances. Il vise plus particulièrement la mobilisation de ces savoirs scientifiques 

pour pouvoir former une triple identité : culturelle, nationale et civique. A travers les documents historiques, 

l’individu se complaît à saisir les fondements des nations et à porter aussi un jugement critique sur ce que les 

hommes du passé ont pu réaliser avant lui. Comment parvenons-nous, à travers ces documents, à développer 

l’empathie historique ? La découverte de certaines réalités peut entraîner un traumatisme moral et culturel 

chez les jeunes récepteurs. 

 

3.1 Lire l’Histoire  c’est s’approprier des valeurs 

 

     La connaissance de l’Histoire remplit un rôle central dans la formation de l’individu. Elle tend à 

cristalliser toutes les valeurs qui ont jalonné les époques passées : appartenance à la nation, mémoire 

collective, empathie ; autant de sentiments qui renforcent l’attachement et la cohésion nationale. Les leçons 

tirées du passé permettent à l’homme de démêler la complexité des périodes les plus marquantes et de tracer 

ainsi la trajectoire du devenir collectif. Dans cette perspective, la connaissance historique est perçue comme 

étant libératrice dans la mesure où elle enjoint à l’homme de consentir des efforts accrus pour s’affranchir 

des aliénations qui entravent sa pensée et sa contribution à la dynamique sociale. La lecture historique 

permet de forger l’esprit et d’apporter un éclairage sur le potentiel de l’Histoire. Mais pour ce faire, i l 

incombe de démocratiser et de vulgariser les données de cette science pour permettre une ventilation de 

connaissances et une mise en œuvre de l’intelligence collective du passé. La mission fondamentale de 

l’Histoire s’intègre consciemment dans une optique éducative qui s’achemine vers l’implantation d’un 

ensemble de repères qui permettent à l’individu de s’identifier et de se situer par rapport aux autres pour 

pouvoir construire son identité personnelle.  

 

3.2 L’Histoire : récit fondateur et forgeur d’identité 

 

     Le processus identitaire s’avère complexe et pluridimensionnel au sens où il recouvre une pluralité 

d’aspects : sociaux, historiques et culturels. Pour construire son identité, l’individu s’évertue à intérioriser un 



 122112        The Cradle of Languages Journal 
 

نور الهدى بن دردوشالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -إصدار كلية اللغات األجنبية                       126 

 

ensemble de valeurs, de règles et d’idéaux propres à la société dont il fait partie intégrante. Le concept 

d’identité peut se définir donc comme étant une dynamique qui repose sur le rapport binaire : individu / 

groupe ou soi/autre. L’identité personnelle ou individuelle est tributaire de l’identité collective, car 

l’existence de l’homme n’a de sens que dans un groupe ou dans une collectivité. Il est fondamental de mettre 

l’accent sur le rôle de l’Histoire et la mémoire dans la construction et l’évolution identitaire. De par sa 

teneur symbolique et idéologique, l’Histoire contribue efficacement à la construction de l’identité et au 

développement du sentiment d’appartenance à la nation. La question du façonnement identitaire demeure 

épineuse du fait qu’elle suscite l’intérêt de plusieurs agents. La pérennisation de la communauté nationale 

s’appuie sur la transmission d’un héritage culturel qui oriente la compréhension du passé pour légitimer le 

présent et saisir le futur. A cet égard, cette discipline détient la mission de faire que les individus soient 

conscients de leurs rôles dans la société. Ce qui éveille cette conscience est ce contact moral avec les 

grandes figures emblématiques qui ont porté haut les valeurs humaines pour soutenir la démocratie. La 

formation du citoyen se place résolument dans une approche de socialisation ou d’intégration sociale qui 

favorise l’internalisation et l’actualisation d’une panoplie de valeurs liées étroitement au concept de 

citoyenneté (l’égalité, la justice, le respect des droits, etc.) et qui permettent de fortifier le lien social au sein 

des communautés pour combattre toute forme d’individualisme ou de repliement. L’analyse des faits 

rétrospectifs permet de faire ressortir la volonté affirmée des peuples de bâtir une nation fondée sur des 

principes nobles qui orientent l’action des individus.  

 

     Le développement de l’idée de nation dépend étroitement du sentiment national qui se développe par la 

connaissance des faits révolus. La naissance de ce sentiment fait allusion à plusieurs facteurs mobilisateurs 

qui assurent l’unité et la souveraineté nationale : la culture, la terre des ancêtres, la religion, etc. A ce titre, 

l’éveil du sentiment patriotique relève premièrement de la mission de l’Histoire qui doit être inculquée dans 

l’esprit des individus pour appréhender leur devenir. Mais cette mission ne peut être accomplie que par la 

présence d’autres éléments qui servent de substrat au développement du patriotisme. De surcroît, la 

compréhension du déroulement du passé permet de dégager et d’analyser les hypothèses plausibles sur 

lesquelles s’appuient les historiens pour classer de façon logique et homogène des événements qui 

s’enracinent dans la mémoire collective, car l’identité d’un peuple se façonne grâce aux traces expressives 

générées par l’Histoire.   

 

4. Littératie et interculturalité en classe de langue 

     La problématique des représentations culturelles a été abordée avec autant d’acuité dans la didactique des 

langues- cultures. L’enseignement-apprentissage de la langue cible est un acte complexe qui requiert la mise 
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en place d’un ensemble de mécanismes en vue de disséquer le rôle cardinal que peut jouer la langue dans 

l’incarnation des attitudes positives. L’acquisition de la langue étrangère permet à l’apprenant de verbaliser 

sa pensée et son raisonnement. Il est appelé à réinvestir ses facultés intellectuelles et mentales pour 

promouvoir la capacité à se distancier de ses propres schèmes culturels, de ses préjugés pour lutter contre 

toute idée de stigmatisation. Ce concept de décentration favorise la coexistence de plusieurs cultures, il 

relève d’une pédagogie de l’altérité car l’école n’est pas une caisse de résonance des conflits et des rivalités, 

mais un lieu favorable de réconciliation. « S’ouvrir à une culture » n’implique pas les caractères ethniques 

d’une nation ou d’une race, car ce qui prime c’est la richesse culturelle et civilisationnelle. Inférioriser la 

culture de l’autre fait preuve d’une hostilité violente, donc la sacralisation de l’interculturalité est une 

mission fondamentale de l’université qui se présente comme « une mosaïque », une juxtaposition de savoirs, 

de valeurs, voire de cultures indéfectibles. C’est un levier puissant qui permet de cristalliser les principes et 

un ample espace pour poser le socle d’une émancipation socioculturelle. Dans cette optique, les notions de 

littératie et d’interculturalité occupent une place importante dans l’enseignement-apprentissage d’une langue 

étrangère dans le sens où langue et culture se présentent comme deux entités homogènes et indissociables. 

 

5. Littératie et didactique de l’écrit 

      L’apprentissage des langues étrangères, comme le montrent de nombreuses recherches, est construit sur 

le postulat d’homogénéité entre la langue source (L¹) et la langue cible (L²). C’est un processus complexe 

dans la proportion où plusieurs compétences disciplinaires doivent être mises en cause, et plus 

particulièrement « la compétence scripturale ». Les enseignants s’avisent alors de l’omniprésence de 

« l’erreur », considérée comme un problème majeur, voire une pierre d’achoppement pour les étudiants. 

Cette omniprésence est multifactorielle car l’erreur est paradoxale, c’est-à-dire un repère et un obstacle à la 

fois. Les exercices d’intégration ou de reformulation, handicapent les étudiants qui assimilent par cœur les 

règles sans penser à les appliquer. On comprend par-là qu’il est vain de seriner une leçon de grammaire à 

l’étudiant sans penser à l’actualiser (autrement dit, passer de la virtualité à la réalité). 

      La remédiation passe, tout d’abord, par l’oblitération des méthodes et des techniques de rédaction dites 

« obsolètes ». Dans cette optique, l’enseignant est appelé à entériner un prototype d’écriture (un modèle 

représentatif) pour éviter l’obstination dans l’erreur. Favoriser l’entraînement à la rédaction avec des normes 

et des structures correctes de la langue, constitue un véritable antidote contre l’erreur. Il est primordial de 

mettre le point sur la rentabilité des exercices d’écriture au sens où ils permettent de surmonter les lacunes 

qui portent atteinte à l’intelligibilité des messages écrits. Donc, les activités de redressement ou d‘auto-
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correction, ne sont pas fortuites, elles jouent un rôle capital dans l’appropriation de compétences langagières 

et systématiques.  

     D’un point de vue linguistique, l’erreur s’apparente à un outil d’apprentissage, voire une apparence de la 

réflexion. Il s’avère que l’acquisition d’une langue est sujette à plusieurs éléments distinctifs qui gèrent ce 

processus. Basée sur des fondements péremptoires, la didactique des langues étrangères et plus 

particulièrement la didactique de l’écrit s’engage à mettre à la disposition des étudiants, les moyens habiles 

pour surpasser les obstacles. Cette explication ponctuelle qui porte sur l’aspect positif de l’erreur, met au 

rebut tout apprentissage « précaire ». Pour aider les étudiants en difficulté, il est préférable de parcelliser les 

tâches les plus difficiles, les plus complexes en proposant des activités efficientes (il faut mettre l’accent sur 

les exercices de vocabulaire, de la morphosyntaxe…) dans l’intention d’améliorer le rendement 

pédagogique. L’analyse des erreurs est une étape essentielle dans l’apprentissage dans la mesure où elle met 

le doigt sur les « points de défaillance », tout en veillant à mettre en œuvre des pratiques et des dispositifs 

pour suppléer le manque, ou tout simplement, porter remède à ces lacunes qui sont impondérables et 

omniprésentes dans le processus d’apprentissage. 

5.1 L’évaluation de l’écrit et l’apport de la docimologie 

     L’apport de la docimologie dépend étroitement du type d’évaluation que l’enseignant prétend mettre en 

œuvre. L’évaluation se veut un travail critérié qui favorise la validation des acquis après un long cursus 

d’assimilation et d’apprentissage. Définie comme science de l’évaluation, la docimologie entre en synergie 

avec d’autres disciplines pédagogiques et didactiques pour fournir ainsi les modalités jugées fiables pour la 

structuration des connaissances des étudiants. Tout exercice de contrôle repose nécessairement sur des 

facteurs intrinsèques et extrinsèques qui délimitent les objectifs de l’évaluation fixés au préalable par les 

enseignants. Les problèmes que pose l’évaluation en matière de l’écrit, relèvent premièrement de la bonne 

formulation des consignes qui s’impose comme une notion complexe et un point nodal de l’apprentissage 

5.2 Le commentaire littéraire composé comme technique de réécriture 

     Le commentaire composé fait partie intégrante des techniques de reproduction qui permettent de faciliter 

la compréhension d’un texte. Il s’agit d’un exercice de réflexion fondé sur une démarche démonstrative et 

heuristique qui fait apparaître les valeurs linguistiques et extralinguistiques d’un texte. Il fait intervenir 

plusieurs compétences à la fois : linguistique, rhétorique, encyclopédique, idéologique, etc. Il ne faut pas 

donc se contenter d’une analyse superficielle ou diagonale du fait que ce genre d’activité exige de suivre un 

cheminement argumentatif rigoureux qui conduit son producteur vers un bilan fiable et convaincant. Parmi 

les obstacles auxquels se heurtent les étudiants dans la rédaction d’un commentaire composé, on peut citer 
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ceux de la méthodologie, de la paraphrase et du choix du lexique approprié au commentaire littéraire. Ils 

adoptent le plus souvent une méthodologie pernicieuse qui nuit au corps du texte et de ce fait, l’évaluateur 

aura du mal à distinguer les différentes parties du travail.  

     Dans cette optique, l’étudiant se trouve dans la nécessité de suivre un plan logique englobant à la fois une 

introduction qui délimite le contexte d’utilisation avec une présentation détaillée du paratexte, un 

développement qui permet de disséquer la teneur du texte tout en respectant les différents éléments de 

l’analyse littéraire ( les thèmes évoqués, les figures de style, l’approche stylistique de l’auteur, le vocabulaire 

choisi, etc.) sans oublier pour autant les liens logiques et les indices de transition qui assurent la bonne 

cohérence du texte, et enfin le bilan qui résume l’intérêt littéraire de l’œuvre et doit faire connaître en 

quelque sorte sa valeur et son originalité par rapport aux œuvres précédentes.  

 

6. L’argumentation et la rhétorique comme deux disciplines gigognes pour développer la 

littératie   

     L’argumentation est au cœur des relations humaines et sociales. Elle est conçue comme une stratégie 

discursive qui consiste à défendre ou à réfuter une série d’énoncés dans le but de convaincre ou de 

persuader l’auditoire. Au sens logique du terme, l’énoncé comprend un sujet, c’est-à-dire ce dont on 

parle et un prédicat, c’est ce qu’on dit à propos du sujet. Sa valeur de vérité, qu’elle soit implicite ou 

explicite, varie d’une personne à l’autre et d’un groupe social à l’autre. Le discours argumentatif est 

établi selon un raisonnement logique, basé principalement sur des prémisses jugées fiables pour 

démontrer la véracité ou la fausseté d’une conception. Vu son importance cruciale, l’argumentation est 

omniprésente dans tous les domaines de la vie au sens où elle favorise la liberté d’expression et participe 

au développement de l’esprit critique des interlocuteurs. En tant que discipline théorique, elle s’inspire 

des approches philosophiques les plus anciennes depuis Platon et Aristote. L’argumentation est souvent 

liée à la rhétorique qui a longtemps été considérée comme une forme de flatterie ou d’esthétique 

trompeuse. Définie comme l’art de persuasion, la rhétorique tient une place prépondérante dans les 

discours médiatiques et les débats politiques. Elle est à la base de toute communication du fait que 

chaque locuteur s’efforce de faire valoir son opinion en faisant recours à des arguments judicieux pour 

faire adhérer autrui à son point de vue et déjouer ainsi les pièges de discours. 
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