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 المقدمة

كفرد أو كعنصر من مجاعة. كما أنه ال   .اللغة ال ميكن فصلها عن اإلنسان1
افة. ميكن جتاهل العوامل اليت تساهم يف تكوينها كعناصر الزمن واملكان والدين والثق

والتبليغ ال يستطيع أن  يء تؤدي وظيفة أساسية هي التبليغ،ولكن اللغة قبل كل ش
 يتم إال إذا كان هناك قانون متفق عليه ميكِّن من الفهم واإلفهام.

من يعتقد أن اللسانيات احلقيقية هي اللسانيات رأي فإننا ال نشاطر  ،ومن هنا
الجتماعية ال تستطيع وصف وذلك أن كل الدراسات اللسانية ا ،االجتماعية

 األوضاع إال بواسطة النظريات اللغوية مهما كانت بساطتها.
 

كانت نظاما تواصليا فهي أيضا موضوع لإليديولوجيات املختلفة،   .واللغة إذا2
موضوع  قلموضوع لتقارب األفراد والشعوب، وأحيانا موضوع للتباعد والنفور، بل 

 للحب والكراهية.
احثني أن يدرسوا اللغة من مجيع هذه اجلوانب، بعيدا عن كل ولذا فإن على الب

عاطفة، بعيدا عن التمجيد أو االحتقار. ولكن من يستطيع أن يكون موضوعيا يف 
 هذا امليدان وهو فرد واقع حتت تأثري هذه اللغة ؟
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.القضايا اليت ختص اللغة ناجتة عموما عن التجاور اللغوي. فقد يكون 3
ة والفصحى، وبني هلجة وأخرى، وبني لغة أهل البلد ولغة أجنبية. الصراع بني العامي

والصراع يتجسد يف االختيار، اختيار نظام لغوي بدال من نظام آخر. وذلك لتلبية 
 حاجيات الفرد أو اجملتمع.

بالنسبة للعربية هناك صراع قدمي بني العامية والفصحى قد يرجع اليوم إىل 
عل والعربية هلا اليوم هذا الوجه املزدوج الذي جيعل الواجهة. ولكن هذا الصراع مفت

أهلها متمسكني به. فال أحد يف العامل العريب يستطيع أن يتخلى عن هلجته وال أحد 
يستطيع أن يتخلى عن الفصحى اليت هي وعاء جذوره وثقافته، ووسيلة طّيعة وفية 

 للتعبري عن احلداثة.
العامية والفصحى نراه اليوم يسري  مث إن التقارب بني اللهجات العربية وبني

إلعالم، حبيث إنه ميكننا التنبؤ خبطى حثيثة وذلك حتت تأثري التعليم والتثقيف وا
 وضع تكون فيه العربية شبيهة بلغات أخرى ذات ازدواجية ضعيفة.ب

 

جنليزية، فرأْيُنا أن اللغات األجنبية كالفرنسية أو اإل.أما عالقة العربية ب4
. واإلنسان علوم هو شيء طبيعي ال بل هو أساسللغات الكتساب الاستخدام هذه ا

، ن تصري لغٌة من هذه اللغاتاملثقف اليوم يف حاجة ملعرفة املزيد من اللغات. ولكن أ
ع العربية يف سلة املهمالت وينحصر تعاملنا اليومي، وأن توض   نا الثقافية ولغة  لغت  

، فهذا ما ال ميكن أن يتقبله أي وحده يبدورها يف السوق واملقهى أو يف اجملال األد
 شخص عاقل.

 

.دراستنا هذه واقعة أساسا يف امليدان اللغوي، وقد أردنا ألغراض التبسيط 5
االجتماعية متداول، وبعض وضع املفاهيم يف متناول الكثري. بعض املفاهيم اللسانية 

هذا مل مينعنا من ولكن  ذا لغرض تعليمي،النحوية وارد يف الكتب. فعْلنا ه القواعد
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هنج منهج خاص بنا، والقيام بالدراسة املعمقة، وابتكار املبادئ، وإزاحة القناع عما 
دون أن ذلك خفي من األسرار، ووصف ما مل يوصف، وتصحيح وجهات النظر. و 

نكون قد مسحنا كل ما يلزم مسحه من املفاهيم ألن كل باب من األبواب اليت 
 القضايا اللغوية يف تاب كامل لِب لِّ صدى العطشان إىلتطرقنا إليها يف حاجة إىل ك

 .هذا امليدان
 

.دراستنا ختص هذا الكائن املتلخص يف الثنائية }فصحى، عامية{. وقد 6
يقول قائل: أي عامية تقصد، فالعامية العربية عاميات؟ قناعتنا هي أن كل هذه 

تتأثر كثريا باللغات  العاميات تشرتك يف جماالت عديدة، وذلك أن هذه األنظمة مل
احمللية وال حىت باللغات األجنبية، وأقصد هنا التأثر البنوي وليس التأثر باملفردات 

هوية اللغة تكمن يف بنيتها أكثر مما تكمن ف. بالتعريب أو حىت بالتهجني هاواسترياد
 يف كلماهتا.

والتغري الذي حدث بالنسبة للعامية جاء نتيجة حتوالت داخلية. فكل 
كل العاميات يف  و  والبناء للمجهول، ،ونون النسوة ،واملثىن ،اميات أمهلت اإلعرابالع

وكل العاميات أبقت على  }اللي{، عت كل أشكال اسم املوصول يف اللفظاجتم
النظام الفونولوجي الفصيح بكل حروفه وحركاته وذلك رغم اختالف التأديات. وكل 

ي واخلماسي واستعملت السامل واألجوف العاميات بنت كلماهتا على الثالثي والرباع
فضلت }راح{ على وكلها  .واملهموز واملقصور واملضعف واسم الفاعل واسم املفعول

قودنا إىل البحث عن ت املالحظات . هذهو}شاف{ على }رأى{  {ب  ه  }ذ  
العاميات من جهة أنواع االختالف واالئتالف بني الفصحى والعامية من جهة، وبني 

 أخرى.
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أرد أن يكون عملي حمصورا يف العامية اجلزائرية وإن اعتمدت كثريا على .مل 7
قطار العربية. أمثلة من هلجتنا، وذلك أين أردته نقطة انطالق للباحثني يف مجيع األ

دافعا للتعرف على هذه اللهجات وحتسني التواصل  هذه البحوث كونتمتمنيا أن 
 بني األشقاء.

 

 أرد اعتماد وحو  حديث بنوي أو توزيعي أو .بالنسبة للدراسة اللسانية مل8
 وذلك لثالثة أسباب. ،حتويلي

األول نابع من قناعة شخصية وهي أين واثق من أن جل ما جاء به  ببالس
 وحاتنا ما زال قادرا على وصف لغتنا مبا فيه الكفاية.

والسبب الثاين هو أن العاميات لقرهبا من الفصحى قابلة للوصف والتحليل 
 أدوات الذين درسوا الفصحى. بواسطة

استطاعوا ممارسة لغتهم  الث فهو تربوي، وذلك أن طالبنا إذاأما السبب الث
بواسطة وحو األولني، فهم غري قادرين على تطبيق أي نظرية من النظريات احلديثة 
على لغتهم. خذ أي مجلة مهما كانت بساطتها، واطلب من أحدهم أن يأتيك مثال 

وبنيتها العميقة أو أن حيللها حسب أي مدرسة من املدارس. فإنك ببنيتها السطحية 
وذلك أن   ! ه حل معادلة من الدرجة التاسعةراه حائرا غري فاهم وكأنك طلبت إليت

تدريس اللسانيات يف العامل العريب هو اآلن من ميدان الثقافة العامة وليس من ميدان 
 املمارسة.

 

ا ال يعين تقعيدها. وهذا التقعيد غري .دراسة العامية والبحث عن قواعده9
  يف كل حني. مث أي عامية نقّعد؟ممكن يف رأينا وذلك أن عامياتنا تتغري
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اليت جتهل مفردات السياسة واالقتصاد والتاريخ  عامية األجدادهل نقعد 
هل نقعِّد العامية اليت غزاها الدخيل  لوم الطبيعة واجليولوجيا والفلك؟واجلغرافيا وع

 ّجنت إىل حد فقدان هويتها؟ حىت هت
اجلمع للمعدود حبجة صيغة على الناطقني أن يستعملوا مثال هل نفرض 

وهم الذين يستعملون بالسليقة اجلمع حىت العشرة  ،منطقية مزعومة كما قال أحدهم
، رجل اعشدإحإذ يقولون بعفوية }  العشرة واملفرد بعدإذ يقولون }تسعة رجال{ 

؟ الذي اقرتح هذا ووجد فيه دليال على قدم  لكتهم؟ هل نكبح م{رجل نو تسع
، جيهل أن منطق اللغة ليس منطق أو حىت فسادها  أو تعقيدها العربية اللغة

 الرياضيات.    
 

 الذين يريدون اعتماد العامية هم أمام موقفني:
ا على لغة يعتمدو أن فقرية، و أصبحت أوهلما أن يبقوا على اللهجة القدمية اليت 

وائدين يف املهد اللغة اليت  ويفّكرون هبا ا،هبسيتخاطبون جنليزية، ئدة كاإلساغربية 
 يزعمون حبها.

ثاين املوقفني هو أن يطّوروا هذه العامية. وهذا لن يتم إال خبلق فصحى ترافقها 
وتعرب عن الثقافة احلديثة. فلماذا هذا العناء والفصحى أمامهم تساير متطلبات 

الكتب واإلعالم وكالم الناس ترينا أن لغتنا الفصحى  العصر؟ إطاللة سريعة على
ليست أفقر من اللغات األخرى وذلك رغم كون قضايا املصطلح والتعليم واحلوسبة 

 اللغوية ما زالت مطروحة.
 

رفع  ال أريد أن أضع هذا الكتاب مكان النقاش العقيم، وإمنا ابتغيت فقط
على اآلراء والنوايا دون االطالع سرع يف احلكم بعض الشبهات اليت قد تأيت من م

 .أو من متشدد ال يلني تفكريه رغم احلجج املقنعة عليها
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وهيئات التعليم والبحث  ،القراء ن قبلكم كتبت كتبا مل تنل احلظ الالئق هبا م
ن يقتدي به الطالب ف اجلديد أال يلحق هذا الركب، وأواجملامع. أمتىن هلذا املؤل  

 وابه باألمثلة والبحث واإلحصاء.يثروا أبوالباحثون ، ف
 

أستثين }كتاب العروض{ الذي إنين القراء فو مالحظة: حىت ال أظلم كتيب 
وأصبح يقرض  ،موازين شعرنا الدرس رفقيت،يف قاعة أو مل جيلس علم كل من جلس 

 .  أميا فخر أحيانا بعبقرية. وأنا فخور هبؤالءبرباعة و  الشعر
 

اىل الذي منحين القدرة الكافية على السري يف ويف هناية املطاف شكري هلل تع
 دروب البحث الوعرة.

 
 مصطفى حركاتد.
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  1المبحث 
 اللغة بين الفرد والمجتمع

 

 ة والكالماللغ.1
حتت راية يف بداية القرن املاضي  اللسانياتأو برزت علوم اللغة احلديثة .1

، اتالرياضيعلماء  ما فعلالبنية تعريفا دقيقا مثل ف أصحاهبا، ومل يعرّ ويةيالبن
  فهوم.املهلذا  ديدوذلك دون حت système كالنظامواستعملوا أحيانا مرادفا هلا 

اللغة  داخلمبا جيرى اهتمام اللسانيني م يف ولكن ضمنيا تتلخص فكرة النظا
 ،ومربزين العالقات بني العناصر وطرائق تركيبها، مصنفني وحداهتا في زمان معين

، أي الذي يستعمله الناطقون خالل  الكالم المقبولوالقواعد اليت بواسطتها ينتج 
 ختاطبهم.

 

ارد يف و . وهذا الطرح الذي قد يظهر جديدا مبتكرا هو يف احلقيقة 2
بصفة : درسوها  ، فالنحاة العرب درسوا لغتهم على هذا األساسة قدمياملمارسات ال

احلروف واحلركات، وأثر تركيب  أبرزوا طرائقحددوا أصواهتا وصنفوها، و و  .آنية
وا كيف وبّين .الكلمات إىل حروف وأمساء وأفعال جزؤوا، و ها اآلخربعضيف بعضها 
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جاء هبا األسالف، واليت تستعمل يف عصرهم أو اجلمل اليت  هذه الكلماتتكّون 
 العقول.قة و السليتقبلها تقد تستعمل، أي اليت تستسيغها اآلذان و 

والعروضيون فعلوا مثل هذا، فحددوا العناصر اليت هلا داللة من ناحية الوزن، 
وهي السواكن واملتحركات، ونظروا إىل الصفات اليت تتجاور فيها هذه الوحدات، 

النموذجية وربطوها البحور مجلها أبياتا، وحددوا و مات العروض تفاعيل ومّسوا كل
بالواقع، وذلك باستعمال الزحافات والعلل، وفعل البالغيون ما فعل النحاة 

 عرفوا وصنفوا ونظّروا حماولني االبتعاد عن الذاتية.فوالعروضيون، 
 

نفس . خالل كل دراسة لغوية تربز يف النص اللغوي وحدات ليست هلا 3
 : }الكالم هو اللفظ املركب املفيد بالوضع، وأقسامه ثالثة : يف اجلملة .الوظائف

، {كالم، لفظ، مفيد، مركب}جند كلمات اصطالحية مثل:  اسٌم وفعٌل وحرٌف{
 وكلمات عادية غري اصطالحية، كأدوات التعريف والضمائر.

ص بالنظرية هلا إىل جانب مدلوهلا املعتاد مدلول خا فالكلمات االصطالحية
اليت ترد فيها، فال نظرية وال علم بدون مصطلح، والكلمات العادية وظيفتها التبليغ 

 يدرس اللغة بواسطة اللغةوذلك ألن اللغوي  سليمة. وإمتام اجلمل، وجعلها مقبولة
 وال يستطيع أن يدرسها بوسيلة أخرى.

ال  {ماستق} العبارة، { كالمنا لفظ مفيد كاستقم}ولكن يف مجلة مثل: 
، وذلك مثال  تنتمي إىل املصطلح وال للعناصر اليت تساعد على ضبط اجلمل، فهي 

 .  {ضرب زيد  عمرا:} املشهورةاجلملة مثل 
 الواقع اللغويواألمثلة اليت جندها يف كتب النحو واللسانيات هي من ميدان 

 كالم.فهي  االستعمالأو من ميدان 
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، فقد قيعين فقط املنطو  ال la parole الكالمباملعىن اللساين احلديث  .4
الكالم هو  .بطريقة من الطرائق كالتسجيل الصويت يكون مكتوبا، وقد يكون مقننا

ما أجنز أو كان قابال لإلجناز مثل: ُمعلقة عنرتة، ومقصورة ابن دريد، وكتاب احليوان 
للجاحظ، ونشرة األخبار يف التلفاز، وما قيل يقال يف املقاهي، وما كتب يف 

، وهو يربز إىل الوجود كلما نطق شخص بشيء أو  الكالم غير منته   الفايسبوك.
 .فردي كتب شيئا، وتظهر هنا خاصية هامة للكالم وهي أنه

نعم قد تنتج مجاعة معينة الكالم، كأن حترر املناشري وتسن القوانني ولكن 
األساس عمل هذه اجلماعة ما هو إال جمموعة عمل األفراد، ويبقى أن الكالم يف 

 فردي.
 

 .اللغة والنظام2
 . التمييز بني اللغة والكالم بواسطة صفاهتما املتقابلة يقود إىل املبدأين :1

 اللغة تختلف عن الكالم
 اللغة تساوي النظام

ويف هذا االختصار انصراف عما نتصوره من مفهوم اللغة. فاللغة بالنسبة 
ام القواعد الذي يتحكم فيه. للجميع ال تستطيع أن ختتلف عن الكالم وال عن نظ

 وعليه فمن األفضل أن نضع املعادلة:

 الكالم. +ظام الن   =اللغة

وهبذا تصبح األمور واضحة يف األذهان. فالنظام اللغوي هو ما حتدده 
اجلماعة والكالم هو ما يتلفظ به الفرد أو يكتبه أو ينتجه بأي طريقة من الطرائق 

 وذلك يف إطار نظام لغوي معني. 
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.قولنا بأن النظام اللغوي مجاعي يعين أن اجلماعة هي اليت تضع هذه 2
القواعد. ولكن اجلماعة ال حتدد هذه القاعد بصفة توافقية ، صرحية ، خالل اجتماع 
عام ، أو خالل تشاور بني ممثليها ، أو خالل استفتاء ، وإمنا تفعل هذا بصفة ال 

 شعورية.
تعملون يف كالمهم العفوي األداة }الّلي{ عندما أصبح الناطقون بالعربية يس

بدال من اسم املوصول الفصيح }الذي{ فإهنم مل جيروا أي استشارة بينهم، ومن 
احمليط إىل اخلليج ، دون أن تدري كل مجاعة ما تفعل األخرى، أجروا هذا التغيري 

ز إىل فإننا نالحظ كل يوم ألفاظا جديدة ترب  ،نفسه يف عامياهتم. وبالنسبة للكلمات
الوجود دون أن ندري من اخرتعها، وكيف اخرتعها، وملاذا استساغها الناس فقرروا 

 استعماهلا. 
 

. قضية الذين حيددون النظام اللغوي بصفة مجاعية الشعورية تطرح علينا 3
 قضية عالقتهم مبن حيددون النظام اللغوي بصفة فردية، واعية، علمية: أي النحاة.

من شأن النحاة وحدهم. وهذا غري صحيح. الكثري يف أذهان قواعد اللغة 
فالنظرية اللغوية قد تتغري، والنحاة قد خيتلفون، ولكن النظام اللغوي يبقى على حاله. 
والعرب ال ترفع الفاعل وال تنصب املفعول ألن النحاة قرروا هذا، ولكنهم يتصرفون 

 . سليقةهكذا 
 

ويظهر لنا من خالل هذا  غةنظرية الل. بإمكاننا أن نقول إن النظام هو 4
 أننا أمام نظريتني:

وميكننا أن  نظرية النحاة الذين حيددون عناصر هذا النظام حربا على ورق.أ.
 بالنظام الصريح.ننعته 
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اعد بصفة المادية. وميكن أن نظرية الناطقني الذين يضعون هذه القو ب.
 .بالنظام الخفيننعت ما نتج عن هذا التنظري 

طرح على اجلميع هي عالقة النظام الصريح بالنظام اخلفي. قد والقضية اليت ت
، ولكن كيف ميكن هلذا النحوي أن  محاكاة النظام الخفيتكون مهمة النحوي 

وإما بالتبسيط الذي خيفي املصطنع إما بالتعقيد  ،يتأكد من أنه سايره أو ابتعد عنه
 احلقائق.
 

جتعلنا  ،ايرته يف احلديثومس ،.قضية حتديد الناطقني هلذا النظام وفهمه5
ومها وجهان متكامالن يشبهان الثنائية  .الكفاءة اللغوية والقدرةنتكلم عن 

 }كالم،نظام{.  
     

 والتواصل .التبليغ3
   

بليغ األفكار واألحاسيس : تالتبليغوظيفة الكالم األساسية هي .1
له  لي معيننظام تواصوالتبليغ ال ميكن أن حيدث إال إذا كان ضمن  .والرغبات

 .أصوله وقواعده
 .، أو ناطق وسامع، أو كاتب وقارئمرسل ومرسل إليهوالتواصل يكون بني 

فاملرسل يقنن أفكاره بواسطة قانون أو شفرة هي اللغة، ويبعث رسالته بواسطة قناة 
 هي اهلواء عند التواصل باألصوات، فيتلقاها املرسل إليه، وحيل رموزها؛ أي يفهمها.

اليت تظهر جليا عندما يكلم  كالوظيفة التعبيريةوظائف عدة واللغة هلا 
حيث  يف الكالم العادي أحيانادب، و تربز يف األ ووظيفة جماليةاإلنسان نفسه، 

 يتالعب الناس أحيانا باأللفاظ ويستعملون التشبيه واالستعارة والتلميح.
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املعتادة  مموا املفهوم اخلاص باللغاتعولكن اللسانيني ركزوا على التواصل و 
  اللغة اآليت :تعريف جاء إىل كل نظام يتواصل به البشر أو حىت احليوان، ومنه 

 .التواصلمتكني ساسية األ تهاللغة نظام وظيف: 1تعريف 
 

 وحدتهالتواصل نظام هو وحداته. و  ،أن نعرفه يف نظام مان ك. أقل شيء مي2
وهذا الدليل  le signe linguistiqueاللغوية  اشارةاإلليل أو الدة هي األساسي

 أي شكل ومعىن، حبيث أن تعريف اللغة يصبح كما يلي: مدلولو دالمكون من 
 .اللغة هي نظام من األدلة: 2 تعريف

 

 تعريف اللغة.4
 

.تعريف اللغة كنظام من األدلة ينطبق على أي نظام تواصلي كلغة 1
اللغة مبفهومها تعريف خيص اإلشارات ولغة احليوانات واللغات الرقمية. فهو إذن 

كالعربية والصينية   langueما هو الشأن بالنسبة للغة البشرية ولكن ، langageالعام 
 ؟ والروسية واإلجنليزية

 

أن خصوصيات اللغة البشرية تكمن يف  أندري مارتينييرى اللساين . 2
 la doubleل الثنائيص  ف  م  بالت  أو ما مساه  الصوتية، وفي بنيتها الثنائية طبيعتها

articulation. 
ويف مستوى أعلى جند  ،يف أسفل البنيان جند األصوات اليت ال داللة هلا

ومهما كانت ، ومهما كانت أمهيتها، لة. كل اللغات البشرية يف العاملالوحدات الدا
 مبنية هبذه الطريقة.، ر الناطقني هبادرجة حتضّ 
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ن كوّ ناألصوات عدد حمدود من  نْ ، فمِ اقتصادي جداوهذا النوع من البناء 
 مئات الكلمات، ومن هذه الكلمات نكون عددا ال منتهيا من اجلمل.

ة كنظام غوكما نرى فإن هذا النوع من التعريف للغة مبين على النظر إىل الل
 دون اهتمام كبري بطبيعتها االجتماعية.

 

.  ي والثقايفاالجتماعمن اللسانيني من يركز يف تعريفه للغة على اجلانب . 3
ننا نتكلم : إما مفاده  Sapir يقول سبري {اللسانيات}باب مشهور من كتابه يف 

فرق هناك بني ال  نلنا أ يلبصفة طبيعية كما منشي أو حىت أحيانا كما نتنفس، وخي
م، إال أن قليال من التمعن يرينا الفروق األساسية بني املشي والكالم، والكال شيامل

، وقد ينشأ لذلك هله ؤ ت للمشي وعضالته وأعصابه فاإلنسان جمهز بالوراثة البيولوجية
ومن جهة  .مينعه من املشي نهذا لولكن الفرد وحيدا، بعيدا عن غريه من البشر، 

أخرى فإن طريقة املشي قد ختتلف من شخص آلخر بسبب السن أو ممارسة 
 الرياضة، ولكن هذا االختالف ليس أساسيا، وال مميزا لثقافة دون أخرى.

بني  ، فالشخص الذي ينشأ وحده أو كذلك بالنسبة للكالماألمر ليس  
، والذي يأيت من إفريقيا فإن عاش وترىب بني الصينيني تكلم  احليوانات لن يتكلم

 ، وبني األمريكان نطق بلهجتهم. ، وبني العرب تكلم العربية الصينية
 .ثقافة األقوامقبل كل شيء، وهي جزء من  اللغة اجتماعيةإذن 

 
هي أصوات يعبر بها  للغةا : خرية عن تعريف ابن جين الشهريكلمة أ.4

، ففي هذا التعريف جند بعض العناصر األساسية اليت تصف أقوام عن أغراضهم
 والوظيفة التبليغية  والتعبريية.، الطبيعة اجلماعية، لغةلالصوتية  ةالطبيع: اللغة 
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 2المبحث 
   اللغة والتنظير

 

 .نمذجة اللغة1
 

.تنظري اللغة هو حتديد النماذج اليت تصفها أو حتدد قواعد استعماهلا. وقد 1
فهم اآلليات اليت نرأينا أن املنظر األول هو الناطق. ولكننا ال منلك ما جيعلنا 

يستعملها. أما اخلبري يف التنظري أي النحوي أو اللساين فعمله معروض أمامنا 
 وباستطاعتنا فهمه ونقده.

عتبارها تحديد اللغة واض له الباحث قبل أي تنظري هو أول مشكل يتعر 
 قا.مغلالنظام ال يستطيع أن يكون إال و  .انظام

 ولكن ما معىن أن النظام مغلق؟
ال أحد كما قلنا عّرف لنا النظام بدقة وإن حبثت عن هذه املفردة يف كتب 

فا اللسانيات ملا وجدت ما يوجهك لفهم هذا املصطلح. ورغم هذا سنعطي تعري
 هلذه اخلاصية اليت بإمكاننا تسميتها انغالقا.

 

 النظام المغلق هو الذي نعرف ما ينتمي إليه وما ال ينتمي.:  تعريف
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لناطقني، املستعمل واملهمل من كالم اختص عرفة على مستوى الكلمات فامل
 ما يصح من مجل وما ال يصح.ختص عرفة وعلى مستوى الرتاكيب فامل

، فاللغة تتغري عرب الزمن، وتتأثر باللغات اعتبار مثاليمغلقا اعتبار اللغة نظاما 
األخرى وختتلف من مكان آلخر، ورمبا حىت من شخص آلخر، ولكن اعتبار اللغة 

 .محددة بحيث يعرف ما ينتمي إليها وما ال ينتمي تبسيط واختزال الزم
األعداد جمموعة الرياضي يفرتض أن ف .العلوم كلها يف حاجة للتبسيط واالختزال

حىت وإن كان تعريفها الصوري ليس باهلني. كما أنه  امعروفة جيداليت يدرسها 
ال توجد يف الطبيعة. والفيزيائي يفعل  يف األشكال قد يفرتض يف اهلندسة مثالية  

 مث يقرب ما نظّره من الواقع املعروض عليه. هنفسالشيء 
 

روف تبسيط ال ينظر يف النحو مثال تصنيف الكلمات إىل أمساء وأفعال وح.2
فنحن نعرف أن الكثري من الوحدات قد تشرتك يف مسات االسم والفعل   .إىل الواقع

 أو احلرف واالسم أو الفعل واحلرف.
 .رف ينطلق النحوي دائما من الشكل املثايل الذي هو الساملصويف ال

ستة عشر أو ما يقارب هذا ليست احلروف وعلى املستوى الصويت فإن خمارج 
خمارج، وذلك حسب الناطق  ةبل لكل حرف عد، ال  .وإمنا لكل حرف خمرج ددالع

أي املتبوعة  [ki]، فالكاف يف كي رد فيه هذا احلرف وحسب السياق الذي ي
 . [ku]بالكسرة خمرجها خيتلف عن خمرج الكاف املتبوعة بالضمة 

 

هي  {فاعلنا على مستوى الواقع. فـ}ليست عشر  التفاعيل، يف العروض .3
علن فْ مستفعلن ومتـ  } :هي {مستفعلن}و {فاعلن وف ِعلن وِفْعلن} ستعماليف اال

 .{لْ عِ تفْ سْ علن ومُ ت  علن ومُ ت  ومسْ 
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اليت يُعتق د أهنا البحور الستة عشر فإهنا يف احلقيقة مناذج القصائد أما 
د األضرب الثمانية والستون. وقد برهنا أن إقراهنا بالقافية جيعل مناذج الشعر العريب تع

 باملئات.
نظرون أصنافها إىل تسعة أ

ُ
وقد بينا أن مناط، على مستوى القافية أرجع امل

 .{انظر نظرية القافيةأربعة ومخسون }عدد األصناف هو يف احلقيقة 
 

اختصرت هي أيضا فإهنا  أولى النظريات اللغويةتابة اليت هي .أما الك4
 لرمز اخلطي والصوت،العالقة بني ا اختصرت ،ق، وبصفة أداحلروف اخلطية بل

يز بني أنواع التأديات متومل  ،الراء املفخمة واملرققة مثال وحدت بني  العربيةالكتابة ف
 .مال من احلركات وغري املمالمُ ـبني المل تفرق و الواحد للحرف 
 

وعند تشومسكي كانت اخلطوات األوىل مبنية على اعتبار خطية الكالم .5 
نا يف أحباث قدمية أن مجال أساسية يف العربية مثل مسايرة خلطية التحليل، وقد بي

}ضرب زيد عمرا{ حيث املركب الفعلي فيها هو }ضرب عمرا{ ال ميكن أبدا 
حتليلها حسب النمط : }مركب امسي + مركب فعلي{ أو }مركب فعلي + مركب 

 امسي{، وقد استدرك تشومسكي هذه النقائص باللجوء إىل التحويل.
 

يف موضوع الدراسة هو شيء طبيعي جدا وإذا مل نفهم  افرتاض النموذجية.6
 إىل السفسطة.ي منتذلك فإننا نقع يف انتقادات للمنظرين ت

من السفسطات الشهرية احلملة اليت شنها بعض املستشرقني وأتباعهم ضد 
اخلليل وذلك باهتامه استعمال أوزان أصوهلا غري مستعملة، كوزن اهلزج الذي افرتضه 

 ، وبناء الوافر على الوزن :ع يف االستعمال مسدسا وهو مرب
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 مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت         مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت
 

  زعمهم خمالف لالستعمال.هو يف
استعمال األسباب واألوتاد رغم أن هلذه  عاب عليه همبعضكما أن 

ي ن هذه الوحدات هفإم للعلو  .الوحدات قوة تفسريية ال ميكن االستغناء عنها
 .وتفعيالته احلقيقية } انظر املعجم احلديث للوزن واإليقاع{ أساس العروض اليوناين

 

 وصف اللغة.2
 

.قد يقول قائل : وملاذا التنظري يف اللغة ؟ أال يكفي وصفها؟ أال نستطيع 1
 وصفها دون هذه النمذجة؟

. دون حد أدنى من التنظيرال وصف من هذا السؤال واضح :  اجلواب عن
 بداية التنظري.. وحتديد ما نصف هو معرفة ما نصفيقتضي فالوصف 

ألديب الذي يصف مثال الطبيعة يف بعض أعماله. فهذا األديب قد النتأمل 
وهو سؤال  ما هي الطبيعة ؟خطى خطوة أوىل يف التنظري إذ هو جييب عن السؤال : 

مفهوم  ضمنياديبنا يظهر بسيطا ولكن اإلجابة عنه ليست بالسهلة. بعد أن حدد أ
دون شك عن السماء والسحاب واألرض واألشجار والزهور الطبيعة نراه يتكلم من 

واجلبال والسهول واجلداول. فهو يتوغل يف التنظري بتحديد مكونات هذه الطبيعة. 
وهو ال يدري أنه جيزئ مكونات هذه الطبيعة حسب التجزيء الذي أجرته لغته. 

 ل لغة جتزئ املدلوالت بطريقتها اخلاصة.واللسانيون قد أظهروا لنا بوضوح أن ك
فالحد األدنى في الوصف هو معرفة ما نصف. ثم تحديد مكونات 

 الموصوف.
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هو تصنيف احلروف إىل ، ولو ضمنيا ،بعد تعريفهأول تنظري يف العروض .2
هذا التنظري وستجد نفسك  احذفْ أو مقاطع طويلة وقصرية.  تسواكن ومتحركا

 أن تصف منه شيئا.واقع لن تستطيع  مأما
الفرز بني احلروف حتديد املادة املدروسة مث يف الصوتيات أول تنظري هو 

نيمات و يف علم الف unités discrètes واحلركات واعتبار األصوات وحدات منفصلة
 .املادة الصوتية عند التلفظواستمرارية مع أن الواقع يشهد باتصال  على األقل.

 يف ضبابية تامة ال متكنك من أي دراسة. احذف هذا املبدأ وستجد نفسك
 

 تنظير الناطقين.3
 

ذجة الزمةوحن أمام .1 لدراسة أي علم وأي باب من أبواب اللغة. ولكن  نم 
 هل هذه النمذجة هي فقط حكر على العلماء واملختصني؟

 

بأن كل ناطق للغة من اللغات  Sapir يف مقال مشهور يقول إدوارد سبري.2
خيالف الواقع اللغوي الفيزيائي. هذا النظام مبين على  مثاليا حيمل نظاما صوتيا

 الوظيفة التمييزية لألصوات أي على تصنيف املنطوق حسب الفونيمات.
وميكن تعميم هذا الطرح على ميادين كثرية أخرى. فشعراء امللحون عندنا يف 

ايد اجلنوب يبنون قصائدهم على عدد ثابت للمقاطع هو عشرة يتوسطهم موقع متز 
الطول }انظر اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب{ وهم ال يعرفون شيئا عن املقاطع. ال 

 عن طوهلا وال عن قصرها. فهم نظّروا ومنْذجوا بطريقة ضمنية.

 إذن وحن أمام منذجتني : منذجة الناطق ومنذجة املنظر.
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 والفرق بينهما هو أن منذجة املنظر قد تظهر راقية ومنذجة الناطق الساذج
 نمذجة الناطق البسيط ال تخطئبسيطة. ولكننا لن خنطئ كثريا إذا قلنا بأن 

  معصومة عن اخلطإ.ومنذجة املنظر غري
ساس كل كالم مقبول اليت هي أ نمذجة الناطق هي السليقةوذلك ألن 

قد يبىن على أسس خاطئة  ثمرة تفكير مجرد، ومنذجة املنظر هي تركيبا وداللة
التشبث بفرضيات ال تصلح يف كل وأحيانا  ة الواقع املدروسسببها أحيانا قلة معرف

 املواقع.
 

 اللسانيات والعلوم األخرى.4
 

. ال تستطيع اللسانيات أن تبقى جربا يدرس فقط الوحدات اليت حيددها 1
 والعالقات اليت تربط بينها، وذلك ألن هذا العلم متعلق باإلنسان فردا ومجاعة.

أت العلوم اليت تدرس اإلنسان من الداخل؛ أي وكان من املنتظر بعد أن نش
من ، كان  م االجتماعو عل ي، والعلوم اليت تدرسه كعنصر من مجاعة أم النفسو عل

فجاء  .املنتظر أن يكون للسانيات انفتاح يف اجتاه العلوم اليت هلا عالقة هبذا اإلنسان
العلوم اإلنسانية  اللسانيون استعملوا أو وجهوا علمهم وحو .االنفتاح يف االجتاهني

من  درسوا اللغة وناطقيها كجزء أساس األخرى وعلماء النفس وعلماء االجتماع
 موادهم.
 

مفاهيم  . يف احلقيقة إن اللسانيني قد استعملوا ضمنيا خالل ممارساهتم2
م يف علم د  الذي هو أساس اللسانيات احلديثة له ق   لتواصلفا نفسية أو اجتماعية.
 .م االجتماعالنفس وأخرى يف عل
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الصوتيات  اليت هي علم فيزيائي يف األصل تصبح لغوية فعلى سبيل املثال ، 
ات عدة ولكن مسلكل صوت  .التواصلكون مبنية على أو فونولوجية عندما ت

دخل يف متييزه عن غريه. هذه الصفات املميزة كالتفخيم يف الطاء البعض منها فقط ي
م هي اليت خيتارها اللساين دون سواها عند دراسته أو اجلهر يف الذال أو الغنة يف املي

فونولوجيا لغة ما. وهذه الصفات مرتبطة بنفسية الناطق الذي كما قلنا يتخيل نظاما 
 مثاليا لألصوات اليت ينطق هبا.

قد متلك تأديات  ،فإن اجلماعات اليت تشرتك يف لغة ماومن جهة أخرى، 
ك كالقاف اليت ينطق هبا يف العامل ، وذلصوات خاصة هبا تسمى تأديات هلجيةأل

العريب بطرائق خمتلفة حسب اجلهات. هذه التأديات كأهنا بصمة جلماعة ما تريد هبا 
وهي يف نفس الوقت ال متس بالنظام الفونولوجي مما يدل على  ،ز عن غريهاالتميّ 

متسك هذه اجلماعة جبماعة كربى تنتمي إليها. هذا املوقف قد يهم اللغوي وعامل 
 الجتماع معا.   ا

  

يستعملها اللساين يف تربير االقتصاد اللغوي الذي هو من الظواهر اليت قد .3
 ارات هو أيضا مفهوم نفسي متعلق بالفرد.ياالخت

فاالقتصاد  .تشرح الكثري من االختيارات يف لغتنا {اقتصاد، تواصل}ثنائية الو 
بينما  ى حساب التواصل.وذلك أحيانا عل ه العامية للتخلي عن حركات اإلعرابوجّ 

بُنيْت على إعراب حيدد الوظائف أو على األقل يؤكد عليها. ويف هذا اجتاه الفصحى 
 .وحو التبليغ
 
فاحلفظ هو  .باحلفظباجلماليات وأيضا يف العروض وظيفة الوزن مرتبطة .4

ابن معطي كألفية العلماء إىل تأليف القصائد التعليمية بعض شرح لنا ميل الذي ي
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 والخزرجية يف الفقه، وابن عااشريف التجويد،  والجزرية، يف النحو ابن مالكية وألف
 واحلفظ من املفاهيم النفسية األساسية يف اللغة. .يف العروض

القصائد التعليمية موجودة يف كثري من الثقافات. اهلنود واليونانيون والروس 
اليت كانت حتفظ. ميلكون يف سجلهم الشعري هذا النوع من القصائد التعليمية 

يب قد يقود علماء االجتماع أو واهتمام األجناس املختلفة هبذا املشرتك األد
 إىل دراسة هذا النوع من الظواهر. االنرتبولوجيا

 

. حاليا ، وخصوصا بعد نشأة اإلعالم اآليل وتطوره ،  كثرت البحوث يف 5
ل قضايا اللغة وستبين عالقة علوم اللغة بالرياضيات. وظن الكثري أن الرياضيات ستح

مناذج جتعل احلاسوب يقوم مقام االنسان يف أداء مهام كثرية كالرتمجة اآللية وتصحيح 
النصوص وحىت تأليفها. ولكن النتائج مل تكن على مستوى التوقعات. وذلك أن ما 
مسي بالذكاء االصطناعي مبين فقط على احملاكاة. إال أن أشياء كثرية أجنزت يف 

دة كالتعرف على الكالم أو الربط بني املكتوب واملنطوق أو البحث ميادين حمدو 
 التوثيقي. مما جيعل اليوم استعماالت احلاسوب يف اللغة شيئا ضروريا.

 

منذ العصور األوىل، يتساءل عن الدوافع اليت قادت الناطقني إىل .اللغوي، و 6
االختيارات ال استعمال صوت دون آخر أو كلمة بدل أخرى أو تركيبا معينا. هذه 

يعقل أن تكون كلها اعتباطية. وشرحها قد يصعب االهتداء إليه. ولكن شرح النظام 
بالنظام واللغة باللغة شيء حمدود إن مل يكن ممكنا. فاللغوي يف كثري من األحيان 
يلجأ إىل مفاهيم نفسية أو مجاعية لتربير االختيارات. والسؤال املطروح هو : هل 

 خارجة عن النظام أم أنه ميكن إدراجها فيه ؟  هذه املفاهيم تبقى
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 اللسانيات بين القديم والجديد .5
 

.الغربيون عندما يتكلمون عن علماء اللغة العرب ينعتوهنم بالنحويني. 1
وعلماءنا حبثوا يف كل ميادين اللغة من صوتيات وصرف ووحو وبالغة وعروض 

املنهجية املتبعة حاليا. وحبوثهم اليت ومعجمية ، وذلك مبنهجية ال ختتلف كثريا عن 
استمرت مدة قرون كانت حبوثا معمقة جديرة باإلعجاب واالحرتام. ولذا فإهنم أهل 

. ويف أحباثنا قد نستعمل دون متييز علم اللغة واللسانيات أو باللسانيينبأن يُنعتوا 
 اللغويني واللسانيني. وذلك بالنسبة للقدمي واجلديد.

 

 يلغي حتما أن اجلديد من العلوموهو سائد عند بعض الناس هناك اعتقاد .2
 قدميها، وأن ما جاء به األولون سيرتك املكان ملا اخرتعه املتأخرون.

بعد  .دشي  من هذا االعتقاد، فالعلوم كاحلائط الذي يُ  إال شيء أقرب إىل اخلط
رُهُ يضع  فرد ، كلالعملاملشاركون يف  شرعاألساس ي بناء لذي هو يف واخلط ا .ح ج 

مكونات احلائط ما كل فنحن نتعامل مع   .بقهاسباالستناد على األعلى ال يقوم إال 
 جّد منها وما قدم.

 

عشرات . علنا نفهم طبيعة العلوم، وطبيعة ممارساهتامثال جتالرياضيات .3
النظريات تربز كل سنة، ولكن ما زال األطفال والطلبة، واملهندسون، والذين يبعثون 

ساب واخلوارزمي، وح ،وطاليس، يؤمنون بفيثاغورس ،قماريف اجتاه األ الصواريخ
 ومازالوا يستعملون التفاضل والتكامل.، املثلثات الذي نبغ فيه العرب

 
ويف النحو مازلنا نستعمل مفاهيم االسم والفعل والفاعل، وحن يف الوطن .4

املدارس روز نكليز والفرنسيون وغريهم، وذلك رغم باإلعند العريب ولكن أيضا 



33 

 

التوزيعية. وإن أحِدثْت تغيريات يف بعض الربامج فهي ، و ةوالوظيفي ،ويةالبنياحلديثة ك
املفاهيم كل وال أظن أننا يف يوم من األيام سنستغين عن  طفيفة ال تكاد تذكر. 

نعم سنثري حبثهم، نعم سنصحح بعض أخطائهم  .األساسية اليت جاء هبا القدماء
من الوجود  منحواهنم، ولكننا لن ذها كان غامضا يف أإن وقعت، نعم سننري م

سنستعملها رفقة ما يردنا من و أعماهلم، ال بل لن نستطيع جعل أعماهلم جمرد تراث، 
 جديد موثوق فيه.

 

إن ثبتت مل، و كتإن البحث اللساين اليوم ما زال غري م.ومن جهة أخرى ف5
ت تطرح. وقد قيل إن ، فالكثري من التساؤالت ما زالبعض املفاهيم واألسس

الوصف اللغوي الذي يراد حصر البنيوية فيه قد بلغ ذروته. ولكن األعمال اليت تنجز  
كل يوم ترينا أن وصف اللغات وحىت اليت كتب فيها الكثري ما زال مثمرا. وما هو 
اليوم جدير باالهتمام ليس البحث النظري يف حد ذاته ، وإمنا اجملال التطبيقي الذي 

 ات الباحثني.يشغل عشر 
 

. البحث اللساين العريب ما زال متأخرا. ويرجع هذا إىل قلة فهمنا ملا أجنز من 6
أعمال حديثة. فالكتب عندنا تعج بالكالم عن الباحثني الغربيني ووصف اجتاهاهتم  

غري قادرين على تطبيق هذه النظريات على لغتهم. ال ،  لكتباذه ه ولكن أصحاب
 نها. فكيف يف هذه احلاالت وحلم بإصالح وحونا ؟بل على بعض اجملاالت م

وعلى الذي يريد أن يُنع ت  باللساين أال ينسى أن كل علماء هذه املادة مل 
يكتفوا بوضع أسس  نظرية ملادهتم. بل إهنم حبثوا على مستوى الواقع امللموس ويف 

 لتنظري. جماالت عديدة. هذه املمارسة الفعلية هي وحدها الكفيلة باالجتاه وحو ا
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 3المبحث 
 تغير بات والالثبين اللغة 

 

 .ظاهرة التغير والثبات 1
 

. هذا ما يظهر لنا عندما نفاجأ على مستوى املسموع اللغة تتغير يوميا.1
بكلمة فرضها علينا  رة غريبة شاعت عند بعض الناس أو على مستوى املكتوببعبا

ستعملون لغة جديدة ال نكاد نفهمها. وإذا العلم احلديث. وأحيانا نسمع الشبان ي
، وخصوصا يف امليدان األديبالتفتنا إىل املاضي واطلعنا على ما جاء به األولون ، 

 هنفسفإنه خييل لنا أهنم كانوا يستعملون لغة غري لغتنا احلديثة. ولكن يف الوقت 
فيها ال سخا رابقي  ،، جوهرياكما كانت، وأن شيئا أساسيانشعر بأن اللغة ما زالت  

 يتغري.
ما الذي هذا الشعور بالثبات والتغري جيعلنا نطرح على أنفسنا السؤال اآليت : 

 يتغير في اللغة وما الذي يبقى ثابتا ؟
م جدا. خصوصا ووحن يف زمان نستعمل فيه مههذا السؤال  اجلواب عن

واحدة مصطلح اللغة بصفة غري مضبوطة. ومنيز بني االستعماالت املختلفة للغة ال
 باعتبارها مناذج متغايرة.

 



35 

 

 صوص القديمةفي الن المأنوسالغريب و . 2
  

 .إذا تأملنا هذه األبيات من قصيدة النابغة املشهورة :1

 د  األب   ت  وطال عليها سالف  و  أقـ           فالسنــ ـــــــــــــــــــد   ياء  ل  بالع   ة  ي  يا دار  م  
 أحـــد ن  ــــا         عي ت  جوابا وما بالر ب ع م  أسائلهـ ي  ك    اًل ي  فيها أ ص   وقفت  

يًا ما أبيـِّن هــــــــــــــــــــــــــا         والنـُّؤ    د  الجل   بالمظلومة   كالحوض    ي  إال األوار ي  أل 
 

لوجدنا أنفسنا أمام كلمات غريبة حتول بيننا وبني فهم النص. ولكن موقفنا أمام 
ي جيهل متاما اللغة العربية. وذلك أننا نصادف كلمات هذا النص ليس موقف الذ

 .مأنوسة نستعملها يف لغتنا املكتوبة أو حىت يف عاميتنا
  

 :جندمن بني الكلمات املأنوسة .2
 حروف اجلر مثل : بــــِـ ، يف، على، من.

 حروف العطف مثل : الواو والفاء.
 حروف النداء مثل : يا.

 حروف التشبيه كالكاف.
 روف أخرى يف القصيدة ميكن للقارئ أن يربزها.وهناك ح

حروف املعاين إذن ال تتغري يف اللغة واستعملت عرب العصور وما زالت تستعمل 
 حىت اليوم.

 

قد ال تصنف ضمن احلروف كأداة وحدات دالة هناك أيضا أدوات هي .3
اجلمع.  التعريف أو نون التنوين أو حركات اإلعراب أو عالمات التأنيث أو املثىن أو

 هذه الوحدات هي أيضا من الوحدات الثابتة يف اللغة.
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إىل جانب هذه األدوات واحلروف ، جند وحدات نسبت أحيانا إىل األمساء .4
أو األفعال وذلك مثل الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، وأمساء اإلشارة، 

فعال الثابتة يف اللغة وأمساء الكناية. ومن األ ،واألمساء املوصولة، وأمساء االستفهام
 وكل عامل له أثر يف األمساء أو األفعال.األفعال الناقصة 

 

 الوحدات المعجمية والوحدات النحوية.3
 

اللسانيون يقسمون كلمات اللغة أو بصفة أدق وحداهتا الدالة إىل وحدات .1
 معجمية ووحدات وحوية.

 

بني الوحدات هي اليت حتدد العالقات  الوحدات النحوية بصفة عامة .2
ظائفها ، وحروف املعاين يف التصنيف العريب هي أبرز هذه تربز و املعجمية أو 

 تكّون قائمة محدودة مغلقةالوحدات. وللوحدات النحوية صفات كثرية أبرزها أهنا 
 أي أنه ال ميكن حذف أي عنصر منها أو إضافة أي عنصر هلا.

 غة.الوحدات النحوية هي إذن العناصر الثابتة في الل
 

حييل على شيء خارج اللغة  اليت حتمل معىنفهي  الوحدات المعجمية.أما 3
 كاألمساء واألفعال.وذلك  

 .وهي تكّون قائمة مفتوحة أي أن بعضها يزول استعماله وبعضها يدخل اللغة
 

 خصائص الوحدات الدالة.4
 

داهتا إذا تأملنا األبيات األوىل من قصيدة النابغة }يا دار مية{ ورتبنا وح .1
حسب الورود فإننا نرى أن أداة التعريف تتصدر القائمة متبوعة بالضمائر املتصلة مث 
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، مية، علياء،  حبروف اجلر وحروف العطف. أما الكلمات املعجمية مثل : }دار 
سنــ ـد، أقوى ، طال ، سالف ، أبد ، وقف ، ُأصْيل ، أسائل، عي  ، جواب، الر ْبع 

 إال مرة واحدة يف النص.،أحـــد.{ فإهنا مل ترد 
من ناحية الطول فمن الواضح أن أقصر الوحدات هي اليت تتصدر قائمة 

 .التعريف ونون النكرة وعالمات اإلعرابأداة وما كان أكثر قصرا جند الورود. 
 ومنه فإن :

 كثر تداوال من الوحدات املعجمية.حمصورة العدد وأالوحدات النحوية .أ
ز بالقصر ويرجع هذا لكوهنا أكثر ورودا ولكون متتا. الوحدات النحوية ب

  الناطق ميال لالختصار.
ونسبة ورودها يف النصوص  كثرية العدد، صعبة احلصر..الوحدات املعجمية  جـ

 ية.ا قيست بنسبة ورود الوحدات النحو ضعيفة إذ
أطول من الوحدات النحوية سواء من ناحية عدد . الوحدات املعجمية د

 و عدد املقاطع.احلروف واحلركات أ
 
 

. اخلواص اليت ذكرناها ال تقتصر على النصوص األدبية وإمنا كل نص لغوي 2
وذلك يف كل لغات العامل. كما أن اللسانيني الحظوا أن البنية اإلحصائية له هذه 

 90ما يرتدد من كلمات هو عدد قليل حبيث أن جمموعة صغرية من املفردات تغطي 
 كلمات اللغةتعملة يف اللغة. وهذا يقودنا إىل التمييز بني يف املئة من املفردات املس

واملفردات اليت  بلومفيلداليت هي تقريبا غري متناهية كما الحظ ذلك اللساين 
 يستعملها الفرد أو يفهمها وهي تكون معجمه الشخصي.
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 الكلمات األساسية في اللغة.5
 

يقتها الشخصية ن كل لغة تقسم املفاهيم حسب طر اللسانيون يقولون إ.1
. كما خاصةق ائبقوس قزح الذي حتدد ألوانه اللغات بطر  هذاويستدلون على زعمهم 

يستدلون بالعالقات العائلية يف اللغات املختلفة. فاجلد واجلدة واحلفيد والعم واخلال 
يف العربية مفردات ليست هلا دوما مقابالت يف اللغات األخرى. ففي الفرنسية مثال 

وهم يستعملون مصطلحا واحدا للداللة  .}األب الكبري{د بقوهلم يعربون عن اجل
 على العم أو اخلال دون متييز بينهما.

بالحاجة ولكن هذا التقسيم للمعاين واملفاهيم وتسمية األشياء مرتبط 
. لذا جند يحتاج إليه مستعملو هذه اللغةى يف اللغة هو ما سم  . فالذي يُ والضرورة

ديد من املفردات اليت ختص البادية واجلمل والناقة واخليل يف األدب اجلاهلي الع
والنجوم اليت هتدي الساري ليال. وقد قل استعمال هذه املصطلحات عندما تغري 

 النمط املعيشي للمسلمني.
  

. رغم التحول االجتماعي للناطقني بلغة معينة ، فإهنم مل يغريوا كل وحداهتا 2
ت غري النحوية ثابتة وهذه الوحدات ميكن تصنيف املعجمية وإمنا بقيت بعض املفردا

 أمهها كما يلي : 
، كما يقول الرياضيون  العدد أصليا. الكلمات املرتبطة بالعد. سواء كان أ

العدد لك مثل الواحد واالثنني والثالثة واألربعة والعشرة واملائة واأللف. أو كان وذ
 مثل األول والثاين والثالث والرابع. ترتيبيا

املرتبطة باجلسم مثل الوجه والعني والفم واألنف واألسنان  لكلمات. اب
 والكتف والذراع واليد واألصابع والساق والرجل.
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. الكلمات املرتبطة بالطبيعة واحمليط العام كالسماء والشمس واألرض والقمر جـ
 والنجوم والشجر والدار والبيت والغرفة.

 صداقة والتعب والراحة.الكلمات املرتبة باألحاسيس كاحلب وال د.
إىل غري ذلك من الكلمات األساسية يف اللغة واليت مل تؤثر فيها حتوالت 

 العصر.
 

. إذا كان مقياس هوية اللغة هو من جهة وحداهتا النحوية ومن جهة أخرى 3
كبريا حبيث أن وضعا أحيانا  الوحدات املعجمية األساسية فإن تغري اللغة فد يكون 

قضية انتساب وضع لغوي جديد إلى الوضع علنا وحتار يف من أوضاع اللغة جي
 .القديم

هذا ما حدث بالنسبة للعربية عندما برزت العامية إىل الوجود. فالعامية حافظت 
على الكثري من الوحدات النحوية الفصيحة مثل أداة التعريف وبعض حروف اجلر 

يمات أساسية والعطف ومعظم الضمائر ولكنها أمهلت حركات اإلعراب وهي مرف
االستفهام يف الفصحى. وأمهلت املثىن واحلروف اليت تعرب عنه وغريت طرائق النفي و 

 التوكيد.و 
ومن جهة أخرى فإن العامية حافظت على املفردات األساسية الفصيحة مما 

 يقرهبا منها.
العامية  اعتبار أولفصحى مطابقة لالعامية  جيعلنا ال نستطيع اعتباركل هذا 

 الفصحى.غريبة عن 
 

. ولكن هذا الفهمهو ضعون مقياسا للتقارب بني اللغات اللسانيون ي.4
. ولذا فإنه علينا أن نضع مفهوما الفهم درجاتاملقياس هل هو كاف؟ وذلك ألن 

 .التقارب بين اللغاتجديدا هو مفهوم 
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. التقارب بني األنظمة اللغوية ال نستطيع أن وحدده فقط بسمات خارجة 5

فسه سواء كانت هذه السمات نفسية كالتفاهم أو اجتماعية ثقافية. بل عن النظام ن
بني النظامني على مستوياهتا املختلفة،  المشترك والمختلفيلزم اللجوء إىل دراسة 

 وتقنينه.
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 4المبحث 
 اللغة والمكان   

 

 التقسيم اللغوي والتقسيم الجغرافي.1
واجلماعات تواصل بني اجلماعات، ألساسية هي الما دامت وظيفة اللغة ا.1

. ففي هذا املكان ينطق اللغة مرتبطة بالمكانفإن  ،تقطن أماكن معينة من األرض
، ويتعلموهنا بصفة تلقائية أو يف هبا الناس ويعربون بواسطتها عن أغراضهم كما قيل

 املدارس، ويستعملوهنا يف اإلدارة والتسيري.
يف األقطار املختلفة  اتيهتمون بتوزيع اللغ وارتباط اللغة باملكان جعل اللغويني

اللغوية وقارنوا بني هذه اخلرائط  ،فوضعوا خرائط تقسم األرض إىل لغات خمتلفة
 واخلرائط املبنية على التقسيم السياسي املعروف.

مني. استعمل اللغويون ولكن هذه املقارنة أظهرت تباينا كبريا بني التقسي.2
وهو مصطلح قلدوا به أهل اجلغرافيا الذين يستعملون  isoglosse  لوس مصطلح إيزوك

أي احلدود اليت تربط بني املناطق اليت هلا نفس درجة isotherm كلميت إيزوترم 
أي احلدود اليت تربط بني مناطق مشرتكة isobar  إيزوبار  وكلمةاحلرارة يف زمان معني 

 يف الضغط اجلوي. 
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ه ال تتطابق يف معظمها مع حدود هذ خطوط التماثل اللغويواإليزوكلوس أو 
 البلدان واملقارنة بني التقسيمني بينت وضعيات خمتلفة نذكر منها :

 .يف البلد الواحد توجد لغة واحدة يستعملها اجلميع وهو وضع مثايل نادر.أ
.البلد الواحد جمزأ إىل مناطق لغوية خمتلفة. وهو الوضع األكثر شيوعا. ومثال ب

 كندا.ذلك بلجيكا وسويسرا و 
.اللغة الواحدة مشرتكة بني العديد من الدول وهو وضع شائع أيضا. ومثال جـ

 ذلك االجنليزية والفرنسية.
ق ط.اللغة الواحدة مشرتكة بني أجزاء من بلدان خمتلفة وذلك كالفرنسية اليت يندـ

 هبا يف اجلزء الفرنكوفوين من بلجيكا ومثيله يف سويسرا.
وذلك مثل  طق يتكلم فيها الناس أكثر من لغة.. توجد يف البلد الواحد مناه

 سبانيا.إ
.توجد يف البلد الواحد لغة وطنية موحدة وهلجات عديدة. ومثل ذلك فرنسا و

يف جزيرة   ة السائدة ، موجودة يف مناطق عدة،حيث اللهجات اليت ال عالقة هلا باللغ
 مال الشرقي. كورسيكا ، وبلد الباسك يف اجلنوب الغريب ، وبلد األلزاس يف الش

أخرى  عوامل هذه فقط بعض األوضاع وهناك أوضاع أخرى تتدخل فيها 
 كالتاريخ والدين والعقيدة واملناخ وطبيعة األرض.

 

 مواقع االختالف اللغوي.2
حمدد وتراكيب  تتمثل يف معجماليت  ستعماالتاالمجموعة إذا مسينا لغة .1

ق ختتلف من شخص آلخر. فلكل منا فإن اللغة هبذا املعىن الضيمتداولة ونطق بارز، 
طرائقه يف التعبري سواء بالنسبة للمكتوب أو املنطوق. وهي نابعة عن نشأته وثقافته 

 . idiolecte باإليديولكت اللغة الفرديةوقد مسى اللغويون هذه  وطبعه.
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وذلك أننا ال نستعمل  .وحىت هذه اللغة الفردية فإنه باإلمكان جتزيئها إىل لغات
لمات وال نفس الرتاكيب عندما نكون يف السوق أو مع مجاعة من املثقفني نفس الك

 .أكادميية  أو يف حوار يف التلفاز أو يف حماضرة
 

للغات قد يكون تابعا للمفهوم الذي نعطيه  .ويظِهر هذا أن حتديد جغرافيا2
 أو أهو الفرد أم العائلة ؟ أم مجاعة من املثقفني .للغة وللمجال الذي يدرسه الباحث

احلرفيني؟ أم حيا أو مدينة وضواحيها ؟ أم ناحية من بلد ؟ أم بلدا بأكمله ؟ أم 
 جمموعة من البلدان؟ 

 

 اللغات إحصاء.3
بلدا أو دولة.  220لغة يف العامل موزعة على  6800.بعض اإلحصائيات حتدد 1

على لغة يف كل بلد. ولكن بعض البلدان ال حتتوي إال  30مما يعطينا معدال يساوي 
لغة واحدة مثل كوبا وكوريا الشمالية أو اجلنوبية وإسالندا. بينما بعض البلدان حتتوي 

 على عشرات اللغات بل على املئات. وذلك مثل اهلند وغينيا اجلديدة.
 722يا إندونيس، لغة 830:غينيا اجلديدة .هذه بعض اإلحصائيات املتداولة2

 297املكسيك لغة،  364اليات املتحدة الو لغة،  445اهلند لغة،  521نيجرييا لغة، 

 207سرتاليا ألغة،  217 االكونغو كينشاسلغة،  279الكامرون لغة،  296الصني لغة، 

 لغة. 145روسيا لغة،  145ماليزيا لغة،  193الربازيل لغة، 
إال أن هذه األرقام ال تأخذ بعني االعتبار الفروق بني اللغات واللهجات وال 

 افة السكان وال عدد الناطقني بلغة من اللغات.مساحة البلد وال كث
 اللغات المكتوبة.4

 .تصنف اللغات إىل لغات متلك كتابة ولغات ال تعرف جمال املكتوب. 1
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لغة. وهذه اللغات يف معظمها  200 اللغات اليت هلا أجبدية ال يتعدى عددها
تعد باقي اللغات  لغات ذات ثقافة عريقة وهي رمسية يف البلدان اليت تستعملها. بينما

 األخرى لغات منطوقة فقط، وتنعت باللهجات.
 

نوع من  لهجةهلا مسة رفيعة بينما يف كلمة  لغة.من الناحية الداللية كلمة 2
 variété تنوع لغويالتقليل بل االحتقار. ولذا فإن بعض اللسانيني يستعملون كلمة 

linguistique ال مييز بينهما من ناحية بني نظامني للتواصل  هذا التمييز لتفادي
 البنية أو الوظيفة شيء.

 

 اللغات الرسمية.4
 

. بعض البلدان متلك لغة رمسية واحدة  31.اللغات الرمسية يف العامل عددها 1
وبعض البلدان متلك أكثر من لغة رمسية. كما أن الكثري من البلدان تشرتك يف لغة 

 رمسية واحدة.
 

ل اإلجنليزية والفرنسية بعض اللغات مث.األمم املتحدة ال تعرتف إال ب2
ة والروسية والصينية. ومن بني هذه اللغات العربية اليت اكتست بذلك أمهية  واإلسباني

 كانت يف حاجة إليها.
 

 اللغات وعدد السكان.5
 

.أمهية اللغات مرتبطة أيضا بعدد الناطقني هبا. وقد رتبها البعض حسب هذا 1
 العدد كما يلي : 



45 

 

لغات   وجود غة الرمسية والغالبة يف الصني وهي املاندران بالرغم من: الل أوال
 .صينية أخرى وهذه اللغة متثل ما نسبته مثانني باملائة من سكان أهل الصني

يتحدث هبا الكثري من الناس اليت  العامليةاللغة اللغة اإلجنليزيّة وهي :  ثانيا
حدة األمريكية، وبريطانيا، وأسرتاليا، ويتعلموهنا، وهي اللغة الرمسية يف الواليات املت

 .فريقياجنوب إووكندا، وزميبابوي، ونيوزلندا، 
 لغة رمسية يف أكثر من أربع وعشرين دولة.وهي اللغة اإلسبانّية :ثالثا
اللغة اهلنديّة واألرديّة ، فاألردية هي لغة دولة باكستان الرمسّية، واهلنديّة : رابعا

 لغة اهلند الرمسّية.
لغة رمسية يف ثالث وعشرين دولة ، بغض النظر وهي اللغة العربّية :  خامسا

 عن اختالف هلجاهتا.
 .ما يزيد عن مئيت مليون متكلمويستعملها اللغة الروسّية :  سادسا
 .السكان البنغالينييف هذه الرتبة نظرا لكثافة هي واللغة البنغالّية :سابعا
 تغال والربازيل.اللغة الربتغالية وهي لغة أهل الرب :  ثامنا

 {املاليو}لغة باملسماة  نيسيةاإلندو : اللغةتاسعا
 .اللغة الفرنسية واألملانّية ، واللغة اليابانّيةبعد هذا تأيت و

إال أن الرتتيب حسب عدد السكان ال يعكس دوما أمهية اللغات. وإمنا يدخل 
ري مع التغري يف حتديد هذه األمهية عدد من املقاييس تكون أحيانا متضاربة وتتغ

 السياسي للعامل، وبروز تقنيات جديدة للتواصل. 
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 5بحث م
 العربية وأهلها  

 

 للغة والهوية الثقافيةا.1
.قضية اهلوية االجتماعية والثقافية تطرح اليوم بصفة حادة على مجيع 1

مفاهيم  ج فيهاز  متُ  ،األصعدة، وهي تعاجل يف أغلب األحيان بصفة انفعالية، ساذجة
طامسة كل رؤيا جلية  ،الدين والعرق والعادات واللغة والوطن والبلد واملنشأ واجلنسية

للقضية. مما جيعلنا يف حاجة إىل دراسات توضح األمور ومتيز بني اخلطإ والصواب. 
 روبوجلية أو نفسية أو تارخيية أو لسانية.الدراسات قد تكون اجتماعية أو أنثوهذه 

ربات ميزاهتا. أما املقاربة اللسانية فأمهيتها تربز يف جماالت لكل من هذه املقا
اللغة هي اليت ختلق الرابط  ألنla socialisation عدة كمجال التكيف االجتماعي 

يف جمال املفاهيم وذلك أننا نفكر أساسا بأدوات اللغة، ويف تتجلى االجتماعي، و 
 .جمال القيم اليت تتجسد يف الكالم والنصوص املوروثة

 

 داخليا. فاحلكم قد يكون يحكم على االنتماء ملن خاضع.حتديد اهلوية 2
من  ياآت خارجياأي نابعا من الفرد نفسه أو من اجلماعة ذاهتا. وقد يكون احلكم 
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ويظهر واحلكم اخلارجي خيتلف حسب عوامل كثرية. أفراد ال ينتمون إىل اجلماعة. 
إذا نظر  فهم تارة مسلمون .امهاجرين األحكام الصادرة يف الغرب على هذا جليا يف

إذا نظر إىل وتارة مغاربة إذا نظر إىل لغتهم أو عرقهم املزعوم، وتارة عرب  إىل دينهم،
 م.هتايإذا نظر إىل جنسوتارة فرنسيون من أصل مغاريب أوطاهنم، 

خالل احلقبة  واالرتباك نفسه كان حيوم حول تسمية سكان اجلزائر
 Pieds noirs  أو أرجال سودا Européensون كانوا أوربيني . فاملستعمر يةاالستعمار 

إما و  ،واضحة يةحتقري ع داللة م Indigènes ألصليني كانوا إما أهايل وأهل البلد ا
 أما وحن فإننا كنا نسميهم  .إن أريد دجمهم نييس، أو مسلمني فرنوإما مسلمني ،عربا

{ ة }قْـو ر{ مجع }قاوري}نصار{ أو }ْرواما{ وهو مجع }رومي{ أو بعبارة شعبي
 .اجلنوب قافباستعمال 

 والفرنسيون يقولون ،وبالنسبة للفتوحات اإلسالمية فإننا ننعتها هبذه العبارة
l’invasion arabe  واإليطاليون يستعملون عبارات  واإلسبان .أي الغزو العريب

يف التسميات اخلاصة باملسلمني يف معظم اللغات  عنومن املهم أن نبحث  .أخرى
تعكس ذات داللة، وهي  التسمياتفهذه  زمان تواجدهم يف جزء من أوروبا.

 مشاعرهم وحونا.
وهذا حسب أهوائه وتكوينه ومنشئه. تنا من يريد حتديد هوياليوم يف أوطاننا و 

قد يتنافى في كثير من األحيان مع الحكم لالنتماء الثقافي الحكم الخارجي 
 الداخلي.

 

. وشعور فردية وجماعيةلثقافية هي يف نفس الوقت .من الواضح أن اهلوية ا3
. كما أن االنتماء يف عصر مثاليا أو واقعياالفرد باالنتماء إىل اجلماعة قد يكون 

العوملة قد يكون متعددا. فاملوسيقى الكالسكية مثال جتمع بني حمبيها من الغربيني 
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ما أن اللغة تفصل وتصل واليابانيني والصينيني. والرسم جيمع بني كل فناين العامل. ك
 بني من تعدد تكوينهم اللغوي. 

 

 .مكونات الهوية الثقافية2
 

 .عندما نتذكر قصيدة حافظ ابراهيم الشهرية اليت مطلعها:1
 

 همت حصاتي         وناديت قومي فاحتسبت حياتيترجعت لنفسي فا
 

 قد يطرح علينا السؤال : من هم أهل هذه اللغة اليت تسمى العربية ؟
 

علينا أن نبحث عن السمات  ،سؤال بسيط ومعقد كهذا للجواب عن
األساسية املشرتكة بني أهل الضاد. هذه السمات عديدة وهي ختص كل اجلماعات 

وميكن اختصارها يف التاريخ ، واملكان ، والسياسة، والعرق ، والدين ،  البشرية.
 والعادات ، واللغة.

 

بلدانا متتد من احمليط إىل اخلليج.  فأهل الضاد يسكنون المكان.من ناحية 2
فدوهلم تنتمي إىل جمموعة معرتف هبا دوليا تسمى جامعة  السياسيةومن الناحية 
 الدول العربية.

 

هذه الصفة إن طرحت يوما ما يف التاريخ اإلسالمي ،  العرق.من ناحية 3
ر اشتناد دميوغرايف وهو أن العرب بع -فهي اليوم ال تطرح بتاتا. وذلك لسبب تارخيي

سالم اختلطوا مع أجناس أخرى وذابوا يف اجلماهري احمليطة هبم. وملا امتلك البعض اإل
لغتهم عدوا أنفسهم عربا مثلهم. والسبب اآلخر هو أن نظرة سريعة على سكان 

 .ينفي متاما الوحدة العرقيةاألوصاف اجلسدية تنوعا كبريا يف رينا هذا العامل العريب، ت
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رابرة أمازيغ أو حد يدري يف هذا العامل العريب الكبري أن أجداده بفاليوم مل يصبح أ
 .  فراعنة أو آشوريون أو أحيانا أتراك أو فرس

هذا التمايز بني اللغة والعرق ال خيص العامل العريب وحده بل هو وارد يف 
فالفرنسيون ال يعرفون من هم أجدادهم وال االجنليز  العديد من البلدان والشعوب.

واللسانيني ألمريكان فهم اليوم خليط من األجناس توحدهم اللغة والرتاب. أما ا
 .تطابق بني العرق واللغةكل   منهم ينفونوبولوجيني وبالضبط األنرت 

 

. ولكن املعادلة }عريب = مسلم{ بالدين ط اهلويةالسمة الثالثة هي ارتبا.4
ا عربا. وألنه يوجد ليست دوما حمققة وذلك أن الفرس واألتراك مثال مسلمون وليسو 

أيضا يف العامل العريب مسيحيون ال ميكن أن نشك يف عروبتهم. فهم يتكلمون لغة 
تعرب ا أحباثا جماالهت الضاد مثل املسلمني وقد خدموا أدهبا مبدعني فيه، وأجنزوا يف

 .  عن حبهم هلا
له عالقة وطيدة واخلليج،  ، وخصوصا يف بلدان املغربإال أن البعد الديين

للغة. الكثري من املواطنني يشعرون بأن انتماءهم العريب مرتبط بانتمائهم الديين، با
ربية مل تدخل وأن لغتهم ال ميكن فصلها عن لغة القرآن، وال غرابة يف ذلك فاللغة الع

 ريق الفتوحات اإلسالمية، والشعوب اليت متلكته األقطار الشاسعة إال عن طهذ
ق الدين اإلسالمي. ومهما يكن من أمر، ومهما يكن ها عن طريق اعتنالكتالعربية مت

من أذهان  فإنه ال ميكن إزالة البعد الديين عن اللغة ،انتماؤنا العقائدي أو السياسي
 .الكثري

رغم أمهيتها تظهر  االنتماء الثقايف العريبكل العناصر اليت حتيط مبفهوم .5
 اسيا يف حتديد هذه اهلوية.الذي يبقى أس املقياس اللغويغري مميزة متييزا قاطعا ك
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 .الهوية اللغوية 3
.اهلوية اللغوية يشرتط يف صاحبها أن يتكلم اللغة اليت متنحه هذه اهلوية. 1

فهذا يعىن أن  ولكن األملاين األصل مثال، إن تعلم العربية وأجادها، فهو يبقى أملانيا.
 الشرط اخلاص مبعرفة اللغة متعلق بطريقة اكتساهبا. 

ويف بيئة من البيئات اليت يعيش  ة ،نمن األزمللغة يقع يف زمن اتساب .واك2
وية اللغوية تقتضي أن تكون اللغة مكتسبة يف الطفولة فيها الفرد. ومن الواضح أن اهل

 أي أن تكون لغة األمومة.

من  .لساينال}لغة األم{ من اجلانب االجتماعي و وهنا تطرح علينا قضية .3
الوالدان كلم م ال ميكن حصرها يف األم وحدها، فقد يتالناحية االجتماعية فلغة األ

. لغة الجوار، أو حىت لغة العائلةلغتني خمتلفتني، مما جيعلنا نرجع هذه اللغة إىل 
فبعض العائالت ألسباب تعليمية، أو إيديولوجية يتكلم أفرادها لغة أجنبية إال أن 

اللغة اليت كان يتكلم هبا الطفل يف الشارع جيد نفسه يف حميط جيربه على الكالم ب
 أجداده.

ر بديهي، وإن مل يفكر مأما من ناحية طبيعة لغة األمومة يف عاملنا العريب فاأل
. وهنا تطرح قضية تواجد العامية لغة األم هي العامية المحليةففيه الكثري، 

 ويف اجملتمع.والفصحى عند الفرد العريب 

هم لغة أهل البلد وجيهلون يتكلم أبناؤ  البلدان الغربية قد الحظ أن املغرتبني يف
 لغة أجدادهم غري أن العوامل الثقافية األخرى تتدخل يف حتديد اهلوية. 
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 .الهوية اللغوية واللهجات4

عندما نتكلم  ،.الثنائية }لغة،كالم{ أو }نظام ، استعمال{ تطرح علينا1
ون يتكلمون كلهم لغة قضية املقصود باللغة. فالفرنسيون والبلجيكي ،عن اهلوية اللغوية

واحدة هي الفرنسية. ولكن الذي مييز بينهم ثقافيا هو استعمال هذه اللغة. ويظهر 
 أن اللهجة هلا األسبقية يف حتديد هذا االنتماء. 

ال ميكن نكراهنا. وذلك  فأسبقية العاميةلعربية .وبالنسبة للهوية اللغوية ا2
 لألسباب اآلتية :

 غالبا مرحلة تعلم الفصحى. مرحلة تعلم العامية تسبق.أ
 عروبةهذا ال مينعه من االنتماء إىل  قد ال يتعلم الفرد الفصحى، ولكن.ب

 .اللسان
قد حترم مجاعة بأكملها من تعلم الفصحى، وهذا ما حدث يف حقبة .جـ

عليم واإلدارة هي الفرنسية وحدها، تاالستعمار يف بلدان املغرب، حيث كانت لغة ال
 .انعا من عروبة لسان السكانهذا مل يكن مولكن 

في الفصحى اللسان العربي يبقى لدى الجماعة حتى وإن همشت إن 
 .اتهم، وذلك لبقاء عاميأوطانهم 

 .امتالك اللغة 5

الشعوب اليت . فبالملكية. الشعور باالنتماء اللغوي مرتبط بالشعور 1
ى مستويات كلغة تواصل عفوية، وحتتها وتركت فيها بصماهتا علاعتمدت العربية  

 النطق والكلمات واجلمل.
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هم الذين وحتوها  ،فسكان تلمسان يف غرب اجلزائر هلم هلجتهم اخلاصة
هنا ليست ملكا هلم. كما ال يستطيع يها وال أحد يستطيع أن يقول هلم إوتصرفوا ف

على مقربة من تلمسان مبائة كيلومرت تصرفوا اليت هي أحد أن ينفي أن سكان وهران 
وعنابة. ولسكان  وفعل ذلك أصحاب قسنطينة ،وحددوا معامل هلجتهميف العربية 

 .وقد ختتلف عن هلجة أحياء جماورة هلم العاصمة بالقصبة مثال  هلجة يفتخرون هبا

كلهم متلكوا هذه العربية بواسطة عبقريتهم. واألوضاع يف اجلزائر واملغرب 
ان كانت لها ثقافات كل هذه البلدالعريب ويف كل العامل العريب أوضاع شبيهة. 

 ولغات تخصها قبل اإلسالم، وكلها تملكت العربية وأنشأت عامياتها.

هذه اللهجات رسخت بواسطة األدب، وخصوصا أن أضف إىل هذا .2
الشعر الذي هو كما يقال ذاكرة الشعوب، فخلدت فيه صوتياهتا وبناها النحوية 

 ومعجمها.

فال الفصحى من أخرى. .والحظ أيضا أنه ال توجد عامية أقرب إىل 3
وإمنا التمايز يكون  .على المستوى اللهجي عروبة لسان إذن فوق عروبة لسان

 على املستوى الفردي.
 

جعل انتماء  اس األساسي الذي ميكن بواسطتهوخالصة القول، فاملقي.4
إال أن امتالك العامية  .امتالكها لعامية عربيةإىل اجملموعة العربية هو ما جمموعة 

دوما إىل الفصحى. وذلك بصفة طبيعية، مجاعية، شعبية. واالعتقاد بأن النخبة يقود 
الثقافية احلاكمة هي اليت فرضت ترسيم الفصحى وجعلتها لغة وطنية متويه من بعض 
املغرضني. وذلك ألن النخبة احلاكمة غالبا ما تكون مشبعة بالثقافة الغربية، مث إن يف 

 احدة بشقيها العامي والفصيح.أذهان اجلميع، العربية واحدة. و 
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علينا أن ندرس على املستوى االجتماعي واللغوي العالقات بني هذه يبقى 
 العاميات مث العالقات بينها وبني الفصحى.

هناك قضايا أخرى قد تعاجل يف علم االجتماع أو علم االجتماع اللغوي وهي 
املغرتبني. وهي قضايا ختص أوضاع اللهجات غري العربية يف العامل العريب وقضايا 

 وضوعية.  ة خاصة ومدراستستلزم 
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 6المبحث 
 العربية والتنوع اللغوي  

 

 . الفصحى والعامية1

مع نظامني للتواصل، النظام العفوي الذي من البديهي أن العرب يتعاملون 
،  ماينكاملسرح والس  يستعمل يف الشارع والعائلة ويف بعض اجملاالت السمعية البصرية

. أما النظام األكادميي فميدانه بالعامية أو اللغة العامية أو اللهجةوهو ما يعرف 
حىت من الطبخ ومستوياهتا  ااملكتوب ويتجلى يف الصحافة والكتب بكل أصنافه

أو عربية  ثالثةالنص العلمي. وبني هذا وذاك تربز لغة يقال عنها إهنا  الرواية حىت
مازجني بني العامية  السياسية ا املثقفون يف الندوات ويف املنابرملهيستعمعاصرة 

 .والفصحى
 االزدواجية اللغويةأو  لوسياديكهذا الوضع يسميه علماء اللغة االجتماعيون 

 موضوع دراساتنا األساسي يف هذا الكتاب.وهو أو الثنائية اللغوية. 
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 . التنوع اللغوي2
 

 variante التنوع اللغويملوا مصطلح علماء االجتماع اللغوي استع
linguistique  للداللة على أي نظام لغوي مهما كانت وضعيته الثقافية

واستعماالته. وهو إذن يشمل الفصيح والعامي والقصد من هذا جتنب التفكري 
 الطبقي الذي يهمش اللغات الشعبية.

على الفروق  للداللة 1966سنة  وليام البوفهذا املفهوم أدخله باحثون مثل 
اليت ختص طرائق التعبري بالنسبة للغة الواحدة. هذا التنوع خيص كل اللغات وال توجد 
أي لغة يف العامل ال تعرف التنوع وال يوجد تقريبا أي فرد يف عاملنا اليوم ال يستعمل 

 أنواعا خمتلفة عند التعبري.

ن ، الوضع هذا التنوع ميكن تصنيفه حسب العوامل اآلتية : املكان ، الزم
 االجتماعي ، املقام.

خيص التغريات اليت ختص اللغات اليت متر من وضع إىل وضع.  الزمنيأ.التنوع 
وهذا التنوع عرفته الدراسات اللغوية الزمنية اليت تتقابل مع الدراسات اآلنية. التغري 
اللغوي عرفته كل اللغات. فقد يقود من لغة إىل أخرى أو من لغة معرتف هبا إىل 

 جة حملية أو هلجات متمايزة.هل

وهو خاص بالتنوعات اليت تعرفها اللغة إذا انتقلنا من  الجهويب. التنوع 
مكان آلخر وذلك مثل لغة فرنسا وفرنسية كيبيك يف كندا ، أو هلجة مرسيليا وهلجة 
باريس. والعاميات العربية معنية هبذا التنوع الذي ال ينطبق على البلدان وحدها بل 

مناطق خمتلفة من هذه البلدان. ويسمى كل نوع من هذا الصنف ديالكت  حىت على
dialecte  أي عامية أو رجييوليكتrégiolecte .أي هلجة حملية 
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وهو املرتبط باألوضاع االجتماعية لألفراد كلغة  االجتماعيجـ . التنوع 
لغات املثقفني ولغة الشبان ، ولغة املسنني ، ولغات احلضر ، ولغات البوادي ، و 

املِه ن. وهذا التنوع إن كان واضحا بالنسبة لبعض اللغات فهو ال يظهر أبدا يف العامل 
 العريب بنفس الطرائق.

املرتبط باألوضاع اليت يوجد فيها الفرد عند  وهو. المقامد. التنوع حسب 
التخاطب فقد يكون يف الشارع أو داخل عائلته وقد جيد نفسه يف حفل رمسي أو يف 

 يونية . حصة تلفز 

وقد  .المكتوب وأالمنطوق ه. التنوع الذي خيص  انتماء اخلطاب إىل 
يعين العربية بالدرجة وهذا التنوع .   Françoise Gadetأشار إليه بعض الباحثني مثل 

 األوىل ولكنه غري مقتصر عليها ، فكل اللغات تفصل بني املنطوق واملكتوب.

فأصناف ال ما له بُعد واحد. هذا التصنيف تبسيطي وال يعين أن استعما
يف العربية هلا أبعاد تارخيية وجهوية ، وهي مرتبطة باملقام والكتابة. ومن جهة اخلطاب 

أخرى فإن كل صنف يف رأينا قد حيتضن أبعادا أخرى. فاملكتوب مثال يتغري حسب 
األسئلة : يف أي ظروف مما يقودنا إىل طرح املستوى الثقايف للكاتب وحسب املقام، 

؟ وملن يكتب؟ وماذا يكتب؟  هل هو يكتب رواية أو شعرا أو كتابا يف الفرد يكتب
وما هو األسلوب الذي يستعمله؟  ؟الطبخ أو رسالة على الورق أو رسالة إلكرتونية
 هل يتسم بالفصاحة أم أنه صحفي بسيط ؟   

ومن الباحثني من يضيف تصنيفات أخرى مرتبطة بسّن الناطقني وجنسهم ،  
أن الشبان ختتلف لغتهم عن لغة املخضرمني ، والنساء هلم لغة غري لغة وذلك 
 الذكور.
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وعلى الباحثني أن خيتاروا التصنيفات اليت تالئم األوضاع اليت يدرسوهنا أو أن 
خيتاروا تصنيفات جديدة كارتباط اخلطاب بالعقائد الدينية أو اإليديولوجية السياسية. 

 la pertinence.نظر وكل هذا متعلق بداللة وْجهة ال

 لوسيا أو االزدواج اللغوييكد. ال3

املستشرق ويليام مارسي   استعملت ألول مرة من قبل لوسياديككلمة .1
William Marçais   يف دراسة ختص االزدواجية العربية. مث تناول هذا  1930سنة

 .1959 يف مقال شهري سنة Charles A. Fergusonاملصطلح شارل فرجوسن  

 نظامينيخص الوضع الذي توجد فيه جماعة لغوية تستعمل املصطلح هذا و 
 .مختلفين في مجاالت من االتصال متكاملة

ويستعمل يف األغراض  variété basseسفل األنوع الأحد األنظمة يسمى 
وهو   variété hauteاألعلى  نوعالاليومية وهو عفوي غري مكتوب واآلخر يسمى 

 مل يف التعليم واإلدارة واألدب.مكتوب ، مقنن ، رمسي ، يستع
هذا املفهوم يف كل من سويسرا األملانية ، وهاييت ، واليونان ،  نودرس فرغوس

والبلدان العربية. ومن الواضح أن التنوع األدىن يف العربية هو العامية والتنوع األعلى 
هو الفصحى. وللتبسيط سنستعمل الثنائية }عامية ، فصحى{ بالنسبة لكل 

 .اللغات
 

 حدد فرغوسن الصفات املميزة لالزدواجية وهي حسبه :.2
. فالعامية تستعمل يف املنزل ويف السوق ويف الوظيفي لالستعماالتأ.التوزيع 

الشارع عموما، والفصحى تستعمل يف أماكن العبادة ويف املدرسة واجلامعة ويف 
 ستعمال متكاملة.احملافل الدولية ويف املكتوب ويف األدب. وكما نرى فإن ميادين اال
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ال حتظى به العامية. وعالقة مسو  prestigeبمكانة تحظى ب.الفصحى 
الفصحى عن العامية راجع إىل كون الفصحى متلك معجما ثريا ودقيقا ويسُهل 

 التعبري فيها عن األفكار املعقدة كما أن مجالياهتا اجملسدة يف تارخيها األديب جلّية. 
 وسيلة تعبري أدب معرتف به يثري اإلعجاب. وهي تراث قديمجـ.الفصحى لغة 

، وذلك ألن لغة البيت يف جل احلاالت هي  تكتسب بصفة طبيعيةد. العامية 
اللهجة العامية ، بينما الفصحى، وإن كانت تسمع أحيانا من خالل التلفاز ، فهي 

يف حالة العامية  عفوية. ونوعية االكتساب تكون تكتسب فعال إال في المدرسةال 
 . قواعد موضوعةي تعتمد يف الفصحى على وه

هلا نطقها النموذجي ، وقواعدها النحوية املوضوعة ،  مقننةه.الفصحى 
وبالغتها املدروسة ، ومعامجها ، وكتابتها املدعمة بإمالء صارم. بينما العامية ال 
تعرف هذا التقنني وإن كتبت فيكون هذا بدون قواعد إمالئية. أما وحوها فهو ضمين 

ري موضوع. وإضافة إىل هذا فإن العامية تعرف تغريات هلجية حسب املناطق مما وغ
 يصعب تقنينها.   
فإن االزدواجية }عامية، فصحى{ ، ثابتة وقد تدوم ملدة  للزمنو. بالنسبة 

قرون. ولكن األوضاع قد تتغري كما يلي : تبقى االزدواجية على حاهلا. أو تتالحم 
 حدة أو تتالشى إحدامها تاركة املكان لألخرى.الفصحى والعامية يف لغة وا

 

هذه العناصر اليت هي مشرتكة بني اللغات اليت هي يف وضع الديكلوسيا هلا .3
صفات خاصة بالنسبة لكل صنف وقد تغريت منذ أن نشرت الدراسات األوىل اليت 

ريخ ختص هذا املفهوم. فوضع العربية خيتلف عن وضع سويسرا األملانية من ناحية التا
واالستعمال كما أن اليونانيني فصلوا يف قضية االزدواجية بتبنيهم اللغة الشعبية كلغة 
رمسية. مث إن استقالل كثري من الشعوب املستعمرة نب ه املواطنني إىل ثقافاهتم األصلية 
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وهلجاهتم دون أن يستطيعوا رفع هذه اللهجات إىل مستوى اللغات املكتوبة املقننة 
ملفاهيم احلضارية والعلمية احلديثة فعمت الديكلوسيا الكثري من هذه اليت تستوعب ا

 األوطان.

كرتمجة   الثنائية اللغوية: يستعمل بعض املؤلفني مصطلح  مالحظة.4
اليت ختص لغتني يف  bilinguismeللديكلوسيا. وذلك للتمييز بينها وبني االزدواجية 
احلالتني ألن السياق يفصل بينهما. نفس املستوى. وقد آثرنا استعمال االزدواجية يف 

مث إن االزدواجية تقبل من االشتقاقات ما ال تقبله الثنائية. وهي توحي بالتالحم 
 والتقسيم ومها من الصفات اليت تظهر يف الديكلوسيا.  

 

 اللغة والتواضع . 4

اللغة مبفهوم النوع األعلى تنشأ غالبا من هلجة أو جمموعة من اللهجات مث .1
لتصبح تنوعا متواضعا عليه. فالفصحى   la standardisation التواضعرحلة متر مب

  l’arabe écrit أي العربية األدبية أو  arabe littéraire اليوم ال تسمى عند الغربيني
 العربية املتواضع عليها.  arabe standardأي العربية املكتوبة وإمنا 

االجتماعية له مراحل عدة  سانياتلوالتواضع حسب الكثري من علماء ال.2
 نذكرها باختصار. 

. واالختيار يقع على هلجة أو جمموعة االختيارتبدأ عملية التواضع مبرحلة أ.
 من اللهجات هلا مكانة عالية يف اجملتمع كارتباطها باألدب أو الدين أو االقتصاد.

ىل وهي إخضاع النوعية املختارة إ codification التقنينمث تأيت مرحلة  ب.
. ينتمي إليها من أقوال وما ال ينتمينظام صريح من القواعد ميّكن من معرفة ما 
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هذا التقنني ينال رضى اجملموعة اللغوية أو أغلبها. والتقنني تقوم به خنبة من املواطنني  
كالعلماء واملؤلفني ورجال الدين والسياسة. ويتمثل يف وضع كتابة للهجة تضبط 

ها. كما يتمثل يف حتديد مفرداهتا هذه الكتابة بتحديد إمالئ وتقنني أصواهتا وكلماهتا
بتأليف املعاجم وحتديد ما يُقبل من تراكيبها بواسطة النحو والصرف. كل هذا 
يستلزم بروز باحثني يتخصصون يف علم اللغة وأساليبها وآداهبا كما يتطلب وسائل 

 ف الصينيون الورق.لنشر اإلنتاج العلمي والفكري جتسدت يف الكتاب عندما اكتش

هما إذا بقيت النوعية اللغوية حمصورة يف االختيار والتقنني ال فائدة من ـ.ج
يبقى هدفا أساسيا  توسيع وظائف اللغةدائرة ضيقة من االستعماالت ، ولذا فإن 

 بالنسبة لعملية التواضع.

 من قبلبترسيمها يف عصرنا احلديث أصبح تقنني اللغات متبوعا  د.
جعلها لغة املدرسة واجلامعة واإلدارة. ويوكل السهر على اللغة عموما إىل و  احلكومات

 يات واجملامع اللغوية.ميمجعيات يشارك فيها املختصون كاألكاد

قبل   االدافع لتقنني اللهجات يعتربه علماء اللسانيات االجتماعية إيديولوجي.3
أو تركيز العقائد. كل شيء . وذلك أن التقنني يكون دافعه األساسي توحيد األمة 

وقد كان الشأن كذلك بالنسبة للعربية عندما قاد االهتمام باحلفاظ على القرآن 
ءة ، الذي يضمن القراعطاء كتابة العربية الشكل الكامل، املقننوسالمة نطقه، إىل إ

لشغف العلماء مبعرفة أسرار ، إن كان خاضعا األحادية للنصوص. ووْضع النحو
ع من رغبة يف جتنب اللحن عند من ضعفت فصاحتهم سواء  ، فهو أيضا ناباللغة

كانوا من العرب أو العجم. وهو هدف ُقصد به توحيد األمة اإلسالمية حول لغة 
دينها. واملالحظ أن التفاف العلماء حول هذه اللغة مهما كانت أجناسهم هو الذي 

 كان الدافع القوي لالزدهار الثقايف.
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ي وجود التنوع اللغوي. فالفصحى كانت هلا غري أن تقنني اللغة ال ينف.4
هلجات خمتلفة تظهر بّينة يف معجمها ويف تراكيبها ، واجملتمع اإلسالمي عرف منذ 

 الفتوحات األوىل االزدواجية بني العربية ولغات األجناس األخرى.

إال أننا ال نعرف سبب ثبات العربية يف بعض األقطار وإمهاهلا يف أقطار .5
ن البعد عن أقطاب احلضارة أحد األسباب. فالبلدان اإلسالمية يف أخرى. قد يكو 

آسيا مثال مل تـُْبِق من اللغة إال ما اتصل بالدين. وقد يكون االنتماء إىل حضارة 
عريقة كحضارة الفرس واعتزاز املنتمني إليها عامال آخر. ولكن اجلواب عن هذا 

 مقة.النوع من التساؤالت ال يكون إال نتيجة لدراسات مع

ومن التساؤالت اليت تطرح علينا قضية تأريخ نشأة العامية. أي بداية .6
االزدواجية }عامية، فصحى{. من املؤكد أن التنوع اللغوي كان موجودا منذ القدم، 
فالعربية كانت تستعمل بطرائق خمتلفة شأهنا ، شأن كل لغات العامل. ولكن مىت 

لعرب زمان الفتوحات بالفصحى أصبحت هذه التنوعات ديكلوسيا؟ وهل جاء ا
 وحدها أم بالفصحى وعامياهتا ؟

 ني :من الصعب اجلواب عن هذا السؤال وذلك للسببني الرئيس

الديكلوسيا ما هي إال درجة يف التنوع اللغوي وال أحد يستطيع أن يقنن أ.
 التنوع اللغوي حىت يقال عنه إنه تنوع بسيط أم ديكلوسيا.

ظهر لنا كيف كان يتكلم العرب حسب األزمنة ب.ال منلك نصوصا موثوقة ت
املختلفة. وإمنا ال نعرف إال ما يروى لنا من حوار أجري بني الناس كتلك النكت 

الكالم املروى بالرعايا. وذلك دون أن نعلم إذا كان  اليت يلتقي فيها اخللفاء واألكابر
روايات احلديثة. مث نه قولب يف الفصحى كما يُقْولب احلوار يف المطابقا للواقع أم إ
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إننا ال منلك عن كفاءة املتكلمني إال األشياء اهلزيلة اليت أتانا هبا كتاب مثل اجلاحظ 
 والذين اهتموا باللحن وسوء النطق لبعض اجلماعات.

هناك مالحظة ختص منذجة العربية وهي أن من يقرأ أحباث علماء اللسانيات 
يف حاجة إىل معرفة القواعد الكتساب االجتماعية مييل إىل التصور بأن الناطقني 

اللغة النموذجية غري أننا لو اطلعنا على أعمال الشعراء القدامى لرأينا أهنم كانوا 
يؤلفون قصائدهم بالسليقة بل إهنم كانوا يعتزون جبهلهم لقواعد النحاة. وهذا خلري 

جهل دليل على أن التقنني مل يكن تابعا ألي اعتباطية أو أنه كان صادرا عن 
 لالستعمال.

ومن جهة أخرى فاملراحل املذكورة مل تكن دوما متعاقبة فالتقنني النحوي 
ووضع املعاجم كان متزامنا مع تعميم الوظائف وقد كان مثال االقتصاد مسريا 

 بواسطة لغتني أجنبيتني اليونانية والفارسية حىت ُعرِّب. 
   

 اللغوية القرابة. 5
 

ما هي إال نوع من االزدواجية باملفهوم  للغويةالثنائية االديكلوسيا أو .1
األوسع أي استعمال نظامني لغويني خمتلفني. وكي تكون هذه االزدواجية ديكلوسيا 

 يلزم استيفاء شرطني :
 بين النوع األسفل والنوع األعلى. القرابة اللغويةأ.

 التمايز بين النظامين.ب.
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ضحة. فإن القرابة قد تربط بني والتمايز ال تقن نان بصفة وا ولكن القرابة.2
اإليطالية والفرنسية والتمايز قد يفصل بني فرنسية كندا وفرنسية باريس أو بني لغة 

  .    كل لغات العالم تشتكي من االزدواجيةالبوادي ولغة املدن. ويف هذه احلالة 
 

 من ازدواجية العربيةالغربيين .موقف الباحثين 6

لما دقيقا كعلم اللغة العام ، فهو خاضع علم اللغة االجتماعي ليس ع.1
لذاتية الباحث ، ألفكاره السياسية ، لتجربته الشخصية ، لعواطفه وحو الناطقني للغة 
اليت يدرسها. أضف إىل هذا قلة اطالع الباحثني على اللغات اليت يدرسوهنا وقلة 

لناس درايتهم باجملتمعات اليت تستعمل هذه اللغات واستحالتهم معرفة شعور ا
العميقة إزاء لغاهتم. كما أننا نالحظ ضعف تكوين بعض الباحثني يف اللسانيات مما 

 قاد الكثري إىل نقد بعض التيارات اللغوية احلديثة دون دراية.

الوصف اللغوي له صفة الدميومة. فاملالحظات اليت أتى هبا العرب بالنسبة 
لشأن بالنسبة لباقي العلوم حي. وكذلك ام وعروضهم وبالغتهم ال ميكن أن متللغته

حيث التغيري يأيت غالبا من النظريات اجلديدة وهو مكمل وليس هادما ألعمال 
األولني. أما الوصف اللغوي االجتماعي فهو مرتبط بأوضاع قد تتغري. فهذا شارل 
فرجوسن بعد أن وصف الديكلوسية بالدميومة يرى التاريخ يكذبه عندما قرر 

غة الشعبية كلغة رمسية مما أجربه على كتابة مقال يصحح فيه اليونانيون اختاذ الل
 أخطاءه. 

ات وحىت التسعينيات يقرر أصحاب اللسانيات االجتماعية أن .يف الثمانيني2
مع أن الصني ال وزن الناطقني هبا اللغة الصينية هي األوىل يف العامل من ناحية عدد 
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هنا مسروقة. ونرى التاريخ اليوم هلا اقتصاديا وسياسيا. ولذا فإن هذه الرتبة كأ
 يكذهبم.   

ته العلمية يكتب مارتيين رغم قام الع على األوضاع جندوعن عدم االط
ن الفصحى هي لغة الدين يف البلدان اإلسالمية قاطبة. وكأنه ال باحلرف الواحد إ

 ي.العامل اإلسالم ال ميثل إال جزءا منيعرف عالقة الدين باللغة وكون العامل العريب 

وكون الدارسني طرف يف النزاع اللغوي يظهر يف آراء بعض املستشرقني ممن  .3
جون للغات كانوا روادا يف السياسات اللغوية االستعمارية أو يف اللسانيني الذين يروّ 

كفونية. واللغوي االجتماعي قد ال يكون طرفا مباشرا يف هذا النزاع انمعينة كالفر 
ينفون التمييز بني اللغات أناس تقدميون  وجية. فالذينالزاوية اإليديولطرف من لكنه 

يريدون إعادة االعتبار للهجات الشعبية ولكنهم يف الوقت نفسه جيهلون العالقات 
 احلقيقية بني اللغة وطموحات اجلماهري. 

يف ولن نعرض هنا أفكار كل الباحثني وإمنا سندرس فقط اجتاها ساد .4
اه مبين على إسقاط منوذج حتول اللغات األوروبية بعض التيارات اللغوية. هذا االجت

 على التحوالت اليت قادت الفصحى إىل عامياهتا. ابكل مكوناهت

اللغات األوروبية املشهورة تنقسم إىل لغات جرمانية ولغات رومانية أي .5
املنسوبة إىل روما القدمية. وهي تنقسم إىل فروع عدة وتنتمي إليها : اإليطالية 

واإلسبانية والربتغالية و لغة رومانيا ، ولغات عدة كلغة األكستان  والفرنسية
Occitan  ولغة تسكانياToscane اولغات جزيرة سردينيا ولغة جزيرة كورسيك. 
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ها فأصبح لغة وطنية. نت هلجات ملدة طويلة مث ُرسِّم بعضكل هذه اللغات كا
اللهجات أصبحت حيث يف بعض البلدان األوروبية موجودا ومل يزل التنوع اللغوي 

 احمللية سببا يف نزاعات سياسية.

وترسيم اللغات كان تابعا تارة لإلنتاج األديب وتارة لرغبات السلطة اليت 
 اعتمدت لغتها على حساب هلجات أخرى.

هذا الوضع جعل بعض اللغويني الغربيني يقيسون عليه أوضاع اللغة .6
 كل اللغات القدمية أي االندثار ، العربية. فالفصحى هي اللغة األم ومصريها مصري

أما العاميات العربية فهي مبثابة اللغات األوربية احلالية ، لغات منفصلة يلزم ترسيمها 
العامل العريب مكونا من  هكذاحسب حدود البلدان اليت وضعها االستعمار. ويصبح 

لدينية عدة لغات، ناهيك عن اللغات احمللية. أما الفصحى فإهنا ترتك للشعائر ا
 وللمختصني يف األدب القدمي.

هذا التنظري علينا دراسته. وذلك مبقارنة األوضاع يف العامل العريب واألوضاع يف 
 أوربا. 

 الفهم المتبادل و  التقارب اللغوي .8

.التمايز والتقارب بني اللغات وتنوعاهتا ال خيضع فقط ملقياس البنية الصورية 1
 . وذلك حسب مبدإ بسيط : م المتبادلبالفهولكنه مرتبط بالتواصل أو 

ختتلف عن لغة  عألن لغة  عال يفهم كالم الشخص  س. الشخص 1 مبدأ
 .س
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استعملنا هنا للتبسيط كلمة لغة للداللة على التنوع اللغوي مهما كان. 
فاالختالف قد يكون بني لغتني أو هلجتني أو بني لغة وهلجة أو بني نوعني حيددمها 

 أو االنتماء الطبقي.السياق أو التخصص 

الشخص العادي قد ال يفهم كثريا علماء االقتصاد عندما يتكلمون يف 
الصيين الذي يعمل يف ملتقياهتم. وقد ال يفهم الشيُخ الشاب واحلضري البدوي. و 

 ال نفهمه عندما يتكلم بلهجته وال يفهمنا إال إذا تعلم لغتنا.   بالدنا

رجات. فالتواصل بني الشبان والشيوخ غري أن التواصل ، كما بينا ذلك ، د
ليس صعبا. والبدوي الذي يدخل املدينة يفهم أهلها ويبلغهم أغراضه بلهجته. 

إن مل يُفهم يف الندوات العلمية ، فإنه يُفهم يف الربملان ويف النقاشات اليت  واالقتصادُ 
صل إال إذا تدار يف التلفاز. أما الصيين فإن الفهم بينه وبني العريب ال ميكن أن حي

 تعلم أحدمها لغة اآلخر. يف هذه احلالة نستطيع أن نقول إن التواصل يساوي الصفر.

العالقات بني التنوعات اللغوية إذا قسناها بالتفاهم فهي درجات. فابن 
مرسيليا يفهم أهل باريس بدون جهد بينما جيد صعوبات مجة يف فهم الكنديني إن 

هلجة مرسيليا أقرب إىل هلجة باريس من هلجة كندا. حتاوروا بينهم. مما يدل على أن 
وأهل جزيرة كورسيكا يتكلمون لغة ال يفهمها باقي الفرنسيني حبيث أن هلجة كندا 

 أقرب إىل هلجة باريس من هلجة كورسيكا. 

هذا يطرح علينا قضية تقنني التفاهم بني األفراد ومسألة جتميع التنوعات 
م. هذه املهمة تظهر صعبة ولكنها غري مستحيلة اللغوية إىل أصناف حيددها الفه

 وميكن وضع املبدإ اآليت :
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مبدأ : التنوع اللغوي أ أقرب إلى التنوع ب من التنوع جـ إذا كان 
 .التواصل أيسر

الحظ أن املسافة الفيزيائية ال حتدد دوما التقارب اللغوي. فكورسيكا مثال 
ب إىل هلجة باريس منها. كما أن أقرب إىل باريس من كندا مع أن هلجة كندا أقر 

عائلة  التصنيف العائلي للغات قد خيالف مبدأ التفاهم. فاللغة االجنليزية اليت هي من
عظمهم لغة العديد من اإليطاليني الذين جيهلون يف م جرمانية تفهم اليوم من قبل

ع جهلهم ة مقابلية لفهم العربي عائلة اإليطالية. كما أن لألتراك سردينيا اليت هي من
 هم.    للغات تنتمي إىل عائلة لغت

 

ومن جهة أخرى فاجلوار اجلغرايف له أثر يف التواصل والفهم املتبادل. .2
فاملغريب الذي يشرتك يف اللهجة مع اللييب أبعد إىل فهم اللهجة املصرية ممن يسكن 

ال  isoglossesجبوار القطر املصري من الليبيني. وقد بينا أن خطوط توزيع اللهجات 
 تتفق مع احلدود السياسية للبلدان.

الذي مييز كل فهم المتبادل خط استمرارية الوهذا ميكننا من الكالم عن 
ميتد  ازوج من النوعني بالفهم املتبادل حبكم التجاور اجلغرايف. وهكذا فإن هناك خط
ينطلق من أمسرتدام عابرا أملانيا حىت فيّنا بالنمسا وهو خاص باللغات اجلرمانية. و 

خط آخر خاص باللغات الرومانية من باريس حىت جنوب إيطاليا. غري أن خطوط 
 استمرارية التفاهم ليست مبنية على التعدي. والتعدي هنا وارد باملفهوم الرياضي.

هذا يعين أن الشخص أ قد يفهم الشخص ب والشخص ب يفهم الشخص 
بالنسبة ألطراف جـ إال أن الشخص أ ال يفهم حتما الشخص جـ. هذا واضح 

اخلط، فالباريسي لن يفهم االيطايل وإن ربط بينهما هذا اخلط. واهلولندي لن يفهم 
 النمساوي رغم سلسلة أزواج التفاهم.
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وبالنسبة للغة العربية عدم التفاهم بني األطراف املتباعدة غري وارد. فخطوط 
ذا ال يعين أن املغريب استمرار التفاهم اللغوي اجلغرايف واقع ال ميكن نكرانه. ولكن ه

يف آخر املطاف لن يفهم احلجازي. فاجلزائريون مثال من خالل اطالعهم على 
األفالم اخلليجية الحظوا أن هلجتهم أقرب أحيانا إىل هلجة اخلليج من هلجات 

 أخرى.
      

. نعم إن أيضا.إذا تأملنا قضية الفهم املتبادل فإننا نراها عالقة بني األفراد 3
األنظمة فالتواصل يستحيل ولكن يف حالة التقارب فالفرد هو الذي يبذل تباعدت 

. فقد يكون النية في التواصلاجلهد الالزم إلجناح التواصل. وهذا يقتضي منه 
الشخص راغبا يف التفاهم مع شخص ميلك هلجة قريبة من هلجته وذلك بدافع 

والتعابري. وقد يكون  األخوة مثال ، فهو جيد معه نقط تقاطع على مستوى املفردات
الشخص نافرا من خماطبه ألسباب ثقافية أو سياسية فريكز على ما يفصل بني 

 اللهجتني ويرفض حىت التواصل.
      

ذا رجعنا إىل املقارنة بني اللهجات العربية وبني اللغات األوربية ، فإن .وإ4
لغته. بعكس يتحاور مع فرنسي أو إسباين إن جهل أن أبدا اإليطايل ال يستطيع 

التونسي الذي بإمكانه التواصل بسهولة مع اجلزائري واملغريب واملوريتاين واللييب ، 
 وبشيء من اجلهد مع املصري والشامي واخلليجي.

والوضع اللغوي العريب حتت أثر وسائل االتصال جعل الناطقني بلغة الضاد 
اللهجات منذ أمد هلجات  غري هلجِة البلد الذي نشؤوا فيه. وصارت هذه  ونيفهم

غري بعيد تتقارب بعضها من بعض بواسطة هذا التواصل ولكن أيضا بواسطة 
 التثقيف الذي قرب كل اللهجات بالفصحى.
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كل هذا يرينا أن اللهجات العامية ليست خمتلفة هذا االختالف الذي 
 يعتقده البعض ويتلذذ آخرون يف إبرازه.

 

 والدراسات المقارنة التقارب اللغوي. 9

.علماء اللسانيات االجتماعية حاولوا حتديد القرابة اللغوية بني العامية 1
والفصحى بذكر بعض العموميات كقوهلم بأن القواعد النحوية ضمنية يف العامية 
وهي متتاز بالتبسيط. أما على املستوى املعجمي فالكثري من الكلمات مشرتكة 

لدال الواحد بواسطة كلمتني واالختالف يكون يف إحدى احلالتني : التعبري عن ا
 خمتلفتني أو بواسطة كلمتني متقاربتني يفصل بينهما الصرف أو النطق.

هذه األفكار العامة ال تكفي لدراسة االختالف واالئتالف بني عناصر التنوع 
اللهجي. وإمنا يلزم إجراء دراسة لسانية مقارنة معمقة إلظهار ميادين االئتالف 

 واالختالف.
 
اليت  اللسانيات المقارنة التاريخيةالقرابة اللغوية هو موضوع  .البحث عن2

تصدرت الدراسات اللغوية يف أوروبا خالل القرن التاسع عشر. وهذه الدراسات  
 كانت السبب يف تصنيف اللغات حسب العائالت اليت ذكرناها. 

 La méthodeالمنهج المقارن في اللسانيات التاريخيةيف كتابه 

comparative en linguistique historique  أنتوان مييدرس Antoine Millet 

الطرائق اليت متكن من الربهان على التقارب اللغوي التارخيي. وهو مرجع ميكن 
 للدارس أن يلجأ إليه.
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جنليزية واألملانية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية لو أخذنا اللغات اخلمس : اإل
يف العربية عن اليد ، واحلياة ، والصيف ،  تعرباليت  على سبيل املثال الكلمات ناوحبث

 والفعل أعطى ، لتحصلنا على اجلدول :
 

Anglais : hand, life, summer, give. 
Allemand : hand , leben, sommer, geben.  
Français : main, vie, été, donner. 
Italien : mano, vita, estate, donnare. 
Espagnol : mano, vida, estio, donar.                            

من الواضح أن التقارب يف الشكل يقسم هذه اجملموعة إىل جمموعتني جزئيتني 
}االجنليزية األملانية{ من جهة }والفرنسية واإليطالية واإلسبانية{ من جهة أخرى. 

تبني االشرتاك  ويظهر أن اجملموعة األوىل ال عالقة هلا بالثانية إال أن أمثلة أخرى
 العائلي بني اللغات اخلمس.

.هذه املقارنات أدت إىل البحث عن حتوالت صوتية تطبق بصفة عامة 3
 قانونعلى اللغات إلظهار االنتقال من مرحلة لغوية إىل أخرى. أشهر القوانني هو 

الذي طبق على اللغات اجلرمانية. وهناك قوانني كثرية ا Loi de Grimm  جريم
يف اللسانيات التارخيية وهي تتعلق بانتقال جمموعة من األصوات إىل  أخرى تطبق

جمموعة أخرى أو انتقال املد من موقع يف الكلمة إىل موقع آخر أو حتويل الصوائت 
 القصرية إىل صوائت املمدودة.

.وقضية االقتباس جعلت بعض اللغويني يبحثون عن الكلمات األساسية يف 4
بعد مضي الزمن. هذه الكلمات ختص العد واحمليط واجلسد. اللغة اليت ال تتغري إال 

 ولو نظرنا إىل الكلمات السابقة وحبثنا عن ألفاظها يف العربية لوجدنا:
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 } اليد ، احلياة ، الصيف ، أعطى { يف الفصحى.

ويف العاميات العربية قاطبة سنجد الكلمات نفسها مع اختالف طفيف يف 
متايز بني هلجة مغاربية وأخرى مشرقية شبيه مبا التأدية. دون أن يكون هناك أي 

 يفصل بني لغات الشمال األورويب وجنوبه.

. الدراسات اللهجية اهتمت كثريا باملستوى اإلفرادي، ولكن اللغة تراكيب 5
ومجل. ولو أخذت مجلة بسيطة مثل : }احلياة يف الصيف راحة ومتعة{ ، لوجدت 

 : بواسطة املرتجم اآليل
 { Life in summer is rest and pleasure } إجنليزية :

 { Das Leben im Sommer Ruhe und Vergnügenأملانية : } 
 { La vie en été est repos et plaisirفرنسية :} 

 { La vita in estate è il riposo e il piacere}  إيطالية :
 { La vida en el verano es el descanso y el placer}  إسبانية :

هذا بالنسبة للمكتوب الذي مينح للقارئ بعض الدالالت تساعد على 
الكلمات وطوهلا. ولكن اللغة منطوقة أساسا وحدود  وذلك مثل حدود، الفهم

 الكلمات ال تظهر خالل احلديث إال ملن يعرف اللغة جيدا.
سالسل  فلو كتبنا صوتيا اجلمل السابقة يف اللغات املذكورة لتحصلنا على

 ال ميكن تشفريها إال من طرف متمرس يف اللغة.  متداخلة
وهناك أمور ال تدون حىت يف الكتابة الصوتية وذلك مثل النرب واللهجة. 

وذلك ألن  .هنا والتقارب الذي كان ظاهرا على مستوى الكلمات يتالشى متاما
، إن تقاربت على مستوى املعجم، فهي ختتلف على مستويات هذه اللغات

ث توجد فونيمات يف بعض اللغات غري واردة يف اللغات األخرى الفونولوجيا حي



72 

 

وحيث النرب مثال يعامل يف بعض اللغات كعنصر حتديدي يف الفرنسية مثال أو متييزي 
يف اإلجنليزية واإليطالية، مث إن الصرف خيتلف من لغة إىل أخرى فتكوين الكلمات 

ليزية. وعلى املستوى النحوي يف األملانية خيتلف جذريا عن تكوين الكلمات يف اإلجن
هذه اللغات تتعامل بطرائق خمتلفة مع املعرفة والنكرة ومع التأنيث والتذكري ومع املفرد 

 واجلمع ومع عالقة النعت باملنعوت ومع اإلمالء.

كل هذا يرينا الفروق اليت جتعل هذه اللغات، وإن انتمت إىل عائلة واحدة 
يث أن الفهم املتبادل بني الناطقني هبا مستحيل أجنبية الواحدة بالنسبة لألخرى، حب

 كما أن تعلمها عسري على األوريب وغري األورويب.

ال حاجة بعد هذا للربهان على أن الفصحى ليست لغة أجنبية بالنسبة 
للشخص العريب املنشإ وال أن العاميات املختلفة لغات أجنبية الواحدة بالنسبة 

 لألخرى.

عن التشابه واالختالف بني الفصحى والعامية وذلك  غري أنه علينا أن نبحث
 على سائر املستويات اللغوية. 
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 7المبحث 
 زدواجية اللغويةالعربية واال 

 
 التجاور اللغوي.1

.يف حبث سابق أشرنا إىل عدد اللغات يف العامل وهو حسب بعض 1
بلدا أو دولة. مما  220لغة وتوزيعها على عدد البلدان وهو  6800اإلحصائيات 

لغة يف كل بلد. هذا يكفي للربهان على أن التجاور  30يعطينا معدال يساوي 
 اللغوي هو القاعدة بالنسبة لكل بلد.

.وتارخييا ، فاللغات حبكم التبادل التجاري أو السياسي، مل تكن أبدا منعزلة. 2
عامل اإلسالمي الذي فهي تتقاطع ويكون مكان تقاطعها إما الفرد وإما اجلماعة. وال

ي ألسنة خمتلفة، عاش أكثر من غريه هذا التجاور اللغوي، و حيتوي على أقوام ذ
فتأثرت العربية بلغات الشعوب اليت أسلمت كما تأثرت هلجات هذه الشعوب 

 بالعربية.ولغاهتا 
اطلع العرب على اللغات األخرى اليت كانت وعاء  .يف عصر النهضة3

ديث ، فأدركوا أمهية تعلم هذه اللغات ونشأت خنبة تعلمتها للتكنولوجيا والعلم احل
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وقامت بالرتمجة وإثراء املعجم بإدخال مصطلحات جديدة موجهة وحو التعليم ولكن 
عالم املبنية هذه النهضة  وساندهتا، وسائل اإل كما سايرت أيضا للجمهور العريض.

تب ، مما أدى إىل تأليف على الطباعة واليت مكنت من إنشاء اجلرائد واجملالت والك
املعاجم احلديثة من جهة ، وولوج األدباء فنونا أدبية جديدة كالرواية واملسرح خالقني 

 على مستوى اإلبداع لغة جديدة تساير احلضارة احلديثة. 
مة يف اجتاه مه.إنشاء املدرسة احلديثة هبيكلها وبراجمها وتأطريها، كون خطوة 4

التعليم تدرجييا وقلت األمية فنشأ جيل جديد خيتلف التمدن والرقي. مث عمم هذا 
 ملمحه عن ملمح العريب الذي كان أحادي اللغة.

.أضف إىل هذا العامل التارخيي الذي خص استعمار الشعوب وطمس 5
هويتهم بفرض ثقافته ولغته ، مما أدى ، بصفة ملحوظة يف املغرب العريب ، إىل نشأة 

ابيات وسلبيات ما زالت آثارها متواجدة حىت جيل بأكمله عاش ازدواجية ذات إجي
 اآلن. 

 مفهوم االزدواجية .2

. امتزاج الشعوب ، واالحتكاك اللغوي الناتج عنه ، يقود يف كثري من 1
األحيان إىل جعل بعض األفراد يستعملون نظامني لغويني خمتلفني. وهذا االستعمال 

 .Bilinguisme ازدواجية لغويةيسمى اليوم 
 جماعيةأو  فرديةزدواجية تصنف حسب متغريات كثرية. فقد تكون وهذه اال

. كما أهنا بالمعنى الواسعأو  لمعنى الضيقباوقد تكون ازدواجية أو حكومية. 
 اسُتعملت أكثر من لغتني عند الناطقني. إذا تعددية لغويةتصبح 
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.الدراسات اللغوية اليت ختص االزدواجية هي يف غالب األحيان اختزال 2
ضاع. فلو فرضنا أن شخصا ما يتكلم ثالث لغات }أ ، ب ، جـ{ . فإنه لألو 

{ : }أ ، ب { ، }أ ، جـ { ، }ب، جـبإمكان الباحث أن يدرس الثنائيات اآلتية 
من وجهات نظر خمتلفة كاالستعمال أو الكفاءة أو البنية اللغوية. هذا إذا مل يكن 

أما إذا كان األثر قويا فستكون الدراسة للغة الثالثة أثر يُذك ر يف الثنائية املدروسة. 
 ناقصة ومن الالزم إدخال العنصر الغائب.

، فما يهمنا لدى  la pertinenceواختيار الثنائية مرتبط باألوضاع واإلفادة 
اإلسبانية ، هو دراسة الثنائية والذي حيسن  لالكندي األصل القاطن مبونرتيا

ص إسباين األصل فإن لغة األم لديه {. ولكن إذا كان الشخ}فرنسية ، إجنليزية
 ستتدخل بقوة وستتجه الدراسة يف اجتاه الثالثية }إسبانية ، فرنسية ، إجنليزية {. 

أما العريب الذي يتكلم لغته األصلية واإلجنليزية والفرنسية فإن الذي يرعى 
اهتمام الدارس هو الثنائية }عربية ، فرنسية { إن كان من اجلزائر أو تونس أو 

 ملغرب أو موريتانيا والثنائية  }عربية ، إجنليزية { إن كان من املشرق.ا
ولكن هذا العريب يتكلم هلجة واألنظمة اللغوية اليت قد تكون فعال متواجدة 
هي: العامية أو العاميات ، والفصحى ، واللغة األجنبية. مما يقتضي الرتكيز على كل 

العامية اجلزائرية ليس كأثرها يف الفصحى،  التقابالت املمكنة. فأثر الفرنسية مثال يف
ونطق العرب للغات األجنبية خاضع ألثر اللغة األوىل وليس ألثر النظام الصويت  

 الفصيح وحده.
كل هذا يرينا أن الدراسات عليها أن تنظر بدقة إىل نوعية اللغات املستعملة 

 واملتداخلة.   
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هلا. فقد تكون هذه  لشخصمعرفة ا.اختيار الثنائيات املتداخلة يقتضي 3
املعرفة عميقة تشمل الفهم والتفكري والتعبري، وقد تكون سطحية حبيث أهنا تقتصر 
على فهم بعض الرتاكيب كما حيدث ذلك لدى األجانب الذين يزورون بلدا 
مستعينني بدليل سياحي يذكر هلم عبارات ُتستعمل يف السوق واملطعم والفندق 

 والبنك.
شرتط يف الناطق معرفة كافية للغيت الثنائية. ولكن درجة فمن الطبيعي أن يُ 

الكفاءة اللغوية ال تقاس وال يوجد خط فاصل بني وجود الكفاءة وعدم وجودها. 
، اها كفهم املنطوق ، وفهم املكتوبويقودنا هذا إىل النظر إىل الكفاءة من مجيع زواي

، وجماالت هذا االستعمال ،  والتعبري الشفوي ، والتعبري الكتايب ، وكثرة االستعمال
 وسهولة املرور من لغة إىل أخرى.

اليت تتمثل يف الفهم  الكفاءة الدنياوعليه فإن تعريف الكفاءة يتنقل من قطب 
اليت تقتضي الفهم اجليد والتعبري السليم يف ميداين املنطوق  الكفاءة العلياوحده و

أحسن بطريقة متكافئة من  واملكتوب. أما عامة الناس فإهنم يعتربون مزدوجا كل
 أي أهنم مييلون إىل التعريف املبين على الكفاءة العليا. لغتين مقننتين

 

 االزدواجية بالمعنى الواسع .3

وقدرته على استعمال ناطق كفاءة ال.االزدواجية الفردية باملعىن الضيق هي 1
جنليزية ة واإلكالفرنسية واإلجنليزية يف كندا ، أو اإلسباني  في نفس المستوى لغتين

بالنسبة للمهاجرين من جنوب أمريكا يف الواليات املتحدة. وبالنسبة للعرب فإهنا 
 ختص الثنائية }فصحى ، لغة أجنبية {.

يف املغرب العريب ويف فرنسا تفهم االزدواجية على هذا األساس. فاملزدوج هو 
يدها فهو من يعرف العربية الفصحى والفرنسية أما الذي جيهل الفصحى أو ال جي
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. ولكن هذا التصنيف ال بعر  م  ومن جيهل الفرنسية أو ال جييدها فهو  نكفونيافر 
يصف كل الواقع اللغوي. فالذي جيهل الفصحى أو ال جييدها يعرف يف كل 
احلاالت لغة األم أو لغة الشارع وهي العامية وقد جييد أحيانا هذه اللغة أكثر من 

أن نقول عنه إنه جيهل العربية فهو مزدوج  الذين يعرفون الفصحى. وال نستطيع
بالتأكيد ومنطه هو : } عامية عربية، فرنسية{. وقد يكون الشخص جميدا للهجة 

 حملية غري العامية العربية ويكون هبذا ثالثي اللغات.
 

.فعلينا إذن أن ننظر إىل هذه االزدواجية من منظور واسع ونضع التعريف 2
 اآليت:

مبعناها الواسع هي كفاءة الفرد الذي ميتلك نظامني لغويني : االزدواجية  تعريف
خمتلفني وذلك مهما كان صنفهما. قد يكون أحد النظامني هلجة واآلخر لغة مقننة 

 أو يكون االثنان من النوع العايل أو االثنان من الصنف اللهجي.

يا ويصبح هبذا كل من تكلم لغة موصوفة بالديكلوسيا مزدوجا ، إال إذا كان أم
ال يعرف الشق الفصيح من لغته. فالسويسري الذي يقطن يف مشال البلد مزدوج ألنه 
يستعمل عاميته واألملانية املقننة وكذلك الشأن بالنسبة للعرب الذين هلم إملام 

 بالفصحى.

.وقد ال تكون العامية اليت يعرفها الشخص قريبة من اللغة املقننة وذلك مثل 3
ون هلجتهم والفرنسية املقننة مع أن هلجتهم غريبة عن جييد ينالذسكان كورسيكا 

الفرنسية. ويدخل يف هذا الصنف سكان أمريكا األصليني الذين حافظوا على 
جنليزية، وسكان ألصلية فهم يعرفون إىل جانبها اإلسبانية أو الربتغالية أو اإلهلجتهم ا

 كتالنيا يف إسبانيا، ومعظم األقليات اللغوية يف العامل. 
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وقد يعرف الفرد أكثر من لغة إن كانت يف البالد هلجات متعددة فتصبح .4
 ازدواجيته يف هذه احلالة تعددا لغويا.

 

. الكالم عن االزدواجية يف كثري من األحيان فيه تناقض ويرجع هذا إىل 5
تواجد عناصر كثرية ختص هذا املفهوم. واجلهات املغرضة ، كاليت تريد نشر لغة من 

هذه الفرصة لنشر دعايتها. فالكالم عن ازدواجية األفارقة أو املغاربة  اللغات، تتخذ
 ال معىن له. فأقل ما يلزم تعريفه هو الثنائيات املتقابلة.

االزدواجية هي كالدالة ذات املتغريين تا }س ، ع { اليت تبتدئ دراستها 
د ، فكأننا ملا نتكلم عن االزدواجية يف بلد ما ، دون حتديو بتحديد جمال تعريفها. 

 وضعنا دالة دون تعريف جمال تطبيقها. 
ازدواجية } أ ، ب {  ولذا فإنه من املستحسن استعمال كتابة صورية كالعبارة :

عملة كأن نقول ازدواجية }فرنسية،إجنليزية{ أو مع حتديد األنظمة اللغوية املست
ازدواجية جنليزية{ أو ازدواجية }فرنسية،عربية فصحى{ أو ازدواجية }إسبانية،إ

طبيق هذه االزدواجية }فرنسية،عامية جزائرية{. ومن الالزم بالطبع حتديد جماالت ت
 أي مجاعة.  على أي فرد و على اجلماعة، و  على الفرد أو

 
 .أنواع االزدواجية الفردية4

.تصنف االزدواجية الفردية حسب عوامل كثرية كالكفاءة وسن حتصيل 1
 ظائفها.اللغات وطرائق استعمال اللغات وو 

 ميكن تصنيفها إىل :  اكتساب اللغاتفمن ناحية 
وختص الشخص الذي اكتسب اللغتني من خالل العائلة أو  مبكرةازدواجية  أ.

 احمليط وذلك قبل سن التمْدرس.
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وهي عندما يكتسب الطفل لغة قبل أخرى. وخيص هذا  متعاقبةازدواجية  ب.
االزدواجية ر. وهي تتقابل مع أطفال املغرتبني أو الذين انتقلوا من بلد آلخ

 المتزامنة.
تسب بة هي األكثر ورودا وختص الديكلوسيا : إذ العامية تكواالزدواجية املتعاق

ويشار  اللغات األجنبية.اليت تلقن قبل قبل الفصحى كما أهنا ختص اللغة الوطنية 
تتلوها يف للغة اليت إىل او   1لأو  L1 للغة اليت تكتسب يف األول بالرمزإىل اغالبا 
 .2لأو  2L بالرمزالتعلم 
 

 .ومن ناحية الكفاءة اللغوية تصنف االزدواجية إىل : 2
وهي اليت ختص الشخص الذي له كفاءة عالية ومتساوية  مثالية.ازدواجية أ

 للغتني وتسمى مثالية ألهنا نادرة.
، وهي اليت تكون فيها إحدى اللغتني ذات غير المتكافئة. االزدواجية ب
 أدىن من األخرى.مستوى 
 وختص الشخص الذي يفهم فقط لغة دون أخرى. الخاملة.االزدواجية جـ

والشائع من بني األصناف الثالثة ، الصنف الثاين وذلك أن االزدواجية اخلاملة 
قد ال يعدها البعض ازدواجية. أما الصنف األول فهو إن أمعنا النظر فيه أندر مما 

سب مستويات اللغة إىل كفاءة صوتية تتمثل يف نتصور. وذلك أن الكفاءة موزعة ح
النطق السليم ، وكفاءة معجمية مرتبطة بثراء اللغة ، وكفاءة وحوية جمسدة يف 
االستعمال اجليد للرتاكيب ومراعاة حركات اإلعراب، وكفاءة بالغية هدفها الفصاحة 

 .اليت من بني مساهتا الربط اجليد بني املعاين واأللفاظ ومجاليات الشكل
فوسائل اإلعالم ترينا يوميا سياسيني عربا ومثقفني يلحنون بصفة شنيعة أو 
يستعملون من الكالم ما ال يتناسب مع األفكار واملقام. ويف املقابل نرى أجانب من 
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جنسيات خمتلفة هلم لكنة وصعوبة يف النطق العريب ولكنهم يعربون بدقة عن 
فعون املرفوع وينصبون املنصوب. يف أفكارهم ويستعملون بصفة سليمة اللغة ، فري 

هذه احلالة إذا قارنا بني كفاءة هذا األجنيب وهذا العريب على املستوى الصويت فإننا 
جندها يف صاحل العريب، ولكن على مستوى باقي اجملاالت فلغة األجنيب أرقى من لغة 

 العريب.
ا عن أفكارهم وكمثال آخر جند بعض املغاربة جييدون الفرنسية ويعربون بواسطته

بطالقة يف جمال املكتوب، ولكنك إن نظرت إىل نطقهم هلذه اللغة فإنك جتده رديئا 
 إىل حد كبري مع أن نطقهم للعربية جيد بل مثايل.

، يلزمها أن تكون  2واللغة ل 1ولذا فإن املقارنة بني كفاءة الفرد يف اللغة ل
 ذكورة. مقارنة بني الكفاءات اجلزئية اليت ختص اجملاالت امل

 

 .وبالنسبة للكفاءة وأنواع اخلطاب ميكننا تقسيم االزدواجية كما يلي:3
عندما ترتبط الكلمات أو الرتاكيب  coordonnée متناسقةتكون االزدواجية  أ.

. 2أو بواسطة اللغة ل 1مباشرة باملعاين. أي أن الناطق يفكر مباشرة بواسطة اللغة ل
يقة عفوية. ويتعلق هذا الصنف باملزدوج فيستعمل للتعبري إحدى األداتني بطر 

 احلقيقي ، القريب من املثالية.
 عندما تتأثر يف جمال التعبري كل لغة باألخرى. مركبة االزدواجيةوتكون ب.
عندما تكون كلمات إحدى اللغتني ترمجة لألخرى. ويقال إن  تابعةوتكون جـ.

 أخرى.هذه احلالة يفكر يف لغة ويعرب باملتحدث يف 
 

، تكون االزدواجية شبيهة المقام ومجاالت االستعمالن ناحية .وم4
بالديكلوسيا. فاملتكلم قد يكون مضطرا إىل استعمال لغة بدال من أخرى حسب 
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املتلقي وكفاءته وعقائده ومشاعره وحو إحدى اللغتني. وقد يستعمل لغة أجنبية يف 
 عائلي أو الشعيب.امللتقيات أو العمل كما نراه يرجع إىل لغة األم يف اجلو ال

. من ناحية سطوة لغة على أخرى عند تعلم اللغة الثانية فإن االزدواجية 5
واالزدواجية   le bilinguisme additif االزدواجية الموجبةتقسم إىل صنفني : 

 .le bilinguisme soustractif  السلبية
 .ته األوىلفاالزدواجية املوجبة تثري لغة الشخص وال حتدث أي ضرر بالنسبة للغ

وىل بينما االزدواجية السلبية جتعل ملكته يف اللغة الثانية أعلى من ملكته يف اللغة األ
 .وجتعله مييل إىل إمهال لغته األصلية

الكنديون يشتكون من كون االزدواجية يف التعليم تقود الكثري إىل هذه 
ة ولدى املهاجرين االزدواجية السلبية واليت نالحظها يف الكثري من البلدان املتخلف

 الذين أصبحوا يهملون لغتهم األوىل.
ويف اجلزائر قد الحظنا النوعني من االزدواجية. فبعض املواطنني أمهلوا لغتهم 
والبعض مل يفعل. وسبب اإلمهال له دوافع اجتماعية واقتصادية وعقائدية. وأخرى 

 مرتبطة باللغة نفسها.
   

 االزدواجية االجتماعية.5
ليس وحيدا يف جمتمعه.  بو  أأن الفرد الذي يستعمل لغتني  .من الواضح1

واالزدواجية الفردية الشائعة ، واليت هي شبه حتمية ، هي اليت جتمع بني لغة األم 
ولغة ثانية قد تكون أجنبية. ولذا فإن عدد األفراد الذين يستعملون الثنائية }أ ، 

احلالة أن نتكلم عن ازدواجية  ب{ اليت حتدد ازدواجيتهم ُكْثر. فمىت ميكن يف هذه
 مجاعية ؟
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.العوامل األساسية لتحديد االزدواجية اجلماعية ثالثة : عدد الناطقني، 2
 والوظائف اليت تؤديها اللغات ، والسياق اجليوسياسي الذي يقع فيه التعايش.

فمن الواضح أنه إذا كانت نسبة  عدد الناطقينبالنسبة للعامل األول أي 
باملائة فإنه ال ميكن القول بأن اجملتمع مزدوج. أما إذا   10 تتعدى الـــ املستعملني ال

من السكان  %99حيث Catalagneكانت النسبة عالية مثلما حيدث يف كاتالنيا 
 يتكلمون لغتهم إىل جانب االسبانية فإنه ال جدال يف أن االزدواجية هنا مجاعية.

 

للغة  الوزن االجتماعياعية ، أي العامل الثاين الذي حيدد االزدواجية اجلم.3
الثانية ، يتمثل يف استعمال اللغة يف احملافل الدولية ويف امللتقيات العلمية ويف األدب 
العايل ، وأحيانا يف اجتاه اللغة إىل العاملية.  فاللغات الغربية يف بلدان إفريقيا هلا وزن 

انكفونية ثقُل دا الفر ثقيل حيتم استعماهلا إىل جانب اللهجات احمللية ، ويف كن
ا إىل جانب الفرنسية. وكذلك الشأن بالنسبة جلزيرة  اإل جنليزية يفرض استعماهل 

كورسيكا الفرنسية. ويف هذه احلالة يصبح وضع االزدواجية شبيها بثنائية الديكلوسيا 
 حىت وإن مل تكن هناك قرابة عائلية جتمع طريف الثنائية.

  
السياق التاريخي ة هو زدواجية اجلماعيلث الذي حيدد االاملقياس الثا.4

فاالزدواجية اجلماعية تقتضي تواجد الناطقني يف أرض يقطنوهنا  ،والجيوسياسي
وتارخيا مشرتكا وعالقات اقتصادية أو عقودا وحتالفات. فجزيرة كورسيكا مرتبطة 

 نيا الواقعة يف إسبانيا.  الفرنسا ، وكذلك الشأن بالنسبة لكتتارخييا وسياسيا ب
 

يف بعض احلاالت جند مكان االزدواجية ثالثية وذلك مثلما حيدث يف .5
 عي االنتباه.سرت الذي ميلك وضعا لغويا ي جلكسمبور ال
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 350000اللكسمبورج بلد صغري يقع مشال فرنسا. عدد سكانه ال يتعدى 
 نسمة. األهايل األصليون يستعملون ثالث لغات موزعة وظيفيا كما يلي : 

ليت هي هلجة جرمانية ، هي األكثر استعماال يف احلياة الشخصية اللغة األم اأ.
 ويف الطقوس الدينية ويف املسرح واحملاضرات.

الفرنسية اليت هي اللغة الرمسية ، تبقى اللغة السائدة يف العمل واإلدارة ب.
 واملقاهي واملطاعم.

 األملانية ختصص للجرائد واجملالت واإلذاعة والقراءة عموما.جـ.
 التوزيع متكامل ال يشكل حىت اآلن خطرا بالنسبة للغة األم. وهذا

 

 السياسات اللغوية.6
 

على احلكومات كما يعتقد الكثري. فقد تكون السياسة اللغوية . ال تقتصر 1
شأن جمموعات كربى كهيئة األمم املتحدة أو تكون مقتصرة على منظومة صغرية 

 حبجم البلدية أو حىت حبجم الشركة التجارية.

.فمن باب السياسة اللغوية قرار الشركة اليابانية لأللعاب اإللكرتونية نينتندو 2
Nintendo جنليزية وحدها عند بث منتوجها، وذلك ال اإلاستعمالذي يقضي ب

السويسرية فإهنا هنجت سياسة  Nestléمهما كان سن املستعمل. أما شركة  نيستلي 
 اليت تصدر إليه بضاعتها.لغوية أخرى إذ التزمت باستعمال لغة البلد 

ومن أمثلة السياسة اللغوية النهج الذي هنجته الشركات التجارية يف اجلزائر يف 
ميدان اإلشهار. فعلى مستوى املنطوق الذي هو ميدان التلفاز والراديو نراها 
تستعمل الفصحى أو عامية مهذبة قريبة منها. أما على مستوى املكتوب، وخصوصا 

تزين اجلدران واحلافالت، فإننا نراها تستعمل عامية غريبة خليطا  يف امللصقات اليت
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بني لغة الشباب والفرنسية معربة عن مدلوالهتا بواسطة احلرف العريب تارة واحلرف 
الالتيين تارة أخرى. وهذا االستعمال كثريا ما يغّيب املعىن. وهو نابع عن قناعة 

أكثر مما هو صادر عن رغبة يف نشر  الساهرين على اإلشهار وإيديولوجيتهم اللغوية
 املنتوج على كل فئات املستعملني.  

.ومن السياسات اللغوية تعامل اإلعالم العريب مع األفالم سواء كانت حملية 3
ل ج أما األفالم األجنبية فإهنا ُتدبْـ  احمللية تكون بلغة البلد املنتج، أو أجنبية. فاألفالم

اليت  sous-titrageأحيانا يُكتفى باحلاشية اخلطية و  تارة بالعامية وتارة بالفصحى،
 ترتجم احلوار.

فدبلجة الرسوم املتحركة  ع عدة،اختيار النظام اللغوي املستعمل خيضع لدواف
بالفصحى له هدف تربوي، أما اختيار لغة باقي األفالم فهو مرتبط باملقام الذي 

 حتسن فيه لغة ما.
الكثري من املصطلحات العلمية والثقافية  األفالم الوثائقية مثال ، حتتوي على

أما األفالم السردية  ودقتها يف التعبري وثراء معجمها، وهي تتطلب الفصحى
واملسلسالت اليت تصف الواقع اليومي فإهنا تتطلب عامية من العاميات. وهذه 
العامية ختتار على أساس فهم جل العرب هلا. ولقد كانت العامية املصرية هي 

واملالحظ أن املسلسالت اليت  ن هلجة الشام أصبحت أيضا مستعملة،ولكالسائدة 
 تطمح إىل رواج كبري تستعمل لغة مهذبة يفهمها اجلميع.   

ائق خاصة مع دبلجة األفالم. بطر  ونمن يتعاملوالعرب ليسوا وحدهم 
نكفونيون مثال يستعملون دبلجتهم اخلاصة لألفالم األمريكية وال اناديون الفر فالك

 ضون بدبلجة باريس.ير 
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واجلدير باملالحظة أيضا أن األفالم املصرية كانت أيام االستعمار تعرض يف 
اجلزائر وسائر املغرب العريب. ولكن احلوار فيها كان مرتمجا خطيا بالفرنسية فعاقت 
هذه الرتمجة املكتوبة فهم اللهجة املصرية لدى املغاربة. ويعد هذا التصرف سياسة 

اإلدماج اللغوي. بعد االستقالل أصبحت األفالم واملسلسالت  لغوية ترمي إىل
 قبلتعرض دون أي دبلجة وال ترمجة خطية فصارت اللهجة املصرية مفهومة من 

 الصغار والكبار. 
.السياسة اللغوية للحكومات تتمثل يف قوانني يتصدرها القرار املبدئي الذي 4

ختيار يقع على لغة واحدة أو أكثر يعترب لغة من اللغات وطنية ورمسية. كما أن اال
الذي حيدد  législation linguistiqueمن لغة. وهذا املبدأ جمسد يف التشريع اللغوي 

 جماالت استعمال اللغة.
. فهي ضمنية عندما ترتك األمور صريحةأو ضمنية والسياسة اللغوية قد تكون 

واهليئات هلا.والصرحية ما جمراها الطبيعي دون التدخل يف استعماالت األفراد يف جتري 
بني املبادئ والتطبيق. وذلك  ابونكانت جمسدة يف قوانني إلزامية. إال أن هناك أحيانا 

 أن التطبيق يف بعض اجملاالت ال يكون مطابقا للنية اليت هي أساس االستعمال. 
 

  يةزدواجية الحكومالا.7
غتني رمسيتني. وقد هي اليت تنُتج عن اعتماد احلكومة ل االزدواجية احلكومية

يكون هذا االعتماد مبدئيا فقط، وقد يكون متبوعا بتشريع حيدد جماالت 
 االستعمال.

هذه االزدواجية تأخذ أشكاال خمتلفة حسب األقطار. وال بأس أن ندرس وضع 
 بلد أراد هذه االزدواجية وهو الكندا.
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مث أصبح  كان يف البداية مستعمرة فرنسية  1534كندا الذي هو حديث النشأة 
ية إىل كندا حسب معايري لغو  1791جنليز الذين قسموه سنة ملكا لإل 1763سنة 

. ومنذ ذلك الوقت حىت 1839ومل يُلغ  هذا التقسيم إال سنة  العليا وكندا السفلى،
  جنليزية.اللغوي بني أهل الفرنسية وأهل اإليومنا هذا وكندا تعيش توترا سببه الصراع 

ساكنا. اللغتان مليون  33والبلد يقطنه اليوم أكثر من  أوتاواكندا هي عاصمة  
أما  %75جنليزية يكّونون األغلبية الرمسيتان مها اإلجنليزية والفرنسية. الناطقون باإل

عرب وصينيني وإيطاليني وأملان  مكونة منالباقية  %5والـــ  % 20نكفونيون فهم االفر 
 وصول الغربيني. وهولنديني وسكان أصليني قطنوا هذا البلد قبل 

يف بعضها أغلبية  مقاطعات، 10النظام السياسي مبين على فدرالية تضم 
 السكان من الناطقني باالجنليزية وبعضها فرنكفونيون.

نذكر  ،والقوانني اللغوية قد تكون فدرالية أو تابعة للمقاطعات. وهي عديدة
،  1985 اد االستهالكقانون تعليب مو الذي ألغي،  1969 قانون اللغات الرمسيةمنها 

، قانون  1992، قانون التعددية الثقافية الكندية  1985 قانون العالمات التجارية
 .1992اللغات الرمسية 

احلكومة حترص مبدئيا على جعل املواطن يتمتع باخلدمات اإلدارية وغريها من 
 الواقع. اخلدمات باللغة اليت خيتارها من بني اللغتني. ولكن هذه النية تتناىف مع 

م ن أراد خدمة يف الربيد بالفرنسية فعليه أن يتأكد من أن  ففي مدينة تورنتو مثال
يف هذه املدينة ال حمطة الربيد اليت يقصدها حمطة مزدوجة. وذلك ألن معظم احملطات 

جنليزية. ومن ُيصّر على استعمال الفرنسية فبإمكانه أن يطلب قائمة تستعمل إال اإل
 من مصلحة فيدرالية خاصة. احملطات املزدوجة

، وأخرى ا فهناك بلديات ال تستعمل إال اإلجنليزيةوبالنسبة للبلديات وخدماهت
 اللغتني. وكذلك الشأن بالنسبة هليئات إدارية أخرى.مل بتتعا
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أما القطاع اخلاص فهو غري ملز م بالتعامل باللغتني. فالبنوك واملتاجر تبين 
 اطقني.سياستها اللغوية على أغلبية الن

اء األقلية الفرنسية. وخالصة القول، فإن االزدواجية وضعت يف كندا إلرض
جنليزية اليت أصبحت عاملية سيطرت على الفرنسية. فجميع السكان وذلك أن اإل

ات الفرنسية والوزن يفهموهنا ويتعلموهنا يف املدارس. وإذا أضفنا إىل هذا تعدد اللهج
 جيدا هذا اخللل يف التوازن بني اللغتني.جنليزية فإننا نفهم االقتصادي لإل

 
 والتعليم زدواجية الا.8

.يف كل املؤسسات التعليمية يف العامل تدّرس إىل جانب اللغة الوطنية لغة ثانية 1
هي لغة أجنبية أو لغتان. واللغة األجنبية لغة حضارية الغرض منها التفتح على العامل 

؟ ل ميكن هنا أن نتكلم عن ازدواجيةولكن هوإمكانية االطالع على العلوم احلديثة. 
 وإذا مل يكن األمر هكذا فمىت ميكننا الكالم عن تعليم مزدوج ؟

تستعمل لغتان في مواد .يف احلقيقة املفهوم املعتاد للتعليم املزدوج يقتضي أن 2
. هكذا كانت تفهم االزدواجية تلفة غير المواد الخاصة باكتساب اللغةمخ

ائر وتونس واملغرب وموريتانيا عندما كانت تدرس املواد العلمية التعليمية يف اجلز 
باللغة الفرنسية. هذا التقسيم  الطبيعة واحلياةاملتمثلة يف الرياضيات والفيزياء وعلوم 

بأن العربية ينحصر دورها يف األدب أدت إىل تعريب مجيع بعضهم الذي أوهم 
 مراحل التعليم حىت اجلامعة.
واجية التعليمية بعد هذا؟ ال ميكن الفصل يف هذا إذ ولكن هل زالت االزد

باللغة األجنبية وبعض املدارس والثانويات اخلاصة تبين ما زال بعض التعليم العايل 
 براجمها على االزدواجية قصد حتضري التالميذ للبكالوريا األجنبية.
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ين كو فبعضها هدفه ت ،. مشاريع التعليم املزدوج ختتلف من ناحية األهداف3
، وبعضها غرضه تسهيل املرور من لغة األقلية إىل اللغة فرد مزدوج متمكن من اللغتني

اآلخر  هابعضىل إضعاف امللكة يف اللغة األوىل، و السائدة يف البالد مما يؤدي إ
 بواسطة اللغة الثانية. ملكة في العمليهدف إىل 

وذجا من 90صني مناذج التعليم املزدوج يف العامل كثرية وقد أحصى أحد املخت
بعض من ناحية األهداف ونوعية التالميذ، واملقاربات خمتلفا. وخيتلف بعضها عن 

 التعليمية واهتمام احلكومة أو أولياء التالميذ هبذا التعليم.

، وذلك أن اللغة  االزدواجية الثقافية.مفهوم االزدواجية اللغوية يقود إىل 4
ضا وعاء للحضارة. فالشخص املزدوج ليست فقط وسيلة تواصل أو تعبري ، فهي أي

اللغة هو أيضا شخص مزدوج الثقافة. وقد يكون هذا االنفتاح على الثقافات هو 
. فلغات اقتصاديا أو سياسياأحد أهداف االزدواجية. كما قد يكون اهلدف 

عليمها. واخلوف من سطوة اللغة األقليات يف العامل أصبح أصحاهبا يطالبون بت
الفرنسيني إىل تشجيع  قاد اللغة العالمية الوحيدةتوشك أن تكون جنليزية اليت اإل

االزدواجية يف مستعمراهتا القدمية، كما أن االحتاد األورويب يشجع على االزدواجية 
 بقصد تقريب الشعوب املكونة له. 
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 1لمبحث ا
 خصائص الفصحى 

 

 .السمات العالمية للغات 1

.العربية لغة كسائر اللغات هلا خصائص تشرتك فيها مع غريها وأخرى متيزها 1
عنها. وما هو مشرتك بني كل اللغات البشرية هو كوهنا أدوات تواصل مبنية على 

هناك ولكن  األصوات ومركبة حسب املستويات املعروفة. هذا ما ال ينكره أحد.
اجتاهان اليوم بالنسبة للسمات املشرتكة بني اللغات، فمن اللسانيني من هو ميال 
لدراسة اللغات يف إطار عام يشملها كلها ، ومن هو ميال إىل دراسة كل منها 

 Lesات للغ عالميةال السماتبحسب خصائصها. هذا النقاش خص ما مسي 

universaux linguistiques  الكلياتأو. 

الذي  النحو الديكارتيكرة عاملية السمات يف الغرب عند نشأة .جتلت ف2
هو مبين على كون اللغة هلا مشرتك تابع للتفكري البشري واملنطق. هذا املشرتك حيدد 

 اجلانب الشكلي للغة وعالقته بعامل املعاين.
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ها. رفضفكرة هذه العاملية وبني من يالتفكري أحدث جدال بني من يؤيد  هذا
للسانيات احلديثة رسخت فكرة اعتباطية الدليل وآراء البنيويني وعند نشأة ا

املتمسكني بالوصف فزال البحث عن الثوابت اللغوية خارج نطاق ما حدد من 
 مفاهيم تأسيسية.

.غري أنه ظهر يف الستينيات ، مع بروز وحو تشومسكي واألحباث اخلاصة 3
ملي ، وت لخص هذا يف إبراز بالرتمجة اآللية ، اجتاه وحو البحث عن املشرتك العا

فكل اللغات مثال متلك االسم  ،  universaux grammaticauxالكليات النحوية 
 والفعل أو النظام الفونولوجي الذي أبرزه جاكبسون يف نظريته للصفات الثنائية.

 universauxقضية الكليات الداللية نفسه الوقت .وطرحت يف 4

sémantiques غات يف تقسيم إىل اختالف الل ونينظر  واكانالباحثني  بعض . ف
مشرتك عاملي للمعاين  بالرتمجة إلثبات وااآلخر استدل همبعضاملدلوالت وتصنيفها، و 

ومن هؤالء  ،إبراز مسات داللية عاملية همبعضدان حاول ويف هذا املي بني اللغات،
الذي أبرز ستة مفاهيم أساسية متواجدة عند البشر مهما كانت  بول إكمان

قافتهم واليت متثل جتربتهم يف هذا العامل كمفهومي العاقل وغري العاقل وامللكية ث
 والفعلية.

 Josephجوزرف جرينبركنرتبولوجيا اقرتح عامل األ 1961.ويف أفريل 5

Greenberg   مسة عاملية صرفية ووحوية حددها بناء على دراسة  45قائمة حتتوي على
 Universals of ت اللغوية العالميةالمشتركايف كتابه  لغة.وبني 30خصت 

Language   المتكلم أن كل لغات العامل متلك الوسائل اليت تسمح بتعيني
 . النفي والتأكيدكما أهنا متلك طرائق للتعبري عن   .والمخاطب والمرجع
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.ولكن هذه السمات العاملية للغات ال تنفي االختالف. وهذا االختالف 6
ا بنيويا أدى إىل باب من اللسانيات يسمى قاد إىل تصنيف اللغات تصنيف

جعل الباحثني ينشطون يف دراسة  la typologie des langues تيبولوجية اللغات
 العديد من اللغات. 

 .تصنيف اللغات 2

.إذا حبثنا اآلن عن االختالف واالئتالف اللغوي بصفة عامة فإننا نراه أوال 1
م هذه التصنيفات هي اليت جاءت من . أقدالتصنيفات التي قام بها اللغويونيف 

وهذه اللسانيات اليت تبحث عن تاريخ اللغات  اللسانيات التاريخية والمقارنة.
 وتغرياهتا هي زمانية ، وقد تكون آنية إذا قارنت بني لغتني يف زمن واحد.

طريقة العمل لتحديد العالقة بني اللغات مبنية على املقارنة بني أوضاع خمتلفة 
ة أو بني لغات خمتلفة هلا نفس األصل. هذه املقارنة تظهر تطابقات أو للغة معين

الداللية. ويقود  وأحتوالت منتظمة على املستويات الصوتية أو الصرفية أو النحوية 
 هذا إىل تصنيف اللغات إىل عائالت.

. والقرابة apparentées العائلة اللغوية هي مجموعة من اللغات المتقاربة.2
وختص فقط اللغات وال تعين القرابة البيولوجية  ةلعائلالمجازي لعنى بالمهنا هي 

من لغة  متقاربتان إذا كانتا منحدرتني  عو  سلغتني البني الناطقني. هذا يعين أن 
 .لأصلية واحدة 

 راجع وميكن للقارئ أن يلجأ إليه إذاهذا التصنيف موجود يف الكثري من امل
 أراد املزيد من االطالع.
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ذي ميكن مالحظته هو أن اللغات املتقاربة هبذه الصفة قد تكون ولكن ال
متباعدة على مستوى املكان والزمان بعدا شديدا يف بعض األحيان ، وال أحد يدرك 

 هذا التقارب إال املختصون. 

.تصن ف اللغات أيضا حسب معايري لسانية مبنية على مستوياهتا املختلفة. 3
أو  تصنيفا لغوياالصويت. ويسمى هذا التصنيف أي على وحوها وصرفها ونظامها 

وهو ال ينظر إىل القرابة العائلية وقد جيمع  typologie linguistique تيبولوجيا اللغات 
 بني لغات أصوهلا خمتلفة. 

متلك أصواتا يصعب عليه  يدرك أن بعض اللغات يتكلم لغات خمتلفة الذيأ.
جيد أي صعوبة فالعريب مثال ال  داؤها.هلا أصوات يسهل عليه أ ها اآلخربعضنطقها و 

بينما نراه ال مييز بني الكثري من جنليزية يف النطق باخلاء اإلسبانية أو الثاء أو الذال اإل
فذلك ألن اللغات تستعمل أصوات دون أخرى. جل اللغات الصوائت الفرنسية. 

هر تستعمل احلروف الصفريية أو الشفوية وتقابل بني هذه احلروف بواسطة اجل
واهلمس أو الشدة والرخاوة ولكن القليل منها فقط يستعمل التفخيم كعنصر مميز.  
كما أن اللغات ختتلف من ناحية عدد احلركات املستعملة وطبيعتها وطرائق تقابلها. 
فاالختالف واالئتالف يف استعمال خمارج احلروف وصفاهتا ميكن من تصنيف 

 .تصنيفا صوتيااللغات 

قاطع اللغوية قد يكون بسيطا كما هو الشأن يف العربية كما أن تكوين امل
مُّع الصوامت حمدود وقد يكون معقدا حيتوي على أنواع كثرية من املقاطع يف  حيث جت 

تصنيفا بعض اللغات. ودراسة البىن املقطعية يف خمتلف اللغات متكننا من تصنيفها 
ناحية البساطة تأيت  وذلك برتتيبها حسب بساطة البنية أو تعقيدها. فمن مقطعيا
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ن يف لغة اليابانية ولغات البحر اهلادئ والعربية يف الصف األول. أما التعقيد فيكو 
 جنليزية.الكوكاز واألملانية واإل

وهو الرتكيز بالشدة  النبربعض اللغات توظف prosodie   ميالنغ  يف اجملال 
مات ووظيفته والطول على مقطع من الكلمة دون آخر. وقد يكون ثابتا يف الكل

أما بعض distinctive . ةتمييزيأو متغريا ووظيفته تكون démarcative  ةتحديديّ 
 مثل العربية فإهنا توظف الطول بدال من النرب. اللغات

والعروض مييز بني أربعة أصناف من اللغات : اللغات اليت عروضها مرتبط 
وضها كمي واللغات اليت بالعد واللغات اليت عروضها مرتبط بالنرب واللغات اليت عر 

عروضها مبين على النغمة. وقد بينا يف أحباثنا أن اليونانية والعربية متشاهبتان يف بنية 
والتشابه الصويت بني  املقاطع ، مما أدى إىل تشابه كبري بني أنظمتها العروضية.

على  اليونانية والعربية يعززه تشابه يف استعمال اإلعراب. مما سهل رمبا اطالع العرب
   غم انتماء اللغتني إىل عائلتني خمتلفتني. لغة اليونانيني ومن مثة التأثر بثقافتهم وذلك ر 

مهما يف بعض اللغات اإلفريقية فإنه يلعب دورا  ton يمالنغ   مل  السُّ أما 
 سيوية. وتصنف هذه اللغات حسب عدد األدراج املستعملة وطبيعتها.واآل

ولغات   isolantes  إىل لغات عازلة  الصرف يقود إىل تصنيف اللغاتب.
 langues flexionnelles   ولغات تصريفية  agglutinantesإلصاقية 

.ومن أنواع التصنيف أيضا استعمال العالمات اإلعرابية إلبراز الوظائف أو جـ
عدم استعماهلا. وشاع االعتقاد أن اإلعراب خيص اللغات القدمية. ولكن هذا غري 

 زال خيص لغات حالية. صحيح فاإلعراب ما
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{ Vومن أشهر التصنيفات تلك اليت جُتمِّع اللغات حسب ترتيبها للفعل}د.
 {. O{ واملفعول }Sوالفاعل }

 .الحروف والحركات في العربية3

  ائتصو و   consonnes  صوامت.يف كل لغات العامل تقسم الفونيمات إىل 1
voyelles النطق. . وميكن تعريف الصنفني باللجوء إىل طريقة 

أما ع عند إنتاجه احتكاك أو انفجار.سم  فالصائت هو كل صوت جمهور ال يُ 
الصامت فهو صوت يشمل النطُق به انغالقا تاما أو جزئيا يف نقطة واحدة أو عدة 

والصامت صوت يرد عموما برفقة صائت يساعد على  نقاط من اجلهاز الصويت.
يف:}ِب{ أو سابقا له، مثل الفتحة بلورته ويكون تابعا له مثل الكسرة بعد الباء 

 قبل امليم يف}لـ ْم{.
يف ميداين وذلك  الحرف والحركةمصطلحي  العرب استعملوا يف دراساهتم

ملصطلح القدمي واملصطلح احلديث أن نربط بني انطوق واملكتوب. ومن الالزم امل
 . فاحلرف ليس الصامت واحلركة ليست الصائت.غري متطابقنيهنما أل

صامت مثل الباء  يدل على مفهومني. فهو إما املصطلح العريب احلرف يف
إما حرف مد هو و  معىن الكلمة. هو فونيم بأتّ يف هذه احلالة والتاء والثاء واجليم، و 

 .يف اخلط وهو يف هذه احلالة رمز إمالئي يدل على مد احلركة السابقة له
وضع قصري مثل  احلركات يف اللغة العربية فقد تكون يف أحد الوضعني: أما

والثنائية املكونة  {.سني يف }س اي روضع ممدود مثل فتحة ال، و {فتحة الراء يف }ر ُجل
 من عالمتها وعالمة املد هي ما يدل على املقطع الطويل. 
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أي تعاقب الوحدات  La linéarité الخطيةمن مبادئ اللسانيات مفهوم .3
سهيل مهمة الباحث والدارس اليت أنشئت لت والكتابة الصوتيةعرب خط الزمن. 

 مبنية على تقابل أحادي بني املنطوق واملكتوب. هذا التقابل ال تراعيه كل اللغات.
 ني. عيب تشكو هاولكنقق عموما هذا التقابل أما العربية فكتابتها حت

مومهة القارئ بأهنا  هاأو حتتاحلروف العيب األول هو أن احلركات دونت فوق 
 .أهنا تأيت بعدها يف التسلسل النطقيترافق هذه احلروف مع 

الصوامت مومهة الدارس أما العيب الثاين فيكمن يف تدوين حروف املد مع  
 أهنا من طبيعة هذه الصوامت. 

{ nâma= }نام  :ترينا التقابل اآليت ةصويتعند كتابتها ال {ام}نفكلمة 
الة ضمن سلسة الفونيمات ، واأللف أصبحت صفة دحملها حلت الفتحة حيث 

 على املد.

عمل القدامى رغم ثرائه ، تأثر باخلط. فحروف املد ُوجدت هلا صفات هي يف 
احلقيقة صفات احلركات وأصبح ابن جين يتساءل عن موقعها من احلرف: هل تأيت 

 قبله أم بعده؟ كما تساءل عن عالقتها باحلرف قائال بأهنا أبعاض احلروف؟ 

يف كثري من األحيان إىل الكتابة يب الباحث العر .لتدوين الفونيمات يلجأ 4
يعد املضاعف حرفني وميد ما يظهر يف النطق  }احلمد هلل{العروضية. ففي: 

وال يظهر يف الكتابة. كل هذا جيد غري أن تدوين احلركات قد نراه يأخذ 
 غالبا هذا الشكل :

 ا ،  ــــُـــــو ،  ـــــِـــــيــــــــ ـــــــ  ،  ــــــُـــــ  ،  ـــــِــــــ  ،  ــــــــ ـــــــ



97 

 

وهو غري متناسق مع باقي الرموز. كما أن الكتابة العاملية بتعقيداهتا 
 فونولوجي سليم.  ينو لتدتكّون عائقا بالنسبة 

 .النظام النغمي للعربية.6

. فوق المقطعية.علم النغم هو جزء الفونولوجيا الذي يدرس الظواهر 1
ال بالطول. وللمجال النغمي خصائص مميزة تتلخص يف  والعربية معنية يف هذا اجمل

فإنه ال ميكن  {ال  }نعندما متد احلركة األوىل من  فإنك .مستمرة عناصر النغمكون 
خبالف ذلك فإن و .يكون أدناه القصر وأعاله املددد مقّنن أن يقاس هذا بزمن حم

هوم الرياضي، باملفunités discrètes   قابلة للعد أومنقطعة الفونيمات عناصر 
فإنك ال تنتقل من السني إىل الصاد بصفة  {ص ام  }مرة، ومرة  {س ام  }فعندما تقول 

وإما ال  { ،ص ام  }م صراحة احلرف األول فتتحصل على مستمرة، فأنت إما تفخ
 .{س ام  }تتحصل على تفخمه ف

أي  عناصر النغم ليس هلا موقع يف تسلسل األصوات.ومن جهة أخرى فإن 2
ت واردة بني صوت وآخر، وإمنا هي واقعة على مصوت أو جمموعة من أهنا ليس

 {+ كسرة + ياءيف = فاء }فإنك ال تقول  {يف}املصوتات، فعندما حتلل كلمة 
ألن هذه الياء ال ينطق هبا، وإمنا ورودها يف الكتابة العادية هو للداللة فقط على مد 

{. يف = فاء + كسرة ممدودة}بلها، والتحليل الصويت الصحيح هو: الكسرة اليت ق
 وقد درسنا هذا يف الفقرة السابقة.
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. املد يف العربية وظيفي وهو من العناصر األكثر إنتاجا. وقد يتجلى هذا يف 3
الصرف حيث }فاع ل { تتقابل مع }فعل {. كما أن هذا املد يشبه النرب يف انتقاله 

 سار وسرى ، جار وجرى{.من بداية الكلمة إىل هنايتها وذلك مثل: }سام ومسا ، 

.يعتقد البعض أن النرب وارد يف العربية. ولكن هذا الورود إن ثبت ال يلعب 4
أي دور وظيفي. والقواعد اليت جاء هبا بعض املستشرقني ومن حذا حذوهم ال 

 تتالءم أبدا مع النطق العريب.   

 المقاطع اللغوية.7

املأخوذة من سلسلة كالمية املقاطع اللغوية هي جتمع من احلروف واحلركات .1
{ُكُتبٌ }ففي  يكون   { لدينا ثالثة مقاطع }ُكـ + ُت + بُْن{، ويف }ك ت ب  الد ْرس 

ـ + ت  + بْد +   }التقطيع املقطعي كاآليت:   {س  د ْر+ ك 

وحتدد أنواع املقاطع حسب جتاور عدد احلروف واحلركات يف املقطع، وأشهر 
 CV ل اللغات ويرمز له بالرمز وارد يف جملكون من حرف وحركة وهو مقطع هو ا

تينية قراءة الرموز الال}إىل الصائت أو احلركة  Vإىل الصامت و  Cحيث يشري 
 .{تكون من اليسار إىل اليمني

 .{يف}بـــِـ { و }  إذا انتهى املقطع حبركة فهو مفتوح، مثل : 

 .{منْ }فهو مغلق مثل: صامت حبرف واذا انتهى املقطع 

{ يف الفرنسية. وقد حياط  aمكونا من صائت واحد مثل } طع ملقاوقد يكون 
 هذا الصائت بصامت أو صامتني أو ثالثة. فنتحصل على مقاطع من النوع : 

CVC  ،CCVC    ،CVCC    ،CCCVC    ،CCCVCC 
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. اللغات ختتلف من حيث استعماهلا للمقاطع. فالعربية ال تعرف املقاطع 2
وال اليت تبتدئ بصامتني وذلك لعدم االبتداء بساكن.  اليت تبدأ بصائت أي حبركة.

 وتكون لدينا القواعد اآلتية اليت حتدد أصناف املقاطع العربية.

يف العربية كل مقطع يبتدئ حبرف صامت وصامت واحد. أي : 1قاعدة 
 {  C Vبـــاملركب }حرف + حركة : 

أو  W دة أو ممدو  Vيف العربية ينتهي كل مقطع حبركة قصرية : 2قاعدة 
 .Cبصامت واحد 

: انتهاء املقاطع بصامتني حالة شاذة وهي من ميدان األداء وذلك  3قاعدة 
عند الوقف يف هناية بعض الكلمات مثل } مس ْْع { اليت هي مقطع من النمط:    

C V C C. 

وهذا  .الكم .بعض اللغات مثل اليونانية والعربية تصنف املقاطع من ناحية3
 لتكافؤ الزمين بني الصامت واملد. فتصنف املقاطع إىل: الكم مبين على ا

يرمز هلا و  C Vوهي من النمط : }حرف + حركة قصرية{ أي  مقاطع قصيرة
أو  {بـِــــ}ل ثوذلك م . قأو كما استعملنا هذا يف أحباثنا باحلرف:   U: بالرمز 

 {.لـِـــــــ}

يرمز هلا و  C wوهي من النمط : }حرف + حركة طويلة{ أي  طويلةمقاطع 
أو  ا{بـ}ل ثوذلك م . طــــــــــــــ  أو كما استعملنا هذا يف أحباثنا باحلرف: ـ: بالرمز 

 ي{.لـِـــــــ}
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وهي هامشية وتكون من النمط : }حرف + حركة  متزايدة الطولمقاطع 
يف  }هاْم{ل ثوذلك م . طا: رمز هلا بالرمز نو   C w Cطويلة + حرف{ أي 

من النمط }حرف + حركة قصرية + حرف + حرف{ مثل  }هامٌّ{ أو تكون
 }مس ْْع{ اليت أشرنا إليها.

.يعتقد الكثري أن النحويني العرب مل يعرفوا املقطع اللغوي وأن هذا اجلهل 4
 عاقهم عن وصف لغتهم وعروضهم.

ال شيء أبعد عن احلقيقة من هذا، فالعرب استعملوا مفهومني يكافئان متاما 
 .المتحرك والساكنطويل والقصري، ومها مفهوما مفهومي املقطع ال

 ميكن تعريف املتحرك والساكن كما يلي :

{. : 1تعريف املتحرك هو حرف صامت متبوع حبركة مثل حروف }ك ت ب 
مع املالحظة أنه ال عالقة هلذا الرمز بالعدد  1ونشري له بالرمز العددي واحد : 

 نفسه.

ت ْبُت{. مع  يفة مثل الباء الساكن هو حرف غري متبوع حبرك: 2تعريف }ك 
املالحظة أن رمز السكون اإلمالئي يدل على انعدام احلركة بعد احلرف وهو ال يشري 

 . 0ألي صوت. نرمز للساكن بالرمز : 

 والعالقة بني املقاطع والسواكن واملتحركات تتلخص يف املعادلتني :

 1ق = املقطع القصري يساوي متحركا أي: 
  01ط = + ساكن أي:  اساوي متحركاملقطع الطويل ي 
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فكما أننا نقنن أي كلمة وأي مجلة بواسطة املقاطع الطويلة والقصرية فإننا 
 نقننها بواسطة السواكن واملتحركات فاجلملة }العلم نور{ جتزأ إىل مقاطع كما يلي:

 ا لـْ+ ِعْلـ+ ُم+ نو+ ُرنْ  
 1 0  +01  +1+1 0  +1 0 

 ط + ط+ ق+ط+ ط  
 

اللغة إىل نظام من األنظمة النغمية أو املقطعية ينعكس على شعرها. .انتماء 5
الكمي. والكم ال يلخص كما  فالعروض العريب واليوناين من منط واحد وهو العروض

يف املعادلة مقطع طويل يساوي مقطعني قصريين. وإمنا الكم يعين أن  همبعضيظن 
أيت من ترتيب املقاطع الطويلة عدد املقاطع يف البيت ال يكفي لوصفه وإمنا هويته ت

زن المعجم الحديث للو و نظرية الوزنوالقصرية. } للمزيد من املعلومات انظر 
 .{واإليقاع

العربية تنفر من املقاطع املتزايدة الطول. هذا النفور يظهر جليا يف الشعر 
 حيث جند القاعدتني:

 عض األضرب.ال يتجاور يف الشعر الساكنان إال يف هناية أبيات ب :1قاعدة
 ال يتجاور يف الشعر أربعة متحركات. : 2قاعدة

 
 مة جدا، وهي تابعة للمبدإ اآليت:مهالقاعدة الثانية 

 تنفر العربية من تتايل املتحركات. مبدأ:
هذا النفور يظهر جليا يف تكوين الكلمات اليت ال تتقبل إال القليل من 

+ ُت{ اليت جتربنا على إسكان الباء، وذلك ألن   احلركات املتتالية، اُنظر إىل }ك ت ب 
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ت ب ُت ثقيلة على األذن العربية، وانظر إىل اْستـ ْفع ل ، فالسابقة }اْست ـــــــ{ إن طبقت  ك 
على أجوف مثل }قام{ تُبقي على حال عني الفعل }اْستـ ق ام {، وإن طبقت على 
ثالثي سامل مثل }حسن{ ألزمت إسكان فائه: }استْحسن{ وذلك ألن 

 ح س ن {  فيه ثقل يأباه النطق العريب.}اْست  
 

 

 العربية والتصنيف الصرفي.8

بطرائق خمتلفة يؤول معظمها إىل البحث عن قواعد تركيب  الصرف.يعرف 1
الكلمات من الوحدات الدالة الصغرى. وهذا يقتضي تعريف هذه الوحدات الدالة 

 وتعريف الكلمة.

ال يستطيعون االستغناء عنه. الكلمة مفهوم يراه اللسانيون غامضا ولكنهم 
 وهذه الكلمة هلا دالالت خمتلفة من بينها :

وهي ما يقع بني بياضني غري أن هذا  المكتوبةأو  الوحدة الخطية قدالكلمة 
يتناقض مع النحو. إذا قارنا بني املركبني: }بالدار{ و }يف الدار{ فاألول يعد كلمة 

ب تصدره حرف جر. واملالحظة نفسها خطية واحدة والثاين كلمتني مع أن كل املرك
تنطبق على املركبني }سوف أخرج{ و}سأخرج{. ومنه فإن الكلمة اليت هي يف 

 خميلة الكثري مرتبطة بالكتابة غري صاحلة للدراسات اللغوية.

.الكلمة قد تكون وحدة إيقاعية حتمل عالمة فوق مقطعية حتددها وهذا ال ب
 امقياسبإمكاننا اعتبار إمكانية الوقف  ية فإنهينطبق على كل اللغات. أما يف العرب

 لتحديدها. 
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ال يمكن الفصل بين من الوحدات الدالة  اتركيبوميكن اعتبار الكلمة جـ.
أي قابلة للظهور يف خطاب. عن السؤال }من  مستقلة. أو أهنا وحدة دالة أجزائها

 جاء؟{ ميكنك اإلجابة بـ : }هو{ وال تستطيع أن تقول }ُت{.

هو أحب وطنه{ و}أحببت وطين{  ميكن الفصل بني الضمري ويف: }
املنفصل والفعل كأن تقول : }هو الرجل الذي أحب وطنه{ ولكنك لن تفصل بني 
الفعل والضمري املتصل }ت{. وقد عّرف العرب الضمري املتصل بكونه ال يستطيع 

 أن يسبق الفعل. وتغيري رتبة الوحدات هو دليل على االنفصال.

صال واالنفصال ال يعطي مقاييس عاملية. ففي العربية مثال ال ولكن االت
يُفصل بني أداة التعريف واالسم الذي تتصدره. فتقول يف العربية }الكتاب{ وال 
تستطيع أن تقول } الــــ مجيل كتاب{ ولكن هذا الفصل حيدث يف الفرنسية فتقول : 

 {le livre , le beau livre }. 

م الكلمة شبيه بالفونيم ففي قوهلم } ما ال يدل جزء عند النحاة العرب مفهو 
منه على جزء من معناه { ق رابة بني هذا املفهوم ومفهوم الفونيم. وحسب هذا 
التعريف ففي }السالُم{ ثالث وحدات }ال+سالم + الضمة{ تدل كل واحدة 

 منها على معىن.

لسابقة وحدتني }استقام{ اليت ميكن تقسيمها إىل اغري أهنم مل يعدوا 
 }استــــــــ{ + الفعل }قام{. ويف هذا نراهم خالفوا التحليل احلديث.

أي وحدات دالة صغرى ال يتم بطرائق مضمونة.  فيماتر  م  تقطيع الكالم إىل 
ففي مجع التكسري }أوطان{ جند مدلول الوطن مع مدلول املذكر مع مدلول اجلمع 
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ل هذه املدلوالت. فاملرفيم يف لفظ واحد دون أن نستطيع تقسيم الكلمة حسب ك
 . جم  د  م  هنا 

أي }ال    je ne sors pasمثل ما حيدث يف الفرنسية مقطعاوقد يكون املرفيم 
أخرج{. فالنفي هنا تدل عليه لفظتان فصل بينهما الفعل. وجند يف بعض عامياتنا 

 النفي معربا عنه بطريقة مماثلة. 

رفيمات ال تتم دوما كل هذا يدل على أن عملية تقطيع اجلمل إىل م
بالسهولة اليت يوحي هبا التعريف. والصعوبة تأيت غالبا لكون مبدإ اخلطية ال تتقيد به 

 دوما اللغات. 

الصرف مرتبط أيضا بتصنيف الكلمات إىل أقسام وهو ما يسمى عند 
وحيدد النحويون هذه األصناف حسب لغاهتم وقناعتهم  .أجزاء الخطابالغربيني 

تصنيف دوما مقنعا. فإن كان التصنيف عند الفرنسيني حيتوي على دون أن يكون ال
ستة أقسام عموما ، فالعرب اكتفوا بثالثة أقسام : االسم والفعل واحلرف. مث فصلوا  

 كل صنف حسب املقتضيات.

الصرف ال خيص ما كان من الكلمات مالزما شكال واحدا يف كل النصوص  
 ألمساء واألفعال.كاحلروف وإمنا خص يف العربية جزءا من ا

ويتغري شكل الكلمة يف اجلملة حسب عوامل وحوية عدة كالعدد والتذكري 
. كما أن الصرف خيص أيضا إنشاء flexion  تصريفاوالتأنيث. ويسمى الصرف هنا 

 االاشتقاقويشمل   Morphologie lexicaleالصرف المعجميالكلمات وهو 
dérivation والرتكيب والنحت. 
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ئق تكوين الكلمات بواسطة املرفيمات ميكن تصنيف اللغات بناء على طرا.2
 إىل صنفني أساسيان من اللغات :

. analytiques التحليليةأو اللغات  langues isolantes العازلةأ.اللغات 
 وهي اليت ال حتدث فيها تغريات صرفية كثرية،كالصينية والفيتنامية. 

وهي اليت حتدث فيها تغريات  langues flexionnelles  التصريفيةب.اللغات 
 agglutinantes   لصاقيةاإلني : اللغات عتنقسم بدورها إىل فر وهي  صرفية هامة

 .fusionnelles دماجية اللغات اإلو

يف اللغات اإللصاقية املرفيمات واضحة وتكون غالبا سوابق أو لواحق ومنوذج 
 هذا الصنف من اللغات، الرتكية واليابانية.

اليت تعين }يف منازيل{ حتلل إىل ثالث  evlerimdeمة أفلرميدي يف الرتكية كل
}أف{ مبعىن منزل ،  }لري{ مبعىن اجلمع ، }إمي{  ev-ler-im-deوحدات  

 الضمري املتصل ، }دي{  هو حرف اجلر }يف{ .

يف اللغات اإلدماجية املرفيمات ال ميكن دائما متييزها. ويقال أيضا إن 
التحويالت ال جترى بواسطة إضافة العناصر إىل اجلذر . أي أن داخليالتصريف هنا 

ولكن بواسطة تغيري يطرأ على اجلذر نفسه وذلك بواسطة احلركات أو املد أو 
 التضعيف كما حيدث يف العربية.

التصنيف السابق قد خُيتز ل أحيانا يف تصنيف ثالثي يشبهه. تصنيف يقسم 
   ولغات تصريفية  agglutinantesية ولغات إلصاق  isolantesاللغات إىل لغات عازلة
langues flexionnelles 
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واملالحظ أنه ال توجد لغة يف العامل عازلة يف كل صرفها أو إلصاقية أو 
إدماجية. وإمنا مُيثِّل هذا التصنيف اجتاها. ولو وضعنا مثلثا رؤوسه األصناف الثالثة 

 الباقي. لوجدنا اللغات يف مواقع تقرتب من أحد الرؤوس وتبتعد عن

.تعد العربية لغة تصريفية إدماجية ولتقنني اجتاهها يلزم علينا أن وحدد 3
 باإلحصاء العناصر اليت يكون فيها التكوين بواسطة اإللصاق أو بواسطة اإلدماج. 

ذكر يف مجع التكسري عنصر اإلدماج أكرب من عنصر التحليل الوارد يف مجع امل
يف األوزان }استفعل{ و}انفعل{ حيث ميكن السامل أو مجع املؤنث السامل. أما 

عزل سابقة }استــ { و}انفـــ { التحليل غالب على اإلدماج املوجود يف }فاعل 
 وفّعل وافتعل{. 

.ومن خصائص العربية استعمال األوزان. والتجريد الذي استعمل يف تنظري 4
للداللة  ،ص، ع، سهذه األوزان يشبه التجريد الرياضي الذي يستعمل احلروف 

على املتغريات العددية. وهو جتريد ناتج عن القياس الذي يستعمله الناطق باستمرار. 
 وال نعرف استعمال هذا النوع من النمذجة يف لغات أخرى.

 يالعربية والتصنيف النحو .9  

من أشهر التصنيفات اللغوية اليوم التصنيف الذي جيمِّع اللغات حسب .1
 {. O{ واملفعول }Sل }{ والفاعVترتيبها للفعل }

من اللغات املعروفة  % 15ميثل  VSO{ أو فعل فاعل مفعولالصنف }
 .langues celtiquesوتنتمي إليه اللغات السامية والسلتية  
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من اللغات املعروفة  % 36ميثل  SVO{ أو فاعل فعل مفعولالصنف }
نية واجلرما slavesوالسالفية  romanesوتنتمي إليه اللغات الرومانية 

germaniques.  

من لغات العامل وتنتمي   % 39يمثل  SOV{ فاعل مفعول به فعلالصنف }
 إليه الرتكية واليابانية والكثري من لغات أمريكا القدمية ولغات احمليط اهلادئ.

من يدرس الرتكية يتعجب من هذا الرتتيب فاجلملة }سقى املطر األرض{  
أي حسب الرتتيب  {yagmur zemin sondurme}مثال ترتجم عندهم باجلملة 

 }املطر األرض سقى {.

االهتمام هبذا الرتتيب جاء عندما القى وحو تشومسكي املطبق على لغات 
أوروبية من الصنف } فاعل فعل مفعول{ صعوبات يف التطبيق على لغات من منط 

 آخر. انظر }اللسانيات العامة وقضايا العربية {.

ا نفهم أكثر تشبث النحاة العرب باملبدإ الذي وهذا النوع من التصنيف جيعلن
النور عم  فهم يرفضون حتليل مجلة مثل } .الفاعل يتبع دوما الفعليقول إن 

 { حسب النموذج } فاعل فعل مفعول{.الكون

والرتتيب }فعل فاعل مفعول{ يظهر جليا يف استعمال الضمائر املتصلة اليت 
فكلما  رسي{.وهذه الظاهرة عاملية : تأيت دوما بعد الفعل وذلك مثل  }فهمت د

كانت لغة من اللغات تجعل الضمائر واردة بعد األفعال كلما كان اتجاهها نحو 
 .الترتيب }فعل فاعل مفعول{
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غري أن هذا الرتتيب يطرح قضية حتليل اجلملة العربية إىل مكونات مباشرة 
 دي { يكون كاآليت : دالى وِ أبْ  الزمانُ  فالتقطيع حسب املسند واملسند إليه يف : }

 مركب امسي : الزمان
 مركب فعلي : أبلى ودادي

 الزمان / أبلى ودادي { وجيري التقسيم على األساس }

 ويف }أبلى ودادي الزمان{ يكون التقسيم كاآليت }أبلى ودادي / الزمان{

ودادي { ال ميكن تقسيمها حسب املركبات  غري أن اجلملة }أبلى الزمان
ا. عرفها. وقد قلنا إن السبب يعود إىل كون املركب الفعلي هنا متقطعاملباشرة اليت ن

يب اللغات الغربية املبنية على تم اللغات اليت خيالف ترتيبها تر وتظهر هنا قضية تالؤ 
 الرتتيب }فاعل فعل مفعول{ مع التحليل إىل مركبات مباشرة.

ولغات غري مة تقسيم اللغات إىل لغات إعرابية ه.ومن أنواع التصنيف امل2
إعرابية. اللغات القدمية كانت إعرابية ولكن ما اوحدر منها ألغى اإلعراب. ولكن ما 
زالت بعض اللغات مثل الروسية واللغات اليت من عائلتها تستعمل اإلعراب للتمييز 

 بني وظائف الوحدات.

العاميات العربية ألغت كلها اإلعراب الذي كان مسة الفصاحة. ويقتضي هذا 
 ل دراسة خاصة سنقوم هبا يف الفصل القادم.التحوي

. فبعض اللغات للمسند والمسند إليه. وتصنف اللغات حسب استعماهلا 3
ال تكتمل فيها اجلملة إال إذا اشتملت على فعل. وتسمى اجلملة يف هذه احلالة 

. وبعضها يستعمل مجال بدون فعل وتسمى اجلملة يف هذه احلالة جملة فعلية
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أي }املنزل مجيل{  وذلك دون اللجوء إىل  dom  novسية تقول . يف الرو اسمية
 مع لزوم إيراد الفعل. la maison est neuve الفعل ويف الفرنسية تقول 

والعربية من اللغات اليت ال حتتاج فيها اجلملة دوما إىل فعل. غري أن تعريف 
ال بورود الفعل  اجلملة الفعلية واجلملة االمسية عند النحاة العرب مرتبط بالرتتيب

فيها. فبالنسبة للجمل اآلتية : }العلم نور{ ، }ينري العلم صاحبه{ ، }العلم ينري 
 صاحبه{ لدينا :

 }العلم نور{ مجلة امسية باملفهومني.
 }ينري العلم صاحبه{ مجلة فعلية باملفهومني.

 }العلم ينري صاحبه{ مجلة امسية عند النحاة العرب وفعلية باملفهوم الغريب.

. وهناك تصنيفات أخرى تنظر مثال إىل استعمال أداة التعريف أو استعمال 4
 الفاعل.

فأداة التعريف يف العربية مثال واحدة بينما نراها يف الفرنسية ولغات أخري 
تتغري مع العدد ومع اجلنس. كما أن لغات كثرية ال تعرف أداة التعريف وتعرب عن 

 املفهوم بطرائق خاصة.

ولكن اليابانية مثال  ،عل فقد يُعتقد أنه يشمل كل اللغاتأما مفهوم الفا
 تستعمل مجال تامة دون احلاجة إىل الفاعل. 

خصائص اللغات ال ميكن دوما حصرها ولكن إبرازها بالنسبة للغة من لغات 
يشرح لنا طريقة اشتغاهلا، ويؤكد لنا أن اللغات ليست معزولة وأن الكثري منها ميلك 

 غريها.    مشرتكات واضحة مع 
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 2المبحث 
 قضية اإلعراب  

 
 اإلعراب ومستويات اللغة .1

، ومن يبتغون  جدال بني احملافظني وما زالت تثري ، قضية اإلعراب ، تر اثأ
خلط بني املفاهيم، وعدم على مبين يف كثري من األحيان وهذا اجلدل  .ديد اللغةجت

 دان اللغة.االنتباه للواقع، وعدم مراعاة الفاعلني يف مي
لب بعض اجملددين حبذف اإلعراب من اللغة العربية، وهم ال يقولون  أي ايط

أي اللغة عفوي لغة يقصدون، هل هذه اللغة اليت يتكلمون عنها هي لغة التخاطب ال
أهنم يقصدون اللغة اليت تستعمل يف األدب والتدريس ويف اإلدارة واجلرائد، أم العامية 

م يقصدون اللغة الثالثة اليت يستعملها املثقفون يف اخلطاب أي اللغة الفصحى؟ أم أهن
 الشفوي الذي كثريا ما جتسده وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية.

إذا كان األمر خيص العاميات فاإلعراب زال منها منذ قرون، وإذا كان األمر 
يعترب هذا خيص لغة املثقفني فإن هؤالء يف كالمهم قد يعربون أحيانا وال يعربون وال 

 عيبا عندهم إال إذا حلنوا فنصبوا مرفوعا أو جروا منصوبا.
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وإذا كان األمر متعلقا باللغة الفصحى املكتوبة فهي معربة وجوبا ويف كل 
 مواقعها سواء أْظهرِت الكتابة اجملردة من الضوابط عالماِت اإلعراب أم مل تظهرها.

 

 عراب وتبسيط النحواإل .2

تعّقده يف الذي  بتبسيط النحواالستغناء عن اإلعراب كثريا ما يربط اجملددون 
: ني متام االختالففيه خلط بني جمالني خمتلفوهذا الربط  اإلعرابية. زعمهم عالمات

فتبسيط النحو الذي ينادون إليه ليس من ميدان تغيري النظرية  .اللغة ونظرية اللغة
، ن ميدان تغيري اللغة نفسهالكنه م، و بناها اللسانيون العرب منذ أجيالالنحوية اليت 

وإمنا هو شأن خيص املستعملني  .نظرين وال املخططنياملهمة تغيري اللغة ليس من مو 
وهو ال يأيت بقرار ارجتايل وإن كان لبعض اهليئات السياسية واألكادميية بعض النفوذ 

 على مستوى املدارس ووسائل اإلعالم.
متقيد ملنظر اعض الشأن، ولكن ر فيه بأما تغيري النظرية فقد يكون للمنظّ 

ونصوص ويتحقق من صحتها. ته انظري ايطبق عليهباالستعمال والنصوص اليت 
هذه  نهل علينا أن نسكت ععراب قدميا وحديثا. حتمل عالمات اإلالفصحى 

من  ؟كلم، واليت يالحظ وجودها الدارساليت ترد يف أواخر بعض اللعالمات ا
 البديهي أنه ال ميكن جتاهل اإلعراب يف التدريس. ومن  هذا غري ممكن.البديهي أن 

هذا ال يعين أن النحو التعليمي غري قابل للتبسيط. ولكن هذا التبسيط ال ميكن 
أن يأيت إال من دراسات معمقة تستند إىل األحباث العاملية احلديثة. أما أن يأيت 

بالنحو من  هذا أضرُّ التغيري من مجاعة ال خربة هلا ، وال يقود عملها إال االرجتال ف
 نفعه.
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دمية، مثل اليونانية من االعتقاد الشائع أيضا أن اإلعراب مسة للغات الق
على العربية الفصحى أن ف، اإلعراب والالتينية اليت اندثرت أو تطورت وذلك حبذف

 حتذو حذو اللغات القدمية حىت تتطور.
ب زال اليوم من عرانب من الصحة ولكنه ال يعين أن اإلله جاهذا االعتقاد 

دون ، عرابمازالت تستعمل اإل،  ا هذانكما ذكر كثري من اللغات احلالية  الوجود ف
  أي مشكلة.

 

 عراب مفهوم اإل .3

 .دراسة القضايا املتعلقة باإلعراب تقتضي قبل كل شيء حتديد هذا املفهوم.1
 .اإلفصاح واإلبانةمن معاين اإلعراب اللغوية األقرب إىل املعىن االصطالحي 

 الحْظ أن اإلفصاح خيص الناطق وأنه رمبا يرتك اجملال لوجود ناطقني ال يفصحون .
 مرفوقة باملدلوالت اآلتية : إعرابويف كتب النحو استعملت كلمة 

 .مدلول جيعله من مرادفات النحو.أ
 . مدلول يقصد به حتليل الكالم وحويا.ب
 مدلول خيص االستعمال وتنظري هذا االستعمال. جـ.

يالحظ يف أقوال القدامى كالزّجاج  ا للنحومرادفتعمال اإلعراب . اس2
ملحة { أو يف عناوين بعض الكتب كــــ : ويسمى النحو إعرابا ، واإلعراب وحوا }

  {سر صناعة اإلعراب}أو ،  {ه 576ت }للحريري صاحب املقامات  اإلعراب
 . {ه 392}البن جين 

 

فإننا جنده يف املؤلفات اليت خصصت  تحليل الكالم نحوياأما اإلعراب مبعىن 
كي بن أيب طالب مل  مشكل إعراب القرآن للدراسات النحوية للقرآن الكرمي كــــ
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بن خالويه ال  إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم و {ه 437ت }القيسي 
 .{ه 238ت }لنحاس ل إعراب القرآن { وه 370ت }

 كشرح المعلقاتوح املختلفة للشعر كما أننا جند النشاط اإلعرايب يف الشر 
 للزوزين أو شرح نصوص نثرية أو يف احلواشي اخلاصة باملتون.  السبع

وعلى املستوى التعليمي فإعراب اجلمل من النشاطات املألوفة وهو يشبه تقطيع 
الشعر يف العروض. وهذا النوع من النشاط التعليمي غري مقتصر على العربية وإمنا 

أي  analyse grammaticaleلغات. وهو يسمى يف الفرنسية جنده يف مجيع ال
 والغرض منه حتديد الوحدات وأصنافها ووظائفها.. التحليل النحوي

وهذا التحليل ال خيص فقط املمارسات على املستويات البسيطة. فالنحو 
ووحو  ب هوكيتل  ع  التوزيعي حيلل اجلمل إىل مكوناهتا باستعمال األقواس أو 

عمل املخططات الشجرية والتحويالت إىل غري ذلك من التقنيات تشومسكي يست
 املرتبطة باملدارس اللسانية املختلفة.

ولو قسمنا النماذج اللغوية إىل مناذج توليدية ومناذج حتليلية فاإلعراب هبذا املعىن 
 ينتمي إىل النموذج التحليلي.

 
هبذا املعىن ،  هيف يف تعر نيللنحاة اجتاه الثالث فإناإلعراب باملعىن .أما 3

يتمثل يف العالمات املتعاقبة على أواخر  لفظيفبعضهم يذهب إىل أن اإلعراب أمر 
 .والعالمات دالة عليه معنوي والبعض اآلخر يرى أنه أمر الكلم

 بنظرية العامل وهذه بعض التعاريف القدمية له : ويرتبط اإلعراب 
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ضم وفتح وكسر ، أو اإلعراب أن يتعاقب آخر الكلمة حركات ثالث : أ.}
 285ت }املربد  {،حركتان منهما فقط ، أو حركتان وسكون باختالف العوامل

 {.ه
أبو علي ، {أن ختتلف أواخر الكلمات الختالف العواملاإلعراب } ب.
 {.ه 377ت }الفارسي 

اجلرجاين ا{ اإلعراب أن خيتلف آخر الكلمة باختالف العوامل يف أوهلجــ.}
 {.ه 471ت }

لفظا أو تقديرا تغري يلحق آخر الكلمة املعربة حبركة أو سكون عراب د.}اإل
 . {ه 567} ابن اخلشاب ، أوهلا بتغري العوامل يف

      
النحاة جرت أن  {ه 761ت .وبالنسبة ملوقع التغري الحظ ابن هشام }4

، اإلعراب قد يكون يف غري اآلخر  ولكن .اآلخر يفحمل اإلعراب جبعل عادهتم 
جزءا من ليست هي مة رفع الفعل هي النون و الع حيث {تفعالن}ل ثذلك مو

وإمنا صح ذلك لتنزل } الفعل. مث أضاف قائال: آخر اتصل ب يءشالفعل وإمنا هي 
الفعل والفاعل عندهم منزلة الكلمة الواحدة . والذي يظهر أن األحسن أن يقال : 

                            {.آلخر حقيقة أو جمازاتغري يف اآلخر أو ما ينزل منزلة اآلخر ، أو يقال : يف ا

  

.الحْظ أن قضية هناية الكلمة تطرح قضية تعريفها فنحن هنا أمام مفهومني 5
 هلا:

مفهوم مرتبط بالنحو العريب الذي يقرهبا من مفهوم املورفيم. ومفهوم الوحدة 
 املستقلة اليت ال تقبل التجزيء.
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اإلعراب تشبه قضية حتديد جمال القافية ولذا .إشكالية حتديد جمال عالمات 6
 فإن النحويني أصبحوا يتجنبون حتديد هذا املوقع فقالوا :

         {ه 745ت }أبو حيان {،  تغري يف الكلمة لعامل اإلعراب}
  .السيوطي{ ، تغيري لعامل ، لفظا أو تقديرا اإلعراب}

اإلعراب ذلك مثل : }مستندا إىل وظيفته و اإلعراب ومن النحويني من عّرف 
 337ت }الزجاجي { ، احلركات املبينة عن معاين اللغة ، وليس كل حركة إعراباهو 

 . {ه
ت }فارسابن  {فأما اإلعراب فبه متيز املعاين ويوقف على أغراض املتكلمني}

 {ه395
، من حركة أو حرف أو سكون أو به لبيان مقتضى العامل جيئراب ما اإلع}
  {.ه 672ت }ابن مالك  {،حذف

 
  اإلعرابآراء النحويين في  .4

 لزوم أو عدم لزوم حركات اإلعرابم هو الذي شغل النحويني منذ القد.1
مة هي الوظيفة التمييزية اليت تبىن عليها مهالعربية. واللزوم مرتبط بتأدية وظيفة يف 

 معظم املفاهيم النحوية. 
 قطربوذلك باستثناء  نحويةتمييزا للمعاني المعظم النحاة رأوا يف االعراب 

الذي اعتقد أنه }مل يدخل لعلة وإمنا فقط لتخفيف النطق وجتنب التقاء 
 الساكنني{.  

اليت تتغري معانيها حسب  }ما أحسن زيد{ واستدل األولون بأمثلة كثرية مثل
 .}ضرب زيد عمر{احلركات اليت تنهي كلمة زيد. ومثل 
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بل غري املوجود بني عالمات .أفكار قطرب تتلخص يف أمرين : التقا2
 اإلعراب واملعىن ووظيفة اإلعراب احلقيقة.

 يف جندبالنسبة لعدم التقابل بني املعاىن وعالمات اإلعراب يقول قطرب : }
 املعاىن، متفقة اإلعراب خمتلفة وأمساء املعاىن خمتلفة اإلعراب يف متفقة أمساء كالمهم

 كأن و أخوك، زيًدا لعلو أخوك، يًداز  نإ :قولك معناه واختلف إعرابه اتفق فما
 ما :قولك معناه واتفق إعرابه، اختلف ومما معناه، واختلف إعرابه اتفق أخوك زيًدا
 .{معناه واتفق إعرابه، اختلف قائم زيد ما و قائًما زيد

الدالة اليت تربط بني الشكل واملعىن أو  تالننظر إىل هذا القول بإمعان. فْلنسمِّ 
 مدلول <: دال  تادلول : بني الدال وامل
ليست غامرة وذلك ألن كلمات اللغة ال تستطيع أن تستويف كل  تاالدالة 

 العامل. يف هذااملعاين اليت ميكن إجيادها 
كما أن هذه الدالة ليست متباينة ألن بعض الكلمات ختتلف يف الشكل 

 العامل. وتتفق يف املعىن وتعرف هذه الظاهرة بالرتادف وهي موجودة يف كل لغات
 

ن حسب السياق. أي إوإضافة إىل هذا فإن لكل دال عدة مدلوالت 
شري بعضها إىل أكثر من معىن. وهذه الظاهرة معروفة وعاملية وتسمى مفردات اللغة ي
بولسيميا. والعرب برروها بكثرة املعاين اليت تفوق عدد  polysémieتعدد املعاين 

 املفردات.
قابل كلمة وكلمة واحدة غري موجود يف أي فالوضع املثايل حيث كل معىن ي

لغة من لغات العامل. فما بالك إذا اقتصرنا على األوضاع اإلعرابية األربعة الرفع 
 والنصب واخلفض واجلزم وحتقيقاهتا باحلروف واحلركات ؟
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أضف إىل هذا أن األمثلة اليت جاء هبا قطرب مرتبطة بالداللة العامة أي 
وكأن  ولعل . والنحويون يف معظمهم كانوا أكثر واقعية  املعجمية اليت حتملها إن  

فاقتصروا على الداللة النحوية أي املرتبطة بالوظيفة وهذه هي اليت تقتصر عليها 
 عالمات اإلعراب شأهنا شأن كل األدوات أي ما مسيناه بالوحدات النحوية.

 أخوك، زيًدا نإوبالنسبة للدالالت النحوية فهي مل تتغري يف األمثلة الثالثة 
ألن زيدا يف كل احلاالت مسند إليه وأخوك  أخوك زيًدا كأن و أخوك، زيًدا لعلو

 .مسند
ومن الواضح أيضا أن األوضاع اإلعرابية األربعة ال ترتبط بصفة متييزية مع كل 
الدالالت. فرفع االسم خيص الفاعل ونائب الفاعل واملبتدأ واخلرب واسم كان وأخواهتا 

خواهتا ، ونصب االسم خيص املفعول به واملفعول املطلق واملفعول ألجله وخرب إن وأ
والظرف واملفعول معه واحلال والتمييز واالستثناء واملنادى. أما اجملرورات فهي 
تتلخص يف ما جاء بعد حروف اجلر أو يف موقع املضاف إليه . أضف إىل هذا 

لو أردنا بصفة مثالية أن التوابع من نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل. وسرتى أنه 
نقرن بكل داللة وحوية عالمة إعرابية واحدة الحتجنا إىل عدد من اإلشارات ، إن 

 اقُتِصرت على صوت واحد، فهي ستتعدى إمكانيات جهاز النطق للتعبري عنها.

 .بالنسبة لدافع استعمال اإلعراب نرى قطرب يقول ما مفاده :3

 السكون يلزمه الوقف حالة في سماال ألن كالمها العرب عربتنما أوإ }
 .والوصل الوقف في اإلسكان يلزمه لكان أيًضا بالسكون وصله جعلوا فلو .للوقف

 التحريك جعلوا التحريك وأمكنهم وصلوا فلما اإلدراج عند كانوا يبطئونو 
 .الكالم ليعتدل لإلسكان معاقًبا

 يجمعوا مول وساكن ومتحركين وساكن متحرك على كالمهم بنوا تراهم أال
 متحركة أحرف أربعة بين وال بيت حشو في وال الكلمة، حشو في ساكنين بين
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 يستعجلون المتحركة الحروف كثرة وفي يبطئون الساكنين اجتماع في ألن هم
 .{اإلسكان عقب الحركة فجعلوا كالمهم في المهلة وتذهب

ظر إىل هذا هذه الفقرة تستلزم شرحا. فاملقصود بالوصل هو تتايل كلمتني. وللن
 ، { و من  الدار ِمْن ب عيد التتايل عندما يلتقي الساكنان نورد األمثلة اآلتية: }

التقاء الساكنني أوجب حتريك { اليت ترينا أن فسالنّ  عنِ  فاعُ دلو افسك ن   نْ ع   دافعْ }
        وهي عامة وال تقتصر على اإلعراب. احلرف األول والظاهرة معروفة يف اللغة

يك ما قبل الساكن عند الوصل موجودة أيضا يف العامية. يف بيت ظاهرة حتر 
{  يهْ بِ ْس ن  و  تْـ ي تـ  رِ اطْ ل ْخو  يْ ر الل  مْ }ق  شاعر اجلنوب اجلزائري الشطر:  و  ــــيرِّ ــــن ك  اب  

 يقطع عروضيا كما يلي :
 

/و اْط/رِي/ ت ْت/و ْن/ن ْس/ بيهْ   ق ْم/ر ْل/يل ْ/َلْ 
 

بفتحة  }قمر{ت على حاهلا بينما أُتِبعْت راء ونرى أن السني الساكنة بقي
 . ولكن هل أعرب الشاعر؟}الليل{خفيفة وكذا الالم األخرية من 

 ال مل يعرب. فلو أعرب لضم الراء وكسر الالم قائال }قمُر الليِل{
وقد أعطينا القاعدة اليت تبقي على سكون الوقف أو حتريكها بفتحة بينية ال 

 ي إىل أوزان الشعر الشعيب{.تتغري يف كتابنا } اهلاد
وحيتوي باقي النص املذكور اعتبارات حول إيقاع اللغة حيث الحظ أن 
الشائع يف اللغة هو إتباع متحرك بساكن أو متحركني بساكن ، وأن اللغة نبذت 
التقاء الساكنني والتقاء أربعة متحركات يف حشو الشعر وحشو الكلمة. وأرجع هذا 

متوازنة ، تسوي بني مدة نطق الساكن اليت تتطلب اإلطالة  إىل التأدية اليت يراها
 ومدة نطق املتحرك اليت تتطلب السرعة.
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ومهما تكن صحة هذا الرأي فالوظيفة الفونولوجية حلركات االعراب حقيقة 
عراب ال يقتصر على احلركات وال يلغي أبدا وظائف أخرى. مث إن اإل ولكن هذا ال

 يكون دوما يف هناية الكلمات.

.إال أن بعض املستشرقني الذين وافقهم قلة من احملدثني العرب ، متسكوا 4
برأي قطرب. ال بل حرفوه ، وغالوا يف الرأي إىل حد غري معقول زاعمني أن اإلعراب 
من اخرتاع النحاة وأن العرب مل تكن تعرب يف كالمها. ولكن النصوص وخصوصا 

الشعر خيتل إن أدخلنا الوقف على   النصوص الشعرية هنا تثبت وجود اإلعراب. فوزن
 كلماته. كما أن القافية مبنية على اإلعراب.

 : قصيدة اليت مطلعهاالنظر إىل ا
 

 ودع هريرة إن الركب مرتحل     وهل تطيق وداعا أيها الرجل  
 

ن القافية مبنية على ينهي األبيات من املرفوعات. أي إ فالروي هنا الواو وما
 يضا على التكرار اإلعرايب.التكرار الصويت ولكن أ

 ديس :اأما القصائد اليت قافيتها مقيدة مثل قصيدة ابن ب
 

 اشعب الجزائر مسلم         وإلى العروبة ينتسب  
 

اليت بنيت على الوقف فإهنا تكّون قلة قليلة من الشعر العريب. }انظر 
 إحصائياتنا يف نظرية القافية{.

الشعراء باإلعراب وتفضيلهم  وإن دل هذا على شيء فهو يدل على متسك
 املعرب على املبين.
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أضف إىل كل هذا اخلطأ الفادح يف تفكري قطرب ومن حذى حذوه وهو 
املقابلة بني الوقف واإلعراب والظن بأن الوقف هو نفي اإلعراب. مثال واحد يثبت 

يلغي فعال الوقُف  }جاء املطُر{ و}نضجت الفاكهُة{خطأ هذه الفرضية يف 
. {. الوقف جاء املسلمون ورأيت املسلمني ومررت باملسلمنيولكن يف } اإلعراب 

يسكن النون وال يستطيع أن يزيل اإلعراب. وهذا ناتج عن موقع اإلعراب الذي هو 
ليس دوما يف النهاية. فكيف تُقرأ إذن هذه النصوص اليت زعم أهنا غري معربة يف 

 األصل ؟  

كالكراهية أو التبعية واالعتماد   .التضارب يف اآلراء آت من دوافع شخصية5
على تاريخ لغوي ال نعرف عنه إال القليل. كما أن األفكار اخلرافية يف اجملال اللغوي 

 واليت نالحظها يف كل اجملاالت تأيت دوما من قلة يف االطالع والتكوين. 

كل هذا ال مينعنا من القول بأن يف اعتبارات قطرب عناصر ال ميكن نكران 
 صدقها.

فالوظيفة الصوتية لإلعراب موجودة وهي ختص كل أوضاع الوصل يف أ.
 الفصحى كما أهنا ختص العامية اليت ألغت اإلعراب.

اإلعراب ال مييز دوما بني املعاين سواء كانت عامة أو مقتصرة على ب.
الوظيفة. ولكن هناك أوضاع يلعب اإلعراب فيها دورا متييزيا. والنحاة أعطونا من 

 فيه القدر الكايف.األمثلة مبا 
إمهال العاميات لإلعراب سببه تارخيي وال يعين هذا أبدا أن اإلعراب  جـ.

عيب يف اللغة أو ظاهرة اصطناعية. فالعديد من لغات العامل ما زالت اليوم حمافظة 
 على إعراهبا.

 



121 

 

 .منطقية اإلعراب5
 

القواعد .يعتقد الكثري أن اإلعراب معقد وأن هذا التعقيد آت من اعتباطية 1
اليت تسنه. ولكن هذا االعتقاد غري صحيح. ولو حبثنا عن منطقيته وأسقطنا هذا 
على التعليم لظهر لنا اإلعراب أسهل مما يتصور الكثري. ويف احلقيقة فهو بسيط يف 
مبدئه الذي يقول بأن املسند إليه مرفوع يف األصل والفضلة منصوبة واجلر مقتصر 

 ا كان متمما لالسم أي مضافا إليه.على ما تلى بعض احلروف أو م

كأن نطرح على أنفسنا وذلك  .أول شيء متعلق باملنطقية خيص االختيار، 2
 ا رفع الفاعل ونصب املفعول؟السؤال : ملاذمثال 

قد نتجه وحو اخلصائص الصوتية، فنقول إن الضمة تتطلب جهدا يف النطق 
ا مع لفموي ويتناسب هذفهي تقتضي تدوير الشفتني إضافة إىل تضييق التجويف ا

ألقوى أي ملن يقوم بالفعل. والفتحة اليت هي أوسع القوة والضمة تصلح إذن ل
احلركات خفيفة تتناسب مع من هو عرضة للفعل. والكسرة هامشية تكمل 

وضعفها االختيارين. هذا تفكري يشبه بعض اآلراء املوازية حول قوة األصوات 
 نا التشكيك يف صحتها.وعالقتها بالدالالت. وهي آراء ميكن

ولكن هناك تربير آخر نسوغه للقارئ وهو خيص نسبة الورود. فالفْضالت 
هي األكثر تداوال يف الكالم ، ولذا فإهنا ُخّصْت باحلركة األكثر ورودا وهي الفتحة، 

 مث بالرتتيب جاءت الضمة مع املسند إليه والكسرة مع ما تبقى من أوضاع وحوية.
رة ورود احلركات يكون شبيها مبوقف الشاعر الذي فموقف الناطق من كث

خيتار تلقائيا القوايف اليت رويها كثري االستعمال يف اللغة كالالم وامليم والراء ويتجنب 
 ما قل استعماله كالثاء والضاد } انظر نظرية القافية{
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وهو اللجوء إىل مفهوم اعتباطية الدليل. فنقول إن  اثالث اكما أن هناك تفسري 
 يار عالمات اإلعراب جاء بالوضع دون مربر حقيقي.اخت

 

.التساؤل الثاين حول اإلعراب خيص العدد. ملاذا اختارت العربية ثالث 3
 جندها يف لغات أخرى؟ واجلواب عن اليت ية بدال من اخلمس أو الستحاالت إعراب

هذا هو أن العربية استعملت أصغر العالمات للتعبري عن اإلعراب، وهذا الصغر 
جمسد يف احلركات سواء كانت قصرية أو ممدودة. فتبع بذلك عدد احلاالت اإلعرابية 
عدد احلركات الثالث. ولو كان االختيار يف اجتاه عدد أكرب الضطرت العربية إىل 

 استعمال حروف صوامت مما حيدث خلطا مع حروف الصرف.

بناء ويدخل استعمال احلركات يف خصائص العربية : فالصوامت استعملت ل
الكلمات فهي أساس املعجم، واحلركات استعملت لتحديد الوظائف كالبناء 
للمجهول والتمييز بني اسم الفاعل واسم املفعول }ملِهم{ يقابل }مله م{ يف: 

 }الطبيعة ملِهمة{ ، و }األديب مله م{.
كأنه من خصائص لغتنا: املعجم معظمه مبين على   3الحظ أن العدد 

 ث واإلعراب ثالث حاالت.    الثالثي واحلركات ثال
 

.القضية الثالثة اليت ختص اإلعراب هي يف التمييز بني املبين واملعرب. أو: 4
ملاذا خص اإلعراب وحدات دون أخرى ؟ اإلعراب يف جل اللغات خيص االسم 
وذلك أن الوظائف املعروفة كالفاعل واملفعول واملبتدإ واخلرب موكلة إليه. والنحاة نظروا 

ل قبل أن ينظروا إىل التحقيق أي إىل ظهور العالمات اإلعرابية. فاالسم إىل احمل
الصريح إن مل يكن هناك مانع صويت تظهر عليه عموما احلركات. وقد يقول قائل إن 

{ فاعل خرجت} بعض الوحدات النحوية حتمل فعال هذه الدالالت. فالضمري يف
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ناطقني ذهب يف اجتاه االقتصاد ويف }أنا صديق احملرومني{ مبتدأ. ولكن اختيار ال
الذي اقتضى قصر الوحدات األكثر ورودا وهذا القصر يف الشكل مانع من موانع 
ظهور احلركات اإلعرابية. والنحاة حمقون يف استعمال التقدير وجعل اإلعراب متعلقا 

 باحملل والوظيفة.

م. .أما الفعل املضارع فاإلعراب فيه جاء ألغراض أخرى غري أغراض االس5
وهذه األغراض ختص عموما الصيغ. فهو جاء مثال مدعما للتقابل بني املضارع 

هو ورود حرف املضارعة أو عدم واألمر }خت ْرُُج ، اُْخرُْج{. التقابل مصدره األول 
. والفصحى دعمت هذا التقابل بتمييز آخر جاء يف هناية الفعلني. ووحن وروده

 .نعرف أن العامية اكتفت بالتمييز األول
جل اللغات تعرب عن األمر باحلذف. وذلك راجع ألسباب نفسية وهو أن 
األمر يقتضي إىل جانب ارتفاع اللهجة السرعة يف التعبري واالختصار. يف الفرنسية 

اخرْج{ جمسد يف حذف  / sorsأنت خترُج{ و}     / tu sorsمثال التقابل بني} 
 الضمري.

عراب متاما. كما أهنا غري معنية فإهنا غري معنية باإلاملعاين حروف أما 
 بالصرف. ومجودها تابع لطبيعتها.

 
.األمثلة اليت ُتظِهر منطقية اإلعراب كثرية. وعلى اللسانيني البحث عنها 6

 وجتسيدها يف التعليم. وذلك أن جناعة الشرح واالستدالل يف التعلم ال تقاس.      
     

 
 



124 

 

 والوسائل التمييزية األخرى  اإلعراب .5

.لتحديد الوظائف اللغوية تستعمل اللغة طرائق خمتلفة واإلعراب يتزامن مع 1
. ففي الفرنسية الرتبةهذه الطرائق. يف اللغات اليت ال تستعمل اإلعراب توظف 

: املطر سقى السهل{ فإنك تستعمل  la pluie a arrosé la plaineعندما تقول }
 la plaine a arrosé la pluie } الرتتيب فاعل فعل مفعول. وإن غريت الرتبة وقلت

السهل سقى املطر{ فالسهل يبقى فاعال وذلك رغم االستحالة الداللية. فالفاعل  :
 يتقدم هنا دوما املفعول.

يف الروسية اليت هي لغة إعرابية ميكن تقدمي املفعول على الفاعل دون أن 
 يتناقض هذا مع املعىن.

 

لسهل { و}سقى السهل  املطُر{ معربا . يف العربية قد تقول: }سقى املطُر ا2
. وعندما تغيب عالمة اإلعراب كأن يكون االسم مقصورا فالرتبة نفسه عن املعىن

 تلعب هذا الدور. وذلك مثل:}تصدر الداين العايل{.        
 

. فعلى مستوى األصوات ال حركية الوحداتتغيري الرتبة يدخل يف إطار 
عىن أو انعدم. انظر ما حيدث عند تبديل رتب تتغري رتبة األصوات إال وتغري امل

احلروف يف }كتب{. أما يف اجلملة فللكلمات بعض احلرية. وذلك يف كل اللغات. 
 فبعض أصناف الكلمات قابلة لتغيري أماكنها يف اجلملة وبعضها جامد.

يف العربية ال ميكن تغيري رتبة العديد من الوحدات كأداة التعريف والضمري 
نها. إال الكثري مالنحاة ىت جواز التقدمي والتأخري يتبع قواعد معينة حدد املتصل. وح

يف اللغات اإلعرابية. والشعر العريب استغل هذه احلركية حركية الكلمات أكرب  أن
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نا أبرزوا أمهية الرتبة ية أو ليليب أغراضا بالغية وعلماؤ ليتالءم الكالم مع الوزن والقاف
 يف البالغة.

له وجه آخر يتمثل في الحرية في التقديم  ،ي يظهر كقيدن اإلعراب الذإ
 .ال تؤديها وحدات أخرى بالغيةفي القيام بمهام والتأخير و 

 

.لو تأملنا املثال اآليت } أخذ العصى الفىت { لرأينا عالمات اإلعراب غري 3
ظاهرة ولكن تقدمي املفعول جائز هنا وذلك ألن املعىن يدل على الفاعل واملفعول. 

 le  عىن يقوم هنا مقام الرتبة. ولكن يف الفرنسية ال جيوز هذا. ففي اجلملة }فامل

livre a lu l’élève/ الفاعلية إسناد لداللة أبدا ل ميكنال  { ،قرأ الكتاب التلميذ
على  ال تعرف اإلعراب تكون الرتبة مهيمنةاليت لغات اليف  ألن الرتبة غالبة. للتلميذ

 باقي الوسائل التمييزية.
 

فهم } .يف حالة تغييب عالمات اإلعراب قد حيتمل النص تأويلني. اجلملة:4
فالتلميذ قد يفهم اليت نستعمل فيها الوقف تؤو ل بطرائق خمتلفة.  {املعلمْ  التلميذْ 

السؤال الذي وجه إليه، يفهم املعلم؛ أي يفهم الدرس الذي ألقاه املعلم، أو رمبا 
ة هو املعلم الذي يفهم املقصود من كالم ولكن قد يكون الفاعل يف هذه اجلمل

، إىل غري ذلك من  هباته يف تلقي الدروس أو يفهم تعبالتلميذ، أو ينتبه إىل صعو 
 التأويالت.

املعلم {،}فهم التلميذ  }فهم التلميُذ  إذن يف هذه احلالة بني اختيارين:فنحن 
 .ندما يكون االختيار تكون الوظيفةوع املعلُم{

{ ال يكون هناك اختيار ولكن يف اجلملة يدل  ةفالوظيف }فهم التلميُذ الدرس 
وميكن  وحشمن ميدان الأهنا حتمية، زائدة، عليها املعىن، وتظهر حركة اإلعراب ك

 االستغناء عنها.
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{ ينعدم االختيار أيضا، والدافع هنا يف اجلملة }فهمت التلميذة املعلم.5
شأن عل والفاعل، شأن هذه اجلملة، ليس دالليا وإمنا هو الرابط النحوي بني الف

 الرتكيب: }فهم التلميذة املعلم{ حيث الفاهم هنا هو املعلم حتما.
 

 وخالصة القول فإن حتديد الوظيفة يأيت غالبا من أمر من األمور:.6
 الرتبة: وهي السائدة يف اللغات اخلالية من اإلعراب.
ري والتأنيث؛ أي اجلنس، العالقات النحوية: بني املسند واملسند إليه، كالتذك
 وكالعدد، وطبيعة املسند إليه: هل هو عاقل أم غري عاقل.

 الداللة عندما تكون مميزة.
 عندما يكون ممكنا.  اإلعراب

 

قد جتتمع كل هذه العناصر يف اجلملة وقد ال جتتمع، وقد تتساوى يف اإلفادة، 
 وقد تفرض إحداها الصدارة على الباقي.

ن عالمات اإلعراب قد تكون مميزة وحدها أو قد ويظهر من خالل هذا أ
 تكون مشاركة يف التمييز. 

 
 والتمييز في اللغة التبليغ .6

بني الوظائف ، واالعتقاد بعدم أمهيته ، ناتج عن  اإلعراب يف التمييز رُ حصْ .1
 .ن التمييز يكون بواسطة مسة واحدةأالظن ب

احلرف الذي  اليت مييز بنيو  صار{/ }سارسبيل املثال الثنائية : لننظر على 
يقول اللسانيون إن تغيري املعىن بواسطة هذه  .والرتقيقُ  تفخيمُ يتصدر كال منهما ال
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والتواصل يكون التلفظ بكلمة واحدة ولكن الواقع اللغوي ال يكتفي بالصفة متييزي. 
 .اجلملة جمال اإلفادة أي هو حده األدىن

 فأنت  .ملا وجدهتا إال مبشقة ر{اــــ}صب ر{ا}سلو حبثت عن مجلة تعوض فيها 
تقول : }سار فالن يف الطريق{ و}صار اجلو لطيفا{. وال تقول : }صار فالن يف 

 الطريق{  ، أو }سار اجلو لطيفا{. 
ييز على مستوى اجلمل ال على إجياد أمثلة حيث يكون التم صعوبةوترجع 

ف متاما عن احلقل ىل كون احلقل الداليل إلحدى الكلمتني خيتلإ ،الكلمات مستوى
 الداليل لألخرى.

ننتقل خيتلف عندما  ر{ا}صو ر{ا}سللفظي بني أضف إىل هذا أن التشابه ا
الصريورة }و{ من جهة ، السري واملسارــ}كإىل املصدر أو بعض املشتقات األخرى  

 { من جهة أخرى.واملصري
 

المتني .على املستوى الصريف نرى مثال يف البناء للمجهول لزوم استعمال ع2
ب تُ كْ ي  / يـُْفع ل{ وذلك مثل: }رف ع/رُِفع{ و } يـ ْفُعلللداللة عليه : }فـ ع ل / فُِعل ، 

ب{. ويف كثري من األمثلة نرى لزوم اللجوء ألكثر من عالمة للتمييز بني ت  كْ يُ / 
 الوحدات والصيغ. 

 

.على املستوى الرتكييب نرى أن حتديد الدالالت يتم يف كثري من األحيان 3
ائق خمتلفة. يف الفرنسية نرى مثال دالالت اجلنس والعدد حتملها أداة التعريف. بطر 

،  القط يف: } / احلصان األحصنة{ وتقول  le cheval , les chevauxفتقول :}
 .{  le chat, la chatte ، القطة
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وكما نرى فإن دالالت العدد أو اجلنس ال يكتفى فيها غالبا بأداة التعريف. 
عالمات خطية عندما  جعل الذين وضعوا اإلمالء الفرنسي يضيفونس وخمافة اللب

 تكون الداللة يف املنطوق حممولة من طرف األداة وحدها.
يف العربية أداة التعريف واحدة ولكن هذا ال مينع من أن الدالالت النحوية 

 تكون واردة يف أكثر من موقع يف اجلملة. 
 

ا يكون على مستوى واحد، ونادرا ما التمييز في اللغة نادرا مومنه فإن .4
دخل في تمييز الوحدات بعضها عن بعض يوإنما ، يكون بواسطة رمز واحد

ن بواسطة عالمات و أكثر من عنصر، وذلك لمتطلبات التبليغ. فالتبليغ يك
،  العالمات واضحة، واقعة على أكثر من مستوى  همتعددة وكلما كانت هذ

 .دو جأكان التبليغ كلما  
 

7 
 اب ومجاالت التمييزاإلعر 

 

الوظيفة التمييزية لإلعراب يف الثنائية }فاعل،  الدارسني.حيصر الكثري من 1
 مفعول به{ وهذا خطأ. فاجملاالت التمييزية لإلعراب كثرية. 

لو أسكنت هنايتها وقلت }جاءت  نا صباحا{}جاءت صديقتُ يف اجلملة: 
نا الزم. أما العامية اليت تستغين صديقُتنا صباْح{ لتغري املعىن. ويظهر أن اإلعراب ه

عن اإلعراب فإهنا لتفادي اللبس تستعمل الرتكيب }يف الصباح{ للداللة على ظرف 
 الزمان.
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وبالنسبة للحال فجملة كهذه }جاء ماشيا{ حتول إىل }جا ميشي{. وعندما 
ال يكون اللبس فإن العامية تبقي على الرتكيب الفصيح مثل }جاء خائفا{ اليت 

 جا خايْف{. وذلك ألنه ال ميكن تعويضها باجلملة: }جاء خياف{.تصبح }
 

.أما املضاف إليه فإن الداللة عليه تكون بأكثر من رمز يف اجلمل اآلتية: 2
}جاء صديقنا ، جاء صديق حيىي ، جاء صديق األسفار{ نرى على حمور التعويض 

ا أن عالمة اإلعراب التكافؤ بني الوحدات الثالث } نا ، حيىي ، األسفار{ مما يرين
الغائبة من الضمري ومن }حيىي{ ال ختل باملعىن فهي إذن يف }األسفار{ من ميدان 

 احلشو أو أهنا تأكيدية.
ويف احلقيقة فإن املضاف إليه الذي يسمى يف بعض اللغات مكمل االسم 

 حمدد بواسطة تعريفه وكون املضاف أي االسم الذي يكمله أي املضاف نكرة.
 

 املعري :.يف بيت 3
 

 كم  صائن  عن قبلة  خد ه         س لِّطت األرض  على خدِّه
 

إظهار حركة اإلعراب يف }خّد{ األوىل يظهر الزما أكثر مما هو يف مجلة مثل 
} ص ان  اخلد عن قبلة{ وذلك أن القارئ متعود على نصب املفعول بواسطة عامل 

لعامل اسم الفاعل. وكل هذا هو الفعل ولكنه غري متعود على نصبه عندما يكون ا
 مرتبط بالكفاءة.   

 

، االجتاه هو وحو حذف حركات الفصيحة . يف لغة املثقفني العفوية4
عراب. ولو متعنا يف طرائق هذا االختزال لرأينا أن الناطقني يستعملون الوقف اإل
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فيؤدون مجلة مثل : }ذهب التالميذ إىل املدرسة هذا الصباح{ مهملني حركة الذال 
 واحلاء وأيضا تاء املدرسة حسب قواعد الوقف املعروفة.    

يف: }جاء معلمك ورأيت معلمك  .غري أن اإلعراب يُفر ض عليهم أحيانا
ومررت مبعلمك{ ال ميكن إسكان امليم الثانية ومن مل يورد احلركة املناسبة فإنه 

ر بني الواو يلحن. ويف:}جاء الصاحلون ورأيت الصاحلني ومررت بالصاحلني{ االختيا
أو الياء الزم. ومن قال: }جاء الصاحلني{ فهو إما أنه حلن أو أنه هن ج هْنج العامة 

 الذين اختاروا الياء يف حاالت الرفع والنصب واخلفض.
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 3المبحث 
 بين الفصيح والعامي النظام المقطعي 

 

 . العامية المشتركة1

العامية العربية فإن استعمال صيغة املفرد قد تظهر غري علمية  .ملا نتكلم عن1
وذلك أن اللغات وخصوصا اللهجات تتغري عرب الزمان وحسب املكان. والعامية 

، وعاميات كل بلد ، بل وعاميات  وعاميات اليومالعربية عاميات. عاميات األمس 
 كل جهة من كل بلد.

عية والزمانية ، ال مينع أبدا من ولكن التغري اللغوي حسب العوامل االجتما
 بني كل األنظمة. لغوي م شتر ك  منذجة الواقع وافرتاض 

 

.كل العاميات العربية استغنت عن اإلعراب وعن املثىن وعن بعض األدوات 2
النحوية وعن بعض األوزان الصرفية وعن البناء للمجهول وحرية الرتبة. فهذا التعامل 

 يف إطار لغة عامية عربية وذلك مبراعاة تنوعاهتا. املشرتك هو الذي ميكن دراسته
الذي طرأ على الفصحى داخلي ،  والتحوالت املشرتكة جتعلنا نؤمن بأن التغيري

وي ، وليس ناجتا عن التأثر باللغات األخرى. فال الفارسية وال الرتكية وال اللغات بن
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املفردات أي على املعجم احمللية أثرت يف بنية العربية. أو أن التأثر اقتصر على بعض 
 وهو تأثر جنده يف كل اللغات.

  

ة ي.ومن جهة أخرى، فإن نكران املشرتك بني العاميات له دوافع إيديولوج3
ينظر إىل اللهجات كلغات اليت جتعله  مييل إىل الوطنية الضيقةنلمسها لدى من 

 منفصلة عن الفصحى ومتغايرة فيما بينها تغايرا ينفي كل تشابه.
  

 مجاالت المقارنة. 2
.أحسن طريقة للبحث عن املشرتك هو أن نقارن العاميات بالفصحى وليس 1

أن نقارن مباشرة بني العاميات. وذلك لسببني رئيسني أوهلما أن آليات التغري تكون 
تقريبا مشرتكة ، ودوافعها كلها مبنية على االقتصاد والتواصل والنمذجة. أما السبب 

مال اخلزان النظري العريب الذي شيده وحاتنا مدة قرون. الثاين فهو راجع الستع
 والذي وصف الفصحى بطريقة شاملة.

 

.االبتعاد عن النحو العريب قاد املستشرقني إىل عدم متكنهم من وصف 2
خ أثبت لنا أن إسقاط نظرية العاميات. ألهنم أسقطوا مفاهيم وحوهم عليها. والتاري

 إىل أخطاء جسيمة.أخرى ، يقود لغة خاصة بلغة ، على 
هذا يتطلب حتويرا يبقى أنه بإمكاننا اللجوء إىل مدرسة لسانية حديثة. ولكن 

ملفاهيمها وتطويعا لقواعدها حىت تطبق على العربية وهذا مل ينجز. وإمنا ما أجنز فهو 
 بعض التحاليل يف جماالت ضيقة ليست هلا صفات الشمولية. 

 

ميات، ووحن نعرف أن هذا التقعيد .مث هل وحن يف حاجة إىل تقعيد العا3
 يسري يف خط من يريد فصلنا عن فصحنا ؟
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مث ما فائدة هذا التقعيد وعامية اليوم ليست عامية األمس وال هي عامية 
 الغد؟ واآلنية املنشودة يف الدراسات اللسانية أصبحت ال معىن هلا.
ملختلفة باستعمال املنهجية اليت سنتبعها تنظر إىل العامية من ناحية مستوياهتا ا

 النحو العريب مبفاهيمه ومصطلحاته. 
 

.قد يقول قائل وكيف ستفعل مع اإلعراب وعالماته غائبة ؟ وأقول إن 4
اإلعراب هو قبل كل شيء حتديد الوظائف مع وجود عالمات اإلعراب أو يف 

 غياهبا. وسنظهر يف باب الحق أنه ال مانع أبدا من إعراب اجلمل العامية.
 

 امية والفصحىفي العف والحركات حرو ال.3
. قبل أن ندرس النظام املقطعي للعامية فإنه جيدر بنا أن نتطرق للصوامت 1

لو أحصينا هذه الصوامت لوجدناها نفسها وبنفس املخارج  والصوائت يف العامية.
يف العامية هي الباء الفصيحة خمرجها الشفتان وهي جمهورة يف  فالباءوالصفات. 

 تتقابل مع أي عنصر مهموس وإمنا تتقابل مع امليم بواسطة الغنة االستعمال وال
ذولقية شديدة تتقابل مع الدال بواسطة اجلهر وتتقابل مع الطاء  والتاءوعدمها. 

 .الذالذولقية رخوة تتقابل بواسطة اجلهر مع  والثاءبواسطة التفخيم. 
 

عن صوامت .ولو استعرضنا كل الصوامت يف العامية لرأيناها ال ختتلف 2
الفصحى يف شيء. ال من ناحية الصفات األساسية وال من ناحية التقابل بني 

 الوحدات.
 

.أما احلركات فهي ثالث. الفتحة والضمة والكسرة مل تتغري ومل يضف إليها 3
شيء. ويف امليدان النغمي فإن مد احلركات ما زال يلعب نفس الدور التمييزي يف 
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كات يقلل من أمهيته. ومد احلركات جيعلنا نصنفها إىل العامية وإن كان اختالس احلر 
 حركات قصرية وحركات طويلة.  

مطابق متاما .النظام الفونولوجي العامي على مستوى احلروف واحلركات 4
. ومما يؤكد تطابق النظامني الصوتيني هو عدم وجود أي للنظام الفونولوجي الفصيح

ليم فالنطق الفصيح ال يتطلب من املريب لكنة عند الذي شب على العامية. ويف التع
أي جهد لرتسيخه عند الصغار. فهم بسهولة مذهلة يقرؤون النصوص الفصيحة 

 بالطرق السليمة أو حىت املعيارية اليت يتطلبها النطق النموذجي.

.ولكننا نرى بعض الدارسني يؤكدون ، ألسباب إيديولوجية غالبا ،  على 5
 النظام الصويت العاميمما يقود البعض إىل االعتقاد بأن التنوعات اللهجية لألصوات، 

واخلطأ يف  .بل خيتلف من عامية ألخرى عن النظام الصويت الفصيحجذريا خيتلف 
لصوتيات البحتة تناول القضية ناتج عن كون هؤالء يضعون دراساهتم يف نطاق ا

 يا.وليس يف الفونولوج

ردة املبنية على التقابل التمييزي التنوع الصويت للفونيم الذي هو الوحدة اجمل
موجود يف كل اللغات وقد يكون فرديا أو هلجيا. وهو ال يغري من ثبات الوحدة 
اجملردة. فاجليم اليت تؤدى شديدة يف مصر أو مشبعة بدال }دج{ يف العاصمة 
اجلزائرية ال خيرجها هذا التنوع عن كوهنا جيما ، والقاف اليت تؤدى كاهلمزة يف مصر 

سان، وكاجليم القاهرية يف معظم اجلنوب العريب ، تبقى فونولوجيا قافا. ويف وتلم
أذهان الناطقني هذا الثبات موجود. والكتابة اليت هي يف مبدئها فونولوجية تعزز هذا 
االعتقاد وال هتتم هبذه التنوعات أو تضعها يف صنف واحد وهو صنف احلرف 

ننا لو تتبعنا كل هذه التأديات اخلطي الذي ميثلها كلها. ومن جهة أخرى فإ
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لوجدناها قدمية مما يؤكد أن هذا التنوع مل يأت عبثا أو أنه عيب يف النطق وإمنا جاء 
 ألسباب منطقية ميكننا دراستها.

.فمثال متزج الثاء بالتاء يف العاصمة اجلزائرية حيث ينطق بكلمة }ثوم{ كما 6
لك أن قلة ورود  النطق. وذدمج لدافع االقتصاد يفيلي: }توم{. ويرجع هذا ال

حرف الثاء وقلة الثنائيات اليت يتقابل فيها مع التاء جتعل الناطقني يلغون هذا 
 التقابل. ويف مصر نرى أيضا إلغاء التقابل بني الذال والزاي.

وإلغاء التقابل موجود يف كل اللغات. ففي فرنسا كان املد مييز بني بعض 
يز جعلهم يلغون هذا املد. ويف الفصحى التمييز بني احلركات. وقلة جماالت هذا التمي

الضاد والظاء زال وذلك ألسباب ندرة الظاء. والذين حياولون إظهار هذا التمييز 
 يلجئون بصفة مصطنعة إىل النطق املوصوف يف الكتب القدمية.

 . السواكن والمتحركات في العامية4

هوم املقاطع. إذا قلنا إن  مفهوما الساكن واملتحرك خصا العربية ونابا عن مف
كل صامت متبوع بصائت هو متحرك وكل صامت غري متبوع بصائت هو صامت 

 فإنه خييل لنا أن كل لغة تقبل التقنني بالسواكن واملتحركات.
{ الفرنسية هي مقطع قصري مفتوح مكون من صامت وصائت  saالكلمة }

 ر احلرف األول من الكلمة متحركا.اوميكن اعتب
كن { مكونة من صامتني وحركة وميpri{ اليت ينطق هبا }pritوكلمة }

 اعتبارها مكونة من ساكن ومتحرك.  
{ اليت هي مقطع Il{ ال ميكن تقنني } Il prit sa tasseولكن يف اجلملة } 

 تتصدره حركة.                               
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ط التقنني املقاطع اللغوية اليت تبتدئ بصائت ال ميكن تقنينها. فأحد شرو 
 بواسطة السواكن واملتحركات هو أن يبتدئ  كل مقطع مبتحرك على األقل.

ومن جهة أخرى فإن مفهوم الساكن واملتحرك مبين على طول احلركات 
ونقل هذه الصفة التميزية من احلركة إىل املقطع. وهبذا يكون لدينا التساوي وقصرها 

 ساكنة. بني }من{ و }ما{. وهو راجع العتبار حروف املد
. ففيها منيز من ميدان اللغة هاوقصر إن طول املقاطع قد قلنا يف أعمال سابقة 

بني }مطر{ و}مطار{. أما التكافؤ بني }من{ و}ما{ فال دخل للغة فيه وإمنا 
 الشعر هو الذي يستعمله.

لو تبني لنا أن العامية تستعمل هذا التكافؤ حلق لنا استعمال مفهومي 
ا. يف البيتني اآلتيني ومن قصيدة البن كرِّيْو شاعر مدينة الساكن واملتحرك فيه

 األغواط:

 اب  هّ يا و   ك  ل  فض   يبان  لي ب   ح  وافت           لي  ع   قي جـــــــــــود  يا ربي يا خال  
 اب  ـــــــــــــوّ يا ت   ر  ف  واغ   ئات  السيِّ  إم ح           يا مواليا ة  ص  لي في الواع   ل  ه  س  

 العروضية كاآليت : تكون الكتابة

/ر  /يا  اب  /وه /هيا  /لك  /فض   /بان  /بي /لي /تح  /ف  و          /يا/لي  ع /د  /جـــــــــــو /قي/خال   /يا /بيب 
/ي  /سس  إم /ح           يا/ال/وم   /يا ه /ص/واع  /ل  / فلي /ل  /هسه   / ــت   /يا /فر  / وغ /ئات  /يي   واب  و 

ملقطع األول و}ِفْل{ يف املقطع نرى بوضوح أن }يا{ تكافئ }س ْه{ يف ا
الثاين. مما يثبت لنا أن األوضاع هنا كاألوضاع الفصيحة. وبالفعل فالشطر ميكن 

 تقنينه بالسواكن واملتحركات كما يلي: 

/01/01/01/01/001/01/01/01/01/001/ 
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هذا جيعلنا نتعامل مع العامية كما نتعامل مع الفصحى بواسطة التقنني 
 العريب استعماله.الدارس ي يسهل على الذ {متحرك}ساكن،

وينعكس هذا على أمرين أوهلما أن اخلط العريب كنظام فونولوجي له مكانته 
احلروف يف تدوين العامية. وذلك باستعمال حروفها الصامتة والصائتة، وحركاهتا فوق 

 . وثاين األمرين هو أننا صرنا منلك برهانا على القضية اآلتية :هاأو حتت
 الشعر العامي شعر كمي كالشعر العريب الفصيح.:  قضية

وهذا رغم ما زعمه البعض من أنه أصبح شعرا مقطعيا. }انظر للمزيد من 
 اإليضاح : اهلادي إىل أوزان الشعر الشعيب{.

 
 حركات ختالس ال. ا5

.لو درسنا اآلن بنية الكلمة }ِكتاب{ وتأديتها العامية يف املغرب العريب ويف 1
حركة. وا اختلسلعربية األخرى وهي }ْكتاب{ ، لرأينا أن العوام بعض البلدان ا

 واختالس احلركات ظاهرة عامة يف اللغات.
 

{ أصبح ال ينطق به يف آخر الكلمات ،  e.ففي الفرنسية الصائت } 2
ويقال عنه إنه أعجم. ولكن يف اللغة اليومية نراهم حيذفون بصفة شبه شاملة هذا 

دوهنا كما يلي:  أي }ال أحب{ يؤ  {je n’aime pas الصائت، فاجلملة } 
{j’n’aime pas { ويف  }Je ne dis pas { : تكون التأدية }{ أي }ال أقولJe 

n’dis pas } 
 je ne{أي }ال أدري{ مكان }  chais pasكما تراهم يستعملون كثريا }

sais pas}  .وذلك بعد احلذف واإلدغام 
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ففي املضاعف }شّد{ الذي أصله  .ويف الفصحى االختالس وارد بكثرة.3
}شد د { خنتلس فتحة الدال األوىل. ويف }هامٌّ{  اليت أصلها }هاِمم{ خنتلس حركة 
امليم األوىل. وال نطبق قاعدة منع جتاور الساكنني لتجنب اللبس بني }همٌّ{ 

 و}هامٌّ{.
ِلمة{ تنطق باختالس حركة الالم }ِكْلمة{ و  ويف لغة متيم اللفظة }ك 

 ة{ وهو موافق لتأديات عاميات اليوم.}ك ْلم
 

هو يف احلقيقة اختالس  إسكان الحرف المتحرك.وعلينا أن ننتبه إىل أن 4
 حركة. وهو وارد يف أكثر من موقع. ودوافعه كثرية.

كتْبُت{ والكاف يف }يكتب{ و    <ُت    +فإسكان الباء يف }كتب  
تحركات الذي تنفر منه احلاء يف }استحسن{ دافعه إيقاعي فهو جينب تراكم امل

وقد يكون دافع اإلسكان وحويا كاجلزم الذي  العربية، وقد رأينا هذا يف باب سابق.
 مييز بني املضارع واألمر املضارع .

ويف العروض اإلسكان له دوافع متعلقة بوظائف الزحافات والعلل. وقد بينا 
ن حىت يساير اللغة أن الزحاف الذي هو اختياري، وظيفته األساسية هي تطويع الوز 

 ويسّهل هبذا مهمة الشاعر.}انظر املعجم احلديث للوزن واإليقاع.{ 
ويف كل احلاالت، ويف كل اللغات، اختالس احلركات مهما كانت دوافعه، 

 يب.  نه يف هذه احلاالت سلعليه أال يؤدي إىل االلتباس. أل
    

 وقواعد االختالسف الحروف والحركات وظائ.6
 

غات احلروف واحلركات تؤدي نفس الوظائف وهي تشارك يف .يف جل الل1
 بنية الكلمة. غري أن العربية تظهر كأهنا وزعت الوظائف بني احلروف واحلركات. 



139 

 

عند دراسة الكلمة العربية وتشكيلها من حروف وحركات نالحظ أن احلروف 
يف أغلب األحوال. وأحسن دليل على هذا هو طرائق  الكلمات اءنأساس بهي 

رتيب مداخل املعاجم اليت ال تنظر إال للحروف الصامتة أو ما انقلب عنها من ت
  حويةالوظائف النحركات ممدودة. أما احلركات القصرية فقد يكاد ينحصر دورها يف 

 كاإلعراب أو البناء للمجهول أو التمييز بني اسم الفاعل واسم املفعول.
 البناء ومن احلروف ما .هذه النظرة تبسيطية. فمن احلركات ما يشارك يف2

يؤدي وظيفة وحوية كحروف املضارعة ، وتوزيع األدوار بني احلروف واحلركات ما هو 
 إال اجتاه.
  

.يقال إن الكلمة العربية مبنية على هيكل صاميت. وهذا القول يف حاجة 3
إىل تدقيق. وذلك أن الصامت قد يكون صامتا بأّت معىن الكلمة كالباء والتاء وقد 

ن نصف صامت كالواو أو الياء أي حرف علة. فـــ}قال{ مثال من الثالثي مع يكو 
 توسطها هي على مستوى التأدية رمزأنه ال يظهر فيها إال صامتان. األلف اليت ت

يدل على مد الفتحة. ولكن على مستوى أعمق نرى أهنا جزء من البناء وأهنا  إمالئي
شتقات أخرى كـــ}األقوال واملقولة منقلبة عن واو تظهر يف املصدر }قول{ ويف م

 واملقاول{.
 

.التغريات اليت طرأت يف العامية على البنية الفونوجلية الفصيحة بقيت يف 4
إطار احلفاظ على البنية الصرفية. ولذا ، فإن دراسة هذه التغريات، تستلزم النظر إىل 

 دوافع االحتفاظ والتغيري على مستويات خمتلفة.
 

لبناء إىل اجملهول لرأينا أن العامية استغنت عنه وعربت عنه .لو نظرنا إىل ا5
بواسطة أوزان أخرى أو بطرائق أخرى كأن تقول يف } الكتاب قُرِئ { ما يقابل } 
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الكتاب قرؤوه{. وهذا املثال يرينا أن يف اسرتاجتية التغيري والثبات أعطيت األولوية 
 للحفاظ على بنية الكلمة.

    
ال حتذف حركة امليم ألن ذلك يؤدي إىل جتمع ثالثة .يف }مْفتاح{ أنت 6

 {وهو ما ال تتقبله حىت العامية.mftaahصوامت }
يف }كِلمة{ تستطيع حذف حركة الكاف ألهنا ال تؤدي أي وظيفة فتقول 

 .{ِكْلمة}أو  {ك ْلمة}
أما يف }كات ب{ فإن األلف هلا داللة تتمثل يف معىن وحوي من معاين 

 قابل جار  بني }كات ب{ و}كت ب{.}فاع ل{ كما أن الت
ويف }كاِتب{ تدل األلف على أن الكلمة اسم وأن هذا االسم هو الذي 

 يقوم بفعل الكتابة.
الحْظ أن حذف احلركات أمام حروف املد يؤول إىل حذف احلركات 

 الطويلة. وهذا ال يقع عموما. ومنه القاعدة :  
 ال ما كان قصريا.قاعدة : يف العامية ال خُيتص ر من الصوائت إ

 

ب.حروف املد ال ختتصر لسبب آخر، وهي أهنا أحيانا من بناء الكلمة. 
فأنت ال تستطيع حذف األلف يف }جار{ أو }جرى{ دون تغيري هوية الكلمة 
وإن عممت هذا فإنك ستحدث تغيريا شامال يف بناء الصرف العريب الذي شذ فيه 

 ما بين على حرفني.
 لقاعدة :  الس احلركات خيضع لت فإن اختويف كل احلاال

 يف العامية ال خيتزل من احلركات إال ما كان متبوعا مبتحرك. : قاعدة
 أو إذا عربنا عن اختالس احلركات باإلسكان :
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 : يف العامية ال خيتلس إال احلرف املتبوع مبتحرك.2قاعدة 
 

 والمتحركات  السواكن. بنية العامية من 7

ن عن البنية املقطعية للغة من اللغات فإنه .كما أن اللسانيني يتكلمو 1
بإمكاننا أن نتكلم عن بنية بالنسبة للسواكن واملتحركات. وهذه البنية درسناها يف 

 : يف الفصحىباب سابق ونذكر بأسسها 
ن كل سلسلة لغوية تبتدئ مبتحرك ويكون وزهنا : عدم االبتداء بالساكن أي إ

 ك{ حيث يشري ك إىل باقي السلسلة.1}
دم التقاء الساكنني أي أن كل ساكن يتبعه متحرك إذا مل يكن يف هناية ع

الكلمة. وشذ عن القاعدة ما نتج عن بعض الوقف أو كان مدا متبوعا حبرف 
 مضاعف يف حاالت نادرة.

 عدم جتاور أربعة متحركات يف حشو الكلمة أو حشو البيت.
 

تبيح التقاء املتحركني. فالفعل  لرأينا أهنا ال امنوذج.لو أخذنا العامية املغاربية 2
الثالثي السامل الذي وزنه عند الوقف }ف عْل{ ينقل إىل }فْـع ل{ أي أن الوزن 

 {.وذلك مثل }ْخرج ، ْفتح ْكتب{.010{ يصبح } 011}
 واملقصور مثل }س قى ، ج رى ، غ لى{ يصبح }ْسقى ، ْجرى ، ْغلى{.

له ألنه ال يتتاىل فيه أما األجوف }راح ، سار ، طار{ فإنه يبقى على حا
 {.001{ إىل }101متحركان.ويستعمل موقوفا فينتقل الوزن من } 

{ وينتقل  واملضاعف مثل }ش د  ، م د  { فإنه يستعمل موقوفا }شدّْ ، مدّْ
 {. 001{ إىل }101الوزن من } 
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.هذه األمثلة ترينا أيضا جواز االبتداء بالساكن وجواز التقاء الساكنني. 3
 واعد.ومنه الق

 أحدمها. حركةأ.قاعدة عدم جتاور املتحركني: عندما يتجاور متحركان حتذف 
 ب. جواز االبتداء بالساكن : تبيح العامية االبتداء بالساكن.

جـ. جواز التقاء الساكنني. يف العامية يتجاور الساكنان بصفة اعتيادية يف 
 هناية معظم الكلمات وحىت يف حشوها. 

 

يال قويا عند كل اللهجات وهي تأخذ صفة االطراد يف هذه القواعد متثل م
العاميات املغاربية. أما العاميات األخرى فإهنا ختتلس احلركات أحيانا وأحيانا ال 

 ختتلس وقواعد االختالس فيها تتطلب دراسة وافية.  
 

 النظام المقطعي . أثر اختالس الحركات في8
 

ية }مقطع قصري ، مقطع .الفصحى مبنية كما أظهرنا ذلك على الثنائ1
 طويل{ وعلى قواعد جوار ختص املقاطع والسواكن واملتحركات.

ملا ختلت العامية عن حركات اإلعراب ، فإهنا أدخلت املقاطع املتزايدة الطول 
بكثرة وأباحت التقاء الساكنني. يف اجلملة اآلتية: }غر د ِت الع ص اِفرُي يف الص ب اِح{ 

ت اإلعراب ، كما يلي: }غر د ِت الع ص اِفرْي يف الص ب اْح{ وهي فإنك تؤديها ، إن أمهل
{ أو باملقاطع } ط ق ق ط 00//0/00/0//0///0/تقطع إىل سواكن ومتحركات : }

ق ط طا ط ق طا { ونالحظ يف السلسلة الثانية ورود مقاطع متزايدة الطول من 
 النمط طا. 

إيقاعا. واإليقاع يكون مبينا .باإلمكان أن نسمي النظام املقطعي للغة ما 2
غالبا على ثنائية }قصري، طويل{، }ساكن، متحرك{، }خفيف، ثقيل{ إال أن 
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إمهال اإلعراب جيعل اللغة مبنية على الثالثية }مقطع قصري، مقطع طويل ، مقطع 
 متزايد الطول{.

 

.ويف هذه الثالثية ما يشبه العيب ، مما أدى الناطقني إىل البحث عن توازن 3
 .أو تقليصه اإليقاع قادهم إىل حذف أحد عناصر هذه الثالثية يف

وتقليص أحد عناصر الثالثية أو حىت حذفه ال يكون باملساس باملقطع 
الطويل أي باملد ألنه يف كثري من األحيان أساس الكلمة كما ذكرنا ذلك، وال يكون 

عامية. فذهب باملقطع املتزايد الطول الذي ميثل إلغاء االعراب الذي هو مسة ال
 التحويل حتما يف اجتاه حذف املقاطع القصرية.

.الشعر البدوي اجلزائري والشعر العامي املغاريب عموما ، يبني لنا هذا 4
 االجتاه. يف البيتني السابقني :

 ابيا وهّ  فضلك   وافتح لي بيبان           لي  ع   قي جـــــــــــود  يا ربي يا خال  
 ابيا تـــــــــــــوّ  واغفر   السيئات   ام ح           واليام  يا  صة  سهل لي في الواع  

 الكتابة العروضية قادت إىل التقطيع املقطعي اآليت :
/ر  /يا  اب  /وه /هيا  /لك  /فض   /بان  /بي /لي /تح  /ف  و          /يا/لي  ع /د  /جـــــــــــو /قي/خال   /يا /بيب 

/ي  /سس  ام /ح           يا/ال/وم   /يا ه /ص/واع  /ل  / فلي /ل  /هسه   / ــت   /يا /فر  / وغ /ئات  /يي   واب  و 

 وإىل تقنني كل شطر بواسطة السواكن واملتحركات حسب ما يلي:

/01/01/01/01/001/01/01/01/01/001/ 

ولو استعملنا املقاطع الطويلة والقصرية واملتزايدة الطول حسب املعادالت اليت 
 لتحصلنا على التقنني :      001 =ا  ،  ط  01 =،   ط    1 =وضعناها :   ق 

 ط  ط  ط  ط  طا  ط  ط  ط  ط  طا
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 ونرى فيه أن املقاطع القصرية مقصاة متاما. ومنه القاعدة : 

قاعدة : تتجه العامية نحو حذف المقاطع القصيرة وبناء نظامها على 
 المقاطع الطويلة مفتوحة كانت أو مغلقة والمقاطع المتزايدة الطول. 

قاعدة موازية للقواعد اخلاصة بالسواكن واملتحركات. وهي تكاد تكون ال هذه
 مطردة يف لغة املغاربة.

 { غري وارد يف العامية. cvحذف املقاطع القصرية يعين أن املركب } 
 وميكن إعطاء القاعدة السابقة الشكل املماثل.

 كل مقطع مفتوح يف العامية هو مقطع طويل.:  قاعدة

لطريقة اليت يتم هبا التخلص من املقاطع القصرية فإننا نراها وإذا تساءلنا عن ا
 ملخصة يف عمليتني :

 { ktab{ تصبح}kitàb }:حذف حركة املقطع القصري .أ
 ب.مد املقطع القصري : }رُجل{ تصبح }راج ْل{.

 
.البناء املقطعي للفصحى كان ملخصا يف األصناف الثالثة 5

 ي طويلة أو قصرية.{ اليت هcv{، }cW { ، }cvcاألساسية:}
 الطول. ا متزايدا{ ومه cWc {  ، }cvcc: }  انطعويضاف إليها املق

{ مبنيا على cvأصبح هذا النظام يف التأديات العامية املغاربية بعد إقصاء }
 املقاطع :
{cW { ، }cvc { ، }cWc {  ، }cvcc } 
{ccW { ، }ccvc { ، }ccWc {  ، }ccvcc } 
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 يدة الطول.اليت هي طويلة أو متزا
مع املالحظة أن حالة االبتداء بالساكن يزيلها الوصل وذلك مثل }ْخرج{  
اليت تصبح يف املضارع }خْيرج{ ويف األمر }أُْخرج{ ويف االتصال بكلمة : 

 }ص احبك  ْخرج{.
اختزال احلركات يقود إىل اختصار عدد املقاطع. يف النطق الفصيح الكلمة 

عض العاميات ِكــ+ ت ا+ بُْن{. أما يف تأدية بطع }}ِكتاٌب{ مكونة من ثالثة مقا
 {.ktàb}ْكتاْب{ فهي تصبح مكونة من مقطع واحد }

هذا االختصار الشديد جيعل نطق العامية وخصوصا املغاربية منها، سريعا، مما 
 يضيف إىل التضاد بني النظامني العامي والفصيح.  

 

 التغيرات الحديثة للنظام المقطعي العامي . 9

.التغري احلضاري أدخل يف العربية كلمات عدة قد تأيت من التعليم أو 1
السياسة أو االقتصاد أو وسائل النقل واالتصال أو التكنولوجيا. هذه األلفاظ ال 

 ميكن للخطاب اليومي أن يتجاهلها.
}املعلم واملطار والسفارة وجواز السفر والرئيس  العامية تقبلت كلمات مثل :

ان{. وكل هذه الكلمات ذات إيقاع فصيح يتجاور فيها املتحركان. ولو والوزير والربمل
حاولت  اختالس احلركات من هذه الكلمات لتحصلت على مفردات غريبة اإليقاع 

 تنفر منها اآلذان. ولذا فإن العامية تقبلت هذه املفردات بنطقها الفصيح.

قاعدة عدم  .ويرتتب عن كل هذا أن إيقاع العامية اليوم تغري. فأصبحت2
جتاور املتحركني غري شاملة. وكل هذا بفضل تعميم التعليم والتثقيف الذي يأيت من 

 الكتب ووسائل اإلعالم املختلفة.
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.والشعوب املغاربية اليت فصلت عن الفصحى طوال حقبة االستعمار هي 3
ول علينا املعنية األوىل هبذا االثراء املعجمي لعاميتها وتغيري إيقاعها. ويطرح هذا التح

السؤال: هل العامية يف مصر والشام واخلليج ، مل تكن يف األصل شبيهة بالعامية 
 املغاربية يف إيقاعها ؟ مث تغري إيقاعها بعد انتشار الفصحى وحمو األمية ؟

اجلواب عن هذا السؤال ال ميكن أن يأيت إال بعد دراسة ميدانية معمقة 
 لعاميات هذه البلدان القدمية. 

نالحظه اليوم هو ازدواجية داخل العامية نفسها. ازدواجية بني  .والذي4
النطق الفصيح والنطق العامي. وهذه االزدواجية يرتتب عنها تفاوت يف املستوى 
اللغوي وتنافر أحيانا ناتج عن السياق. فأنت تستطيع أن تقول }لدي كلمة صغرية 

الفصحى حىت وإن مل أقوهلا { بدون اختالس حركة الم }كلمة{ فتكون أقرب إىل 
 تعرب. أما اختالس هذه احلركة فهو يقربك من العامية.

}أحيل الكلمة إىل فالن{ فإنه ال جيوز االختالس.  ولكن يف اجلملة املتداولة
 مما يبني لنا وجود قواعد خفية ال نتفطن هلا داخل هذا التنوع الكبري يف التعبري.

 

 النطق. وسنرى يف حبث الحق أنه .إيقاع العامية ليس شيئا ثانويا وحصره يف5
 يتدخل بصفة غري متوقعة يف الصرف واملعجم وحىت يف النحو. 
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 4المبحث 
 الصرف والتنوع اللغوي 

 

 .الصرف بين العامية والفصحى 1

.الصرف العريب ثري على مستوى اللغة نفسها. كما أنه ثري ، عميق، دقيق 1
ن علماء اللغة من كرس كل حياته للصرف دون أن يشمل . فمريالتنظعلى مستوى 

 حبثه كل أسرار اللغة يف هذا امليدان.

.النظريات الصرفية العربية فريدة ، استعملت فيها تقنية األوزان وهو ما ال 2
جنده يف النظريات اللسانية األخرى ، ودرست فيها التحوالت الصوتية يف جمال حيق 

كوي ستريف، هذا املستوى الذي حدده تروبص -يلنا أن نسميه مستوى فنولوج
 وأنكر فائدته مارتيين.

.الصرف ال ميكن دوما فصله عن النحو أي علم الرتاكيب. ألن شكل 3
الكلمات مرتبط بالوظائف اليت تؤديها يف اجلملة. غري أن الناطق له شعور واضح 

ياس لتحديد اجلمع باستقاللية الكلمات وبأوزاهنا. فهو يستعمل مثال األوزان أو الق
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واسم الفاعل واملفعول بالنسبة ملا جد من الكلمات. هلذا لزم علينا ختصيص باب 
 للصرف.

.العامية مل تستعمل الصرف خارج نطاق الفصحى فأخذت من األوزان ما 4
 أخذت وتقيدت بالبنية العامة هلذا العلم وما نتج عن هذا من تصنيف ومنذجة.

الفصحى كل صرفها ومل تتقيد بكل األوزان. غري أن العامية مل تأخذ من 
فالكل يعرف عزوفها عن املثىن وإمهاهلا لنون النسوة. وهذا العزوف وهذا اإلمهال قاد 

 إىل حتوالت أخرى علينا دراستها.

.سنبحث يف هذا الباب االئتالف واالختالف بني شقي العربية. دون أن 5
احثني الذين يهتمون هبذا النوع من يكون عملنا شامال. ونرتك الدراسة الوافية للب

 القضايا.
 

 صرف والضمائرال.2
 

.أدرجنا يف باب سابق تعريف الصرف وعالقته مبفهومي املورفيم والكلمة. 1
 lesوالغربيون صنفوا الصرف حسب العوامل اليت مسوها األصناف النحوية

catégories grammaticales   ارئ يف كالعدد واجلنس والزمن. ولكننا سنبقي الق
 جمال املألوف متتبعني التصنيف القدمي ومصطلحاته يف الصرف.

 وسنبدأ بدراسة الضمائر ألن أمهيتها واضحة يف تصريف األفعال.
وذلك ألهنم ،  les déictiquesات اإلاشار  يدرج اللسانيون الضمائر يف باب

. حيث الوضع متعلق بعناصر كثرية كصاحب بمقام الكالميربطون استعماهلا 
 طاب واملتلقي والزمن واملكان. اخل
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 ة فلوظياوحسب  la distribution التوزيعنا الضمائر حسب .يصنف علماؤ 2
  la fonction 

. واملنفصلة هي اليت يصح االبتداء هبا ، منفصلة ومتصلةفالتوزيع يقسمها إىل 
 أما املتصلة فهي اليت تأيت بعد االسم والفعل.

 اليت تستطيع أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو جمرورة.أما الوظيفة فإهنا جتزئها إىل 
وهذا التجزيء يبقى قابال للتطبيق على العامية ألن الذي غاب من العامية هو 

 فقط عالمات اإلعراب وليس اإلعراب نفسه كما بينا هذا.
 

.بالنسبة للضمائر املنفصلة املرفوعة مثل : }أنا ، وحن{ نرى العامية هتمل ما 3
 مثل }أنتما ومها{. كما أهنا أمهلت نون النسوة  مما قاد إىل االستغناء اتصل باملثىن

 عن } أننت وهن{.
ومن هلجة إىل أخرى قد ختتلف تأديات بعض هذه الضمائر كنحن اليت تصبح 
}ِاحنا{ أو }ْحنا{ أو حىت }وحنا{ ، وكاختالس اهلمزة يف }أنت ، أنت ، أنتم{ 

توما{ يف اللهجة املغاربية، أو إضافة ياء للتنبيه أو مد امليم يف }أنتم{ اليت تصبح }ن
والتأكيد }أنايا ، انتايا{. وإذا رأينا أن هذه التغريات من باب األداء وحده ، فإنه 

ال تغري شيئا من  allomorphes مرادفات صرفيةباإلمكان اعتبار هذه األلفاظ 
 النظام الذي يصبح يف العامية :

 ا ، ومرادفاهتا.متكلم مفرد مذكر أو مؤثث : أن
 متكلم مجع مذكر أو مؤنث : وحن ومرادفاهتا.

 خماطب مفرد مذكر : أنت  ومرادفاهتا.
 خماطب مفرد مؤنث : أنِت ومرادفاهتا.

 خماطب مجع مذكر أو مؤنث : أنتم ومرادفاهتا.
 غائب مفرد مذكر: هو.



150 

 

 غائب مفرد مؤنث : هي. 
 غائب مجع مذكر أو مؤنث : هم ومرادفاهتا. 

 

ظ أن التنوع الصويت بالنسبة للضمائر موجود يف الفصحى ، انظر اىل ُهو }الح
. }  اليت ميكن ختفيفها يف وْهو  ، كْهو 

 

ر املنفصلة اليت تأيت منصوبة مثل }إياي وإياك{ فإن بعض وبالنسبة للضمائ
العاميات أمهلتها أو استعملتها ألغراض أخرى كالتحذير مثل : }إياك أن تفعل 

 هذا{.
 

الضمري املتصل بالفعل أو االسم فإنه حوفظ على أغلبه مع دمج املثىن  .أما4
 إيقاعية غيبت بعض التمييزات : ايف اجلمع واالبتعاد عن نون النسوة. ولكن أسباب

} اللتني آلتا إىل }كتبْت{ يف }أنا كتبْت ، انت  كتبْت{  يف }كتبُت ، كتبت 
ِت كتبِت{ مدت التاء فأصبحت زال التقابل بني املتكلم واملخاطب. ولكن يف }أن

 }كتبيت{ وبقي التقابل بني املخاطب املذكر واملخاطب املؤنث.
يف }كتابك  ، كتابِك{ زال التقابل بني املذكر واملؤنث بعد إسكان الكاف : 

 }كتابْك{.
 ولكن بقي التمييز بني }كتاهبا وكتابه{.

أو مكسورة  والوقف جعل اهلاء يف }كتابه{ سواء كانت مضمومة }كتابُُه{
 }كتابِِه{ تقلب واوا يف كل احلاالت }كتابو{ وذلك بالنسبة لكل العاميات.

 

، فإهنا بقيت على حاهلا. غري أن النون يف  ينوأعجبتأما نون الوقاية يف أعجب ين 
 } تكرمونين{ ال تتكرر.

 



151 

 

 .أصناف األفعال3
ه مازالت العامية مبنية مثل الفصحى على هيكل صاميت أساسي تشتق من

الكلمات. والوزن الصريف الذي يصنف هذه التغريات قابل لالستعمال بالنسبة 
 للعامية.

مزيد من جهة، وإىل ثالثي ورباعي ومخاسي من جهة تصنيف الفعل إىل جمرد و 
 أخرى، له شواهد يف العامية غري أن نسبة استعماله ختتلف من صنف آلخر.

ل نسبة االستعمال فإننا نرى إذا نظرنا اىل أنواع الثالثي مثال وذلك من خال
 أن:

مثل }كتب ، فهم ، مسع{ كثري االستعمال مع  الصحيح السالمالفعل أ.
لزوم إسكان احلرف األخري إال يف الوصل. أما إسكان احلرف األول فهو تابع 

 للهجات.
  

} شّد ، مّد ، عّد ، رّد { هو أيضا كثري االستعمال مثل  المضعفالفعل .ب
ع العامية ، غري أن فك  اإلدغام يف }أنا شددُت{ يقابله حتويل ويتناسب مع إيقا 

ْدْت{ فتؤول إىل  الدال الثانية إىل ياء. وذلك أن اإلسكان مينع الرتكيب }أنا شد 
ْيْت{ وذلك قياسا على }أنا مسيت{ من }مس ى{ و}أنا صل يت{ من  }أنا ش د 

 }صلى{.
 

}سأل ، يسأل{ و}قرأ ، مثل }أكل ، يأكل{ و المهموزالفعل الصحيح .جـ
يقرأ{ قليل االستعمال الحتوائه على اهلمزة. وختفف فيه اهلمزة يف اللهجة املغاربية 

 لتصبح مدا : }ْكال ، ي اُكل{ }ساْل، ْيساْل أو إساْل{ }ْقرا ، يْقرا{.
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والتقاء  {ي س ال}اهلمزة قاد إىل  حذفالحظ التحوالت يف }ي ْسأ ُل{. 
د إىل وضعف الياء الساكنة يف بداية الكلمة قا {الْ ْيس  }املتحركني قاد إىل 

 {.  سالْ }اِ 
 

مثل } قال ، مال ، نال ، صار{ يتالءم مع إيقاع العامية  األجوفالفعل .د
وهو كثري االستعمال. ويف املضارع نراه يطابق الفصيح عند إبراز أصل األلف. 

 صري{.صار ي}و {نال ينال}و  {فــ}قال{ تصبح }يقول{ ، و}مال مييل
 

مثل : }مش ى ميِشي ، شرى يشري ، عوى يعوي، سع ى  الناقصالفعل هـ.
 يسع ى{ هو أقل استعماال من األجوف.

 أما املثال مثل }وشى{ فهو قليل االستعمال يف الفصحى والعامية. 
 

 الزمنالصيغ الصرفية و .4
 

.العربية مل تستعمل على مستوى الصرف إال الزمانني األساسني : املاضي 1
واملضارع. أما ما كان من تنوعات ختص املدة أو عالقة الزمن بالسياق أو الصيغة، 

إىل أن األمر متعلق  طرائق أخرى. وعلى القارئ أن يتنبهفالتعبري عنها جرى ب
وليس بالزمن. والعرب درسوا الصيغة يف أبواب البالغة وأساليب ،  mode le بالصيغة
 التعبري.
 

الت الصورية على اشتقاق املضارع من املاضي .الدرس العريب بىن التحو 2
املضارع يؤخذ من املاضي، بزيادة حرف وكما هو معروف فإن  واألمر من املاضي.

 مُ ه  فْـ أ   }مثل :  :  اهلمزة والتاء والنون والياءهي و . لهمن أحرف املضارعة يف أو 
 .فهم {يو  مهفنو  مهفوت
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 .فاهلمزة : للمفرد املتكلم
 .للغائبة الواحدة والغائبتني هي أيضاخماطبة و لكل خماطب و  التاء:و 
 .النون: جلماعة املتكلمنيو 

 .الغائباتني و  والغائبِ نْي والياء للغائب الواحد والغائبـ  
وإضافة حروف املضارعة له أثر يف جتاور املتحركات والسواكن ويف احلروف 

 عموما. وهذا ما أدى إىل القواعد املعروفة :
ثة أحرف، يسكن أوله بعد دخول حرف املضارعة، كان املاضي على ثال  نإأ.

 .وذلك لتجنب جتاور أربعة متحركات ، وذلك مثل } كتب يْكتب{
كان يف أوله مهزة زائدة ،   إنعلى أربعة أحرف فصاعدا ، فاملاضي كان   ذاإب .

ْفِعل يُـ إىل } أفعل وانفعل وافتعل{ }: كل من ول  ؤ ، فت خرهآيكسر ما قبل حتذف و 
 .  ْفت ِعل{وي نف ِعل ويـ  
وحيدث هذا يف  على حاله بال تغيري ىإن كان يف أوله تاء زائدة ، يبقجـ.

 }تفّعل وتفاعل{. األوزان 
 د.أما األوزان }فع ل وفاع ل{ فمضارعها }يُفعِّل ويُفاِعل{

.وإذا نظرنا إىل كل هذه التحوالت فإننا نرى هلا دافعني : دافع إيقاعي ودافع 3
 متييزي.

قاعي يتمثل يف اإلسكان عندما تقود إضافة حرف املضارعة إىل فالدافع اإلي
 جتاور أربعة متحركات وحيدث هذا يف الثالثي السامل مثل }كتب{.

أما الدافع التمييزي فيخص املبين للمعلوم واملبين للمجهول، فلوال الكسرة بعد 
السني ملا ميزنا  امليم يف }يـُع اِمُل{ ملا ميزنا بني }يُعاِمل{ و }يعام ل{ ولوالها بعد

 بني }يُك سِّر{ و}يُك س ر{.
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والضمة بعد حرف املضارعة متيز بني مضارع }ف عل{ ومضارع }أ فع ل{ مثل : 
 }ي صرف{ و}ُيصرف{.

 

بإضافة حروف يف بداية على طريقة التعبري عن املضارع  العامية حافظت.4
 {،جُ رُ خْ أ  } ة يف بداية اهلمز مثال استثقلوا املاضي غري أهنم تصرفوا يف هذه احلروف. ف

 . {ا خبرجأن ،رجخنا }أن :باءنها ما حولتها إىل وم  نونىلإحولتها  افمن العاميات م
 نتِ {. لتصبح }أخترجون أنتم{ و}خترجني تِ نْ أ   وحذفت النون يف: }

 {.خترجو { و}أنتمخترجي
 

ضيفت اهلمزة أضارعة ، غري أنه ألسباب متييزية يف األمر حتذف حروف املو .5
{ ، }مْس ع، أمس ع{ وقد بْ تُ كْ أ،  بْ ت  كْ }للتمييز بني املاضي واألمر   {كتباُ  }يف 

 . تكون حركة هذه اهلمزة ممالة
 

ت يف املاضي بامليل حلركااتنوع من خصائص العامية أهنا بسطت و .6
فمقابل }كت ب ، مِسع ، صُغر{ جند وزنا واحدا يف املغاربية . الستعمال شكل واحد

ت ب ، مْس ع ، ْصغ ر{. أما يف املضارع فإننا جند ما هو على وزن : }فْـع ل{ : }كْ 
}يفع ل{ مثل } يكت ْب ، يسم ع ، يصغ ر ، حير ث{ وما هو على وزن }يفُعل{ 

 مثل : } يشُرْب ، يدُخْل ، خيرُْج ، يهرْب{ مع إمالة حرف املضارعة وحو الضمة.
 

العامية شبه غائبتني من  ،داتان مرتبطتان بالزمنأالسني وسوف اللتان مها .7
 هراحي   ، أنتِ  رايح خترج أنت   }عرب عن املستقبل مبا يشبه : املغاربية حيث 

 {.خترجي
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 .العامية والعدد5
.املقصود هنا بالعدد التعبري النحوي للغة عن املفرد واملثىن واجلمع. والعامية  1

هذا الكثري من  كما ذكرنا ذلك استغنت عن املثىن وضمته إىل اجلمع. وقد فعلت
اللغات مثل اليونانية احلديثة. ولكن هناك بعض اللهجات اليت ما زالت تستعمل 
املثىن أو حىت املثلث. ولن نتعرض هنا لدراسة نظرية معمقة ملفهوم العدد يف اللغات 

 وإمنا سنكتفي باملالمح البارزة اليت ختص الفصحى وعامياهتا.
لمثىن يف مفردات العامية كـــ }اليدين وعلينا أن نشري أن ما بقي من آثار ل

للنحو. وذلك أن  والعينني والرجلني{ فإمنا هو انتماء للمعجم أكثر مما هو انتماء
النعت الذي ينسب إليه أو الفعل الذي يسند إليه. فأنت ال تقول  أثره ال يظهر يف

للنعت }اليدان النظيفتان{ وإمنا }اليدين النظاف{ مستعمال صيغة اجلمع بالنسبة 
 ألنك أدجمت املثىن يف اجلمع.

ويف مواقع أخرى يشار لالثنني إما بواسطة املثىن أو بالعدد مرفوقا باجلمع 
فيقال: } مرتني، شهرين، دارين{ ويقال يف املغاربية } زوج مرات ، زوج شهر، 
زوج ديار{. وال تستعمل صيغة املثىن بالنسبة للنعت أو اخلرب أو الفعل. فمقابل 

 مرّا{ تقول }عامني مّرو{.}عامان 
الحظ أن هذا املثىن الذي تستعمله العامية خيص املسند إليه وأنه مبين على 

 الياء يف حاالت الرفع والنصب واجلزم.   
 

.يصنف اجلمع يف العربية حسب التغيري الذي يدخل على اللفظ والذي قد 2
غيري داخلي. وهو ينقسم يكون يف اجتاه اخلطية بإضافة الحقة أو يف اجتاه اإلدماج بت

 إىل األصناف الثالثة املعروفة.
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معرف بإضافة األلف والنون أو الياء والنون إىل آخر  المذكر السالممجع أ.
الفرد وذلك حسب اإلعراب وذلك مثل }املسلمون و املسلمني{. إال أن العاميات 

 استعملت يف الرفع والنصب واخلفض صيغة واحدة }املسلمنْي{.
فة }مسلمو البالِد{ جتنبت العامية التقابل بني }مسلمون ويف اإلضا

ومسلمو{ فلجأت إىل مفردة تدل على امللكية مأخوذة من االسم }متاع{. 
 بالد{. ويف املغرب يستعملون عبارةفيقولون }املسلمني انتاع البالد{ أو }ابتاع ال

 }ديال{ فيقولون }املسلمني ديال البالد{. 
عرف بإضافة التاء على آخر املفرد مثل: } مسلمة، مجع املؤنث السامل املب.

مسلمات{ له جماالت تطبيقه يف العامية مسايرة عموما جملاالت االستعمال يف 
 الفصحى.

يف ما ختم بتاء التأنيث : مثل: } بنت بنات ، شجرة شجرات  فهو يستعمل
 منلة منالت ، كلمة كلمات ، خطوة خطوات ، مرة مرات ، خرجة خرجات{.

 تعمل يف املصغر للمذكر غري العاقل : }ْدر ْيهمات{ويس
ويستعمل يف االسم األعجمي الذي مل يعهد له مجع }كالتليفونات 

 والطاكسيات، والطموبالت{.
 ويستعمل يف ما ختم بألف التأنيث املمدودة مثل }مساء ، مساوات{

بال أما جماالت االستعمال األخرى مثل وروده يف صفة املذكر غري العاقل }ج
 شاخمات{ فهي نادرة. 

يف الفصحى من ناحية الداللة إىل مجع قلة ومجع   جمع التكسير ينقسمجـ.
كثرة وهذا التصنيف غري فاصل يف كثري من احلاالت والعامية استغنت عن هذا 

 التمييز.
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مجع التكسري يف الفصحى كثرية. والعامية سايرت  أوزانن ناحية الشكل فم أما
 الفصحى :يف كثري من احلاالت 

الوزن }فـُْعل{ مثل }أمحر، محر{ نراها تستعمل  الصفة المشبهةففي 
 }أسود، سود{.و

وهي تستعمل }ِفعال{ كــــــ}جبال ومجال وطوال وسباع{ مع إسكان األول يف 
 العامية املغاربية. ويف ذئاب نراها تقلب اهلمزة ياء.

 وتستعمل العامية }فعول{ كـــ}قلوب ووجوه{
ن{ خاصة يف األجوف مثل }نار، نريان{ و }باب، بيبان{ وتستعمل }فعال

و}جار، جريان{، أو بغري قياس : }غزال، غزالن{ ، }حائط، حيطان{، 
 }شجاع، شجعان{ و}راع، رعيان{.

أما الوزن }فـُع الء{ كـــ}خبالء ورفقاء وخبالء{ فالعامية املغاربية جتنبت استعماله 
 لتجاور املتحركات فيه.

ى اجلموع فالعامية استعملت أوزاهنا دون أن تكون فيه هذه أما صيغة منته
الداللة على الكثرة فاستعملت }فعالل و فعاليل{ يف }دراهم ودنانري{ و}فواعل{  

 كــ}خوات{.
بالنسبة السم اجلمع أي االسم الذي يتضمن معىن اجلمع دون أن يكون له 

 واخليل والشعب{. واحد من لفظه، فنراه مستعمال يف ألفاظ عدة كـــ}النساء
 

أما اسم اجلمع اجلنسي والذي ميلك مفردا مميزا عنه بالتاء أو ياء النسبة فنجد 
تمرة{ ومثل له أمثلة يف }التفاح والبطيخ والتمر{ ومفردها }التفاحة والبطيخة وال

 { ومفردها }العريب والرتكي والرومي{.}العرب والرتك والروم
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حى يف ميدان العدد مسايرة كبرية وهي وكما نرى فإن مسايرة العامية للفص
 أساس امللكة اللغوية.      

 

 والصرفالجنس .6
.املقصود باجلنس هو التذكري والتأنيث أو ما خالف ذلك مثل النوع احملايد 1

الذي تستعمله بعض اللغات. أما يف العربية فكل اسم ال بد أن يكون مذكرا أو 
 ثنان ، فإن هذا الوضع استثنائي.مؤنثا. وإن ُوجدْت أمساء جيوز فيها اال

.املذكر ما ميكن إقرانه هبذا مثل }هذا الرجل وهذا الكتاب وهذا القمح{. 2
وهو قسمان : حقيقي وجمازي. فاحلقيقّي ما يدل على ذكر من الناس أو احليوان  
كــــ}رجل وأخ وأسد{. واجملازي ما عومل معاملة الذكر دون أن يكون داال على 

 ن وذلك مثل: }الليل والباب والتلفاز واحملرك والصاروخ{.إنسان أو حيوا
.أما املؤنث فهو ما يقرن هبذه كــــ}هذه الفتاة{. وقد يكون لفظيا أو حقيقيا 3

 أو جمازيا.
 فاللفظي ما حلقته تاء التأنيث كـــ }ناقة وبرتقالة{.

 واحلقيقي ما دل على أنثى من الناس أو احليوانات مثل }أم{ 
أو احليوان وذلك  ا عومل معاملة األنثى دون أن يكون من الناسواجملازي م

 .مثل }دار وريح{
 هذا التصنيف يطبق على الفصحى والعامية.

وان إىل وعلينا أن نالحظ أن انتساب االسم الذي ال يدل على إنسان أو حي
مساء : }كوكب، باب، جنم، جبل، أحد الصنفني مذكر أو مؤنث اعتباطي. فاأل

 رة يف العربية وهي مؤنثة يف الفرنسية.ُسّلم{ مذك
 واألمساء : }ريح، رِْجل، شجرة{ مؤنثة يف العربية ومذكرة يف الفرنسية.
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وهذه االعتباطية جتعل االنتساب إىل أحد اجلنسني مساعيا. وككل ما هو 
 مساعي فإن سالمة االستعمال تكون مرتبطة بامللكة.

 

 . االاشتقاق المعجمي7
هو التحويل الذي يقود من وحدة معجمية إىل أخرى. .االشتقاق املعجمي 1

 وهو ينطبق على األفعال واألوزان واألمساء ويصنف بواسطة األوزان الصرفية.
 

قاعدة واحملو ل منه يسمى مزيدا. وقد صنف .بالنسبة للفعل يؤخذ اجملرد 2
  تضاف إليه.يتبعض املؤلفني املزيد حسب عدد احلروف ال

 حرف واحد، ثالثة أوزان : }أفعل وفاعل وفّعل{فللثالثي املزيد فيه 
مخسة أوزان : }انفعل وافتعل وافعّل وتفاعل  وللثالثي املزيد فيه حرفان

 وتفّعل{.
وللثالثي املزيد فيه ثالثة أحرف، أربعة أوزان : }استفعل وافعوعل وافعّول 

 وافعاّل{.
 أما الرباعي اجملرد فله وزن واحد }فْعلل{.

الت واردة يف كل كتب النحو. وإمنا الذي يهمنا هنا هو وهلذه األوزان دال
 مدى استعماهلا. وهذا االستعمال ميكن تقييمه بواسطة اإلحصاء.

 

.أول جمال جنري فيه اإلحصاء هو املعجم. فهذه األوزان ال تطبق على كل 3
األفعال ومردوديتها تكون مرتبطة بعدد الكلمات اليت تطبق عليها. من الواضح أن 

األفعال اليت هي على وزن }استفعل{ هي أكثر من اليت هي على وزن عدد 
 }افعوعل وافعّول وافعاّل{.
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واملعاجم األجبدية تعطينا فكرة عن أعداد هذه األوزان على مستوى التحقيق. 
فما كان على وزن }استفعل{ أخذ يف املنجد األجبدي ما يقارب اخلمس وعشرين 

شاع استعماهلا كــــ}استباح واستبد واستتب  صفحة ضمت الكثري من الكلمات اليت
واستشار واستحوذ واستجوب واستحسن واستحضر واستحق واستخرب واستخدم 
واستزاد واستسلم واستشار واستشرق واستطرد واستطلع واستطاب واستطاع 

واستغرب واستغرق واستغىن واستعجل واستعان واستعجل واستعذب واستعرف 
ك واستوى استنبط واستنجد واستنكر واستهان واستهلواستفز واستقال واستقل و 
ن بعضها أصبح أكثر استعماال من األصل. وتأيت بعدها واستوحى واستورد { حىت إ

 يف رتبة االستعمال : فّعل وأفعل وانفعل وافتعل.  
 

مثال .ولكن اإلحصاء على مستوى املعجم ال يكفي. فكلمة }استأتن{ 4
شرتى أتانا ، أي أنثى محار، أو صار أتانا. ومنه على وزن }استفعل{ وهي تعين: ا

 املثال: }كان محارا فاستأتن{ وهو يضرب ملن هان بعد ِعّز.
وعلى هذا الوزن جند كلمات مألوفة كاليت ذكرناها. هذه الكلمات ومشتقاهتا 
متساوية الورود يف املعاجم. ولكن بالنسبة لالستعمال فهي خمتلفة متاما. 

 يفهمها عامة الناس وهي ال تنتمي إىل معجمهم، أما }االسترياد فــــ}استأتن{ قد ال
 واالستهالك واالستقالل{ فهي تنتمي إىل املعجم اليومي ملعظم الناس. 

فأمهية الوزن مرتبطة بعدد الوحدات اليت يطبق عليها من جهة ومدى استعمال 
 هذه الوحدات يف الكالم.

 

ا نراها قد تستعمل بعض األوزان .هذا بالنسبة للفصحى. أما العامية فإنن5
{ أو فّعل }كس ر، خّسر، مّسر، كثّر، لفصيحة مثل فاع ل }سام ح، صاح با

 جّرب{ وتفّعل }تكس ر، تصل ح { ، وهي هتمل أخرى أو هتمشها.
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وهنا أيضا ميكن للباحث أن حيصي األوزان يف املعاجم إن وجدت أو يف 
الكالم املسجل. وبعد اإلحصاء عليه  مدونات مالئمة كدواوين الشعر العامي، أو

 أن يرتبها حسب االستعمال من األكثر شيوعا حىت املهمل. 
     

 مجاالت صرفية أخرى.8
 

 شياءاأل.الصرف العريب واسع كما قلنا وال ميكننا أن ندرسه كله لنستخلص 1
عل هنا بدراسة املصدر واسم الفاوسنكتفي  اليت أخذهتا العامية منه واليت أمهلتها.

 واسم املفعول والصفة املشبهة والتصغري.
 

. بالنسبة للمصدر فإننا نرى يف العربية الثالثية } ماض، مضارع، مصدر{ 2
خروجا{ و}كتب،  مقرتنة باجلذر اقرتانا شبه إلزامي. فأنت تقول }خرج، خيرج،

يكتب، كتابة{ و}فتح، يفتح، فتحا{ و}مسع، يسمع، مسعا{ و}نزل، ينزل، 
{، }سار، يسري، سريا{ ، يأكل، أكال{، }شاب، يشيب، شيبانزوال{ و}أكل

 رقد، يرقد، رقادا{.}
أما العامية فإهنا مل تتقيد إال بالنسبة للثنائية } ماض، مضارع{. فقد يكون 

 املصدر فيها مطابقا للفصيح، وقد يكون خمالفا وقد يكون مهمال.
 د{يف األمثلة السابقة فما طابق الفصيح هو: }شيب، سري، رقا

 وما خالفه هو: }خْرجة، ْكِتيبة، م اْكل ة{.
 وما أمهل هو: }فْتح ، مْسع، نزول{.

بالنسبة للعامية نسبة إمهال املصدر ملفتة للنظر ودوافعها قد تكون صوتية أو 
 داللية.
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.اسم الفاعل يصاغ من الثالثي اجملرد على وزن }فاعل{. والعامية تستعمل 3
ات يتمثل يف فتح ما تال األلف فيقولون: }خار ج، هذا البناء مع تغيري يف احلرك
 داخ ل، سام ع، فاه م، قاري{.

أما األجوف فإهنم ال يقلبون ياءه مهزة. فيقولون:}دايـ ْر، صاي ر، ساي ر، راي ْح، 
باي ت، فاي ْح ، جاي ْح{. ويعاملون املهموز }سأل{ الذي يصبح لديهم أجوفا 

فيقولون } يا س ايـ ْلين{ بدال من }يا معاملة األجوف عند صياغة اسم الفاعل 
سائلي{. الحظ هنا بروز نون الوقاية اليت جاءت نتيجة إسكان آخر الكلمة. فهي 

 ظهرت يف العامية ومل تظهر يف الفصحى.
ويف املقصور }جرى وسقى{ يستعملون }جاري وساقي{ ويعاملون املهموز 

م الفاعل منه هو }قرأ{ بالطريقة نفسها فيقولون }قاري{. أما }أكل{ فاس
 }ماكل{.

ويف املضعف تساير العامية الفصحى دون تغيري يذكر فيقولون: }هاّم، شاّد، 
 حاّج{.    

وبالنسبة لغري اجملرد نراهم يستعملون صيغا خاصة. فاملغاربة يسكنون تاء 
 }تـ ف ع ل { فيقولون يف }ت ك ل م ، وحت  د ث{ حسب إيقاعهم }ْتك ل م، وحْت د ث{ ومنه

ل م، م ْتح د ث{ على وزن }م تـْف ع ل{.  يصوغون اسم الفاعل}م ْتك 
 ويصوغون من }تفاعل{ الوزن }م ْتفاع ل{ فيقولون }م تـْه او ْن وم ْتك اس ْل{.

 :وزان العامية فيقولونويف العامية احلديثة يقيسون األلفاظ الثقافية على األ
ف ّتح على الفكر احلديث{.  }هذا الكاتب م تـْ

 

يف العامية وهو  ورودلنسبة لالستعمال فاسم الفاعل خبالف املصدر كثري الوبا
 يرافق جل األفعال.
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.أما اسم املفعول فما شاع منه يف العامية الوزن }مفعول{ املبين من الثالثي 4
 وجمبود وحمقور{      اجملرد. وذلك كــــ}مفهوم ومكتوب ومسكون ومستور

واألجوف }دار وقام{ يصاغ منه  واملضعف }شّد{ يصاغ منه }مشدود{
}م ْديُور وم ْقُيوم{. واملقصور }رمى{ يصاغ منه }م ْرِمي{. واملهموز }أكل{ يصاغ 

 منه }م ْيُكوْل{.
أما ما خالف الثالثي اجملرد فاشتقاق اسم املفعول منه نادر وذلك أن العامية مل 

واسم املفعول كما يرد تعتمد التقابل بني الفتحة والكسرة اليت متيز بني اسم الفاعل 
يف }مستحِسن، ومستحس ن{ كما أهنا مل تستعمل البناء للمجهول الذي هو 

 أساس صياغة اسم املفعول يف هذا الوضع.    
 

.بالنسبة للصفة املشبهة فإن العامية تبنت بعض األوزان مثل }أفعل{ وذلك 5
فـ ْعالن{  مثل }أزرق وأبيض وأعطر وأشهب{ مع ختفيف اهلمزة أحيانا. ومثل }

 كــــ}شبعان وخويان وعطشان{.
   

 .أما التصغري فإهنم أكثروا استعماله.6
ر ة وْكر ْيشة وبصيلة وطفيلة وابنية وْكسرية وجقيمة وشجرية{  فهم يقولون: }ْشع يـْ

 وكسرة وجقمة وشجرة{. يف }شعرة وكرش وبصلة وطفلة وبنت
{ يف }مجل وكتاب    وصغري{ويقولون }مجّيل وْكتـ ي ب وْصغ ري 

 ويقولون }ْكو ّيس، وم يـْه ة، ودويرة{ يف }كاس وماء ودار{
 ويقولون }دنينري ومفتيتيح ودريهمات{ يف }دينار ومفتاح ودراهم{.

 أو قريبة منها. وكل هذه األوزان مسايرة لألوزان الفصيحة
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نرتك للباحثني اجملال للتعمق  بواب صرفية كثرية تستدعي الدراسة.هناك أ.7
 فيها.

    

 الفصحى تعليمفي أثر صرف العامية .9
 

.يتضح لنا مما سبق أن العامية هنلت من الفصحى صرفها وبقيت حمافظة 1
على البناء العام للمستوى اإلفرادي. والطفل الذي يكون مشّبعا بلغة البيئة جيد 

 الوقت فصحى يف جمال مألوف وغريب يفنفسه عندما خيطو خطواته األوىل يف ال
د ميز بني االسم والفعل، وبني الضمائر املنفصلة واملتصلة، واستعمل . فهو قذاته

املاضي واملضارع وحروفه واألمر واشتقاقه، واجلمع وأصنافه، والفعل السامل واألجوف 
ملذكر واملؤنث وأصناف واملمدود واملقصور، واملصدر واسم الفاعل واملفعول. وا

لكات األخرى. ولكن هذه امللكة نه اكتسب ملكة صرفية إىل جانب املاجلمع. أي إ
 غري كاملة ألن أوجه االختالف بني الفصيح والعامي تبقى كثرية. 

 

.االختالف واالئتالف بني العامية والفصحى عليه أن ينعكس يف التعليم. 2
فتدريس ما هو مكتسب خيتلف عن تدريس ما هو غري مكتسب. فاألول يتطلب 

 ها. تدعيما للكفاءة والثاين يتطلب إنشاء
 

.الصعوبات اليت تنتظر الطفل يف ميدان الصرف كثرية وهي متداخلة مع 3
 امليادين األخرى. وأبرز الصعوبات تكمن يف املثىن واإلعراب.

التطرق إىل املفاهيم ولو بطريقة ضمنية يكون حسب حمورين : احملور النظري 
يف الوقت نفسه.  الذي يقتضي مثال عند دراسة العدد التطرق للمفرد واملثىن واجلمع

واحملور الرتبوي الذي ينظر إىل كفاءة هذا الطفل الذي ال يعرف يف لغة األم إال 
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املفرد واجلمع. يف هذه احلالة ميكن التطرق إىل التقابل }مفرد، مجع{ يف مرحلة أوىل 
 وترك تدريس املثىن إىل مرحلة النضج.

 

ي مرحلة من املراحل ميكن .إن كفاءة الفرد ميكن تقوميها. وكفاءة املتعلم يف أ4
حتديد مالحمها. أما الكفاءة يف عامية من العاميات ملن نشأ عليها ال حتتاج عموما 
لتقومي فهي مكتسبة. وإمنا الذي وحن يف حاجة إليه هو حتديد ما هو مكتسب وما 
هو مكتسب جزئيا وما هو غري مكتسب. من الواضح أن املثىن ال يظهر يف العامية 

يزة ودرجة اكتسابه ضعيفة جدا أما تصنيف اجلمع إىل مذكر سامل إال بصفة وج
ومجع تأنيث ومجع تكسري فهو من األشياء الواردة يف العامية دون تغيري يذكر. 

وسطى بالنسبة  أحيانا وختالفها فهي تقع يف مرتبةوالضمائر اليت قد توافق الفصحى 
 لالئتالف.

 

د ذي يرغب يف تعلمها. والصرف ق.مقابل الناطق بالعربية هناك األجنيب ال5
ال. ويرجع هذا إىل خصوصيات العربية. فما هو مقنن ميثل بالنسبة له بابا صعب املن

فقد يرسخ بواسطة القواعد أو باالستعانة هبا. أما ما هو مساعي كجمع التكسري فإنه 
يتطلب تدريبا مستمرا. ومن األجانب من يرغب يف تعلم العامية فهل نلجأ يف هذه 

حلالة إىل النحو الفصيح أم إىل وحو لغة املتعلم أم إىل طريقة ضمنية تستغين عن ا
 إبراز القواعد؟ كل هذا يتطلب دراسة خاصة نظرية وميدانية.
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 5المبحث 
 األدوات النحوية

 
 .األدوات النحوية في العربية 1

وحدات معجمية .قد قلنا يف حبث سابق إن كلمات اللغة تقس م إىل 1
هنا هتمل بعض املعجمية تكّون قائمة مفتوحة أي إووحدات وحوية، وإن الوحدات 

ة فهي تكّون قائمة مغلقة األلفاظ وتقبل دخول ألفاظ أخرى. أما الوحدات النحوي
 هنا ال تتغري عرب الزمن.أي إ

.والفصحى ولو تغري  كثريا معجُمها فإن وحداهتا النحوية مل يصبها تغيري 2
كر. قد يقل استعمال بعضها ولكنه ال يضاف هلا أي عنصر جديد. ومن هذه يذ 

 . ن الفصحى كنظام لم تتغيرإالزاوية فإنه بإمكاننا أن نقول 

.أما العامية فإن شعورنا بأهنا ليست الفصحى ال يكمن يف معجمها أكثر مما 3
 يكمن يف وحوها الذي أخذ منحى يبعدها عن أصلها الفصيح.

ا أن نقارن بني الوحدات النحوية يف الفصحى والعامية. فهذه ومن املهم جد
 املقارنة هي وحدها الكفيلة بإعطائنا فكرة عن الُبعد الذي يفصل بني النظامني.
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.لو حبثنا عن الوحدات النحوية يف العربية لرأيناها ممثلة يف ألفاظ قد تكون 4
كما أهنا قد   مقتصرة على حركة أو حرف أو مقطع وقد تكون أطول من هذا ،

تكون شيئا جمردا يصعب إبراز شكله كالوزن الصريف أو البناء للمجهول. ومن بني 
 هذه الوحدات نذكر بدون حصر:

 .أداة التعريف ونون التنوين 
  حركات. وأعالمات اإلعراب سواء كانت حروفا 
 .احلروف واحلركات الدالة على املؤنث واملفرد واملثىن واجلمع 
 ملها.الصيغ الصرفية بأك 
 .الضمائر 
 .أمساء اإلشارة 
 .األمساء واحلروف الدالة على االستفهام والتعجب 
 .االسم املوصول 
 رمتهااحلروف ب. 

بعض هذه الوحدات درسناها وبيّنا استعماهلا يف العامية والفصحى. أما الباقي 
 فسندرس مناذج منه مركزين على الوظائف األساسية اليت تؤديها هذه الوحدات.

      

 اشارةأسماء اإل.2
 

.كل اللغات تعرف اإلشارة وكلها تستعملها بطرائقها اخلاصة. واسم اإلشارة 1
أداة التعريف أو قد يكون يف وضع املسند إليه مثل }هذا رجٌل{ وقد يكون مثل 

 حمددا لالسم مثل : }هذا الطالب ذكي{. ، العدد
املشار إليه فقد  ويف النحو التقليدي يعتربون اسم اإلشارة، صاحب الوظيفة أما

 . خبرا أو بداليكون 
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شارة اهلاء واسم اإلوهو  حرف التنبيهىل : إذكورة األدوات املعادة تقسم و 
قريب ىل إليه إحسب بعد املشار كما أن الداللة تصنف أمساء اإلشارة   .ذاته

 .ومتوسط وبعيد
 

صرنا . وإذا اقتاجلنسالشكل حسب العدد و  ةأمساء االشارة يف العربية متغري .2
 على املفرد واجلمع فإن أمساء اإلشارة تكون د واهلُّا كاآليت:

 .للمفرد املذكروذاك وذلك  هذا
 .للمفرد املؤنثتيك وتلك و هذه 

 .للجمع املذكر واملؤنثوأوالئك وأواللك هؤالء 
 

.االستعمال العامي ألمساء اإلشارة يظهر من خالل األمثلة اآلتية املأخوذة 3
 ية :من العامية اجلزائر 

 ، هذا النساء{: للقريب.هذا الرجال هذا املرأة ، ،  لْ ج  اهذا الر }
 رأة ، هذوك الرجال ، هذوك النساء{: للبعيد.ذيك املها، }هذاك الراجل 

 ولكنك تراهم يقولون أيضا: }ذاك الرجل ، ذيك املرأة ، ذوك الرجال{.
الرجل؟{  ويقولون: }ذا الراجل{ يف }وش بيه ذا الراج ل؟{ أي }ما به هذا

 ويقولون: }هذو ْرجال { ، }هذي ْنساء {
ومن خالل هذا نالحظ أهنم استعملوا شكال واحدا للقريب ، ونوعوا بالنسبة 

 .}ذا ،  ذاك ، ذيك ، ذوك{للبعيد. وتصبح يف نظامهم أمساء اإلشارة : 
 هاذيك{. هاذوك،، هذاك، }هذا، هذو، هذيوبإضافة حرف التنبيه : 

أن االستغناء عن بعض أمساء اإلشارة مثل هؤالء ويظهر من خالل هذا 
 وأوالئك هو استغناء بالتعويض يرجع رمبا ألسباب صوتية.
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.إذا حبثنا عن أسباب التغيري فإنه ميكننا أن نرجع هذا إىل االقتصاد وإىل 4
 عوامل داللية أو لفظية.

الداللة  بعيد{ وإمهال فاء بالثنائية }قريب،فمن عوامل االقتصاد الداليل االكت
 على البعد املتوسط. وهو اكتفاء موجود أيضا يف االستعمال احلديث للفصحى.

أما بالنسبة لالقتصاد يف النطق فإننا رأينا عالقة نسبة االستعمال بطول 
الكلمات. وأمساء اإلشارة مما يستعمل بكثرة وهذا ما يقود الناطقني إىل اختصار 

 الكلمات.
بقيت على حاهلا وإضافة هاء التنبيه إليها هو  فاملفردة }ذا{ اليت هي قصرية

 من دوافع اإليضاح وجودة التبليغ.
 }ذاك{ بقيت مع اإلسكان.

 }ذلك{ أدجمت يف ذاك اليت هي أخف.
  { و}هذه{ خففتا بعد إسكان اهلاء وحذفها.ذه}

 }تيك{ أصبحت }ذيك{ بعد إبدال التاء ذاال وإسكان الكاف.
 .}تلك{ أدجمت يف }تيك{ مث }ذيك{

وأوالئك وأواللك{ هي أطول الوحدات ، وهي مكونة من  هؤالءاأللفاظ }
أربعة مقاطع وعدد أحرفها يرتاوح بني اخلمسة والستة. ونراها اختصرت يف }ذوك أو 

 هذوك{.
ومما هو جدير باملالحظة أن كل أمساء اإلشارة يف العامية حتمل بدون استثناء 

تاريخ النظام العامي. فقد يبدو لنا حرف الذال. وهذا يبعث على التساؤل حول 
مستمدا من نظام فصيح قدمي. فمثال أصل }تيك{ الفصيحة قد تكون }ذيك{ 

 ووقع اإلبدال لغرض متييزي.
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الحظ أيضا أن الفصحى قابلت بني املذكر واملؤنث بواسطة التقابل بني 
احلرفني الذال والتاء. فالذال خصص للمذكر والتاء للمؤنث : }ذاك ، تيك{ 

وأوالئك وأواللك{ هؤالء معا: } املذكر واملؤنث/ تلك{ وبالنسبة ملا خص  و}ذلك
{ الذي عرب التأنيث هذه ، هذافإهنم مل يستعملوا ال الذال وال التاء. وشذ التقابل:}

 فيه بواسطة اهلاء النهائية اليت تشبه تاء التأنيث. 
  

عموما. على املشار إليه  .بالنسبة للرتبة فالعامية املغاربية تقدم اسم اإلشارة5
 العامية املصرية تؤخره أحيانا وذلك مثل : }مني الرجل ده ؟{. أما

 

 العدد والتمييز.3
 

. وهذا التحديد الذي هو موجود يف كل اللغات العدد.من حمددات االسم 1
رجل ، جاء رجالن ، جاء الرجال{ أو بواسطة   يكون بواسطة الصرف مثل }جاء

 ثة واألربعة واخلمسة واملرت والكيلوغرام {.وحدات مستقلة كالثال
 والنحو العريب درس عالقة العدد باملعدود يف باب عام هو باب التمييز.

 

مثل }قرأت عشرين كتابا{ وقد يكون  تمييز ذات. والتمييز قد يكون 2
د لالسم والثاين حمدِّد للجملة. نسبة تمييز   مثل } طبت نفسا{. فاألول حمدِّ

مثل }الواحد والتسعة واألحد  عددا صريحااملبهم قد يكون ومميز االسم 
. وقد يكون داال }كم ، وكذا{ أي كناية عن عدد مثل : مبهماعشر{، وقد يكون 

 على مقدار مثل الطول واملساحة والوزن.
 

 .لتمييز العدد الصريح قواعد نذكر أمهها.3
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ة إىل العشرة، وذلك متييز العدد الصريح يكون مجعا وجمرورا باإلضافة من الثالث
 رجال وتسع نسوة{. ةمثل : } جاء مخس

مع أحد عشر إىل تسعة وتسعني يكون التمييز مفردا منصوبا مثل: }جاء أحد 
 وتسعون طالبا{. ةعشر رجال، وتسع

مع املائة واأللف يكون التمييز مفردا جمرورا باإلضافة مثل : }جاء مئة رجل 
 وألف عامل{

 

 قواعد التمييز من ناحية املفرد واجلمع فهم يقولون :.العامية سايرت عموما 4
 }جاو مخس رجال ، ست رجال ، سبع رجال ، تسع رجال{ 
 }جاو احدا عشر راجل ، تسعة وتسعني راجل ، ألف راجل{.

أما كون االسم املمي ز منصوبا على التمييز أو جمرورا على اإلضافة، فهذا ما ال 
 المات اإلعراب. يظهر يف العامية بسبب إلغائها لع

 

.إذا كان املمي ز اسم مجع أو اسم جنس فهو جيرُّ مبن وذلك مثل }مثانية من 5
 القوم{ و}تسعة من الطري{.

والعامية سايرت هذه القاعدة فهم يقولون }ست ه ْمن  الّناْس{ وال يقولون }ست ه 
 ناس{. 

 

اها ختالفها يف .وإذا سايرت العامية الفصحى يف القواعد املذكورة، فإننا نر 6
تذكري وتأنيث العدد. ففي الفصحى نقول }تسعة رجال وتسع نساء{ مستعملني 

ن هذا التمييز فهم املذكر مع املؤنث واملؤنث مع املذكر. أما العوام فإهنم ال يستعملو 
 احلالتني : }تْسع  ْرجال وتْسع  ْنساء{. يقولون يف كلتا
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امللكة اللغوية. فالناطقون بالعربية ال  يف نّي ب.مسايرة العامية للفصحى له أثر 7
أو  العدد خيطئون عند استعمال صيغة املفرد أو اجلمع بالنسبة للمعدود. أما تذكري

 فهو يتطلب جهدا خاصا عند التعبري الفصيح. هتأنيث
وكما نرى، فالكفاءة اليت تكتسب يف الطفولة بطريقة عفوية ليست كاليت 

 اعد.تكتسب يف املدرسة من خالل القو 
 

 .النفي4

متعددة ففي املنطق نراه يأخذ شكل عامل يسمى  النفي. جماالت استعمال 1
حبيث  نفي }ق{إىل قضية ثانية هي  قوهو أحادي يقود من قضية  مالمكمِّ 
 تكون:

 نفي}ق{ كاذبة عندما تكون ق صادقة.

 نفي}ق{ صادقة عندما تكون ق كاذبة.
ملبين على الصدق والكذب وال شيء وهذا النفي تابع خلصائص املنطق الثنائي ا

 غري هذا.
كل اللغات تستعمل النفي وذلك بواسطة املعجم أو الصرف أو األدوات 

 النحوية. ولكل لغة طرائقها يف النفي.
، ال، ملا ، لن، ن ، لمل  }:هي أما العربية فإهنا تستعمل للنفي حروفا خاصة 

 ق وبالزمن أو اإلعراب.. ولكل هذه األدوات خصائص تتعلق مبجال التطبي{ما

مقرونة يف بعض  ماأمهلت جل هذه األدوات واستعملت عموما العامية .2
اللهجات بالشني يف آخر الكلمة. وذلك يف كل األزمنة : }ماخرجت ش ، ما خترج 

 ش ، ماك  ش خارج. ماهو ش خارج{.
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لداليل وهبذا زال الدور التقابلي الزمين بني بعض األدوات كما أنه زال التقابل ا
 .النهيبني النفي و 

 

اليت تدل على امتناع شيء لوجود غريه فإهنا تستعمل شرطية مثل  {لوال}أما 
ْلُقنا ِمن تُراب{   } األخضر بن خلوف{الفصحى : }لوال انت  ما كاْن خ 

: }لوما مها ما كمرادف للوال وذلك مثل   {لوما}كما أهنم يستعملون 
 جيتك{ وهو لغز يف الرِّْجلني.

 

حرف كفإهنم مل يستعملوها غالبا للنفي ولكن استعملوها  {ال}ما األداة .أ3
 .{نعم}يتقابل مع جواب 

اليت هي يف الفصحى اسم فعل أمر مبعىن زدين من  {إيه}ونعم هلا مرادف 
 الكالم.

. {أي}. اليت تنحدر من }أ يـْو ا{وقد يستعملون باختالف يف املعىن األداة 
فيقولون  {ال}. وللتوكيد يكررون {كال}و {جلأ}ولكنهم عزفوا عن استعمال 

 }ال،ال{.
 

 .التوكيد 5

والتوكيد يكون معنويا.  .التوكيد.من العوامل األساسية اليت ختص اخلطاب: 1
وذلك مثل: }جاء الرجل  .النفس أو العين أو جميع أو عامةويؤدى بذكر 

 نفسه{ و}حضر القوم كلهم{.
كلهم{،   اْء بـْنـ ْفُسْه{ ، }جاو الناسوالعامية تعرف هذا التوكيد فتقول }ج  

 }حفظ كامل القرآن{. ولكنها ال تستعمل العني أو عامة  إال يف العامية احلديثة.
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كما يكون التوكيد بواسطة الضمري. ويستعمل املنفصل للتوكيد على املتصل 
 وهو ما توافق فيه العامية الفصحى: }خرجت انت ، جينا احنا ، جاو هوما{.

   

وقد والالم  أن  و  ن  كيد يؤدى أيضا بواسطة احلروف وهي يف العربية : }إ.والتو 2
 أو حرفتها. العاميةذه األدوات مل تستعملها ه كلو  {.الثقيلةونون التوكيد اخلفيفة و 

يف العامية اجلزائرية جندهم يستعملون بكثرة أداة يسندوهنا إىل الضمائر  .3
  { ، راك ، راهو ، راهم ، رانا ، راكمراين} :فيقولون  .{إن  }وهي تظهر كتحريف 

 بدال من }إين، إنك، إنه، إهنم، إننا، إنكم{.
وهذه األداة تظهر منحدرة من الفعل }رأى{ الذي انتقل من وضع االسم إىل 

 .وضع احلرف
 

 .{أال و أما و ها و أيا }:يف الفصحى هي  هأحرفو  التنبيه.مما يشبه التوكيد 4
 { وأال أيها الليل الطويل أال ان} { واب يعود يوماأال ليت الشبوذلك مثل: }

 {توبت تْ ر  كِ كلما ذُ   لك   حب ليلى       فما نْ ها أنا تائب مِ }
أصبحت نادرة يف و  رمبا }أيا{، باستثناء غابت من العاميةوكل هذه األدوات 

  غري األدبية. الفصحى احلديثة
 

 .االستفهام 7
 

طة نوعني من األدوات: اهلمزة و}هْل{ .االستفهام يؤد ى يف العربية بواس1
ما ، مىت ، أيان ، أىن ،   ومها حرفان ال حمل هلما من اإلعراب. وباألمساء }من ،

 .{كيف ، كم ، أي
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أمهلت الكثري من هذه األدوات وعوضت بعضها بوحدات  اتالعامي.2
 جديدة وغريت الشكل الصويت للبعض اآلخر.

}أجاء أخوك؟{ و غاربية. مجلتان مثل فاهلمزة و}هل{ غائبة من العامية امل
}هل جاء أخوك؟{ يعرب عنهما بواسطة اللهجة االستفهامية اليت هي متصاعدة أو 
مبا يكافئ الرتكيب } جاء أخوك أم مل يأت ؟{ الذي يؤد ى كما يلي : }جا خوك 

 وال  ما جاش ؟{.
 

ما  . عزفت العامية عن استعمال }م ن و ما{. فيقال يف }م ْن هذا ؟{3
 يكافئ الرتكيب }أي شيء يكون هذا؟{ وهو }آش ِيكوْن هذا ؟{.

ويف القصيدة املغربية املسماة املكناسية جند هذا البيت : }آش ذا العار عليكم 
يا رجال مكناس ؟{ مبعىن }ما هذا العار عليكم يا رجال مكناس؟{ وهو سؤال 

 استنكاري.
؟{ مبا يكافئ } أي شيء ماذا قرأتويف غري العاقل يعربون عن مجلة مثل }

 {.واش قريت ؟وهو يف تعبريهم } قرأت ؟{ 
وهكذا فإننا نراهم يستعملون املورفيم االستفهامي }آش{ الذي هو اختصار 

 } أي شيء{. 
ومل تستعمل العامية املغاربية }مىت{ وعوضتها باالسم }وقت{ مقرونا باملورفيم 

 : }وقت آش جيت ؟{.؟{ بقوهلم  مىت جئت}آش{. وهم يقابلون الفصيح }
أما العامية املصرية فإهنا استعملت }مىت{ ولكنها غريت من شكلها فأصبح : 

 }إمىت{. 
 

 مبدلة أحيانا اهلمزة واوا : {أين} .حافظت معظم العاميات على4
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وين } تصبح ؟{ أين تذهب}و ؟{ نت اوين ؟{ تصبح : } أين أنت}
 ؟{. تروح

 يفْ كِ يف كقوهلم : }ببعض التحر  }كيف{كما أهنا حافظت على 
 {.ش األحوال ؟آ كيف  بإضافة }آش{ االستفهامية : }و أ {؟ألحوالا

 

، فالعامية املغاربية استعملت بدهلا إحدى  االستفهامية {كم.أما بالنسبة لـ}5
}قد آش{ و }آش حال{ ففي مقابل : }كم تساوي؟{ يقولون يف  العبارتني :

{ ويف تونس والشرق اجلزائري } قد تساويحال  ش}آ املغرب والغرب اجلزائري :
آش تساوي{ و}قد{ هي اختصار لـ}قْدر{. ويف التأدية تصبح كل من }آش 

 حال{  } قد آش{ كالكلمة الواحدة }شحال{ و } قداش{.
  

 االسم إلى حرف تحويل .الشين في العامية و 8

 اليت تستعملها العاميات العربية يف كثري من احلاالت، كأهنا }الشني{تظهر 
 . }شيء{منحدرة من االسم 

وكلمة }شيء{ تدل على كل ما له وجود وكل ما يُتصو ر وخُيْرب  عنه. وهذه 
الكلمة تصلح أن حتل حمل كل اسم، وال غرابة أن يستعملها علماء اجلرب منذ القدم. 
وقبل اكتشاف الرتميز احلايل للداللة على كل عدد فهي مبثابة املتغري الذي نشري إليه 

 باحلرف }س{.  اليوم 
وهذه الكلمة من األلفاظ اليت هي أكثر تداوال يف اللغة، فأنت تقول : }كل 
شيء على ما يرام، هل أزعجك شيء ؟ هل مسعت شيئا ؟{. وهي مستعملة كثريا 

 يف النفي ، ولو قارنت بني هذه اجلمل : 
 ما مسعت تغريد العصافري اليوم.  
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 ما مسعت حفيف األوراق يف األشجار. 
 مسعت هدير البحر حىت اقرتبت منه.  ما

 ما مسعت أزيز املاء عند الغليان. 
لرأيت أن النفي خيص صنفا من األصوات، ولكنك عندما تقول }ما مسعت 
شيئا{ فإنك تنفي كل هذه األنواع، ويظهر أن النفي يف األمثلة السابقة نسيب وأنه 

 أقوى عندما يكون مطبقا على كل شيء. 
ىل مواقع شيء النفي. وإذا نظرنا إ أن كلمة شيء جزء من ومن خالل هذا نرى

 تية : لعبارات الشائعة حتتل املواقع اآليف الرتاكيب لرأيناه يف ا

مبتدأ مؤخرا يف : }ما عندي شيء ، ما كان شيء ، ما يب شيء ، ما يل  .أ
 شيء.{ 
 . فاعال يف : }ما جاء شيء ، ما راح شيء ، ما ضاع شيء{ ب
 : }ما فهمت شيئا ، ما قلت شيئا ، ما ظننت شيئا{ مفعوال به  جـ.

وكل هذا سليم لغويا. غري أن العوام قاسوا على هذا واستعملوها يف مواقع غري 
 مقبولة الرتكيب: 

أ. يف الالزم يقولون : }ما خرجُت شيئا ، ما جلست شيئا ، ما سافرت 
 شيئا{ وهو غري مقبول. 

}ما فهم شيئا درسه { وهو يتناىف مع ب يف املتعدي إىل فعل واحد يقولون : 
 االستعمال.  

جـ. عند ذكر الفاعل احلقيقي يقولون : }ما جاء شيء األستاذ ، ما وصلتنا 
 شيء املعلومات{ . 



178 

 

كل هذا يعين أن كلمة } شيء { خرجت عن انتمائها إىل صنف األمساء 
لدالة على لتصبح حرفا. ووقوعها يف آخر الكلمة جيعلها أداة شبيهة باألدوات ا

اإلعراب أو التأنيث أو العدد. ومما يؤكد نظرتنا هذه أهنم اختزلوا لفظة }شيء{ 
 حىت صارت حرفا واحدا.  

وحتويل األمساء أو األفعال موجود يف كل اللغات ويسمى 
grammaticalisation .أي حتويل وحوي 

الطريقة اليت استعملت يف النفي عممت إىل أساليب أخرى كاالستفهام. 
ــــ}كم{ اليت أصبحت يف اللهجة املغاربية }آش{ واليت تدمج مع }حال{ لتصبح ف

األداة }آشحال{ أو مع }قد{ لتعطينا }قدآش{ لـ مثال واضح على هذا التحويل 
 الذي جيعل من الوحدات املعجمية وحدات وحوية. 

 

 وأدوات أخرى األسماء الموصولة.8
 

إىل تنقسم حوية استعماال ، وهي من أكثر الوحدات الناألمساء املوصولة .1
 خاصة ومشرتكة .:  نيقسم

نث حسب تؤ وجتمع وتذكر و  هي اليت تفرد وتثىن الموصولة الخاصةاألمساء 
 {،اللوايتالذي واللذان والذين واليت واللتان واللتني والاليت و }مقتضى احلال ، مثل 

 تغرتباليت  صبووتون ، يغرتبوالذين  يغرتبانذان لواليغرتب الذي  صبوي}فتقول : 
 .غرتبن { أو اللوايت ييتالوالغرتبان واللتان ت

{ الذيالواحد }استعملت الشكل و وضاع هنا بسطت األإأما العامية ف.2
العدد أو اجلنس ، دون متييز بني مبدلة الذال الما بعد إسكان الالم األوىل. وذلك 

 }اللي جاء ، واللي جات ، واللي جاوا {. فتقول :
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 :هي اليت تلتزم لفظا واحدا للجميع وهي الموصولة المشتركةاء األمس.3
ما{. فتقول: }أحرتم }و {وأكثرها استعماال : }من.  {ذو ،أي ،ذا، ما ،من}

من تواضع من العلماء{ و }ال تفهم ما نقول{. والعامية تستعمل يف هذه احلالة 
اللي يتواضع{  هم يقولون }أحرتم. فلغري العاقل األداة }واش{للعاقل و }اللي{ 

 }ما تفهمش واش نقولو{.و
 

.األدوات النحوية كثرية يف العربية ومل ندرس إال بعضها. وبإمكاننا أن نضيف 4
  للدراسة حروف االستقبال وحروف التشبيه واحلروف الدالة على التعليل.

{. ناتج عن التقسيم الصريف سني وسوف.استعمال حروف االستقبال }5
عربية. وهذا التقسيم املبسط جعلها يف حاجة إىل وسائل خاصة الثنائي للزمن يف ال

أحرف للتعبري عن أوضاع أخرى ختص الزمن. ومن بني هذه الوسائل اللجوء إىل 
هو ىل الزمان الواسع و إاملضارع من الزمان الضيق وهو احلال،  نقلتاليت  االستقبال
 .االستقبال

ستقبل. ولكنها يف معظمها مل والعامية مثل الفصحى يف حاجة للداللة على امل
 تستعمل ال السني وال سوف.

فبعضها استعمل الباء بدال من السني وبعضها مثل العامية املغاربية استعملت 
 طرائق خاصة.

{ يقول املغاربة }راين خارج{ و }راين سوف أخرج}و {سأخرجبدال من }
 رايح خنرج{ أي }إين خارج{ و }إين مستعد للخروج{.

 

ال الكاف اليت إبق للتشبيه ومل تُ  .يف العامية {كأن} ــــــبيه بغاب التش .6
 .كسرالبأحيانا ى تؤد  
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بأداة يف املغرب العريب عوضت و الدالة على التعليل   {يْ ك  }غابت أيضا .و 7
  سافر اليت هي حتويل ألي شيء. فيقولون يف مقابل الفصيح } {باش}خاصة هي 

  باش تنجح{.{ }سافر نجحتل سافر }أو   {نجحتكي 
 

 بعض أسباب التغيير. 9
تظهر لنا التغريات اليت أجريت يف األدوات الفصيحة طاللة السريعة هذه اإل.1

 واليت ميكن تصنيفها كما يلي: 
 .األدوات اليت بقيت على حاهلا دون تغيري يف البنية الصوتية .أ

 ورة الصوتيةصاألدوات اليت بقيت مع تغيري يف ال ب.
  .واحدةأداة يف  املتعدد منها يت أدمجاألدوات ال جـ.
 أخرى ختالفها خمالفة تامة بضت األدوات اليت عوّ  د.
 .داللةاألدوات اليت غابت شكال و  .ه
  

كل استعمال  ذا حددت نسب إال إلتصنيف ال يأخذ داللة حقيقية اذا هو .2
 صنف من األصناف مع العلم أن هناك ثالثة مستويات : 

النظر عن  ضهو يشمل كل ما جاء به النحاة بغو مستوى الفصاحة العامة 
  .االستعمال نسبة

  .مستوى االستعمال احلديث للفصحى
 .القدمي املستوى العامي

 املستوى العامي احلديث.
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عن استعمال بعض الوحدات أو افع العزوف و د.علينا أن نبحث أيضا عن 3
ة، أو وحويا  ا مهز مهديقاعيا كتجاور متحركني أحإ هذا الدافع فقد يكونتغيريها. 

 . عراب أو املثىنكارتباط األداة باإل
. يف اختصار الدافع األساسي قد يكون هوالتبسيط أي االقتصاد اللغوي 

أمساء املوصول يف أداة واحدة }اللي{ نرى االقتصاد واضح. وهذا االقتصاد خاص 
جلمع واملذكر بالذهن والنطق معا أي أنه اقتصاد داليل وذلك أنه مجع بني املفرد وا

 واملؤنث، وهو شكلي إذ أدغم الذال يف الالم مقتصدا مقطعا لغويا.
 

.ولكن االقتصاد ال يشرح كل شيء. فالنفي أثقل بكثري يف العامية من النفي 4
. وكذلك الشأن بالنسبة للتوكيد. فغياب }مل ولن وإن وأن وكأن ىالفصحيف 

 .وسوف{ من العاميات أو من بعضها يتطلب شرحا آخر
لو تأملنا حروف اجلر }من ، إىل، عن، على، يف{ لرأينا أن العاميات 
حافظت عليها. وبالنسبة للطول وتالؤم احلروف فال شيء يفرق هذه احلروف عن 

 األدوات املذكورة واليت أمهلت.
شرح التغيري يكمن يف جماالت متعلقة بالنظام نفسه وبعالقته بالبيئة وبتاريخ 

 اللغة.
 

 .ى اللغويستو هر يف اللغة جتد شرحها يف اللجوء إىل امل.بعض الظوا5 
الردع من خصائص لغة يز بني الرتجي والتمين أو النداء واالستغاثة أو النهي و يفالتم

وحو قبل كل شيء تجهة ننا نراها مإلعامية فلودون نقد  .هتتم بأدق املعاين ثقافية
 واألساسية ملستعمليها. وىلالتعبري عن احلاجيات األ

هذا ال خيص العربية وحدها بل كل اللغات تعيش هذا التمايز حىت وإن مل و 
 يعرتف أهلها هبذا.



182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6المبحث 
 علم التراكيب

 

 الوظائف في علم التراكيب.1

املقصود بعلم الرتكيب هو دراسة اجلمل باعتبارها مستوى لغويا مؤلفا من  
مثل الوظيفة التمييزية أو الوظيفة فإننا أوردناها يف عبارات  وظيفةكلمات. أما كلمة 

التحديدية أو الوظيفة التأكيدية. ولكننا يف علم الرتاكيب نقصد هبا أساسا الوظائف 
. هذه الوظائف حتيط بالفعل يف اعل والمفعول به والتمييز والحالكالفاملعروفة 

الضمري اللغات الفعلية وباملسند يف اللغات االمسية، وتؤديها وحدات خمتلفة كاالسم و 
 وشبه اجلملة واجلملة.

  

 .اإلعراب وأسباب إهمال عالماته 2
 

خييل للكثري أن اإلعراب هو عماد الفصحى وأن كل النحو العريب مبين عليه. 
 اإلعراب. فعلينا إذن أن جنيب عن واملقارنة بني الفصحى والعامية تنطلق من زاوية

العامية هبذه السهولة استغنت : ملاذا على كل الدارسني أال وهوالسؤال الذي يطرح 
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ة إن أمهلنا بعض وملاذا ال يغيب الفهم عند قراءة النصوص الفصيح ؟عن اإلعراب
 ؟عالمات اإلعراب 

 العوامل اليت جعلت العامية تستغين عن اإلعراب كثرية وميكن تصنيفها إىل :

 عوامل بنيوية ختص اللغة وحدها.
 اللغة. عوامل نفسية ختص الفرد وطريقة التعامل مع

 عوامل اجتماعية ختص البيئة اليت حدثت فيها هذه التغريات.

 : ةالشهري مطلع قصيدة أيب متام  لنتأمل

 في حده الحد بين الجد واللعب         السيف أصدق إنباء من الكتب

إذا نظرت إىل عالمات اإلعراب حيث وردت، فإنك غري قادر على تغيري 
وجدت فيها إال النزر القليل الذي يكون فيه . ولو درست كل القصيدة ملا إحداها

اإلعراب مميزا. مما يدل على أن الوظيفة التأكيدية غالبة من ناحية االحتمال على 
 الوظيفة التمييزية.  

ومن جهة أخرى فلو طُلب منك إعراب هذا البيت لقلت مثال يف إعراب 
فاعل :  تقول ويف أوضاع أخرى مرفوع خرب.، ولن تقول خرب مرفوع{ أصدق}

 مفعول.به منصوب وال تقول منصوب به مرفوع وال تقول مرفوع فاعل، ومفعول 
 وذلك ألمرين:

وقد أثبتنا هذا  الوظيفة حمددة قبل كل شيء من عناصر تفرض اإلعراب.أ.
 سابقا.

حاالت اإلعراب ال تغطى وال تستطيع أن تغطي كل األوضاع النحوية،  ب.
يت السالف الذكر خيص املبتدأ واخلرب. ورفع كلمة يف البفالرفع . أيضا كما بينا هذا
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يف } يف حده احلد{ ال ي فصل يف كوهنا قد تكون مبتدأ أو خربا. وإمنا الفصل  الحد
يأيت من قواعد تقدمي اخلرب على املبتدإ. كما أن نصب إنباء ال يدل على نوعية 

قواعد النحو. وما الفضلة. ومعرفة نوعها يتطلب يف احلقيقة من القارئ معرفة كافية ب
قيل بالنسبة للمرفوع واملنصوب يقال بالنسبة للمجرور. ونرى من خالل هذا املثال 

 . عالمات اإلعراب خاضعة لعناصر دالة على المعنى غالبة عليهاأن 
وميكننا أن نضيف إىل دوافع التخلي عن اإلعراب كون هذه العالمات بسيطة 

 ة الكلمة.وهي واقعة يف أماكن ال ختل عموما ببني
 

.علماء اللغة يف دراستهم للزوم أو عدم لزوم اإلعراب أتوا بأمثلة كثرية 2
بعضها يُظهر الوظيفة التمييزية لإلعراب وبعضها خيفيها. وككل األوضاع اللغوية 

 فكل شيء نسيب ومرتبط بالبنية اإلحصائية.
فاملعاجلة السليمة للقضية تكمن يف دراسة إحصائية للنصوص حتدد عدد 
املواقع اليت يكون فيها اإلعراب الزما لتحديد املعىن وعدد املواقع اليت يكتفي 

 اإلعراب فيها بالوظيفة التأكيدية. 
حتليل بعض القصائد وبعض النصوص األدبية ومقاالت صحفية أثبتت لنا 

 خضوع اإلعراب لعوامل أخرى حتدد املعىن.
يف غالب األحيان.  واحشإلمهال اإلعراب هو كونه  ومنه فإن السبب الرئيس
 وكون وظيفته تأكيدية فقط.  

      

يف ختلي الناطقني عن اإلعراب يف معامالهتم يكمن يف  النفسيةاألسباب .3
 إرجاع الكثري منها إىل االقتصاد اللغوي الذي يتغلب على التبليغ.

 فاالقتصاد قد يكون يف التلفظ والتفكري كما أثبتنا ذلك.
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أن اجلهد يف النطق مرتبط بالطول ومن الواضح أن  وقد رأينا يف باب سابق
 حذف عالمات اإلعراب من أواخر الكلمات يؤدي إىل اختصارها.

فقد يفوق يف بعض احلاالت اجلهد العضلي. ويظهر هذا  الجهد الفكريأما 
اجلهد الفكري يف التعبري وأيضا يف قراءة النصوص اجملردة من الضوابط. وال أحد 

يستطيع أن جيزم بأنه ال يتعثر يف بعض مواقع القراءة ويرتاجع يف مهما كانت ملكته 
 قراءته بعد التفكري والبحث.

ولكن االختصار يتعارض كما قلنا مع البيان واإليضاح. والناطق يبحث عن 
يجعل الكفة تميل نحو توازن بينهما. إال أن عدم لزوم اإلعراب يف جل احلاالت 

 .االقتصاد
 

هو ما ذكره األقدمون  تخلي العامية عن اإلعرابلية جتماعالسباب ااأل .4
ويف  من أن العرب اختلطوا باألجناس األخرى فضعفت امللكة اللغوية، وكثر اللحن.

 عندرابية، ملكة نراها كل يوم راسخة هذا الصدد باإلمكان أن نتكلم عن ملكة إع
راب يف وكل هذا أدى إىل التخلي عن االع بعض ومفقودة عند البعض اآلخر.ال

 .العامية
أما عن تاريخ إلغاء اإلعراب من اللغة، فهو موضوع صعب الدراسة، ورمبا 

ولغة اخلطاب الفصحى هذا اإلعراب الذي ألغي هو بداية تاريخ االنفصام بني 
 اليومي.

 
 يةإلعرابمع العالمات االعامية تعامل .3

 لغة . فيقال يفالوقف. العامية حذفت بعض عالمات اإلعراب باستعمال 1
 بينية تقع بني الفصحى والعامية :
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 جاء األستاْذ ، ورأيت األستاْذ ، والتقيت باألستاْذ.
 والغابْه مجيلْه ، ودخلت الغابه ، وذهبت إىل الغابه

الوقف مستعمل يف الفصحى حسب املبدإ الذي يقول : إن العرب ال تتوقف 
زء هام منها. وهذا على متحرك. إال أن هذا التوقف يكون بعد اجلملة أو بعد ج

الوقف من ميدان التأدية أي الكالم وليس من ميدان اللغة فأنت ملا تقول }تفتحت 
الزهوْر{ فكلمة }زهور{ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة يف آخره. ويبقى لغويا هكذا 

 سواء أديته بإظهار الضمة أو إخفائها. 
تنهي اخلطاب  إال أن العامية تستعمل الشكل املوقوف للكلمات سواء كانت

 أم ال. وهذا هو الفرق األساسي بني الوقف يف العامية والوقف يف الفصحى.
 

 . يف املثال اآليت :2
 }الزهور تعجبين ، الزهور البيضاء تعجبين ، بائعة الزهور البيضاء تعجبين{ 

نرى أن كلمة الزهور يف اجلملة األوىل تؤدى يف العامية بإسكان اآلخر ويف 
عها بفتحة خفيفة وذلك مهما كان الوضع اإلعرايب للكلمة. ولو الحظنا الثانية بإتبا

أن راء الزهور متبوعة يف اجلملة األوىل مبتحرك ويف الثانية بساكن لفهمنا أن الدافع 
 إىل التحريك هو صويت ومرتبط بالتقاء الساكنني.

 وقد بينا هذا عند تعليقنا على أطروحات }قطرب{.
ر اإلسكان يكمن يف التزام حركة خفيفة قريبة من جتنُّب اإلعراب عند تعذ

 الفتحة ال تتغري مع اختالف العوامل اليت تدخل على الكلمة.
 

}جاء  .ولكن اإلعراب ال يقع كما بينا هذا دوما يف هناية الكالم. يف :3
ال ميكن للناطق أن يتهرب من ورأيت املسلمني ومررت باملسلمني{ املسلمون 
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يحة أو يف تأدية بينية. فلو استعمل الياء يف املرفوع للحن ولو اإلعراب يف تأدية فص
استعمل الواو يف املنصوب أو اجملرور لعيب عليه. مما يرينا أن اللحن قد ال ختلو منه 

 هذه اللغة الثالثة وأهنا ختضع هي أيضا لقواعد على الباحثني إبرازها.
ل واحد جلمع املذكر أما العامية فإهنا حلت هنا قضية اإلعراب باستعمال شك

السامل ، وكأهنم بنوه على الياء فرتاهم يقولون يف كل احلاالت : } املسلمني ، 
 الصابرين ، الطيبني {

 

جاء صديقك ورأيت } الكلمة بضمري مثل الكاف يف : وعندما تنتهي
التهرب من اإلعراب يكمن يف استعمال حركة واحدة { صديقك ومررت بصديقك

 الفتحة اخلفيفة اليت جتنب التقاء الساكنني.  يف كل احلاالت، وهي
 

.حركات اإلعراب اليت وظيفتها يف غالب األحيان تأكيدية كما أظهرنا 4
 ذلك، حث العامة على إمهاهلا. ولكنهم مل يكتفوا باالستغناء عن اإلعراب.

يف }ق ال  يل{ املاضي مبين على الفتحة. وهذه احلركة ليست إعرابية، ولكن 
، يف التأدية الفصيحة يف كل من :} كلها حذفتها. فالناطق يبنّي الفتحةالعاميات   ق ال 

، ع ام ، ن ام  { وخيفيها يف التأدية العامية. ، س ال   م ال 
يف اخلطاب العفوي الذي ميزج بني الفصحى والعامية ، ندرك جيدا اختالف 

تحة، وبني من املستوى اللغوي بني من ينطق }ق ال  يلْ{ فاصال بني الالمني بالف
{ مدجما الالم األوىل يف الثانية.  ينطق }ق ايلِّ

وإسكان أواخر الكلم مل يقتصر على الفعل املاضي بل تعداه إىل معظم 
{ }خرجُت{  { و}عندك  الوحدات النحوية كاحلروف والضمائر، وذلك مثل :}لك 

 اليت تؤدى : }لْك{ ، }عندْك{ }خرجْت{.
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ف عالمات اإلعراب وحدها بل مالت ونرى أن العامية مل تقتصر عن حذ
. وانتقلت وظيفة الوقف من إسكان كل ما تستطيع إسكانه من نهاية الكلماتإىل 

 .نهاية الخطاب إلى داللة على نهاية الكلماتداللة على 
ونستطيع أن نقول بأن العامية بتخليها عن اإلعراب جعلت كل الكلمات 

 يكون الياء يف مجع املذكر السامل.  مبنية. وهذا البناء هو غالبا السكون. وقد
 

قد قلنا إن احلروف واحلركات يف العربية تتقاسم عموما األدوار. فاحلروف .5
تستعمل لبناء الكلمات واحلركات القصرية لتحديد الوظائف. والعامية مل تكتف 
ببناء جل الكلمات على السكون وإمنا حاولت إسكان ما تستطيع إسكانه داخل 

ا. ويرجع هذا إىل اختالس احلركات وقد درسنا هذا االختالس يف باب الكلمة نفسه
 املقاطع اللغوية.

والذي نقوله هو أن العامية مل تكتف باالستغناء عن الوظائف اليت تؤديها 
ل االستغناء عن جاحلركات يف هناية الكلمات، أي اإلعراب، بل تعدته إىل 

ء للمجهول والتمييز بني اسم وذلك مثل البنا الوظائف التي تؤديها الحركات
الفاعل واملفعول عندما يكون التمييز مرتبطا باحلركة القصرية وحدها مثل: 

 }مستحِسن ومستحس ن{.
وقد تدخل احلركة يف بناء الكلمة لغرض متييزي وذلك مثل كسرة }ِحّب{ 

} اليت  مبعىن }الـُمــِحّب{ اليت متيز بني هذه الكلمة وكلمة }ُحّب{ ومثل كسرة }الربِّ
حدى املفردتني مما متيزها عن }البـ ّر{. يف هذه احلالة قد تضطر العامية إىل جتاهل إ

 معجمها. يقود إىل إفقار
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 والتحليل النحويالعامية .4
قد قلنا إن من بني معاين اإلعراب : التحليل النحوي. واالستغناء عن عالمات 

اهبا. ففي : }يا ريب يا خاْلقي واْنت  اإلعراب ال مينع من حتليل مجل العامية أي إعر 
تـ ْعل ْم{ الشيء مينع من أن نستعمل التصنيف إىل أمساء وأفعال وحروف وأن نتكلم 
عن حرف النداء واملنادى وعن الضمائر املتصلة واملنفصلة وعن املضاف واملضاف 

 إليه واملبتدإ واخلرب.
صحى، على العامية هذا يعين أنه ميكن تطبيق نظريات النحاة اليت خصت الف

 يف ميدان علم الرتاكيب كما فعلنا ذلك يف علم الصرف.
غري أن علم النحو واسع وهو أوسع من الصرف ولن نستطيع يف هذا الباب إال 

 دراسة بعض الظواهر تاركني الباقي ملن أراد التعمق يف هذا اجملال.
    

 جملة في العربيةال.5
و غامض غموض مفهوم الكلمة، .لن نتطرق هنا إىل مفهوم اجلملة فه1

واللسانيات احلديثة مل جتد حال هلذه القضية غري أن املمارس يستعمل هذا املفهوم 
بطريقة حدسية ناظرا إليه من ناحية اإلفادة أو اكتمال املعىن. واكتمال املعىن يتطلب 

أو اخلرب غالبا ورود ركنني مها املسند واملسند إليه. واملسند يف العربية هو إما الفعل 
 واملسند إليه هو الفاعل أو املبتدأ.

 

. هذا جمل فعلية وجمل اسمية.ونشري هنا إىل تصنيف اجلملة العربية إىل 2
 التصنيف خيالف التصنيف الغريب هلا.

فالعرب ربطوا التصنيف بالرتبة. فما ابتدأ باالسم يعد مجلة امسية مكونة من 
 ية يتلو وجوبا فيها الفاعل الفعل.وخرب، وما ابتدأ بفعل يعد مجلة فعل دإتمب
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أما الغربيون فربطوا التصنيف بورود أو عدم ورود الفعل. فـــ}الطفل ذكي{ 
 مجلة امسية عندهم و}الطفل جيري{ مجلة فعلية.

والسبب الذي أدى العرب العتبار الطفل الذي هو الفاعل الداليل مبتدأ يف 
نقول يف اجلمع }جيري  }الطفل جيري{ وفاعال يف }جيري الطفل{ هو أننا

 األطفال{ و}األطفال جيرون{.
 ودون أن ندخل يف نقاش عقيم ، فإننا سنتبىن التصنيف العريب للجملة.

أما البالغيون فإهنم صنفوا اجلمل إىل صنفني كبريين اجلمل اخلربية واجلمل 
 اإلنشائية. وهذا التصنيف ينطبق أيضا على العامية.

 

 جملة االسميةال.6
 

للجملة االمسية حدد النحاة القواعد اليت تشرتط يف املبتدإ واخلرب وذلك  بالنسبة
من نواحي الدال واملدلول أي من نواحي الشكل واملعىن ، ومن نواحي الرتبة وعالقة 

 املسند واملسند إليه.
القواعد كثرية وسنكتفي بذكر بعضها تاركني على حدة كل ما يتعلق بعالمات 

 اإلعراب.
اعد األساسية اليت ختص العالقة النحوية بني املبدإ واخلرب هو .من بني القو 1

التعريف. فاألصل يف املبتدإ أن يكون معرفة واخلرب نكرة. والغرض من هذا التوزيع 
هو التمييز بني املبتدإ واخلرب والنعت واملنعوت واملضاف واملضاف إليه. فلو نظرنا إىل 

 الثنائيات املمكنة :
 ة{نكر }نكرة ،   أ.}معرفة ، معرفة{ ،

 ب.}معرفة ، نكرة {.
 نكرة ، معرفة{. جـ.}
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لرأينا أن الصنف األول خيص النعت واملنعوت والثاين املبتدأ واخلرب والثالث 
املضاف واملضاف إليه. فلوال هذا التوزيع ملا استطعنا أن منيز بني }العلم نور{ 

 تني:أن منيز بني اجلمل ااستطعنو}علم النور{ عند الوقف. وملا 
 }هذا العلم مفيد{ و}هذا علم مفيد{.

ولو نظرنا إىل العامية وتعاملها مع التعريف يف هذه األوضاع لرأيناها مسايرة 
 متاما اختيارات الفصحى.    

. معرفة أو نكرة مفيدةودقق النحويون يف تعريف املبتدإ فقالوا : املبتدأ يكون 
نا. واألمثلة اخلاصة علماؤ  ة بشرط من شروط كثرية حددهاوالنكرة تكون مفيد

 بالنكرة املفيدة ميكن البحث عما طابقها يف العامية.
  

. العالقة الثانية اليت تربط بني املبتدإ واخلرب هي التطابق بالنسبة للعدد 2
 واجلنس أي أن اخلرب يطابق املبتدأ إفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيثا.

 استعماهلا للعدد واجلنس.والعامية سايرت هذه القاعدة يف حدود 
 

. العالقة الثالثة هي عالقة رتبة وتتمثل يف كون املبتدإ يتقدم على اخلرب 3
 . وقواعد التعامل مع هذا الرتتيب معروفة.صالأ

 

. اخلرب قد يكون مفردا أو مجلة واجلملة قد تكون فعلية أو امسية. يف املثال 4
دأ معرف باإلضافة وخربه اجلملة تاملب ْه{اْطري تتـْو ّنْس بيو  الليل خْ  ر  }قمْ اآليت: 
واليت تتكون بدورها من مبتدإ معرف باإلضافة هو  {خواطري تتونس بيه}االمسية 

واليت فاعلها مسترت تقديره  {بيه { ومن خرب هو اجلملة الفعلية }تتونسخواطر}
 . {قمر}على ويعود  {هو}
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إمهال اإلعراب. أما  ها فصيح ومل خيرجها عن الفصاحة إال، بناؤ اجلملة  هذه
فهي مضارع }تأنس{ الفصيحة واليت تعين }أِنس{. وإمنا قلبت اهلمزة  {ستتونّ }

 واوا. فالعوام يقولون }و ن ْسين{ و } تو ّنْست به{. 
وكما نرى فإن البىن اليت نستطيع تسميتها بىن عميقة يف العامية مأخوذة من 

يان على املستوى املعجمي أو الفصحى. وإمنا االختالف واقع يف كثري من األح
 الصويت.

 

 الجملة الفعلية.7
 

متعديا  والفعل قد يكون الزما أو .وفاعلاجلملة الفعلية ما تكونت من فعل .1
قد يكون و . المركب الفعلين يف اللسانيات تكوّ  {فعل ، مفعول به}والثنائية 

قد و  ، {عاش مئة حول}و  {سئمت تكاليف احلياة }متعديا بنفسه مثل : الفعل 
 .{ىل املنزلإذهبت }يكون متعديا بغريه مثل : 

 .ون إىل مفعول به واحد أو مفعولنيوالتعدي قد يك
والعامية سايرت الفصحى يف التعدي واللزوم غري أن أدوات التعدي يف الفعل 
الذي يتعدى بغريه قد ختتلف يف العامية عن األصل الفصيح. فأنت تقول يف العامية 

 ال من }ذهبت إىل الدار{.}ذهبت للدار{ بد
 

.يف اجلملة الفعلية تطرح قضية الرتبة ، والرتبة متعلقة باإلعراب كما أوضحنا 2
ذلك. واالستغناء عن عالمات االعراب قد جتعلنا نتساءل عن حتول العامية من لغة 

إىل النمط } فاعل فعل مفعول { أو:  VSOمنطها }فعل فاعل مفعول{ أو 
SVO. 
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يب ال يطرح القضايا هبذه الطريقة فما كان على النمط  }فعل ولكن النحو العر 
هو  SVOوما كان على النمط  فاعل مفعول { هو مثل : }ضرب زيد عمرا {.

مثل } زيد ضرب عمرا {  ووحن ال نقول عن زيد يف هذه اجلملة إنه الفاعل 
رتتيب النحوي وإن كان فاعال دالليا ، وإمنا نقول عنه إنه مبتدأ. ونكون أمام ال

 .عل فاعل مفعول {}مبتدأ ف
وُُّل العامية يف هذا املضمار يُطرح يف إطار النحو العريب التقليدي   وإمكان حت 

  هل الجمل الفعلية في العامية تنقل إلى جمل اسمية ؟كما يلي : 
وهذا التساؤل يف حاجة اىل دراسة وافية ، وميكن تصنيف األوضاع حسب 

 فعل كما يلي.صنف الفاعل واملفعول وصنف ال
أ.إذا كان الفاعل ضمريا متصال فاجلملة فعلية وجوبا وذلك سواء كان الفعل 
الزما أو متعديا. وذلك مثل }خرجت ، وفهمت الدرس { ومثيالهتا. وهذا الرتتيب 

 واحد يف الفصحى والعامية، وهو كثري االستعمال يف النظامني. 
صنفه ، وذلك مثل ب.قد يكون الفاعل ضمريا متصال واملفعول به من 

}فهمتك{ ويكون الرتتيب وجوبا يف النظامني }فعل فاعل مفعول{. وإذا تعدى 
الفاعل اىل مفعولني أحدمها ضمري مثل } أفهمتك الدرس{، فالرتتيب هو }فعل 

 فاعل مفعول مفعول{.
جـ.قد يكون الفعل مضارعا مثل }مل أفهم الدرس{ ويف هذه احلالة يبقى 

 واملفعول به. غري أن الفاعل هنا مسترت من وجهة النحويني.الفعل متصدرا الفاعل 
د. يف حالة الفعل الالزم الذي فاعله ليس ضمريا مثل }دخل الرجل{ فالعامية 
متيل إىل استعمال اجلملة االمسية مثل } الرجل جاء { غري أن هذا ميل فقط. 

 .حيحة الرتكيب يف الفصحى والعاميةفجملة مثل }جاءت املرأة{ ص
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قى الفرق يف الداللة بني }جاءت املرأة{ و }املرأة جاءت{ مرتبطا ويب
 بالتأكيد على املسند أو املسند اليه. وهو من ميدان البالغة.

ه.تقدمي املفعول به عن الفاعل مرتبط باإلعراب. ومجلة مثل }فهم الدرس  
تصبح   التلميُذ{ إذا أديناها بدون إعراب كأن نقول }فهم الدرْس التلميْذ{، فإهنا

 كالرتكيب الفاسد. ولذا فإن هذا النوع من الرتاكيب غري مقبول يف العامية.
غري أن بعض األوضاع جيوز فيها هذا الرتكيب مثل : }فهْم القضية 

 صاحْبها{.
 

مع الفاعل والتعبري عن العدد فالعامية اختلفت  هوتأنيثالفعل .بالنسبة لتذكري 3
 يف أخرى. عن الفصحى يف بعض امليادين ووافقتها

 خرج الرجل } فصحى و عامية {.
 خرج الرجال } فصحى { ، خرجوا الرجال } عامية {.

 خرجت البنت } فصحى وعامية {.
 خرجت النساء } فصحى{ ، خرجوا النساء } عامية {.

جاءت الطيور } عامية وفصحى{ ويف املثل الشعيب }إذا راحت الطيور جات 
وصلت اهلامة وهي البومة تبحث عما اهلامة تدور { أي إذا ذهبت الطيور 

 تصطاده.
 كثرت السيارات } عامية وفصحى {.  

ونرى أن العامية سايرت الفصحى بالنسبة لغري العاقل املفرد مهما كان 
وبالنسبة لغري العاقل مفرد ا أو مجع ا، وإمنا جاء االختالف بالنسبة ملا هو اسم إنسان 

 يف حالة اجلمع.
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من الفعل وما حيدده. وقد تطرقنا للمفعول به. ولكن .املركب الفعلي مكون 4
درسها النحاة يف باب  déterminantsهناك مفعوالت أخرى هي حمددات للفعل  

 املنصوبات ومن بينها املفعول املطلق ، واملفعول ألجله ، واملفعول معه.
 

بواسطة مسته اللفظية وموقعه ودالالته. فهو مصدر  المفعول المطلق .يعرف5
لفظ الفعل املتعلق به ويأيت بعده. أما دالالت الفعل املطلق فهي تأكيد املعىن من 

 أو بيان العدد أو بيان النوع.
والعامية مل جتهل هذا النوع من املفعوالت واستعملوه بكثرة فهم يقولون: 

لمع }جاْء جيري ج ْري{ أي يسرع. و}السيارة اجلديدة ت ْشع ْل شِعيْل{ مبعىن }ت
حمبة اإلخوة{ ،  قولون }حج حجتني{ و }سار سري البهامي{ و }ح بُّووي ملعانا{.

 { أي األغبياء. ر تفكري اجلياح}فكّ 
واملفعول املطلق تكاد ختتص به العربية. ولو ترمجت  األمثلة السابقة إىل لغة من 

 اللغات ملا استطعت.
 

اس صرفية وداللية. فهو مصدر قليب أي مرتبط باحلو  المفعول ألجله.مسات 6
الباطنة كالتعظيم واإلجالل واخلوف والرغبة والشوق واحلياء والعلم واجلهل ومثاله : 

 }سافرت رغبة  يف الراحة{ أو }ضربه ظلم ا{.
والعامية استعملت هذا املفعول فهم يقولون }فعل فيه كذا زكارة أو مكرة{ أي 

 فعل الشيء قاصدا املكر. 
 

زمان الفعل أو مكانه. وهو  ظرفا ووظيفته حتديد المفعول فيه.يسمى 7
منصوب على تقدير }يف{ . والنصب مييزه عن املبتدإ أو اخلرب أو الفاعل. وذلك 

 مثل :}جاء يوم  اجلمعة{ و } جاء يوُم اجلمعة {.
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وهذا النوع من املفعوالت مرتبط عموم ا باملعجم سواء كانت الوحدات غري 
ظة والدقيقة والساعة والشهر والسنة وحوية مثل : اليوم والليل والصبح والنهار واللح

بالنسبة للزمن ، ومثل : الشرق والغرب والشمال واجلنوب واملرت والكيلومرت وامليل 
 بالنسبة للمكان .

وقد يكون الظرف من صنف الوحدات النحوية مثل : فوق ، حتت ، أمام ، 
 وراء ، قبل ، بعد، بينما ، إذا ، أي ان ، أىن ، حينا .

 ممات الفعل فيكون متعلق ا به أو مبا شاهبه.والظرف من مت
 وقد يكون مذكورا مثل : }جلست حتت الشجرة و جتولت شهر ا{ .

 ويكون مقدر ا مثل : } الكتاب فوق الطاولة {.
 والعامية استعملت العديد من الوحدات الظرفية الفصيحة وأمهلت بعضها.

يفه مثل }وراءك{ واالستعمال يكون باحملافظة غلى الشكل الفصيح أو بتحر 
 اليت تؤدى حبذف اهلمزة }وراك{ ، وأين اليت تصبح }وين{.

والعامية قد تنقل املفعول املطلق من املعرفة إىل النكرة إن كان هناك لبس. فال 
يقال يف العامية : }جيت صباْح{ بل }جيت الصباح{ وتقديره }يف الصباح{ أو 

 }هذا الصباح{.
 

 االسم  .محددات8
. وهذه األداة يف العربية أداة التعريفه عناصر خمتلفة أبرزها .االسم حتدد1

واحدة ال تذكر وال تؤنث وال تثىن وال جتمع. والعامية سايرت متاما الفصحى يف 
الذي  التمييزاستعماالت هذه األداة. ومما حيدد أيضا االسم العدد أو بصفة عامة 

 خصص له النحاة بابا هاما.
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رزة النعت. والغربيون يف وحوهم التقليدي جعلوه .ومن حمددات االسم البا2
جزءا من أجزاء الكالم كاالسم والفعل واحلرف ، أما علماءنا فإهنم نظروا إليه من 
ناحية الوظيفة اليت يؤديها وهي إظهار أحوال االسم أو ما تعلق هبذا االسم. 

 ووضعوا النعت يف صنف التوابع ألن إعرابه تابع لالسم.
عت األساسية أنه يتبع املنعوت يف التذكري والتأنيث ويف ومن خصائص الن

اإلفراد والتثنية واجلمع ويف التعريف والتنكري. والعامية سايرت هذه القاعدة يف حدود 
تعاملها مع اإلعراب والعدد. كما أهنا استعملته مفردا ومجلة وشبه مجلة. غري أن 

 العامية مل تستعمل عموما النعت السبيب.
مثل } جاء الرجل الصاحل{ وإىل  حقيقيالنعت ينقسم إىل نعت  ونذكر بأن

وهو نعت ما تعلق باالسم وذلك مثل:}جاء الرجل الصاحل ابنه{  سببينعت 
فالصاحل هنا هو ابن الرجل وليس الرجل. فجملة مثل هذه ال تتقبلها العامية وإمنا 

 حتوهلا إىل اجلملة :}جاء الرجل الذي ابنه صاحل {.
   
. واالسم احملدد يسمى الحالددات االسم اليت ليست من التوابع : .من حم3 

صاحب احلال. أما العامل فإنه الفعل أو ما شابه الفعل. وذلك مثل : }إين ذكرتك 
 بالزهراء مشتاقا{.

ومن ناحية الصرف، فاحلال تكون مشتقة وقد تكون جامدة إن دلت على 
ا { أي شجاع ا كاألسد أو  إذا دلت على عدد. تشبيه مثل } هجم أسد 

واحلال قد تكون مطردة مثل: }جاء فرح ا{ أو شبه مجلة أو مجلة مثل: }جاء 
 ميشي ، جاء وهو فرح{.

وكل هذا يطّبق على العامية فهم يقولون :}جاء فرحاْن ، جاء ماشي ، جاء 
 ميشي{.
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يف قصيدته الشهرية اليت ميدح فيها الرسول }صلعم{ نرى الشاعر ابن مسايب 
 بقوله : يستهلها

 الحرم يا رسول اهلل                                    
 خيفان  جيت عندك قاصد          الحرم يا رسول اهلل                  
 خيفان جيت عندك قاصد         يا صاحب الشفاعة االمجد                  

 

 امقدم ارب خ قد تكونالكلمة }خيفان{ أي خائف حتمل معىن احلال ولكنها 
فضلة احلال  ذلك أنعلى العامل والضمري. واملقابل الفصيح هو }خائفا جئُت{ و 

  كيف ميكن إعراب }قصد{؟ولكن   كون مسندا أو مسندا إليه.وال يستطيع أن ي
 وكما نرى فإن القضايا النحوية قد تطرح أيضا بالنسبة للعامية. 

 

 .العطف 9
وهو الربط بني قضيتني بأداة من  العطف من املفاهيم األساسية يف املنطق.

األداتني }و{ ، }أو{. األوىل تسمى الوصل والثانية الفصل. فالوصل كأن تقول 
}الشمس طالعة واجلو بارد{. والفصل كقولك : }أنت ذكي أو أنت جمتهد{. 
 والقضية املركبة من القضيتني هلا جدول صدق معني مرتبط بصدق كل من القضيتني

 أو كذهبما.
له قواعده، ومل تقتصر على معاين  اوحوي ارابطاللغة استعملت العطف  غري أن

الصدق والكذب. يف اجلملة }سامح أخاك أو عش واحدا{ نرى العطف مستعمال 
يف مجلة ليست خربية أي أهنا ال حتتمل الصدق أو الكذب. ويف }سقطت األمطار 

 مث طلعت الشمس{ نرى أن العطف دل على التعاقب.
أن اللغة ال تنحصر يف املنطق وإن كان الزما عليها أن تكون  كل هذا يرينا

 غري متناقضة معه.
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يف الفصحى حروف العطف تسعة : }الواو والفاء ومث وحىت وأو وبل وال 
 ولكن{.

العامية استعملت الواو كالفصحى. ولكنها أمهلت معظم األدوات األخرى. 
جاء األستاذ فالطالب{ نراها فهي مثال مل تستعمل الفاء وللداللة على التعقيب }
 تستعمل التعبري }جاء األستاذ ومن بعدو الطالب {.

 ونراهم بسطوا كثريا يف األلفاظ ولكنهم بسطوا أيضا يف املعاين.
فهم مل مييزوا بني االختيار واإلضراب. فاالختيار يف مثل: }تزوج سهاما أو 

{ مستعملني }و اّل{ اليت أختها{ يصبح عندهم كله إضرابا: }تزوج سهام وال  خْتها
 هي ختفيف }وإاّل{. وهي مرادفة لألداة: }أم{.

مثل كما أهنم مل يستعملوا التقسيم أو التفصيل الذي تعرب عنه }أو{ يف 
الكالم اسم أو فعل أو حرف{ بل يعوضون يف كل احلاالت أو بـ }وإال{ }

 املخففة.
 

تلف بني العامية هذه بعض العناصر اليت تعطينا فكرة عن املشرتك واملخ
أكثر والفصحى. وذلك دون أن نكون قد تعرضنا لكل أبواب النحو. وهو يقتضي 

 .من دراسة
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 7لمبحث ا
 ستقبل العربية م

 

  1 
. وهذا مصير العربيةيف هناية عمل كهذا يتبادر للذهن سؤال ملح خيص 
لغة. ربع هذه  6000السؤال يُطرح بالنسبة جلل لغات العامل اليت يفوق عددها 

اللغات، ال يفوق جممل الناطقني هبا األلف شخص، مما يقود إىل انقراضها. وبالفعل 
 .يوما 15لغة كل  االنقراض يخصيعتربون أن  فاألخصائيون

 

يف وقتنا هذا جد و وت ،لغة 200 ثر منانطفأت أكيف العقود الثالثة األخرية 
 607لغة يف حالة حرجة،  532لغة يف خطر،  1132 حسب إحصائيات اللسانيني:

 .لغة يف  وضع هش
 

2 
فيعوضوهنا  ،أو يعزف عنها أهلها هاينقرض الناطقون باللغة تنقرض عندما 

 ثقافة. أو قوام أقوى نفوذا أو سلطةيف غالب األحيان لغة أ هيبلغة أخرى 
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خارجيا آت من قوى عسكرية كاالستعمار  خلطر الذي يهدد اللغة قد يكونا
يف  يكون اخلطر داخليا يتمثلاقتصادية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية. كما  قوى أو

 إزاء لغتهم نفسها. لألقوامموقف سلبي 
 كما يلي :ميكن تعريف اللغة اليت هي يف خطر  و 

، أو هلها عن استعماهلاف جل أيكاللغة يف خطر عندما تكون : } تعريف
 {.عن إيصاهلا إىل األجيال القادمةميتنعون جماالت استعماهلا أو من ون دحيُ 

وقد يتحقق  قد يتحقق شرط من الشروط املذكورة أو شرطان أو الثالثة معا.
 الشرط بصفة جزئية أو شاملة مما جيعل اخلطورة متفاوتة.

. فليكن الصفر بأمهيتها وإشعاعها تتعلق يمةً ق  هذا يقودنا إىل منح كل لغة 
الناس دون استثناء. ستعملها ولتكن مائة قيمة لغة مثالية ي ،قيمة كل لغة انقرضت

واللغات السائدة ، االنقراض قيمتها تقرتب من الصفر فاللغات اليت هي على وشك
 املائة.تتجه وحو قيمتها 

بإمكاننا إبراز  غري أن املقاييس اليت حتدد هذه القيمة غري حمددة. ولكنه
غة يف اجملاالت استعمال الل العدد اإلمجايل للناطقني،بعضها وهي تتلخص يف : 

وقف م ،موقف املواطنني من لغتهم وإيصال اللغة من جيل آلخر ،العمومية واخلاصة
اإلنتاج األديب  ،عالقة اللغة بوسائل اإلعالم، من اللغة اتالسياسيني واحلكوم
 .والعلمي للغة وتوثيقه

 

إضافة هلذه العوامل اليت حتدد مستوى اللغة ومكانتها، هناك عوامل 
، تتقلص فيه اإلمرباطوريات يف زمان  . فنحن ياسية تتدخل يف مصري اللغاتوسِ يُ جِ 

ويتصارع أهل ، تاإليديولوجياتزول و  ،وتسقط احلضارات ،وتفكك فيه األوطان
االحتاد السوفيييت قلص  زوالفال شك يف أن . اللغات ويؤثر كل هذا على .املذاهب
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أمام أعيننا  من عدد الناطقني باللغة الروسية وأضعفها. والعامل العريب الذي يفكك
 . تقليصا لعدد الناطقني إما باهلجرة أو بتقسيم الرتابيرى 

 

3 
نشاء لغة عاملية مشرتكة مسوها غري بعيد حاول بعض اللسانيني إ وقتيف 

 هم ملمشروع. ولكن وحوهاو صرفها وبنوا  ،ماهتا، فحددوا كل l’esperantoسربنتو اإل
سربنتو الطبيعي وهو اإلجاء لغة ال تستطيع أن تنشأ يف خمرب. حىت ينجح وذلك أن ال

اللغة االجنليزية حامال معه هيمنة سياسية واقتصادية وعلمية. ولكن هل ستضمحل  
هذا  ؟ غتهمل كل اللغات أمامه؟ هل سيهمل الروس والصينيون واإليطاليون واألملان

 من شأهنا. ونيقللأو منافسني  اغري متوقع ولكن كل هذه اللغات تواجه منافس
 

 اللغوي يسري يف اجتاهني متعاكسني: نالحظ أن العامل   فإننا ،جهة أخرىن مو 
انتعاش أخرى ومن جهة  ،االنقراض وحواهلشة وجرها اللغات  إضعافمن جهة 

 أهلها على إحيائها. وحرصجراء الوطنية اللغوية لبعض اللهجات 
 

4 
هنا واقعة بني سطوة اللغات أي إ .العربية متواجدة يف هذا احليز املتناقض

 ،أجنبية وداخليةإيديولوجية األجنبية ودوافع التمسك هبا. كما نراها عرضة لتيارات 
 ،احلداثةمتناقضة كمتزج بني مفاهيم حجج حتاول التقليل من شأهنا مستندة إىل 

 .والتاريخ ،انيةوالعلم ،والعرق
 

ق من نطالنا االيلزم ،وحتديد تزايد أو تناقص قيمتها ،دراسة أمهية لغة ماول
ندرس خصائص هذه اللغة. وخاصية العربية األساسية هي أهنا ثنائية. وعلينا إذن أن 

 .العامي والفصيح العربية بشقيهامكانة 
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حىت  منقرضةوضع الفصحى في قائمة اللغات اليريدون مثال دعاة العامية ف
 تصبح العربية مكونة من بعد واحد. غري أن العامية يف غياب الكتابة املقننة وغياب

وهي هشة أمام أي لغة غربية مما يقود إىل  ،القواعد واملصطلحات ليست إال عامية
ية يف بالد معينة مما حيصرون العام ،أن هؤالء الدعاة ،إىل هذااضمحالهلا. أضف 

أما اسرتاتيجية هؤالء فهي تعتمد على الطموح  يدها ضعفا.ها ويز يقلص عدد ناطقي
إىل قرارات سياسية تقنن هذا املوقف كما أهنا تعتمد على إزاحة الفصحى من 

 جماالت معينة كاإلشهار واإلعالم وبعض مواد التعليم.    
فإنه يشكو من اهلجني الذي إن غزاه  ،أي العامية ،أما الشق الثاين من اللغة

 مما ينذر بانقراض الشقني معا. ،الفصحى وجعلها كاللغة األجنبيةأبعده عن 
 

5 
هذه  فإننا نرى ،اليومجزائر العربية يف سريعة على أوضاع  نظرةينا ألقإذا   
 ىلإنان واآلخر سليب يدفع وحي باالطمئدمها إجيايب يحأ :تتجه يف اجتاهني األوضاع

 القلق.
ويظهر هذا جليا يف الفصحى. ل استعماتعميم يكمن يف جيايب فاالجتاه اإل

يف الستينيات ن النشر. فاجلرائد العربية يف بالدنا كانت اديوسائل اإلعالم ومي
 ،احلكام ال يكاد يساوي شيئا لدىوصداها  ،عدد قرائها قليل ،مهمشةوالسبعينيات 

 .بصفة ناجعة وأصبحت حترك الرأي العام تسحب باملالينياليوم ولكنها أصبحت 
برزت أقالم شابة جتيد لغة الضاد وتراعي  ،األدبية والفكرية ويف الساحة

 ت الفن الرفيع والثقافة احلديثة.متطلبا
ا بالكلمات الفصيحة والبىن ى يوميثر  وعلى مستوى اللغة احمللية نرى العامية تُ 

ة اليت تسمى اللغة الوسطى واليت هي مهزة وصل بني لثاوظهرت تلك اللغة الثة. الرفيع
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يف حمافظا تقليديا  ملمح املثقف العريب الذي كان كل هذا غرّي لفصيح.  العامي وا
 يف حضارة اليوم.  أوائل الستينات ليصبح متأصال

 

االطمئنان. فاملستوى  تقود إىلسلبيات ال قابلها تجيابيات هذه اإلغري أن 
ة . والعاميمما أثر على وسائل الفهم والتعبري اللغوي يف الفصحى تدىّن بصفة خميفة،

قلل من مما  أصبحت تقرتب من الصفر،قروئية املسخت. و دخلها اهلجني حىت أهنا مُ 
 جعل التدين ينتقل من اللغة وحو الفكر.األدباء واملفكرين و تأثري 

 

 أي اجتاه سينتصر؟ االجتاه السليب أم اإلجيايب؟ 
متشائما. ولكن هل رأيي هذا نابع من تفكري موضوعي أم لست شخصيا 

 ؟سببها حمبة لغيت ةن رغبة دفينم
 

6 
قة ختص كم كان بودي يف هذا الكتاب أن أتطرق إىل مواضيع أساسية وشيّ 

وذلك يف إطار العربية دون إقصاء ألي تنوع منها.  ،اللغة واألدب والرتمجة والعلم
ىل غريه. بإحالة الكلمة إلزمه الزمن ولكين أتوقف هنا عند هذا احلد كاحملاضر الذي يُ 

ومفسحا اجملال لطاليب  ،ض أحباثي على الورق تنتظر النضج والتعمقتاركا بع أتوقف
ه من بذرات يف هذا امليدان ويف ميادين مبا زرعتُ  حىت يهتموا ،وللباحثني عموما

 أخرى.
 

فشكري هلل تعاىل على ما وهبين من حمبة للعلم، وتعلق هبذه اللغة  ،ويف اخلتام
 ل املضين. اجمليدة، وما منحين من صرب إلجناز هذا العم

 مصطفى حركات                                                   
 2017ماي                                                      
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