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التواصــل يف العــامل العــريب يعتمــد بدرجــة كبـ ٍ
ـرة علــی الســیاق وذلــك عكــس املجتمعــات الغرب ّيــة حيــث ال
ــیاق دور ًا كبــر ًا يف التواصــل .فثقافــات الــرق األوســط ا ّلتــي تنتمــي إليهــا ّ
الس ُ
كل الــدّ ول العرب ّيــة
ُ
يلعــب ّ
الســياق .اتّبــع الباحــث يف هــذه الورقــة البحث ّيــة،
تــأيت يف املرتبــة الثانيــة مبــارشة بعــد اليابــان يف اعتامدهــا علــی ّ
ـوي يف تعليــم اللغــة العرب ّيــة .هــذه
الســياق اللغـ ّ
املنهــج الوصفــي -التّحليــي وذلــك بتســليط الضــوء علــی دور ّ
ـم عــن ّ
أن النظر ّيــة الســیاق ّية مت ّثــل احلجــر األســاس يف تعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر الناطقــن هبــا،
الدراســة تنـ ّ
ّ
ّ
وســياق اجلملــة مــن أكثــر الســیاقات املســتعملة يف األنشــطة اللغو ّيــة لــدی متعلــم اللغــة العرب ّيــة .ومــن نتائــج
هــذه الدراســة ّ
أن منهــج «طــرح األســئلة الذات ّيــة» يم ّثــل وســيلة ف ّعالــة يف تنميــة اســتقالل ّية الطلبــة يف تع ّلــم
تنمــي ذخــرة املتع ّلــم اللغو ّيــة
اللغــة ،ومناهــج «تلخيــص الفقــرة» ،و«التصاحبــات اللغو ّيــة» و«مــلء الفــراغ» ّ
املتنوعــة.
وتطـ ّـو ُر قدرتــه علــی إدراك مفاهيــم الكلــات مــن خــال ســیاقاهتا ّ
اللغوي ،السلوكات اللفظ ّية ،التواصل.
الكلامت الدليلية :تعليم ال ّلغة العرب ّية للناطقني بغريها ،السياق
ّ

* الكاتب املسؤولsaiady@kashanu.ac.ir :

114

السیاق اللغوي يف تعليم ال ّلغة العرب ّية للنّاطقني بغريها
دور ّ

 .1الـمقدّ مة
ـب ،بــل هنــاك إلــی جانــب
الســامع فحسـ ُ
لیســت اللغـ ُة أدا ًة للتّعبــر ونقــل أفــكار املتك ّلــم إلــی ّ
ذلــك هــدف مقصــود وهــو اســتجابة الســامع عنــد ادراكــه كالم املتكلــم ،فــإذا مل ُتــدث اللغـ ُة
الســامع ،فقــد فقــدت وظيفتهــا األساســية .بنــا ًء علــی هــذا يمكــن لنــا أن نقــول:
اســتجاب ًة مــن ّ
ّ
إن وظيفــة ال ّلغــة األساس ـ ّية هــي تســهيل عمل ّيــة التواصــل بــن اجلامعــات اإلنســان ّية ،وهلــذا
التواصــل ناحيتــان :ناحيــة التعبــر ( )expressionوناحيــة االســتقبال ()reception؛ ّ
ألن
التواصــل – عــادةً -يكــون بــن الطرفــن ،أحدمهــا املتك ّلــم أوالكاتــب ،واآلخــر الســامع
أوالقــارئ.
إن الــكالم يف فــرا ٍغ بــل جيــب أن يكــون يف سـ ٍ
نحــن ال نقــول ّ
ـوي وجــزء
ـیاق ،فجــز ٌء منــه لغـ ّ
الســياق وذلـــﻚ
آخــر غــر لغــوي .فـ«التواصــل يف العــامل العــريب يعتمــد بدرجــة كبــرة علــی ّ
الســياق دور ًا كبــر ًا يف التّواصــل .فثقافــات
علــی عكــس املجتمعــات الغرب ّيــة ،حيــث ال يلعــب ّ
الــرق األوســط ا ّلتــي تنتمــي إليهــا ّ
كل الــدّ ول العرب ّيــة تــأيت يف املرتبــة الثانيــة مبــارشة بعــد
الســياق»(عبداللطيف.)135 ،2012 ،
اليابــان يف اعتامدهــا علــی ّ
فالتداول ّيــة تتعاطــی مــع ال ّلغــة كظاهــرة خطاب ّيــة تواصل ّيــة واجتامع ّيــة معـ ًا وذلـــﻚ بدراســة
ـی يتم ّثــل يف تــداول اللغــة بــن املتك ّلــم
اللغــة يف نظــام االســتعامل أو التواصــل وتشــر إلــی معنـ ً
والســامع يف سـ ٍ
الســياق أن جتعــل
ـياق لغـ ّ
ـوي هبــدف الوصــول إلــی معنــی الــكالم .فوظيفــة ّ
ّ
ٍ
ٍ
املتل ّقــي علــی صلــة دائمــة بموضــوع احلدیــث وظروفــه ،ومالبســاته احلال ّيــة وهــذا يش ٌء
موجــو ٌد يف معظــم ال ّلغــات.
مــا دفــع الباحــث إلــی دراســة وكتابــة هــذا املقــال هــو ّ
أن مقـ ّـررات اللســان ّيات يف كثــر
مــن اجلامعــات ومعاهــد اللغــة تعتمــد علــی بعــض الكتــب العرب ّيــة ا ّلتــي تغفــل دور الســياق
ـدن مســتوی الطلبــة اإليرانيــن ترجــع إلــی حــدٍّ
يف تعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر الناطقــن هبــا .فتـ ّ
ـي يف املناهــج والتقنيــات اللغو ّيــة .هــذا مــن ناحيــة،
مــا إلــی إمهــال اجلانــب االتّصــايل الوظيفـ ّ
ومــن ناحيــة أخــری أن أهــداف تعليــم اللغــة العرب ّيــة للناطقــن بغريهــا يف بلدنــا غــر حمــدّ دة.
فأهــداف تع ّلــم اللغــة العربيــة غــر واضحــة لطـ ّـاب قســم اللغــة هــل هــي ألغــراض دين ّيــة
الثقايف،
تتم ّثــل يف فهــم القــرآن الكريــم واملراجــع اإلســام ّية أم ألغــراض تواصل ّيــة ،وللتبــادل
ّ
ـیاحي ،وتوثیــق العالقــات االقتصاد ّيــة والسیاسـ ّية؟ ناهيـــﻚ عــن ّ
كل ذلـــﻚ ،املحتــوی
والسـ ّ
التعليمــي للموضوعــات املطروحــة للدارســن غــر مناســبة وعــدم تناســب حمتویــات الكتــب
املتوســط ،املتم ّيــز والعــايل).
حســب املســتویات (املبتــدئ،
ّ
السؤالنی التالینی:
مهمة الباحث يف هذه الورقة البحث ّية اإلجابة عن ّ
ّ
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السياق ال ّلغوي يف تعليم ال ّلغة العرب ّية؟
 )1ما هو دور ّ
 )2كيف يمكن توظيف السياق ال ّلغوي يف تعليم ال ّلغة العرب ّية للنّاطقني بغريها؟
اتبــع الباحــث يف هــذه الورقــة البحث ّيــة املنهــج الوصفــي -التحليــي فقــد قــام بدراســة
الســياق اللغــوي يف تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة لغــر الناطقــن هبــا .وقــد ذكــر يف هــذا البحــث
دور ّ
الســنة الثانيــة للجامعــة علــی فهــم العبــارة ضمــن الســیاق
التقنيــات التــي تســاعد الطلبــة يف ّ
ال ّلغــوي.
 .2الدراسات السابقة
اعتمــدت هــذة الدراســة علــی بعــض البحــوث املنجــزة ســواء داخــل البلــد وخارجــه مــن
مههــا:
أ ّ
كتــاب «جــون الينــز» ( ،)1987بـــعنوان (اللغــة واملعنــی والســیاق) ترمجــه إلــی العرب ّيــة
الوهــاب ،فالباحــث يف هــذا الكتــاب يريــد أن يبـ ّـن ّ
ـكيل
عبــاس صــادق ّ
أن علــم الداللــة الشـ ّ
باعتبــاره اجلــزء األســاس ملعنــی اجلمــل يمكــن دجمــه مــن حيــث املبــدأ ور ّبــا مــن حيــث
التطبيــق ،بحـ ّـق علــم الدّ اللــة اللغــوي األوســع.
كتــاب «عــي آیــت اوشــان»( ،)2000بـــعنوان «الســیاق والنــص الشــعري مــن البنيــة إلــی
القــراءة» ،حــر املؤ ّلــف اهتاممــه يف تداول ّيــة أفعــال الــكالم وعلــم النّــص وحتليــل اخلطــاب
يب القديــم متم ّثـ ً
ا يف «علــم أصــول
ومجال ّيــة التل ّقــي مــع اإلشــارة إلــی إســهامات الفكــر العــر ّ
الفقــه» مــن خــال املبحــث اللغــوي لألصوليـ ّـن.
رســالة ماجســتري يف اللغــة العرب ّيــة قدّ مهــا عبدالكریــم بــن ســايس( ،)2011حتــت
اللغــوي وأثــره يف تعليم ّيــة اللغــة العرب ّيــة لــدی الطفــل يف ضــوء املقاربــة
عنوان«الســياق
ّ
بالكفــاءات؛ الســنة اخلامســة مــن التعليــم االبتدائــي نموذجــ ًا» حتــدّ ث الباحــث يف هــذه
الرســالة اجلامع ّيــة عــن أثــر الســیاق اللغــوي يف نشــاط اللغــة لــدی التلميــذ يف الســنة اخلامســة
ّ
للمرحلــة االبتدائ ّيــة ،وقــد اعتمــد علــی منهج ّيــة البحــث علــی طريقــة االســتبیانات .تطـ ّـرق
الباحــث إلــی العنــارص غــر اللغو ّيــة ودورهــا يف تعليم ّيــة ال ّلغــة الثان ّيــة.
حممــد إســاعيل بصــل وفاطمــة ب ّلــة( ،)2014بعنــوان «مالمــح نظر ّيــة الســیاق
مقالــة ّ
ـوي احلدیــث» يف جملــة دراســات يف اللغــة العرب ّيــة وآداهبــا بجامعــة ســمنان.
يف الــدرس اللغـ ّ
تنــاول الباحثــان مالمــح الســیاق يف الــدرس اللغــوي احلدیــث عنــد الغربيـ ّـن ا ّلذيــن جــاؤوا
يب.
ـوي الغــر ّ
قبــل «فــرث» وبعــده وعنــد العــرب ا ّلذيــن انبهــروا بالــدرس اللغـ ّ
عنــد إلقــاء نظــرة عابــرة علــی البحــوث املنجــزة آنفــة الذكــر تـ ّ
ـدل علــی ّ
أن مقاربــة معظـ ِم
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دور ّ

أي أ َثـ ٍـر للتطـ ّـرق إلــی دور الســیاق يف تعليــم اللغــة الثان ّيــة
هــذه البحــوث دالل ّي ـ ٌة .وال نجــد َّ
ســوی دراســة أنجزهــا عبدالكریــم بــن ســايس .وإذا قار ّنــا هــذا البحــث ببحــوث ســابقة،
فنالحــظ ّ
أي باحــث آخــر.
أن هيكل ّيــة هــذا البحــث وفحــواه جديــد ومبتكــر مل یتناولــه ّ
أهــم الصعوبــات ا ّلتــي واجههــا الباحــث يف هــذه الدراســة هــو كــون املوضــوع
مــن ّ
املتخصصــة يف هــذا املوضــوع وكثــرة املــواد النظر ّيــة
جديــد ًا ،وق ّلــة الدراســات التطبيق ّيــة
ّ
املرجــوة مــن البحــث .قبــل
يف حقــل الداللــة وصعوبــة تبويبهــا وضبطهــا وفــق األهــداف
ّ
اخلــوض يف كينونــة الســیاق ووجــوده كنظــام البــدّ أن تتحــدّ د ماه ّيــة املصطلــح وأمه ّيتــه يف
بيــان املقصــود.
السیاق لغ ًة واصطالح ًا
 .3تعریف ّ
حینــا نفتــح املعاجــم والقوامیــس اللغو ّيــة تســتوقفنا مجل ـ ٌة مــن الــدالالت ملــا ّدة (س وق).
جــاء يف معجــم مقاییــس اللغــة البــن فارس(395هـــ)« :الســن والــواو والقاف أصــل وحدود
واب ،يقــال :ســقت امــرأيت لِصداقهــا،
الــيء ،يقــال ســاق يســوق ،والســيقة مــا ســيق مــن الــدّ ّ
وأســقته والســوق مشــت ّقة مــن هــذا كــا يســاق إليهــا مذكــر يشء واجلمــع أســواق ،وســاق
لإلنســان وغــره واجلمــع ســوق وإ ّنــا سـ ّـميت بذلــك ّ
ألن املــايش يســاق عليها»(ابــن فــارس،
.)117 ،3 :1979

ذكــر الزخمــري (ت 538هـــ) يف أســاس البالغــة مــا يقــرب عــن عرشيــن معنــی هلــذه
ٍ
بنوفــان فأقدهتــم
املــا ّدة (ســوق) إذ يقــول فيهــا« :ســاق النّعــم فانســاقت ،وقــدّ م عليــك
خيــ ً
املهــر ،وســاقت
ا واســتقتهم إبــاً ،ومــن املجــاز ســاق اهلل إليــك خــر ًا ،وســاق إليهــا
ُ
ـحاب وتســاوقت اإلبــل :تتابعــت وهــو يســوق احلديــث أحســن ســياق وإليــك
الريــح السـ َ
يســاق احلديــث ،وهــذا الــكالم مســاقه إلــی كــذا ،وجئــت باحلدیــث علــی ســوقه :علــی
رسده»(الزخمــري .)484 :1998 ،تقــع أیضــا مــا ّدة (ســوق) يف معجــم «لســان العــرب» يف
ســبع صفحــات مــن احلجــم الكبــر ،أنفقهــا صاحبهــا يف معــاين هــذه املــا ّدة ،لكنّنــا مل نجــد
بــن هــذه املعــاين مجيعهــا مــا يتّفــق واملعنــی ا ّلــذي تســتخدم فيــه كلمــة الســياق عنــد ال ّلغويــن،
ســوی معنــی واحــد فقــط ،وجدنــا بينــه وبــن هــذه الكلمــة عالقــة وطيــدة ملــن يمعــن النظــر
فيهــا ،يقــول ابــن منظــور(ت 771هـــ) يف مــا ّدة (ســوق)« :الســوق معــروف ،وســاق اإلبــل،
وغريهــا يســوقها ســوق ًا ســیاق ًا وهــو ســائق ســواق( »....ابــن منظــور ،2000 ،ج.)404 :7
أن هــذه املــا ّدة تــدور يف فلـــﻚ التتابــع ،كــا ّ
وهبــذا يتبـ ّـن ّ
أن اســتعامل العــرب هلــذه املــا ّدة تــدور
علــی مــا ذكرنــا :فـ ّ
ـإن ســوق اإلبــل وتســاوقها مــن التتابــع ،والتتابــع اتّصــال ال انقطــاع فيــه،
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وســاق اإلنســان كذلـــﻚ ،واملهــر ،وســوق الريــح ،والســوق ســوق البيــع والــراء ،كذلـــﻚ
علــی معنــی التتابــع واالتصــال.
ٍ
وجــدل يف الدراســات اللغو ّيــة احلدیثــة ومصطلــح الســیاق يف
الســياق مثــار اهتــام
الدراســات احلدیثــة مــن املصطلحــات العص ّيــة علــی التحدیــد الدقيــق« .يتكـ ّـون مصطلــح
الســیاق مــن الســابقة الالتين ّيــة  cunبمعنــی :مــع ،و textusالالتين ّيــة أيضــ ًا تعنــي النــص
أواملتــن ،وقــد قــر صاحــب معجــم املصطلحــات األدب ّيــة ترمجــة املصطلــح يف القرينــة احلال ّية
الســياق
دون االلتفــات إلــی املســتويات الســیاق ّية األخــری ،وبذلـــﻚ ينحــر عنــده -يف ّ
اخلارجي»(وهبــة ،د.ت .)89 :يتبـ ّـن فيــا ســبق ّ
أن الســیاق يف اإلصطــاح «هــو ا ّلــذي يســاعد
يف كشــف معنــی الكلمــة نتيجــة الوضــع املتّفــق عليــه بــن املتك ّلــم والســامع»(حمامد ّية:2012 ،
 )11أو بعبــارة ّ
ـص مــن عوامــل داخل ّيــة أو خارج ّيــة هلــا
أدق نســتطيع أن نقــول :مــا حييــط بالنّـ ّ
ـص وجــرت فيــه املحادثــة.
أثـ ٌـر يف فهمــه ،واجلـ ّـو ا ّلــذي نــزل فيــه النـ ّ
 .4السیاق يف التفكري الغريب
تظهــر الدراســات ّ
أن نظر ّيــة الســياق مل تكــن نظر ّيــة حديثــة كــا زعــم بعــض الدارســن ،بــل
اهتمــوا بــه قديـ ًا وحديثـ ًا؛ إذ رأوا ّ
ّ
للســياق أمهيـ ًة يف الوصــول إلــی املعنــی
أن ّ
إن علــاء اللغــة ّ

ـاين.
وهــذه النظر ّيــة ُدرســت علــی مــدی األزمــان يف الفكــر اإلنسـ ّ
فقــد أولــی الیونان ّيــون االهتــام بــه« .فقــد كتــب أفالطــون يف كتابــه «فيــدروس» عــن
مراعــاة مقتضــی احلــال يف اخلطابــة ،وعــرض أرســطو يف كتابــه «فـ ّن الشــعر» ملوضــوع مقتضــی
احلــال ،وأشــار إلــی ّ
أن الفكــرة هــي إجيــاد ال ّلغــة ا ّلتــي يقتضيهــا املوقــف ويتــاءم إ ّيــاه وهــذا
متكــن رؤيتــه يف مــا تقــدّ م يف موضــوع حــر الســیاق ال ّلغــوي» (محيــد خضـ ّـر.)26 :2014 ،
عنــي بروتســاو مالينوفســكي ( )Bronislaw Malinowskiبدراســة عــدد مــن ال ّلغــات
ٍ
صعوبــات يف ترمجــة النصــوص،
البدائ ّيــة ،يف جــزر تروبریانــد ،وعانــی يف أثنــاء عملــه مــن
وأخفــق يف الوصــول إلــی ترمجــات مرض ّيــة هلــا ،ووجــد ّأنــا اليمكــن أن تــؤدي معنــیّ ،إل
إذا عرفنــا احلــال ا ّلتــي كان عليهــا املتك ّلــم حــن نطــق هبــا .وبذلـــﻚ يكــون ّأول مــن اســتعمل
ـي حــدث فيــه الــكالم؛ ولكــن النظر ّيــة الســیاق ّية بــدأ
ســیاق احلــال وحتــدّ ث عــن موقــف فعـ ّ
ـوي.
وضعهــا وتقنينهــا علــی یــد فــرث ( )Firthالربيطــاين ا ّلــذي أ ّكــد علــی الســیاق ال ّلغـ ّ
أسســها
وقــد كانــت نظر ّيــة الســیاق حجـ َـر األســاس يف املدرســة اللغو ّيــة االجتامع ّيــة ا ّلتــي ّ
ـیاقي(خمتار،
«فــرث» يف بريطانيــا ،حیــث عرفــت «مدرســة لنــدن» فقــد عرفــت باملنهــج السـ ّ
 .)68 :1998إذن ركّــز أتبــاع هــذه املدرســة علــی تع ّلــم ال ّلغــة خــال الســياق حيــث كان
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مفهــوم الســیاق عندهــم مفهوم ـ ًا ها ّم ـ ًا.

العريب
 .5السیاق يف التفكري
ّ
ـم علــاء النّحــو قــد بالــكالم وعالقتــه باملخاطــب ،واحلالــة املحيطــة بــه ،والعــرب مل
اهتـ ّ
واهتمــوا بــه .وقــد انتبــه «اجلاحــظ»(ت 255هـــ) إلــی
تغفــل هــذا اجلانــب بــل أ ّكــدوا عليــه
ّ
ومقوماتــه .وبذلــك أحــاط «اجلاحــظ» علــ ًا بالســیاق وســبق
مهيــة الســیاق ،وعنــارصه،
ّ
أ ّ
املحدثــن يف جعــل الســیاق معتمــد ًا علــی اللفــظ ،واإلشــارة والصــوت واحلال(حمامديــة،
 .)24 :2013ود ّلــت دراســة املؤ ّلفــات البالغ ّيــة واللغو ّيــة علــی ّ
أن البالغيــن قــد أولــوا عنايــة
بالســیاق وليــس ّ
أدل علــی ذلــك مــن ربــط العالمــة عبدالقاهــر اجلرجــاين فصاحــة
كبــرة ّ
الكلمــة بســیاقها اللغــوي والرتكيــب ا ّلــذي قيــل فيــه حيــث «ومجلــة األمــر أنّــا ال نوجــب
الفصاحــة للفظــة مقطوعــة مرفوعــة مــن الــكالم ا ّلــذي هــي فيــه ،ولكنّهــا نوجبهــا موصولــة
ّ
یبــدوأن اللغويــن
بغريهــا ،ومع ّلقــ ًا معناهــا بمعنــی مــا يليهــا» (اجلرجانــی1984 ،م.)364 :
العــرب ّ
املتأخريــن ص ّبــوا جـ ّـل اهتاممهــم علــی الســیاق وهــذا مــا يالحــظ واضحـ ًا يف مــا كتبــه
الدكتــور «متــام حســان» ،والدكتــور «كــال بــر».
ولع ّلنــا ال نبالــغ إذا زعمنــا ّ
أن دراســات العلــوم العرب ّيــة واإلســام ّية ا ّلتــي قامــت حــول
الســياق كانــت مــن الســبق والعمــق معـ ًا بحيــث تتفـ ّـوق علــی نظريهتــا ا ّلتــي قامــت يف العــر
ّ
احلدیــث يف املعرفــة الغرب ّيــةّ ،
أسســت لدراســة الســیاق كانــت
وأن النظر ّيــات العرب ّيــة ا ّلتــي ّ
أشــمل مــن النظر ّيــات الغرب ّيــة احلدیثــة ا ّلتــي قامــت علــی يــد «مالينوفســكي» و«فــرث»
وغريمهــا .وقــد تن ّبــه إلــی هــذه احلقيقــة غــر واحـ ٍـد مــن املحدّ ثــن يقــول متــام حســان« :لقــد
كان البالغييــون عنــد اعرتافهــم بفكــرة املقــام متقدّ مــن ألــف ســنة تقريب ـ ًا علــی زماهنــم؛ ّ
ألن
متميزيــن مــن أســس حتليــل املعنــی يعــد
االعــراف بفكــريت املقــام واملقــال بوصفهــا أساســن
ّ
األن يف الغــرب مــن الكشــوف ا ّلتــي جــاءت نتيجــة ملغامــرات العقــل املعــارص يف دراســة
اللغة»(بلبــع .)121 :2008 ،ح ّقــا ّ
أن البالغيــن العــرب وقعــوا علــی عبارتــن مــن جوامــع
ـال) و(لـ ّ
ـكل مقــا ٍم مقـ ٌ
الكلــم (لـ ّ
ـكل كلمـ ٍـة مــع صاحبتهــا مقــا ٌم) ،هاتــان العبارتــان تصدقــان
علــی دراســة املعنــی يف ّ
كل اللغــات،ال يف العرب ّيــة الفصحــی فقــط ،وتصلحــان للتطبيــق يف
إطــار ّ
كل الثقافــات علــی حــدّ ســواء.
ّ
اللغويــن املحدثــن العــرب قــد أولــوا اهتاممــ ًا بدراســة الســیاق بتأثــر واضــح مــن
إن
ّ
ٍ
ٍ
مبــارش أو غــر
بشــكل
ألنــم تل ّقــوا هــذا العلــم علــی يديــه –
نظر ّيــة «فــرث» الســیاق ّيةّ ،
ٍ
يتعرضــا للجانــب
مبــارش -ومــن أمثلــة هــؤالء «متــام حســان» ،و«حممــود الســعران» ،ومل ّ
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يب
ـوي العــر ّ
العلمــي التطبيقــي حيــث دعــا كــال بــر إلــی تطبيــق هــذه النظر ّيــة يف الــدّ رس اللغـ ّ
(حمامد ّيــة.)17 : 2013 ،
نســتخلص ممّــا ســبق ّ
ـوي .فــی هــذا
ـوي وغــر لغـ ٍّ
الســياق ينقســم إلــی قســمني :لغـ ٍّ
أن ّ
املقــام ننتهــز الفرصــة ونتطـ ّـرق إلــی دور الســیاق اللغــوی يف تعلیــم اللغــة العرب ّيــة ويف مقــال
ـوي يف تعلیــم ال ّلغــة العرب ّيــة.
آخــر ينبغــی أن نتعاطــی دور الســیاق غــر اللغـ ّ
 .6السیاق اللغوي
الســياق ال ّلغــوي طريقــة تنســيق الكلمــة املفــردة داخــل اجلملــة وتنســيق اجلملــة مــع
اجلملــة األخــری وتنســيق هــذه اجلمــل داخــل اإلطــار الـ ّ
ـكل للنّــص ،يف احلقيقــة هــو البيئــة
اللغو ّيــة ( )inguistics of context Lاملحيطــة بالفونيــم أو املورفيــم ،أو الكلمــة أو
اجلملــة واملتع ّلــم يفهــم معنــی الكلمــة مــن الكلــات الســابقة والالحقــة هلــا يف اجلملــة (بصــل
وبلــة.)2 :2014 ،

ّ
لــكل مفــردة أوكلمــة معنــی حتملــه بذاتــه ومعنــی تكتســبه مــن خــال الســیاق ا ّلــذي
ـاين الفرنــي مبيــه ّ
الســياق»
«إن الكلمــة احلقيق ّيــة هــي الكلمــة يف ّ
وضعــت فيــه كــا يقــول اللسـ ّ
(حمامد ّيــة ،)41 :2013 ،علــی ســبیل املثــال وال احلــر فـــكلمة «رضب» وحدهــا ال معنــی هلــا
إ ّنــا معناهــا يتحــدّ د حســب الســياق ا ّلــذي تــرد فيــه.
*رضب زيدٌ عمر ًا.
*رضب زيدٌ السك َة.
*رضب زيدٌ موعد ًا.
َ
بنــا ًء علــی هــذا ال یمكــن لنــا أن نقــول ّ
إن فعــل «رضب» لــه أكثــر مــن اســتعامل ،بــل نقــول
ـأن مــا ّدة «رضب» كمدخـ ٍ
بـ ّ
ـي ( )Enter lexicalلــه أكثــر مــن تركيــب .أ ّمــا
ـي تركيبـ ّ
ـل معجمـ ّ
الســیاق ا ّللغــوي عنــد «فــرث» فيكــون علــی مســتويني:
األول :سیاق التساوي
املستوی ّ
يمــس اخلــط األفقــي للكلــات أي «تصاحــب الكلمــة مــع
هــذا الــرب مــن الســیاق
ّ
الكلمــة أو الكلــات األخــری أو مرافقــة الكلــات أو جريهتــا لكلــات أخــری يف الســياق
ـوي .عندمــا يريــد املتك ّلــم أن يشــر إلــی
ـاي ثقیـ ٌـل ،ولكــن ال نقــول شــاي قـ ّ
الطبيعــي مثــل ،شـ ٌ
ٍ
ـخص مــا بقطــع رقبتــه بإمكانــه أن يقــول ُ :
«ض َب ُعنُ ُقــه» مث ـاً،
تنفيــذ حكــم اإلعــدام يف شـ
ولكــن ليــس لــه أن يقــولِ ُ :
«ض َب جيــدُ ه» مث ـ ً
الرغــم مــن الــرادف اإلدراكــي بــن
ا علــی ّ
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الكلمتــن «عنــق» و«جيــد» ؛ والســبب هـ ّ
ـوأن االئتــاف بــن اجليــد ،والــرب غــر مألــوف
يف العرب ّيــة عادةً»(حممــد يونــس)21 :2004 ،

املستوی الثاين :سياق التساوق
ســياق التســاوق شــبي ٌه بالتســاوي مــن حيــث االســتواء األفقــي للرتاكيــب (ابــن ســايس:2011 ،
 ،)31فالفعــل (طــي) مثـ ً
ا يمكــن أن يتســاوق مــع العنــارص التاليــة:
 طلی اليش بكذا ...أي :دهنه طلی ُالليل األفق أي :غشاه بظلمة
 طلی فالن ًا أي  :شتمهوح َب َسه(دراج.)97 :2003 ،
الظبي
 طلیالفرس :ربطه َ
َ
ُ
أوالبنية املورفولوج ّية لـ «راح» اختلف مدلوهلا من ٍ
لساين إلی آخر:
سياق
ّ
ذهب.
 راح إلی اجلامعة :أي َ راحت املاشية :رجعت عش ّية إذا كانت رسحت أوسامت صباح ًا.الرجل رواح ًا :مات(خمتارعمر.)69 :1983 ،
 راح ّمــن هنــا نســتنبط ّ
أن اإلمســاﻙ باملعاجــم واالنتقــاء منهــا كلــات عشــوائ ّية حلفظهــا لیــس
بصحیــح وال یســتطیع املتع ّلــم أن خيطوخطــوات ج ّبــارة يف تع ّلــم اللغــة؛ إذ أ ّنــه يغفــل خمتلــف
ألن لـ ّ
األنــاط املقام ّيــة ،ور ّبــا يقــع يف خطــأ ،ذلـــﻚ ّ
ـكل كلمــة يف اللغــة حيــاة ،فالكلمــة ا ّلتــي
كانــت هلــا حيــاة قبــل ألــف ســنة ،ر ّبــا فقــدت حياهتــا اآلن .يف هــذا املقــام نذكــر رضوب
الســیاق اللغــوي ودورهــا يف تعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر النّاطقــن هبــا.
اللغوي /التضام ()collocation
التصاحب
ّ

العــرب يف املحــاورات اليوم ّيــة تســتخدم كلــات تتصاحــب مــع كلمــة مــا ،واملعــاين املختلفــة
لكلمــة مــا ال يمكــن متييزهــا ّإل مــن خــال التصاحبــات ا ّلتــي تظهــر مــع تلــك الكلمــة.
يف احلقيقــة نالحــظ نوعــ ًا مــن الرتابــط األفقــي الطبيعــي بــن الكلــات أو رفقــة الكلــات
الســياق يطلــق عليــه يف اللســان ّيات «التضــام» أو «التصاحــب اللغــوي».
لكلــات أخــری يف ّ
ّ
أهــم الظواهــر الواجــب دراســتها خلدمــة جمــاالت تعليــم
إن التصاحــب اللغــوی باعتبــاره ّ
اللغــة العرب ّيــة للناطقــن بغريهــا .الطالــب علــی أســاس هــذا املنهــج يتع ّلــم أن يقــول« :يرتــدي
مالبــس» و«یضــع ق ّبعــة» يف حـ ٍ
ـن أ ّنــه ال يمكنــه أن يقــول« :يضــع مالبــس» و«یرتــدي ق ّبعــة».
(خوانــغ تشــانغ نینــغ.)321 :2016 ،
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طلبــه ّ
مــدرس اللغــة العرب ّيــة أن يع ّلــم ّ
أن بعــض الوحــدات املعجم ّيــة تتــوارد
علــی
ّ
بعــض فئاهتــا مــع بعــض ،وتتنافــر مــع أخــری ،علــی ســبیل املثــال ّ :
«إن كلمــة «جاللــة»
تتــوارد باإلضافــة مــع كلمــة واحــدة هــي (امللــك)ّ ،
وإن كلمــة «الصدّ يــق» تتــوارد بالوصف ّيــة
ـويف» و«احلميــم» ّ
وإن كلمــة «دجلــة» تــرد بواســطة العطــف مــع كلمــة
مــع كلــات مثــل «الـ ّ
وإن كلمــة «ال ّطــواف» تتــوارد مــع كلمــة «حــول الكعبــة» ،كــا ّ
«الفــرات»ّ ،
الســعي
إن ّ
يكــون بــن «الصفــا واملروة»(حممــد صالــح .)32 :2010 ،وننتهــز الفرصــة هنــا ونــأيت ببعــض
املتصاحبــات اللفظ ّيــة الشــائعة للناطقــن بغــر العرب ّيــة حیــث تــم تصن ّیفهــا إلــی صنفــن:
األول
القسم ّ
ـوف واآلخــر صفـ ٌة ،أو أحدمها
يتكونــان مــن اســمني أحدمهــا موصـ ٌ
ـايفّ :
تركيـ ٌ
ـب وصفـ ٌّ
ـي وإضـ ٌّ
ـارس ويكثــر عــاد ًة اســتعامهلا مع ـ ًا بحيــث ال يــكاد
مضـ ٌ
ـاف واآلخــر مضــاف إليــه مثــل بــر ٌد قـ ٌ
يســتعمل العــرب كلمــة (قــارس) مثــاًّ ،إل مــع كلمــة (بــرد) ،وال يــكادون يســتعملون
كلمــة (شــاهدُ ) ّإل مــع (عيـ ٍ
ـان) ونســتعمل عبــارة (مل ينبــس ببنــت شــفة) بالنفــي دائ ـ ًا وال
نقول(نبــس ببنــت شــفة) .نــأيت ببضعــة أمثلــة يف ســیاق اجلملــة ليســاعد املتع ّلــم علــی فهــم
العبــارة ضمــن الســیاق:
وصفي:
تركيب
ٌّ
احلضور بالرسعة القصوی)
بالسعة ال ُقصوی (طلب الرئيس من مو ّظفهَ
ّ
مأثور ( ُي َس ُّن أن يدعواملؤمن يف صالته بالدّ عاء املأثور)
دعاءٌ
ٌ
ٍ
ٍ
رحل ٌة ممتع ٌة (سنقوم برحلة ممتعة يف الصيف القادم)إضايف:
تركيب
ٌ
ٌّ
الشباب (حصلت علی رخصة القيادة يف ريعان ّ
ريعان ّالشباب)
ِ
سكرات املوت (دخل الرجل علی أ ّمه وهي يف َسكرات املوت)طرفــ َة ٍعــن (عندمــا كنــت أمــي يف الشــارع مــع أرسيت مل أســتطع أن أغفــل عــن أطفــايل
طرف ـ َة عـ ٍ
الزحــام).
ـن بســبب ّ
ـم ،وهــو يتأ ّلــف مــن فعـ ٍ
ـل يكثــر اســتعامله مــع اســم بحيــث يعطــي
القســم الثــاين :فعـ ٌـل واسـ ٌ
الــكالم رونقـ ًا خاصـ ًا يـ ّ
ـدل علــی ّ
يب ولكنّــه تع ّلــم العرب ّيــة وصــار
يب ،أوغــر عــر ّ
أن املتك ّلــم عــر ّ
يتحــدّ ث هبــا كــا يتحــدّ ث هبــا أبناؤهــا ،فلدينــا مثـ ً
ا «تعبــر (عقــد اجتامعـ ًا) ،فكلمــة (عقــد)
تســتعمل يف األصــل للعقــود كالــزواج والبيــع وغريهــا ،فلوتع ّلــم الطالــب كلمــة (عقــد)
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ـب عليــه أن جيمــع بينهــا دون أن ُيع ّلــم ّ
أن العــرب يســتعملون كلمــة
وكلمــة (اجتــاع) يصعـ ُ
اللغــوي وجــه
(عقــد) مــع (اجتــاع) فيقولون(عقــد اجتامعــ ًا)؛ ألنّــه لــن ُيــدرك بخلفــه
ّ
الرتابــط بــن الكلمتــن ،وإ ّنــا يقــول( :فعــل اجتامع ـ ًا) ،وهبــذا ُيعــرف ّ
أن هــذا املتك ّلــم ليــس
يب» (راجــع :اخللــف .)6 :2015 :إليــك بعــض هــذه األمثلــة:
بعــر ّ
الرجل ما بوسعه حتى َي ُل َّم َ
مل َّ َشمل أرسته)
شمل (قام ّ
قصت يف ح ّقها بسبب كثرة مشاغيل)
استامح عذر ًا (استمحت أ ّمي عذر ًا ألنّني ّفخر رصيع ًا)
خر رصيع ًا (أطلقالرشطي النّار علی اللص ّ
ُّ
ّ
متنوعــة أخــری بــن هــذه الكلــات املتصاحبــة واملتــواردة؛ نذكــر فيــا يــي
هنــاك عالقــات ّ
أنواعهــا:
ـدرج) كان أكثــر قــدرة علــی الرتســيخ يف ذهــن متع ّلــم
ّأوال :التضــاد :ك ّلــا كان حــا ّدا (غــر متـ ّ
وييي/وخلقناكــم مــن ٍ
ذكــر أوأنثــی /ال تكــن رطبــا فتعــر وال
اللغــة؛ مثــل :اللّ
يميــت ُ
ُ
یابســا فتكــر .ويتعــرف أیضــا املتع ّلــم علــی أنــواع أخــری مــن التضــاد يسـ ّـمی العكــس أو
التضــاد االجتاهــي.
العكس مثل  :بيع ،رشاء /النّعامء ،البأساء.
صاحب الدّ ار عىل بيعها ّ
ألن املشرتي دفع له ثمن ًا بخس ًا.
الف) مل يوافق
ُ
والرضاء ،يف املصلحة واملفسدة ،يف النّعامء والبأساء.
الرساء
ّ
ب) أنا صديقك يف ّ
التضاد اإلجتاهي مثل :يأيت  /يذهب ،العلیا /السفلی
ج) الناس يأتون ويذهبون يف حیاتك ،ولكن املخلصون منهم سیبقون دائ ًام.
خری من الید السفلی.
د) الید العلیا ٌ
ٌ
مرتبط بالرتبة مثل :املاجستری ،الدكتوراه /مالزم ،رائد
ثانيا :التنافر وهو
الف) بعد أن حصلت علی املاجستری شاركت يف امتحان الدكتوراه.
ويمكن كذلك مرتبط باأللوان :مثل ،األسود /األبیض
الیـ ِ
ـط ْالَبیـ ُ ِ
ـم ْ
ـط ْالَ ْسـ َـو ِد ِمـ َن ا ْل َف ْجـ ِـر»( البقرة،
اش ُبــوا َح َّتــى َی َت َبـ َّ َ
ـض مـ َن ْ َ ْ
الَ ْیـ ُ ْ َ
َ
ـن َلكـ ُ
«و ك ُلــوا َو ْ َ
اآلیه)187
كذلك مرتبط بالزمن والفصول مثل ،الربیع ،الصیف ،اخلریف ،الشتاء.

قــد انتهــت هــذه الســنة ومـ ّـرت فصوهلــا ،الربیــع والصیــف واخلریــف والشــتاء واحــدة
تلــوة أخــری.
ّ
بالكل :مثل :العنی ،الرأس /املقود ،الس ّيارة.
ثالث ًا :عالقة اجلزء
بعنی رأيس.
ب) رأیتكم َ
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ج) ربع البالد يف العامل تتواجد فيه مقود قيادة السيارات عىل اليسار.
يف املحادثــات التّــي تــدور بــن الشــخصني ال يتّجــه إحســاس املتحــدث نحواعتبــار
الســلبي فحســب ،بــل إن
أحــد املتقابلــن يف التضــاد ذا املعنــی اإلجيــايب واآلخــر ذا املعنــی
ّ
أصابــت أذن اإلنســان أحــدُ املتقابلــن حتــي يبــادر إلــی ذهنــه معنــی مضــا ّده ،وهكــذا األلفــاظ
ـم يف إثــراء ذخريتــه اللغو ّيــة.
املتصاحبــة تســاعد املتع ّلـ َ
املرتادفات
الــرادف هــو األلفــاظ املفــردة الدّ الــة علــی يشء واحــد باعتبــار واحــد .وهويتيــح ألفــراد
بعضهــا مــكان
اجلامعــة اللغو ّيــة الواحــدة اســتخدا َم ألفــاظ املجــال الــداليل كمرتادفــات حيـ ّـل ُ
بعـ ٍ
ـض ،وإمكان ّيــة التعويــض هــذه مــن شــأهنا أن متكــن املتك ّلــم مــن اختيــار وانتقــاء األلفــاظ
املالئمــة للتعبــر املقصــود واهلــدف املرغــوب فيــه أثنــاء اخلطــاب ،فهويســتحرض ذهن ّيــا
جمموعــة مــن األلفــاظ الدالــة علــی معنــی واحــد ،ولكــن عنــد االســتعامل التخاطبــي يفــرض
واحــد ًا منهــا البق ّيــة قياســا بمقتضيــات اخلطــاب والســیاق املحيــط (محــدي منصــور:2016 ،
 )82فعلــی ســبیل املثــال:
«اهتـ ّـز» « /ارتعــد»« /ارجتــف» أفعــال تفيــد املعنــی العــا ّم «حتـ ّـرك حركــة رسيعــة مــر ّددة»
ولكــن هــذه األفعــال تــأيت مــع أحــوال أو ألفــاظ متييــز خمتلفــة:
هيتز طرب ًا
جاء ّرأيته يرجتف خوف ًا ،أويرجتف من الربدرأيته يرتعد برد ًا ،أويرتعد خوف ًا(راجع :اخلامش.)60-59 :1428 ،واملالحــظ تُســتخدم (هیتـ ّـز ،يرجتــف ،يرتعــد) لـ ّ
ـكل االفعــال املرتادفــة مفــرد ٌة مم ّيــزةٌ .بعبــارة

«هيتــز» وأيضــا نســتخدم «يرجتــف» و«يرتعــد» مــع
أخــری نســتخدم املفــردة (طربــا) مــع
ّ
مفــرديت «خوفــ ًا» و«بــرد ًا».
هنــاﻙ عالقــة قو ّيــة بــن الــرادف والســیاق ّ
ألن للســیاق دور ًا مهــ ًا يف بيــان الداللــة
ـیاق وال تصلــح يف سـ ٍ
املرجـ ّـوة مــن الكلــات املرتادفــة ،فهــي قــد تلــح يف سـ ٍ
ـیاق آخــر .يعـ ّـرف
«اوملــان» الــرادف بقوله«املرتادفــات مــن ألفــاظ حمــدّ دة املعنــی .وقابلــة للتبــادل فيــا بينهــا يف
أي ســياق»(املحامد ّية.)74 :2013 :
ّ
يكــون احلدیــث يف املدرســة الســياق ّية عــن مركـ ٍ
ـب مــن اللفــظ واملعنــی يف عالقتــه بغــره
مــن املركبــات ا ّلتــي يمكــن أن حتـ ّـل حم ّلــه يف نفــس الســياق .وبــرز مــا يسـ ّـميه «فــرث» بالتوزيــع
الســياقي املحكــوم بمنهــج إبــدال ( )mothod of substitutionلكلــات أخــری يمكــن أن
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السیاق اللغوي يف تعليم ال ّلغة العرب ّية للنّاطقني بغريها
دور ّ

(حممــد
حتـ ّـل حم ّلهــا يف ذات الســياق ،ويتحــدّ د معناهــا بمقــدار مــا حيدثــه هــذا املعنــی مــن تغيــر ّ

يونــس .)106 :2004 ،علــی ســبیل املثــال نســتطیع أن نســتبدل كلــات كـ(ســهوهلا  /فيافيهــا /
الشــاخمة) بمرادفهــا يف اجلملــة التاليــة:
أحب يف بلدي أراضيها املنبسطة ،وصحارهيا الفسيحة ،وجباهلا العالية.
ّ
ال یفوتنــی أن أذكــر هنــا ّ
أن معــاين املرتادفــات يف األفعــال تتغـ ّـر ،والسـ ّيام عندمــا تتعــدّ ی
األول :جــاء ،أقبـ َـل ،قــد َم،
بأحــرف اجلـ ّـر ،فــإذا تناولنــا الفعـ َـل «أتــی» ،فمرتادفا ُتــه يف املعنــی ّ
ـب،
ـرَ ،ج َلـ َ
ور َد ،حـ َ
ـر .وعندمــا يتعــدّ ی بحــرف البــاء (أتــی بــه) تصبــح مرتادفاتــه :أحـ َ َ
املرتادفــات:
يتغــر املعنــی تغيــر ًا جذر ّيــ ًا ،فتُمــي
ُ
جا َءبــه .وإذا تتعــدّ ی بعلــی (أتــی َع َليــه) ّ
أهلكــه ،أبــاده ،أفنــاه ،أماتــه ،قضــی عليــه.
رف ،قافلــة» تعنــي الفريــق واجلامعــة ،ولكــن
واجلدیـ ٌـر بالذكــر أن ألفــاظ مثــل «قطيــع ،رسبّ ،
ـم اســتخدام ّ
ـاص ،علــی ســبیل املثــال نقــول:
كل كلمــة مــع اســم خـ ّ
يتـ ّ
و«رف مــن
«قطیــع مــن الغنــم»« ،رسب مــن الفــراش والطیــور»« ،قافلــة مــن اإلبــل»
ٌّ
الســنّونو».
ووفقا ملا سبق ،ال یمكننا أن نقول «أرساب املاشية ترسح يف املراعي».
منهج ملء الفراغ
ـص
نصـ ًا نجــد معادلـ ًة بــن معنــی الكلــات وجمموعــة الســیاقات اللفظ ّيــة ،النـ ّ
حینــا نقــرأ ّ
نفســه يعتــر ســياق ًا للوحــدات األصغــر يعنــی اجلمــل والرتاكيــب ا ّلتــي وردت فيــه ،واجلملــة
ٌ
ســياق للكلمــة املفــردة ا ّلتــي وردت فيهــا ،إذ حتــدد هبــذه اجلملــة داللــة الكلمــة املفــردة،
والكلمــة املفــردة سـ ٌ
ـياق للحــروف واألصــوات ،فعلــی ســبیل املثــال تقــرن كلمــة « القــايض»
بالفعــل «حیكــم» و هــذه اجلملــة «القــايض ...بالعــدل» تكتمــل بكلمــة «القــايض» .غالب ـ ًا مــا

ـم حتديــد الســياق يف اللغــة اإلنجليز ّيــة بأربــع كلــات قبــل كلمــة موضــع البحــث وبعدهــا
يتـ ّ
(خوانــغ تشــانغ نینــغ .)321 :2016 ،أ ّمــا يف العرب ّيــة بكلمــة أوكلمتــي قبــل كلمــة موضــع

البحــث يســتطیع الطالــب أن يســتنبط املعنــی؛ علــی ســبیل املثــال حینــا يقــرأ الطالــب هــذه
اجلملــة «األب ع ـزّز ابنــه ونــره» ،مــن املمكــن أن یكــون معنــی كلمــة «عـ ّـزز» غريب ـ ًا لــه،
ولكــن كلمــة «نــر» تســاعده علــی فهــم معناهــا.
نص ـ ًا
حصــة التعبــر الشــفوي والتحريــري ّ
ـدرس يف ّ
وعلــی أســاس هــذا املنهــج يأخــذ املـ ّ
قبــل أن يقرأهــا ال ّطــاب فيحــذف منهــا بعــض الكلــات ا ّلتــي هلــا داللـ ٌة ويطلــب مــن الطلبــة
ـص خمتــار ًا
أن يقرؤوهــا قــراءة صامتـ ًة ويقومــون بمــلء الفراغــات .مــن األفضــل أن يكــون النـ ّ
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ٍ
ٍ
ـب عليهــم أن يعـ ّـروا
ـحذ انتباههــم إلــی حوادثهــا ،ومعانيهــا وصعـ ٌ
قصــة أوحكايــة تشـ ّ
مــن ّ
تتضمــن النصــوص
عــن موضــو ٍع مل يســبق هلــم التعـ ّـرف عليــه ،أومعرفتهــم بــه قليلـ ٌة .وأيضـ ًا
ّ
املســتخدمة «أثــر ًا للموضوعــات الفكاه ّيــة وا ُملضحكــة ّ
ألن الفكاهــة والضحــك تنطبــع يف
ٍ
ـص حدّ دنــا كلــات منهــا
ذاكــرة الطالــب بالتّكرار»(مـ ّـا إبراهيمــي .)64 :1438 ،فیــا یلــی نـ ٌّ
أكثــر حتدیــدا يــراد حذ ُفهــا قبــل قــراءة الطـ ّـاب.
الغراب ا ّلذي أراد أن يميش ِم َثل احلج ِ
ِ
لة»
« َم َث ُل
َ َ
َ
ِ
«يكــی ّ
ـي ِمثـ َـل
ُ
أن غُراب ـ ًا رأی َح َجل ـ ًة متــي ،فأعجبتــه مشــيتُها وأحـ ّ
ـب أن يتع ّلمهــا ليمـ َ
ِ
ـدر َب علــی ذلــك وحـ َ
ـاول كثــر ًا فلــم يســتطع.
حل َجلــة ،فتـ ّ
ا َ
ِ
ِ ِ
ـي ِمشــيته األصل ّيـ َة،
ثـ َّ
ـم أراد أن يعــود إلــی مشــيته ا ّلتــي كان يمشــيها فلــم يســتطع؛ فقــد نـ َ
ومل يســتطع أن يتع ّلــم ِمشــي َة احلج ِ
لــة ،فصــارت ِمشــي ُت ُه غريبــ ًة جــدّ ًا وقبيح ًة»(حــاج فــارس
َ َ
َ
وآخــرون.)16 :2015 ،

ـروري أن أذكــر ّ
أن هــذا املنهــج ال خيتــر الذاكــرة فقــط ،وإ ّنــا ليتأكــد
وأخــر ًا ،مــن الـ
ّ
ـدرس مــن قــدرة الطالــب علــی اســتخدام آليــة الســیاق اللغــوي يف وضــع الوحــدة املناســبة،
املـ ّ
ولتحقيــق هــذا اهلــدف ينبغــي إعطــاء الوقــت الــكايف للطالــب ليقــرء قــراءة تســمح لــه
بالوصــول إلــی املعنــی احلقیقــي.
منهج دائرة األسئلة الذات ّية
األســئلة الذات ّيــة وســيل ٌة ف ّعال ـ ٌة لزيــادة الفهــم ،وللقــدرة علــی التع ّلــم عنــد الطلبــة يف خمتلــف
املراحــل الدراس ـ ّية ،فعندمــا حيــدّ د الطلبــة األســئلة يتع ّلمــون بنحـ ٍـو أفضــل ممّــا لوأجابــوا عــن
ـدرس؛ إذ ّ
إن األســئلة ا ّلتــي ينتجهــا الطالــب تثــر الدافع ّيــة بنحـ ٍـو أكــر
أســئلة تقــدّ م هلــم مــن املـ ّ
ـدرس ،وأســئلة الطالــب الذات ّيــة أكثــر ثبات ـ ًا يف الذاكــرة ،ويمكــن
مــن تلــك ا ّلتــي ّ
يوجههــا املـ ّ
ٍ
بنحــو أفضــل ،وقــد عــزا الكثــر مــن الباحثــن ّ
إن الطالــب
اســرجاعها يف املواقــف احل ّيــة
يف عمل ّيــة إنتــاج األســئلة يكــون متع ّلــ ًا إجياب ّيــ ًا يلحــظ املشــكلة ،ويبحــث عــن ٍّ
حــل هلــا،
وبالنتيجــة تصبــح خــرة عمل ّيــة يامرســها بدافـ ٍع داخــي ،وليــس بتأثـ ٍ
ـي ،ومثــل هــذه
ـر خارجـ ٍّ
ٍّ
اخلــرات مــن الصعــب نســياهنا بسـ ٍ
ّ
ّ
ـهولة ،ويســتطيع املتعلــم أن يوظــف املعلومــات فيــا حيتاجه
يف التّعبــر (علــی زایــر وســاء تركــي.)376 375- :2015 ،
نص ـ ًا قــراء ًة جهــر ًة ونعطيــه وقت ـ ًا كافي ـ ًا ليطــرح
يف هــذ املنهــج نطلــب مــن املتع ّلــم أن يقــرأ ّ
أســئلة خط ّيــة( )1أوغــر خ ّط ّيـ ٍـة(.)2
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نشاط /اقرأ الفقرة التالية ثم اطرح أسئلة وأجب عنها
ٍ
وجتولــت داخــل
اشــركت فاطمــة يف رحلــة مــع زمالئهــا ،يف املدرســة ركبــت الس ـ ّيارة ّ
شــوارع املخ ّيــم وعندمــا عــادت إلــی منزهلــا أمســكت القلــم وكتبــت َّ
كل مــا شــاهدته يف
الرحلــة.
ّ

األسئلة
1فيم اشرتكت فاطمة مع زمالئها؟
.1
2ما ذا فعلت فاطمة عندما عادت إلی منزهلا؟
.2
فالســياق اللغــوي مــن خــال التقنيــات ســالفة الذكــر يتج ّلــی يف الشــكلني اآلتيــن:
نتطــرق إلــی إحــدی املناهــج األخــری التــي
ســياق اجلملــة أوســیاق النّــص .ويف األخــر
ّ
وتســمی بتلخيــص الفقــرة.
تنــدرج حتــت ســیاق اجلملــة
َّ
منهج تلخيص الفقرة
ٍ
ٍ
ـص باالختصــار وبكلــات أقـ ّـل ،بحيـ ُ
ـث ال خيتـ ّـل فهــم
التلخيــص هوإعــادة كتابــة فقــرة أونـ ّ
ِ
املراد(راجــع :صیــادي نجــاد .)229 :1391 ،يف هــذا املنهــج يقــوم الطالــب بقــراءة الفقـ ِ
ـرة قــراء ًة
يلخــص الفقــر َة هكــذا:
ـم ّ
ج ّيــد ًة ثـ ّ
ُ
مفتاح التلخيص.
عنوان الفقرة
« 1عليه أن حيصل عىل مفتاح الفقرة ،يكونَ
ثم خيتار اجلمل ذات العالقة القو ّية بالعنوان أو باجلملة الرئس ّية.
ّ 2ص ال ُي ُ
ِّ 3نفسه يف داخل البحث.
امللخ ُ
دخل َ
ّ 4امللخــص يعيــد صياغــة األفــكار األساســ ّية ،بعــد حــذف األلفــاظ واجلمــل املرتادفــة،
ـوواملكرر مــن األلفــاظ والعبــارات .فالتلخيــص ال يــدرج فيــه غالب ـ ًا التمثيــل
وكذلــك احلشـ
ّ
والتوضيــح واألد ّلــة ّ
األصــي.
والشــواهد املوجــودة يف النــص
ّ
َ
يغي ِّ
ملحة.
امللخص
ألفاظ الكاتب ُ
وج َله قدْ ر اإلمكان ،إال لرضورة ّ
 5أن ال ّاألســايس للفقــرة يف حــدود ربعــه
 6أن يكــون حجــم التلخيــص بالنســبة للحجــمّ
تقريب ًا»(املصــدر نفســه.)74 :1391 ،
هنا نذكر مثاالً:

تعصبــه لنشــأته القرو ّيــة ،كثــر اإلناقــة ،يلبــس كأحســن واحــد مــن
«كان التلميـ ُـذ علــی ّ
أبنــاء املدينــة ،و ُيعنــی بمظهــره ّ
كل العنايــة خماف ـ ًة أن يعيبــوا عليــه أمــر ًا فينســبونه إلــی أصلــه
ـروي»
القـ ّ
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التلخيص النموذجي:
«كان التلميذ بالغ اإلهتامم بمظهره» .أو«كان التلميذ يبالغ يف االهتامم بمظهره».
ينمــي يف الطالــب القــراءة الناقــدة ويســاعده عــى متييــز األفــكار الرئيســة مــن
هــذا املنهــج ّ
ـخيص.
األفــكار الثانو ّيــة .ويمنحــه الثقــة بالنفــس؛ إذ أنــه يعتمــد عــى اجلهــد الشـ
ّ

 .7عرض النتائج وحتليلها
يلعــب الســياق دور ًا بــارز ًا وف ّعــاالً يف اللســان ّيات التطبيق ّيــة وال سـ ّيام يف تعليــم اللغــة الثانيــة
وتع ّلمهــا .وال یمكــن االســتغناء عنــه يف تعليــم اللغــات األجنّب ّيــة:
 )1ال یتمكــن متع ّلــم ال ّلغــة مــن أن يســتنبط معنــی الكلمــة اســتنباط ًا دقيقــ ًا وصحيحــ ًا
الرجــوع إلــی الســياق ا ّلــذي قــد أحــاط هبــا .فمنهــج «مــلء الفــراغ» ،و«املرتادفــات»
ّإل بعــد ّ
ٍ
معــن
فعــي
يســاعد املتع ّلــم علــی ادراك الوظيفــة الدالل ّيــة للكلــات ،يف موقــف
وســياقي ّ
ّ
ّ
فیرتســخ معنــی الكلمــة يف ذهنــه ويســتطيع أن يســتحرضها بســهولة حینــا حيتــاج إليهــا.
ّ
غــوي يســتطیع املتع ّلــم أن خيتــار الكلمــة الصحيحــة مــن بــن عــدّ ة
وبتوظیــف الســياق ال ّل
ّ
كلـ ٍ
ـات ،فك ّلــا زادت حصيلــة املتع ّلــم اللغو ّيــة طـ ّـور ذلــك قدرتــه علــی فهــم مدلــوالت
ونمــت
األلفــاظ ّ
والتاكيــب والصيــغ ال ّلغو ّيــة وإدراك مفاهيمهــا مــن خــال ســياقاهتا ّ
املتنوعــة ّ
قــدرة املتع ّلــم علــی التعبــر عــن املعــاين واألفــكار بألفــاظ فصيحــة وتراكيــب ســليمة.
خاص ـ ًا بــن الكلــات املجــاورة ا ّلتــي يفرضهــا
 )2متع ّلــم اللغــة العرب ّيــة املدقــق جيــد نظام ـ ًا ّ
ـوي وبـ«التضــام أوالتصحبــات ال ّلغو ّيــة» فيعــرف ّ
أن بعــض الكلــات يــرد مــع
الســياق اللغـ ّ
بعضهــا اآلخــر وال يــرد مــع بعــض ثالــث.
 )3سياق اجلملة يعدّ من أكثر السیاقات املستعملة يف األنشطة اللغو ّية لدی املتع ّلم.
ّ )4
إن الطالــب يف عمل ّيــة إنتــاج األســئلة يكــون متع ّلــا إجياب ّيــا وأســئلته الذاتيــة أكثــر ثبات ـ ًا
أي حــال ،ولكــي
يف الذاكــرة ،ويمكــن اســرجاعها يف املواقــف احل ّيــة بنحـ ٍـو أفضــل .علــی ّ
ـح مــع ناطقــي اللغــة العربيــة فــا بــدّ مــن تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة مــن خــال
ـوار ناجـ ٌ
يتح ّقــق حـ ٌ
املهمــة يف
تيــر فهــم املتع ّلــم،
ّ
وتشــجعه علــی التفكــر يف العنــارص ّ
الســياق ،إذ ّأنــا تقنيــة ّ
ّ
ٍ
ٍ
املــا ّدة املقــروءة ،وهــذا مــا جيعلــه يف حــوار مســتمر حتفــزه يف زيــادة األلفــاظ واخلزانــة اللغو ّيــة.
اهلوامش
( )1حيصــل املتع ّلــم علــی إجابتهــا بتت ّبــع النّــص تت ّبعـ ًا خط ّيـ ًا (ابن ســايس .)80 :2011 ،األســئلة
خط ّيــة تتط ّلــب اســتخراج معلومــة بســيطة وواضحــة يف النّص.
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( )2تدفــع الطالــب إلــی اســتغالل املعطيــات اللغو ّيــة املوجــودة يف النّــص حتــی یبنــي جوابـ ًا
عــن هــذه األســئلة وهوحصيلــة الرتكيب(املصــدر نفســه .)80 :2011 ،واألســئلة غــر اخل ّط ّيــة
ـص املختلفــة.
تدفــع الطالــب إلــی أن يتنــاول النّــص تنــاوالً كل ّيـ ًا ح ّتــی يربــط بــن نواحــي النّـ ّ
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نقش بافت زبانی در آموزش زبان عربی به غری عربزبانان
روح اهلل صیادي نجاد

*

دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه كاشان ،ایران.

چكیده

برخــاف جوامــع غربــی ،ارتبــاط در جهــان عــرب تــا انــدازۀ بســیار زیــادی مبتنــی بــر «ســیاق»
اســت .فرهنگهــای خاورمیانــه كــه بســیاری از كشــورهای عربــی جــزو آن اســت ،در اعتمــاد و تكیــه
بــر بافــت ،بعــد از « ژاپــن» در مرتبــۀ دوم قــرار دارد .جســتار حاضــر بــا روش توصیفــی -تحلیلــی
میكوشــد نقــش «بافــت زبانــی» را در آمــوزش زبــان عربــی تبییــن نمایــد .یافتههــای پژوهــش حاكــی
از آن اســت كــه نظریــۀ بافــت ،ركــن اساســی در آمــوزش زبــان عربــی بــه غیــر عربزبانــان اســت و
ســیاق جملــه ،از جملــه ســیاقهای پركاربــرد در پویــا ســاختنِ زبــا ِن فراگیرنــدۀ زبــان عربــی اســت.
روش « طــرح ســؤال از خــود» ،ابــزاری كارآمــد در رشــد اســتقالل یادگیرنــدۀ زبــان اســت .روشهــای
«خالصهكــردن پاراگــراف» « ،همآییهــا» و « پركــردن جــای خالــی» ذخیــرۀ واژگانــی فراگیرنــده ِ
زبــا ِن عربــی را افزایــش میدهــد و قــدرت وی را در درك مفاهیــم كلمــات از طریــق بافتهــای
گوناگــون افزایــش میدهــد.
واژگان كلیدی :آموزش زبان عربی ،بافت ،رفتارهای زبانی ،ارتباط موفق.
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Abstract
Communication in the Arab world is based on style and this is against
to the Western world in which style does not play an important role
in communicating. The Middle East cultures, which most of Arabic
countries are part of, are the second ranking after Japan in relying on
the linguistic context. The present researcher tried to show the role of
linguistic context in teaching Arabic language by using a descriptiveanalytic method. The results showed that the context view is a main
element in teaching Arabic language to non-Arabs and sentence
context is frequently used in activating the language of Arabic learners.
Moreover, “self-questioning” is an efficient method for developing
students’ autonomy in learning the language and methods like “paragraph
summarizing” and “collocating” and “filling in the blanks” improve
students’ vocabulary knowledge and contribute to their understanding
of words in different contexts.
Keywords: context, language manners, successful connection, teaching
Arabic language.
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