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امللّخص
ــن  ــي یمك ــية الت ــي األداة األساس ــا ه ــع، ك ــة يف املجتم ــة واملعنوی ــاة املادی ــامل احلي ــس مع ــرآة تعك ــي م ــة ه اللغ
ــًا مــن الــدور  ــا جیــول يف ذهــن اإلنســان، والتعبــر عــا جیيــش يف أعــاق صــدره. فانطالق بمســاندهتا البــوح ب
ــي،  ــس التعليم ــم النف ــة، وعل ــم اللغ ــل عل ــة مث ــول املختلف ــاء يف احلق ــدأ العل ــة، ب ــه اللغ ــذي تلعب ــس ال الرئي
وعلــم االجتــاع، وعلــم االتصــاالت، وعلــم الثقافــة وغرهــا یدرســون إواليــات بنــاء اللغــات ونُظمهــا 
اللغویــة دراســًة تركيبيــًة، ودالليــًة، وتداوليــًة، حيــث مّهــدت هــذه الدراســات أرضيــة خصبــة لتقدیــم مناهــج 
تعليميــة جدیــدة إلتقــان اللغــات األجنبيــة وذلــك مــن خــالل متحيــص عمليــة التعبــر والفهــم املتبــادل أثنــاء 
االتصــال الشــفهي والتحریــري. مــن هــذا املنطلــق یســعی الكاتــب حســب املنهــج الوصفــي- التحليــي ومــن 
منظــور املفاهيــم النظریــة املتعلقــة بنحــو اخلطــاب التــداويل إلــی تقدیــم رؤیــة جدیــدة يف عمليــة تعليــم اللغــة 
العربيــة يف ظــّل التداوليــة واخلطــاب التثاقفــي والــذي هیتــم بعــرض املــواد الدراســية يف إطــار تــداويّل ســياقّي 
یوفــر الظــروف املالئمــة لتمكــن الطــالب مــن التفكــر بالعربيــة وتبعــا لذلــك توظيــف اللغــة وفقــًا لألســيقة 

ــة.  ــة والتداولي اللغوی

الكلامت الدليلية: اللغة والفكر، املنحی الوظيفي، اخلطاب التثاقفي، تعليم اللغة العربية.    
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1. املقدمة 

مــن املالحــظ يف الكتــب املنشــورة خــالل الســنوات األخــرة وفيــا خيتص بمجــال تعليــم اللغة 
ــة  ــال ضئيل ــذا املج ــة يف ه ــة واملعروض ــهامات العلمي ــن، أّن اإلس ــالب اإلیراني ــة للط العربي
ــي،   ــة ال تســمن وال تغن جــدًا، حيــث ترتكــز معظــم هــذه اجلهــود علــی  طــرق حــل انطباعي
ــَم لتعليــم اللغــة  كــا أّن املناهــج املســتخدمة يف هــذه الكتــب معظمهــا مناهــج مقتبســة وممـّـا صمِّ
اإلنجليزیــة يف أصوهلــا ومبادئهــا مثــل »املنهــج االتصــايل«. ولــو نظرنــا إىل هــذه اجلهــود نــری 
ــة  ــة التحتي ــة، والبني ــات املتاح ــات، واإلمكاني ــروف والتحدی ــع الظ ــم م ــك ال تتالئ ــا كذل أهن
ــب  ــوي املناس ــط اللغ ــن التخطي ــو م ــا ختل ــا نجده ــران ك ــة إی ــة و... يف دول ــا اللغوی والقضای

حــول العنــارص اللغویــة مــن املورفيــم إىل حتليــل النــص واخلطــاب.
هــذا الضعــف العــام يف جمــال التخطيــط اللغــوی وبعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــن ســنة مــن 
تأســيس اللغــة العربيــة نجــد يف مقابلهــا احلركــة العلميــة الشــاملة  والنشــطة يف تعليــم اللغــة 
اإلنجليزیــة حيــث مئــات مــن الكتــب العلميــة  ودور تعليــم اللغــة اإلنجليزیــة  يف أنحــاء البالد 
والكتــب التــي تتمّتــع  بمنهجيــة وختطيــط لغــوي ممـّـا أدی إىل ثــراء نوعــي وكّمــي كــا أنجبــت 
هــذه الدراســات املمنهجــة طالبــًا یأخــذون بناصيــة اللغــة اإلنجليزیــة ویســتخدموهنا حســب 
الســياقات اللغویــة والتداوليــة بطالقــة ویــٍر مــع أّن االختــالف الثقــايف –والــذي یعتــر حتدیــًا 
ــر مــن  ــر بكث ــة أكث ــاء اللغــة الفارســية والناطقــن باإلنجليزی ــن أبن ــم اللغــة- ب يف جمــال تعلي

اختالفهــم مــع الناطقــن بالضــاد. 
ــات وتيســر املشــكالت  ــم أّي حــٍل لتذليــل العقب يف هــذا الســياق یــری الكاتــب أن تقدی
يف هــذا املجــال املعّقــد البــّد أن یرافقــه تبيــن لألهــداف التعليميــة وللمتطلبــات املأمولــة 
والــرؤی املنشــودة ثــم التخطيــط الدقيــق جلميــع الرامــج اللغویــة مــع األخــذ باالعتبــار مجيــع 

ــا. ــة يف بلدن ــم اللغ ــروف تعل ــة وظ ــات املتاح اإلمكاني
وانطالقــًا مــن هــذا األمــر قــام مقــال  الباحــث عــى دراســة تعليــم العربيــة حســب األطــر 
اخلطابيــة، والتداوليــة واضعــًا  يف االعتبــار الثقافــة والتثاقــف جزئــن مهّمــن يف عمليــة إتقــان 

املهــارات اللغویــة كــا قــد برمــج تطبيــق املنهــج التــداويل التثاقفــي يف التعليــم  والتعلــم .    
ــن  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــج املتبع ــر يف املناه ــادة النظ ــروری إع ــن ال ــك فم ولذل
ــك  ــة. وذل ــية وتربوی ــة ونفس ــا لغوی ــب كوهن ــة إىل جان ــج ثقافي ــو مناه ــا نح ــا وتطویره بغره
حتــى تتــآزر مــع هــذه اللغــة ومــا فيهــا مــن وظيفــة لغویــة ودإلليــة ووظيفــة ثقافيــة، وتــوازن 

ــة.  ــًا وداللّي ــا لغوی ــن إجادهت ــية ب ــن بالفارس ــا والناطق ــدی متعلميه ل



39جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396
2. الدراسات السابقة

هنــاك بحــوث عدیــدة يف جمــال املحــاور املســتهدفة يف هــذه الدراســة مــن مواضيــع  اخلطــاب 
ــة  ــدف إىل دراس ــات هت ــذه الدراس ــن ه ــك ولك ــر ذل ــياق وغ ــة والس ــات إىل الثقاف والتداولي
املواضيــع الثقافيــة والتعليميــة باعتبارهــا مواضيــع منفصلــة  وربــا يف جمــال خيتلــف عــن تعليــم 

اللغــة األجنبيــة ومــن أهــم هــذه الدراســات مــا یــي: 
 احلجيلــی منصــور ابــن عبدالعزیــز يف دراســة »الرامجاتيــة عــرض و نقــٌد« حيــث یــدرس 

داللــة مفــردة الرامجاتيــة ویتحــدث عــن أهــم أعالمهــا مثــل »وليــم جيمــس«.
 زیغــد، ســعيدة )2012 (يف مقالــة »البــؤرة يف نظریــة النحــو الوظيفــي: قــراءة جدیــدة يف تنميط 
أمحــد املتــوكل« حيــث تــدرس املســتوی التــداويل لنظریــة النحــو الوظيفــي خاصــة حمــور البــؤرة 

وتــورد بعــض التعدیــالت يف هــذا املجال.
ــة أمحــد  ــه )نحــو اللغــة العــريب الوظيفــي يف مقارب ــاح، )2012( يف بحث  احلمــوز عبدالفت
املتــوكل( یقــوم يف تطبيــق نظریــة النحــو الوظيفــي ورؤی أمحــد املتــوكل حســب عناویــن 

ــة.   ــة العربي ــة يف اللغ ــد النحوی ــول للقواع الفص
وعــى مســتوى داخــل إیــران كانــت هنــاك  بحــوث حــول حمــاور الدراســة ولكنهــا كانــت 
ــًة   ــًا  ودالل ــة خطاب ــة تدریــس اللغــة العربي ــة الشــمولية يف دراســة عملي تفتقــد أیضــا إىل الرؤی
وتــداوالً وثقافــة وهــذا مــا یســعی الكاتــب وهیــدف إليــه بغيــة مــلء فــراغ هــذا احلقــل وذلــك 

مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
أ( ما هي أولویات تدریس اللغة العربية حسب املنحی الوظيفي واخلطاب التثاقفي؟

ب( كيف یتمكن الطالب اإلیرانی من إتقان اللغة العربية خطابًا وتداوالً؟

3.  اللغة والثقافة والفكر
یعتقــد الكاتــب أّن تعّلــم اللغــة يف الوهلــة األولــی یعنــی تعّلــم الثقافــة و الفكــر وإذا قبلنــا هــذا 
الــكالم فمــن الواجــب اإلملــام بتعليــم الثقافــة يف مجيــع أبعــاد عمليــة إتقــان اللغــة، بنــاًء علــی 
ــة  ــة واحلضاری ــب الثقافي ــم اجلوان ــالل  تعّل ــن خ ــاح إالّ م ــة بنج ــم أي اللغ ــن تعل ــذا الیمك ه
فنعترمهــا وجهــن لعملــة واحــدة توفــران األرضيــة الالزمــة للتفكــر باللغــة األجنبيــة 

ــة.  ــة واخلطابي ــر التداولي ــب األط ــا حس ــذ بناصيته واألخ
ولــكل شــعب ثقافتــه التــي یتميــز هبــا عــن غــره، وتنعكــس هــذه الثقافــة عــى لغــة هــذا 
ــة  ــارص املختلف ــن العن ــر ع ــتخدمها الشــعوب للتعب ــي تس ــيلة الت ــة هــي الوس ــعب، فاللغ الش
للثقافــة: مــن عــادات ومفاهيــم وتقاليــد وقوانــن. ویوجــد تكامــل بــن اللغــة والثقافــة، حيــث 
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تكتســب مــن خــالل االنخــراط يف املجتمــع، فالتكامــل بــن اللغــة والثقافــة عــى درجــة كبــرة 
مــن األمهيــة. بدایــة البــد لنــا قبــل الولــوج إىل جوهــر هــذا املوضــوع مــن حتدیــد معنــى هذیــن 

.)http://kenanaonline.com :ــد ــن. )الدری املصطلح
 يف تعریــف اللغــة: اللغــة هــي جمموعــة مــن اإلشــارات والرمــوز. وتعتــر اللغــة مــن أهــم 
وســائل التفاهــم واالحتــكاك بــن أفــراد املجتمــع يف مجيــع ميادیــن احليــاة، وبدوهنــا یتعــذر عى 
البــر القيــام بــأي نشــاط بــري فكــري أو معــريف، وترتبــط اللغــة بالتفكــر ارتباطــًا وثيقــًا ألن 
أفــكار اإلنســان دائــًا ال تســتطيع أن تظهــر لوحدهــا والبــّد هلــا مــن لغــة ما لتتجســد عــى أرض 
الواقع)املصــدر نفســه(. أمــا الثقافــة هــي احلصيلــة املرجمــة، أو النتــاج اجلاعــي املنظــم للعقــل 
البــري، حيــث متيــز هــذه احلصيلــة جمموعــة مــن البــر عــن بقيــة املجموعــات األخــرى، أو 
هــي تكامــل اخلصائــص العامــة املتفاعلــة التــي تؤثــر عــى اســتجابات أو تفاعــالت جمموعــة 
ــتوجب  ــاس تس ــذا األس ــی ه ــودة، 2005: 133(. عل ــا  )مح ــط هب ــا حيي ــع م ــددة م ــة حم بری
ــة ضمــن أطــر  ــة املتداول ــة خصوصــًا يف املوضوعــات احلدیث ــم الكفــاءات اللغوی ــة تعلي عملي
مــن الثقافــة العربيــة احلدیثــة حيــث یتوّجــه الطالــب علــی تعلــم اللغــة وفقــًا لألطــر الثقافيــة 

والســياقات اخلطابيــة. 
مــن الواضــح أّن هنــاك  عالقــات وطيــدة بــن اللغــة الفارســية والعربيــة ويف مجيــع 
املجــاالت املذكــورة كــا أّن هنــاك عالقــات ثقافيــة وحضاریــة شــاملة ترتقــي إىل مــاٍض عریــق 
ــن  ــان إىل أرست ــن تنتمي ــا أّن اللغت ــن ب ــرون، ولك ــر الق ــة ع ــات تبادلي ــي أّدت إىل عالق والت
ــك  ــا وكذل ــة بينه ــام اجلمل ــذري يف نظ ــالف ج ــاك اخت ــًا، إالّ أن هن ــن نمطي ــن خمتلفت لغویت
يف كيفيــة صياغــة املفــردات والرتاكيــب السانتاكســية، كــا هنــاك تبایــن ثقــايف وحضــاري 
بــن الشــعب اإلیــراين والعــريب مــع وجــود مجيــع العالقــات اآلنفــة الذكــر، ویســتدعی تعليــم 
العربيــة اســتغالل أبعادهــا الثقافيــة إىل جانــب أبعادهــا اللغویــة والتداوليــة. فــال بــد مــن 
متحيــص اللغــة العربيــة مــن منظــور خطــايب تــداويّل بنيــًة وداللــًة حيــث تتــّم عمليــة تدریــس 
ــريب  ــع الع ــارف م ــة والتع ــر بالعربي ــروف التفك ــر ظ ــج یوفِّ ــوء منه ــة يف ض ــارات اللغوی امله
حســب األطــر وســياقات اخلطــاب. يف هــذا االطــار نقــرتح املنظومــة التإليــة إلتقــان العربيــة.
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3. 1 القواعد الوظيفية 
ــة  ــط  باجلوانــب الداللي ــة، األســاس  الــذي یرتب ــر القواعــد الوظيفي ــاًء علــی مــا ســبق تعت بن
والتداوليــة واملعرفيــة واملكونــات اللغویــة واالصطالحيــة عنــد عمليــة االتصــال ونقــل 
ــي  ــال التثاقف ــة االتص ــدث عملي ــح. والحت ــس صحي ــي والعك ــم إىل املتلق ــن املتكل ــالة م الرس
اخلطابــی ســوی مــن خــالل اإلملــام بجميــع هــذه املحــاور يف عمليــة التعليــم أو تعلــم أّي لغــة 

ــة.    أجنبي
ــا  ــياق وهل ــالل الس ــن خ ــم م ــر وُتفه ــي ُتذك ــي الت ــة ه ــد الوظيفي ــن القواع ــود م واملقص
شــمولية تامــة يف وصــف الظاهــرة اللغویــة داللــًة وتركيبــًا وتــداوالً مــن حيــث بناءهــا عليهــا، 
ــا  ــی مت ــياق والُبن ــب الس ــطحية حس ــی الس ــات البن ــة واختالف ــة العميق ــص البني ــّم متحي ویت

)meta ( اللغویــة. 
إلىل يف النحــو الوظيفــي تتكــون البنــی الرتكيبيــة  فعلــی ســبيل املثــال »وفقــًا للمســتوی الــدَّ
ــرُد  ــند ت ــن مس ــه، أو م ــند إلي ــند ومس ــن مس ــون م ــنادیة تتك ــة إس ــن مجل ــة م ــة العربي يف اللغ
ة مســانيد، مثــل قولــك »جــاء حممــد« )مســند+ مســند إليــه( أو »رشب  بالنســبة إليــه عــدَّ
حممــد لبنــًا« )مســند+ مســند إليــه )1(+ مســند إليــه)2((. ُیصطلــح علــی البنيــة املكّونــة 
علــی هــذا األســاس )البنيــة احلمليــة( وُیســّمی الطــرف األول منهــا )املســند( بـــ )املحمــول( 
واملوضوعــات املســند إليــه )حــدود(. ويف البنيــة احلمليــة »یــدل املحمــول علــی واقعــة، 

ــاف: ــة أصن ــع أربع والوقائ
أعال: صفع خالٌد زیدًا)عمل(   -

أحداث: أسقطت الریح األشجار )حدث(   -
أوضاع: وقف خالد بالباب )وضع(   -

حاالت: خالد َفِرح )حالة(   -
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ــه  وهــذا التقســيم الــداليل ألنــواع الوقائــع هــو وارد بالنســبة لنــوع احلــد الــذي ُتســند إلي
الواقعــة، فعليــه إذا كان املحمــول )الواقعــة(، عمــاًل فإّنــه یفــرض اســتحضار حــّد منفــذ 
یســاوقه يف نفــس احلمل)البنيــة احلمليــة(، وإذا كان حدثــًا یفــرض اســتحضار قــوة، وإذا كانت 
وضعــًا یفــرض اســتحضار متموضــع، و إذا كان حالــة یفــرض اســتحضار حائل«)بــوراس، 

 .)20  :2014
ومــن الطریــف أن نعــرف هــذا التقســيم ألنــواع املحمــول، ُیعتــر إعــادة صياغــة مفهــوم 
الوقائــع يف األنحــاء التقليدیــة و البنيویــة التــی حتــر الواقعــة يف داللتهــا )احلــدث والفاعــل( 
ــد(  ــع أنَّ )زی ــل( م ــل+ فاع ــر )فع ــٌد و...( یعت ــس زی ــٌد أو جل ــرض زی ــك )م ــث إن قول حي
ــل، و  ــي )حائ ــو الوظيف ــب النح ــو حس ــا ه ــي وإن ــل حقيق ــس بفاع ــورة لي ــة املذك يف األمثل

ــع(.  متموض
 انطالقــًا مــن هــذا الیســتطيع املتعلــم أن حيــدد األدوار الدالليــة والرتكيبيــة بســهولة النحــو 
ــی  ــال والبن ــی األفع ــتيعاب معن ــن اس ــه م ــة ل ــذه األدوار املندوح ــن ه ــل تعي ــدي وقب التقلي

ــة.  املوجــودة يف ســياق اجلمل
كــا أّن هنــاك أدوارًا تداوليــة يف النحــو الوظيفــي تلعــب دورًا أساســيًا يف إتقــان اللغــة 
ــارئ  ــب للق ــض الكت ــف بع ــن تعری ــث یمك ــايب، حي ــي اخلط ــا الطبيع ــب واقعه ــة حس العربي
الكریــم مثــل أمحــد املتــوكل )مــن البنيــة احلمليــة إىل البنيــة املكّونيــة الوظيفــة املفعــول يف اللغــة 
ــداد)2000(،  ــة)1997( املنحــى الوظيفــي يف الفكــر اللغــوي العــريب األصــول واالمت العربي
الوظائــف التداوليــة يف اللغــة العربيــة)1985( حيــث كان متبعــًا لســيمون دایــك مــن حيــث 
اعتبــاره الوظائــف التداوليــة أربــع: وظيفتــن خارجيتــن بالنســبة للحمــل )املبتــدأ والذیــل( 
ــة یضيــف إىل  ــاًل هلــذه النظری ووظيفتــن داخليتــن بالنســبة للحمل)البــؤرة واملحــور( وتعدی
ــائر األدوار  ــّدة يف س ــالت ع ــأيت بتعدی ــا ی ــادی( ك ــة جدیدة)املن ــة، وظيف ــف اخلارجي الوظائ

ــوكل، 1985(.  ــة ومرونتها)املت ــة العربي ــة اللغ ــب طاق ــة حس التداولي

3. 2 املستويات الدإللية
كلٌّ مــن الداللّيــات والداللّيــة ترتبــط بقــدرة النــاس عــى اســتخدام اللغــة بشــكل ذي معنــى، 
ــتخدام  ــة اس ــن ناحي ــدث م ــة( املتح ــاءة )أهليَّ ــايس بكف ــكٍل أس ــي بش ــات ُتعن ــن الداللّي ولك
نظــام اللغــة، فعلــم الداللــة یتحــدث عــن سلســلة معــاين األلفــاظ يف نظــام اجلملــة مــن حيــث 

ــة والراغاتــك(. )1(  ــة  واالســتبدالية)أبو احلــارث: علــم الدالل العالقــات الرتكيبي
ومن أهم املستویات الداللية يف حقل داللة املفردات والرتاكيب التالؤمية هي:
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املعنی اإلرجاعي)املعجمي(
ــاعدي، 1389:  ــور س ــي ب ــي )لطف ــاق اجلاع ــب االتف ــی حس ــم عل ــل يف املعج ــا یدخ ــو م  ه
78(، بتعبــر آخــر هــو املعنــی األصــي والوضعــي للمفــردة مثــل: »الســاء« و»املطبــخ« 

 ... و  و»رأس« 
رفع يده نحو السامء مبتهاًل

وأخذُت أتنقُل بنَی الصالِة واملطبخ ِواحلجرِة وأنا أدخُن.
رأيس يزعجني جدًا.

 معنی احلافة
املعنــی اإلضــايف الــذي توحــي بــه كلمــة مــا، زیــادة علــی معناهــا األصــي. وكثــرًا نواجــه هــذا 
املعنــی يف املرتادفــات نحــو »تكللــت بـــ« » منيــت بـــ«. األولــی إجیــايب والثانيــة تــدّل علــی معنــی 

ســلبي، وكــذا بــن »الغيــث« و»املطــر« أو بــن »الطقــس« و»املنــاخ« و»اجلــو« و ... إلــخ .  
إن املفاوضات النووية بنی إيران والدول اخلمس زائد واحد تكللت بالنجاح. 

إن السياســات التــي انتهجتهــا إمريــكا ضــد العــراق وأفغانســتان وســوريا واليمــن وليبيــا 
منيــت بالفشــل.

كيف املناخ يف لبنان؟
ما هي انطباعاتك األولية عن الطقس يف الصيف؟ 

أوكيف اجلو هناك؟
و هــذا املعنــی اإلضــايف كثــرًا مــا نشــاهده يف األفعــال التــي تتمتــع بدرجــة لغویــة واســعة 

مــن مرادفاهتــا أمثــال »أمطــرت« و»هطــل أو اهنمــر« يف العبــارات التاليــة: 
أمطرت السامء أمِس.

هطل املطر أمس أو اهنمر املطر أمس.
واألول یــدل علــی نــزول املطــر فحســب، وأّمــا الثــاين والثالــث یــدالن علــی نــزول املطــر 

بغــزارة. 

املعنی التالؤمي)الرتكيبي(
املعنــی الــذي تأخــذه املفــردة مــن خــالل عالقتهــا األفقيــة مــع نظائرهــا مــن املفــردات. وهــذا 
ــردة  ــال مف ــداليل، فمث ــب ال ــردات والرتكي ــاين املف ــد مع ــم يف حتدی ــدور مه ــی ب ــتوی حيظ املس
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»یــد« معناهــا اإلرجاعــي هــو »دســت« َبيــد أهّنــا تتمتــع بمعانــی جدیــدة حســب تالؤمهــا مــع 

مفــردات أخــری أو يف ســياقات منوعــة: 
أعطيته ماالً عن ظهر یٍد )بدون چشم داشت به او ماىل بخشيدم(

هم يٌد علی َمن سواهم )يعنی آهنا متحدند(.
سقط يف يده )پشيامن شد(.

خلَع يده من الطاعة )نافرمان شدن، رسپيچی كرد(.
أو مفردة »طلق« يف السياقات الداللية التالية: 

أطلق الرجل الرصاص.
أطلق الرجُل حليَته.

أطلق الرجُل رصاص الرمحة نحو جندّي العدو املجروح. 
األم تتعاطــی مــع طفلهــا بصــورة ســيئة وتتــرف معــه كــام ال جیــدر هبــا إطالقــًا بوصفهــا 

األم واملــالذ الوحيــد للطفــل.
أطلق الرجُل ساقيه للريح. 

أطلَق الرجُل اسَم أبيه علی ابنه املولود.
 أطلق رساحه.

أطلــق احلبــل علــی الغــارب و .... وكذلــك تراكيــب  نحــو: يتحــدث بطالقــة/ جــو 
ــه و.... ــن زوجت ــق م ــو طال ــق/ ه طلي

التحليل الرتكيبي
مصطلــح التحليــل الرتكيبــي أو التحليــل التكوینــي هــو منهــج داليل یفرتض بأن معنــى الكلمة 
یمكــن وصفهــا  بنــاًء عــى املكونــات املســتقلة، والتــي تكــون يف غالبهــا ثنائيــة. واملكونــات هــي 
الصفــات املتضمنــة يف معنــى أي كلمــة، مثــل التــي نراهــا يف تعاریــف القواميــس، عــى ســبيل 
املثــال »الكلــب« یشــر إىل الثدیــات. وكذلــك هــو یشــر إىل حيــوان أليــف وآكل حلــوم. وهبــذه 

الطریقــة یمكننــا متثيــل الصفــات كالتايل:
 الكلب من الثدیات، ومن احليوانات األليفة، و من آكل اللحوم

أحد األمثلة النموذجية التي تفرتض مواصفات مثل: حي، إنسان، ذكر، بالغ
 هــذا هــو مــا یعــرف بالتحليــل التكوینــي أو الرتكيبــي هــذا املنهــج یســتخدم لتحليــل معنــى 
األنــواع املعينــة مــن األســاء بنــاًء عــى مواصفاهتــا الدالليــة وعليــه نقــدم جــدوال يف التحليــل 
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التكویني:

تتضــح الصفــات الدالليــة والتحليــل التكوینــي، أو التحليــل الرتكيبــي يف هــذا اجلــدول، 
ــت  ــانية:  ليس ــة / اإلنس ــت حي ــاة:  ليس ــة احلي ــن ناحي ــة م ــا Table  الطاول ــو أخذن ــال: ل فمث

ــة: ليســت أنثــى/ البلــوغ: ليســت بالغــة إنســان / األنوث
فبالنسبة للطاولة كل الصفات هي سالبة.

لــو أخذنــا مثــال Woman، نجــد أهنــا، احليــاة: حيــة / اإلنســانية: إنســان / األنوثــة: 
أنثــى/ البلــوغ: بالغــة )أبــو احلــارث: علــم الداللــة والراغاتــك(، ممــا الریــب فيــه أّن دراســة 
هــذا املســتوی ومتحيــص أبعــاده يف قاعــة املحــارضة هلــا دور مهــم يف فهــم املعنــی واســتيعاب 
احلقــول الدالليــة، ومــن هنــا أذكــر بعــض األمثلــة مــع ترمجتهــا الفارســية ممعنــًا النظــر إىل هــذا 

املســتوی:
عندما كنت أمّر بجانب الغرفة وقع نظري علی القطة. 

ــق  ــتوجب التدقي ــة تس ــتویات داللي ــة« مس ــی القط ــري عل ــع نظ ــارة »وق ــد يف عب ــال توج فمث
إىل التحليــل الرتكيبــی، مثــل املفاجــأة، والغفلــة. فــال يمكننــا ترمجــة هــذه العبــارة إىل »ديــدم، 

ــاد«.  ــل نرتمجهــا هكــذا »چشــمم افت مشــاهده كــردم«  ب
هنگامی كه داشتم از كنار اتاق رد می شدم چشمم به گربه افتاد. 

و كذلك مثال: 
ــا  ــَر داخَله ــُت النَظ ــًا. واختلس ــا مفتوح ــاءَة وباهُب ــه مض ــبيَة يف مدخِل ــَة اخلش ــدُت الغرف و وج

فوجــدُت...«.
ما إن وقع نظره علی أخيه حتی هرولت نحوه واحتضنه/ عانقه بحفاوة تامة. 

ــه  ــی )هرچ ــه گرم ــتافت و ب ــمت او ش ــه س ــاد ب ــرادرش افت ــه ب ــمش ب ــه چش ــض اینك ــه حم ب
متام تــر( وی را در آغــوش كشــيد. 

ــتویات  ــب املس ــة إىل جان ــتویات الداللي ــم املس ــن تعلي ــة م ــال مندوح ــذا ف ــن ه ــًا م انطالق
ــًا  اآلنفــة الذكــرة ألنَّ الطالــب اإلیــراين الیكتســب اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة أجنبيــة فطری
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وتلقائيــًا، بــل یتعلمهــا معرفيــًا وبرعایــة أســتاذ أو مــدرس یعلمــه األنــاط اللغویــة يف قاعــات 

املحــارضة. كــا هنــاك مســتویات وحمــاور دالليــة أخــری الیســعنا املجــال لدراســتها هنــا.

3.  3. املستويات التداولية
يف التداولّيــات یكــون الرتكيــز الرئيــي عــى قــدرة الشــخص يف اســتخالص املعــاين مــن 
ــة  ــن أمثل ــث(. وم ــع احلدی ــكالم، مواض ــف ال ــر )مواق ــاالت التعب ــن ح ــددة م ــواع املح األن
مواضــع التداولّيــات، فهــم مــا یرمــي ویشــر إليــه املتحــدث مــن كالم، و تدویــن املعلومــات 
التــي یفــرتض أهنــا تكــون مفروغــًا منهــا ومل یأبــه بذكرهــا، علــی ســبيل املثــال اجلملــة التاليــة:

»أنــا جائــع«، قــد یقوهلــا متســول مل یــأكل طــوال اليــوم، بمعنــى أنــه یقصــد فعــاًل أنــه یتضــور 
جوعــًا .

أو یقوهلا طفل قاصدًا تأجيل موعد ذهابه إىل فراشه، وإن مل یكن جائعا فعال .

أو قد یقوهلا رجل یقصد من قوله أنه یرید تناول الغداء مع رشیكه يف العمل .
فاألحــداث الثالثــة لدهیــا مشــرتك واضــح، ومــع ذلــك فإهنــا تشــر لنوایــا خمتلفــة تكــون 
ــدر  ــف خمتلفن)املص ــاركن يف املواق ــف واملش ــون املواق ــف ك ــكل خمتل ــر بش ــة للتفس عرض
الســابق(. و كشــف هــذه النوایــا یعتمــد علــی قــدرة املتلقــی علــی الفهــم واســتيعاب عنــارص 

ــة أو الســياق املقامــي.  ــا- بنيوی املت
ــس،  ــكات اخلم ــن املل ــة م ــة الطبيعي ــتعمل اللغ ــة« ملس ــدرة التواصلي ــكل »الق ــه تتش فعلي
ــة  ــة، وامللك ــة االجتاعي ــة، وامللك ــة املنطقي ــة، وامللك ــة املعرفي ــة وامللك ــة النحوی ــي: امللك وه

.)74  :2010 اإلدراكية)املتــوكل، 
حتــدد قوالــب اآلالت )القالــب النحــوي والقالــب املنطقــي(  يف نتــاج العبــارات اللغویــة 
وتأویلهــا. بينــا یكمــن دور قوالــب املخــازن )القالــب املعــريف والقالــب اإلدراكــي والقالــب 
االجتاعــي(، يف إمــداد قوالــب اآلالت بــا یســتدعيه النتــاج والتأویــل مــن معلومــات لغویــة 

ــی، 2014: 47( .  وتداولية)صدق
ــی  ــن املعن ــن تكوی ــين م ــن أساس ــر يف جمال ــن النظ ــری أن نمع ــن األح ــار م ــذا اإلط يف ه
ــاس يف  ــا األس ــن مه ــب أّن املجال ــد الكات ــث یعتق ــياق«. حي ــاب والس ــا »اخلط ــدي ومه القص
توجيــه املعنــی وتكوینــه قبــل تكویــن املعنــی يف البنيــة العميقــة وإظهارهــا يف البنــی الســطحية.  
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نموذج مستعمي اللغة:

ــه  ــى ل ــض، وألن اخلطــاب ال معن ــاب والســياق أمهيتهــا الرتباطهــا ببع ــب اخلط ویكتس
إال إذا وضــع يف ســياقه ومقامــه، ولكــون اخلطــاب متعــددًا ومتنوعــًا؛ وذلــك نحــو اخلطــاب 
واخلطــاب  الشــعري،  واخلطــاب  الدینــي،  واخلطــاب  الرتبــوي،  واخلطــاب  الســيايس، 
ــإن  ــك ف ــات وفهمهــا، لذل ــل هــذه اخلطاب ــوع أســيقة تأوی ــد وأن تتن ــخ، فــال ب الفلســفي... إل
هایمــس Hymes یذهــب إىل كــون أمهيــة الســياق یكمــن يف حــر التأویــالت املمكنــة ویدعــم 
ــه  ــدال ملدلول ــي، ك ــاب الوظيف ــو اخلط ــاب والســياق يف نح ــوارد اخلط ــود. ویت ــل املقص التأوی
ــه ال یمكــن تأویــل اخلطــاب دون اســتحضار ســياقه، عــى  فهــا وجهــان لعملــة واحــدة؛ ألن
ــن یســتعمل اخلطــاب،  ــة« مل ــار أن النحــو الوظيفــي مرهــون بتفســره »للقــدرة التواصلي اعتب
ــداويل  ــداليل والت ــاس ال ــم االلتب ــك طالس ــاب، وف ــييق اخلط ــًا إال بتس ــك متأتي ــون ذل وال یك
والبنيــوي التــي یمكــن أن تســاهم يف التشــویش عــى املخاَطــب يف تأویلــه للخطاب)املصــدر 
ــاّم يف  ــدور ه ــاب ب ــا اخلط ــري فيه ــي جی ــيقة الت ــة األس ــع دراس ــّم تضطل ــن ث ــه: 45(، وم نفس
البــوح بـــاملعنی القصــدي للغــة احلــوار. بنــاء علی هــذا نــدرس الســياقات »املقاليــة، والعاطفية 

ــة«.  ــة والثقافي واملقامي
قّسم املحدثون السياق إلی أربعة أقسام وهي:

ا( السياق اللغوي)املقايل( 
ب( السياق العاطفي 

ت ( سياق املوقف )املقامي( 
ث( السياق الثقايف 

السياق اللغوي 
هــو حصيلــة اســتعال الكلــات داخــل نظــام اجلملــة عندمــا تتســاوق مــع كلــات أخــری، بــا 
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یكســبها معنــی خاصــًا حمــّددًا، فاملعنــی يف الســياق هــو بخــالف املعنــی الــذي یقدمــه املعجــم، 
ألن هــذا األخــر متعــّدد وحمتمــل، يف حــن أن املعنــی الــذي یقدمــه الســياق اللغــوي هــو معنــی 
معــن لــه حــدود واضحــة وســات حمــددة غــر قابلــة للتعــّدد أو االشــرتاك أو التعميم)اختيــار 

املفــردات التــي ال اشــكال فيها()مزبــان، 2007: 172(. 
ــة، وهــي مــن الكلــات التــي یكــون فيهــا املشــرتك  فحينــا تــرد كلمة)القواعــد( يف العربّي
اللفظــي يف ســياقات لغویــة متعــددة یبــن للمتلقــي مــا حيملــه مــن معــاٍن خمتلفــة يف كل ســياق 
ــان  ــه األذه ــدًا تتج ــی واح ــّدم معنً ــد( یق ــه كلمة)القواع ــرت في ــياق ذك ــه، إّن كل س ــرد في ی

ــا: نحوهــا وتــرتك مــا ســواها فــال یقــع أي اشــرتاك يف الســياق، فقولن
قواعد اللغة العربية ليست سهلة كام نتصور. 

بدأت القاعدة يف العراق تنهار وترتاجع.
هناك قواعد أمريكية علی أرايض تركية. 

عليك أن تبتني موضوعك علی قاعدة واضحة وثابتة
وضع متثال أبی القاسم الفردويس علی قاعدة من اإلسمنت. 

يقع الرسداب )القبو( يف قاعدة البيت. 
تقع القرية يف قاعدة اجلبل 
املثلث له قاعدة وضلعان. 

فالســياق اللغــوي بمعنــى النــص املشــارك، وهــي جمموعــة الكلــات األخــرى املســتخدمة 
يف نفــس العبــارة أو اجلملــة، لــه تأثــر قــوي عــى مــا نعتقــد أهنــا عــى األرجــح معــاٍن للكلمــة .

السياق العاطفي
ــة،  ــا العاطفي ــة وداللته ــا املوضوعي ــن داللته ــة ب ــتعال الكلم ــة اس ــّدد طبيع ــذي حي ــو ال وه
ــرة  ــاوت كث ــاظ وتتف ــاين األلف ــا مع ــي حتمله ــاالت الت ــاعر واالنفع ــة املش ــه جمموع ــد ب ویقص
وقّلــة يف هــذه األلفــاظ. بتعبــر آخــر إّن الســياق العاطفــي االنفعــايل حيــدد الصفــة أو الرتكيــب 
مــن معيــار قــوة االنفعــال وضعفــه عــى الرغــم مــن اشــرتاك وحدتــن لغویتــن يف أصــل املعنــى 
إال أهّنــا ختتلــف داللتهــا، بمعنــی أن مــا حيملــه الفعــل )یكــره( مــن مشــاعر النفــور غــر مــا 
حيملــه الفعــل )یبغــض( علــی الرغــم مــن اشــرتاكها يف أصــل املعنــی، فإننــا نلمــس شــعورًا 
بالنفــور وكراهيــة أشــّد يف الفعــل )یبغــض( منــه يف الفعــل )یكــره(. و مثــل ذلــك الفــرق بــن 
ــان  ــا الكلمت ــي حتدده ــة الت ــم االجتاعي ــن القي ــاًل ع ــال( و)قتل(فض ــن: )اغت ــة الكلمت دالل
ــدل  ــإذا كان األول ی ــل، ف ــب الفع ــي تصاح ــال الت ــة واالنفع ــة العاطف ــارة إىل درج ــاك إش فهن
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ــإّن الفعــل  ــال كان لدوافــع سياســية، ف ــة وإن االغتي ــة عالي ــة اجتاعي ــال ذو مكان عــى أّن املغت
ــل یكــون بوحشــية  ــة عــن األول وهــي دالالت تشــر إىل أن القت ــاين حيمــل دالالت خمتلف الث
وإّن آلــة القتــل قــد ختتلــف عــن آلــة االغتيــال فضــاًل عــن ذلــك فــإّن املقتــول ال یتمتــع بمكانــة 

ــابق: 173(. ــدر الس ــة عالية)املص اجتاعي
أو بن كلمتي »العقيلة« و»الزوجة« فنالحظ ما یي:

دخل الرئيس الرتكي برفقة عقيلته إيران أمس األربعاء.
و دخل الرئيس الرتكي برفقة زوجته إيران أمس األربعاء.

فعليــه إّن الســياق العاطفــي حيــدد درجــة االنفعــال قــوة وضعفــًا، إذ تنتفــي الكلــات ذات 
الشــحنة التعبریــة القویــة حــن احلدیــث عــن أمــر فيــه غضــب وشــدة انفعــال، ربــا تعكــس 
مــن خــالل تكــرار املرادفــات مثل»لــن نرضــخ أمــام العــدو ولــن نرتاجــع إطالقــًا بــل نقــف 
صامدیــن، ثابتــن متمســكن بأصولنــا ومتشــبثن بقيمنــا وآمالنــا ...«  كــا أّن هنــاك دورًا مهــًا 

للنــرة والتنغيــم يف إضفــاء شــحنة تعبریــة عاطفيــة إىل معــاين اجلمــل.

فلــألداء الصــويت دور بــارز يف شــحن املفــردات بالكثر مــن املعــاين االنفعاليــة، والعاطفية، 
ــًا، وال خيفــي مــا لإلشــارات املصاحبــة للــكالم  كأن ُتنطــق وكأهنــا مُتثــل معناهــا متثيــاًل حقيقي
ــة التــي تفيــد اخلصــوص فيحــدد درجــة  يف هــذا الصــدد مــن أمهيــة يف إبــراز املعــاين االنفعالي
القــوة والضعــف يف االنفعــال، ممــا یقتــي تأكيــدًا أو مبالغــة أو اعتداالً)كامــل ســعيد، 2011: 

.)470

سياق املوقف )أو السياق املقامي(
یــدّل ســياق املوقــف علــی العالقــات الزمانيــة واملكانيــة التــي جتــري فيهــا العمليــة التواصليــة 
وتعكــس مــن خــالل ما یســميه أوســتن »القولــة أو أفعــال األقــوال«، ویقصــد بســياق املوقف، 
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املوقــف اخلارجــي الــذي یــدور يف احلــوار. الحظــوا إىل احلــوار التــايل بــن مریــم وأّمهــا.

افرتضوا أّن أّم مریم تغسل األطباق وهناك من یطرق الباب فتدعو مریَم هكذا:
»یا مریم أنا أغسل األطباق«

نالحــظ معنــی هــذه اجلملــة يف مســتوی البنيــة الســطحية هــي ختــر عــن اشــتغاهلا بغســل 
األطبــاق. 

ولكــن يف مســتوی البنيــة التحتيــة ووفقــًا لســياق املوقــف واملعنــی القصــدي هــي تریــد أن 
تقــول:

»یا مریم افتحي الباب« أو »انظري من یطرق الباب«. 
تبعــًا هلــذا الســياق یمكــن دراســة مــا جــاء يف نظریــة فعــل القــول ومــا یميــزه أوســتن بــن 

ثالثــة أنــواع مــن أفعــال أو قــوي يف أيِّ فعــل قــول.
  هل لدیك ساعة؟

 القوة اللفظية: ما قيل فعاًل، وهي نتاج الكلات التي شكلت القول.
ــال الســابق: الســؤال عــن  ــى املقصــود مــن وراء القــول)يف املث ــة: املعن القــوة غــر اللفظي

ــت(  الوق
القــوة املرتتبــة عــى النطــق: التأثــر الناجــم عــن القــول عــى املســتمع. حصــل احلــدث، ثــم 

املســتمع نظــر إىل ســاعته، وقــال الوقــت.
 لتفسر املعنى املقصود، فإن املستمع حيتاج ملعرفة السياق االجتاعي .

السياق احلضاري )أو الثقايف(
ــة  ــة، إذ تأخــذ ضمــن دالل ــط بالكلم ــي حتي ــة الت ــم الثقافي ــه القي ــی ب ــايف فيعن ــا الســياق الثق أم
ــد أهــل اللغــة  ــة عن ــة الثقافي ــة، وقــد أشــار علــاء اللغــة إىل رضورة وجــود هــذه املرجعي معين

ــداع.  ــل واإلب ــم التواص الواحــدة لكــي یت
وینفــرد هــذا الســياق بــدور مســتقل عــن ســياق املوقــف الــذي یقصــد بــه عــادة املقــام مــن 
خــالل املعطيــات االجتاعيــة، لكــن هــذا ال ینفــي دخــول الســياق احلضــاري ضمــن معطيــات 
املقــام عمومــًا، ویظهــر الســياق احلضــاري يف اســتعال كلــات معينــة يف مســتوی لغــوي حمــّدد، 
وحيــّدد الســياق احلضــاري الداللــة املقصــودة مــن الكلمــه التــي تســتخدم بشــكل عــام، كــا 
ــاء عرقــي أو دینــي أو ســيايس  ــة لتكــون عالمــة النت ــاط الكلــات بحضــارة معين تــؤدي ارتب

)مفــردات تتالئــم وحضــارة الشــعب الناطقــن بتلــك اللغــة(.
إن الســياق احلضــاري أو الثقــايف هــو الــذي فــرض علــی كلمــة )عامــل( أن تــدل يف 
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ــارت يف  ــم ص ــة، ث ــّال، وَعَمل ــا؛ ُع ــع هل ــه، واجلم ــل بيدی ــن یعم ــی كّل م ــي عل ــر اجلاه الع
ــم  ــار، ث ــن األمص ــر م ــی ِم ــة عل ــن اخلليف ــّن م ــوايل املع ــی ال ــدل عل ــالمي ت ــر اإلس الع
ــا  ــع، ومجعه ــبب أو الداف ــي الس ــت تعن ــكالم أصبح ــم ال ــأة عل ــع نش ــايس وم ــر العب يف الع
ــی  ــت عل ــن إذا مجع ــوالت، ولك ــل كّل املدل ــث حتم ــر احلدی ــت يف الع ــم أصبح ــل، ث عوام
)عاملــون( انرفــت إىل موظِفــي الدولــة، وإذا مجعــت علــی )عوامــل( انــرف الذهــن إىل 

ــة.  ــول الكلم ــد مدل ــرًا يف حتدی ــة أث ــة أو الثقافي ــة احلضاری ــح البيئ ــذا تصب ــباب، وهك األس
وقــد أشــار حممــد عــي اخلــويل إىل العالقــة بــن الكلمــة وبــن اجلملــة إذ »إن الكلمــة تؤثــر 
ــا  ــذا م ــة وه ــى الكلم ــر يف معن ــة تؤث ــس اجلمل ــدث العك ــًا حي ــن أحيان ــة، ولك ــى اجلمل يف معن
یعــرف باملعنــى الســياقي كثــر مــن الكلــات خيتلــف معناهــا حســب الســياق اللغــوي الــذي 
تقــع فيــه ... فــإذا كان لكلمــة مــا عــدة معــان غــر ســياقية، فــإّن الســياق اللغــوي هــو الــذي 

ــم، 2001: 25-24(. ــن تلــك املعاين)إبراهي ــى املقصــود مــن ب حيــدد املعن

الرصيد اللغوی و الرتاكم املعريف 
تســتوجب عمليــة تكویــن الرصيــد اللغــوی واملعــريف للمتعلــم غــر الناطــق بالعربيــة والــذي 
ــة يف  ــخصية واملعرفي ــه الش ــات وجتربيات ــادة االجتاعي ــام إىل م ــية، االهت ــة فارس ــش يف بيئ یعي
لغتــه األم رافــدًا مــن روافــد املســامهة يف تنميــة حصيلتــه اللغویــة املعرفيــة كــا تســتدعي هــذه 
العمليــة، عــرض معنــی املفــردات واملصطلحــات يف إطــار املواقــف العامــة واجلامعيــة والتــي 
مــن شــأهنا أن تقــّرب املوضــوع مــن ذهــن الطالــب، بحيــث تكــون يف متنــاول خرته)مهایونی، 

.)326 :1394
ودون شــك أن املفــردات هلــا دور مهــم يف تعلــم اللغــة األجنبيــة، ولكــن فهــم معــاين 
املفــردات جمــردة لُتَمّكــن املتعلــم مــن التواصــل الناجــح مــع الناطقــن بتلــك اللغــة؛ ألّن هــذه 
ــی  املفــردات تعــر عــن معــاٍن ضيقــة جــدًا تقتــر علــی املعنــی املعجمــي، وقــد تتعــدد معان
ــن  ــال م ــا كان االنتق ــن هن ــد، وم ــد والتقيي ــن التحدی ــاص م ــون من ــال یك ــدة ف ــردة الواح املف
تعليــم قوائــم املفــردات إىل تعليمهــا يف مجلــة دالــة علــی املعنــی املقصــود. ولكــن هنــاك بــون 
ــا يف  ــة وتعليمه ــوص تعليمي ــل أو نص ــياق مج ــة أو يف س ــردات منعزل ــم املف ــن تعلي ــع ب شاس

ــل اخلطــاب. وهــي كــا یــي: ســياق حتلي
أ( تعليــم املفــردات منعزلــة علــی هيئــة القوائــم یتميــز بالرتكيــز علــی معنــی املفــردة 

فحســب؛ ألنــه تعليــم للمعنــی دون االهتــام للمبنــی أو أّي وظيفــة أخــری.
 ب( أمــا تعليــم املفــردة يف ســياق مجلــة أو نــص فإنــه َیقصــد إىل تقييــد معنــی املفــردة 
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وإقصــاء املعانــی األخــری املحتملــة.

وأمــا حتليــل اخلطــاب فــإن نظرتــه للمفــردات ختتلــف اختالفــًا كبــرًا عــن املناهــج التقليدیة 
لتعليــم املفــردات وتعلمهــا؛ أي القائمــة واجلملــة، ولكــن هــذا ال یعنــي اســتغناءه عنهــا 
ــة  ــم ُتعقبهــا مرحل ــی التأسيســية، ث ــة األول ــة هــي املرحل ــم واملفــردات املنعزل ــة القوائ فمرحل

ــايّت، 2010: 97(.  ــاب عليها)العن ــل اخلط ــی حتلي ــم یبن ــي، ث ــص التعليم ــة أو الن اجلمل
يف احلقيقــة نحــن يف منهجنــا الرتكيبــي ندعــو إىل تقدیــم املفــردات مــن خــالل النــٍص اخلطــايب 
ثــم عــرض تعریــف جلميــع املفــردات املعروضــة علــی حدهــا، و بعــد ذلــك نســتخدم 
املفــردات يف إطــار تــداويل خطــايب مثــاًل نســتخدم األدوات املوجــودة يف حجــرة املحــارضة يف 
نــص مكتــوب، ثــم نّعــرف املفــردات )وال نقــدم ترجتمهــا، أو مرادفهــا بالعربيــة( بــل نقدّمهــا 
بمــؤازة تعریفــا هلــا، مثــال: نقــول الطبشــورة: اجلــص الــذي یكتــب هبــا األســتاذ علــی الســبورة 
أو هــي أداة یســتخدمها األســتاذ للكتابــة علــی الســبورة، والســبورة: هــي قطعــة مــن اخلشــب 
ُتعلَّــق علــی اجلــدار و یكتــب األســتاذ عليهــا بالطبشــورة/ اإلســفنجة: هــي األداة التــي یمســح 

هبــا الطالــب مــا كتِــَب علــی الســبورة و...
ــل بمســاعدة  ــی هــذه املفــردات دون اســتخدام لغــة الرتمجــة ب  طبعــًا الطالــب خيمــن معن
ــم نســتخدم  ــه يف لغــة األم، ث ــداويل واخلطــايب يف املواقــف املحــددة وكذلــك جتارب اإلطــار الت
ــث  ــر احلدی ــّددة ونح ــف حم ــة ويف مواق ــواراٍت خمتلف ــه يف ح ــة ل ــردات املعروض ــع املف مجي

ــه.  ــأداء املهــام امُلناطــة إلي ــم یقــوم الطــالب ب حوهلــا. ث
ــه یعــرف مواقــف  وبعــد إكــال هــذه العمليــة، ســوف حيــرتف الطالــب اللغــة، بمعنــی أّن
ــون  ــة  ب ــرتاف اللغ ــة واح ــم اللغ ــن تعل ــة. وب ــتخدام اللغ ــة الس ــب التدوالي ــكالم واجلوان ال
شاســع. كثــر مــن الطــالب یتعلمــون القواعــد ولكــن خيفقــون عنــد اســتخدام اللغــة وأحيانــًا 
كثــرة یمــأل الفــراغ بــن الكلمتــن يف مجلــة واحــدة بصمــت أو ســكتة طویلــة. لذلــك فجــأة 
حيكــم علــی نفســه إنــه الیملــك القــدرة الكافيــة علــی مواصلــة احلدیــث وبالتــايل یفقــد ثقتــه 

بنفســه وهــذا األمــر یفضــی إىل إحباطــه وتوجســه مــن اســتخدام اللغــة علــی اإلطــالق. 
وملــاذا تظهــر هــذه املشــكلة عنــد الطــالب؟ ألنــه الحيــرتف اللغــة بــل یتعلــم عنــارص اللغــة 
ــر  ــايل الیفك ــاب، وبالت ــن اخلط ــارج ع ــردة وخ ــب منف ــردات والرتاكي ــوات، و املف ــن األص م
باللغــة بــل عنــد احلــوار یبحــث يف صنــدوق علــی جانبــه لكــي حيصــل علــی القواعد املســتلزمة 
لتكویــن مجلــٍة مــا والتــي  تكــون يف أغلــب األحيــان التناســب ومواقــف الــكالم وال الســياق 

اخلطــايب الــذي حيــدث فيــه احلــوار.  
انطالقــا مــن هــذا یتطلــب تكویــن الرصيــد اللغــوي  واملعــريف حســب األســيقة املختلفــة 
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ــی  ــز عل ــث یرك ــداويل حي ــايب  ت ــار خط ــة يف إط ــة واملعرفي ــات اللغوی ــب املكون ــم الطال لتعل
ــة املفــردات واملعلومــات املعرفيــة يف متثيــل جهــة اخلطــاب مــن حيــث املرســل واملتلقــي   منزل

ــس و... ــر، واجلن ــة، والعم ــة، كالوظيف ــة خمتلف ــرات اجتاعي ــن متغ ــا م ــط هب ومایرتب
و إذا كانــت القــراءة أهــم  وســيلة الكتســاب املعرفــة، وإذا كانــت اكتســاب املعرفــة أحــد 
أهــم رشوط تعلــم اللغــة اجلدیــدة، فــإن علينــا أاّل نّدخــر جهــدًا یتطلبــه توطــن القــرآءة مدخــاًل 

تعليميــًا هامــًا.  

4. عرض النتائج وحتليلها  
ــة واخلطــاب التثاقفــي« حيــث  ــة حســب التداولي ــم اللغــة العربي بعــد دراســة موضــوع »تعلي
ــا أن  ــي یمكنن ــاب التثاقف ــداول و اخلط ــة والت ــة الدالل ــة يف زاوی ــام الدراس ــم أقس ــز معظ ترك

ــة: ــج التالي ــجل النتائ نس
ــدّم  ــة تق ــة والتداولي ــة والداللي ــن الرتكيبي ــة م ــا الثالث ــي بأبعاده ــو الوظيف ــة النح - نظری
رؤیــة جدیــدة شــاملة لتعليــم اللغــة العربيــة حســب واقعهــا الطبيعــي التــداويل، فمــن املتوقــع 

ــة للغــة. دراســة هــذه األبعــاد لعــرض نحــو تــداويل یتناســب مــع األهــداف االتصالي
- بــا أّن الطالــب اإلیــراين الیعيــش يف بيئــة عربيــة بــل یتعلمهــا معرفيــة، المندوحــة مــن 
عــرض املــواد الدراســية مــن منظــور تثاقفــي خطايب حيــث یتعلــم الطــالب القواعــد الوظيفيًة، 

واملفــردات واملصطلحــات والســياقات لغویــًة، واملعلومــات املعرفيــة خطابيــًا تداوليــًا. 
ــي يف  ــو الوظيف ــع النح ــي یق ــم 1( الت ــة )الرق ــب املنظوم ــية حس ــواد الدراس ــرض امل - ع
ــن الطالــب مــن األخــذ بناصيــة  مركزهــا وحتيطهــا الثقافــة واألســيقة اخلطابيــة والتداوليــة، یمكِّ
اللغــة العربيــة حســب األطــر التداوليــة كــا یمكنــه مــن التفكــر بالعربيــة واســتخدامها وظيفيــًا 

دون احلاجــة إىل التفكــر باالســتبدال اللغــوي  والتغيــرات القواعدیــة.  
ــل یتطلــب هــذه  ــم 1(، ب ــن املحــاور املعروضــة يف املنظومــة )الرق - ال یمكــن الفصــل ب
ــد تدریــس أي وحــدة يف قاعــات املحــارضة ســواء كان  ــع املحــاور عن املنظومــة اإلملــام بجمي
النــص تارخيــًا أو أدبــًا أو حمادثــًة وإىل غــر ذلــك. بنــاء علــی هــذا یوضــع توظيــف اللغــة خمرجــًا 
لغویــًا يف عــن اإلعتبــار حتــی عنــد تدریــس املدخــالت اللغویــة التــي تــؤدِّي إىل تكویــن 
ــس  ــم بتدری ــًا، هیت ــدات أیض ــذه الوح ــدرس يف ه ــريف ألن امل ــم املع ــوی والرتاك ــد اللغ الرصي
املدخــالت  اللغویــة واملعرفيــة مّتضحــًا العنــارص الســياقية )بأنواعهــا( والتداوليــة والدالليــة 

ــه موضــوع البحــث واملناقشــة.  يف إطــار اخلطــاب الــذي یعــرض في



تعلیم اللغة العربیة فی ضوء التداولیة واخلطاب التثاقفي 54
اهلوامش

http://www.entsab.com/vb/showthread.php?t=92504 )1(

املصادر واملراجع
إبراهيــم، رجــب عبداجلــواد. )2001(. دراســات يف الداللــة واملعجــم. القاهــرة: دار غریــب للطباعــة 

و النــر.
بــوراس، یاســن. )2014(. »مــروع امحــد متــوكل يف النحــو الوظيفــي«. جملــة املامرســات اللغويــة. 

ــدد 21. ص-17 34.  الع
زیغــد، ســعيدة. )2012(. »البــؤرة فــی نظریــة النحــو الوظيفــي: قــراءة جدیــدة يف تنميــط أمحــد 

املتــوكل«. جملــة التواصــل يف اللغــات والثقافــة واآلداب. عــدد31. ص 64 – 81.  
محــودة، عبــد النــارص حممــد عــي. )2005(. إدارة التنــوع الثقــايف يف املــوارد البرشيــة. القاهــرة: املنظمــة 

العربيــة للتنميــة اإلداریــة.
ــان: دار  ــوكل. ع ــد املت ــة أمح ــي يف مقارب ــريب الوظيف ــة الع ــو اللغ ــاح. )2012(. نح ــوز، عبدالفت احلم

ــع. ــر للنــر والتوزی جری
صدقــی، عبدالوهــاب. ) 2014(. »نحــو اخلطــاب الوظيفــي: مــن تنميــط اللغــات إلــی تنميــط 
اخلطابــات مقاربــة أمحــد املتــوكل نموذجــًا«. جملــة الدراســات اللغويــة واألدبيــة. العــدد الثــاين. الســنة 

اخلامســة. ص -45 62.
العناتــّی، وليــد. )2010(. »حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا«. البصائــر 

جملــة علميــة حمكمــة. املجلــد 13. العــدد 2. ص 111-90.
ــق«.كلية اآلداب  ــة دمش ــة جامع ــة. جمل ــة العربي ــة يف اللغ ــهرزاد. )2011(. »النغم ــعيد، ش ــل س كام

والعلــوم االنســانية. املجلــد 27. ص 480-457. 
ــر  ــز ن ــران: مرك ــه. هت ــول و روش ترمج ــر اص ــدی ب ــم. )1371(. درآم ــاعدي، كاظ ــور س ــی پ لطف

دانشــگاهی.
املتوكل، أمحد. )1985(. الوظائف التداولية يف اللغة العربية. املغرب: الدار البيضاء. 

املتــوكل، أمحــد. )2000(. املنحــى الوظيفــي يف الفكــر اللغــوي العــريب األصــول واالمتــداد. الربــاط: 
دار األمــان. 

املتــوكل، أمحــد. ) 2010(. اخلطــاب وخصائــص اللغــة العربيــة دراســة يف الوظيفــة والبنيــة والنمــط. 
الربــاط: الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون.

مزبان، عي حسن. ) 2007( فصول يف علم اللغة. بنغازي: دار شموع الثقافة.
ــری  ــد يادگ ــر فرآين ــی ATN-D ب ــوی تركيب ــی الگ ــزان اثربخش ــعداهلل. )1394(. مي ــی، س  مهایون



ــات و علــوم انســانی.  ــان عربــی. پایانامــه دكــرتا. دانشــگاه هتــران: دانشــكده ادبي ــه زب مكامل

املواقع: 
http://www.entsab.com.ابو احلارث. )2014(. علم الداللة و الرباغامتك

http://(  451  : عدداملجلــة  العربيــة.  املجلــة  الثقافــة«.  و  »اللغــة   .)2015( حممــد.  الدریــد، 
 .  )kenanaonline.com





آموزش زبان عربی بر اساس كاربردشناسی و گفتامن بنی فرهنگی 

سعد اهلل همایونی *
استادیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران.

چكیده
ــۀ تمام  نمــای  ــی انسان هاســت، آیین ــی و قلب ــان خواســته های ذهن ــزار بی ــن اب ــان همچنانكــه مهمتری زب
ــوع،  ــن موض ــۀ همی ــر پای ــود. ب ــوب می ش ــز محس ــری نی ــع بش ــوی جوام ــادی و معن ــی م زندگ
صاحب نظــران حوزه  هــای مختلفــی از قبیــل زبانشناســی، روانشناســی آموزشــی، جامعه  شناســی، 
ــی را از  ــای زبان ــا و نظام  ه ــاختار زبان  ه ــازوكار س ــی و ...، س ــات فرهنگ ــات، مطالع ــوم ارتباط عل
ــق  ــور از طری ــای مزب ــد. پژوهش  ه ــی كرده ان ــناختی بررس ــناختی و كاربردش ــی، معناش ــر تركیب منظ
ــه روش  هــای  ــۀ مناســِب ارائ ــا شــفاهی، زمین ــی ی ــل ارتباطــات كتب ــان و درك متقاب ــد بی ــل فراین تحلی
جدیــد آموزشــی در حــوزۀ یادگیــری زبــان را فرآهــم آورده اســت. بــا ایــن هــدف، پژوهــش حاضــر 
در صــدد اســت بــر اســاس روش توصیفــی - تحلیلــی از منظــر مفاهیــم نظــری نحــو كاربــردی و در 
ســایۀ كاربردشناســی و گفتمــان بیــن فرهنگــی، رویكــردی تــازه در فراینــد آمــوزش زبــان عربــی ارائــه 
ــا  ــود ت ــه می  ش ــی عرض ــناختی- بافت ــی كاربردش ــی در چارچوب ــواد درس ــرد، م ــن رویك ــد. در ای كن
زمینــۀ اندیشــیدن در زبــان عربــی را بــرای دانشــجو فراهــم كنــد و بــه تبــع آن، زبــان را متناســب بــا 

ــرد.  ــه كار  گی ــردی ب ــی و كارب ــای زبان بافت ه

واژگان كلیدی: زبان و فكر، رویكرد كاربردی، گفتمان بین فرهنگی، آموزش زبان عربی.
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Abstract

Language is regarded as the manifestation of intellectual and material 
life of mankind so that it is the most prominent means for human 
beings to express their mental and heart’s desires. Accordingly, various 
theorists in different areas including linguistics, psychology, sociology, 
communication sciences, cultural studies, and etc. have studied the 
mechanism of languages structures and lingual systems from the view 
of combination, semantics and pragmatics. Hence, they provided an 
appropriate background for presenting new methods in learning a 
language through speech process analysis and mutual perception of 
written and verbal communications. In this regard, the present author 
seeks to present a new approach in Arabic learning process based on a 
descriptive-analytical method from the view of theoretical concepts of 
applied syntax and in the light of pragmatics and intercultural discourse. 
Through this approach, the materials are presented in a pragmatical- 
contextual framework to provide a basis for the students to think in 
Arabic and to apply the language according to the lingual and applied 
textures.

Keywords: language and thinking, applied approach, intercultural 
discourse, teaching Arabic language.

* Corresponding author: Homayooni84@ut.ac.ir


	_Hlk487312552
	_Hlk485568072
	_Hlk479267114
	_GoBack
	_Hlk481428948
	2.1.pdf
	_Hlk487312552
	_Hlk485568072
	_Hlk479267114
	_GoBack
	_Hlk481428948

	2.2.pdf
	_Hlk487312552
	_Hlk485568072
	_Hlk479267114
	_GoBack
	_Hlk481428948


