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اللغــة هــي مــرآة تعكــس معــامل احلیــاة املادیــة واملعنویــة يف املجتمــع ،كــا هــي األداة األساســیة التــي یمكــن
بمســاندهتا البــوح بــا جیــول يف ذهــن اإلنســان ،والتعبــر عــا جییــش يف أعــاق صــدره .فانطالق ـ ًا مــن الــدور
الرئیــس الــذي تلعبــه اللغــة ،بــدأ العلــاء يف احلقــول املختلفــة مثــل علــم اللغــة ،وعلــم النفــس التعلیمــي،
وعلــم االجتــاع ،وعلــم االتصــاالت ،وعلــم الثقافــة وغریهــا یدرســون إوالیــات بنــاء اللغــات ون ُظمهــا
مهــدت هــذه الدراســات أرضیــة خصبــة لتقدیــم مناهــج
اللغویــة دراسـ ًة تركیبیـ ًة ،وداللیـ ًة ،وتداولیـ ًة ،حیــث ّ
تعلیمیــة جدیــدة إلتقــان اللغــات األجنبیــة وذلــك مــن خــال متحیــص عملیــة التعبــر والفهــم املتبــادل أثنــاء
االتصــال الشــفهي والتحريــري .مــن هــذا املنطلــق یســعی الكاتــب حســب املنهــج الوصفــي -التحلیــي ومــن
منظــور املفاهیــم النظریــة املتعلقــة بنحــو اخلطــاب التــداويل إلــی تقدیــم رؤیــة جدیــدة يف عملیــة تعلیــم اللغــة
ـیاقي
العربیــة يف ظـ ّـل التداولیــة واخلطــاب التثاقفــي والــذي هیتــم بعــرض املــواد الدراســیة يف إطــار تــداو ّيل سـ ّ
یوفــر الظــروف املالئمــة لتمكــن الطــاب مــن التفكــر بالعربیــة وتبعــا لذلــك توظیــف اللغــة وفق ـ ًا لألســیقة
اللغویــة والتداولیــة.
الكلامت الدليلية :اللغة والفكر ،املنحی الوظیفي ،اخلطاب التثاقفي ،تعلیم اللغة العربیة.

* الكاتب املسؤولhomayooni84@ut.ac.ir :
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 .1املقدمة
مــن املالحــظ يف الكتــب املنشــورة خــال الســنوات األخــرة وفيــا خيتص بمجــال تعلیــم اللغة
العربیــة للطــاب اإلیرانیــنّ ،
أن اإلســهامات العلمیــة واملعروضــة يف هــذا املجــال ضئیلــة
جــد ًا ،حيــث ترتكــز معظــم هــذه اجلهــود علــی طــرق حــل انطباعیــة ال تســمن وال تغنــي،
كــا ّ
ـم لتعلیــم اللغــة
صمـ َ
أن املناهــج املســتخدمة يف هــذه الكتــب معظمهــا مناهــج مقتبســة وممّــا ِّ
اإلنجلیزیــة يف أصوهلــا ومبادئهــا مثــل «املنهــج االتصــايل» .ولــو نظرنــا إىل هــذه اجلهــود نــری
أهنــا كذلــك ال تتالئــم مــع الظــروف والتحدیــات ،واإلمكانیــات املتاحــة ،والبنیــة التحتیــة
والقضایــا اللغویــة و ...يف دولــة إیــران كــا نجدهــا ختلــو مــن التخطیــط اللغــوي املناســب
حــول العنــارص اللغویــة مــن املورفيــم إىل حتلیــل النــص واخلطــاب.
هــذا الضعــف العــام يف جمــال التخطیــط اللغــوی وبعــد مــرور أكثــر مــن ثالثــن ســنة مــن
تأســیس اللغــة العربیــة نجــد يف مقابلهــا احلركــة العلمیــة الشــاملة والنشــطة يف تعلیــم اللغــة
اإلنجلیزیــة حیــث مئــات مــن الكتــب العلمیــة ودور تعلیــم اللغــة اإلنجلیزیــة يف أنحــاء البالد
وكمــي كــا أنجبــت
والكتــب التــي تتم ّتــع بمنهجیــة وختطیــط لغــوي ممّــا أدی إىل ثــراء نوعــي ّ
هــذه الدراســات املمنهجــة طالبـ ًا یأخــذون بناصیــة اللغــة اإلنجلیزیــة ویســتخدموهنا حســب
الســیاقات اللغویــة والتداولیــة بطالقــة ویـ ٍ
ـر مــع ّ
أن االختــاف الثقــايف –والــذي یعتــر حتدیـ ًا
يف جمــال تعلیــم اللغــة -بــن أبنــاء اللغــة الفارســیة والناطقــن باإلنجلیزیــة أكثــر بكثــر مــن
اختالفهــم مــع الناطقــن بالضــاد.
أي حـ ٍ
ـل لتذلیــل العقبــات وتیســر املشــكالت
يف هــذا الســیاق یــری الكاتــب أن تقدیــم ّ
يف هــذا املجــال املع ّقــد البــدّ أن یرافقــه تبیــن لألهــداف التعلیمیــة وللمتطلبــات املأمولــة
والــرؤی املنشــودة ثــم التخطیــط الدقيــق جلمیــع الربامــج اللغویــة مــع األخــذ باالعتبــار مجیــع
اإلمكانیــات املتاحــة وظــروف تعلــم اللغــة يف بلدنــا.
وانطالقـ ًا مــن هــذا األمــر قــام مقــال الباحــث عــى دراســة تعليــم العربيــة حســب األطــر
مهمــن يف عملیــة إتقــان
اخلطابیــة ،والتداولیــة واضعـ ًا يف االعتبــار الثقافــة والتثاقــف جزئــن ّ
املهــارات اللغویــة كــا قــد برمــج تطبیــق املنهــج التــداويل التثاقفــي يف التعلیــم والتعلــم .
ولذلــك فمــن الــروری إعــادة النظــر يف املناهــج املتبعــة لتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن
بغریهــا وتطویرهــا نحــو مناهــج ثقافيــة إىل جانــب كوهنــا لغویــة ونفســیة وتربویــة .وذلــك
حتــى تتــآزر مــع هــذه اللغــة ومــا فيهــا مــن وظیفــة لغویــة ودإللىــة ووظیفــة ثقافيــة ،وتــوازن
لــدی متعلمیهــا والناطقــن بالفارســیة بــن إجادهتــا لغوی ـ ًا ودالل ّيــة.
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 .2الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث عدیــدة يف جمــال املحــاور املســتهدفة يف هــذه الدراســة مــن مواضيــع اخلطــاب
والتداولیــات إىل الثقافــة والســیاق وغــر ذلــك ولكــن هــذه الدراســات هتــدف إىل دراســة
املواضیــع الثقافيــة والتعليميــة باعتبارهــا مواضيــع منفصلــة وربــا يف جمــال خیتلــف عــن تعلیــم
اللغــة األجنبیــة ومــن أهــم هــذه الدراســات مــا یــي:
احلجیلــی منصــور ابــن عبدالعزیــز يف دراســة «الربامجاتیــة عــرض و نقــدٌ » حیــث یــدرس
داللــة مفــردة الربامجاتیــة ویتحــدث عــن أهــم أعالمهــا مثــل «ولیــم جیمــس».
زیغــد ،ســعیدة () 2012يف مقالــة «البــؤرة يف نظریــة النحــو الوظیفــي :قــراءة جدیــدة يف تنمیط
أمحــد املتــوكل» حیــث تــدرس املســتوی التــداويل لنظریــة النحــو الوظیفــي خاصــة حمــور البــؤرة
وتــورد بعــض التعدیــات يف هــذا املجال.
احلمــوز عبدالفتــاح )2012( ،يف بحثــه (نحــو اللغــة العــريب الوظیفــي يف مقاربــة أمحــد
املتــوكل) یقــوم يف تطبیــق نظریــة النحــو الوظیفــي ورؤی أمحــد املتــوكل حســب عناویــن
الفصــول للقواعــد النحویــة يف اللغــة العربیــة.
وعــى مســتوى داخــل إيــران كانــت هنــاك بحــوث حــول حمــاور الدراســة ولكنهــا كانــت
تفتقــد أیضــا إىل الرؤیــة الشــمولیة يف دراســة عملیــة تدریــس اللغــة العربیــة خطاب ـ ًا ودالل ـ ًة
وتــداوالً وثقافــة وهــذا مــا یســعی الكاتــب وهيــدف إليــه بغيــة مــلء فــراغ هــذا احلقــل وذلــك
مــن خــال اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
أ) ما هي أولویات تدریس اللغة العربیة حسب املنحی الوظیفي واخلطاب التثاقفي؟
ب) كیف یتمكن الطالب اإلیرانی من إتقان اللغة العربیة خطاب ًا وتداوالً؟
 .3اللغة والثقافة والفكر
یعتقــد الكاتــب ّ
أن تع ّلــم اللغــة يف الوهلــة األولــی یعنــی تع ّلــم الثقافــة و الفكــر وإذا قبلنــا هــذا
الــكالم فمــن الواجــب اإلملــام بتعلیــم الثقافــة يف مجیــع أبعــاد عملیــة إتقــان اللغــة ،بنــا ًء علــی
هــذا الیمكــن تعلــم أي اللغــة بنجــاح إالّ مــن خــال تع ّلــم اجلوانــب الثقافيــة واحلضاریــة
فنعتربمهــا وجهــن لعملــة واحــدة توفــران األرضیــة الالزمــة للتفكــر باللغــة األجنبیــة
واألخــذ بناصیتهــا حســب األطــر التداولیــة واخلطابیــة.
ولــكل شــعب ثقافتــه التــي يتميــز هبــا عــن غــره ،وتنعكــس هــذه الثقافــة عــى لغــة هــذا
الشــعب ،فاللغــة هــي الوســيلة التــي تســتخدمها الشــعوب للتعبــر عــن العنــارص املختلفــة
للثقافــة :مــن عــادات ومفاهيــم وتقاليــد وقوانــن .ويوجــد تكامــل بــن اللغــة والثقافــة ،حيــث
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تكتســب مــن خــال االنخــراط يف املجتمــع ،فالتكامــل بــن اللغــة والثقافــة عــى درجــة كبــرة
مــن األمهيــة .بدايــة البــد لنــا قبــل الولــوج إىل جوهــر هــذا املوضــوع مــن حتديــد معنــى هذيــن
املصطلحــن( .الدریــد.)http://kenanaonline.com :
يف تعريــف اللغــة :اللغــة هــي جمموعــة مــن اإلشــارات والرمــوز .وتعتــر اللغــة مــن أهــم
وســائل التفاهــم واالحتــكاك بــن أفــراد املجتمــع يف مجيــع مياديــن احليــاة ،وبدوهنــا يتعــذر عىل
البــر القيــام بــأي نشــاط بــري فكــري أو معــريف ،وترتبــط اللغــة بالتفكــر ارتباطـ ًا وثيقـ ًا ألن
أفــكار اإلنســان دائـ ًا ال تســتطيع أن تظهــر لوحدهــا والبــدّ هلــا مــن لغــة ما لتتجســد عــى أرض
الواقع(املصــدر نفســه) .أمــا الثقافــة هــي احلصيلــة املربجمــة ،أو النتــاج اجلامعــي 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 تفاعــات جمموعــة
برشيــة حمــددة مــع مــا حييــط هبــا (محــودة .)133 :2005 ،علــی هــذا األســاس تســتوجب
عملیــة تعلیــم الكفــاءات اللغویــة خصوص ـ ًا يف املوضوعــات احلديثــة املتداولــة ضمــن أطــر
یتوجــه الطالــب علــی تعلــم اللغــة وفق ـ ًا لألطــر الثقافيــة
مــن الثقافــة العربیــة احلدیثــة حيــث ّ
والســياقات اخلطابیــة.
مــن الواضــح ّ
أن هنــاك عالقــات وطیــدة بــن اللغــة الفارســیة والعربیــة ويف مجیــع
أن هنــاك عالقــات ثقافيــة وحضاریــة شــاملة ترتقــي إىل مـ ٍ
املجــاالت املذكــورة كــا ّ
ـاض عريــق
والتــي أ ّدت إىل عالقــات تبادلیــة عــر القــرون ،ولكــن بــا ّ
أن اللغتــن تنتمیــان إىل أرستــن
لغویتــن خمتلفتــن نمطیــ ًا ،إالّ أن هنــاك اختــاف جــذري يف نظــام اجلملــة بینهــا وكذلــك
يف كیفيــة صياغــة املفــردات والرتاكیــب السانتاكســیة ،كــا هنــاك تبايــن ثقــايف وحضــاري
بــن الشــعب اإلیــراين والعــريب مــع وجــود مجیــع العالقــات اآلنفــة الذكــر ،ویســتدعی تعلیــم
العربیــة اســتغالل أبعادهــا الثقافيــة إىل جانــب أبعادهــا اللغویــة والتداولیــة .فــا بــد مــن
ـم عملیــة تدریــس
متحیــص اللغــة العربیــة مــن منظــور خطــايب تــداو ّيل بنی ـ ًة ودالل ـ ًة حیــث تتـ ّ
املهــارات اللغویــة يف ضــوء منهــج یو ِّفــر ظــروف التفكــر بالعربیــة والتعــارف مــع العــريب
حســب األطــر وســیاقات اخلطــاب .يف هــذا االطــار نقــرح املنظومــة التإلىــة إلتقــان العربیــة.
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 1 .3القواعد الوظیفية
بنــا ًء علــی مــا ســبق تعتــر القواعــد الوظیفيــة ،األســاس الــذي یرتبــط باجلوانــب الداللىــة
والتداولیــة واملعرفيــة واملكونــات اللغویــة واالصطالحیــة عنــد عملیــة االتصــال ونقــل
الرســالة مــن املتكلــم إىل املتلقــي والعكــس صحیــح .والحتــدث عملیــة االتصــال التثاقفــي
أي لغــة
اخلطابــی ســوی مــن خــال اإلملــام بجمیــع هــذه املحــاور يف عملیــة التعلیــم أو تعلــم ّ
أجنبیــة.
واملقصــود مــن القواعــد الوظیفيــة هــي التــي تُذكــر وتُفهــم مــن خــال الســیاق وهلــا
شــمولیة تامــة يف وصــف الظاهــرة اللغویــة داللـ ًة وتركیبـ ًا وتــداوالً مــن حیــث بناءهــا علیهــا،
ویتــم متحیــص البنیــة العمیقــة واختالفــات البنــی الســطحیة حســب الســیاق وال ُبنــی متــا
ّ
( ) metaاللغویــة.
فعلــی ســبیل املثــال «وفقـ ًا للمســتوی الــدَّ إلىل يف النحــو الوظیفــي تتكــون البنــی الرتكیبیــة
يف اللغــة العربیــة مــن مجلــة إســنادیة تتكــون مــن مســند ومســند إلىــه ،أو مــن مســند تــر ُد
بالنســبة إلىــه عــدَّ ة مســانید ،مثــل قولــك «جــاء حممــد» (مســند +مســند إلىــه) أو «رشب
املكونــة
حممــد لبنــ ًا» (مســند +مســند إلىــه ( +)1مســند إلىــه(ُ .))2یصطلــح علــی البنیــة ّ
علــی هــذا األســاس (البنیــة احلملیــة) و ُیسـ ّـمی الطــرف األول منهــا (املســند) بـــ (املحمــول)
واملوضوعــات املســند إلىــه (حــدود) .ويف البنیــة احلملیــة «یــدل املحمــول علــی واقعــة،
والوقائــع أربعــة أصنــاف:
أعامل :صفع خالدٌ زید ًا(عمل)
أحداث :أسقطت الریح األشجار (حدث)
أوضاع :وقف خالد بالباب (وضع)
حاالت :خالد َف ِرح (حالة)
-

42

تعلیم اللغة العربیة فی ضوء التداولیة واخلطاب التثاقفي

وهــذا التقســیم الــداليل ألنــواع الوقائــع هــو وارد بالنســبة لنــوع احلــد الــذي تُســند إلىــه
الواقعــة ،فعلیــه إذا كان املحمــول (الواقعــة) ،عمــ ً
ا فإنّــه یفــرض اســتحضار حــدّ منفــذ
یســاوقه يف نفــس احلمل(البنیــة احلملیــة) ،وإذا كان حدثـ ًا یفــرض اســتحضار قــوة ،وإذا كانت
وضع ـ ًا یفــرض اســتحضار متموضــع ،و إذا كان حالــة یفــرض اســتحضار حائل»(بــوراس،
.)20 :2014
ومــن الطریــف أن نعــرف هــذا التقســیم ألنــواع املحمــولُ ،یعتــر إعــادة صیاغــة مفهــوم
الوقائــع يف األنحــاء التقلیدیــة و البنیویــة التــی حتــر الواقعــة يف داللتهــا (احلــدث والفاعــل)
حیــث إن قولــك (مــرض زیــدٌ أو جلــس زیــدٌ و )...یعتــر (فعــل +فاعــل) مــع َّ
أن (زیــد)
يف األمثلــة املذكــورة لیــس بفاعــل حقیقــي وإنــا هــو حســب النحــو الوظیفــي (حائــل ،و
متموضــع).
انطالقـ ًا مــن هــذا الیســتطیع املتعلــم أن حیــدد األدوار الداللىــة والرتكیبیــة بســهولة النحــو
التقلیــدي وقبــل تعیــن هــذه األدوار املندوحــة لــه مــن اســتیعاب معنــی األفعــال والبنــی
املوجــودة يف ســیاق اجلملــة.
كــا ّ
أن هنــاك أدوار ًا تداولیــة يف النحــو الوظیفــي تلعــب دور ًا أساســی ًا يف إتقــان اللغــة
العربیــة حســب واقعهــا الطبیعــي اخلطــايب ،حيــث يمكــن تعريــف بعــض الكتــب للقــارئ
املكونيــة الوظيفــة املفعــول يف اللغــة
الكریــم مثــل أمحــد املتــوكل (مــن البنيــة احلمليــة إىل البنيــة ّ
العربيــة( )1997املنحــى الوظيفــي يف الفكــر اللغــوي العــريب األصــول واالمتــداد(،)2000
الوظائــف التداولیــة يف اللغــة العربیــة( )1985حیــث كان متبع ـ ًا لســیمون دایــك مــن حيــث
اعتبــاره الوظائــف التداولیــة أربــع :وظیفتــن خارجیتــن بالنســبة للحمــل (املبتــدأ والذیــل)
ووظیفتــن داخلیتــن بالنســبة للحمل(البــؤرة واملحــور) وتعدی ـ ً
ا هلــذه النظریــة یضیــف إىل
الوظائــف اخلارجیــة ،وظیفــة جدیدة(املنــادی) كــا یــأيت بتعدیــات عــدّ ة يف ســائر األدوار
التداولیــة حســب طاقــة اللغــة العربیــة ومرونتها(املتــوكل.)1985 ،
 2 .3املستویات الدإللىة
ٌّ
كل مــن الدالل ّيــات والدالل ّيــة ترتبــط بقــدرة النــاس عــى اســتخدام اللغــة بشــكل ذي معنــى،
ولكــن الدالل ّيــات تُعنــي بشـ ٍ
ـكل أســايس بكفــاءة (أهل َّيــة) املتحــدث مــن ناحيــة اســتخدام
نظــام اللغــة ،فعلــم الداللــة یتحــدث عــن سلســلة معــاين األلفــاظ يف نظــام اجلملــة مــن حیــث
العالقــات الرتكیبیــة واالســتبدالىة(أبو احلــارث :علــم الداللــة والرباغامتــك))1( .
ومن أهم املستویات الداللىة يف حقل داللة املفردات والرتاكیب التالؤمیة هي:
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املعنی اإلرجاعي(املعجمي)
هــو مــا یدخــل يف املعجــم علــی حســب االتفــاق اجلامعــي (لطفــي بــور ســاعدي:1389 ،
 ،)78بتعبــر آخــر هــو املعنــی األصــي والوضعــي للمفــردة مثــل« :الســاء» و«املطبــخ»
و«رأس» و ...
رفع یده نحو السامء مبته ً
ال
ِ
ِ
وأخذت ُ
أدخن.
ِواحلجرة وأنا
الصالة واملطبخ
بنی
ُ
أتنقل َ
ُ
رأيس یزعجني جد ًا.
معنی احلافة
املعنــی اإلضــايف الــذي توحــي بــه كلمــة مــا ،زیــادة علــی معناهــا األصــي .وكثــر ًا نواجــه هــذا
املعنــی يف املرتادفــات نحــو «تكللــت بـــ» « منیــت بـــ» .األولــی إجیــايب والثانیــة تـ ّ
ـدل علــی معنــی
ســلبي ،وكــذا بــن «الغیــث» و«املطــر» أو بــن «الطقــس» و«املنــاخ» و«اجلــو» و  ...إلــخ .
إن املفاوضات النوویة بنی إیران والدول اخلمس زائد واحد تكللت بالنجاح.
إن السیاســات التــي انتهجتهــا إمریــكا ضــد العــراق وأفغانســتان وســوریا والىمــن ولیبیــا
منیــت بالفشــل.
كیف املناخ يف لبنان؟
ما هي انطباعاتك األولیة عن الطقس يف الصیف؟
أوكیف اجلو هناك؟
و هــذا املعنــی اإلضــايف كثــر ًا مــا نشــاهده يف األفعــال التــي تتمتــع بدرجــة لغویــة واســعة
مــن مرادفاهتــا أمثــال «أمطــرت» و«هطــل أو اهنمــر» يف العبــارات التالىــة:
أمطرت السامء ِ
أمس.
هطل املطر أمس أو اهنمر املطر أمس.
واألول یــدل علــی نــزول املطــر فحســب ،وأ ّمــا الثــاين والثالــث یــدالن علــی نــزول املطــر
بغــزارة.
املعنی التالؤمي(الرتكیبي)
املعنــی الــذي تأخــذه املفــردة مــن خــال عالقتهــا األفقیــة مــع نظائرهــا مــن املفــردات .وهــذا
املســتوی حیظــی بــدور مهــم يف حتدیــد معــاين املفــردات والرتكیــب الــداليل ،فمثــا مفــردة
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«یــد» معناهــا اإلرجاعــي هــو «دســت» َبیــد ّأنــا تتمتــع بمعانــی جدیــدة حســب تالؤمهــا مــع
مفــردات أخــری أو يف ســیاقات منوعــة:
أعطیته ماالً عن ظهر ٍ
ید (بدون چشم داشت به او ماىل بخشیدم)
هم یدٌ علی َمن سواهم (یعنی آهنا متحدند).
سقط يف یده (پشیامن شد).
خلع یده من الطاعة (نافرمان شدن ،رسپیچی كرد).
َ
أو مفردة «طلق» يف السیاقات الداللىة التالىة:
أطلق الرجل الرصاص.
ُ
الرجل حليتَه.
أطلق
ُ
جندي العدو املجروح.
الرجل رصاص الرمحة نحو
أطلق
ّ
األم تتعاطــی مــع طفلهــا بصــورة ســیئة وتتــرف معــه كــا ال جیــدر هبــا إطالق ـ ًا بوصفهــا
األم واملــاذ الوحیــد للطفــل.
ُ
الرجل ساقيه للريح.
أطلق
ُ
اسم أبيه علی ابنه املولود.
أطلق
َ
الرجل َ
أطلق رساحه.
أطلــق احلبــل علــی الغــارب و  ....وكذلــك تراكیــب نحــو :یتحــدث بطالقــة /جــو
طلیــق /هــو طالــق مــن زوجتــه و....
التحلیل الرتكیبي
مصطلــح التحليــل الرتكيبــي أو التحليــل التكوينــي هــو منهــج داليل يفرتض بأن معنــى الكلمة
يمكــن وصفهــا بنــا ًء عــى املكونــات املســتقلة ،والتــي تكــون يف غالبهــا ثنائيــة .واملكونــات هــي
الصفــات املتضمنــة يف معنــى أي كلمــة ،مثــل التــي نراهــا يف تعاريــف القواميــس ،عــى ســبيل
املثــال «الكلــب» يشــر إىل الثديــات .وكذلــك هــو يشــر إىل حيــوان أليــف وآكل حلــوم .وهبــذه
الطريقــة يمكننــا متثيــل الصفــات كالتايل:
الكلب من الثديات ،ومن احليوانات األليفة ،و من آكل اللحوم
أحد األمثلة النموذجية التي تفرتض مواصفات مثل :حي ،إنسان ،ذكر ،بالغ
هــذا هــو مــا يعــرف بالتحليــل التكوينــي أو الرتكيبــي هــذا املنهــج يســتخدم لتحليــل معنــى
األنــواع املعينــة مــن األســاء بنــا ًء عــى مواصفاهتــا الدالليــة وعليــه نقــدم جــدوال يف التحليــل

التكويني:
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تتضــح الصفــات الدالليــة والتحليــل التكوينــي ،أو التحليــل الرتكيبــي يف هــذا اجلــدول،
فمثــا :لــو أخذنــا  Tableالطاولــة مــن ناحيــة احليــاة :ليســت حيــة  /اإلنســانية :ليســت
إنســان  /األنوثــة :ليســت أنثــى /البلــوغ :ليســت بالغــة
فبالنسبة للطاولة كل الصفات هي سالبة.
لــو أخذنــا مثــا  ،Womanنجــد أهنــا ،احليــاة :حيــة  /اإلنســانية :إنســان  /األنوثــة:
أنثــى /البلــوغ :بالغــة (أبــو احلــارث :علــم الداللــة والرباغامتــك) ،ممــا الریــب فيــه ّ
أن دراســة
هــذا املســتوی ومتحیــص أبعــاده يف قاعــة املحــارضة هلــا دور مهــم يف فهــم املعنــی واســتیعاب
احلقــول الداللىــة ،ومــن هنــا أذكــر بعــض األمثلــة مــع ترمجتهــا الفارســیة ممعنـ ًا النظــر إىل هــذا
املســتوی:
أمر بجانب الغرفة وقع نظري علی القطة.
عندما كنت ّ
فمثــا توجــد يف عبــارة «وقــع نظــري علــی القطــة» مســتویات داللىــة تســتوجب التدقیــق
إىل التحلیــل الرتكیبــی ،مثــل املفاجــأة ،والغفلــة .فــا یمكننــا ترمجــة هــذه العبــارة إىل «دیــدم،
مشــاهده كــردم» بــل نرتمجهــا هكــذا «چشــمم افتــاد».
هنگامی كه داشتم از كنار اتاق رد می شدم چشمم به گربه افتاد.
و كذلك مثال:
ِ
واختلســت الن َظ َــر داخ َلهــا
وبابــا مفتوحــ ًا.
و
ُ
ُ
وجــدت الغرفــ َة اخلشــبي َة يف مدخلــه مضــاء َة ُ
فوجــدت.»...
ُ
ما إن وقع نظره علی أخیه حتی هرولت نحوه واحتضنه /عانقه بحفاوة تامة.
بــه حمــض اینكــه چشــمش بــه بــرادرش افتــاد بــه ســمت او شــتافت و بــه گرمــی (هرچــه
متام تــر) وی را در آغــوش كشــید.
انطالق ـ ًا مــن هــذا فــا مندوحــة مــن تعلیــم املســتویات الدالليــة إىل جانــب املســتویات
اآلنفــة الذكــرة َّ
ألن الطالــب اإلیــراين الیكتســب اللغــة العربیــة بوصفهــا لغــة أجنبیــة فطری ـ ًا
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وتلقائیـ ًا ،بــل یتعلمهــا معرفيـ ًا وبرعایــة أســتاذ أو مــدرس یعلمــه األنــاط اللغویــة يف قاعــات
املحــارضة .كــا هنــاك مســتویات وحمــاور دالليــة أخــری اليســعنا املجــال لدراســتها هنــا.

 .3 .3املستویات التداولیة
يف التداول ّيــات يكــون الرتكيــز الرئيــي عــى قــدرة الشــخص يف اســتخالص املعــاين مــن
األنــواع املحــددة مــن حــاالت التعبــر (مواقــف الــكالم ،مواضــع احلديــث) .ومــن أمثلــة
مواضــع التداول ّيــات ،فهــم مــا يرمــي ويشــر إليــه املتحــدث مــن كالم ،و تدويــن املعلومــات
التــي يفــرض أهنــا تكــون مفروغـ ًا منهــا ومل يأبــه بذكرهــا ،علــی ســبیل املثــال اجلملــة التاليــة:
«أنــا جائــع» ،قــد يقوهلــا متســول مل يــأكل طــوال اليــوم ،بمعنــى أنــه يقصــد فع ـ ً
ا أنــه يتضــور
جوع ـ ًا .
أو يقوهلا طفل قاصد ًا تأجيل موعد ذهابه إىل فراشه ،وإن مل يكن جائعا فعال .
أو قد يقوهلا رجل يقصد من قوله أنه يريد تناول الغداء مع رشيكه يف العمل .
فاألحــداث الثالثــة لدهيــا مشــرك واضــح ،ومــع ذلــك فإهنــا تشــر لنوايــا خمتلفــة تكــون
عرضــة للتفســر بشــكل خمتلــف كــون املواقــف واملشــاركني يف املواقــف خمتلفني(املصــدر
الســابق) .و كشــف هــذه النوایــا یعتمــد علــی قــدرة املتلقــی علــی الفهــم واســتیعاب عنــارص
املتــا -بنیویــة أو الســیاق املقامــي.
فعلیــه تتشــكل «القــدرة التواصليــة» ملســتعمل اللغــة الطبيعيــة مــن امللــكات اخلمــس،
وهــي :امللكــة النحويــة وامللكــة املعرفيــة ،وامللكــة املنطقيــة ،وامللكــة االجتامعيــة ،وامللكــة
اإلدراكية(املتــوكل.)74 :2010 ،
حتــدد قوالــب اآلالت (القالــب النحــوي والقالــب املنطقــي) يف نتــاج العبــارات اللغويــة
وتأويلهــا .بينــا يكمــن دور قوالــب املخــازن (القالــب املعــريف والقالــب اإلدراكــي والقالــب
االجتامعــي) ،يف إمــداد قوالــب اآلالت بــا يســتدعيه النتــاج والتأويــل مــن معلومــات لغويــة
وتداولية(صدقــی. )47 :2014 ،
يف هــذا اإلطــار مــن األحــری أن نمعــن النظــر يف جمالــن أساســینی مــن تكویــن املعنــی
القصــدي ومهــا «اخلطــاب والســیاق» .حیــث یعتقــد الكاتــب ّ
أن املجالــن مهــا األســاس يف
توجیــه املعنــی وتكوینــه قبــل تكویــن املعنــی يف البنیــة العمیقــة وإظهارهــا يف البنــی الســطحیة.
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نموذج مستعميل اللغة:

ويكتســب اخلطــاب والســياق أمهيتهــا الرتباطهــا ببعــض ،وألن اخلطــاب ال معنــى لــه
إال إذا وضــع يف ســياقه ومقامــه ،ولكــون اخلطــاب متعــدد ًا ومتنوع ـ ًا؛ وذلــك نحــو اخلطــاب
الســيايس ،واخلطــاب الرتبــوي ،واخلطــاب الدينــي ،واخلطــاب الشــعري ،واخلطــاب
الفلســفي ...إلــخ ،فــا بــد وأن تتنــوع أســيقة تأويــل هــذه اخلطابــات وفهمهــا ،لذلــك فــإن
هايمــس  Hymesيذهــب إىل كــون أمهيــة الســياق يكمــن يف حــر التأويــات املمكنــة ويدعــم
التأويــل املقصــود .ويتــوارد اخلطــاب والســياق يف نحــو اخلطــاب الوظيفــي ،كــدال ملدلولــه
فهــا وجهــان لعملــة واحــدة؛ ألنــه ال يمكــن تأويــل اخلطــاب دون اســتحضار ســياقه ،عــى
اعتبــار أن النحــو الوظيفــي مرهــون بتفســره «للقــدرة التواصليــة» ملــن يســتعمل اخلطــاب،
وال يكــون ذلــك متأتی ـ ًا إال بتســييق اخلطــاب ،وفــك طالســم االلتبــاس الــداليل والتــداويل
والبنيــوي التــي يمكــن أن تســاهم يف التشــويش عــى املخا َطــب يف تأويلــه للخطاب(املصــدر
ـم تضطلــع دراســة األســیقة التــي جیــري فيهــا اخلطــاب بــدور هــا ّم يف
نفســه ،)45 :ومــن ثـ ّ
البــوح بـــاملعنی القصــدي للغــة احلــوار .بنــاء علی هــذا نــدرس الســیاقات «املقاليــة ،والعاطفية
واملقامیــة والثقافيــة».
قسم املحدثون السیاق إلی أربعة أقسام وهي:
ّ
ا) السیاق اللغوي(املقايل)
ب) السیاق العاطفي
ت) سیاق املوقف (املقامي)
ث) السیاق الثقايف
السیاق اللغوي
هــو حصیلــة اســتعامل الكلــات داخــل نظــام اجلملــة عندمــا تتســاوق مــع كلــات أخــری ،بــا
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یكســبها معنــی خاصـ ًا حمــدّ د ًا ،فاملعنــی يف الســیاق هــو بخــاف املعنــی الــذي یقدمــه املعجــم،
ألن هــذا األخــر متعــدّ د وحمتمــل ،يف حــن أن املعنــی الــذي یقدمــه الســیاق اللغــوي هــو معنــی
معــن لــه حــدود واضحــة وســات حمــددة غــر قابلــة للتعــدّ د أو االشــراك أو التعمیم(اختیــار
املفــردات التــي ال اشــكال فيها)(مزبــان.)172 :2007 ،
فحینــا تــرد كلمة(القواعــد) يف العرب ّیــة ،وهــي مــن الكلــات التــي يكــون فيهــا املشــرك
اللفظــي يف ســیاقات لغویــة متعــددة یبــن للمتلقــي مــا حيملــه مــن معـ ٍ
ـان خمتلفــة يف كل ســیاق
يــرد فيــهّ ،
إن كل ســیاق ذكــرت فيــه كلمة(القواعــد) یقــدّ م معنًــی واحــد ًا تتجــه األذهــان
نحوهــا وتــرك مــا ســواها فــا یقــع أي اشــراك يف الســیاق ،فقولنــا:
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.
فالســیاق اللغــوي بمعنــى النــص املشــارك ،وهــي جمموعــة الكلــات األخــرى املســتخدمة
يف نفــس العبــارة أو اجلملــة ،لــه تأثــر قــوي عــى مــا نعتقــد أهنــا عــى األرجــح معـ ٍ
ـان للكلمــة .
السیاق العاطفي
وهــو الــذي حیــدّ د طبیعــة اســتعامل الكلمــة بــن داللتهــا املوضوعیــة وداللتهــا العاطفيــة،
ویقصــد بــه جمموعــة املشــاعر واالنفعــاالت التــي حتملهــا معــاين األلفــاظ وتتفــاوت كثــرة
وق ّلــة يف هــذه األلفــاظ .بتعبــر آخــر ّ
إن الســیاق العاطفــي االنفعــايل حیــدد الصفــة أو الرتكیــب
مــن معیــار قــوة االنفعــال وضعفــه عــى الرغــم مــن اشــراك وحدتــن لغویتــن يف أصــل املعنــى
إال ّأنــا ختتلــف داللتهــا ،بمعنــی أن مــا حیملــه الفعــل (یكــره) مــن مشــاعر النفــور غــر مــا
حیملــه الفعــل (یبغــض) علــی الرغــم مــن اشــراكهام يف أصــل املعنــی ،فإننــا نلمــس شــعور ًا
بالنفــور وكراهیــة أشــدّ يف الفعــل (یبغــض) منــه يف الفعــل (یكــره) .و مثــل ذلــك الفــرق بــن
داللــة الكلمتــن( :اغتــال) و(قتل)فضــ ً
ا عــن القیــم االجتامعیــة التــي حتددهــا الكلمتــان
فهنــاك إشــارة إىل درجــة العاطفــة واالنفعــال التــي تصاحــب الفعــل ،فــإذا كان األول یــدل
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أن املغتــال ذو مكانــة اجتامعیــة عاليــة وإن االغتیــال كان لدوافــع سیاســیة ،فـ ّ
عــى ّ
ـإن الفعــل
الثــاين حیمــل دالالت خمتلفــة عــن األول وهــي دالالت تشــر إىل أن القتــل یكــون بوحشــیة
ا عــن ذلــك فـ ّ
ّ
وإن آلــة القتــل قــد ختتلــف عــن آلــة االغتیــال فضـ ً
ـإن املقتــول ال یتمتــع بمكانــة

اجتامعیــة عالية(املصــدر الســابق.)173 :
أو بنی كلمتي «العقیلة» و«الزوجة» فنالحظ ما یيل:
دخل الرئیس الرتكي برفقة عقیلته إیران أمس األربعاء.
و دخل الرئیس الرتكي برفقة زوجته إیران أمس األربعاء.
فعلیــه ّ
إن الســیاق العاطفــي حیــدد درجــة االنفعــال قــوة وضعفـ ًا ،إذ تنتفــي الكلــات ذات
الشــحنة التعبرییــة القویــة حــن احلدیــث عــن أمــر فيــه غضــب وشــدة انفعــال ،ربــا تعكــس
مــن خــال تكــرار املرادفــات مثل«لــن نرضــخ أمــام العــدو ولــن نرتاجــع إطالق ـ ًا بــل نقــف
صامدیــن ،ثابتــن متمســكنی بأصولنــا ومتشــبثني بقیمنــا وآمالنــا  »...كــا ّ
أن هنــاك دور ًا مهـ ًا
للنــرة والتنغیــم يف إضفــاء شــحنة تعبرییــة عاطفيــة إىل معــاين اجلمــل.

فلــأداء الصــويت دور بــارز يف شــحن املفــردات بالكثری مــن املعــاين االنفعاليــة ،والعاطفية،
كأن تُنطــق وكأهنــا ُتثــل معناهــا متثی ـ ً
ا حقیقی ـ ًا ،وال خیفــي مــا لإلشــارات املصاحبــة للــكالم
يف هــذا الصــدد مــن أمهیــة يف إبــراز املعــاين االنفعاليــة التــي تفيــد اخلصــوص فيحــدد درجــة
القــوة والضعــف يف االنفعــال ،ممــا یقتــي تأكیــد ًا أو مبالغــة أو اعتداالً(كامــل ســعید:2011 ،
.)470
سیاق املوقف (أو السیاق املقامي)
یـ ّ
ـدل ســیاق املوقــف علــی العالقــات الزمانیــة واملكانیــة التــي جتــري فيهــا العملیــة التواصلیــة
وتعكــس مــن خــال ما یســمیه أوســتن «القولــة أو أفعــال األقــوال» ،ویقصــد بســیاق املوقف،
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املوقــف اخلارجــي الــذي یــدور يف احلــوار .الحظــوا إىل احلــوار التــايل بــن مریــم وأ ّمهــا.
افرتضوا ّ
مریم هكذا:
أن أ ّم مریم تغسل األطباق وهناك من یطرق الباب فتدعو َ
«یا مریم أنا أغسل األطباق»
نالحــظ معنــی هــذه اجلملــة يف مســتوی البنیــة الســطحیة هــي ختــر عــن اشــتغاهلا بغســل
األطبــاق.
ولكــن يف مســتوی البنیــة التحتیــة ووفقـ ًا لســیاق املوقــف واملعنــی القصــدي هــي تریــد أن
تقــول:
«یا مریم افتحي الباب» أو «انظري من یطرق الباب».
تبعـ ًا هلــذا الســیاق یمكــن دراســة مــا جــاء يف نظریــة فعــل القــول ومــا یمیــزه أوســتن بــن
أي فعــل قــول.
ثالثــة أنــواع مــن أفعــال أو قــوي يف ِّ
هل لديك ساعة؟
القوة اللفظية :ما قيل فعالً ،وهي نتاج الكلامت التي شكلت القول.
القــوة غــر اللفظيــة :املعنــى املقصــود مــن وراء القــول(يف املثــال الســابق :الســؤال عــن
الوقــت)
القــوة املرتتبــة عــى النطــق :التأثــر الناجــم عــن القــول عــى املســتمع .حصــل احلــدث ،ثــم
املســتمع نظــر إىل ســاعته ،وقــال الوقــت.
لتفسري املعنى املقصود ،فإن املستمع حيتاج ملعرفة السياق االجتامعي .
السیاق احلضاري (أو الثقايف)
أمــا الســیاق الثقــايف فيعنــی بــه القیــم الثقافيــة التــي حتیــط بالكلمــة ،إذ تأخــذ ضمــن داللــة
معینــة ،وقــد أشــار علــاء اللغــة إىل رضورة وجــود هــذه املرجعیــة الثقافيــة عنــد أهــل اللغــة
الواحــدة لكــي یتــم التواصــل واإلبــداع.
وینفــرد هــذا الســیاق بــدور مســتقل عــن ســیاق املوقــف الــذي یقصــد بــه عــادة املقــام مــن
خــال املعطیــات االجتامعیــة ،لكــن هــذا ال ینفــي دخــول الســیاق احلضــاري ضمــن معطیــات
املقــام عمومـ ًا ،ویظهــر الســیاق احلضــاري يف اســتعامل كلــات معینــة يف مســتوی لغــوي حمــدّ د،
وحیــدّ د الســیاق احلضــاري الداللــة املقصــودة مــن الكلمــه التــي تســتخدم بشــكل عــام ،كــا
تــؤدي ارتبــاط الكلــات بحضــارة معینــة لتكــون عالمــة النتــاء عرقــي أو دینــي أو ســیايس
(مفــردات تتالئــم وحضــارة الشــعب الناطقــن بتلــك اللغــة).
إن الســیاق احلضــاري أو الثقــايف هــو الــذي فــرض علــی كلمــة (عامــل) أن تــدل يف
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العــر اجلاهــي علــی ّ
كل مــن یعمــل بیدیــه ،واجلمــع هلــا؛ ُعـ ّـال ،و َع َملــة ،ثــم صــارت يف
املعــن مــن اخللیفــة علــی ِمــر مــن األمصــار ،ثــم
العــر اإلســامي تــدل علــی الــوايل
ّ
يف العــر العبــايس ومــع نشــأة علــم الــكالم أصبحــت تعنــي الســبب أو الدافــع ،ومجعهــا
عوامــل ،ثــم أصبحــت يف العــر احلدیــث حتمــل ّ
كل املدلــوالت ،ولكــن إذا مجعــت علــی
ِ
موظفــي الدولــة ،وإذا مجعــت علــی (عوامــل) انــرف الذهــن إىل
(عاملــون) انرصفــت إىل
األســباب ،وهكــذا تصبــح البیئــة احلضاريــة أو الثقافيــة أثــر ًا يف حتدیــد مدلــول الكلمــة.
وقــد أشــار حممــد عــي اخلــويل إىل العالقــة بــن الكلمــة وبــن اجلملــة إذ «إن الكلمــة تؤثــر
يف معنــى اجلملــة ،ولكــن أحیان ـ ًا حیــدث العكــس اجلملــة تؤثــر يف معنــى الكلمــة وهــذا مــا
یعــرف باملعنــى الســیاقي كثــر مــن الكلــات خیتلــف معناهــا حســب الســیاق اللغــوي الــذي
تقــع فيــه  ...فــإذا كان لكلمــة مــا عــدة معــان غــر ســیاقیة ،فـ ّ
ـإن الســیاق اللغــوي هــو الــذي
حیــدد املعنــى املقصــود مــن بــن تلــك املعاين(إبراهیــم.)25-24 :2001 ،

الرصید اللغوی و الرتاكم املعريف
تســتوجب عملیــة تكویــن الرصیــد اللغــوی واملعــريف للمتعلــم غــر الناطــق بالعربیــة والــذي
یعیــش يف بیئــة فارســیة ،االهتــام إىل مــادة االجتامعیــات وجتربیاتــه الشــخصیة واملعرفيــة يف
لغتــه األم رافــد ًا مــن روافــد املســامهة يف تنمیــة حصیلتــه اللغویــة املعرفيــة كــا تســتدعي هــذه
العملیــة ،عــرض معنــی املفــردات واملصطلحــات يف إطــار املواقــف العامــة واجلامعیــة والتــي
مــن شــأهنا أن تقـ ّـرب املوضــوع مــن ذهــن الطالــب ،بحیــث تكــون يف متنــاول خربته(مهایونی،
.)326 :1394
ودون شــك أن املفــردات هلــا دور مهــم يف تعلــم اللغــة األجنبیــة ،ولكــن فهــم معــاين
املفــردات جمــردة لت َُم ّكــن املتعلــم مــن التواصــل الناجــح مــع الناطقــن بتلــك اللغــة؛ ّ
ألن هــذه
املفــردات تعــر عــن معـ ٍ
ـان ضیقــة جــد ًا تقتــر علــی املعنــی املعجمــي ،وقــد تتعــدد معانــی
املفــردة الواحــدة فــا یكــون منــاص مــن التحدیــد والتقییــد ،ومــن هنــا كان االنتقــال مــن
تعلیــم قوائــم املفــردات إىل تعلیمهــا يف مجلــة دالــة علــی املعنــی املقصــود .ولكــن هنــاك بــون
شاســع بــن تعلیــم املفــردات منعزلــة أو يف ســیاق مجــل أو نصــوص تعلیمیــة وتعلیمهــا يف
ســیاق حتلیــل اخلطــاب .وهــي كــا يــي:
أ) تعلیــم املفــردات منعزلــة علــی هیئــة القوائــم یتمیــز بالرتكیــز علــی معنــی املفــردة
أي وظیفــة أخــری.
فحســب؛ ألنــه تعلیــم للمعنــی دون االهتــام للمبنــی أو ّ
ب) أمــا تعلیــم املفــردة يف ســیاق مجلــة أو نــص فإنــه َیقصــد إىل تقییــد معنــی املفــردة
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وإقصــاء املعانــی األخــری املحتملــة.
وأمــا حتلیــل اخلطــاب فــإن نظرتــه للمفــردات ختتلــف اختالفـ ًا كبــر ًا عــن املناهــج التقلیدیة
لتعلیــم املفــردات وتعلمهــا؛ أي القائمــة واجلملــة ،ولكــن هــذا ال یعنــي اســتغناءه عنهــا
فمرحلــة القوائــم واملفــردات املنعزلــة هــي املرحلــة األولــی التأسیســیة ،ثــم تُعقبهــا مرحلــة
يت.)97 :2010 ،
اجلملــة أو النــص التعلیمــي ،ثــم یبنــی حتلیــل اخلطــاب علیهام(العنــا ّ
يف احلقیقــة نحــن يف منهجنــا الرتكیبــي ندعــو إىل تقدیــم املفــردات مــن خــال النـ ٍ
ـص اخلطــايب
ثــم عــرض تعریــف جلمیــع املفــردات املعروضــة علــی حدهــا ،و بعــد ذلــك نســتخدم
املفــردات يف إطــار تــداويل خطــايب مثـ ً
ا نســتخدم األدوات املوجــودة يف حجــرة املحــارضة يف
نــص مكتــوب ،ثــم ن ّعــرف املفــردات (وال نقــدم ترجتمهــا ،أو مرادفهــا بالعربیــة) بــل نقد ّمهــا
بمــؤازة تعریفــا هلــا ،مثــا :نقــول الطبشــورة :اجلــص الــذي یكتــب هبــا األســتاذ علــی الســبورة
أو هــي أداة یســتخدمها األســتاذ للكتابــة علــی الســبورة ،والســبورة :هــي قطعــة مــن اخلشــب
تُع َّلــق علــی اجلــدار و یكتــب األســتاذ علیهــا بالطبشــورة /اإلســفنجة :هــي األداة التــي یمســح
ِ
ـب علــی الســبورة و...
هبــا الطالــب مــا كتـ َ
طبع ـ ًا الطالــب خیمــن معنــی هــذه املفــردات دون اســتخدام لغــة الرتمجــة بــل بمســاعدة
اإلطــار التــداويل واخلطــايب يف املواقــف املحــددة وكذلــك جتاربــه يف لغــة األم ،ثــم نســتخدم
ٍ
حــوارات خمتلفــة ويف مواقــف حمــدّ دة ونحــر احلدیــث
مجیــع املفــردات املعروضــة لــه يف
حوهلــا .ثــم یقــوم الطــاب بــأداء املهــام ا ُملناطــة إلىــه.
وبعــد إكــال هــذه العملیــة ،ســوف حیــرف الطالــب اللغــة ،بمعنــی أ ّنــه یعــرف مواقــف
الــكالم واجلوانــب التدوالىــة الســتخدام اللغــة .وبــن تعلــم اللغــة واحــراف اللغــة بــون
شاســع .كثــر مــن الطــاب یتعلمــون القواعــد ولكــن خیفقــون عنــد اســتخدام اللغــة وأحیانـ ًا
كثــرة یمــأ الفــراغ بــن الكلمتــن يف مجلــة واحــدة بصمــت أو ســكتة طویلــة .لذلــك فجــأة
حیكــم علــی نفســه إنــه الیملــك القــدرة الكافيــة علــی مواصلــة احلدیــث وبالتــايل یفقــد ثقتــه
بنفســه وهــذا األمــر یفضــی إىل إحباطــه وتوجســه مــن اســتخدام اللغــة علــی اإلطــاق.
وملــاذا تظهــر هــذه املشــكلة عنــد الطــاب؟ ألنــه الحیــرف اللغــة بــل یتعلــم عنــارص اللغــة
مــن األصــوات ،و املفــردات والرتاكیــب منفــردة وخــارج عــن اخلطــاب ،وبالتــايل الیفكــر
باللغــة بــل عنــد احلــوار یبحــث يف صنــدوق علــی جانبــه لكــي حیصــل علــی القواعد املســتلزمة
لتكویــن مجلـ ٍـة مــا والتــي تكــون يف أغلــب األحیــان التناســب ومواقــف الــكالم وال الســیاق
اخلطــايب الــذي حيــدث فيــه احلــوار.
انطالقــا مــن هــذا یتطلــب تكویــن الرصیــد اللغــوي واملعــريف حســب األســیقة املختلفــة
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لتعلــم الطالــب املكونــات اللغویــة واملعرفيــة يف إطــار خطــايب تــداويل حیــث یركــز علــی
منزلــة املفــردات واملعلومــات املعرفيــة يف متثیــل جهــة اخلطــاب مــن حیــث املرســل واملتلقــي
ومایرتبــط هبــا مــن متغــرات اجتامعیــة خمتلفــة ،كالوظیفــة ،والعمــر ،واجلنــس و...
و إذا كانــت القــراءة أهــم وســیلة الكتســاب املعرفــة ،وإذا كانــت اكتســاب املعرفــة أحــد
أهــم رشوط تعلــم اللغــة اجلدیــدة ،فــإن علینــا ّأل ندّ خــر جهــد ًا یتطلبــه توطــن القــرآءة مدخـ ً
ا
تعلیمیـ ًا هامـ ًا.

 .4عرض النتائج وحتليلها
بعــد دراســة موضــوع «تعلیــم اللغــة العربیــة حســب التداولیــة واخلطــاب التثاقفــي» حیــث
تركــز معظــم أقســام الدراســة يف زاويــة الداللــة والتــداول و اخلطــاب التثاقفــي یمكننــا أن
نســجل النتائــج التاليــة:
 نظریــة النحــو الوظیفــي بأبعادهــا الثالثــة مــن الرتكیبیــة والدالليــة والتداولیــة تقــد ّمرؤیــة جدیــدة شــاملة لتعلیــم اللغــة العربیــة حســب واقعهــا الطبیعــي التــداويل ،فمــن املتوقــع
دراســة هــذه األبعــاد لعــرض نحــو تــداويل یتناســب مــع األهــداف االتصاليــة للغــة.
 بــا ّأن الطالــب اإلیــراين الیعیــش يف بیئــة عربیــة بــل یتعلمهــا معرفيــة ،المندوحــة مــن
عــرض املــواد الدراســیة مــن منظــور تثاقفــي خطايب حیــث یتعلــم الطــاب القواعــد الوظیفي ًة،
واملفــردات واملصطلحــات والســیاقات لغویـ ًة ،واملعلومــات املعرفيــة خطابیـ ًا تداولیـ ًا.
 عــرض املــواد الدراســیة حســب املنظومــة (الرقــم  )1التــي یقــع النحــو الوظیفــي يفمركزهــا وحتیطهــا الثقافــة واألســیقة اخلطابیــة والتداولیــة ،یم ِّكــن الطالــب مــن األخــذ بناصیــة
اللغــة العربیــة حســب األطــر التداولیــة كــا یمكنــه مــن التفكــر بالعربیــة واســتخدامها وظیفيـ ًا
دون احلاجــة إىل التفكــر باالســتبدال اللغــوي والتغيــرات القواعدیــة.
 ال یمكــن الفصــل بــن املحــاور املعروضــة يف املنظومــة (الرقــم  ،)1بــل یتطلــب هــذهاملنظومــة اإلملــام بجمیــع املحــاور عنــد تدریــس أي وحــدة يف قاعــات املحــارضة ســواء كان
النــص تارخیـ ًا أو أدبـ ًا أو حمادثـ ًة وإىل غــر ذلــك .بنــاء علــی هــذا یوضــع توظیــف اللغــة خمرجـ ًا
لغویــ ًا يف عــن اإلعتبــار حتــی عنــد تدریــس املدخــات اللغویــة التــي تــؤ ِّدي إىل تكویــن
الرصیــد اللغــوی والرتاكــم املعــريف ألن املــدرس يف هــذه الوحــدات أیض ـ ًا ،هیتــم بتدریــس
املدخــات اللغویــة واملعرفيــة متّضح ـ ًا العنــارص الســیاقیة (بأنواعهــا) والتداولیــة والدالليــة
يف إطــار اخلطــاب الــذي یعــرض فيــه موضــوع البحــث واملناقشــة.
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آموزش زبان عربی بر اساس كاربردشناسی و گفتامن بنی فرهنگی
سعد اهلل همایونی
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استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تهران ،ایران.

چكیده

زبــان همچنانكــه مهمتریــن ابــزار بیــان خواســتههای ذهنــی و قلبــی انسانهاســت ،آیینــۀ تمامنمــای
زندگــی مــادی و معنــوی جوامــع بشــری نیــز محســوب میشــود .بــر پایــۀ همیــن موضــوع،
صاحبنظــران حوزههــای مختلفــی از قبیــل زبانشناســی ،روانشناســی آموزشــی ،جامعهشناســی،
علــوم ارتباطــات ،مطالعــات فرهنگــی و  ،...ســازوكار ســاختار زبانهــا و نظامهــای زبانــی را از
منظــر تركیبــی ،معناشــناختی و كاربردشــناختی بررســی كردهانــد .پژوهشهــای مزبــور از طریــق
تحلیــل فراینــد بیــان و درك متقابــل ارتباطــات كتبــی یــا شــفاهی ،زمینــۀ مناسـ ِ
ـب ارائــه روشهــای
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
كنــد .در ایــن رویكــرد ،مــواد درســی در چارچوبــی كاربردشــناختی -بافتــی عرضــه میشــود تــا
زمینــۀ اندیشــیدن در زبــان عربــی را بــرای دانشــجو فراهــم كنــد و بــه تبــع آن ،زبــان را متناســب بــا
بافتهــای زبانــی و كاربــردی بــه كارگیــرد.
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 pragmaticalcontextual 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.
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