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امللّخص
ــة حيــث ال  التواصــل يف العــامل العــريب يعتمــد بدرجــة كبــرٍة علــی الســياق وذلــك عكــس املجتمعــات الغربّي
ــة  ــّدول العربّي ــا كّل ال ــي إليه ــي تنتم ــط اّلت ــرق األوس ــات ال ــل. فثقاف ــرًا يف التواص ــياُق دورًا كب ــُب الّس يلع
تــأيت يف املرتبــة الثانيــة مبــارشة بعــد اليابــان يف اعتامدهــا علــی الّســياق. اّتبــع الباحــث يف هــذه الورقــة البحثّيــة، 
املنهــج الوصفــي- الّتحليــي وذلــك بتســليط الضــوء علــی  دور الّســياق اللغــوّي يف تعليــم اللغــة العربّيــة. هــذه 
ــة لغــر الناطقــن هبــا،  ــم اللغــة العربّي ــل احلجــر األســاس يف  تعلي ــة الســياقّية متّث ــّم عــن أّن النظرّي الدراســة تن
وســياق اجلملــة مــن أكثــر الســياقات املســتعملة يف األنشــطة اللغوّيــة لــدی متعّلــم الّلغــة العربّيــة. ومــن نتائــج 
ــم  ــة يف تعّل ــتقاللّية الطلب ــة اس ــة يف تنمي ــيلة فّعال ــل وس ــة« يمّث ــئلة الذاتّي ــرح األس ــج »ط ــة أّن منه ــذه الدراس ه
اللغــة، ومناهــج »تلخيــص الفقــرة«، و»التصاحبــات اللغوّيــة« و»مــلء الفــراغ« تنّمــي ذخــرة املتعّلــم اللغوّيــة 

وتطــّوُر قدرتــه علــی إدراك مفاهيــم الكلــامت مــن خــالل ســياقاهتا املتنّوعــة.

الكلامت الدليلية: تعليم الّلغة العربّية للناطقن بغرها، السياق اللغوّي، السلوكات اللفظّية، التواصل.
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1. الـمقّدمة
ليســت اللغــُة أداًة للّتعبــر ونقــل أفــكار املتكّلــم إلــی الّســامع  فحســُب، بــل هنــاك إلــی جانــب 
ذلــك هــدف مقصــود وهــو اســتجابة الســامع عنــد ادراكــه  كالم املتكلــم، فــإذا مل ُتــدث اللغــُة 
اســتجابًة مــن الّســامع، فقــد فقــدت وظيفتهــا األساســية. بنــاًء علــی هــذا يمكــن لنــا أن نقــول: 
ــة التواصــل بــن اجلامعــات اإلنســانّية، وهلــذا  إّن وظيفــة الّلغــة األساســّية هــي تســهيل عملّي
ــتقبال )reception(؛ ألّن  ــة االس ــر )expression( وناحي ــة التعب ــان: ناحي ــل ناحيت التواص
التواصــل – عــادًة- يكــون بــن الطرفــن، أحدمهــا املتكّلــم أوالكاتــب، واآلخــر الســامع 

أوالقــارئ. 
نحــن ال نقــول إّن الــكالم يف فــراٍغ بــل جيــب أن يكــون  يف ســياٍق، فجــزٌء منــه لغــوّي وجــزء 
آخــر غــر لغــوي. فـ»التواصــل يف العــامل العــريب يعتمــد بدرجــة كبــرة علــی الّســياق وذلـــك 
علــی عكــس املجتمعــات الغربّيــة، حيــث ال يلعــب الّســياق دورًا كبــرًا يف الّتواصــل. فثقافــات 
ــة مبــارشة بعــد  ــة الثاني ــأيت يف املرتب ــة ت ــّدول العربّي الــرق األوســط اّلتــي تنتمــي إليهــا كّل ال

اليابــان يف اعتامدهــا علــی الّســياق«)عبداللطيف، 2012، 135(. 
فالتداولّيــة تتعاطــی مــع الّلغــة كظاهــرة خطابّيــة تواصلّيــة واجتامعّيــة معــًا وذلـــك  بدراســة 
اللغــة يف نظــام االســتعامل أو التواصــل  وتشــر إلــی معنــًی يتمّثــل يف تــداول اللغــة بــن املتكّلــم 
والّســامع يف ســياٍق لغــوّي هبــدف الوصــول إلــی معنــی الــكالم. فوظيفــة الّســياق أن جتعــل 
املتلّقــي علــی صلــٍة دائمــٍة بموضــوع احلديــث وظروفــه، ومالبســاته احلالّيــة وهــذا يشٌء 

موجــوٌد يف معظــم الّلغــات. 
ــر  ــّررات اللســانّيات يف كث ــال هــو أّن مق ــذا املق ــة ه ــی دراســة وكتاب ــع الباحــث إل ــا دف م
مــن اجلامعــات ومعاهــد اللغــة تعتمــد علــی بعــض الكتــب العربّيــة اّلتــي تغفــل دور الســياق 
يف تعليــم اللغــة العربّيــة لغــر الناطقــن هبــا. فتــدّن مســتوی الطلبــة اإليرانيــن ترجــع إلــی حــدٍّ 
مــا إلــی إمهــال اجلانــب االّتصــايل الوظيفــّي يف املناهــج والتقنيــات اللغوّيــة. هــذا مــن ناحيــة، 
ومــن ناحيــة أخــری أن أهــداف تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغرهــا يف بلدنــا غــر حمــّددة. 
ــة  ــم اللغــة العربيــة غــر واضحــة لطــاّلب قســم اللغــة هــل هــي ألغــراض دينّي فأهــداف تعّل
تتمّثــل يف فهــم القــرآن الكريــم واملراجــع اإلســالمّية أم ألغــراض تواصلّيــة، وللتبــادل الثقايّف، 
والســياحّي، وتوثيــق العالقــات االقتصادّيــة والسياســّية؟  ناهيـــك عــن كّل ذلـــك، املحتــوی 
التعليمــي للموضوعــات املطروحــة للدارســن غــر مناســبة  وعــدم تناســب حمتويــات الكتــب  

حســب املســتويات )املبتــدئ،  املتوّســط،  املتمّيــز والعــايل(.  
مهّمة الباحث يف هذه الورقة البحثّية اإلجابة عن الّسؤالن التالين:
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1( ما هو دور الّسياق الّلغوي يف تعليم الّلغة العربّية؟
2( كيف يمكن توظيف السياق الّلغوي يف تعليم الّلغة العربّية للنّاطقن بغرها؟ 

ــة   ــام بدراس ــد ق ــي فق ــي- التحلي ــج الوصف ــة املنه ــة البحثّي ــذه الورق ــث يف ه ــع الباح اتب
دور الّســياق اللغــوي يف تعليــم الّلغــة العربّيــة لغــر الناطقــن هبــا. وقــد ذكــر يف هــذا البحــث 
التقنيــات التــي تســاعد الطلبــة يف الّســنة الثانيــة للجامعــة علــی فهــم العبــارة ضمــن الســياق 

الّلغــوي.  

2. الدراسات السابقة 
ــن  ــه م ــد وخارج ــل البل ــواء داخ ــزة س ــوث املنج ــض البح ــی بع ــة عل ــذة الدراس ــدت ه اعتم

أمّههــا: 
ــة  كتــاب »جــون الينــز« )1987(، بـــعنوان )اللغــة واملعنــی والســياق( ترمجــه إلــی العربّي
عبــاس صــادق الوّهــاب، فالباحــث يف هــذا الكتــاب يريــد أن يبــّن أّن علــم الداللــة الشــكّي 
ــث  ــن حي ــام م ــدأ ورّب ــث املب ــن حي ــه م ــن دجم ــل يمك ــی اجلم ــاس ملعن ــزء األس ــاره اجل باعتب

ــع. ــوي األوس ــة اللغ ــم الّدالل ــّق عل ــق، بح التطبي
ــی  ــة إل ــن البني ــعري م ــص الش ــياق والن ــعنوان »الس ــان«)2000(، بـ ــت اوش ــي آي ــاب »ع كت
ــة أفعــال الــكالم وعلــم النّــص وتليــل اخلطــاب  القــراءة«، حــر املؤّلــف اهتاممــه يف تداولّي
ومجالّيــة التلّقــي مــع اإلشــارة إلــی إســهامات الفكــر العــريّب القديــم متمّثــاًل يف »علــم أصــول 

الفقــه« مــن خــالل املبحــث اللغــوي لألصوليــّن.
تــت  ســايس)2011(،  بــن  عبدالكريــم  قّدمهــا  العربّيــة  اللغــة  يف  ماجســتر  رســالة 
عنوان»الســياق اللغــوّي وأثــره يف تعليمّيــة اللغــة العربّيــة لــدی الطفــل يف ضــوء املقاربــة 
بالكفــاءات؛ الســنة اخلامســة مــن التعليــم االبتدائــي نموذجــًا« تــّدث الباحــث يف هــذه 
الّرســالة اجلامعّيــة عــن أثــر الســياق اللغــوي يف نشــاط اللغــة لــدی التلميــذ يف الســنة اخلامســة 
للمرحلــة االبتدائّيــة،  وقــد اعتمــد علــی منهجّيــة البحــث علــی طريقــة االســتبيانات. تطــّرق 

ــة.     ــة الثانّي ــة الّلغ ــا يف تعليمّي ــة ودوره ــر اللغوّي ــارص غ ــی العن ــث إل الباح
ــياق  ــة الس ــح نظرّي ــوان »مالم ــة)2014(، بعن ــة بّل ــل  وفاطم ــامعيل بص ــد إس ــة حمّم مقال
ــة وآداهبــا بجامعــة ســمنان.  يف الــدرس اللغــوّي احلديــث« يف جملــة دراســات يف اللغــة العربّي
تنــاول الباحثــان مالمــح الســياق يف الــدرس اللغــوي احلديــث عنــد الغربيــّن اّلذيــن جــاؤوا 

ــن انبهــروا بالــدرس اللغــوّي الغــريّب. ــد العــرب اّلذي قبــل »فــرث«  وبعــده وعن
   عنــد إلقــاء نظــرة عابــرة علــی البحــوث املنجــزة آنفــة الذكــر تــدّل علــی أّن مقاربــة معظــِم 
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ــة  ــٍر للتطــّرق إلــی دور الســياق يف تعليــم اللغــة الثانّي ــٌة.  وال نجــد أيَّ أَث هــذه البحــوث داللّي
ــذا البحــث ببحــوث  ســابقة،  ــا  ه ــن ســايس. وإذا قارّن ــم ب ــا عبدالكري ســوی دراســة أنجزه

فنالحــظ أّن  هيكلّيــة هــذا البحــث  وفحــواه جديــد ومبتكــر مل يتناولــه أّي باحــث آخــر.             
 مــن أهــّم الصعوبــات اّلتــي واجههــا الباحــث يف هــذه الدراســة هــو كــون املوضــوع 
ــوع وكثــرة املــواد النظرّيــة  ــة يف هــذا املوض جديــدًا، وقّلــة الدراســات التطبيقّيــة املتخّصص
ــل  ــث.  قب ــن البح ــّوة م ــداف املرج ــق األه ــا وف ــا وضبطه ــة تبويبه ــة وصعوب ــل الدالل يف حق
ــه يف  ــح وأمهّيت ــة املصطل ــّدد ماهّي ــّد أن تتح ــام الب ــوده كنظ ــياق ووج ــة الس ــوض يف كينون اخل

ــود.   ــان املقص بي

3. تعريف الّسياق لغًة واصطالحًا 
ــاّدة )س وق(.  ــدالالت مل ــن ال ــٌة م ــتوقفنا مجل ــة تس ــس اللغوّي ــم والقوامي ــح املعاج ــام نفت حين
جــاء يف معجــم مقاييــس اللغــة البــن فارس)395هـــ(: »الســن والــواو والقاف أصــل وحدود 
الــيء، يقــال ســاق يســوق، والســيقة مــا ســيق مــن الــّدواّب، يقــال: ســقت امــرأيت لِصداقهــا، 
ــاق  ــواق، وس ــع أس ــر يشء واجلم ــا مذك ــاق إليه ــام يس ــذا ك ــن ه ــتّقة م ــوق مش ــقته والس وأس
لإلنســان وغــره واجلمــع ســوق وإّنــام ســّميت بذلــك ألّن املــايش يســاق عليها«)ابــن فــارس، 

.)117 ،3 :1979
ــذه  ــی هل ــن معن ــن عري ــرب ع ــا يق ــة م ــاس البالغ ــري )ت 538هـــ( يف أس ــر الزخم ذك
ــم  ــالٍن فأقدهت ــك بنوف ــّدم علي ــاقت، وق ــم فانس ــاق النّع ــا: »س ــول فيه ــوق( إذ يق ــاّدة )س امل
ــاقت  ــُر، وس ــا امله ــاق إليه ــرًا، وس ــك خ ــاق اهلل إلي ــاز س ــن املج ــاًل، وم ــتقتهم إب ــاًل واس خي
ــك  ــث أحســن ســياق وإلي ــوق احلدي ــل: تتابعــت وهــو يس ــح الســحاَب وتســاوقت اإلب الري
ــی  ــوقه: عل ــی س ــث عل ــت باحلدي ــذا، وجئ ــی ك ــاقه إل ــكالم مس ــذا ال ــث، وه ــاق احلدي يس
رسده«)الزخمــري، 1998: 484(. تقــع أيضــا مــاّدة )ســوق( يف معجــم »لســان العــرب« يف 
ــد  ــا مل نج ــاّدة، لكنّن ــذه امل ــان ه ــا يف مع ــا صاحبه ــر، أنفقه ــم الكب ــن احلج ــات م ــبع صفح س
بــن هــذه املعــان مجيعهــا مــا يّتفــق واملعنــی اّلــذي تســتخدم فيــه كلمــة الســياق عنــد الّلغويــن، 
ســوی معنــی واحــد فقــط، وجدنــا بينــه وبــن هــذه الكلمــة عالقــة وطيــدة ملــن يمعــن النظــر 
فيهــا، يقــول ابــن منظــور)ت 771هـــ( يف مــاّدة )ســوق(: »الســوق معــروف، وســاق اإلبــل، 
وغرهــا يســوقها ســوقًا ســياقًا وهــو ســائق ســواق....« )ابــن منظــور، 2000، ج7:  404(. 
وهبــذا يتبــّن أّن هــذه املــاّدة تــدور يف فلـــك التتابــع،  كــام أّن اســتعامل العــرب هلــذه املــاّدة  تــدور 
علــی مــا ذكرنــا: فــإّن ســوق اإلبــل وتســاوقها مــن التتابــع، والتتابــع  اّتصــال ال انقطــاع فيــه،  
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وســاق اإلنســان كذلـــك، واملهــر، وســوق الريــح،  والســوق ســوق البيــع والــراء، كذلـــك 
ــع واالتصــال.  ــی التتاب علــی معن

الســياق مثــار اهتــامم وجــدٍل يف الدراســات اللغوّيــة احلديثــة ومصطلــح الســياق يف 
ــح  ــّون مصطل ــق. »يتك ــد الدقي ــی التحدي ــة عل ــات العصّي ــن املصطلح ــة م ــات احلديث الدراس
ــص  ــي الن ــًا تعن ــة أيض ــع، وtextus الالتينّي ــی: م ــة cun بمعن ــابقة الالتينّي ــن الس ــياق م الس
أواملتــن،  وقــد قــر صاحــب معجــم املصطلحــات األدبّيــة ترمجــة املصطلــح يف القرينــة احلالّية 
دون االلتفــات إلــی املســتويات الســياقّية األخــری، وبذلـــك ينحــر عنــده- يف الّســياق 
اخلارجي«)وهبــة، د.ت: 89(. يتبــّن فيــام ســبق أّن الســياق يف اإلصطــالح »هــو اّلــذي يســاعد 
يف كشــف معنــی الكلمــة نتيجــة الوضــع املّتفــق عليــه بــن املتكّلــم والســامع«)حمامدّية، 2012: 
11( أو بعبــارة أدّق نســتطيع أن نقــول: مــا حييــط بالنّــّص مــن عوامــل داخلّيــة أو خارجّيــة هلــا 

ــذي نــزل فيــه النــّص وجــرت فيــه املحادثــة.  أثــٌر يف فهمــه، واجلــّو اّل

4. السياق يف التفكري الغريب 
ــة الســياق مل تكــن نظرّيــة حديثــة كــام زعــم بعــض الدارســن، بــل  تظهــر الدراســات أّن نظرّي
إّن علــامء اللغــة اهتّمــوا بــه قديــاًم وحديثــًا؛  إذ رأوا أّن للّســياق أمهيــًة يف الوصــول إلــی املعنــی 

وهــذه النظرّيــة ُدرســت علــی مــدی األزمــان يف الفكــر اإلنســاّن. 
ــن  ــدروس« ع ــه »في ــون يف كتاب ــب أفالط ــد كت ــه. »فق ــامم ب ــون االهت ــی اليونانّي ــد أول فق
مراعــاة مقتضــی احلــال يف اخلطابــة، وعــرض أرســطو يف كتابــه »فــّن الشــعر« ملوضــوع مقتضــی 
احلــال،  وأشــار إلــی أّن الفكــرة هــي إجيــاد الّلغــة اّلتــي يقتضيهــا املوقــف ويتــالءم إّيــاه وهــذا 
ــد خضــّر، 2014: 26(.  ــّدم يف موضــوع حــر الســياق الّلغــوي« )محي ــا تق ــه يف م متكــن رؤيت
ــات  ــن الّلغ ــدد م ــة ع ــكي )Bronislaw Malinowski( بدراس ــالو مالينوفس ــي بروتس عن
ــوص،  ــة النص ــاٍت يف ترمج ــن صعوب ــه م ــاء عمل ــی يف أثن ــد، وعان ــزر تروبريان ــة، يف ج البدائّي
ــا اليمكــن أن تــؤدي معنــی، إاّل  ــة هلــا، ووجــد أّن وأخفــق يف الوصــول إلــی ترمجــات مرضّي
إذا عرفنــا احلــال اّلتــي كان عليهــا املتكّلــم حــن نطــق هبــا. وبذلـــك يكــون أّول مــن اســتعمل 
ســياق احلــال وتــّدث عــن موقــف فعــّي حــدث فيــه الــكالم؛  ولكــن النظرّيــة الســياقّية بــدأ 
وضعهــا وتقنينهــا علــی  يــد فــرث )Firth(  الربيطــان اّلــذي أّكــد علــی الســياق الّلغــوّي. 
ــها  ــي أّسس ــة اّلت ــة االجتامعّي ــة اللغوّي ــاس يف املدرس ــَر األس ــياق حج ــة الس ــت نظرّي ــد كان وق
ــدن« فقــد عرفــت باملنهــج الســياقّي)خمتار،  ــا، حيــث عرفــت »مدرســة لن »فــرث« يف بريطاني
1998: 68(. إذن رّكــز أتبــاع هــذه املدرســة  علــی تعّلــم الّلغــة خــالل الســياق حيــث كان 



دور الّسياق اللغوي يف تعليم الّلغة العربّية للنّاطقني بغريها118

ــًا.  مفهــوم الســياق عندهــم مفهومــًا هاّم

5. السياق يف التفكري العريّب
اهتــّم علــامء النّحــو قــد بالــكالم  وعالقتــه باملخاطــب، واحلالــة املحيطــة بــه، والعــرب مل 
تغفــل هــذا اجلانــب بــل أّكــدوا عليــه واهتّمــوا بــه. وقــد انتبــه »اجلاحــظ«)ت 255هـــ( إلــی 
ــبق  ــياق وس ــاًم بالس ــظ« عل ــاط »اجلاح ــك أح ــه. وبذل ــارصه،  ومقّومات ــياق،  وعن ــة الس أمّهي
ــة،  ــوت واحلال)حمامدي ــارة والص ــظ، واإلش ــی اللف ــدًا عل ــياق معتم ــل الس ــن يف جع املحدث
2013: 24(. ودّلــت دراســة املؤّلفــات البالغّيــة واللغوّيــة علــی أّن البالغيــن قــد أولــوا عنايــة 
ــة  ــان فصاح ــر اجلرج ــة عبدالقاه ــط العالم ــن رب ــك م ــی ذل ــس أدّل عل ــياق ولي ــرة بالّس كب
ــب  ــا ال نوج ــر أّن ــة األم ــث »ومجل ــه حي ــل في ــذي قي ــب اّل ــوي والرتكي ــياقها اللغ ــة بس الكلم
الفصاحــة للفظــة مقطوعــة مرفوعــة مــن الــكالم اّلــذي هــي فيــه، ولكنّهــا نوجبهــا موصولــة 
ــن  ــدوأّن اللغوي ــی، 1984م: 364(.  يب ــا« )اجلرجان ــا يليه ــی م ــا بمعن ــًا معناه ــا، ومعّلق بغره
العــرب املتأّخريــن صّبــوا جــّل اهتاممهــم علــی الســياق  وهــذا مــا يالحــظ واضحــًا يف مــا كتبــه 

ــور »كــامل بــر«.  ــور »متــام حســان«، والدكت الدكت
 ولعّلنــا ال نبالــغ إذا زعمنــا أّن دراســات العلــوم العربّيــة واإلســالمّية اّلتــي قامــت حــول 
الّســياق كانــت مــن الســبق والعمــق معــًا بحيــث تتفــّوق علــی نظرهتــا اّلتــي قامــت يف العــر 
ــة اّلتــي أّسســت لدراســة الســياق  كانــت  ــات العربّي ــة، وأّن النظرّي احلديــث يف املعرفــة الغربّي
أشــمل مــن النظرّيــات الغربّيــة احلديثــة اّلتــي قامــت علــی يــد »مالينوفســكي« و»فــرث« 
وغرمهــا.  وقــد تنّبــه إلــی هــذه احلقيقــة غــر واحــٍد مــن املحّدثــن يقــول متــام حســان: »لقــد 
كان البالغييــون عنــد اعرتافهــم بفكــرة املقــام متقّدمــن ألــف ســنة تقريبــًا علــی زمانــم؛ ألّن 
االعــرتاف بفكــريت املقــام  واملقــال بوصفهــام أساســن متميّزيــن مــن أســس تليــل املعنــی يعــد 
ــة  ــل املعــارص يف دراس ــة ملغامــرات العق ــاءت نتيج ــي ج ــوف اّلت ــن الكش األن يف الغــرب م
ــع  ــن جوام ــن م ــی عبارت ــوا عل ــرب وقع ــن الع ــا أّن البالغي ــع، 2008: 121(.  حّق اللغة«)بلب
الكلــم )لــكّل مقــاٍم مقــاٌل( و)لــكّل كلمــٍة مــع صاحبتهــا مقــاٌم(، هاتــان العبارتــان تصدقــان 
ــق يف  ــان للتطبي ــط، وتصلح ــی فق ــة الفصح ــات،ال يف العربّي ــی يف كّل اللغ ــة املعن ــی دراس عل

إطــار كّل الثقافــات علــی حــّد ســواء. 
ــن  ــح م ــر واض ــياق بتأث ــة الس ــًا بدراس ــوا اهتامم ــد أول ــرب ق ــن الع ــّن املحدث إّن اللغوي
ــر  ــارٍش أو غ ــكٍل مب ــه – بش ــی يدي ــم عل ــذا العل ــوا ه ــم تلّق ــياقّية، ألّن ــرث« الس ــة »ف نظرّي
ــب  ــا للجان ــعران«، ومل يتعّرض ــود الس ــان«، و»حمم ــام حس ــؤالء »مت ــة ه ــارٍش- ومــن أمثل مب
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العلمــي التطبيقــي حيــث دعــا كــامل بــر إلــی تطبيــق هــذه النظرّيــة يف الــّدرس اللغــوّي العــريّب 
)حمامدّيــة، 2013 : 17(.  

ــذا  ــی ه .  ف ــويٍّ ــر لغ ــويٍّ وغ ــی قســمن: لغ ــياق ينقســم إل ــبق أّن  الّس ــا س ــتخلص ممّ نس
املقــام ننتهــز الفرصــة ونتطــّرق إلــی دور الســياق اللغــوی يف تعليــم اللغــة العربّيــة  ويف مقــال 

ــة. آخــر ينبغــی أن نتعاطــی دور الســياق غــر اللغــوّي يف تعليــم الّلغــة العربّي

6. السياق اللغوي 
الســياق الّلغــوي طريقــة تنســيق الكلمــة املفــردة داخــل اجلملــة وتنســيق اجلملــة مــع 
اجلملــة األخــری وتنســيق هــذه اجلمــل داخــل اإلطــار الــكّي للنّــص،  يف احلقيقــة هــو البيئــة 
اللغوّيــة )inguistics of context L( املحيطــة بالفونيــم أو املورفيــم،  أو الكلمــة أو 
اجلملــة واملتعّلــم يفهــم معنــی الكلمــة مــن الكلــامت الســابقة والالحقــة هلــا يف اجلملــة )بصــل 

وبلــة، 2014: 2(. 
ــذي  ــياق اّل ــالل الس ــن خ ــبه م ــی تكتس ــه ومعن ــه بذات ــی تمل ــة معن ــردة أوكلم ــكّل مف ل
وضعــت فيــه كــام يقــول اللســاّن الفرنــي مبيــه »إّن الكلمــة احلقيقّيــة هــي الكلمــة يف الّســياق« 
)حمامدّيــة، 2013: 41(، علــی ســبيل املثــال وال احلــر فـــكلمة »رضب« وحدهــا ال معنــی هلــا 

إّنــام معناهــا يتحــّدد حســب الســياق اّلــذي تــرد فيــه.
*رضب زيٌد عمرًا.

*رضب زيٌد السكَة.

*رضَب زيٌد موعدًا.
بنــاًء علــی هــذا ال يمكــن لنــا أن نقــول إّن فعــل »رضب« لــه أكثــر مــن اســتعامل، بــل نقــول 
بــأّن مــاّدة »رضب« كمدخــٍل معجمــّي تركيبــّي )Enter  lexical( لــه أكثــر مــن تركيــب. أّمــا 

الســياق اّللغــوي عنــد »فــرث« فيكــون علــی مســتوين:

املستوی األّول: سياق التساوي
ــع  ــة م ــب الكلم ــامت أي »تصاح ــي للكل ــط األفق ــّس اخل ــياق يم ــن الس ــرب م ــذا ال ه
ــياق  ــری يف الس ــامت أخ ــا لكل ــامت أو جرهت ــة الكل ــری أو مرافق ــامت األخ ــة أو الكل الكلم
الطبيعــي مثــل، شــاٌي ثقيــٌل، ولكــن ال نقــول شــاي قــوّي. عندمــا يريــد املتكّلــم أن يشــر إلــی 
تنفيــذ حكــم اإلعــدام يف شــخٍص مــا بقطــع رقبتــه بإمكانــه أن يقــول : »رُضَب ُعنُُقــه« مثــاًل،  
ــاًل علــی الّرغــم مــن الــرتادف اإلدراكــي بــن  ــُده« مث َب جي ــه أن يقــول: »رُضِ ولكــن ليــس ل
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الكلمتــن »عنــق« و»جيــد« ؛ والســبب هــوأّن االئتــالف بــن اجليــد،  والــرب غــر مألــوف 
ــس، 2004: 21( ــد يون ــة عادًة«)حمم يف العربّي

املستوی الثاين: سياق التساوق 
ســياق التســاوق شــبيٌه بالتســاوي مــن حيــث االســتواء األفقــي للرتاكيــب )ابــن ســايس، 2011: 

31(، فالفعــل )طــي( مثــاًل يمكــن أن يتســاوق مــع العنــارص التاليــة:   
- طلی الي بكذا... أي: دهنه

- طلی الليُل األفق أي: غشاه بظلمة
- طلی فالنًا أي : شتمه

- طلی الظبُي الفرَس: ربطه وَحَبَسه)دراج، 2003: 97(.
 أوالبنية املورفولوجّية لـ »راح« اختلف مدلوهلا من سياٍق لساّن إلی آخر:

- راح إلی اجلامعة: أي ذهَب.
- راحت املاشية: رجعت عشّية إذا كانت رسحت أوسامت صباحًا.

- راح الّرجل رواحًا: مات)خمتارعمر، 1983: 69(. 
مــن هنــا نســتنبط أّن اإلمســاك باملعاجــم واالنتقــاء منهــا كلــامت عشــوائّية حلفظهــا ليــس 
بصحيــح وال يســتطيع املتعّلــم أن خيطوخطــوات جّبــارة يف تعّلــم اللغــة؛ إذ  أّنــه يغفــل خمتلــف 
األنــامط املقامّيــة، ورّبــام يقــع يف خطــأ، ذلـــك ألّن لــكّل كلمــة يف اللغــة حيــاة، فالكلمــة اّلتــي 
ــر رضوب  ــام نذك ــذا املق ــا اآلن. يف ه ــدت حياهت ــام فق ــنة، رّب ــف س ــل أل ــاة قب ــا حي ــت هل كان

ــة لغــر النّاطقــن هبــا. الســياق اللغــوي ودورهــا يف تعليــم اللغــة العربّي

)collocation( التصاحب اللغوّي/ التضام
العــرب  يف املحــاورات اليومّيــة  تســتخدم كلــامت تتصاحــب مــع كلمــة مــا،  واملعــان املختلفــة 
ــة.   ــك الكلم ــع تل ــر م ــي تظه ــات اّلت ــالل التصاحب ــن خ ــا إاّل م ــن متييزه ــا ال يمك ــة م لكلم
ــامت  ــة الكل ــامت أو رفق ــن الكل ــي ب ــي الطبيع ــط األفق ــن الرتاب ــًا م ــظ نوع ــة نالح يف احلقيق
لكلــامت أخــری يف الّســياق  يطلــق عليــه يف اللســانّيات »التضــام« أو »التصاحــب اللغــوي«. 
ــم  ــاالت تعلي ــة جم ــتها خلدم ــب دراس ــر الواج ــّم الظواه ــاره أه ــوی باعتب ــب اللغ إّن التصاح
اللغــة العربّيــة للناطقــن بغرهــا. الطالــب علــی أســاس هــذا املنهــج يتعّلــم أن يقــول: »يرتــدي 
مالبــس« و»يضــع قّبعــة« يف حــٍن أّنــه ال يمكنــه أن يقــول: »يضــع مالبــس« و»يرتــدي قّبعــة«.  

ــغ، 2016:  321(. ــانغ نين ــغ تش )خوان



121 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الثالث، خریف وشتاء 1439/1396

علــی مــدّرس اللغــة العربّيــة أن يعّلــم طاّلبــه أّن بعــض الوحــدات املعجمّيــة تتــوارد 
ــة«  ــة »جالل ــال : »إّن كلم ــبيل املث ــی س ــری، عل ــع أخ ــر م ــض، وتتناف ــع بع ــا م ــض فئاهت بع
تتــوارد باإلضافــة مــع كلمــة واحــدة هــي )امللــك(، وإّن كلمــة »الصّديــق« تتــوارد بالوصفّيــة 
مــع كلــامت مثــل »الــويّف« و»احلميــم« وإّن كلمــة »دجلــة«  تــرد بواســطة العطــف مــع كلمــة 
»الفــرات«، وإّن كلمــة »الّطــواف« تتــوارد مــع كلمــة  »حــول الكعبــة«،  كــام إّن الّســعي 
يكــون بــن  »الصفــا واملروة«)حممــد صالــح، 2010: 32(. وننتهــز الفرصــة هنــا ونــأيت ببعــض 

ــن: ــی صنف ــا إل ــم تصنّيفه ــث ت ــة حي ــر العربّي ــن بغ ــائعة للناطق ــة الش ــات اللفظّي املتصاحب

القسم األّول
: يتكّونــان مــن اســمن أحدمهــا موصــوٌف واآلخــر صفــٌة، أو أحدمها  تركيــٌب وصفــيٌّ وإضــايفٌّ
مضــاٌف واآلخــر مضــاف إليــه مثــل بــرٌد قــارٌس ويكثــر عــادًة اســتعامهلا معــًا بحيــث ال يــكاد 
ــتعملون   ــكادون  يس ــرد(، وال ي ــة )ب ــع كلم ــاًل،  إاّل م ــارس( مث ــة )ق ــرب كلم ــتعمل الع يس
ــاًم وال  ــارة )مل ينبــس ببنــت شــفة( بالنفــي دائ ــاٍن( ونســتعمل عب كلمــة )شــاهُد( إاّل مــع )عي
ــم علــی فهــم  نقول)نبــس ببنــت شــفة(.  نــأيت ببضعــة أمثلــة يف ســياق اجلملــة ليســاعد املتعّل

العبــارة ضمــن الســياق:
: تركيب وصفيٌّ

-بالّسعة الُقصوی )طلب الرئيس من موّظفه احلضوَر بالرسعة القصوی(
-دعاٌء مأثوٌر )ُيَسنُّ أن يدعواملؤمن يف صالته بالّدعاء املأثور(

-رحلٌة ممتعٌة )سنقوم برحلٍة ممتعٍة يف الصيف القادم(
: تركيٌب إضايفٌّ

-ريعان الّشباب )حصلت علی رخصة القيادة يف ريعان الّشباب(
-سكرات املوت )دخل الرجل علی أّمه وهي يف َسكرات املوِت(

ــايل  ــن أطف ــل ع ــتطع أن أغف ــع أرسيت مل أس ــارع م ــي يف الش ــت أم ــا كن ــٍن )عندم ــَة ع -طرف
ــام(.  ــبب الّزح ــٍن بس ــَة ع طرف

القســم الثــاين: فعــٌل واســٌم،  وهــو يتأّلــف مــن فعــٍل يكثــر اســتعامله مــع اســم بحيــث يعطــي 
الــكالم رونقــًا خاصــًا يــدّل علــی أّن املتكّلــم عــريّب، أوغــر عــريّب  ولكنـّـه تعّلــم العربّيــة وصــار 
يتحــّدث هبــا كــام يتحــّدث هبــا أبناؤهــا، فلدينــا مثــاًل »تعبــر )عقــد اجتامعــًا(، فكلمــة )عقــد( 
ــد(  ــة )عق ــب كلم ــم الطال ــا، فلوتعّل ــع وغره ــزواج والبي ــود كال ــل للعق ــتعمل يف األص تس
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وكلمــة )اجتــامع( يصعــُب عليــه أن جيمــع بينهــام دون أن ُيعّلــم أّن العــرب يســتعملون كلمــة 
)عقــد( مــع )اجتــامع( فيقولون)عقــد اجتامعــًا(؛ ألّنــه لــن ُيــدرك بخلفــه اللغــوّي وجــه 
ــام يقــول: )فعــل اجتامعــًا(، وهبــذا ُيعــرف أّن هــذا املتكّلــم ليــس  الرتابــط بــن الكلمتــن، وإّن

ــة: بعــريّب« )راجــع: اخللــف: 2015: 6(. إليــك بعــض هــذه األمثل
-ملَّ شمَل )قام الّرجل ما بوسعه حتى َيُلمَّ شمَل أرسته(

-استامح عذرًا )استمحت أّمي عذرًا ألّنني قّرت يف حّقها بسبب كثرة مشاغي(
-خّر رصيعًا )أطلق الرطيُّ النّار علی اللص فخّر رصيعًا(

ــي  ــام ي ــر في ــواردة؛ نذك ــة واملت ــامت املتصاحب ــذه الكل ــن ه ــری ب ــة أخ ــات متنّوع ــاك عالق هن
ــا: أنواعه

أّوال: التضــاد: كّلــام كان  حــاّدا )غــر متــدّرج( كان أكثــر قــدرة علــی الرتســيخ يف ذهــن متعّلــم 
ــر وال  ــا فتع ــن رطب ــی /ال تك ــٍر أوأنث ــن ذك ــم م ــُت وُييي/وخلقناك ــل: اهللّ يمي ــة؛ مث اللغ
ــم علــی أنــواع أخــری مــن التضــاد يســّمی العكــس  أو  يابســا فتكــس. ويتعــرف أيضــا املتعّل

التضــاد االجتاهــي. 
العكس مثل : بيع، رشاء/ النّعامء،  البأساء.

الف( مل يوافق صاحُب الّدار عىل بيعها ألّن املشرتي دفع له ثمنًا بخسًا. 
ب( أنا صديقك يف الرّساء  والّراء، يف املصلحة  واملفسدة، يف النّعامء  والبأساء.  

 التضاد اإلجتاهي مثل: يأيت / يذهب،  العليا/ السفلی
ج( الناس يأتون  ويذهبون يف حياتك، ولكن املخلصون  منهم سيبقون دائاًم. 

د( اليد العليا خٌر من اليد السفلی.
ثانيا: التنافر وهو مرتبٌط بالرتبة مثل: املاجستري، الدكتوراه/  مالزم، رائد     

الف( بعد أن حصلت علی املاجستر شاركت يف  امتحان الدكتوراه.   
ويمكن كذلك مرتبط باأللوان: مثل، األسود/ األبيض

َ َلكــُم اخْلَْيــُط اأْلَْبَيــُض ِمــَن اخْلَْيــِط اأْلَْســَوِد ِمــَن اْلَفْجــِر«) البقرة،  ُبــوا َحتَّــى َيَتَبــنَّ »َو كُلــوا َو ارْشَ
اآليه187(

كذلك مرتبط بالزمن والفصول مثل،  الربيع، الصيف،  اخلريف، الشتاء. 
ــدة  ــتاء واح ــف والش ــف واخلري ــع والصي ــا، الربي ــّرت فصوهل ــنة وم ــذه الس ــت ه ــد انته ق

ــوة أخــری.  تل
ثالثًا: عالقة اجلزء بالكّل: مثل: العن،  الرأس/ املقود، السّيارة. 

ب( رأيتكم بعَن رأيس.
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ج( ربع البالد يف العامل تتواجد فيه مقود قيادة السيارات عىل اليسار.
 يف املحادثــات الّتــي تــدور بــن الشــخصن ال يّتجــه إحســاس املتحــدث نحواعتبــار 
ــل إن  ــب، ب ــلبّي فحس ــی الس ــر ذا املعن ــايب واآلخ ــی اإلجي ــاد ذا املعن ــن يف التض ــد املتقابل أح
أصابــت أذن اإلنســان أحــُد املتقابلــن حتــي يبــادر إلــی ذهنــه معنــی مضــاّده، وهكــذا  األلفــاظ 

ــة. ــه اللغوّي ــراء ذخرت ــَم يف إث ــاعد املتعّل ــة تس املتصاحب

املرتادفات 
الــرتادف هــو األلفــاظ املفــردة الّدالــة علــی يشء واحــد باعتبــار واحــد. وهويتيــح ألفــراد 
اجلامعــة اللغوّيــة الواحــدة اســتخداَم ألفــاظ املجــال الــداليل كمرتادفــات حيــّل بعُضهــا مــكان 
بعــٍض،  وإمكانّيــة التعويــض هــذه مــن شــأنا أن متكــن املتكّلــم مــن اختيــار وانتقــاء األلفــاظ 
املالئمــة للتعبــر املقصــود واهلــدف املرغــوب فيــه أثنــاء اخلطــاب، فهويســتحر ذهنّيــا 
جمموعــة مــن األلفــاظ الدالــة علــی معنــی واحــد، ولكــن عنــد االســتعامل التخاطبــي يفــرض 
ــور، 2016:  ــدي منص ــط )مح ــياق املحي ــاب والس ــات اخلط ــا بمقتضي ــة قياس ــا البقّي ــدًا منه واح

82( فعلــی ســبيل املثــال:
»اهتــّز« / »ارتعــد«/ »ارجتــف« أفعــال تفيــد املعنــی العــاّم »تــّرك حركــة رسيعــة مــرتّددة« 

ولكــن هــذه األفعــال تــأيت مــع أحــوال أو ألفــاظ متييــز خمتلفــة:
-جاء هيتّز طربًا

-رأيته يرجتف خوفًا، أويرجتف من الربد
-رأيته يرتعد بردًا، أويرتعد خوفًا)راجع: اخلامش، 1428: 60-59(.    

ــزٌة. بعبــارة   واملالحــظ ُتســتخدم )هيتــّز، يرجتــف، يرتعــد( لــكّل االفعــال املرتادفــة مفــردٌة ممّي
ــع  ــد« م ــف« و»يرتع ــتخدم »يرجت ــا نس ــّز« وأيض ــع »هيت ــا( م ــردة )طرب ــتخدم املف ــری نس أخ

ــردًا«.     ــًا« و»ب ــرديت »خوف مف
هنــاك عالقــة قوّيــة بــن الــرتادف والســياق ألّن للســياق دورًا مهــاًم يف بيــان الداللــة 
املرجــّوة مــن الكلــامت املرتادفــة، فهــي قــد تلــح يف ســياٍق وال تصلــح يف ســياٍق آخــر.  يعــّرف 
»اوملــان« الــرتادف بقوله»املرتادفــات مــن ألفــاظ حمــّددة املعنــی. وقابلــة للتبــادل فيــام بينهــا يف 

  .)74  :2013 أّي ســياق«)املحامدّية: 
ــه بغــره  يكــون احلديــث يف املدرســة الســياقّية عــن مركــٍب مــن اللفــظ واملعنــی يف عالقت
مــن املركبــات اّلتــي يمكــن أن تــّل حمّلــه يف نفــس الســياق. وبــرز مــا يســّميه »فــرث« بالتوزيــع 
الســياقي املحكــوم بمنهــج إبــدال )mothod of substitution( لكلــامت أخــری يمكــن أن 
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تــّل حمّلهــا يف ذات الســياق،  ويتحــّدد معناهــا بمقــدار مــا حيدثــه هــذا املعنــی مــن تغيــر )حمّمــد 
يونــس، 2004: 106(. علــی ســبيل املثــال نســتطيع أن نســتبدل كلــامت كـ)ســهوهلا / فيافيهــا / 

الشــاخمة( بمرادفهــا يف اجلملــة التاليــة:
أحّب يف بلدي أراضيها املنبسطة، وصحارهيا الفسيحة، وجباهلا العالية.  

ال يفوتنــی أن أذكــر هنــا أّن معــان املرتادفــات يف األفعــال تتغــّر، والســّيام عندمــا تتعــّدی 
بأحــرف اجلــّر، فــإذا تناولنــا الفعــَل »أتــی«،  فمرتادفاُتــه يف املعنــی األّول: جــاء، أقبــَل،  قــدَم، 
ــَب،  ، َجَل ــَرَ ــه: أح ــح مرتادفات ــه( تصب ــی ب ــاء )أت ــرف الب ــّدی بح ــا يتع ــَر. وعندم ورَد، ح
ــاُت:  ــي املرتادف ــًا، فُتم ــرًا جذرّي ــی تغي ــّر املعن ــه( يتغ ــی َعَلي ــی )أت ــّدی بعل ــه. وإذا تتع جاَءب

أهلكــه، أبــاده، أفنــاه، أماتــه، قضــی عليــه.    
واجلديــٌر بالذكــر أن ألفــاظ مثــل »قطيــع، رسب، رّف، قافلــة« تعنــي الفريــق واجلامعــة، ولكــن  

يتــّم اســتخدام كّل كلمــة مــع اســم خــاّص، علــی ســبيل املثــال نقــول: 
ــن  ــل« و»رفٌّ م ــن اإلب ــة م ــور«، »قافل ــراش والطي ــن الف ــم«، »رسب م ــن الغن ــع م »قطي

الســنّونو«. 
ووفقا ملا سبق، ال يمكننا أن نقول »أرساب املاشية تسح يف املراعي«.

منهج ملء الفراغ 
حينــام نقــرأ نّصــًا نجــد معادلــًة بــن معنــی الكلــامت وجمموعــة الســياقات اللفظّيــة،  النــّص 
نفســه يعتــرب ســياقًا للوحــدات األصغــر  يعنــی اجلمــل والرتاكيــب اّلتــي وردت فيــه، واجلملــة 
ســياٌق للكلمــة املفــردة اّلتــي وردت فيهــا، إذ تــدد هبــذه اجلملــة داللــة الكلمــة املفــردة،  
والكلمــة املفــردة ســياٌق للحــروف واألصــوات، فعلــی ســبيل املثــال تقــرتن كلمــة » القــايض« 
بالفعــل »حيكــم« و هــذه اجلملــة »القــايض... بالعــدل«  تكتمــل بكلمــة »القــايض«. غالبــًا مــا 
يتــّم تديــد الســياق يف اللغــة اإلنجليزّيــة بأربــع كلــامت قبــل كلمــة موضــع البحــث وبعدهــا 
ــع  ــة موض ــل كلم ــي قب ــة أوكلمت ــة بكلم ــا يف العربّي ــغ،  2016:  321(.  أّم ــانغ نين ــغ تش )خوان
ــام يقــرأ الطالــب هــذه  ــال حين البحــث يســتطيع الطالــب أن يســتنبط املعنــی؛ علــی ســبيل املث
ــه،   ــًا ل ــّزز« غريب ــة »ع ــی كلم ــون معن ــن أن يك ــن املمك ــره«، م ــه ون ــّزز ابن ــة »األب ع اجلمل

ولكــن كلمــة »نــر« تســاعده علــی فهــم معناهــا.     
وعلــی أســاس هــذا املنهــج يأخــذ املــدّرس يف حّصــة التعبــر الشــفوي والتحريــري نّصــًا 
قبــل أن يقرأهــا الّطــالب فيحــذف منهــا بعــض الكلــامت اّلتــي هلــا داللــٌة ويطلــب مــن الطلبــة 
أن يقرؤوهــا قــراءة صامتــًة  ويقومــون بمــلء الفراغــات. مــن األفضــل أن يكــون النــّص خمتــارًا 
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ــٍة تشــّحذ انتباههــم إلــی حوادثهــا، ومعانيهــا وصعــٌب عليهــم أن يعــرّبوا  مــن قّصــٍة  أوحكاي
عــن موضــوٍع مل يســبق هلــم التعــّرف عليــه، أومعرفتهــم بــه قليلــٌة. وأيضــًا  تتضّمــن النصــوص 
ــع يف  ــك تنطب ــة والضح ــة ألّن الفكاه ــة وامُلضحك ــات الفكاهّي ــرًا للموضوع ــتخدمة »أث املس
ذاكــرة الطالــب بالّتكرار«)مــاّل إبراهيمــي، 1438: 64(.   فيــام يلــی نــصٌّ حّددنــا كلــامٍت منهــا 

أكثــر تديــدا يــراد حذُفهــا قبــل قــراءة الطــاّلب. 
»َمَثُل الغراِب اّلذي أراَد أن يمي ِمثَل  احلََجلِة«

»حُيكــی أّن ُغرابــًا رأی َحَجلــًة متــي، فأعجبتــه ِمشــيُتها وأحــّب أن يتعّلمهــا ليمــَي ِمثــَل  
احلََجلــِة، فتــدّرَب علــی ذلــك وحــاوَل كثــرًا فلــم يســتطع.

ثــمَّ أراد أن يعــود إلــی ِمشــيتِه اّلتــي كان يمشــيها فلــم يســتطِع؛ فقــد نــَي ِمشــيته األصلّيــَة، 
ــارس  ــاج ف ــّدًا وقبيحًة«)ح ــًة ج ــيُتُه غريب ــارت ِمش ــِة، فص ــيَة احلََجل ــَم ِمش ــتطع أن يتعّل ومل يس

وآخــرون، 2015: 16(.  
ــام ليتأكــد  وأخــرًا، مــن الــرورّي أن أذكــر أّن هــذا املنهــج  ال خيتــرب الذاكــرة فقــط، وإّن
املــدّرس مــن قــدرة الطالــب علــی اســتخدام آليــة الســياق اللغــوي يف وضــع الوحــدة املناســبة، 
ولتحقيــق هــذا اهلــدف ينبغــي إعطــاء الوقــت الــكايف للطالــب ليقــرء قــراءة تســمح لــه 

ــي.  ــی احلقيق ــی املعن ــول إل بالوص

منهج دائرة األسئلة الذاتّية
األســئلة الذاتّيــة وســيلٌة فّعالــٌة لزيــادة الفهــم، وللقــدرة علــی التعّلــم عنــد الطلبــة يف خمتلــف 
املراحــل الدراســّية، فعندمــا حيــّدد الطلبــة األســئلة يتعّلمــون بنحــٍو أفضــل ممـّـا لوأجابــوا عــن 
أســئلة تقــّدم هلــم مــن املــدّرس؛ إذ إّن األســئلة اّلتــي ينتجهــا الطالــب تثــر الدافعّيــة بنحــٍو أكــرب 
ــة أكثــر ثباتــًا يف الذاكــرة، ويمكــن  مــن تلــك اّلتــي يوّجههــا املــدّرس، وأســئلة الطالــب الذاتّي
ــب  ــن إّن الطال ــن الباحث ــر م ــزا الكث ــد ع ــل،  وق ــٍو أفض ــة بنح ــف احلّي ــرتجاعها يف املواق اس
ــا،   ــلٍّ هل ــن ح ــث ع ــكلة،  ويبح ــظ املش ــًا يلح ــاًم إجيابّي ــون متعّل ــئلة يك ــاج األس ــة إنت يف عملّي
، ومثــل هــذه  ، وليــس بتأثــٍر خارجــيٍّ وبالنتيجــة تصبــح خــربة عملّيــة يامرســها بدافــٍع داخــيٍّ
اخلــربات مــن الصعــب نســيانا بســهولٍة، ويســتطيع املتعّلــم أن يوّظــف املعلومــات فيــام حيتاجه 

ــر وســامء تركــي، 2015: -375 376(.    ــی زاي ــر )عل يف الّتعب
ــًا ليطــرح  ــًا كافي ــه وقت ــراءًة جهــرًة  ونعطي ــًا  ق ــرأ نّص ــم أن يق يف هــذ املنهــج نطلــب مــن املتعّل

ــٍة)2(. ــر خّطّي ــة)1( أوغ ــئلة خطّي أس
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نشاط/ اقرأ الفقرة التالية ثم اطرح أسئلة وأجب عنها
ــل  ــت داخ ــّيارة وجتّول ــت الس ــة ركب ــا، يف املدرس ــع زمالئه ــٍة م ــة  يف رحل ــرتكت فاطم اش
شــوارع املخّيــم وعندمــا عــادت إلــی منزهلــا أمســكت القلــم وكتبــت كلَّ مــا شــاهدته يف 

ــة. الّرحل

األسئلة
فيم اشرتكت فاطمة مع زمالئها؟. 1
ما ذا فعلت فاطمة عندما عادت إلی منزهلا؟   . 2

ــن:  ــكلن اآلتي ــی يف الش ــر يتجّل ــالفة الذك ــات س ــالل  التقني ــن خ ــوي م ــياق اللغ    فالس
ــي  ــری الت ــج األخ ــدی املناه ــی إح ــّرق إل ــر نتط ــص. ويف األخ ــياق النّ ــة أوس ــياق اجلمل س

ــرة.  ــص الفق ی بتلخي ــمَّ ــة وتس ــياق اجلمل ــت س ــدرج ت تن

منهج تلخيص الفقرة
التلخيــص  هوإعــادة كتابــة فقــرٍة أونــّص باالختصــار وبكلــامٍت أقــّل، بحيــُث ال خيتــّل فهــم 
املراِد)راجــع: صيــادي نجــاد، 1391:  229(. يف هــذا املنهــج يقــوم الطالــب بقــراءة الفقــرِة قــراءًة 

جّيــدًة ثــّم يلّخــص الفقــرَة هكــذا: 
-1 »عليه أن حيصل عىل مفتاح الفقرة، يكون عنواُن الفقرة مفتاَح التلخيص. 

-2 ثّم  خيتار اجلمل ذات العالقة القوّية بالعنوان أو باجلملة الرئسّية. 
ُص ال ُيدخُل نفَسه يف داخل البحث.  -3 امللخِّ

ــة،  ــل املرتادف ــاظ واجلم ــذف األلف ــد ح ــّية،  بع ــكار األساس ــة األف ــد  صياغ ــص يعي -4 امللّخ
ــًا التمثيــل  ــه غالب ــارات. فالتلخيــص ال يــدرج في وكذلــك احلشــوواملكّرر مــن األلفــاظ والعب

ــّي.   ــص األص ــودة يف الن ــواهد املوج ــة والّش ــح واألدّل والتوضي
ص ألفاَظ الكاتب ومُجَله قْدر اإلمكان، إال لرورة ملّحة.  -5 أن ال يغّر امللخِّ

-6 أن يكــون حجــم التلخيــص بالنســبة للحجــم األســايّس للفقــرة يف حــدود ربعــه 
 .)74  :1391 نفســه،  تقريبًا«)املصــدر 

هنا نذكر مثاالً:
ــة، يلبــس كأحســن واحــد مــن  ــر اإلناق ــة، كث ــه لنشــأته القروّي ــُذ علــی تعّصب »كان التلمي
ــه  ــه أمــرًا فينســبونه إلــی أصل ــوا علي ــًة أن يعيب ــة خماف ــة، وُيعنــی بمظهــره كّل العناي ــاء املدين أبن

ــروّي« الق
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التلخيص النموذجي: 
»كان التلميذ بالغ اإلهتامم بمظهره«. أو»كان التلميذ يبالغ يف االهتامم بمظهره«.

هــذا املنهــج ينّمــي يف الطالــب القــراءة الناقــدة ويســاعده عــىل متييــز األفــكار الرئيســة مــن 
األفــكار الثانوّيــة. ويمنحــه الثقــة بالنفــس؛ إذ أنــه يعتمــد عــىل اجلهــد الشــخيّص.

 
7. عرض النتائج وحتليلها   

 يلعــب الســياق دورًا بــارزًا  وفّعــاالً يف اللســانّيات التطبيقّيــة وال ســّيام يف تعليــم  اللغــة الثانيــة 
وتعّلمهــا. وال يمكــن االســتغناء عنــه  يف تعليــم اللغــات األجنّبّيــة:

ــًا  ــًا وصحيح ــتنباطًا دقيق ــة  اس ــی الكلم ــتنبط معن ــن أن يس ــة م ــم الّلغ ــن متعّل 1( ال يتمك
إاّل بعــد الّرجــوع إلــی  الســياق اّلــذي قــد أحــاط هبــا. فمنهــج »مــلء الفــراغ«، و»املرتادفــات« 
ــّن  ــياقّي مع ــّي وس ــٍف فع ــامت، يف موق ــة للكل ــة الداللّي ــی ادراك الوظيف ــم عل ــاعد املتعّل يس
ــا.  ــاج إليه ــام حيت ــهولة  حين ــتحرها بس ــتطيع أن يس ــه  ويس ــة يف ذهن ــی الكلم ــخ معن فيرتّس
ــّدة  ــن ع ــن ب ــة م ــة الصحيح ــار الكلم ــم أن خيت ــتطيع املتعّل ــوّي يس ــياق الّلغ ــف الس وبتوظي
ــوالت  ــم مدل ــی فه ــه عل ــك قدرت ــّور ذل ــة ط ــم  اللغوّي ــة  املتعّل ــام زادت حصيل ــامٍت،  فكّل كل
األلفــاظ والرّتاكيــب والصيــغ الّلغوّيــة وإدراك مفاهيمهــا مــن خــالل ســياقاهتا املتنّوعــة ونّمــت 

ــر عــن املعــان واألفــكار بألفــاظ  فصيحــة وتراكيــب ســليمة. ــم علــی التعب قــدرة املتعّل
ــا  ــي يفرضه ــاورة اّلت ــامت املج ــن الكل ــًا ب ــًا خاّص ــد نظام ــق جي ــة املدق ــة العربّي ــم اللغ 2( متعّل
ــرد مــع  ــة« فيعــرف أّن بعــض الكلــامت ي ــات الّلغوّي الســياق اللغــوّي وبـ»التضــام أوالتصحب

ــرد مــع بعــض ثالــث. بعضهــا اآلخــر وال ي
3( سياق اجلملة يعّد من أكثر السياقات املستعملة يف األنشطة اللغوّية لدی املتعّلم. 

ــًا  ــر ثبات ــة أكث ــئلته الذاتي ــا  وأس ــام إجيابّي ــون متعّل ــئلة يك ــاج األس ــة إنت ــب يف عملّي 4( إّن الطال
ــة بنحــٍو أفضــل.  علــی أّي حــال،  ولكــي  يف الذاكــرة،  ويمكــن اســرتجاعها يف املواقــف احلّي
يتحّقــق حــواٌر ناجــٌح مــع ناطقــي اللغــة العربيــة فــال بــّد مــن تعليــم الّلغــة العربّيــة مــن خــالل 
ــة يف  ــارص املهّم ــر يف العن ــی التفك ــّجعه  عل ــم، وتش ــم املتعّل ــرّس فه ــة تي ــا تقني ــياق، إذ أّن الّس
املــاّدة املقــروءة، وهــذا مــا جيعلــه يف حــواٍر مســتمٍر تفــزه يف زيــادة األلفــاظ واخلزانــة اللغوّيــة. 

   
اهلوامش

)1( حيصــل املتعّلــم علــی إجابتهــا بتتّبــع النـّـص تتّبعــًا خطّيــًا )ابن ســايس، 2011: 80(. األســئلة 
خطّيــة تتطّلــب اســتخراج معلومــة بســيطة وواضحــة يف النّص.
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 )2( تدفــع الطالــب إلــی اســتغالل املعطيــات اللغوّيــة املوجــودة يف النّــص حتــی يبنــي جوابــًا 
عــن هــذه األســئلة  وهوحصيلــة الرتكيب)املصــدر نفســه، 2011: 80(. واألســئلة غــر اخلّطّيــة 
تدفــع الطالــب إلــی أن يتنــاول النّــص تنــاوالً كلّيــًا  حّتــی يربــط بــن نواحــي النّــّص املختلفــة.
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چكیده
ــیاق«  ــر »س ــی ب ــادی مبتن ــیار زی ــدازۀ بس ــا ان ــرب ت ــان ع ــاط در جه ــی، ارتب ــع غرب ــاف جوام برخ
اســت. فرهنگ هــای خاورمیانــه كــه بســیاری از كشــورهای عربــی جــزو آن اســت، در اعتمــاد و تكیــه 
ــی  ــا روش توصیفــی- تحلیل ــرار دارد. جســتار حاضــر ب ــۀ دوم ق ــن« در مرتب ــر بافــت، بعــد از » ژاپ ب
می كوشــد نقــش »بافــت زبانــی« را در آمــوزش زبــان عربــی تبییــن نمایــد. یافته هــای پژوهــش حاكــی 
از آن اســت كــه نظریــۀ بافــت، ركــن اساســی در آمــوزش زبــان عربــی بــه غیــر عرب زبانــان اســت و 
ســیاق جملــه، از جملــه ســیاق های پركاربــرد در پویــا ســاختِن زبــاِن فراگیرنــدۀ زبــان عربــی اســت. 
روش » طــرح ســؤال از خــود«، ابــزاری كارآمــد در رشــد اســتقال یادگیرنــدۀ زبــان اســت. روش هــای 
ــدهِ  ــی فراگیرن ــرۀ واژگان ــی« ذخی ــای خال ــردن ج ــا« و » پرك ــراف«، » هم آیی ه ــردن پاراگ »خاصه ك
ــای  ــق بافت ه ــات از طری ــم كلم ــدرت وی را در درك مفاهی ــد و ق ــش می ده ــی را افزای ــاِن عرب زب

ــد.  ــش می ده ــون افزای گوناگ

واژگان كلیدی: آموزش زبان عربی، بافت، رفتارهای زبانی، ارتباط موفق.
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The role of linguistic context in teaching Arabic language 
to non-Arabs
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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 descriptive-
analytic 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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