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َتْحليُل اِخلطاِب وَتْعليُم ُمْفَرداِت الَعَرِبيَِّة للنَّاِطقَني ِبَغْيِرها                                            العناّيت

َتْحليُل الِخطاِب
 و

َتْعليُم ُمْفَرداِت الَعَرِبيَِّة للنَّاِطقيَن ِبَغْيِرها

د. وليد العناتّي
جامعة البترا

ص بالعربية املَُلخَّ

جيتهد هذا البحث يف أن يستثمر استراتيجيات حتليل اخلطاب وآلياته يف 
تعليم مفردات العربية للناطقني بغريها. ويف سياق ذلك يؤسس نظرًيا لبيان مرتلة 
اللغات األجنبية،  تعليم  استثماره يف  العلوم احلديثة، وكيفية  حتليل اخلطاب بني 
مركًزا على تعليم املفردات وكيفية افتراق تعليمها باستخدام حتليل اخلطاب عن 

املناهج األخرى.

اخلطاب  يتخذ  تطبيقي  مببحث  النظريَّ  التأسيَس  هذا  البحث  يشفع  مث 
الَتراُسلّي أمنوذجًا لتعليم مفردات العربية ووظائفها اخلطابية للناطقني بغريها.
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Abstract

This article deals with strategies and tools of discourse 
analysis in teaching Arabic vocabulary to speakers of other 
languages. Accordingly, the status of discourse analysis is 
well-established among other disciplines. The researcher 
focuses on the teaching of lexical items and the rationale 
of using the above discipline is its superiority over other 
disciplines. Thus this research justifies the utilization of 
theories to practice.
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مقدمة يف مرتلة حتليل اخلطاب

املعاصرة،  العلوم  من  املحور  مكان  حتتل  اللسانيات  إن  قيل  ما  كثريًا 
والسيما اإلنسانية منها؛ وإمنا كان ذلك بفضيلة تعالقها بالعلوم اإلنسانية كلها 
بدءًا بالفلسفة وانتهاًء باألديان والالهوت! ويبدو هذا الكالم صحيحًا إىل أبعد 
احلدود، ولكن ال يسُع أيَّ فرع متخصص من اللسانيات أن يتبوأ هذه املنـزلة.

فروع  يستقطب  بدأ  اخلطاب  حتليل  أن  قريبة،  فترة  ومنذ  نرى،  ولكننا 
املعرفية  منظومته  لبناء  خالصًا  توظيفًا  يوظفها  وصار  املتخصصة،  اللسانيات 
بإطاريها  النظري والتطبيقي وصوًال إىل «خطاب» مكني متماسك. وليس مثة 
شك يف هذه املرتلة اليت يقصد حمللو اخلطاب إىل تأسيسها؛ ذلك أنه جمال معريف 
حيام  فعاليات  معظم  يف  يوميًا  الناس  وميارسه  ومكان،  زمان  كل  يف  حاضر 
وممارساا القولية والفعلية بدءًا بالعلماء وانتهاًء بعامة الناس، وأظهر األدلة على 
أو  تعقيبًا  يوميًا  الفضائيات  تبثها  اليت  والتحليالت  الصحافية  التعقيبات  ذلك 
أم  ثقافية  أم  سياسيًة  املقصودة  اخلطابات  أكانت  سواء  توضيحًا،  أو  استدراكًا 
بوعي  منارسه  يوميًا  نشاطًا  اخلطاب»  لقد صار «حتليل  أم عسكرية.  اجتماعية 

حاضر أو كامن؛ إنه زمن حتليل اخلطاب بامتياز.

وإذا كان كثري من الناس حيللون ما يسمعونه وما يقرأونه  دون وعي بأم 
ميارسون تفكيكًا خلطابات اآلخرين فإن الغالبية من املفكرين واملثقفني يدركون 
الداخلية  املنهجية  اخلطاب  حتليل  بأدواِت   منهم  وعي  غري  على  ولكن  ذلك، 

املضمونية وإخلارجية الشكلية. 

اللسانيات  املتعددة:  موارده  من   مرتلته  اخلطاب»  «حتليل  يستمد  وإمنا 
النظرية والتطبيقية، ، وعلوم االجتماع النظرية والتطبيقية، وعلم النفس، ونظريات 
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والفلسفة  السياسة،  والقانون، وعلوم  االصطناعي،  والذكاء  االتصال واإلعالم، 
واملنطق....إخل. 

وينطوي حتليل اخلطاب على ثالثِة فروٍع متضافرٍة:

أوًال: شكل اخلطاب. و نقصد به بنية اخلطاب اللغوية الشكلية من حيث هو نص 
لغوي متماسك  تتحقق فيه شروط النصية؛ أي التماسك الشكلي بأدوات الربط  
وعالقاته املعروفة: التكرار واإلحالة واحلذف...إخل. وينضاف إىل ذلك التقاليُد 

الشكليُة والُعْرفيَُّة  للكتابة مما مييز نصًا من آخر وفنًا من غريه. 

ثانيًا: مضمون اخلطاب؛ أي الرسالة واملعىن الذي حيمله اخلطاب مبا هو تفاعل 
وهو  للنص،  الكلي  املعىن  إلنتاج  العميقة  بنيتها  يف  واجلمل  املفردات  دالالت 
ومنطقًيا  معنوًيا  اخلطاب  متاسك  إنه  متعددة؛  وطرٍق  مبناهَج  إليه  ل  ُيَتَوصَّ ما 

ومعلوماتًيا.

ثالثًا: سياق اخلطاب ومرجعه؛ وإمنا يقصد به اإلطار املعريف والثقايف واإليديولوجي 
الذي أِجنَز اخلطاُب يف ضوئه ووحيه.

هذه هي العمليات التفكيكية اليت منارسها، بوعي أو الوعي، عندما نفكك 
كالمًا أو نصًا وحنلله.

وإذا كانت هذه هي املنطويات العامة ألي خطاب إال أا تتفاوت وتتمايز 
شكًال وبناًء وفقًا لطبيعة اخلطاب وقصده؛ فاخلطاب األديب خمتلف عن اخلطاب 
ثانية  القانوين....إخل. ومن ناحية  الديين خمتلف عن اخلطاب  العلمي، واخلطاب 
اخلطاب  وخيتلف  اإلقناعّي،  اخلطاب  عن  والوصفي  السردي  اخلطاب  يفترق 

اإلقناعّي عن اخلطاب التمثيلي واملقاِرن...إخل.
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فيما  الشفوي  الكالم  على حتليل  قائمة  اخلطاب  بداية حتليل  وإذا كانت 
عرف بتحليل احلوار واملحادثة فإنه جتاوز ذلك إىل النصوص املكتوبة  أيضًا. 

اللغوي  التحليل  يف  منهجًا  كونه  اخلطاب  حتليل  لعلم  امتيازًا  ميثِّل  ومما 
والثقايف أنه يركز على النصوص األصيلة ومتثُّالِتها الناجزِة نصوًصا مكتوبًة، وحتليل 

املحادثة واخلطاب الناجز قوًال وكالمًا.

حتليل اخلطاب وتعليم اللغة(1)     

ال تفترق تطبيقات حتليل اخلطاب، تعميمًا، عن كثري من تطبيقات الرؤى 
واألنظار اللسانية؛ ذلك أا ال ُتَطبَُّق على حنو آيل و مباشر يف  تعليم اللغة ألبنائها 
وللناطقني بغريها، وإمنا حتتاج إىل تطويع وتعديل يتوافق واالنتقال من « النظرّي 
والنّص  إن منجزاِت علم حتليل اخلطاب  التعليمّي». مث  إىل «التطبيقّي  العلمّي» 
مل تستقرَّ على أسس ثابتة يصح معها أن تنتهي إىل تطبيقات حمددة؛ فالنصوص 
َتْصُدُق  نّصّية  أعراف  ليست مستقرة على  مادة اخلطاب،  اليت هي  واحلوارات، 
َة جمال رحب للتباين األسلويب  على مجيع أنواع النصوص وأجناسها وحتققاا، فَثمَّ
بني ُمنشئي اخلطابات وإن كانوا يرمون إىل حتقيق غرض واحد هو هو. و لكنَّ 
أن  اليت نستطيع ا  الكتابة واحلوار وأعرافهما  تقاليد  استثمار  ذلك ال مينع من 
منيز املوضوعاِت والبنياِت الكربى والعامة للنصوص، وكيفيات تشكيلها وإجنازها 

كتابًة أو حواًرا.

والشك أن املنطلق الرئيس الستثمار حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة ينطلق 
من االستدراك، عمومًا، على الوحدة اللغوية اليت كانت منطلَق التعليِم من ناحية 
ثانية؛ فقد كانت اجلملة هي الوحدة األساسية  بنيتها وموضوعها من ناحية  أو 
املعتمد عليها يف تقدمي املادة اللغوية لتحصيل معاين املفردات اجلديدة والتراكيب 
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اللغوية واألساليب املختلفة يف مرحلة أوىل، وإذا انتقلنا إىل مرحلة أخرى تتخذ 
من النص اللغوي وحدة مهمة بعد أن َيْسَتْنِفَد حنُو اجلملِة طاقته يف التعليم وجدنا 
من  كثريًا  معها  تفقد  خالصة  تعليمية  لغايات  ومصممة  مصنوعة  النصوص  أن 
خصائصها البنيوية والثقافية لو كانت نصوصًا أصيلة. وميكن القول إن امليزاِت 
اليت يقدمها حتليل اخلطاب لتعليم اللغة تنطلق من طبيعة موضوعه ومنهج املعاجلة؛ 

وبيان ذلك أنه:

يتخذ مادته من وقائَع لغويٍة حقيقية وواقعية جتري يف سياق عفوي طبيعي؛   -1
فهو يتعامل مع اللغة يف سياق االستعمال.

يتعامل مع النصوص اللغوية الواقعية كما هي دون تعديالت أو حتويرات   -2
خلدمة األغراض التعليمية؛ فهو يتعامل مع النصوص األصيلة كما يستعملها 
الواقعية  من  عالية  درجة  توفر  النصوص  هذه  أن  والشك  ا،  الناطقون 

والصدقية.
النصوص صاحلة لالستثمار بدءًا من  ال يفاضل بني نص وآخر؛ فجميع   -3

اإلعالن التجاري والطرفة السائرة إىل أرقى النصوص العلمية وأعقدها.
ال يفاضل بني املنطوق واملكتوب من األداء اللغوّي.  -4

كربى  وخصائص  أبنية  إىل  للتوصل  الواقعي  اللغوي  لالستعمال  يؤطر   -5
إطارًا نظريًا  للمتعلمني  فيقدم  اليومية؛  اللغوي  التفاعل  للنصوص وأنواع 
َثمَّ  ِمْن  اإلنتاج،  االقتدار على  إىل  به  ليتوصل  االستقبايل  النصي  للتحليل 

بلوغ الغاية املنشودة: الكفاية اخلطابية.

حتليل اخلطاب وتعليم املفردات

الشك أن املفردات هي النواة األوىل لتعلم اللغة األجنبية؛ ذلك أا العنصر 
الداليل األساسي الذي ميثل االقتدار على التواصل مع الناطقني بتلك اللغة، ولكن 
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الناطقني  الناجح مع  التواصل  املتعلم من  ن  ُتَمكِّ املفردات جمردة ال  معرفة معاين 
بتلك اللغة؛ ألن هذه املفردات إمنا تعرب عن معاٍن ضيقة جدًا تقتصر على املعىن 
املعجمي، وقد تتعدد معاين املفردة الواحدة فال يكون مناٌص من التحديد والتقييد، 
ومن هنا كان االنتقال من تعليم قوائم املفردات إىل تعليمها يف مجل دالة على 
املعىن املقصود واملراد. وهكذا ميكن القول إن تعليم مفردات اللغات األجنبية بدأ 
بقوائم املفردات الثنائية مث األحادية، وانتقل إىل  املعىن السياقي الذي حتدده اجلملة 
أو النص أو املنهج املعجمي الداليل الذي ركز على استثمار العالقات الداللية 
للمفردات والتراكيب املعجمية من حيث إا وحدات أكرب من الكلمة الواحدة، 

مث انتقل بعد ذلك إىل مرحلة حتليل اخلطاب.

وليس مثة شك يف افتراق تعليم املفردات منعزلة أو يف سياق مجل أو نصوص 
تعليمية وتعليمها يف سياق حتليل اخلطاب؛ فتعليم املفردات منعزلة على هيئة قوائَم 
يتميز بالتركيز على معىن املفردة فحسب؛ فهو تعليم للمعىن دون صرف اهتمام 
للمبىن أو أي وظيفة أخرى. أما تعليم املفردة يف سياق مجلة أو نص فإنه يقصد 
إىل تقييد معىن املفردة وإقصاء املعاين  األخرى املحتملة، وقد يعتين بالتراكيب اليت 
ميكن أن تقع فيها املفردة أو بنيتها الصرفية ووظيفتها النحوية، وما يقترن ا من 

املتالزمات، على أا ال تتجاوز ذلك.

عن  كبريًا  اختالفًا  ختتلف  للمفردات  نظرته  فإن  اخلطاب   حتليل  وأما    
املناهج التقليدية لتعليم املفردات وتعلمها؛ أي القائمة واجلمل، ولكن هذا ال يعين 
استغناءه عنهما؛ فمرحلة القوائم واملفردات املنعزلة هي املرحلة األوىل التأسيسية، 
مث تعقبها مرحلة اجلملة أوالنص التعليمي، مث ينبين حتليل اخلطاب عليهما. ولعل 

وجوه االختالف هذه تتمثل يف أن حتليل اخلطاب(2) :

يعتمد على نصوص أصيلة وواقعية تعرب عن التحققات الفعلية للنصوص   -1
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واحلوارات الشفوية االعتيادية، ِمْن َثمَّ فإنه ال حيتاج إىل تكييف أو تعديل ألغراض 
تعليمية حمددة، وهذا يتطلب من املعلم ومعد املادة التعليمية جهدًا وافرًا إلجياد 

النصوص واحلوارات  اخلادمة للهدف.

ر أدوارها ووظائفها الداللية اخلاصة والعامة؛  ُيْعلي من مرتلة املفردات ويقدِّ  -2
تعالقها  وطبيعة  اخلطاب،  سياق  يف  املفردات  تكتسبه  الذي  املعىن  أي 
باملفردات األخرى، وكيفية إسهامها يف إنتاج معىن اخلطاب؛ إنتاِج خطاٍب 

متماسِك املضمون والداللة.
النحوية  الوظائف  باستثمار  يعتين  إنه  حيث  من  التركيبية  وظائفها  حيلل   -3
للمفردات وكيفية إسهام هذه الوظائف يف إنتاج  خطاب متماسك بنيوًيا 

وشكلًيا.
املفردات على  املعىن، كداللة  للمفردات سوى  متعددًة  يستبطن وظائَف   -4
اخللفية الثقافية للنص أو منتجه، أو داللة املفردات على حتيز ما، أو داللتها 

على موقف سياسي أو ديين...إخل.
يركز على مرتلة املفردات يف متثيل جهة اخلطاب من حيث املرسل واملتلقي   -5
وما يرتبط ما من متغريات اجتماعية خمتلفة، كالوظيفة، والعمر، واجلنس..

إخل.
يستثمر املفرداِت للداللة على أنواع اخلطاب وأمناطه وأغراضه املختلفة.  -6

ُيَحلُِّل وظائَف مفرداٍت معينة يف تشكيل بنية اخلطاب وسريورته، فهناك   -7
ألفاظ تدل على البىن اخلطابية الصغرى، وهناك ألفاظ تدل على وظائف 

مقارنة النص بغريه، وهناك مفردات ُتْؤِذُن بانتهاء اخلطاب....إخل.
يستثمر العالقاِت الدالليَة خارج النص لتوظيفها ألغراض خطابية، فالترادف   -8
خارج السياق ال يعين إال الترادف، ولكنه قد يشري يف سياق اخلطاب إىل 
اململ.... التكرار  اهلروب من  أو  السرد،  وظيفة معينة مثل: كسر رتابة 

إخل. 
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 من الكفاية املعجمية إىل الكفاية اخلطابية

لقد كان مصطلح الكفاية اللغوية الذي اجترحه تشومسكي إيذانًا بانفتاح 
واسع على هذا املصطلح من حيث داللته على امتالك اإلنسان نظامًا لغويًا قادرًا 
على التوليد واالبتداع، فانشغل اللسانيون وعلماء النفس واللسانيون التطبيقيون 
ِبَتَبيُِّن طبيعة هذه الكفاية وحتليلها وحماولة تفكيك عناصرها للوصول إىل معايَري 
وعناصَر تصلح أن تكون أداة لقياس هذه الكفاية. ولعل أهم استثمارات مفهوم 
الكفاية ظهر عند اللسانيني التطبيقيني وعلماء املناهج وأساليب التدريس؛ ذلك 
أا صارت تعين، يف كثري من األحيان، املهاراِت اللغويَة واألهداف السلوكية اليت 

ينبغي للمتعلم األجنيب حتقيقها ليقترب من كفاية الناطق األصلي ذه اللغة.

وقد جرَّد اد املوسى هذه الكفاية ،من حيث هي آليات وقوانني لغوية، 
فجعلها يف عناصر ثالثة(3) : 

استدخال قواعد اللغة يف مستوياا الشكلية والوظيفية.  -1
إنتاج ما ال يتناهى من األداءات اللغوية الصحيحة.  -2

مرجع يف متييز اخلطأ من الصواب؛ اكتشاف األخطاء وتصويبها.  -3

والشك أن هذه العناصر الذهنية الثالثة تظهر يف مجيع الكفايات الفرعية 
اليت تنبين منها الكفاية اللغوية؛ فالكفاية اللغوية من حيث هي حتقق لغوي ناجز 

تتألف من:
الكفاية الصوتية؛ وهي جوهر النظام الصويت للغة وما يكتنفه من قوانني.  -

أبنية خمصوصة  وفق  على  الكلم  بقوانني صياغة  وتعتين  الصرفية؛  الكفاية   -
حتمل مدلوالت صرفية حمددة.

الكفاية املعجمية، وتعتين باالقتدار على مفردات اللغة استقباًال وإنتاجًا.  -
الكفاية النحوية، وتتضمن الكفاية اإلعرابية ووظائف الكلم يف اجلملة من   -
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ناحية، والنظام التركييب للغة من ناحية أخرى.
وقد يضاف إليها: الكفايات األسلوبية واألدبية وكفايات رسم الكلم....

إذ  اللغوية؛  الكفاية  من  مهمًا  شطرًا  متثل  املعجمية  الكفاية  أن  والشك 
تعين اقتدار املتعلم على فهم معاين املفردات وعالقاا وطرائق استعماهلا استقباًال 
وإنتاجًا، إضافة إىل جوانب صرفية وحنوية أخرى(4) . وينبغي أن نشري هنا إىل أن 
الكفاية املعجمية يف صورا التقليدية، يف حبوث ما قبل اخلطاب، إمنا كانت تركز 
على معىن املفردات وداللتها، وقد تعرض لعالقتها بغريها من املفردات يف سياق 
ولكنها  الكلمات  متعددة  (تراكيب  معجمية  تراكيب  إنشاء  أو  اللفظي  التالزم 

تعامل معاملة الوحدة الواحدة).

َهْت  ولكنَّ فكرة الكفاية اللغوية مل َتْسَلْم من النقد يف سياق انتقادات ُوجِّ
اللغوية فقد اعترض عليه «ِدْل  التحويلية؛ أما ما تعلق مبفهوم الكفاية  للمدرسة 
هاميز» مستدركًا عليه مبصطلح «الكفاية التواصلية»؛ فقد رأى هاميز أن مفهوم 
تشومسكي منقوص؛ ذلك أن القواعد اللغوية اليت ميتلكها الناطق باللغة ليست كافية 
للتواصل املناسب يف املجتمع، ولذلك فإنه حمتاج إىل  كفاية تتمثل يف اقتداره على 
التواصل السليم املناسب للسياق بعناصره املختلفة؛ فحىت يكون التواصل ناجحًا 
ينبغي أن تكون العبارات واجلمل املستعملة مناسبة للسياق املقامي واملقايل؛ فَـ 
«لكل مقام مقال». وهكذا يكون هذا املصطلح قد ركز على اجلانب االجتماعي 

للغة ودور املمارسة االجتماعية يف استكمال دور املمارسة اللغوية الذهنية(5). 

مصطلح  تأثريات  جتاوزت  بالغًة  تأثرياٍت  املصطلح  هذا  أحدث  لقد 
تشومسكي والسيما يف اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات األجنبية؛ إذ صارت 
الغاية الرئيسية لتعليم اإلجنليزية من َثمَّ غريها من اللغات بلوغ الكفاية التواصلية، 
ومتثلت هذه الغاية  يف طرق التعليم حيث ظهرت الطريقة التواصلية وما تفرع 
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منها (التعلم املوقفي، وتعليم اللغة ألغراض خاصة)، ويف إعداد املناهج املؤسسة 
عليها. وهكذا يتوسع مفهوم الكفاية املعجمية املنضوي حتت الكفاية التواصلية 
ويعين  املناسب،  التواصلي  السياق  املفردات  يف  استعمال  االقتدار على  ليصري: 

السياق التواصلي:

استعمال املفردات املناسبة للشخص املخاَطب مبا يدل على طبيعة عالقة   -
املرِسل به وخصائصه (العمر، واجلنس، والثقافة.....إخل).

استعمال املفردات املالئمة لقناة التواصل كتابًة أو مشافهًة.  -
استعمال املفردات الدالَّة على غرض  املرِسل.  -

استخدام املفردات الدالَّة على نوع اخلطاب وترتيبه وبنيته.  -
املطروحة.... القضية  من  املرِسل  موقف  على  الدالة  املفردات  استخدام   -

إخل.
وما يزال مفهوم الكفاية يسري ويتوسع مع انبثاق دراسات  حتليل اخلطاب 
واللسانيات النصية، وبدأ السؤال التقليدي يظهر: هل مثة كفاية يف حتليل اخلطاب 

ختتلف عن الكفايات األخرى؟ ومبعىن آخر: هل مثة كفاية خطابية؟ 

اللسانيني حول هذا املوضوع وإن كان أغلبهم جيعلها من  تفاوتت آراء 
ضمن الكفاية التواصلية. فقد أضاف (كاَنل) قسمني فرعيني للكفاية التواصلية مها 
الكفاية اللسانية االجتماعية و الكفاية االستراتيجية، وجعل الكفاية اخلطابية جزءًا 
بالتماسك  اخلطاب خمتصة  قواعد  وقد جعل  االجتماعية.   اللسانية  الكفاية  من 

والترابط النصي(6) .

أما (ياْلِدن) فقد جعلت الكفاية اخلطابية تتمثل يف(7) :

الترابط النصي واإلحالة (حسب رأي هاليداي).  -
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عمليات تطبق على النص (االقتباس، توسيع النص، استخراج معلومات    -
مهمة من النص...إخل).

التنظيم البالغي (الوظائف النصية: التعميم، التصنيف...إخل).  -
حتديد املهارات االنتقالية يف اخلطاب املنطوق (االبتداء، تقدمي املعلومات،    -

اختتام احلديث، تبادل األدوار). 
ويظهر أن تعريف (كاَنل) تعريف قاصر؛ ألنه يقصر الكفاية اخلطابية على 
التماسك الشكلي واملضموين للنص دون أن يتجاوزه إىل ما وراء اخلطاب. وأما 

تعريف (ياْلِدن)  فيمزج بني املنطوق واملكتوب. 

أما كارتر و ْشِمت فقد جعالها جزءًا من الكفاية التواصلية يف معجمهما؛ 
إذ شرحا عناصر الكفاية التواصلية على النحو التايل(8) : 

واملفردات  النحوية  القواعد  معرفة  وتعين  (الشكلية)  القواعدية  الكفاية   -1
والقواعد الصوتية، والداللة.

اللغة  بني  العالقة  معرفة  الثقافية)  (اللسانية  االجتماعية  اللسانية  الكفاية    -2
وسياقها غري اللغوي، معرفة استعمال أفعال الكالم (األحداث الكالمية) 
استعماالت مناسبًة، وكيفية االستجابة لألحداث الكالمية املختلفة، مثل: 

الطلب، االعتذار، الشكر، الدعوات...إخل.
ومعرفة أشكال اخلطاب (الكالم) اليت ينبغي استعماهلا مع اختالف األشخاص 

الذين نتحدث إليهم يف مواقف خمتلفة (املالءمة ، الرباغماتية، األدوار).
الكفاية اخلطابية( أحيانا تعد جزءا من الكفاية اللسانية االجتماعية) معرفة   -3

كيفية بدء احلوار وإائه....
4-  الكفاية االستراتيجية: معرفة استراتيجيات التواصل اليت ميكن أن تعوض 

النقص يف اجلوانب السابقة.
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مرتلة املفردات يف حتليل اخلطاب

ينظر حتليل اخلطاب  إىل املفردات نظرة خمتلفة عن  مناهج دراسة املفردات 
املعىن  أو  املنفرد  املعىن  على  ركزت  اليت  اجلملة  وحنِو  الدالليِة  املناهِج  األخرى؛ 
السياقي واملعىن النحوي، أي وظيفة الكلمة يف اجلملة، دون أن تتجاوز ذلك إىل 
وظيفة الكلمة يف الفقرة أو النص بالنظر إىل  إخلصائص اخلطابية املختلفة: نوع 

النص، وجنسه، وبنيته، وغرضه، ووسيلة إجنازه.

وميكن القول إن مرتلة املفردات يف اخلطاب، وقد أوضحنا ذلك سابقًا، 
تتجاوز الداللة املفردة والوظيفة النحوية البسيطة إىل وظيفة إنتاجية و استقبالية 
تسهم يف بيان مالمح اخلطاب وطرق فهمه واستقباله. وتتمثل مرتلة املفردات يف 
اخلطاب يف أا متثل عنصًرا دالليًا وبنيويًا وتواصليًا يف اخلطاب. ويتناول اخلطاب 

املفرداِت على مستويني مها:

النص  متاسك  يف  املفردات  دالالت  بأثر  يعتين  وهو  الداخلي،  املستوى   -1
متاسكًا دالليًا ينتهي إىل اإلسهام يف إنتاج معىن النص ومضمونه. ويعتين 
حيث  من  للخطاب  الداخلية  البنية  تنظيم  يف  املفردات  أثر  ببيان  كذلك 

املعلومات والعناصر والفقرات واملوضوعات الفرعية.
املستوى اخلارجي ويعتين باستثمار أثِر املفرداِت الُكلِّي يف متييز النص من   -2
سواه من النصوص، ونسبته، على التعيني، إىل إجناز خطايب داّل وقاصد إىل 
غرض حمدد؛ أي حتديد جمال اخلطاب ونوعه ومرسله ومستقبله يف السياق 

التواصلي العام، والسياق النصي اخلاص.
شاعت  فقد  وتقسيمها؛  املفردات  تصنيف  إىل  احلديث  هذا  ويقودنا 
متثيل  إىل  قصدًا  التطبيقية  اللسانية  الدراسات  يف  للمفردات  متعددة  تقسيمات 
هذه األقسام يف مناهج تعليم اللغات للناطقني بغريها، ولعلهم كانوا يرون هذِه 
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التقسيمات:  هذه  أبرز  ومن  املعجمية.  الكفاية  لبلوغ  السبل  أقصَر  التقسيماِت 
االستقبال،  وكلمات  اإلنتاج  وكلمات  الوظيفية،  والكلمات  املحتوى  كلمات 
وكلمات الكتابة وكلمات التحدث،....إخل. وإذا كانت بعض هذه التقسيمات 

قاصرًة ابتداًء فإنه ميكن استثمارها وتعديلها يف حتليل اخلطاب.

وملا كان حتليل اخلطاب يركز على مفهوم النص والعناصر املؤدية إليه كان 
تعتمد على معطيات  زاوية جديدة، وإن كانت  املفردات من  إىل  النظر  طبيعيًا 
لسانيات الداللة واملعجم، ولكن القصد يف حتليل اخلطاب انصرف إىل استثمار 
هذه العالقات الداللية يف إنتاج خطاب متماسك وليس التوقف عند العالقات 

الداللية حسب. 

لقد شغلت املفردات يف الدراسات النصية  وحتليل اخلطاب حيزًا مناسبًا 
من حيث إسهامها يف متاسك النص داخليًا وخارجيًا منذ النماذج املبكرة  لِـ 
من  بعدهم  ومن  ودريسلر  بوغراند  و  ديك  فان  إىل  حسن»  ورقية  «هاليداي 
املنشغلني بقضايا إنتاج اخلطاب واستقباله. فقد شهدت الدراسات املتتابعة جهودًا 
متميزة يف اللسانيات الغربية الستكشاف املفردات ووظائفها الداخلية واخلارجية 
يف إطار بناء النص. فقد جعل (هاليدي وحسن) املفردات إحدى أدوات التماسك 

النصي، ورأيا أنه يتحقق وفق العالقات والعمليات الداللية التالية:

التكرار: إعادة عنصر معجمي ، أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو اسم   -1
عام، أو كلمة شاملة.

التضاّم : توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة  نظرًا الرتباطها بعالقة   -2
ما.

على أن هذه العالقات شهدت مراجعاٍت كثريًة حىت يف النماذج املتأخرة 
لرقية حسن. وقد كان أكثر التركيز  والنقاش موجهًا إىل التماسك الذي ينشأ 
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من التالزم اللفظي؛ إذ شهد مناقشات واستدراكات انتهت يف بعض النماذج إىل 
توسيع مفهوم التالزم ليشمل مجيع العالقات الداللية األخرى ( احلقول الداللية، 

والتضاد،...إخل) 

املوضوع  هذا  تناولوا  من  أكثر  من  واحدًا  يكون  مكارثي  ميشيل  ولعل 
والسيما يف إطار  اللسانيات التطبيقية؛ فقد عرَّف التكرار بأنه « إعادة الكلمة 
العالقات  باستثمار  إعادة معناه  أو  املباشر  بالتكرار  يف جزء الحق من اخلطاب 
الداللية؛ واملقصود بالعالقات الداللية تلك العالقات الداللية الثابتة بني الكلمات 
واملوجودة يف املعاجم  ومعاجم املترادفات أواملتضادات(9)» . وهكذا فإنه يتجاوز 
معىن التكرار عند هاليدي ورقية حسن إىل كل عالقة داللية ثابتة، ِمْن َثمَّ فهو 
يشمل: التضاد (الطباق)، والترادف، واالنضواء (التضمن)، والكلمات العامة....

إخل.

مث إن مكارثي جتاوز عالقات التضام فلم يعدها من عناصر التماسك املعجمي؛ 
ألا ليست عالقات داللية خالصة وإمنا هي عالقة احتمالية حسب(10) . 

ويتخذ مكارثي مفهومي (الكلمات الوظيفية وكلمات املحتوى) مدخًال     
ملناقشة عمل املفردات يف التماسك؛ إذ رغم أمهية هذه التقسيم إال أنه يرى أنه 
الكلمات، والسيما كلمات  من  أن كثريًا  ذلك  النص؛  إطار  منقوصًا يف  يظل 
املحتوى، تؤدي دورًا جديدًا سوى املعىن يف سياق اخلطاب، ومثل هذه املفردات 
تقع يف مرحلة وسطى بينهما؛ فال هي كلمات وظيفية وال هي كلمات حمتوى؛ 
 (Lexicalizationَمْعَجمة) ا كلمات خطابية، ويسمي مكارثي هذه العمليةإ
اللغة  من  أمثلة  ويضرب  السياق(11).  خالل  من  ووظيفة  معىن  إجياد  وتعين: 

اإلجنليزية: 
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- Issue  ( القضية) تفيد أن هناك قضية/مسألة معروفة بني املرسل واملستقبل 
دون معرفة القضية من النص.

- Solution     تفيد معىن احلل عمومًا دون حتديد طبيعته وما هو.
مات اخلطاب ومثل هذه الكلمات تسمى (كلمات تنظيم اخلطاب/ ُمَنظِّ

اخلطاب  تنظيم  هي  الرئيسية  وظيفتها  إن  إذ  Organizers (Discourse)؛ 
النص  كان  فإذا  الكربى(العليا)؛  اخلطابية  بالبنية  الصغرى  اخلطابية  البىن  وربط 
جدليًا (حجاجيًا) دلت مثل هذه املفردات على مقدمة متثل مشكلة ، ووسط يدل 

على أغراض املؤلف وأسبابه، وخامتة تدل على حلول(12) . 

بل  املعجمي  التماسك  مصطلحات  أكثر  يكون  التكرار  مصطلح  ولعل 
النصي كله دورانًا،  إذ ال تكاد جتد دراسة يف حتليل النص ختلو منه، ولعل مرجع 
هذه األمهية املركزية ملفهوم التكرار أنه مصطلح ذو نسب عريق يف الدراسات 
البالغية التقليدية والدراسات األسلوبية احلديثة؛ فهو يقترن يف  البالغة التقليدية 
باجلناس، ويقترن يف األسلوبية وحتليل النص األديب خبصائص أسلوبية لنص بعينه. 
بني  تتراوح  خمتلفة  وظائف  يؤدي  العلمية  الفروع  هذه  التكرار يف  أن  والشك 
خالصة  بوظائف خطابية  يقترن  فهو  اخلطاب  حتليل  أما يف  والتداولية.  اجلمالية 
تتمثل يف متاسك النص وإجناز أفعال تداولية وبنيوية أخرى يف اخلطاب(13)؛ فقد  
دل تكرار مفردات أو مشتقاا على تبادل األدوار يف اخلطاب، ودل  يف إعالن 
هذا  لشراء  مثة ضرورة  أن  االعتقاد  على  القارئ  ومحله  «استثارة  على  جتاري 
املستحضر؛ ألنه يليب حاجة نفسية وجسدية واجتماعية(14)». ودل يف املقامات 

السرقسطية على  التنبيه والتحذير والتأكيد ونوع النص».

وكثريا ما تقرر املفردات أسلوبية النص؛ ذلك أن كثريًا من عناصر البالغة 
التقليدية ترتد إىل العالقات املعجمية: السجع واجلناس والطباق...إخل.
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إىل  انتهت  متعددًة   مقارباٍت  اخلطاب  إطار  يف  املفردات  قوِرَبِت  وقد 
تقسيمات متعددة، منها:

الكلمات املؤطرة للخطاب framing words وهي املفردات اليت تكون   -1
دليًال على بدء اخلطاب أو انتهائه أو االنتقال من جزء إىل آخر؛ فهي يف 
اخلطاب التعليمي الصفي متثل إشارة من املعلم إىل الطلبة إىل االنتقال من 
وظيفة إىل أخرى، أو من مهمة صفية إىل مهمة أخرى، ومنها مثًال: انتهينا 
أمس من درس..... واليوم نتناول....، حسنًا تشري إىل اية عمل والبدء 
بآخر، وعندما يسأل املعلم عدًدا من الطلبة سؤاًال فال يعرفون اإلجابة مث 
يقول ألحدهم: أحسنَت؛ هذا يعين وضع حد ملحاوالت الطالب اآلخرين 

واالنتقال إىل وظيفة جديدة.

مؤشرات اخلطاب(15) .  -2
عرفها كارتر وِشِمت بأا تعبريات  لغوية تربط ربطا منطيًا بني جزءين من 
اخلطاب، و ليس هلا وظيفة حنوية حمددة،   وهي ال تسهم يف معىن أي من اجلزءين، 
     .in fact  والروابط: و/ لكن، واملركب اجلّرّي still ،ومنها الظروف: مهما

أو  تعريفه  أو  املصطلح  على  اللسانيني  بني  صريح  اتفاق  هناك  وليس 
خصائصه؛ فقد استعملت مصطلحات متعددة لتدل على هذا املعىن، ولعل أبرز 

املصطلحات املستعملة هي:

 Discourse  Markers, Discourse Connective, Discourse 
Particle.

ويظهر أن هذه املصطلحات عند مستخدميها تشي بوظيفة هذه العناصر 
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اللغوية؛ فقد تباينت وظائف هذه العناصر على أحناء متباينة جنملها يف ما يلي:

تعمل على إجناز التماسك النصي؛ وذلك بربط عناصر اخلطاب املتتابعة.  -
متثل دليًال واضحًا على تسلسل العالقات وتتابعها يف املنطوقات.  -

متثل عالمة صرحية على الكفاية التداولية للمتحدث.  -

ألفاُظ رأِي املؤلِّف  -3
َأماراٍت معينًة تشري إىل جوانَب خمتلفٍة مرتبطٍة   الشك أن أي نص حيمل 
مبؤلف النص؛ فقد تعرب عن موقفه من القضية اليت يطرحها يف سياق النقاش مثل: 
بالتأكيد،  يف الواقع، ال شك، أرى، أعتقد. وقد تدل هذه املفردات والتراكيب 
املمكن، رمبا، أظن، لست  ما، وذلك مثل: من  تأكده من موضوع  على عدم 

متأكدًا، أفترض.  
ومن ناحية أخرى فقد يكون النص مشحونًا مبفردات خاصة تدل على 
منطلقات الكاتب الفكرية السياسية أو الدينية أو االجتماعية، فيستعمل مفرداٍت 
أخرى  نظر  لوجهة  معارضته  وتظهر  ناحية  من  الصريح  موقفه  لتظهر  حمددًة 
بني   متيز  أن  العريب  السياسي  السياق  يف  السهل جدًا  من  إنه  على حنو صريح. 
يستعملها  اليت  واملصطلحات  االعتدال»  «معسكر  يستعملها  اليت  املصطلحات 
مثل  مصطلحات  يستعملون  من  خلفية  متييز  يسهل  كما  «التطرف»،  معسكر 

(الربا) ومن يستعملون مصطلح (الفائدة). 

مفردات ترتيب اخلطاب:  -4
يستعمل عدد من املفردات والتراكيب املعجمية لتقوم بوظيفة ترتيبية يف بنية 
اخلطاب من ناحية وبنية املعلومات من ناحية ثانية. (األعداد، أوًال، أخريًا، أبدًا، 
القصري  النص  اخلالصة). الحظ  اخلامتة،  املقدمة،  النهاية،  يف  إىل،  نعود  ختامًا، 
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التايل )  (وهو للباحث):

وال يفوته أن يتنبه إىل الرؤى املتفاوتة يف النظر إىل الترمجة بتأثري تيارات العوملة 
اللغوية والثقافية، فيمن عدها مضيعة للوقت واملال، ومن عدها تنوعًا ثقافيَا 

يضارع التعدد البيولوجي. وهذا ما يستنفده القسم األول من البحث.

أما القسم الثاين من البحث فهو خطة مرسومة؛ تدابري إجرائية من شأا أن 
تعيد للترمجة مرتلتها يف بناء جمتمع املعرفة العريب املنشود.

يف  التقصري  جوانب  بعض  بالتوصية  تتناول  عامة  برؤى  البحث  وينتهي 
حركة الترمجة العربية. 

وينتهي) دلت داللة  الثاين،  والقسم  األول،  القسم   ) التراكيب  أن   جتْد 
صرحية على ترتيب عناصر النص. ولو أننا استبدلنا بِـ « الثاين» الرابع أو السابع 
لظهر لنا أن مثة خلًال كبريًا يف ترتيب عناصره. ولو أننا استبدلنا بِـ « الثاين» 

» القسم الثاين. كلمة « مثَّ» لدَّل ذلك داللة صرحية أن املقصود من «ُثمَّ

املفردات وتبادل األدوار يف اخلطاب   -5
قد يدل استدعاء مفرداٍت وتراكيَب معينٍة على طبيعة األدوار اليت يؤديها 
املشتركون يف اخلطاب، وكيفية تبادهلا وانتقاهلا من متحدث إىل آخر، وتبديل دور 
املتحدث إىل مستمع أو عكس ذلك. ويف الوقت نفسه قد تسهم هذِه املفرداُت 
يف الداللة على نوع النص من حيث هو سرد أو جدل أو وصف. ولعل أبرز هذِه 
(قال) ومشتقاته ومرادفاته، ويظهر ذلك واضحًا يف  الفعل  العربية  املفرداِت يف 

النص القرآين واألحاديث النبوية، والقصة واملسرحية والرواية.
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 احلقول الداللية والترابط النصي

متثل نظرية احلقول الداللية إطارًا نظريًا صاحلًا للتناول يف إطار التماسك 
النصي وبناء اخلطاب؛ ذلك أا تنطوي على توسيٍع يستوعب  باإلمجال والتفصيل 

حقوًال و جماميَع دالليًة قد تبدو متباعدة ومتنافرة خارج إطار النص واخلطاب. 
ولقد ذهب كثري من منظري « أثر املفردات يف متاسك النص» إىل َعدِّ احلقول 
الداللية وسيلة مهمة من وسائل متاسك النص داخليًا وخارجيًا.  أما داخليًا فإن 

أي نص، يغلب أن ينطوي على ثالثة أنواع من املفردات: 

بذاا  مستقل  معىن  هلا  اليت  املعجمية  املفردات  وهي  املحتوى:  كلمات   -1

ومتثل، غالبًا، مادة خامًا تصلح للتوليد واالشتقاق، ويغلب أن تؤدي هذه 
املفردات دور املساعد واملساند للنوعني اآلخرين؛ إذ تقترب وظيفتها هنا 

من أدوات الربط، ولكنها تسهم يف توجيه النص وجهة معينة.
2-  الكلمات الوظيفية ( القواعدية): وهي الكلمات اليت ليس هلا معىن مستقل 

بذاا، وإمنا تعمل على ربط العناصر اللغوية فتكتسب قيمتها من  َثمَّ.
الكلمات املتخصصة ( املصطلحات): وهي الكلمات اليت تكتسب داللة   -3
اصطالحية متخصصة يف حقل معريف معني كالرياضيات أو احلاسوب أو 

القانون.
خطاب  إلنتاج  متضافرة  تعمل  الثالثة  األنواع  هذه  أن  واضحًا  ويبدو 
متماسك، ويبدو التماسك ظاهرًا وجليًا يف استعمال املفردات من النوعني األول 
السياقية األخرى.  الداللة على موضوع اخلطاب وغرضه وعناصره  والثالث يف 

الحظ النصني القصريين التاليني(16):   
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األحدْ 12ْ-4  

على  قليل  اخنفاض  يطرأ 
درجات احلرارة، ويكون اجلو غائمًا 

أمطار  سقوط  مع  غائم  إىل  جزئيًا 
الرياح  وتكون  النهار  أثناء  متفرقة 

مشالية غربية معتدلة السرعة.

اليوْم14ْ-6

إىل  جزئيًا  غائمًا  اجلو  يكون 
يف  متفرقة  أمطار  سقوط  مع  غائم 

مشال ووسط اململكة، وتكون الرياح 
إىل  السرعة  معتدلة  غربية   جنوبية 

نشطة السرعة.

لعلك تالحظ أن الكلمات الداكنة اللون متثل  كلماٍت اصطالحيًة متخصصًة 
دلت على طبيعة النص، أما الكلمات األخرى فضمت النوعني اآلخرين، فكلمات 
مثل:  «سقوط، متفرقة، معتدلة، السرعة» فتمثل كلمات مفتوحة الداللة ولكنها 
اجلوية  باحلالة  مرتبطة  دالالت  اكتسبت  املتخصصة  املصطلحات  مع  بالتضافر 
النظر  ولعل  التماسك.  من  مزيدًا  النص  على  فأضفت  فحسب،  النص  وسياق 
التنبؤات اجلوية يظهر أا صارت  إىل هذه املفردات (املفتوحة أصًال) يف سياق 
كلمات مغلقة ثابتة الداللة من ناحية، ومكملة لوظيفة املصطلحات املتخصصة 
من ناحية ثانية. وأما الكلمات (مشال، وسط، جنوبية، غربية) فإا تكاد تكون 
عن    ختتلف  فهي  النحوية؛  الناحية  من  وليس  داللتها  حيث  من  مغلقة  كلمات 
الكلمات النحوية املغلقة( إىل، مع، على، و) اليت مل تتجاوز وظيفتها ربط عناصر 
واحلقل  الطقس)  ( مصطلحات  الرئيسي هو  الداليل  احلقل  فإن  النص. وهكذا 

الفرعي  هو املصطلحات اجلغرافية.
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العالقات الداللية و حمتوى اخلطاب

ال خيلو أي نص لغوي، طال أو قصر، من العالقات الداللية املعروفة يف 
باختالف حجم  ختتلف  وتنوعها  العالقات  هذه  كثافة  أن  على  مجيعًا؛  اللغات 
النص؛ إذ يتناسب تواتر هذه العالقات مع احلجم تناسبًا طرديًا؛ كلما طال النص 
زاد احتمال التكرار. والشك أن هذه العالقات الداللية تسهم إسهامًا كبريًا يف 
حتديد موضوع اخلطاب ونوعه، وبنيته. فقد ينطوي النص على مفردات ترتبط 
حبقل داليل معني، أو بعالقة ترادف، أو بالتضاد...، ما يسهم يف استداللنا على  

بنية النص الداخلية ومضمونه. الحظ النص التايل(17) :

لعل ظاهرة التدخني تكون من أكثر املمارسات اإلنسانية اخلاطئة؛ فعلى 
الرغم من أن الناس يعرفون معرفة صرحية أخطار التدخني ومضاره إال أم يصرون 
على ممارسته. وواضح أن التدخني ليس أمرًا شخصيًا بالكامل؛ ألن آثاره تتعدى 
املدخن نفسه إىل املحيط الذي ميارس التدخني فيه: البيت، واملدرسة، واملصنع، 

والعمل. لذلك جتد أن احلكومات بدأت تصدر تشريعات للحد من التدخني يف 
األماكن العامة ووسائل النقل، وأماكن العمل.

يقفنا على أن هناك مفرداٍت دلت داللة  القصري  النص  النظر يف هذا  إن 
صرحية على طبيعة العالقة الداللية الكربى يف النص، فقد دلت املفردات التالية: 
يطرح  النص  أن  أمرًا شخصيًا) على  ليس  أخطار، مضار،  اخلاطئة،  (التدخني، 
مشكلة ما وهي مشكلة التدخني ومضاره، ومن مث فإن وجود مشكلة يف النص 
غالبًا ما ينبئ بوجود اقتراحات وإسهامات وتدابري حلل هذه املشكلة، وهذا ما 
النص مبفرداته كلها(لذلك جتد أن  النص؛ لذلك جاء اجلزء اآلخر من  كان يف 
احلكومات بدأت تصدر تشريعات للحد من التدخني يف األماكن العامة ووسائل 
النقل، وأماكن العمل) دليًال على اجلزء الثاين من بنية النص وهو احلل، فالنص من 
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نوع: مشكلة وحلها. وقد يكون من أنواع أخرى : سبب ونتيجة، حجاج...
إخل.

املفردات والعالقة بني املتخاطبني

يف  املتخاطبني  عالقة  إىل  دليًال  وتراكيبه  النص  مفردات  تكون  أن  ميكن 
(النص)؛  التواصلي  احلدث  يف  املشاركني  بني  الرابطة  العالقة  طبيعة  أو  النص، 
فقد ظهر واضحًا يف النموذج التطبيقي أن عددًا من املفردات ( األخ، أخوك، 
الصديق، العزيز، الويف) دلت على أن العالقة بني املتخاطبني عالقة ودية وليست 
رمسية، ومن ناحية ثانية دلت على نوع اخلطاب من حيث هو خطاب تراسلي 

غري رمسي بني املرِسل واملستقِبل.  
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الدراسة التطبيقية

التطبيقي بالقول إن تطبيق حتليل اخلطاب  البدء يف السياق  وأحترس منذ 
يف تعليم املفردات  يغلب أْن ميثل مرحلة متقدمة يف تعليم اللغة للناطقني بغريها؛ 
ذلك أنَّ منتهى قصد هذا املنهج أن يتمثل املتعلُم كيفية إسهام املفردات يف إنتاج 
اخلطاب وبيان خصائصه ونوعه، ِمن مثَّ االقتدار على استثمار هذه املعرفة يف إنتاج 
نصوص/خطابات حتاكي أعراف الكتابة وتقاليدها يف اللغة املتعلمة، وليس غاية 
قصد منهج حتليل اخلطاب هنا تعليم معاين املفردات، وإمنا يتجاوز ذلك إىل ما 

ذكرنا.

وتأسيًسا على ذلك؛ فإن االنتفاع بتحليل اخلطاب وعلم حتليل النصوص 
املستوى  أن  يعين  وهذا  اللغوية،  كفايام  يف  املتعلمني  تقدم  مع  راد  باطِّ يزداد 
املتوسط و املتقدم  أحوج من املستوى املبتدئ الستثمار هذا املنهج، على أن هذا 
ال ينفي انعدام إمكانية االنتفاع؛ إذ ميكن استثمار النصوص القصرية لتحقيق هذه 
األغراض والسيما يف  أشكال التعبري امليسرة اليت متثل جزءًا من كفايات املبتدئني؛ 

كما يف حبثنا هذا.

منذ  املتعلم  يواجه  ألنه  تطبيقًيا  منوذًجا  التَّراُسلّي  اخلطاب  اخترت  وقد    
مراحل التعلم األوىل، ويقترن اقتراًنا كبريًا بالكفاية التواصلية.

التطبيق األول: 

اخلطاب  فجوات  ملء  على  املتعلم  قدرة  اختبار  إىل  التطبيق  هذا  يقصد 
باختيار الكلمة املناسبة. ويغلب أْن تكون هذه الكلمات قد مرَّت به يف سياقات 
كثرية سابقة؛ إذ هي مما يكثر توارده حىت يف املستوى املبتدئ، فإْن َوَرَدت مفردات 
جديدة كان ذلك فرصًة مناسبًة لتعلمها يف سياقها املناسب؛ استثمارًا الستراتيجية 
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التخمني من السياق؛ فقد ال يعرف املتعلمون معىن كلمة « السرطان» ألا مل مترَّ 
م سابقًا، ولكنهم قد يهتدون إليها بالنظر يف السياق. ُثمَّ إن بعض هذه الكلمات 
ُتمثِّل متالزماٍت لفظيًة مع ما جياورها من كلمات، وهذه فرصة مناسبة ليتمكنوا 

منها أكثر.

التطبيق: أكمل الفراغ بالكلمة املناسبة من العمود املجاور للنص.

بسم اهللا الرمحن...... 

ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ
......عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأرجو اهللا تعاىل أْن 

تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛
امللك  جبائزة  فوزكم  نبأ  غامرٍة  بسعادٍة  تلَّقْيت  فقد 
تقديًرا جلهودكم وأحباثكم  العام،  للطّب هذا  العاملية  فيصل 

إلجياد عالجات شافية ألمراض........
لكم  تكرميًا  ليست  اجلائزة  هذه  إن  الكرمي:  أخي 
وحدكم، إمنا هي تكرمي جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني 
الذين َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل نتائج أحباثهم الطبية 
لتأمني حياة فضلى للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة ،  

بإذن....... 
للبشرية  وهنيًئا  بكم  السعودية  للملكة.......  فهنيًئا 

ُكلِّها، ونتمىن لكم موفور الصحة والعافية والرقي.
 سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر……. . 

أخوكم / سعيد 

قائمة املفردات
السرطان

اهللا

الرحيم

القادم

العربية

السالم
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التطبيق الثاين: 

يقصد هذا التطبيق إىل اختبار قدرة املتعلم على استعمال املفردات املرادفة 
املالئمة لسياق النص ونوعه وغرضه؛ ويكون ذلك بوضع قائمة املرادفات جوار 

النص ليبدأ املتعلم االختيار من تلك القائمة ووضعها يف املكان املناسب.

 التطبيق: اقرأ النص التايل، مث اختر من الصندوق املجاور الكلمة  املرادفة 
للكلمات اليت حتتها خط.

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ

أن  تعاىل  اهللا  وأرجو  وبركاته،  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 
تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛

فيصل  امللك  جبائزة  فوزكم  نبأ  غامرٍة  بسعادٍة  تلَّقْيت  فقد 
العاملية للطّب هذا العام، تقديًرا جلهودكم وأحباثكم إلجياد عالجات 

شافية ألمراض السرطان.
أخي الكرمي: إن هذه اجلائزة ليست تكرميًا لكم وحدكم، 
إمنا هي تكرمي جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني الذين َيْسَعْون 
خلدمة البشرية من خالل نتائج أحباثهم الطبية لتأمني حياة فضلى 

للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة ،  بإذن اهللا. 
العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية ُكلِّها،  فهنيًئا للملكة 

ونتمىن لكم موفور الصحة والعافية والرقي.
 سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر القادم . 

أخوكم / سعيد 
2009/5/10

قائمة
 املفردات

االزدهار
دوام

احلبيب
خبري

اكتشاف
األطباء
كبرية

مساعدة
َخَبَر

سعيدة
مباَرٌك
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 التطبيق الثالث: 

يقصد هذا التطبيق إىل اختبار قدرة املتعلم على استعمال الكلماِت الوظيفيِة 
استعماًال صحيحًا ينتهي إىل إنتاج خطاب مستقيم مترابط األجزاء.

التطبيق: اختر الكلمة املناسبة مث ضعها يف الفراغ.

بسم اهللا الرمحن الرحيم
ديُق الوّيف عبُد العزيِز اَألُخ العزيُز والصَّ

اهللا  وأرجو  وبركاته،  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 
تعاىل....... تكون بصحة جيدة وأحسن حال، وبعد؛

فقد تلَّقْيت بسعادٍة غامرٍة نبأ فوزكم جبائزة امللك 
جلهودكم  تقديًرا  العام،   ....... للطّب  العاملية  فيصل 

وأحباثكم إلجياد عالجات شافية ألمراض السرطان.
تكرميًا  ليست  اجلائزة  إن........  الكرمي:  أخي 
املسلمني  العلماء  جلميع  تكرمي  هي  إمنا  وحدكم،  لكم 
وغري املسلمني....... َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل 
حياة  للبشر،  فضلى  حياة  لتأمني  الطبية  أحباثهم  نتائج 

بعيدة....... اآلالم واملعاناة ، بإذن اهللا. 
فهنيًئا للملكة العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية 
العافية   ...... الصحة  ........موفور  ونتمىن  ُكلِّها، 

والرقي.
الشهر  اململكة  يف  استقبالكم  سنكون...... 

القادم. 

أخوكم / سعيد 

اختر الكلمة املناسبة 
مث ضعها يف الفراغ

يف

و

أن

هذه

لكم

هذا

الذين

عن
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التطبيق الرابع: 

يقصد هذا التطبيق إىل  استكشاف وظائف املفردات املختلفة يف النص؛ 
ومعلومات  اخلطاب،  وترتيب  المتواِصَلْيَن،  وعالقة  النص،  نوع  على  كداللتها 

اخلطاب......إخل.

1- نوع النص السابق هو:
مقالة        ب-  قصة        ج- شعر             د- رسالة أ - 

2- استخرج املفردات واجلمل اليت تدلك على نوع النص.
3- عالقُة سعيد مبحمد يف النص هي: 

عالقٌة رمسيٌة         ب- عالقُة قرابٍة       ج-  عالقُة َصداقٍة أ - 
4- ما هي املفردات اليت تدل على ذلك؟

5- أكمل اجلدول التايل من النص بالكلمات املرتبطة بكل موضوع.

الطب واألمراضاجلائزةعالقة سعيد بعبد العزيز
عالجاتالفوزاألخ
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6- تكررت بعض الكلمات والتراكيب يف النص، أكمل اجلدول التايل لتدل على 
الكلمات والتراكيب املكررة:

 التكرار الكلمة/ التركيب
 أخوكاَألُخ

جائزة امللك فيصل العاملية
ليست تكرميًا

العلماء املسلمني
حياة فضلى للبشر

هنيًئا
اململكة العربية السعودية

6- حاِوْل معرفة وظائف التكرار يف اجلدول السابق، بالرجوع إىل النص.

التطبيق اخلامس:

يقصد هذا التطبيق إىل حتديد وظائف كلمات حمددة يف بنية النص وترابطه 
وانسجامه.

التطبيق: أعد قراءة النص، مث  تأمل مواقع الكلمات والتراكيب التالية: 

 وَبْعُد،  أخي الكرمي، َنَتَمنَّى، أخوَك سعيٌد.

هل نستطيع تغيري مواقع هذه الكلمات يف النص؟  -
ما الوظيفة املعنوية اليت أدا كل كلمة يف هذا النص؟  -



البصائر - مجلة علمية محكمة - المجلد 13 - العدد 2 - ربيع األول 1431هـ / آذار 2010م

-120-

التطبيق السادس: 

التراسلي  اخلطاب  نظام  متثل  املتعلم على  تدريب  إىل  التطبيق  يقصد هذا 
الرسالة؛  يف  الفرعية  اخلطابية  البىن  متييز  على  بتدريبه  وذلك  العربية؛  اللغة  يف 
أي أن يعرف كيفية ترتيب عناصر اخلطاب ومعلوماته، وكيف تسهم املفردات 
والتراكيب يف إجناز هذه الوظيفة اخلطابية داخل النص، وليس املقصود هنا ترتيب 

مجل إمنا ترتيب فقرات.

نصًا  ليكون  جديٍد  ِمْن  رتِّْبُه  ُثمَّ  اقرأه  ُمَتماِسٍك،  َغْيُر  نٌص  هذا  التطبيق: 
واضحًا ومفهومًا.
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بسم اهللا الرمحن الرحيم 

• فقد تلَّقْيت بسعادٍة غامرٍة نبأ فوزكم جبائزة امللك فيصل العاملية للطّب هذا 
العام؛ تقديًرا جلهودكم وأحباثكم إلجياد عالجات شافية ألمراض السرطان.

• فهنيًئا للملكة العربية السعودية بكم وهنيًئا للبشرية ُكلِّها، ونتمىن لكم موفور 
الصحة والعافية والرقي. 

ديُق الوّيف عبُد العزيِز • اَألُخ العزيُز والصَّ

أْن تكون بصحة جيدة  تعاىل  اهللا  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وأرجو 
وأحسن حال، وبعد؛

• سنكون يف استقبالكم يف اململكة الشهر القادم .

تكرمي  إمنا هي  لكم وحدكم،  تكرميًا  ليست  اجلائزة  إن هذه  الكرمي:  أخي   •
جلميع العلماء املسلمني وغري املسلمني الذين َيْسَعْون خلدمة  البشرية من خالل 
نتائج أحباثهم الطبية لتأمني حياة فضلى للبشر، حياة بعيدة عن اآلالم واملعاناة،  

بإذن اهللا.

• أخوكم / سعيد 
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التطبيق السابع: 

يقصد هذا التطبيق إىل االستجابة للنص املقروء السابق بكتابة نص يكون 
ردًّا عليه، متمثًال نوع اخلطاب وأسلوبه ومضمونه. وغاية املقصود من ذلك أن 
يستعمل املتعلم مفرداٍت من احلقول الداللية نفسها اليت استعملها ُمْرِسُل الرسالة، 
واالنضواء  والتضاد  كالترادف  الداللية  العالقات  من  خمتلفة  أنواعًا  مستثمرًا 
العامة واملصطلحات........وصوًال إىل نص منسجم مترابط يكافئ  واملفردات 

النص األصلي. 

وقد ُيْنَجُز هذا الغرض على أحناء متعدد، منها:

والتراكيب  املفردات  استعمال  ميكنك  السابق.  النص  على  ردًّا  اكتب  أ - 
التالية: شكًرا ، مشاعرك الصادقة، احلمد هللا،  اجلهد والتعب، دعم، حنن، 

يف شوق، إن شاء اهللا، اجلائزة.
اكتب ردًّا على النص السابق مستعمًال  اجلمل االفتتاحية واجلمل اخلتامية  ب - 

نفسها.
اكتب نصًا يشبه هذا النص نئ فيه صديقك بالنجاح يف امتحان ُمِهمٍّ يف  ج- 
بلدك. ميكنك االستفادة من املفردات والتراكيب التالية: أنا سعيد، أخبار 

طيِّبة، تفوقَك، النجاح،  خدمة الوطن، اجلامعة، أرجو، أعود، البالد. 

آفاق أرحب

تطبيقي  أمنوذج  على  يقتصر  البحث  هذا  جيعل  تسويغًا ضرورًيا  مثَة  لعلَّ 
واحد؛ ذلك أنَّ اَحليَِّز املكاينَّ هنا ال يسمح بكثري من التطبيقات التعليمية واملنهجية؛ 
ولكنه يسعين هنا أْن َأزيَد القول يف ما ينبغي أْن تكون عليه صورة درس تعليمي 
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يف تطبيقات حتليل اخلطاب يف تعليم املفردات والتراكيب العربية للناطقني بغريها؛ 
ولذلك فإنين سأجعل هذِه الصورَة االفتراضيَة  على شكل مقترحات قابلة للتطبيق 
واإلثراء والتعديل  لتحقيق أهداف يراها املعلم والباحث القارئ أجدى وأنفع. 

ويف ما يلي فضُل بياٍن:

اقتصر هذا البحث على منوذج واحد لنوع خطايب واحد وهو اخلطاب   •
سياق  يف  رمسية  غري  ودية  إخوانية  لرسالة  أمنوذج  وهو  (الرسائلي)،  الّتراُسِلّي 

ع أمناط اخلطاب الّتراُسِلّي لتشمل :  التهنئة. ميكننا أن نوسِّ

مؤسسة حكومية  من  منفعة  إىل حتقيق  فيها شخٌص  َيْقِصُد  رمسيًة  رسالًة   -1
معينة؛ فيكون اخلطاب داًال على عالقات القوة بني املتخاِطَبْين وطبيعتها، 

ومستوى رمسية اخلطاب.
رسالًة رمسيًة على هيئة تعميم إِْلزامّي ُيْصِدُرُه رئيس جامعة أو رئيس قسم   -2
ويوجهه إىل مرؤوسيه لتحقيق وظيفة إرشادية أو توجيهية أو حتذيرية.....

إخل. ومثل هذه الرسالة َتْظَهُر فيها املفرداُت الداّلة على عالقة املتخاِطبني، 
ومستوى رمسية اخلطاب، وغرض الرسالة، ومفردات التأدب....إخل.

رسالًة رمسيًة متثِّل استدعاَء َمْدَرَسٍة ويلَّ أمِر طالٍب  ملناقشة ظروفه الدراسية؛   -3
أو  إرشادي  تربوي  سياق  يف  املستخدمة  املفردات  طبيعة  لبيان  وذلك 
وتسلسلها  القضية  بنية  طبيعة  على  تدل  مفردات  واستخدام  توبيخي، 

وترتيب املعلومات فيها....إخل.
رسالًة ودِّيًَّة من ولد إىل والده، أو من والد إىل ولده، أو من ُأّم إىل ابنها أو   -4
ابنتها......إخل؛ وغاية القصد من ذلك أن يتبَني املتَعلُِّم داللة املفردات على 
املتخاطبني؛  وأصوات  اخلطاب،  ووجهة  املتخاطبني،  بني  الرابطة  العالقة 

أعمارهم  وجنسهم وثقافتهم واجتاهام....إخل.
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سوى  أخرى  خطابية  أنواًعا  ليشمل  التطبيق  يف  ع  نَوسِّ أن  لنا  ميكن   •
اخلطاب الّتراُسِلّي؛ وإمنا اخترنا ذلك ليقتدر املتعلم على متييز اخلطاب الّتراُسِلّي من 
اخلطابات األخرى، يف بنيته الداخلية واخلارجية، وشكله الفين، وعناصره اخلطابية 
البنيوية اليت ال يقوم دوا، كل ذلك يف قالب من املقارنة الواقعية الفعلية أو التمثل 

الالواعي هلذه االفتراقات.

ومن هذه األنواع اخلطابية:

مقالٌة صحافية قصرية ُتباِرك لعاِلٍم َوَطّنّي فوزه جبائزة معينة.  -1
ح جلائزة  يف حقل من حقول املعرفة. إعالٌن رمسّي حكومّي يطلب التَّرشُّ  -2

نص إعالن رمسي لنتائج إحدى اجلوائز؛ إعالن أمساء الفائزين.  -3
هلا،  التقدم  وشروط  أهدافها،  تتضمن  اجلوائز  من  جبائزة  تعريفية  نشرة   -4

وتفاصيل اجلائزة، واآلجال املضروبة للتقدم وإعالن النتائج.
خرب صحايف يف إحدى الصحف أو املجالت يتضمن حديًثا عن الفائزين   -5
باجلائزة وإجراءاا، فيما يكون خطاًبا انتقاديًا أو تشجيعًيا أو توجيهًيا.....

إخل. 
ولعلك الحظَت أنَّ هذِه اخلطاباِت قد عبَّرت  عن املوضوع نفسه، ولعلَّ 
ذلك يكون َأْقَرَب إىل املقارنِة، ولكنَّه ميكن لنا أْن خنتاَر نصوًصا أخرى يف أغراٍض 

متعددٍة لنعقد تلَك املقارناِت.
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َتْحليُل اِخلطاِب وَتْعليُم ُمْفَرداِت الَعَرِبيَِّة للنَّاِطقَني ِبَغْيِرها                                            العناّيت

هوامش البحث وإحاالته :

1-   مل يقف الباحث على دراسات بالعربية يف توظيف حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة العربية  ألبنائها أو 

للناطقني بغريها؛ ولكن وردت إشارات يف اية كتاب إهلام أبو غزالة وعلي خليل محد، مدخل إىل 

علم لغة النص...تطبيقات لنظرية روبرت ديبوغراند و ولفجانج دريسلر. كما وردت إشارات 

ختامية يف كتاب فولفانج هاينه من  و ديتر فيهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة فاحل 

ابن شبيب العجمي.

مل ترد هذه النقاط يف كتاب حمدد، ولكنها مبثوثة متفرقة يف كتب متعددة مبعناها ال بلفظها، وال    -2 

سيما كتب اللغة اإلجنليزية. انظر تفاصيل إضافية يف:

حممد خطايب، لسانيات النص، ط2، (بريوت ،املركز الثقايف العريب،2006 ).  -

عزة شبل حممد، علم لغة النص...النظرية والتطبيق، ط1، (القاهرة، مكتبة اآلداب، 2007).  -

ج.ب. براون و ج. يول، حتليل اخلطاب، ترمجة حممد الزليطين ومنري التريكي،( الرياض ،النشر   -

العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، ، 1418 هـ/1997).
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