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المقّدمة

ماّم جعل  النصوص ومعالجتها  تخزين  به يف  استُعن  األخرة،  العقود  الحاسوب يف  انترش  ملّا 

 )corpus linguistics( اللسانين يصطلحون عى هذا املبحث اللغوّي الحاسويّب بلسانيّات املدّونات

التي تتضارب آراء اللسانين يف تحديدها وتوظيفها يف تأليف املواّد التعليميّة وصناعة املعاجم 

ولسانيّات  اللغويّة  التطبيقات  أّن  التضارب  هذا  أشكال  ومن  والرصف.  النحو  أنحاء  واستقراء 

اللغوّي  اإلحصاء  يحّقق  جهة،  فمن  مفارقة.  عى  مبنيّتان   1Corpus linguistics املدّونات 

وتاريخيّا،  جغرافيّا  املتنّوعة  النصوص  من  هائل  لكّم  األلفاظ  مليارات  تضّم  مدّونات  الحاسويّب 

ومن جهة ثانيّة، فإنّها ال تزال ماّدة خاما ومل توظّف يف دراسة اللغة العربيّة واستجالء أنظمتها 

إالّ نسبيًّا، وعى سبيل املثال تعتمد الوثائق املنهجيّة ملعاهد اللغة العربيّة للناطقن بغرها2 عى 

قوائم املفردات3 العربيّة التي تقادم عهدها والتي غيّبت الرتاكيب والدالالت الشائعة. وتحتاج 

نعرث عى تسميات عّدة ملفهوم Linguistics Corpus، انظر: الكشو، )رضا(، )2015(، توظيف اللسانيّات يف تعليم اللغات، مّكة املكرّمة، نرش مجمع اللغة العربيّة   1
عى الشابكة العامليّة، 408 ص. خّصصنا الفصل الخامس لتحليل لسانيّات املدّونات وأرشنا إىل مرتجامت هذا املفهوم ومراجعها.

انظر إىل صالح، محمود إسامعيل )2014(، وثيقة منهج اللغة العربيّة للناطقن باللغات األخرى. الرياض 1426. تشر هذه الوثيقة يف ص 120 إىل إمكانيّة   2
االستفادة من القوائم اللغويّة فحسب.

ونرش معهد اللغة العربية للناطقن بغرها، بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، )2013(، وثيقة تأليف سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقن بغرها، مرقونة، )ص272(، 
وهي تدعو إىل "االستفادة من أحدث قوائم املفردات املوجودة للغة العربية وافضلها". وبذلك فالوثيقة ال تشر إىل لسانيات املدونات وال تبن ما هي أحدث القوائم 
اللغوية وال كيف تفضل الواحدة عى األخرى. وتدعو هذه الوثيقة إىل "اعتامد الرتاكيب والجمل الشائعة االستخدام يف املنهج دون أن تبّن كيفيّة الحصول عليها أو 

ضبطها". وتشر هذه الوثيقة إىل "االستعامل اللغوّي عى حساب التقعيد النحوّي املبارش" إال أنّها تسكت عن سبل ضبط االستعامل اللغوّي. 

أّما الوثيقة املنهجيّة ملعهد اللغة العربيّة لغر الناطقن بها يف جامعة أّم القرى فإّن صاحب هذا البحث أدرج فيها مدخال لعلم اللغة التطبيقي وضّمنه توظيف 
لسانيّات املدّونات وأمناط النصوص يف تأليف املواّد التعليميّة لغر الناطقن بها )الوثيقة املنهجيّة، مّكة املكرّمة، 2013، ص 265(.

وال تزال الوثائق املنهجيّة ملعاهد اللغة العربيّة لغر الناطقن بها) ( تعتمد عى قوائم املفردات العربيّة التي تقادم عهدها والتي غيّبت شيوع الرتاكيب واملفردات، 
فهو محفوف  ميّس،  التوظيف  مثل هذا  أّن  يعني  وال  التعليميّة؟  املواّد  تأليف  يف  املدّونات  لسانيّات  نتائج  بها  الناطقن  لغر  العربيّة  تعليم  يوظّف  ال  فلامذا 

باإلشكاليّات. فهو يصف أنظمة اللغة الصوتيّة والرتكيبيّة والدالليّة دون أن يويل أهّمية لتعليم اللغات.

انظر: الكشو -، )رضا(، )2015 (، توظيف اللسانيّات يف تعليم اللغات، مّكة املكرّمة، مجمع اللغة العربيّة عى الشابكة العامليّة، انظر الفصل األّول. 

وقفنا عى قوائم املفردات اللغويّة يف: الكشو، )رضا(، و صيني، )محمود إسامعيل(، )1995(، املرجع يف تعليم اللغة العربيّة للناطقن بلغات أخرى، تونس.   3

د. رضــا الكشــو 
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البحوث العربيّة إىل االستفادة من املدّونات اللسانيّة سواء يف صناعة املعاجم4 أو النظر إىل التطّور 

الداليل ألقسام الكلِم. وال يعني أّن مثل هذا التوظيف ُميَّس، فهو محفوف باإلشكاليّات. وأّولها أّن 

ما أُنجز من أبحاث لسانيّة حاسوبيّة ال يزال يف معظمه ماّدة خاما. فهو يصف أنظمة اللغة دون 

أن يويل أهّمية للتعليميّة أو للمعجميّة5. 

وإن كانت لسانيّات املدّونات تطرح إشكاليّات فإّن تطبيقها عى اللغة العربيّة يظّل قامئا، وما 

اإلشكاليّات إالّ سعي إىل تجويد سبل االستفادة من لسانيّات املدّونات، فحجم املدّونة الحاسوبيّة 

ومتثيليّة عيّناتها ال يزاالن يثران استفهامات عّدة، لكن وإن مل نهتد بعد إىل اإلجابة الشافيّة فإنّنا 

نجتهد يف تخزين كّم هائل من النصوص ورقمنته وترميزه وتحشيته، وال شّك أّن هذا الحجم ناجع 

وفّعال مقارنة بالقوائم اللغويّة التي ما زالت أغلب املناهج التعليميّة تعتمد عليها اعتامدا كلّيا.

من إشكالّيات البحث. 1

نشر إىل إشكاليّات ثالث تتعلّق مببحثنا؛ أوالها أّن حقل لسانيّات املدّونة املعريّف يطرح، شأنه 

شأن غره من الحقول املعرفيّة، مفارقة تتمثّل يف سعيه الدائم إىل التطّور، إاّل أنّه يصطدم بتضارب 

يف اتّجاهات اللسانيّن ومواقفهم منه؛ وأّما األمر الثاين، فرجع إىل سبل توظيف لسانيّات املدّونات 

املنجزة ماّدة خام؛ وهي يف حاجة إىل لسانيّن  الحاسوبيّة  املدّونات  أّن  اللغات؛ ذلك  يف دراسة 

تطبيقيّن يستقرئون املبادئ املوظّفة يف التعليميّة ويف معالجة النحو والرصف ويف صناعة املعاجم. 

ويضعون  اللغة  يصفون  فاللسانيون  والتطبيق؛  التنظر  بن  الفجوة  يف  الثالثة  اإلشكاليّة  وتكمن 

لها نظريّات عاّمة، قد يعس اعتامُدها يف وضع املواّد التعليميّة، وما يتبعها من صوغ التدريبات 

اللغويّة وتصميم االختبارات وضبط أساليب القيس والتقويم.

الحاسوبيّة واستعاملها، وإمّنا صار يف منّو  أّن اإلشكال مل يعد يف اإلقرار باملدّونات  والحاصل 

حجمها ومدى يس استعاملها. وليست املدّونات مجرّد متواليات من الكلامت املعزولة، مبا أنّه تّم 

إغناؤها مبعلومات رصفيّة ونحويّة ودالليّة وبالغيّة. وشهدت عقود الثامنينات من القرن العرشين 

الريطانيّة  الوطنيّة  املدّونة  وقد ضّمت  والرصفيّة.  النحويّة  التحشية  درجات  يف  متناسقا  تطّورا 

رضا الطيّب الكشو، )2016(، تطبيق لسانيّات املدّونات عى اللغة العربيّة، املجلّة العربيّة للثقافة، تونس،العدد الثاين والستّون، ص ص 257 - 308.  4

صالح، )محمود إسامعيل(،) 2012 (، الحاسوب والبحث اللغوّي ) املدّونات اللغويّة منوذجا(، الرياض، جامعة األمرة نورة بنت عبد الرحامن.  5
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)British National corpus BNC( مائة مليون كلمة مرقمنة يستعملها الباحثون الجامعيون 

دون أن تختّص مبراكز البحث الصناعّي. وإن بدأت املدّونات العربيّة يف االنتشار فإّن تحشيتها 

وتوظيفها ال يزاالن يؤرّقان اللسانيّن العرب. وجملة األمر أّن لسانيّات املدّونات تطرح العديد من 

اإلشكاليّات سواء يف بنائها أو سبل توظيفها. وتنشأ بعض اإلشكاليّات من مناهج البحث أساسا 

ومن حجم املدّونة ومتثيليّتها الجغرافيّة والزمنيّة. 

تلك مسائل نسعى إىل النظر فيها وذلك بتحديد لسانيّات املدّونات يف محور أّول واالستفادة 

منها يف تأليف املواّد التعليميّة يف محور ثان.

أهداف البحث وأهّميته. 2

ثّم  العربيّة ومن  اللغة  أنظمة  استجالء  الحاسوبيّة يف  املدّونات  إىل توظيف  البحث  يهدف 

االستفادة منها يف إعداد املواّد التعليميّة. ولعّل السعي إىل التطبيق يكشف عن صعوبات االستفادة 

من املدّونات الحاسوبيّة العربيّة ألنّها ال تزال ماّدة خاما وألنّها مل تشفع بالتحشية والتشجر.

منهج البحث . 3

يف  املصطنعة  األمثلة  استخدام  عن  يخرج   empirical اختبارّي  منهج  املدّونات  لسانيّات 

استقراء الظواهر اللغويّة. وهو يوظّف االستعامالت الفعليّة للغة ما وذلك باستخدام الحاسوب 

بياناتها. وال تعتر لسانيّات  اللغة ورقمنتها وتحشيتها وإحصائها وتصنيفها واسرتجاع  يف تخزين 

املدّونات نظريّة يف اللغة إالّ أنّها تسهم يف إدراك نتائج اختباريّة دقيقة وموثّقة، وبذلك تسهم 

لسانيّات املدّونات يف بناء النظريّات وتدقيقها والتثبّت منها وتطويرها عى املدى البعيد. 

أبحاث  املدّونة طبق  بوجود  وأقررنا  املدّونات  إلنشاء  الرافضن  التوليدين  عن  وإذا خرجنا 

أبحاث  تفّرعت  فقد  قامئا.  يظّل  اإلشكال  فإّن  ")Leech Geoffrey(" و"سانكالر"7  ليش6  قوفري 

 )corpus based( لسانيّات املدّونات إىل توّجهن متميّزين، أّولهام توّجه يوسم باملدّونة القاعديّة

    Leech. G.and Fallon 1992 Computer Corpora, ICAME Journal, 16:29 - 50  6

وسم مصطلح "لسانيّات املدّونات" يف سنة 1984 تأليفا جامعيّا تعلّق باملدّونات املرقمنة، وضّم مجموعة أبحاث "بريطانيّة" و"سكاندينافيّة" باللغة اإلنكليزيّة. 
وبلورت ندوات ومنشورات عّدة هذا املفهوم. ونشأت بذلك مجلّة دوليّة يف هذا الغرض تحمل عنوان: Journal corpus linguistics لسانيّات مدّونة مجلّة 

)مجلّة لسانيّات املدّونة( ونشأت مجموعة دراسات: Studies in corpus linguistics لسانيّات مدّونة دراسات )دراسات عن لسانيّات املدّونة(

.Sinclair, J. )1991(. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press  7
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الذي يرشف عى أبحاثه "قوفري ليش" يف جامعة "النكستار )Lancaster(". وأّما التوّجه الثاين 

"جون  تبّناه  الذي   )Corpus driven Linguistics( باملدّونات  املوّجهة  باللسانيّات  فيوسم 

سانكالر" يف جامعة برمنغهام )"Birmingham"(. وتنشأ اإلشكاليّة بن هذين االتّجاهن يف منهج 

الدراسة الحاسوبيّة. فـ"املدّونة القاعديّة" تُعتر مخزن أمثلة توظّف يف اختيار مواقف نظريّة قامئة 

أو للتثبّت منها. ويعارض اتّجاه "اللسانيّات املوّجهة باملدّونات" إسقاط موقف نظرّي مسبق عى 

مباحث املدّونات الحاسوبيّة، فالنظريّة اللسانيّة تُستقرأ من نتائج املدّونات. ولذلك حمل أصحاب 

أن  بالرضورة  ينطق بحاله" )Laisser parler le texte(. وليس  النّص  "اترك  االتّجاه شعار  هذا 

يستقرئ اللسايّن فرضيّاته من املدّونة اللسانيّة. فهو يستوحيها أحيانا من قراءته. وال يحتاج إالّ 

إىل التثبّت منها يف املدّونة. وقد ال نعتمد عى املدّونة اللسانيّة اعتامدا كلّيا يف استقراء األنحاء 

اللغويّة. فاللسايّن يحّس بحدسه بالظاهرة اللغويّة قبل أن يستقرئها كلّيا من املدّونة اللسانيّة. 

وننتهج يف هذا البحث منهج النحو املعجم )lexique grammaire( الذي ينجم عن النحو 

التحوييّل الهارييّس والذي نشأ بدوره يف محيط بنيوّي. ويعتر هذا املنهج اللغة نظاما من األبنية 

قواعد  التحوييّل  النحو  ويتضّمن  التحويل.  عمليّات  طبق  واختالفها  تكافئها  يف  للتحليل  القابلة 

"موريس  ويعتر  الكتابة.  وإعادة  االستبدال  إجراءات  طبق  الجمل  مختلف  بن  تكافؤا  تبني 

قروس" )Maurice Gross( عمليّات التحويل آليّة إجرائيّة نستجيل بها ظواهر اللغة وعنارصها 

ومعطياتها التي ال تتجّى مبارشة للمالحظ. ونجري التحويل طبق قواعد موضوعة مسبقا وذلك 

بتحويل الرتكيب )أ( إىل الرتكيب )ب(. ويكون الحفاظ عى املعنى ذاته بن الرتكيبن رشطا أساسيّا 

إلجراء التحويل. وإن مل يخضع تركيب ما إىل أشكال الرتكيب فإنّه يكون متجّمدا يف أغلب الحاالت.

للنحو  األسايّس  املبدأ  وهو  الجملة،  يف  يكمن  اللغة  تحليل  مستوى  بأّن  قروس"  "م.  ويقّر 

املعجم؛ وبذلك ال تكون األلفاظ مداخل للمعجم وإمّنا الجمل األّوليّة )phrases simples(. وال 

يتناقض هذا املبدأ مع النحو القديم إالّ ظاهريّا، فتحديد معنى اللفظ ال يتحّقق يف املعاجم إالّ 

وما عرض  الجمل.  إالّ عن طريق  األلفاظ  استعامالت  االختالف يف  يتجّى  بتنزيله يف جمل، وال 

املفردات يف املعجم معزولة وألفبائيّا إالّ بحكم تقديم اللغة ال غر. وال نفصل بن الفعل وفواعله 

ومفاعيله يف تحليل األفعال يف نظريّة النحو املعجم، فال تستبعد أيّة نظريّة لسانيّة تنزّل األفعال 
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جملة  يف  يندرج  لفظ  كّل  أّن  ونعني  دالليّة؛  تركيبيّة  استقالليّة  لفظ  أّي  ميلك  فال  سياقاتها.  يف 

أّوليّة. ونعتر، من هذا املنظور، أّن الوحدة املعنويّة الدنيا للمعجم تتمثّل يف الجملة يف سياقاتها 

األّوليّة  الجمل  أّن  والحاصل  متجّمدة.  أو  حرّة  جاءت  سواء  الرتكيبيّة  أو  املعجميّة  أو  الدالليّة 

متثّل الوحدة الدنيا للمعنى، وهي الوحدة الدالليّة األساسيّة. ويصف النحو املعجم الخصوصيّات 

النحويّة والتوزيعيّة والتحويليّة للعنارص املعجميّة األفعال واألسامء والصفات طبق الجمل األّوليّة 

)البسيطة( املبنيّة عى الفعل+ الفاعل+ )املفاعيل(. وتهتّم دراسات النحو املعجم بالجمل األّوليّة 

التي يشرتط فيها الفعل انتقاء الفواعل واملفاعيل بشكل دقيق. وتعتر الجملة األّولية )=البسيطة( 

)la phrase élémentaire = simple( وحدة دنيا للمعنى. فاللفظ املفرد ناقص حسب ابن جّني 

تكمن  التي  االنتقاء  املعجم سمة  نحو  ويكشف   .]17 ]الخصائص ج1 ص  الجملة  عنده  والتاّم 

يف تخّر اللفظ الثاين؛ فأفعال اإلخبار مثال من مثل أخر وأنبأ واعتقد وزعم وعلم وأراد تشرتط 

فاعال عاقال لتقرتن به؛ فال نقول "*زعم الجمل" أو "* زعمت السفينة"؛ وتنتقي األفعال األسامء 

والحروف. ويتحّقق االنتقاء بن األسامء والصفات، وهذا ما متّدنا به املدّونات الحاسوبيّة أساسا 

ألّن املعاجم تقترص عى عدد قليل منها.

مصطلحات البحث . 4

يقتيض هذا البحث تحديد مفهومي املدّونة العاّمة ولسانيّات املدّونات.

• املدّونات العاّمة	

ننظر يف مدّونتن عاّمتن هام املدّونة العربيّة ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة ومدّونة 

"سكاتش أنجاين". وتضّم املدّونة العربيّة ما ألّف يف اللغة العربيّة الفصحى من العرص الجاهيّل إىل 

العرص الحديث وطبق مختلف البلدان ومختلف التيّارات الفكريّة واألنشطة العلميّة8. وتستقي 

املدّونة العربيّة ألفاظها من املخطوطات والصحف والكتب واملجالّت والدوريّات العلميّة واألدب. 

وهي تقترص عى املكتوب دون املنطوق. ونعتمد يف هذا البحث عى املدّونة اللغويّة العامليّة 

)http://corpus.Kacst.edu.SA( :موقع املدّونة عى الشبكة - corpus.Kacst.edu.Sa/index.jsp :رابط املدّونة  8

ويعرض موقع املدّونة اللغويّة العربيّة إحصائيّات عن مكّونات هذه املدّونة، وجاءت عى نحو: عدد الكلامت الكيّل: 739011119 

عدد الكلامت بدون تكرار: 7396464 العدد الكيّل للنصوص: 950478 نّصا العدد الكيّل للمؤلّفن: 1900 مؤلّفا
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وقد  كلمة،   1182515633 تضّم  فهي  حجمها؛  لكر  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة 

استقتها من 1323185 نّصا وبلغ عدد كلامتها بدون تكرار 9006585. وتتنزّل النصوص يف أوعية 

متعّددة ومتنّوعة؛ فهي قد جمعت بن القديم والحديث، وبن البحوث األكادمييّة ولغة وسائل 

اإلعالم وبذلك فهي تتّسم بالشمول ماّم ميّكن من اعتامدها يف استقصاء الظواهر اللغويّة. وقد 

عنيت بالصحف بدرجة أوىل فقد جاء عدد كلامتها الكيّل 248709096 وهو ما يغلّب استعامل 

املتداول من اللغة العربيّة، وجاء عدد الكلامت الكيّل للمخطوطات املحّققة يف الدرجة الثانية، 

فقد ضّمت 132561180 كلمة، وهي تندرج يف االستعامل الرتايّث للغة. وبذلك يتجّى نوع من 

التوازن بن استعاميل اللغة يف القديم والحديث. وتأيت العناية مبفردات الكتب يف املرتبة الثالثة، 

ولعلّها تحافظ عى استعامالت اللغة العربيّة قدميها وحديثها. والتزم معّدو املدّونة اللغويّة العربيّة 

بجمع النصوص املكتوبة بالعربيّة الفصحى، وبذلك استبعدوا النصوص العاّمية سواء يف الرامج 

التلفزيّة أو يف اإلنرتنت ومل يدرجوا أيضا املنطوق مثل الحوارات التلفزيونيّة والخطابات السياسيّة. 

األصوات يف  بعض  نطق  نتتبّع  وأن  املسموع  لفهم  نصوصا  منها  نستقي  أن  نستطيع  ال  وبذلك 

العديد من البلدان العربيّة مثل نطق القاف أو الجيم أوالظاء. ووددنا أن نحصل عى إحصائيّات 

أقسام الكلم، األسامء واألفعال والحروف. ونخلص من كّل ذلك إىل أّن املدّونة العربيّة تسعى إىل 

تنويع حقولها املعرفيّة وتخزين قدر كبر منها، ماّم يجعلها كبرة الحجم، وماّم يدفع إىل توظيفها 

يف التعليميّة وصناعة املعاجم ودراسة الظواهر اللغويّة. 

"آدم  العامل  أنشأها  التي   )Sketch Engine( أنجاين"  "سكاتش  مدّونة  عى  أيضا  ونعتمد 

كيلجاريف" سنة 2003، وهي تضّم 400 مدّونة فرعيّة ألكرث من تسعن لغة منها اللغة العربيّة؛ 

وقد يصل حجم بعض املدّونات إىل 20 مليار كلمة. وتوفّر هذه املدّونة تحليال للكلامت وعرضا 

للمتالزمات اللغويّة للكلامت طبق العالقات النحويّة؛ وهي تقارن كلمتن يف لغة واحدة أو بن 

.)www.sketchengine.co.uk( :كلمة يف لغة ما ومقابلها يف لغة أخرى. والرابط هو

الجمل:   ،7475624779 املكتوب:   ،8322097229 املنطوق:  ييل:  ما  املدّونة  هذه  وتضّم 

.177011603

الفقرات: 104623566، الوثائق: 11543931.
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• حّد املدّونات الحاسوبّية:	

تعني املدّونة الحاسوبيّة مجموع معطيات لغويّة مكتوبة أو سمعيّة– برصيّة تُستقى من 

خطابات يُنتجها متكلّمون حقيقيون يف تبادالت اجتامعيّة، ووقع اختيارها وتنظيمها حسب معاير 

لسانيّة وخارج لسانيّة لتكون عيّنة من اللغة. وظهرت يف التسعينات املدّونات الضخمة املبنيّة عى 

مئات املالين من الكلامت وكذلك املدّونات متعّددة اللغات. وبدأ يف هذه الفرتة االهتامم بالداللة 

املرادفات  بتحديد  اللسانيّة  املدّونة  اختّصت  وإذا  النّص.  سياقات  من  األلفاظ  معاين  واستنباط 

والرتاكيب لألعامل األدبيّة ألديب من األدباء جاءت مغلقة، أّما إذا انفتحت عى موضوع متجّدد 

التوليد االصطالحّي فإنّها تكون مدّونة مفتوحة إذ ال نستطيع الجزم بضبط املصطلحات الرياضيّة، 

عى سبيل املثال، ملجموعة برشيّة لتوالد مصطلحات هذا الحقل املعريّف. 

وتطّور استخدام الحاسوب يف الرتميز ووسم الكلامت وتفريغ املنطوق آليًّا. وانعكست هذه 

استخدام  اتّسع  وبذلك  ومعالجتها  املدّونات  إعداد  عى  اإلعالميّة  والتقنية  اللسانيّة  التطّورات 

املدّونات يف القرن الواحد والعرشين فشمل تعلّم اللغات وتعليمها والرتجمة اآلليّة واللغويّات 

الجنائيّة إىل جانب الدراسات املعجميّة والدالليّة والرتكيبيّة. ويولّد استخدام الحاسوب يف دراسة 

االستعامل اللغوّي مجاالت عّدة منها إحصاء الظواهر اللغويّة وتحليل النصوص وصناعة املعجم 

والنظر يف عالقة املفردات وسامتها الدالليّة. وهي تدخل يف اهتاممات لسانيّات املدّونات التي 

تُعنى بدراسة اللغة بالحاسوب وخاّصة الرتجمة اآلليّة ومتييز الكالم والذكاء االصطناعّي وبصورة 

أدّق ما يتوالّه الحاسوب يف دراسة اللغة بعد تلقينه املعلومات يف حقل معّن كتمييز األصوات. 

وجملة األمر فإّن اللسانيّات الحاسوبيّة تهتّم بالرامج التي تُوظّف يف دراسة اللغات الطبيعيّة يف 

حن تُعنى لسانيّات املدّونات مبا يحصل عليه اللسايّن من النتائج املبنيّة عى النصوص املحوسبة 

واملرقمنة واملحّشاة. 

ونستعمل يف هذا البحث مصطلح "لسانيّات املدّونات"، ونعلّل ذلك بأّن مصطلح لسانيّات 

يضمر املعالجة الحاسوبيّة للمدّونة وكذلك الدراسة الوصفيّة ألنظمة الكّم الهائل من النصوص 

املخزّنة، ثّم إّن النصوص املجّمعة يف املدّونة يحكمها قصد بحثّي يسعى إىل تحليل اللغة الفعليّة 

املتداولة بن مجموعة برشيّة ما، وإذا انتفى هذا الهدف صارت املدّونة أرشيفا لكّم هائل من 
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لتنّوعها،  املدّونة  لسانيّات  بدل  املدّونات"  "لسانيّات  يف  الجمع  صيغة  ونقّر  غر.  ال  النصوص 

فاملدّونة تكون عاّمة أو خاّصة أو طالّبية، ثّم إّن منهج جمع النصوص يزيدها تفريعا، فهي تزامنيّة 

.)diachronic( أو زمانيّة )synchronic(

تأليف المواّد التعليمّية.. 5

ينبني تأليف املواّد التعليميّة للعرب ولغر العرب عى اختيار املفردات والرتاكيب املناسبة 

الحدس  عى  املفردات،  اختيار  يف  االعتامد،  من  يتأّت  إشكاال  االختيار  هذا  ويطرح  للمتعلّمن؛ 

أو عى القوائم اللغويّة املحدودة العدد. والسؤال هل نتجاوز هذا اإلشكال بتوظيف املدّونات 

الحاسوبيّة التي قد متّدنا مبا يناسب املتعلّمن من املفردات وما يعلق بها من أقسام الكلم؟ 

• املفــردات	

والنصوص  الحوارات  يف  إدراجها  وسبل  املفردات  يف  التفكر  التعليميّة  املواّد  تأليف  يثر 

والتدريبات. وتتضارب آراء اللسانين يف مناهج توظيف املفردات يف التعليميّة، هل نعتمد عى 

معيار التواتر أم نركّز عى معياري االنتشار وسهولة النطق؟. وإن أقررنا مبعيار التواتر فإّن اللسانين 

يختلفون يف سبل إحصاء املفردات. فالبنيويون انتهجوا مبدأ الشيوع ماّم دفعهم إىل إعداد القوائم 

اللغويّة9 التي جاءت ألفاظها مجرّدة من تعلّقاتها ودالالتها إذ اكتفت بنسب التواتر ال غر. وال 

تظهر مثل هذه النقائص يف املدّونات الحاسوبيّة ألنّها تنجم عن مالين النصوص، وألنّها تسوق 

املفردة يف سياقاتها التي تكشف عن درجات دالالتها وأشكال تعلّقاتها. و"تعّزز املدّونة العربّية 

نصوصها بامليتاداتا وفق مجموعة من حقول الوصف هي: العنوان وتاريخ النرش والفرتة الزمنّية 

واسم املؤلّف ونوعه )ذكر أو أنثى(، واملنطقة ومصدر اللغة واملوضوع. وتراعي املدّونة سياق 

وقفنا عى جّل قوائم املفردات اللغويّة وهي:  9

خاطر، )محمود رشدي(، )1955(، قامئة املفردات الشائعة يف اللغة العربيّة، املركز الدويل للرتبيّة األساسيّة يف العامل العريّب، مرص، رسس الليان.

اللجنة الدامئة للرصيد اللغوّي، ) 1976 (، الرصيد اللغوّي الوظيفّي ) للمرحلة األوىل من التعليم االبتدايئ( القامئة العربيّة الفرنسيّة، تونس.

جامعة أّم القرى، معهد اللغة العربيّة  وحدة البحوث واملناهج، مّكة املكرّمة، )د. ت(، قامئة مكة للمفردات الشائعة، نرش مطابع الصفا مبّكة املكرّمة، 397 ص.

للرتبيّة  العربيّة  املنظّمة  بلغات أخرى، تونس، نرش  للناطقن  العربيّة  اللغة  تعليم  املرجع يف  الكشو، )رضا(، و صيني، )محمود إسامعيل(، )1995(،  أيضا:  انظر 
والثقافة والعلوم. 

قد أوردنا يف هذا املرجع قوائم مستوفاة مبفردات اللغة العربيّة وصوامتها وتراكيبها.

وخّصصنا فصال عن القوائم اللغويّة وإشكاليّاتها يف كتابنا "توظيف اللسانيّات يف تعليم اللغات" الفصل األّول ص ص 40 – 96.
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الكلامت املقتطعة من النصوص وذلك بعرض 15 كلمة قبل الكلامت املحوريّة وبعدها. وميكن 

البحث يف املدّونة العربّية عن كلمة واحدة أو عّدة كلامت وهي تتنّزل يف سياقات استعاملها 

مشفوعة بعنوان النّص ووعائه ومجاله وموضوعه وفرتته الزمنّية وبلد طبعه. كام ميكن البحث 

بالعنوان  مشفوعة  النصوص  بذلك  وتظهر  كلامت.  مجموعة  أو  بكلمة  النصوص  عناوين  عن 

النرش. ونستقي من  وبلد  الزمنّية  والفرتة  واملجال واملوضوع  والوعاء  املحتوى  ومعلومات عن 

الفرتة  حسب  ثالث  أو  متتابعتني  كلمتني  أو  واحدة  لكلمة  اإلحصايئ  التوزيع  العربّية  املدّونة 

الزمنّية أو حسب أوعية املدّونة. ويتجّل تكرار الكلمة وعدد النصوص التي وردت فيها. وبناء 

عى ذلك فإنّنا نتتبّع، يف هذا البحث، أقسام الكلم األكرث تواترا ونبدأ باألفعال يف املدّونة اللغويّة 

العامليّة ويف مدّونة "سكاتش أنجاين" علّنا نسّن منهجا يف توظيفها يف املواّد التعليميّة.

"قال"  فعيل  اطّراد  نالحظ  فإنّنا  العامليّة  املدّونة  يف  تواترا  األكرث  األفعال  قامئة  تتبّعنا  وإن 

و"كان"، وقد بلغ تواتر فعل "قال" 9445728 مرّة وبلغ تواتر اسم الحدث منه 2014177 مرّة، 

وتواتر الفعل قال يف النّص القرآيّن أكرث من ألفي مرّة، وتبعه فعل "كان" بتواتر 8380461 مرّة 

وبأكرث من 1300 مرّة يف النّص القرآيّن. ويعكس تواتر هذين الفعلن كرثة تداولهام، يف حن أّن 

اللغة العربيّة للناطقن بغرها تكاد ال تستعملهام، فالكتاب األسايّس10 عى سبيل  كتب تعليم 

الصفحة  يف  إالّ  استعامله  يظهر  ال  "قال"  فالفعل  كبرة،  أهّمية  الفعلن  هذين  يويل  ال  املثال 

السادسة والستّن من بدء الحوارات، وأّما الفعل كان فال يستعمل إالّ يف الصفحة الثالثة والستّن، 

ثّم يغيب استعامله وال يظهر من جديد إالّ يف الصفحة الخامسة بعد املئتن، وبذلك مل يُستعمل 

إىل  املبتدئ  املتعلّم  ويحتاج  صفحة.  مئتي  من  أكرث  يف  مرّتن  إالّ  التواتر  الشديد  الفعل  هذا 

استعامل هذا الفعل.

تداوله يف  رغم شّدة  الصفحة 299،  إالّ يف  األسايّس  الكتاب  "ليس" يف  الناسخ  يُستعمل  وال 

املدّونة اللغويّة العامليّة، فقد تواتر 856320 مرّة، وجاء يف املرتبتن 125 و527 من الرتتيب العاّم 

ألكرث من مليار كلمة. وال شّك أّن متعلّم اللغة ينفي بعض األشياء. لذا صار لزاما عى مؤلّفي املواّد 

التعليميّة أن يُدرجوا بعض صيغ النفي يف تآليفهم وأن يعرضوا درجات استعاملها.

املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم، )2007(، الكتاب األسايّس يف تعليم اللغة العربيّة لغر الناطقن بها، تونس، الجزء األّول، طبعة جديدة، 414 ص.  10
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يتواتر 330683 مرّة  فالفعل "جاء"  الكتاب األسايّس،  املتداولة يف  األفعال  ويغيب استعامل 

ويتنزّل يف املرتبة 288 من الرتتيب العاّم يف املدّونة اللغويّة العامليّة، ومع ذلك مل يرد استعامله 

باهتامم يف هذا  "يعني"  الفعل  األسايّس. ومل يحظ  الكتاب  والثامنن من  الثانية  الصفحة  إالّ يف 

الكتاب، فقد غاب استعامله رغم تداوله يف املدّونة اللغويّة العامليّة، فقد تواتر 312227 مرّة وحّل 

يف املرتبة 278. ونعلم أّن هذا الفعل يشتّد استعامله يف التبادل الشفوّي. وتتواتر أفعال الوجوب 

واإلمكان يف املدّونة اللغوية العامليّة وهي تضّم أفعال يجب وينبغي وميكن ويجوز ويستطيع. 

الكتاب  يرد يف  أكرث من مليار كلمة، ومل  العاّمة 157 من مجموع  املرتبة  الفعل ميكن يف  وجاء 

األسايّس إالّ يف الصفحة 292، واقرتن بالفعل ميكن الفعل "يجوز" الذي تواتر 230374 مرّة، وجاء 

يف املرتبة 411. وتواتر الفعل يستطيع 246251 مرّة وورد يف املرتبة العاّمة 1266 ومع ذلك فإّن 

مؤلّفي الكتاب األسايّس ال يستعملون هذه األفعال إالّ يف الصفحات األخرة ؛ وورد فعل الوجوب 

"يجب" يف املرتبة 224، وبتواتر 377761 مرّة، وتبعه الفعل "ينبغي" الذي تواتر بنسبة 95935 

مرّة، وجاء يف املرتبة العاّمة 862. ورغم اطّراد أفعال الوجوب واإلمكان يف املدّونات الحاسوبيّة 

فإّن استعاملها جاء متأّخرا يف الكتاب األسايّس عى سبيل املثال. فالفعل يجب ال يستعمل إالّ يف 

الصفحة 264؛ وأّما ينبغي فال استعامل له.

ونتتبّع أفعال الوجوب يف سلسلة "العربيّة للعامل"، وهي تُعنى بتعليم اللغة العربيّة للناطقن 

العربيّة األساسيّة،  الثالثة األوىل منها إىل  بلغات أخرى11. وتشتمل عى خمسة أجزاء، خّصصت 

املال  برجال  الخامس  الجزء  واختّص  الدبلومايّس  املجال  يف  بالعاملن  فاختّص  الرابع  الجزء  أّما 

واألعامل. وننظر يف استعامل أفعال الوجوب واإلمكان واالستحالة واملنع بدءا من الجزء األّول إىل 

الجزء الخامس لنوازن بن ما ورد يف األجزاء الثالثة التي قد متثّل، مبدئيّا، ما بن األلف أو األلفن 

املتواترين يف االستعامل اللغوّي وبن األلف أو األلفن األكرث تواترا يف املدّونة العربيّة.

ندر  إن  ال رضر  ولذلك  طبيعيّة  صياغة  تصاغ  الدراسيّة  النصوص  بأّن  املؤلّفون  يحتّج  وقد 

وهذا  بالعربيّة.  الناطقن  غر  سلسلة  يف  واالستحالة  واملنع  واإلمكان  الوجوب  أفعال  استعامل 

االحتجاج مردود ألسباب عّدة، أّولها اطّراد مثل هذه األفعال يف االستعامل الطبيعّي للّغة مثلام 

الشعراين، )حسن بن محّمد آل مساعد(، )2012 (، العربيّة للعامل ، الكتاب األّول، الرياض، نرش جامعة امللك سعود ،259 ص.  11
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تثبته املدّونات اللسانيّة العربيّة. ونستدّل عى تواتر أفعال الوجوب واملنع واالستحالة واإلمكان 

يف مدّونة "سكاتش أنجاين"، وقد جاءت عى النحو التايل:

ب- أفعال اإلمكان أ- أفعال الوجوب 

ميكن: يتواتر 5347341 مرّة يجب: يتواتر 3824291 مرّة 

يجوز: يتواتر1325541 مرّة  ينبغي: يتواتر959137 مرّة 

ج- أفعال املنع يلزم: يتواتر 286980 مرّة 

مينع: يتواتر461537 مرّة يتحتّم: يتواتر18898 مرّة 

د- أفعال االستحالة يقتيض: يتواتر203024 مرّة 

يستحيل: يتواتر 67968 مرّة يحّجر: يتواتر 6862 مرّة 

عديدة  عامليّة  للغات  حاسوبيّة  مدّونة  مجموع  من  النحو  هذا  عى  األفعال  هذه  تتواتر 

اطّرادها  لنتتبّع  املايض  باستعامالتها يف  األفعال  أن نشفع هذه  العربيّة. وميكن  اللغة  بينها  من 

التعليميّة  املواّد  إهامل  ومن  اطّرادها  من  لنتأكّد  مشتّقاتها  ننظر يف  كام  اللغوّي  االستعامل  يف 

العربيّة" ملدينة  اللغويّة  الوجوب واإلمكان واالستحالة واملنع يف"املدّونة  أفعال  استعاملها. وترد 

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة عى النحو التايل:

التواتر الرتبة  الفعل 

454661 مرّة  128 ميكن: تواتر هذا الفعل بنسبة 

289902 مرّة 204 يجب: تواتر هذا الفعل بنسبة 

169154 مرّة 381 يجوز: تواتر هذا الفعل بنسبة 

95935 مرّة 763 ينبغي: تواتر هذا الفعل بنسبة 

 ونتساءل يف هذه الحالة عن االستعامل النسبّي ألفعال الوجوب واإلمكان واملنع واالستحالة 

يف سلسلة العربيّة للعامل. ويعود تعليل هذه الظاهرة إىل نزعة املؤلّفن إىل انتهاج السد يف صوغ 
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املواّد التعليميّة، وال يقتيض هذا التصنيف من النصوص مثل هذه األفعال ألنّه يختزل استعامل 

األعامل الكالميّة من مثل اإللزام واإلمكان واملنع والتعبر عن االحتامل أو االستحالة مثلام هو 

الحال يف النصوص القانونيّة والحجاجيّة. ونالحظ غياب أو تغييب مثل هذه النصوص يف أجزاء 

سلسلة العربيّة للعامل.

للعامل  العربيّة  الوجوب واإلمكان يف سلسلة  أفعال  استعامل  ندرة  اإلشكال من  ينجم  وال 

فحسب وإمّنا من إهامل التدريب عليها، فهذه األفعال تظهر يف سلسلة "العربيّة للعامل" بصورة 

عرضيّة ويف سياق التدريبات اللغويّة بدل إدراجها يف الحوارات ونصوص القراءة ليتحّقق التدرّب 

الرتكيبيّة والدالليّة وهو  تقليص سامتها  األفعال  املؤلّفن عدد هذه  اختزال  عليها. ويتولّد عن 

ما يجعل متعلّم اللغة ال يجيد استعاملها واستقراء خصوصياتها. ونخلص ماّم سقناه من أمثلة 

املدّونات  املتواترة يف  املفردات  العرب مل يوظّف  للعرب ولغر  التعليميّة  املواّد  تأليف  أّن  إىل 

الحاسوبيّة. 

• التــرادف	

ال تفيدنا املدّونات الحاسوبيّة يف اختيار املفردات فحسب، وإمّنا يف الكشف عن املرتادفات 

يف  اختالفهام  تظهر  الحاسوبيّة  املدّونة  أّن  إالّ  املعجم،  يف  املعنى  يف  لفظان  يرتادف  فقد  أيضا، 

أخرى،  يف  ويختلفان  املعنى  من  جوانب  يف  يتشابهان  أنّهام  يرز  ماّم  الرتكيب،  ويف  االستعامل 

يكشف عنها االستخدام؛ نالحظ ذلك يف فعيْل "فقد" و"أضاع". ونتأكّد من هذه الظاهرة بالنظر يف 

املدّونة الحاسوبيّة ملا تضّمه من مالين النصوص، بدل أن نحتكم إىل الحدس فقط. فالفعل "فََقَد" 

يعني يف القاموس "أضاع"؛ نقول أضاع اليشء مبعنى ضيّعه وفقده. ويرتادف فعال "فقد" و"أضاع" 

يف فقدان األشياء املحسوسة من مثل املال، يف حن أّن الفعل " فقد" يستعمل استعامالت معنويّة 

من مثل:

*أضاع منصبه مقابل  فقد منصبه 

*أضاع إحساسه مقابل  فقد إحساسه 

*أضاع أعصابه مقابل  فقد أعصابه 
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*أضاع حياته )يف معنى مختلف من مثل أضاع حياته يف الرشب(. مقابل  فقد حياته 

*أضاع ذاكرته مقابل  فقد ذاكرته 

*أضاع صره مقابل  فقد صره 

*أضاع صديقه)مبعنًى آخر( )مبعنًى(  فقد صديقه 

*أضاع صوابه )قد يعود له صوابه(. )ُجّن(  فقد صوابه/عقله 

*أضاع نور عينيه مقابل  فقد برصه 

ونتبّن، من لسان العرب، الرتادف بن ألفاظ "الفقر" و"الفاقة" و"العوز" و"الحاجة" و"البؤس". 

ويفّس ابن منظور هذه األلفاظ بعضها ببعض، فالفقر ج فقور ومفاقر، وهو ضّد الغنى، وذلك أن 

يصبح اإلنسان محتاجا أو ليس له مايكفيه؛ والفقر عند العرب املحتاج، قال تعاىل: "أنتم الفقراء 

إىل الله"، أي املحتاجون إليه. ويتّضح من هذا الرشح اللغوّي الرتادف بن الفقر واملحتاج. ويتأكّد 

السؤال،  إليه  "الحاجة"؛ فهي تعني ما يحتاج  بالنظر يف رشح لفظ  اللفظن  الرتادف بن هذين 

ابن منظور  القوم. ويرشح  املعِدم من  الفقر؛ و"املحِوج" هو  الحوج وهي مبعنى  و"الحاجة" ج 

"الفاقة" بالحاجة والفقر، و"افتاق الرجل" مبعنى افتقر؛ ونحصل بذلك عى تواتر األلفاظ الثالثة 

لسان  ساقه  ما  بدليل  والفاقة  والحاجة  الفقر  "البؤس"  ويرادف  و"الفاقة".  و"الحاجة"  "الفقر" 

فقر".  أي  بائس  فهو  واشتّدت حاجته  افتقر  إذا  الرجل  "بئس  مثل  استعامالت من  العرب من 

ويقول ابن منظور يف سياق آخر "ولشّدة الفاقة والبؤس" ويتّضح من هذين االستعاملن الرتادف 

اللسان،  يف  ورد  ماّم  يُفهم  ما  وهو  والفقر  بالحاجة  "العوز"  ويرُشح  األربعة،  األلفاظ  بن هذه 

معنى  الدهر" يف  "أعوزه  ونستعمل جملة  محتاج؛  إليه  وأنت  اليشء  يُعوزك  "أن  يعني  فالعوز 

أحوجه وحّل عليه الفقر"، ونتبّن بذلك الرتادف بن العوز والحاجة والفقر. 

بينها،  فإنّنا نستجيل فروقا دالليّة  أنجاين"  املرتادفات يف مدّونة "سكاتش  تتبّعنا هذه  وإذا 

إذ يختّص كّل لفظ بفارق معنوّي. فلفظ "الفقر" يقرتن بلفظ "الدم"، إذ نستعمل تسمية "فقر 

الدم" يف معنى "أنيميا"، ويختّص لفظ "الفقر" بهذه السمة دون األلفاظ األخرى، ومل تورد املدّونة 

الحاسوبيّة استعامالت من مثل: *فاقة الدم، *عوز الدم، *حاجة الدم، *بؤس الدم.
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ويختّص لفظ "العوز" بالعوز املناعّي املكتسب؛ وتؤكّد شواهد املدّونة الحاسوبيّة استعامل 

العوز، بسبب  بداعي  التالية عى ذلك، وهي:  االستعامالت  السياق؛ وتدّل  "العوز" يف هذا  لفظ 

العوز، التغلّب عى أوضاع العوز، إلتاحة املعالجة لعدوى فروس العوز املناعّي البرشّي )فروس 

الفيتامينيا. ونتبّن من  العوز يف مجموعة  العوز(، بسبب  التغذية )أمراض  اإليدز(، أمراض نقص 

هذه الشواهد العاّمة والخاّصة أّن لفظ العوز ال يطابق مطابقة تاّمة ألفاظ الفقر والحاجة والبؤس؛ 

ونتبّن من هذه األمثلة كيف أّن الرتادف يضمر فوارق معنويّة واستعامالت خاّصة بكّل مرادف. 

وتتجّى بذلك أهّمية الرجوع إىل املدّونة الحاسوبيّة التي تكشف لنا أيضا نسبة هذه االستعامالت 

الخاّصة وما تتّسم به من فوارق فرديّة. وتتواتر تسميتا "فقر الدم" و"العوز املناعّي" يف املدّونات 

الحاسوبيّة. وهي ال تقترص عى إبراز الفوارق املعنويّة فحسب، وإمّنا تعرّفنا عى ما يعلق بها من 

أفعال وما تقرتن به من صفات. وال شّك أّن مؤلّفي املواّد التعليميّة يستفيدون من معرفة هذه 

الفوارق املعنويّة، ولعلّهم يستفيدون أيضا من اإلملام بالتطّورات الدالليّة ألقسام الكلم. 

• التطّور الرتكيبّي الداليّل	

نتتبّع استعامالت الفعل "وجب/يجب" زمانيّا اعتامدا عى معجم الدوحة التاريخّي لنقارنها 

الفعل يجب يف سنة 122 ق.  الحاسوبيّة؛ ونعرث عى استعامل  املدّونات  تزامنيّا يف  باستعامالته 

ه/503م يف معنى "لزِم وثبَت" عى لسان هاشم بن عبد مناف القريش يف قوله: "ولِكلٍّ يف كّل 

حلٍف يجُب عليه نرُصته، وإجابة دعوته"12. ويستوقفنا استعامل الفعل يجب يف هذا الشاهد، 

فقد جاء الرتكيب عى نحو:

يجب عليه )يعود الضمر عى كّل( نرصته )يعود الضمر عى حلف(. وتقّدم يف هذا الرتكيب 

ويُعتر  معنويّا،  فاعال  الجّر  مركّب  يف  الضمر  كان  وإن  نرصته  الفاعل  عى  "عليه"  الجّر  مركّب 

الفاعل نرصته فاعال نحويّا وجاء الرتكيب عى نحو: *يجب نرصة الحلف. وكذلك: *يجب )عى( 

كّل نرصة الحلف.

الفعل  تجّمد  فهل  املؤنّث نرصة،  االسم  وبن  "يجب"  الفعل  بن  املطابقة  عدم  ويستوقفنا 

"يجب" ومل يعد يترصّف مع بقيّة الضامئر؟ وهل يقتيض تحقيق الوجوب هذا التجّمد؟ وهل نعلّل 

أحمد زيّك صفوت، )1934(، جمهرة خطب العرب، املكتبة العلميّة، بروت، لبنان، املجلّد األّول، ص 75.  12
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الفاعل املعنوّي "كّل" أساسا ال سيّام وأّن فاعليّة نرصة  بالسعي إىل شحن  بالجّر  املركّب  تقديم 

ال تتحّقق لحالها، وإمّنا تحدث بفاعليّة كّل. ويقتيض البحث أن نتتبّع استعامالت الفعل "يجب" 

تزامنيّا يف املدّونات الحاسوبيّة ملعرفة تقّدم املركّب بالجّر عى الفاعل النحوّي؛ وللتأكّد من اطّراد 

مثل هذا الرتكيب.

ونعرث يف معجم الدوحة التاريخّي عى استعامالت زمانيّة أربعة للفعل "وجب"، وهي عى نحو:

من  واضطرب  خفق  القلب:  وجب  مات14،  الشخص:  وجب  وسقط13،  برك  البعر:  وجب 

الفعل "وجب" الزما يف األمثلة األربعة طبق  خوف أو غره15، وجبت الشمس: غابت"16. وجاء 

الرتكيب التايل: فعل+ فاعل. وتنّوعت طبيعة الفواعل، فهي تشمل األشخاص والحيوان وعنرصا من 

الطبيعة. وجاء الفعل "وجب" فعال توزيعيّا، واستعمل يف املايض؛ وتبدو هذه املالحظة بديهيّة؛ 

إالّ أنّها تفيدنا يف استجالء تطّور هذا الفعل دالليّا؛ إذ يطّرد استعامله يف زمن املستقبل يف املدّونة 

الحاسوبيّة. ويرد استعامل الفعل "وجب"، واملضارع منه "يجب" مرصّفا مع ضمر الغيبة املفرد ال 

غر، وال متّكن هذه الشواهد األربعة من الجزم بإمكانيّة ترصيف الفعل من عدمه، مبا أنّها نزّلت 

يف سياق معجمّي ينزع إىل إيراد الفعل مرصّفا مع ضمر الغائب املفرد. ويتحتّم علينا النظر تزامنيّا 

)synchronic( يف املدّونات الحاسوبيّة للتأكّد من ترصيف هذا الفعل يف مختلف األزمنة ومع كّل 

الضامئر، وال سيّام النظر يف استمرار استعامل هذا الفعل فعال توزيعيّا.

ونالحظ اختالفا يف الرتكيب عند استعامل الفعل "يجب" يف معنى الوجوب وعند استعامله يف 

تحقيق دالالت السقوط واملوت والغياب والخفقان. ولعّل تحقيق سمة الوجوب تحّول الفعل من 

فعل توزيعّي إىل فعل وظيفّي، وتجعله يتخّر تركيبا مغايرا لرتكيب الفعل وهو يستعمل استعامال 

توزيعيّا؛ ونتحّسس هذه الظاهرة من الفرق بن الرتكيبن:

استعمل الفعل وجب يف السنة األوىل للهجرة يف قوله تعاىل: "والبُدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خر فاذكروا اسم الله عليها صواّف فإذا وجبت   13
جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانَع واملعرتّ كذلك سّخرناها لكم لعلّكم تشكرون )الحّج 36(.

جاء يف مسند أحمد قوله: دعهّن يبكن ما دام عندهّن، فإذا وجب فال يبكن )حديث نبوّي(، مسند أحمد بن حنبل )ت 241 ه(، تحقيق شعيب األرنؤوط   14
وآخرين، الرسالة، بروت، 1995، املجلّد 160/39 )رقم الحديث: 23751(.

جاء يف بيت البن مقبل العجالين التميمّي: وُمعرٍّس تَِجُب القلوب مخافة منه، وتبدي خايف األرسار )ديوان ابن مقبل، تحقيق عزّة حسن، دار الرشق العريّب،   15
بروت، حلب، 1955م ص 101.

جاء يف مسند أحمد" عن جابر بن عبداللّه وهو األنصارّي أّن النبّي جاءه جريل فقال: قم فصلّه، فصّى الظهر حن زالت الشمس... ثّم جاءه املغرب، فقال:   16
قم فصلّه، فصّى حن وجبت الشمس، مسند أحمد بن أحمد)ت:241ه(، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرين، الرسالة، بروت، 1995، م 22 ص 408، )رقم 

الحديث 14538(.



مجلة األلكسو التربوية - يونيو/ جوان 262019

)وجب الشخص( فعل + فاعل 

ف + م بالجّر + م إضايفّ  يجب عليه نرصته(

وال يكمن الفرق بن املثالن يف طبيعة الرتكيب فحسب، وإمّنا يف ما يضمره املركّب اإلضايّف 

"نرصته"، فهو يتضّمن أن املصدريّة عى نحو "أن ينرصه"، ومن ثّم تنجم االستفهامات: هل يقتيض 

مفهوم الوجوب استعامل "أن" يف ما يعرف بأن املصدريّة مثلام يتجّى يف االستعامالت الحديثة 

"أن"  بـ  يقرتن  "يجب"  الوجوب  فعل  فإّن  املستقبل،  يحدث يف  الوجوب  كان  وملّا  الفعل؟  لهذا 

لداللتها عى املستقبل، مثلام يذهب إىل ذلك ابن هشام يف مغني اللبيب. وال نجزم بهذا الحكم، 

إالّ إذا نظرنا يف كّم هائل من االستعامالت يف املدّونات الحاسوبيّة. 

ونخلص من الوقوف عى االستعامالت الزمانيّة للفعل وجب/يجب إىل أمرين، أّولهام استعامل 

الفعل "وجب" استعامال توزيعيّا، مكّونا من فعل وفاعل؛ وأّما األمر الثاين، فيكمن يف أّن التعرّف 

عى خصوصيّات أفعال الوجوب ال تتحّقق من الوقوف عى بعض الشواهد، وإمّنا تتطلّب تدبّر 

كّم هائل من النصوص ومعالجتها حاسوبيّا. ولذلك نتبّن، بتدبّر املدّونة العاّمة، أّن الفعل "يجب" 

استعامالت  من  عليه  وقفنا  ماّم  ونلحظ  اجتامعيّة.  موضوعات  يف  تنزّل  وإن  للوجوب  يتمّحض 

املدّونتن املختّصة والعاّمة إىل أّن استعامل الفعل "يجب" ينزع إىل نزعتن يف االستعامل. تسعى 

األوىل إىل تحقيق الفاعليّة بفعل مقرتن بأن الدالّة عى املستقبل واملقيّدة لزمن الحدث. وجاءت 

تراكيب هذه النزعة املحّققة الوجوب يف املدّونة املختّصة عى نحو:

يجب + مركّب باملوصول الحريّف: 157 مرّة.– 

يجب + مركّب بالجّر + مركّب باملوصول الحريّف: 93 مرّة.– 

أّما  لغوّي،  استعامل   421 مجموع  من  لغويّا  استعامال   250 الرتاكيب  هذه  إجامل  ويكون 

النزعة الثانيّة فتوظّف اإلضافة املبنيّة عى مصدر مشتّق أو املركّب شبه اإلسنادّي الذي يجيء 

املشتّق فيه مصدرا. ويدّل املصدر يف كال الرتكيبن عى سمة اإلطالق. ويبلغ مجمل تراكيب هذا 

املنحى 53 تركيبا وذلك بنسبة 14,44 % من مجمل تراكيب هذين التوّجهن.
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ويرد الفعل "يجب" وسط الجملة يف أشكال تراكيب عديدة جاء مجموعها 68 شكال تركيبيّا. 

ويفوق تصّدر الفعل "يجب" الجملة ورود "يجب" وسط الجملة سواء يف التواتر الجميّل أو من 

تركيب إىل تركيب. فتصّدر "يجب" الجملة يتحّقق يف 214 تركيب. ويقرتن بفاعله مبارشة يف 201 

تركيب، ويفصل عن فاعله مبركّب للجّر يف 113 تركيب. 

العربيّة  اللغة  أّن  الجملة ووروده يف وسطها  الفعل "يجب"  املقارنة بن تصّدر  نخلص من 

تنزع إىل شحن الفاعل مبارشة باإللزام وإىل اقرتان الفعل "يجب" بالفاعل لتشديد الشحن بسمة 

الوجوب. وورود الفعل "يجب" وسط الجملة ينتج عاّم يفيده املركّب بالجّر من حدوث إشكال 

تستلزم نتائجه توظيف اإللزام. ويتجّى أّن اللغة العربيّة تنزع أساسا إىل شحن الوجوب يف الجملة 

باملوصول  املركّب  بفاعله  الفعل  هذا  اقرتن  فقد  "يجب".  للفعل  عليه  وقفنا  ما  وهذا  بأكملها. 

الحريّف يف 157 استعامل لغوّي ويف خمس عرشة وثيقة.

 وال نقف عى استعامل األمر من فعل وجب يف مدّونتي العربيّة العامليّة و"سكاتش أنجاين"، 

وإن جاء شكل "جب" فإنّه يُقصد به "ُجّب"، وقد حصل اللبس ألّن الكلامت الواردة يف املدّونات 

اللسانيّة ال تشفع بالحركات.

ونسوق مثاال ثانيا ألفعال الوجوب، وهو الفعل "انبغى" يف صيغة املايض، ويف معنى "حُسن" 

و"صلُح" عى لسان صحر بن عمر التميمي سنة 86 قبل الهجرة /538م يف قوله: "ومل أضع ما ينبغي 

أن أفعله"17. ويحّقق الفعل "ينبغي" اإللحاح يف الطلب الذي ينجم عن حاجة أو ضالّة. وال يختلف 

هذا املعنى عن املعنى اللغوّي للفعل "falloir" )ينبغي( يف اللغة الفرنسيّة. فالفعل الفرنيّس يوحي 

بأّن الطلب يحدث عن حاجة أو رضورة. ويتّضح هذا املعنى، عى سبيل املثال، من الجملة الفرنسيّة:

                                                                   "il faut terminer ce travail ce soir"

املساء هذا العمل هذا  إنهاء  ينبغي هو

)ينبغي أن يُنهى هذا العمل يف هذا املساء(.

األصمعّي، الصمعيّات، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، 1962 املعارف، القاهرة ص 237.  17

نستفيد، يف تحليل فعيل يجب وينبغي، من بحثنا: رضا الطيّب الكشو، )2016( ، تطبيق لسانيّات املدّونات عى اللغة العربيّة، املجلّة العربيّة للثقافة، تونس ،العدد 
الثاين والستّون، ص ص -257 308.
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 وقد تنتج الدعوة إىل إكامل العمل عن حاجة أو رضورة. ويتّضح ذلك بالتعبر عن املسكوت 

عنه يف الجملة السابقة. فباإلمكان القول: )يجب إكامل هذا العمل هذا املساء ألّن فالنا ينتظره(. 

وقد عّر حشو الجملة عن الحاجة إىل إكامل العمل. وباإلمكان القول: )ينبغي إكامل هذا العمل 

هذا املساء ألّن أجل تسليمه قد حان(. ويشرتك الفعالن "وجب/يجب" و"ينبغي" يف الداللة عى 

معنى الطلب، إالّ أّن هذا الطلب يف فعل "ينبغي" ينزع إىل الخر أو الرّش ماّم يسم استعامالته"، 

الدينيّة،  النصوص  يتواتر يف  "ينبغي"  الفعل  ما جعل  فيها. وهذا  يطّرد  التي  املجاالت  ويؤثّر يف 

بدليل أنّه ورد يف سّت آيات قرآنيّة مقابل ورود فعل "وجب" يف آية واحدة. وتتطّور الداللة عى 

النزعة إىل الخر والرّش إىل الداللة عى النصح، وهو ما يفّس تواتره يف النصوص الدينيّة؛ ويف كتب 

ابن املقّفع "كليلة ودمنة" و"األدب الكبر" و"األدب الصغر"؛ وينسجم معنى النصح مع ما جاء 

عى لسان صحر بن عمر التميمي يف معجم الدوحة التاريخّي.

الطلب واالشرتاط.  اإللحاح يف  تراوح بن  "ينبغي"، وهي  للفعل  الوجوب  وتتفاوت درجات 

وقد أسهم الرتكيب يف تعديل اإللزام يف الفعل ينبغي، فوروده جواب رشط يجعله يف معنى الفعل 

يشرتط، وإن ُسبق مبركّب للجّر فإّن الفعل "ينبغي" يحّقق الرشط والتخصيص ألّن هذا املركّب 

يضمر معنى الرشط.

املدّونة  يف  نعرث  فال  الوجوب،  تحقيق  يف  املفرد  الغائب  ضمر  مع  املضارع  صيغة  وتنفرد 

يف  ونظرنا  "انبغاء".  املصدر  وال  "ُمنبَغ"  الفاعل  اسم  وال  األمر"اِنبغ"  استعامل  عى  املختّصة 

مدّونة "اسكاتش انجاين" للفعل "ينبغي"فتبيّنا أّن الفعل "ينبغي" يتواتر 959137 مرّة، وجاءت 

االستعامالت يف 47957 صفحة، أّما الفعل "انبغى" فقد تواتر 374 مرّة وتواتر مرّتن يف املدّونة 

العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة. والفارق شاسع بن تواتره يف صيغتي املضارع واملايض. وهذا 

اللغوين العرب  أّولها غيابه يف املدّونة املختّصة وثانيها تضارب آراء  ما يفّس استفهامات عّدة، 

الفاعل يف  القدامى يف رشعيّة استعامل الفعل املايض "انبغى". ومل نعرث عى أّي استعامل السم 

املدّونة العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة، ونظرنا يف مدّونة "سكاتش أنجاين" فلم نعرث عى اسم 

الفاعل من الفعل "ينبغي". 
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ومل يرد استعامل "ينبغي" يف األمر يف املدّونة العربيّة العامليّة ملكتبة اإلسكندريّة، وقد أثبتت 

مدّونة "سكاتش أنجاين" 385 استعامال للشكل "انبغ" وعى امتداد 14 صفحة. وملّا تدبّرنا هذه 

االستعامالت انكشف لنا استعامل أفعل التفضيل للفعل "نبغ". ويثبت السياق ذلك، فاالستعامالت 

التالية ال تفيد األمر وإمّنا تدّل عى أفعل التفضيل وهي:

العسكرين  

شعراء البالط أنبغ 

شعراء عرصه  

تالميذ املدرسة  

وبحثنا عن املصدر فام عرثنا عى أّي استعامل، وأوردت مدّونة "سكاتش أنجاين" 46 استعامال 

للمصدر "انبغاء". وهي نسبة قليلة جّدا مقارنة بتواتر صيغة املضارع التي تبلغ 959137 استعامال. 

ونخلص إىل أّن تواتر الفعل "انبغى" يف املايض بنسبة 374 مرّة وتواتر املصدر "انبغاء" 46 مرّة 

تؤكّد ما ذهب إليه جّل اللغوين بأّن هذا الفعل ال يستعمل للميّض وكذلك السم الحدث. ودّل 

املصدر"انبغاء" عى الوجوب املطلق مثلام يفهم من املثايل التايل:

فالعدل مثال مام يدرك العقل حسنه، وانبغاء فعله، والظلم ماّم يدرك العقل قبحه. 

والطريف أنّنا عرثنا عى 47 استعامال لـ"تنبغي" يف حن أّن انبغت مل ترد البتّة.

نخلص، ماّم تقّدم، أّن الفعل "ينبغي" تجّمد يف استعامل واحد ماّم أسهم يف تحقيقه مفهوم 

الوجوب ال غر. وينطبق هذا االستنتاج عى املدّونتن املختّصة والعاّمة. وإن نفت املدّونة القانونيّة 

استعامل املايض واألمر واسم الفاعل واملصدر من "ينبغي" وكذلك األمر من الفعل "وجب، يجب " 

فإّن املدّونات العاّمة مل تخرج عنها كثرا، وما أوردته من استعامالت نزرة لـ"انبغى" وانبغاء يؤكّد 

أّن الفعل "ينبغي" يستعمل أساسا يف صيغة املضارع.

ونستنتج من تدبّر املدّونات الحاسوبيّة أّن الفعل يجب تطّور مدلوله وأصبح يفيد معنيي 

االشرتاط واالتّصاف. وقىض اتّساع مدلول هذا الفعل اطّراده يف مختلف أمناط النصوص غر أّن 
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النصوص  القانونيّة وتهن يف  النصوص  الوجوب تتفاوت من منط إىل آخر. فهي تقوى يف  شحنة 

اإلرشاديّة. وال يتحّقق الوجوب يف أقىص درجاته بالرتكيب وحده أو بالداللة مبفردها وإمّنا يتعاضد 

الرتكيب والداللة إلنجاز اإللزام.

استعامله  اطّراد  إىل  أّدى  ما  لفعل" وجب، يجب" هو  اللغويّة  املعاين  التنّوع يف  أّن  ونتبّن 

sememe معانم  يف  انحسار  إىل  اللغويّة  املعاين  يف  االنحسار  ويؤّدي  "ينبغي"،  بفعل  مقارنة 

الوجوب. وينعكس هذا الفارق يف املعنى بن الفعلن "وجب، يجب" و"ينبغي" عى تواترهام يف 

أمناط النصوص. فقد تبيّنا محدوديّة استعامل الفعل "ينبغي" يف النصوص القانونيّة مقارنة باطّراد 

الفعل "يجب". ونتبّن التطّور الداليّل لفعل"يجب"، لكّن املعاجم تسكت عنه، يف حن أّن املدّونات 

الحاسوبيّة تكشفه. فام تورده من استعامالت يبّن كيف أّن هذا الفعل يتمّحض ملعنى اإللزام ال 

غر. والحاصل أّن النظر زمانيّا وتزامنيّا يف مدلوالت أقسام الكلم مُيّكن من استجالء التطّور الداليّل 

وقد يكشف عن أشكال التعلّق.

• تعلّقات أقسام الكلم	

أثبتنا أهّمية املدّونات الحاسوبيّة يف عرض األلفاظ املتواترة قصد استعاملها يف تأليف املواّد 

التعليميّة، ال سيّام للمراحل األوىل من تعليم اللغات. وتحتاج املراحل املتقّدمة إىل هذه املدّونات 

والعالقات  والصّحة  واألعامل  املال  موضوعات  يف  العرب،  ولغر  للعرب  خاّصة  كتب  إلعداد 

الكلم  أقسام  تعلّقات  التعرّف عى أشكال  املوضوعات  التأليف يف هذه  الديبلوماسيّة؛ ويقتيض 

املدّونات  هذه  من  ونستجيل  ودقيقة.  شاملة  بصورة  بعرضها  الحاسوبيّة  املدّونات  تتميّز  التي 

صفقة  فكلمة  أخرى،  كلامت  من  كلمة  مع  يرد  ما  تعني  وهي  )collocations(؛  املتصاحبات 

تصاحبها كلامت من نوع "رابحة" و"خارسة" و"كبرة" و"عظيمة". 

النصوص  منها يف صوغ  لالستفادة  األلفاظ  استعامالت  الحاسوبيّة  املدّونات  من  ونستخرج 

والتدريبات اللغويّة. ورغم متثّل ابن اللغة استعامالت بعض األلفاظ، فإّن الحدس ال يقدر بحال 

من األحوال عى استحضارها جميعها. ونستدّل بلفظ "العنف" لنستجيل ما يعلق به من أفعال 

وصفات. وهو يتواتر يف مدّونة "سكاتش أنجاين" 800609 مرّة؛ ونتبّن من النظر يف االستعامالت 

األلف األوىل لهذا اللفظ أنّه يقرتن بثامنية وعرشين فعال قد يعجز حدس املتكلّم عى استحضارها. 
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العنف،  يغّذي  العنف،  يسود  العنف،  يوقف  العنف،  يرضب  نحو:  عى  األفعال  هذه  وجاءت 

ميارس العنف، يدين العنف، يتصّدى للعنف، يدعو للعنف، يتعرّض للعنف، يتّسم بالعنف، يُجرّم 

العنف، يؤّجج العنف؛ وإن وّسعنا العيّنة العشوائيّة فإنّنا نعرث عى أفعال أخرى تقرتن بهذا اللفظ، 

إىل جانب أّن استمرار تداوله يولّد اقرتانه بأفعال أخرى. وجاءت هذه األفعال متنّوعة، فهي تعّر 

عن حاالت العنف واشتداده فهدوئه وإيقافه. 

ويعلق لفظ "العنف" باألسامء، فإن سبقه اسم تحّول اللفظ إىل مركّب إضايّف، وإن لحقه صار 

مركّبا نعتيّا؛ ونعّد يف األلف استعامل 112 مركّبا إضافيّا مقابل 42 مركّبا نعتيّا. ونفّس هذا التفاوت 

بن املركّبن اإلضايّف والنعتّي بنزعة اللغة العربيّة إىل استحداث األلفاظ الجديدة باستخدام املركّب 

اإلضايّف. وقد استخلصنا هذه الظاهرة يف عدد من العيّنات اللغويّة يف كتابنا "امللكة الكامنة وامللكة 

الحاصلة يف مقّدمة ابن خلدون" )2019، ص 56-65(. ونعرض يف ما ييل أمثلة من هذه املركّبات 

لنتبّن تعّدد مجاالتها؛ وقد أوردنا قامئة األسامء املضافة وقابلناها بلفظ العنف لنتجّنب تكرار هذا 

االسم مع كّل اسم مضاف.

استمرار، ثقافة، منابت، أحداث، مامرسة، سيناريو، مقدار، أعامل، إنهاء، تصعيد، تصاعد،

العنف
إيقاف، حّب، استخدام، زيادة، حاالت، منظومة، مبدأ، حّدة، ظاهرة، مناهضة، طابع       

موجات، عوامل، وقف، اتّجاه، ازدياد، سلطة، نبذ، متادي، خيارات، أسباب، مقاومة، 

نرش، استعامل، مستوى، تيارات، وقائع، وترة، جرائم، دّوامة، مستنقعات، عودة، منع...

نالحظ من هذا الجدول تعّدد األسامء املضافة املقرتنة بلفظ العنف وتنّوع مجاالتها، فهي 

تشمل مراحله وأشكال تطّوره واملواقف من مامرسته. وتتعّدد الصفات التي تقرتن بلفظ العنف؛ 

ونسوق أمثلة منها لندرك مجاالت استعاملها.

العنف   

الطائفّي، املدّمر، األرسّي، الدموّي، الوحيّش، األعمى، الجنيّس، الشديد، املتبادل، 

الهسترّي، املاّدي، اللفظّي، البديّن، اإلدارّي، السيايّس، املفرط، الجسدّي، املعنوّي،

الجنويّن، السائد، املامرس، اليومّي، املجتمعّي، الرشعّي، اللطيف، الرمزّي، الزوجّي.
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األفعال،  بالعديد من  يعلقان  "التلّوث"  أو  "البيئة"  فلفظا  املنحى،  أخرى هذا  أمثلة  وتنحو 

وتعلق بهام الصفات واألسامء املضافة. وتتنّوع هذه األفعال واألسامء، ماّم يؤكّد عس استحضارها 

بأجمعها عند إدراجها يف املواّد التعليميّة؛ وهذا ما يدّل عى دور املدّونات الحاسوبيّة يف جمعها 

وتنزيلها يف سياقاتها.

ويتواتر لفظ "رجل" يف مدّونة "سكاتش أنجاين" 1592493 مرّة عى امتداد 79625 صفحة؛ 

ويقرتن بأسامء وصفات عّدة قد ال يخطر جميعها بذاكرة مدرّس اللغة، وال يوردها معجم اللغة، 

فقاموس "املعجم األسايّس" يقترص عى استعامالت رجل اإلسعاف ورجل الساعة ورجل املطافئ 

بينام تضيف املدّونة اللغوية استعامالت أخرى هي: رجل الصحراء ورجل الدين ورجل األعامل 

ورجل مهّم ورجل اإلثارة ورجل عابد ورجل متسلّط ورجل رشيد ورجل األمن ورجل األقدار ورجل 

االقتصاد ورجل ميسور ورجل معارض ورجل الشارع18 ونخلص من هذه األمثلة إىل أّن املدّونات 

الحاسوبيّة تخزّن تعلّقات أقسام الكلم وتشفعها بسياقات استعاملها، وهو ما يفيد تأليف املواّد 

التعليميّة وكذلك وضع معاجم اللغة املبنيّة عى التبادل اللغوّي.

• العبارات املتجّمدة	

اهتاممات  يف  يندرج  اكتسابها  ألّن  املتجّمدة،  بالعبارات  األخرة،  العقود  يف  اللسانيون،  اهتّم 

مؤلّفي املواّد التعليميّة وألنّها متداولة يف عمليّة التواصل. وقد أثبت "موريس قروس"19 يف أبحاثه أّن 

اللغات الطبيعيّة تتضّمن كاّم هائال من "أفعال العامد" و"العبارات املتجّمدة" وتعّد املدّونات اللغويّة 

وعاء ميّكن من الوقوف عليها وجردها وإحصائها والنظر يف أشكال تعلّقاتها ودرجات تجّمدها ومدى 

بعض  تحليل  إىل  املتجّمدة، وسنعمد  العبارات  البحث جرد جميع  بوسعنا يف هذا  وليس  تداولها. 

األمثلة، لنستنبط منها خصوصيّاتها وما تطرحه من إشكاليّات إدراجها يف املواّد التعليميّة. 

ننظر يف مدى شيوع بعض العبارات املتجّمدة يف مدّونة "سكاتش أنجاين" لضخامة حجمها، 

يف  وننتهج  تواترها؛  بنسب  مشفوعة  ونعرضها  العربيّة،  الكلامت  من  مليارات  سبعة  تضّم  إذ 

رجل عجوز ورجل القانون ورجل طيّب ورجل مثّقف ورجل جاهل ورجل مغّفل، ورجل خمسيني ورجل عادّي  18

تتضارب اجتهادات اللسانين يف ترجمة "إيديوم" idiome ويرتجمها صالح الكشو بالعبارات املتجّمدة )انظر: صالح الكشو،2012، النحو التحوييل العريّب،   19
االسم والفعل والحرف، تونس، مركز النرش العريّب ص ص 225-269، وترتجم بالعبارة املتكلّسة.
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تحديد العبارات املتجّمدة مقياس توزيع املوضوعات، إذ يعرّف الجمود بـ "أالّ يتّصف موضوع 

من موضوعات العبارة بتوزيع حّر ممكن، ويتطلّب هذا النظر يف بنية املوضوع الداخليّة لبيان 

العنرص "املتجّمد" فيه ألنّه ال يخلو موضوع من أن يكون بعضه أو كلّه من "املتجّمد. ويستعمل 

رجل  مثل  من  املترصّفة  غر  األسامء  الجامد عى  ونطلق صفة  "املشتّق"  مقابل  "الجامد"  لفظ 

وفرس وحائط، مثلام يقول "سيبويه" "وضعت موضعا واحدا ال تترصّف يف الكالم"20. وال يُدرك 

املتكلّم/السامع معنى العبارة املتجّمدة بالحدس وإمّنا يحفظ معناها حفظا.

وتتواتر العبارات املتجّمدة يف اللغات الطبيعيّة قدميا وحديثا، وهي ترد يف شكل لفظ مفرد 

من مثل "صه" و"مرحى" ويف شكل مركّب جزيّئ من مثل "كبش الفداء" و"بنات األفكار" و"بنات 

الدهر")للمصائب( و"ذات البن" و"ذات الخامر" و"ذات الصدود" و"يد الدهر" و"ابن السبيل" 

)لليشء  العنكبوت"  و"بيت  التافه(  )لليشء  بعوضة"  و"جناح  الفناء")للدنيا(  و"أّم  )للمسافر(، 

العبارات  وترد  الخفّي(.  لليشء  )تقال  القدر  و"ليلة  النادر(  )لليشء  الديك"  و"بيضة  الضعيف( 

املتجّمدة يف شكل جملة من مثل "أخذ عى عاتقه" أو"لقي حتفه" أو "قىض نحبه" أو " طار طائره" 

أو "رجع أدراجه" أو "أهدر دمه" أو " ركب رأسه" أو "كّس شوكته" أو "هام عى وجهه"21 أو "هو 

أخرض القفا"22. وعّددنا أمثلة للعبارات املتجّمدة لنبّن تداولها، ولنتوىّل تحليل بعضها ونقف عى 

مدى تجّمدها. ونبدأ بعبارة "لقي حتفه" التي تواترت يف مدّونة "سكاتش أنجاين" 462 مرّة يف 

أربع وعرشين صفحة؛ وتُستعمل عى نحو" أطلق الخاطفون النار عى الرجل فلقي حتفه "وعى 

نحو" سقط من فوق أكياس القمح املكّدسة فوق الشاحنة فلقي حتفه". ونالحظ أّن هذه العبارة 

املتجّمدة قليلة التداول مقارنة بعبارات متجّمدة أخرى من مثل عبارة "سحابة صيف" املتداولة 

أنجاين".  "سكاتش  مدّونة  يف  مرّة   5781 املتواترة  العنكبوت"  "بيت  وكذلك  مرّة،   3654 بنسبة 

ونالحظ أّن عبارة "لقي حتفه" غر مترصّفة يف جميع استعامالت مدّونة "سكاتش أنجاين"، ومل 

يترصّف الفعل "لقي" يف العدد أو يف الزمان وكذا الحال بالنسبة إىل املركّب اإلضايّف "حتفه"؛ فلم 

يُستعمل مثال يف شكل "حتفها" أو "حتفك". 

سيبويه، ج1، ص 322.  20

أو "اخلط الحابل بالنابل" أو "هو عبد بطنه" أو "عدا طوره" أو "شّق العصا" أو "حفظ اليشء عن ظهر قلب" أو "جاء تغيل مراجله" أو " وقع يف ورطة" أو "   21
دارت عليه الدوائر" أو "هو عى كّف عفريت" أو "هو مرضوب عى يده" أو "هم يف هياط ومياط" أو "هو لّن العريكة" أو "هو عى قاب قوسن أو أدىن"

صالح الكشو، )2012(، النحو العريّب التحوييّل، االسم والفعل والحرف ص 227.  22
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 183 امتداد  وعى  مرّة   3654 أنجاين"  "سكاتش  مدّونة  يف  "سحابة صيف"،  عبارة  وتتواتر 

صفحة. وجاء استعامل هذه العبارة عى نحو" إّن انتفاضة الـ... ما هي إالّ سحابة صيف رسعان 

ما تنقشع وزوبعة يف فنجان ال تجاوز حافته"، وجاءت هذه العبارة عى نحو" اعتر خروجه من 

البطولة سحابة صيف"، ونتبّن، من النظر إىل استعامالت هذه العبارة جميعها يف مدّونة "سكاتش 

كلمة  مليون  متثّل 1461  نسبة  استعامال، وهي  نفسها يف 3654  بصيغتها  تحتفظ  أنّها  أنجاين" 

بحكم تواتر هذه العبارة بنسبة 0.40 يف املليون الواحد.

وجاءت  صفحة،   290 يف  مرّة   5781 تتواتر  وهي  العنكبوت"،  "بيت  عبارة  مثال  ونسوق 

الشواهد عى استعامل هذه العبارة عى نحو" أخذوا يستدلّون عى دعواهم بأدلّة أوهى من 

بيت العنكبوت" وكذلك" أنظمة االستبداد أوهى من بيت العنكبوت" ويقال أيضا " إّن األمل يف 

وصول األحزاب إىل الحكم يوما ما أوهى من بيت العنكبوت". وتدّل هذه العبارة عى مفهوم 

الضعف بدليل ما تقرتن به يف أكرث الحاالت بلفظي "أوهى" و"أوهن". ونالحظ، بالنظر يف 290 

صفحة ويف 5781 استعامل لعبارة "بيت العنكبوت" ورود هذه العبارة يف شكل جامد كلّيا دون 

أن يترصّف مركّبها اإلضايّف.

وتحافظ عبارة "شّق العصا" عى مدلولها وعى صيغتها يف 586 استعامل يف مدّونة "سكاتش 

أنجاين"، وال نعرث مثال عى ترصيف الفعل إىل املؤنّث، بأن يصبح "شّقت" )ماّم يخّول مؤاخذة 

املدّونة لجواز الترصيف مع بقيّة الضامئر( أو أن يلحق تغير بالفاعل "العصا" يف مستوى وسيلة 

التالين  املثالن  أنجاين"  "سكاتش  مدّونة  من  ونستقي  عصاه".  "شّق  العبارة  فتصبح  التعريف، 

لنتبّن تجّمد هذه العبارة وهام:

العصا أي شّذ عن املسلمن –  الهجرّي فشّق  السابع  القرن  ابن تيمية رجل ظهر يف أواخر 

بتحريم التوّسل باألنبياء.

تقوم نعرة جاهليّة جديدة تهدف إىل شّق العصا وتفريق الصفوف.– 

وإن مل نلحظ ترصّفا يف العبارات املتجّمدة السابقة فإّن هذا ال يعني أالّ تلحق تغيرات جزئيّة 

لبعض العبارات املتجّمدة من مثل عبارة "قىض نحبه"، وقد جاءت يف بعض األمثلة متجّمدة كلّيا 
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من مثل قولنا: "رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه، فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر" وقولنا 

أيًضا" ...املغفور له الشيخ مالّ يونس الذي قىض نحبه يف إحدى مستشفيات عامن". ورغم تجّمد 

هذه العبارة يف املثالن السابقن فإنّنا نلحظ تغيرا جزئيّا يلحق بالفعل قىض بأن يرد يف صيغة 

املضارع مقرتنا بالسن يف قولنا " هل ستعود إليه حبيبته الجميلة أم سيقيض نحبه وحيًدا عى 

جبال األنديز؟ ويرد الفعل "قىض" يف صيغة املايض مع ضمر الغائب الجمع من مثل قولنا "وهناك 

الفعل  يلحق  تغير جزيئ  "نَْحب" مبجرّد  االسم  الترصّف  ويلحق  قبل.  من  نحبهم  قضوا  آخرون 

"قىض". ويستعمل الفعل "قىض" يف صيغة املضارع مع ضمر الغائب املفرد أو الجمع ويكون عى 

نحو "يقيض" أو "يقضون". 

والحاصل تكون تحرّكات عنارص الجمل املتجّمدة محدودة وبشكل خفّي سواء يف اللغة العربيّة 

أو اللغات األجنبيّة، ففي اللغة الفرنسيّة مثال نلحظ تجّمد عبارة casser sa pipe )كس غليونه يف 

معنى مات( مقابل casser une assiette )كس صحًنا( وcasser son briquet )كس قّداحته(.

تجّمدها،  ودرجات  املتجّمدة  العبارات  اطّراد  مدى  الحاسوبيّة  املدّونات  تكشف  والحاصل 

وندرك بذلك أهّميتها يف التبادل اللغوّي ومن ثّم إمكانيّة االستفادة منها يف تأليف املواّد التعيميّة.

• أفعال العامد	

الرضب  عمليّة  يدّل حدثه عى  "رَضََب"  فالفعل  والزمن،  الحدث  الفعل عى سمتي  ينبني 

وتحّقق زمنه يف املايض؛ وتفيد استعامالت بعض األفعال عى متّحض الفعل للزمن فحسب، فالفعل 

"قام" يف قام الولد يحّقق حدث النهوض وزمن املايض؛ إالّ أّن الفعل ذاته يف "قام بزيارة املتحف" 

يحّقق سمة الزمن ال غر، وإن أردنا إفادة الحدث والزمن فإنّنا نستعمل الجملة ذاتها عى نحو 

"زار املتحف" بدل "قام بزيارة املتحف"؛ ويصطلح عى الفعل "قام" يف "قام بزيارة" بأنّه فعل 

هذه  لدراسة  وعاء  تصبح  اللغويّة  املدّونات  فإّن  حديثًا،  العامد  أفعال  مبحث  كان  وملّا  عامد. 

الظاهرة، فال يكفي أن نقول إّن الفعل "قام" فعل عامد يف هذه الحالة ويف هذا املثال، وإمّنا أن 

نتبّن مدى حاالت استعامل الفعل فعل عامد ويف أّي منط من النصوص؛ فهل تشيع أفعال العامد 

يف لغة الصحافة مثال بحكم ترجمة األخبار من لغات أجنبيّة تتواتر فيها أفعال العامد؟ ويتولّد عن 

ذلك استفهام آخر يكمن يف ما هي األفعال التي تقبل التحّول من أفعال توزيعيّة إىل أفعال عامد؟
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نظريّة  يف  تتنزّل  أفعال  وهي  قروس"23؛  "موريس  إىل  العامد  الفعل  تسمية  وترجع 

النحو املعجم الذي يضبط، يف معناه العاّم، الرتاكيب النحويّة األساسيّة، والجملة البسيطة 

وتحمل  الرتاكيب.  بن  التغيرات  وتصف  النحويّة  التحويالت  تيّس  دنيا،  معنويّة  وحدة 

الداليّل اإلخبار  تتوىّل  أن  بدل  والعدد،  والجنس  الزمان  عالمات  الجمل  يف  العامد   أفعال 

وهذه الظاهرة جلّية مع الفعل املقرتن باسم مشتّق من ماّدة الفعل املناط به اإلخبار. وال 

شّك أّن الفعل يتوىّل يف الجملة األّولية سمة الحمل، فالفعل يحّدد توزيع موضوعاته االسميّة 

الفعل  ميأل  ال  لذلك  وخالفا  الجملة.  يف  الحمل  وظيفة  وميأل   )arguments nominaux(

العامد وظيفة الحمل؛ فقد يحّققها االسم الذي نصطلح عى تسميته باالسم الحميّل. ومثال 

ذلك:

يحلّل عيلٌّ هذا النّص– 

يقوم عيلٌّ بتحليل هذا النّص – 

 )arguments( الفعل "يحلّل" وظيفة الحمل ويرد االسم "عيّل" و"النّص" موضوعن يؤّدي 

للفعل يحلّل. ويتوىّل االسم "تحليل" وظيفة الحمل يف الجملة الثانية. وجاء الفعل "يقوم" فارغا 

دالليّا، وتكمن وظيفته يف إكساب الجملة سمة الزمان بعد أن كان يحّقق سمتي الحدث والزمان. 

ويعلق الفاعل "عيل" واملفعول النّص بالفعل يحلّل يف الجملة األوىل ويرتبطان به. ويتوىّل لفظ 

"تحليل" وظيفة الحمل يف الجملة الثانية.

ويتواتر الفعل العامد يف االستعامل يف مختلف الجمل الطبيعيّة من مثل ما تتداوله اللغة 

 prendreفعل( و( faireو )كان( etreو )ِلـ أو  أفعال مساعدة مثل avoir )ملك  الفرنسيّة من 

مبنيّة  اسميّة  لجمل  الجداول  عرشات  بإعداد   )Eric Laporte( بورت"  ال  "آريك  ويقّر  )أخذ( 

عى أفعال العامد. وتحتاج اللغة العربيّة إىل إعداد مثل هذه القوائم يف تأليف املواّد التعليميّة، 

وبذلك يتجّى دور املدّونات الحاسوبيّة؛ فهي متّدنا بأشكال هذه االستعامالت؛ وعى سبيل املثال 

يتواتر الفعل "قام" يف مدّونة "سكاتش أنجاين" 1736401 مرّة والفعل ذاته يف صيغة املضارع 

1587537 مرّة. ويدعو ارتفاع نسبة التواتر إىل التساؤل عن السبب، هل يخر الفعل "قام" عن 

مصطلح فعل عامد من وضع صالح الكشو، انظر كتابه النحو العريّب التحوييّل، االسم والفعل والحرف.  23
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معناه املعجمّي يف هذه االستعامالت جميعها أم أّن استعامله فعل عامد رفع يف نسبة تداوله؟ 

وإذا تعّددت دالالت الفعل "قام" زمانيّا، فإنّنا نتساءل عن مدى استمرارها تزامنيّا؟ 

عى  وإمّنا  فحسب،  املتواترة  الكلم  أقسام  تحديد  عى  التعليميّة  املواّد  تأليف  يقترص  وال 

مدلول  عى  تعرّفنا  وإن   .)Synchronic( والتزامنيّة   )Diachronic( الزمانيّة  دالالتها  استجالء 

األلفاظ زمانيّا بالنظر يف معجم الدوحة التاريخّي ولسان العرب البن منظور واملعجم املفهرس 

الحاسوبيّة.  املدّونات  بتدبّر  إالّ  يتحّقق  ال  تزامنيّا  مدلوالتها  تحديد  فإّن  الكريم  القرآن  أللفاظ 

ونستدّل عى هذه الظاهرة بفعل "قام/يقوم" لنثبت حتميّة توظيف هذه املدّونات يف استجالء 

خصوصيّات األفعال الرتكيبيّة الدالليّة.

يدّل  فهو  عّدة.  فعال الزما يف دالالت  ويرد  توزيعيّا؛  استعامال  زمانيّا  "قام"  الفعل  يُستعمل 

باألساس عى معنى "وقف". وقد جاء يف اللسان "قامت الدابّة" يف معنى وقفت عن السر، وجاء 

يف معجم الدوحة التاريخّي يف معنى "نهض" من مثل قولنا:

إذا ما قام حالبها أرنت  كأّن صاحبها إذا قام يُلجمها.

ويفيد الفعل "قام" معنى "عزم" من مثل قول النابغة الذبيايّن:

نُبّئت حصنا وحيّا من بني أسد   قاموا فقالوا ِحامنا غر مقروب

ويعني الفعل "قاموا" عزموا ومنه قوله تعاىل: "وأنّه ملّا قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون 

الثبات يف  بالداللة عى  قام  الوقوف يف فعل  ملّا عزم. ويقرتن معنى  أي  )الجّن 19(  لبدا"  عليه 

الوقوف، ويُفّس قوله تعاىل: "وإذا أظلم عليهم قاموا" )البقرة 2( بـ"وقفوا" وثبتوا يف مكانهم غر 

متقّدمن وال متأّخرين؛ ونقول يف هذا السياق "قام املاء" إذا ثبت متحّرا ال يجد منفذا، ويُقال 

أيضا "قام عندهم الحّق" يف معنى "ثبت ومل يرح". و"قام ميزان النهار" يف معنى "اعتدل"؛ ويُقال: 

"كم قامت ناقتك"؟ يف معنى "كم بلغت"؟؛ ونعرث يف "لسان العرب" عى استعامل الفعل "قام" 

يف معنى "رشع" من مثل قولنا: "قامت املرأة تنوح" يف معنى "جعلت تنوح"؛ ونتبّن من هذه 

األمثلة جميعها أّن الفعل "قام" فعل توزيعّي يُستعمل زمانيّا استعامال الزما، ويُحّقق دالالت عّدة. 

ويتعّدى الفعل "قام" بالحرف "عى" يف معنى اعتنى باليشء وتكّفل بشؤونه من مثل قول عيّل بن 
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أيب طالب)ض(: "أمرين رسول اللّه )ص( أن أقسم بُدنه، أقوم عليها" )مسند أحمد بن حنبل، رقم 

الحديث 593(. ونستعمل "قام عى األمر" يف معنى "ثبت عى الطلب والزمه" ويف ذلك يصف 

األعىش حلم قيس بن معدي كرب يف قوله: "يقوم عى الوغم يف قومه فيعفو إذا شاء، أو ينتقم" 

)ديوان األعىش الكبر 173/1(. ويتعّدى الفعل "قام" بالالم يف معنى أمكن وقدر عى ويف ذلك 

يقول "لقيط بن يعمر": أنتم فريقان: هذا ال يقوم له  َهرْصُ الليوث وهذا هالك صقعا )ديوان 

لقيط بن يعمر ص 42(. 

ويتعّدى الفعل "قام" بالحرف "عن" يف معنى زال وابتعد؛ ويقول امرؤ القيس يف هذا السياق 

واصفا مسح األيدي يف أعراف الجياد بعد أكل الصيد: منّش بأعراف الجياد أكّفنا  إذا نحن قمنا عن 

هب. )ديوان امرئ القيس ص 78(.  شواء ُمضَّ

فعل عامد،  زمانيّا  يرد  فإنّه  بحرف  ومتعّديا  الزما  توزيعيّا  فعال  "قام"  الفعل  استُعمل  وإن 

تحرّض  سنة 134ق ه/492م(. وهي  )يف  التميميّة"  منقذ  بنت  "البسوس  قول  ذلك يف  ونلحظ 

جّساس بن مرّة عى األخذ بثأرها من كليب بن ربيعة:

إذا مل يقوموا يل بثأري، ويصدقوا  طعانَُهم والرضَب يف كّل غارات

فال آب ساعيهم، وال ُسّد فقرهم  وال زال يف الدنيا لهم رشُّ نْكبات 

واستُعمل "قام بالثأر" بدل الفعل "ثأر". واستُعمل الفعل "قام" فعل عامد يف معجم الدوحة 

التاريخّي يف تفسر سفيان الثورّي سنة 96ه/715م؛ وذلك يف قول إبراهيم بن يزيد النخعي: 

"إذا قام الرضاع عى مثن فاألّم أحّق" )تفسر سفيان الثوري، 1983 ص 67(.

أن  بعد  تزامنيّا  ودالالتها  "قام"  الفعل  تراكيب  تتبّع  التعليميّة  املواّد  مؤلّف  عى  ويتحتّم 

ُحّددت زمانيّا. ونتبّن بالنظر يف مدّونة "سكاتش أنجاين" أّن الفعل "قام" يتواتر 1736401 مرّة؛ 

عى  حافظ  هل  الفعل؛  هذا  استعامل  أشكال  وعن  التواتر  نسبة  ارتفاع  أسباب  عن  ونتساءل 

استعامالته الزمانيّة فعال توزيعيّا الزما ومتعّديا بحرف؟

وإذا تدبّرنا عيّنة من استعامالت الفعل "قام" فإنّنا نالحظ اندثار أغلب املدلوالت الزمانيّة 

التي وقفنا عليها يف معجمي الدوحة التاريخّي ولسان العرب، وتحّول هذا الفعل، يف استعامالت 
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املدّونة الحاسوبيّة، من فعل توزيعّي إىل فعل عامد بنسبة %90 تقريبا. وهذا ما يفّس ارتفاع 

نسبة تداول هذا الفعل؛ فقد متّحض إلفادة الزمان للعديد من الحمول االسميّة؛ ونسوق أمثلة 

عى ذلك لنتبّن كيف تطّور هذا الفعل دالليّا وذلك بتحّوله من فعل توزيعّي الزم ومتعّد إىل فعل 

عامد؛ وإن جاء فعال توزيعيّا وبنسبة قليلة، فإنّه يحّقق معنى "نهض". 

ويتجّى من النظر يف استعامالت مدّونة "سكاتش أنجاين" أّن الفعل "قام" يتواتر استعامله 

فعل عامد أكرث من استعامله يف معناه املعجمّي األصيّل؛ ونستدّل ببعض هذا االستعامالت من 

مثل24: "قام باقتناء، قام بافتعال، قام بإثبات، قام باتّصال، قام بإيفاد، قام بلمس، قام باقتياد، قام 

بتسديد الدين، قام باقتباس، قام بربط، قام باتّباع، قام بطالق، قام بعالج، قام بإيذاء، قام بإتالف، 

قام بارتكاب، قام بإلغاء، قام بغناء، قام بابتزاز، قام برمي، قام بإرشاد، قام بابتالع، قام برشق، قام 

ببّث. وتطول هذه القامئة لسببن، أّولهام أنّنا مل ننظر يف الـ 1736401 استعامل للفعل قام؛ وأّما 

السبب الثاين فألنّنا مل نتتبّع استعامالت صيغة املضارع "يقوم"، فال فرق بن "يقوم بتزويد" و"قام 

بتزويد" وال فرق أيضا بن "يقوم بإرجاع" وبن " قام بإرجاع".

والحاصل أّن الوقوف عى استعامالت الفعل "قام/ يقوم" يفيد أّن بلوغ تواترها مبعّدل الثالثة 

استخدام  توزيعّي إىل فعل عامد ومن  قام/يقوم من فعل  الفعل  بتحّول  يعلّل  استعامل  مالين 

الرتكيب: فعل+ فاعل إىل الرتكيب فعل + فاعل + حرف + اسم مجرور. ورغم ذلك ال تزال املعاجم 

العربيّة ترشح الفعل "قام" فعال توزيعيّا وال تزال الكتب املدرسيّة تغيّب استعامل أفعال العامد 

من مثل "قام"و "وضع" و"أخذ" و"تناول". 

النحو والصرف. 6

الوجوب  أفعال  اقرتان  مدى  مثل  املطّردة  الرتاكيب  تحديد  يف  الحاسوبيّة  املدّونات  تسهم 

واإلمكان واالحتامل واملنع بـالحرف املوصويّل "أن"، وكذلك مدى الفصل بن فعل الوجوب ومركّب 

املوصول الحريّف مبركّب جّر، فبدل أن نستعمل الرتكيب: يجب + مركّب باملوصول الحريّف بـ"أن" 

قام بإبادة، قام بإدراج، قام بارتداء، قام بإهانة، قام بإجبار، قام بسجن/بحبس، قام برتويج، قام باقرتاح، قام بإيواء، قام بشتم، قام بارتكاب، قام بإصالح، قام   24
بإيقاف، قام باقتحام، قام بإيصال، قام بإشهار، قام بإرجاع، قام بإسعاف، قام بإرشاك، قام بإحداث، قام بابتكار، قام بجّر، قام بزيارة، قام بإخراج، قام بافتتاح، 

قام بإلغاء، قام بإخراج، قام بتناقل، قام بإشعال، قام بشنق، قام بإهداء، قام بإرسال، قام بتسليم، قام بإبالغ، قام بتوزيع"...
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من مثل: يجب أن نقاوم األعداء، فإنّنا نفصل بن الفعل "يجب" والحرف "أن" مبركّب جّر عى 

التطّور  استجالء  إىل  ونهدف  أسافر.  أن  عيّل  مثل: يجب  أن من   + بالجّر  مركّب  نحو: يجب + 

اتّسام هذه األفعال بالقرينة "أن" عى غرار ما  يف تراكيب أفعال الوجوب، والتعرّف عى مدى 

تقرتن به أفعال الوجوب يف الفرنسيّة واإلنجليزيّة واألملانيّة ببعض القرائن األخرى. وقد ال يتحّقق 

الوجوب باألفعال فحسب، وإمّنا تؤّديه بعض الحروف.

• حـروف الجـّر	

أّن حرف "عى.... القانونيّة املختّصة  املدّونة  الوجوب املستعملة يف  تتبّع أشكال  نتبّن من 

نلحظه يف  مثلام  "أن"  بالحرف  ويقرتن  الوجوب  أفعال  غرار  الوجوب عى  يحّقق مفهوم  أن..." 

فعيل "يجب" و"ينبغي". ويتواتر حرف "عى" املقرتن بـ"أن" 103 مرّات يف مدّونة قانونيّة مختّصة 

أعددناها لهذا البحث، وهي تضّم 40000 كلمة؛ وتستقي نصوصها من كتب ومجالّت ومواثيق 

محلّية وعامليّة. ونعرث عى تسع حاالت يتحّول فيها الفعل املقرتن بـ" أن" إىل مصدر25 ومثال ذلك:

الجمهوريّة  )دستور  واململكة"  للدولة  املصلحة  فيه  تظهر  ما  ترتيب  األكر  املجلس  "عى 

التونسيّة الفصل 62(؛

ويرد الرتكيب عى نحو: "عى املجلس األكر أن يرتّب ما تظهر فيه املصلحة للدولة واململكة"؛ 

وقد تحّولت "أن" املصدريّة مشفوعة بفعل إىل مصدر من مثل "االتّصال" بدل "أن يتّصل" و"تعين" 

بدل "أن يعّن" و"تسليم" بدل "أن يسلّم". وال نستغرب تحقيق الحرف "عى" معنى الوجوب 

الذي نستشّفه من هذه األقوال. وقد دلّت "عى" عى معنى الرشط يف مثال لطه حسن يف "دعاء 

الكروان"، وجاء قوله: كنت أرافقها يف اللعب عى أالّ ألعب معها وأرافقها إىل الكتّاب عى أالّ أتعلّم 

لسنة 1994  يف  الجزائيّة  املجلّة   – التونسيّة عدد 97  ص 3112  و3113  للجمهوريّة  الرسمّي  الرائد  مجلّة   -  12--10 44: التونسيّة  الجمهوريّة  دستور   25
الصفحات التاليّة: 9--10-11-17-18-19-20-2122-25-47-55 – مجلّة املرافعات املدنيّة والتجاريّة صص: 123-102-101-99-97-96-90-82-44-35-34-

139 – املجلّة الجنائيّة لسنة 1994 ص ص 8-9-29 –قانون تأسييس يتعلّق بالتنظيم املؤقّت للسلط العموميّة ، الرائد الرسمّي عدد 6 للسنة 2011 ص4 
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معها. وأفاد الحرف "عى" معنى الرشط يف استعاملن يف هذا املثال. وال ننكر أّن الحرف "عى" 

يحّقق معنيي االستعالء أو املكان إالّ أّن هذا الحرف يقرتن يف النصوص القانونيّة بـ"أن" مثله مثل 

أفعال الوجوب، ويفيد معنيي االتّصاف أو الرشط اللذين أفادهام الفعل "يجب" عى سبيل املثال. 

ونكاد نجزم بأّن الحرف "عى" يقرتن بـ"أن" يف تحقيقه مفهوم الوجوب، ونالحظ أنّه يكاد يتمّحض 

لهذا الرتكيب بدليل إحصاء االستعامالت اللغويّة. فالحرف "عى" يقرتن بـ"أن" يف 103 حالة مقابل 

تسع حاالت يجرّد فيها من "أن". وقد تحّول الفعل املقرتن بـ"أن" إىل مصدر يف حاالت قليلة جداّ 

من مثل: وعى املالك عند انتهاء األشغال مطالبة املكرتي الذي انتفع من تلك األشغال الجديدة 

مبارشة الرتفيع يف معن الكراء يف حدود هذا االنتفاع26 ويكون هذا املثال عى نحو: وعى املالك 

عند انتهاء األشغال أن يطالب املكرتي الذي انتفع من تلك األشغال الجديدة مبارشة الرتفيع يف 

معن الكراء يف حدود هذا االنتفاع. والحاصل أّن استعامالت "عى... أن" تحّقق الوجوب أساسا يف 

النصوص القانونيّة وبنسبة أقّل يف نصوص الحياة اليوميّة. وال شّك أّن الوقوف عى هذه الظواهر 

اللغويّة يفيد مؤلّفي املواّد التعليميّة.

• الجمــوع	

تُسهم املدّونات الحاسوبيّة يف ضبط تواتر جموع األسامء ماّم ميّكن مؤلّفي املواّد التعليميّة 

من اختزال النادر منها يف كتب اللغة للمبتدئن من الناطقن وغر الناطقن بالعربيّة؛ ونستدّل 

اللغة  تُجمع يف كتب  فهي  "منلة"  االسم  األّول يف جمع  املثال  يكمن  النزعة مبثالن،  عى هذه 

امتداد 480  أنجاين" 9586 وعى  "مَنٌْل" و"مِناٌل". ويتواتر لفظ "منلة" يف مدّونة "سكاتش  عى 

ص، وتتواتر صيغة الجمع "مَنٌْل" 6961 مرّة مقابل تواتر صيغة الجمع "مِناٌل" 133 مرّة يف سبع 

العربيّة  اللغة  صفحات. وإذا جاء تواتر لفظ مِنال 133 مرّة فال داعي إلدراجه يف كتب تعليم 

الدرجة ودون أن  مِناٌل" بنفس  "مَنٌْل" و"  الجمع  اللغة تورد صيغتي  أّن معاجم  للمبتدئن، كام 

تشر إىل ندرة استعامل صيغة الجمع "مِناٌل"، وهذا ما نعرث عليه يف املعجم الوسيط، فـ"النملة 

حرشة خفيفة الجسم، )ج( مَنل، ومِنال، ص 955، وينحو املعجم األسايّس املنحى ذاته، فـ" النملة 

)ج( مَنٌْل ومِناٌل ص 1233.

مجموعة النصوص املنظمة للعالقات بن املسوغن واملتسوغن ص10.  26
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اللغة ثالث صيغ جمع  ثانيا عى صيغة الجمع للفظ عامل، وتورد معاجم  ونسوق مثاال 

هي "عامل/عاملون )جمع مذكّر سامل( وعامل/عاّمل )جمع تكسر يفيد الكرثة( وعامل/عملة  

)جمع تكسر يفيد الكرثة(، وقد ال نهتدي بالحدس إىل صيغة الجمع األكرث تواترًا، لذا ندقّق 

هذه املسألة بالنظر يف مدّونة "سكاتش أنجاين"؛ ونتبّن أّن صيغة الجمع "عاملون" تتواتر 6654 

مرّة وعى امتداد 333 ص، وأّما صيغة الجمع "عاّمل" فهي تتواتر 269084 مرّة، وتتواتر صيغة 

الجمع "عملة" 83066 مرّة وعى امتداد 4154 مرّة. وبذلك نرتّب صيغ الجمع للفظ "عامل" 

عى نحو:

عامل ------- عاّمل 269084 مرّة 

عامل_______ عملة 83066 مرّة 

عامل ------ عاملون 6654 مرّة 

وإذا رغبنا يف تبسيط جموع اللغة العربيّة أو اختزالها يف معاجم الناشئة فإنّنا نقترص عى 

صيغتي عاّمل وعملة ونستغني عن صيغة عاملون وال نوردها إالّ يف املعاجم الكبرة وحرًصا عى 

اللغة اإلنجليزيّة معاجم كاملة مبنيّة عى املدّونات الحاسوبيّة من مثل معجم  الشمول. وتعّد 

"لونقامن لإلنجليزيّة املعارصة" )The Longman Dictionary of contemporary English(؛ 

وأدرج هذا املعجم يف طبعته الثالثة سنة 1995 معلومات عن تواتر الكلمة يف املدّونات الحاسوبيّة 

ومدى تواترها يف املنطوق واملكتوب كام أشار إىل ترصيفات الكلمة. وتدرس مثل هذه املعاجم 

السامت الدالليّة للكلامت وتنظر يف ما يُولّده اقرتانها بكلامت مصاحبة من معان سلبيّة أو إيجابيّة 

من مثل "رشذمة أو ثلّة أو كوكبة27.

اللسايّن كامًّ هائال من النصوص املنطوقة  أّن املدّونات الحاسوبيّة تعرض عى  وجملة األمر 

ا  واملكتوبة ثّم إنّها تجيب الدارسن عن استفساراتهم. ويصبح استعامل املدّونة الحاسوبيّة ملحًّ

ورضوريًّا إذا أدركنا أّن بعض مدريّس اللغة العربيّة يف إفريقيا وآسيا ليسوا من العرب ومن الناطقن 

األصلين للغة العربيّة. لذا يلجأ هذا املدرّس األجنبّي يف حاالت اإلشكال إىل املدّونة الحاسوبيّة علّه 

لسانيّات املتون ص 40  27
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يهتدي إىل اإلجابة عاّم يعرتضه من إشكال سواء يف التدريس أو فهم اللغة. وقد تبّن اللسانيون 

املدّونات  بنيتها عاّم تتضّمنه  الثانية تختلف يف  اللغة  الرتاكيب املستعملة يف كتب متعلّمي  أّن 

الحاسوبيّة ماّم ينعكس عى التواصل خارج الفصل وماّم يحمل عى إعادة تأليف كتب القواعد 

للعرب ولغر  التعليميّة  اللغويّة من أشكال االستعامل. وتتجّنب كتب  الظواهر  باستقراء  وذلك 

العرب إيراد األفعال املعتلّة لعس ترصيفها إالّ أّن املدّونات الحاسوبيّة تؤكّد كرثة شيوعها. وقد 

أثبتنا، يف الفقرات السابقة، تواتر فعيل "قال" و"كان". وتسهم املدّونات الحاسوبيّة يف النظر يف 

مسائل نحويّة ورصفيّة ومعجميّة عّدة يضيق مجال البحث عن تحليلها؛ وتكمن يف ضبط تواتر 

الفعل يف صيغتي املايض واملضارع وكذلك النزعة إىل استعامل األفعال املزيدة القياسيّة أكرث من 

األفعال الثاليّث السامعيّة التي تطرح إشكاال يتمثّل يف معرفة عن الفعل.

نتائج البحث. 7

ومل  التعليميّة.  يف  توظيفها  يعّس  ماّم  خاما،  ماّدة  العربيّة  الحاسوبيّة  املدّونات  جاءت 

تُدرس بعد دراسة لسانيّة تُيّس نسبيّا االستفادة منها من مثل تحشيتها وتشجرها للتعرّف عى 

خصوصيّاتها الرتكيبيّة والرصفيّة، ومن ثّم التعرّف عى السامت اللغويّة ألصناف النصوص. وال ننكر 

أهّمية هذه املدّونات ملا تتضّمنه من كّم هائل من النصوص. فبإمكاننا أن نستجيل منها أشكال 

االستعامل اللغوّي ال سيّام وأّن بعض املدّونات تخزّن إلكرتونيّا نصوصا إعالميّة واقتصاديّة ودينيّة 

واجتامعيّة وقانونيّة. وتُدرج املدّونات الحاسوبيّة اللغة الطبيعيّة يف صفوف الدراسة وتوظّفها يف 

تأليف املواّد التعليميّة بعيًدا عن استخدام لغة مصنوعة ومتكلّفة. وإذا ُدرّست اللغة العربيّة يف 

غر بلدها فإّن حاجة الدارسن إىل االحتكاك باللغة املنطوقة واملكتوبة تصر أوكد.

 وتسهم املدّونات الحاسوبيّة، مبا تعرضه من سياقات طبيعيّة لالستعامل اللغوّي، يف إدراك 

تراكيب لغة ما وظبط معجمها. فال ننظر، بفضل املدّونات الحاسوبيّة، إىل الكلمة نظرة معجميّة 

ضيّقة وإمّنا نقف عى تعلّقاتها وسياقات استعاملها، وهو ما يُساعد عى تحديد معناها والتعرّف 

عى تطّوراتها الدالليّة وإدراك معاين التعابر املتجّمدة ومدى تواترها يف التبادل اللغوّي.

استعامل  إىل  إىل موّجه  باللغة عن طريق حدسه وتخمينه  املدرّس من عارف  ويتغّر دور 

إىل  املتعلّم  عودة  تُكسب  وبذلك  طريقها.  عن  اللغويّة  الظواهر  وتدقيق  الحاسوبيّة  املدّونة 
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اللغوّي  التواصل  بن حاجات  متاثال  يتبّن  فقد  تعلّمه،  ما  واقعيّة  يف  الثقة  الحاسوبيّة  املدّونات 

وبن ما تعرضه املدّونات من تراكيب ومفردات ماّم يُقّوي دافعيّته يف التعلّم، ويُنّمي مهاراته يف 

املالحظة والفهم واالستنتاج واستنباط قواعد اللغة.

ويستفيد تدريس فهم املسموع من املدّونات املنطوقة، فهو ينتقي منها نصوصا متثّل النطق 

الطبيعّي لألصوات والُنطق املتأثّر باألصوات الحواّف. فالتاء املسبوقة للطاء ال تنطق عى نسق 

التاء املجاورة ألصوات مرقّقة. فصوت الطاء يسم التاء التي تسبقه أو تلحق به بظاهرة التفخيم. 

وتفيد نصوص املدّونات املنطوقة فهم املسموع يف ما تظهره من أشكال النر والتنغيم والتكرار 

وهو ما قد ال يتيحه نطق املدرّس، ثّم إّن املدّونة املنطوقة تعرض نطقا متعّددة للكبار والصغار 

تعديل  يف  املدرّس  تدّخل  دون  اللغة  أبناء  نطق  عى  املتعلّمن  تُطلع  وهي  واإلناث.  والذكور 

مثل هذه النصوص، وبذلك يتبّن املتعلّم تكرار ألفاظ من مثل "إم" و"يعني" و"قصدي" و"اللّه" 

و"قسام عظام" و"يا فندم" )يف اللهجة املرصيّة(، و"يا أستاذ" و"طبًعا".

تقرتن  العربيّة  اللغة  يف  الجّدة  فصورة  الثقافة،  الحاسوبيّة سامت  املدّونات  من  ونستجيل 

بهالة من التقديس واالحرتام يف حن أنّها قد تكون مثاًرا للفكاهة يف املدّونة اإلنجليزيّة، ومتّكن 

هذه املدّونات من التعرّف عى استعامالت املفاهيم الثقافيّة مثل الصوم والزكاة والحّج والعمرة 

وزمزم والصفا واملروة وجبل عرفات ومختلف الجوامع اإلسالميّة. وتتجّى السامت الثقافيّة من 

بعض العبارات من مثل "إن شاء اللّه" و"ال حول وال قّوة إالّ باللّه" و"أستودعك اللّه" و"اللّه حبّو" 

يف اللغة املحكيّة للتلطيف من وقع املوت عى امليّت و" بالعرضة" يف اللهجة العراقيّة وتعني أن 

تبارك لشخص ما رشاء يشء فكأنّه يعرضها عليك لتأخذها بداًل عنه. 

وتتّسم املدّونات الحاسوبيّة بالتنّوع اللغوّي وبغناه. وهي متيّز بن املستويات اللغويّة التي 

قد ال يقدر املدرّس عى متييزها، وتحافظ هذه املدّونات عى خصائص أهل اللغة ألنها تصدر عن 

املتكلّمن األصلين بها؛ وفرق بن استعامالت ابن اللغة وبن من يتعلّمها وإن تقّدم يف اكتسابها؛ 

فابن اللغة يستعمل عبارات خاّصة تختفي يف لغة مدرّس أجنبّي عن اللغة. فاإلنجليزّي يستعمل 

مثال "أنت تعرف" ) you know( و"نوعا ما" وغرها من املصاحبات اللغويّة التي ال نلحظ لها أثرًا 

يف لغة املتعلّم ال سيّام من تعلّم بالطرق التقليديّة ومل يستفد من املدّونات الحاسوبيّة، ويستعمل 
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ابن اللغة عبارات عربيّة طبيعيّة من مثل "يعني" أو "طبًعا" أو "أنت معي" أو "عجيب" أو "عليك 

اللّه" أو "اللّه يهلكك" للتعبر عن فرط اإلعجاب بذكاء إنسان ما. وتسم مثل هذه العبارات الكالم 

بسمة الواقعيّة يف حن يرد كالم األجنبّي للغة شبيًها بقطعة نرثيّة مكتوبة.

ابن  املعلّم ال سيّام من غر  أكرث من حدس  الحاسوبيّة موثوقة وحقيقيّة  املدّونات  وتكون 

اللغة. فقد ال يُدرك املعلّم األندنويّس أو الهندّي أو املاليزّي بعض خصوصيّات اللغة العربيّة، يف 

حن تضمر املدّونة الحاسوبيّة أبعاد املعاين، وتُدقّق طبيعة حروف الجّر لبعض األفعال يف لغة ما.

املعاجم  صناعة  معالجة  عى  لينفتح  اللغات  تعليم  املدّونات  لسانياّت  توظيف  ويتجاوز 

اللغويّة األساسيّة ودالالت األلفاظ وتصنيف األفعال  واستجالء الخصوصيّات الرصفيّة والرتاكيب 

إىل أفعال الطلب والحركة واملشاعر، وهو ما يفتح أبواب بحوث أخرى . وتقّر "قرانجر" )2003( 

بأنّنا نستفيد من املدّونات الطالّبيّة يف تصميم املواّد التعليميّة، وتذكر "أّن هناك قواعد لغويّة 

مبنيّة عى املدّونات الطالّبيّة يف اللغة اإلنجليزيّة املكتوبة واملتحّدثة وميكن أن تكون ماّدة جاهزة 

لتأليف كتاب القواعد للطالّب28. وإذا كانت "قرانجر" تقّر باالستفادة يف التعليميّة من املدّونات 

الطالّبيّة فإنّنا نجزم باالستفادة من املدّونات اللسانيّة العاّمة واملختّصة يف تعليم العربيّة للعرب 

ولغر العرب.

 Granger, S. )1998(. The computer learner corpus: a versatile new source of data for SLA research. In: Granger, S. )Ed.(, Learner  28
.London/New York: Addison Wesley Longman .)18-English on Computer )pp. 3
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الخاتمــة

توظيف  عى  بنيناه  التعليميّة  املواّد  تأليف  يف  منهجا  نسّن  أن  إىل  البحث  هذا  يف  سعينا 

املدّونات الحاسوبيّة بدل االعتامد عى القوائم اللغويّة وحدس املؤلّفن فحسب. ونكون بذلك قد 

وّسعنا مجاالت التعليميّة بأن جعلناها تنفتح عى أبحاث الحاسوب وما يخزّنه من مالين النصوص 

ومليارات األلفاظ العربيّة.

تشفعها  مل  فإنّها  الحجم  ضخمة  حاسوبيّة  مدّونات  العربيّة  البحوث  مراكز  أعّدت  وإن 

برمجيّات التحشية والتشجر ماّم يعّس االستفادة منها ويجعلها ماّدة خاما ال غر. ورغم هذه 

اإلشكاليّات فإنّنا حاولنا توظيف املدّونات الحاسوبيّة يف تأليف املقّررات الدراسيّة بأن بيّنا األفعال 

واألسامء األكرث تواترا؛ ونظرنا يف تعلّقات أقسام الكلم يستخدمها متعلّم اللغة يف التبادل اللغوّي.

وتبيّنا من املدّونات الحاسوبيّة كيف تحّولت أفعال توزيعيّة متداولة إىل أفعال عامد وكيف 

متّحض فعال "يجب" و"ينبغي" أفعال وجوب؛ وكيف اطّردت العبارات املتجّمدة يف االستعامالت 

اللغويّة؛ ونكون قد أغنينا، مبثل هذه املباحث، مناهج تأليف املواّد التعليميّة بأن جعلناها تنظر 

يف الخصوصيّات الرتكيبيّة – الدالليّة للّغات الطبيعيّة وبأن جعلناها تستقرئ األنحاء اللغويّة من 

املدّونات الحاسوبيّة وما تضّمه من أشكال االستعامل.

للناطقن  التعليميّة  املواّد  اللسانيّة يف إعداد  املدّونات  البحث، أن نوظّف  وحاولنا، يف هذا 

يف  واإلمكان  الوجوب  أفعال  غياب  به  بيّنا  إجرايّئ  مبثال  ذلك  عى  واستدللنا  وبغرها،  بالعربيّة 

سلسلة من سالسل تعليم اللغة العربيّة للناطقن بغرها، وبرهّنا عى هذا الغياب باطّراد هذه 

األفعال يف مدّونتي مدينة امللك عبد العزيز ومدّونة "سكاتش أنجاين". وتتبّعنا أفعال الوجوب 

واإلمكان ألهّميتها يف التواصل. فمتعلّم اللغة يريد أن يلزم املتلّقي بأمر ما يف حالة من الحاالت 

ثّم إّن هذه األفعال متثّل أعامال لغويّة ومن ثّم فإّن الناطقن باللغة يتداولونها. ويتوّجب إدراجها 

يف إعداد املواّد التعليميّة للعرب ولغر العرب. 

بها  نحونا  فإنّنا  اللغويّة  الرتاكيب  والتوليدين عى  البنيوين  مع  تركّز  التعليميّة  ظلّت  وإن 

انتهجنا،  منحى دالليّا قوامه أشكال االستعامل وما تضمره من خصوصيّات تركيبيّة دالليّة. وإن 

يف هذا البحث، منهجا حاسوبيّا لسانيّا فإنّا نروم أيضا توظيف نتائج األبحاث الرتبويّة والنفسيّة 

لتتعاضد هذه املبادئ جميعها يف تأليف املواّد التعليميّة وتولّد منها منهجا تعليميّا متكامال.
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