
العربيةأستجابة

ال!عأصرةياتل!تحة
والنعي!النولفيرا!ية8

95العرأ"الم!دبيمالأه.

فيمانسبيأ،جدبدأاظنهلأمراعرضان،البحثهذافياًحاول

أننيغير.المعاصرةالتحدباتاستيعابفيالعربيةب"قدرة!يتعلق

علييما،ينطريفيما،ينطرب،،العنوانهذاانإلى؟بدءذيبادىءاشير،

فيا"عبقريةيفرضهوإذيوحيكما،المفدماتقبلالنتائجفرضعلى

.ومكانزمانكلفي:فعلأتكونلأنجاهزة"قوةاأو،العربيةذات

ب"اللشةأشادتالتيوالأقواليثيء،في"العلم9منليسأمروهدا

اًنتجبماالاشادةإلىنتوجهأنينبغي،علمغيروعنعلمعن"العربية

ورسائل،وتصانيفمؤلفاتمنبهاأنتيوما"أدب،من:اللغةبهذ.

بل.وعلومهاالأممآدابمنبها،نقلوما.الخ.وتلخيصاتوشروح

الثانية،النقطةبإزاءوضعتإذاأهميةبذاتليست،النقطةهذهإن

جعلأمرهذا.العرببلغة(الكريم"القران:الإلهيالنص:.هي

وبين،وربهالعبدبينالرسائلئتلىبها:تعالىالذبكلاممثرفةالعربية

حتى:الدالطعم:للمدلوليصبحوبها:تكتبوبها:وأخيهالانسان

منروابط)الأسياء(معنقيموكما:أشياء"،العربيةالمسمياتتصير

فنخلع(،)الدوالالىننتقلوالح!،بالفكر،والأخوةوالودالألفة

تحليلنافي:والمدلولالدالبينأ)1("الاعتباطيةوتتزحزحسعورناعليها

كأكطاويمبحد!الآنيإحساسنافي!"الوشيجةمحلهاوتحلالمفهومي

واحد.شيء

عنخارجالىتشيرالألفاظبأننحسنعدلم،القرانقرأنانياذا

يغدوحتىإليهمثرأنفسهااللحظةفيبذاتها،تكونبلنفسها:

الهداية،نعمةاوتيمنيدركه،دقيقملحظهناوهاقدسيأ،اللفظ

هذأعلى،الخالصللعلمنفسيهنذرمنيدركهولا،الداخليوالابصار

علىلا،اللهكتابالىطريقهالاسلاميالعريالفكرسقالنحو

أنهأساسعلىولا"خاصةلغة9انهاساسعلىبل""لغةانهأصاس

التيالمصنفاتدتعبر"مضمرن!تكييفأنهاساسعلىبل،مضمون

فيالمعجزةإنتعبير:خيرذلكعن)2(القرانضفافعلىأنتجت

نيثلسون:المستشرقالأستاذيقولى:العربيةاللغةفيوليس،القرآن

قائمنرع،لذلكوهو.المقدسةالدهكلمةالمحمديةالعقيدةفيالقرآن

)3(...ئحاكىأنالممكنغيرمن،بذاته

متحققأبوصفهاأباللغةوليسبالقرآنخاص""اللامحاكاةمبدألمن

:العاديالكلامهي:لغةفيلغةالسعركانوإذا.حاكىكلامفي

بينالفرقفإن:العربيةاللغةهي:لغةفيلغةأيضأهيالقرآنولغة

على!إعادتها،تمكنالشعرلغةأنفييكمن:والقرآنالشعرلغتي

أبنيةلتقيم(ينضبلا)الذيمعينهامناستدعاؤهايمكناو:الدوام

فلا:القرانلغةأما،انفيغيرهامنهاوأفضلغيرها،من،أفضل

مناللغةصارتوهكذا.)4(.الإنسانلغةخارجلأنهاإعادتهاتمكن

منه.لأنهابهمكرمةوهي.العكسولي!)ه(الدين

مننظامأ9هي،لغةأية،اللغةأنإليهنصلأننريدفما

منأفضل"قانونأولاكليةقوانينوفقعلىوتثيرتبني.العلامات

فيتكمنالقانونقيمةوأن..قانونمنأجملقانونولا9!قانون

وليستمختلفةوالحاجات)حاجة"القانونووجود.وعدمهوجوده

والى)4((بالضمير!العاقل"غيرالىالانكليزيةاللغةتثيرمتفاضلة

التفريقفهذا..الخ...الجنسحسبعلى3(و)ءط)ح+(بالعاقل

معنىفليس..العربيةاللغةفيزجدهلا!العاقلو!غيرأالعاقل9بين

المتكلملأن:ضمائرهادلالاتفيالعربيةمنأفمضلالانكليزيةأنهذا

فيلبسأيجدلا-الحاجةضوءفيآيسالاستعمالضوعقي،بالعربية

بإتالاأصتبسضغطتجتينوءلا:أخرفبعبااوة!و،ابانصهذأ

بالعربية،""المتكلمذهنتشغللاقضيةهيأو.الضمائرمدلولات

يمكنماسدالىتتجهالنظامقوانينأنونجدخلطآ.لهتسببلالأنها

ذلكيتمثلأو،المدلولاتوتعدد،الدالأحاديةب"مثكل"إليهالنظر

الضمائرأ9أنوهي:بسيطةحقيقةالىمستند:داخلىلغويإجراءفي

ماهوأويتعينحتى"نكرة9فالضمير.غيرهاإلى،يئعرفمفتقرةعناصر

وأالغائبخصوصعلىدلالةدون"الغائبأوالحاضرإعمومعنيعبر

.)6(..الحاضر

حيثمنمتساويتينجدار(هواءمملا!43،4)اجملتاتصبحهفاومن

)زاوية(مننظرناإذاإننابل:الحاجةيسد""تنظيمعلىينطويان:أنهما

اللغةوجدنا)طبيعية(ظاهرةاللغةبوصف،الطبيعيةالقوانينتثاكل

عاصرالىتنظرأنهاأي،الانكليزيةتفضل،الجانبهذافيالعربية

منأخلاقيةأكزفالعربية!واحدةبايولوجيةأوحدةبوصفهالعالم

استعبادوتنييالطبيعةمخلرقات)طبقية(تلغيبكونها)7(..الانكليزية
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حمما)كيانه(فملخلالمن(والنبات)المجرانللآخرثنالإنسان

،والنباتوالحيوانالانسان،منهبدلأوتجعل،الفصلهذا)وتطويع

:فتقولواحدةبإسارةإيىيثارواحداكائنأ:واحدمستوىفي

رجلهو

فيلهو

قمحهو

امرأةوهي

شجرةهي

قطةهي

نأأردناإذاإننابل،اللغةعلمخارجيلاحظاخر.أمرهذالكن

نفسهاعليتدور،أنفاقفيسلكنااللغاتبينالتفاضلأرضننقب

بينتوحيدمنالانكليزيةاللغةتنظيمعليهيشملماذلكومثالى

والجمع.وإلاثنينللواحد35()!افيستعمل:وجنسأعددأ:المخاطبين

لأ4،4437ءأفيقولىجنسآ:المتكلمينبينويوجد،والأنثىللذكر

وأنتموأنتنوأنتنماوأنت"أنتفتقولدقيقأتفريقأهناهاتفرقوالعربية

إلاليسبذاتهاوبالعبقريةبالقدرةلغةفوصف.أوصديقتيوصديقي

بهذهينتجبماتتجلىالعبقريةأنالحقو.اثطحالخيال!نضربأ

ثمالأفكار.إلىحيآتوسطأاللغةصارت:النتاجاتعفكلما:اللغة

قبلفكراللغة:الباحثينبعضيعبركماأوالأفكار:لهذه"اعادةتصبح

أدقبعبارةأو،النتاجاتساجإنثم.الشفتينبعدلغةوالفكر،السفتين

التيقاعذتهعلىما)ثقلا(يكؤنأنبدلا،والبحثالأدباًبنيةتولد

الأجزاء،فيتحرك،الضغطهذامنبسببفينثأ،اللغةوهي،تحمله

الثابتةاللغويةالبنىتقومان:إلىتنتهيالعلاقاتفيتغيريتبعه

بحركةايقوانينهافيداخليةاتبإجراع(والصوتيةوالصرفيةإالنحوية

طويلة،حقببعدإلايحدثلاذلكولكن،المضافلتستوعبتمدد

المجتمع:وتحولاتالانساننمويرافقطبيعيأنموأذاتهبحدويكون

.الصوراللغويةالبنيةتبدوحتى،مكانهفييراوحمستقرنموفكأنه

دقيق.تناغمفيتمضيبها،تتحققالتيوالأفكارتنتجهاالتيالذهنية

والعكسقؤتهاهووالانتاجأاللغة"فعلهوالمعادلةهذهفيالتواصلإن

بغذائهاتزودلمإذانفسها،علىتنكمشاللغويةالبنيةإن.صحيح

ولكن)صغيرة(بنيةيجعلها(الاستعمالعدم)اوالانكماشوهذا

علمحصةمنلتقىالضمورالىتنتهي:السنينمنحقبخلال

اللغويالبحثمنهايفيد،بائدةلغاتالآثاروعلم.التاريخ

.()القارن

أمةعلىنحكمأنفبهينبغيلاالذيالحدهذاالىوصلناوإذا

،العربيةأنإلىانتهينا)8(...لغتهافيالموجودةالنحويةبالفصائل

فالبحث:الاستجابةعلىقادرة:الأخرىالحيةاللغاتشأنشانها

ةالتحديو)ماهية(الاستجابة)كيفية(عنالكشفالىيتجهأنينبغي

بالايجازوطمعأ،المقالهذامنالرئيسالهدفعليهسيكونماهووهذا

نظامأبوصفها()العربيةقدرةتعنيالاستجابةإن:نقول

نظامأبوصفها،اخرىلغةأبنيةتنتجهما(إاستيعابعلى"مستهلكأإ،

فيالنوعيةقوانينهاعلىالعرببةمحافظةهنابللاستيعابونعنيمصدرأ

"النوعقانونعلىالحفاظالاستيعابشرطلأن)الوافداتمثلهالحظة

")9(.اللغوي

واضطربتالعناصرمواقحتغيرتتخلخلاالقانون9م!فأذا
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علىفيهتحافظنحوعلى:ماإجراءالى""البنيةواتجهت"العلاقات9

المحددةبنيتها)حساب(علىولكنالتخلخلأجزاعفتسد"وجودها"

نأتحاولأنهاأي:عرفهاالدائماستنطاقهاخلالمناثتسبتالتي

نإولهذا:المهاجمةاللغةبنيةاليهانقلتهبجزءفيهاالمهدمالجزءتسد

النوعمحلمثلأ،الانكليزيالنوعيحلأنالىانتهيناالمبدأ،بهذاقبلنا

لغة!كوخهاأ"العربيةفتفقا-.العربي

اتطرلىةواالبورة

)الحافعالتحديقيالبحتهذأمنهجعلينايفرضمااول

للوقوفالرئيسةعاصرهاالىاللغويةالمنظومةتحليلهووالاستجابة

قوته.أيالتحديهذا"مركز"الىالوصولأي،التحديبؤرةعلى

أربعة:عناصرهابحساباللغةكانتولما

ناأخكننا،؟)01(:والتراكيبوالقوالبوالكلمات"الأصوات

"الكذمات!بينتمتدالتحدىبورةأن،بدءذيبادىعنلاحظ

تعكسولاالتحدي"كمية"تظهرالكلماتبؤرةلكن"و)القوالب

اللغةفي""الكلماتاًنهمار"مشكك"أنذلدمعنئ9.خطورته

وأاذع!صر"موقعيةأقوا/نينيمسلاهوإذقلقآ،يسببلا،ادعربية

فيزيائية:بعبارةأنهأي:العناصر"نوع"بتغييريرتبطبلعلاتجانها،

لاالكلماتمشكلإنلها،مساويةكميةمحلهاويحلكميةيزيح

كانتولاللعناصر)11(قلقآيسبببلللبنيةقلقأ،إذن،يسبب

منالمئاتبضععلىمهيمنةتبقىبحيثالكئرةمناللغويةالكلمات

خطرآلا،السطحفيخطرآيعكسامرآذلككان،الوافدةالكلمات

الكلمة،تتحو!حيثخطرةتكرنالتحديأ)بؤرةانغير.العمقفي

تعبيرهاالىبذاتهامحددأمعنىأعنيواحد"9معنىعنتعبيرأكونهامن

لأن(.مصطلح9الى!"الكلمةتتحولحيناي،الجمعمعنىعن

ب"الطبيعة".الكلمةتتعلقحينفي،بالثقافةيتعلق!المصطلح9

والكلمة،وحياتهبيئتهبحسب،معانيهويراكميختزن:المصطلح

،للتداولالاستعدادأهبةعلىلتكون:وتملؤهمعناهاتفرغ،قثرة

لكن:"مبطنة"دلالةذووالمصطلح،مباسرةدلالةذاتالكلمة

وأسكلها،تمغحرةإ)12(صيغة"أصغرمانحوعلىهيالتي"أالكلمة

:الأولفمثال:هيكلها

الكلماتفيوتصئف:ااالغويآمصطلحأتصير:،?!"الفعلكلمة

:دراميأأ9مسرحيآمصطلحآوتصير:أ(3!3حمم!3430النشاطذات

فياالبعيدةالرؤيةإوترجمتها7!ا!،،أـهأ؟أكلمةوضعالثانيومثال3044ء"

"أيبنائهامنوثتق!مفعال9:)منشار(تلفازنقول"الآلة9قالب

)صيغةوبناعيتلفز:تلفز:الرباعيفعلها!الداخليللنمونخضعها

الاستعمالتكتيكاتمنالكلمةتتحولوهكذامتلفز::فاعلا

كلمةتتحرلكما،مصطلحأ".لتصير:الثقافةستراتيجياتالىاليومي

(ة"المشكلمصطلحالىالتب!ا)13(إذاالأمر"أسكلفي"أسكلأ

المصطلح"9أنعلىاالاشكالية9الى!الاشكال"وهومصدرهاويتحول

منها.تذكارأ!9يحملهوأوآخر،أونحوعلى،للكلمة،حاملأايبقى

فهي:نفسهااللغةنوعوفقعلىالناشئةالمصطلحاتفيمشكلولا

منجزءأبوصفها:اللغةوظاهرةيتناغمطبيعيأا9تكوناتتكون

فيالمشكللنا.معطىجزءآوليسمناجزءأبوصفهااي،الطبيعة



الضرورةحكممنبسببصناعيأ،تكونأتتكونالتي،المصطلحات

فنجانأصبحكونفيأنفسنا،نعزلأننستطيعلاإذ،القصوى

ومجهز:بالاتصالعليهمحكومكون)14(الاذاعةأهليقولكما،ساي

بهايدعبدعابة""الزمنو""المسافةمنجعلت،اتصالبوسائل

.ال!رضأهل

ترينا:عليهعجلىونظرة،المصطلحاتتصنيعفي،إذن،المشكل

رثيسية:مساراتثلاثةاتخذأنه

الترجمة::الأول

عح*ماب4!ء4،امصطلحكترجمة:دلالياخويمقابلإيجادأي

بعضنطقفيتشاركنطقأ!نقطةاصطلاحأ،وهي:السفكالأسنان

الأسنانمثل،ذلكفيمثلها:موقعهاتغيرأنإ)15(دون9الأصوات

أ)17(مميزةصوتيةوحدة9بعء*ء،54،4وترجمةالعلياإ)16(والشفةالعليا،

مجرد")18(."ءحوتأو

التعريب::الثاني

؟4+!وللأ":كمصطلح:عربيةبنيةوالأصواتالدلالةمنحأي

إ)91(."حركيفترجمتهأمادايناميكي

..دراماتيكيفعلوهو:دراماتيكيحأ،!*34!فيذلكمثلوقل

لقد:القالببنيةعلىالوطأةيشدد"التعريبأنلاحظولكن.الخ

!المصدرالصناعيالايسممسمىقالبفيمحددآاستيطانأفرض

استخدامهالىعامةوالكتابخاصةالمترجمونوثب:ومنه:"الصناعي

صرفة:عربيةأحوالفي

الترجمة:نصوصمن

وقدمسرحيأ،ناقدأصرتلقد،الشخصيالمستوىعلىأأجيبك

المسرحي:بالإخراجالنقادمنالعديدقام

الناقددورإن.المسرحيينالنقادإزسمضنإبداعيعملفهو

.2(0)المسرحي

الإنشاءنصوصمن

الدراسةعلىتقتصرالتي...النصدالتحليليأ!درسابصدد"وهو

وعلاقاتنحويةوعلائق...النصيةفالممارسة...النصية

")21(.اًلخ...تشكيلية

الاضافةألىينزعالذي،العربيالقالبنسيجيقرضبهذاوهو

السمواتربربنا)فقالوا:تعالىقولهفي:الوصفالىولي!

الربهوأدتهأ"ألوصفيةنحوالنزوعضوءفيتكتب!)62(والأرض

الكريم"!القرآنلغةبيننقارنحينبهذاونحسوالأرضيالسماوي

المرضيببالعلمع44لأ،010،ا!مصطلحجموب""الإنجيلولغة

الأضافة.نستيفيالأمراضوعلمالوصفنستي

:"إالاستنساجأسميهما!الثالث

ومعانيهابنائهافيهيكماوالمصطلحات،الكلماتنقلوهو

فيوالعاملونوالأطباء،عامةالخارجفيالمقيمون،ويتوسط:ودلالاتها

صناعة"كعمالبالمثأالمرتبطةالحرفوأرباب،وا!ومالتقنيةحقول

كماأي:هيكمااللغيريةوعلامتهالشيءا،بينيتوسطونأألسيارات

اسمها.لنايقدمون،الآلة:لناحقدمون

إليها،النقولاللغةجسدتستوطنالتياللغوية)المواد"هذهإن

بنيتهفياللغويالعملنظامالى،والبنائيةالصوتيةآثارهاتنقل

اصرفية.وا،الصوتية

النظامقوانينبمجموعةأو"ب)المولداتبالاحتكاكتبدأأنهاأي

للعناصرقلقأيسببيكنلمالذي"االمشكلأنأي:المحدودة

تقويضمحاولةهي:جديدةمرحلةعنيعبرالآنأصبح!"الكثيرة

بتدميرأبنيته.اللغويالنوع

الصرفية،البنيةفيالأمر،أول،مسارهالتقويضهذااتخذوقد

اللغةفيالعملمركزالىانتقلثمانفراد"حالفي))أبنيةبكونها

النحووعلى،الرئيسالمولدحيث"النحونسة)بنيتهااًعني:العربية

الآتي:

مثل:منالناقلةاللغةنوعالىتنتمياًبنيةإقامة

،(23)(ك!!ه،3!1)مةعا،(ط4ولل!!نىنل)حلغوية،+(!+ه)يةنظر

،الأبنيةهذهعملتوقد..اء!اح!*()28(4ا)4!؟!ولأيدويةوابجدية

تركيبفي"بالاضافةالتتابعاسلسلةاًسميهماخلقعلىاالوصفية

بهاتتميزالتي(المركزيةالاشاد)سلسلةطريقهافيمزيجة:العربية

منالعربيةكأنحتى:النسيج"نولاهوأالفعل"حيث:العربية

هذامؤلف،ويتحمل:الآتيالمثالفييتضحكما"الفعلية!الل!ت

للغاية،المبسطالمختصرعرضهفيكاملةمسؤولية،ذلكمع،الكتاب

فيسينمالاهاليدينظريةعنتختلفالتياللغويةللنظرية،الواقعفي

ونجد:2()هالمستوياتلمسألةمعالجتها

يوميأتفشيأالاعلاملغةفيتتفشى(الاضافة)سلسلة:السلسلةهذه

مخيفا.

يعتبرمظاهرء،وبكسلأشكالهكافةتحتالاستعماراستمرارإن9

الاستقلالبمغالخاصوللاعلانالمتحدةالأمملميثاقخرقأتمثلجريمة

.")26(الدوليالقانونوبىدىءالمستعمرةوالشعوبللبلدان

المنقوأ!ة:الأبيهقرم!!شحزا"-ؤزعم

...الوصض""أبنيةيكونحين،المترجمإن

...)27(الترجميالمكافىءيكونا"كيمثلمن

مثل:ومن

)28(.00.بالحريةتناديوجميعها.

بالحرفنسبةالىيحتاجأو:لهسرحآ:المهيمنالبناءهذايستدعي

..د.بالحريةتناديجميعهاأوالترجميالمكافىعيكونا"كي:فيقول

..الترجمةمكافىءيكونا"كي:يقولأنمنبدلأ

المجرورةالشباستعمالكثرةوتقود...الانسانبحريةو"تنادي

على،بالاضافةالمتتابعةالأنساقخلقالى(الاستعمالكثافة)بحكم

الأسناد:أنساقحساب

إ)92(.للغوياتالأساسيةالأقسام"مفاثة

فنسيج:مفارقةأمامنبدووهكذا"،اللغويةللنظرية"بالنسبة
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على"جملة"شبهأو"فضلة"ء42!3أعبارةابكونهعاشالذيالاضافة

أعني:العربيةاللغةفيالجملةموفيبجوار:العربالنحاةاصطلاح

الىأقصاهامنالجملةويغطي:الأنيتمددالنستيهذا..الاسناد.

نوعها،منبضعةيسلب:اخرىبعبارةإنه:الأحيانأغلبفيأقصاها

ماتقويضفيالطريقبدأيةهي.تلكاخر:نوعمنبضعةمحلهاويحل

متعلقآالذكر،انف!!اذنكلكانوإذاأاللغوي"النوعنسميه

اثارمنوأثر:المنقولةالأبنيةاثارمنأثرلاحظنا،كما،فإنه،بالتركيب

استيعابأنالىفنصلواحد.إنوع"عنيصدرالذيالاستعمال

يسمونه:جماكبير،حدالىتأ*قدالمعاصر:اللغويللتحديالعربية

)جيث!(صار4أخرىبعبارةالمتعددالاجتهادأو،المفتوجالبابسياسة

الذيهوالمؤلفينمنتابعهمومن)المترجمين(.بالكتابةالمتكلمينمن

مايفسرالذيهووهذايريد:الذيالنستيويصوغ"النول!يحرك

واحد:مستوىفي"التراكيبو"تعددية!المصطلحب!تعدديةسمي

وسوف.الفصيحةالعربيةاللغةفيمستولتعدةنواجهالآنفنحن

:اللغويفالفرع.أعدادهااستقلالإلىآجلأالتعدديةهذهتنتهي

تعددستتجاوزاللغويةالتجزئةأنأقي.الزمنتقدمكلمانوعأيصبح

فيانشطارالى!،144،أأ!/كاوالكتابة6اح!حء3الكلاموانقساماللهجات

فيتصبأخرىحد)بؤرة(خلقويعنينفسها.الكتابةعربية

..آخرنوعمحللغوي""نوعإحلالالىيسيرالذي:العامالمجرى

تبدأالتحديبؤرةأو!"النوعتغييرإن:فنقول،الموضوعالىونعود

فيأريدولا!المعربالصطلح9فيهاركيزةوأهم.الصرفيةالأنجيةمن

ناجعحلفي:المعاصرونلغتناعلماعاليهانتهىماأعيدأنالمقامهذا

الاعارةمناحيمنجديدأب"منحىمنوهولكنني:المصطلحد"مشكل"

وحسب،والاستنساخوالتعريببالترجمةيتعلقلا:الأخرىالأبنيةمن

وأصرات،العربيةعنأجنبينوعبناعبينالمزاوجةالىيتجاوزهابل

مصطلحآواجهنافإذا،هجينلغويعنصر،ذاسكمنفينثأ:عربية

الأبستيميبنعربهأ.المعرفةوحدةبنترجمهأنفإما:أ"3ح+أح31كاد

أبستيم.:نستنسخهاو

مستعيرة:للأبستيمالأصليةالبنيةبينفتزاوج:الجديدةالخطوةأما

فيذلكملوقلإمعرفيم(لدينافيصير:عربيةأصراتألها

ابنبينانقطاعأيعنيهذاإن:وغيرهماالخ..و)حرفيم()صوتيم()03(

وتحول:الصرفيةالوظيفيةمعانيهاأعنيالأبنيةدلالاتوبيناللغة

يتغذىقالب،استقاقيقالبالى.ليسلصقيقالبالىالعربيالقالب

منيتغذىكانأنبعد(واللواحقالسوابقخلال)مناذلصقعلى

داخله.

التحديوهو:البحثهذافيالرئي!الهدفالىأنتقلوالآن

إابناختفاععنالمعبرالمظهركانالذي:التركيبفيوالاستجابة

بها.الكاتبأسميهماوظهور:بهاالمتكلماختفاءأيالعربية(سليقة

اخر.مقاملهفهذاالاختفاءهذا)عوامل(مناقثةبصددولست

لم،أوليافتراضوهذا،العربيالتركيبتحديا"مشكلإنأقول

منقسمعلىانطوىالتي،الموحدةالفصيحةالعربيةزمنفيقائمايكن

الأفق:فييلوحالمشكلهذابدأحينولكن:العزيزأدتهكتابىنظامها

بناءالىخلالهامنساعين،صارمة))ضوابط"وضعالىالنحاةسارع

الدلالاتفيجهدهمركزواولكنهم،التركيبتخريب:وجمهفيحواجز
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ضاقالزمانفيالعربياللغويالبحثتصاعدوكلماالوظيفية

النحوية.الوظيفيةالدلالاتمظهرأ"الحركةصارتحتى)31(،نطاف

باعتبارها،الحركةذارزالىالبحثانحرفثم،عملهومركزبنائهاسق

سلسلةآخرفيالأخطاءشيوعيعني"اللحن9مصطلحوصار."لتكأآ"

هيتفاصيلها)32(فينخوضأنغيرمن"الزنبورية"والمسألة:الكلام

عقلمنمنبثقة!إمعياريةفيأوغلالذيالانحرافهذانذرأول

تدبرالى،اللغويالمنهجانكفاوهكذا.النصوقائعمنلا،النحوي

وكثافة،المنهجافانحرأعني،ذلكأدىوقد.اللغةخارجذاته

)الذبالسابقالاتصالنظاموتحطيم:اللغاتوتداخل،الاختلاط

تأملخلالهايتم،مكانيةزمانيةفاصلةأو(مهلةعلىينهضكان

كلهذلكأدىجويدة(اتصالىوسائل)بحلولنوعهوتحعليم"القادم9

أسميهماوأخذءالهاجمةاللغات:أعنيونسيجهاالأفكارهجومالى

ويقرض،العربيةالتحويةالبنيةسطحالىطريقهيشق"التراكيب"غزو

قوانينمركز،المتكلم!"دماغالىمنتقلا،أعماقهافيليتسرب،نسيجها

كاتبالىتحولتد3ءط!ء"3المتكلمهذاكانولما)33(اللغويالنوع

ميةبال!ونتصلونحلمنفكرنحن..صامتالعربي)اللسان3*ع،أ3

الفصيحةالعربيةعنأصوتيةواوالصرفيةالنحولةبقوانينهاتستقلالتي

وسطفيبؤرتهيكونالغزو،هذاأحذعليما(مااتكاعلهاكان.ان

وكتابات:المترجمينكتب:الوسطهذافيجزءأهموكان"كتابي،

كانولما(والعاميةالترجمةمنخليطمنتتكون)التيالصحفيين

التعليممراكز)حاجةالسائدالمشكلهوأالمصطلحإمشكل

(الكلامالىحاجتهامنأكتز،المصطلحإلىوالتخطيطوالمؤسسات

التي:خرا!النوع9تراكيب9لنفرذمصراعيهعلىمفتوحآالطريقاصبح

منجزءهو:مرهآنموذجأ:العربيةالتراكيبفيصيرورتهافيتنتج

النموذجهذاعلىالامرائيابراهيم.ديطلق.اخربلباساخر"نوع9

الآتي:المثاللهويسوق"العقيم"التركيب

ءولهح،أ،،5ح؟304،334!لا؟)34(المسائلاحسناول

!نسلسلةأو3."ح"?هكلامالمتحققواقعهافيهيالتياللغةإن

للنوعالنحويةالبنيةفييرىأنومناهجهاعلمهاتلزم:التراكيب

فيقوانينعلىتنالويالتيالبنيةهذءوأن.فيهاالعملمركز:اللغري

هي:دماغهفياواللغةابنفطرةفيومودعة:والعلاقاتالوظائف

منأكثروبينه)بيننا"قديمآ"نصأنقرأانناسوهذا.نسبيأثابتةقوانين

معانيتتضمنببطاقاتتزويدناإلىإلانحتاجولاشة(الف

اللغويةالعلاقاتأما:تاريخيسياقعلىوإحالات!العناصر"

:الآنيتغيرالأمرلكن..شرحغيرمنفنتلمسها،النحويةوالوظائف

أنناذلكومن:للعربيةالنحويةبالبنيةإحساسنايطولالضعفأخذإذ

بوعينا:أوبلاوعيناالعرببالنحوفيأ"الترابطقوانينتمثلنستطيعلا

وبعبارةالترابطمحليحلالتفككأخذ:التراكيبغز.منوبسبب

فراغمناطقلوجودالعربيالنوعفينوعبنيةنظاملمرورشمخ:أخرى

من،فيهالعربيةتعد)الذيعه4"حالرتبةنظامأنذلكومنفيه

هي...فالصدارة.بقوانينهصلتهيفقدأخذنسبيأ(الحرةاللغات

علىيتقدمالظرفلأن.والظرفالأداةبينالرتبةفيالوحيدالفارق

تعددإذ!؟الظرفهوا.لكن."رمضانأهلمتى"أزوركنحومدخوله

الجملةفتصير.الجملةفيالصدرلزم،شرطأداةفأصغالرظيفيمعناه

رمضانأهلمتى.ظرف:رمضانأهلمتىأزورك:شرطئة)35(



.طسر:زكزا

أما.النحويةالبنيةفيهيالتحديبؤرةأرب،تقدمماعلى،واًزعم

تلحظأنيمكنبها،الموعقوانينتحكمفعليوالصوتية،الصرفيةالأبنية

حجماأقلفيهاالتحديبؤريجعلاللحظوهذاعناصر:هيثةعلي

نحن!"الكلامأعنيالمتداخلةالسلاسلفيعليههيمما.خطورة

التخريبآثارونرى:العربيةفي"تفاعل"القالبنقلبأننستطيع

ومن؟؟والعلاقاتوالرتبالترابطنظامعلىنقعأنلناأقولكن.فيه

خطوتهبدأالذياللغوي""الاتجاهذلكالىالنقدأ9توجيهينبغيهنا

الرغموعلى.اللغويةالتصويباتاتجاه:القرنهذامطلعفي،الأولى

الىعادواللاتجاء،هذاأصحابقدمهاالتيالقيمةالملاحظاتمن

"الكلمات"مشكلالعربيةاستجابةبهبداتالذي:الأولالمنطلق

العربيةأنيلحظرالمحاجزبناءمحاولتهمفيأنهمأي،اللحنومشكل

التي،اللغويةالثنائيةوأن:تختفيبدأتكلامأ،بوصفهاالفصيحة

أصبحت(ومتداولةأدبية،وعامية)فصيحةالبشريةالمجتمعاتسهدتها

هيالحيةاللغة،أحادية-النطقمستوىعلىسالعربيالمجت!في

)مجموعةالفصيحةهيالوثاثقيةواللغة(اللهجات)مجموعةالعامية

نحوعلىالداخليترابطهاتؤسسالحيةاللغةوأصبحت(المستويات

ذكرياتسوى""العاميةفيالفصيحةللعربيةتعدولم..هجينمقتبس

مكانعلىأيديهميضعوالم"اللغوية"التصويباتاتجا.أصحاب.بعيدة

الوحيدالاطاروهو.!المضادا/بالاستعمالىحدثالذيالرئيسالتمزدتى

لمأخرىوبعبلرة.صناعيآلاطبيعيآنموآتنمو""البنيةيتركالذي

بأسسواجهوهبل:الدخمةعلممننابعةبأسس""المشكليواجهوا

)36(.العربيةاللغةعلىالحفاظضرورةفيأخلاقط

الترجمة:ومحورالغزو

فيثغرةبالترجمةالغزو:فتحفقطمكتوبةالفصيحةالعربيةكانتلما

علامةهيالتي،الترجمةأدتهعماالنظرأغضأنهناأريدولا.نظامها

وسيلةأهمونظرياتهاإالتركأ((إن،اللغويالنوععلاماتمر

الاتصالوسائلوأن()اللغةأعنيستراتيجيةمنظومةذات:اتصال

فموجودةهذهأما.خاصسيانببوجودمثترطةوإشارأتهاالأخرى

وأأدبيآفآ""الت!!حمةعددناويمواء)37(الانسانيالنوعوتحققبالحاجة

فيقصوىأهميةذاتتبقى)38(الالكترونيالآليالعقلبرمجةفيمسألة

الذيالترجمةسوعهوهنااليهالاشارةنريدماأنغير.الحديثالعالم

للغةالتركيبيالنوعقوانينتدميرفيأرىماعليالرئيس،السببكان

اخر،لنوعنوعمرأدفئوجدلأنهاسهلةتبدوالتيالترجمةإن.العربية

على"اللغة"علميقدمه"مشكل"فيتقعالمترجمالنصبسياقىوتتصل

وألغةكبع)علىيتعلموهو:لغةسليقةابنالمترجمإن:الأتيالنحو

في،واحدآأمرآليساوالتعليميالسليقيإحساسهوإن.أكثر.أولغتين

اللغة،"استكناه"بينالفجوةضاقت.كلما.الظروفأفضل

واحد.بلسانيتكلمأنوعليه،لسانينذا،،)المترجمصارواكتسابها،

لا،متصادينتوحيدعبءيقعالمترجمعلى!قفييكمنالمشكلإن

.ول.4أول4343"3ريتشاردزالأستاذعبرلقد.الباطنفييتوحداأنيمكن

ربما:بقولهالمشكليهذاعن،للترجمةنظرية"نحوالموسومبحثهفي

شيءأيمنتعقيدآالأكثرالنمطذات،الحياةوقائعمنالترجمةتكون

الكرن)93(.تطورفيالآنلحدظهرآخر،

فيها"!الانسانمغزىكندأناستطعنا،كذلكالترجمةكانتإذا

.""النظاممغزىلا

)العامية(وبهافيهايعيش،لغتهبقوأنينالمترجمأو"الانسان"تيعيث

العربيةعنمفترقة،متعددةمستواتذاتب"فصيحة"ويستظل

منطقةخارجويتعلم،الموروثمستواهاخلال،آنفيبهاوملتقية

فيويتعلمويستظليعيش:جديدةلغةسجذورهمنطقة-""الطفولة

ونظامهاالعربيرسمهاتحمل:مزدوجةتراكيبلنايئخرج:آن

الترجمة،لحظة،اللحظةتلكفي:تاريخينظاموذكريات،الأجنبي

لأنها،الساكنةمحا!،!هاجمةلأنها،الوافدةوتحل:البنىتتدافع

تمتلك(الثابتة)البنىالتاريخيالنظامذكرياتكانتكلمالكن.مدافعة

خصائصه،منقدرأكبرعليبالمحافظةللنوعسمحتقويآرصيدآ

الكريمالقرانفيهذونالذيالنوع،العربيةلنوعحصلماوهذا

بمدادالوافدةالبنيةخصائصيصدبقي:الكبيرةوالمصنفاتوالأدب

منتتمكنلاالخصائصهذهلكن.بنيتهبخصائص،المترجمين

والفكرللثقافةهائلشاجضغطوجهيخانهايةلاماالىالصمود

)الفصيحةالكتابةمستوىتعرضذلكألىأضفنافإذا.المعاصرين

للفصيحةحصلكماستقويضهابغية(مرام)ذاًتدعوأت)04(الى(اًلان

النحوية.البنيةفيبؤرتهوجودومعنىالتحديمعنىأدركنا-المنطوقة

بعدةيهاجماخطبوطآيشبهإنه.أرىكماالتحديمشكلهوذلك

هدفإن.الخ..علميةوذراع،سياسيةوذراع!تاريخيةذراع:اذرع

في،النحويةبنيتهاأعني،اللغةفياًلعملمركزتدميرالأذرعهذه

فأمرالتدميروراعماأما:النطقفيمعقلهافقدتأنبعد،الكتابة

نإتاريخيآ،اغترابآينمثىع:النوعبمنظومةالاحساسفقدانإن:جلي

فيهل..أخرىبلغةستقرأوالدنياالدينوثائق:بحوزتناالتيالوثاضت

؟السائدةالحقائقومجموعةالعلميالنظرتتحاوزمبالغةالقولهذا

في،الانجليزية""نوعتراكيبغزومن""عينةتقديم:جوايسيكون

العربية.نوعتراكيب

البصث:عينة

منأخذت"عينة"وهي.تركيبو!ائةأربعينعلىالعجنةاشتملت

وهي:،مترجمةكتص؟رجعةئكؤر،؟صفحةأفأ

جبرا)41(.ابراهيمجبراالأستاذترجمة:والرمزالأسطورةا-

الصافي.الباقيعبدالدكتورترجمة:للترجمةلغويةنظرية2-

سريف.؟صالحمحمدالأستاذترجمة:سارويانمنقصص3-

حزين.نوحالأستاذترجمة:مالظلاقلبس4

لعينة:لأمثلة

)42(:للترجمةلغويةنظريةكتاب

5(.)صالحديثالعالمفيالأهميةبالغةفعاليةالترجمةا-

ص).فحسبومدرسيهااللغةعلماءاهتمامموضعليستوهيس2

5(.)صأدبيآفنآمنهمنفرفاعتبرها3-

5(.)صالأصولبوإسطتهاتتميزالتيس4

5(.)صالخاصةالمساثلمنمسألةأيةأساسيةبصورةيعالجلا5-

معينة.نماذجعنملاحطاتنااليهاتنسب6-
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معينة.ترجميةمسائلفي7-

لعمذياتها.أووصفتحليللأيبدلا8-

.القراععموملدىأكئرقبولأالكتابيلقىولكي9-

الاعتماد.دونجديةمناقشةمناقشت!يمكنلاس01

الدكتورخاصبشكلأشكرأنأودس11

العيش،استطاعةلمحتمميكونأنالصعبمنأصبحلأنها-2

راغبة.كانإذاخاصة...المجتمعاتمنغيرهعنمنعزلا

الحواجز.فيهاوأنعدمتا-3

نجد.فلاالمقالاتكثرةمنوبالرغما-4

.الأولهدفهكانفقد..الأولللكتابوبالنسبةأس5

التعقيد.غايةفيعمليةالىاس6

.الآنلحدناجحآأداءأداثهاعن17-

خامحى.بوجهوالشعريةعمومأايأدبيةالترجمةبهاونعنيأ-8

.الاعلاموزارةقبا!منالتربهةونثرتا-9

متهطعمنأكثرمنمتكونةالايقاعيةالمجموعةكانتفإن02-

المقطقيكونعندئذواحد،

-حذشه.بالفالىوممك!1-2

35(.)صالمتمثلالايقاعفإنولهذا22-

هيالانكليزيةفيالجملةلوحدةالتركيبعناصرفإنوعليه23-.

21(.)صاليهوالمسندالمسند

عامةأقساحمأتضعوالتياللغةعمللكيفيةالعامةالنظريةوهي24-

43(.)ص

43(.)صيعتبرالنطريةلهذهوبالنسبةس25

43(.)صاللغاتمنز.جأيبينمتعددةترجماتويحقيق26-

انهاولو،اتجاهطقذاتعمومأاللغاتبينالعلاقاتتعتبرس27

.43()ص.متناظرةعلاقاتدائماليست

نصبقتبدلاتأيةولاحطالسياقيالموقفمنعنصرآأبدل28-

6(.)صه

عمومآ-تقريبآحالاتهأحسنفيالشكليالتطابقداموما92-

66(.)ص

66(.)صلغتينأيةفييتماثلأنويندرس03

66(.)صإششكليبالمعنىيتصل،ذلكالىبالاضافةوهو31-

المعاني.نمثلأننستطيعيغطيانالنظامينأنفرضنافلو32-

66(م)ص

النظامالذاالسياقيةبالمواقفترتبطلافسمةهناالعددأما33-

67(.)ص

الىيثاربيننما،مميزةغيرالكاملةالتحذيراتتكونأنويمكن34-

.(601)صالأخرىالتحويرات

التيالحالةباستثناءعاريةالاتصدلىنهايةاننعترفأنويمكنسء3

.(601)صذلكخلاففيهايذكر

اللغةمستوياتمنعددعليالانتشارإلىالمميزةالعلاماتتميل36-

914().

.(15.)صالترجمةلقيامإمكانيةعدمهي37-

.()165بغرابةستقرآناعلاهالترجمتينكلاأنس38

168(.)صفحسبنلمحأثالآنلحداستطعنالقدس93

.(168)صأكئرموسعةدراسةالىويحتاج04-

فيوصفهايمكنالثقافيةالترجمةاستحالةثبتتإذ!الواقعوفي41-

الترجمةاستحالةأشكالمنشكلأنهاعلىالحالاتجميعوفي،الن!ية

أشياعبينمنوسيتوسع..الترجمةنظريةوفاعليةقدرةفستكوناللغوية

.(168)صالآليةالترجمةأفقأخرى

)43(والرمزالأسطورة

المخدور.وعنالحدودعنفرنينفسايئطبيبتحدثس42

.أ()صط

السصيريةالحالةغيرمنتحقيقهيمكنهذاأنريبلاس43

.6(.)ص

9(..)صيبدوبلوحسبالموتيمنيبحثلاا!اشقاإن44-

خلاقأدورآالشعرفيلتلعببكثرةدياناأساطيروتتردد43-

9(..)ص

فإنناالمجرقشرقييوجدقداللةوجهإنيقولعندماولكق46-

إص!!116(.ندإ-ك

فيشدعكلوراءالكامنالمسبقالشرطهياندهطبيعةأنوبماس47

1(.16إصالذيالتحويرفإنالفكرتانفيهبما،أيوبسفر

متمايزغيروبالتالي،بتصرفهعالمغيربذلكإياهجاعلا48-

116(.)ص

.(161)صحدغيرمنليستمرونتهاأنغيرس94

117(.)صعنهامحيدلاكانالاستحالةهذهلعل05-

.(171)ص"خإن...عدلىجدرانيسرتفلئن51-

.(171)صيىبمنجىليسواوحساسيةجرأةالأفرادأسدوحتىس25

القرىضدسلاحآإرادتهموصلابةنزاهتهمإلالديهمليسإذس53

.(461)صهذهالسفلية

147(.)صالىيختارونهماطريقعنيثيرون54-

هوماتعيدذهبمناجنحتهاالتيبالحشودغيرقانعملتون-ولكن55

.(172)صأبولوبأسطورةمكثفغير

العالميجابهفإنهالسماويالاسمملتونيقومعندماالنهايةوفيس56

)1741

.(091)صتمثلفإنهاولذاس57

للعهدالقديمواذعهدللزنبقةوالذهبللقابالذهنوكماس58

.("9أ)صالملكةلجنينةاللككنزهكذاالجديد

الموتمنالقائمالمسغوبينالملكةبينالتوحيدعنيرنجموهو95-

91(.ا)ص

491(.)صوالرمزبالأسطورةالمعنيةالأسياءهيما06-

.(91ه)صالمسيحياليهوديالتقليدالىعزياالأمرينكلا61-

والمسيحيةالبدائيةالأسطورةبينأميزانالتخليللأغراضأود62-

ذهنية"كتراكيبجماليأتعتبرعندماتتوحدجميعأأنهاولووالأمريكية

91(.ه)ص

براغماتيةكمؤثراتانثروبولوجياتعتبرعندماربطأو63-

91(.)صره

..التجريبيةالنظروجهاتالىاتجاهاتيفياقربأننيبماولكنس64

.(691)صسأركزفإننيبهايعرفالتيالمثاليةالأنساقالىمني



.()691علائمتيديسبالتاليسوهيس65

.(691)صفإن.فوكزوأخيرأ-66

.(691)صأجازففإننيوهكذاس67

.(791)صالتعليمحولتدورالتي68-

يشملالأولىالثلانةبالأجزاءالصلةالثديدالخامسوالجزءس96

791(.)صطعلى

.(791)صاستقصاءوأنفدأعمقتمثلبأجمعهاوالفضةس07

البطلوتمجيد،المركزيالصراع،الخطيرةالرحلةس71

791(.)ص

.(891)صوالثالثوالثانيالأولالأجزاءتحويس72

فإنني،الجليةأهميتهولهبالدبمعنونةالقصةكانتلماولكنس73

991(.)صهذابخيفيبعد،فيمااليهسأعود

02(..)صبوسعنافإنكبيرةفرونسمنالرجلينبينماوعلى74-

02(..)صالطبيعةيحاللفإتملركسفعلوكماس75

الوجههناكالواحدةالناحيةفمن:شقينذوالصراعأننجدس76

.25(4)صالدارويني

224(.)صالقضيةفإنالأفكارهذهاهميةومع77-

.224()صالعصروفصلهادرسهاالتي78-

إطارفيالقضيةيضعونوماركسوفرويدداروينراحوفيما97-

.22(4)صديالكتيكهيطورفريزرراحالمصطلحات

الأداء،علىالآلهةتغلبضمنت،أقيمتإذاالتي.هـوالطقوس

.(22ه)صفريزرفإنوبالنتيجةالانسانلقاءبالتاليفضمنت

22(.ه)صالكثيرفإنذلكعنوفضلأ81-

226(.إصحياتهطيلةفيهاتثبتالتيالقارنةطريقةأنهـكما2

226(.)صالذهبيالغصنفإنوهكذا83-

227(.)صالاضيالقرنفيالستيناتالىبأصرلهاتعود84س

228(.)صشكولافإنهالبلاغيالأسلوبهذايكنهـولئن5

متواشجةقربصلاتالذهبيالغصنوبينجميعأهذهبتهـإن6

228(.)"ط

.236()صصدفةمجرديكنلم87س

المدرجةجنائنهتنحدرالتيالايطاليالقصروكذلك88-

237(.)ص

237(.)صالقدمفيالغايالكانهذاهـكان9

237(.)صأيلولييومذات0-9

.246()صالفعلذروةعنينبئا-وفريزر19-

المثاليةالثروةفإنكفريزر،الذيالباحثالىوبالنسبةس29

246(.)ص

247(.)صالبحتالرومانسيةأنسكلا39-

الكنيسةتقويميذكرهالذيالقدي!أنفيسكمنماإذ49-

934(.)صالخيولسحلتهوالذي

تاكيدهجدآيجبالذيهوإنهبلمبتذلأليرالأمرأنوأماس59

)صر،35(.

)44(.سارويانمنقصص

.(01)صلساعاتويشمهاس69

.(1.)صبالدخوللهيسمحلنوبالتأكيدس79

24(.إصبالقهوةالوحيدزائرناالىأميجاعت89-

.24()صأميالعشرةمشيت99-

2(.)صرهالبا!صافقآالبيتخارجببطءا-سثى..

92(.)صمعهايبقىأنانتوىولكنهأ-10

92(.)صنوعاسيجدفإنه،حالايةوعلىا-20

.03()صتتحركزالتلاإلحياةوهنا30-1

03(.)صمقدسأصمتأحتماتقريبأكان-الصمت401

منكجزءبقوةأمامهوضعهاأنبعدوعلنأسرأضحكأس50

3(.ا)صمنبسطبشكلوجوده

.3(ا)صهناإني،حسنأ:قالاس60

.31()صالشرذلكزلتلاا-70

.3(ا)صعليهاتزثراس80

.32()صفجأةاندهثرأ-90

5(.ا)صالعشاعمائدةعلىيجلسوهواس01

52(.)صالمدرسةيحبكانإذانيبالتأكيديعرفيكنلمإس11

المحتملمن،إذنالملاريامرضتحملالفئرانكانتإذاا-12

66(.)ص

تشعرناوالتيتتكسروهي،الصغيرةالعظامصوتوكذلكاس13

.-(7)صبالحزن

9(..)صصاغيألستأس14

.49()صثيءراغبأأ-15

9(.ه)صيحمروجههاندرجةالىيضحكتجعلهأ-16

سيكونإذن.قديمةضحكةمعنىيلايضحكسوف.طيباس17

9(.ه)صممثلأ

.9(ه)صيضحكأنيظلأنمحاولأا-18

.)عهـ89(ومنعزلةكئيبةالأشياءوكمس911

89(.)صتبلغالعمرمنكمسبين012

89(.)صكبيرآسخصآلوكانكمامعه-تتكلم121

يعضكلموإنردستهوإنحتىبذلكأعتقدلالا.:ؤممتا-22

801(.)ص

.(901)صرخدعةينغرسوثأذس!!تهذاأنأعحقد123-

:الظلامقلب

.(ب:)المقدمةوضعهأنإلأ...كونرادأنورغما-24

ت(.:)المقدمةأبدآبالاسميستخدمهاأالتيا-25

الأساسأنإلا..يمثلانوكونرادكلبنغمنكلأأنومعا-36

.(ت:المقدمة)

ت(.:أاًلمقدمةظهرتالعما!وربالعاملتعبيريبينومنا-27

.(ت:)مقدمةكونرادأخلاقياتفإن؟أخلاقيةجهةومن28-1

تكونلافإنهاللأسياء،الأخلاقيوتصورهرمزيتهوحتىاس92

.(ج.المقدمة)ؤاعلة

.ج(:)المثتدمةبريئأكونراديبدوالاثنينبهذينومقارنةا-03

الانكليزيةالروائيةتمتدحلمالكتابمنمعاصريهابينمن131-

.د(:)المقدمةكونرادسربطسوولففرجينيا

لغتهعنالحديثدونناقصآكونرادعنالحديثويبقىا-32
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.ر(:لمقدمةا)

هـ(.:)المقدمةكونرادنظرلأبولندافيصغيرآكانعندماأ-33

موتعنالابلاغمشهدمناليوت.س.اسخفادتلقدأس34

.(ط:)المقدشةكورتز

.(ا)صالأرضعلىمديةوأعظمأكبرفوقساكنآويجثم-135

بم-ا6)!طهاكإلىذاهبفأنتإذنأس36

.4(.)ص!الزورقظ!الىتسلفتا-37

5(..)صابهامهينسىلاأحدأولكناس38

الأرض3وجهعلىرجلأيمنوثقيلأثقيلأكانلقدا-93

37(.)ص

العثنة:تحليل

وصفعليتنطوينسبة،خليةهيالي،الاضافةخليةتحويلا-

:شيتالف

جامد+جامد

البيتجدأر!

حدث-جامدو

الترجمة.حقلدن

صناعي،مصدرالىوتحويلهذاتهفيالنسبةيحملمصدرفالحاءث

والعودةمعينةترحمةمسائلفي:كالقولودلالتهبنيتهفيانحرات

وربما..ترجماتفي:الآتيالنحوعلىيكونالعربية،نولنالى

حا؟،4،31،)ء3+.:ترجمةعنناتجأالمنحىهذاكان

معنىاليهيثيرماوهو،العربيةنوعفيأ"الاستغراقمفهومخرقس2

الاستغراقمفهوموإحلال)45(العمومدلالةمنالوظيفيالنكرة

واتحليللأيبدألاكالقول:الانكليزيةنوعفيبم"العمومأو

هذاالىالعربيةتتوسطحينفيلا،44لأا"،،3154ترجمةرهووصف"

بذاته:العمومعلىينطويلأنه،بالتنكيرحسبالمعنى

9.وصفأولتحليلبدإلا

:المشتقاتفي"الوصف9نظامفيتحويل3-

،فمادةالحديثالعالمفيالأهميةبالغةفعاليةالترجمة:كالقول

بلغن)فإذاتعالىقولهومنه.الوصولالىتشير""بك

واصلة"فعالية:"واصلة9بأبالغة9استبدلنافإذا.!)46(اجلهن

+!7د:ترجمةهيوربما-التحويلانحرافادركنا"الأهمية

اول!4!ه"*أ.

نإ:الآتيالنحوعلىالاسناد،نظامفيتستقرفاعلصفةإن

أهميتهابالغةاو...منتهاهاأهميتهابلغتإفعالية(التربهة

وذلاطالترجمة:العربيةنولالىوالعودة.الخ..سنتهاها

علىالمترجمأصرإذا.ج!أمهمة)فعالية(أو،قصوىاهمية

.()فعاليةاستعمال

تتميز،التي:كالقولللأدواتالنحويةالوظائفمعانيفيتحويل4-

علىينطوي"لدإبلمعالنحويةالوظيفةفمعنى"الأصولبواسطتها

هيالتي)واسطة!كلمةالىهناهاحاجةفلا،الاشعانةمفهوم

من..بينالتوسط:وساطةلكلمة،دلالي"تحريف

."الأصولبهاتتميز)التي:القولويكون..")47(الوساطة
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نماذجعنملاحظاتااليه)تنسب:كالقول،التعليقفيتحويل-5

الفعليتعلقوله3ول....ثهص!54؟ءأولهترجمةهيوربما!معينة

ملاحظاتنااليهاتنسب:القول!ويكون)متعد(ببنيته"لاحظ9

معينة.نماذج

يمكنلا9:كالقول،العربيةنوعفيالجنستطابقفيتحويلس6

.مناقشتهاأتمكنإلاأيمناقشتها"

تم!قلا:كالقولعالعربيةنوعفيالنفيقانوقفيتحوفي-7

د-،اأأ*ترجمةهيوربماالاعتماد،دونجديةمناقشةمناقشتها

"دوناتكون،النحويةالوظيفةمستوىفعلى،لماه4ع"ع،،444،4

تكون""المعجميةالدلالةمستوىوعلىفوقضدوهيظرفأ،

.أقرببمعنى!"دون

المعنىهذاوتحول،منهاقرباي!ذاكدونأهذا:تقول

وهواالاغراءأ.:الآخرالوظيفيالمعنىالىالمعجمي

النفيالىالعربيةنوعويتوصلإدونكه(بالئيءالاغراءفيتقول

"لاا.باوغيرلا"منب

جزءالقانونوهذا.العربية!قالب9في!"المطاوعةقانونعنتحول-8

العربيةنوعفيالقالبأبنيةعنهاتصدرالتي،الاشتقاقسمةمن

.الحواجز!فيهاأوانعدمث:كالقول

المعنوية،الأفعالدون،الماديةالأفعالالىالمطاوعةقانونوينزع

واندهئ!انفهم:نقولولا"و"اندفع"و"انفتج"انكسر؟فنقول

التي،!النوع)بقوانين،(الافتراقو"أالثزوعأويرتبط،وانعدم

.محددة()توزيعيةأسسعلى،الدلاليةأنظمتهاتؤسس

:كالقول:العربيةنوعفيالربطقوانينتخريبس9

نجد(فلاالمقالاتدترةمن9.بالرغم

...الايقاعنفإ)وبهذا

".التركيبعناصرفإن"وعليه

)جملةالعربية.المركبةالجملةفياساسيةربطأداةهي))الفاءاإن

"بسيطة"جملسلسلةعلىمنطويةالجملةهذهبكون(الشرط

تبردوهي.وتوابعهالمركزمما!4*!،44أتعليمابوظيفةتقومفالفاء

كقولهوالدلاليالشكليمنحييهافي:الركبةالجملةوردتحيثما

يقولمنهما")48(كلأاجلدوا:فوالزاني)والزانية:تعالى

لأنهذا،مثلينصبولا(والزاني)الزانية"رفعتهما:الفراء

الفاءبإيراد،الشرطبتوهم،المترجمونقاموقدالجزاءإ)9"،تاويله

المركب:الارتباطنظامفيتخريبيةاثارأيتركالذيالأمرمطلقأ

دلالاتوتنتج،أخرىتراكيبفيتستقرأنظمةعليهويحيل

(خرى:

:القولفيفنرى

فإنناالحجر/قشرفييوجدقدالله.جهإننقولعندما)ولكن

تستدعي(مه)الشرطالىمحرلةأداةوهي"عندما!الأداةاندرك

السلسلةلنايقدم.الذكرانفةالجملةفيتحوللرإجراءالربطفاء

الآتي:النحوعليالتركيبية

ندركفإنناولكن

...اللهوجهلننقولعندما

مباشرة:الفعلعلىساكنةالكن"العربيةفيالاشدراكالةوتقع



....عندماولكنالقولفيكون

......ندرلس

....عندماندركولكن:أي

فاعلالى،العربيةنوعفيمعلومفاعلمنالاسناد،فيتحويلاس.

الانكليزية.فيمجهول

:كالقول

نوعقوانينمنجزءوهذا!الاعلاموزارةقبلمنالترجمة"ونثرت

مجهولين:فاعلينإقامةالىينحوالذيالانكليزية

4ءطولء04831،3،اول*3،"لا"نلء"43

":الفاعل،توضيحعبارةثم

لأ"أولول+51834أوله(،+46،أهول

:القولفيكون،امعلرمينفاعلينإقامةالىتنزعالعربية

.أالاعلاموزارةالترجمةإونشرت

واحد.معنىوالقصد،ثانوظيفيمعنىالىتؤدي"أداة"تكراراسا

تضعوالتياللغةعمللكيفيةالعامةالنظريةوهيةكالقول

عامة.أفسامأ

ذ"ل!34"ث!3ة3:منهذا.ربما

الصفة.ترتبط"لغة"لكلمةصفة)بجملته(الموصوليكونهنافها

التياللغة"عملفنقرل،العربيةفيمباشرنحوعلىبموصوفها

موصوفالى،الاشارةالىفتؤديالواوزيادةأماأقسامأ".تضع

هذاعلىبالواوالتركيبتحويلفنستطيع"اللغة!كلمةغيراخر،

النحوة

.أخرىأقسامأتضعالتيوالبنيةاللغةعملكيفية

دورأ"."لتلعب:كالقول:الفعليالتعليقنظامفيتحويلا-2

ءا4لأ،عءاهمنوهو

فيكون:ب:العربيةفيوالفعل

بدور.لتلعب:القول

المقصود:لأن،يكونلاوهذا

به.اللعبوليسالدور،تأدية

""دورأا.وأدى:فنقرلش

كالقرل:الربطأد.اتترزيعفيتحويل13-

...عدنجدرانيسرتفلئن

...فأن

تستدعي)شرط(وإن،الربطفي"!اللامتستدعي)قسم(فلئن

)الفاء(.

اللغوية.الأساليبفي،التفريقعلاماتمنجزءوهذا

قسمعلامةفاللام

شرطعلامةوالفاع

)التقدموالقسمالشرطبينالموقعيةبقانونإلاستدعاءويتعلق

.والتأخر(

التعليق:نظامؤبتحويلاس4

كالقولة

يختارونم"ماطريقعنثيرون9

يختارونه.بمايشيرون:والعربية

"وكما:عنهالمترجمالنوعفيالدلالةتكافيءمركباتارتجالس15

هكذا،.

:القولفي

لجيينةالملككنزهكذاللزنبقةوالذهبللقلبالذهن،وكما

تؤديهما)كما(بتؤديلأنهاإهكذا(العربيةوتطرح".الملكة

43!،لما"43!نلا3...03..بالانكليزية

الملككنزيكون...للقلبالذهنيكونوكما:القولويكون

اللكة.لجنينة

.()الفعلفيتعيشفالعربية

:كالقولالثي!تبين()المتوسطتكرارا-6

المسيح.وبينالملكةبينالتوحدعنينجموهو

...!?ولءلأ4!ةلسترجمةهووربما

والمسغ.الملكةبينالتوحد:والعربية

كالقول:(الرتبة)نظاموالمفسرالمفسرتعاقبنظامفيتخريبا-7

؟بالأسطورةالمعينةالأشياءهيما

4،*أ3منوهي

لاوهي،عامةصرفيةمعانيعلىتدلحروفالعربيةفيالضمائر)د!

في،الغيبةضمائروقرائن.السياقبقرائىإلامعرفةتكون

أسماء)51(.مناليهترجعماهي،السياق

بتعرفأنهاأي)هي(.الضميرمرجعهي)الأشياء(فكلمة

؟الأشياعمافنقول.العكسوليى()هي

وهيعزيااالأمرين"كلاكالقول.النحريالعددنظامفيتحويلا-7

من

.عزيالأمرينكلا:والعربية

تركيباتهذا،منفنأ،:مضافةبأدواتالدلالةتعويضا-8

كالقولى::مرتجلة

براغماتية!كمؤثراتانثروبولوجياتعتبرعندماربماأ.9

الترجيحعلىتنطويالتي"أن!بيكتفي:العربيةونوع

ويكون،رنس"أن9أحثا?فيتوجد،أدبيةوبعبارةوالاحتمال

.أنثروبولوجيا!تعدأن"أوالقول

للجملة.والثانويةالمركزيةالخلايانظامفيتحويلأس9

:كالقول

منوهي،برغاماتيةكمؤثراتانثر.بولوجياتعتبر

كاللؤلؤالمطر:كالقولألاسنادخليةفييقعالتثبيهلأن

الوصفاماالنوعفيوالتنكيرالتعريفبقوانينمرتبطةمسألةوهي

الفضلة.أو)52(التخصيصخليةفيفيقع()الحال

.أبراغماتيةمؤثراتانثروبولوجيا"تعد:القولويكون

:كالقول.التتابعنظامفيتخريب02-

بم.البطلوتمجيد،المركزيااصراعا4الخطرةالمرحلةا

:القولو!كونعطفبحرفيكرنالعربيةفيفالتتابع

..البطلىوتمجيدالمركزيوالصراعالخطرةالمرحلة

الأولالأجزاء"تحويكالقول:النحويةالمعانينظامفيتحويلس21
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."والثالثوالثاني

كلمةهوالجمذةهذهثافالبدل

منه.اًلمبدثمطابقآيكونأنوينبغي،الأول

عددآ:عنهيفترقهناهاولكنه

"الأول"الأجزاء

الأولالجزء"يحوي:فيكونبالعطفهذأألىتتوسطوالعربية

."والثالثوالثاني

التركيب:وشائجتخريب22-

هناكالوأحدةالناحيةفمن،شقينذوالصراعأننجد:كالقول

:تفترضهناهاالوشائجإن،الداروينيالوجه

الأولالثق:شقينذوالصراع

الخ...الأرلالشقيميزأو

القولإن

الناحيةفمن:شقينذو

عليه.تقدممايمدلاليآقلفآيقيملا)اسئناف"علىينطوي

إعتقو-.نويكو

ألىيرمزالديالداروينيالوجهشق:شقينذوالصراعأننجد

.الواحدةالناحية(يمثل)أو

منكجزءبقوةأمامهوضعهاان"بعد:أيضآالتخريبهذاومن

."منبسطبشكلوجوده

...راج...راخفيما:!سربطمركبات23-ارتجال

فريزررا!...دارولنرا!وفيما

لعربية:وا

..وفرويدوماركسداروينكانوحين

فريزركان...يضعون

الماضيالزمنفيالحدثاستمرارعلىيدلالذي"يفعل"كانفمركب

(.)راحالفعلدلالةمرآجزعدلالتهفييتضمن)53(

:كالقول.التركيبسلسلةفياعتراضعناصرتكوينس24

.فريزر"فإنوبالنتيجةالانسانبقاع،بالتالي"فضمنت

والواو)الباءالأدواتوظائففيتحويلعليتقومالعناصروهذه

(.والتالي)النتائجالكلماتومعانيوالفاء(

والعربية:

فريزر!.جرىهذاوعلي،الانسانبقاءثممن"فضمنت

س25

س26

49

القالب:فيتحويل

:كالقول

حياته""طيلة

و)طوال(صفةبالكسر(أطوالتنثىءالعربيةمن)طولى(فمادة

ظرفأ.

ظرفآو)طوذ(صفة(.)الطول

العربية:تقول

أ.حياتهطواذأو"طوذ

العربية:منوهىأ"الستيناتكالقولى.ترجمةمركباتاستعارة

.السادبرالعقد

تنحدرالتيالايطافيالقصر"وكذلك:كالقول:التطابقفيتحويل27-

التحويلوهذا.جنائنهتنحدرالذيالايطاليالقصر:والعربية

.()المنحدرةبتنحدرالتي:استبدالإمكانتوهمعنناشىء

المشبهة)الصفةجملةالى(وصلته)الموصولالعبارةتحويا!أي

وفاعلها(؟

جنائنه".المنحدرةالأيطالي"القصر

إليهيسارفالجامد.والمثتقالجامدفي،الإشارةمستوىقيتحويل28-

.()يصفيشيروالمثق)يوصف(

:كالقول

الغابيالمكان

أيلولييوم

ئوصففالغابة

يوصفوأيلول

كثيفالمكان)أيالمشتقمعنىعليالغابةانطواءنتيرهمكنافإذا

)!يلو!(؟؟أكل!مةتنطوبييء!يفعرمثلآ(انشجر

التعليقمستوىفيتحويل92-

:كالقول

أ.بالقهوةالوحيدزائرناالىأمي"جاءت

التركيب:هذامنمستويانالعربيةفي

ليه.إانتهىأيليهإجاء

لليهحملأي:بهوجاع

بالقهوةالوحيدزائرناأميجاءت:اًلقولويكون

ذلك:ومن

عليهاتؤثر

فيهاتؤثر:والعربية

ذلك:ومن

العشدعأمائدةعلىيجلسوهو9

...مائدةالىيجل!وهو:والعربية

.،تتحركزالتلاالحياة"وهنا:كالقول.المركبدلالةمنتحويلس03

الدعاع،الىتحولالا(بنفيإذا)فعل(العربيةفي(ال)التامإن

الزمن.الىوليس

الذكر:انفةالجملةفيوالمقصود

الزمن.

أتتحركتزاللاالحياةوهنا9:القولويكون

الموقعية.مستوىفيتحويلس31

:كالقول

المحتملامنإذنالملاريامرضتحملالفئرانكانت"إذا

.إذنالمحتملفمن:العربية

بمالدلالةبمستوىالقالببنية)ارتباطالقالببنيةفيتحويل32-

:كالقول

صاغيآلست

عدا:وبابهصغا-مالف



نحوه)54(.بسمعهمالاليهوأصغىيصغو.صغا:ونقول

هنا:هاالعربية

.مصغيآأ"لست

الزمنية:المركبدلالةفيتحويل33-

:كالقول

يضحكانيظلأنمحاولأ

")55(.الماضيفيمستمرحدثعلىإيدلىيفعلظلفالمركب

التيأ"أنب)يضحك(وحدثه)ظل(المساعدالفعلبينوالتفريق

انحرافالىيشيرالاسميوالتحويلالاستقبالوظيفةتؤدي

"وددت:كالقول:العربيةنوعفياخرىأنماطمحاكاةعننايثئء

."ذهابكوددتأييذهبان

:فيكونهناأما

نسجكآظل-يضحكأنظل

ضاجكآظل=فيضحكظلأما

الزمنية()العلامةتوزيبمفيتحويل34-

:كالقول

1(أبدآبالاسميستخدمهالم"التي

ماضزءظرفبنكود(يستخدمالمالماضيحدثبينفالعلامة

.استغراقبظرفولي!

:القولفيكون

قطيا.يستخدمهالم!التي

والربط:الموقعيةمستوىفيتحويلس35

كالقولى:

منوهي".لرأسهمحاذيآيسيركانبينمامتمتماعليهالمدير)انحنى

ءا)"ك!.

وظيفةوتؤديالصدارةلهافتكون.العربيةنوعفي)بينما(أما

مياسير"دارتإذالعسر!فبينما:كالقولالفجائيالربط

:تقول.الشرطيالربطتأديتهاعلىينص.الانباريوابن

")56(.ظلمتنيأنصفتني!بينما

.ابىامدةعرتبتنهاتغاد!لاالقول!-!كلافي،وهي

ائقول:فيكون.ح!ت()فيبالدأخليالربطالىالص!بيةوتتوصل

".الخ.يسير.كانح!تفيمتمتما،عليهالمدير"وأنحنى

الزمنية:الدلالةمستوىفيتحويل36-

كالقولى:

يدفنوني(أن)كاد.أ

"أن"ومجيء.الحدثوقوعمقارنةعلىيدل(يفعل)كادفالمركب

بينالتعارضفينشأ.المستقبلالىبالدلالةيسيرالحدثقبل

الدلالتين:

يدفنوني"كادوا9:نقول

ذلك:ومن

...أنقبلسينهارالمنزلليوبدا

العربية:

...علىموسكأالمنزللي)وبدا

."وشكعلىأو

الاستجلبةفي

:إذننلاحظ

في.لي!الئنىفي"تتموضعاالحاسمةالتحديبؤرةإنا-

هي،والصوتيةالصرفيةالبنيتيندون،النحويةالبنيةوأن.الكلمات

كانتولماآخر.نوعمحللغةنوعإحلالفي:الخطرأجراسىتدقالتي

حيةوليست)كتابية(،وثائقيةنحويةبنيةذاتالمعاصرةالعربية

معنى،نفسهالوقتفيوأدركنا،التحديطبيعةأدركنا)صوتية(

الاستجابة.

)بكثرةاستفحالهشعبة:شعبتينذاخطرأيحمل"!التحديكانفإذا

فإن(مستعملةغيربنيةفييتغلغل)بكونهقوتهوسعبة(المنقول

:ب،الأخرىهيتتميز،(اللغةعلمقوانينوفق)عليالاستجابة

الحلويلة.بمقاومتهاأيسكونها،-أ

.(نتاجمن،وفيهابها،تراكمماخلال)منالتاريخينثاطهاسب

المشكلة.جدلهوهذا

العربية:فيوالاستجابةالتحدي

.()النظامفيولي!()الانسانفيالقصورإد

الحاسمة:الاستجابةنتيجةنقررأنلناانبغىهذاالىوصلنافإذا

حية.()كلامبؤرة،صوتيةبؤرةتكوين:وهي

يوسعالتحديسنتركفإننا،الحياةالىالكلاموثائقيةننقللمفهـا

تذكر.مقاومةبلاشبكته

فيأي:تاريخيسياقفيتتكون،بديهيأمروحذا،البؤرةهذهإن

هذاإن:الفرديبالجانبتحتكالسياقهذاوفي()استعماليسياق

،اليوممنأوقلتفي:اامملاامستوىفيالفصيحةيستعملالجانب

ومنالخ(..القرانوتلاوةوالأدعية)الصلواتالدينينشئهاأوقات

الاعلام:ألساسيينمركزينخلالمن:الاستجابةتطويرأمكنهنا

الناطقوالتعليم(التلفزيون)ال!اديو،الناطقالأعلامأعني.والتعليم

.(المحاضرات6)إلقا

بضاعةينتيمصنعإنشاءما،حدإلى،يشبهالبؤرةهذهتكوينإن

نقيمأنغيرمنالمصطذحم!مكلقرىدنستطجلاإننا.ومصطلحات

حقيقيةاستجابةخلقنستطيعلاوكذابلادنا.فيالتكنولوجيةالقاعدة

منهجوفقعليو"تصويبات""تعديلات"بإبر!أعالخطيرللتحدي

لا.غطاعأي)غطاء(لهلير،التاريخمنقادم.وحيد)معياري(

بل،الصوتيةالبؤرةتكوينحتى،السكوتالىنخلدأنناذلكيعني

:ضرورةهناالوعيأننذكر

الخطر!تغيرولاالخطر،جرستدقضرورة:ولكنه

الصوتية؟اجؤوةأتتكونكيف

بل!الصوتيةالبؤرةتكوين)كيفية(عنيجيبلاالبحثهذأإن

تكوينها:إمكانعن،أجابأنهوازعم،يجيب

الصوتيةالبؤرة1أما

ومستواها

الخ...وتعدديتها

آخر.مقامفلها
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1391(س)1857سرسورديفردينان:المشهورالسويسرياللغريلمالعليعرف)1(

والمدلولي3ءأ؟أول!أالذال:جانبانلهسايكولوجيكيان9باللغويةالاشارة

")ن:بقولهالاعتباطيةممهومولرح،،اعتباطيةبينهماوالعلاقة:4ءأمون!34

الأصواتبتعاقبداخلبةعلاقةبأيةترقيلا3أحس!34الأختفكرة

يمكن،الفكرةفهذ..الفرنسيةاللغةفيالدالبوظمةتقومالتي"-لا-س!-3-5

دارالناشر:العاماللغةعلمانظر.آخرصوتيتعاقببلستخدامعنهاالتجير

قكرةعلىأعرضمنعليورد.86و85ص!8591بغداد،عربيةآقلق

أهميةذاتهذ.أن"هـ(التعجبوألفلظبمعناهاتوحيالتيبالألفاظ(،الاعتبلطية

.98ةلسابقلمالمصدرأنظرلمخلافموضوعالرمزيواصلها،ئانرلة

لحظةي(والمدلول)ائدالبينالاعتباطيةمفهوميكرسكان،سوصور(غيرأن

جانبيالى)الوشيحة(تعيدالتي:الاستعمالية)قيتها(عنيةاللغرالاشارةعزل

ادله؟كلام("اللفظهذاكانلذابالكفما:لفظةنفههوالثيءوكأن.الاشارة

للعلامةالاعحازا"دلاثل(.المنهجحيث)منالمصنفاتهذءقطبيالىمنلنئير)2(

القرادوالعحاز:لهمنهجأالدلاليالتحليليتخذالذي:الجرجلنيالقاهرعبد

تأملي.تفسيريمنهجعلىبنطويالذىللباقلاني

فيأء؟510كاول،ول.ط!.حه.صأ،،حع4لأع(3)

ا+30،3لا"ه4هـطول3"!3لأ،،اـ!حلأ3،س!"4أو،56.ء.233

المطلبيالجبارعدد.بفسرو)الثعر(:(القرآنبير،الربطاثمر!ونحاولىوقد)4(

قوىفعلالى)فنسبوها(،الامعيننفوسفيبالغأثرسظآياتهتحدئه،لما:ذلك

الكلاممنالضر!وهذاالفريدالكلامبينفربطوااستغلوهاماويعرعان:غيبية

و"الوحي(""الإلهاموضعيمكنالسياقهذاوفي.شيطانهعناللعرينقلهالذي

الحريةداروالقد،الأدبفيمواقف.القرانواي،الئعرأوبينبينهمامقارنةفي

نإ370ص.891:والاعلامالثقادةوزارة/الرشيهددارالناثر/للطاعة

السابقالمصدروالئياطيراالجنمنلاعلياقوةم!التألد"يتلقىالشاعر

.13اص

والألسنيةالعربياللغويالبحثبينمقال/العبيديعبدالرحمنرشيدد.)5(

.هصه21/8591عددالمشنصريةآدابكليةمجلة/الأوربية

.للكتابالعامةالمصريةالهينة،ومبناهامعناهلالعربيةاللغة،حسانتمامد.)6(

.801ص،7391،القاهرة

النباتوحدةيخا،شتراوسلبفيكلودالشهير.الألئروبولوجيالعالممقولةهذه)7(

،،دوسلفرانسواالكبارواحرالبيويةمؤصسىمقال:انظر،والانسانوالحيوان

.8591حزيران،الأولىالسنة،+العددالنار،مجلة

مكتبةالاشر،القطساصومحمدالدواخليعبدالحميدتعريب،اللعةبندرير،)8(

148ص،أ059القاهرة،العريىالبيانبخةمط!عة،المصريةالأدجلو

وترتط.رالنوعيةالكلية:القوانينمنلوعينبينصر،المعلاللغةعلميفرق)9(

اللعةعلم،حقلفيوتقعالانانا9ظاهرةبوء!ها،لاللغةالأولىالدراسة

.االعام

اللغةعلمحقلفيوتقع:قو!يةظاهرةلوصفهالاللغةالئانيةالدراصةوترتبط

الأولىالدراسةعلىا"اللسانياتمصطلحخلعالماخينلعضويفضل:الخاص

لدلادإضهاالمصطلحاتتعددترمهما:الثايةالدراسةعلى،االأليةومصطلح

الحقلينهذي!منواحدفيتصثأن

التحويليةالتوليدبةوالنطرية،عامةالحديثاللغريالبحثنظرياتسعتولقد

الكلياتالىالهـوصرلالىحاصةص!ولءك!أ،ة3حلاأ،8ول!ه،3+ة3+أص!537ء؟4لأ

مرتبطأيظلااللغة،علملكن.الالسانياللغريالنصوذخإقلمةأواطغويةا

الوحيدةحقيقتهبوصفه،بللنوع

3ج:7291بيروت،اللبنانيالكتا!دار(،العربية"الأل!ةطحانريموند.1()0

مخطوطة-دكتوراهرسالة،واللغةالزم!،المطلبيمالك.د.أيضأوانظرصا

23ص،8491لغداد،جامعة،الآدابكلبة

الىقادتالتيهيا"الكلماتفياذتحديبؤرةأنالىنشيرأنيننغيأنناصر)11(

فهي.التحديلهذاالاستجابةالىسا!كولوجيبتعبيرأوامواجهة،فيالبحث

:أالتأريخيةالتحدي"بؤرةتكونبهذه

أثارت.لقطةعلىاهتمامهميص!ون،العربيالملغويإالبحثعلماءبدأفلقد

الكريم.القرانفياعرية)غيركلماتبوجودتتمثلالنقطةهذه:عقلئديأقلقأ

القلق.هداعناياصوليوناطلقهاالنيالصرخةوتعبر
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؟،القران.فيالعربوردهل9

تحليلفيمناق!تهموكثرتعقاثدهم"فيالؤالهذاعنالاحلبةدخلتوهكذا

تحقيق،باشازادهكمالبنأحمد،يباليفيكتابانظر(وتحريمه،المعرت

839؟ألموصار،الموصلجامعةطابع،اطالعمر،الحطاباحمدد.ودراسة

علىمنحيينفي،الخلافمدار،)المعربكتابهفيا)الجواليفيويجدد7،ص

الأتي:الخو

من:بمدةأبىوعن.العرليةغيرمنثيءتعللىادلهكتلبفيلي!أن:الأول

بقولهوآحتي.القولاللهعلىاعظمفقد،العربيةسوىلسانأالقرانفيأنزعم

.3:لزخرفاابيأعرنأقرا.جعلنلنا!أ:لىتعل

واليم،والمشكاة،سجيلما!،العربلسلنغيرمنكثيرةأحرفأفيهإن:الثاني

دلك.وغير؟واستبرق،ريقوأط،والطور

:العربكلامفيالمعربلوجودتعليلأالرأىهذاأصحابعننقلمنويقدم

بوجودالقائلودأولئكفقلل،الأصلفي،العربللنبغيرالحروف5هـاإلى

لألسنتها،العرلىبهلفظتئم.الأصلعلىقللوا:الكربمالكتابفيالمعرب

أعحمية،الحللهذهفيعربيةفهي.إياهلتعرببهاعرليافصأر.فعرلت

القاهـ!ة،،ش!3صمححدأحمدتحقيؤ:للحواليقي.ألمعرب!!الضر.الأصلا

.25،153ص،9691

تقدممع،تحولثم،العقيدةمنطلقمن،الكلماتبؤرةتحديبدأهذاوعلى

اللغة.حقلهالىالبحث،

اعربما)بابئحت"المئكل!لهذا303ص،4ج،بالكتل،سيبويهيعرض

:المبابهذافيأمرينبينيميزومرأالأعجميةمن

كلامهم.يناءألحقوهملا(

.يلحقوه2(ومالم

)يريملس(بألحقوهو)دينار()ئحرع(يناعألحفوع3()بررالأولأمثلةمن

)فوعل(.بألحقوهو)حورب(

مكانريبذلرنالحركةويعيرورا-اسر!مكانفيبدلون:يلحقوهلمالذيأما

قوته،تيلغفلا،الأصلاعجمسيلأنه،كلامهمشاءبهيبلغونولا،الزيادة

باءهم.يبلغانالىعدهم

بائهمعلىكان،حروفهمصحروفهكلنتواذا،حالهجلىالاسمتركواوربما

هوفيالاستجابةمدارأنيتضحوهكذاو)اذكركم(.)خرم(نحويكنلمأو

سليملنبرأحمدالعلامةعبارةوعلى.الوافدتمثل:اخرنحرعلىاوالتغيير

.9ص:التعريبفيكتلباالعريبحدفيمعتبرالتغييرا:باشازادهكملل

أولا،المرفيةاليةفرانينفيتتحلى4)التغيير(وا)التمليأواالاشجاصة"إن

ثانيا.الصربيةالةوقوانير

ألحق-)جورب(لحرمنميويهأوردهمل،الصرفبةالتغمراتأمثلةدمن

)فزعل(.

الصوتيةةالعييراتأمثلةومن

.ممندسنحو.)دال(قبلها()زايالعربكلاممنلي!لأنه)سيفأ(()الزاىابدال

)مهندز(.منوهي

)ؤنور(.منوهي)تنور!فيكما)تاء()الوار(لهابدال

"قوإعدبتميتهتمك!ما،استاطالىا"التغييراتهدعلىالبحثتطوروقد

منها-.الأعحميةوالكلمة،العربيةالكلماتبر"صرتيةتمييز

أ!(.)داقبلها)زاي(العر!كلاموليرا(

.و)الجوسق()الحرموق(مثل(و)القاف()الجمكلامهمفييجتمعولا2(

المح....(الصهريجر)()الحصملو)الصاد((الجيم)تجتمعولا3(

ملذلكومن.)تصوييأ(:معيارآا"العيير""وهوب"العرصلرهذاوفقوعلى

،الصحاحصاح!،"الحوهريالىنقدمنالتعريسا"قيكا!صا!وحهه

قلل.لأمعرالجذ()وهو"لسختا)اعداللدبر،لقاموساحبصللاديوالفيروزا

حاله،علىالمستعملمنهومغير،غيرلأله،بالعريبالقولييصيااولم

.52ص،السالقالمصدر،أصلأديهيتصر!لمالدي

صلرثم.العقيدةكارللتحديالعربيةاستحابةمنطلتيإرالقولوحلاصة

الوعيتقدمئمو)الأبنية(،()الكلماتنطاقيمحصورابفيلكن.اللغة



العربي.التركيببنيةداخل،للمتعيراتعرضحينالحاسمةخطوتهاللغوي

ادله.شاءإنموضعهفيلهذاسنعرضكما،معينةحدودفيتوقفلكنه

،5591القاهرة،الرسالةمطعة،اللغةفيالبحثمناهج،حانتمامد.)12(

227.ص

شكل.:مادة:المعجم)13(

معهدطلبةعلىألفاهاالتيالحديديعبدالحميدالاستاذ.محاضراتنحطو!ةمن1()4

.9691علمالصاهرةفيالإذاعيالتدريب

النحريةالمعانيقوانيرلاانحرا!الىلثر،نعيعلى)دون(بالدلالة)15(

الوظيفية.

،اط،161ص،الخوليعليمحمدالدكتوروضع:النظرياللغةعلممعجمانظر()16

.8291بيروت

العرباللغريينمننخبةوضع:الحديثاللغةعلممصطلحاتمعجم)17(

66.ص

.ااص،المظرياللغةعلممعجم)18(

نفها.الصفحة،بقالسلالممدر(1)9

السنة970ص،الرجمةقسم:المسرحيالنقدفيحوارمقال،عربيةآفاقمجلة)02(

.8691بغداد.االعدد،11

.132صماجستيررسالةفيعبدالصبورصلاح:مقالى،السابقالمصدر21()

-14،الكهف)22(

،البصرة،الكتبدارمطبعة،الصافيعبدالباقيد.ترجمة،عامةلغويةنظرية231(

.13ص،8391

.164ص،الظ-ياللغةعلممعجم)24(

.13ص،علمةلغويةنظرية)25(

.3.ص،91/31/21/891السنة،0995العدد،بغداد،الحمهوريةجريدة)26(

.الجبوريذكرىبجمتهقيمقالى.801ص،عامةلغويةنظرية)27(

،91النة995،.العدد،الجمهوريةجريخدة:العاصفةيثيرسارتر281(

7.ص،/31/138591

.17ص:للترجمةلغويةنظرية)92(

،8591بغداد،عربيةافاقعصفور،جابرد.ترجمة،البريةعصر)03(

282ص

الرصفيالنخيينالىفنئيم،الخاصنقطةفيأمل.العلمنقطةفيتحدث)31(

سيبريمكابرأسهاوفي.المبكرقاللغويةالمباحثاليهنزعتالذي،والدلالي

السرابع)القرنالجرجانيالقاهرلعبدالاعجازودلائل(الهجريالاني)القرن

.(الهجري

الكوفةأهلىمرامل؟سيبريهالبصرقاملإملمبينوقعتالتيالمشهورةالمألة)32(

الزنبورامنلسعةأشدالعقربأنأظنكتقد:القولومدارهاتالكسائي

النصب،يجوزولا،بالرفم،هيهرفإذا:سيبورجوابوكاد(هيهولإذا

وآحتكم:وتممصذلككلترفعالعر!:الوجهينجوازالكسائيجوابوكا!ان

ولظمتاثلةهدهصيتدوقدالكساثيلرالقراالمحلرور!العر!الى

القرطاجيمحمدبنحازمقولىمثللمالأشعاىفيها

حماؤقغالزنمورمنأشذقذمأأحبهاالعوحاءالعقربكانتقد

دارعبدالحميد،الدينمحيتحقيق،هبلملاب!اللبيصمغنيتمصلها:فيوانطر

.88ص1ج.ت.د،بيروت،العرباليها!

:النحويالعالملرأيهنانتأن!)33(

جرمكيلعرم

اللغةفيالتحويليةالنوذيدبةبةالظ!احب

العربالنهصةدار،الراجحيعم!هد،الحديثوالدربرالعربيالحو:انظر

.ام979ديروتوالثر،للطباعة

الددبور:الحديثاللغويالحثناهجصؤفيالعربيالنحونظرية:وانظر

0891لروتاطوالثر-للدراساتالعرليةالوصةالموعىنهاد

الجاحظ،دارمنثوراتالعصر!تواجهالعربية:الامرائيإبراهيمد.)34(

.46ص،8291بغداد،الصغيرقالموسوعة

يتوزعبحئهلنبلالمعضلةهذهعنديتوقفلاهناالسامرائيابراهيمد.اًنغير

والتراكيبالمقرداتبينالمحاز،وأنطمةالنحونظامبينم!جياضطرابخلال

بيها.الخلطينبغيلا،مختلفةبززوهذ..والأساليص

.126صومبنلها،معناهلالعربيةاللغة،حسلنتمامد.)35(

ونظامها،العربيةاللغةعنالعقادعمودعبابرالمرحومأستاذنادفاععليهكما)36(

تعبيرفينقصأالعربيةإلىنسبواالذينالمستثرقينكانمناثشهمعرضفي،الزمني

محدد،منهجوفقعلىغاراتهملثونالمسثمرقينكلنوحين.الزمنعنصيغها

علاقةذيامرهو،اخترعهأمرعلىيرد،والحبالحرصبدوافعد،العقلكان

بوصفهبالرم!علاقةذفيأو،بالزصملدتهاتتصلالتي،العربية(بالمفردات

الباديةأنجاءعندمهمالماضيالزمن"إنيقولالوحود.موضوعاتمنموضوعأ

والثارات،والأنصبالمفاخرمستودعلأنهعهود.،منعهدكلفيالعربية

."والذكرياتوالسوابق

38(.ص14ج،العربيةالذغةفيالزمنمقلل،العربيةاللغةمجمعمجلة)أنظر

كانوأدبيةمعجميةسماتذيلزمنيعرضالعقادالالمتاذكلنفحين

نحوية.فصيلةبوصفهللزمنيعرضونالمستثرقون

العربية.الحضارةفياللانيالتفكير:المسدىعبدالسلامد.)37(

.هص:الصافيعدالباقيد.ترجمة:للتربهةلغولةنظرية.كاتفوردبر.جي)38(

سنعرضكمااتمرجملغةفيلملغزوآثارنلاحظأنوممكن8ص،السابنالمصدر)93(

لاحقأ.

عقل،وسعيدمصر.،موسىسلامةيدعلىكانتا:أرىماعلىدعوتيناخطر4().

.لبنلن

نقلحقولفي،المترجمونالأساتذةقدمهماشأنمنفيهنقللمقامأ،هذاليى)41(

منعلم.هو؟جبراابراهيمجبرابالاستاذ،خاصنحوعلى،وأنوه.المعرفة

الذي،البحثهذابمنهجيتصلأمرهوبل،المعاصرةالعربيةالئقافةأعلام

الترجمة.كصفياللغويةأمثلتهمن،مقومهيهشمد

رئي!مسلصعد،استاذ،الصافي-بدالباقيد.ترحمة،كاتفوردبى.جيتأليف)42(

الكتب،دارمطبعة،الصرةجامعة،التربيةكلية.سالانكليزيةاللغةقبم

.8391:البصرة،البصرةجامعة

،الاعلاموزارةمثوراتجبرا"ابراهيمجبرا"ترجمةناقدأعثرخمةتألف)43(

.7391بغداد،للطباعةالحريةدار،اتمرجمةالكتبسلسلة
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