
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(14),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal  7001 

Volume 5(14), December 2018 

 

Artical History 

Received/ Geliş                      Accepted/ Kabul                            Available Online/yayınlanma                                                                                                                              

22.11.2018                                      31.32.2018                                               20.12.2018                            
 

 مفهوم "الكلمة" أنموذًجا، فتنة المصطلحات والمفاهيم اللغوية
 

SEDUCTION OF LINGUISTIC TERMS AND 
CONCEPTS, THE WORD MODEL 

 
 خالد بن سليمان بن مهنا الكندي

 جامعة السلطان قابوس –أستاذ مساعد 
Khalid Sulaiman Muhanna Alkindi 

Assistant Professor – Sultan Qaboos University 
 

 الملخص

ال خيلو علم من مصطلحات هلا مفاهيمها اخلاصة املتفق عليها؛ لكن بعض املصطلحات ال يتفق 
املختصون على مفهومها، وبعض املفاهيم متشابكة يصعب الفصل بينها، ورغم أن املختصني جيتهدون 

بغريه يف حل هذه اإلشكاالت فإن إجراءاهتم تفتقد إىل النظرة الشمولية إىل عالقة كل مصطلح ومفهوم 
من املصطلحات واملفاهيم للوصول إىل حدود فاصلة بني املفاهيم، وتفتقد حماوالهتم أيًضا إىل االستناد 
على مقاربة واضحة صاحل حلل مشكالت املصطلحات واملفاهيم يف كل العلوم. وتسعى دراستنا إىل 

ي إىل تضافر تقدمي نظرية جديدة مسّيناها السرب حلل مشكالت املصطلحات واملفاهيم، والسع
التخصصات، وتقدمي رؤية شاملة للتحليل صاحلة لكل العلوم تقوم على مبدأ تقسيم املوجودات إىل 
ِوْحدات وعالقات، وقد طّبقنا هذه النظرية يف هذا البحث على مفهوم الكلمة بعد أن ناقشنا إشكاالت 

املعجميني والبالغيني والوصفيني اللغويني والنحويني و حتديد مفهومها والفرق بينها وبني املورفيم عند 
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وذلك من خالل كتاب  والسيميائيني والفيلولوجيني وفقهاء اللغة، من العرب والغرب، القدماء واحملدثني،
 "الكلمة: دراسة لغوية معجمية" حللمي خليل.

 ، الكلمة، املورفيم، املصطلحات، املفاهيم.رْب : الس  الكلمات المفتاحية

The abstract 

Each science has its own terms and concepts that are speculated 

by specialists, but some concepts are controversial among them. 

Although some specialists are struggling to solve these 

problems, their procedures lack the holistic view of the 

relationship of each term and concept to other terms and 

concepts; so they cannot reach a dividing line between these 

concepts, and miss their attempts to rely on a clear approach to 

solve the problems of terminology and concepts in all sciences. 

Our study seeks to present a new theory called "Introspection" 

to solve the problems of terminology and concepts, to seek a 

synergy of disciplines, and to provide a comprehensive view of 

the analysis valid for all science based on the principle of the 

division of objects into units and relationships. We applied this 

theory in this research to the concept of "word" after we 

discussed the problems of defining its concept and the 

difference between it and "morphology" among linguists, 

grammarians, lexicographers, semiologists, philologists, Arabs 

and the West, the ancients and the modernists, through the book 

"Word: a linguistic and lexicographic study' by Hilmy Khaleel. 

Keywords: Introspection, word, morpheme, concept, terms. 
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 المدخل

كل علم على ألفاظ ُمَعي نة ويُلبسوهنا مفاهيم لكل علم مصطلحات؛ إذ يتعارف املختصون يف  
 خاصة فتصري مصطلحات، وتتولد عن املصطلحات واملفاهيم إشكاالت عدة أبرزها:

بتعريف املفهوم تعريًفا جامًعا مانًعا حبيث ال خيتلط  مدى القدرة على استعمال املصطلح الكفيل (1
 بغريه من املفاهيم. 

اجلدل الذي تثريه بعض املصطلحات بني املختصني، واختالُفهم يف املعايري اليت ينطلق كل منهم  (2
 لتحديد مفاهيم هذه املصطلحات اليت خيتلفون فيها. 

دور املدارس والنظريات يف إعادة النظر يف بعض املصطلحات القدمية واستبداهلا أو االحتفاظ  (3
 هبا مع إلباسها مفاهيم جديدة. 

التواصل بني العلوم للتنسيق بينها يف توحيد املصطلحات ذات املفاهيم الواحدة، والنظر  افتقاد (4
إىل املفاهيم بنظرة مشولية يسهم فيها كل علم بزاوية خمتلفة إىل النظر تقدم إضافة جديدة إىل 

 مفهومه. 

األمر يف الدرس وتتبّّن دراستنا تقدمي منوذج لفتنة مصطلح الكلمة، هذا املصطلح الذي تصدى له أول 
العريب حلمي خليل يف كتابه "الكلمة: دراسة لغوية معجمية"، فحشد له آراء العرب والغربيني من 

واحملدثني، وخرج خبالصة عدم إمكان تقدمي تعريف جامع مانع للكلمة، وإمنا ميكن االكتفاء القدماء 
لباحثني االعرتاف بكائن لغوي يسمى بدراسة خصائصها البنيوية والداللية! وأُعلُِّق بقويل: كيف ميكن ل

 الكلمة دون القدرة على حتديد مفهومه؟! 

وحلل إشكال مفهوم الكلمة والفرق بينها وبني املورفيم رأينا أن نستعني بنظرية السرب اليت 
نظرية تقّدم آلية صاحلة  وهيوضعناها يف كتابنا "مستقبل الدراسات اإلنسانية يف ضوء نظرية السرب"، 

لكل العلوم تفرتض أن على أّي علم أن ينظر يف األمور اليت متّت إىل جمال اهتمامه، فيصّنفها إىل 
)ما ال ميكن للعقل أن يتخي  َله ُكالا مثل  وعالقات)ُكلٍّ ميكن أن يكون له أجزاء مثل الشجرة( دات حْ وِ 

د ينبغي أن تنطبق كل منها على األقل على مجيع ، مث يصنف العالقات إىل )عالقات وجو اإلميان(
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جزئيات ِوْحدة واحدة من الوحدات اليت تقع يف جمال اختصاص هذا العلم(، و)عالقات حتلية ال تنطبق 
حماولة تقدمي  النظرية هذهعلى مجيع جزئيات أية وحدة من الوحدات اليت يدرسها العلم(. والغاية من 

يل التعاون بني فتح نوافذ متعددة للتحليل بتفع، و توحيد مصطلحات العلوم، و رؤية شاملة تسبق أي قرار
وضع إسرتاتيجية جديدة للتحليل صاحلة لكل ، و اية باملفهوم وتسخري األشكال لهالعن، و العلوم املختلفة

، ة وزوايا نظر مل ُتْطَرق من قبلتفتيق الذهن يف موضوعات جديد، ز تقدمي نظرية توليدية إحاطية، و العلوم
 إعادة النظر يف آلية صناعة املعاجم ومصطلحات العلوم ومفاهيمها. و 

: إشكاالت مفهوم "الكلمة" من خالل كتاب "الكلمة: دراسة لغوية المبحث األول
 (: 0891معجمية" لحلمي خليل )الطبعة األولى 

اجتهد حلمي خليل كثريًا يف العودة إىل اآلراء والدراسات العربية والغربية القدمية واحلديثة اليت 
معجميني وحنويني وفقهاء لغة وبالغيني وفيلولوجيني ُقدِّمت يف تعريف الكلمة، وهي آراء منسوبة إىل 

 ن نطق الكلمة وكتابتهاووصفيني، فقد حتدث أواًل عن الدراسات العربية فقال إن بعض العلماء حتدث ع
، وحتدث بعضهم عن إمكان استقالهلا أو اتصاهلا بغريها من الوحدات (11، ص1993 خليل،)

، واقتصر بعضهم على (22-21)السابق، ص اللغوية وعن وجوب أن تكون مذكورة أو جواز حذفها
رد ال مركب، ، واشرتط بعضهم أن تكون دالة على معّن مف(22)السابق، ص احلديث عن أقسام الكلم

. وَدَرَس بعضهم تأثرَي (21-24)السابق، ص وقال بعضهم إهنا على حرفني أو ثالثة أو أربعة أو مخسة
خمارج األصوات وصفاهتا يف حسن جتاور األصوات يف الكلمة أو سوء تنافرها، واشرتط يف فصاحة 

بعد عرض آراء . و (22-22)السابق، ص الكلمة أن تكون جارية على العرف العريب يف التصريف
العرب القدماء خيلص حلمي إىل أن الكلمة عند النحويني ما تكّون من صامت وصائت فأكثر ودّل 
على معّن مستقل، أي إن تصورهم للكلمة قائم على الصوت واالستقالل والداللة املفردة )اجلزئية(. 

 phoneticيائي للصوت ولكنهم غفلوا عن التفرقة بني احلرف والصوت فلم يفرقوا بني اجلانب الفيز 
، ومل يفرقوا بني الداللة الوظيفية للكلمة والداللة االجتماعية رغم phonologyواجلانب الوظيفي 

)السابق،  إدراكهم لكل منهما، ومل يفرقوا بني تقتضيه صنعة النحو وما ال تقتضيه صنعة النحو من الكلم
 . (23-22ص

ط قبول الكلمة قانون االستبدال أما الدراسات الغربية فنظر بعضها إىل اشرتا
Substitution Counters واشرتط بعضها تتابع أصواهتا واستقالهلا، (11-12)السابق، ص .
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 ونظر إليها بعضهم على أهنا عالمة لغوية غري قابلة للتقسيم تشري إىل موضوع ويتغري موقعها يف الكالم
 . (11)السابق، ص

جامع مانع للكلمة؛ ألن لكل لغة خصائصها  ال ميكن وضع تعريفإىل أنه  وخلص حلمي 
الذاتية، وأن األفضل دراسة الكلمة من جوانب املبّن )الصوات، الصيغة والوظيفة، االشتقاق، النطق 

 .(31-32)السابق، ص والكتابة( وجوانب املعّن )العالقات الداللية، واحلقول الداللية، ورمزية الكلمة(

اللغويون على تعريف جامع مانع للكلمة فإنه ال بد ألي باحث وإذا مل يكن ممكًنا أن يتفق  
يتصدى لدراسة الكلمة أن يتبّن تعريًفا معقواًل يُرجُِّحه بدليل؛ لكي يستطيع التعامل مع كائن معلوم 
فيحلِّله وينظر يف عالقاته مع سائر الوحدات اللغوية ويف دالالته، ولعل حلمي أدرك هذا فورًا وهو 

الثاين مبحاولة منه لتعريف الكلمة قائاًل: "إذا قلنا إن الكلمة جمموعة من الوحدات يستفتح الفصل 
الصوتية املؤلفة بطريقة معينة؛ لكي ترمز إىل األشياء احلسية واألفكار اجملردة؛ فإننا يف الواقع ال نبعد كثريًا 

نه مبين على مفاهيم َنِكرة . وتعريفه هذا تعريف ال ميكن قبوله علمياا؛ أل(33)السابق، ص عن احلقيقة"
د نوع الِوحدات الصوتية  منها قوله )جمموعة من الِوحدات الصوتية( وقوله )املؤلفة بطريقة معينة(، فلم ُُيدِّ
اليت ترتكب منها الكلمة، وال الكيفية اليت تأتلف عليها هذه الوحدات داخل الكلمة. وألجل ذلك 

لمة من خالل حديثه عن جوانبها البنيوية وجوانبها فنحن مضطرون إىل أن نستخلص تصّور حلمي للك
املعنوية؛ لننظر: هل هذا التصور مفهوم متماسك للكلمة مُيكِّن الباحث عن الكلمة وسط السياق أن 

 مُييِّزها متاًما حبيث ال ختتلط هبا سائر الوِحدات اللغوية األخرى؟ 

مة، وهو الفصل الثاين لإلجابة عن ذلك سنلخِّص أهم فصل يوضِّح تصور حلمي للكل 
"اجلانب الصويت" من الباب األول؛ ألن أي كيان يُ ْعَرف ِبوِْحداته اليت يتكو ن منها، وسنستفيد من 

 الفصول األخرى للتعليق على دقة التصور الذي قّدمه حلمي. 

لكنه  يقول حلمي يف الفصل الثاين اخلاص باجلانب الصويت إن الكلمات تتألف من فونيمات
، وإن  جَتَاُوَر هذه الفونيمات يُنشئ ُكَتاًل صوتية هلا مقاطع، ويكون بني أجزاء )السابق(د عددها مل ُيدِّ 

الكلمة عالقات، وهذه الُكَتل هي املعروفة بالكلمات، ومن خالل التماثل والتخالف تتميز الكلمات 
، (31)السابق، ص غيم واملفصلبعُضها عن بعض؛ كما ميكن التمييز بينها يف الفونيم واملقطع والنرب والتن

فعلى مستوى الفونيم ينبغي أن يكون لكل كلمة فونيماهتا اليت ال تتكرر يف كلمة أخرى بنفس العدد 
والرتتيب، وهبذا تكون الكلمة يف أبسط صورها جمموعة من الفونيمات اليت يتقابل كل منها مع اآلخر، 

ة ألنه يسهم يف املعّن الكلي للكلمة، واألخرى سلبية وتكون للفونيم داخل الكلمة وظيفتان األوىل إجيابي
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ألنه ُيفظ الكلمة من أن ختتلط بكلمة أخرى، والعربة يف الفونيم أن يكون صوتًا قادًرا على إحداث 
، وال (39-31)السابق، ص تغيري يف معّن الكلمة أو الوظيفة وإال يصبح جمرد تنوع صويت لفونيم واحد

وي على أقل من مقطع، وأقلُّ املقاطع طواًل ما تكّون من صامت وصائت توجد كلمة يف أية لغة حتت
، وعلى مستوى الكلمة مُيِْكن إحداث النغمة، وهي متييز بعض أصوات (42-41)السابق، ص قصري

الكلمة عن بعض اخنفاًضا وارتفاًعا يف درجة علو الصوت، األمر الذي يسبب تغيري معناها املعجمي يف 
دة نقل اخلرب إىل اإلنشاء أو العكس إذا كانت هي من الكلمات اليت ميكن أن متثِّل بعض اللغات أو إرا

 .(42-42)السابق، ص وحدها معّن مُجِْلياا. وأّما املفصل فيكون بني املقاطع أو بني الكلمات

إن مشكلة تعريف الكلمة تتعلق مبشكلة أخرى كبرية هي حتديد مفهوم املورفيم، ومع ذلك يزعم 
املدارس اللغوية احلديثة تتفق بأن املورفيم هو أصغر ِوحدة لغوية تدل على معّن أو وظيفة حلمي أن 

ويرى أن اللغويني توصلوا إىل املورفيم حني نظروا إىل كلمات (، 22-12)السابق، ص صرفية أو حنوية
صوتية إىل مثل )مسلم، مسلمات، ُسّر َمن رأى، يُعلِّمون( وتساءلوا: هل ميكن تفكيك هذه الُكَتل ال

ويضرب مثااًل على املورفيمات  (.11)السابق، ص أجزاء حبيث يدل كل جزء على معّن مستقل؟
 ( فلهذه الزيادات وظائف صرفية وحنوية. ,reads, reading( يف )readبالزيادات اليت تلحق كلمة )

ميكن أن  free morphemeويذكر حلمي أن اللغويني قّسموا املورفيم إىل مورفيم حر 
مثل تاء التأنيث يف )مسلمة(  bound morphemeستقل يف النطق مثل )َرُجل(، ومورفيم ُمقي د ي

( ورغم أن حلمي يطرح هنا مفهوم املورفيم 13-12)السابق، صألهنا ال تُ ْلَفظ بدون اسم يسبقها. 
 يقدِّم يف البحث مقابلة بني حدود املورفيم وحدود الكلمة؟ احلر إال أنه مل 

ونرى أنه تقسيم قّسموا املورفيم املقي د إىل قسمني ]إنه يذكر يف السياق نفسه أن اللغويني مث 
 عالقة املورفيم بالرتكيب أو عدمه[:مبين على 

هو الوِحدة اللغوية اليت ال غّن  Derivational Morphemeاملورفيم االشتقاقي  - أ
 Prefixes، ومثاله السوابق عنها للداللة على وظيفة مورفولوجية ليست متعلقة بالرتكيب

، فهذه تعطينا معاين تصريف الفعل من ماض Infixesوالدواخل  Suffixesواللواحق 
إىل مضارع إىل أمر إىل اسم فاعل إىل اسم مفعول، ومعاين األبنية )املطاوعة والتعدية 

 والطلب واالفتعال(.
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حتصل  وهو ما يدل على وظيفة inflecting Morphemeاملورفيم اإلعرايب  - ب
، مثل حركات اإلعراب فهي ال تظهر يف املورفيم حني syntaxعلى مستوى الرتكيب 

 يكون وحده خارج الرتكيب. 

ويرى حلمي أنه ال ُيْشتَ َرط يف املورفيم أن يكون تتابعياا، ومعّن كالمه أنه ال ُيْشتَ َرط أن يكون املورفيم  
-Nonكيانًا فيزيائياا متتابع األجزاء؛ بل قد يكون ُمفر ق األجزاء، ويسمِّيه الِوحدة الصرفية غري التتابعية 

Sequential Morpheme  )يقول: "مثال ذلك كلمة كما هو الشأن يف كلمة )كاتب ،
)كاتب( فهي تتكون من ِوْحدتني غري متتابعتني، األوىل تتكون من اجلذر )ك. ت.ب( وهي ِوحدة 
صرفية غري تابعة، ألن الفونيمات املكوِّنة هلذا اجلذر ال تشكل وحدها عادة تتابًعا متصاًل يف أي كلمة 

فتحة طويلة + كسرة( وهي أيًضا ِوحدة صرفية عربية. أما الوحدة الثانية يف هذه الكلمة فتتكون من )
. وسبب كون )ك.ت. ب( مورفيًما غري تتابعي يف أية  (11-14)السابق، ص )مورفيم( غري تتابعية"

كلمة عربية هو أنه البد أن يُ ْفَصل بني الكاف والتاء والباء ببعض الصوائت والصوامت اليت تظهر يف 
لطويلة والكسرة مورفيًما غري تتابعي أيًضا أن التاء تفصل بني اشتقاقات هذا اجلذر. وسبب كون الفتحة ا

 الفتحة الطويلة والكسرة. 

كان ذلك خالصة ما قاله حلمي عن املورفيم، ونرى أن يف طرحه إشكاالت مل يتعرض حللها 
 تتمثل يف األسئلة التالية: 

 مورفيم ُحّر ومورفيم ُمَقي د، إن تعريفه املورفيم بأنه أصغر ِوحدة لغوية هلا معّن، وتقسيمه إياه إىل (1
كل ذلك يقتضي أن تكون   -وقوله إن على الباحث أن ُيلل الكلمة إىل عناصرها املكوِّنة هلا

أجزاء املورفيم قادرة على التعبري عن معناها يف أي تركيب توضع فيه، فلو وافقنا على أن األلف 
داللتهما على معّن، فإن كان الطويلة والكسرة يف )كاتب( مورفيم فإن هذا يقتضي وجوب 

معنامها الذي قصده حلمي هو الداللة على َمن قام بالفعل وجب أن نلحظ هذه الداللة عند 
جميئهما يف اسم آخر مثل )مسائل( ولكننا ال نلحظ هذه الداللة إال يف املشتقات اليت على 

و األلف الطويلة وزن )فاعل(، فهل املورفيم الدال على َمن قام بالفعل هو وزن )فاعل( أ
 والكسرة؟ 

ولو اعتقدنا أن اجلذر )ك.ت.ب( مورفيم غري تتابعي لوجب أن يكون داالا على معناه )َحَدث  (2
الكتابة( يف أية كلمة يُوَضع فيها، وبناء عليه سنقول إن )كتائب( حتمل حدث الكتابة، وال 

ه فيها على الرتتيب شك أن )الكتائب( كلمة ال عالقة هلا باجلذر )ك.ت.ب( رغم وجود حروف
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-نفسه املوجود فيه. وهنا نطرح السؤال التايل: أليس وزن )ِفعالة( وزنًا شائًعا من أوزان املصادر 
كفياًل بالداللة على َحَدث الكتابة دومنا حاجة إىل   -ومنه ِِنارة وِحدادة وِدراسة ورِسالة وِصناعة

 ال تدل على حدث الكتابة؟ إسناد هذا املعّن إىل حروف مفر قة قد توجد يف كلمة و 
مث إن حلمي خليل يَ ُعّد األوزان من املورفيمات فهو يقول عن الوظائف الصرفية للكلمة: "وهي  (3

املعاين املستفادة من األوزان والصيغ اجملردة، فاسم الفاعل مثاًل هو اسم مشتق على وزن فاعل 
وهلذا فهو يشتمل على أمرين من الثالثي، وهو يدل على معّن جمرد حادث وعلى فاعله أيًضا، 

 .فاعل هذا احلدث من مورفيم الصيغة"2.املعّن اجملرد احلادث من مورفيم اجلذر. 1مًعا: 
. وهنا نسأل: هل يعين حلمي أن األلف الطويلة والكسرة هي مورفيم (11-12)السابق، ص

دة وجود داخل مورفيم أكرب منه هو وزن اسم الفاعل، وإذا كان هذا هو ما أراده فما فائ
 مورفيمني يداّلن على املعّن نفسه؟! 

على خالف اسم الفاعل ِند حلمي خليل يفرِّق بني داللتني لكل منهما مورفيم: داللة أقسام  (4
الكلم )مثال االمسية والوصفية والظرفية واإلحالية والفعلية واالنفعالية والتعليق( وداللة السوابق 

وأداة التعريف، يقول: "ينبغي أن نشري هنا إىل أن والدواخل واللواحق مثل أحرف املضارعة 
الكلمات اليت تدل على أمساء أو صفات أو أفعال تدل باإلضافة إىل هذه الوظائف الصرفية 
العامة على وظائف صرفية فرعية أخرى، فكما ذكرنا أن املعّن الصريف العام للفعل هو الداللة 

ومضارع وأمر فسنجد مثاًل أن الفعل على احلدث والزمن، فحني نقسم الفعل إىل ماض 
)ضرب( مبفرده يؤدي وظيفة اإلسناد للغائب ألنه عبارة عن الفعل والضمري )ضرب + هو( أي 
إنه أدى وظيفة أخرى غري وظيفته األساسية وهي الداللة على احلدث والزمن، ومثل ذلك أيًضا 

لى أن الفعل مسند إىل املفرد يف الفعل املضارع مبفرده حيث يدل املورفيم )ي ( وهو سابقٌة ع
الغائب، ومثل ذلك يف التاء يف )تضرب( واهلمزة يف )أضرب( والنون يف )نضرب(، ووظيفة 
اإلسناد هذه غري الوظيفة األساسية للفعل املضارع، وهو ما يشري إليه النحاة باستتار 

حده معب ًِّرا . وهذا يثري أسئلة من نوع: أليس وزن الفعل و (19-12)السابق، ص الضمري..."
عن احلدث والوزن واإلسناد أو التوجيه إىل )الَغيبة أو اخلطاب أو التكلم(؟ هل كان باإلمكان 

 أن تدل أحرف املضارعة على اإلسناد لوال أهنا داخل صيغة من صيغ الفعل؟

 ولإلجابة عن استفساراتنا وحل اإلشكاالت السابقة نطرح رؤيتنا اخلاصة يف الفصل التايل. 

 من منظور نظرية السبر:  الوحدات والعالقات اللغوية: الثاني المبحث
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ال ميكن للعلماء املختصني بأي جمال أن يتوصلوا إىل مفهوم دقيق لكل مصطلح يف جمال ختصصهم؛ وال 
 أن مييزوا بني املفاهيم املتشابكة واملعقدة؛ إال إذا قاموا باإلجراءات اآلتية: 

 ْعَّن هبا جمال عملهم. ونعين هنا العالقات مبفهوم نظرية السرب.إحصاء كل العالقات اليت ي ُ  (1
معرفة كل الوِْحدات اليت تقع عليها تلك العالقات. ونعين هنا الوِْحدات مبفهوم نظرية السرب  (2

 أيًضا.
متييز كل وحدة بالعالقات اليت تقع عليها وحدها دون سائر الوِْحدات، فإذا ثبت أهنا تتميز  (3

بعالقات ال تتصف هبا الوحدات األخرى فهذا يعين أهنا ِوْحدة أساسية، وإذا ثبت أهنا ال تتميز 
 بأية عالقة عن غريها فإن هذا يعين أهنا ليست وحدة. 

ئيات اليت تندرج حتت ِوْحدة أساسية حبيث ال ميكن ألية إن العالقة اليت تنطبق على كل اجلز  (4
سنسّميها عالقَة ُوُجود.  -جزئية من جزئيات هذه الوحدة األساسية أن ختلو من هذه العالقة

وعالقاُت الوجود هذه هي اليت يلزم إحصاؤها كلُّها ألهنا هي العالقات الضرورية للتفرقة بني 
 مشكلة اختالط املفاهيم عند العلماء يف ختصص معني. ِوْحدة وأخرى، وهي اليت ميكنها حل 

إن العالقة اليت تنطبق على بعض جزئيات ِوْحدة أساسية وال تنطبق على كل جزئياهتا، وكذلك  (1
نسّميها عالقَة حَتِْلية. وعالقاُت التحلية هذه  -ال تنطبق على كل جزئيات أية وحدة أساسية

عليها للتفرقة بني الوحدات، فيعتقدون بوجود ِوحدات ال هي اليت خُيطئ العلماء حني يرّكزون 
وجود هلا، وكان عليهم أن يدركوا أنه ال توجد ِوْحدات إال الوِْحدات اليت يُ تَ َعر ُف عليها من 
خالل عالقات الوجود، وأما عالقات التحلية فهي عالقات ال تعني على التفرقة احلامسة بني 

معرفة مزيد من اخلصائص اليت تتمتع هبا جزئيات من جزئيات الوحدات، وإمنا يستفاد منها يف 
 ِوْحدة معينة.

إذا تصورنا أن عالقة الوجود )أ( تنطبق على الوحدة )س( وال تنطبق على الوحدة )ص(؛ فإن  (2
عالقة الوجود )أ( تُ َعّد ُكلِّياا ذاتياا ضرورياا لتعريف الوحدة )س( والتفرقة بينها وبني الوحدة )ص(، 

كن قبول عالقة الوجود )أ( يف تعريف الوحدة )ص(. ورغم أن عالقة الوجود )أ( ال تنطبق وال مي
على الوحدة )ص( فإننا ال نقول إن العالقة )أ( هي عالقة حتلية بالنسبة للوحدة )ص(؛ ألن 
عالقة الوجود تبقى عالقة وجود مادامت منطبقة على مجيع جزئيات وحدة لغوية واحدة على 

 األقل. 
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ستعان بعالقة التحلية )ب( للتفرقة بني الوحدة )س( والوحدة )ص( إال إذا كانت عالقة ال ي (1
التحلية )ب( معدومة يف كل جزئيات إحدى الوحدتني وموجودة يف بعض جزئيات إحدى 

 الوحدتني. 
إن عالقات الوجود وعالقات التحلية ُتسّمى العالقات اخلاصة؛ ألهنا ختّص ِوْحدات من جمال  (2

لم اللغة أو علم األحياء أو علم التاريخ. ومن طبيعة العالقات اخلاصة أن تقوم هبا خاص مثل ع
 بعض الوحدات ويكون هلذه العالقات اخلاصة يف الغالب تأثري فيزيائي. 

إن العالقات العامة هي عالقات تصنيفية يقوم هبا العقل للتفرقة بني ِوحدة وأخرى أو بني  (9
باين، وعالقة التساوي، وعالقة التعاند، وعالقة العموم ومثاهلا عالقة التعالقة وأخرى، 

عالقات وهي واخلصوص املطلقني، وعالقة العموم واخلصوص من وجه، وعالقة الكل باجلزء. 
اليت يتكون منها تصلح لكل اجملاالت واالختصاصات، ألهنا تنطبق على الوِْحدات اجملردة 

)الكندي،  ت الصوتية، املغناطيس، األرواح()اإللكرتون، الربوتون، الفوتون، الذبذباالكون 
 .، الفصل الثالث(مستقبل الدراسات اإلنسانية

هي  -إن عالقات الوجود اليت تشرتك فيها كل الوحدات يف جمال معني مثل جمال اللغة (12
الكليات الذاتية اليت تُ ْعَرف هبا هذه الوحدات، وسنسّميها: عالقات الوجود املشرتكة. فإذا أردنا 

 ريف للوحدة اللغوية ذََكْرنا هذه الصياغة الرياضية: وضع تع
الوحدة اللغوية = الوحدة اجملردة )الذبذبات الصوتية( اليت تنتمي إليها الوحدة اللغوية + 

 عالقات الوجود املشرتكة. 
بعد أن يتوصل الباحث املختص إىل العالقات والوحدات املتعلقة مبوضوع حبثه أو  (11

موضوعه بطريقة نظرية السرب، يُ َفض ل أن يقدِّم احلديث عن ختصصه، ويرغب يف تقدمي 
الوِْحدات األساسية، مث عالقات الوجود اليت تتصف هبا هذه الوِْحدات األساسية، مث عالقات 

 التحلية. 

وخلصنا إىل أن احلديث عن لقد قمنا باإلجراءات السابقة، وطّبقناها على جمال اللغة، 
كل ما ميكن أن ينتج عن الذبذبات الصوتية، سواء حتول إىل وحدات   عنالوحدات اللغوية هو حديث 

مكتوبة أو بقي وحدات منطوقة، وعلى الرغم من أن الكالم ينتجه املتكلم يف سياق يتضمن متلّقني له 
يف ظروف حمددة فإننا ال نَ ُعّد املتكلم وال املستمع وحدات لغوية؛ ألن الوحدة اللغوية مكونة من وحدة 

الذبذبات الصوتية خمتلفة عن الوحدات اجملردة اليت يتكون منها اإلنسان )وحدة اإللكرتون +  جمردة هي
وحدة الربوتون + وحدة الروح(. ولذا فإننا نبحث يف العالقة بني اإلنسان )الناطق أو املتلقي( والوحدات 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(14),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal  7071 

Volume 5(14), December 2018 

 

فاهيم نظرية السرب اليت تفرق الصوتية )املنطوقة( باعتبارها عالقة ال باعتبارها وحدة لغوية. وإذا طّبقنا م
الوحدات بني الوحدة والعالقة فإننا نستطيع أن نقول إن الوحدات اللغوية يف رأي نظرية السرب ال تتجاوز 

 :اآلتية الست

}وحدة لغوية + يتصف زمن نطقه بأنه أقصر زمن ونعرّفه باملسبورات اآلتية: الفونيم:  (1
ميكانيكي )عالقة( + ال يكون إال صائًتا واحًدا أو صامًتا واحًدا )عالقة( + ميثل جزًءا من 
الكلمة أو املورفيم )عالقة( + يتطلب نطقه أن يُ ْنَطق مع ِوْحدة أخرى )عالقة( + تتغري 

حدات فيظهر يف صورة فونات )عالقة( + خصائص نطقه تغريًا طفيًفا مبجاورته لغريه من الو 
 فوناته ال تؤثر يف قيمته داخل الكلمة أو املورفيم )عالقة({. 

واليزال املورفولوجيون يفرّقون بني الفونيم والفون، ويعتربون الفونيم صورة ذهنية جمردة تظهر يف 
يم، وأننا إذا صور حسية هي الفونات، يف حني ترى نظرية السرب أن الوحدة اللغوية هي الفون

أضفنا إىل الفونيم عالقة اجملاورة مع فونيمات أخرى فإن بعض اخلصائص الصوتية هلذا الفونيم 
تتغري، وهذا يعين أن الفون هو )فونيم + عالقة اجملاورة مع فونيم آخر(، وعلى هذا فإن الفون 

ند املورفولوجيني ليس وحدة مستقلة بل هو فونيم مضاف إليه عالقة اجملاورة. ومثال الفونيم ع
 حرف الدال يف العربية، ومثال فوناته: الداالت املوجودة يف كلمات )َدَخل، ِدْعِبل، ُدَخان(.

}وحدة لغوية + مكون من فونيمني أو أكثر ال خيلوان من أن ونعرّفه باملسبورات اآلتية: املقطع:  (2
)عالقة( + ال يُعّد  يكون أحدمها صامًتا واآلخر صائًتا )وحدة( + ينتج بسبب نبضة صدرية

عالمة لغوية )عالقة( + فليس له ممثِّل )عالقة( + وال ُييل إىل موضوع )عالقة( + وال يؤدي 
وظيفة إال إذا كان مورفيًما )عالقة( + ويقع عليه النرب )عالقة( + ويكون مورفيًما أو كلمة أو 

داخل بعض مقاطع الكلمات جزًءا منهما )وحدة( + ويتأثر طوله وتوزيعه بالسياق املقايل إذ تت
 )عالقة( + وميكن أن ينطق املقطع وحده )عالقة({

آية }إن  اهلَل َمَع الذين اتقوا والذين هم حمسنون{ ]سورة النحل: ومنثِّل للمقطع بقولنا إن يف 
 وْن.[ املقاطع اآلتية: إْن َنْل ال َه َم َعْل َل ِذْي َنْت َت قَ ْو َوْل َل ِذْي َن ُهْم ُمْح ِس نُ 122

}وحدة لغوية + مكو ن من فونيم أو أكثر )ِوْحدات( + ونعرّفه باملسبورات اآلتية: املورفيم:  (3
مكو ن من مقطع أو أكثر )ِوْحدات( + ميكن أن يظهر يف صورة ِبًّن متعددة )عالقة( + ُيمل 
وظيفة واحدة أو أكثر من وظيفة أو يسهم هو وغريه يف إِناز وظيفة )عالقة( + ال يؤدي 
وظيفته إال يف نفس جمموعة اإلسناد واجملموعة القصورية )عالقة( وقد تتعدد وظائفه بتعدد 
جمموعات اإلسناد واجملموعات القصورية املصاحبة له يف سياقه )عالقة( + بعض أنواعه مستقل 
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 يف النطق وبعضها متصل بغريه )عالقة( + بعض أنواعه يكّون ممثِّاًل وبعُضها ال يكوِّن ممثِّاًل 
)عالقة( + بعض أنواعه له موضوع وبعضها ال موضوع له )عالقة( + خُيَْترَب باالستبدال للتفرقة 
بينه وبني مورفيم آخر )عالقة( + قد يكون كلمة أو جزًءا من كلمة )عالقة( + تتمتع أجزاؤه 
بثبات ترتيبها )عالقة( + قد يتكون من صامت واحد أو صائت واحد أو من فونيمني أو أكثر 

ْحدات( + قد يقع النرب على أحد مقاطعه )عالقة( + ال يكون حمذوفًا ُمقد رًا إال إذا كان  )وِ 
 كلمة يف سياق )عالقة({

}وحدة لغوية + مكونة من فونيمني فأكثر )وحدات( + ونعرّفه باملسبورات اآلتية: الكلمة:  (4
ياق وأّدت وظيفة ومقطع واحد على األقل )وحدات( + وال تكون مورفيًما إال إذا دخلت يف س

)عالقة( + البد أن تكون عالمة لغوية )عالقة( + حتيل إىل موضوع )عالقة( + وتصنع ممثِّاًل 
)عالقة( + ويتأثر معناها بالسياق )عالقة( + وتُلَحظ عالقات الرتادف بينها وبني سائر 

بعض  الكلمات بعالقة االستبدال )عالقة( + ومتثِّل جزًءا من الرتكيب )عالقة( + تتصف
الكلمات بأهنا الزمة الرتتيب يف الرتكيب ويتصف بعضها بالتنزل يف مواقع خمتلفة من الرتكيب 

 )عالقة( + وميكن استقالهلا يف النطق )عالقة({
}ِوْحدة لغوية + ما تكّون من مورفيمني فأكثر )وحدات( + ونعرّفه باملسبورات اآلتية: الرتكيب:  (1

قييد )عالقة( + وينشأ عنه ممثل تقييدي أو إسنادي أو تكون بني أجزائه عالقة إسناد أو ت
أسلويب تتغري داللته وفق السياق + وقد يتميز كل جزء من أجزاء الرتكيب حبرية الرتتيب أو عدم 

 جواز تغيري املوقع{. 
}وحدة لغوية + تركيبان )ِوْحدات( + يتضمن الرتكيباِن ونعرّفه باملسبورات اآلتية: النص:  (2

ى األقل )عالقة( + ُيقق اإلسنادان ممثِّال ال ميكن حصوله إال باجتماعهما إسناَدْيِن عل
 )عالقة({

إن كل الظواهر اللغوية ما هي إال عالقات خاصة حتصل يف الوِْحدات اللغوية السِّّت )الفونيم، 
املقطع، املورفيم، الكلمة، الرتكيب، النص( وما علينا سوى أن نضع حتت كل وحدة من الوحدات 

ة( فتحصل يف الظواهَر )العالقات اخلاصة( اليت حتصل هلا، وقد تتكرر الظاهرة )العالقة اخلاص -السِّتّ 
 وحدتني أو أكثر. 

إن حماولة إحصاء كل الظواهر اللغوية اليت تقع يف الوحدات الستِّ السابقة ُيتاج إىل حبث 
مستقل، وجهد كبري، وتنبيش عن الظواهر املشرتكة بني اللغات والظواهر املوجودة يف لغات بعينها دون 
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ق عمل، وألجل هذا تقدم نظرية السرب حالا يغنينا غريها، وَلَعْمري إنه مشروع ُيتاج إىل وقت طويل وفري
عن ذلك ويقودنا إىل وضع أيدينا على أنواع الوحدات اللغوية األساسية، وذلك بتصنيف العالقات 
اللغوية إىل نوعني رئيسيني يساعد أحدمها على حتليل أنواع املنطوق للتوصل إىل وحداته األساسية، وِمن 

 ت اللغوية سواء كانت مشكالت يف املفاهيم أو التحليل.مَثّ حنل كثريًا من املشكال

 إن العالقات اخلاصة اليت تتصف هبا الوحدات السّت تنقسم إىل نوعني رئيسيني مها: 

عالقاُت وجوٍد: وهي العالقات الضرورية اليت هبا تتميز ِوْحدة من الوِْحدات ويصبح هلا تعريف  (1
ة بل تصحبها يف كل سياق. وهذا يعين أننا لو جامع مانع؛ وهي عالقات ال تنفك عن الِوْحد

مثل األصوات )ت، ح، س، ع( فإن كل مثال من هذه  وحدة الفونيمتصّورنا وجود أمثلة من 
ومن أمثلة  املورفيم،األمثلة جيب أن يتصف دائًما بالعالقات الضرورية اليت تقوم عليها ماهية 

انون االستبدال. وهذه العالقات الوجودية هذه العالقات الوجودية اتصاف الفونيمات بقبوهلا ق
 . الست لكن ال يعقل أن ختلو منها كل الوحداتالست ميكن أن تسلم منها بعض الوحدات 

عالقاُت حَتِْليٍة: هي عالقات ال تفتقر إليها الوحدات إلثبات وجودها، وإمنا هي خصائص  (2
ثلة الوحدة، ومثال هذا أن اتصاف إضافية تتزين هبا أمثلة من ِوْحدة معينة وال تتصف هبا كل أم

فونيم بالتفخيم ال يُ َعّد عالقة وجودية بل عالقة حتلية؛ ألن التفخيم ليس مسة مالزمة لكل 
 الفونيمات. 

ما ميكن أن يُ ْنَطَق  بأهنا linguistic unitالوحدة اللغوية وميكننا من خالل ما سبق أن نعرِّف       
وله قيمة عند مجاعة لغوية، وال خيلو من عالقِة وجوٍد أو عالقات وجود متيزه من غريه حبيث تنطبق هذه 
العالقة أو العالقات على كل جزئياته وال توجد هذه العالقة أو العالقات يف غريه. وقد يتميز بعالقات 

 لغوية. وجود أخرى يشرتك فيها مع نوع آخر من الوحدات ال

وإذا ُعْدنا إىل أنواع الوِْحدات اللغوية السّت وجدنا أهنا مجيعا تلتزم بعالقات الوجود املشرتكة  
تنتمي إىل الوجود الفيزيائي واملعطيات الطبيعية واملعرفة املفارقة ذبذبات صوتية اتصافها بأهنا . 1التالية: 

الذي يسمح  الوجود امليكانيكيتنتمي إىل ا منطوقة اتصافها بأهن.2. (33-32، ص2221)هوسرل، 
 ةظهورها يف صور . 4وقوعها يف الكالم. . 3. (114، 12حلدوث احلركة يف وسط مادي )روزنتال، ص

كوهنا مشتملة على صوامت أو صوائت. .2إما أن تكون جزًءا له كلٌّ أو ُكالا له جزء. .1بنية. 
استغراق نطقها زمًنا . 9اطراد خصائصها يف جزئياهتا. . 2اعرتاف اجملتمع اللغوي هبا واستعماله هلا. .1
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، فالكليات هي اخلصائص اليت تشرتك فيها جمموعة هلا كليات وجزئيات.11 هلا طول ِكمِّّي..12 معيًنا.
 االشرتاك معها فيها.  أفراد، واجلزئيات هي كل فرد ميثل حالة متفردة خمصوصة مبا ال يسمح لغريها

ومادامت مجيع الوحدات اللغوية تلتزم هبذه العالقات الوجودية املشرتكة فإننا سنتعارف من اآلن على أن 
 قولنا )ِوْحدة لغوية( يساوي قولنا }ذبذبات صوتية )ِوْحدة جمردة( + عالقات الوجود املشرتكة{. 

ى؛ لكن هذه علينا أال ننكر أيًضا أن بعض الوحدات األساسية مركبة من وحدات أساسية أخر 
الوحدات األساسية املركبة ختتلف عن وحداهتا األساسية الصغرى يف أن الوحدة األساسية املركبة تتمتع 
بعالقة وجود خاصة هبا تنطبق على مجيع جزئياهتا، وهذه العالقة الوجودية ال تنطبق على مجيع جزئيات 

نيم أو أكثر، ومن مقطع أو أكثر، أية وحدة أخرى. ومثال هذا أن الكلمة وحدة أساسية مركبة من فو 
ولكن كل كلمة تتمتع بقدرهتا على اإلحالة إىل ممثِّل وموضوع، وهو ما ال يتمتع به أي فونيم وال أي 
مقطع. وقد يتبادر إىل الذهن السؤال اآليت: إذا كانت الكلمة وحدة كربى تتضمن وحدات أصغر منها 

هو الوحدة اجملردة اليت ترتكب منها سائر الوحدات املركبة  هي الفونيم واملقطع، فلماذا ال نعترب الفونيم
(؟ واجلواب أن الفونيم يف احلقيقة هو أيًضا وحدة مركبة من ، النص)املقطع، املورفيم، الكلمة، الرتكيب

اإللكرتون، الربوتون، الفوتون، الذبذبات ذبذبات صوتية، ولذلك آثرنا التفرقة بني الوحدات اجملردة )
ْحَدثة، والوحدات األساسية اليت يتميز  ملغناطيس، األرواح(الصوتية، ا

ُ
اليت تتكون منها كل املسبورات امل

 هبا جمال معني مثل جمال اللغة. 

تنطبق على بعض جزئيات ِوْحدة أساسية وال تنطبق على كل  وأما عالقات التحلية فإهنا
ا وع جزئياهتا، وكذلك ال تنطبق على كل جزئيات أية وحدة أساسية. القات التحلية يف اللغة كثرية جدا

ومنثل هلا حتتاج إىل معجم إلحصائها، بعضها تشرتك فيه اللغات، وبعضها يوجد يف لغة دون غريها، 
تتميز الكلمة بإمكان أن تكون منطوقة وحدها مستقلة يف إذ  independence االستقاللبعالقة 

مورس كما ذكر   Denotataأو  Memberالجزئي وعالقة  وجودها الفيزيائي، وكذلك املقطع.
(Morris, 1934, p5 و ) أو العالقة املتعينة عند املتكلم واملخاطب بإحدى وسائل الوِْحدة هو

أْغِلِق "سية أو الذهنية أو الذكرية حنو أو ُمَعر فًا بأل العهدية احل "األردن"كأن تكون َعَلًما حنو  التعريف.
ألهنا ليس هلا  "أيها"وال  "كم"صورات ال نسأل عنها ب . فهذه الت"الطريق هذه"أو ُمَشارًا إليه حنو  "البابَ 

سكتة خفيفة بني عدة كلمات أو وهي   junctureاملفصل أو الفاصلة وعالقة  سوى مصداق واحد.
التنغيم وعالقة  .مقاطع بقصد حتديد مكان انتهاء الكلمة أو املقطع وبداية كلمة جديدة أو مقطع آخر

Intonation  رفع صوت جزء من الكلمة أو الرتكيب وخفض صوت اجلزء اآلخر.وهي 
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 :تفصيل الفرق بين الكلمة والمورفيم: الثالثالمبحث 

 مثة أسئلة ينبغي أن جتيب عنها نظرية السرب قبل أن نبدأ بتفصيل الفرق بني الكلمة واملورفيم، وهي:

إن مفهوم أي مصطلح هو املفهوم الشائع عند املختصني يف جماله، فما الداعي إىل سلوك  (1
 طريقة نظرية السرب لتقدمي املصطلحات مبفاهيم خمتلفة؟ 

إذا كان تعريف املصطلح اللغوي يكفيه أن نذكر بعض العالقات اليت متيزه يف غريه فلماذا ننظر  (2
 إليه من عالقات كثرية تبلغ اثنتني وعشرين عالقة وجود؟ 

أليس ينبغي لنا أن نراعي خصوصية الدرس اللغوي الرتاثي وما استقر عليه من مفاهيم يف  (3
 املصطلحات اللغوية؟ 

لفظ يتمتع بالرتدد يف الكتاب املختص الواحد وبالشيوع عند سائر  تنكر أن املصطلح إن نظرية السرب ال
، (24-41، ص2212يتعارف أغلبهم عليه )كلود، مفهوم  ملختصني يف اجملال نفسه، وله عندهم

 ولكن نظرية السرب حتاول أن جتيب عن اإلشكاالت اآلتية: 

كل مصطلح ال خيلو من أن يكون معب ِّرًا عن وحدة أو عالقة، وهذه الوحدة أو العالقة ترتبط  (1
بعالقات ووحدات أخرى يفتقر إليها لتحديد مفهومه، فكيف يتسّّن لعاملٍِ أن ُيدد مفهوم 

 مصطلح دون أن يَ ْعِرَف الوحدات والعالقات الضرورية ملفهومه؟ 
باالقتصار على بعض العالقات املرتبطة مبفهومه قبل أن  كيف ُيق للعامل أن يعرِّف مصطلًحا (2

 يفحص قيمة سائر العالقات األخرى الضرورية اليت يفتقر إليها مفهوُمه أيًضا؟ 
من السهل أن يأيت عاملٌ إىل مصطلح فُيعرِّفه باملفهوم الذي يراه مناسًبا، مث يأيت عامل آخر فيعرّفه  (3

عملية مع علماء آخرين على مّر الزمان، وهكذا ِند مبفهوم آخر يراه أنسب، وتستمر هذه ال
أنفسنا أمام تراث من التعريفات واخلالفات املختلفة يف مفهوم واحد؛ ألن كل عامل من أولئك 
العلماء مل يكلف نفسه أن خيربنا باملنهجية اليت اتبعها الختيار مفهومه حىت يقنعنا بأنه سار 

احملتملة للمصطلح مث اختار له املفهوم الدقيق  وفق قواعد علمية استعرض فيها املفاهيم
 املناسب. 

إن نظرية السرب ال تعارض اختالف اآلراء يف مفهوم املصطلح الواحد، واختالف العلماء يف  (4
التفرقة بني مصطلحني، ولكنها تشرتط على َمن أراد اختيار مفهوم آخر للمصطلح أن يوضِّح 

بعاد كل العالقات والوحدات املرتبطة باملصطلح املنهجية اليت سار عليها ومسحت له باست
 ومسحت له باختيار بعضها الذي أصبح الِعَماَد الذي يشكل مفهوم املصطلح عنده. 
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لقد اختلف العلماء القدماء واحملدثون يف مفهوم الكلمة، ومفهوم املورفيم، ومفهوم اجلملة،  (1
صطلحات لغوية أخرى مادام وستستمر اخلالفات يف مفاهيم هذه املصطلحات ويف مفاهيم م

اهتمامهم منصباا على وضع التعريفات دون مناقشة املنهجية اليت ينبغي أن يسري عليها َمن يضع 
 التعريفات. 

قد يعتقد بعضهم أن احلل يف اآللية اليت يقّدمها علم املنطق املتمثلة يف العناية بالكليات الذاتية  (2
عر ف من غريه، ألن الكليات والكليات العرضية اليت تكشف عن السمات ا

ُ
ليت متيز الشيء امل

الذاتية هي اخلصائص اليت ال تنفك عن الشيء، والكليات العرضية هي اخلصائص اليت قد 
تعتور الشيء تارة وتزول عنه تارة أخرى. واحلقيقة أن علم املنطق ال يقدم اآللية اليت تساعد 

معني، وال إىل إحصاء كل )العالقات( على التوصل إىل كل )الوحدات( املوجودة يف جمال 
الضرورية للتمييز بني هذه الوحدات، وال يهدف علم املنطق إىل فتح رؤية أرحب بالنظر إىل كل 

 وحدة من خمتلف الزوايا احملتملة اليت نسّميها العالقات. 

حمتاجة  لقد أوضحنا فيما سبق الفروق بني الكلمة واملورفيم إيضاًحا جُمَْماًل، لكن بعض الفروق
إىل مزيد من التوضيح، والسيما أن نظرية العالمات قاصرة عن العناية بالِوحدات اللغوية اليت ال حتيل إىل 
ممثل وال إىل موضوع، وهي قاصرة أيًضا عن تفصيل موقفها من األدوات مثل )حروف اجلر وأدوات 

كلمة واملورفيم يف الزوايا التالية الشرط وأدوات االستفهام(، وألجل هذا حنتاج إىل تفصيل الفروق بني ال
 معرِّجني على مثل هذه اإلشكاالت:

 الزاوية األوىل: العالمة اللغوية احمليلة إىل موضوع وإىل صورٍة ذهنية: 

من مداخل، وهذه املداخل عبارة عن  -مثل لسان العرب-تتكون املعاجم اللغوية العامة 
تدل على موضوع، وإذا طّبقنا هذه الفكرة على ِوْحدات  -مبفهوم النظرية السيميائية-عالمات لغوية 

بأية مثل )ال( و)ن( و)أ( وجدنا أهنا ْوحدات ال تستطيع وحدها التعبري عن موضوع؛ بل إهنا ال تقوم 
وظيفة حىت تدخل إىل سياق لغوي أو جتاور وحدة لغوية أخرى معربة عن معّن أو وظيفة مثل أن تدخل 
)ال( على )اجلو صافية( فنعرف أهنا ال العهدية. ومثاهلا أن تدخل النون على )رزقين( فنعلم أهنا نون 

عل )َرَزَق(. ومثل أن تدخل اهلمزة وقاية تفيد إيصال الفعل بياء املتكلم والتفرقة بني املصدر )رِْزق( والف
على )أَتْكُتُب؟( فنعلم أهنا تفيد االستفهام. من هنا ندرك أن هذه الوحدات مورفيمات ألهنا أّدت 
وظيفة، ونستنتج أن من املورفيمات ما ليس عالمة لغوية حميلة إىل موضوع. وهذا خبالف الكلمات اليت 
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لم، رؤية، ملتقى، عامِل(؛ فهي وحدات معربة عن موضوع حىت متثل مداخل املعاجم اللغوية العامة مثل )ق
 لو مل تدخل يف سياق. 

تفّرق نظرية السرب بني املمثل والوظيفة، فاملمثل هو الصورة الذهنية اليت اوية الثانية: املمثل والوظيفة: الز 
الصورة الذهنية ناشئة تصنعها العالمة اللغوية سواء كانت هذه العالمة كلمة أو تركيًبا، وسواء كانت هذه 

عن كلمة بدون تركيب أو كلمة داخل تركيب. أما الوظيفة فهي الدور الذي تؤّديه الوحدة يف السياق، 
ومثال الوظيفة اليت ليست ممثِّاًل أن واو اإلشباع يف )سألُتمونيها( ال حتيل إىل صورة ذهنية، ولكنها تؤدي 

جلمع املتكلم )ُُت(. ونقول عن الفعل )سأل( إن له معّن وظيفة إيصال الفعل مبفعوله بعد ضمري الفاعل ا
)استفهم( قبل دخوله السياق، وله هذا املعّن أيًضا يف سياق )سألتمونيها(، وله باإلضافة إىل هذا املعّن 
وظيفة الفعل املاضي املسند إىل فاعل. ومن هنا يتبني أن لكل مورفيم وظيفة ولكن قد ال يكون له ممثل؛ 

كلمة فهي حتيل إىل ممثل حىت قبل دخوهلا السياق، وإذا أّدت الكلمة وظيفة يف السياق على خالف ال
صارت كلمة ومورفيًما يف الوقت نفسه. ويتبني لنا من هذا النقاش أن بني الوظيفة واملمثل عموًما 

لفاعلية وظيفة وخصوًصا من وجه، فالداللة املعجمية للكلمة قبل دخوهلا السياق تُ َعّد ممثِّاًل ال وظيفة، وا
 وممثل، ودور نون الوقاية وظيفة وليست ممثِّاًل.

 ومها مفهومان فيزيائيني من صياغة أينشتاين وعة اإلسناد واجملموعة القصورية:الزاوية الثالثة: جمم
إال ال تتحققان وظيفة املورفيم وظيفة الكلمة ونقد هبما هنا أن ، (32-31، ص2211)أينشتاين، 

سناد واجملموعة القصورية، فلو قلنا إن املورفيم والكلمة مها جمموعة اإلسناد مث سألين بقانون جمموعة اإل
شخص عن اهلاء ما وظيفتها يف العربية؟ لسألُتُه: أي  هاء تقصد؟ فثّمة هاء الضمري، ومثة هاء السكت، 

رية )ِوْحدات أخرى يف ومثة هاء املبالغة. ومن هنا ندرك أن املورفيم جمموعُة إسناٍد تفتقر إىل جمموعة قصو 
وهكذا لو سألين شخص عن الوظيفة اللغوية للطابعة، لقلت له: أعطين مجلة  السياق( لتتضح وظيفته.

 فيها الطابعة أخرْبك بوظيفتها.  

وال نستطيع أن ننكر أن بعض الكلمات ميكن أن تلتزم وظيفة واحدة يف كل السياقات، وهذا 
ْرَمى يف أتون السياق املضطرب املعّن، ومن هذا لفظة )طاَلما(. ومع جيعلنا نتوقع وظيفتها حىت قبل أن ت ُ 

 هذا نعتقد أن توقُّعنا هذا ليس تصّورًا ذهنياا قبل دخول السياق بل هو وظيفة حصلت بتكرار استعماهلا. 

وعلى العكس من ذلك نقف عاجزين عند بعض الِوْحدات عن توقع الوظيفة اليت تقوم هبا حىت 
جمموعة اإلسناد واجملموعة القصورية، وميكن التمثيل لذلك بالالم املفتوحة، فهي قد تكون ختضع لقانون 
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حرف توكيد، وقد تكون دالة على استصراخ املستغاث )يا َلزيٍد لعمرٍو(، وقد تكون موطِّئة للقسم يف 
 [. 21}لتدُخُلّن املسجَد احلراَم إن شاَء اهللُ آمننَي{ ]سورة الفتح: 

ورغم إمياننا بأن الكلمة واملورفيم كليهما يقدمان وظيفة مشروطة بقانون اجملموعة القصورية فإن 
مثة فرقًا بني اجملموعة القصورية للكلمة واجملموعة القصورية للمورفيم، فالكلمة تدخل يف جمموعات 

حمددة أو يف جمموعات قصورية كثرية فتتنوع وظائفها، يف حني ال يدخل املورفيم إال يف جمموعة قصورية 
قليلة، فال ُيصل له وظائف كثرية. ومثال هذا أن كلمة )كاتب( وهي اسم فاعل ميكن أن تنال وظائف 
الرفع ووظائف النصب ووظائف اجلر، وميكنها أن تعمل عمل الفعل، وميكنها أن تدل على الزمن املاضي 

ه كاتٌب الرسالة غًدا( أو الثبوت حنو )إنه أو احلاضر أو املستقبل، وميكنها أن تدل على التجدد حنو )إن
 الكاتب بالعدل(. 

إن قانون جمموعة اإلسناد واجملموعة القصورية يتضمن شرط االطراد، وقد متيز علما الصرف 
ومادام املورفيم ظاهرة بأهنما علمان يهتّمان بقانون االطراد،  -عن الداللة املعجمية وفقه اللغة-والنحو 

غي أن تكون صحة االعتقاد بوجود مورفيم معني يف نوع معني من أنواع الكلم مرهونة صرفية وحنوية فينب
باطراد هذا املورفيم يف هذا النوع حتديًدا، وبناء عليه ينبغي صوغ املورفيمات يف قواعد مطردة على النحو 

 اآليت: 

كل مهزة أو تاء أو نون أو ياء جاءت أوَل الفعل املضارع تُعّد مورفيًما داالا على إسناد الفعل  (1
إىل املتكلم )أْكُتُب( أو املتكلمني )َنْكُتُب( أو املخاَطب )َتْكُتُب( أو الغائبة )َتْكُتُب( أو 

 الغائب )َيْكُتُب(. 
َفِعُل، كل نون تُدّل على املطاوعة إذا جاءت يف وزن )اْنِفعال (2 ( ومشتّقاته مثل )انْ َفَعَل، يَ ن ْ

 انْ َفِعْل(. 
كل جذر جاء يف مصدر أو مشتق من مشتقاته فهو دال على احلدث، ويكون مورفيًما غري  (3

 تتابعي. 

ومضارعه -إن الفعل املعتل الفاء والالم مثل )َوىَل(  الزاوية الرابعة: عدد الفونيمات )الطول الِكّمّي(:
منه حبذف فائه والمه فيقال )ِل(، وهو كلمة ألنه ميكن نطقه مستقالا وُييل إىل يأت األمر  -)يَِلي(

ممثِّل. وال ِند كلمة تقل حروفها عن فونيمني ألن شرط استقالهلا يقتضي عدم القدرة على نطق فونيم 
ا وحده دون االستعانة بنطق فونيم آخر معه. على خالف املورفيم املتمثِّل يف تاء التأنيث يف قولن
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)أَكَلْت( فهي مورفيم مكون من صامت واحد، وكذلك ألف التأنيث يف )أَكال( فهي مورفيم مكون من 
 صائت واحد. 

 اجلمع مفهوم ُكلِّي يُ َعّد عند املناطقة جنًسا جلزئيات وتعدد الِبَّن والوظائف:الزاوية اخلامسة: الكليات وا
جلمع، ومجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل، ألنه يشمل أنواًعا كلية هي اسم اجلنس اجلمعي، واسم ا

ومجع التكسري، واجلمع املساوي، وما مجُِع على ذوات وذوي. ولكل نوع جزئيات أي أمثلة مثل )َشَجٌر( 
 فهو مثال من أمثلة اسم اجلنس اجلمعي. ونَ ُعّد )َشَجٌر( بنية من ِبَّن الكّلي املسمى اسم اجلنس اجلمعي. 

إن الكليات ممثِّالت )مفاهيم( تظهر .. يم والكلمة بالكليات واجلزئيات؟فما عالقة املورف 
بأشكال )ِبَّنً( خمتلفة بعضها يكون مورفيًما وبعضها كلمة، فلو أخذنا مفهوم التعريف العهدي قلنا إنه 
يتحقق مبورفيمات مثل الضمري املتصل و)ال( العهدية، ويتحقق أيًضا بكلمات مثل االسم املوصول 

 إلشارة والَعَلم والضمري املنفصل واملضاف إىل إحدى هذه الكلمات. واسم ا

إن الضمري املتصل جنس ُكلِّي وهو مورفيم يتحقق يف أنواع مثل ضمري الغائب املتصل، وضمري  
الغائبة املتصل، وضمري املتكلم املتصل، وضمري املتكلمني املتصل. ولكل نوع من هذه األنواع جزئياته 

 ب املتصل يف كلمة )ِكَتابُُه(. مثل ضمري الغائ

إن اسم اإلشارة جنس كلي وهو كلمة تتحقق يف أنواع مثل اسم اإلشارة إىل املفرد املذكر  
القريب، واسم اإلشارة إىل املفردة املؤنثة القريبة، واسم اإلشارة إىل املثّن املؤنث القريب، واسم اإلشارة 

ه مثل اسم اإلشارة إىل املثّن املذكر القريب يف عبارة )هذان إىل املثّن املذكر القريب. ولكل نوع جزئيات
 َِنَحا(. 

إن املورفيم البد أن يؤدي وظيفة ألنه ملتزم بوجوده يف تركيب، يف حني ال تؤدي الكلمة وظيفة  
إال يف الرتكيب. فإذا كان املورفيم والكلمة يف تركيب احتمل أن يؤدي كل منهما وظيفة واحدة، أو يؤديا 
وظائف عدة، أو ُيْسِهما مع غريمها يف إنتاج وظيفة واحدة. ففي قولنا )زيٌد كرمي( تقع وظيفة املبتدأ على  
كلمة )زيد(. ويف قولنا )َكَتْبُت( تقع وظيفة الفاعل على مورفيم التاء املضمومة. ويف قولنا )زيد قادم( 

ر أو املستقبل. ويف قولنا )مسلمات( حتمل كلمة )قادم( وظيفة اخلرب ووظيفة الداللة على الزمن احلاض
ُيمل املورفيم )ات( وظيفة التأنيث ووظيفة اجلمع. ويف قولنا )جاء الوزير( تتوزع وظيفة املفعول به على 

 املورفيم )ال( وكلمة )وزير(.
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هذا التفصيل يفيدنا يف مناقشة قول حلمي خليل إن "التسمية هي وظيفة االسم الصرفية...  
ريف لألفعال بشكل عام فهو الداللة على احلدث والزمان مًعا... وأما املعّن الصريف وأما املعّن الص

فأقول إن االمسية  (.11، ص1993)خليل،  للصفات فهو الداللة على موصوف باحلدث..."
والوصفية والفعلية مفاهيم وليست قوالب )مباين(، وإمنا يأيت مفهوم االمسية على قوالب بعضها مبين 

ب مشتق وبعضها معرب جامد، وهذه القوالب بعضها له وزن مطّرد وبعضها ُُيَْفظ وال وبعضها معر 
 يُقاس عليه.

 إن صيغ املضارع َسَتَظّل أوزانًا حتتمل أزمنة عدة حىت تدخل ادسة: تتابع األجزاء أو تفّككها:الزاوية الس
َبل )يسافر غًدا(، أو العادة )يسافر  اجُلَمَل فتصرفها قرينة إىل الزمن اآلين )يسافر اآلن(، أو الزمن املستق

كل شهر(، أو املاضي )مل يسافر البارحَة(. ولكن األصوات الدالة على َحَدث السفر يف هذه األفعال 
هي )س.ف.ر( بدليل أننا ِند هذا املعّن باقًيا مع تغيري سائر األصوات يف حنو )أسافر، سيسافر، 

يعين أن )س.ف.ر( مورفيم داخل مورفيم أكرب منه هو صيغ  مساِفر، سافَ َر، الس َفرات الطويلة(. وهذا
األفعال. ويتصف املورفيم الدال على اجلذر بتفكك أجزائه أي عدم اتصال بعضها ببعض ألن بني كل 
فونيم وآخر صوائت وصوامت؛ يف حني تتصف كلمة الفعل املضارع )يسافر( على تواصل أجزائها. إن 

اؤها وبعضها يتفكك؛ لكن أجزاء الكلمة غري قابل للتفكري ألهنا تصنع بعض أنواع املورفيمات تتابع أجز 
 صورة ذهنية بتتابع فونيماهتا. 

 اهتم سوسري على مستوى الرتكيب باستبدال العناصر اللغوية وداللتها قانون االستبدال:الزاوية السابعة: 
على احلصرية( نالحظ أنه  وعالقة بعضها ببعض يف الرتكيب، ومثال هذا أننا يف عبارة )جلست القطة

جمموعة من العالمات مرتبة ترتيًبا مقبواًل، فالقطة يف هذا الرتكيب مناسبة ألهنا ليست الشاحنة وال اجلمرة 
اخلبيثة وال املشنقة، ولكن ميكن أن نضع مكان القطة )الكلب(، وميكن أن نضع )الكرسي( بداًل من 

. وهذا ما يسمى (23-22، ص2221جانز،  )كوبلي؛ احلصرية، ونضع )نامت( بداًل من جلست
 أو احملور الرأسي أو التوزيع أو اإلحالل.   paradigmaticبالعالقات االستبدالية 

مبدأ ُُيَْتَكم إليه يف تعريف املورفيم؛ إذ ينفعنا قانون االستبدال يف فهم فكرة احملافظة إن قانون االستبدال 
على النوع أو الباب النحوي أو الصريف مع تغيري األمثلة، ومثال هذا نقول يف اإلِنليزية إن كل فعل 

ف إىل ( سُيضاhe, she, itيأيت بعد ضمري الغائب أو الغائبة ) simple presentمضارع بسيط 
فالنوع الصريف هنا هو املضارع (، She writes( ،)He arrives( ،)It rains)(، مثل: sآِخره )

 (. write, arrive, rainالبسيط، وأّما أمثلته فهي )
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مث إن قانون االستبدال ينفعنا يف إجابة السؤال القائل: هل وزن الفعل هو الدال على اإلسناد 
الل حرف مضارع مكان آخر من األحرف األربعة جيعل صيغة الفعل أو أحرف املضارعة؟ فنقول إن إح

كما هي دالة على احلدث نفسه والزمان نفسه، وإمنا الذي يتغري هو إسناد الفعل، فدّل هذا على أن 
 استبدال أحرف املضارعة هو السبب يف تغيري معّن اإلسناد، فهي مورفيمات اإلسناد. 

ظائف املورفيم، وألجل هذا فإن قانون االستبدال يصلح أما الكلمة فإن وظائفها أوسع من و 
لتحديد وظيفة املورفيم، يف حني أنه قانون ينفع الكلمَة يف حال الرغبة يف معرفة حقيقة الرتادف بينها 

 وبني غريها. 

 الخالصة: 

يتبني لنا من التفرقة بني )الكلمة( و)املورفيم( أهنما يشرتكان يف بعض العالقات مثل أن هلما   (1
كليات وجزئيات وأهنما يقبالن تعدد املباين والوظائف. ويتبني أهنما خيتلفان يف عالقات أخرى 

إلحالة مثل جمموعة اإلسناد واجملموعة القصورية واالستبدال وعدد الفونيمات وتتابع األجزاء وا
 إىل ممثل وموضوع. 

إن عالقات الوجود اليت توجد يف الكلمة وال توجد يف املورفيم تُ َعّد احلدود الضرورية لتعريف  (2
الكلمة والتفرقة بينها وبني املورفيم، ويضاف يف التفرقة بينهما ما هو عالقة وجود للمورفيم غري 

 موجودة يف الكلمة. 
عان بعالقة التحلية )ب( للتفرقة بني الوحدة )س( والوحدة ال يستقلنا يف بداية هذا الفصل: )) (3

)ص( إال إذا كانت عالقة التحلية )ب( معدومة يف كل جزئيات إحدى الوحدتني وموجودة يف 
بعض جزئيات إحدى الوحدتني((. وقد صدق هذا حني حتدثنا عن عالقة )التفكك( إذ تبنّي 

 كل الكلمات، وألجل هذا ساغ اعتبار هذه أهنا خاّصة تتمتع هبا بعض املورفيمات وتنعدم يف
 العالقة من الفوارق بني الكلمة واملورفيم. 

الحظنا أن كالا من املورفيم والكلمة كليات هلا جزئيات؛ لذا مل تكن الكليات واجلزئيات عالقة  (4
 تصلح مقبولة للتفرقة بني الكلمة واملورفيم، وقد ذكرناها لتكون مثااًل للعالقات املشرتكة اليت ال

 للتفرقة بني وحدتني. 
ما كان لنا أن نصل إىل هذه الفروق بني الكلمة واملورفيم لوال أننا فرّقنا بني عالقات الوجود  (1

 وعالقات التحلية، وَعَرْضنا املورفيم والكلمة على هذه العالقات. 
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لوحدات؛ إن نظرية السرب نظرية كونية مشولية تسعى إىل متييز أية وحدة يف الكون من سائر ا (2
ألجل هذا ال ترضى نظرية السرب بأن نقتصر يف تعريف وحدة على بيان بعض عالقات الوجود 
اليت تتميز هبا حىت لو كانت هذه العالقات الوجودية مما تنفرد به هذه الوحدة عن سائر 
الوحدات يف الكون. ذلك ألن كل عالقة من عالقات الوجود متثِّل جزًءا من ماهية الوحدة، 

هذا اجلزء تتعرض الوحدة لتشويه يُ ْنِتج صعوبًة يف متييزها وسط مليارات الوحدات اليت  وبدون
َيِضّج هبا الكون. مث إن اهلدف من ذكر كل عالقات الوجود لكل وحدة هو إعادهتا إىل أصلها 
)وحدهتا اجملردة( باعتبار أن يف هذا خطوة مهمة لتحقيق مطامح نظرية السرب يف توحيد 

 لوم ذات املفهوم الواحد. مصطلحات الع
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