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 ولالفصل األ

 

 ـه

 مقدمة المترجم

يأيت هذا الكتاب تتوجيًا للجهود التي بذهلا املؤلف خالل السنوات املاضية يف التعريف بموضوع 

املتالزمات اللغوية وتوجيه الباحثني وطالب الدراسات العليا واملهتمني  للدور املتنامي الذي يلعبه هذا 

ىل وجه اخلصوص. يقدم املؤلف يف فاحتة الِعلم يف الدراسات اللغوية بشكل عام وجوانبها التطبيقية ع

الكتاب ملحة تارخيية عن البحوث التي ُأنجزت يف هذا املجال عرب العقود املاضية واجلهود التي بذهلا 

باحثون يف حقول علم األناسة )األنثروبولوجيا( والفلسفة، وعلم االجتامع واللغات، وغريها يف إبراز 

قول املعرفية. يسلط املؤلف الضوء أيضًا عىل اآللية العلمية يف التَعّرف دور املتالزمات اللفظية يف تلك احل

عىل املتالزمات اللفظية والربامج احلاسوبية التي تساعد الباحثني يف مجع كم هائل من املدونات 

النصوصية  وحفظها وحتليلها ومعاجلتها إحصائيًا. يعّرج املؤلف بعد ذلك إىل مجلة من القضايا املحورية 

دراسة علم املتالزمات اللغوية من قبيل طرق اكتساب تلك املتالزمات يف لغة اإلنسان األم واللغة  يف

الثانية، وعالقة ذلك بمهارات مثل الطالقة اللغوية والكتابة األكاديمية. ُيكّرس املؤلف يف خامتة الكتاب 

ة من اجلوانب التي ال يزال فصلني للحديث عن اجلوانب التطبيقية يف دراسة املتالزمات اللغوية ومجل

 يلفها الغموض والتي تستلزم املزيد من البحث والدراسة. 

يعترب هذا الكتاب مكماًل لسلسلة من الكتب التي ظهرت خالل العقود املاضية والتي عّرفت 

واإلشكاالت التي الزمت هذا املصطلح ومدى  " formulaic languageاللغة املتالزمة "القراء بموضوع 

دم الذي ُأحرز يف هذا املجال خصوصًا بعد الثورة احلاسوبية والتي مّكنت الباحثني من معاجلة التق

النصوص يف جماالت علمية واسعة كان البحث فيها مرهقًا هلم من جهة  ويفتقد إىل الدقة يف املعاجلة 

عرب عىل االجتاهات اإلحصائية من جهة أخرى. من شأن ترمجة هذا الكتاب إىل العربية أن يعّرف القراء ال

احلديثة يف دراسة التالزم اللغوي واإلسهامات البارزة لعلوم احلاسوب يف تقريب البحث يف هذا املجال 

 . الذي جذب طائفة كبرية من العلامء والباحثني واملهتمني من جماالت شتى
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 ز نبذة عن الكتاب

 مقدمة المؤلف

 وذلك املنرصم القرن من تسعينياتال منتصف إىل اللغوية املتالزمات بموضوع اهتاممي يعود

  ESL ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة تدريس ملاديت اجلامعات كربى من واحدة يف أستاذاً  عميل أثناء

 مهارة" بتدريس اخلصوص وجه عىل مهتامً  كنت. األكاديمية املجاالت يف اإلنجليزية اللغة وتدريس

 الكالم مهارة رأسها عىل يأيت للغة، تعلمنيامل من العديد طريق تعرتض التي والصعوبات "التحدث

 عىل يعينني أن يمكن عام واملراجع املصادر يف بحثي أثناء. ومبارش ارجتايل بشكل حدوثه حيث من

 يف بدأت. السابقة الدراسات يف " fluency اللغوية الطالقة" مصطلح تكرار كثرة نظري لفت التدريس

 "اللغوية الطالقة" طبيعة غور سرب يف ُأنجزت التي اتوالدراس لغوية-النفس اآلليات عن البحث

 إىل عليها أطلعت التي الدراسات بعض أشارت. اللغوية املتالزمات ملوضوع عدة إحاالت ووجدت

 إىل أخرى أشارت بينام املتحدثني، لدى اللغوية الطالقة تقوية يف اللغوية املتالزمات تلعبه دور ثمة أن

 االستحواذ يف املخاتلة الظاهرة تلك استمرت. احلديث ومهارة التواصل الجم يف املهمة األسس من أهنا

 رسائل عىل اإلرشاف يف االنخراط إىل يب حدى مما خلت، التي السنوات خالل تفكريي جل عىل

  .وقياسها اللغوية والطالقة املتالزمة اللغويات بني العالقة فحص إىل هتدف كانت عدة دكتوراه

 قيامي االهتامم هذا عن متخض وقد كثريًا، أمهامي تثري اللغوية املتالزمات دراسة تزال ال  

.  النصوصية باجلوانب وأخرى التعليمية بالنواحي متعلق هو ما منها ، عدة جوانب من بدراستها

 عدة جماالت يف اللغوية املتالزمات بدراسة مولعني طاليب من جمموعة أصبح كيف عيني بأم رأيت

 الرسمي، اخلطاب أو الدراسية الكتب أو بالتوحد املصابني األطفال لغة أو كاديميةاأل الكتابة مثل

 عىل أرشفت كام املوضوع، هذا عن عامة حمارضات بإلقاء قمت. أخرى عدة جماالت يف وكذلك

 الطالب هبا يشعر التي املعاناة ذلك أثناء يف أالحظ كنت. والدكتوراه املاجستري رسائل من العديد

 هلذا املتشعبة الطبيعة إن. املجال هذا يف ُأنجزت التي السابقة والدراسات البحوث وتنوع كثرة من

 علم: مثل ومتفرقة عدة جماالت يف املفاهيم من بمجموعة الرسيع اإلملام الطالب عىل حُتتِم املجال

 ز
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 يدعوا بشكل اتضح أنه بله الطني زاد ومما. اخلطاب وحتليل املفردات وأبحاث النفسية، اللغويات

 القراء، من العديد فهم عىل مستعص   املجال هذا يف املكتوب العلمي الرتاث أغلب أن لألسى

  املتنوعة واملصادر املعقدة املفاهيم أسهمت لقد. حديثاً  املجال هذا دخل ممن للبعض خصوصاً 

 . املعريف احلقل هلذا صلبة دعائم إرساء صعوبة يف املبهم املكتوب والرتاث

 اهلدف إن. امليدان هذا إىل اجلدد للقادمني مرجعاً  يكون علمي تصور لوضع عنيدف هذا كل

 يمكن أيضا ولكنه يشء، كل وقبل ابتداءً  اجلدد للباحثني للمعرفة مصدراً  يكون أن الكتاب هذا من

 ولكنه شخصياً  يل الكتاب هذا حمتوى أنسب أن أستطيع ال. املتمرسني للباحثني مهامً  مرجعاً  يكون أن

 عده مصادر عىل ذلك كل يف اعتمدت. عده عقود مدى عىل األشخاص من العديد جلهود صةخال

 يف بحث من استجد ما حترص بحثية وأوراق ملستخلصات األخر والبعض أصيلة لبحوث بعضها

 . جرا وهلم متفرقة علمية أوراق دفتيها بني حتوي التي الكتب إىل باإلضافة املجال هذا

 هذا يف ُأنجزت التي الدراسات لكل كاملة قراءة يقدم أن تابالك هذا من الغرض ليس

 غريه إىل منه ينطلق أن القارئ يستطيع متهيداً  يكون أن منه الغرض ولكن احلارض، وقتنا حتى احلقل

 السابقة الدراسات تناولت الكتاب أقسام بعض أن القارئ سيلحظ. لذلك حاجة هناك كان كلام

 حاجة من أنا أتصوره ملا أخرى جهة ومن جهة من املساحة قضي بسبب وذلك غريها دون بعمق

 . العناية من للمزيد املوضوعات بعض

 بتوجيه ويقوم ذهنه عن ذلك يغيب ال أن كمرجع الكتاب هذا يستخدم من أنصح إنني

 موضوعات الكتاب تناول. إليها حيتاجون التي العلمية املجاالت من أي يف االستزادة لكيفية طالبه

 أن أخذنا إذا منه مفر ال هذا يبدو. رسيع بشكل إليها تطرق اآلخر والبعض بعضها، يف عمقت شتى،

 انتقاء يف احلرية مطلق للقارئ. بمفرده كاتب أعدها عدة موضوعات خالصة يقدم كهذا كتاباً 

 . الكتاب هذا مواد من أياً  وتوضيح ومواءمة وتنقيح

 عليه يطلع ملن وحمفزاً  املجال هذا يف طالبوال للمعلمني عون خري الكتاب هذا يكون أن آمل

 معرفية بيئة خلق سبيل يف قدماً  وامليض اآلفاق وتوسيع بالبحث وذلك الصعاب جماهبة إىل يدفعه بحيث

الكتاب:  هذا تأليف يف بارز أثر لبحوثهم كان الذين أولئك إىل الشكر أزجي أن من يل البد . جديدة

 وجويل تشن ولن ماكينينا واولغا زافيولوفا واليسا احلسن ناولي رجب بن ورضا آبل راندي لطاليب

 . الكتاب وتدقيق مراجعة يف مسامهته عىل رومانسيو جوشوا اخلصوص وجه عىل أشكر. دوست

 

 اوتاوا

    م2015 فرباير

 املؤلفمقدمة 



 ولالفصل األ

 

 ط

 المحتويات

 هـ ................................................................................  مقدمة املرتجم 

 ز .................................................................................   مقدمة املؤلف

 

 حقب عرب-اللغوية املتالزمات يف البحث جمال يف تارخيية نظرة: األول الفصل

 1 ..................................................   خمتلفة جغرافية وأماكن زمنية                          

 5 ..............................................................................   املبكرة البحوث

 5 .............................................................  اللفظية املتتابعات جمال يف باحثون

 6 .....................................................   اللغوي التالزم جمال يف التقليدية البحوث

 6 .....................................   املغنى امللحمي الشعر يف والبحث األدبية الدراسات علامء

 6 ..............................................................   والفلكلور األنثروبولوجيا علامء

 7 ....................................................................   االجتامع وعلامء الفالسفة

 7 ....................................................   النفيس العصبي والتحليل األعصاب علامء

 7 .............................................................................  الرتبية نفس علامء

 8 ..................................................................................   النحو علامء

 9 ..................................................................  املنرصم القرن سبعينيات منذ

 10 ............................................................   الشفوية اللغوية املتالزمات أنواع

 10 ..............................................................   اللغوية املتالزمات عن الكشف

 12 ..................................................................   اللغوية املتالزمات تصنيف



 ت اللغويةأسس املتالزما مقدمة يف

 

 ي

 13 ....................................................................  اللغوية املتالزمات انتشار

 14 ..................................................................   بالفهم ذلك وعالقة الكالم

 17 ...........................................................................   االكتساب مرحلة

 19 ...............................................................   املعجمية احلُزم جمال يف البحث

 20 ........................................................................   عرضه تم ما ملخص

 

 التمثيل املتالزمة، تكرار درجة–اللغوية املتالزمات عىل التعرف طرائق:  الثاين الفصل

 23 ...............................................   عليها احلكم وطرق هلا النفساين                          

 25 ....................   يف حتديد املتالزمات اللفظية اإلحصائية والوسائل التكرار درجة استخدام

 28 ........................................................................   لغوية-نفس مقاييس

 28 ............................................................................   صوتية خصائص

 29 ..........................................   املرجعية والقوائم األصيل املتحدث حدس استخدام

 30 ..........................................................   األصيل املتحدث من الصادر احلكم

 31 .................................................  (1979) كوملاس وضعها معيارية أوىل قائمة

 :األوىل للغة اكتساهبم أثناء األطفال يستخدمها التي اللغوية املتالزمات

 31 ..................................................................  (1983)بيرتز دراسة           

 32 .........................................  (2003) نامباو راي دراسة: اللغوي التالزم درجات

 33 ...............................................  ( a) 2010 وود دراسة: األصيل املتحدث رأي

 34 ................................................................................  احلكم معايري

 36 ...........................................................................  التحكيم إجراءات

 37 .........................  ووود ونامبا راي بيرتزو و كوملاس من كل وضعها التي األربع القوائم

 39 ....................................................................................   اخلالصة

 

 41 ...........  املتجاورة الكلامت وخصائص عالمات-اللغوية املتالزمات تصنيف:  الثالث الفصل

 44 ........................................................................... لكلامت املتجاورة ا

 44 ................................................  املجال هذا يف الرواد الباحثني أحد فريث تأثري



 املحتويــــات



 ك

 46 ..................................................  اللغوية املركبات دراسة يف األسلوبية املناهج

 47 ............................................................  املتجاورة والعبارات املعاجم علم

 47 ..........................................................................   املسكوكة العبارات

 47 ...................................................................  املسكوكة العبارات تعريف

 50 .....................................................................  املسكوكة العبارات أنواع

 52 ..........................................................................   املعجمية العبارات

 53 ..............................................................................  املعجمية احلزمة

 55 ..........................................................................   االستعارة أساليب

 55 ......................................................................................  األمثال

 56 ............................................................................  اللفظية الرتاكيب

 57 ...............................................................................  املركبة األفعال

 59 ............................................................................  املتقطعة العبارات

 59 ....................................................................................   اخلالصة

 

ْهنيَّة املعاجلة: الرابع الفصل  63 ....................................  وتلقائيَّة كلّية – للمتالزمات الذِّ

ة ْهنيَّة املعاَلج  64 .......................................................................   متهيد: الذِّ

 64 ............................................................  اإلجرائية رفةواملع الظاهرة املعرفة

 66 .............................................................................  التلقائي   احلديُث 

 66 ...................................................  املدى قصرية والذاكرة املدى طويلة الذاكرة

ة  68 ..................................................  التلقائي   والكالم الثانية الل غة اكتساب نظريَّ

 69 ...................................................  واحدة كوحدة املتالزمات واستظهار حفظ

 70 ..........................................................  املتغاير الذهني للمعجم راي تصور

 71 ...........................................................  الُكليَّة املعاَلة عىل الواردة الشواهد

ة األبحاث ة العبارات بمعاَلة اخلاصَّ  71 .................................................  املْسُكوكج

 73 ..........................................................  املسكوكة غري املتالزمات يف البحث

 75 .............................................  لألفراد املعطوب الدماغ ميدان يف ُأجريت أبحاث



 ت اللغويةأسس املتالزما مقدمة يف

 

 ل

 75 ...............................................................................  أخرى بحوث

 76 .....................................................................  استنتاجه؟ يمكن لذي ما

 77 ....................................................................................  اخلالصة

 

َغة واكتساب املُتالِزَمات: اخلامس الفصل  81 ....................................  والثانية األوىل اللُّ

 82 .........................................................................  األوىل اللغة كتسابا

 82 ..............................................................................  املبكرة البحوث

 84 ..........................................................  تلعبه الذي والدور التداولية الكفاءة

 86 ....................................................................  املتالزمة لِل غة مزدوج دور

 90 .........................................................................  الثانية اللغة اكتساب

 92 ..........................................................  الثانية اللغة الكتساب النظرية األُُطر

 93 .......................................  اللغة واستخدام استيعاب عىل املتالزمة املتسلسالت أثر

ري التسلسل  94 .........................................................  االكتساب رحلةمل التطو 

 96 ....................................................................................  اخلالصة

 

 99 ....................... التَّداُوليَّة والكفاءة الطالقة-املنطوقة واللُّغة املتالزمات:  السادس الفصل

 100 ..........................................................  املنطوقة اللغة يف املتالزمات قوائم

 104 ........................................................................  الكالم أثناء الطالقة

 111 ..............................................................................  صوتية ِسامت

 113 ................................................................................... التَّداُوليَّة

 114 ............................................  بالتداولية وعالقتها املتالزمات حقل يف البحوث

 117 ...................................................  التداوليَّة الكفاءة وتدريس املتالزمة اللغة

 119 ..................................................................................  اخلالصة

 

ة املتالزمات: السابع الفصل َغِويَّ َغة اللُّ  121 .............  نموذًجا األكاديميّ  اخلطاب – املكتوبة واللُّ

 122 ..............................................................................  الكتابة ماهيَّة



 املحتويــــات



 م

 126 ...............................................................................  تارخييَّة نظرة

نات عىل نظرة  127 ............................................ الببالط اخلاصة  الن ُصوصيَّة املُدوَّ

ة الدراسات لبعض عرض بة بالعبارات وقوائم املُهمَّ  129 ....................................  املُركَّ

 139 ..................................................................................  اخلالصة

 

نات وظائفها  تكرارها درجة - املُْعجميَّة احُلَزم: الثامن الفصل  143 ..  فيه ترد التي النُُّصوصيَّة واملُدوَّ

مة تتكون ِممَّ   143 ................................................................  املُْعجميَّة؟ احلُزج

م اكتساب  146 ....................................................................  املُْعجميَّة احلُزج

م الشكلية اخلصائص  147 ........................................................  املُْعجميَّة للُحزج

م  148 ..............................................  فعليَّة مجلة شبه عىل حتتوي التي املُْعجميَّة احلُزج

م  148 ..................................................  فعلية مجلة شبه حتتوي التي املُْعجميَّة احلُزج

م  148 ...........................................  وحرفيَّة إسميَّة مجل شبه عىل حتتوي ُمْعجميَّة ُحزج

م الوظيفية املجموعات  149 ......................................................  املُْعجميَّة للُحزج

م  149 .........................................  احلقيقة أو الذات عن للتعبري ُتستخدم ُمْعجميَّة ُحزج

م  150 ........................................................................  للنص املُنظِّمة احلُزج

م  150 ......................................................................  مرجعيَّة ُمْعجميَّة ُحزج

م غري يف الن ُصوصيَّة البحوث  152 ..................................................  املُْعجميَّة احلُزج

م حقل يف ُعملت التي الدراسات بعض  154 ............  إليها خُلصت التي والنتائج املُْعجميَّة احلُزج

 155 ........................  األكاديميَّة اإلنجليزية اللغة وتدريس الدراسية األكاديميَّة الكتب لغة

 156 .............................  كلامت؟ مخس أم أربع أم ثالث - دراستها املُراد املتسلسلة طول

م استخدام فوائد  158 .............................................................  املُْعجميَّة احلُزج

 161 ..................................................................................  اخلالصة

 

ة املتالزمات: التاسع الفصل َغِويَّ  165 ........................  تطبيقوال النظرية - اللغة وتدريس اللُّ

 167 ...................................................................  تربوية وجتارب دراسات

 170 .....................................................................  عملية ومواد تطبيقات



 ت اللغويةأسس املتالزما مقدمة يف

 

 ن

ة املتالزمات عىل القائم املنهج ُأُسس ِويَّ  173 ..................................................  الل غج

 173 ............................................................................  اإلعداد مرحلة

 173 ....................................................................................  املامرسة

 176 ............................................................................  الراجعة التغذية

ة كمفردات املتالزمة املتسلسالت  176 ......................................................  ُلغويَّ

 176 .........................................................................  ُكليَّة اسرتاتيجيَّات

 177 .............................................................  املفيدة ألنشطةا من حمددة أنواع

ة املتالزمات تعل م يف تساعد ُمِعينجة أنشطة ِويَّ  179 .............................  احلديث ومهارة الل غج

 179 ....................................................................................  املالزمة

ل  179 ...........................................................................  متاهة يف التجو 

 180 ............................................................................  4/3/2 طريقة

 180 ..................................................................  اإلمالء متارين من سلسلة

 181 ...................................................................  الطالب ِقبل من اإلمالء

 181 ..............................................................................  للنِّقاش دوائر

ةالل   الطالقة لتعزيز علمية ورشة ِويَّ  181 .....................  املتالزمة باملتسلسالت ذلك وعالقة غج

ي مرحلة  181 ..............................................................................  التلقِّ

 182 .........................................................................  االستيعاب مرحلة

 182 .......................................................  الل غِوي   االستخدام ومرحلة التدريب

 183 ...........................................................................  الِعلميَّة الشواهد

 184 .............................................................................  اخلطاب حتليل

 187 ..................................................................................  اخلالصة

 

َغة دراسة يف وُمستقبليَّة حديثة اّّتاهات: العارش الفصل   ومسائل قضايا: ةاملَُتالِزمَ  اللُّ

 189 ............................................  البحث من ملزيد بحاجة تزال ال                            

 190 ...............................................................................  تارخييَّة نظرة

ف ات عىل التعر  ة املُتجالِزمج  190 .............................................................  الُلغويَّ



 املحتويــــات



 س

ات تصنيف  191 ................................................................   الُلغويَّة املُتجالِزمج

ْهنيَّة املعاَلة  192 ............................................................................  الذِّ

 193 .................................................................................  االكتساب

ة  194 ..............................................................................  املنطوقة الل غج

ة  194 ..............................................................................  ملكتوبةا الل غج

م  195 .............................................................................  املُْعجميَّة احلُزج

ة تدريس  197 ..............................................................................  الل غج

 198 ..........................................................................  ُمستعصيجة مسائل

ة فهم وُأُطر نظريَّات ة الل غج  198 ........................................................... املُتجالِزمج

 198 ..........................................................  مليلشوكس "النَّص  -املعنى" نظرية

ة نامذج  199 ........................................................  االستخدام عىل املستندة الل غج

 200 ..............................................................................  البنائي   النَّحوُ 

اللةا وعلم املُْعجمي   األساس  202 ............................................................  لد 

ة نامذج  202 ...............................................................................  تربويَّ

 203 .............................................................................  بحثيَّة اجتاهات

 205 ....................................................................................  املراجع

 223 .........................................................................  ثبت املصطلحات 

 223 ........................................................   (إنجليزي –عريب أوالً: )                 

 225 .........................................................   (عريب – إنجليزيثانيًا: )                

 233 ........................................................................  كشاف املوضوعات

 

  



 ت اللغويةأسس املتالزما مقدمة يف

 

 ع

 

 

 



 الباب األول

 

1 

 األولالفصل 

عبر  –نظرة تاريخية في مجال البحث في المتالزمات اللغوية 
 حقب زمنية وأماكن جغرافية مختلفة
Formulaic Language Research  in a Historical 
Perspective - Across Decades and Continents 

ة قبل عدة سنوات مررت بتجربتني مثريتني مع بعض الطالب الذين يدرسون اللغ

كلغة ثانية، التي أثارت يف داخيل الفضول ملعرفة ماهية اللغة املتالزمة. زارين طالب ذكي  نجليزيةاإل

أستاذ، ماذا تعني  "يل سؤاال  قائاًل  ووجهأثناء فرتة االسرتاحة بني املحارضات  اإلسبانيةلغته األوىل 

معًا  أخذناها أن الدرو  التي ُأصبت بالذهول من هذا السؤال عطفًا عىل "؟ festivalكلمة فستيفال 

ستطيع.  ما أبقدر ما  اهاأن أرشح له معن بشدة حاولتحتتو عىل مادة هلا عالقة هبذه املفردة ولكنني  مل

مع ما كان حياول  أعطيتهمة التعريف الذي ءأصابني حقًا بالذهول ما رد به الطالب يف حماولة منه ملوا

 "ولكن ملاذا تستخدم هذه العبارة عند بداية احلديث؟"ائاًل: قاطعني متس املامنعةفهمه. بعد يشء من 

كان يف الواقع  " festivalفيستيفال"نه أعىل  الطالببطريقة بطيئة، أن ما سمعه  كانأدركت، وإن 

صدر عندما أُ  كذلك، التي كنت استخدمها عند بداية كل در  و "first of allول أوف أفريست "

تي حقًا أنه عمد إىل سلسلة من ثالث كلامت ودجمها يف كلمة واحدة، بعض التوجيهات. ما أثار دهش

اجلهل بمفردات اللغة. ثمة ومع بعض  األصواتولكنني عزوت ذلك إىل اللبس الناشئ عن تداخل 

حادثة أخرى مع طالبة نشطة ومتحمسة َقِدمت للدراسة من كمبوديا والتحقت بأحد فصول 

ضئيلة إن مل تكن  اإلنجليزيةمتأخر، وكانت معرفتها باللغة درسها يف وقت املبتدئني التي كنت اُ 

وبدأت تتعلم  ،لتصبح عضوًا فاعاًل يف املجموعة ةبشجاعة الفت الطالبةمعدومة متامًا. انخرطت هذه 
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كلام حاول  "I no stan"ما تستطيع تعلمه. كانت اجلمل التي تنطقها بعد عدة درو  تبدأ بعبارة 

نجليزية أو ُطلب منها املشاركة. طرأ تغري طفيف عىل عبارهتا بعد لغة اإلحدنا توجيه يشء هلا بالأ

 I don’t"والتي تغريت بدورها بعد ذلك لتقرتب من النطق الصحيح  "I don no stan"ذلك لتكون 

understand " تعاملت مع عبارة من ثالثة  أهناغريبًا يل  ا. الحظت كل هذا يف حلظة حتٍد حقيقية. بد

هنا كلمة واحدة. أدركت بعد ذلك ، وإن بشكل متأخر، أن هذه القصة وتلك التي أكلامت عىل 

وتقدم ملحة عن عملية  ،حتوي دلياًل عىل مدى أمهية املتالزمات اللغوية "festival "سبقتها عن 

 اكتساب اللغة والدور الذي تلعبه املتالزمات اللغوية يف ذلك. 

بعض األسس  عند التوقففإنه من الرضوري  بنقاش موضوع املتالزمات اللغويةقبل البدء 

و تعريفني هلذه أاملتالزمات ومن ثم عرض تعريف  إىلالتي ُتستخدم لإلشارة  واملصطلحات املهمة

 يف حنيواحدة، مصطلح يدل عىل وحدة لغوية   formulaic sequencesالظاهرة.  املتسلسلة اللغوية 

للداللة عىل جمموعة من املتسلسالت   formulaic language املتالزمة اللغةُيستخدم مصطلح 

وُيعنى بدراسة  ،"phraseology األسلويبالرتابط "خر هو آويستخدم بصيغة اجلمع. ثمة مصطلح 

وج حيث َيِرد يف مزد أيضًا يف أداء دورٍ  األسلويبظاهرة التالزم اللغوي. ُيستخدم مصطلح الرتابط 

الداللة عىل نوع من التحليل اخلاص الذي ُيستخدم يف دراسة املتالزمات اللغوية كام سيتضح معنا 

 الحقًا. 

هذه األيام ظاهرة معروفة لدى الباحثني وطالب اللغويات  أصبحت املتالزمات اللغوية

يف العديد من املجالت العلمية بمعدل متسارع.  هاي تناولتواللغويات التطبيقية. ظهرت املقاالت الت

مت العديد من األوراق العلمية ذات العالقة بموضوع املتالزمات اللغوية يف مؤمترات عدة حول ُقدِ 

علمية يف هذا املجال من قبل طالب يف بلدان خمتلفة. من املثري حقًا أن كل  أطروحات وُكتبتالعامل، 

ل ظوجود جملة علمية خمصصة ملوضوع املتالزمات اللغوية، وكذلك يف عدم  لظذلك حيدث يف 

كل عامني.  ُيعرف  ةحيرضه عدد كبري من املهتمني ويتكرر مرة واحد فقطوجود مؤمتر علمي واحد 

 Formulaic Language Researchهذا التجمع بمؤمتر الشبكة البحثية لعلم املتالزمات اللغوية 

Network  ًب  املعروف اختصاراFLaRN   م يف بلدان أوربية 2004الذي تنعقد جلساته منذ العام

املنشور الدوري الوحيد الذي يتناول  "سلويبالكتاب السنوي يف موضوع الرتابط األ"عدة. ُيعترب 

وربية ُتعنى بدراسة أ منظمة وهي– "EuroPhrasاليوروفرا  "املتالزمات اللغوية والذي تنرشه 

.  إن املصدر Moiton de Gruter غرايرتدي  موتونمن  بإرشاف– phraseologyالرتابط األسلويب 

واحد أو  كاتب تأليفهاالرئيس للمعرفة يف موضوع املتالزمات اللغوية يكمن يف عدة كتب اشرتك يف 
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 ,corpusالعرشين سنة املاضية. من أمثلة ذلك كتاب ) أوهرت خالل اخلمس عرش ظتاب وعدة كُ 

concordance, collocationلسنكلري  ) ((Sinclair, 1991( وكتاب )Lexical Phrases and Language 

Teachingوديكاريكو  ( لناتنغر(Nattinger & DeCarrico, 1992)  وكتاب(Phraseology: Theory, 

Analysis, and Application)  لكوي (Cow,1998)كتب أخرى ظهرت منها كتابني لراي  . ثمة

(Wray)  مها(Formulaic language and the lexicon)   م وكتاب )2002الذي صدر عام(Formulaic 

Language: Pushing the boundaries  ) م، وكتاب بعنوان 2008الذي صدر عام(Phraseological 

units: Basic concepts and their applications)  ونسلهوف وسكانديراأللرتون (Allerton, 

Nesselhauf & Skandera: 2004) كتاب أخر لشميتو (Schmitt, 2004)  محل عنوان(Formulaic 

sequences: Acquisition, Processing, and Use)  ومنري كتابان آخران، أحدمها لغرانجر أيضا. هناك 

(Granger & Meunier: 2008)  الذي محل عنوان(Phraseology: An interdisciplinary perspective) 

. هذه القائمة ليست  (Wood, 2010)لوود  (Perspectives  on Formulaic Language)واآلخر بعنوان 

حول العامل شاملة بالطبع ولكنها تعطي مؤرشًا عن حجم األعامل البحثية املتوفرة للمهتمني 

نطرح سؤاالً عن رس االفتتان بدراسة املتالزمات اللغوية عىل  -إذاً - املتالزمات اللغوية. لعلناب

الرغم من الندرة النسبية للمصادر املرتابطة التي يستطيع الباحث من خالهلا البحث ومجع البيانات 

 اخلاصة بموضوع بحثه. 

من الفروع الرئيسة  املتالزمات اللغويةيبدو جليًا أنه خالل السنوات املاضية أصبحت 

عانت منه عىل يد النظرية التوليدية  الذيلعلوم اللغة واالتصال عىل الرغم من التهميش 

الكالسيكية. أضحت املتالزمات اللغوية توازي يف أمهيتها دراسة قواعد اللغة ومفرداهتا. كل جانب 

اكتساب اللغة األوىل  ،التداولية، اخلطاب، الطالقة اللفظية والكتابية -المن جوانب اللغة واالتص

 مرتبط بعلم املتالزمات اللغوية.  -والثانية، العمليات اللغوية اإلدراكية

 العنرص الذي جيمع سلسلة املفردات التالية:  ماذا نقصد بعلم التالزم اللغوي؟ وما، إذاً 

 صباح اخلري   

 بحث عن أ

 ى من جهة أخر

 ال تدعه يأخذك يف طريق سريه 

 بشكل واسع 

 لة الندامة جيف الع
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 بأقىص رسعة 

 الرسعة القصوى 

 رسعة التقاط الكامريا 

 حاسوب مكتبي 

  "كذا"يف حالة 

 أحدث يشء 

بالتأكيد القول إن هذه السلسلة من املفردات اللغوية شائعة جدًا يف اللغة  عنستطي

بينها مجيعًا يبدو للوهلة األوىل مستعصيًا عىل الفهم. بعض هذه اإلنجليزية، ولكن ثمة وجه للشبه 

وظيفة لغوية معينة، متامًا  كام لو كانت كلمة واحدة، والشواهد  وإما ،اجلمل حتمل إما معنًى حمدداً 

. جمموعة أخرى من هذه "صباح اخلري، من جهة أخرى ، احلاسوب املكتبي"عىل ذلك كثرية مثل 

سواء كان ذلك اليشء جمردًا أم  شيئاوذلك عندما نعرب أو نصف  ،بعناية تبدو منتقاة العبارات

و  "عند أقىص رسعة"، "يف الرسعة الندامة"عبارات الحمسوسًا، والشواهد عىل ذلك كثرية أيضًا مثل 

. عند إمعان النظر قلياًل نرى أن ثمة غموضًا يلف بعضًا من تلك املجموعات "يف حالة كذا"

العجب كيف توافقنا عىل استخدام كلامت وعبارات غريبة نسبيًا عىل نطاق  اللفظية، ويتملكنا

 ينظر إىل كل سلسلة لفضية عىل أهنا:  واسع؟ هناك إمجاع عىل أن تعريف املتالزمات اللغوية

 حتتوي عىل أكثر من مفردة.1

 ذات معنى أو وظيفة لغوية واحدة .2

 ها واستدعائها ذهنيًا كام لو كانت مفردة واحدة. ظري حفذات أجزاء لفظية مركبة جي.3

املعيار الثالث ال يزال قيد البحث، خصوصًا عىل يد علامء نفس اللغة وسنخصص الباب 

 املوضوع.  االرابع والباب اخلامس للبحث يف هذ

ىل فئتني. طرائق البحث إ تنقسم طرائق البحث بشكل عام يف حقل املتالزمات اللفظية

الرتكيبية وتبدأ من األشمل وتنتهي باخلاص معتمدة يف تصنيفها للمتالزمات اللفظية عىل عدة 

معايري من قبيل املحتوى النحوي أو الداليل. بناًء عىل هذه الطريقة سيقوم الباحثون يف جمال 

 النصوص واستخالص تلك الرتاكيب بدراسة قوائم  لعبارات متالزمة خمتارة أو ربام عمدوا إىل

 من املعايري النحوية والداللية. من جهة أخرى ثمة طرائق البحث التصنيفي العبارات عىل ضوء مجلةٍ 

ليًا آالتي تبدأ من اخلاص وتنتهي بالشامل. تعتمد طرائق البحث يف هذه الفئة عىل حتليل النصوص 

  .نيف لتلك العبارات وظيفياً من خالل وضع حٍد معني لدرجة تكرار العبارة ، يتبع ذلك تص
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إىل زمن قريب كان ثمة ندرة خميفة يف البحوث يف جمال التالزم اللغوي وما كان متوفرًا من 

م عندما قام 1975البحوث كان ُينظر إليه عىل أنه إما متواضع أو جمهول. حدث التحول ربام يف عام 

سهم هذا التوجه يف أباملتالزمات اللغوية. باحثون يف حقل التحليل البنيوي بإبداء نوع من االهتامم 

 أشخاص عىل حمصوراً -اللحظة تلك إىل–فتح باب البحث يف هذا املجال عىل مرصاعيه بعد أن كان 

والدراسات األدبية وعلامء النفس الرتبويني  ااألنثروبولوجي بعلامء ابتداءً  خمتلفة اهتاممات ذوي

يبي والباحثون يف تدريس اللغة وواضعوا املعاجم وانتهاًء بعلامء األعصاب وعلم النفس التجر

اللغوية. بدأ علامء اللغة يف وضع طرائق للبحث العلمي يف هذا املجال خالل السبعينيات وقد 

 ات إىل وقتنا احلارض توسعًا هائاًل يف تلك اجلهود. يشهدت فرتة الثامنين

 

 البحوث املبكرة

نظرًا  ؛م1970قبل عام  ملتالزمات اللغويةا متواضعًا بعلم اأبدى علامء اللغة اهتاممً 

الفتقادهم  للربامج احلاسوبية إلجراء بحوث نصوصية مكثفة من جهة ومن جهة أخرى للطبيعة 

من البحوث العلمية التي ُأنجزت يف حقول  ك العديدللمعرفة اللغوية. ومع هذا فقد كان هنا املتناثرة

 نطاق البحث اللغوي.   معرفية شتى خارج

 

 باحثون يف جمال املتتابعات اللفظية

نجزت يف جمال الرتاكيب اللفظية ما قام به فريث يف عامي من البحوث املبكرة التي أُ 

. "فريث"كان متداوالً  قبل  collocation  "(1)التضام "م. عىل الرغم من أن لفظ 1957، م1951

ضام مبني عىل فكرة التجاور ملجموعة من املفردات مع التعريف األسا  الذي اقرتحه فريث للت

إمكانية أن يكون هناك ثمة بعض االختالف. نوع من التضام ُيطلق عليه التجاور املألوف. أورد 

وهي لفظة هلا مدلول قبيح يف ذلك الوقت كمثال ملا أسامه التجاور  ،"محار أمحق"مثاالً بلفظ  ثفري

من الكلامت مع  ةجمموع ، أي وروداملميز عرف بالتجاوريُ عنه  خر الذي حتدثاملألوف. النوع اآل

يفة لغوية بعينها. أشار فريث إىل بعض العبارات ظبشكل نادر نوعًا ما ولكن لتحقيق و ابعضها بعًض 

والتي وردت يف قصيدة  ”النفس الطاهرة األنيقة"الواردة يف بعض األعامل األدبية من قبيل 

(. تعقدت األمور نوعًا ما عندما أحلق 2004تزادة راجع نيسيلهوف )لالس Swineburneلسيونبرين 

                                                           

 يف بعض احلاالت نفورًا من تكرار العبارة.  "التجاور اللفظي"سنستخدم ايضًا لفظ (  1)



 أسس املتالزمات اللغوية مقدمة يف  

 

6 

بحيث يتم إدخال  "ليل مظلم "فريث العبارات غري املتالصقة بمفهوم التجاور اللفظي مثل لفظ 

عبارات بني اللفظني. ليس من الواضح لنا من خالل هذا الرأي لفريث ما هي املسافة التي تتباعد 

 ع القول إن الرابطة التي تربط الكلامت املتجاورة قد انفصمت. فيها الكلامت بحيث نستطي

(، (Hallidayر هذا املنهج املتعلق باملتجاورات عىل يد جمموعة من الباحثني مثل هاليدي ُطو   

ي بتنقيح (. قام هاليدKjellmer) وسنكلري وجيلمري (Mitchell and Greenbaum) ومتشيل وغرينبوم

نتيجة لدرجة تكرار كلمة تظهر يف سياق لفيض  "التجاور اللفيض"ليؤكد أن  هاملفهوم وتوسيع

 ومقارنة ذلك بدرجة تكرارها عىل مستوى اللغة. 

 

 البحوث التقليدية يف جمال التالزم اللغوي

ف ملا سواألوىل حمطات للبحث والتي أرست اللبنة  ( إىل ثامين,2007Pawleyأشار باوليل )

 يأيت بعد ذلك من بحوث. 

 

  علامء الدراسات األدبية والبحث يف الشعر امللحمي املغنى

( من أوائل من لفت االنتباه إىل حقل اللغة ,1932Parry، 1930،  1928)  ُيعترب باري 

يف  بدراسة املتالزمات اللغوية املتالزمة وذلك يف عرشينيات وثالثينيات القرن املنرصم. قام باري

وبعد ذلك بدأ هيتم باألداء العام للقصائد امللحمية يف بعض موروثات الدول  ،شعر هومريو 

كاًل من السالفية الشاملية. كان املؤدون واملؤلفون لتلك القصائد الطويلة من غري املتعلمني وقد أدرك 

ي يستخدمها هؤالء تفي بغرضني يف ذات الوقت، ( أن العبارات اجلاهزة الت (Lordولورد  باري

ومن جهة  ،حيث تسمحان بأن يمر العرض بسالسة وطالقة حسب اإليقاعات املعروفة من جهة

. الكثري من تلك العبارات اجلاهزة إبداعيًّاأخرى يسمح بدرجة من التنوع الذي حيوي عنرصًا 

أخرى بحيث ينتج عن ذلك معاٍن أخرى من القصائد امللحمية يمكن استبداهلا بعبارات  املجزأة

. ولالستزادة من هذا البحث يمكن الرجوع اإليقاعيةبمقاطع خمتلفة تتناسب مع طائفة من األنامط 

 (. 1960إىل )لورد ،

 

 والفلكلور  األنثروبولوجياعلامء 

عطفًا عىل أن  إىل ظاهرة املتالزمات اللغوية األنثروبولوجياليس بمستغرب أن يلتفت علامء 

يف بيئات ثقافية حمددة.  الشفويأوىل البحوث يف هذا املجال ركزت عىل الشعر امللحمي والرتاث 

بحوث هؤالء العديد من اجلوانب اخلاصة باللغة املنطوقة ابتداًء باللغة الشفهية اليومية  شملت
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( من الرواد Hymes, 1962)  ل. يعترب هايمسمرورًا بالُرقى السحرية وانتهاًء بلغة املرح لدى األطفا

 أثنوجرافيا"يف حقل اللغويات. ركزت أبحاثه والتي أسامها  ثنوجرايفاألالذي طبقوا مناهج البحث 

عىل حديث مكرر وأنامط دارجة تتكرر أثناء احلديث اليومي بني النا ، والتي بدورها  "التخاطب

اللغويني عىل إجراء بحوث يف هذا املجال. كان ثمة قبل ذلك جهود  األنثروبولوجيازت علامء حف  

دورًا  ؤديُبذلت من قبل آخرين درسوا أنامط الكالم ووجدوا شواهد عىل أن املتالزمات اللغوية ت

م أن سكان جزر تروبرياند 1935يف عام  (Malinowski)  هاًم يف ذلك. الحظ ميالنوفسكيم

ممت للسيطرة عىل األرواح ل ثابتة مكررة عندما يقومون بإلقاء رقًى سحرية ُص يستعملون مج

واألناشيد  األغاينأن   (Opie & Opie, 1959)وأويب  الرشيرة املسترتة. يف سياق مشابه أفاد اويب

 للغوية. الست والعرش سنوات حتوي الكثري من املتالزمات ا وواألحلان التي يتغنى هبا األطفال ذو

 

 الفالسفة وعلامء االجتامع 

ات من القرن املنرصم ركزت أبحاث التواصل اليومي عىل استخدام األلفاظ يخالل الستين

وعلامء  ،(Goffman, 1971) سهمت األعامل التي قام هبا غوفامنأ التخاطب. أعاملالروتينية يف إنجاز 

بني أشخاص. أشار  التخاطبيف اللغويات هيتم بتحليل  يف ظهور هنج جديد آخرون نثروبولوجياأ

التي ُتستخدم يف   العباراتاملتجاورات اللغوية إىل أن الكثري من  حولغوفامن يف بحث قديم 

التخاطب اليومي تتم عن طريق استخدام عبارات مأثورة. ركزت األبحاث التي قام هبا كاًل من 

عىل أفعال التخاطب ووظائف اخلطاب وكيف   (Searle, 1968) سرييل ( و( (Austin, 1962 اوستن

 أن هذه تأيت عىل شكل تعابري  وأنامط جاهزة. 

 

 علامء األعصاب والتحليل العصبي النفيس 

الذي اكتشف أن اجلهة اليرسى من   (Broca, 1860s) الدماغ إىل بروكا ببنيةيعود االهتامم 

ماغ مسؤولة عن التخاطب. بعض أنواع  حبسة الكالم التي حتدث نتيجة ألصابه املنطقة اليرسى الد

تتسبب يف العجز اجلزئي أو الكيل عن التخاطب املبارش، ولكن ضحايا ذلك  "منطقة بروكا"

 يستطيعون استخدام بعض التعابري املألوفة. 

 

 علامء نفس الرتبية  

علم اللغة النفيس: جتارب يف "ا ي ومن خالل كتاهبا من القرن امل الستينياتيف هناية 

من  (Goldman-Eisler, 1960)  كانت غوملان ايسللرم 1968والذي ُنرش يف عام  "التخاطب التلقائي
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من قبيل ظاهرة  نيةأوائل الباحثني الذين أشاروا إىل أن الطالقة يف الكالم ختضع لعدة متغريات زم

عن احلديث وطول تدفق الكالم. كان ذلك تدشينًا حلقبة من البحوث ذات نكهة مصبوغة  التوقف

عىل الطالقة يف احلديث. أشار الباحثون إىل أن  منصبة جهودها كانتبعلم النفس اللغوي والتي 

يف  كثرة األنامط يف احلديث املتسلسل الفصيح تيش بأن ثمة دور حمتمل تلعبه املتالزمات اللغوية

ن املتحدث البارع عادًة يستخدم عبارات جاهزة عندما يتحدث بعفوية.  هذا يساعد هذه إذلك، إذ 

من املجهود العقيل الستخدامه يف التفكري فيام يمكن قوله بعد ذلك، ويف ذات  الفئة يف ادخار بعض

بني العبارات  بمهارةة عىل اخللط الوقت حيافظ عىل نربة وتدفق الكالم. وجد الباحثون أن القدر

اجلاهزة وتلك املبتكرة من أهم العنارص التي متكن املتحدثني البارعني من التحدث دون توقف 

 لفرتات طويلة. 

فإن الكالم ينشأ عن  (Chafe,1980)   من املؤكد أن للطالقة اللغوية ما يميزها. فكام أشار تشاف

 تستدعيعن طريق الوقفة بناًء عىل اعتبارات املعنى واملبنى. هذه املهارة  زئتهجتطريق دفق صويت يمكن 

القدرة عىل التالعب باخلريطة الذهنية التي ربام تتصارع فيام بينها للظفر بمزيد من الرتكيز الذهني. قد 

 ،لك لغوياً يسبب هذا نوعًا من الفوىض شبيه بالفوىض املرورية يشرتك فيه تصور الكالم ذهنيًا وصياغة ذ

ومن ثم مبارشة ذلك يف شكل كلمة منطوقة. عندما حتدث مثل هذه الفوىض فإن الكالم املنطوق يصبح 

غري فصيح يشوبه البطء الشديد والتوقف يف منتصف العبارة أو اجلملة أو ربام اقترص عىل مجل ناقصة 

القدرة عىل استخدام  تستدعية يف احلديث سمة أن الطالق (Rehbein, 1987; 104)   يرى رهيبني مبترسة.

تكون  أن. البد  لتلك التعابري التي أشار إليها املؤلف مألوف اآلخر هاوبعض معقد بعضها، بعض التعابري

ومن ثم استخدامها أثناء الكالم. ولتعقيد  ،سُهل اسرتجاعهايف الذاكرة طويلة املدى حتى يَ  حمفوظة

منا أن يبتكر كلامت وتراكيب للتعبري عن أفكار جديدة بشكل متزامن مع  األمور نوعًا ما فإن عىل كلٍ 

من الذاكرة. راجع اجلزء الساد  من هذا الكتاب وكذلك البحث  قدرته عىل استدعاء عبارات جاهزة

 لالستزادة حول ما ُأنجز يف هذا املجال.  (Wood, 2010)   الذي قام به وود

 

 علامء النحو 

( (Jesperson,1924 اهتم جيسبريسون .امء النحو املتقدمون إىل أمهية املتالزمات اللغويةأشار عل

بظاهرة العبارات الثابتة وتلك املتغرية  يف اللغة، كام كان تركيز البحوث التي قام هبا كل من تشاف  

. لقد أثر وضع القواميس idioms( منصبًا عىل بنية الرتاكيب املسكوكة ,1970Fraser)   وفريزر

   ,Wakefield &1942وويكفيلد ) وغاتنبي كل من هورنبي املتخصصة يف التعابري  املركبة التي وضعها

 Hornby, Gatenbyكام أثر البحث الذي قام به باملر .)  (1938Palmer, يف الطريقة التي تعاطى معها )
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الباحثون من بعده مع الوحدات اللغوية املركبة. يف هذه األثناء شهد  حقل دراسة الرتاكيب اللفظية 

  كوش( وميل,1963Amosova)  صعودًا بارزًا يف أوربا الرشقية. قام باحثون مثل أمسوفا

(1988Melcuk,وفينوغرادوف ) (1947Vinogradov, بإنشاء قوائم للرتاكيب اللغوية واملتالزمات )

فة وعبارات ذات اللفظية وتصنيفها. من األمثلة التي حوهتا بعض من تلك القوائم تراكيب لغوية رِص 

وتعني ثرثرة مع صديق وكذلك   Chew the fatداللة حرفية خمتلفة عن داللتها االصطالحية مثل مقولة 

. بعض العبارات "التلميح غري املبارش"التي تعني اصطالحيا  beat around the bushعبارة  

االصطالحية يمكن اشتقاق معناها املجازي من خالل معرفة املعنى احلريف لبعض الكلامت املكونة هلا 

 steal one’s heartوكذلك عبارة  ،"الرأي املتامسك/الصحيح"التي تعني جمازيًا   hold waterمثل عبارة 

د فهم بعض الكلامت عتمِ املقيدة حتتوي عبارات يَ  . بعض املتالزمات اللفظية"شغفه حباً "تي تعني وال 

 "يقوم بزيارة"  pay a visitفيها عىل عالقة هذه الكلمة بام جاورها من كلامت أخرى. مثال ذلك عباريت 

 . "يفي باحتياجاته" meet one’s needو 

 

 ينيات القرن املنرصممنذ سبع

ات من القرن املنرصم عالمة فارقة يف البحث يف حقل املتالزمات يلت حقبة السبعينمث  

 بسبب أنومن جهة أخرى  ،العديد من الباحثني يف هذا املجال من جهة النخراطنتيجة  ؛اللغوية

املعاجم بجمع معلومات عن  مؤلفول. قام أصبح أكثر وضوحًا من ذي قب امليدان هذا يف البحث

اخلاص  "أفعال الكالم"بشكل كبري البحث يف جمال  املرصوصة ومعانيها، وكذلك نام تتلك العبارا

 1977عام   (Charles)وتشارلز   (Fillmore)بالتداولية. شكلت املحارضات الذي كان يلقيها فيلمور

 ،1978يف عام   (Coulmas)نرشها كوملا   يف معهد اللغويات وكذلك سلسلة املراجعات التي

م 1978وُنرش عام    (Scarecella) وسكارسيال  (Krashen) والكتاب الذي حرره كل من كراشن

 وسايدر  (Pawley)هاًم يف ميدان البحث يف حقل املتالزمات اللغوية. نرش كاًل من باوليل مانعطافًا 

(Syder)   حموريًا يف تيسري  دوراً  تؤديفيها إىل أن املتالزمات اللغوية  اهمة أشارممقالة  1983يف عام

الطالقة اللغوية من جهة ويف تيسري انتقاء املفردات املعربة من قبل املتحدثني األصليني للغة، ذلك 

حولنا عىل الرغم من  أن اللغة االنتقاء الذي يستدعي اختيار عبارات مألوفة للتعبري عن األشياء من 

كيف "  how are youهنائية للتعبري عن ذلك. عىل سبيل املثال فنحن نقول  توفر لنا خيارات ال

-What is the nature of your current well"بدالً من استخدام عبارات مبتكرة من قبيل  "حالك

being " "تتعلق بحدود  هلذاسايدر وباوليل  . ثمة أسباب كام يرى"كيف هي صحتك يف هذه اللحظة

وكذلك احتامل أن اكتسابنا للغة تم عن طريق تعلم سلسلة من املفردات بحيث  ،استيعابنا للغة
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نستدعيها من الذاكرة طويلة املدى بشكل حزمة من املفردات إذا أردنا التعبري عن يشء بعينه أو 

م من وجود 1991سنكلري يف عام  ذكرهذلك ما  منالتعبري عن وظيفة يستدعيها السياق. وقريبًا 

عىل  بناءً ،  open choice principleق اخلال   املنفتحواملبدأ  ، idiomاملقيد االصطالحياملبدأ  مبدأين مها

ما الحظه من أن  العديد من النصوص حتوي عبارات اصطالحية جاهزة يفرزها العقل البرشي. 

 الكثري من جماالت البحث ظهرت تباعًا لذلك. 

 

 الشفوية املتالزمات اللغوية أنواع

د البحث يف الثقافات الشفوية الدارجة يف املجتمعات البدائية ويف بعض بؤر التالقي من ُيعَ 

البلقان، واحلكايات دول معلومات ثرية. حيوي الشعر امللحمي يف  أفرزتاملجاالت الشيقة والتي 

وكذلك األساليب اللفظية الدارجة التي يستعملها  (،Rumsey,2001ة )رمزيالشعبية يف غينيا اجلديد

حتى أننا نكاد نجد أن كل لفظ  املشتغلون باملزاد العلني لسلعة  ما قدرًا كبريًا من املتالزمات اللغوية

بتحديد قواعد السياق  ؤهرب وزمالي(. قام كوKuiper, 1960 رب)كوي ُيقال هو يف احلقيقة الزمة لفظية

الصارمة التي حتدد املواضيع التي ُتطرق ودرجة تسلسلها. عىل سبيل املثال حيدث يف سوق املزاد لبيع 

يتم ابتداًء حتديد األسهم املراد بيعها، ثانيًا  تبدأ اإلشارة عن أول عرض للرشاء ، ثالثًا  أنأسهم معينة 

جالب املزيد من عروض الرشاء ورابعًا البيع. يستخدم البائع يف مزاد كهذا صيغ مكثفة من يتبع است

ذات تراكيب نحوية خاصة وجر  موسيقي وشعري مع طالقة واضحة يف  املتالزمات اللفظية

وكانت عن اللغة  ،(1991) احلديث ورسعة مع قليل من الوقفات. ثمة أيضًا دراسة قام هبا باويل

 عن متالزمات لغوية.  عبارةوالتي اتضح للباحث أهنا  الرغبى رياضة معلقوالتي يستخدمها 

 

 الكشف عن املتالزمات اللغوية

 وأالنص  مستوى عىلسواء  كان ثمة تقدم  واضح يف مسألة حتديد املتالزمات اللغوية 

املسكوكة، األفعال املركبة، الرتاكيب  اخلطاب. كانت بعض احلاالت واضحة جلية مثل العبارات

الثاين والثالث من هذا الكتاب لالستزادة( ولكن  نللجزأيوغري ذلك )يمكن الرجوع  ،اإلسمية

ال تزال بحاجة ملزيد من  والتيالبحث  جوانبالبد من اإلشارة إىل أنه ال يزال هناك بعض 

بحيث يكون هناك إمكانية  محيص. عىل سبيل املثال ثمة صعوبة يف حتديد العبارات املتقطعةالت

 not only ….butليس هذا فحسب .... ولكن أيضًا "يف النص ذاته كقولنا مثاًل  إلدراج أجزاء أخرى

also"زمات وعرشين عنرصًا للمساعدة يف التعرف عىل املتال عاً . وضع باويل قائمة إرشادية حتوي سب

 ( وآخرون اليشء ذاته. Moon,1998وكذلك فعل مون ) ،اللفظية
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( األسس ملجموعة من املعايري التي تساعدنا يف معرفة ما إذا كانت 2002) وضعت راي 

 مستغرباً ليس أحد هذه املعايري، و هايًا. يعترب شكل اجلملة وتركيبظجمموعة من العبارات متالزمة لف

أن نجد العديد من هذه السالسل اللفظية املتالزمة وقد ابتدأت بحروف العطف، أو عالمات 

(. 31ا من العالمات املبثوثة داخل النص )ص. التعريف والتنكري، أو الضامئر أو أحرف اجلر أو أيًّ 

يل لكل متالزمة حيث همة األخرى أيضًا ما يتعلق باجلوانب النحوية للرتكيب الداخمن املعايري امل

لمتالزمة اللفظية قد ال تكون صائبة نحويًا أو مقبولة لالسلسلة املكونة  "راي أن  أوضحت

(. الثبات ودرجة متاسك املتالزمة اللغوية معيار آخر من املعايري التي أشارت 33)ص.  "مفهومياً 

عكس ذلك، أي أن تلك  فظيةفة أدرجت العديد من املتالزمات اللإليها راي عىل الرغم من أن املؤلِ 

املتالزمات يف الواقع غري متامسكة كليًا بدرجة جعلت من املمكن أن حتتوي كلامت أو عبارات 

عىل -تتعلق بالنواحي الصوتية وطريقة نطق املتالزمات اللفظية منها أخرى. هناك معايري أخرى

ق، وأخرى متعلقة بالطالقة اللغوية كندرة الوقوف بني درجة التنغيم ورسعة النط-املثال سبيل

 . (35الكلامت عند النطق )ص. 

أن السبب يف أن الدماغ يستوعب  عىل أكدت راي 2008يف كتاب هلا بعد ذلك صدر عام 

اكتساب اللغة األوىل وآليات كوحدة لغوية واحدة ربام يعود إىل نواٍح تتعلق ب املتالزمات اللغوية

استيعاهبا. أشارت راي إىل أن املحتوى اللغوي الذي يتم اكتسابه يف لغتنا األوىل ال خيضع لنوع من 

 Needs "التحليل عند الرضورة"التحليل إال إذا استدعت احلاجة لذلك، يف ظاهرة لغوية أسمتها 

only analysis  وُعرفت اختصارًا ب ،NOA إذا كان ثمة من عالقة بني الشكل واملعنى يف أي .

، بني األفراد ثابتة بنيةذات ، وهي حتية شائعة، ولكنها  ”كيف حالك" متالزمة لفظية، كقولنا مثالً 

خدم دون متحيص يف ستَ فإننا نستطيع القول إن هذه املتالزمة ستُ  بعًضاالذين ال يعرفون بعضهم 

ن ثمة تباين فيام خيص بعض املتالزمات ألة تعلمنا للغتنا األصلية مكوناهتا. قد نلحظ يف أثناء مرح

من املفردات اللغوية )عىل سبيل املثال، هل  بعضاللغوية، كأن تسمح تلك املتالزمات بتضمني 

رأيت حذائي/ قمييص / ساعتي، أو هل حتبذ قطعة من احللوى/ مرشوب كوال/ باقة اشرتاك 

قف عادة عندما نعي أن هناك ثمة فراغًا يمكن ملؤه باستخدام لثالثة أشهر(، بحيث نتو تلفزيوين

ويف حاالت  ،عبارات متنوعة. أما بالنسبة للبالغني الذين يتعلمون لغة ثانية فإن هذه العملية بطيئة

ربام تكون متقطعة، وذلك أن هناك ثمة نزعة يف برامج تعلم اللغة الثانية نحو حتليل املحتوى  أخرى

اللغة الثانية أقل  متعلموأنامط تعلم، عطفًا عىل أن حمتوى التعلم الذي يتعرض له اللغوي بحثًا عن 

 بكثري من ذلك الذي يتعرض له الطفل عندما بتعلم لغته األم. 
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 "النحو املعجمي"ربط بعض الباحثني بني املتسلسالت اللغوية املتالزمة و  

Lexicogrammar    تكر (2005،Tuckerمن جهة )، خرى مع النحو الوظيفي ونامذجه ومن جهة أ

أدرك هؤالء الباحثون أن ثمة مكانًا يمكن أن حتتله املتالزمات  .(,2003Butlerالنظامية )بتلر

يف نامذج اللغة التي تعيل من شأن النحو املعجمي ومستويات بنية اللغة املتعلقة بفهم وظائف  اللفظية

-شبه اجلملة أو–يف  حتويل اجلملة  عرتف الباحثون بالدور الذي تلعبه املتالزمات اللغويةا. الكالم

 إىل وحدة وظيفية يف السياق. 

هي تلك التي  واحدة من أفضل القوائم التي ُتستخدم يف التعرف عىل املتالزمات اللغوية

 نظر  للجزء الثاين(. ا(. )للمزيد 2003Wray & Namba)  ونامبا   من رايوضعها كالً 

 

 تصنيف املتالزمات اللغوية

،  collocationsاللفظية  املتجاورات ، تشملتصنيفات عدة للمتالزمات اللغوية ةَ ثم   

 ،lexical phrasesالعبارات املعجمية و، phrasal verbsاألفعال املركبة و،  idiomsالعبارات املسكوكة

نظر اجلزء الثالث ملناقشة مستفيضة(. وضع ا)  lexical bundles وكذلك احِلَزْم املعجمية

  :ذات الوظيفة التداولية ( سبعة معايري للتعرف عىل املتالزمات اللغوية2007)باوليل

 متقطعة   أصوات-1

 الصوت.  خراجإ ر  املوسيقي مثل التنغيم والتفخيم واإليقاع والنربة التي تالزماجل-2

 التصنيف النحوي -3

 ضوابط حمددة للعبارات االصطالحية -4

 يفة تداولية تعتمد عىل املعنى احلريفظو-5

 السياق املحيط بالعبارة-6

عبارات املتالزمة أطلقوا ( بتحديد جمموعة من ال1992) من ناتنغر وديكاريكو قام كل  

ذات معنًى  وداللة مستوحاة من علم  وهي ،lexical phrasesعليها مسمى العبارات املعجمية 

 إطارية وآخرىإىل قسمني: مفردات متسلسلة حمددة  املعجميةالتداولية. صنفوا تلك العبارات 

frames  نحوياً -والتي قد تكون عامة. حتتوى املجموعة األوىل عىل سلسلة من املفردات املوحدة- 

غري ذلك، يف حني تشتمل املجموعة الثانية عىل بعض الرموز واملفردات  وإماإما معيارية 

 املعجميةُأضيفت لتحديد العبارات  معايري أربعة ثمة كان -أيضاً –االصطالحية اخلاصة. الحقًا 

، وهل العبارة ثابتة ال وهي طول العبارة وإعراهبا نحويًا، وهل شكل العبارة مألوف أم غري ذلك

تتغري أم أن هناك بعض التباين،  وهل العبارة متامسكة األجزاء أم أهنا مرنة تسمح بإضافة بعض 
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(. قام املؤلفان تبعًا لذلك بتصنيف الكلامت املتجاورة 38، 37العبارات أو الكلامت إليها )ص. 

لذكر. الفئة األوىل حتوي جمموعًة من ووضعها يف جمموعات أربع والتي تنطبق عليها املعايري سابقة ا

والتي تكون ثابتة بحيث ال تسمح بإدخال   polyword الواحدة املفردةالكلامت التي تؤدي دور 

 soو   for the most partكلمتني )مثل العبارة -مفردات إليها، وقد حتوي متالزمة لفظية من كلمتني

far so goodاملتعارف عليها االصطالحيةرات (. املجموعة الثانية تتكون من العبا institutionalized 

expressions  مثل العبارات  التي تأخذ شكل اجلملة الكاملة الثابتة مرتاصة العبارة (a watched pot 

never boils  ،nice meeting you  ،long time no see you املجموعة الثالثة حتوي العبارات ذات . )

، ةوالنحوي املعجمية بنيتهاوهي تسمح بدرجة من التنوع يف  ، phrasal constraintsالقيود اإليطارية 

(. a _____ ago ،the ______er the ____erولكنها يف الغالب متسلسلة ومرتاصة ) عىل سبيل املثال 

 I think that x  ،not only xيسمح ببناء مجل كاملة )عىل سبيل املثال  إطارالنوع الرابع وحيتوي عىل 

but y 45إىل  38(. )راجع من صفحة .) 

 & Wray) وبريكنز  كل من راي ثمة تصنيف وصفي للمتالزمات اللغوية أماط اللثام عنه 

Perkins, 2000 والذي ركزا فيه بشكل أكرب عىل البنى الرصفية والداللية الشاذة لتلك العبارات )

للمفردات  همةملؤلفان فإن االنحراف الداليل يعترب واحدًا من السامت املاملتالزمة. طبقًا ملا ذكره ا

املتالزمة. هذا يعني أهنا ليست متناسقة دالليًا ولكنها يف الواقع حمض عنارص كلية  متاثل العبارات 

االصطالحية أو الصور املجازية. ثمة أيضًا سمة أخرى ال تقل أمهية وهي خمالفة هذه املتالزمات 

د الرصفية املعتربة والتي تظهر بشكل جيل يف موضعني. املوضع األول يتعلق بالقيود للقواع

بصيغة اجلمع أو  beat around the bushتأيت الكلامت يف العبارة  أنوذلك بأنه يستحيل  ،الرصفية

 you slept a winkإىل صيغة املبني للمجهول أو القول بالعبارة التالية  face the musicحتويل اجلملة 

)حتويلها إىل صيغة  feeding you up)حتويلها إىل الفعل يف الزمن املا ي( أو القول بالعبارة األخرى 

املضارع املستمر(. املوضع الثاين يتعلق بحقيقة أن القيود املتعارف عليها تصبح مثار للتهكم من قبيل 

أو يف مواقع   jgo the whole hog ملة مل التي حتتوي أفعاالً الزمة ولكنها ُتتبع بمفعول به مثل اجلاجلُ 

 . by and largeأخرى مشاهبة يكون فيها خمالفة صارخة للقواعد الرصفية مثل قولنا 

 

 اللغوية تاملتالزما انتشار

يف خطاب بعينه أو  َعِمَل عدد كبري من الباحثني عىل حتديد نسبة انتشار املتالزمات اللغوية 

 London-Lund( بدراسة املدونة النصوصية ,Altenberg 1998ريغ )نص من النصوص. قام التنب

Corpus   ًمن سالسل لفظية متالزمة. ثمة  اواستنتج أن ثامنني يف املئة من املفردات هناك شكلت جزء
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 Erman and وووارن ايرمان نسبة أخرى أكثر  شهرًة واقتباسًا ُأخذت من دراسة قام هبا كل من

Warren, 2000) ،)  عن عبارةيف املئة من النصوص التي حوهتا املدونة  58إىل  52والتي ذكرت أن 

 متالزمات لغوية. 

 

 الكالم وعالقة ذلك بالفهم

 ثمة عدة بحوث ركزت عىل العالقة التي تربط بني الطالقة اللغوية أثناء الكالم واملتالزمات 

( بدراسة الدور الذي تلعبه املتالزمات  a ،b2009 ،2010 a 2009 ،2006 ) اللفظية. قام وود

كلغة ثانية، والتي وجد من خالهلا أن  اإلنجليزيةيف التحدث بطالقة لدى  متحدثي اللغة  اللغوية

م أكثر يف تطور ملكة الكالم لدى هؤالء. الحظ وود استخدام  عدد أكرب من املتالزمات اللغوية يسه

( أن املتعلمني يقومون بتوظيف معرفتهم باملتالزمات اللفظية يف  التحدث بطالقة وذلك من 2006)

خالل االعتامد إما عىل سلسلة من الكلامت املتالزمة ، أو لفظ بعينه أو عدة ألفاظ متالزمة 

–( 1983(وات لتنظيم النص. قام كل من باوليل وسيدر واستخدامها إما يف سياق مستقل أو  كأد

باإلشارة إىل الطريقة التي يتم من خالهلا  -الباحثني الذين درسوا طبيعة السياق اللفظي من وكانوا

ربط اجلمل بعضها ببعض. الحظ الباحثان أن احلديث اليومي الدارج واملنساب بسالسة  حيتوي 

التامة، ولكن دون تناسق نحوي. نرى عىل سبيل املثال أن عىل سلسلة واحدة أو أكثر من اجلمل 

. قدم كاًل من ) 104-202ص. ) "احلديث العفوي"ليس ثمة الكثري من اللواحق وذلك عند دراسة 

وذلك ، املتكلمون األصليون هباسيدار حتليل لنموذجني خاصني ببعض اجلمل التي ينطق  و باوليل

لغوية من جانب وخاصية ربط اجلمل بعضها ببعض. هذا ما قاله للداللة عىل الرتابط بني الطالقة ال

(، والتي تظهر يف كالمه اجلمل التامة منطوقة  (George Daviesأحد املتحدثني، وأسمه جورج ديفس 

 بطالقة فائقة. 

 أمضينا وقتًا مـــــــــــ/متعًا 

 ( 1.1( )ءببط)                  

/we had a/fan tastic time 
 ثمة / الكثري ممن تربطنا هبم صلة قرابة كان / 

 )التحدث برسعة(              )التحدث ببطء( 

/There/ were/ all kinds of re/lations /there/ 
 ال أعلم من أين أتى كل هؤالء

 )التحدث برسعة(    )التحدث ببطء( 

 /I dun/no where they/ all come/from/ 



 ... اللغوية املتالزمات يف البحث جمال يف تارخيية نظرة

 

15 

 لكثري منهم مل أكن أعرف        /        ا

 )التحدث برسعة( 

I didn’t know/alf o’them 
  احلجرة أرضية عىل/ األطفال جلس-آه–أيضًا 

  أقمناهاكان عمي عمي بريت / هو أه/ بالطبع/ روح وجسد تلك احلفلة التي 

 )التحدث برسعة(                           )التحدث ببطء( 

And Ol’/Uncle Bert/he/ ah o’/course/he was the blood and soul of the party  
 ة سوداء اللون جتناول       عمي                 بريت زجا

 )التحدث برسعة(              )التحدث ببطء(        

/Uncle/Bert ‘ad a/black bottle-   
 من احلكايات           وأخذ يقص علينا جمموعة _نعم آه  

 التحدث برسعة(     )التحدث ببطء( )                       

An ‘e’d t/tell a/few stories  
 بدأ يأخذ رشفًة من تلك الزجاجة السوداء 

 )التحدث برسعة(          )التحدث ببطء( 

an ‘e’d /take a /sip out of the /black bottle  
 وكلام زادت رشفاته  من تلك الزجاجة 

 )التحدث برسعة( 

n’the/more sips he / took / outa / that bottle- 
 احلكايات التي يروهيا أكثر قبحًا.  أصبحت

The worse the /stories got.  
 ( 203. ص. 1983، سايدر و يل)باول                                 

 ،حتدث بشكل يفتقد للطالقة إذا ما قارناه بسابقه  Qبالرمز  سمهإل ثمة متحدث آخر نرمز

 : الدكتوراهمناقشة رسالته لنيل شهادة  وذلك أثناء

 ويبدو أنه

 )التحدث بلكنة( 

an it/seems to be- 
 إذا ال/الكلمة حتتل مركزًا عاليًا يف قائمة الكلامت األكثر تكرارًا 

 )التحدث ببطء(                      )التحدث بلكنة( 

If a/word is/fairly-/high on the frequency/list/-  
 م بأي حماولة لعد الكلامت مل أق

 )التحدث بلكنة( 

I/haven’t /made/any count- 
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  اممم–ولكن فقط ختيلت 

 ( ءببط)التحدث 

But-/just-im/pressionistically-um  
  احتامل ثمة هناك–اممم 

Um-the/chances are-  
 نك ستستنتج أن هناك ثمة كلمة مركبة أ

 (ءببط)التحدث 

that you get a –com/pound- 
 أو نموذج ذا بنية صوتية غريبة  

 ( ءببط)التحدث 

Or a/nother-phon/ologically deviant –form- 
 مع أه / الذي  يوجد يف كلامت أخرى 

 ( ءببط)التحدث بلكنة(    )التحدث 

With ah/which is al/ready in other /words  
 والذي يتكرر بصورة كبرية بذات الشكل الصويت 

 ( ءببطبلكنة(            )التحدث )التحدث 

/which is/fairly frequent-ly the/ same-/phono/logical  
 ( 201. ص. 1983 باوليل وسايدر،)

كلامت عىل الب)ك( يستجلب بضع  سمهمن الواضح متامًا أن املتحدث الذي ُرمز ال 

لك حمتوى السياق بالنسبة وكذ ،العكس متامًا من ديفس.  يبدو أيضًا أن حمتوى اخلطاب غري مألوف

للمتحدث )ك( والذي يظهر جليًا أنه يعاين أثناء حماوالته لبلورة وتنسيق أفكاره ومن ثم طرحها، 

يتبع أسلوبا  أنالتجربة. ولتعقيد األمور أكثر حاول املتحدث )ك(  تطلبهاربام بسبب الضغوط التي 

ديدة عىل بنية اجلملة السابقة هلا. يعتمد عىل إدماج اجلمل بعضها ببعض بحيث تعتمد كل مجلة ج

ولكنه قام  ،" with "بلفظ  مبتدًئاقام بتحوير اجلملة األخرية -عىل سبيل املثال-عند البدء يف الكالم 

واخلطاب يف افتقاد احلديث الذي تفوه به  السياق سهمأ. لقد  which“"ب  مبتدًئابتصحيح ذلك 

بشكل  ذا الشكل. وعىل النقيض فقد حتدث ديفيزظهوره هب إىل أدى مماللحيوية والتفاعل  "ك"

 " و" العطف أداة-عدة حاالت يف–عفوي وطمأنينة  وبدا حديثة أكثر متاسكًا واتساقًا  مستخدمًا 

  باوليل ذلك ذكر كام املرسل احلديث يف فعالية أكثر األسلوب هذا. ببعض بعضها اجلمل لربط

 وسيدار: 

دث أسلوبًا يربط املفردات بعضها ببعض فإن ذلك يؤدي إىل قيام نوع عندما يتبنى املتح" 

تلك  تظهروذلك بسبب أن هدف املتحدث أن  ،من الوشائج الداللية والنحوية بني تلك املفردات
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مجلة واحد، ولفظها دون  تصبح بحيثكتلة واحدة. يتم ترميز  كل وحدة داللية رئيسة، كالكلامت 

ملكة التحدث بعبارة واحدة  ".. يف هذه احلالة نستطيع أن نتحدث عن أي فواصل بني الكلامت  ..

يف اللغة اإلنجليزية، بحيث يتوجب عىل  االتصالعىل أهنا مكون رئيس من مهارة  "يف وقت بعينه

املتحدث أن يقوم برتميز العبارات اللغوية التامة بكل ما حتويه من تفاصيل معجمية، وإدماجها يف 

. 1983باوليل وسيدار، )  "يتم جتنب أي فرصة للتأتأة بني تلك العباراتعملية ترميز بحيث 

 (. 204ص

يف تيسري التواصل عن  ثمة إشارة هنا إىل الوظيفة الرئيسة التي تقوم هبا املتالزمات اللغوية 

رسل تعني ضمنيًا أن عىل املُ  طريق الكالم. إن القدرة عىل ربط اجلمل أثناء املحادثة أو أثناء احلديث

 يفاملتحدث أن يكون قادرًا عىل إدماج تلك العبارات بعضها ببعض وجتنب التأتأة التي حتدث 

 أهناوالتي تتداخل مع الطالقة اللغوية فسنجد  العابرةمنتصف العبارة. إذا تأملنا تلك املتغريات 

ي حيدث بني كل وقفة وأخرى. إن تشمل حلظات التوقف عند بداية كل مجلة ومقدار الكالم الذ

قدرة املتحدث عىل املحافظة عىل نمط معني من التوقف بني كل مجلة وأخرى متعلق بقدرته عىل 

استدعاء تلك العبارات املتالصقة من الذاكرة بشكل عفوي بالغ السالسة. بعبارة أخرى، فإن الكثري 

( بأن القطع اللفظية التي 205. ص ،1983) من حديثنا اليومي متالزم لغويًا. ذكر باوليل وسيدار

أثناء احلديث  هحديثنا اليومي. ثمة فوائد مجة لذلك، منها أن منحتتفظ هبا الذاكرة تشكل نسبة كبرية 

دمج املتالزمات ،واملتحدث إىل العناية بالتناغم بني املفردات، وتنويع املفردات  انتباهرصف ني

إدخال بعض الوشائج اللفظية املبتكرة بني تلك املجموعات اللفظية  أو  وها ببعض، بعض اللفظية

 الكلامت املنفصلة. 

 

 مرحلة االكتساب

يف  واحدًة من أوائل الباحثني يف جمال املتالزمات اللغوية  ( (Filmore, 1976فيلمور  ُتعترب  

سن  عندة الطفولة والتي درست التطور اللغوي لدى األطفال حقل اكتساب اللغة األم يف مرحل

بإسهاب عن استخدام األطفال ملجموعة   (Peters, 1976)السادسة. يف بحث الحق حتدث بيرت  

 ثم ومنسرتاتيجيات  هبدف استخالص املتالزمات اللغوية من املحتوى واستظهارها ، من اإل

( بعد 2000)،وبريكنز راي معجمية ونحوية. قام كل من حتليلها إىل بنية صغرى ليسُهل بناء كفاءة

ذلك بتحديد أربع مراحل يقوم خالهلا الطفل باستخدام املتالزمات اللغوية أثناء اكتسابه للغته األم. 

وشاملة يتم من خالهلا استخالص العبارات املتالزمة  رصفهاملرحلة األوىل عبارة عن خطوة جتميع 

إخضاعها لتحليل. اخلطوة األخرى حتليلية بحيث يقوم الطفل باكتساب املفردات  من السياق دون
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 وإدماجهاوالقواعد النحوية التي تنظم ذلك. يف اخلطوة الثالثة يقوم الطفل بصهر تلك املتالزمات 

يف استدعائها من الذاكرة.  ةبعضها ببعض ومن ثم استخدام بعض اإلشارات املخترصة للمساعد

كتعامل ذهني مع   holistic processing املرحلة الرابعة برتجيح كفة املعاجلة الكاملة يقوم الطفل يف

 .  analytic processingاللغة ما مل تستدعى الظروف معاجلة حتليلية 

يف اكتساب اللغة أقل وضوحًا لدى  إن الدليل عىل الدور الذي تلعبه املتالزمات اللغوية 

لبالغني منه لدى األطفال. من الواضح أن الكبار يميلون إىل طريقة املعاجلة التحليلية للغة وال ا

 ة أثناء اكتساب املتالزمات اللغوية إال يف ظروف معينة. يميلون إىل املعاجلة الكلي  

 تالزمات اللغويةمن الباحثني األوائل الذين درسوا  موضوع امل   (Yorio, 1980) ُيعترب يوريو 

والنمو اللغوي لدى البالغني. وجد الباحث وأثناء فحصه للعديد من الدراسات التي ركزت عىل 

 استخدموا أهنم يظهر ال-األطفال بعكس–موضوع الكتابة املنهجية لدى البالغني أن هؤالء 

 ذلك فإن املتالزمات تلك فيها  استخدموا لتيا احلاالت يف وحتى ، كبري بشكل اللغوية املتالزمات

هبدف تطوير مهارة اللغة بشكل أسايس. عوضًا عن ذلك فإن اهلدف من استخدام املتالزمات 

 اللغوية بالنسبة هلؤالء يكمن يف  توفري اجلهد وجلب االنتباه أثناء االتصال الفوري. 

جل ياباين بالغ يعيش يف بدراسة حالة ذائعة الصيت لر   (Schmidt, 1983)قام شميت 

كبريًا وهامًا من اللغة التي يكتسبها عبارة عن سلسلة من  اهاواي. أشارت نتائج  الدراسة إىل أن جزءً 

ومتناٍم من  كبرياً  عدداً .  أوضحت الدراسة أيضًا أن الرجل حمل الدراسة استخدم املتالزمات اللغوية

بغرض املساعدة يف التواصل مع األخرين وأن تلك العبارات املتالزمة جامدة  املتالزمات اللغوية

وركيكة نحويًا. وجد شميت أيضًا أن الرجل امتنع عن اإلذعان للمحاوالت التي جرت لتصحيح 

 األخطاء التي ارتكبها معلالً ذلك بقدرته عىل حتسني مقدرته اللغوية والتعاطي اجليد من خالال

ت أي دليل يتلك املتالزمات اللغوية. مل يظهر يف هذا البحث الذي أجراه شمل األمثل االستخدام

 عىل أن ثمة عمليات لغوية تقوم عىل جتزئة الكالم وحتليله، وهي العلميات التي أشار إليها بيرتز

 والتي تقع عند اكتساب الطفل للغته األم.  ،(1983(

ن اكتساب اللغة ما هي إال عملية الكتساب أكثر  ثقًة وهو يؤكد أ  (Ellis, 1996)بدى إيليس  

سلسلة من املفردات وحفظها، وأن التكرار  والتامرين التي جتري يف الذاكرة قصرية املدى هتدف إىل 

سهم حفظ تلك السالسل اللغوية من الكلامت يف تقوية املقدرة اللغوية يف الذاكرة طويلة املدى. يُ 

وذلك ألنه يتم  ؛م من استخدامها عند اإلشارة إىل معنًى بعينهالذاكرة طويلة املدى إىل متكني املتعل

يسهم بال شك يف تنمية الطالقة  استدعاء تلك السالسل من الذاكرة بشكل ال شعوري. هذا

 وذلك ألن ذهن املتحدث سينرصف إىل أمور أخرى من قبيل التصور الذهني للمعنى.  ؛اللغوية
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دراسة عىل الطالب السويديني الذين  (Bolander, 1989) عىل نحو مماثل أجرى بوالندر 

سهمت بشكل كبري يف تيسري أ يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ووجد أن املتالزمات اللغوية

كني أن الطالب املشار أيضاً وكذلك املساعدة يف تطبيق ما تعلموه. أوضحت الدراسة  ،عملية التعلم

فيها استخدموا تلك املتالزمات املركبة والتي حتوي بعضًا من الرتاكيب النحوية حتى قبل أن 

 يدرسوها، وهذا يشري فعاًل  إال أهنم قد استوعبوها من قبل. 

من الواضح متامًا أن البالغني الذين يتعلمون اللغة الثانية يف ظروف طبيعية لدهيم القدرة  

متامًا كام األطفال الصغار. ومع هذا فإننا ال نغفل عن حقيقة أن ثمة  غويةعىل تعلم املتالزمات الل

عوامل كثرية تؤثر يف الطريقة التي يكتسب من خالهلا الكبار اللغة الثانية بشكل عام واملتالزمات 

 ،لغة الطالب األوىلواللغوية عىل وجه اخلصوص منها أنامط التعلم الذهنية الراسخة لدى هؤالء 

يعتمد نظرة حتليلية، ولذا فإنه يعمد إىل  البالغني املتعلمنيالتعلم. بعض  وسائلوكذلك تنوع 

و من خالل السياق أ استنباط القواعد النحوية من خالل قراءة فاحصة للمجموعات املتالزمة

 ي أجراها شميتمثل الطالب الذي اشرتك يف الدراسة الت –اللغوي العام. أما البعض اآلخر 

( فقد يعتمد بشكل رئيس عىل تلك العبارات اجلاهزة دون االكرتاث بمحاولة تفتيتها إىل 1983(

 بنيتها الصغرى أو حتليلها. أِضف إىل ذلك أن مستوى التعلم لدى الطالب وكذلك بيئة التعلم قد

 دورًا كبريًا أيضًا.  تلعب

 

 زم املعجميةالبحث يف جمال الح 

التحليلية واحلاسوبية التي ُابتكرت للبحث يف موضوع  واألدواتمع ظهور املدونات 

كان ثمة اجتاه لدراسة احِلزم املعجمية )راجع اجلزء الثامن ملناقشة مستفيضة  املتالزمات اللغوية

 للموضوع(. 

كلامت أو أكثر  يتم حتديدها يف مدونة نصية احِلزم املعجمية عبارة عن جمموعة من ثالث  

corpus   عن طريق برامج حاسوبية. باإلضافة إىل ذلك فإن تلك احِلزم املعجمية تظهر يف جمموعة من

عىل جمموعة من احلقول -إذا طبقنا ذلك عىل اخلطاب األكاديمي-النصوص يف مدونة واحدة أو

العلمية  األوراقورات العلمية األكاديمية مثل العلمية. احلزم املعجمية تتكرر بكثرة يف املنش

 مة. يبدو أن احِلزم املعجمية ختتص ببعض احلقول العلمية دون غريها )كورتس، جونزاملحك  

( . لقد أصبح واضحًا أن اكتساب احِلزم املعجمية لن حيصل بطريقة تلقائية ولكن 2000 ،وستوللر

 .( 1999،وكونراد مر تعلاًم مركزًا )بايربربام استلزم األ
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( واحدًا من أفضل البحوث يف هذا املجال والذي قدم 2006( يعترب الكتاب الذي ألفه بايرب 

ة يف السياق ز فيه عىل اللغة املستخدمعىل علم املدونات رك   يتكئمن خالله حتلياًل مستفيضًا 

النقاب  األكاديمي، مع معاجلة عميقة ملوضوع املتالزمات املعجمية يف الكتب الدراسية. كشف بايرب

ن  عدد تلك إعن أن ثمة تباينًا فيام خيص استخدام املتالزمات األكاديمية يف اخلطاب األكاديمي، إذ 

اإلنسانية. أما فيام يتعلق باخلواص املتالزمات يف العلوم الطبيعية واالجتامعية أكرب منه يف العلوم 

املتالزمات التي  أنالوظيفية لتلك املتالزمات املعجمية وتوزيعها فقد أظهرت دراسة بايرب  تلك 

أكثر _أي حتيل القارئ إىل موضوع أو فكرة أو حمتوى بعينه -  Referentialsختدم وظيفة مرجعية 

رتبة الثانية من حيث االنتشار وظيفة أخرى تقوم شيوعًا من غريها من الوظائف األخرى. تأيت يف امل

أو تقييمه ملوضوع بعينه. أقل تلك   stanceهبا املتالزمات املعجمية وهي التعبري عن موقف الكاتب

( هي تلك التي ُتعنى برتتيب األكاديميةالوظائف شيوعًا وانتشارًا يف اخلطاب األكاديمي )الكتب 

تيب العالقة بني النصوص يف اخلطاب الواحد. من ضمن تر أي– discourse organizersالنص 

ن أكثر  شيوعًا من غريمها ان فرعيتاثمة جمموعت -  referentialاملتالزمات التي تقوم بوظيفة مرجعية 

أما األخرى فتقوم بتوفري إطار مفاهيمي لألفكار   quantityتقوم واحدة منهام بوظيفة تبيان الكم

 .   intangible framingوالرؤى املجردة 

 

 ملخص ما تم عرضه

ثمة بعض  فإن عطفًا عىل هذا العرض التارخيي املخترص واملكثف لظاهرة املتالزمات اللغوية

وذلك  ،واألفكار التي ظهرت من خالل العرض. الصورة إذًا ال تزال  غامضة نوعًا ما ضوعاتاملو

ننا نلم ببعض أوجه هذه الظاهرة إ الفهم اللغوي. لعلنا نقول أننا نتعامل مع موضوع مستعٍص عىل

متامًا كام ورد يف القصة القديمة عن جمموعة العميان التي تتفحص جسم فيل ضخم. حلسن احلظ 

وكذلك من خالل تلك األفكار  ،من خالل البحث والقراءة املستفيضة نهإفإننا نستطيع القول 

 اضحة وجلية حول هذا املوضوع. تكوين صورة و نستطيعواالنطباعات 

 ثمة جمموعة من احلقائق واألنامط التي أشارت إليها البحوث يف هذا املجال ومنها: 

 عىل مستوى النطق أم الكتابةهمة للغاية يف أي لغة سواء م تعترب املتالزمات اللغوية . 

  خمتلفة لظاهرة التالزم اللغوي.  تعريفاتثمة 

  ِمن زوايا خمتلفة ويف ختصصات متباينة.    موضوع املتالزمات اللغويةُدر 

 العقدين  بكثرة خالل بدأ االهتامم بجمع وفرز البحوث يف حقل املتالزمات اللغوية

 املاضيني. 
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  موضوع املتالزمات اللغويةثمة الكثري من األسئلة التي ال تزال دون جواب يف . 

ن ثمة إجابة لكل األسئلة التي تم طرحها يف كل جمال من إ -بكل تأكيد  -ال نستطيع القول

جماالت البحث يف هذا املوضوع. كيف لنا أن نعلم ما إذا كانت السلسلة اللغوية املتالزمة يتم حفظها 

عتبارات األساسية املتعلقة اإل نإء الكالم؟ هل ثمة جمال للقول واستظهارها كوحدة واحدة أثنا

يف اللغة املنطوقة تنطبق أيضًا عىل اللغة املكتوبة؟ وإىل أي مدًى يمكننا  باستيعاب املتالزمات اللغوية

 ي يتم التوسع يف حتريرها.القول هبذا؟ ما قيمة القوائم التي حتوي العديد من املتالزمات اللغوية والت

 

 نقاط للمناقشة والبحث

ر مرة أخرى يف التصورات الذهنية حول موضوع املتالزمات اللغوية -1 والتي كنَت  فك 

تعتقد هبا قبل قراءة هذا الفصل. إىل أي مدًى تغريت تلك القناعات نتيجة لتلك القراءة وما صحبها 

 ملوضوع؟ من تفكري يف ذات ا

ن  -2 من خالل الوصف التارخيي الذي قدمناه هنا، هل تستطيع أن ترسم خطًا زمنيًا أو تكو 

 ؟ خارطة ذهنية ملسار البحث التارخيي يف جمال املتالزمات اللغوية

 ؟ ملاذا؟ فهم املتالزمات اللغوية ما هي املجاالت البحثية التي كان هلا أبلغ األثر يف تيسري -3

هل باستطاعتك من خالل العرض الذي قدمناه هنا ملجاالت البحث معرفة تلك  -4

 النقاط التي مل يتم البحث فيها بشكل كاف؟ 

بناًء عىل ما قرأته هنا، إىل أي جمال بحثي سوف ينرصف اهتامم الباحثني يف األعوام  -5

 القادمة؟ 

بحثية يف هذا املجال فأي املوضوعات سينصب اهتاممك لو ُقِدَر  لك تدشني خطة  -6

 عليها؟ 

الفرضيات الشائعة بخصوص نشأة  لبعضحتديًا  هل متثل دراسة املتالزمات اللغوية -7

 وطبيعة اللغة؟ 

. اقرأ جماالً بحثيًا معينًا عىل عالقة بالتطور التارخيي لدراسة املتالزمات اللغوية اخرت -8

ومن ثم اكتب ورقة علمية من مخس إىل عرش صفحات. قم بعد  ،املصادر ذات العالقة باملوضوع

خرين مهتمني بدراسة جوانب أخرى للمتالزمات اللغوية. إن قمت ذلك بإعطاء هذا البحث آل

لدراسة املتالزمات  بتجميع تلك األوراق ودراستها فسيكون لديك إملام واسع بالتطور التارخيي

 اللغوية والذي تم عرضه يف هذا الفصل. 

 



 أسس املتالزمات اللغوية مقدمة يف  

 

22 

هل تستطيع ختيل جمال بحثي بحيث يتم تصور طريقة أو جمموعة من الطرق املنهجية يتم  -9

 توظيفها  للقيام بمثل هذه الدراسة، بناًء عىل ما قرأته هنا يف هذا الفصل؟ 

اص باملتالزمات اللغوية بحث يمكن عىل ما قرأته هنا قم بكتابة دليل إرشادي خ ءبنا -10

أن يكون مفيدًا للطالب أو املتخصص يف هذا املجال. ما هي اآلثار  العلمية املرتتبة عىل ذلك لكل من 

 يف برامج الطفولة؟ الكت اب نيلغة ما كلغة أجنبية؟ اآلباء واألمهات واملرب يتعلمونالطالب الذين 

 ؟نين العلمييواملحرر نياملتخصص
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 الثانيالفصل 

درجة تكرار المتالزمة، –طرائق التعرف على المتالزمات اللغوية
 التمثيل النفساني لها وطرق الحكم عليها
Identifying Formulaic Language-Frequency, 
Psychological Representation, and Judgment 

من  إماوذلك  -ألدنىاوإن كانت يف حدها  -اآلن فكرة عن موضوع اللغة املتالزمة لدينا 

لبعض  ناأو من خالل فهم ،خالل التعريفات التي قال هبا مجهور من الباحثني وأفضنا احلديث عنها

قودنا إىل نقطة أخرى ال بد من التوقف عندها يالفئات الرئيسة لتلك املتالزمات. هذا بال شك س

 ليم بوجود تلك املتالزماتوقد عرفنا أنه ال مناص من التس -مستقباًل، وهي كيف لنا أوحارضًا 

التعرف عىل تلك السالسل -متاًما كام أننا ال يمكن أن نتجاهل وجود الشمس يف رابعة النهار 

 مكتوبة؟ مكانت مقروءة أأاللغوية املتجاورة يف النصوص سواء 

-األوىل والثانية فقط-لعلك تلقي نظرة فاحصة عىل اجلمل الواردة يف مستهل هذا الفصل

، ثم حاول أن تتعرف عىل السالسل اللغوية املتجاورة. فيها لبس الهذه قضية لغوية  لكي تعرف أن

ز إىل الذهن بعًضا من تلك السالسل بال فستعرف أن األمر ليس بتلك السهولة التي تتخيلها. ستق

،  "make its presence feltستشعر بوجودها "، وكذلك قولنا  "النهاريف رابعة  الشمس"شك مثل 

. ولكن هل لنا أن نطمئن إىل هذه الطريقة يف " sooner or laterإن حارًضا أو مستقباًل "قولنا  وأيًضا

؟ وما هي اإلشارات أو الصفات التي ساعدتنا يف احلكم  عىل أهنا الكشف عن املتالزمات اللغوية

ألنظار، خصوصًا عىل أولئك الذين مل متالزمة؟ وما هي تلك املتالزمات اللغوية املتوارية عن ا

يتدربوا عليها أو مل يستخدموا برامج حاسوبية رقمية؟ تلك األسئلة تشكل هاجًسا للباحثني الذين 
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ل فص  يشتغلون يف هذا املجال. ويف املحصلة فإن عليك أن تبني كيف استطعت كباحث أن ت  

عة السالسل اللغوية املراد حتليلها جممو-يف النهاية-سياقها بحيث تشكل عناملتالزمات اللغوية 

 ودراستها. 

 لنيك إليسألق نظرة عىل جمموعة اجلمل يف القائمة التالية والتي اقتبسناها من دراسة 

 ر ما إذا كان يف استطاعتك التعرف عىل العبارات املتالزمة. ر  ( وق  27. ص. 2012(

 .  put onيرتدي )اللباس(  -1

 .  put it in the fridgeثالجة ضع شيًئا ما يف ال  -2

 . Polly put the kettle on (1)يغيل بوليل املاء )لتحضري الشاي أو القهوة(   -3

 .  put the butter on the tableضع الزبدة فوق طاولة الطعام   -4

قب   -5
 .  Put that in your pipe and smoke itما أقوله دون نقاش  لا 

 . Put another nickel in the Nickelodeon (2)وسيقى ادفع ملياًم آخًرا، وضعه يف آلة امل -6

 Gabe cleared the music standsيب مجيع النوتات املوسيقية من عىل املرسح. ق أزال -7

from the stage.  . 

8-   
ال يقوم األطفال بجمع الصحون من عىل الطاولة بعد االنتهاء من تناول الطعام؟  مل 

Why don’t you kids ever clear the dishes from the table . 

 Boy, you gonna carryأي بني. سوف تعاين من هذا العبء الذي حتمله لوقت طويل.  -9

that weight, carry that weight a long time.(3) . 

 Dad’s spilled Digestiveبنثر قطع البسكويت عىل أرضية املطبخ. -كالعادة-قام أيب -10

crumbs all over the kitchen floor again, typical.  . 

ربام  .ن بعًضا من هذه اجلمل متالزمة والبعض اآلخر غري ذلكإيف النهاية فإنك ربام تقول 

برأسه هنا هو  ن بعًضا من اجلمل املتسلسلة أكثر تالزًما من غريها، ولكن السؤال الذي يطلإستقول 

تي استخدمت هذه املتالزمات كيف لك أن تصدر حكاًم كهذا؟ بإمكانك أن تنظر يف عدد املرات ال

أيًضا أن تدرس اخلصائص النحوية  هلا أو ربام تقوم بدراستها من  بإمكانكيف سياق بعينه، كام أنه 

 .  corpusخالل فحص جمموعة من النصوص عن طريق برامج حاسوبية 

                                                           

  .ملساعدة األطفال عىل النوم. )املرتجم( قدياًم من أغاين املهد يف اللغة اإلنجليزية. عبارات تتغنى هبا األمهات  (1)

 .العبارة جزء من أغنية شهرية ظهرت يف األربعينيات من القرن املايض. )املرتجم(  (2)

 .قة البيتلز. )املرتجم( العبارة جزء من أغنية شهرية لفر (3)
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 من اجليد حًقا أن تعي أن ثمة وسائل عدة تم استعامهلا يف سبيل املساعدة عىل التعرف عىل

. ومع ذلك علينا أن نعرف أن تلك الوسائل والطرق يف حاالت بعينها تفتقد املتالزمات اللغوية

 checklistsللدقة التي ننشدها. سوف نناقش هنا الوسائل التي تستند إىل مقاييس بعينها

measurement-based ،  إىل معايري معينةوبعد ذلك نناقش بإسهاب الوسائل التي تستند criteria-

based checklists     والتي تتكئ يف جمملها إىل أحكام صادرة من أشخاص وتكون مغايرة للوسائل

 التي تستند إىل مقاييس بعينها. 

 
 يف حتديد املتالزمات اللفظية استخدام درجة التكرار والوسائل اإلحصائية

 الطريقة إن. السياق يف متكرر بشكل بورودها تتميز-الغالب يف – لغويةإن املتالزمات ال

أي درجة تكرار  -املحك هذا عىل تعتمد الثامن اجلزء يف باستفاضة سنناقشها والتي املعجمية

الكلامت  بصورة رئيسة. الفكرة الرئيسة خلف هذا املحك أنه إذا تكرر ورود جمموعة من -املتالزمة

يف سياق بعينه فإن هذه الكلامت ُتشكل متالزمة لغوية. ومع هذا فإنه يلزمنا التسليم ابتداًء بأن درجة 

حقق رشوًطا منها أن تت أنالتكرار ال تكفي للحكم عىل سلسلة من الكلامت بالتالزم، وإنام يلزم 

ها العقل البرشي كوحدة ذات وظيفة بعينها أو أهنا حتمل معنى واحًدا، أو أن يتعامل مع نتكو

 واحدة من حيث حفظها واستظهارها واستخدامها. 

ُيعد حجر  إن استخدام الطرق اإلحصائية يف التعرف عىل املتالزمات اللغوية

األساس للمنهج العلمي الذي يتكئ عىل دراسة تكرار املفردة، والذي ال غنى عنه يف 

لغوية. يقوم الباحثون الذين يطبقون هذا املنهج بوضع سلسلة من دراسة املتالزمات ال

الرشوط قبل البدء بتفحص وحتليل املدونة النصوصية. بشكل عام يعمد الباحث إىل حتديد 

حٍد أدنى من عدد الكلامت املتالزمة، وكذلك درجة تكرارها ، وبعد ذلك تبدأ عملية مسح 

تتحقق فيها تلك الرشوط. نطاق التكرار ألي وحتليل للمدونة بحثًا عن العبارات التي 

(  يف ذخرية نصية من مليون كلمة إىل أربعني 10سلسلة متالزمة  يتأرجح بني عرش مرات )

(، وكذلك 1999 ،وفينغني ، كونراد، ليتش ، جوهانسوننظر مثاًل بايربا( )40مرة )

(.  ينتج عن التحليل باستخدام هذه الطريقة جمموعة من 2012س، وإلي )سيمبسون فالخ

زم(  والتي ُيطلق عليها ألفاظ من قبيل 2004اجلمل الناقصة )كورتس، املعجمية  احل 

Lexical bundles ( أو  السالسل متعددة الكلامت 1999ن،وآخرو )بايربmultiword 

constructions  (2014 ،بلآو و وود 2012نظر ليو ا)،  يعمد بعض الباحثني إىل استخدام

ا ،درجة التكرار  وكذلك عدد الكلامت ضمن جمموعة أخرى من املعايري  األكثر تعقيًد
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سبيل املثال  انظر عىل)   formulaic languageلدراسة ما أسموه املتالزمات اللغوية 

 (. 2012وإليس، سيمبسون فالخ

ستخدمت عىل املدونات إذا اُ  أكربىل درجة التكرار مناسبة بشكل هذه الطريقة املبنية ع

ثل حقواًل أكاديمية أو لغوية النصوصية الضخمة التي حتوي مئات وربام ماليني الكلامت التي متُ 

بعينها. البد من اإلشارة إىل أن هلذه الطريقة بعض السلبيات عند استخدامها مع أي جمموعة بيانات 

د األدنى من درجة التكرار املقررة قد ال يمكن حتقيقه يف مثل هذه احلاالت. وذلك ألن احل ؛صغرية

من الصعب، عىل سبيل املثال، أن نستخدم درجة التكرار كمعيار وحيد للتعرف عىل املتالزمات 

ية يف نص ملحادثة حدثت بني أشخاص عن موضوعات شتى. بعض من السالسل اللغو اللغوية

نظًرا لصغر حجم النصوص. هناك ثمة مشكلة أخرى يف  ؛املتالزمة قد تتكرر ملرة واحدة أو مرتني

أي -استخدام التحليل املبني عىل درجة التكرار للتعرف عىل املتالزمات اللغوية يكمن يف إغفاهلا

ظهرت  لتلك املتالزمات.  Psycholinguisticلغوي-ألي معلومات عن األثر النفس -هذه الطريقة

 ,Schmitt وأدولفز هذه املشكلة إىل العيان أثناء الدراسة التي قام هبا كل من شمت وغرانداج

Grandage & Adolphs, 2004)) حيث قاما باستخالص جمموعة من املتالزمات اللغوية من مدونة

درس إمالء ُصمم لقياس مدى استيعاب  نصية  وعرضها عىل عدد من املشاركني يف الدراسة أثناء

الذاكرة قصرية املدى لتلك املتالزمات. بعد حتليل دقيق إلجابات الطالب اتضح أن هناك تباينًا حاًدا 

بني هؤالء الطالب بخصوص حفظ واستظهار تلك املفردات كمتالزمات لفظية متكررة يف املدونة 

التالزم "تكرار كمقياس وحيد للتعرف عىل النصية. ثمة مشكلة أخرى تتعلق باستخدام درجة ال

وذلك إلزالة العبارات  ،البد من اتباع بعض اخلطوات األخرى بحيث "formulaicityاللغوي 

 التحليل الوظيفي.  عملوالرتاكيب اللغوية التي ال معنى هلا وذلك أثناء 

 on the otherارجة من الواضح أن املتتابعات اللفظية تنتظم يف سلسلة لغوية، مثل العبارة الد

hand "أو  "من جهة أخرىhow do you do  "تكون ذات تكرار عال أو  بحيث، "كيف حالك

منخفض يف مدونة نصية أو حقل معريف بعينه، ولكننا نعي أهنا مرتابطة األجزاء بحيث تكون 

يز هبا بعض بحيث حتقق وظيفة لغوية.  تلك النزعة اللغوية التي تتم أجزاؤها مرتاصة يف نظام بعينه

قياس  "املفردات بحيث تتالزم مع بعضها يمكن قياسها رياضًيا عن طريق احلصول عىل ما ُيسمى 

 متجاورة(، والتي حتدد ما إذا كانت جمموعة من الكلامت MI)  Mutual informationشدة الرتابط 

ا للداللة ( ليست مقياًس MIأن ذلك بسبب الصدفة املحضة. درجة الرتابط الشديد ) أم ،فعالً 

( عىل اقرتان MIاإلحصائية؛ ولذا فإهنا تستخدم بكثرة يف املقارنات.  تدل درجة الرتابط الشديد )

، ولذا فإهنا مع درجة التكرار، تقدم دلياًل ذا مصداقية عىل التالزم. ثمة طرق ببعض الكلامت بعضها
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يف  ((Gries 2008, 2012 سلسلة من الكلامت ، فقد قام غريس "Stickinessتالصق "أخرى لقياس 

الذي  Fisher-Yatesييتس–باستخدام معامل فرش  corpus linguistics حقل اللسانيات النصوصية 

 يقيس درجة احتامل أن تنتمي  مفردة إىل جمموعة من املفردات.  

استخدام مقاييس  مثل خمتلفةهذه الظاهرة من أوجه  بتقيصثمة دراسات عدة قامت 

لقياس درجة الرتابط، وذلك باالستعانة بتجارب تقيس حركة العني وفرتة الصمت بني نصوصية 

، وهي جمموعة من األدوات ُيطلق عليها املقاييس النفس لغوية    response latencyإجابة وأخرى

psycholinguistic measures  . 

يف جمال ما حيدث عادة هو أن يعمد الباحثون إىل استخدام مدونات نصوصية صغرية 

املدونة "بعينه ومن ثم مقارنتها بمدونات نصوصية ضخمة وغري متخصصة من قبيل 

أو مدونة اللغة  (BNC)واملعروفة اختصاًرا ب   British National Corpusالنصوصية الربيطانية 

وذلك  ،Corpus of Contemporary American English  (COCA)األمريكية احلديثة  اإلنجليزية

( بتحديد جمموعة 2013) و نامبا وود منن كلمة أو جمموعة من الكلامت. قام كل للبحث ع

من العبارات املتالزمة التي يمكن أن تكون ذات أمهية يف تيسري اإللقاء الشفهي للطالب 

ختمني وذلك باالعتامد عىل  ،اجلامعيني  اليابانيني. جرى اختيار تلك العبارات املتالزمة

املتميزين فيها، والتي ثبت أيًضا أهنا عبارات متالزمة وذلك   أواملتحدثني األصليني هبا 

 عرش عن تقل ال تكرار درجة عند وذلك– COCAباالستناد إىل اجلزء اللفظي من مدونة كوكا 

، 2010 ،)انظر شميت MI الرتابط شدة مقياس عىل 3 ودرجة كلمة مليون من مدونة يف مرات

ادة عن مقياس شدة الرتابط( . هذا اإلجراء يضمن أن تكون هذه السالسل عىل درجة لالستز

عالية من التكرار يف السياق اللفظي، وتتمتع بدرجة كبرية من التالصق بني الكلامت املكونة 

للسلسلة، ويعترب هذان الرشطان من عالمات التالزم اللفظي القوية. قام بعض الباحثني 

حركات البحث، ملامد عىل العبارات التي يقوم بكتابتها بعض املستخدمني بتجارب أخرى باالعت

 وذلك لتقديم الدليل عىل أن تلك العبارات متالزمة. ذكرت يش ،مثل: حمرك البحث غوغل

Shei, 2008)مهام كان حجمها أن تتوفر فيها مجيع األمثلة  وصية( أنه يستحيل عىل أي مدونة نص

لفظية، وذلك الستخدامها يف أغراض البحث والدراسة.  الكافية التي حتوي متالزمات

أن يعمد الباحثون واملهتمون إىل اإلنرتنت بكونه خمزًنا للنصوص ومن ثم  يش اقرتحت

ومن ثم استخدامها  يف حتديد وجلب املتالزمات اللغوية  Googleاستخدام حمرك البحث غوغل 

علمي أو التدريس. يستطيع اإلنسان ببساطة أن يبحث عن متسلسلة ما يف أغراض البحث الإ

ة لومن ثم يقوم بفحص عدد املرات التي تكرر فيها استخدام تلك العبارة املتسلس ،لغوية بعينها
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ودرجة التباين يف  ةاللغوي والبنيةعن درجة التكرار  مهمةستعطينا معلومات  -بال شك-والتي 

 وظيفة اللغوية التي تقوم هبا املتسلسلة. إىل ال باإلضافة ،االستخدام

 

 لغوية-مقاييس نفس

كام سنرى يف الفصل الرابع فإن ثمة العديد من الدراسات التي ُأنجزت يف جمال املتالزمات 

التي استخدمت مقاييس لقياس رسعة استيعاب العقل البرشي ملثل تلك املتالزمات. قام  اللغوية

( باستعراض قائمة من الدراسات السابقة  (Conklin & Schmitt, 2012وشميت من كونكلنيكل 

)عىل سبيل املثال  reaction timesالتي استخدمت مقاييس يف جتارهبا مثل قياس عدد مرات التفاعل 

يل املثال يف )عىل سب eye movement( أو مراقبة حركة العني 2012 شميت،  يف دراسة كونكلني و

وكذلك الدراسات  ،(Underwood, Schmitt & Galpin, 2014 و شميت و غالبني دراسة اندر وود

مثل الدراسة التي قام هبا   electrophysiological (ERP)التي استخدمت تقنية الفسيولوجيا الكهربية 

 ( .  (Tremblay & Baayen, 2010 كل من ترمبليل وبيان

وتدوين حاالت التأخر   eye trackingيقوم الباحثون يف هذه الدراسات بتتبع حركة العني 

 س  وذلك عند القراءة. ومع أننا نُ  ،عن بعض األسئلة اإلجابةيف 
لغوية -م بفائدة تلك املقاييس النفسل 

لدماغ بشكل كيل، إال أن ذلك ال يف حتديد ما إذا كانت سلسلة من الكلامت قد جرى استيعاهبا يف ا

ال ختربنا ما إذا كانت سلسلة  -عىل سبيل املثال-جييل لنا الصورة بشكل واضح ؛إذ إن هذه املقاييس

 لغوية متالزمة ُتستخدم فعلًيا من قبل أشخاص بعينهم، كام أن بعًضا من تلك املتالزمات اللغوية

 الذاتية املقاييس شاذة أو نادرة أو خاصة ببعض األشخاص الذين لدهيم أسباهبم التي ختربنا هبا تلك

 يف استخدامها. 

 

 صوتية خصائص

يف الكالم املتدفق وهو الرتابط الصويت  ثمة مقياس آخر للتعرف عىل املتالزمات اللغوية

ت عروضية للمتالزمات اللغوية عند نطقها، الذي سنناقشه باستفاضة يف الباب السادس. هناك سام

مقاومتها ألي حماولة لوقف تدفق وحاالت التوقف والوحدات التنغيمية،  يفمثل: التناسق 

اإليقاع الرسيع للكالم، وكذلك وضع قيود عىل مكان نربة الصوت وعدم وجود فأفأة، والكلامت، 

احلذر هنا، فكام أسلفنا احلديث يف  ( . جيب توخي2012 ,2010 )للمزيد من املعلومات راجع لني

أيًضا بخصوص الرتابط الصويت  حمتاطنيلغوية، فإننا البد أن نكون -موضوع املقاييس النفس

وذلك ألنه خيتص فقط بتحليل  ؛والذي ال يقدم لنا الصورة الكافية بخصوص التالزم اللغوي
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 االعتبار  ما يقوله فرد بعينه. ذلك فإن الرتابط اللغوي يأخذ يف إىلالكالم ويغفل ما سواه. أضف 

 ثمة أمر آخر وهو أن حتليل الكالم حمدود بمدى جودة البيانات الصوتية املسجلة. 

 

 استخدام حدس املتحدث األصيل والقوائم املرجعية

يف   acoustic analysisلغوية أو التحليل الصويت -إذا فشلت معايري الرتدد واملعاجلة النفس

يف أغلب احلاالت فام عسى أن يفعل الباحث؟ أحد احللول يكمن يف استخدام إعطاء نتائج مرضية 

عادًة. هذه املعايري تنجح  قائمة معايري مرجعية حتوي اخلصائص التي تتصف هبا املتالزمات اللغوية

 عىل وجه اخلصوص عند تطبيقها عىل اللغة املنطوقة  أو املدونات. 

من خالهلا الكشف عىل ماهية املتالزمات  يتمالتي  للوسائل( بمراجعة 2002) قامت راي

، وما تنطوي عليه، وكيفية التعرف عىل سلسلة متالزمة يف مدونة نصية. الحظت أن اللفظية

زمات ولكنها استخدام أدوات التحليل احلاسويب يمثل طريقة ممكنة للتعرف عىل تلك املتال

 استدركت حمذرًة: 

أن استخدام الربامج احلاسوبية يف التعرف عىل  -ظاهرًيا-يبدو من املنطقي"

منطقية يف حتديد وعملية  بكوهنا تتسمالتي تبحث يف النصوص  املتالزمات اللغوية

صف تلك الكلامت املتسلسلة ووضع درجة تكرار معينة بحيث يتسنى لنا و

السلسلة باملتالزمة. ومع ذلك فإن ثمة العديد من املشكالت التي تتعلق باستخدام 

 هذا املعيار. 

ثمة احتامل أن تلك املدونات النصوصية ال تعكس يف املشكلة األوىل أن 

معضلة أخرى تكمن يف األدوات  هناك احلقيقة درجة انتشار بعض املتالزمات.

م املدونات والتي يبدو أهنا عاجزة عن حتديد تلك التحليلية التي تستخدم يف عل

احلدود التي تفصل بني تلك السالسل بكوهنا متالزمات وبني ما إذا كانت من 

 (. 27، 26، 25)راجع الصفحات  "دث األصيل باللغة.ـــتصورات املتح

إن  يبدو أن ثمة بعض املشاكل التي تتعلق باستخدام الربامج احلاسوبية يف حتليل النصوص. 

الطبيعة التي متيز  جوانًبا من اللغة املنطوقة والتي تظهر يف بعض البحوث العلمية ودرجة التكرار 

ستخدم يف بناء املدونات النصوصية تعني أنه ال يمكننا استخدام درجة التكرار كمعيار  املتدنية التي تُ 

د يتكرر وجود السلسلة املتالزمة ملرة واحدة أو ربام . قوحيد للتعرف عىل املتالزمات اللغوية

تستحق منا مزيًدا من االهتامم وهي  ُتستخدم يف سياق معني. املشكلة األخرى التي عربت عنها راي

أن العديد من املتالزمات اللغوية مدجمة مع السياق العام كام يظهر ذلك يف التحليل والعديد منها 
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وهذا يف حد ذاته يمثل حتدًيا كبرًيا  ،بحيث يتم ملء تلك األطر  باملفردات  Frameتشكل إطاًرا

راي عند قوهلا أنه جيدر بنا  عنهلربامج التحليل احلاسوبية. ويف اخلتام يظهر أن احلل يكمن فيام عربت 

ا يف حتديد التالزم اللغوي يف أي مدونة نصوصية. هذا يبدو صحيحً  "السليمنعتمد عىل احلس  "أن 

 خصوًصا عند دراسة املدونات النصوصية للغة املنطوقة. 

 

 احلكم الصادر من املتحدث األصيل

وذلك  ،باستطاعتنا أن نقوم بتحليل أداء جمموعة من املتحدثني بلغة غري لغتهم األصلية

ملتالزمات االطريقة التي يستخدم هبا املتحدث األصيل  تلكللتعرف عىل ما إذا كانت تنسجم مع 

هبذا املوضوع  باالهتامم 2012)س )و وألي . عىل سبيل املثال قام كل من أو دونيل ورومريةاللغو

ما يمكن أن يكون وسيلة للتعرف عىل  املتحدث األصيل للغةٍ  بالذات وتوصلوا إىل أن رأي

ن هناك نقاط ضعف مخس إن راي استدركت بالقول املتالزمات اللغوية يف مدونة نصوصية. إال أ

 تعرتي مثل تلك الطريقة: 

 .هذه الطريقة مقيدة بنصوص قليلة العدد -1

 أن ثمة تباين قد حيدث بني املشاركني يف احلكم وذلك نتيجة لإلعياء أو تغري معايري  -2

 احلكم بني فينة وأخرى.     

  .صدار حكماملنوط هبم إ انفسهمربام ينشأ تباين بني اخلرباء  -3

 قد ال يوجد إجابة واحدة ملا يمكن البحث فيه.  -4

تطبيق هذه الطريقة والتي تعتمد عىل حدس املتحدث األصيل قد تكون عىل حساب  -5

 املعرفة التي ال نملكها عىل مستوى الوعي الظاهري. 

 لعل من الواجب أن نعود إىل الطريقتني اللتني ناقشنامها يف بداية هذه الفصل واملتعلقة 

وعزهلا من السياق يف ظل غياب  بالتحدي الذي يالزمنا أثناء عملية التعرف عىل املتالزمات اللغوية

وذلك  ،آلية واضحة لفعل ذلك. عطفًا عىل هذا كان ثمة حاجة لوجود قائمة بمعايري خاصة

يطلع أعضاء جلنة احلكم  أنء ُيستلزم للمساعدة يف حتديد املتالزمات اللغوية. عند تطبيق هذا اإلجرا

 ،ومن ثم البدء يف فحص مدونة نصوصية  ،عىل قائمة املعايري التي استخدمت يف كتابة قائمة التدقيق

 تالزمة. م الالوذلك بتطبيق قائمة املعايري تلك من أجل فصل املتالزمات اللغوية من تلك 

لتطبيقها  احلكم عىل املتالزمات اللغويةستخدم يف جرى تطوير  بعض قوائم املعايري  التي تُ 

اآلن نلقي  دعنا يف حاالت بعينها فيام جرى تطوير قوائم أخرى لكي ُتستخدم عىل نطاق واسع. 

نظرة عىل أربع قوائم تدقيق جرى وضعها بشكل جيد وُاستخدمت يف العديد من الدراسات. 
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( (Peters, 1983(. القائمة الثانية وضعها بيرتز1979( ضعها كوملاسالقائمة األوىل هي تلك التي و

 وود اكتساب األطفال للغة. القائمة الثالثة وضعها أثناءوُتستخدم يف التعرف عىل التالزم اللغوي 

(2010،b2009،2006)،  وُتستخدم يف الكشف عن املتالزمات اللغوية أثناء اكتساب اللغة الثانية

( ويمكن  (2003ونامبا راسة الطالقة اللفظية. القائمة الرابعة واألخرية وضعها كل من رايعرب د

 تطبيقها عىل جمموعات واسعة من املتحدثني األصليني للغة أو متحدثني هبا كلغة ثانية. 

 

 (1979قائمة أوىل معيارية وضعها كوملاس )

رشوط التي البد أن تتحقق قبل أن نحكم ( بوضع مجلة من ال32. ص. 1979قام كوملاس )

عىل تالزم سلسلة من الكلامت. ثمة رشطان أساسيان لوجود التالزم اللغوي ومها وجود كلمتني 

)مورفيمني( عىل األقل وأن تكون مرتابطة صوتًيا. لذا فإن ما ُينطق به بشكل متالزم عليه أن يكون 

 أنأة بني الكلامت أو  وقوف. ذكر كوملاس أيًضا وخيرج دون تأت ،polymorphemicمتعدد املورفيامت 

ذات بنية نحوية متقدمة بشكل مغاير ملا حوهلا من الكلامت واملفردات،   formulaالوحدة املتالزمة 

وتتصف بأهنا ذات مستوى نحوي وصويت معقد يتجاوز اللغة التي يستخدمها املتعلم عادة. هناك 

شائعة عىل  كرها كوملاس منها: أن تكون املتالزمات اللفظيةثمة أيًضا جمموعة من املعايري التي  ذ

 تغري باستمرار: تال  بنيةنطاق واسع وتعتمد عىل السياق وذات 

 تكون املتالزمة مكونة من مورفيمني )كلمتني( أو أكثر.  أن -1

 مرتابطة صوتًيا.  -2

 متامسكة األجزاء. ال تظهر أجزاؤها متفرقة يف سياق آخر، بل تكون  -3

 ذات بنية نحوية متقدمة مقارنة بأنامط لغوية أخرى.  -4

 ُتستخدم الوحدات املتالزمة عىل نطاق واسع. -5

 ذات بنية متاميزة. -6

 تتكرر باستمرار بذات البنية.  -7

  .تعتمد عىل السياق -8

 . بطريقة خاطئةربام ُتستخدم  -9

 
 (1983)بيرتز دراسةتخدمها األطفال أثناء اكتساهبم للغة األوىل: التي يس املتالزمات اللغوية

يف  ( يف ذات السياق بمحاولة لوضع معايري  لتحديد املتالزمات اللغوية1983قام بيرتز )

 لغة الطفل األوىل مركًزا عىل التايل: 
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 .الرتابط الصويت -1

  .من التعقيد مقارنة بجوانب لغوية أخرىعىل درجة وتكون سلسلة طويلة نسبًيا  -2

 .السلسلة املتالزمة ذات قواعد نحوية جامدة -3

 .وردت فيه الذيتعتمد عىل السياق  -4

 .ترتدد بصورة مغايرة وذات بنية خمتلفة -5

 
 (2003ونامبا ) درجات التالزم اللغوي: دراسة راي

يمكن أن ُتطبق يف جماالت عدة. وعىل الرغم من  تطوراً أكثر ونامبا بوضع قائمة  قام كل من راي

يف نطق األطفال الصغار إىل أهنا متتاز  أن القائمة جرى وضعها لغرض التعرف عىل املتالزمات اللغوية

الباحث فيام إذا  ، بحيث ُيستخدم كل معيار يف حتديد رأياوي القائمة عىل أحد عرش معيارً تبالشمول. حت

  Likert scaleوذلك باستخدام مقياس اليكرت ،كانت جمموعة من الكلامت تشكل متالزمة لغوية أم ال

 التذبذب احلاصل يف املتالزمات اللغوية:  مشكلة تعالج(. هذه القائمة 5إىل  1)من 

 عليها.   عارفحسب رأيي فإن هذه السلسة من الكلامت تبدو استثناًء للقواعد النحوية املت -1

 من السلسلة اللفظية يفتقد للوضوح الداليل. احسب رأيي فإن جزءً  -2

 حسب رأيي فإن السلسلة اللفظية متعلقة بخطاب حمدد أو حالة بعينها.  -3

   قد تكونحسب رأيي فإن السلسلة اللفظية ككل تؤدي وظيفة اتصالية أو خطابية  -4

 معاين الكلامت التي تتكون منها هذه السلسلة.  تعكسها التيلوظيفتها مغايرة 

    حسب رأيي فإن هذه التوليفة هي الشائعة أكثر من غريها، وهي التي يستخدمها -5

 متحدث أو كاتب بعينه عند طرح أفكاره. 

حسب رأيي فإن املتكلم أو الكاتب تعامل مع تلك السلسلة اللفظية بشكل خمتلف  -6

خدم نمط صويت بعينه عند لفظها بحيث يعطيها صبغة معينة كاستخدام عالمات الرتقيم أو است

 كوحدة واحدة أو ربام أعاد استخدامها بعد أن سمعها أو قرأها عىل هذا النحو. 

هذه السلسلة  بتمييزحسب رأيي فإن املتكلم أو  الكاتب، أو أي شخص آخر  قام  -7

 كوحدة واحدة. اللفظية نحوًيا أو معجمًيا بطريقة أصبحت حتتل مكانة خاصة فيها 

أن املتكلم أو الكاتب قد قرأ أو  -يفوق كونه صدفة -حسب رأيي فإن ثمة احتامل كبري -8

م بالدليل املبارش  أو  سمع هذه التوليفة من قبل، أومن أشخاص آخرين، وإن هذا القول مدع 

 احلدس. 
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ا إم، حسب رأيي ، وعىل الرغم من أن هذه السلسلة اللفظية مبتكرة إال أهنا مشتقة -9

 بشكل متعمد أو غري ذلك من سلسلة أخرى يمكن تبيان أهنا سلسلة متالزمة. 

حسب رأيي فإن هذه السلسلة اللفظية متالزمة، ولكنه جرى استخدامها بشكل غري  -10

  وبشكل غري متعمد أيًضا.صحيح 

حسب رأيي فإن هذه السلسلة اللفظية حتوي مادًة لغوية متقدمة أو ليست معقدة  -11

 مع املستوى النحوي واملعجمي للمتحدث.  متوائمة لتكونبشكل كاف 

. نامبا و  )راي هذه كانت املعايري  التشخيصية التي استعملت يف حتديد املتالزمات اللغوية

 .( 32-29. ص. 2003

 
 (2010a) املتحدث األصيل: دراسة وود رأي

( بإجراء دراسة حتليلية خلاصية الكالم لدى املتحدثني باللغة اإلنجليزية 2010a) قام وود

كلغة ثانية مركًزا جل اهتاممه عىل كيفية تيسري سبل الطالقة اللغوية لدى هؤالء. قام املشاركون يف 

فالم صامتة ُعرضت ست الدراسة والذين يتحدثون لغات خمتلفة بإعادة رسد قصص رأوها يف أ

مرات ملدة ستة أشهر، بحيث يتم بعد ذلك حتليل مادة الكالم للمشاركني. كان من أهم أهداف 

وقد بذل الباحث جهًدا كبرًيا يف سبيل رشح اآللية التي  ،الدراسة التعرف عىل املتالزمات اللغوية

املتحدث األصيل لتحديد املتالزمات اللغوية  الدراسة إىل رأي اتبعها واملعايري التي طبقها. احتكمت

 (: 2001بحيث ُأخذ يف االعتبار امللحوظات التي عربت عنها راي )

الذي رأي الوذلك متاشًيا مع  ،جيب أن تكون الدراسة مقيدة بمدونة نصوصية صغرية -1

 املتحدث األصيل.  عن أمهية االحتكام إىل رأي رايعربت عنه 

قد يكون هناك آراء غري متسقة نتيجة حلاالت اإلرهاق أو التغيري يف معايري احلكم من  -2

وقت آلخر. تم تدارك هذه املشكلة الناجتة عن التذبذب احلاصل يف آراء املحكمني من خالل طلب 

 فريغها إىل مادة مكتوبة. االستامع من كل حمكم عىل حدة، ومن ثم قراءة املادة املسموعة بعد ت

قد يكون هناك حاالت من التذبذب يف آراء املحكمني. متت معاجلة ذلك من خالل مناقشة  -3

ستخدم النامذج يف هذه اجللسة قبل بدأ جلسة التحكيم. مل تُ   benchmarkاخلطوات واملعايري املرجعية

كن تم تنحيتها جانبًا بعد اكتامل التدريب التدريبية للمعايري املرجعية يف أي من جلسات احلكم النهائية، ول

مادتان سمعيتان مفرغتان إىل  -بشكل منفرد-جلسة املعاينة املرجعية  أثناءالتحكيم. ُحللت  يسبق الذي

 التي رصدوها.  مواد مكتوبة  بحيث ُطلب من املحكمني التعرف عىل املتالزمات اللغوية
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إجابة حمددة عن السؤال املتعلق بآلية البحث. متت معاجلة ذلك السؤال قد ال يكون ثمة  -4

جزئيا عن طريق الطلب من املحكمني االطالع عىل بعض الدراسات السابقة املتعلقة باملتالزمات 

 . تلك الدراساتاللغوية وتطبيق معايري مخسة وردت يف 

من املعرفة السطحية البعيدة  إن تطبيق املعرفة احلدسية هبذه الطريقة ربام استدعت نوًعا -5

عن الوعي. ولتدارك هذه املشكلة كان علينا الطلب من املحكمني قراءة ما يتعلق باملتالزمات 

ستخدمت اللغوية يف الدراسات السابقة ذات العالقة. يف جلسة خمصصة لتدارس املقاييس املرجعية اُ 

يف املواد السمعية املفرغة.  زمات اللغويةاملعايري  املنتقاة من الدراسات السابقة يف حتديد املتال

م ت أيضا بعض من اخلصائص الصوتية مثل الرسعة يف احلديث والتغري يف النربة الصوتية 
اسُتخد 

 كمعايري إرشادية أثناء التحليل. 

 فإنه كان وبام أن املدونة النصوصية التي اعتمدنا عليها متخصصة نوعا ما وصغرية احلجم

علينا أن ال نعتمد عىل درجات التكرار فحسب كام هو معمول به يف التحليل احلاسويب يتعني 

إما ترد ملرة واحدة أو تعكس حالة -كام الحظنا سابًقا-للمدونات النصوصية. بعض املواد املتالزمة

جمموعة من  من االستخدام الفردي الدقيق. لذا فإنه يتوجب عىل الباحث أن يقرر ما إذا كانت

ن متالزمة أم ال وذلك باستخدام برنامج حاسويب، وذلك عطًفا عىل حقيقة أننا ال نعترب الكلامت تكو  

أي جمموعة من الكلامت هي بالرضورة متالزمة بمجرد أهنا ترد دائاًم هكذا يف النص. جيب علينا أن 

 unitary meaning كيل واحد املتالزمة اللغوية أن تكون بدرجة ما أو بأخرى ذات معنى عىلنعي أن 

أو أن يتم استخدامها أو تلقيها بدرجة ما أو بأخرى كوحدة واحدة. ويف  وظيفة معينة، تؤديأو 

من املتحدثني  املشاركني يف الدراسة التي قام هبا وود مجيع اخلتام فإنه من الرضوري أن ندرك أن

 . اإلنجليزيةللمعرفة اللغوية بدقائق التالزم اللغوي يف كلغة ثانية بحيث يفتقدون  اإلنجليزيةباللغة 

إىل املتحدث األصيل باللغة يكمن يف حقيقة أن املدونة  إن السبب الرئيس يف احتكام وود

املستخدمة عبارة عن مادة منطوقة وما يرتتب عىل ذلك من أمهية لنربة الصوت وأنامط التوقف يف 

عن طريق اآللة. بعبارة أخرى فإن االحتكام إىل العنرص البرشي يف  نجازهاإاحلديث والتي ال يمكن 

 غاية األمهية إذا رمنا دراسة كل اجلوانب املتعلقة بالتالزم اللغوي. 

 

 معايري احلكم 

ُطبقت مخسة معايري  يف حتديد ما إذا كانت سلسلة من الكلامت تشكل متالزمة لغوية وذلك 

اسات السابقة يف جمال التالزم اللغوي. املعايري أدناه لالسرتشاد فقط؛ إذ للدر فاحصةبناًء عىل قراءة 

إنه ال يوجد معيار واحد أو جمموعة من املعايري  يمكن النظر إليها عىل أهنا رضورية للحكم عىل أن 
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 جمموعة من الكلامت تشكل سلسلة متالزمة: 

بشكل مرتابط  مات اللغويةعند الكالم تظهر املتالز:  الرتابط الصويت وإدماج الكالم  -1

( بحيث ختتفي الوقفات بني الكلامت وتظهر عىل شكل خط 2002وراي 1979 ,صوتًيا )أنظر كوملاس

تنغيم مستمر. قد يكون ثمة إدماج لبعض اجلمل الصوتية مثل حاالت الدمج الفونولوجي 

. كل (1)املقاطع وكذلك حذف لصوت )الشوا( التي تشاهد يف بعض اإلختصاروحاالت  ،)الصوايت(

تلك احلاالت شائعة يف العبارات الدارجة التي تستخدم بكثرة ولكنها أقل شيوًعا يف العبارات التي 

( . يمكن أخذ (Bybee, 2002 ال ترد بكثرة أو تلك التي يمكن جتزئتها وحتليلها، كام قال بذلك بايبي

يسبق الكالم عادة عملية انتقاء لبعض الكلامت "عىل أهنا شواهد عىل أنه حاالت إدماج األصوات 

 (.  217، ص. 2002)بايبي،  "املتسلسلة اجلاهزة

حيتوى هذا : ( )راجع الفصل الثالث لالستزادة(1992تصنيف )ناتنغاروديكاريكو، -2

الفعلية التصنيف عىل نامذج تراكيب نحوية مثل )اجلملة األسمية +الفعل املساعد+ اجلملة 

NP+Aux+VP  املتجاورةوالكلامت collocations   نكهة الكاري( مثل قولناcurry flavor ومجل )

( وكلها ذات وظائف تداولية. How are you todayمثل )كيف حالك اليوم  lexical phraseمعجمية 

ة إرشادية ستخدم بالرضورة يف كل احلاالت ولكن كمرجعيمن املهم أن ندرك أن هذا التصنيف ال يُ 

 -املثال سبيل عىل–للتعرف عىل التالزم اللفظي. إذا انطبقت املعايري عىل سلسلة لفظية بعينها 

 . لغوية متالزمة أهنا عىل ُتصنف أن يمكن ذلك فعند التصنيف هذا يف الفئات إلحدى مطابقة وكانت

ذلك قولنا من األمثلة عىل : طول املتالزمة ودرجة صعوبتها مقارنة بغريها يف املحتوى -3

أو أيًا من   would( يف حني أننا ال نستخدم I don’t understand( أو )مل أفهم   I would like)أرغب يف 

يف سياقات أخرى.  لقد استطاع املحكمون أن يقرؤوا أو يستمعوا ملادة لغوية   doأدوات النفي مع 

 ألحد املشاركني وذلك لتطبيق هذا املعيار. 

: املصطلحات املعجمية واالستعارة. لداللية للمفردات مثلاخلروج عن القواعد ا -4

 أن املتسلسالت اللغوية تتألف عىل أساس كيل   (5،ص. 2000)و بريكنز  ملَّ من رايالحظ كل 

متاًما مثل املصطلحات املعجمية واالستعارة وليس عىل أساس الداللة اللغوية. أمثلة ذلك كانت 

أن الكثري من  أثبتتن والتي وتي اطلع عليها املحكمواضحة من خالل الدراسات السابقة ال

 كانت مطابقة هلذا املعيار.    formulasالعبارات املركبة

 

                                                           
 .about/ يف النظام العاملي للرموز الصوتية يوجد ابتداًء يف كلامت مثل əصوت من األصوات ُيرمز له بالرمز / (1)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C6%8F
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شاذة نحوًيا. ُطبق هذا املعيار عىل  املتالزمات اللغوية: اخلروج عن القواعد النحوية  -5

طباق بقية املعايري عىل تلك املتسلسالت بعض املتالزمات ولكن من الرضوري أن نتأكد من ان

 .( 112، 111ص. ،2010، )وود  اللغوية الشاذة نحوًيا.

خذ يف االعتبار أيًضا بعض اخلصائص والسامت التي توجد يف املواد السمعية املسجلة من أُ 

 قبيل الرسعة يف النطق وتغري نربة الصوت. 

من املحكمني أو مجيعهم. يف تصنيفنا  اثنانقال بذلك  تصبح املتسلسلة اللغوية متالزمة إذا

او   nonnativeمن اللحن  بوجود نوعللمتالزمات اللغوية تم قبول تلك املتسلسالت التي توحي 

تلك التي تشري إىل استخدام خاص وذلك بناًء عىل ذلك العدد الكبري من املعايري املختلفة التي ُأخذ 

خرجات والتي تنطبق عليها مجيع املعايري أو أغلبها تعترب نامذج تعرب هبا من قبل املحكمني. بعض امل

عن ظواهر ليست عىل عالقة مبارشة بامدة الدراسة. عىل سبيل املثال ثمة متسلسالت لغوية يتم 

واحدة ولكن بشكل غري دقيق أو مشوه. مثال عىل ذلك لفظ  كبنيةحفظها واستظهارها من الذاكرة 

 "Thanks godأو محًدا هلل  "what happenedماذا حصل "عوًضا عن  ”what’s happenedماذا حيصل "

. إنه ألمر مرهق جًدا أن تطلب من املشاركني إعادة رسد قصة شاهدوها  "Thank god"عوًضا عن 

يف الفيلم عىل املستوى اإلدراكي والقدرة االتصالية والتي كان يطلب منهم حتديًدا استدعاء أحداث 

يلم ورسدها مرة أخرى مع ما ينتج عن ذلك من حدوث حاالت من الزلل أو اخلطأ شاهدوها يف الف

نظًرا حلدوث مثل تلك ؛ يف بعض املفردات أو ربام التوقف غري املربر بني عبارة وأخرى أثناء احلديث

 حتى يف احلاالت التي رياحلاالت أثناء احلديث املرسل فقد تقرر أن املتسلسلة اللغوية مطابقة للمعاي

يكون هناك بعض األخطاء التي شابت تلك املتسلسالت سواء أثناء النطق أو أثناء اختزاهلا يف 

 . نيالذاكرة والتي كانت نتيجة ربام لإلجهاد الذي أصاب املشارك

 

 إجراءات التحكيم

طالبني يف الدراسات العليا  يف ختصص اللسانيات  منجلنة التحكيم املتخصصة  تتكون

 سكوملا إىل الباحث. اطلع مجيع املشاركني عىل األبحاث التي قام هبا كل من التطبيقية باإلضافة

وذلك قبل بدأ عملية البحث. ُعقدت يف البداية  (2000) وراي وبريكنز (1983) وبيرتز (1979)

جلسة للتعريف باإلطار املرجعي للدراسة وتوضيح  املعايري املستخدمة أثناء جلسة إبداء 

ني من مواد صوتية مفرغة وُطلب من املشاركني الثالثة  ترميزها بشكل الرأي. تم توزيع نسخت

ونظًرا ألن مجيع األمثلة التي تم استخالصها  ؛يضمن أن تكون العملية وفق معايري متفق عليها

من الكالم تعكس حاالت بعينها فقد كانت العبارات املركبة متثل جمموعات خمتلفة من قبيل  
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، that’s it، هذا كل يشء  love your neighbor)ا حسن إىل جارك  idiomsالتعابري االصطالحية 

، ُزرنا مرة أخرى،  throw away( أو األفعال املركبة )أقذف به بعيداً   instead of عوضاً عن

come back  أُخرج من هنا ،Let out استسلم ،give up فقد صوابه،got mad سقط سقوطًا ،

يعيش يف منزل (ات التي حتتوي عىل حروف جر أو اسم الفاعل ( أو العبارfall downمدويًا 

،  started fighting، بدأ املعركة  taking a bath، يغتسل يف احلامم living in the same houseواحد 

(. يقوم in the middle، يف املنتصف at the moment، يف احلال out of the houseخارج املنزل 

نحو منفرد برتميز بقية املواد الصوتية املفرغة بشكل يراعي التسلسل  أعضاء جلنة التحكيم عىل

الزمني لكل نموذج بحيث تكون البداية من النموذج رقم واحد ثم رقم اثنان وهكذا حتى 

الرقم السادس للشخص ذاته. بعد ذلك يتم قبول العنارص التي تم حتديدها عىل أهنا متالزمات 

اثنني من املحكمني أو مجيعهم عىل ذلك. ثمة حاالت يفصل فيها الباحث  لغوية إذا اتفق رأي

الرئيس وليس أعضاء جلنة التحكيم مثل احلدود التي تفصل بني املتالزمة اللغوية والسياق 

ك م أن هذه السلسلة ربام تكون متالزمة ولكنه ال املُ  اللغوي املحيط هبا وكذلك رأي  يستطيعح 

 ك. اجلزم بذل

 

 ونامبا ووود رايو بيرتز و القوائم األربع التي وضعها كل من كوملاس

جرى وضع قوائم التدقيق هذه بطريقة تضمن عدم انطباق كل تلك املعايري عند احلكم عىل 

 point-5ذي النقاط اخلمس  تستخدم مقياس اليكرأن يُ   )2003)ونامبا  متالزمة لغوية. اقرتح راي

Likert scale   غري موافق  " وإما "ال أعلم " وإما "بموافق بشدة "عند تطبيق معيار بعينه بالتأشري إما

غياب اخلصائص املتوقعة التي جتعل من "دالة عىل   "غري موافق بشدة"بحيث تكون عبارة  "بشدة

ا نكوًصا عىل طرائق ( تعترب تلك القوائم األربع السابق ذكره26)صفحة.  "متسلسلة لغوية متالزمة

 املتحدث األصيل وإمهال ما سواه.  ف عىل رأيالبحث التي ناقشناها سابقًا وذلك العتامدها الرص  

( من أكثر القوائم أمهية حيث حوت أحد 2003)ونامبا  تعترب القائمة التي وضعها راي

، من جهة أخرى،  )1983)لتي وضعها بيرتز عرش معياًرا ملعاجلة ثالثة عرش موضًعا. القائمة ا

( حتتوى  2010a) حتتوي عىل ستة معايري  ملعاجلة ثامنية مواضع، يف حني أن القائمة التي وضعها وود

عىل مخسة معايري. عند أخذ تلك املعايري جمتمعة نلحظ أن هناك اتفاًقا فيام بينها عىل بعض اخلصائص 

إىل وجود بعض اخلصائص الصوتية ودرجة عالية من  مجيعهاتشري  فهي غوية،اهلامة للمتالزمات الل

فإن العالمات الصوتية عىل التالزم اللغوي تشمل الرتابط الصويت،  -التعقيد. كام مر بنا سابًقا

ها عىل خصائص صوتية متيزها عن غريها مثل اإلدماج ءوتقليص بعض األصوات أو احتوا
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(. نقصد 2010a/ )راجع وود، əالشوى( /( ع أو حذف الصوتالفونولوجي وحذف بعض املقاط

بمصطلح التعقيد أن تكون متسلسلة بعينها عىل درجة من الصعوبة أو السهولة حسب معايري نحوية 

 وداللية مقارنة باللغة غري املتالزمة التي يستخدمها األفراد. 

 القائمة الوحيدة التي ُوضعت عىل إطار مرجعي حتديًدا هي تلك التي وضعها وود

(2010aوالتي ُربطت بتلك القائمة املعجمية للعبارات املتالزمة التي وضعها ناتنغر وديكاريكو ) 

 بامونا خذت درجة تكرار املتالزمة يف االعتبار يف الدراسة التي أجراها كل من راي. أُ  )1992)

ولكن درجة التكرار تلك مل تكن سوى ما ، )1983) بيرتز أجراها التي تلك وكذلك )2003)

يكرره املتحدث وليس املقصود هنا درجة التكرار املحوسبة التي ُتستخدم يف دراسة النصوص 

ر ذات قيمة ( ال يعترب درجة التكرا2010a) باستخدام برامج حاسوبية. كام أسلفنا القول فإن وود

 . معيارية يف ذاهتا للكشف عن املتالزمات اللغوية

قد سمحا  )1983)( و بيرتز2003) ونامبا أن نرى أن كال من راي لالهتامممن املثري حًقا 

ه، وتلك تلك التي يستخدمها الفرد ومتيزه عن غري يباستخدام عبارات مركبة  عىل كفي نقيض، وه

( أن حاالت االستعامل الفردي 2010a)وود  ىالتي يتوافق عىل استخدامها مجهور من الناس. مل ير

ب ل بتلك احلاالت عىل اعتبار  ملتسلسلة بعينها معيار للحكم بتالزم عنارصها، ولكنه يف الوقت ذاته ق 

ة أخرى غري اللغة األم ممن اشرتك يف تحدثني بلغملل  املتقدمةأهنا عالمات عىل الكفاءة اللغوية 

( معايري يمكن أن ُتطبق عىل حاالت إما 2003) الدراسة. حتتوي القائمة التي اقرتحها راي ونامبا

( تأخذ يف االعتبار العبارات املكررة وتلك 2003) خاطئة أو غري مستساغة. قائمة راي ونامبا

 رشات عىل التالزم اللغوي. االشتقاقية وبعض العبارات الوظيفية، واعتبارها مؤ

وما  "حدس املتحدث األصيل"كل تلك القوائم تتكئ عىل ما ُيعرف ب أنمن الواضح 

تلك األبحاث والدراسات التي  يف كلن سلسلة متالزمة. من أن جمموعة من الكلامت تكو   يعتقد

كم عىل نجزت يف هذا املوضوع فإنه من الواضح أن الغرض من تلك القوائم التي وضعت للحأُ 

متالزمة لغوية بعينها يكمن يف معاجلتها جلوانب القصور التي تعرتي األساليب األخرى املرتبطة 

بدرجة التكرار أو تلك التي تركز عىل اجلوانب الفونولوجية، بحيث يكون لدينا أكثر من طريقة 

ولكن طريقة  لقياس التالزم اللغوي. هذه الطريقة يف غاية األمهية عند التعامل مع مواد صوتية

كام سنرى يف الفصلني -احلكم هذه يمكن أن تكون مفيدة أيًضا يف حالة التعامل مع املواد املكتوبة  

( خري مثال عىل ذلك 2010)سيمسون فالخ و ايلس السابع والثامن. إن العمل الذي قام به كل من

إمكانية تدريسها الرأي بخصوص درجة أمهية هذه املتالزمات ومدى  أبداءطريقة  استخدماحيث 

 تنقية القوائم التي نتجت عن تطبيق درجة تكرار بعينها.  إىل ذلك أدى بحيث

https://en.wikipedia.org/wiki/%C6%8F
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 اخلالصة

ثمة الكثري مما يمكن قوله بعد هذا العرض العام الذي قدمناه هنا حول الطرق والقواعد املتبعة يف 

صوص. من اليسري علينا أن نحدد التالزم اللغوي يف املدونات والن الكشف عن املتالزمات اللغوية

باستخدام حساب درجة التكرار إما من املدونة النصوصية التي أنشأها الباحث ومقارنة درجة تلك 

أو املدونة األمريكية لإلنجليزية   BNCالدرجة أو درجة التالزم يف مدونات أكرب مثل املدونة الربيطانية 

حمركات البحث عىل شبكة  هبا تقذفًضا االستعانة بنتائج البحث التي . من املمكن أي COCAاحلديثة 

لغوية -اإلنرتنت واالسرتشاد هبا أثناء احلكم عىل متالزمة لغوية. يمكن أيًضا االستعانة باملقاييس النفس

ال.  ما إذا كانت متالزمة أم دملتسلسلة معينة وطرق معاجلتها يف الدماغ يف حتدي   acousticalوتلك الصوتية

املتحدث األصيل أو اخلبري يف إسداء الرأي  عند التعامل مع بيانات لغوية فإنه يمكن أن نستخدم رأي

وهي إجراءات بالغة النفع يف حالة قوائم البيانات صغرية احلجم أو تلك  ،بخصوص التالزم اللغوي

وي خصائص واستخدامات السالسل املختصة بحقل بعينه. يف كل احلاالت فإن وجود قوائم للتدقيق حت

اللغوية قد يشكل دلياًل إرشادًيا مفيًدا للعنرص البرشي الذي بيده احلكم عىل تلك املتسلسالت. ثمة 

 العديد من املوضوعات واألنامط التي كشفت عنها البحوث يف هذا املجال ومنها: 

 يف النصوص العامة واملدونات  ثمة صعوبة يف الكشف والتعرف عىل املتالزمات اللغوية

 املواد الصوتية املفرغة. و النصوصية 

 ولذا  ثمة العديد من الطرق التي يمكن أن نستخدمها يف التعرف عىل املتالزمات اللغوية

 من األفضل أن نستخدم أكثر من طريقة يف التعرف عىل املتالزمات اللغوية. ف

 عن طريق تكوين جمموعة من املتحدثني  مكن التعرف عىل املتالزمات اللغويةي

 تالزم جمموعة من املتسلسالت اللغوية.  بخصوصاألصليني أو اخلرباء وأخذ رأهيم 

  بغض النظر عن أداة القياس التي نستعملها فإنه يتعذر علينا يقينًا القول بتالزم متسلسلة

 ية معينة مئة باملئة. لغو

من املتوقع أن يبقى الباحث يف حالة من الشك حول ما يتخذه من قرار حيال املتالزمات 

حتى عند استخدام درجة التكرار  ومقياس الرتابط واخلصائص الصوتية ورأي جمموعة من  اللغوية

ي بدراسة املتالزمات اللغوية فإننا نتوقع أن يكون املتحدثني األصليني للغة. ومع االهتامم العلم

 هناك وسائل للتعرف عىل تلك املتالزمات بطريقة أكثر مصداقية وموثوقية. 
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 نقاط للمناقشة والبحث

للتعرف عىل املتالزمات  تستعملهاف لنا الطريقة التي كنت قبل أن تقرأ هذا الفصل ص   -1

 نص من النصوص؟ يف  اللغوية

 إليس انظر إىل القائمة التي حتتوى عىل جمموعة من اجلمل يف الدراسة التي قام هبا -2

أًيا من املعايري املستخدمة يف التعرف عىل  مع تتفقل يف هذه القائمة . هل هناك مُج )2010)

 أكثر من غريها؟  املتالزمات اللغوية

. قم بعد ذلك بمعرفة درجة تكرارها نص   أيتعتقد أهنا متالزمة من  ذ مجلًة متسلسلةُخ  -3

أن هذه  يف رأيك. هل النتيجة تدعم  COCAونة األمريكية دوامل  NBCمن خالل املدونة الربيطانية 

 اجلملة متالزمة؟ 

من خالل البحث أعاله قم بالتعرف عىل درجة الرتابط للعبارة الواردة يف الفقرة الثالثة  -4

. هل هذه الدرجة التي حصلت عليها  COCA وكذلك املدونة األمريكية  BNCدونة الربيطانية يف امل

تدعم ما تعتقد من تالزم أجزائها أم أن الصورة تغريت نوعًا ما؟ ما هي اآلثار املرتتبة عىل تلك 

 النتائج التي توصلت إليها والتي ختتص بدرجتي التكرار والرتابط؟

ا متالزمة من نص من النصوص. خذ سلسلة أخرى ال تعتقد خذ سلسلة لفظية تعتقد أهن -5

بتالزم أجزائها وقم بالبحث عنهام يف حمرك البحث غوغل. ما هي عدد النتائج التي حصلت عليها يف كلتا 

 أن اجلملة األوىل متالزمة والثانية غري ذلك حتقق أم ال بناًء عىل نتائج البحث؟ ب اعتقادكاحلالتني؟ هل 

دة صوتية من وسيلة إعالمية أو حمادثة حقيقية مع شخص ما. هل تستطيع قم بتسجيل ما -6

أثناء الكالم ومن ثم العثور  تطبيق بعض مما عرفت عن اخلصائص الصوتية التي متيز املتالزمات اللغوية

 العبارات؟  عىل بعض املتالزمات؟ ما هي الوسائل التي استدليت هبا عند احلكم بتالزم تلك

قم بمراجعة قوائم التدقيق التي استعرضناها يف هذا الفصل. اخرت  واحدًة منها وقرر ما  -7

عن غريها يف نص من النصوص املكتوبة  إذا كان يف استطاعتك استخدامها لعزل املتالزمات اللغوية

 جهك أثناء هذه العملية؟ أو الصوتية املفرغة. ما هي الصعوبات التي ربام توا

( a2010) حاول أن تطبق ما احتوته قوائم التدقيق و إجراءات التحكيم كام فعل وود-8

مستخدًما جمموعة من النصوص املتشاهبة أو تلك املفرغة من مادة صوتية. هل الطريقتان 

 ؟ وهل من سبيل لكي تصبح عملية التحكيم أكثر اتساًقا؟انمتناسقت

 خالف ما نُوقش يف هذا الفصل؟  نك التفكري يف طريقة للكشف عن املتالزمات اللغويةهل يمك -9

التي ناقشناها هنا بالنسبة  ما داللة استخدام أساليب التعرف عىل املتالزمات اللغوية. 10

  واملهتمني بالقياس والتقييم؟  للباحثني؟ وما داللة ذلك بالنسبة للمعلمني 



 باب األولال
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 الثالثالفصل 

 عالمات وخصائص-تصنيف المتالزمات اللغوية  
Categories of Formulaic Language-Labels and 
Characteristics 

تعددت أساليب تصنيف الوحدات املتالزمة خالل التاريخ الطويل للبحث يف جمال 

أن الباحثني مل يكونوا يبحثون يف الظاهرة اللغوية ذاهتا؛  ؛  ويعود السبب يف هذا إىلاملتالزمات اللغوية

يمكننا القول إن  .ولكن يف جماالت لغوية متباينة متامًا كام رأينا ذلك يف القسم األول من هذا الكتاب

 األنثروبولوجيابعض تلك البحوث ُأنجزت يف حقول معرفية خمتلفة بينها بون شاسع مثل علم 

. احتاج الباحثون إىل وقت لكي  neurologyو علم األعصاب   Social anthropologyاالجتامعي

يتسنى هلم رسم صورة  لكي باالطالع عىل كامل البحوث التي ُأنجزت يف هذا احلقل املعريف ايقومو

 كامل عنها.  بتصوراخلروج  حتى يتمكنوا من وواضحة عن هذه الظاهرة حمل البحث 

( دراسة مسحية 1999)ليه حتى نرشت راييف احلقيقة استمر احلال عىل ما هو ع

للبحوث املرتاكمة التي ُأنجزت يف هذا املجال، والتي انبثق منها مصطلح عىل درجة عالية من 

االنتشار وهو مصطلح املتالزمات/املتسلسالت اللغوية. منذ ذلك الوقت وهذا املصطلح حيظى 

. لقد رأينا كيف بدأ االهتامم هبذا املصطلح عندما بمزيد من االهتامم والعناية من قبل الباحثني

بتخصيص عدد   Annual Review of Applied Linguisticsقامت جملة حوليات اللغة التطبيقية 

، وكذلك قامت أيضًا جامعة م للحديث عن املتالزمات اللغوية2012كامل من أعدادها يف عام 

كي األمريكية بتنظيم ندوة للحديث عن هذا املوضوع. وأسهمت الباحثة ويسكنسن يف ميالوا

 Formulaic Language Researchراي بنفسها يف تأسيس شبكة  البحث يف علم املتالزمات اللغوية 

Network   والتي ُتعرف اختصارًا ب(FLaRN)   والتي ُتدير شبكًة إلكرتونية للتواصل بني املئات
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بثق عنها عديٌد من الندوات التي ُأقيمت خالل السنوات املاضية والتي من أعضائها والتي ان

 حظيت بحضور كبري. 

ستخدم أكثر من أربعني مصطلًحا اُ  هناك( أن 3. ص2000) وبريكنز الحظ كٌل من راي

 للداللة عىل ظاهرة التالزم اللغوي، كام هو واضح يف اجلدول التايل: 

 

 .ات التي ُاستخدمت للداللة عىل املتالزمات اللغويةالعبار  .(1.3) اجلدول

amalgams    مزيج–توليفة                                                                                                                                                    

automatic                                                                                                                           تلقائي  

chunks   املتتابعات                                                                                                                                                                   

Clichés                                                                                                                       صيغة مأثورة  

co-ordinate constructions   متتابعةتعابري مركبة                                                                                                           

collocations                                                                                                         املتجاورةالكلامت  

composites  لغويةالرتاكيب ال                                                                                                                                              

conventionalized forms  مألوفة أشكال                                                                                                                         

fixed expressions                                                                                                                                              تعابري ثابتة 

formulaic language  التالزم اللغوي                                                                                                                                

formulaic speech  الكالم املتالزم                                                                                                                                      

formuals/formulae  العبارات املركبة                                                                                                                                

fossilized forms  اكرةاألشكال التعبريية املحفورة يف الذ                                                                                                

frozen forms  األشكال التعبريية اجلامدة                                                                                                                           

gambits  الكلامت االفتتاحية                                                                                                                                                  

Gestalt )اجلشطالت )أنامط كلية                                                                                                                                            

Holistic                                                                                                                       شامل -كيل  

holophrases                                                                                                                                         شاملة-ةعبارات كلي 

Idiomatic                                                                                                             اصطالحية عبارة  

idioms                                                                                                                                                             مسكوكةتعابري  

Irregular                                                                                                                                     التعابري الشاذة  

lexicalized phrases  حزمة من تعابري االصطالحية ذات معنى واحد                                                                          

lexicalized sentence stems                                                           أصول اصطالحية  ذات معنى واحد  

multiword units                                                                                 عبارات مركبة من أكثر من كلمة  

noncompositional                                                                                                                                          معنى ثابت  
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  .(1.3) اجلدول -تابع 

noncomputational                                                                                                                                          حموسبغري  

Nonproductive                                                                                                    جمد   غري–بال فائدة  

petrification                                                                                                                                                              متحجر 

preassembled speech                                                                                         احلديث املُعد مسبقًا  

prefabricated routines and patterns                                                         األنامط والصيغ املُعدة سلفًا  

ready-made expressions  تعابري جاهزة                                                                                                                         

ready-made utterances                                                                                               ألفاظ جاهزة  

rote   استظهار–تكرار                                                                                                                                                              

routine formulae  عبارات دارجة                                                                                                                                      

Schemata                                                                                                                ترسيم -ختطيط  

semi-preconstructed phrases that constitute single choices  فقرة         عبارات شبه مركبة  حتتوى عىل

 حمذوفة يتم ملؤها بكلمة واحدة 

sentence-builders                                                                                                                                            مجل إنشائية 

 stable and familiar expressions with specialized subsenses          مجل مألوفة ثابتة ذات معان  خاصة  

synthetic                                                                                                                           جتميعي  

unanalyzed chunks of speech                                                     سلسلة جمتمعة من الكالم غري املفصل  

 

كام رأينا يف هذا اجلدول فإن ثمة تنوع مثري ال ختطئه عني خالل السنوات التي تلت نرش  

عدٌد من املصطلحات اجلديدة التي حتتوي  ظهر بحيثوبريكنز،  الدراسة التي قام هبا كٌل من راي

الكلامت املتجاورة عىل مفاهيم مستخلصه من علم املدونات والتقنيات املرتبطة هبذا العلم، مثل عدد 

بلفظ بعينه. ومع ذلك فإننا إذا أمعنا  concgrams، واملفردات املحيطة  n-gramsيف سلسلة متالزمة 

النظر يف التصنيفات الرئيسة كام هي مدونة يف الدراسات السابقة، فإننا نكتشف أن ثمة أرضية 

مع هذا فإنه البد من وجود مشرتكة يقف عليها الباحثون تتعلق بام يدرسونه عىل وجه اخلصوص. و

 وذلك ألسباب مرشوعة.  ،التصنيفات

إن من أبرز املجاالت العلمية التي ظهرت خالل السنوات املاضية، وحظيت بانتباه  

املتعلقة بالكلامت املرتابطة والتعابري املعجمية واملرتابطات املعجمية، واالستعارة  تلكالباحثني 

لكلامت املتجاورة واملفردات املحيطة بلفظ بعينه واملرتاكبات واألمثال وشبه اجلملة الفعلية وا

اللفظية. إذا قمنا بدراسة كل واحدة من هذه األنواع عىل حدة فإننا بال شك  سنفهم بشكل كبري 

 . مفهوم املتالزمات اللغوية
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  املتجاورةالكلامت 

حمرير لعديد  من الناس؛ إذ إنه يوحي بأننا  "collocation املتجاورةالكلامت "إن مصطلح 

نستخدمه  للداللة عىل نوع بعينه من الكلامت املركبة، وكذلك نستخدمه للداللة عىل عموم الظاهرة 

التي  تلكاللغوية املرتابطة. وثمة العديد من التعريفات التي جتيل لنا مفهوم الكلامت املرتابطة ولكن 

التي تنشأ   syntagmaticداللية -د تنحرص يف وصف العالقة النحوظهرت يف ميدان اللغويات تكا

ُيغني عن تعريفها بناًء عىل طيف  بحيثبني الكلامت. يمكن إجياد تعريف عام يصف تلك العالقة 

 األعوامداللية املحددة والتي تتالءم مع معايري  نحوية و/أو داللية.  عىل مدى -من العالقات النحو

يان مهامن فيام خيتص بمصطلح الكلامت املرتابطة. أحدمها يتكِئ عىل درجة تكرار املاضية كان ثمة رأ

بني جمموعة من  phraseological  تلك الكلامت املرتابطة، واآلخر يتعلق بمفهوم الرتابط األسلويب

 Grangerالكلامت )لعرض مزيد من التعريف حول هذين املصطلحني راجع جرانجر

(. الرأي الذي ينطلق من كون تلك الكلامت املركبة ذات درجة تكرار عالية 2008) Paguotوباكوت

جود جمموعة من الكلامت، بو خاصبشكل  اهتم(، والذي 1951،1957) يف النص يعود إىل فريث

الداللة عىل احتامل ورودها هبذا الشكل عن طريق تطبيق جمموعة من األساليب  يمكن بحيث

الرتابط األسلويب والذي متتد جذوره إىل املدرسة األسلوبية التي ظهرت يف  اإلحصائية. أما مفهوم

مصطلح  باستخدام وذلكاالحتاد السوفيتي،  والتي متيل إىل ضبط مصطلح العبارات املركبة 

البحوث التي أنجزها فريث يف اخلمسينيات  منسلسلة  بعديف أضيق احلدود.  "الكلامت املرتابطة"

ستخدام مفهوم اإىل  بالباحثني تد  ح  ان ثمة أنواع جديدة من املفردات املركبة من القرن املنرصم ك

 جديدة.  مفردات عىل داللةلل "العبارات املركبة"

 

 تأثري فريث أحد الباحثني الرواد يف هذا املجال

يف  "املتجاورةالعبارات "دشن فريث املنهج الذي يعتمد عىل درجة التكرار يف الكشف عن 

متداول قبل ذلك  "املتجاورةالعبارات "من القرن املنرصم عىل الرغم من أن مفهوم اخلمسينيات 

بطريقة تراعي الوصف الوظيفي للغة؛ وذلك متاشيًا  املتجاورةالتاريخ. طور فريث مفهوم العبارات 

(. كام أرشنا إىل ذلك يف الفصل األول فإن مصطلح 1957-1951مع نظرياته يف علم املعاين )

جمموعة من  co-occurrenceاملركبة( بالنسبة لـ فريث يدل بشكل أسايس عىل جتاور )العبارات 

  habitual collocationالكلامت يف السياق. وهناك تنوع شديد يف هذه الظاهرة، مثل التجاور التلقائي 

 - silly ass-والتي تتجاور فيه جمموعة من الكلامت بشكل متكرر مثل العبارة التي أوردها فريث 

نوع آخر ُيطلق عليه العبارات  -أيضاً -والتي ُيراد منها انتقاص شخص ما  واحلط من قدره. وهناك 
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املركبة املميزة وهو مركب لغوي من كلامت أقل شيوعًا وانتشارًا  ولكنها ذات وظيفة مفيدة. للداللة 

صيدة والذي ورد يف ق sleep supple soulعىل ذلك استند فريث عىل أمثلة من األدب مثل 

تلك األمثلة قد برسد ولكننا ندرك أنه . (2004)للمزيد راجع  نسيلهوف،   Swinburne(1)لسوانبرين

أكثر تعقيدًا من التعريف املبارش الذي ذكرناه سابقًا. وإذا  "املتجاورةالعبارات "أصبح مصطلح 

 darkليل والظالم عبارات مركبة مثل كلمتي ال"أرشنا إىل بعض الكلامت غري املتجاورة بأهنا تشكل 

and night   عىل -مفصولة عن بعضها بعض بكلامت أخرى فإننا بذلك املواضعوالتي تأيت يف بعض

الذي يميز مفهوم  "التجاور"ننسف مصطلح  -األقل بالنسبة للشخص العادي قليل اخلربة

سافة التي . وحتى ملن هم عىل دراية هبذا املوضوع فإننا ال نعرف بالضبط املاملتجاورةالعبارات 

 تفصل الكلامت بعضها قبل أن تنقطع وشائج الرتابط فيام بينها، استنادًا عىل آراء فريث. 

ر هذا املنهج الشامل لدراسة الكلامت املركبة بعد ذلك عىل يد كل  من هاليداي    Hallidayُطور

بإعادة . قام هاليدي Kjellmerو سنكلري  وجيليمر Michell & Greenbaumوميتشيل وغرينبوم 

 هي املتجاورة العبارات أن مسألة عىل يشددكى لتعريف مفهوم الكلامت املركبة والتوسع يف ذلك 

. قام كٌل من العام اللغوي بالسياق قارناها ذاإ معني سياق يف عال   تكراراها درجة لكون انعكاس

بالعمل عىل إعادة -بشكل منفرد ولكن ضمن احلدود التي وضعها فريث-( و غرينبومميتشل

 يف حنيتعريف الكلامت املركبة بشكل يسمح بإضافة عوامل رصفية وداللية لوصف تلك الظاهرة، 

قام سنكلري بالعمل عىل إعادة دراسة هلذا املفهوم مركزًا جل اهتاممه عىل حتديد عدد الكلامت التي 

عدد للكلامت يف السلسلة  يتكون منها املركب اللغوي. أشار كٌل من جونز وسنكلري إىل أن أقىص

يتجاوز أربع كلامت، سواء أكان ورودها قبل الكلمة الرئيسة يف املتسلسلة أم كان جيب أن  الاللغوية 

 و التنمبريغ بالتوسع قلياًل يف استخدام الطرق احلاسوبية التي دشنها ذلك بعدها. قام جيليمر وستبز

قاموس املتالزمات املعجمية يف اللغة اإلنجليزية والذي ُنرش عام . يف أثناء عمله عىل صياغة  سنكلري

ن يف جمملها   م أعاد جيليرب1984 تعريف مفهوم املتالزمة املعجمية لتتكون من كلمتني أو أكثر  تكور

. شكلت تلك اجلهود التي ُبذلت لبنة البناء األوىل والتي دشنت  السياق يف كبري بشكلسلسلة تتكرر 

 من الدراسات الالحقة والتي اعتمدت عىل درجة التكرار املعاجلة حاسوبيًا. مرحلة جديدة 

 

 

 

                                                           
 .ملرتجم م. 1909. تويف عام "قصائد وأغان"شاعر وكاتب مرسحي وروائي إنجليزي ذاعت شهرته بعد نرش ديوانه  ((1
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 املناهج األسلوبية يف دراسة املركبات اللغوية

نظر  علامء األسلوبية إىل املركبات اللغوية عىل أهنا جمموعة من الكلامت ترتبط بعالقة إما ثابتة 

 1994(. يرى كوي ),2005فيه )نيسلهوفأو متغرية بدرجات متفاوتة وذات معنى ظاهر ال لبس 

Cowe, تكون إما مركبًا لفظيًا  فإهنا اجتمعت( أن الكلامت إذاcomposites ويكون عبارة عن جمموعة ،

 مكونة من، وتكون formulaeعبارة مركبة  وإمان شبه مجلة وتؤدي وظيفة نحوية، من الكلامت تكور 

أو   opaqueالية/تداولية. و قد تكون املركبات اللفظية غامضة املعنى مجلة كاملة  لتؤدي وظيفة اتص

ذات معنى ثابت ال يتغري كام هي احلال يف اللغة االصطالحية. وبعض العبارات االصطالحية 

 restricted املجازية حتمل معنى حرفيًا وجمازيًا يف الوقت ذاته، بخالف العبارات املركبة املقيدة 

collocations وي عىل عنرص حريف وبقية العنارص جمازية. امتنع كوي عن اإلشارة إىل نوعية تتي حتوال

 القيود املفروضة عىل تلك املركبات أو عدد الكلامت التي يتألف منها املركب اللفظي. 

م 1960إىل  م1940توجد جذور املنهج األسلويب يف املدرسة السوفيتية التي ازدهرت من   

( الذي ن قاما ,Amosova 1963 ( وأماسوفا  ,Vinogradov )1947) غرادوفعىل يد رواد مثل فينو

بتصنيف الوحدات األسلوبية بناًء عىل الوظيفية االتصالية واملفهومية لكل واحدة منها. و أثناء 

التعريف بتلك الوحدات األسلوبية قام فينوغرادوف بتحديد السامت الرئيسة لتلك الوحدات من 

وأن يكون  nonsubstitutabilityإلعادة ترتيب املفردات املكونة لسلسلة اللغوية  قبيل عدم القابلية 

ومن ثم تصنيف الوحدات إىل أربع جمموعات  noncompositionalityاملعنى واضحًا ال لبس فيه 

، ثبات بنيتها الرصفية، املعنى سواًء degree of opacityرئيسة بناًء عىل معايري، مثل درجة الوضوح 

مستخدمتًا مصطلح  موسوفااحرفيًا أم جمازيًا وحدوده يف النص. وظهر تصنيف آخر اقرتحته أكان 

بدالً من لفظ الوحدات االصطالحية  وفيه استندت الباحثة إىل مجلة  من  (phrasemes) الفريزيم

صطالحية. وكان املعايري املحددة تدخل يف نطاق جمموعة الكلامت التي تتكون منها الوحدات اال

العلامء الروس الذين درسوا العبارات االصطالحية عىل وعي بتلك الوشائج التي تربط الكلامت 

بعضها ببعض، لذا فقد قاموا بتحديد موضع كل كلمة مهمة قياسًا عىل الكلامت األخرى يف السلسلة 

 اللفظية. 

 Meaning-Text "عنىالنص وامل"( بوضع نظرية 1998) Igor Mel’cukقام ايغور ميلشوك  

Theory   مستخدمًا الوظائف الداللية والتداولية اخلاصة باملتسلسالت املتالزمة بوصفها أساًسا

لعملية الفرز التي قام هبا. الحظ ميلشوك أن املركبات اللفظية مقيدة وغري مركبة وأن تلك الوشائج 

ليها عىل اعتبارها ذات معنى كليًا التي تقوم بني الكلامت املكونة لرتكيب لغوي أسهمت يف النظر إ

واحدًا. أشار ميلشوك إىل أنه يف حالة السلسلة املكونة من عدة كلامت فإن كلمة واحدة يف هذه 
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تكون الكلامت األخرى تبعًا هلا. وتلتئِم تلك الكلامت يف بناء  يف حنيالسلسلة  تؤدي دوًرا حموريًا 

( بمحاولة تصنيف الرتاكيب اللفظية 1998ميلشوك )واحد  لتشرتك يف إنتاج املعنى الواحد. وقام 

ينشأ النوع األول  بحيثبناًء عىل الوشائج التي تربط مكوناهتا. ثمة أربعة أنواع من الرتاكيب اللغوية 

يكون  يف حني(.   do a favorمثل )يسدي معروفًا  ، delexicalizedمع األفعال البسيطة منزوعة املعنى 

الكلمة التابعة واضحًا حسب عالقتها بالكلمة الرئيسة يف الرتكيب اللفظي مثل النوع الثاين معنى يف 

. ويف النوع الثالث تظهر كلمة من الكلامت يف الرتكيب لدهيا " well-chilled beerجعة باردة "قولنا 

ستخدم مع الكلامت األخرى يف الرتكيب مثل قولنا )قهوة مرادف، بيد أن هذا املرادف ال يمكن أن يُ 

وهي   powerfulمثل )قوية(  ( والتي يستحيل أن نستخدم يف هذا السياق كلمةstrong coffeeقيلة ث

. والنوع الرابع من املركبات اللفظية تكتسب فيه الكلمة التابعة معنى الكلمة strongمرادفة لكلمة 

 (. 13صفحة ( )راجع aquiline nose( و) أنٌف مقوس   artesian wellاملتبوعة كقولنا)عني جارية 

 

 علم املعاجم والعبارات املتجاورة

قبل  املتجاورة بالعباراتاهتامما كبريًا  -وهم ومن يضعون املعاجم اللغوية-أظهر املعجميون

يف أعامل كل  من باملر  املتجاورة العباراتظهور املدرسة األسلوبية. ووردت أوىل اإلشارات إىل مصطلح 

(1933 Palmer,وهورنبي ) وميكفيلد ، وغاتنبي  (1942 Hornby, Gatenby & Makefield.)  قام هؤالء

يف سياق دراستهم األسلوبية واملعجمية. وقام باملر بتصنيف  املتجاورةالعلامء بدراسة الرتاكيب 

تركيبية اسمية وفعلية وحرفية وظرفية. مل تكن الرتاكيب اللفظية -الرتاكيب اللفظية إىل أنواع نحوية

ميني وعلامء األسلوبية ابتداًء. ويف احلقيقة فإن اهتامم علامء األسلوبية الكالسيكية حمور اهتامم املعج

.  وكان ذلك اللغوية املتالزمات دراسة عىل -عام بشكل–الروسية باملدرسة األسلوبية كان منصبًا 

( و كوي 1998يلشوك )احلال حتى اجلزء األخري من القرن العرشين عندما أبدى كٌل من م

 ( اهتامًما واضًحا بالرتاكيب اللغوية التي شكلت ظاهرة لغوية فريدة. 1998)

 

 العبارات املسكوكة

 تعريف العبارات املسكوكة

لألسف الشديد فإن تعريف العبارات املسكوكة خماتل متامًا كام رأينا يف حالة العبارات 

ا، للداللة عىل معان  واسعة جدً  "ارات املسكوكةالعب". يستخدم بعض الباحثني مصطلح املتجاورة

، والعبارات الدارجة، وُيطلق حتى عىل بعض الكلامت ذات  "proverbsاألمثال "كام يف حالة 

الصفات املعينة. ويستخدم بعض الباحثني اآلخرين هذا املصطلح للداللة عىل حاالت حمددة، أي 
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اجلامدة  وكلامت ذات معنى " (Moon, 1998. P.4) كام وصفها موون-لوصف جمموعة من الكلامت 

. لذا فإننا نرى أن أي تعريف spill the beans (2)أو  kick the bucket (1)مثل قولنا  "غامض أو جمازي

 هلذه الظاهرة اللغوية املعقدة لن يوفيها حقها. 

ت ملفهوم العبارات املسكوكة ال   يستثني حتى الكلامت أكثر التعريفات اجلامعة التي ِسيق 

يعترب مثاالً لتلك التعريفات  (Hockett, 1958) املفردة. إن التعريف الذي توسع يف بسطه هوكيت

ه من خالل املبنى اللغوي ؤاجلامعة الذي أورد فيه أي عبارة لغوية حتمل معنًى غامًضا ال يمكن استجال

. ed–ارة مورفياًم مثل الالحقة التي تدل عىل الفعل املايض للعبارة االصطالحية حتى لو كانت تلك العب

ليست ذات معنى، ولكنها -بمفردها-وينظر هوكيت إىل تلك الالحقة عىل أهنا مسكوكة؛ ذلك أهنا

والتي يمكن لنا يف هذه   worked "عمل فالن“تكتسب معناها عندما ُتلحق بكلمة أخرى مثل قولنا 

. نستنتج يف  ed–و   workخالل تفحص بنيتها التي تتكون من جزأين  احلالة أن نتعرف عىل معناها من

اخلتام أن هذا التعريف الذي أورده هوكيت فضفاضًا بشكل كبري وغري قابل للتطبيق كام يرى ذلك 

عديٌد من الباحثني. ومع هذا فقد عِمد بعض الباحثني إىل تطبيق تعريف العبارات املسكوكة عىل 

 televisionاو   lighthouseمثل  ،أو الكلامت املركبة polymorphemesاملتعددة الكلامت ذات األجزاء 

 (. Makkai, 1972: مكاي Katz & Postal, 1963و بوستل )للمزيد راجع كاتز

قام جمموعة من الباحثني بوضع معايري حمددة يمكن تطبيقها عند التعامل مع العبارات  

أن هذا املفهوم ينطبق عىل -عىل سبيل املثال-)  ,1969Weinreich)  يرى وينرتشاملسكوكة. و

جمموعة من الكلامت ذات معنى حريف و جمازي، وهذا يعني استثناء العبارات املجازية الرصفة أو 

ارات املركبة . قام وينرتش أيًضا باستثناء العبas of و  by and largeتلك احلرفية الرصفة مثل قولنا 

ألهنا تفتقد للمعنى ؛  two wrongs don’t make a rightالثابتة من قائمة العبارات املسكوكة مثل 

 املجازي. إن هذا التعريف الضيق الذي ذكره وينرتش مل يغِر علامء آخرين لتبنيه. 

إىل التوليدي يف أعامل كل  من كاتز و بوستل باإلضافة -ثمة جذور واضحة للنحو التحوييل

كان أول من أشار يف تعريفه للعبارات   (Frazer, 1970)رولكن جيب االعرتاف بأن فريز شوينرت

قام ج واسعة من العبارات االصطالحية االصطالحية إىل صفاهتا التحويلية. بعد أن استعرض نامذ

طالحية تسمح هبا عبارة اص فريزر بوضع ستة معايري هرمية جتمع الصفات التحويلية والتباين التي

 (: Liu, 2008, pp.7, 8)مقتبسة من ليو 

                                                           
 .. املرتجم  "يعدم شنقاً "عبارة اصطالحية تعني  (1)

 .. املرتجم "ُيفيش رساً "عبارة اصطالحية تعني  (2)
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 . التبديل هذا مثل تراعي مسكوكة عبارات من ثمة ليس–unrestrictedغري مقيدة  -1

أنفذت القانون "تسمح باشتقاق االسم من الفعل. مثل  -reconstructionإعادة التكوين  -2

she lay down the law"  إنفاذها للقانون  "مقابلher laying down of the law "  . 

ُيتداول الدوالر بكثرة "مثل قولنا  للمجهول البناء حالة يف– extractionاالستخالص  -3

the buck has been passed too often"  وكذلك يف حالة اإلبدال بني االسم وجزء من الفعل املركب ،

 look the informationلومة يبحث املع "و "look up the informationيبحث عن املعلومة "كقولنا 

up" . 

تبديل يف مواضع املفعول به األول واملفعول به الثاين، مثل قولنا -  permutationالتبديل  -4

. you cannot teach an old dog new trickال يمكن أن تعلم رجاًل طاعنًا يف السن حيالً جديدة "

كون االسم جزء ثابت من العبارة وكذلك تبديل االسم مع جزء من الفعل املركب عندما ي

 . he put on some weight /he put some weight onزاد وزنه قلياًل  "االصطالحية، كقولنا 

أي أن يتم إضافة أجزاء غري اصطالحية إىل عبارة اصطالحية مثل - insertionاإلضافة  -5

 . " She read the class the riot act    قرأت عىل الفصل قانون الشغب"عبارة 

 . تبديل أو إضافة بأي يسمح ال -completely frozen التام الثبات -6

ثمة تعريف آخر للعبارات املسكوكة يتمحور حول مجود وثبات بنية العبارة االصطالحية. 

(  باألخذ هبذا التعريف موضحًا أن العبارة املسكوكة ال جيب أن حتمل معنًى يمكن 1981( قام وود

دراكه من خالل معنى الكلامت التي تشكل املصطلح،  وكذلك أال تسمح بنيتها بأي خلل يف إ

تركيبتها من تبديل أو تغيري. إن سلسلة الكلامت املتألفة يمكن وضعها عىل مقياس متدرج بحسب 

ها بحيث يقع عىل أحد أطراف ذلك املقياس العبارات املسكوكة مرورًا بالتعابري ءتالزم أجزا

 زمة والعبارات املركبة حتى نصل إىل الطرف اآلخر حيث احلديث املرسل. املتال

ف ت موون   بعد ذلك تعامل العلامء مع العبارات املسكوكة بطرق مشاهبة يف التقييد. عرر

عبارات ذات معنى شبه واضح ينحو نحو املجاز مثل  "( التعابري املسكوكة بأهنا 5. ص. 1998)

.  burn one’s candle at both endsحيرتق نشاًطا ومهة لياًل وهنًارا أو   spill the beansأنرش اخلرب قولنا 

هنا تفرق موون بني ما أسمته العبارات املسكوكة واألخرى الثابتة مثل العبارات الدارجة واألقوال 

 & Grant)   وبيري (. اختذ كٌل من غرانت2. ص. 1998)راجع موون،  اهلزليةاملأثورة والعبارات 

Bauer, 2004)  خطوات أكثر جرأة يف طريق إصباغ التفردexclusivity   عىل العبارات املسكوكة

وذلك عند تعريفها، مع إضافة رشط آخر يتمثل يف أن معنى العبارة املسكوكة ليس جمازيًا فحسب بل 

ملسكوكة من خالل معرفة معاين غري رمزي، وهذا يعني أننا ال نستطيع أن نعرف معنى العبارة ا
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يقتل عصفورين الكلامت التي تتكون منها تلك العبارة. بالنسبة لـ غرانت و بيري فإن العبارة الدارجة 

رسها فنوذلك ألننا يمكن أن  ؛ليست عبارة مسكوكة kill two birds with one stoneبحجر واحد 

إن مل يكن من -  مغزاها التداويل. من النادر بطريقة غري حرفية ونعيد تفسري  معناها عن طريق تفسري

أن يتمكن رجل من قتل عصفورين بحجر واحد. عندما نرى تلك العبارة فإننا ندرك  -املستحيل

ولذا فإننا نقوم ونفحص السياق لكي نتعرف عىل املعنى احلقيقي لتلك العبارة. من  ،تلك احلقيقة

مثال كالسيكي عىل العبارات  by and largeام بشكل عناحية أخرى يرى غرانت وبيري أن عبارة 

املسكوكة؛ ألهنا ليست جمازية فحسب بل لكوهنا ال حتتوي عىل أي عبارة من شأهنا أن تدلنا عىل 

 معناها املجازي. 

 

 املسكوكة العبارات أنواع

الباحثني برتتيب العبارات املسكوكة وخلصوا إىل مجلة من التصنيفات. قام من  قام جمموعة

 .Liu, 2008, ppبوضع ستة تصنيفات عىل النحو التايل. )مقتبس بترصف من  ((Makkai, 1972 يمكا

17, 18 :) 

 come مثل أخرى أداة إليه مضاًفا فعل عن عبارة وهى – phrasal verbsأفعال مركبة   -1

across  . 

 ما غالًبا) كلمتني أو بكلمة متبوع فعل عن عبارة وهي–tournureالعبارات املسهبة  -2

 .  take the bull by its hornsمسك الثور بقرنيه أ مثل( أسامءً  تكون

عبارة عن اسمني أو صفتني -  irreversible binomialsالكلامت املتتابعة غري املعكوسة  -3

 .  safe and soundبصحة وسالمة متتابعتني بشكل ثابت مثل قولنا 

عن جمموعة من األسامء أو الصفات مثل عبارة  -phrasal compoundsمجل مركبة  -4

  high-handedاستبدادي 

غسيل دماغ عبارة عن أفعال مركبة مثل  -incorporating verbsتتكون من أفعال  -5

brainwash . 

عبارة عن جمموعة من الكلامت أو العبارات -pseudo idiomsعبارات مسكوكة زائفة  -6

 (. chit-chatىل ذلك )ثرثرة بحيث ال حيمل جزء منها أي معنى. مثال ع

( أيًضا بوضع تصنيف للعبارات املسكوكة يف ثالث جمموعات )مقتبسة 1998) قام موون

 (: Liu, 2008, pp: 19-20من 

 ومن صفاهتا أهنا:  ،فريدة بطريقة بينها فيام تآلفت كلامت عن عبارة –كلامت مركبة شاذة  -1
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 (. day in and day outلك )يوًما يأيت ويوًما يذهب ختالف القواعد النحوية. مثال عىل ذ (     ا

حتتوي عىل أجزاء خاصة هبذا املركب اللفظي وليس هلا معنى إذا انتزعت منه. مثال عىل  (ب

 . to and froذهابًا وإيابًا ذلك 

  footبحيث يظهر لنا أن كلمة   foot the billادفع الفاتورة حتتوي عنارص شاذة مثل قولنا  (ج

 عنًى خاص يف هذا الرتكيب. حتمل م

فيام وربام سمحت ببعض التغيري يف بنيتها. مثال عىل ذلك عبارة  تكون ذات أسلوب مميز  (د

 in regard toو  with regard toفيام يتعلق يف ويتعلق ب 

عبارات نحوية يف الرتكيب وذات معنى تأليفي ولكنها ذات -  formulaeصيغ مركبة  -2

 . وظيفة اتصالية خاصة

 eye for an eyeالعني بالعني األقوال املأثورة. مثال عىل ذلك  (    ا

 every cloud has a silver“يف املحن ثمة منح “األمثال. مثال عىل ذلك القول املأثور  (ب

lining  . 

ٌق "مثال عىل ذلك عبارة التشبيه.  ( ج   as right as rain“كمطر السامء  حُمِ

 ملموس بآخر(  متخيل) ملموس غري يشء عىل الداللة منها قصدي عبارات –االستعارة -3

 :الوضوح من درجات ثالث عىل وهي. وواقعي

 stepping stoneخطوة أوىلعبارات واضحة املعنى. مثال عىل ذلك قولنا  (    ا

 throw in theيستسلم حفًظا ملاء الوجهعبارات شبه واضحة. مثال عىل ذلك  قولنا  (ب

towel . 

 (. to pull one’s legاملعنى. مثال عىل ذلك )خيدع بغرض املزاح رات غامضة عبا ( ج

هذا العرض الذي قدمناه للعبارات املسكوكة وتلك التعريفات العديدة التي سقناها هنا 

 العبارات تعريف نلخص أن – ذلك مع–تدل عىل أن هذه الظاهرة اللغوية معقدة. نستطيع 

 ,Skandera سكانديرا راجع) التايل النحو عىل حمددة مخسة معايري عىل مرتكزة لنا لتظهر املسكوكة

2004  :) 

وهذا رشط شائع يف كل احلاالت املتعلقة -حتتوي عىل كلمتني عىل أقل تقدير -1

 باملتالزمات اللغوية. 

 spicعبارة )نظيف جدًا  -غامضة املعنى )معنى الكلامت ال ييش بمعنى العبارة الكاملة( -2

and span)، وكذلك عبارة )جيئة وذهابا(to and fro    تعربان عن هذه الظاهرة، عىل الرغم من أن

ستخدمان يف سياقات الغموض يلف معنى الكلامت التي تتكون منها هاتان العبارتان اللتان ال تُ 
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غامض تتمتع (. األمثلة األخرى ذات املعنى الAllerton, 1984 لريتونانظر يمشاهبة )لالستزادة 

، وهي عبارة مأخوذة من الطريقة "يموت"( والتي تعني kick the bucketبجذور تارخيية مثل عبارة )

، وهي  needle in the haystackابحث عن إبرة يف كوم قشة "التي ُتذبح فيها اخلنازير قدياًم. عبارة 

 عبارة ذات معنى جمازي ولكن يمكن تفسريها لفظًيا. 

يف املعنى ولكنها  اً تل . هذه الصفة تشبه الصفة السابقة أي أن ثمة غموضذات معنى خما -3

متعلقة أكثر  بتلك العبارات املسكوكة التي ال تدل كلامهتا عىل املعنى التي حتمله أو الوظيفة التي 

 ،ةتقوم هبا. لو نظرنا مرة أخرى إىل األمثلة التي أوردناها سابًقا سنجد أن هذا املعيار  يتسم باملرون

التي  وذلك أن للعبارات املسكوكة معان  جمازية عندما نبحث يف املفردات املكونة لتلك العبارات

 حتتمل معان  لفضية أيًضا. 

وتعني أن   lexicality باملعجمية أيًضا تعرف والتي– mutual expectancyالتوقع املزدوج  -4

سياق مع بعضها بعض يف شكل ثابت نسبيًا، املفردات التي تتألف منها العبارة املسكوكة، تأيت يف ال

وورودها هبذا الشكل املتكرر جيعلنا ننظر إليها بوصفها وحدة واحدة وليس بصفتها جمموعة من 

 الكلامت. 

/ ذات معنى ثابت. متاًما مثل frozinessمعجمي/ ذات معنى جامد -اجلمود النحو -5

ات ترتيب ثابت بحيث ال تسمح لنا بإبداهلا املعجمية فإن الكلامت التي تشكل العبارة املسكوكة ذ

بعبارات أخرى مرتادفة. بعض العبارات املسكوكة ثابتًة ال تسمح بأي تنوع نحوي أو  تركيبي، مثل 

 ،(by the way( أو عبارة )باملناسبة  hook, line and sinkerالقول املعروف )ُخدع فالن بشكل كامل 

(. يف هذه العبارات ال نستطيع حتويل أي  من beat around the bushأو عبارة )حيوم حول احلمى 

األسامء املفردة إىل مجع، فضاًل  عن حتويل اجلمل من املبني للمعلوم إىل صيغة البناء للمجهول 

-مع ذلك-(. ثمة حاالتthe bush is beaten aboutللعبارة السابقة  لتصبح ) ِحيم حول احلمى 

صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع، مثل حتويل العبارة املسكوكة  نستطيع من خالهلا تغيري االسم من

( وكذلك نستطيع red herringsإىل )أسامك الرنجة احلمر   red herring))سمك الرنجة األمحر  

 (. teach new tricks to an old dogالتالعب برتتيب الكلامت كام يف عبارة )

 

 العبارات املعجمية 

التي  رئيًسا من فروع املتالزمات اللغوية افرعً  lexical phrases ُتعترب العبارات املعجمية

( يف بحثهم املهم الذي استندا فيه عىل 1992شاعت وانترشت عىل يد كل  من ناتنغر وديكاريكو )

ه العبارات: الفئة األوىل . قام الباحثان بوصف فئتني رئيستني هلذ(Becker, 1975) بحث سابق لـ بيكر
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تتكون من عبارات متسلسلة حمددة، واألخرى تتكون من عبارات إطارية هيكلية. حتتوى املجموعة 

األوىل عىل سالسل من عبارات معجمية ذات صفات واحدة قد تراعي القواعد النحوية املعتربة وقد 

ددة. ثمة أربعة معايري رئيسة ختالف ذلك. املجموعة الثانية حتتوي عىل رموز وعبارات معجمية حم

العبارة ، وهل تأخذ شكاًل يتسق مع القواعد وموضع ُتراعى عند تصنيف تلك العبارات: طول 

النحوية أو ختالفه؟ هل هي قابلة للتنوع أم ثابته؟ وأخريًا هل هي عبارات متصلة ال تقبل إدخال 

لك؟ )راجع تفصيل ذلك يف عنارص لغوية يف بنيتها، أم غري متصلة األجزاء بحيث تسمح بذ

أيضًا بتصنيف تلك العبارات إىل أربع جمموعات كربى والتي  الباحثان(. قاما 38و  37الصفحات 

املجموعة األوىل تتكون من العبارات التي حتتوى عىل جمموعة  تعكس تلك املعايري التي أرشنا إليها.

غيري أو إضافة يف بنيتها ويشمل من الكلامت ولكنها تعمل بوصفها وحدة واحدة وال تسمح بأي ت

 forذلك العبارات املركبة التي تتكون من كلمتني )مثال عىل هذا جمموعة العبارات التالية: يف الغالب 

the most part مو عبارة: عىل ما يرا so far so good ظهر نوع ثان ُيطلق عليه مسمى العبارات .

تأخذ شكل مجلة كاملة متصلة األجزاء ال تسمح بأي  التي institutionalized expressionsالدارجة  

أو   a watched pot never boils در املنظور ال يغيلتغيري يف بنيتها )مثال عىل ذلك القول املأثور: القِ 

 longأو العبارة الدارجة األخرى:  مل أرك من مدة  nice meeting youالعبارة الدارجة : سعيد بلقياك 

time no seeاك أيًضا نوع ثالث ُيعرف بالعبارات املقيدة (. وهنphrasal constraints  التي تسمح

بدرجة معينة من التغيري عىل مستوى الكلامت واجلمل، وهي يف الغالب متصلة األجزاء )مثال عىل 

كان  _______، كلام كان a________ agoاملايض  ______ذلك العبارات الناقصة التالية: يف 

____the ______er the ____er النوع الرابع وُيعرف باجلمل البنائية .)sentence builders   والتي

تساعد يف بناء هيكل جلملة كاملة ينقصها بعض الكلامت يف مواضع معينة )مثل قولنا: أعتقد أن 

(. 45-38( )ص.   not only x but alsoوأيًضا: ليس فالًنا فحسب بل ثمة آخر  I think that Xفالنًا 

شمل ذلك التصنيف الواسع الذي وضعه كٌل من ناتنغر وديكاريكو جمموعة كبرية من العبارات ي

 التي يتم تداوهلا يف اللغة. 

 

 احلزمة املعجمية

مهمني:  بعنرصينُتعترب احلزمة املعجمية من الفروع املهمة للمتالزمات اللغوية والتي تتميز 

وحتديدها.  ال حتمل احلزم املعجمية يف طياهتا معنًى  وظيفتها اللغوية الرصفية وطريقة التعرف عليها

حمدًدا، ولكنها يقينًا تؤدي وظيفة معينة يف السياق. أغلب البحوث التي ُأنجزت عىل احلزم املعجمية 

 كانت يف حقل اللغة األكاديمية، وخصوًصا املكتوبة منها. 
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تي يمكن التعرف عليها يف احلزمة املعجمية عبارة عن جمموعة من ثالث كلامت أو أكثر  وال

ية. ثمة صفة أخرى للحزمة املعجمية حمتوى لغوي عن طريق برامج حاسوبية لتحليل املدونات النصر 

يف أكثر من حقل معريف. أورد كٌل  -يف حالة اللغة األكاديمية -وهي أهنا تتكرر يف أكثر من نص أو

تلك الكلامت املجتمعة شائعة "مالحظة وهي أن   (Biber & Conrad, 1999)وكونراد   من بايرب

بشكل كبري، وهذا جيعلنا نفرتض أن احلزمة املعجمية عبارة عن سلسلة من العبارات السهلة التي 

(، ومع هذا فإننا ندرك أن اكتساب تلك احلزم املعجمية ال يتم 188)ص.  "يمكن اكتساهبا ببساطة

م  املعجمية ُتستخدم بكثرة يف الكتابات األكاديمية بشكل تلقائي. أوضحت الدراسات أن احِلز 

(. ثمة 2002، املنشورة، وأن بعًضا منها خيتص ببعض الفروع العلمية )كورتس جونز و ستوللر

 للتعبري متباينة لغوية بوسائل مرتبطة-النظرة تلك أي–نظرة للعامل خمتلفة بني العلوم املعرفية، وهي 

  .Hyland & Hamp-Lyons (2001، هامبالينز و هايالند) الذات عن

( بتحليل دقيق وموسع للغة األكاديمية ، بام يف ذلك استخدام احلزم Biber, 2006) قام بايرب

يف استخدام تلك احلزم املعجمية من حقل  تبايناً املعجمية يف الكتب الدراسية. وجد الباحث 

دامها يف املواد الطبيعية والعلوم االجتامعية أكثر منه يف العلوم أكاديمي إىل آخر، إال أن استخ

اإلنسانية.  بشكل عام فإن توزيع احلزم املعرفية بناًء عىل جمموعات وظيفية يف هذه احلقول األكاديمية 

 يشء إىل تشري التي تلك أي–يف دراسة بايرب  يبني أن احلزم املعجمية التي تؤدي وظيفة مرجعية 

ىل من ناحية األو املرتبة احتلت -بعينها خصائص أو معني حمتوى إىل تشري أو جمرد أو حمسوس

وهي عبارات -stance expressionsالشيوع واالنتشار. أما احلزم املعجمية التي تشري إىل الذات 

فقد احتلت املرتبة الثانية من ناحية االستخدام يف -تعكس وجهة نظر الكاتب أو ما يعتقد بصدقه

لدراسية. ظهر نوع وظيفي آخر للحزم املعجمية وُيعنى بالوشائج التي تربط النص السابق الكتب ا

وقد احتلت املرتبة األخرية باعتبارها   discourse organizersللنص  بالالحق وتعرف باحلزم املنظمة

 وظيفة تؤدي التي تلك أي–أقل األنواع الوظيفية استخداًما.  عند أخذ املجموعة الوظيفية األوىل 

لوجدناها حتتوي عىل أنواع عدة أخرى أكثرها شيوًعا من تلك التي تصف  -referentials مرجعية

 . intangible framingواألخرى التي تؤطر ليشء غري ملموس   quantityكمية أو مقدار معني  

ثمة باحثون آخرون اختطوا طريًقا مغايًرا نوًعا ما عن تلك التي وضعها وحدد معاملها 

كل دقيق الباحثون يف جمال احلزم املعجمية. مثال عىل ذلك الدراسة التي أعدها كٌل من بش

( التي ُأشري فيها إىل أن عديًدا من العنارص اللغوية التي ظهرت 2010)فالخ وإليس-سمبسون

ليست ذات نفع -أي تلك العنارص-نتيجة للبحث يف احلزم املعجمية تتكِئ عىل سياق معني وهي

الذين يدرسون اإلنجليزية بوصفها لغة ثانية، والذين يطمحون إىل إتقان جوانبها  كبري للطالب
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طريقة البحث بحيث استعانوا بعنرص آخر  وهو االستئناس  األكاديمية. لذا فقد قام الباحثون بتغيري 

برأي املتحدث األصيل خالل استخالص احلزم املعجمية، والتي أطلقوا عليها قوائم املتسلسالت 

( خطوة أخرى مغايرة نوًعا ما عندما قام بتحليل املدونة الوطنية الربيطانية 2011(وية. اختذ ليواللغ

British National Corpus  البنية متعددة املفردات "والتي استقى منها قائمته التي أطلق عليها

multiword construction  املسمى ذاته ( والتي تتسم بأهنا ذات معنى معني ووظيفة حمددة. ُأستخدم

يف  ( عند دراستهم لظاهرة املتالزمات اللغوية(2014وآبل  أيًضا يف الدراسة التي قام هبا كٌل من وود

 ة األوىل.يكتب السنة اجلامع

  

  أساليب االستعارة

شارة املرجعية ليشء يرتكز عىل فكرة اإل semanticsمعروف يف علم املعاين  مفهوماالستعارة 

كلمة تصف شيئًا يقع خارج منظومة املعاين التي تتصف  يال تيش الكلمة ومعناها الظاهر به. إًذا ه

. بنية جمازياً من التنافر بني ما تعنيه الكلمة حرفًيا وما ترمي إليه  اهبا هذه الكلمة، ولذا فإن ثمة نوعً 

مصطلح يستخدم للداللة عىل معنى بعينه ال يمكن  وهو(   vehicleاالستعارة كالتايل: املشبه به )

وهو املرجع  topicتفسريه ظاهرًيا وذلك لتعدد السياقات التي يقع فيها مثل هذا اللفظ، واملشبه 

الطريق الطويل هنا هو املشبه  .life is a highwayاحلياة طريق طويل للمشبه به. خذ مثالً هذه العبارة 

شبه احلياة بينام الشوارع بطريقة خمتلفة عن معناها الظاهري. امل highwayبه، وقد فرسنا معنى كلمة 

التي تسلكها السيارة تعبري عن املقارنة بني انرصام األيام واملسافات التي تقطعها السيارة. يمكننا أن 

مع االستعارة مثل العبارة التالية )احلياة مثل علبة  "من هذا القبيل"أو  "مثل"نستخدم أداة تشبيه 

. املشبه به هنا يمكن أن يكون كلمة مفردة أو عبارة أو مجلة life is like a box of chocolatesحلوى 

مكتملة املعنى. يعتمد مقدار قوة االستعارة عىل عوامل منها درجة التنافر بني املشبه به ووجه الشبه، 

ه. االستعارة تدعونا دائاًم إىل وأخرًيا الترصيح أو التلميح باملشبه ب "شبه ب"و  "مثل"وأداة التشبيه ك

 مقارنة طرفني رئيسني مها املشبه واملشبه به.     

 

 الـــــاألمث

من الصعب إجياد تعريف لألمثال ولكن ما يعنينا يف دراسة األمثال طوهلا الذي يشبه طول 

لية التي مجلة كاملة وتلك العالقة الغامضة بني املعنى املجازي واحلريف. ثمة بعض اخلصائص التداو

 better lateتتسم هبا األمثال مثل كوهنا حتذر من يشء أو تنصح به )أن آيت متأخرًا خري من أن ال آيت 

than never ال تضع العربة قبل احلصان ،don’t put the cart before the horse أو ترشح وتبني ،)
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، الكرة يف an apple a day keeps the doctor awayتفاحة يف اليوم تقي من زيارة الطبيب  تناول)

(، أو تساهم يف انتشار اخلربة والدراية )ممتنع عن اإلدالء بام لديه the ball is in your courtملعبك 

you cannot get blood from a stone متأكد مما أقول كام أنني متأكد من أن الشمس ترشق من ،)

ت كلامت يستخدمها الفرد ولكنها جزء من تراث . هذه ليسjust as the sun rises in the east)الرشق

مشرتك يستعمله أفراد املجتمع الواحد كافة.  تتميز األمثال بأهنا مقتضبة ومبارشة، ذات بنية سهلة 

 يمكن أن جتد هلا مثيل، حتمل معان  جمازية متيزها عن غريها وذات بنية رصفية كالسيكية مهجورة. 

 

 الرتاكيب اللفظية

، وذلك لكوهنا فرًعا من اللغوية حالة خاصة من حاالت املتالزمات اللغويةمتثل الرتاكيب 

عبارة عن إجياد كلمة مبتكرة ذات معنى غري مألوف -يف احلقيقة-فروع الكلمة وتشكيلها. املركب

عىل سبيل -زيةوذلك عن طريق دمج كلمتني معروفتني مسبًقا، ولذا نرى املركبات يف اللغة اإلنجلي

 (.  Hacken, 2004عبارة عن كلمتني مفصولتني متاًما )راجع هاكن-املثال

من خصائص املركبات اللفظية أهنا غري متامثلة بحيث تكون الكلمة الثانية يف املركب املكون 

  حاسوب مكتبيمن كلمتني جوهر املركب وأهم كلمة فيه. خذ عىل سبيل املثال املركب اللفظي )

(desk computer التي يصف نوًعا من احلواسيب واملركب اللفظي اآلخر الشبيه) املكتب املزود

(. ختضع Williams, 1981والذي يصف نوًعا من املكاتب )ينظر ويليامز( computer deskبحاسوب 

كام أهنا  الكلمة املحورية )الرأس( يف املركب اللفظي لقاعدة الضامئر بحيث يعود عليها الضمري ،

متحررة من بعض قواعد الرتكيب النحوي. تتصف الكلمة املحورية يف املركب اللفظي بأهنا وحدة 

أداة  توصيف للكلمة األساس. هناك ثالثة   non-head wordلغوية واحدة بينام تكون الكلمة التابعة 

 لكلامت املركبة: اأنواع 

  بنية مغلقةclosed form  وبة يف شكل كلمة واحدة مثل وفيها تظهر الكلامت مكت

 .(   notebookكمبيوتر حممول  childlike، مثل طفل  secondhand)استخدام ثان  

  بنية موصولةhyphenated  form  وفيها تكون الكلامت مفصولة بعالمات وصل مثل ،

 .( mass-produced( أو )إنتاج ضخم  mother-in-law)احلامة 

  بنية مفتوحةopen form  من مفردتني مكتوبتني بشكل منفصل، مثل )مكتب وتتشكل

 .(  real estateومكتب سمسار العقار   post officeالربيد

 "معجمة"تدل املركبات اللفظية التي ُتكتب ككلامت ثنائية عىل خضوعها لعملية 

lexicalization يمكن إدماج الكلامت وتشكيل بنًى مركبة بوسائل شتى يمكن أن تتغري بشكل كبري .
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مع ميض الزمن. يمكن لكلمتني أن تتصال مع بعضهام عن طريق عالمة وصل ولكنهام مع مرور 

الوقت يندجمان يف كلمة واحدة. ليس ثمة قواعد معروفة أو حمددة لكتابة الكلامت املركبة، ولذا فمن 

لكرتونية الشائع أن جتد الكتراب من ذوي اخلربة أو التعليم العايل يستخدمون املعاجم أو الوسائط اإل

األخرى للتأكد من أن معطًى لغوي يتكون من كلمتني منفصلتني أو كلمتني مركبتني بينهام فاصلة، 

 أو صارا كلمة واحدة. 

، عن تلك an old schoolختتلف الكلامت التي تسبقها صفات، مثل قولنا مدرسة قديمة 

التي تغري فيها الكلمة التابعة من وذلك يف الدرجة   a high schoolاملركبة مثل قولنا مدرسة ثانوية 

اخلصائص الرئيسة لرأس العبارة، أو يف  درجة ثبات الصفة واملوصوف واستحالة تفرقهام. يف املثال 

نجد أن الكلمتني املركبتني متثال وحدًة واحدًة ، من  -  high schoolاملدرسة الثانوية -الذي أوردناه

 هنا املعنى أن نالحظ-قديمة مدرسة–املثال اآلخر  يف حنيخالل نوع من املدارس ُتعرف هكذا ، 

 من أخرى بمجموعة استبداهلا يمكن صفة عن عبارة قديمة وكلمة بالِقدم، توصف مدرسة إىل يشري

 . الصفات

تاجر أثاث قديم الكلامت املركبة التي تصف شخًصا أو شيًئا ما ُتفصل بعالمة مثل قولنا 

old-furniture salesman  ا تاجر عجوز يبيع أثاث ولكن قولنan old furniture salesman  فنحن نعني

هنا أن التاجر كبري يف السن. عندما تسبق تلك الصفات املركبة اساًم فإهنا ُتفصل بفاصلة مثل قولنا 

بالنسبة . high-speed chaseمطاردة عىل الطريق الرسيع أو  part-time workerعامل بشكل جزئي 

فإهنا ال ُتفصل عندما ُتلحق بصفات أخرى، مثل  lyت التي تنتهي بحريف للحال، أي تلك الكلام

يمكن التعويض عنها بشكل جزئي  سلعة أو  highly rated universityجامعة مرموقة جًدا قولنا 

partially refundable purchase . 

ة اجلمع إىل عند حتويل تلك العبارات املركبة إىل صيغة اجلمع فإننا عادة نقوم بإضافة عالم

-fathers، أمحاء also-ransقائم املشاركني الكلمة املحورية، أي الرأس. األمثلة عىل ذلك عديدة مثل 

in-law  ووسطاء ،go-betweens  . 

 

 (1)األفعال املركبة 

تعترب األفعال املركبة يف اإلنجليزية مثاالً عىل ظاهرة التالزم اللغوي. تتكون عادًة من فعل 

أداة أخرى أو كالمها مًعا، ذات معنى حريف، أو غري حريف أو ربام كانت  وإماحرف جر يقرتن إما ب

                                                           
 ثمة أمثلة كثرية يف اللغة العربية لألفعال املركبة مثل يرغب عن ، يرغب يف، يأخذ عىل... الخ.   (1)
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 ذات معنى خليط أي حريف وجمازي مثل العبارات املسكوكة. ثمة ثالثة تراكيب بنائية هلا هي: 

 فعل+ حرف جر )أفعال مركبة حرفية( 

 Help me look afterخالل هناية األسبوع  كجي ساعدين يف االعتناء بكلبمثل عبارة  

Jake’s do for the weekend . 

 . Other children often picked on Sebastian ثمة أطفال آخرون يؤذون سباستني

 What if you run into your ex-wife atماذا لو قابلت صدفة زوجتك السابقة أثناء احلفلة؟ 

the party 
 . فعل+ أداة )أفعال مركبة حتتوى عىل أداة لغوية(

 .you should bring that up at the next meetingجيب عليك أن تثري تلك املسألة يف االجتامع 

 Try not to give in when you seeحاول أال تستسلم عندما ترى طبق احللوى عىل الطاولة. 

the dessert table  . 

 Come over and let’s hang out for theبعض بعد الظهر التعال ودعنا نمرح مع بعضنا 

afternoon . 

 .فعل+ أداة+ حرف جر )فعل مركب حيتوي عىل أداة وحرف جر( 

 I am not putting up with any moreالغضب التي تصدر منها  موجاتأي  من  أطيقلن 

outbursts from her.  . 

 Jane is looking forward to a long sunnyتأمل جني يف قضاء عطلة طويلة يف مكان مشمس

vacation . 

 The kids loaded up on chocolatesالتهم األطفال كثرًيا من احللوى قبل أن نصل إىل هناك 

before we got there . 

ثمة ثالثة معايري رئيسة ُتستخدم يف احلكم عىل ما إذا كانت مجلة تشكل فعالً مركًبا )مقتبس 

 : (22ص.  2008، من ليو 

دخال كلمة دالة عىل احلال بني عنارصها اللغوية. مثاًل ال ال يسمح الفعل املركب بإ -1

 The kids loaded slowly up onالتهم الطالب ببطء احللوى قبل أن نصل. نستطيع أن نقول: 

chocolates before we got there . 

 Up withال نستطيع أن نبدأ اجلملة باستخدام األداة التي يتكون منها الفعل املركب، مثل  -2

I am not putting any more outbursts . 
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ال يعرب الفعل املركب عن معنى لفظي رصف، بل البد أن يقرتن ذلك بمعنى جمازي كام  -3

 رأينا يف األمثلة السابقة. 

اعترب بعض الباحثني األفعال املركبة فرًعا من فروع العبارات املسكوكة. وكام هو احلال مع 

األفعال املركبة ال يمكن أن ُيفهم بطريقة حرفية أو ُيفرس من خالل معرفة  العبارات املسكوكة فإن معنى

والتي  "pick onيؤذون "املعنى احلريف للكلامت التي تشكل الفعل املركب. خذ عىل سبيل املثال عبارة 

.  "on"أو املعنى الذي حيمله حرف اجلر   Pick” يلتقط  "الذي حيمله الفعل  ىاملعنبليس هلا عالقة 

.  األفعال ) hanging 1)ليس له عالقة بمعنى كلمة   " hanging outمع رفقة يف خيرج"ذلك الفعل ك

والتي -املركبة شائعة جًدا يف اللغة الدارجة اليومية، وكذلك يف السياقات غري الرسمية، أما مرادفاهتا

فإنه حُيتفظ هبا لكي -ةتكون عادًة عبارات وصلت إلينا عن طريق اللغة الالتينية واليونانية والفرنسي

 "وال نقول  "get togetherدعونا نتقابل هذا املساء  "ُتستخدم يف سياقات أكثر رسمية. نقول يف العادة 

 . "postponeُنرجئ "وال نقول  " put offنؤجل "، كام أننا نقول   congregateهلمو نجتمع 

 

 العبارات املتقطعة

و أكثر وهذا التعريف ينسحب عىل مجيع احلاالت العبارات املتقطعة حتتوي عىل كلمتني أ

. هناك ثمة فرق إذ إن العبارات املتقطعة غري متصلة بعضها ببعض، مما التي متثلها املتالزمات اللغوية

يعني أننا يمكن أن ُندخل كلامت أخرى داخل تلك العبارات. تعود فكرة العبارات املتقطعة إىل 

نينيات من القرن املايض عندما قام فريق من جامعة بريمنغهام بمحاولة إجياد طريقة يمكن من الثام

 خالهلا البحث عن السلسلة اللغوية غري املتجاورة للعبارات املتشاهبة يف املدونات اللغوية. 

إن القدرة عىل اكتشاف الرتاكيب اللغوية املنفصلة يف مدونة سيزيد من احتامل أن يتمكن  

باحثون ليس فحسب من وصف عدد كبري من األنامط اللغوية اخلاصة باملتجاورات اللغوية ال

القدرة عىل كشف جوانب وأنامط جديدة متعلقة  -وهذا يف غاية األمهية-ومعانيها ولكن أيًضا 

 باللغة وطريقة استخدامها. 

 

 اخلالصة

نشعر بالدهشة من  غويةبعد هذا العرض الرسيع الذي تناولنا فيه أنواع املتالزمات الل 

عددها الكبري ودرجة تنوعها. إن املوضوع التي بسطنا النقاش حوله ال يتناول ظاهرة واحدة، ولذا 

                                                           
 .. املرتجم "يشنق"أو  "يعلق"بمفردها تعني  (1)
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فإن هناك درجة من الضبابية تلف ترتيب وتصنيف تلك األنواع. لو أخذنا عىل سبيل املثال 

-لوجدنا أن الفرق بينهام يبدو جلًيا. قام بعض الباحثنياملتجاورات اللفظية والعبارات املسكوكة 

بتعريف وتصنيف ووصف أنواع عديدة من املتالزمات بطريقة اعتباطية. ورشحية  -عىل ما يبدو 

–أخرى من املتالزمات اللغوية عانت من التهميش، ولذا بقيت دون تصنيف عىل الرغم من أهنا 

 soonerعاجاًل أم أجاًل "وعبارة  "and then ذلك وبعد" ةعبار مثل متالزمة، بأهنا معروفة -حدسياً 

or later" ًيف أي جمموعة يمكن وضعها؟ ال شك أن الوسائل والتقنيات املتعلقة بتحليل  . إذا

املدونات النصوصية قد ساعدت كثريًا يف التعرف عىل أنامط جديدة من املتالزمات اللغوية، ولكننا 

يها بني احلزمة املعجمية وسواها من املتسلسالت اللغوية التي ندركها نتساءل عن الطريقة التي نميز ف

بناًء عىل درجة تكرار معينة أو نتيجة لتطبيق بعض املقاييس مثل مقياس شدة الرتابط )ينظر اجلزء 

الثاين(؟هل الفرق يستحق منا التوقف عنده؟ ثمة عديد من املواضيع واألنامط التي أشارت إليها 

 البحوث ومنها: 

 بطرق شتى.  يمكن تصنيف املتالزمات اللغوية 

 واملعايري املستخدمة يف ذلك تتغري بتغري الزمان.  طبيعة تصنيف املتالزمات اللغوية 

  التصانيف التي ُأنجزت ال تعد بأي حال من األحوال شاملة، ولذا فإنه يوجد بعٌض من

 سل اللغوية مستعصية عىل التصنيف. السال

  .ثمة تداخل كبري بني بعض الفئات 

 بذات املستوى من املعاجلة النفس ىال يوجد إمجاع قوي يشري  إىل أن تلك الفئات حتظ-

 لغوية أو الداللية. 

هناك إذًا نتيجة يمكن أن نستخلصها من هذا املسح الشامل ألنواع وفئات املتالزمات 

وهي أن تصنيفها يف فئات معروفة عملية أقرب إىل أن تكون اعتباطية. قد يتملكنا العجب   اللغوية

ونسأل ملاذا نعري تلك الفئات اهتاممنا بوصفنا باحثني ومعلمني؟ هل ثمة من فرق إذا كانت السلسلة 

 كل تلك األنواععبارة عن أفعال مركبة أم كانت عبارة عن كلامت متجاورة؟ أم هل كانت 

عن بقايا انتقلت إلينا من حقبة زمنية ماضية وختتص أكثر  بالرتكيب اللغوي،  والتصانيف عبارة

 وليست ذات أمهية ملن يشتغلون بعلم اللغة التطبيقي أو تدريس اللغة؟ 
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 نقاط للمناقشة والبحث

سالت اللغوية قبل أن تقرأ هذا الفصل ما هي املجموعات والفئات التي ختتص باملتسل -1

 التي كنت تعرفها؟ 

انظر إىل قائمة الكلامت املتسلسلة املوجودة يف مقدمة الفصل األول من هذا الكتاب.  -2

 هل تستطيع تصنيفها بناًء عىل املعلومات الواردة يف هذا الفصل؟ 

جمموعة من الكلامت املتسلسلة والتي تعتقد أهنا متالزمة. هل  ما نص  خذ من  -3

ها بناًء عىل املعلومات التي درستها يف هذا الفصل؟ هل ترى أن مثل هذا التمرين باستطاعتك تصنيف

 سيساهم يف زيادة فهمك هلذه الكلامت املتسلسلة بطريقة ما أو بأخرى؟ 

. اذكر عدة قم بعمل قائمة باخلصائص املميزة لكل جمموعة أو فئة من املتالزمات اللغوية -4

 ل جمموعة أو فئة سواء من عندك أو من خالل اطالعك عىل الدراسات السابقة. أمثلة لك

يف نص من  4فئة من تلك التي ذكرهتا يف التمرين رقم  لحاول أن تبحث عن أمثلة لك -5

 النصوص. هل ختتلف تلك األمثلة عن تلك التي ذكرهتا من عندك؟ 

والذي يأخذ يف احلسبان مجيع صفاهتا  اذكر تعريًفا عمليًا لظاهرة املتالزمات اللغوية -6

 وتصنيفاهتا ؟ 

كيف خيتلف منهجك يف البحث عندما تبحث يف موضوع الكلامت املتجاورة عن غريها  -7

 عند النظر يف موضوع األفعال املركبة؟ أو اجلمل املعجمية؟ أو احِلزم املعجمية؟ 

فظية عنها عند تدريس األفعال املركبة؟ كيف ختتلف طريقتك يف تدريس املتجاورات الل -8

 أو اجلمل املعجمية؟ أو احلزم املعجمية؟ 

أي من جمموعات اللغة املتالزمة يمكن أن يكون معروفًا بالسليقة؟ أي من تلك  -9

 املجموعات ال يمكن إدراكه إال من خالل البحث والتقيص؟ 

ني بالتقييم والقياس؟ أو ما  فوائد البحث يف هذه املجموعات وطبيعتها بالنسبة للمهتم

 بالنسبة للمحررين والكتراب؟
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 الرابعالفصل 

 كلّية وتلقائيَّة –المعالجة الذِّْهنيَّة للمتالزمات   
Mental Processing of Formulaic Language-Holistic and 
Automatized 

سنصطدم بذلك املوقف اجلازم  حتما  فإننا تعريفها حماولةأو  املتالزمات موضوع مناقشة عند

تسلسل من الكلمت، "ذكرت فيه أن السلسلة املتالزمة عبارة عن  يالتو )2002) الذي أطلقته راي

 واستدعاؤها حفظها تم أنه أي مسبقاا، بةغري متتابع، والتي يظهر لنا أهنا مرت    وإماإما بشكل متتابع  

 يمليه بم ةعن حتليلها إىل بنيتها التوليدي   بدالا من الذاكرة عىل شكل وحدة واحدة عند االستخدام، 

للعديد من املهتمني، ذلك أنه يمكننا أن نتوسع يف  مغر   التعريف هذا يبدو(. 90ص) "حوالن

منها  ألسباب؛ وهذايف تيسري سبل احلديث بطالقة أكرب   ُتْسهماملتالزمات  إنفنقول  املوضوع قليالا 

 يصبح وكذلك مبتكرة، إبداعي ةأننا نتجاوز الصعوبات التي يفرضها استخدام اللغة بطريقة 

باستطاعتنا استخدام وختمني جمموعة متسلسلة من الكلمت بم حتمله من معان  وما تقوم به من 

الكلمت  رص   من بدل. غةبدورها يف الطالقة واالستخدام الصحيح لل   ُتْسهمالتي ووظائف، 

التي  إىل تلك العبارات املتالزمة نفإننا نستطيع أن نرك   أخرى، بعد وخطوةا واأللفاظ كلمةا كلمة، 

 نستطيعالل غِوّي الصحيح؟  لالستخدام أنموذجاا  تشكلحفظناها بشكل كيّل. فهل هذه الطريقة 

 عملية أثناء ُتستخدم التي لوهذا يفرس لنا بطريقة سهلة بعض من احِلي   الصواب، عنيالقول إن ذلك 

 مقبوال؟ التفسري هذا أليس. البرش بني التواصل

نأخذها عىل حممل اجلد. ماذا  أال  من الرضوري  فإنهتمم جانباا تركنا األقوال املثرية لاله إذا

، وما "من الذاكرة عىل شكل وحدة واحدة عند االستخدام واستدعاؤها ظهاتم حف "نقصد بعبارة 

 كان ذاإ ما ،الذي يرتتب عىل ذلك عند البحث يف موضوع املتالزمات ، واألكثر من كل ذلك أمهيةا 

 



 أسس املتالزمات اللغوية مقدمة يف  

 

64 

 األسئلة تلك كل عننجيب  لكي ؟لتلك املتالزمات يف الدماغ فعالا  حيصل  هذا أن عىل دليل من ثمة

ْهني ة باملعاجلة اخلاصة املفاهيم بعض عىل نظرة نلقي أن بنا جيدر فإنه  اخلاصة النمذج بعض وعىل الذ 

 أنفإنه جيدر بنا أيضا  ذلك؛ إىل باإلضافة. ذلك كل من املتالزمات تقع وأين الل غِوّي  باملُعط ى

ت التي واألدلة السابقة الدراسات نستعرض حفظ املتالزمات واستدعائها من  آلي ة حول ِسيق 

 الذاكرة. 

 

ْهنيَّة: متهيد ة الذِّ  املعاَلج

ملا حيدث من عمليات  نتيجة - بأخرىأو  بطريقة -مها وفهمهاباستخدام اللغة  التعبري

ة املعرفةبني الفرق  مثلوحي ل يف الدماغ. هناك بعض املفاهيم الرئيسة  وتلك   procedural املهاري 

 املعاجلة ،proceduralization ْقلن ةوالع   automatization( ة)التلقائي   األ ْْتت ة ،declarativeالظاهرة 

ْهني ة.  لفهم األمهي ةاملفاهيم يف غاية  هذه. الواعية وتلك التلقائية  املعاجلة الذ 

 

 ائية اإلجراملعرفة الظاهرة واملعرفة 

وهو بني  اللغة ُتستخدم كيفمن الوقوف عليه حتى نفهم  بدال  ُمهمّ فرق جوهري و ثمة

التي ندركها  املعرفة declarative knowledgeباملعرفة الظاهرة  ُيقصدالظاهرة.  وتلك اإلجرائيةاملعرفة 

املهام وترتبط بوعي، أما تلك اإلجرائي ة فتعني سلسلة من املهارات التي تساعدنا يف حتقيق بعض 

 يف حني ،ملاذاتبيان الفرق بينهم بحيث تسعى األوىل إىل البحث عن إجابة للسؤال  يمكنبالسلوك. 

 أمر النحو قواعد من قاعدةفإن معرفة  ؛سبيل املثال عىل. كيفُتعنى الثانية باإلجابة عن السؤال 

 املعرفة من جزء يةالنحو القاعدة معرفة. والسليم الصحيح بالشكل استخدامها عن ُُمتلف

ة أن  أيضاا  نستطيع. إجرائي ة بطريقة وحتليلها. إنه باستطاعتنا وصف تلك األشياء التي نعرفها الظاهري 

إذا كان لدينا الوقت  ،نستخدم املعرفة الظاهرية يف إنشاء مجل وعبارات ُلغوي ة تعكس قاعدة نحوية

الفراغات يف  ملءمن األسئلة  أو   جمموعة عنوكذلك اإلجابة  ؛واالهتمم ورشحها بوضوح الكايف

 أنفسناحتى االنخراط يف ْتارين من شخصني لكي نرغم   أو ،صحيفة خاصة بتلك القاعدة النحوية

 عىل القدرة اإلجرائيةفهي ُمتلفة نوع ما. ْتنحنا املعرفة  اإلجرائية؛املعرفة  أماعىل استخدامها. 

وكذلك عىل  بعفوية؛ الكالم عىل القدرة ْتنحنا كذلك ذلك،؛ غري هو وما صحيح هو ما بني التمييز

 أكثر عالقة عىل اإلجرائيةاستخدام املفردة الصحيحة بطالقة، واالسرتسال يف احلديث. املعرفة 

 التحليلي ةأو   املوسوعي ة املعرفة من أكثر اليشء فعل عىل القدرة أي اإلنسان، يتقنها التي باملهارات

 السباحة متعل   املثال سبيل عىلما. خذ  مهارةا من إجادة  تتمكن عندما أكثر لذلك اليشء. ستفهم هذا
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 لكيفية دليل عىل اط العك بمجرد املهارة هذه تتقن أن تستطيع ال. السيارة قيادةأو   دراجة ركوبأو 

االت حتريك د مسك أوالضغط عىل الكوابح يف السيارة   أويف الدراجات  البد   ذلك. إنه املِْقو 

يقودنا إىل إتقان مهارة ما. ذلك ما  - النهاية يف -والذي ،حسا  الباطن الذي يرشدنا لفعل يءاإل

 .اإلجرائيةنطلق عليه املعرفة 

 هل ؟بالسليقة نعرفها إجرائيةهل يمكن أن تتحول املعرفة الظاهرة إىل معرفة  ،اآلن السؤال

إىل مهارة تقودنا إىل استخدام هذا اليشء دون عناء؟   سيتحولالواضح لطريقة عمل يء ما  فهُمنا

بحيث تصبح املعرفة  التحول أو)التلقائية(  األْتتةعن ذلك باإلجياب، وهذا يكمن يف عملية  اإلجابة

ر. مستحكمةالظاهرة معرفةا  ركوب الدراجة.  أوقيادة السيارة   أو السباحة استطعت كيف تذك 

 األْتتة فإنكذلك؟ يف احلقيقة  أليسحك يف احلرص عىل التمرين املستمر، يكمن مفتاح الرس يف نجا

فإن اليشء الذي  األْتتةحيدث بفضل املمرسة املتكررة واالستذكار الدائم. من خالل  التحول أو

. إن املعرفة التي تتحول إىل مهارة اا لالستخدام فور متاح يكون أن يمكن الواعيالعقل   يفنحفظه 

 نأخذبأمور أخرى. دعنا  لالستخدام بطريقة غري واعية، حتى لو كان الشخص مشغوال متاحةتكون 

رشح كامل  منإىل خطوات. يف البداية ال بد  هئنجز ث م   وِمنْ  ؛واحد وهو قيادة السيارة مثاالا 

يف التعامل مع مقود  صعوبةا  ئيعاين السائق املبتد األوىل ةاخلطوات بشكل واضح.  عند اخلطو

الوقود ودواسة التعشيق وكيفية التنسيق بني التعشيق ودواسة الوقود  اسةوالكوابح ودو   السيارة،

احلديث اجلانبي   أوالضجيج  مثل – التشت ت إىل  يدعو يء أي. عادية املركبةوناقل احلركة يف حالة 

 أو مي ةاألما احاتاملس   ِزر   عىل الضغط مثل القيادة عن يرصفه آخر جسدي جهد أي أومع صديق 

السيطرة عىل السيارة.  ئإىل أن يفقد السائق املبتد حتما  سيقود ذلك كل فإن ؛ –حلركة املرور  االنتباه

تها أكثر سالسةا  مع من ذي قبل وتستدعي القليل من اجلهد. يف النهاية  التمرين تصبح العملية بُرم 

يستطيع الشخص الثرثرة والغناء  بحيث  بآخرأو  ما بشكل ةستصبح عملية قيادة السيارة تلقائي  

 عىل واضح مثال هذا. سيارته يقود -يف الوقت ذاته -وتناول املرشوبات وإشعال سيجارته وهو 

 مع تصبح والتي واملمرسات املعارف من معقدة بمجموعة ختتص والتي نكتسبها التي التلقائية

 وهذا. األخرى املهام من سلسلة مع متزامن بشكل هبا نقوم نشاطاا   زمنيةعرب فرتة  املستمرالتمرين 

حتسني مستواه بحيث يتحدث  ما يرغب يف  اشخصا  ،عىل سبيل املثال ُخْذ،. أيضاا  اللغة عىل ينسحب

ناهيك عن  الكلمت، بعض معنى إدراكيف  صعوبةا البداية سيعاين  يفاللغة بطالقة أثناء فرتة زمنية. 

د اللغة. مع املمرسة املستمرة وبذل املزيد من اجلهد بعض قواع مهاملعاناة التي سيجدها أثناء تعل  

 شديد ضغط شك بال هناك سيكون. الصعبة النحويةاستعمل بعض العبارات ذات البنية  سيستطيع

ة جديده، بعبارات التلف ظ عند والوجدانية اإلدراكية الشخص موارد عىل  األلفاظاستدعاء هلذه  فثم 
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ها عليها والرصفية حويةالن القواعد وتطبيق الدماغ، من م   وِمنْ  صحيحة بطريقة ورص  نطقها، وهذا  ث 

ْهني ة. أي تشتت   أصوات أوضغوطات من أي نوع   أوبال شك سيستنزف مزيد من القدرة الذ 

تهاستتسبب يف فشل العملية بر   مقاطعة ث م  إجبار املتحدث عىل البدء من  ؛ومنحبل الفكر  وانقطاع م 

وسيستطيع الطالب  ،الوقت ستصبح جوانب كثرية من هذه العملية أكثر تلقائيةا مرور  معجديد. 

 الطالب سيكون. أكثر السياق عىل يعتمد وهذا وسهولة ُيرْس  بكل األلفاظعندها استخدام تلك 

من  أيضاا  وسيتمكن التواصل، أثناءواستخدامها  األفكار بعضحريص عىل بلورة  أيضاا  عندها

مثل قائد -الطالب سيستطيعوهكذا. كل هذا حيصل أثناء احلديث.  اا حقالتخطيط ملا سيقوله ال

مع زيادة  وانسيابيةا  سهولةا  بكلذلك  كل وسيحصل ذاته،جمموعة من املهام يف الوقت  أداء   -السيارة

 الوقت.  وُمّض  نالتمر  

 

 التلقائي   احلديث  

بمراقبة شخص  مقيد مما تظن. قُ تع أكثرفستكتشف أن احلديث التلقائي  قليالا  النظر أمعنت إذا

الدماغ  عملمنمق يف أي سياق تشاء. ثمة تناسق متزامن بني  حديث يلقيأو   آخريتحدث مع 

يف الدماغ، ويف الوقت  األفكار جُتولوالعضالت التي تساعد يف النطق بشكل عجيب ومثري لالهتمم. 

 بني جيمع الذي املشرتك واملوقف عرفةامل وما يمثل من يكون املتلق   أخرى؛ لعوامل تقدير ثمة ذاته

ي السامع  ،العبارات واجلمل التي تغلفها معان  وأفكار بعينها جتول يف عقل املتحدث تلك. واملتلق 

 صغيأن املستمع سيُ  اا العجيب يف األمر أيض منلتخرج يف اهلواء عىل شكل حديث.  مجيعاا  تنساب

ه الذي الكالم مع ويتفاعل  أو حتى لو كان مشغول بقيادة سيارة مثالا  ذاته، الوقت يف املتحدث به يتفو 

 االرجتال مفاهيم ولكن املعجزة إىل أقرب األمر هذا يبدو. تلفزيوينّ  برنامج   مشاهدة أووليمة  بإعداد

أن الذاكرة وما  يبدوالعملية.  تلك -جزئي بشكل–يمكن أن تفرس  اا آنف إليها أرشنا التي والتلقائي ة

اعد نحوية وأجزاء متناثرة من اللغة هي أسا  ذلك كله. نتذكر ما تعلمناه ونطبقه، اختزلته من قو

قارصة  اولكن باستخدام شكل آخر من الذاكرة. ولكن عندما نفكر يف طبيعة الذاكرة البرشية نرى أهن

 . اللغوية باملتالزمات املنوط الدور فهم عىل يساعدنا ربم هذاو شديد، لبشك

 

 الذاكرة طويلة املدى والذاكرة قصرية املدى 

ْهني ة للغة.  باملعاجلةوثيقة  عالقةمفاهيم الذاكرة طويلة وقصرية املدى عىل  إن الذاكرة  ت عد  الذ 

 مضيعة هناك يدور عم   املزيد معرفة حماولة فإن ولذا اا،طويلة املدى مستودع لكل أشكال اللغة تقريب

. البد هلذه املعرفة أن جتتمع أجزاؤها يف الذاكرة قصرية املدى حتى يمكن استخدامها دواجله للوقت
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م  ُتطبق  وِمنْ  ،الذاكرة بعيدة املدى يتم استدعاء الكلمت التي تعرب  عن بعض املفاهيم يف.  بعدفيم  ث 

 يقف كبريائق عليها القواعد النحوية والرصفية والصوتية. هنا تكون طبيعة اإلدراك لدى البرش ع

فإن -وربم حلُسن احلظ-عىل استجمع شظايا اللغة املتفرقة عىل هذا النحو. لسوء احلظ قدرتناأمام 

 ندرسون)اقدرة الذاكرة القصرية ال تتجاوز سبعة أو  ثمنية عنارص ُلغوي ة يف الوقت ذاته 

،Anderson,1983لنحو الذي سل ف ضعيف. ثمة هنا دور (؛ وهذا جيعل احتمل توليف اللغة عىل ا

 ابتكر من أول (Baddley,1988) بادليلعنرص آخر وُيعرف بالذاكرة العملية. ُيعد   يلعب هيمكن أن 

 ، phonological loopالصواتيةقريب منه وُيسمى احللقة  آخر ومصطلح العملية الذاكرة مصطلح

بالتدعملية  يسهلوهو جزء يف الدماغ   الذاكرة من نستدعيها التي تلك سواء العبارات، نطق عىل ر 

 تعمل املدى قصرية واألخرى املدى طويلة الذاكرة بني ما. نطقها قبل وذلك نسمعها، التي تلك أم

ة. هنا تتشكل وتستمر تلك العالقة التي تنشأ بني شكل  "العملية الذاكرة" ة إطالق ُلغوي  كِمنص 

أرقام اهلاتف املكونة  عىل كيف تعمل هذه اآللي ة، خذ مثالا  وللداللة. meaningومعناها  formالعبارة 

من سبع خانات والتي نسمعها ألول مرة بحيث نقوم برتديدها عدة مرات حتى تثبت يف الذاكرة؛ 

شخص  برقم هاتف مكون من  خيربكالذي حيدث عندما  ماوِمْن ث م  نستطيع استخدامها مرة أخرى. 

وال ْتلك وسيلة لكتابته أو طريقة لتدوينه؟ ما الذي حيدث إذا كان عليك أن تذرع سبع خانات 

؟ حتتاج أن تردد  اا احلجرة بحث ال لتدوين الرقم الذي سمعته للت و  عن ورقة وقلم أو جهاز هاتفك النق 

خب  . إذا كان هناك ضجيج  أو صوالقلم الورقةعن  اا الرقم املتسلسل وأنت تتنقل بحث عال  بصوت  

ا حتتفظ  حتما  فإنكمن أي نوع   حتىيف حلقة أو عقدة يف الدماغ  بهسوف تنسى الرقم. أنت إذا

ره. لقد ُاستنزفت الذاكرة قصرية املدى. أما بخصوص استخدام اللغة؛ فقد أشار  ُكلٌّ  تستطيع تذك 

( إىل أن التدريب عىل النطق يف غاية  (Robinson, 1995روبنسونو( Hulstijin (2001 تنغ هولس من

األمهي ة بالنسبة إىل اكتساب املفردات عىل وجه اخلصوص. ربم ُيسهم هذا يف تفسري كيفية اكتساب 

أن هذه املتالزمات يتم استحضارها مبارشةا من الذاكرة بعيدة املدى، عىل  يعني هذااملتالزمات. 

ر يف هذه العملية عىل النحو  واحدة متجاوزة القيود التي حزمةشكل  تفرضها الذاكرة القصرية. فك 

التايل: إذا قمنا بحشد جمموعة كبرية من الكلمت التي نحتاجها إلنشاء عدد البأ  به من اجلمل، 

حشد سبع إىل تسع  لكنفإن  هذا سُيسهم يف زيادة الضغط عىل الذاكرة القصرية برسعة أكرب. 

ال لعدد كبري من الكلمت والعبارات واجلمل، التي يمكن ــعبارات متالزمة سُيفسح املج

الزمة يف ــاستخدامها بشكل أكثر ات ساق وبمجهود أقل. ال شك أن حشد سبع إىل ثمين عبارات مت

ثمين  أو  سبعالذاكرة القصرية سيساعد عىل زيادة االستخدام الل غِوّي وكذلك الفهم، أكثر من حشد 

 كلمت بمفردها. 
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 التلقائي   والكالم الثانية الل غة اكتساب ةنظريَّ 

ر القدرة عىل إنشاء الكالم  تقدم لنا نظرية اكتساب اللغة بعض الومضات حول كيفية تطو 

أن درجة تعرض اإلنسان  يبدو. الوقت مض مع ذلك يستمر وكيفواالسرتسال يف احلديث 

اء ذل ك، ُتْسهم يف نجاح اكتساب اللغة للمعط ى اللغوي وتكرار ذلك واخلربة التي يكتسبها جر 

والوصول إىل درجة من التلقائية. من وجهة نظر ارتباطية )سنناقشها يف الفصل اخلامس(، فإن الفهم 

واالستخدام الل غِوّي تتحكم فيه شبكة واسعة من املعلومات اإلحصائية حول آلي ة عمل اللغة 

فها بعضها مع البعض، وما الطريقة التيآوكيفية ت اخلربة  تلكتتجاور فيها دون تنافر  وما إىل ذلك.  ل 

عىل التنب ؤ الصحيح بورود  اا التي نكتسبها من خالل تعرضنا للمعطى الل غِوّي ستساعدنا ضمني

ة أن( (2002 إليسمع البعض. ذكر  بعضهاسلسلة من الكلمت   الذاكرة، من نوعني بني فرق ثم 

 الذاكرةحيصل يف  الذيأن  إليس يذكر. implicitخفي ة مسترتة  ىواألخر  explicitبارزة جلي ة إحدامها

ر جتربة مر هبا اإلنسان  أو  حقيقة يعلمها؛ مثل سؤالنا "عن  عبارة البارزة عملية واعية هتدف إىل تذك 

 التي املرتاكمة اخلرباتالذاكرة املسترتة فتحتوي عىل  أما(، 145)ص.  "أعددت لإلفطار؟ ماذا

ر يف العقل إعمل إىل حتتاج ال والتي املثريات، من جمموعة مع اليومي للتعاطي جةنتي اكتسبناها  تذك 

إننا يف كل مرة نتعرض ملثري ما ودرجة تكرار  ،connectionism الرتابطي ة النظرية تقول. بعينه حدث

باإلضافة إىل  ذلك سُيسهم يف تقوية الروابط التي تنشأ يف الدماغ بني املثري والفئة التي ينتمي هلا،

االصفات التي ْتيز عادةا املثري والتي تربطه بتلك الفئة. عندما يستدعي أحُدنا  جتربة ما   أو  موقفا

ة، ويقوم بقيا  وجه الشبه بني ما حتتفظ به الذاكرة  ثم  ومناملوقف اجلديد  وهذابطريقة ال شعوري 

 . ذاكرته به حتتفظ مابناءا عىل  معه التعاطييعمد إىل 

الربط والتصنيف التي نقوم هبا مبنية عىل عدة مصادر.  أوضحت الدراسات التي  عملية إن

ة املفردات يف سلسلة متصلة من احلديث، أهنم  التي الطريقةُأجريت عىل  يقوم هبا األطفال أثناء جتِزئ 

ى عالياا من النجاح يصل إىل   يف املائة؛ وذلك بفضل استخدام طريقة التأليف 47حيققون مستوا

ا ملحوظة زيادة ثمة. phonotactic الصوايت  ونربة اللفظ حدود استخدام عند% 70 بنسبة أيضا

ا شواهد عىل وجود تأثري كبري عىل استحضار  هناك(. 140. ص. 2002 إليس،) الصوت أيضا

ه من الذاكرة  اللفظ من الذاكرة، بحيث نرى أن التعرض للصوت األول يف كلمة ما أو استدعاء 

استحضار املزيد  عندشيط كل الكلمت املحفوظة يف الدماغ والتي تبدأ بذات الصوت. ُيسهم يف تن

ا هي األكثر  اا فشيئ اا من الكلمت فإن قائمة اخليارات تضيق شيئ بحيث تكون الكلمت األكثر تكرارا

 تنشيطاا يف الذاكرة. 
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كل متكرر يف بخصوص املتالزمات؛ فإنه يبدو أهنا تصبح تلقائية بعد التعرض هلا بش أما

السياق، بالرغم من وجود بعض العوائق مثل الرشوط الواقعية التي يستدعيها السياق واملوقف 

.  االتصايلّ   الذي جيد اإلنسان نفسه فيه عادةا

املحتمل أن هذه املتالزمات حُتفظ يف الذاكرة وُتستدعى عند احلاجة بفضل جمموعة من  من

 ُفها حسب الصوت األول وهكذا. اإلشارات الدالة، التي من ضمنها تصني

 

 كوحدة واحدة  املتالزماتواستظهار  حفظ

الذي نقصده بالضبط من إطالق مفهوم أن املتالزمات ُتستخدم وُتستدعى من الذاكرة  ما

الواضح أن ليس هناك إجابة واحدة تزيل أي شك حول هذا املوضوع؛ ولذا  منكوحدة واحدة؟ 

  وينارتهذا السؤال. ربم، كم أشار إىل ذلك  عنتي جتيب فإن هناك العديد من التفسريات ال

(Weinert, 1995)  ،أن هذه املتسلسالت ُتستدعى من الذاكرة بناءا عىل عنارص  قبل سنوات عدة

ر الكلمة األوىل واألخرية، والتي  املتسلسلة أو بعض العالمات الصوتية أو ربم عن طريق تذك 

ألخرى يف املتسلسلة. ثمة تفسري بديل، وهو أن حُتفظ تلك بدورها تشجع عىل تذكر الكلمت ا

 الصفات بعض عىل بناءا  الدماغ من استظهارها ويتم واحدة، ُحْزمة أو كوحدة الدماغ يفاملتسلسالت 

ة   ليسيقول إن  رأي أيضاا  هناك. وهكذا حتمله، الذي املعنى أو  الوظيفة أو التداولية مقيا  أو  ثم 

 اا استحضار السلسلة املتالزمة أحيان يتمبه درجة معاجلة تلك املتالزمات.  نقيستطيع أن جمال نس

يتم ذلك بشكل جزئي، وأحياناا أخرى يتم ذلك بطريقة  اا كوحدة واحدة وبطريقة تلقائي ة، وأحيان

أو عىل ضغط املوقف التواُصيّل. من  السياقتدرجيية خاضعة للسيطرة، ويعتمد كل ذلك عىل 

يتم استظهار بعض  من تلك املتالزمات  بحيث  املتالزماتأن ذلك يعتمد عىل نوع  اا مل أيضاملحت

ة  بشكل ُكيّل، والبعض اآلخر ال يتم استظهاره هبذا الشكل. خذ، عىل سبيل املثال، العبارة اإلطاري 

الفراغ ،  أو العبارة األخرى ذات "Not only X but also Yليس )هذا( فحسب بل )ذلك( "املتقطعة 

 يتم أنه تبدو والتي، "X agoاليوم/األسبوع/الشهر املايض "الذي يمكن ملؤه بعدة كلمت 

نحوية ومعناى غامض؛ مثل  بنية ذات أخرى بعبارات مقارنةا  جزئي بشكل الذاكرة من استحضارها

 beat around theيلف  ويدور "،أو العبارة االصطالحي ة " by and largeبطريقة ما أو بأخرى  "قولنا 

bush" ارج امل ث ل أو  .a stitch in time saves nine“ أرواحخرزة واحدة أنقذت عرشة " الد 

أن نتأمل الطريقة التي تتم فيها معاجلة واستظهار العبارات املتالزمة )وهذا ينسحب  علينا

 إىللكلمت عىل اللغة بشكل عام(؛ ولكن كيف لنا أن نفرس الطريقة التي تتحول فيها سلسلة من ا

 يف نضع أن جيب ولكن ذلك، حصول يف تساعد أن يمكن متعددة وسائل ثمة هكذا؟ متحدةا  وحدة
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 هذه وظيفة أو  معنى ندرك ابتداءا  أننا ربم. ختمينات تبقى هبا نقول التي التفسريات أن اعتبارنا

 املتسلسلة بارةالع هذه أن بسبب ذلك أن ربم. الشكل هذا عىل هبا ونحتفظ الكلمت من السلسلة

 الطالبةقصة -املثال سبيل عىل-الكتاب هذا يف أوردُت  وقد للمتحدث، فائدة  طي اهتا يف حتمل

سها؛ حيث أهنا وصلت  "ماري" التي التحقت بأحد فصول تعل م اللغة اإلنجليزية التي كنت أدر 

ة مطلق  وتلوذ باملالحظة تكتفي البداية يف كانت. اا حديثاا من كامبوديا ومل تكن تتحدث اإلنجليزي 

بيل  أول وكانت بالصمت، الواضح أهنا استخدمت  من.  I d no stan"(1) "عبارة تنطق هبا شيئاا من ق 

التي وجدهتا مفيدة، إذ إهنا ُتْسهم يف تشتيت االنتباه عن الطالب املبتدئ وتنقل رسالة  "ال أفهم"مجلة 

لطالب تعل م واستوعب وِمْن ث م  استخدم مجلةا بناءا هذه احلالة يتضح أن ا يفبأنه عاجز عن التواصل. 

 عىل حاجته هلا والغاية التي تتحقق من استخدامها، وهذا فوق أي اعتبار. 

يقوم الطالب اجلُُدد بتجزئة السلسلة املتالزمة عند سمعهم هلا؛ وِمْن ث م  تغيريها أو  ربم

 احلضور - ربم- يلعباكتساهبم لُِلغتهم األم.  أثناء  الصغارإدماجها أو ضمها كم يفعل األطفال 

 يصبح بحيث الذاكرة، يف كعبارة ترسيخها يف دور املتالزمة السالسل هبذه والوعي واالهتمم الذهني

من مشاريع  العديد ثمةبعد من خالل االستخدام والتعرض املكثف هلا.  فيم تلقائياا  استخدامها

ها من قبل، والتي بدورها تنتظر الباحثني اجلدد الراغبني يف كشف األبحاث الواعدة التي مل ُيلتفت إلي

 اللثام عن آلي ات اكتساب وتلقي املتالزمات. 

 

 للمعجم الذهني املتغاير  تصور راي

ة أبحاثوهي ُمنظ رة بارزة وصاحبة  -أليسون راي ناقشت  نرشهتا التي كتبها يف - ُمهم 

ْي   املتالزمات، عىل ينطبق والذي الذهني للمعجم إطار يكون أن يمكن مام، 2008 و 2002 عام 

 اإلطار هذا حيتوي. البارزين العلمء من جمموعة أجراها التي األبحاث من سلسلة عىل بناءا وذلك 

 ).22-15 ص. 2008 راي، من)مقتبس  رئيسة أفكار ثالث عىل

جمموعة من املواد التي تبدأ بوحدة رصفي ة  . إنه حيتوي عىل خليطالذهني ذو تركيب  املعجم

. البعض، اا الطويلة نسبي اللفظي ةواملتعانقات  morphemeصغرية، ترتاوح بني البِني ة الرصفية الصغرية 

 احلي ز حيث من الرصفية للبنية مشاهبة   املتالزمةذو صبغة متالزمة.  املتعانقاتوليس الكل، من هذه 

أو استخدام هذه  فهم سبيل يف ُيبذل الذي الذهني اجلهد حجمو الدماغ، يف تشغله الذي

 لة. ــاملتسلس

                                                           
 عبارة ركيكة تنم  عن ضعف لغوي كبري. )املرتجم(. (1)
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إىل الصغار الذين  بالنسبة.needs-only analysis فحسباحلاجة  حتددهالذهني  املعجم حمتوى

ة الكالم إىل وحدات أصغر  يتعلمون لغتهم األوىل أو الكبار الذين يتعلمون لغة ثانية، فإن عملية جتزئ 

للحاجة إىل ذلك. بطريقة أخرى، فإن السلسلة بكامل مفرداهتا تكون ذات معناى حمدد  اا تتم وفق

 االستخدام؛ أم الفهم مستوى عىل سواء حتليلها، عند أجزاء إىل تفكيكها يتم وال معينةووظيفة 

 سبيل عىل خذ،. واحدة وحدة تكون عندما وظيفّي  متناسق بشكل تعمل املتسلسلة أن بسبب وذلك

قول ال حيتاج إىل حتليل لتفسري أجزائه؛ ألنه ببساطة حيمل  وهو "كيف حاُلك اليوم؟" لناقو املثال

السالسل ذات الكلمت املتعددة يمكن  بعضمعناى ثابت ال يتغري، أي حتية من نقابلهم من النا . 

 جتزئُتها إىل أجزاء مفيدة، ومع هذا فنحن نحتفظ هبا يف الدماغ كوحدة واحدة. 

العناية  إناملتحدث  القدرة  عىل التواصل مع املستمع.  املورفيمي ةاملتناظرة  الوحدات ْتنح

، والتي يستطيع من خالهلا التي ُيولِيها املتحدث باملستمع حتتاج توظيف قدر أكرب من اللغة املتالزمة

اشتمل اللفظ عىل قدر أكرب من اللغة املتالزمة، فإن  إذا. أثر من ذلك يتبع ومااملستمع إدراك  املعنى 

ا أقل بالنسبة إىل الدماغ.   ذلك يستدعي جهدا

 

ليَّة املعاَلة عىل الواردة الشواهد   الك 

 معاجلتها تتم املتالزمات أن عن رسدها يمكن التي والنظرية العقلية الشواهد من الرغم عىل

 بأبحاث الرأي هذا دعم سبيل يف كثري عانوا الباحثني فإن واحدة؛ ككتلة الذاكرة نم واستحضارها

مة املتالزمات  آنفاا  ُذكرت التي املفاهيم بعض. جتريبية يف هذا الفصل مفيدة يف التعريف بكيفية مواء 

ل ُملِّح ال يزال ثمة سؤا لكنمع النظريات اإلدراكي ة املتعلقة بمعاجلة واختزال اللغة يف الدماغ. 

عرضناه يف الفقرة السابقة ونعيده هنا: ما الدليل عىل أن املتالزمات حمفوظة يف الدماغ كوحدة كلية 

الواضح أننا نحتفظ بالكلمت يف عقلنا املعجمي ولكن من غري الواضح ما إذا كان هذا  منواحدة؟ 

ا عىل املتالزمات.   وصلنا ولكننات عديدة، الباحثون اخلوض يف هذا األمر لسنوا جتنبينطبق أيضا

 برسعة الدماغ يف ُتعالج املتالزمة اللغة أن ملقولة ُمتنامياا دليالا  لدينا إن فيها القول نستطيع نقطة إىل

 .املتالزمة غري اللغة هبا تـُعالج التي تلك عن مغايرة وبطريقة

 

ة األبحاث ة العبارات بمعاَلة اخلاصَّ وكج  املْسك 

فروع اللغة املتالزمة والتي حظيت باهتمم من ِقبل الباحثني املسكوكة فرع من  العبارات

أن نعي أن العبارات املسكوكة ذات  البدالشغوفني بمعرفة كيفية حتليل الدماغ ملثل تلك العبارات. 

 ككتلة الدماغ يف حفظها وطريقة املسكوكة العبارات بني ربط الذي البحث ولكن واحدمعناى 
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ز واحدة  واآلخراملستوى اللفظي  ومها العبارات؛ تلك لتفسري مستويني ناكه أن حقيقة عىل رك 

فقد كان ُجل  تركيز الباحثني عىل طريقة تنشيط تلك املعاين سواءا اللفظية أم املجازية،  ولذا. املجازي

 &Swinney) وكتلر سوينيوقاموا بتقديم بعض األفكار املثرية لالهتمم. مثال عىل ذلك، ما قام به 

Cutler, 1997  )الكلمت من سلسلة يسمع عندما للغة البارع املتحدث أن إىل فيه توصال بحث من 

 املعنى بتنشيط سيقوم أنه إال املعنيني، كال ذاكرته من يستدعي فإنه لفظي أو  جمازي معناى ذات

 اا عام، وذلك لكونه حيمل تفسرياملجازي ذو بنية كلية، بشكل  املعنىكونه األرسع.  أوالا  املجازي

أما املعنى احلريّف فيستلزم حتليل دقيق لكل كلمة يف املتسلسلة سواء عىل املستوى الرصيف أم  اا،واحد

 . ْستدعي وقت أطول من جمرد البحث يف معناها الُكيل   الداليل، وهذا ي 

 العبارات كانت إذا ما فهم حياولون وهم الباحثون منها انطلق التي البدء نقطة كانت

 العباراتالتي نتعامل مع هذه  الطريقة دراسة من واحدة وحدة شكل عىل الدماغ يف ُتعالج املسكوكة

ومقارنتها مع الطريقة التي نتعامل فيها مع العبارات املبتكرة التي تتكون من سلسلة حتمل معناى 

رات املسكوكة يرمي إىل معرفة اهلدف من ذلك النوع من البحوث الذي يرتكز عىل العبا كانحرفيًّا. 

آلي ة تنشيط تلك العبارات يف الدماغ، ومقارنة ذلك مع العبارات اجلديدة وغري املألوفة والتي حتمل 

أهم الوسائل ملعرفة ما إذا كانت العبارات املسكوكة ُتستوعب بطريقة مغايرة  إحدىمعناى حرفيًّا. 

 ليسرد فعل النا  عند سمع هذه العبارات. عن العبارات غري املسكوكة تكمن يف قيا  رسعة 

ْهني ة للعبارات املسكوكة من  أن اا مستغرب نجد أن العديد من الدراسات أشارت إىل أن املعاجلة الذ 

ِقبل املتحدثني األصليني تتم برسعة مقارنة مع العبارات اجلديدة واملبتكرة )انظر عىل سبيل املثال 

Gibbs & Gonzalez, 1985; Swinney& Cutler, 1979; Van Lancker, Canter & Terbeek, 1981 .)

ذات طبيعة معقدة. وجد فان  ولكنها  األصلينيبحوث جُترى حول املتحدثني غري  أيضاا  ثمة

يف دراسة أجراها عىل املتحدثني األصليني، بأن هؤالء  (Van Lancker-Sidtis , 2003) النكرسيدتس

رُ  وضي ة )النطق واللهجة/ نربة الصوت/ املزج بني الكلمت( ملعرفة قادرون عىل استخدام إشارات ع 

عناى حريّف أم جمازّي، وهذا ما مل حيصل مع املتحدثني للغة  ما إذا كانت العبارات املسكوكة ذات م 

 باللغة األصليني غري املتحدثني أن إىل( (Cieslicak, 2006  اكسيسليكاإلنجليزية كلغة ثانية. أشارت 

 مع مقارنةا  املجازي، التفسري من أكثر املسكوكة للعبارات احلريف للتفسري  رسيع بشكل تفاعلوا

 (2008) وشِمت كونكلني. يف الدراسة التي قام هبا ُكلٌّ من آنفاا  عنهم حتدثنا الذين األصليني املتحدثني

(، نجد أن Underwood, Schmitt and Galbin , 2004وغالبن  وشِميت اندروودوأخرى أجراها 

املتحدثني األصليني والطالب األجانب املتميزين من ذوي الكفاءة  العالية استطاعوا استيعاب 

العبارات املسكوكة يف نصٍّ من النصوص برسعة عالية مقارنة بعبارات مماثلة جديدة. يف دراسة 
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 & Syanova-Chanturia, Conklin) وشِميت كلنوكون شانتورا-سيانوفاأخرى أجراها ُكلٌّ من 

Schmitt,2011)،  ِمْن ث م  عرضها وقام الباحثون بإدراج عبارات مسكوكة يف جمموعة من النصوص

ذلك.  وتسجيلعىل جمموعة من الطالب لقراءهتا. أثناء القراءة تتم مراقبة حركة العني لدى القارئ 

ألصليني باللغة استوعبوا العبارات املسكوكة بطريقة أرسع أشارت نتائج الدراسة إىل أن املتحدثني ا

ة كلغة ثانية الذين كانوا أبطأ بكثري يف  من تلك غري املسكوكة، مقارنةا بأقراهنم املتحدثني باإلنجليزي 

استيعاب العبارات املسكوكة من غريها. ثمة نقاش مستفيض هلذه الدراسات يف مكان آخر من 

 الكتاب. 

ي من خالل الدراسات التي ُعرضت هنا أن العبارات املسكوكة يتم استيعاهبا فإننا نع لذا؛

بطريقة مغايرة عن تلك غري املسكوكة. عىل الرغم من أن البحوث التي تناولت العبارات املسكوكة 

من الصعب علينا تعميم  -ولسوء احلظ -وجود ظاهرة االستيعاب، فإنه  عىل دامغاا قدمت دليالا 

جهة، فإن كون هذه العبارات املسكوكة حتمل معنيني، أحدمها لفظي  مناسع. ذلك عىل نطاق و

ا ، وذلك لوجود عملية اختيار متزامنة بني ما واآلخر جمازي، جيعل من عملية االستيعاب بطيئة نوعا

 والتي إنشائي، غري أواآلخر أن العبارات املسكوكة ليست ذات معناى ظاهر  األمرهذين املعنيني. 

 لتلك الدماغ استيعاب كيفية بخصوص دقيق استنتاج إىل نصل أن بمكان لصعوبةا من جتعل

 ْتثل املسكوكة العبارات فإن وأخرياا،. املتالزمة العبارات بقية عن ناهيك املسكوكة، العبارات

التي ال ترتدد بكثرة يف اللغة، ما يعني أن املتحدثني غري  املتالزمات جمموعات من فرعية جمموعة

(. 2012 وشميت، كونكلني) ودائمة مستمرة بصيغة العبارات هذه مع يتعاملون اللِل غة  األصليني

تلك القيود التي أرشنا إليها عند ختام حديثنا عن العبارات املسكوكة، فإن علينا مقاربة  لكل نظراا 

ْهني ة هلذه العبارات بنوع من احلم  املشوب باحلذر.  حني أن  يفالبحث يف موضوع املعاجلة الذ 

ْهني ة لألنواع  البحث يف حقل العبارات املسكوكة أسهم يف التعريف هبا، إال أن دراسة املعاجلة الذ 

 األخرى للمتالزمات ربم تكون أكثر إثراءا وفائدة.

 

  املسكوكة غري املتالزمات يف البحث

نا أن ثمة دليالا احلظ، فإن البحث يف موضوع العبارات املتالزمة غري املسكوكة بني  ل حلُسن

ْهني ة. الدراسة القديمة التي قام هبا   (2004 ,1996) كويربعىل وجود مزايا تتعلق باملعاجلة الذ 

أشارت إىل أن الكالم الذي يصدر من املتحدثني مثل السمرسة ومعلقي األحداث الرياضية احلية 

ْهني ة استخدام املتالزمات  أن اا يعطينا انطباع هذامفعم باملتالزمات.  ُيسهم يف تيسري املعاجلة الذ 

داللة عىل أن يعطينا للُمعط ى الل غِوّي أثناء الكالم الذي خيرج برسعة كبرية ال ليونة فيه. هذا ربم 
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ْهني ة الرسيعة.   جمموعة من الدراسات التي ُصممت  حاولتاملتالزمات  تتمتع بميزة املعاجلة الذ 

تلك املعاجلة التي حتظى هبا األنواع املختلفة من املتالزمات.  ةطبيعبعناية وأكثر دقة سرب غور 

املشرتك يف أغلب هذه احلاالت. واحدة من الدراسات قام هبا  العاملكانت درجة التكرار النسبية 

( عندما ofوبحثا فيها حرف اجلر )ِمْن  Sosa & MacFarlane, 2002))  مكفرالنو  كلٌّ من سوسا

التكرار وأخرى متوسطة التكرار. أشارت النتائج إىل أنه بقيا   عاليةيتوسط كلمتني، إحدامها 

هلذا احلرف عند وروده يف  اا بطيئالكلمة سمعيّا تبني  أن الناطقني األصليني باللغة أبدوا تفاعل 

، وهذا يدل عىل أهنم متعودون عىل معاملة السل سلة اللفظية املكونة كلمتني متكررتني بشكل  عال 

إىل احلديث ببطء وذلك لقراءة  قام الباحث من كلمتني عىل شكل وحدة واحدة، وأهنم اضطروا

بالطلب من  قام الباحث (Bod, 2000, 2001) قام بود مشاهبةدراسة  يفالسلسلة كلمةا كلمة. 

لمت متسلسلة، بعضها يتكرر جمموعة من املتحدثني األصليني قراءة ثالث مجل مكونة من ثالث ك

برسعة مع اجلُمل التي تتكرر  تفاعلوا راءبكثرة والبعض اآلخر أقل تكرار. وجد الباحث أن القُ 

فيها عىل  ادراسة مماثلة ركز (Arnon& Snider, 2010)سنايدر و آرونبصورة كبرية. أجرى كلٌّ من 

عناى ت ركيبّي )يمكن تقِّص  املعنى من خالل معرفة معاين اجلمل املكونة من أربع كلمت ذات م 

ُلصت الدراسة إىل أن العبارات التي تتكرر بكثرة  الكلمت( وتتكرر عىل مستويات متعددة، وخ 

 ترنبليلُتعالج يف الدماغ برسعة مقارنة مع تلك العبارات ذات التكرار املنخفض. توصل كلٌّ من 

أن العقل  (Tremblay, Derwing, Libben, and Westbury, 2011)ووستبرييوليبن  وديرونغ،

م ُمعجمي ة  )انظر  الفصل الثامن( برسعة أكثر  من تلك  تعامل مع اجلُمل التي حتتوي عىل ُحز 

التي  الكهروفسيولوجي ةاجلمل التي ال حتتوي عىل تلك احلزم املعجمية؛ كذلك كشفت املقاييس 

جربة التي قاما هبا، إىل أن معاجلة العبارات التي تتكون من يف الت  (2010) وبييان ترنبليلاستخدمها 

أربع كلمت كانت أرسع إذا كانت درجة تكرارها عاليةا مقارنة بتلك ذات التكرار املنخفض، وأن 

يف الدماغ بصورتني: واحدة عىل شكل ُكيل   نزلتحُت  -عىل ما يبدو  -هذه العبارات املتكررة بكثرة 

وآخرون  شانتوريا - سيانوفا. أفضت دراسة تتب ع العني التي أنجزهتا واألخرى عىل شكل فردّي 

ا كلغة ثانية استطاعوا قراءة العبارات هبإىل أن املتحدثني األصلي ني للغة واملتحدثني  (2011)

النظر إىل هذه الدراسات  عنداملتالزمة املتكررة بصورة كبرية أرسع من تلك املتكررة بصورة أقل. 

أن العبارات املتسلسلة ذات درجة تكرار عالية، حتظى برسعة  عىلهر لنا ما يشبه اإلمجاع جمتمعةا يظ

 . أن نجد يف بعض  اا املثري لالهتمم حق منمعاجلة يف الدماغ بخالف تلك ذات التكرار املتدين 

ْهني ة الرسيعة موجود يف حالة املتحدثني غري األصليني بال  لغة.احلاالت أن عامل املعاجلة الذ 
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  لألفراد املعطوب الدماغ ميدان يف أ جريت أبحاث

 فهماألبحاث التي ُأجريت عىل األدمغة املعطوبة وطريقة تعاطيها مع اللغة يف  أسهمت

 & Lancker)  وكيمبللر النكراآللي ة التي جُترى هبا معاجلة املتالزمات. قام كلٌّ من فان 

Kempler,1987)    اجلهة يف العطب كان سواء - املعطوب الدماغ فيها يعالج التي الطريقة بدراسة 

ف من. املستحدثة وتلك املتالزمة   العباراِت  - الدماغ من اليمنى يف أم اليرسى  اجلزء أن عليه املتعار 

 باجلوانب  األيرس اجلزء يقوم يف حني للمعلومات، الكلية املعاجلة عن مسؤول  الدماغ يف األيمن

 فيها املشاركني من ُطلب علمي ة دراسة يف. منفصلة كوحدات معها والتعامل للمعلومات التحليلية

 املشاركني عي نة أن تبني إليها؛ يستمعون التي الصوتية املادة مع أمامهم ُتعرض التي الصور مطابقة

 امتاز يف حني  املتالزمات، عىل التعرف يف ْتيزت الدماغ من األيرس اجلزء يف عطباا تعاين التي

 اجلانب أن عىل هذا يدل. اجلديدة اجلمل بتمييز اليمنى اجلهة يف إلصابة تعرضوا مم ن املشاركون

بمعاجلة املتالزمات،  أيضاا  ُمتصٌّ  للمعلومات، الشاملة باملعاجلة ُيعنى والذي الدماغ، من األيمن

ُتعالج يف الدماغ بشكل كيّل شامل. يف مقالة ُنرشت املتالزمات   أنالرأي القائل  دعم  وهذا بدوره ي

إىل حاالت  ، (Van Lancker-Sidtis & Postman, 2006)وبوستمن سيدتز -النكربعد ذلك أشار فان 

ألشخاص مم ن تعرضوا إلصابة يف اجلهة اليرسى مم ن ثبت أهنم استخدموا العبارات املتالزمة أكثر  

، وهذا يعني أن قدرة الدماغ التحليلية للعبارات كوحدة كلية ينسحب مم ن ُأصيبوا يف اجلهة اليمنى

معاا.  ترشح لنا مثل هذه الدراسات الطريقة التي نفهم من خالهلا كيفية  االستخداموعىل حالة الفهم 

املقارنات التي جُترى بني ما حيدث يف طريف  الدماغ لدى من يعانون إصابات   تلك. املتالزماتمعاجلة 

ا يف فهم أين حتدث معاجلة املتالزمات يف الدماغ السليم. إذا أخذنا بنتائج هذه الدراسات تساعدن

والتي ناقشناها من قبل، نجد أن الرؤية بدأت تتضح  واملتكررة  املسكوكةوتلك املتعلقة بالعبارات 

 أكثر وأكثر بخصوص طبيعة معاجلة اللغة املتالزمة.

 

 أخرى بحوث

الباحثون  استخدم فيهاصوص معاجلة الدماغ للمتالزمات بحوث أخرى ُأجريت بخ ثمة

سلسلة من ْتارين اإلمالء كوسيلة جلمع البيانات. مثال عىل ذلك، الدراسة التي قام هبا كلٌّ من 

والتي هتدف إىل التحقق من أن سلسلة متالزمة مستخلصة من  ،(2004) وادولز وغراندجشميت 

نة جتري معاجلتها بطريقة ُلغوي   واحدة. قام الباحثون يف هذه الدراسة  متالزمةنفسية كوحدة  -ة ُمدو 

يف ْتارين يتم إمالؤها عىل جمموعة من  وتضمينها  املتالزماتباستخالص جمموعة كبرية من 

 تفاوتت الكلمت من الكثري عىل اإلمالئية العبارات احتوت املتحدثني األصليني واألجانب للغة.
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وهذا ما أجرب  حفظها، املدى قصرية الذاكرة تستطيع ال بحيث ةكلم وعرشين ومخس   عرشين بني

ر  يفن يف الدراسة عىل بناء األلفاظ من جديد. واملشارك حاالت كثرية استطاع الطالب إعادة تذك 

العبارات املتالزمة بشكل سليم، وهذا يقدم دليالا عىل املعاجلة الكلية هلذه املتالزمات، ولكن هناك 

شكل  وعىل بعينهاالتجربة مم ن يفكرون هبذه املتالزمات بشكل ُكيل  يف ظروف أفراد شاركوا يف 

ا وذات أثر  فهمنا هلذه  عىل  كبريكلمت مبعثرة يف ظروف أخرى. كانت هذه البحوث مفيدة جدًّ

ُلصت إليها يف املستقبل.  الظاهرة، والكثري منها يمكن إعادة إجرائها وتنقيح النتائج التي خ 

 

 ن استنتاجه؟  لذي يمك ما

 ذات البحوث وتلك واإلدراك اللغة علم يف األساسية للمفاهيم قدمناه الذي العرض هذا

حالة املتحدثني  يف املتالزماتأوصلنا إىل نقطة غاية يف األمهي ة. إن الشواهد تدل عىل أن  العالقة،

  . إن عدنا للوراء قليالا األصليني وغري األصليني ممن جييدوهنا حمفوظة يف الدماغ كوحدة كلية واحدة

 ُمهمًّ  اللمواضيع التي ناقشناها حول التلقائية واملعرفة اإلجرائي ة، تبني  لنا أن درجة التكرار تلعب دورا 

يف معاجلة واختزال املتالزمات بشكل كيّل. هناك باحثون ممن يأخذون بالنحو التوليدي عند دراسة 

 فحسب، املفردات عىل مقصور التكرار درجة  تأثري أن يرون -(Pinker,1999) مثل بنكر -اللغة 

 املتالزمات دراسة عند. املفردات عن منفصلة اللغة قواعد أن يعتقدون رأهيم، حسب أهنم، وذلك

. اللغة نظريات تقوله ما مع البيانات حتليل خالل من إليه نتوصل ما بني نوائم أن البدهيي من فإنه

 usage-based model  (2006: Tomasello, 2003االستعمل خالل من اللغة تفرس التي النظرية تقول

Goldeberg,    وتلك التي تت كئ عىل حماكاة النموذج  )exemplar-based  بود، )انظر عىل سبيل املثال 

ة التي ختتلف من حيث طول العبار constructions( ، إن تعل م اللغة معنيٌّ باكتساب الُبن ى  2006

ودرجة صعوبتها. البنية هنا عبارة عن وحدة ذات شكل ومعناى، ربم تكون قصرية كمورفيم  أو  

لة بمقدار مجلة كام النظريات إشارة إىل أن املتالزمات  تلك مثل تتضمن.  لةكلمة، وربم كانت مطو 

ا مثل الكلمت املفردة، وهذا يعني أن املتالزمات  تت أثر بدرجة التكرار،  سواء من ت عد  بنية ُلغوي ة ْتاما

اناحية اكتساهبا أم حفظها يف الذاكرة أم اسرتجاعها.   الرسيعة املعاجلةفإنه من املنطقي أن نقول إن  إذا

 املُعطى الل غِوّي، سواء أكان ذلك مفردة أم عبارة متالزمة.  تكرار بدرجة متعلقة

اغ كم لو كانت كلمت مفردة وُتعالج من هذا العرض أن املتالزمات  تتمثل يف الدم لنا  يظهر

يف الدماغ بشكل أرسع من العبارات اجلديدة  أو غري املألوفة. تبقى طبيعة تلك العمليات األساسية 

هاالتي ُتْسهم يف املعاجلة الرسيعة للمتالزمات   جمتمعةالغموض. ربم كانت الكلمت التي تظهر  يلف 

كلمة  أو  عدة كلمت مثل سمك، عىل سبيل املثال، فإن العقل . عندما نسمع وذهنياا  لياا مرتابطة دال
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أن هذه اجلملة املركبة )السمك ورشائح  حّقاا  لالهتمم املثري من. "بطاطارشائح "يستدعي كلمة 

ةبطاطا( توجد يف اللغة  ال ُتستخدم  رشحية كلمة أن من الرغم عىل والربيطانية، األمريكية اإلنجليزي 

 أو  البطاطا.   "البطاطا الفرنسية"هذا السياق؛ وذلك لوجود كلمة هبذا املعنى خارج 

ا للنظرية التي تقول بأن اكتساب اللغة يتحقق بنجاح عند التعرض ملعطى لغوي وتكرار  وفقا

ا أن تظهر هذه الكلمت بجوار  بعضها البعض أكرب  من سواها؛  ا، فإن ثمة احتمالا كبريا ذلك مرارا

. fishعىل قصب السبق بحيث تأيت مبارشةا بعد كلمة سمك  " chipsرشائح "ولذا فقد حازت كلمة 

كان الوضع كذلك فإننا ال نتعامل مع املتسلسلة كقطعة واحدة؛ وإنم كمزيج ممكن وواقعي  إذا

 ملجموعة من املفردات. 

عن  عبارة املتالزماتالنظر عن تلك التفصيالت التي أوردناها حول ما إذا كانت  بغض  

ب تلقائية  أو كانت قطعة واحدة بذاهتا، فقد تبني لنا بالدليل أن تلك املتالزمات  تتمثل يف تراكي

وذلك  ،الدماغ عىل شكل وحدة كلية واحدة. يتعامل الدماغ مع العبارات املسكوكة بشكل أرسع

بسبب املعنى الكيل  أو املجازي الذي حتمله. يستطيع املتحدثون األصليون لُِلغة  ما وكذلك 

ملتحدثون البارعون هبا كلغة ثانية من ذوي املستويات العالية، معاجلة  العبارات الدارجة ذات ا

التكرار العايل برسعة واقتدار . إذا أخذنا يف االعتبار تلك الشواهد التي ناقشناها مع تلك املتعلقة 

 يف معاجلتها جُترى تاملتالزماالقول إن  نستطيع فإننا ،brain lateralizationبوظائف طريف  الدماغ 

 إىل يشري الذي بالقول أخذنا إذا مرتابطة، أهنا الظن يغلب كوحدات وإما  واحدة ككتلة إما الدماغ

تنشيط التفكري يف كلمت مشاهبة تتكرر معها بكثرة  إىل استدعاؤها يؤدي معينة مفردات ثمة أن

 . واعية غري بطريقة

 

  اخلالصة

قدم حول البحوث والنظريات التي ناقشت موضوع من خالل هذا العرض الذي ت نالحظ

ْهني ة للمتالزمات، أن ثمة جمموعةا من األسئلة ال تزال دون إجابة؛ عىل الرغم من وفرة  املعاجلة الذ 

. لعل نا "حفظ واستظهار املتالزمات  ككتلة واحدة"الدراسات والبحوث التي ُأنجزت حول مفهوم 

هل لنا أن نقول إن ذلك  ولكنبشكل كيل شامل.  معهاالتعامل  نستطيع القول إن املتالزمات يتم

هل نجد سلسلة متالزمة يتم التعامل معها بشكل كيل أحيان وأحيان أخرى عىل  دائم؟ بشكلحيدث 

 بالذهن املتعلقة وتلكهيئة حتليلية تفكيكية واعية؟ إذا كان ذلك كذلك، فم املعايري املتعلقة بالسياق 

ة التعامل مع املتسلسلة من حيث هي متالزمة من عدمه؟ هل من املمكن أن ثمة والتي تؤثر يف طريق

ْهني ة الكلية؛ بحيث نجد املتجاورات اللفظي ة  ا كثرية للمتسلسالت من حيث املعاجلة الذ  أنواعا
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م اللفظية ذات إطار تركيبي؟   هلوالعبارات املسكوكة ذات إطار  ُكيل  جامد بينم العبارات واحلُز 

 قدم لنا نظرية اكتساب اللغة الثانية إجابات لتلك األسئلة مل ُتثر إىل اآلن؟ ت

عن البحث يف هذا امليدان وكانت عىل النحو  نتجتسلسلة من املواضيع واألُُطر التي  ثمة

 التايل: 

 أنه بطريقة ما أو بأخرى فإن املتالزمات ُتعالج يف الدماغ كوحدة  عىلاحتمل كبري  ثمة

 واحدة. 

 دور كبري منوط بالتلقائية ودرجة تكرار العبارة يف عملية املعاجلة الكلية  كهنا

 للمتالزمات. 

 الشواهد الكثرية عىل املعاجلة الكلية للمتالزمات من نتائج األبحاث التي ُأجريت  تأيت

 عىل العبارات املسكوكة. 

 ة ومل يتعامل كبري من األبحاث التي ُأجريت يف هذا املوضوع كان ذا طبيعة جتريبي جزء

 بشكل كبري مع أمثلة واقعية. 

 الدراسات التي ُعملت حول أجزاء الدماغ واملعاجلة أن اجلزء األيمن من  أشارت

عنيٌّ أكثر بمعاجلة املتالزمات بطريقة كلّية.   الدماغ م 

التي نخُلص إليها بعد هذا العرض الذي قدمناه للبحوث التي ُأنجزت يف ميدان  النتيجة

ارجة بكثرة يتعامل معها الدماغ ككل واحد. املعاجلة ا ْهني ة، هي أن املتالزمات الد  حيدونا أن  هذالذ 

ذلك الذي  اا نستفرس عن طبيعة املحتوى والدور الذي يلعبه التعرض للمعطى الل غِوّي؛ وخصوص

اللغة البحوث تلك األفكار التي أشارت إليها نظريات اكتساب  هذه تؤيدحيدث بشكل تلقائي. ربم 

الذي يطرح نفسه هو: هل الشواهد التي ذكرناها والنظريات  والسؤالالثانية املبنية عىل االستخدام. 

ومعلمني ومشتغلني بالقيا  الرتبوي  كباحثنيتأثري عىل ما نقوم به  ذاتالتي استعرضناها 

 وحمررين؟ 

  

 نقاط للمناقشة والبحث 

 عاجلة الكلية قبل قراءة هذا الفصل؟ ُكنت  عىل استعداد لتقب ل فكرة وجود امل هل -1

باختصار عن الشواهد التي ِسيقت للداللة عىل املعاجلة الكلية للمتالزمات بناءا  حتدث -2

 عىل البحوث التي ُأجريت عىل العبارات املسكوكة؟ 

 هذه الفئة من البحث؟  حتتالذي جعل العبارات املسكوكة تندرج  ما -3
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قت للداللة عىل املعاجلة الكلية للمتالزمات بناءا باختصار عن الشواهد التي ِسي حتدث -4

يف هذا  ومهتمنيعىل البحوث التي ُأجريت عىل أجزاء الدماغ. صف عالقة ذلك بم نقوم به كباحثني 

 املجال؟  

باختصار عن الشواهد التي ِسيقت للداللة عىل املعاجلة الكلية للمتالزمات بناءا  حتدث -5

 إذاعبارات غري  املسكوكة. هل يدعم هذا فكرة املعاجلة الكلية؟ عىل البحوث التي ُأجريت عىل ال

 كان ذلك كذلك فكيف؟ 

ة املُ املعاجلة الكلية عنرص رئيس يف تعريف املتالزمات ؟ ما العنارص األخرى  ْتثل هل -6 هم 

 يف ذلك؟ 

فكرة املعاجلة الكلية مهمة يف دراسة النواحي األخرى املتعلقة باملتالزمات مثل  هل -7

 نات النصوصية؛ وكذلك يف اكتساب وتدريس اللغة وما إىل ذلك؟ املدو

ُمعل ما للغة، كيف يؤثر مفهوم املعاجلة الكلية عىل الطريقة التي ترشح فيها  بوصفك -8

 سلسلة من املتالزمات  للطالب؟ 

ُمعل ما للغة، كيف يؤثر مفهوم املعاجلة الكلية عىل الطريقة التي توفر فيها تغذية  بوصفك -9

 عة للطالب؟ راج

كان  إذاتؤثر املعاجلة الكلية عىل اللغة املكتوبة بشكل خيتلف عن تلك املنطوقة؟  هل -10

 ذلك كذلك فكيف؟ 

نة نصوصية صغرية للغة املنطوقة، سواء أكانت اللغة األم أم اللغة  قم -11 بإنشاء ُمدو 

طريقة التي يتم من خالهلا تستطيع اكتشاف دليل عىل املعاجلة الكلية من خالل دراسة ال هلالثانية. 

 إخراج األصوات ؟  
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 اخلامسالفصل 

 الُمتالِزَمات واكتساب اللَُّغة األولى والثانية  
Formulaic Language and Acquisition – First and Second 
Language 

أنه وبالرغم من وفرة البحوث التي ُأنجزت يف حقل املتالزمات  من  حقا   لالهتامم  املثري من

لتي تناولت الدور الذي تقوم به تلك املتالزمات يف وجوه شتى؛ فإننا نرى ندرة األبحاث التجريبية ا

يف الطريقة التي تتم فيها عملية اكتساب تلك املتالزمات ذاهتا. تبقى  حتىعملية اكتساب اللغة،  أو 

 -وإن بشكل جزئي  -األسباب التي تقف خلف ذلك غامضة، ولكن من املحتمل أن يكمن السبب 

دون سواها.  morphosyntaxرصفية -النحو  باجلوانب طبيقيةالتيف االهتامم الذي أبدته املدارس  

 هناك يكن مل أنه إالمتصاعد بموضوع اكتساب املفردات؛  واهتامم ملحوظة   زيادة   ثمة أن ومع

من البحوث التي هتتم باملتالزمات. رّكزت البحوث التي  وغريه املوضوع ذلك بني مشرتكة َمَواطن

تناولت  يف حنياهتاممها عىل الكلامت بشكل منفرد ومعانيها،  عىل املفردات اللغوية ُجل   أجريت

تقوم هبا تلك املتالزمات يف السياق  التيمن ذلك، أي االهتامم بالوظيفة  أكثربحوث املتالزمات 

ا.   اللُّغِوّي كام رأينا ذلك آنف 

هامشّية  باكتساب اللغة وعالقتهاأن البحوث التي ُأنجزت يف جمال املتالزمات  يال يعن هذا

ا؛ فقد خرجت تلك البحوث القليلة التي  وليست ذات قيمة معرفي ة. عىل العكس من ذلك متام 

ُعملت يف هذا املجال بنتائج مذهلة وذات فوائد عظيمة يف جمال اكتساب الطفل للغة. تبقى  نتائج 

عىل الرغم من ندرهتا.  البحوث التي ُأنجزت يف جمال تعلُّم اللغة الثانية عىل درجة عالية من األمهي ة

ة للبحوث العميقة؛ ولعل السنوات القليلة القادمة تكشف لنا اليشء  هذا املجال ال يزال بحاجة ماس 

 يف فهمنا هلذه الظاهرة.  -دون َلبْس -الكثري الذي سُيسهم 
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 اللغة األوىل اكتساب

 إجالء نوع من يف تالزمات وعالقتها باكتساب اللغةأسهمت الدراسات التي تناولت امل لقد

املعرفة الرصينة التي نستطيع من خالهلا فهم اللغة التي يكتسبها الطفل. ثمة دليٌل كاٍف عىل أن 

للتواصل مع الغري، سواء أكان ذلك يف حالة اكتساب اللغة  كوسيلةاألطفال يستخدمون املتالزمات 

 السمع يصغون - الثانية أم األوىل اللغة اكتساب حالة يف سواء   -األوىل أم الثانية. يبدو أن األطفال 

 احلديث، عند املتسلسالت تلك استخدام َثم   وِمنْ  ،اللُّغِوّي  املعطى يف املتالزمة السالسل إىل ابتداء  

وُيعزى هذا إىل النمو  الحقا ، التحليل مرحلة تأيت قد. وحتليلها جتزئُتها وهي األخرية املرحلة تأيت ثم

 والتطور امللحوظ يف املهارات اإلدراكية لدى الطفل. احلاصل يف اجلوانب العصبية 

 

 املبكرة البحوث

 األم للغته الطفل باكتساب وعالقتهاجادة ُعملت يف موضوع املتالزمات  دراسة أول تعود

 ألطفال احلاالت من عدد لتتبع ُأجريت مبكرة دراسات ثمة. املنرصم القرن من السبعينيات إىل

 التي الدراسة تُّعدُّ . للغة اكتساهبم مسار يف هؤالء حيرزه الذي النجاح حقيقة عىل الوقوف يتم بحيث

واحدة  من تلك الدراسات املبكرة التي ركزت عىل موضوع ) 1975(فيلمور  وونغ هبا قامت

ة يقوم فيها الطفل باكتساب  ة مرحلة ُمهم  اكتساب الطفل للغة، والتي أشارت فيها الباحثة إىل أن ثم 

مرحلة الحقة هلذه املرحلة  وجودُحْزمة من املتسلسالت . كشف حتليل للبيانات قامت به الباحثة إىل 

املتسلسالت التي ُاكُتسبت  تلك؛ وِمْن َثم  تفتيت ا  ونحويّ  ا  رصفيّ املتسلسلة بحيث يتم جتزئة وحتليل 

. هذا بدوره ُيسهم يف تقوية وتعزيز عملية الكفاءة اللغوية عىل  أوسع نطاق. ثمة دراسة يف هذا ابتداء 

 ثانية لغة يتعلم اياباني   استمرت ستة أسابيع واستهدفت طفال   Hakuta, 1974)) هاكوتااملجال قام هبا 

عىل أن الطفل يقوم يف مرحلة مبكرة باكتساب جمموعة  دليال   هناك أن إىل وخُلصت األم، لغته غري

تم حتليلها واستخدامها الحقا  يف تسهيل عملية اكتساب اللغة. ويف اجلاهزة ي واألنامطمن الصَيغ 

( (Hickey, 1993 عمل متأخر عن تلك البحوث التي أرشنا إليها ولكن يف ذات النطاق، قامت هيكي

لة حلالة طفل  يْلتيةيتعلم  إيرلنديبدراسة ُمطو   كلغته األم، وكشفت فيها الباحثة عن أن Gaelic السِّ

ثمة دور تلعبه اللغة املتالزمة يف عملية االكتساب. أضافت أيضا  أن تلك املتالزمات جُتزأ وحُتلل 

 بحيث تكون ذخرية ال غنى عنها يف عملية اإلملام النهائي باللغة. 

البارز يف كل تلك البحوث التي ُنرشت حول اكتساب اللغة األوىل أسهمت فيه  املنعطف

يف مطلع الثامنيني ات من القرن املنرصم، والتي    Anne Petersبيرتزهبا آن  الدراسة املهمة التي قامت

برصد وتوثيق عملية  (1983) بيرتزركزت ُجل  اهتاممها فيها عىل اكتساب الطفل للغته األوىل. قامت 
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 كل   ذلك إىل رأشا كام وتفتيتها، جتزئتها خالهلا من يتم التي اآللي ة َثم   وِمنْ  املتالزمة  َزماكتساب احلُ 

 عنارصعىل وجود ثامين  للشك أن ثمة دليال   جمال يدع ال بام بيرتز أوضحت.  هاكوتا وفيلمور  من

 مؤكدة حول تلك العملية: 

 حتتوي الوحدات األوىل املكتسبة من ِقبل الطفل عىل أكثر من مورفيم.  -1

درة الدماغ عىل ليس ثمة من فرق بني تلك الوحدات والوحدات األصغر من ناحية ق -2

 حفظها. 

 املتعددة يمكن جتزئتها  وتفتيتها إىل وحدات أصغر.  املورفيامتكل تلك الوحدات ذات  -3

 حيتفظ العقل البرشي بتلك الوحدات الصغرى بعد التفتيت والتجزئة.  -4

أة يف آٍن واحد.  حيتفظيمكن للعقل البرشي أن  -5  بالوحدات األصلية وتلك املجز 

بالعبارات اإلطارية ذات  ابتداء  عملية التجزئة معرفة عميقة عن البنية  ينتج عن -6

 الفراغات التي يمكن ملؤها، وانتهاء  بتعميم ذلك عىل عدة أنامط.  

ينمو العقل املعجمي بفضل تلك الوحدات التي خيتزهلا نتيجة للمحادثة التي ينخرط   -7

ناهتا )عملية احلفظ فيها اإلنسان مع اآلخرين، وما ينتج عن ذلك من عمليه  جتزئة وانصهار بني ُمكوِّ

 هلذا اخلليط(.  

 يستمر هذا االنصهار بني مكوناهتا حتى مرحلة النضج. -8

نه  بيرتزما ذكره  وبحسب ، فإن الطفل يطور برسعة وبشكل مبكر جمموعة من األساليب متكِّ

نصت إليها.  قد يتم ذلك من استخالص جمموعة من احلزم  التي حتمل معن ى ُمهام  من أي حمادثة ي

 بناء  عىل أيٍّ من املعايري  واإلشارات التالية: 

 أيٍّ من تلك احلُزم  وتلبيتها حلاجة الطفل أو الطفلة.  فائدة -1

 امللموسة التي يراها الطفل عندما يستخدم الكبار هذه احلزمة.  النتيجة -2

 تكرار هذه احلزمة ومقدار تعرض الطفل هلا.  درجة -3

 عنرَص  متثل والتي نربهتا أو الصويت َجْرسها َقبيل منخلاصة باحلزمة اجلوانب ا بعض -4

 .جذب

وِمْن َثم  استظهارها  ،حفظ تلك احلزم  ومقارنتها بام سواها الطفلةالطفل  أو  يستطيع

، يتم حفظ تلك احلزم يف الذاكرة ككلامت منفصله  أو   كوحداتكوحدات معجمية جديدة. ابتداء 

قادرين عىل  الطفلة أومن النمو الذهني يصبح الطفل  مزيد حتقيق ومع ذلك بعد. الكلامت متعددة

حتليل تلك احلزم التي حتتفظ هبا الذاكرة؛ وِمْن َثم  التعرف عليها أكثر واستظهار أنامطها البنائية وأية 

معلومة تيش باملجموعات التصنيفية التي تظهر نتيجة لعملية التحليل. عند هذا احلد يصبح 
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تم  والتيقادرين عىل اكتساب مهارة استخدام تلك املعلومات املعجمية والنحوية،  الطفلة/الطفل

ا يف حتليل احلزم اجلديدة يف أية بيئة ُلغوي ة.   اكتساهبا مبكر 

بالتأسيس ملزيد من البحث يف سبيل الوقوف عىل  وبيرتز هاكوتافيلمور و  وونغ منُكل   قام

طفال للغة األوىل. تلك العمليات الرسيعة التي ترافق اكتساب العمليات التي ترافق اكتساب األ

 املتأخرة الدراسات حمور كانتالتي تتمتع هبا كأساس للبناء اللُّغِوّي اخلاّلق،  واألمهي ةاملتالزمات 

ا ،Mitchell, & Hooper , (Myles (1998وميتشيل   وهوبر  مايلز من ُكل   هبا قام التي   مايلز وأيض 

بيئة ، واستهدفت األطفال الذين يتعلمون اللغة الفرنسية كلغة ثانية يف  (1999)وهوبر  وميتشيل

 أن إىل وزمالؤها مايلز هبا قامت التي الدراسات تلك خلصت فقد متوقع، هو وكام مدرسية.

 ولكنهم تالزمة؛م كوحدات  السالسل ويستخدمون يستوعبون دراستهم أثناء يف الصغار الطالب

 تفرضها التي احلاجة لتلبية وذلك متناٍم؛ بشكلٍ  املتالزمات تلك بتفتيت يقومون ذاته السياق يف

 بطريقة. الدراسة استغرقتها التي الفرتة هي عامني مدى عىل وذلك ،اآلخرين مع التواصل حتمي ة

دراكي بام عجعلهم عىل علم للخربة املكتسبة والنمو اإل ا  نظر ؛الطالب مدارك توسع مع فإنه أخرى،

بام يدور حوهلم واحلاجة التي تدفعهم إىل التعاطي مع َمْن حوهلم، فإن هؤالء سُيجربون عىل ترك 

تلك العبارات املركبة والرتكيز عىل عامل التواصل مع اآلخرين. يف البداية استطاع الطالب 

بغرض التواصل، ولكنهم  -ببساطة  -املتعلمون استخدام عبارات كاملة دون جتزئتها وذلك 

يف عملية تفكيك تلك املتالزمات واستخدام أجزاء منها بطريقة خمتلفة، وذلك  بدئوارسعان ما 

 احلاجةللتغري الذي حصل يف حاجاهتم من كوهنا تنصبُّ عىل حتقيق نوع من االتصال مع أقراهنم إىل 

وما تتطلب تلك األنشطة من  إىل االنخراط يف نقاش حول األنشطة التي يقوم هبا الطرف اآلخر

. عندما تتسع حاجات الشخص التواصلية فإن عملية تفتيت تلك املتالزمات تبدأ خصائص بعينها

 (.359. ص: 1998 وميتشيل،  هوبر مايلز،وتتسارع وتريهتا )

 

 تلعبه الذي والدور التداولية الكفاءة

ال والتواصل مع الذي يكمن خلف احلاجة إىل توسيع مداركنا  من خالل االتص ما

 التداوليةاآلخرين؟ استطاع الباحثون اجلزم بأن هناك بعض العمليات التي عىل عالقة بالكفاءة 

 وفوغل وبريمسرت باهنزال. قام ُكل  من ـــــاألطف عنداب املتالزمات ـــُتْسهم يف عملية اكتس

(Bahns, Burmeister& Vogel, 1986)   بدراسة عملية اكتساب اللغة الثانية لدى جمموعة من

عىل قيام هؤالء األطفال بعملية تفتيت للمتالزمات.  األطفال، وخلصت الدراسة إىل أن ثمة دليال  

 ِقبل منسامها يف عملية اكتساب املتالزمات  التداوليةأشار الباحثون إىل عاملني متعلقني بعلم 
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وتكرار استخدام  اإلطارية العبارات بعض استخدام خالل من املشاركة ومها األطفال؛ من جمموعة

بة. نب ه املؤلفون إىل أنه من الشائع أن عجد الباحثون يف هذا املجال شواهد عىل أن  بعض العبارات املرك 

كالم األطفال استخدموا لغة عىل درجة عالية من التعقيد، من َقبيل القطعة التالية التي ُاقُتبست من 

 أحد األطفال: 

 املختلفة النمو مراحل لرصد باحثون هبا قام التي املحاوالت تلك خضمِّ  يف

 االستفهام، أو بالنفي املتعلقة الرتاكيب َقبيل من هبا اخلاصة النحوية والقواعد

. الصغار األطفال حديث يف جدا   معقدة طبيعة ذات العبارات بعض وجود ُلوحظ

 النحوية القواعد تلك نطاق خارج بأهنا النحوية العبارات تلك بنية توصف

 اخلاص التطور متثل التي البيانات بقية لوصف عادة   ُتستخدم التي عليها، املتعارف

 .)697-696. ص. )إليها املشار الُعمرية باملرحلة

وآخرون(، وجد الباحثون طائفة كبرية من املتالزمات  بانز) آنف إليه أرشنا الذي البحث يف

األطفال الصغار  التي تربهن عىل الطبيعة املعقدة هلذه املتالزمات التي أشار هلا الباحثون  مهااستخد

 من قبل. ثمة جمموعات رئيسة تم التعرف عليها عىل النحو التايل: 

بة عبارات -1  فمك، أغلق: مثل للطفل؛ املزاجية احلالة عىل للداللة وُتستخدم تعبريية، مرك 

 لك.  ا  شكر أمحق، يا

مثل: هي ا بنا، توق ف عن،  السامع؛ سلوك لتعديل وُتستخدم توجيهية،  مركبة اراتعب -2

 انتظر حلظة. 

ا وتستخدم اللعب، عند تستخدم مركبة عبارات -3  نشطة؛األ بعض مزاولة عند خصوص 

 مثل من هنا، اخرج أنت مهزوم. 

 ما: َقبيل من تواصلية،  أو  داللية فائدة أية تتجاوز متعددة وظائف ذات مركبة عبارات -4

 . يشء أعلم ال هذه؟

مركبة ُتستخدم لالستفهام عن يشء، عىل سبيل املثال: كيف يتأت ى ذلك؟ كم  عبارات -5

 الساعة اآلن؟ 

أو  االستمرار   للبدء يف النقاش مع اآلخرينمركبة خاصة بالتواصل وتستخدم  عبارات -6

 ل تود رؤية فالن؟ ه الحق، نراك ،ا  وداع: مثل اآلخرين؛ مع التواصل قطع حتىأو 

الباحثون إشارات عىل وجود نوع من التطور يف أنامط استخدام العبارات املركبة،  وجد

بحيث يبدأ الطفل يف استخدام تعابري سهلة وأخرى خمتلفة ملساعدته أثناء اللعب واللهو. يتبع هذا 

نطاق واسع مع نمو مستوى يتوسع فيه الطفل يف استخدام جمموعة كبرية من العبارات املركبة عىل 
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واضح يف الوعي الرباغاميت لديه، حتى يصل إىل مرحلة يستطيع فيها انتقاء واستخدام هذه العبارات 

ا كام يفعل املتحدث األصيل، يرفد كل ذلك معرفة دقيقة بمدى مالَءمة تلك العبارات  املركبة متام 

 براغامتي ا ملستوى احلال. 

 

 املتالزمة لِلُّغة مزدوج دور

نقطة مهمة ومثرية لالهتامم، وهي الدور املزدوج الذي تقوم به العبارات املركبة كعنرص  ثمة

من عنارص اكتساب الطفل للغة.   ُتكتسب تلك العبارات املتالزمة لذاهتا ابتداء  وحُتفظ يف الذاكرة 

لتواصل ، بحيث تنمو وتتسع مع نمو وعي وقدرة الطفل عىل االتداوليةوُتربط بمدى كفاءة املتحدث 

مع األوىل يف الزمن يقوم الطفل بتفتيت وحتليل وِمْن َثم  فصل  هذهمع اآلخرين. ثانيا  ومع تداخل 

عن بعض. يقوم الطفل بعد ذلك بإعادة جتميعها مع النمو املُط رد يف املهارات  بعضهاتلك العبارات 

بارات يف صورهتا األصلية و اإلدراكية لديه من َقبيل التحليل والتجميع. حتتفظ الذاكرة هبذه الع

 املفككة والقوانني التي نتجت عن عمليات التحليل. 

أن األطفال يكتسبون لغتهم األوىل عن طريق حماكاة اآلخرين واإلصغاء إىل  وحظلُ 

الباحثون اللُّغِويُّون عىل االعتقاد بفرضية أن الطفل يمر بمراحل وخطوات أربع أثناء  َج رَ حديثهم. دَ 

 اللغة؛ وهي عىل النحو التايل:  عملية اكتساب

 املفردات؛ اكتساب -1

 ؛تصنيف الكلامت إىل فئات -2

 استخالص قواعد لرتتيب تلك الكلامت يف مجل؛   -3

 فهم واستخدام اللغة عن طريق حتليل ودمج العبارات بناء  عىل قواعد معروفة.   -4

مها التوجيه والرعاية ذلك، فقد ركزت النظريات احلديثة بشكل كبري عىل عنرصين؛  ومع

والتدرج التي حيصل عليها الطفل من خالل التواصل مع األكرب منه سنّا يف بيئته، أكثر من االهتامم 

 بكيف يقوم الطفل بتفتيت وإعادة بناء اللغة التي يسمعها بطريقة َخطي ة. 

ة ذات فائدة يقوم بام حيقق  وِمْن َثم  استخدامها ،األطفال عادة بالتقاط عنارص ُلغوي 

التي تساعدهم يف أنشطة املرح التي ينخرطون فيها. يقوم  تلكاحتياجاهتم التواصلية،  أو 

الدماغ بحفظ تلك الرتاكيب التي يتطابق معناها مع بنيتها  والتي يلتقطها الطفل من خالل 

ن رافد  مهام   ا  التعرض للمعطى اللُّغِوّي بشكل متفرق؛ ولكنها تتداخل يف الذاكرة بحيث تكوِّ

لظهور ونمو القدرة النحوية من خالل العمليات اإلدراكية الواعية التي تنشط عىل مستويات 

ا بنائية تصبح فيام بعد متاحة للتحليل. حتتفظ تلك احلزم  التي اُستُخلِصت  نة  أنامط  عدة، مكوِّ
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غِوّي ببنيتها الكلية، وهذا يرشح لنا الطبيعة املتالزمة لكثري م ن العبارات التي من املعطى اللُّ

 نستخدمها.  

 عىل وافرة أدلة واملربِّيات، الطفل بني املستخدمة اللغة عىل ُأجريت التي الدراسات قدمت

 املعلومات كمية يف كبرية زيادة هناك. حميطه من يلتقطها التي وتلك الطفل هلا يتعرض التي اللغة بنية

 األطفال هلا يتعرض التي اللغة أن عىل متنامٍ  دليل وثمة املاضية، اخلمسة العقود خالل مُجعت التي

 Tomasello: 2003 &) وتوماسللو وليفني فوللكنر -من كامريون  ُكل   الحظ. بالتكرار تتسم

(Cameron-Faulkner, Lieven  أن مخسني يف املائة من العبارات التي تستخدمها األمهات أثناء

ث مع األطفال ذوي العامني، تنحرص يف اثنتني ومخسني عبارة وحُتيل إىل أشياء معروفة. أغلب احلدي

 التي اللغة أن مؤداها نتيجة، إىل نخلص فإننا ولذا؛. مورفيمنيتلك العبارات من مفردتني أو  

ا. عالية بدرجة ومتكررة التنوع إىل وتفتقد كبرية بدرجة متالزمة الطفل هلا يتعرض  الطبيعة عىل عطف 

 عقال   املقبول من فإنه العمر؛ هذا يف املقيدة الطفل حاجة وكذلك اللُّغِوّي  املُعطى هذا هبا يتميز التي

العبارات املتتابعة كوحدة  تلكإىل انتقاء واستظهار  بأخرى،أن هذا الطفل سيعمد، بطريقة ما  أو 

 واحدة؛ وِمْن َثم  حفظها يف الذاكرة عىل هذا النحو. 

ينا للغة الطفل استخدام إىل ظرنان إذا املعطى اللُّغِوّي الذي يتعرض له الطفل،  جانبا   ونح 

ة متعددة املفردات تعرفوا عليها من خالل املُعطى اللُّغِوّي.  لوجدنا أن األطفال يستخدمون بنية ُلغوي 

فل وتعرف ثمة طريقة علمية ُتستخدم يف البحوث التي ُتعنى بدراسة اللغة التي يستخدمها الط

بحيث يقوم الباحثون بدراسة املتسلسالت اللفظية التي  ،trace back methodبطريقة اقتفاء األثر 

استخدمها الطفل بعد فرتة )تصل ربام إىل أسابيع( بعد التسجيل؛ وِمْن َثم  مقارنتها بغريها خالل 

 & Lieven, Salomo وتوماسللو وسالومودراسة من هذا النوع قام )ليفني  يففرتات زمنية سابقة. 

Tomasello, 2009 .بفحص ثالثني ساعة حلديث مسجل ألربعة أطفال يبلغون من العمر عامني )

وجَد الباحثون أن ما بني عرشين إىل أربعني يف املائة من كالم هؤالء األطفال يف آخر ساعتني عبارة 

 40رشين ساعة السابقة. أِضْف إىل ذلك أن ما بني عن إعادة ملتسلسالت ُاسُتخِدمت  يف الثامين والع

يف املائة من تلك املتسلسالت متطابقة مع أخرى ُاستخدمت آنفا باستثناء حاالت قليلة يكون  50إىل 

يعطينا  هذاأو  يشء بعينه.  مكاناالختالف يف كلمة تعرب عن حمتوى؛ مثل اإلشارة إىل شخص  أو 

يستخدم لغة ذات نطاق حمدود وعىل  -ألقل خالل املراحل األوىل عىل ا -دليال قوّيا عىل أن الطفل 

 درجة عالية من التالزم. 

ا  تكرار أن عىل مثري دليٌل  ثمة األطفال؟ لدى املتالزمة لِلُّغة ذهنية متثيالت تنشأ كيف إذ 

 الذي اللُّغِوّي  املعطى فحصنا إذا. للمتالزمات الذهني التمثيل عملية يف كبرية بدرجة ُيسهم اللفظ
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 لعدة ذهنية تصورات خلق عملية عىل شواهد كونت أن يمكن ما نلحظ فإننا الطفل له يتعرض

ة دراسة إىل هنا نشري. متكررة متسلسالت  Banard and) وماثيوس بانارد من ُكل   هبا قام ُمهم 

Mathews, 2008 ،)بعضها املتسلسالت من جمموعتني ترديد األطفال من جمموعة من طلبا اللذين 

 وجدوختتلف عن سابقتها يف آخر كلمة يف املتسلسلة.  ا  تكرار أقل وأخرى عالية بدرجة متكررة

الباحثان أن األطفال متكنوا من نطق اجلزء األول من املتسلسالت املتكررة بدرجة عالية وذلك 

لسلة املتالزمة إىل الدور برسعة وأكثر دقة. تدل الرسعة والدقة التي ميزت نطق اجلزء الشائع من الس

 هؤالء قام ربام. الصغار لدىالكبري الذي يقوم به عنرص التكرار يف حفظ واستظهار املتالزمات 

 وسهولة لرسعة وذلك ؛أجزائها بكامل العايل التكرار ذات اللفظية املتسلسلة بحفظ األطفال

ت ذات التكرار  املنخفض يف حني يقوم هؤالء األطفال بحفظ املتسلسال الذاكرة، من استدعائها

 ككتلة واحدة أيضا ولكن درجة استدعائها من الذاكرة تكون أقل من مثيالهتا. 

رصفية يف لغة ما تتطور لدى الطفل منذ البدء يف  -اخلصائص النحو  أن العلامء مبكرا   أدرك

نمو يف إدراك عملية تقطيع وتفتيت تلك السالسل املتالزمة إىل كلامت. جرى يف الواقع قياس مدى ال

القواعد النحوية من خالل عملية بناء متثيل ذهني هلذه السالسل. يف واحدة من أهم الدراسات التي 

( من دراسة للغة التي استخدمها 2009) وتوماسللووليفني  باناردُأنجزت يف هذا الشأن ما قام به 

لثة والتي كشف هؤالء الباحثون طفلني مرة عندما كانا يف الثانية من العمر، وأخرى عند بلوغهام الثا

يقل مع ُميّض الوقت. قام الباحثون  باآلخرين اتصاهلم عندفيها أن اعتامد األطفال عىل املتالزمات 

باستخالص القواعد النحوية من حزمة البيانات، وعند حتليلها وجدوا أن تلك القواعد املعجمية 

ه به األطفال عند ُعمر يف املائة من جم 75إىل  84املحددة هيمنت عىل ما بني  موع الكالم الذي تفو 

 األطفال أحد لغة من املائة يف 60 احتوى. الثالثة ُعمر يف كانوا عندما 81 إىل 70 بني ما وعىل الثانية،

 عىل الثالثة سن بلوغه عند لغته من املائة يف 50 احتوى فيام واحدة، نحوية عملية عىل الثانية ِسنِّ  عند

 استخدمها التي اللغة من%  60 نسبة كانت اآلخر، لطفلل بالنسبة. تقدير أقل عىل نحويتني عمليتني

 التي اللغة من املائة يف 60 نسبة كانت الثالثة سن بلوغه وعند نحويتني، عمليتني عىل حتتوى

 مع يتواصل الثانية سن عند الطفل أن لنا يظهر. نحوية عمليات مخس عىل حتتوي استخدمها

ولكن عند الثالثة يبدأ الطفل يف استخدام اللغة بطريقة أكثر  املتالزمات، ىلع معتمدا اآلخرين

عىل أن الطفل ينخرط يف عملية يقوم من خالهلا باستخالص  إبداعية. بشكل عام، فإن هناك دليال  

التواصل  َمَلكةجمموعة من املتالزمات  من خالل املُعطى اللُّغِوّي؛ وِمْن َثم  استخدامها يف تطوير 

ي والتالعب ببعض الصفات الداللية والصوتية ا إلبداعّي. يبدو أن هذا يتحقق بفضل عملية التلقِّ

 املشرتكة التي توجد يف املتسلسالت . 
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)اجلامدة(  املتالزمة اللغة استخدام بني ينشأ الذي التوازن ذلك وديناميكية طبيعةما  

 التقليديني اللُّغِوّيني الباحثني لدى األوىل؟ للغتهم اكتساهبم عند األطفال لدى اإلبداعي ة واألخرى

 ذلك فهم يف تساعد أن يمكن الكالم، عند الطفل يرتكبها التي األخطاء دراسة أن يف يكمن تفسري

ه التي اإلبداعي ة واللغة املسترتة املتالزمة العبارات بني ينشأ الذي الرصاع  يفرس ذلك. الطفل هبا يتفو 

ة اإلبداعي ة قدرته نمو من الرغم عىل الطفل لغة يف اتاملتالزم تبقى ملاذا لنا  سبيل عىل خذ. التعبريي 

ُيفرس عىل أنه  والذييف حمل الفاعل  "me" الضمري استخدام عند خطأ من األطفال يرتكبه ما املثال

 ليفنيو كستونوثي كريجافاننيحماولة الستخالص جمموعة متالزمة من سياقات ومجل معقدة. وجد 

Kirjavainen, Theakston & Lieven, 2009) ) يف دراسة أجروها أن هذا النوع من اخلطأ مرتبط ببعض

قبل الفعل  "me"الُبنى النحوية الشائعة يف أحاديث املربِّني واملربِّيات، بحيث ُيستخدم الضمري 

يف هذه الدراسة التي شارك فيها .   "Let me do itدعني أفعل كذا "الالمتناهي مثل العبارة التالية 

سبعة عرش طفال وجد الباحثون أن ثمة ميال  لدى هؤالء األطفال إىل استخدام الضمري بطريقة 

خطأ  أيضا   هناك. بالطفلل من يعتني خاطئة، يف مواقع وألفاظ وأفعال سبق واسُتخدمت من ِقبَ 

 يستخدموا أن الصواب أنهية يف حني غري متنا يرتكبه هؤالء األطفال، ويكمن يف استعامهلم أفعاال  

 " العملذهب إىل "والصحيح أن ُيقال  go to work  "العمليذهبون إىل "مثل عبارة  ؛متناهيا فعال  

goes to work  وغوبيت باينو فرودنثال. يعتقد بعض الباحثني )مثال Freudenthal, Pine & Gobet, 

ن هذا النوع من األخطاء خيتلف بمقدار االختالف يف استخدام األفعال الالمتناهية يف هناية (. إ2010

كالم املربني واملهتمني بشؤون الطفل. ثمة احتامل كبري أن يقوم الطفل باقتباس وِمْن َثم  استخدام 

 السلسلة التي ترد يف ختام كالم املربني. 

ا بالَغ األمهي ة خطأ آخر  شائع يتمثل يف  هناك ما إذا كان  يف حتديدعكس السؤال، وُيعدُّ أمر 

 عند الطفل يقوميف احلاالت التي يستخدم فيها اللغة بطريقة إبداعي ة.  حتىالطفل حيتفظ باملركبات 

ة؛ العبارة قبل السؤال عىل الدالة الكلمة بإضافة األخطاء هذه مثل اقرتاف  العبارات مثل التقريري 

 & Rowland) وباين روالند من ُكل   قام. , what does he doesn’t want او what he is doing :التالية

Pine, 2000)  بدراسة طبيعة تلك األخطاء ومقارنة ذلك باملعطى اللُّغِوّي الذي يتعرض له األطفال ،

ألخطاء كبرية إذا كانت يف مرك ب مم ن تراوح أعامرهم بني الثانية واخلامسة؛ فالحظا أن نسبة تلك ا

يف املُعطى اللفظي.  الفظّي نادر احلدوث يف املعطى اللُّغِوّي، وقليلة إذا كان املركب اللفظي متكرر  

 Ambridge, Rowland, Theakston, andوتوماسللو وثيكستونوروالند   ،مربيدجاالحظ ُكل  من 

Tomasello, 2006) )  وجود مثل تلك األخطاء عند دراستهم لأللفاظ التي يستخدمها جمموعة من

األطفال يف الرابعة واخلامسة من أعامرهم، وَعَزْوا السبب يف ذلك إىل طبيعة تلك املركبات. إذا أخذنا 
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تلك الدراسات جمتمعة فإهنا تيش بالدليل عىل أن األطفال يلتقطون وخيتزلون يف الذاكرة تلك 

ت عىل شكل كتلة واحدة، من خالل املعطى اللُّغِوّي للمحيطني هبؤالء األطفال، ويستمر املتسلسال

تأثري ذلك حتى بعد ظهور َمَلكة استخدام اللغة بشكل إبداعي. إن ذلك التنافس الذي ينشأ بني تلك 

ك الصَيغ املركبة من جهة وبقائها كمصدر ترفد َمَلكة النحو التي تتولد لدى الطفل، يعزز من تل

 ( قبل عرشات السنني. 1976)( وفيلمور 1983) بيرتزاملقوالت التي أطلقها كل  من 

 

 الثانية اللغة اكتساب

 يفجمموعة من الشواهد ُرصدت خالل السنوات املاضية عن دور كبري تلعبه املتالزمات  ثمة

ملتالزمات والتي عملية اكتساب اللغة لدى الكبار، إال أن العمليات املصاحبة لتطور استخدام تلك ا

كشف عنها جمموعة من الباحثني يف هذا املجال ليست كتلك التي كشفت عنها دراسات اكتساب 

 اللغة لدى األطفال. يمكننا القول إن تلك الشواهد حمصورة يف موضوع اكتساب الكبار للغة. 

ي بشكل البحث بدءَ ( م1980s) املايض القرن من الثامنيني ات مرحلة شهدت  هذا يف جدِّ

  املتسلسالت ودور الكبار لدى اللغة تطور درسوا الذين الباحثني أوائل  من 1980)) يوريو كان. املوضوع

 هؤالء أن الكتابة من لنامذج حتليل خالل من اتضح املتعلمني من حلاالت  مطولة دراسة بعد. ذلك يف

 احلاالت ويف بكثافة،  اجلاهزة  املتالزمات يستخدموا مل الصغار، األطفال وبخالف البالغني، املتعلمني

. اللغة اكتساب عملية حتسني ذلك من الغرض يكن مل فإنه املتالزمات هذه فيها استخدموا التي القليلة

 التواصل يف للمساعدة سرتاتيجي ةإك املتالزمات تلك استخدام إىل هؤالء عمد فقد ذلك، من العكس عىل

 التواصل املبارش.  يتطلبهاماللذين  كذلك لتوفري اجلهد واالنتباه اللُّغِوّي؛

قة حالة دراسة عىل واحتوى( (1982 شميدت به قام األمهي ة بالغ بحث هناك  ياباين لفت ى ُمعم 

ا تلعبه جمموعة من املتسلسالت. يظهر هذا الفتى أثناء  ا حمدد  يف هاواي، ُكِشَف فيها عن أن ثمة دور 

بعد آخر ويتسع مداها أثناء اتصاله  ايوم   تزداد التيالزمات تعلُّمه وقد استخدم طائفة كبرية من املت

ا  مع من حوله، ولكنه بدا عاجز وغري قادر عىل استخدام جوانب لغوية أخرى. وجد الباحث أيض 

أنه وبالرغم من أن الطالب الذي شارك يف الدراسة متحفز بدرجة كبرية ولديه قدرة متسارعة عىل 

ا  ،يف حميطه والتثاقفاالندماج  ا من املقاومة ملحاولة تصويب أخطائه وبقي معتمد  فإنه أظهر نوع 

 حميطه مع التكيُّف مرحلة خاللأثناء مرحلة النمو اللُّغِوّي  أم  سواءبطريقة كلية عىل املتالزمات، 

 عمليات وجود عىل دليل يوجد ال اخلصوص وجه عىل احلالة هذه يف أنه نلحظ أن املهم من. الثقايف

يقوم هبا الطفل، كام الحظنا يف الدراسات السابقة عن اكتساب اللغة يف  التيل كتلك وحتلي جتزئة

 مرحلة الطفولة.   
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أشار باحثون آخرون يف دراسة مبكرة إىل أن املتعلمني الكبار للغة يميلون إىل استخدام  

ا وتعليمي ة، تواصلي ة غايات لتحقيقاملتالزمات   أرشنا وكام املثال سبيل عىل. الصغار يفعل كام متام 

ا، ( يف دراسة قام هبا لعملية اكتساب اللغة السويدية من ِقبل جمموعة 1989) بوالندر وجد فقد سابق 

من البالغني، أن استخدام اللغة املتالزمة ُيسهم يف تيسري وتسهيل عملية تعلُّم وإتقان اللغة. استخدم 

ة جاهزة حتتوي عىل تراكيب ُلغوي ة هؤالء املتعلمون البالغون يف هذه الدراسة املطولة جم موعات ُلغوي 

معروفة يف اللغة املستهدفة بشكل ثابت ومبكر؛ وذلك للداللة عىل أهنم اكتسبوا معرفة بتلك 

ة تراكيب عىل حتتوي التيالرتاكيب. قام هؤالء باستخدام جمموعة من املتالزمات   تتجاوز ُلغوي 

شرتكني الصغار الذين شاركوا يف الدراسة التي أجرهتا كام حصل مع امل ا  متام العلمي، مستواهم

أن املتعلمني يميلون أحيان إىل استخدام  أيضا   بوالندر الحظ(. 1983) بيرتز( و 1993هيكي )

 صَيغ متالزمة قديمة للمساعدة يف اكتساب بعض القواعد النحوية يف اللغة السويدية. 

 مراجعة يف( 1996) إليسن املايض، أشار ، أي يف التسعيني ات من القربفرتةبعد ذلك  

اكتساب الطالب  يفتلعبه املتالزمات  ادور   ثمة أن اللغة، اكتساب مرحلة أثناء التتابع لظاهرة شاملة

الكبار للغة. أكد الباحث أن اللغة املكتسبة عبارة عن سالسل يتم حفظها، وأن التكرار قصري املدى 

ر ونمو امل عرفة  هلذه السالسل. بدورها تسمح هذه املعرفة املكتسبة يف ربط والتدريب ُيسهامن يف تطوُّ

يف الذاكرة طويلة  املتكررةتلك املكونات التي اكتسبتها الذاكرة بأنامط راسخة. إن حفظ املتسلسالت 

ا باملعنى، وهذا ما عجعل الوصول إليها واستدعاءها يتم بصورة  ا مرجعّيا خاص  املدى جتعل منها إطار 

ْهني ة للمساحة أكثرينتج عن ذلك نوع من الطالقة  وحترير  تلقائية.  َثم   وِمنْ  توفريها؛ يمكن التي الذِّ

ا أن العبارات املركبة من أكثر من  إليس يؤكد.  املعنى وإدراك العقيل التصور جمال يف رصفها أيض 

 ب النحو. قاعدة معلومات  ُتْسهم يف اكتسا تشكلكلمة املحفوظة يف الذاكرة طويلة املدى 

لدى املتعلمني الكبار يف بيئات تعلُّم طبيعية ميٌل الكتساب  املتسلسالت أن لنا اآلن  يظهر

كام يفعل الصغار. ومع ذلك فإن هناك عوامل متعلقة بالكبار؛ مثل وجود  متاما  ،  هاوِمْن َثم  استخدام

ب خمتلفة، ومعرفتهم مرورهم عىل بيئات اكتسا كذلكأساليب تعلم إدراكية راسخة لدى هؤالء؛ 

 وجه عىلبلغتهم األم جتعل من عملية اكتساب اللغة بشكل عام وعملية اكتساب املتالزمات 

. بعض املتعلمني البالغني يمتلك موهبة حتليلية؛ ولذا فهو يعمد إىل ا  تنوع أكثر تبدو اخلصوص

 يعمد يف حني اللُّغِوّي، طىاملُع خالل منأو  املرتاكمةاستخالص القواعد النحوية إما من ثنايا القطع 

إىل االعتامد عىل  ،(1983)شميدت هبا قام التي الدراسة يف اشرتك الذيالطالب  مثل آخرون،

 فإن ذلك؛ إىل باإلضافة. مكوناهتا جتزئةالصَيغ املتالزمة التي اكتسبها دون أية حماولة لتحليل  أو 

ا يلعبان والتثقيفي التعليمي املستوى  لك. يف ذ ُمهام   دور 
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 الثانية اللغة الكتساب النظرية األُُطر

من أكثر املواضيع البحثية املبرشة املتعلقة باكتساب اللغة لدى البالغني وعالقة ذلك  لعل

باكتساب اللغة الثانية، هي تلك التي هتتم بفحص الوشائج التي تربط اللغة املتالزمة بنظريات 

 اكتساب اللغة الثانية. 

املتعلقة  associative الرتابطيةأو تلك  emergentistريات االنبثاقية تربط النظ وشائج ثمة

، 2002، 1996) إليسباكتساب اللغة الثانية مع البحث يف جمال املتالزمات. لعلنا نقول إن 

 كلت أولتها التي واألمهي ة االنبثاقي ة النظريات وجود لفكرة املؤيدين أقوى من كان( 2012

إىل أن الرهافة   إليس أشارم، 2002 عام نرشه بحث يف. اللغوية الزماتاملت ملوضوع النظريات

sensitivity  ُيتوقع التيبعض األنامط  جتاهالتي ُيبدهيا املتعلم للغة ثانية جتاه السلسلة املتالزمة أو 

إطار  متسلسل الكتساب  عىل وجود معرفة ضمنية باللغة املتالزمة. ثمة دليال   ُتعد استخدامها،

ينبثق عنها من أنامط نحوية حيتوي عىل نمط إطاري راسخ وآخر حمدود يسمح  ومااملتالزمات 

ة. علينا أن نعي أنه بحسب النظريات االنبثاقية الرتابطية واخلاصة باكتساب  بإدراج وحدات ُلغوي 

 ال مع تعلم اللغة األم. اللغة، فإن هذا املبدأ ينطبق عىل تعلم اللغة الثانية كام هو احل

 تلعبه الذي بالدور ذلك وعالقة اللغة اكتساب عملية يف الذاكرة أمهية حول جدل من ثمة ليس

ا املتالزمات ا تلعب( PSTM بـ. يظهر أن الذاكرة الصوتية قصرية املدى )واملعروفة اختصار  يف  ُمهام   دور 

لمني الذين يملكون القدرة عىل تنظيم العنارص  يف عملية اكتساب اللغة، مع تنامي الدليل عىل أن املتع

(. ثمة 1996 إليس،من غريهم يف تعلُّم املفردات والنحو ) ا  الذاكرة الصوتية قصرية املدى أكثر نجاح

باحثون آخرون عملوا عىل  أوجه ُلغوي ة أخرى وذلك لتبيان أمهية الذاكرة الصوتية.  أوضح ُكل  من 

أن ثمة عالقة   (O’Brien, Segalowitz, Collentine & Freed ,2006) وفريد وكولنتني وسيغالوفيتز ُأوبراين

 كورموسوجود ذاكرة صوتية قوية لدى املتعلم للغة ثانية. يف دراسة قام هبا  وبنيوطيدة بني الطالقة 

وُأجريت عىل طالب أحد املعاهد لتدريس اللغة بطريقة مكثفة، تبني   (Kormos & Safar ,2008) وسافار

أن هناك ترابط لدرجة معينة بني وجود ذاكرة صوتية من جهة، وتطور مهارات الكتابة والطالقة يف الكالم 

لغة ثانية. وجَد وين وبناء املفردات من جهة ثانية لدى جمموعة من الطالب الذين يدرسون اإلنجليزي ة ك

(Wen, 2011)    ،ا أن هناك عالقة  بني وجود الذاكرة الصوتية من جهة  لفظية لثروة الطالب وامتالكأيض 

نحوية عىل درجة عالية من التعقيد عند حتليل نامذج للكالم الذي يتفوه به جمموعة من الطالب  وُبن ى

 & Martin)) وإليس اكتشف مارتن ،صطنعةخدام لغٍة ميتعلمون لغة  غري لغتهم األم. يف دراسة هلام باست

Ellis, 2012  بأن نمو املعرفة باملفردات  وقواعد اللغة متأثر بدرجة كبرية بوجود الذاكرة الصوتية قصرية

 هار  املتسلسلة . املدى. يظهر  لنا اآلن أن تلك الذاكرة ذات تأثري كبري  يف تعلُّم املفردة  واستظ
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 اللغة واستخدام استيعاب عىل املتالزمة املتسلسالت أثر

. اللغة واستخدام باستيعابجمموعة من البحوث احلديثة عىل عالقة املتالزمات  رك زت

 يمكن البحوث تلك نتائج ولكن فيها؛ للمشاركني األم اللغة عىل البحوث تلك من بعض ُأجريت

ا من تلك البحوث التي أيضا   ةالثاني اللغة عىل تنسحب أن . سنستعرض يف األسطر التالية بعض 

 ُأجريت يف هذا امليدان. 

ْهني ة املعاجلة عىل تأثري ذاتالواضح لنا أن املتالزمات  من . كمثال ولألصوات للمفردات الذِّ

-makeمن دراسة تركيب )السببي ة  (Hilpert, 2008) عىل املعاجلة الصوتية ما قام به هيلربت

causative يبكي "بصحبة الفعل  "عجعل"(. يف هذا الرتكيب يظهر الفعلcry"  ،ثالث ا وسبعني مرة

 تردد أكثر ككلمة "حياول"سبع مرات فقط. ومع هذا؛ فإننا نجد أن الفعل  "حياول"ومع الفعل 

ب اللفظ  ا  لفظ  "make x cryعجربه عىل البكاء "ي بمقدار عرش مرات يف السياق؛ مما عجعل من املرك 

متالزما. يف هذه الدراسة كان املطلوب من املشاركني أن حيددوا ما الكلمة التي سمعوها بعد عبارة 

يكون الصوت غامضا  عندما ."وأحاول "( من بني فعلني؛ مها أرصخthey made me...  جعلني)

ل عىل التأثري الكبري الذي متثله الطبيعة املتالزمة ، وهذا يد"يرصخ"فإن ذلك يؤدي إىل اختيار الفعل 

 للعبارات السببية املركبة. 

ا. بني  بود يبدو ( (2001أن الوقت الذي يستغرقه أحدنا يف القراءة  متأثر باملعرفة املتالزمة أيض 

ة مكونة يف دراسة أجراها بأن املتحدثني باللغة اإلنجليزية كلغة ُأّم جتاوبوا برسعة عند نقط متسلسل

( وذات تكراٍر عاٍل أكثر  من املتسلسالت ذات التكرار املتواضع.   I like itمن ثالث كلامت )أحبُّها 

( أن املتحدثني  Ellis, Frey & Jolkanen, 2008وجولكانن وفري إليسأوضح جمموعة من الباحثني )

ةباللغة األم متكنوا من قراءة العبارات  زات املكون املتضام   maximizersوُمعظِّامت  boostersة من ُمعزِّ

 العبارات أن  (2010)وسنايدر نونرآللمعنى، والتي تسبق عادة الصفات وتتوافق مع الفعل. وجد 

 الكلامت أن مع املنخفض، التكرار ذات العبارات من أرسع بطريقة الدماغ يف ُتعالج املتكررة

 ترنبليل استخدم أخرى دراسة يف. التكرار من واحد مستوى عىل املجموعتني كلتا يف بمفردها

 يف حتوي لنصوص  ذاتية قراءة الطالب من تتطلب أنشطة ثالثة (2011) وويستبريي وليبني وديرونغ

ا ثناياها توسع حول هذا املوضوع(، )راجع الفصل الثامن للحديث ب lexical bundlesمعجمية  ُحَزم 

 وخلصت الدراسة إىل أن تلك احلُزم تتم قراءهتا أرسع من غريها. 

الدراسات التي ُعملت عىل قياس درجة استظهار يشء من الذاكرة قصرية املدى  أوضحت

  بانارد أجراها التي الدراسة أبانت. ذلك يفوإعادة طرحه بدقة شديدة إىل وجود تأثري للمتالزمات 

( بأن األطفال قادرون عىل إعادة نطق جمموعة من املتسلسالت املألوفة بنجاح 2008) وماثيوز
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ا. يف الدراسات التي اهتمت ورسعة أكرب مقارنة مع املتسلسالت غري املألوفة واألدنى تكرار  

ا. ثمة  نصادفها حديثا يف السياق نتذكرها التيوفيه أن املتسلسالت  ،primingبموضوع املثري   الحق 

ا تقوم به املتسلسالت املسموعة واملنطوقة، وتلك التي  ا كبري  أو   هاأنقرتأكيد عىل أن هناك تأثري 

 & McDonoughوتروفيميتش مكدونف)انظر عىل سبيل املثال البحث الذي قام به  نكتبها

Trofimovich, 2008  )وما تال ذلك من بحوث كثرية يف هذا املجال. 

تلك البحوث التي ذكرناها آنفا شارك فيها إما متحدثون أصليون باللغة اإلنجليزية   أغلب

يكتسبون لغتهم األم. ثمة أيضا بحوث ُأنجزت وشارك فيها متحدثون باللغة كلغة ثانية.  أطفالأو 

 باللغة التي أشارا فيها إىل أن املتحدثني(2008)  وشميت كوكنلننشري هنا إىل الدراسة التي أجراها 

متكررة بكثرة بينام، يف املتالزمات الثانية استطاعوا معاجلة اللغة املتالزمة برباعة أكثر عندما تكون 

كبرية إذا كانت تلك  برسعةاجلهة املقابلة، استطاع املتحدثون األصليون باللغة معاجلة املتالزمات 

الذي يقيس مدى  (MI)رتابط املتالزمات ذات درجة ترابط عالية بني أجزائها، بحسب مقياس ال

 الت ضامِّ بني كلمة وأخرى. 

يف ترسيخ الطالقة يف الكالم. َذهَب  يبدو ما عىل ُيسهمللمتالزمات  exposureالتعرض  إن

يف دراسة قام هبا لتتبُّع نمو قدرات الطالب املرتبطة بالطالقة  وذلك  (Taguchi, 2007) تاغوتيش

املفردات املتتابعة، إىل أن الطالب متكنوا من استخدام تلك املتتابعات بشكل  بالبحث يف سلسلة

صحيح بعد حصة تدريسية وأهنم أيضا أصبحوا أكثر وعيا باخلصائص التي متيز اخلطاب. يف سلسلة 

ن (، تبني  أ2013( ونامبا( وأخرى قام هبا وود  ,2009a, 2009b 2006) من الدراسات أجراها وود

التعرض للمتالزمات  والتدريب عليها ذو أثر كبري عىل الكالم بطالقة والتواصل البن اء. )انظر  

 الفصلني: السادس والتاسع من هذا الكتاب ملزيد من التفاصيل(. 

 

ري التسلسل  االكتساب ملرحلة التطوُّ

تها؛ فإن هذا عملية االكتساب اللُّغِوّي ب يفنقرر املدى الذي تؤثر فيه املتالزمات  لكي ُرم 

 وقديستلزم البحث عن عملية مشاهبة لتلك التي رأيناها مع األطفال، بحيث نرى املتالزمات 

 - املتالزمات فبعض التعقيد من درجة عىل األمر هذا. ككل اللغة اكتساب لعملية الزمة أصبحت

 تعلُّمها يمكن أنه إال ار،الكب املتعلمني ِقبل من واحدة بنية شكل عىل ُتكَتسب ال - املثال سبيل عىل

عىل خصائصها  ا  عطف أخرى جهة ومن جهة، من هبا تتمتع التي العالية التكرار طبيعة عىل عطفا

 إىل يلجؤون املتقدمة املستويات ذوي املتعلمني أن( Hasselgren, 1994) هاسلغرينالوظيفية. الحظ 

ن التضحية بالوقت واجلهد يف سبيل البحث عن بدائل ع بدال   بكثرة املتكررة الكلامت استخدام



 املُتالِزَمات واكتساب اللَُّغة األوىل والثانية

 

95 

 island of آمنةشطآن "والتي ُتعرف بـ  -أخرى. إن استخدام هذه العبارات واملفردات بكثرة 

reliability" (1980ديترشت, ، (Dechert   آلة للهو "، أوteddy bears " ،تكون - )2010)إليس 

 واألكثر تكرارا األقل املتسلسالت متثل. الكبار لدى اللغة اكتساب مليةوع  املتالزمات يربط جرسا

وضوحا يف الوظيفة التي تؤدهيا حتديا يصعب تعلُّمه، وهذا يرشح لنا ملاذا  واألقل معناها يف غموضا

 يندر استخدامها من ِقبل املتعلمني. 

 البنى ذات تالزمةامل املتسلسالت يستخدمون املتعلمني أن عىل دليل ثمة حال، أية عىل

عدُّ  هذه. مبتكرة لعبارات استخدامهم من أكثر املعقدة النحوية  مع التواصل لتيسري وسيلة تُّ

اللغة  بدراسة )1999(وآخرون  ومايلز( (2004مايلز من ُكل   قام. للمتعلمني فائدة ذات اآلخرين

 التيأن املتالزمات  جمموعة من املتحدثني باللغة الفرنسية كلغة ثانية، ووجد لدىاملنطوقة 

استخدمها هؤالء حتتوي عىل قواعد وتراكيب نحوية بالغة التعقيد ال تظهر يف العبارات املبتكرة 

التي يستخدمها هؤالء، والتي ال تظهر إال يف وقت متأخر من عملية التعلم. إن من يكتسب 

رسع من غريه، وذلك ربام الكتساب البنى النحوية املعقدة بشكل أ مهيئا  يصبح  ابتداء  املتالزمات 

 .)153. ص، 2004) مايلزبسبب تفكيك تلك املتسلسالت وحتليلها إىل بنيتها األصلية كام قال 

 احلالية؛  مستوياهتم ختطِّي يف املتعلمون منها يستفيد بيانات قاعدة املتالصقة املتتابعات تلك تشكل

نحو ليصل ملا هو موجود يف تلك ولذا فإهنم يعملون بجدٍّ يف سبيل أن يرتقي مستواهم يف ال

( يف دراسة هلام  أن متعلام  (Eskildsen & Cadierno, 2007)وكاديرنو إيسكلدسناملتتابعات. الحظ 

ب اللفظي بصيغة النفي  ة من اجلنسية املكسيكية قام باستخدام املرك  يف  do-negationللغة اإلنجليزي 

 أخرى وأفعال  ضامئر عىل ذلك لتعميم التدرج يف أخذ ثم ، "I don’t knowال أعلم "عبارة مثل 

ا  من الرتكيب املوجود يف املثال.    مستفيد 

بتحليل  هتمتوا  (Sugaya & Shirai, 2009) وشرياي سوقايا هبا قام التي الدراسة كشفت

تتعلم اخلصائص الزمانية مراحل االكتساب اللُّغِوّي عىل مدى عرشة شهور  لدى طفلة روسية 

للمفردة يف اللغة اليابانية، أن الطفلة لدهيا ميل إىل استخدام رشحية من األفعال مع عالمات زمانية 

ا ولكن مع جمموعة خمتلطة من ذوي املهارة   خُلصت والعالية، املتوسطةحمددة. يف دراسة الحقة أيض 

 الزمن عىل تدل التي االلفاظال وبعض أن لدى هؤالء نزعة للربط بني بعض األفع إىل الدراسة

ولكن هذه النزعة تتالشى مع تطور املهارة ، وهذا ُيفرس رغبة املتعلمني بالبدء يف الرتكيز عىل املفردة 

 والسياق. مع مرور الزمن تتطور املهارة  لتشمل العناية بالقواعد النحوية. 
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 ةـــاخلالص

كتساب املتالزمات  يف اللغة األم والثانية، فإن نه بعد العرض الذي قدمناه الإالقول  نستطيع

ثمة مواضيع ال بد من الوقوف عليها. أحد أهم هذه املواضيع يتعلق بتفتيت املتسلسالت املتالزمة يف 

أة واستخدامها يف تنمية اجلوانب  املعطى اللُّغِوّي وِمْن َثم  حفظها يف الدماغ عىل شكل أنامط جُمز 

 ِقبل منيرتكز ُجلُّ األبحاث التي ُأنجزت يف جمال اكتساب املتالزمات  وما شابه ذلك. كالنحو

 الدراسة حجرة يف الظاهرة هذه بدراسة مماثل اهتامم إبداء دون طبيعية، اكتساب بيئات يف البالغني

 اشرتك البالغني اكتساب جمال يف ُعملت التي البحوث تلك أغلب. اللغة بتعلم مهتمني ِقبل ومن

 من هل. العالية  الكفاءة ذوي من ثانية كلغة هبا املتكلمني من وآخرون للغة أصليون متحدثون فيها

شكل  عىلمن املتالزمات  بعض باكتساب يقوم األُمّ  لغته غري ثانية لغة   يتعلم منالقول إن  املمكن

كس، بتفتيتها وجتزئتها؟ أم أن ما حيدث هو الع -وِمْن َثم  يقوم مع ميض الزمن  ،وحدات متامسكة

 فقط متامسكة كوحدات معها والتعامل منفصلة كمفرداتأي يقوم هؤالء باكتساب تلك السالسل 

 املعاجلة حالَتي يف العمليتني كلتا من خليطا يكون أن يعدو ال األمر أن أم ذلك؟ منهم ُطلب حالة يف

 كان إذا ما لتبيان وذلك ،املوضوع هذا يف البحث من مزيد إىل بحاجة لعلنا اللُّغِوي ني؟ واالكتساب

، أي ما الذي عجعل جمموعة من املتسلسالت بارزة للعيان بشكل وما هي آلية عمل ذلك كذلك ذلك

ال توجد هذه الصفة يف متسلسالت أخرى غريها. هناك العديد من  يف حنيتبدو عليه أكثر متاسكا، 

 املوضوعات التي تطرق هلا البحث؛ منها: 

 متامسكة.  ية واحدةكبن األطفال املتالزمات يكتسب 

 إىل الحقا تفكيكها يتم أن عىل متامسكة، كبنية الذاكرة يفاألطفال باملتالزمات  حيتفظ 

 .للغة والرصفية النحوية القواعد اكتساب أثناء الستخدامها وذلك األصلية؛ أجزائها

 ع أن البالغني من املتحدثني األصليني للغة وممن عجيدوهنا كلغة ثانية يتعاملون م يظهر

 . كلي ة وحدات أهنا عىلاملتالزمات 

 سرتاتيجي ة لتعلُّم اللغة الثانية من ِقبل الطالب البالغني. إك توظف املتالزمات ربام 

 ي واكتساب املتالزمات  ثمة العديد من األسئلة التي ال تزال دون إجابة حول طريقة تلقِّ

 ِقبل البالغني.  من

ت اإلجابة عن كل األسئلة يف أيٍّ من املواضيع التي نه متإاملؤكد أننا ال نستطيع القول  من

ِقبل  منتطرقنا إليها. كيف لنا معرفة اآللي ة التي تتم من خالهلا عملية اكتساب ومعاجلة املتالزمات 

املتعلمني البالغني؟ هل تنطبق معايري اكتساب املتالزمات املتعلقة بالصغار عىل املتعلمني الكبار؟ 

وذلك أثناء مرحلة اكتساب اللغة الثانية؟  ما شكل البحوث التي  ،متطابق وهل حيدث ذلك بشكل
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ا  ،نحتاجها اآلن وذلك لنتمكن من اإلجابة عن تلك األسئلة؟ ال شك أن هذا املجال سيظل أرض 

 هذه الظاهرة يف املستقبل.  يف دراسةخصبة للباحثني الذين يطمحون 

  

 والبحث للمناقشة نقاط

شخصية أثناء تعلمك للغة ثانية، هل تعلمت وحفظت العبارات من خالل خربتك ال -1

الكلامت ثم أدركت بعد ذلك أهنا تتكون من كلامت مفردة؟ هل استخدمت تلك املعرفة  متعددة

ا عند احلاجة؟ أْعِط مثاال  أو   ذلك.  عىل اثننيكمصدر من املصادر  التي تلجأ إليها الحق 

ال  أو  تتذكر شيئا من طفولتك، هل تستطيع إعطاءنا إذا كان لديك خربة يف رعاية األطف -2

ة كنت تستخدمها بشكل كيّل؟ بالطبع فإن النطق واجلوانب النحوية  مثاال  عىل متالزمة ُلغوي 

 والعروضية لتلك املتالزمات مل تكن معيارية. اذكر السبب يف ذلك؟ 

املتالزمة يف اللغة فكر يف مقرتح بحثّي يستهدف دراسة وجه من أوجه اكتساب اللغة  -3

ه هبا األطفال؛ وِمْن  -إن أمكنك ذلك  -األم لدى األطفال. امجع  عينة نصوصية متثل اللغة التي يتفو 

 َثم  البدء يف إجراء هذه الدراسة. 

فّكر  يف مقرتح بحثي لدراسة اكتساب املتعلمني الكبار للمتالزمات . قم بجمع عينات  -4

دراسة جتريبية، إن استطعت فعل  بإجراءجمع عينة نصوصية صغرية  أو ب قمأو   منطوقةمكتوبة  أو 

 ذلك. 

من خالل الوصف الذي قدمناه هنا حول اكتساب األطفال للغة، هل ثمة من دروس  -5

 يمكن أن يستفيد منها املربُّون واملعلمون واملهتمون يف تيسري ُسُبل اكتساب األطفال للغتهم األم؟ 

عىل وجوده يف لغة الطفل األوىل والذي ُيسهم يف اكتسابه للغة  ما اليشء الذي حترص -6

 الفصل؟ هذا يف. هل لك أن تفكر يف جماٍل بحثيٍّ مل يتم التطرق إليه هنا ُأمّ من وجهة نظرك كأٍب  أو 

 يستفيد دروس ثمة هل الثانية، اللغة اكتساب حول هنا قدمناه الذي الوصف خالل من -7

 الثانية؟ اللغة متعلُّ  حقل يف املعلمون منها

 عىل بناء   األيام من القادم يف  كبري باهتامم حتظى أن تتوقع التي البحثية املجاالت ما -8

 الفصل؟ هذا يف هنا قدمناه الذي العرض

ر لك أن تبدأ بالبحث يف جمال اكتساب اللغة من ِقبل البالغني، فعىل ماذا سوف  -9 إذا ُقدِّ

 ينصبُّ ُجلُّ اهتاممك؟ 

فوائد ملموسة ملن يعمل يف حقل التقويم  عىلتنطوي دراسة اكتساب املتالزمات هل  -10

الرتبوي وبناء االختبارات واملراجعة والتدقيق اللغوي؟
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 السادسالفصل 

  -واللُّغة المنطوقةالُمتالِزَمات   
 الطالقة  والكفاءة التَّداُوليَّة
Formulaic Language and Spoken Language- 
Fluency and Pragmatic Competence 

 تتعلق املتالزمة اللغةمن البحوث التي ُأجريت حول  كبريا   كام   ثمةا، فإن مرَّ بنا سابق   كام

% )أيرمان  58.6ما نسبته  تشكلحظ أن املتالزمات ومبارش ة بالكالم. لُ  غري ة أ  بطريقة مبارش

. إن اجلذ ر التارخيية لدراسة املنطوقة اللغة جمموع من)1998 ألتنبريغ،% ) 80إىل   )2000 ،  ارن

عىل ذلك  بأطناهبا يف جمموعة من الدراسات التي نشأت حول الكالم،  كشواهد ضاربةاملتالزمات 

  با ليوسايدر كوبريتعود إىل الدراسات التي قام هبا كلٌّ من دي  -أهيا القارئ الكريم  -لعلك 

 سنكلري  التي ناقشناها سابقا يف هذا الكتاب. تلك النقاشات التي ذكرناها حول املعاجلة اإلدراكية 

ز  اللغة املنطوقة،  لعلك تتذكر حديثنا حول آلية  حفظ  استظهار تلك "تنا لت بشكل مركَّ

املركبة   األفعال املرتابطة،  العبارات. عدد كبري من املجموعات  مثل املسكوكات "املجموعات 

اللفظية. إذا ما حتدثنا عن البحث يف  بالنواحيالتي تنا لناها بالنقاش سابقا ذات عالقة كبري ة 

شة ثالث قضايا رئيسة: الفصاحة اللفظية؛ فإنه يتعني علينا مناق باملجاالتذلك   عالقةاملتالزمات 

التدا لية  عالقته بالكالم. دعنا نتنا ل كل  احد ة  علم ،الصوتية   اخلصائص السامتاللفظية، 

 بالتحليل عىل ضوء الدراسات  البحوث التي ُأنجزت يف ذلك. 

بالنسبة إىل اللغة   األمهيةدرجة عالية من  عىلمن الثابت علمّيا أن املتالزمات  أصبح

وقة،  هذا يعني أن الطالب املتعلمني للغة كلغة ثانية بإمكاهنم االستفاد ة من تلك املتالزمات املنط

 



 املتالزمات اللغوية أسس مقدمة يف  

 

100 

 مهمةأن املتالزمات  تضحا )2006) آخر ن  بويرز أثناء مرحلة التعلُّم. يف دراسة مفصلية قام هبا

ل: أن الطالب عند استخدامه للطالب املتعلمني للغة كلغة ثانية عىل ثالثة مستويات. املستوى األ 

لتلك املتالزمات يظهر  قد اكتسب مهار ة كتلك التي يتمتع هبا من يتحدث تلك اللغة كلغته األم، 

ة تعابري توفر املتالزمات تلك أن ذلك بسبب   هذه تتيح: ثاني ا. بعينها لسياقات مناسبة جاهز ة ُلغويَّ

 بكيفية ُملمٌّ  املتحدث بأن توحي  بطريقة ءاألخطا اقرتاف من  جل د ن التحدث فرصة املتالزمات

عىل من ُيلمُّ هبا التحدث بعفوية  تيرسفإن املتالزمات  أخريا  . احلقيقي مستواه من أكثر التحدث

  طالقة.  

 

 املنطوقة اللغة يف املتالزمات قوائم

 كتل ُبنيت. املنطوقة اللغة يف الدارجةجمموعة من العلامء بوضع قوائم للمتالزمات  قام

نات حتليل عىل القوائم  أ ائل  من( 1998) كوكسهيد كانت. األكاديميَّة السياقات يف للُمد َّ

 اخلطاب يف شائع بشكل ُتستخدم التي املفردات من قوائم بناء عىل اشتغلوا الذين املؤثرين الباحثني

ما ركزت بعد ذلك إىل حدٍّ (. AWL-Academic Word Listبـ ) اختصار ُتعرف  التي األكاديمّي،

 عام نرشه كتاب يف  بايرب قامم. 2008عىل اللغة املتالزمة يف سلسلة من البحوث ُنرشت عام 

 قوائم عد ة بتحديد األكاديمّي، اخلطاب حول شاملة نصوصية دراسة نتائج فيه  تنا لم 2006

يمكن حتديدها عرب معرفة درجة التكرار معجمية )سلسلة من الكلامت املتامسكة  ُحَزم عىل حتتوي

 مدى انتشارها( تكون عاد ة  يف اللغة التي ُتستخدم يف املجال األكاديمّي،  تشمل عد ة جماالت: 

املحارضات التي يلقيها األساتذ ة  النقاش الذي حيصل يف الفصول الدراسية ؛ كذلك النقاشات 

ا. )راجع الفصل الثامن يف هذا الكتاب املتعلقة باخلدمات التعليمية التي ُتقدم للطالب  ه لم جرًّ

 للمزيد حول احلزم املعجمية(. 

أن البحوث التي ُأنجزت يف حقل احلُزم املعجمية أسهمت بشكل كبري يف توصيف   مع

(  كذلك ليو 2010(   إليس فالخاخلطاب األكاديمّي؛ إال أن بعض الباحثني مثل سيمسون 

هذا املجال نتج عنه قوائم حتتوي عىل جمموعة من الكلامت ( أشار ا إىل أن البحث يف 2012(

ة متعدد ة الكلامت  لكنها غري مكتملة سواء   to do“مثل عبار ة  بنيتها؛معناها أم  يف  حدات ُلغويَّ

with the”   أ   عبار ة“I think it was”  .ظيفية قيمة ذاتليست " أهنا السالسل هذه يف املشكلة  

 (. 493، ص. 2010  إليس، فالخ - سون)سيم "الرتبوية األغراض يف لالستخدام مغرية  غري

القائمة "( بوضع قائمة جديد ة أطلقوا عليها مسمى 2010(  إليس فالخ-سيمسون قام

ء رّدا عىل ما ُاعُترب ضعفا شاَب عملية بنا AFLبـ  ا،  التي ُتعرف اختصار  "للصَيغ املركبة األكاديمّية
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نة نصوصية مكونة من  العديد من القوائم التي ظهرت سابقا. ُ ضعت هذه القائمة بعد إنشاء ُمد َّ

من اخلطاب األكاديمّي املكتوب  املنطوق،  مقارنتها بمد نة نصوصية  ُمستلَّةمليون كلمة  2.1

خمتصة هذه تقدم نفسها عىل أهنا حتوي صيغا مركبة  AFLأخرى غري أكاديمية.  لذا؛ فإن قائمة 

شامل  بمسحفائد ة تعليمية. قام الباحثون  اتباخلطاب األكاديمّي من جهة،  من جهة أخرى ذ

للمد نات التي اسُتخدمت يف الدراسة  ُاسُتخلصت العبارات التي َتِرد أكثر من عرش مرات يف كل 

 اخلاصة املشاكل بعض  لتجنبمليون كلمة  التي تتوزع يف ثالثة جماالت أكاديمية من أصل أربعة. 

 فقد السابقة، القوائم يف ظهرت  التي للطالب فائدهتا  عدم معناها غموض َقبيل من الصَيغ ببعض

 العبارات متاسك شد ة  معيار إدراج عىل "AFLالقائمة األكاديميَّة للصيغ املركبة " ُمعدِّ  حرص

  املهتمني، علمنيامل من جمموعة تقييم  درجة التكرار درجة  مع جنب إىل جنبا(، MI) املتجا ر ة

حيتوي  (6,1)جد ل  التايل اجلد ل. النهائي القائمة شكل حتدد  احد ة درجة يف ذلك كل  دمج

عىل أعىل جمموعة من املتسلسالت املتالزمة يف ميدان اللغة األكاديميَّة املنطوقة كشفت عنها الدراسة 

 (: 2010( إليس فالخ سيمسونالتي قام هبا 

 

 .(2010) وإليس فالخ -سيمسون -يف اللغة املنطوقة  رًا ت األعىل تكراالعبارا (.  6,1) رقم جدول

 Blah blah blah blah                                                                                                                                   باله باله اله باله

                                                                                                                                            this is theالـ  هذا

 you know what I mean                                                                                                                          تعي ما أقصد أنت

 you can see                                                                                                                                                                 ترى كام

 trying to figure out                                                                                                                                   أن تفكر يف حا ل

  a little bit about                                                                                                                                                    حول قليال

  does that make sense                                                                                                                                   هذا مفهوم هل

 you know what                                                                                                                                            أنت ماذا؟ تعلم

  University of Michigan                                                                                                                             متشيغان جامعة

  for those of you who                                                                                                                            الذي منكم للبعض

 Do you want me to                                                                                                                                         تريدين أن هل

ا   thank you very much                                                                                                                                       جزيال   شكر 

  look at the                                                                                                                                                                   إىل انظر

 we are gonna talk about                                                                                                                               عن سنتحدث

                                                                                                               talk a little bitبشكل خمترص  نتحدث

                                                                                                                             if you look atإىل ظرتن إذا



 املتالزمات اللغوية أسس مقدمة يف  

 

102 

   (.  6,1) رقم جدولتابع 

 and this is                                                                                                                                                              يكون  هذا

 if you look at the                                                                                                                                         نظرت إىل الـ إذا

 no no no no                                                                                                                                                             ال ال ال ال

                                                                                                                                  at the end ofهناية الـ  يف

  we are talking about                                                                                                                          عن نتحدث نحن

                                                                                                                                  in Ann Arborأربرآن  يف

  it turns out that                                                                                                                                                      أهنا  اتَّضح

                                                                                                                                     you need toإىل حتتاج

ر                                                                                                 see what I’m saying أقوله سوف الذي يف فكِّ

                                      take a look at                                                                                                        نظر ة  عىل ألِق 

                                                                                                                                           you have a لديك

 you might be able to                                                                                                                                  القيام بـ تستطيع

                                                                                                                                         at the endالنهاية يف

 

( بالعمل عىل إنشاء قائمة تتكون من عبارات مركبة Shin & nation, 2008)  نيشنيشني  قام

ا ملجموعة من املعايري. قام الباحثان  ة  ذلك طبق  إما شائعة أ  ذات تكراٍر عاٍل يف اللغة اإلنجليزيَّ

نة الربيطانية  كمنطلق للبحث، بحيث يتم  British National Corpusباستخدام اجلزء اللفظي من املد َّ

أم   صفاتأم   أسامء  شيوعا، سواء  أكانت أفعاال  أم  األكثرعن الكلامت ذات املحتوى  ابتداء  حث الب

قائمة هبذه  (6,2) يف كل عرش ة ماليني كلمة. اجلد ل التايل أكثرأ    مر ة ثالثني ترتدد  التي حاال

 العبارات: 

 

 .(2008) ونيشنشني  -وقة قائمة بأكثر املتسلسالت تكرارا يف اللغة املنط (.6,2رقم )  جدول

                                                                                                                                         you knowتعلم  كام

                                                                                                                                I think (that))أن(  أعتقد

      a bit                                                                                                                                                                                    قليال

 used to +infinite (always/never)                                                                             ( يتعود عىل + )فعل كذا(دائام)مل/ 

                                                                                                                                                      as wellكام

  a lot of                                                                                                                                                                          من كثري

ا   pounds #                                                                                                                                                    اجلنيهاتمن  عدد 

ا   thank you                                                                                                                                                                 لك شكر 

  years#                                                                                                                                                              من السنني عدد
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   (.6,2رقم )  جدولتابع 

                                                                                                                                            in factاحلقيقة  يف

                                                                                                                                             very muchكثريا

                                                                                                                                        pound# احد  جنيه

 talking about something                                                                                                               عن )يشء ما( يتحدث

 نسبة )يشء ما/ يف يشء/ حول يشء/ألجل يشء( حول

about# percent (of something/in something/on something/for something) 
  I suppose                                                                                                                                                               أن  افرتض

  at the moment                                                                                                                                                اللحظةهذه  يف

  a little bit                                                                                                                                                                    من قليل

 ما( ينظر
ٍ
  looking at (something)                                                                                                                        إىل )يشء

  this morning                                                                                                                                                      الصباح هذا

  any more (not)                                                                                                                                                      مزيد)ال( 

                                                                                                                                                come on تعاَل 

  #                                                                                                                                             number الرقم

 come in                                                                                                                                       )إىل مكان/ يشء ما( ادخل

 come back                                                                                                                                                                           ُعد  

  look at                                                                                                                                                              نظر ة عىل  ألِق 

                                                                                                 in terms of (something))يشء ما(  بخصوص

 last year                                                                                                                                                               املايض العام

ا كثري                                                                                                                                            so muchجدًّ

 )عدد من( األعوام املاضية 

  Determiner-the/this/a county council                                                            البلدي املجلس ذلك/ هذا يف – املقرر

 

بة من  عبارات  505( بطرح قائمة موسعة تشمل 2012)  شميت  زُكلٌّ من مارتيني قام مركَّ

أكثر من كلمة تم استخالصها من املد نة الربيطانية الوطنية، بناء  عىل معياَري  تكرار العبار ة  مدى 

َقبيل انتشارها. خضعت القائمة بعد ذلك لعملية تنقية  اسعة بحيث ُطبقت عليها معايري أخرى، من 

 ما إذا كان هلا مرادف مكون من كلمة  احد ة. استهدف الباحثان املد نة  ،الوضوح يف املعنى

تها عند استخالص سلسلة العبارات املركبة؛  لذا فقد جاءت القائمة ممثلة للغة  الربيطانية بُرمَّ

 بنيا عن اجلمع ِعوض   receptive skillsاملكتوبة  املنطوقة،  لكنها ركزت عىل املهارات املكتسبة 

قائمة بأكثر العبارات  عىل (6,3). حيتوي اجلد ل التايل productive skillsاملكتسبة  تلك اإلبداعيَّة 

ا حسب مارتينيز   (: 2012)  شميتاملركبة تكرار 
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 (. 2012املتسلسالت األكثر تكرارًا يف اللغة املنطوقة بحسب مارتينيز وشميت )(. 6,3) رقم جدول

  I mean                                                                                                                                                                             أقصد

ا   rather than                                                                                                                                                              عن عوض 

 so that                                                                                                                                                                            فإن لذا

                                                                                                                                                    a little قليل

  a bit (of)                                                                                                                                                                     من قليل

  as well as                                                                                                                                                             هو احلال كام

  in fact (be) likely                                                                                                                              احلقيقة ثمة احتامل يف

                                                                                                                                                  go on استمر

  is to                                                                                                                                                                          كذا يكون

ا                                                                                                          a number of                                   من عدد 

  at all                                                                                                                                                                   اإلطالق عىل

  used to (past)                                                                                                                عىل )فعل يف صيغة املايض( تعود

  was to                                                                                                                                                                       كذا  كان

  not only                                                                                                                                                    فحسب هذا ليس

  those who                                                                                                                                                       الذين  أ لئك

  deal with                                                                                                                                                               مع يتعامل

  lead to (cause)                                                                                                                                       إىل )سبب(  يؤدي

  sort of                                                                                                                                                     من هذا القبيل يشء

 following                                                                                                                                                                         اآليت

  in order to                                                                                                                                                            كذا ألجل

 have got (+NP)                                                                                                                                       عىل )يشء( حيصل

  have got to                                                                                                                                            عليه فعل كذا جيب

  set up                                                                                                                                                                               ُينشئ

  as to                                                                                                                                                                          بخصوص

  as well                                                                                                                                                                هو احلال كام

                                                                                                                                           based onعىل بناء  

  carry out                                                                                                                                                                           ينفذ

 

  الكالم أثناء الطالقة

أمعنت النظر يف تلك التوصيفات التي ُتطلق عاد ة  عىل املهارات  املتعلقة بالكالم، مثل  إذا

اخلاصة بالقياس  التقويم، فإننا ربام نقابل  ملعايريايف مناهج تعلُّم اللغة الثانية أ   نقرأهاتلك التي 
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بكثر ة. ُتستخدم هذه الكلمة كمرادف لتعابري أخرى؛ مثل إتقان اللغة  الكالم أثناء الطالقةمصطلح 

 الطالقةعىل استخدامها كام يفعل املتحدثون األصليون هبا. يف موضوع  القدر ة اإلمساك بزمامها  أ  

ستسمع مفردات من َقبيل  ماهيتها عن الناس تسأل عندما فإنك اخلصوص،  جه عىلاللغوية 

  اللغوية الطالقةالكالم.  لكن يف هناية املطاف فإن البحوث التي ُعملت يف ميدان  "انسيابية  تدفق"

تركز دائام  عىل املتغريات املؤقتة. تلك املتغريات املتعلقة بالكالم قابلة للقياس  يمكن حرصها؛ مثل 

 لكالم  عدد مرات التوقف  التأتأ ة  طول العبار ة املنطوقة. رسعة تدفق ا

رسعة الكالم عن طريق إحصاء عدد املقاطع الصوتية املنطوقة خالل الثانية  أ   ُتقاس

.  أ ضحت الدراسات أن متعلمي اللغة الثانية يميلون إىل النطق برسعة مع ُميّض الوقت الدقيقة

ب.  أ ضحت الدراسات أيضا أن ثمة عالقة بني رسعة النطق  ذلك بشكٍل متامٍه مع عملية االكتسا

تويل التي قام هبا  case study. من أمثلة ذلك دراسة احلالة الطالقة بني اآلراء السائد ة حول ماهية 

(Towell, 1987)  التي تتبَّع فيها مسري ة متعلم للغة الفرنسية عىل مدى أربع سنوات،  أشار فيها إىل 

ا دراسة قام هبا 65لنطق  لديه بنسبة أن ازدياد معدل ا عىل  (Riggenbach ,1991)باخ نغيري%. ثمة أيض 

أشار خالهلا إىل  جود رابط بني  ،جمموعة من الطالب الصينيني الذين يدرسون اللغة اإلنجليزيَّة

من الواحد ة  بني معيار الفصاحة التي يقول هبا جمموعة  الدقيقةعدد املقاطع التي ينطقها هؤالء يف 

ا ُيعدُّ  النطق يفاخلرباء،  هذا يعني، بعبار ة أخرى، أن َمن  يتميز بالرسعة   مسهبة دراسة يف. فصيح 

أن معدل رسعة النطق هو العامل الوحيد الذي ازداد  إىل ( أ ضح فيها (Freed, 1995  لـفرييد أخرى

  قتا يف فرنسا لتعلُّم اللغة الفرنسية. عند دراسة سلوك جمموعة من الطالب األمريكيني، الذين قضوا 

 نقصد. اللغوية الطالقةمن أعقد الظواهر املصاحبة لدراسة   احد ة   "احلُب َسة "ظاهر ة  تُّعدُّ 

  التلعثم احلُبسة مصطلَحي)سنستخدم  احلديث يف  التلعثم احلُبسة تكرار  درجة كمية أن هبذا

ا املوضع هنا به نقصد  ،من الكالم ذلك موضع  كذلك( هنا كمرتادفني . النحوية للقواعد طبق 

عن طريق احلصول عىل نسبة الوقت الكيل الذي يصمت فيه  -بشكل عام  - احلُبسة زمن ُيقاس

عن الكالم  مقارنة ذلك بالوقت الذي يقضيه يف الكالم.  ُيقاس عن طريق  يتوقفاإلنسان  أ  

 الزمن الكيل،  يعرف يف الد ائر العلمية احلصول عىل املعدل الزمني حلاصل قسمة زمن التوقف عىل

 الطالقةعىل  مؤرشر  ذلك فإن. ليس من الغريب أنه كلام قرُص  قت احلبسة PTRباحلر ف  اختصارا

أنه  )1991( نباخغيري  )1984) يف الكالم التي يتمتع هبا املتحدث.  جد باحثون مثل موهل العالية

احلبسة قصري ة يف  قتها  قليلة يف عددها  ال تتكرر بكثر ة؛ فإن ذلك يكون مقر نا بدرجة كلام كانت 

 . احلديث يف الطالقةعالية من 
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التوقف أمر مفيد حقا  لكن ثمة حلقة  لقلةاعتبار الطالقة نتيجة لرسعة تدفق الكالم أ   إن

حدث الناس بطالقة  ما الد ر التي مفقود ة يف هذا الشأن. تلك احللقة تتمثل يف أننا ال ندرك كيف يت

 عند املكان الذي حتدث فيه احلُبسة.  نتوقفتلعبه املتالزمات  يف ذلك.  لذا فمن املفيد أن 

 الطالقةيدل عىل  اجلملةالبحوث إىل أن الوقوف الذي حيصل عند انتهاء العبار ة أ   أشارت

( يف  Dechert, 1980) ترشتديأكثر من تلك التي حتدث بعد صيغ نحوية أخرى.  جد  اللغوية

الوقوف عند  أحَسنَ  الطالب أن اخلارج، يف الدراسةدراسة عىل أحد الطالب الذين خاضوا جتربة 

احلد د التي تفصل أجزاء القصة التي ُطلب منه رسدها  التي يتحكم فيها مكان حد ث القصة 

ثني األصليني باللغة حُيسنون التوقف عند ( إىل أن املتحدLennon, 1984)  متوضعها. أشار لينون

 منكلغة ثانية عند مفردات داخل اجلمل. توصل ُكلٌّ  هباحد د اجلملة بينام يتوقف املتحدثون 

 التي الدراسات يف مشاهبة نتائج إىل) 1995) فرييد  )1991) نباخغي ري( 1980) ديشامب

 عىل - بأخرى  أ  ما بطريقة - المةع ُيعدُّ   اجلمل العبارات هذه نطق أن يعني هذا. أجر ها

 . الفصاحة

 يف. بالطالقة املتعلقة املتغريات أهم منطول فرت ة الكالم التي تنشأ بني حلظات التوقف  ُيعدُّ 

  مهار ة الطالقة يف تؤثر التي املتغري ة العوامل عن( (Raupach,1980  ر باخ هبا قام مبكر ة دراسة

أشار  إىل أن الكالم الذي يصدر من ِقبل املتحدثني باللغة الثانية  الثانية، للغة املتعلمني لدى الكالم

توقف،  ذلك عندما ُطلب من جمموعة من املتحدثني األصليني  أقراهنم ممن  حمطةبني كل  قصرير 

ةيتحدثون اللغة  كلغة ثانية رسد قصة قصري ة بناء  عىل جمموعة من الصور التي شاهد ها.  اإلنجليزيَّ

 أن  جدت عندما  ذلك الحقا، أجرته يعن آليَّة مشاهبة يف بحثها الذ (1984)موهل  كشفت

ثر ن أجرهتا التي الدراسة يف املشاركني  باللغة مقارنة الثانية اللغة حالة يف خمترص بشكل احلديث ُيؤ 

إنجليزي  ( عىل طالبTwell, 1987) تا يل أجراها األمهيَّة من كبري ة درجة عىل دراسة ثمة.  األم

يدرس اللغة الفرنسية،  جد من خالهلا أن معدل الكالم د ن انقطاع زادت  تريته يف السنة الرابعة 

( يف دراسة (Lennon, 1990b% مقارنة بالسنوات الثالث األ ىل من دراسته. كشف لينون 95بنسبة 

دفق الكالم بني أجراها لقياس مهار ة احلديث لدى جمموعة من متعلمي اللغة الثانية، أن معدل ت

ا. يف أسبوع   32املائة خالل فرت ة  يف 26 - 20التوقف األ ل  التوقف الثاين ازداد بنسبة ترتا ح بني 

عة قام هبا فريد ) خالهلا قياس مدى تطور مهار ة الكالم لدى  من( استهدف 1995دراسة موسَّ

هؤالء الطالب يميلون إىل  جمموعة من الطالب األمريكيني الذين يسعون لدراسة اللغة الفرنسية، أن

 التحدث لفرتات أطول مع ُميّض الزمن. 
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ا تلعبه املتالزمات  يف موضوع  هنا  -ربام- ذلك اللغوية الطالقةيمكننا القول إن ثمة د ر 

هم  التيبسبب  جود خمز ن يتكون من املتالزمات   استخدام عىل املتحدثني تشجيع يف بد رها ُتس 

 التوقف حاالتيف ندر ة  الرسيفرس لنا  هذا. توقف د ن شاملة ةكلي بطريقة  مجل عبارات

 . اللغوية الطالقةمؤرشا جيدا عىل  ُيعدُّ  الذي  الكالم  استمرارية

ةدراسة  ثمة (  ركزت عىل تبيان الد ر الذي تلعبه املتالزمات  يف 2010)   د أنجزها ُمهمَّ

انية. هنا قام   د بدراسة مراحل الطالقة  لدى جمموعة موضوع الطالقة  لدى املتحدثني باللغة الث

 يدرسون يف برنامج لتعلُّم اللغة يف اخلارج خالل فرت ة ستة أشهر. اشرتك يف من أحد عرش متعلام  

الدراسة طالب من اليابان )طالبتان  طالبان(،  من إسبانيا )طالبتان  طالبان(  من الصني )طالبة 

ندرين(. استنادا عىل األبحاث التي ركزت عىل العوامل الثابتة املؤثر ة يف  احد ة  طالبان يتحدثون املا

 الطالب هؤالء مع املؤلف خرب ة عىل  بناء   ذلك، يفمهار ة الكالم  الد ر الذي تلعبه املتالزمات 

 الطالب هؤالء به ينطق الذي العفوي احلديث أن فرضية إىل)  د(  توصل ؛ أشهر ستة فرت ة خالل

 معدل توقف أقل مقارنة بوقت التكلم مع   آخر،  قوف كل بني  استمرارية ةرسع أكثر يصبح

  ر د كثيف لعدد من املتالزمات  أثناء الكالم. 

 منهم  ُطلب أشهر ستة مدى عىل شهر كل مر ة الدراسة هذه يف املشاركني من جمموعة التقى

 أفالم ثالثة ُاسُتخدمت. عفوية ريقةبط الفيلم أحداث رسد حما لة َثمَّ   ِمن   متحركة؛ رسوم فيلم مشاهد ة

منها عىل ثامنية حتوالت رسدية،  عىل عدد مماثل   احد كل  حيتوي دقائق 10 إىل 8 بني مدهتا ترا حت

  عىل جُمد  َلة بطريقة األفالم ُعرضت. التعقيدذاهتا من  الدرجة عىلالقصصية   حبكتهامن الشخصيات 

 يف احد  فيلم ُيعرض بحيث الفيلم، بمحتوى دراية عىل اركوناملش يصبح ال حتى متباعد ة؛ زمنية فرتات

 الشهرين األ ل  الرابع،  آخر  خالل الشهرين الثاين  اخلامس  آخر خالل الثالث  السادس. 

؛  ذلك من أجل البحث عن دليل عىل تطور ملكة الطالقة   جرى حتليل للبيانات ابتداء 

عدد املقاطع  كذلك ؛speech rate  (SR)عدل رسعة خالل األشهر  الستة. ِقيست رسعة الكالم كم

ا منها حلظات التوقف،  ذلك  املنطوقة يف الدقيقة الواحد ة  كذلك أيضا عدد املقاطع املنطوقة منز ع 

(.  ِقيَست  حلظات التوقف عن طريق احلصول AR) articulation rateعن طريق قياس معدل النطق 

ا عىل الزمن عىل النسبة احلاصلة من ق سمة  قت التكلم عىل الزمن، أي زمن التكلم الفعيل مقسوم 

( عن MLR)  mean length of runsالكيل الذي استغرقه احلديث. ِقيس معدل طول مد ة الكالم 

طريق تقسيم العدد الكيل للمقاطع الصوتية عىل عدد املقاطع املستمر ة د ن انقطاع لكل عينة. 

سبة الصَيغ املركبة عىل عدد املقاطع الصوتية، عن طريق تقسيم عدد  كخطو ة أخري ة، يتم حساب ن

 املقاطع الصوتية عىل عدد املتسلسالت املتالزمة يف كل عيِّنة. 



 املتالزمات اللغوية أسس مقدمة يف  

 

108 

الحظنا يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب، فإن تقرير ماهية املتسلسلة  قد يكتنفه بعض   كام

مني من جمموعة رأي الدراسة هذه يف   د استخدمالصعوبة.  ة  يتحدثون ممَّن املُحكِّ اإلنجليزيَّ

ة  تكونتاألصلية.  تهمكلغ جلنة التحكيم من ثالثة أشخاص ممن اطَّلعوا عىل الدراسات السابقة املُهمَّ

  كانتمنهم تطبيق مخسة معايري أثناء النظر يف ماهية املتالزمات،   ُطلبحول موضوع املتالزمات 

  عىل النحو التايل: هذه املعايري

 (،  هو عبار ة عن دليل إرشادي الختيار املتسلسالت 1992)  ديكاريكو ناتنغر تصنيف

 من خالل قراء ة املاد ة الصوتية املسجلة: 

 : مثل توصيفات حتمل نحوية صبغة ذات متسلسالت  -1

 )...(  "مجلة إسميَّة + فعل مساعد + مجلة فعلية"

 زبد ة" مثل املحدد ة؛ املعجمية األلفاظ من جمموعة عن عبار ة  هي لفظية، متجا رات -2

 ال السياق يف جتا رها دارجة عبارات  هي ،"curry flavor الكاري نكهة"  "rancid butter منتنة

دف ملنطق خيضع  . الصُّ

 ،"how do you do حالك كيف" قولنا مثل تجا ر ة؛امل صيغذات ال املعجمية العبارات  -3

ا   ظيفتها ُحددت  التي "for example املثال سبيل عىل"   .)36)ص. سلف 

 املؤلفان يف مراجعة تلك التصنيفات  إعاد ة النظر يف اخلصائص التي تشرتك فيها.  يستمر

  الصويت  الرتابطphonological coherence  .بيرتز  ( 1979)كوملاس من ُكلٌّ  يقرر 

 مكونةتكون  أن يهاعل يتعني فإنه متالزمة الكلامت من سلسلة تكون لكي أنه( 1983)

هناك تردد  أ    يكون أالَّ بعبار ة أخرى،  ،صوتيًّاأكثر من مورفيم  أن تكون مرتابطة  من

 قوف عند نطقها. ُيعدُّ هذا الرشط من أهم السامت التي مّيزت عملية الكشف عن 

هذه الدراسة.) للمزيد حول موضوع الرتابط الصويت، راجع خامتة هذا  يفاملتسلسالت 

 . الفصل(

 ا هذه. بغريها مقارنة العبار ة صعوبة  درجة طول ( 1979( كوملاس إليها أشار أيض 

ا يف أن املتتابعات  التي ُتنطق برسعة أكرب  أ  1983)  بيرتز (،  فيها أن ثمة احتامال  كبري 

 Iأرغب يف "عىل درجة عالية من الصعوبة  التعقيد متالزمة. من أمثلة ذلك قولنا  تكون

would like to"  ال أفهم كذا " ذلك عندما يرغب شخصر يف يشء ما؛  كذلك قولناI 

don’t understand "،  ذلك لتبيان جهل املتحدث بأمر ما،  يف كلتا احلالتني فإن الكاتب 

 أ   أي من أد ات النفي. wouldحُيِجم عن استخدام كلمة 
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 ا عىل الرأي الذي قال به َمعن ى العبارات املتالزمة  ،فإن)2000) كنز بري راي شاذ. عطف 

تتشكل ليس بناء  عىل معنى الكلامت املفرد ة فيها،  لكن بناء  عىل معناها املجازي مثل 

 املسكوكات  العبارات االستعارية. 

 بريكنز، نحوية شاذ ة. ال تراعي العبارات املتالزمة القواعد النحوية  )راي تراكيب  

عملية تغيري بعض العنارص  يف املتالزمة )ال نستطيع اإلتيان  . هذا حيد من)2000

عدم اهلر ب  عبار ةأ     beat around the bushبصيغة اجلمع لعبار ة حيوم حول احِلَمى 

face the music  ض(  يرضب القيود النحوية؛ مثل خمالفة تركيب  بعضاحلائط  بَعر 

الَفّج عىل القواعد  اخلر ج، أ   ) 1go the whole dog( الفعل الالزم يف عبار ة مثل 

 .  by and largeالنحوية املعترب ة يف عبار ة مثل 

 سلسلة عىل مجيعها  أ   بعضها تنطبق أن يتطلب  ال فقط لالسرتشاد موضوعة املعايري هذه

 مرجعية؛ مؤرشات   ضع املعايري هذه لتدارس التحكيم جلنة أعضاء جيتمع. متالزمة تكون لكي ما

، 2010، )  د بمفرده ُكلٌّ  يعمل أن قبل مجاعي بشكل مفرغتني صوتيتني مادتني عىل العمل َثمَّ   ِمن  

 . )112، 111ص

يف هذه الدراسة فائد ة عظيمة يف حتسني الطالقة  املشاركوناستفاد  فقدهو متوقع،   كام

ا (التي اسُتخدمت  طوال فرت ة األشهر ا SR, AR, MLR) املؤرشات مجيع عكسته لستة. ثمة أيض 

ن يف األداء ) ا( عكسته درجة معدل استخدام املتالزمة FRRحتسُّ عىل املد ة التي استغرقها  مقسوم 

تيسري تدفق الكالم  تقليل عدد الوقفات بني  يف أسهمالكالم. هذا يدل عىل أن استخدام املتالزمات 

 مجلة  أخرى. 

 ألغراض الدراسة استخدموا املتالزمات املشاركني يف أن)2010، 2006)   د الحظ

متعدد ة  صيغ متباينة؛  ذلك لتيسري احلديث بطالقة أكثر. قام الباحث باملقارنة بني متسلسالت 

 شاهد ه فيلم يف لواقعة رسد إعاد ة منهممأخوذ ة من عينات حلديث أدىل به املشاركون عندما طلب 

 هبذه املرتبطة  الوظائف األهداف تصنيف يمكن. أشهر بثالثة ذلك بعد ُأخذت  أخرى  احد ة، ملر ة

 : رئيسة جمموعات مخس إىل املتسلسالت

 استخدام املتالزمة، حشد عدد كبري من املتالزمات بعضها البعض، االعتامد عىل  تكرار

صيغة متالزمة بعينها، استخدام الصَيغ املتالزمة مللء الفراغ  التحدث مع الذات 

 زمة كأد ات بالغية. بذلك، استخدام الصيغ املتال

                                                           
 ال يأخذ مفعول به. )املرتجم(.  "الِزمر "يف اللغة اإلنجليزية   goالفعل  (1)
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 عند الوقوف  جتنب احلديث مد ة إطالة يف ُيسهم بعينها متالزمة استخدام تكرار إن       

 . هنا مثال عىل ذلك جمتزأ من حديث ملشاركة يابانية: القصةأ   احلدث رسد إعاد ة

 آهإىل مسكنه   أخرى مر ةالقط  عاد...  أخرى مر ة  عاد And he came back the cat 

came back to the his house and ah . 

ا، عرش ثالثة استخدام خالل من الكالم تدفق يف استمرارية إىل أدى هذا         احد  مقطع 

 . "آه "منها فقط مللء الفراغ  ال حيمل معنى 

 النظام لكن الـ )اف( ربام ذهب إىل الغابة.  نسيت نسيت 

ا تكسب بحيث عالٍ  بصوٍت  تفكر الفتا ة أن هنا يظهر        ر  ذلك الوقت، من مزيد   ما لتذكُّ

 الفعل+ الفاعل من تتكون بسيطة صيغة مستخدمة   ذلك، بعد به تقوم أن عليها الذي

 هذه استخدام عن نتج. قوله عليها جيب الذي ما تذكرها لعدم  ذلك بتكرارها،  تقوم

ا. 19املتحدثة استطاعت نطق  أن الطريقة  مقطع 

هم جتنب حاالت الوقوف  التحدث  يفبعض ببعضها  املتالزمةالت عملية دمج املتسلس ُتس 

التي ُاسُتخدمت يف حما الت إعاد ة قراء ة  "عىل سبيل املثال"لفرت ة طويلة، كام هو مشاَهد يف عبار ة 

من النموذج السادس(،  فيه قام املشاركون يف  مأخوذ ة، هذه األمثلة 6   3فيلم األ تار )نامذج رقم 

موسيقاه بنفسه يف حجرته،  يؤلفالطاعن يف السنِّ الذي  رد يف القصة بأنه  الدراسة بوصف الرجل

. هذا أدى إىل التحدث حجرته يف بنفسه، موسيقاه، يؤلفمن عبارتني متالزمتني،  مُجال   مستخدمني

 بطالقة لعبارات من عرش ة مقاطع. 

جتنُّب الوقوف مساعد ة املتحدثني عىل  يف أسهماالعتامد عىل متسلسلة متالزمة  احد ة  إن

ثم  "   "بعد ذلك"أثناء الكالم. كان من الشائع حّقا، عىل سبيل املثال، أن ُتستخدم عبارات مثل 

 . "بعد هذا

ا نسبّيا يتبعه   د  ا معقَّ إن استخدام كلامت مللء الفراغ  أخرى للحديث عن الذات، يمثل هنج 

 ألفاظ مثل الذات؛ عىل للداللة خدمُتست التياملتحدثون. يندرج حتت هذا جمموعة من املرتابطات 

ا الفئة هذه حتت يندرج. "أظن- أعتقد -أعلم"   التي املتالصقة الطويلة العبارات تلك أيض 

أ   أعلمال " قولنا مثل بعينه؛ يشء عن احلديث من التهرب  أ   الذات عن احلديث يف عاد ة ُتستخدم

 تحدثني بالتحدث لفرتات أطول. . هذه العبارات تسمح للم"ال أعلم ما اسم هذا اليشء "

ا ما،  عىلمشاهبة، فإن استخدام املتالزمات   بطريقة ا نوع  ا معقد  شكل صور بيانية ُيعدُّ هنج 

أن املشرتكني يف   هيدف إىل جتنب حاالت الوقوف  املساعد ة يف مد فرت ة الكالم. الحظ   د

  ،"at the beginningيف البداية "عبار ة  مثلزمة؛ الدراسة عمد ا إىل استخدام عبارات افتتاحية متال
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 when the storyعندما تكون القصة ... استمر "أ   عبارات تدل عىل االستمرار يف رسد القصة؛ مثل 

is go ahead"   هذه هناية القصة "أ   عبارات ختامية مثلthat is the end of the story" كل تلك .

هم يف مدِّ أمدِ   القصة  حتسني فاعليَّة الرسد القصيص.  األساليب ُتس 

من نوعها التي سعت إىل حتديد  الوحيد ة هي الدراسة هذه أن نعلم أن حّقا لالهتامم املثري من

. لقد  أ ضحُت بالوصف بطالقةسبيل حتسني عملية التحدث  يفالد ر التي تلعبه املتالزمات 

 .الثانية باللغة بطالقة التحدث مهار ة حتسني يف األمهيَّة من درجة عىل باألرقام أن املتالزمات 

 

 صوتية ِسامت

ا يف اجلزء الثاين من أن املتالزمات  كام بعض اخلصائص الصوتية املميز ة  حتملالحظنا سابق 

 ( برتتيب تلك اخلصائص. 2012 ,2010)أثناء نطقها. قام لني 

مر ة لوصف اجلوانب إىل الرتابط الصويت عىل أنه املصطلح الذي ُيستخدم بصفة مست ُينظر

من الباحثني األ ائل الذين ذكر ا أن  )1983، 1977( بيرتز كان. الكالم يفالرصفية للمتالزمات 

ة تتجا ز يف بنيتها النحوية املستوى اللُّغِوّي هلؤالء  األطفال الصغار  يستخدمون سالسل ُلغويَّ

تلك السالسل متميز ة مقارنة ببقية األطفال،  ذلك د ن تأتأ ة  أ   تردد  بانسيابية  تنغيم جتعل من 

ا، هي أن تلك اخلصائص التي تتمتع هبا املتالزمات  تعطي الباحثني دليال  عىل أن  الكالم. الفكر ة، إذ 

ما تم اكتسابه عبار ة عن سلسلة متتابعة. الحظ جمموعة من الباحثني يف حقل اكتساب األطفال للغة 

جر  األساس ملجموعة املتالزمات  الصوتية  يف ( أن الرتابط الصويت يمثل ح1993هيكي ) مثل

الكالم الذي يتفوه به األطفال. من غري الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق عىل لغة الكبار ،  مع هذا 

 مو ن،حد ث مثل ذلك أسو ة  بالصغار )راجع مثال   فرضيةفقد أشار جمموعة من الباحثني إىل 

 . )2004  راي، 1997

 يف اختزال لعملية ختضع العايل التكرار ذات العبارات أن ساتالدرا من جمموعة أ ضحت

. )2006، 2002 بايبي، املثال سبيل عىل)انظر  العبارات من غريها من أرسع بطريقة الصوتية بنيتها

َوى  ا يف صوت الشَّ  . )2000)بايبي،    t/dأصوات مثل يت/دي  حذفأ    ،Schwaهذا يعني ختفيف 

( Ashby, 2006) بيبآشفقد درس  ؛ stress placementالنرب أما فيام يتعلق بموضوع  

ا عىل أنامطها  ،  accent patterns اللحنيةالعبارات املسكوكة  ذكر أهنا تقع يف ثالث جمموعات عطف 

 ذلك عند مقارنتها باملعاين احلرفية للكلامت التي تتشكل منها هذه املتسلسالت. املجموعة األ ىل 

حيمل "ملسكوكة عىل تشابه مرادفاهتا احلرفية. خذ عىل سبيل املثال عبار ة حتتوي هذه العبارات ا

 to have a beeتقف نحلة عىل كتفه "،  عبار ة  to have a chip on one’s shoulderضغينة بني جوانحه 
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on his shoulder" .يف املجموعة الثانية ثمة اختالف يف النرب بني العبار ة املسكوكة  مرادفها احلريف .

 هو معنى جمازّي للداللة عىل املطر الغزير،  ،POUR downهيطل بغزار ة "مثال عىل ذلك مجلة 

. أما يف املجموعة الثالثة فإن "، حرفّيا بمعنى يسكب pour DOWNاسكب يل " مقارنة ذلك بقولنا 

تنطق  ،I could eat a HORSEأنا جائع جّدا "الكلمة املسكوكة ذات َمعن ى حمدد، مثل مقارنة عبار ة 

ا  "بعبار ة  "بنرب منخفض  horseكلمة  ، الحظ هنا أن نرب ة الصوت "I could eat a horseأنا جائع جدًّ

هنا إىل أن العبار ة الثانية توحي للمستمع بمعن ى غري  "أشبي"التي تعلو  تنخفض ال ُتستخدم. يشري 

 حريّف. 

ريات التي تقول بأن الذاكر ة حتتفظ باملتالزمات بنا يف اجلزء الرابع من الكتاب أن النظ  مرَّ 

إىل أن هذا  )179. ص، 2010)لني  أشار فقد ذلك  مع. الصويت بالرتابط ذلك تربط كلية بطريقة

الربط حمض افرتاض  ُيستخدم بطريقة متبادلة، أي أن بعض الباحثني يشري إىل أن الرتابط الصويت 

 احد ة، بينام يشري باحثون آخر ن إىل أن املتسلسالت  بنيةكمؤرش عىل أن الدماغ حيتفظ باملتسلسالت 

 بطريقةذات بنية صوتية مرتابطة؛  ذلك ألهنا خُتتزل يف الدماغ كبنية كلية  احد ة. إذا نظرنا إىل األمر  

 متكرر ة ملتسلسلة الصويت الرتابط أن مفادها نتيجة، إىل سنصل فإننا التكرار درجة االعتبار يف تأخذ

ا بكثر ة. إن العمليات العصبية التي تقوم عليها  نسمعهايعود إىل حقيقة أننا نستخدمها  أ  ربام  د م 

 نتيجة لالستخدام املتكرر.  النطقمعاجلة  استخدام العبار ة املتسلسلة ربام تكون أرسع يف 

 احلديث يف املتالزمة املتسلسالت نطق يسبق الذي الوقوف أن إىل الدراساتبعض  أشارت 

 بدراسة) 2007، 2006)أيرمان  قام. املتالزمة غري اللغة يسبق الذي الوقوف عن تلفخي املرسل

 Bergen Corpus of Londonبريغنمد نة "  "London-Lund corpusمد نة لندن َلن د "عىل 

Teenager Language  " الذاكر ة يسبقه حالة من  من،  الحظ يف دراسته هذه أن استدعاء املتالزمات

نيَّة الرسيعة للمتسلسالت التوقف املقت ه  ضب. تؤخذ هذه امللحوظة عىل أهنا داللة عىل املعاجلة الذِّ

 املتالزمة. 

دراسات أخرى أشارت إىل أن هناك مواَءمة بني املتسلسالت    حدات التنغيم  ثمة

intonation units أد لفز.  َجَد ُكلٌّ من لني (Lin & Adolphs, 2009) ال أعلم ملاذا "سلسلة  أن املتI 

don’t know why" 50 من أكثر يف  احد ة تنغيم كوحد ة  ردتمن مد نة بريمنغهام،  ُأِخذت  التي 

 بدراسة)2010)لني  قام البحث هلذا مكملة دراسة يف. املد نة يف املوجود ة احلاالت مجيع من املائة يف

يف املائة منها متوائمة مع  82  جد أن  املتسلسالت املتالزمة التي ترد يف املحارضات اجلامعية،

يف املائة متوائمة مع اجلهتني، أي عند  40يف جهة  احد ة من جهات املتسلسلة   التنغيميةاحلد د 

 ابتداء املتسلسلة  انتهائها. 
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خصائص صوتية عند  ر دها ب تتمتعاملتالزمات  أن من كل هذا أن هناك شواهد عىل يتضح

واهد إىل أن عنرص الرتابط الصويت نتيجة لعملية احتفاظ  استدعاء الدماغ يف الكالم. تشري تلك الش

 كلّية جامعة، باإلضافة إىل التأثري الواضح لتكرار  ر دها يف السياق. بطريقةلتلك املتالزمات 

  

 التَّداُوليَّة

 ة الكفاء ة عىل استخدام اللغة بغرض تدا يل من أهم سامت اللغة املنطوقة. دفعت فكر تُّعدُّ 

( بحقل تعلم اللغة إىل آفاق جديد ة حيقق من Bachman, 1990 الكفاء ة االتِّصاليَّة )انظر مثال  باكامن

معرفة  منباإلضافة إىل قواعد اللغة،  االتصالية،خالهلا األهداف التي ُخطت له. تتكون الكفاء ة 

ع تركيز عىل املتعلم  أ  املتعلمة  ما باخلطاب  املحتوى  النص؛  كذلك اجلوانب االجتامعية للغة م

يقوم  أ   تقوم به. ترى األنامط اجلديد ة اخلاصة بالكفاء ة االتصالية أن التواصل يتطلب معرفة  أ  

ة: الكفاء ة التنظيمية، الكفاء ة التدا لية، الكفاء ة  مقدر ة  االجتامعيةعىل اإلملام  بأربع جماالت ُمهمَّ

 سرتاتيجيَّة.  الكفاء ة اإل

ا ملا يمكن تسميته بالثقافة.  عدُّ تُّ  ا للنجاح يف التواصل فيام بيننا  أساس  الكفاء ة التدا لية مفتاح 

االستخدام املناسب  الناجح  تضمن التييمكننا تعريف الكفاء ة التواصلية عىل أهنا املعرفة  املهار ة 

 : كالتايل للغة لتحقيق االتصال مع اآلخرين،  يمكن جتزئتها إىل عنارص 

  ُةل : القدر ة احلقيقية عىل استخدام اللغة يف سبيل حتقيق pragmalinguisticsتدا لية  - غويَّ

غرض بعينه؛ مثل طلب املساعد ة، دعو ة شخص ما، رفض الدعو ة، الطلب من 

 شخص، إعطاء  أ امر  ما إىل ذلك. 

 اجتامعية - ُلغويَّة sociolinguistics تحقق : القدر ة عىل قياس السياق الذي من خالله ت

، مع األخذ يف االعتبار  طبيعة إليه ما أنسب الطرق لتحقيق ما أحتاج -بعض الوظائف 

 احلايل  كذلك األشخاص.  السياق

الكفاء ة التدا لية  جود كال العنرصين السابقني أثناء احلديث املبارش. يف أثناء عملية  تتطلب

ارات  الصيغ النحوية التي نحتاجها عند فإننا بحاجة لتقرير  ما العب -عىل سبيل املثال  -التواصل 

هت إلينا،  يف السياق ذاته نحتاج أن نحدد ما إذا كان رفضنا هذا مقبوال   ما الذي  رفض دعو ة  جِّ

 يمكننا قوله يف مثل هذه الظر ف. 

ا الواضح من ارجة املتالزمة باللغة معرفتنا أن حقًّ  ُيعدُّ  حمدد ة، ظر ف يف  استخدامها الدَّ

ا ا  امًّ ُمه جزء   ,Bardovi-Harling هارلنغ-لبارد يفملا بات ُيعرف بالكفاء ة التدا لية االجتامعية.  فق 

2012. P.207) ،)ة:  فإن  البحث يف جمال املتالزمات   التدا لية ينصب عىل ثالثة مواضيع ُمهمَّ
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ا؛ ترتدد كسلسلة البنية -1  كثري 

 معينة؛  هذه السلسلة يف مواقف استخدام -2

 .الواحد املجتمع أفراد تربط  التي االجتامعية  العالئق الوشائج -3

التدا لية؛ منها العبارات  حقلالعديد من التوصيفات التي ُأطلقت عىل املتالزمات يف  ثمة

ارجة،  أنامط متدا لة   situation-based عبارات تراعي مقتىض احلال  pragmatic routineالدَّ

utterance  .دارجة أنامط عن عبار ة التدا لية علم يف املتالزمةالصَيغ " أن عىل الباحثني بني تفاقا ثمة 

 - بارد يف) " احد جمتمع يف األشخاص من جمموعة ِقبل من عليها ُمتفق للتعبري  سائل متثل

 .  )209. ص. 2012 هارلنغ،

ا نسبّيا يف حقل البحث  ُيعدُّ  التدا يل. يتم التعرف البحث الذي يتكئ عىل درجة التكرار نادر 

 سائل عد ة بحسب ما متليه أهداف البحث. من الشائع أن يبدأ الباحث بتحديد  عربعىل املتالزمات 

املتالزمة   السياق  املوقف التي  ردت فيه، بحيث ينصبُّ االهتامم عىل القو ة 

لة التي ُتستخدم يف هذا  أفعال الكالم؛  ِمن  َثمَّ حتديد نوع املتسلس  illocutionary forceاإلنجازية

 السياق. 

 

 بالتداولية وعالقتها املتالزمات حقل يف البحوث

 الغرض حتديد   َثمَّ   ِمن   بعينه؛ موقف يف متالزمة متسلسلة حتديد إىل البحوث بعض َعِمدت  

 ,Manes & Wolfson لفسن  مانز من ُكلٌّ  قام. كميَّة إحصائية بطريقة املتسلسلة تلك استخدام من

 شكل أخذت%  56.6 نسبة أن  استنتجا  املديح لإلطراء ُتستخدم عبار ة 700 بدراسة(  (1981

أخذ الشكالن اآلخران:   يف حني+ )يكون/ يبد ( )حّقا( + صفة،  إسمية مجلة من املكون الرتكيب

 بنسبة إسمية مجلة+  صفة( + ا+ )حقًّ  يكون+   ضمري ، إسميةأنا + )ُأحب/أرغب( + )حّقا( +مجلة 

( بدراسة  التعابري املتسلسلة التي تدل عىل قلة Culpeper, 2010)كليبرب قام. املائة 30

ا يف حتديد تلك املتسلسالت طريقة قياس ردَّ ة   impolitenessالذ ق يف أكثر من سياق، مستخدم 

سلسالت التي حصل عليها الفعل لدى املتحدثني  املستمعني. بعد ذلك متت مقارنة قائمة املت

 ثر التي تبني من خالل املقارنة أن أك يزي،من قاموس أكسفورد اإلنجل جمتزأهالباحث بقائمة أخرى 

من مخسني يف املائة من تلك املتسلسالت مل تكن مهذبة. باستخدام هذه الطريقة أخرج لنا البحث 

 ُتستخدم للداللة عىل سوء األدب.  التيقائمة باملتسلسالت 

نات النصوصية يف  األبحاثاملثري لالهتامم حّقا أن نرى ُندر ة يف  من التي تعتمد عىل املد َّ

   نغات النادر ة يف هذا املوضوع ما قام به ــــعلم التدا لية. من الدراس يفحقل املتالزمات 
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(Wong, 2010) ن من فحص ملد نة هونغ كونغ التفاعلية باللغة اإلنجليزيَّة،  ذلك بغرض البحث ع

 للتعبري عن االمتنان.  املستخدمةاملتالزمات 

ز ُجَل اهتامم الباحثني عىل كيفية استخدام العبارات املتسلسلة يف علم التدا لية. قام  تركَّ

ساعة من احلديث العفوي املرسل يف اللغة  عرش ة مخسبتحليل  (Terkourafi,2002) تريكورايف

ل ذلك أن تلك املتسلسالت ُتستخدم للداللة عىل التأدب أثناء احلديث.  اليونانية،  استنتج من خال

  رايرتيف بحث له هيدف إىل دراسة توقعات املتحدثني  عالقة ذلك باملتالزمات، أشار  كلٌّ من 

 لغرضبني استخدام املتالزمات  إىل  جود ارتباط (Reiter, Rainy & Fulcher , 2005)  فلترش ريني 

 بني تلبية ما ُيطلب من الشخص. بعبار ة أخرى، فإن استخدام املتالزمات  requestsطلب يشء 

إىل حتقيق نتائج طيبة عىل الرغم من  جود بعض الفر ق الثقافية. ثمة سؤال آخر عىل درجة  يؤدي

التدا يل. إننا نرى أن الكفاء ة اخلطاب  يفعالية من األمهيَّة،  هو عن مدى شيوع املتالزمات 

ا كبري ة،املتالزمات بصور ة  باستخدامالتدا لية مقر نة بشكل كبري   يف املتالزمات تلك أمهية عىل عطف 

 الكبري  الد ر العفوية األحاديث يف  شيوعها العالية تكرارها  درجة للغة الوظيفية اجلوانب إدراك

 أن األ ل األمر: أمرين إىل البحوث تشري أن للدهشة املثري من. لغوي جمتمع تكوين يف تلعبه الذي

اآلخر أن استخدام املتالزمات   األمر متالزمة، غري عبارات الستخدام مطر حة خياراٍت  ثمة

( عىل سبيل املثال، إىل أن عدد Traverso, 2006) ترافريسومن بيئة ثقافية إىل أخرى. أشار   خيتلف

يف طلب خدمة ما خيتلف يف فرنسا عنه يف سوريا يف جوانب معينه العبارات املتالزمة التي ُتستخدم 

ا  أثناء التفا ض عىل الرشاء؛ مثل التوسل  ِمن  َثمَّ الطلب ثم إعاد ة الطلب قبل أخذ السلعة،  أخري 

العبارات التي ُتقال عند القبول بالرشاء. ربام يقود هذا إىل صعوبة تدريس الكفاء ة التدا لية يف لغة 

جمتمع  يفعن حادثة بعينها ربام خيتلف  للحديث املتالزماتلك بسبب أن أنامط استخدام ثانية،  ذ

الثانية.  عىل هذا األساس فإن بعض املواقف ربام تتطلب استخدام املزيد  اللغةيف  عنهاللغة األ ىل 

عىل جمموعة من األهداف التدا لية أكثر من غريها داخل املجتمع الواحد.  لتحقيق املتالزماتمن 

طلب يشء ما  أن)2010 آخر ن، هارلنغ - بارد يف) أجراها التي سةسبيل املثال؛  جدت الدرا

requests  التعبري عن الشكر  االمتنان   لكنيف بيئة أكاديمية يتطلب توظيف القليل من املتالزمات؛

 يتطلب توظيف املزيد من املتالزمات. 

هنا املتعلم جتاه استخدام املتالزمات املثري لالهتامم حّقا أن نفكر ملّيا يف ال من رؤى التي يكوِّ

 فيها  جد ،(Sifanou & Tzanne, 2010) تزان  سيفانورائعة أجراها  دراسة ثمة. التدا لية حقل يف

 عبارات استخدام بأن شعر ا االستبيان يف شاركوا الذين اليونانيني من املائة يف 92 أن الباحثان

 تكن مل "بنا االتصال عىلنشكرك "  أ   "أساعدك؟ أن يلكيف " مثل األعامل قطاع يف مهذبة دارجة
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 الدرجة هذه. التجاري للمنَتج  الرت يج التسويق ببساطة كان منها الغرض  إن صادقة، الواقع يف

يبة الشك من هنا  أقلأ   املستوى بذات تكون ربام  الرِّ  جتاهيف ثقافات أخرى. إن الرؤى التي نكوِّ

تدريس اللغة يف تربوية للمختصني  فوائد هلا معينة، ثقافةأ   بيئة يف ُتستخدم التي املتالزمات بعض

ة اللغة لفكر ة املتحمسنيأ    اللغة طالب من جمموعة من ُطلب عندما. عاملية كلغة اإلنجليزيَّ

ة ة األمريكيَّة  التيالكوريني اختيار جمموعة من املتالزمات  اإلنجليزيَّ تستخدم يف اإلنجليزيَّ

ألسرتالية  الربيطانية  ِمن  َثمَّ إبداء الرأي حياهلا، عرّب أكثرهم عن رغبتهم يف تعلُّم املتالزمات  ا

ة األمريكية  أ    . )2007)ديفيس،  الربيطانيةالشائعة يف اإلنجليزيَّ

التدا لية يف عملية اكتساب اللغة الثانية؟ إن مفهوم الكفاء ة  املتالزمات تلعبه الذي الد ر ما

ا ،ُيعدُّ )1990 باكامن،  انظر لية  ما يمثله من أمهية لتيسري الكفاء ة االتصالية )التدا  أمهية عىل مؤرش 

إىل علم التدا لية. ثمة العديد من البحوث التي تنا لت اكتساب  بالنسبةاكتساب املتالزمات 

 العبارات التدا لية يف اللغة الثانية. 

استيعاهبا  تدارك معانيها. أشار  طريقة تنا لت بعض البحوث املبكر ة املتالزمات  

  1))"الكيك منقطعة "إىل أن املتعلمني يفهمون ابتداء  املعنى احلريّف للعبار ة   (Kecskes, 2000)كيكس

 . (2)"اخرج من هنا"أ   املعنى املسكوك للعبار ة 

ستهدفة لبعض الوقت قام جمموعة من الباحثني بدراسة اآلثار التي يرتكها التعرض للغة امل 

 عىل استخدام العبارات املتالزمة املُستخدمة يف علم التدا لية. 

 تتبَّع من خالهلا تطور استخدام جمموعة من  (Barron,2003) الدراسة التي أجراها بار ن يف

ا كا التدا ليةاملتالزمات  مال  يف أملانيا، أشار لدى متعلمني إنجليزيني للغة األملانية  الذين قضوا عام 

. قبل ذي منالباحث إىل أن استخدام املتالزمات  لدى هؤالء الطالب أصبح أكثر مواءمة  دقة 

( أنه حتى لو قىض الطالب ثالثة أشهر من Roever, 2005ر يفر) أ ضح  فقد مشاهبة  بطريقة

من  سلسلة يف املالئمة املتالزمات ياراخت يف هؤالء نجاح يف أسهمفإن ذلك قد  اخلارج،الدراسة يف 

 هارلنغ - بارد يفاالختبارات التي حتتوي عىل اختيار من متعدد ُأجري ملجموعة من الطالب. أشار 

يف دراسة أجر ها، عىل أن كثر ة التفاعل يف بيئة اللغة  (Bardovi-Harling & Bastos, 2011) باستوس

كبري،  لكن لو أخذنا عامل املد ة التي يقضيها  بشكلستخدام املتالزمات فهم  ا يف أسهم قدالثانية 

ق باحثون آخر ن إىل   الطالب يف بيئة الدراسة الثانية فإن هذا العامل ليس ذا تأثري بمفرده. تطرَّ

                                                           
 ُتستخدم عاد ة  للداللة عىل سهولة عمل يشء ما. )املرتجم(.  (1)

ا  (2)  . "اغرب عن  جهي"جمازيًّ
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اللغة الثانية. مثال عىل ذلك ما  أ رده  يفظاهر ة تأثري اللغة األّم عىل استخدام املتالزمات 

 عند ُأمّ  كلغة الفارسية يتحدثون الذين اإليرانيني الطالب أن من ، (Sharifian, 2008)شاريفيان

ة، باللغة  الشكر االمتنان عبارات بعض عىل الرد منهم الطلب  مركبة عبارات ينقلون اإلنجليزيَّ

ا النقل من اللغة يف دراسة أجراها أن هذ  )2003) بار ن أ ضح.  األم الفارسية لغتهم من مرتمجة

مع ازدياد  تري ة اكتساب اللغة، مع ميل  اضح لدى الطالب إىل  ااألم إىل اللغة الثانية يقلُّ تدرجييًّ 

 زن اخليارات املطر حة كافة   التي تتعلق باستخدام سالسل مماثلة لتلك املستخدمة يف اللغة 

 اهلدف، مع إدراكهم بوجود عبارات مشاهبة يف اللغة األ ىل. 

 

 التداوليَّة الكفاءة وتدريس املتالزمة اللغة

 من العديد ثمة عام؟ بشكل التدا لية علم تدريس يفالد ر الذي تلعبه املتالزمات  ما

. )2012 هارلنغ، -بارد يف) الشكر عبارات عىل  تركزت املوضوع هذا يف ُأجريت التي الدراسات

باملقارنة بني طريقتني تربويتني يف كيفية التعامل مع   (Schauer & Adolphs, 2006)  أد لفز شويريقام 

 كانكودالعبارات التي تدل عىل الشكر  االمتنان، إحدامها ُتعنى بالكشف عن املتالزمات يف مد نة 

(CANCODE األخرى يقوم الطالب فيها بملء فراغ يف حمادثة بني أشخاص باستخدام السياق  ،)

اجلمل استخدموا سالسل ليست  إلكاملجد الباحثان أن املتحدثني األصليني يف مترين العام.  

. يف دراسة أخرى أجراها  املبارشموجود ة يف املد نة،  هذا يعطي داللة عىل أمهية  فاعلية التخاطب 

لعبارات التي فحص من خالهلا جمموعة من ا (De Pablos-Oretega, 2011)أ رتيغا   بابلوسدي 

ا  خُلص إىل نتيجة، ا إسبانيًّ ُتستخدم يف إسداء الشكر  االمتنان  ردت يف أربعة  ستني كتاب ا مدرسيًّ 

مفادها أن تلك الكتب احتوت عىل عبارات شكر  ثناء بأعداد جيد ة،  لكنها موجود ة بكثافة يف 

 االعليا. قام الباحثون أيض  كتب املراحل الدراسية الدنيا أكثر من  جودها يف املراحل الدراسية 

الشكر املستخلصة من الكتب ملجموعة من املتحدثني األصليني للغة   جد ا  لعباراتنامذج  بتقديم

أن هؤالء املتحدثني األصليني استطاعوا استخدام جمموعة كبري ة من املتسلسالت أكرب من تلك التي 

 حوهتا الكتب الدراسية. 

 الواضح الرشح أسلوب تبنِّي املفيد من أن( 2011، تاغوتيش الدراسات )انظر  أ ضحت

 ذ  لدهيم الوعي مستوى رفع إىل هتدف مواقف يف الطالب  ضع إن. املتالزمات هلذه  الرصيح

ا كبري ة؛ فائد ة  املستهدفة اللغة أداء معيار مع أدائهم مستوى مقارنة الطالب من ُطلب إذا خصوص 

 أن توقع فإن أخرى، جهة من. املتدا لة املألوفة العبارات اكتشاف عىل تشجيعهم بغرض  ذلك

 إىل يقود قد هلم النامذج بعض بسط طريق عن  ذلك "التدا لية" هبا تعمل التي اآلليَّة الطالب يلتقط
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 إال اللغة، بنية إىل التفاهتم من أكثر املعنى إىل يلتفتون الطالب أن حقيقة إىل هذا  ُيعزى هش، تعلُّم

 . ا  حتديد كذل فعل منهم ُطلب إذا

 يشمل:  هذا. ينجح أن يمكن املنظم التدريس إن

 ملحادثة ُيستخدم فيها الشكل الذي ُيراد تعلُّمه.  استمع 

أكمل الفراغات يف السياق. عىل سبيل املثال؛ قم بملء الفراغات يف حديث أحد أطراف  - 

 الكالم املشاركني يف املحادثة. 

ص د ر أحد املشاركني   -  تقمَّ

  بعينه؟ موقف يف تقوله الذي ما. ضلةمع حل -

)الواعية،  الظاهر ة املعرفة مستوى من االنتقال األفضل من  الرصيح الواضح الرشح بعد

يكون الرتكيز فيه عىل املهار ة(.  أ ضحت   اٍع،)غري  تلقائي املعرفة من مستوى إىل( للتعلم القابلة

ن الزائد يقود إىل الرسعة  الدقة يف استخدام العبارات املألوفة املتدا لة عىل  األبحاث أن التمرُّ

 مستوى الفهم  اإلدراك؛  كذلك عىل مستوى االستخدام. بعض األنشطة تشمل التايل: 

 ي يف مهار ة  التلقِّ

عىل مدى مالَءمة ترصف شخص ما يف موقف اتصايل متعلق بحالة  احكم َثمَّ   ِمن   استمع -

 بعينها. 

 .معينة قائمة من الكلامت من ةجمموع اخرت َثمَّ   ِمن   استمع -

 االستخدام يف مهار ة 

ص أحد األد ار.  -  تقمَّ

االنخراط يف حمادثة منظمة. هنا يتوفر للتالميذ نوع من التعريف عن طبيعة املحادثة  -

ستخدامها. بعد  جمموعة من العبارات الوظيفية إل موضوعها  عدد املشاركني فيها، باإلضافة إىل

 التالميذ استخدام صيغ ُلغويَّة مناسبة للسياق.  ذلك ُيطلب من هؤالء

 اتصايل مماثل.  نشاط أ  حمادثة يف الناقصةحمادثة. يقوم التالميذ بملء األجزاء  إكامل -

 كلامت باستخدام  ذلك نص، يف الفراغات بملء التالميذ يقوم هنا. ناقصة ِقَطع إكامل -

 .مناسبة

 

 اخلالصة

ملكثَّف للبحوث التي ُأنجزت يف موضوع املتالزمات عىل يقني بأن هذا العرض ا أنا

باللغة املنطوقة استطاع تقديم معلومات عىل درجة من األمهيَّة،  ذلك عن املكانة التي   عالقتها
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ة. يظهر  لنا أن املتالزمات املتالزمات اللُّغوِ  تتبوأها املوجود  املحتوى اللُّغِوّي  عنارصمهم من  عنرصيَّ

ا  يف االتصال املنطوق  الذي حيوي بد ره جمموعات كبري ة من الكلامت التي نستخدمها،  يلعب د ر 

ا(، بطريقة تشبه تلك األهداف  ُمهامًّ يف تيسري النطق الفصيح للكالم ) هذا يعني تيسري الفهم أيض 

ا بأننا ال زلنا نتعا مل بسطحيَّة شديد ة مع التي تتحقق من أي اتصال.  مع هذا، فإن ثمة شعور 

قة تتنا ل   الد رموضوع املتالزمات  ة حاجة إىل دراسات ُمعمَّ الذي تلعبه يف تيسري  الكالم. ثمَّ

بالبحث  التقيصِّ تلك املواضيع التي ناقشناها يف هذا الباب. هناك حاجة جلمع املزيد من البيانات 

 حتقيق التواصل اللفظي.  يفلفهم أمهية املتالزمات 

 منها:  البحث؛ إليها أشار التي  األنامط املواضيع من العديد هناك

 تيسري الكالم.  يفأمهية  اضحة للمتالزمات  هناك 

 املتالزمات عىل نسبة عالية من املفردات التي ُتستخدم عاد ة يف الكالم  التي  حتتوي

 نجدها يف سياقات متعدد ة. 

 ساب اللغة. ُمهامًّ من عوامل اكت عامال  تشكل املتالزمات  ربام 

 املتالزمات نطق متيز صوتية خصائص هناك . 

  ُّةاملتالزمات ركيز ة  تُّعد هم يف حتقيق أهداف  ُمهمَّ  ذلك لعالقتها  اتصالية،بحيث ُتس 

 املفصلية مع مفهوم الكفاء ة االتِّصالية. 

ا النسبة العديد من األسئلة التي ال تزال بال إجابة يف كل تلك املجاالت التي استعرضناها. م ثمة

 إىل اإلشار ة نستطيع بحيث نقطة إىل  صلنا هل املنطوقة؟ للغة الكيل املجموع مناحلقيقيَّة للمتالزمات 

عي معينة ُلغويَّة سلسلة (. هل ثمة الكتاب هذا من الثاين القسم)انظر  متالزمة؟ سلسلة أهنا ثقة بكل  ندَّ

ا عىل قلة الب حوث التي ُأجريت عىل املتالزمات  عالقتها باللغة اتفاق عىل ماهية السلسلة املتالزمة؟ عطف 

ة،  كيف لنا أن نعلم ما  حتتلاملنطوقة؛ فإننا نسأل: كيف لنا أن نطمئنَّ إىل مقولة أن املتالزمات  مكانة ُمهمَّ

  احد ة يف اللغة املنطوقة؟  كوحد ةإذا كان الدماغ حيتفظ بتلك املتالزمات 

 

 والبحثللمناقشة  نقاط

م يف قم بتلخيص  -1 أمهية املتالزمات بالنسبة إىل اللغة املنطوقة بناء  عىل العرض الذي ُقدِّ

 هذا الفصل. 

  هنا؟ إليها نتطرق مل املنطوقة للغة جوانب هناك هل -2

 الفصلكيف ختتلف أمهية املتالزمات يف اللغة املنطوقة عنها يف اللغة املكتوبة؟ )انظر  -3

 السابع يف هذا الكتاب(. 
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ا لنا يف البحوث التي تنا لت الطالقة كان  ا -4  زمانية متغريات ثمة أن الثانية اللغة يفضح 

ترى أن هناك جوانب تتعلق بالطالقة مل  هلعىل االنطالق يف الكالم.  مؤرش باعتبارها تِرد معينة

 نتطرق هلا هنا؟ 

اخلاصة بالكالم. هل  ( عىل الطالقة اللغوية(2010a، التي قام هبا   د األبحاثركزت  -5

 عىل استيعاب املنطوق يف اللغة الثانية؟  تنسحبلنا أن نفرتض أن فوائد اللغة املتالزمة 

من تلك  أٍي أغلب الدراسات التي استعرضناها يف هذا الفصل تتعلق باللغة الثانية.  -6

 الدراسات يمكن أن تكون مفيد ة يف حقل اكتساب اللغة األ ىل؟ 

(. فكر يف دراسة جترهيا تعتمد عىل الطرق 2010) راسة التي قام هبا   دقم بمراجعة الد -7

تيسري  يف  أمهيتهاالبحثية  ما توصل إليها   د بحيث تقود إىل فهم اعمق لظاهر ة اللغة املتالزمة 

 الطالقة اللغوية. 

يف حقل التدا لية.  اللغة املتالزمة أثرتتبع من خالهلا  "اثنوجرافية" بدراسة القيام حا ل -8

 من ثم حا ل حتديد اللغة املتالزمة املهمة التي ُاسُتخدمت  معني سياق يف صوتية ماد ة د ن أ  سجل

 يف تلك املاد ة الصوتية. 

 يف بالدراسة القيام بعد حتقيق الذي املحتوى لتدريس مصمم لدرس بالتخطيط قم -9

 . أعاله( 8) احلقل

ت التي كان الرتكيز فيها عىل التدا لية  التي عىل جمموعة من الدراسا اطلع -10

 املشاركونختتلف نتائج تلك الدراسات اذا اختلف  أنتتوقع  هلاستعرضناها هنا يف هذا الفصل. 

النتائج  هلعينة خمتلفة من املشاركني.  مستخدما  الدراسات  تلكاحدى  تطبيق تعيدفيها؟ حا ل أن 

 حماكاهتا؟  أعدتتلك التي  ردت يف هذه الدراسة التي التي توصلت إليها مشاهبة أم خمتلفة عن 
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 السابعالفصل 

 الخطاب - المكتوبة واللَُّغة اللَُّغِويَّة المتالزمات  
نموذًجا األكاديمّي  

Formulaic Language and Written Language- 
Academic Discourse in Focus 

 دراسة فإن املُعَجميَّة، احلَُزم عن نتحدث عندما الكتاب هذا من الثامن الفصل يف سنرى كام

 أسباب ثمة. األكاديميَّة اللَُّغة عىل الشديد الرتكيز عليها يغلب املكتوبة اللَُّغة يف ِويَّةلُّغَ ال املتالزمات

 املهتمني إىل بالنسبة الرئيسة األسس من الكتابة مهارة أن بحقيقة يتعلق ما أمهها من هلذا؛ عديدة

ّ  األ النطاق خارج حتى. األكاديميَّة باجلوانب  وعّ عىل خمتلفة جماالت يف املتخصصني فإن كاديم

، اإلطار خارج أما. الكتابة ومقتضيات بمتطلبات  ّ  حاالت يف إال قليلة الكتابة ممارسة فإن األكاديم

يَّة الرسائل أو اإللكرتونيَّة الرسائل بعض عىل الرد أو النامذج بعض تعبئة  .النصِّ

ة العديد من البحوث العلمية التجريبية وذات الصبغة بنا يف الفصل اخلامس، فإن ثمَّ  مر   وكام

ة وتأثريها عىل قدرة األفراد عىل القراءة. إن رسعة لغوية، والتّ تناولت املتالزمات اللُّغَ  -النفس ِويَّ

 النص يف ورودها كرريت التّالقراءة، عىل سبيل املثال، تتأثر بمعرفة القارئ باملتالزمات اللَُّغِويَّة 

(  عىل عيِّنة من املتحدثني األصليني أن 2001) بوب. أظهر البحث الذى أجراه كبري بشكل

 مثيالهتا من أرسع بصورة الدماغ يف ُتعالج( I like itالعبارات التّ تتكون من ثالث كلامت )مثل 

بة من أفعال  إىل أن العبارات )2008)وآخرون،  إليس أشار كذلك. املنخفض التكرار ذات املركَّ

متطابقة وصفات  مسبوقة  بعبارات تضخيم ُقرَئت وُعوجلت يف الدماغ بشكل خمتلف وبطريقة 

أن العبارات ذات التكرار العايل   (2010)وسنايدر آرنونرسيعة. وبطريقة مشاهبة، فقد كشف ُكلٌّ من 

وآخرون  ترنبليلًضا ُتعالج يف الدماغ بصورة أرسع من تلك التّ تتكرر بدرجة أقل. كشف أي
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 منبطريقة أرسع  قرأت( النقاب عن أن العبارات التّ حتتوي عىل ُحَزم معجميَّة جاهزة 2011(

 .الذاتية القراءة الطالب من يتطلب نشاط أثناء وذلك معجمية، ُحَزم عىل حتتوي ال التّ تلك

 
 الكتابة ماهيَّة

 ماهية يف للبحثكبرية. هناك تاريخ طويل  مهارة ُلَغويَّة حتمل يف طياهتا قوة تعبريية الكتابة

  (Kress, 1994) بحد ذاته. أشار ُمنظِّرو علم الكتابة مثل كريس اليوم علم   وهّ الكتابة،

ا فعالة وسيلة الكتابة أن إىل ، (Llach, 2011)ولالش  املعرفة نرشيف تطويع اللَُّغة وذلك بغرض  جدًّ

، وهو عَلم بارز يف الدراسات املتعلقة بالكتابة، إن ما  (Raimes, 2002) ريمز. الحظ عىل نطاق واسع

يميز الكتابة عن غريها يكمن يف طبيعتها املعقدة حيث يعمد الُكتَّاب إىل استجالب األفكار اخلاصة 

 :ذاهتا كتابةال عملية فيها بام مراقبة ما ينتج عن ذلكثم  ؛للقراء وطرحهابامدة الكتابة 

 بل فحسب؛ تقديمها قبل األفكار طرح فرصة لنا توفر ال الكتابة فإن الكالم، بخالف"

إلعادة  وفرصة املراجعة لنا توفر. نستخدمها التّ واللَُّغة األفكار تلك يف للتدقيق الفرصة متنحنا

تعديل أو  عمليَّة حلظة لكل يف نتعلم فإننا َثمَّ  ومن اآلخرين؛ من تأيت التّ تلك أم الذاتية سواءً  ،النظر

 ( 309)ص.  "تصحيح نقوم هبا.

فعل القراءة سلوًكا أكثر رسوًخا يف املجتمعات والثقافات املعارصة، وذلك بفضل  أصبح

ة عرب  نت الناس من التشارك يف األفكار بطريقة سهلة وُميَّسَّ التطور الكبري يف حقل التقنيَّة، التّ مكَّ

 النَّصيَّة. تبادل البيانات والرسائل 

الكتابة يف التعليم مكانة مركزية كوسيلة لالتصال والتواصل. تلعب الكتابة دوًرا كبرًيا  حتتل

يف عمليات القياس والتقويم، وما يتم عادة يف املدارس واجلامعات من تقويم يعتمد يف أساسه عىل 

)كونر، ابه ذلك قدرة الطالب عىل صياغة أفكارهم عىل شكل كتابة مقاالت أو ملخصات وما ش

  ( 2006، ؛ زهو2004، ؛ بالرتج1990؛ نيشن، 2011؛ لالش، 2006؛لكّ، 2003

 كأداة أمهيتها وكذلك واالتصال للتواصل كوسيط الكتابة أمهية عن ُذكر ما كل إىل باإلضافة

، والنجاح للقياس  ّ كً  ُتعدُّ  - الكتابة أي - فإهنا األكاديم  األوىل اللَُّغة اكتساب لعملية مهامًّ  اُُمرِّ

ة احلصيلة اكتساب يف أمهية ذات الكتابة أن املثال، سبيل عىل(، 2011) لالنش يرى. والثانية َغِويَّ . اللُّ

 املعارف تلك وتوظيف لتطبيق فرصة يوفر الكتابة فعل فإن الثانية، اللَُّغة يف بالكتابة يتعلق فيام أما

 الكتابة اعتبار يمكن األساس هذا وعىل بالتعلُّم، املستهدفة باللَُّغة اخلاصة رداتواملف بالنحو املتعلقة

ة احلصيلة وتوسيع تقوية يف فعالة وسيلة ( 2011. ذكر لالنش ))2011)لالنش،  للمتعلم اللَُّغِويَّ

ة، وعىل هذا املبدأ فإن َغِويَّ مجيع اجلامعات  أيًضا أن مهارة الكتابة ُتستخدم كأداة يف قياس الكفاءة اللُّ
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ة، يكون من ضمنها  تقريًبا تطلب من طالهبا أداء جمموعة من اختبارات القبول وقياس الكفاءة اللَُّغِويَّ

ة.  َغِويَّ ة عىل قواعد اللَُّغة واالستخدام األمثل للمفردات اللُّ  الكتابة. تركز تلك املقاييس اللَُّغِويَّ

نشاط عىل درجة عالية من الصعوبة والتعقيد، قبول عىل مستوى واسع لفكرة أن الكتابة  ثمة

َغة الثانية ممن يعانون صعوبًة يف  خصوًصا يف البيئة األكاديميَّة. يبدو هذا بشكل جيل  عىل متعلمّ اللُّ

س الشديد من أن يظهروا أمام العامة بقدرات لغوية  صياغة أعقد األفكار وُيداخلهم التوجُّ

 ؛ باسيت2002ّ، باكها رة الكتابة )انظر عىل سبيل املثال،متواضعة، وذلك يعود إىل ضعف يف مها

يعود هذا التوجس من ِقبل الطالب املتعلمني إىل حقيقة أن (. 1993، ؛ سيلفا2005، وكووك

ية وعبارات وتراكيب عىل الكتابة؛ خصوًصا الكتابة األكاديميَّة، تتكون من ُبنًى لغوية اصطالح

 درجة عالية من الصعوبة والتعقيد، ال نراها عادًة إال يف األجناس العلمية وفروع املعرفة اخلاصة.   

استخدام اجلمل االصطالحية والعبارات املتالزمة من اخلصائص البارزة للكتابة  ُيعدُّ 

َح لويس يف الكتابة "قيقة بشكل أفضل عندما ذكر أنه تلك احل Lewis) 2000)، األكاديميَّة. وضَّ

يشرتكون يف اخللفية املعرفية يف  أفراداألكاديميَّة حيث الرتكيز ينصبُّ عىل توصيل املعلومة بدقة بني 

ًبا ال  ة تصبح ُمتطلَّ َغِويَّ موضوع بعينه، فإن الكلامت املعيارية والعبارات واملتواليات واملتتابعات اللُّ

ال غنى عنه يف سبيل يمكن أن ُيفَّسَّ هذا عىل نحو  (.189)ص.  "حتقيق نوع من التواصل الفع 

خمتلف؛ إذ إن مهارة الكتابة يف احلقول األكاديميَّة تستدعّ احلاجة إىل النظر إىل جوانب أخرى أبعد 

ة؛ لتشمل القدرة العالية عىل استيعاب املزي َغِويَّ د من من املهارة يف استخدام املفردات والقواعد اللُّ

. املتالزمات اللُّغَ   ّ ة أثناء كتابة النص األكاديم  ِويَّ

ة ركيزة من ركائز الكتابة األكاديميَّة الناجحة؛ ألهنا حتوي أنامًطا املتالزمات اللُّغَ  متثل ِويَّ

ّ  عن غريه، وكذلك لكو هنا خمتصة باملجاالت األكاديميَّة واحلقول أساسية متيز اخلطاب األكاديم

املعرفية املختلفة. من الشائع أن جتد أن نقاًشا يدور بني جمموعة من املعلمني وأرباب التقويم 

َغة الثانية، يكون ُموره موضوًعا كتبه أحد الطالب يظهر من  الرتبوي؛ خصوًصا يف حقل تعليم اللُّ

ا ولكنها غري يف ال "التلقائية والبساطة"خالله مدى  طرح. لعل مجلًة من اجلمل تكون صائبة نحويًّ

تستعيص عىل  -حسب املعايري األكاديميَّة التّ يصعب حتديدها أحياًنا  -منطقية وغري مفهومة؛ ألهنا 

مثااًل عىل ذلك عن طريق بعض  (1979، )القراءة كغريها من املواد األكاديميَّة. هنا يقدم لنا لويس

 الستهاللية، عىل النحو التايل: اجلمل اإلطارية وا

إن التذمر الشديد الذي نشعر به ونحن نقرأ مقالة لطالب وذلك اإلحساس الذي يترسب 

أعلم ما يعنيه هذا الطالب، ولكن ليست هبذا الشكل الذي قيلت أو ُكتبت "داخل ذواتنا هامسًا 

تلك العبارات سهلة وقصرية ، وهذا يعود إىل فشل الطالب يف استخدام مفردة بعينها. بعٌض من "به
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)مثل قولنا:  ثانًيا ..... أخرًيا(، وأخرى استهاللية تؤدي وظيفة تداوليَّة )مثل قولنا: وصلنا اآلن إىل 

 (.259(. )ص املهمةعدد من التحفظات 

أن يكون هلذا االنرصاف عن األُُطر املُعترَبة تأثري كبري عىل طريقة تقويم ما يكتبه  يمكن

 ط أكاديمّ. الطالب يف ُمي

لعل الربامج التّ ُتعنى بتدريس اللَُّغة اإلنجليزيَّة األكاديميَّة، هتتم بلفت نظر املتعلمني ورفع  

(. هذا 2004ِويَّة )انظر جونز وهّ وي، مستوى الوعّ لدهيم لوجود أعداد كبرية من املتالزمات اللُّغَ 

ديمّ مقبول من قِبل املتعلمني، مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالقدرة عىل استخدام مفهوم طاملا أن كتابة نص أكا

. الحظ كوي  ّ أنه من  Cowie) 1992)، طائفة من الكلامت واملتسلسالت املمي زة للخطاب األكاديم

 املستحيل أن يرتقّ أداء الطالب إىل مستوى يكون مقبواًل ملن يتحدثون اللَُّغة األم، سواء أكان ذلك يف"

  ."املركبة العبارات من مناسب بعددالكتابة أم القراءة، ما مل ُيلمَّ الطالب 

 من ُكلٌّ  أشار. شتى بصور باأللفاظ التالعب من قدًرا تتطلب مهارة أهنا عىل القراءة إىل ُينظر

فة متخصصة يف إىل أن الكتابة األكاديميَّة مقرونة بمعر املثال، سبيل عىل(، 2007) وبريد يرد كوكس

(، والتّ تتضمن معرفة باملفردات التّ تتكرر بصورة 133األجناس األكاديميَّة )انظر صفحة 

دورية. هذا يشمل، بالطبع، املتسلسالت املتالزمة والتّ يشكل استخدامها عالمة مهمة؛ نظًرا 

ملتسلسالت املتالزمة لكوهنا حُتفظ وُتستدعى من الدماغ عىل شكل ُبنًى كلية. تلك اخلاصية التّ متيز ا

ّ  بسهولة؛ وذلك لكوهنا تيَّسِّ األلفاظ الدالة عىل املحتوى  قد تساعد يف مسألة قراءة النص األكاديم

املجرد والوشائج املعقدة التّ تأتلف بني األفكار؛ وكذلك الفروق الدقيقة بني احلقيقة املؤكدة 

مع ما يستدعيه ذلك من  -ن فعل القراءة واملوقف اإلنساين املتغري، كل ذلك ُيفهم يف غمضة عني. إ

ة  يعتمد عىل القدرة عىل فهم سلسلة من املفردات املألوفة أو تلك املتوقعة،  -رسعة واستمراريَّ

بحيث ُيسهم هذا الفهم يف  مساعدة القارئ يف إدراك املعنى الكيل  بداًل من اللجوء إىل عملية املعاجلة 

خلتام، فإن الكتابة األكاديميَّة تستدعّ العناية بالقواعد اللَُّغِويَّة . يف اِحده عىل كل  الشاقة للكلامت 

واإلملام باملفردات؛ وكذلك تستدعى معرفة واسعة باحلقول األكاديميَّة بام حتتويه من عبارات 

 خاصة. 

َغة الثانية ال يستدعّ اإلملام بالقواعد اللَُّغوِ  من يَّة الواضح أيًضا أن اإلملام بالكتابة يف اللُّ

والعناية باستخدام مفردات معينة فحسب؛ بل يشمل ذلك القدرة عىل التعبري بطريقة ُتريض توقعات 

وتطلعات القراءة، وذلك باستخدام طائفة كبرية من العبارات املتالزمة التّ تصف حقاًل معرفيًّا 

ة، ملتالزمات اللُّغَ ( إىل أن الوعّ املتواضع ونقص املهارة يف استخدام ا2008) هايالندبعينه. أشار  ِويَّ

َغة الثانية يف املجاالت األكاديميَّة. إن املهارة يف استخدام املتالزمات  يمثالن مشكلة ملن يكتب باللُّ
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، تساعد يف تأليف ونرش نص منطقّاللُّغَ   ّ ة أثناء الكتابة يف املجال األكاديم مرتابط األجزاء، وإن  ِويَّ

 غياب تلك املتالزمات أو استخدامها بطريقة خاطئة قد يشري إىل أن النص رديء وغريب نوًعا ما. 

النصوص املكتوبة يف املجاالت األكاديميَّة باحتوائها عىل جمموعات ُمددة من  تتميز

ة. لقد أبان البحث ااملتالزمات اللُّغَ  ( أن الدراسات التّ ُعملت 2008وآخرون ) إليسلذي أعده ِويَّ

ة لألغراض األكاديميَّة، أشارت بوضوح إىل أن كل حقل أكاديمّ  يف ميدان تعلم اللَُّغة اإلنجليزيَّ

يمتاز بوجود جمموعة من العبارات املركبة والتّ يتكرر استخدامها. من الطبيعّ أن تتطلب الكتابة 

وآخرون  إليسّ  بعينه قدًرا من املعرفة للعبارات املركبة عالية التكرار. أشار الفاعلة يف ميدان أكاديم

نه من معرفة قواعد اللَُّغة ومفرداهتا، 2008) ( إىل أن الكاتب ربام يمتلك مقدرة لغوية عالية متكِّ

والتّ تساعده يف صياغة جمموعة من اجلمل التّ نكتشف أهنا غري جيدة وتفتقر للدقة. إن التحدي 

لذي يربز عند صياغة موضوع يف جمال أكاديمّ بعينه يمكن أن ُيعزى جزئيًّا إىل نقص يف الوعّ ا

ة التّ ختتص هبذا املجال. أوضح برشحية من املتالزمات اللُّغَ  ( أيًضا إىل أنه 2008)وآخرون  إليسِويَّ

َغة الثانية يتعني عليه أن يستخدم باإلضافة إىل التحكم بقواعد اللَُّغة واملفردات،  فإن من يكتب باللُّ

جمموعة من املتسلسالت املتالزمة املفيدة، والتّ تقود بدورها إىل بروز النص بطريقة حتاكّ تلك 

َ يل . بنيَّ  (Li & Schmitt, 2009) (2009  وشميت) النصوص التّ يكتبها املتحدثون باللَُّغة كلغة ُأم 

ل  أن األنامط . تؤدي تلك األنامط وظائف ُمددة وُيعوَّ  ّ اجلاهزة حارضة بكثرة يف اخلطاب األكاديم

؛ ولذا فليس بمستغرب أن تكون قلة استخدام تلك األنامط   ّ عليها كثرًيا  يف بناء النص األكاديم

نه. يف ضوء ذلك يتبني لنا أن تعلُّم الكتابة بشكل فعَّ  ال مؤرًشا عىل عدم نضج الكاتب وعدم متكُّ

ة أثناء الكتابة، وأي ضعف يف استخدام تلك يستند عىل فكرة إدماج أكرب قدر من املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

املتالزمات سيؤدي حتاًم إىل نوع من الكتابة يفتقد إىل الدقة. قد تكون الكتابة اخلالية من املتالزمات 

ا؛ ولكننا نستطيع احلكم عليها بأهنا اللُّغَ   (. 2009 وشميت،نوًعا ما )يل  غري مألوفةِويَّة صائبة نحويًّ

ةاللُّغَ  املتالزمات أن اآلن الواضح من  ال. األكاديميَّة الكتابة جمال يف أساسيًّا دوًرا تلعب ِويَّ

ةاللُّغَ  املتالزمات استخدام يف يبدع أن عليه أن األم لغته غري بلغة يكتب من يعّ أن بد  يف الشائعة ِويَّ

 التّ وظائفها أو بنيتها يف تعقيد من املتالزمات تلك يميز ما مع أكاديمّ، حقل أو معني علمّ جمال

ةاللُّغَ  املتالزمات استخدام ُيعدُّ . تؤدهيا  من عالية درجة وعىل مرتابطة نصوص   كتابة يف ُمهامًّ  ِويَّ

ة،اللُّغَ  املتالزمات استخدام يف املهارة يمتلك أن ثانية بلغة يكتب من عىل أن يعنّ هذا. األمهية  وإن ِويَّ

 تلك إغفال دجمر عن سوًءا يقل ال أكاديميًّا إخفاًقا يمثل املتالزمات تلك استخدام يف خطأ أي

 هاندل) املجال هلذا ينتمّ ال الكاتب اعتبار إىل يؤدي قد وهذا استخدامها، وعدم املتالزمات

2008،Handl)  ة من ِقبل املتعلمني (. باإلضافة إىل االستخدام اجليد واملتكرر للمتالزمات اللَُّغِويَّ
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الزمات. من الواضح أيًضا أن االستخدام املتكرر لفئة فإنه يتحتَّم عليهم اإلملام بقدر كبري من هذه املت

ة وجتنب استخدام فئات أخرى قد يؤدي إىل ضعف واضح يف الكتابة. ُمددة من املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

ا الغرابة التّ تتسم هبا كتابة بعض الطالب األجانب ُتعَزى إىل افتقاره"أن  (1998) ذكرت غرانجر

ة اجلاهزة، إال أنه يمكن أن ُتعزى أيًضا إىل املبالغة الشديدة يف استخدامها َغِويَّ )ص.  "للمركبات اللُّ

إىل أن املتعلمني للغة الثانية يستندون إىل جمموعة  (2006) هايلند(. يف السياق ذاته، أشار 155

وهذا بدوره يقود إىل  -ام لسبب وهو جتنُّب األخطاء النحوية رب -ِويَّة ضئيلة من املتالزمات اللُّغَ 

( إىل أن الغرابة والسطحية (Paqout  (2008) باكوتظهور نوع من الكتابة يتسم بالتكرار. أشارت 

ة تعود يف جمملها إىل وجود نزعة لدى هؤالء  التّ تظهر عىل كتابة بعض املتحدثني باللَُّغة اإلنجليزيَّ

دد من العبارات املتالزمة بصورة متكررة، والتقليل من استخدام جمموعة كبرية من الستخدام قدر ُم

 (. 102)ص.  "العبارات املتجاورة

 

 تارخييَّة نظرة

، باخلطاب يتعلق فيام  ّ  األمثل باالستخدام مقرتنة الكتابة مهارة أن يقني عىل فإننا األكاديم

ة، للمتالزمات  1983 بامر،) املنرصم القرن من الثامنينيات منذ الرأي هذا تبلور وقد اللَُّغِويَّ

Bamber, وليل ؛ (. الحظ بعض الباحثني أن هناك بعض املفردات والعبارات ,1985McCulley وَمكُّ

ّ   املجال يف متكررة بصورة تظهر كبةاملر  فالخ-)سيمبسون املجاالت من غريه من أكثر األكاديم

يف ظهور عدة بحوث يف هذا املجال إىل احلقيقة  السبب يعود(. 2000 كوكسهيد، ؛2012واليس، 

ّ  يمثل حتدًيا للمتحدثني األصليني للغة وملن  يتحدث هبا املتمثلة يف كون إتقان اخلطاب األكاديم

كلغة ثانية، وذلك  يتحدث هباكلغة ثانية عىل حدٍّ سواء، إال أن ذلك التحدي يتعاظم يف حالة من 

أوجه اللَُّغة املتعددة، سواء عىل مستوى الفهم أم  ادراك بسبب ما يعانيه هؤالء من مصاعب يف

 االستخدام. 

إىل  -والتّ استندت إىل وسائل حتليل النصوص احلاسوبيَّة  -العديد من الدراسات  أشارت

ة كلغة ثانية عند ممارسة الكتابة  بعض العقبات والتحديات التّ تعرتض طالب اللَُّغة اإلنجليزيَّ

نات احلاسوبية يف دراسة النصوص التّ يكتبها األكاديميَّة. يف  الواقع، فقد ُاستُخدمت املدوَّ

 ,Biber& Barbieri)متحدثون أصليون وآخرون من ذوي الكفاءة العالية يف جماالت أكاديمية شتى 

2007; Hyland, 1998) Poos & Simpson, 2002) نات احلاسوبيَّة وشاع ( ظهرت كذلك املُدوَّ

م )غرانجر، 1990ة اللَُّغة لفرتة وجيزة، قبل أن تنترش مرة أخرى أوائل استخدامها يف دراس

(. بعد عدة عقود عىل بدء استخدام املدونات النصوصية للطالب، ُاسُتخدمت تلك املدونات 1998
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ة  ّ  ملستخدمّ اللَُّغة؛ وكذلك للتفرقة بني َمْن يكتب باللَُّغة اإلنجليزيَّ يف دراسة اخلطاب األكاديم

 & Altenberg & Tapper, 1998; Granger)نية ومن يكتبها كلغة أوىل والسبل املتعددة يف ذلك كلغة ثا

Rayson, 1998; Salazar & Verdaguer, 2009; Vertanen, 1998; Yeung, 2009) أهم تلك .

يف مدونة  (besides) كلمة من حتليل لكيفية استخدام  (Yeung) 2009 الدراسات ما قام به يونغ

لُكتَّاب متمرسني، ومقارنتها بمدونة نصوصية لطالب وذلك بغرض رصد أوجه  نصوصية

االختالف. خُلصت الدراسة إىل نتيجة واحدة، وهّ أن طالب اللَُّغة الثانية ُيْفرطون يف استخدام 

، بينام أحجم الُكتَّاب "باإلضافة إىل"هذه املفردة، ويستخدموهنا بكثافة لتؤدي معنًى واحًدا وهو 

ركز  ،(Virtanen) 1998 فريتاننيسون عن استخدامها هلذا الغرض. ثمة بحث مشابه قام به املتمر

الباحث عىل دراسة األسئلة املبارشة يف  جمموعة من املقاالت كتبها متحدثون أصليون باللَُّغة 

ة وآخرون  ن يتحدثون اللَُّغة النقاب عن أن م فريتاننيكلغة ثانية. كشف  اهب يتحدثوناإلنجليزيَّ

ة كلغة ثانية يميلون إىل استخدام األسئلة املبارشة بصورة مكثفة أثناء الكتابة، مقارنًة بمن  اإلنجليزيَّ

ة كلغة أوىل. يف إطار مشابه أشار ُكلٌّ من  إىل أن من  ، )1998) ورايسون جرانجريتحدثون اإلنجليزيَّ

ة ك ّ  يستخدم عبارات عامية دارجة عند الكتابة، يكتب باللَُّغة اإلنجليزيَّ لغة ثانية يف اإلطار األكاديم

 ويتجنبون استخدام أساليب معتمدة يف الكتابة األكاديميَّة. 

 

نات عىل نظرة  بالطالب اخلاصة النُُّصوصيَّة املُدوَّ

ة يف الكتابة بدراسة االختالفات التّ تنشأ عند استخدام املتالزمات اللُّغَ  باحثون قام ِويَّ

ة عىل ذلك. عىل سبيل املثال أشار؛ لِفّ  2003 األكاديميَّة وتأثري اختالف مستويات الكفاءة اللَُّغِويَّ

(Levy)  ة التّ تؤدي وظيفة َغِويَّ إىل أن طالب ما بعد الثانوية العامة املتميزين يستخدمون احلَُزم اللُّ

 at theيف ذات الوقت  ،on the other handجهة أخرى  من)مثل عبارات  الربط بني أجزاء اخلطاب 

same time (1994) وفريس (1990) كونر(، مقارنًة بالطالب األقل متيًزا. يف إطار مشابه كشف 

النقاب عن أن من يكتب باللَُّغة الثانية من املتميزين يقوم عادًة باستخدام بعض الصيغ أكثر من 

ا؛ مثل العبارات التّ تتكون من حروف اجلر والعبارات املبنية للمجهول واجلمل اإلسمية. كام غريه

 تأثري درجة لقياس وذلك ؛(2006) وآخرون بويرزأرشنا سابًقا، فإن ثمة دراسة مهمة قام هبا 

بّ. أشارت بحثّ جتري منهج باستخدام وذلك اللَُّغِويَّة الطالقة عىل املكثف املتالزمة اللَُّغة تدريس

ة، كام الدراسة إىل أن ثمة ارتباًطا بني تدريس املتالزمات اللُّغَ  ِويَّة والرتكيز بفاعلية والكفاءة اللَُّغِويَّ

قرر ذلك جمموعة من اخلرباء يف هذا الشأن. ساعدتنا هذه الدراسات يف فهم أكرب لتلك احلاالت التّ 

نسبة إىل من يكتب بلغة غري لغته األصلية، ويف الوقت ذاته ، أسهمت تلك متثل صعوبة بالغة بال
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البحوث يف تبيان املواضع التّ يمكن أن ُيسهم التدريس املكثف لتلك اجلمل املتالزمة يف تَّسيع 

مدونة نصوصية  (Appel & Wood, in press)د ُوو - وترية إملام هؤالء الطالب بالكتابة. استخدم آبل

من أرشيف املركز الكندي للقياس  واملُستل ةملجموعة من كتابات الطالب يف احد االختبارات 

بغرض مقارنة مستويات الطالب يف الكتابة والوقوف عىل الفروق بني الطالب  ؛(CAEL)والتقويم 

يتقدم إىل ألداء االختبار ممن  (CAEL)يف كيفية استخدام الرتاكيب اللَُّغِويَّة املتكررة. يطلب املركز 

قراءة العديد من النصوص األكاديميَّة حول موضوع بعينه ومن ثم االستامع إىل رشح خمترص حول 

جواًبا لسؤال ُيطرح عىل الطالب. وبعد حتليل  تكوناملوضوع، وبعد ذلك كتابة مقالة مبسطة 

يَّة والكيفيَّة، وذلك عىل ضوء النموذج الذي اقرت وجوهانسون   Biberبايربحه ُكلٌّ من البيانات الكمِّ

Johansson وليتش Leech وُكنْرادConrad  (1999) وفينقان Finegan   لتصنيف احلَُزم املُعَجميَّة

النقاب عن أن الطالب ضعيفّ املستوى يميلون  انوظيفيًّا )راجع الفصل الثامن(، كشف الباحث

ة ا َغِويَّ لتّ تستخدم عادة يف التعبري عن الذات أو تلك التّ ُتستخدم يف ترتيب الستخدام الرتاكيب اللُّ

وتنظيم النص. وجد الباحثان أيًضا نمًطا آخر يتمثل يف جنوح هؤالء الطالب إىل نسخ العبارات 

. الطالب يكتبوهناالتّ  مقاالهتميف  قرأوهامن النصوص التّ  - مفردةمفردة  -املركبة كام هّ

كثرًيا، وكان تركيزهم ُمنصبًّا  قرأوهخرى، مل يعتمدوا عىل املُعَطى اللغوي الذي املتميزون، من جهة أ

ة التّ تفّ بوظيفة مرجعية.   عىل الرتاكيب اللَُّغِويَّ

 Staples ستيبلزد )جاهز للنرش( قام ُكلٌّ من ُوو دراسة تشبه تلك التّ أنجزها آبل يف

(، بتحليل املتسلسالت املتالزمة ومقارنتها 2013) McClairومكلري Biber وبايرب Egbert وإغبريت

بأداء املتقدمني لالختبار يف اجلزء املخصص للكتابة يف اختبار التوفل. قام الباحثون هنا بدراسة سبل 

ة، وذلك باستخدام استخدام احلَُزم املُعَجميَّة من ِقبل الطالب عىل ثالثة مستويات من ال كفاءة اللَُّغِويَّ

. أظهرت نتيجة الدراسة أن ُمتدينِّ املستوى (1999) وآخرون بايربالتصنيف الوظيفّ الذي اقرتحه 

من الطالب يميلون إىل استخدام العدد األكرب من تلك احلَُزم املُعَجميَّة؛ ولكن الكثري منها عبارة عن 

 واردة يف التعليامت التّ ُتقال عادة عند فاحتة كل سؤال. اقتباس من العبارات ال

حول استخدام    Adel & Erman (2012) وإيرمانديل ادراسة مهمة أجراها  هناك

. قام الباحثان بمقارنة احلزم املُعَجميَّ املتالزمات اللُّغَ   ّ نة نصوصية ِويَّة يف السياق األكاديم ة يف مدوَّ

ة من اجلنسية السويدية، بأخرى لطالب  ضخمة من إعداد جمموعة من الدارسني للغة اإلنجليزيَّ

ة ويدرسون يف  بريطانية. أوضحت نتائج الدراسة أن الطالب اإلنجليز  جامعةلغتهم األُم  اإلنجليزيَّ

الكتابة، بعض  منها ُاسُتخدم لغرض دعم  استخدموا جمموعة كبرية ومتنوعة من احلُزم املُعَجميَّة أثناء

 أو تلطيف موقف الكاتب حيال القضية املطروحة. 
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َغة الثانية قام دراسة أخرى كثرية االقتباس حول املتالزمات اللُّغَ  ثمة ِويَّة يف جمال الكتابة باللُّ

، وهدفت إىل دراسة احلَُزم املُعَجميَّة يف اللغتني:   (Chen & Baker ,2010) وبيكر هبا ُكلٌّ من تشن

األوىل والثانية. قام الباحثان باملقارنة بني احلزم املُعَجميَّة يف مدونة للكتب األكاديميَّة املنشورة 

وأخرى موجودة يف مدونتني حوت كتابات جمموعة من الطالب، وذلك باستخدام مناهج البحث 

املعيارية )راجع الفصل الثامن من هذا الكتاب(. مل يكن مثرًيا لالستغراب أن تشري النتائج  العلمّ

إىل أن املدونات اخلاصة بالنصوص املنشورة حوت عىل طائفة كبرية ومتنوعة من احلزم املُعَجميَّة أكثر 

َجميَّة التّ ُاسُتخدمت مما حوته املدونة اخلاصة بكتابات الطالب. نشري أيًضا إىل أن بعض احُلَزم املُع

بكثافة يف مدونة النصوص املنشورة ظهرت يف املدونة اخلاصة بالطالب ولكن بدرجة أقل كثافة. ثمة 

َغة الثانية بالغوا يف استخدام بعض احلَُزم  نتيجة أخرى تستحق أن نذكرها هنا، وهّ أن طالب اللُّ

 نشورة. املُعَجميَّة والتّ مل ُتستخدم إال نادًرا يف النصوص امل

 لدى األكاديميَّة الكتابة حتسني يف املتالزمات تدريس فاعليَّة عىل ُمدودة مؤرشات هناك

ةاللُّغَ  املتالزمات تدريس فاعلية مدى عىل الوقوف سبيل يف. الطالب  سياق يف مبارشة بطريقة ِويَّ

ة اللَُّغة تدريس .  (Al Hassan & Wood)(2015) دْ ووُ  احلسن من ُكلٌّ  به امق ما األكاديميَّة، اإلنجليزيَّ

ة األكاديميَّة، وهم  اشتملت هذه الدراسة عىل جمموعة من الطالب الدارسني للغة اإلنجليزيَّ

ة. ُقدم للطينخرطون يف حلقة دراسية مكثفة ركزت عىل تدريس املتالزمات اللُّغَ  الب جمموعة من ِويَّ

يَّة، وبعد املتالزمات اللُّغَ  ِويَّة املفيدة بطريقة مبارشة والتّ ُتستخدم عادة يف وصف رسوم بيانية خطِّ

 ذلك بعد ُعقدت التّ واملؤجلةذلك خضع الطالب لسلسة من االختبارات القبلِية والَبعدية 

 األكاديميَّة الكتابة من النوع هذا أمهية تعكس الكتابة نم عينة استخالص إىل وهتدف بأسابيع،

مني ثالثة من ذلك بعد ُطلب. املتخصصة . الكتابة جودة ناحية من هذه االختبارات تصحيح ُُمكِّ

ة للمتالزمات الدراسة يف املشاركني استخدام أن إىل النتيجة أشارت  ازدادت صحيحة بطريقة اللَُّغِويَّ

 لكتابة العايل التقييم ذلك عكس واملؤجل، الَبعدي االختبار نتيجة يف اواضحً  ذلك وكان وتريته

 اخلاصة ِويَّةاللُّغَ  املتالزمات تدريس املمكن من أنه عىل النتائج هذه دلت. املحكمني ِقبل من الطالب

ّ   باخلطاب  أن شأنه من املتسلسالت ذههل املكثف االستخدام أن عىل كذلك تودلَّ  بنجاح، األكاديم

  .الكتابة جودة عىل إجياًبا يؤثر

 

ة الدراسات لبعض عرض بة بالعبارات وقوائم املُهمَّ  املُركَّ

العديد من  -عالوة عىل الدراسات التّ ُأنجزت يف موضوع احلُزم املُعَجميَّة  - ظهرت

ِويَّة وذلك ملتالزمات اللُّغَ الدراسات النصوصية التّ اهتمت بتطوير قوائم حتتوى عىل العديد من ا
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عىل  بناءً  وإماحتت مسميات خمتلفة، بناًء إما عىل الطريقة التّ تمَّ هبا استخالص تلك املتالزمات 

تلك الدراسات عىل اللَُّغة األكاديميَّة املكتوبة إىل حدٍّ ما؛ ولذا فمن  ركزت. املتالزمات تلك طبيعة

وقوف عىل تلك الدراسات، ومعرفة الطريقة التّ متت هبا عملية انتقاء وعزل تلك الرضوري ال

املتالزمات والنتائج التّ متخضت عن ذلك. سنقوم بإجراء وصف مقتضب لكل دراسة عىل ِحَدة، 

 .  متبوعة بسلسلة من ثالثني عبارة متكررة وردت يف كل دراسة وذلك بشكل تنازيل 

ة من عدة مصادر نصوصية، ركز فيها بشكل خاص عىل ( بإجراء دراس2012ليو ) قام

ة احلديثة )املعروفة  الباحثالكتابة األكاديميَّة. قام  بالبحث يف املدونة األمريكية للنصوص اإلنجليزيَّ

 ما عن بحًثا وذلك ،(BNC(، واملدونة الوطنية الربيطانية )واملعروفة اختصاًرا بـ COCAاختصاًرا بـ 

 وإليس فالخ-سيمبسون من ُكلٌّ  إليه توصل ما تشبه وبطريقة(. MWC) كبةاملر العبارات أسامه

فقد الحظ ليو أن البحوث التّ ُأنجزت يف حقل احلَُزم املُعَجميَّة أفضت إىل قوائم حتتوي  ، )2010)

( أن يكون 2012وليست ذات منفعة عملية. كحلٍّ هلذه املعضلة اقرتح ليو ) مبتَّسةعىل تراكيب 

مبدأ الرتكيز عىل الرتاكيب  تراعّاالهتامم بحيث ينحو باجتاه تبنِّّ جمموعة من املعايري هناك حتول يف 

ارجة واألكثر استخداًما )انظر عىل سبيل املثال  . بعبارة أخرى، فإنه بعد استخالص )2002 إليسالدَّ

باحث أن يقوم جمموعة من العبارات املركبة من مدونة بناًء عىل درجة التكرار واالنتشار، فإن عىل ال

ا ودالليًّا.  بفحص ومن َثمَّ اختيار جمموعة من الرتاكيب من بني عدد من الرتاكيب الناقصة نحويًّ

هيدف الباحث من هذا اإلجراء إىل البحث عن جمموعة كبرية من املتسلسالت املتالزمة، بام يف ذلك 

 228تج عن ذلك قائمة طويلة من إىل احلَُزم املُعَجميَّة. ن باإلضافةاملسكوكات واألفعال املركبة 

 حيتوى عىل أكثر هذه العبارات تكراًرا. (7,1عبارة مركبة ـ اجلدول التايل )

   

 .(33 ص، 2012) ليو دراسة من مقتبسة تكراًرا، املركبة العبارات أكثر (. 7,1رقم )  جدول

                                                                                                                                     such as xمثل )يشء( 

  for example                                                                                                                                                عىل سبيل املثال 

  as well as                                                                                                                                                          باإلضافة إىل 

 X suggest that                                                                                                                                            يعتقد )فالن( أن 

  according to X)                                                                                                                             بناًء عىل ما ذكره )فالن 

ٌّّ عىل   (be based on)                                                                                                                                                         مبن

  there be                                                                                                                                               سيكون هناك )يشء( 

 there be no X)                                                                                                                                   لن يكون هناك )يشء 

  A/the large/small number of                                                                                                       عدد كبري/ ضخم من  
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  out of X                                                                                                                                                       عن )كذا(  بعيًدا

                                                                                                             one of X أحد )األشخاص/ األشياء( 

ح                                                                                                                        X show that)فالن( بأن  وضَّ

                                                                                                               be/ be able to X يستطيع فعل )كذا( 

 focus on X                                                                                                                                                  )يشء( عىل يركز

  As a part of X                                                                                                                                              من )كذا( كجزء

 X argue that                                                                                                                                                    )فالن( يناقش

                                                                                                                        In addition( to))إىل( إلضافةبا

 lead to X (modal verb)                                                                                                                )فعل مساعد( يقود إىل

  the fact that X                                                                                                                                           أن )كذا( حقيقة

  (be associated with X)                                                                                                                             بـ )كذا( متعلق

 In order to X                                                                                                                                                 أجل )كذا ( من

  be used to VP /in/as                                                                                               يف/من أجل )كذا( /)فعل( تستخدم

  deal with (to)                                                                                                                             اسم(  +)صفة مع يتعامل

 tend to VP                                                                                                                                          إىل )مجلة فعلية( يميل

  NP say that                                                                                                                                        )مجلة إسمية( أن ذكر

 the use of (determiner+ noun)                                                                                                  )صفة + اسم( استخدام

  in fact                                                                                                                                                                      احلقيقة يف

  refer/ (be) referred to (as) (determiner + noun)                                            ىل/ ُيشار إليه بـ )صفة + اسم(إ يشري

  NP indicate that                                                                                                                           )مجلة إسمية( إىل أن يشري

        /In + the name of a country/ state+ اسم دولة/ والية/ منطقة )مثل وصف مدينة يف الواليات املتحدة(  يف

region (e.g., the U.S) 
 

 

ة والتّ أطلقوا  )2010) وإليس فالخ -سيمبسون قام َغِويَّ بوضع قائمة باملتسلسالت اللُّ

َغِويَّة"ى عليها ُمسمَّ  . ُوضعت هذه القائمة لرتاعّ بعض املشكالت التّ عرب "قائمة الصَيغ املركبة اللُّ

تراكيب ناقصة وتفتقر إىل الوضوح وغري  متثل( حول احلَُزم املُعَجميَّة، من َقبيل كوهنا 2012عنها ليو )

نامذج من اللَُّغة ( ببناء مدونة ضخمة حتوي 2010) إليس و فالخ -ذات نفع للطالب. قام سيمبسون

من مصادر متنوعة؛ ومن َثمَّ توظيف معايري متعددة  ُمستلَّةاألكاديميَّة املنطوقة واملكتوبة 

قائمة باملتالزمات. تتكون املدونة األكاديميَّة للكتابة من سلسلة من املقاالت  الستخالص

ن كلمة؛ باإلضافة إىل مليو 1.2( والتّ تربو عىل 2004) هايلنداألكاديميَّة جمموعة يف مدونة 

جمموعة من امللفات املنتقاة من املدونة الوطنية الربيطانية والتّ تشمل بدورها عدة مواضيع 
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أكاديمية. قام الباحثان بعد ذلك باستخراج املتسلسالت املكونة من ثالث وأربع ومخس كلامت من 

 مرات لكل مليون كلمة. بعد ذلك استخدم الباحثان مقياس املدونة، والتّ تتكرر أكثر من عرش

وذلك ملقارنة املتسلسالت املوجودة يف املدونة األكاديميَّة التّ أنشُئوها  ؛log-likelihoodاالحتامل 

بمدونة أخرى لألغراض غري األكاديميَّة، وذلك بغرض التأكد من أن املتسلسالت التّ 

. استخدموا معياًرا آخر يتعلق بدرجة انتشار املتسلسلة، بحيث استخلصوها ذات طبيعة أكاديميَّة

ة متكررة أكثر من عرش مرات لكل مليون كلمة، وموجودة عىل  يستلزم أن تكون املتسلسلة اللَُّغِويَّ

األقل يف ثالثة ختصصات أكاديميَّة من أصل أربعة. بعد هذين اإلجراءين قام الباحثان بتطبيق اختبار 

والذي يقيس مدى ترابط الكلامت املوجودة  MIزاء املتالزمة، الذي ُيعرف اختصاًرا بـ الرتابط بني أج

 -يف املدونة، وأن تكرار ورودها بعضها مع البعض ليس وليد الصدفة. استخدم الباحثان سيمبسون

بانتقاء  هذا املعيار إلزالة العديد من املواد املتالزمة من القائمة النهائية. بعد ذلك قاما إليس و فالخ

جمموعة من هذه املتسلسالت بشكل عشوائّ من القائمة وتطبيق وحدة قياس مركبة؛ وذلك لتحديد 

 مدى فاعلية تدريسها للطالب عىل النحو التايل: 

ة األكاديميَّة من  " بعد ذلك طلبنا من عرشين متخصًصا يف تدريس وقياس اللَُّغة اإلنجليزيَّ

ة التابع جلامعة ذوي اخلربة وممن يعملون يف معهد ا أن يقيِّموا هذه العبارات  متشيغن،للَُّغة اإلنجليزيَّ

( بناًء عىل متاماً  )أتفق 5( وينتهّ بـ مطلقاً  ) ال أتفق1املركبة عىل مقياس من مخس درجات يبدأ بـ 

 التايل: 

هل تعتقد أن العبارة املعطاة تتشكل من كلامت متالزمة أو عبارة ثابتة ال تتبدل أو  -1

مني ستة وكانت درجة التجانس بينهم سلسل  . a=0.77ة متتابعة أم ال. كان عدد املُحكِّ

هل تعتقد أن العبارة املعطاة ذات معنى مرتابط أو وظيفة ُمددة أم ال. كان عدد  -2

 . a=0.67املحكمني تسعة وكانت درجة التجانس يف احلكم بينهم 

عىل درجة عالية من األمهية  هل تعتقد أن العبارة تستحق أن ُتدرس للطالب كمصطلح -3

      .a=0.83أم ال. كان عدد املحكمني ستة وكانت درجة التجانس يف احلم بينهم تربو عىل 

فإن أهم املركبات اللَُّغِويَّة يف اللَُّغة املكتوبة جاءت  وإليس، فالخ -بناًء عىل دراسة سيمبسون

 عىل النحو التايل: 
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 .(2012فالخ وإليس )-ركبات اللغوية األكاديمية تكرارًا مقتبسة من سيمبسونقائمة بأكثر امل(. 7,2جدول رقم )

  on the other hand                                                                                                                                       جهة أخرى من

  due to the fact that                                                                                                        املتمثلة فذلك إىل احلقيقة  يعود

 on the other hand the                                                                                                                           جهة أخرى الـ من

  it should be noted                                                                                                              أن ُيؤخذ يف االعتبار أن جيب

 it is not possible to                                                                                                                                مستحياًل أن ليس

  a wide range of                                                                                                                                          واسًعا من جمااًل 

                                                                                                               there are a number جمموعة من  ثمة

  in such a way that                                                                                                                                  بحيث ما بطريقة

 take into account the                                                                                                                     بعني االعتبار الـ يأخذ

 as can be seen                                                                                                                                                         ُيرى كام

 it is clear that                                                                                                                                               الواضح أن من

                                                                                                             take into accountبعني االعتبار  يأخذ

  can be used to                                                                                                                                  أن ُتستخدم يف  يمكن

                                                                                                              in this paper weنحن يف هذه الورقة  

                                                                                                                            are likely toاملحتمل أن  من

 in the next section                                                                                                                                       القسم الثاين يف

                                                                                                                    a large number of عدد كبري من  

                                                                                                              the United Kingdomاملتحدة  اململكة

  on the basis of the                                                                                                                                       أساس من عىل

 that there is no                                                                                                                                      أنه ال يوجد يشء بام

  over a period of                                                                                                                                        فرتة زمنية خالل

                                                                                                                            as a result of theكنتيجة لـ  

  can be seen in                                                                                                                                            يمكن رؤيتها يف 

  a wide range of                                                                                                                                               جمااًل واسًعا 

  there are a number                                                                                                                                        ثمة عدد من 

ا                                                                                                                        it is interesting toمن املثري حقًّ

  it is impossible to                                                                                                                                      من املستحيل أن 

  it is obvious that                                                                                                                                        من الواضح أن 

  it is possible to                                                                                                                                             من املمكن أن 

  it is not possible                                                                                                                                            غري املمكن من
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بحث هيدف إىل استخالص اللَُّغة املتالزمة يف اللَُّغة األكاديميَّة املكتوبة ويستند عىل  يف

باع أسلوب خمتلف للنظر يف موضوع امل2014وآبل ) املدونات النصوصية، قام وود تالزمات ( باتِّ

. استخدم الباحثان مصطلح الرتكيب اللُّغَ   ّ ة وإمكانية تدريسها ومدى عالقتها بالواقع األكاديم ِويَّ

ة املتالزمة من 2012املتعدد املفردات الذي استخدمه ليو ) َغِويَّ نات اللُّ (، وقاما باستخالص املكوِّ

جمايَل االقتصاد واهلندسة، وهّ الكتب التّ متثل مادة للقراءة  مدونة نصوصية حوت كتًبا دراسية يف

ة األكاديميَّة. الحظ  التّ يتعرض هلا عادةً ومقدمة للكتابة األكاديميَّة  طالب اللَُّغة اإلنجليزيَّ

داريس اللَُّغة لأن االقتصاد واهلندسة يمثالن األكثر شهرة بني التخصصات اجلامعيَّة بالنسبة  الباحثان

ة كلغة أكاديميَّة، وأن الكتب الدراسيَّة هلذين التخصصني ممثلة اإلن ّ  أكثر من  للمجالجليزيَّ األكاديم

املدونات األخرى التّ تركز عىل مواد أكاديمية بعينها وحتتوي عىل مقاالت علميَّة منشورة يف 

ات املجالت. حتتوي نتائج التحليل عىل نصوص من مواد أكاديمية شتى من َقبيل الرياضي

ا. جرى نسخ كل كتاب وهتيئته رقميًّا، وعىل هذا األساس ُأنشئت مدونة من  واالقتصاد وهُلمَّ جرًّ

مليون كلمة مستخلصه من عرشة كتب، موزعة بشكل  متساو  بني ما هو مطلوب دراسته وما  1.6

يَص اهلندسة واالقتصاد. ُأزيلت التامرين املل حقة بأجزاء هو مرتوك للطالب يف السنة األوىل لتخصُّ

الكتاب وكذلك األنشطة وغريها من املدونة. اختريت الرتاكيب املتعددة املفردات إذ تكررت أكثر 

مرة يف كل مليون كلمة، عىل أن تكون موجودة يف كتابني عىل األقل، أي بواقع كتاب واحد  25من 

 لكل ختصص. 

لها؛ للوقوف عىل ما تكوين القائمة التّ تشمل متسلسالت من أربع كلامت جرى حتلي بعد

إذا كانت تلك املتسلسالت املكونة من أربع كلامت يمكن إدراكها عىل أهنا مكونة من ثالث كلامت 

 منهجيتان اسُتخدمت(. as a result of/theفقط مع وجود عنارص متغرية عىل جانبيها )مثل كنتيجة لـ 

 الطريقة.  كلامت أربع ذات تمتسلسال من املكونة األصلية القائمة تنقيح بغرض وذلك ،للتحليل

 مكونة تصبح بحيث األصلية بنيتها إىل كلامت أربع من املكونة املتسلسالت جتزئة عىل تعتمد األوىل

 مكونة سلسلة لكل التكرار درجة قياس جرى(. 4 إىل 2 ومن ، 3 إىل 1)من  فقط كلامت ثالث من

( يمكن تقسيمها as long as the) مثل كلامت أربع من مكونة فمتسلسلة حدة ، عىل كلامت ثالث من

. دلت نتائج long as theواجلزء الثاين مكون من  ، as long asإىل جزأين، اجلزء األول مكون من 

 long asمتكرر احلدوث بكثرة مقارنة باجلزء الثاين  as long asقياس درجة التكرار أن اجلزء األول 

theكونة من أربع كلامت ال تعدو كوهنا متسلسلة من ثالث . هذا يعطّ دلياًل عىل أن املتسلسلة امل

( عند هناية املتسلسلة. الطريقة الثانية التّ ُاسُتخدمت للداللة the) رابعة كلمة إليها ُأضيفتكلامت 

عىل أن املتسلسلة املكونة من أربع كلامت هّ يف األصل متسلسلة من ثالث كلامت فقط، تستدعّ 
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مع املتسلسالت األخرى. عندما نجد متسلسلتني لغويتني متطابقتني دراسة عامل التداخل الناشئ 

يف ثالث كلامت وختتلفان يف الكلمة الرابعة، فإن الكلامت الثالث ُتستخدم كرتكيب جذري مشرتك. 

 (at)ُتدجمان يف متسلسلة واحدة   the end of theو   at the end ofعىل سبيل املثال، فإن املتسلسلتني 

the end of (the) . 

إىل وضع قائمتني: األوىل مكونة من متسلسالت ذات أربع كلامت  نيانتهى املطاف بالباحث 

قائمة بأكثر املتسلسالت  (7,3رقم ) واألخرى مكونة من ثالث كلامت. يتضمن اجلدول التايل

املكونة من ثالث كلامت تكراًرا. الحظ أننا استخدمنا األقواس للداللة عىل االختالف بني 

 تسلسالت من حيث احتوائها عىل ثالث أو أربع مفردات: امل

 

 (. 2014وآبل ) الرتاكيب املتسلسلة تكراًرا حسب تصنيف وود أكثر  (.7,3) رقم  جدول

/  هو كام   in figure (shown/as/illustrated) #                                                             رقم اجلدول يف( جيل  )واضح/بنيِّ

  the number of (is/to)                                                                                                                            العدد ))يكون/يف 

                                                                                              # in section (discussed)ُنوقشت يف الفصل رقم 

 # in example (as)                                                                                                                                   )كام( يف املثال رقم 

 in chapter # (we) (discussed)                                                                                       م )نحن()ُنوقشت( يف اجلزء رق 

  the cost of (the)                                                                                                                                                 تكلفة )الـ( 

  in this case (the)                                                                                                                                           يف حالة )كذا( 

  in terms of (the)                                                                                                                                     بخصوص )كذا(  

  the amount of (the)                                                                                                                                          مقدار )الـ( 

  in the United States (and)                                                                                                         يف الواليات املتحدة )و( 

  there is a (that)                                                                                                                                               )هناك( يوجد 

  the direction of (the) (in)                                                                                                                             )يف( اجتاه الـ  

   the sum of (the) (is)                                                                                                               )يكون( حاصل مجع )الـ( 

  the fact that (the)                                                                                                                                                   أن حقيقة

  shown in figure (is/as)                                                                                                                    كام هو بني  يف الشكل 

  as a result (of/the)                                                                                                                                            كنتيجة )لـ( 

  the graph of (f/the)                                                                                                                                  البياين )لـ( الرسم

                                                                                                               with respect to the )الـ( بخصوص

                                                                                                                 percent of (the) #)لـ(  )رقم( باملائة

  is given by (the)                                                                                                                                   ُمعطى من قبل )الـ( 

  in other words (the)                                                                                                                                        أخرى بعبارة
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    (.7,3) رقم  جدولتابع 

                                                                                                                the rate of (change) غري()الت معدل

  as well as                                                                                                                                                          إىل باإلضافة

 at the end of (the)                                                                                                                                       )يف( هناية )الـ( 

  we see that (the) (#)                                                                                                                            )رقم( نرى أن )الـ(

  the price of (the)                                                                                                                                                  )الـ(  قيمة

  A and B (are)                                                                                                                                             و ب )يكونان(  أ

  the same as (the) (is)                                                                                                                          )يكون( مشاهًبا )لـ( 

                                                                                                                         a function of (as/is)لـ  وظيفة

  the center of (mass/the)                                                                                                                      )الثقل/الـ(  مركز

 

فيها مدونة نصوصية مُجعت  ( استخدما2010) وكوكسهيد بايرددراسة مفصلية قام هبا  هناك

 3.6(، وتتكون تلك املدونة من 2000 كوكسهيد،قائمة بالعبارات األكاديميَّة ) إنشاءابتداًء لغرض 

مليون كلمة مأخوذة من مصادر عدة؛ مثل املقاالت العلمية املنشورة واألدلة واملذكرات اخلاصة باملواد 

متثل ثامين وأربعني مادة أكاديميَّة يف اآلداب من كتب وما إىل ذلك، و ُمستلَّةالدراسية وفصول 

قدره  للتكرارواالقتصاد والقانون والعلوم. ركز الباحثون عىل احلَُزم املُعَجميَّة مستخدمني معياًرا 

عرشون مرة لكل مليون، ومعياًرا آخر  لالنتشار لضامن أن احلَُزمة املُعَجميَّة متكررة عىل أوسع نطاق. 

 ومخسني ُحَزمة معجميَّة، وبمقارنتها بالقوائم التّ أعدها ُكلٌّ من نتج عن ذلك قائمة م
كونة من ثالث 

ن حزمة لغوية مشرتكة. قام ي( يتضح وجود إحدى وعرش2008) وهايلند (2004) وآخرين بايرب

ة األوىل ختتص الباحثان بعد ذلك بتصنيف تلك احلَُزم اللَُّغِويَّة وظيفيًّا إىل ثالث جمموعات. املجموع

بتلك احلزم العجمية التّ تؤدي وضيفة تتعلق باملحتوى، بينام ختتص الوظيفة الثانية بتبيان الرتابط بني 

عنارص النص الواحد، والثالثة ُتعنى بآراء الكاتب أو املؤلف. كشف املؤلفان أن ثمة ستة عنارص متثل 

، تتمثل يف التايل: صعوبة بالنسبة إىل من يدرس احلَُزم املُعَجميَّة يف اإل  ّ  طار األكاديم

ال بد أن تكون نتائج الدراسات وما ينتج عنها من قوائم واضحة املعامل؛ بحيث يكون  -1

 املهتم عىل وعّ باملشكالت التّ تتعلق بطريقة التعرف عىل تلك احلَُزم املُعَجميَّة وسبل تدريسها. 

مها للطالب، وذلك لوجود العديد من التحقق من طول احلَُزمة املُعَجميَّة عند تقدي -2

نة داخل أخرى طويلة. وجد بريد  من  64و 21( أن ما بني 2010) وكوكسهيداحلَُزم القصرية ُمضمَّ

احلزم املكونة من ثالث مفردات، موجودة ضمن ُحَزم مكونة من أربع مفردات. أرشنا إىل هذه 

 (. 2014وآبل ) القضية بالتفصيل عند استعراضنا للدراسة التّ أجراها وود
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ال بد من رفع وعّ الطالب بالسياق الذي وردت فيه احلزمة املُعَجميَّة؛ إذ إن قوائم  -3

 املتسلسالت ال توفر إال جزًءا من الصورة الكلية التّ عليها االستخدام. 

يقة أن تشجيع الطالب عىل إدراك فائدة االهتامم باحلَُزم املُعَجميَّة عىل الرغم من حق -4

 بعض املفردات األكاديميَّة بالغة الصعوبة مقارنة هبذه احلَُزم. 

ال بد من إحداث نوع من التوازن يف احلاجة إىل تدريس احلَُزم امُلعَجميَّة واالهتامم هبا  -5

 تجزأ. يوحقيقة أن هذه احلَُزم كلٌّ ال 

ضون للُحَزم املُعَجميَّة ال بد من تشجيع الطالب عىل قراءة مواد علمية كثرية بحيث يتعر -6

 بصورة متكررة. 

 لوضعهاهذه الدراسة عالمة فارقة يف مشوار البحث يف حقل احلَُزم املُعَجميَّة؛ وذلك  ُتعدُّ 

اء تطبيقها يف مناهج تدريس اللَُّغة  قائمة لتلك احلَُزم مع معاجلة للمشاكل التّ تنشأ من جرَّ

ة األكاديميَّة. يف اجلدول الت ة تكراًرا من الدراسة التّ أجراها اإلنجليزيَّ َغِويَّ ايل عرض بأكثر احلَُزم اللُّ

 (: 2010) وكوكسهيد بايرد

 

 .(2010تكرارًا مقتبسة من بايرد وكوكسهيد ) أكثر العبارات (.7,4 جدول رقم ) 

                                                                                                                       on the basis of كذا قاعدة عىل

  on the other hand                                                                                                                                      جهة أخرى من

  as a result of                                                                                                                                                        لـ  كنتيجة

                                                                                                                               at the end of theالـ  هناية

 at the end of                                                                                                                                                          هناية الـ يف

 at the same time                                                                                                                                           ذات الوقت يف

                                                                                                                             the nature of theالـ  طبيعة

  in the form of                                                                                                                                                        شكل يف

  in terms of the                                                                                                                                              الـ بخصوص

                                                                                                                       in the absence ofغياب الـ  يف

  at the time of                                                                                                                                                            زمن يف

  as well as the                                                                                                                                                  باإلضافة إىل 

  it is clear that                                                                                                                                              الواضح أن من

                                                                                         in the United Statesالواليات املتحدة األمريكية  يف

                                                                                                                              that there is a أن هناك وبام

  the way in which                                                                                                                                           بطريقة يمكن
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   (.7,4 جدول رقم )تابع 

 that there is no                                                                                                                                               ه ال يوجدأن بام

  it is difficult to                                                                                                                                            الصعب أن من

  the case of the                                                                                                                                                      كذا قضية

  it is necessary to                                                                                                                                     الرضوري أن من

  a result of the                                                                                                                                                         نتيجة لـ 

  a wide range of                                                                                                                                         طائفة واسعة من 

                                                                                                       the relationship between theالعالقة بني  

  the rest of the                                                                                                                                                        البقية من 

                                                                                                                the development of theتطوير كذا  

 

ا بني تلك القوائم ثمة  -( وسيمبسون2012التّ أعدها ُكلٌّ من ليو ) اختالف كبري جدًّ

(. ومع ذلك؛ فإن ثمة 2010) وكوكسهيد وبايرد (2014) وآبل (  وود2010) إليس فالخو

. ال جيب أن  "من جهة أخرى "عنارص موجودة يف أكثر من قائمة؛ منها عىل سبيل املثال املتسلسلة 

من هذه القوائم ُأنشئت بناًء عىل معايري وباستخدام مدونات خمتلفة  يغيب عن البال أن كل واحدة

 متاًما، وهذا يفَّس لنا وجود هذه االختالفات التّ ظهرت بني القوائم. 

درس بالغ األمهية نستخلصه بعد هذا العرض، وهو أنه من غري املمكن وجود قائمة  ثمة

َغِويَّة خاصة باللَُّغة اإل ة املكتوبة. تتضح هذه النقطة أكثر إذا علمنا أن شاملة للمتالزمات اللُّ نجليزيَّ

مجيع الباحثني ركزوا جهودهم عىل الكتابة يف املجاالت األكاديميَّة، عوًضا عن البحث يف الكتابة 

ة التّ نسلم هبا هنا، هّ أنه ال يوجد عدد كبري من  األكاديميَّة عىل إطالقها. إًذا فإن النقطة املهمَّ

 من الرغم عىل املكتوبة، اللَُّغة يف تداواًل  األكثر املتالزمة املتسلسالت بتصنيفُتعنى  الدراسات التّ

ا شديد الكتابة يف اللغوي التالزم أن الشديد إدراكنا  ال املكتوبة األكاديميَّة اللَُّغة أن لنا يظهر. جدًّ

ةاللُّغَ  املتالزمات بدراسة املهتمني الباحثني من لكثري خصبة أرًضا تزال  .شتى طرق باستخدام ِويَّ

ة نقطة أيًضا هناك  يف األمهية شديدة املتالزمة اللَُّغة أن وهّ عندها، الوقوف من بد ال ُمهمَّ

 إال نعلم ال ولكننا عام، بشكل الكتابة جمال يف مهمة أيًضا أهنا يعنّ وهذا األكاديميَّة، الكتابة جمال

 الكتابة جعل يف مفيدة املتالزمة اللَُّغةالقول إن  يمكننا. املجال هذا يف تلعبه لذيا الدور عن القليل

 التّ البحوث بخالف ولكن. األكاديميَّة السياقات بعض تطلبها التّ النامذج بعض مع تتناسب

 نعلم ال فإننا(، السادس اجلزء)انظر  وقةاملنط باللَُّغة وعالقتها ِويَّةاللُّغَ  املتالزمات جمال يف ُأنجزت

 سبيل عىلعملية الكتابة  تسهيل  يف ِويَّةاللُّغَ  املتالزمات معرفة هبا ُتسهم التّ الكيفية عن الكثري
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ِويَّة يف جمال . نحن، عىل وجه التحديد، ال نعلم شيًئا عن الدور الذي تلعبه املتالزمات اللُّغَ املثال

ة يف الكتابة يمكن أن تنطبق عىل القراءة. هل املعرفة التّ اكتسبناها عن أمهية املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

قروءة عىل سبيل املثال؟ بال ِويَّة يف رسعة وفهم املادة املالقراءة؟ هل ُيسهم استخدام املتالزمات اللُّغَ 

 شك أننا بحاجة إىل بحوث يف هذا املجال. 

 

 اخلالصة

ط للبحوث التّ ُأنجزت يف جمال التالزم اللغوي وعالقتها  كشف هذا العرض املُبسَّ

ِويَّة استخدام املتالزمات اللُّغَ  القول أن بالكتابة، النقاب عن جدوى وجود هذه املتالزمات. يمكننا

، وذلك بشموهلا عىل نسبة عالية   ّ ُيعدُّ عالمة عىل جودة الكتابة ومتيُّزها خصوًصا يف املجال األكاديم

ة تلعب دوًرا ُمهامًّ ن املتالزمات اللُّغَ إمن املفردات التّ ُتستخدم أثناء الكتابة. يمكننا القول أيًضا  ِويَّ

)ولعلنا نقول أيًضا يف فهم( أنواع من الكتابة األكاديميَّة اجليدة، وكذلك ُتعدُّ عىل درجة  ماستخدايف 

األفكار العلمية عرب وسائط مكتوبة، وغري ذلك الكثري. إننا نشعر بعد هذا  نرشيف تأمني  األمهيةمن 

ة التّ  العرض الذي قدمناه هنا عن البحوث السابقة يف جمال املتالزمات اللُّغَ  َغِويَّ ة والقوائم اللُّ ِويَّ

ق  ة املتالزمات اللُّغَ  موضوعاقرتحها الباحثون وتطرقنا هلا بالتفصيل هنا، أننا مل نتناول بتعمُّ ِويَّ

ة غري األكاديميَّة. وعالقتها بمجال الكتابة. لعلَّ من املناسب أن يقوم الباحثون بالرتكيز عىل الكتاب

لغوية املتعلقة باستخدام  -ستكون فكرة رائعة إذا استطعنا الغوص يف موضوع العمليَّات النفس

ة يف الكتابة. من الرضوري أن نسأل، عىل سبيل املثال،  هل ُتسهم اللَُّغة املتالزمة يف املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

حان الوقت، يف اخلتام، أن نقوم بالبحث يف الدور الذي تلعبه اللَُّغة  افضل؟ يقةبطرتيسري الكتابة 

ة يف تيسري القراءة الفاعلة املتالزمة يف جمال القراءة بحيث نسأل: هل أسهمت املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

 أكرب وأرسع؟  بشكل

 شارت إليها البحوث يمكن تلخيصها يف التايل: العديد من املواضيع واحلقائق التّ أ هناك

 اللَُّغة املتالزمة دوًرا مهامًّ يف الكتابة.  تلعب 

 املكتوبة اللَُّغة يف كبرية نسبة املتالزمة اللَُّغة تشكل. 

 اعتبار استخدام اللَُّغة املتالزمة عالمة من عالمات الكتابة األكاديميَّة املتميزة.  يمكن 

 ة املستخلصة من الكتابة العديد من الباح قام ثني بإنشاء قوائم للمتالزمات اللَُّغِويَّ

 األكاديميَّة يف ميادين عدة وباستخدام مدونات نصوصية متنوعة. 

 اًل للكثري من املهارات اخلاصة بالقراءة، عىل اعتبار املتالزمات اللُّغَ  يمكن ِويَّة جزًءا ُمكمِّ

ة للمزيد من البحوث يف هذا الشأن. الرغم من حاجت  نا املاسَّ



 أسس املتالزمات اللغوية مقدمة يف  

 

140 

الشك فيه أن هناك العديد من األسئلة التّ ال تزال بدون إجابة يف أيٍّ من املجاالت التّ  مما

ا املكتوبة ككل؟ هل وصلنا إىل نقطة يمكنن باملادة مقارنةِويَّة استعرضناها. ما نسبة املتالزمات اللُّغَ 

عندها القول إن أيَّة سلسلة من العبارات يمكن النظر إليها عىل أهنا متالزمة )راجع الفصل الثاين(؟ 

هل البحث يف موضوع احلَُزم املُعَجميَّة )راجع الفصل الثامن( خمتلف عن تلك البحوث التّ 

تالزمة يف ميدان الكتابة استعرضناها هنا؟ ما أمهية التفريق بني مفهوم احلُزَمة املُعَجميَّة والسلسلة امل

ة بالقراءة األكاديميَّة؟ عطًفا عىل قلة عدد البحوث التّ ُأنجزت حول عالقة املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

عّ أن اللَُّغة املتالزمة مهمة يف تطوير القدرات اخلاصة باللَُّغة املكتوبة  وُمدوديتها، هل لنا أن ندَّ

ة واستدعائها من الدماغ كوحدة واحدة بشكل عام؟  هل ثمة من عالقة بني اختزال املتالزمة اللَُّغِويَّ

 وبني معاجلة الكتابة؟ 

 

 والبحث للمناقشة نقاط

ِويَّة وأمهيتها بالنسبة إىل الكتابة األكاديميَّة بناًء عىل قم بتلخيص موضوع املتالزمات اللُّغَ -1

رضه يف هذا الفصل. هل ثمة من جماالت تتعلق باللَُّغة املكتوبة ُأغفلت يف العرض الذي ما تم ع

 قدمناه يف هذا الفصل؟ 

ما أوجه االختالف وأوجه الشبه يف األمهية التّ حتتلها اللَُّغة املتالزمة يف اللَُّغة املكتوبة  -2

 واملنطوقة )راجع الفصل السادس(؟ 

ة التّ أفرزهتا  استعرضنا يف اجلزء األخري من -3 هذا الفصل قوائم باملتسلسالت اللَُّغِويَّ

نات النُّصوصيَّة. ما أوجه الشبه واالختالف التّ تراها يف هذه القوائم؟   البحوث يف جمال املُدوَّ

يف القوائم التّ استعرضناها يف اجلزء األخري من هذا الكتاب، هل تالحظ بعض  -4

 ملتوقَّعة؟ العبارات املثرية لالستغراب أو غري ا

ِويَّة يف جماالت علمية معينة باهتامم استأثرت احلاجة إىل أنواع من املتالزمات اللُّغَ  -5

ة  أثًراالباحثني يف هذا الفصل. هل لنا أن نقول بكل ثقة إن ثمة   خمتصًا مشاهًبا للمتالزمات اللَُّغِويَّ

 احلال مع الكتابة؟ بالقراءة يف هذه املجاالت، كام هو 

أيٌّ من البحوث التّ استعرضناها هنا متعلق باكتساب اللَُّغة األوىل؟ أيٌّ منها متعلق  -6

َغة الثانية؟   بالكتابة يف اللُّ

: ليو 2010 وكوكسهيد،قم باستعراض الدراسات األربع التّ ذكرناها هنا )بريد  -7

(. هل باستطاعتك أن تقدم عرًضا 2014، آبل آن : وود2010 إليس و فالخ -: سيمبسون2012

 لدراسة من عندك توضح فيها لنا أمهية اللَُّغة املتالزمة بالنسبة إىل الكتابة األكاديميَّة؟ 
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ِويَّة يف جمال قم بإجراء بحث تعتمد فيه عىل مدونة نصوصية وتدرس فيه املتالزمات اللُّغَ  -8

أكاديمّ. قم بإعداد قائمة باملتسلسالت املتالزمة األكثر تكراًرا. هل لك أن تشري إىل أوجه  غري

 االختالف بني هذه القائمة وغريها التّ استعرضناها هنا؟ 

 ِويَّةقم بتصميم درس يف الكتابة باللَُّغة الثانية خمصص لتدريس بعض  من املتالزمات اللُّغَ  

التّ أرشنا إليها يف القوائم التّ استعرضناها يف هذا الفصل، أو استخدم بعًضا من املتسلسالت التّ 

ناقشناها يف الفقرة الثامنة.
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 الثامنالفصل 

 وظائفها درجة تكرارها، -الُحَزم الُمْعجميَّة   
والُمدوَّنات النُُّصوصيَّة التي ترد فيها    

Lexical Bundles – Corpora, 
Frequency, and Functions 

نات النُُّصوصيَّة، من وغريها من املتسلسالت اللَُّغِويَّة املُستلَّ  ُتعدُّ احلَُزم املُْعجميَّة ة من املُدوَّ

أكثر املجاالت البحثية خصوبًة خالل العقود القليلة املاضية. تركَّزت معظم الدراسات يف قضايا 

أصبحنا نعي  أنناوكانت نتيجة ذلك  متعددة، أكاديمية بميادينختتص إما بمجاالت علمية بعينها أو 

اخلصوص. يظهر لنا أن احلَُزم املُْعجميَّة تلعب دوًرا  اليشء الكثري عن اخلطاب األكاديمّي عىل وجه

كبرًيا يف اخلطاب األكاديمّي وإظهاره إىل الوجود، وذلك لكوهنا تقوم بوظيفة ُتْسهم يف إبراز النص 

بصورة  بعضالكاتب أو املتحدث؛ وكذلك ُتْسهم يف ترابط األفكار بعضها مع  والتعبري عن رأي

 مميزة. 

 

َّ؟املُْعجمي ةَّاحُلَزمةَّتتكونَِّمم َّ

ة، فإننا ال نستطيع القول إن احلَُزم خالًفا ملا ذكرناه حول بعض فئات املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

طيع قوله هو أن ة. يف احلقيقة ما نستُُتفظ يف الدماغ وُتستعاد منه عىل شكل وحدات كليّ  املُْعجميَّة

نة  نة من كلامت عدة تتكرر بصورة كبرية يف ُمدوَّ احلَُزم املُْعجميَّة عبارة عن متسلسالت مكوَّ

نصوصية، يمكن النظر إليها عىل أهنا عبارة عن كلامت متجاورة تقوم بأداء وظيفة معينه يف السياق. 

نات رئيسة ال بد من وجودها عند البحث يف موضو  ع احلَُزم املُْعجميَّة: هناك ثالثة ُمكوِّ
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عن طريق استخدام أدوات ُتليل النصوص؛ مثل أداة  يتم التعرف عىل احلَُزم املُْعجميَّة -1

( التي تعتمد يف عملها عىل حساب درجة Scott, 2007 )سكوت tools  Word Smithوورد سميث 

نة باستخدام نصوص من أحد التكرار قبل كل يشء. بعب ارة أخرى، يقوم الباحثون بإنشاء ُمدوَّ

احلقول املعرفية؛ ومن َثمَّ عمل مسح وختزين هلذه النصوص باستخدام برنامج حاسويب. بعد ذلك 

املتسلسلة األكثر تكراًرا باستخدام درجة تكرار معينة. سينتج عن  للعباراتيقوم هؤالء بعمل قائمة 

قائمة طويلة بالعبارات املتسلسلة؛ ولذا فإن هناك حاجًة لتطبيق معايري إضافية  تطبيق هذا اإلجراء

نة وللحقل املعريّف ككل.   للتأكد من أن هذه القائمة ممثلة هلذه املُدوَّ

باإلضافة إىل درجة التكرار، وضع الباحثون معياًرا آخر يتعلق بدرجة انتشار املتسلسلة.  -2

امت بأهنا جزء من ُحْزَمة ُمْعجميَّة، فإنه يلزم ظهورها يف مخسة لكي نحكم عىل جمموعة من الكل

نة عىل سبيل املثال أو كنسبة مئوية من النصوص.  نصوص من النصوص التي تتكون منها املُدوَّ

يساعد هذا اإلجراء يف استبعاد احتامل أن يكون هناك متسلسالت ُمدَرجة بسبب أهنا ُاسُتخدمت 

 نظًرا لكوهنا متعلقة بموضوع بعينه.  ؛أو أهنا موجودة بكثرة بكثرة من ِقبل مؤلف واحد،

ة، وهي ربط هذه ثمة خاصية ثالثة متعلقة بالبحث يف موضوع املتالزمات اللُّغَ  -3 ِويَّ

املتسلسالت التي حصلنا عليها بعد تطبيق درجة التكرار ومؤرش االنتشار بالوظائف التي تؤدهيا. 

م الباحثون عادة بتجميع قوائم املتالزمات وُتليلها باستخدام برنامج حاسويب؛ ومن َثمَّ تصنيفها يقو

بناًء عىل جمموعة من الوظائف التي تؤدهيا. النتيجة التي نحصل عليها عبارة عن قائمة باحلَُزم 

ئف التي تؤدهيا. املُْعجميَّة التي تكررت بصورة مستمرة يف احلقل العلمي، جنًبا إىل جنب مع الوظا

التي ختتص بحقل معريّف بعينه،  تقدم لنا هذه القوائم الكثري من املعلومات حول هذه احلَُزم املُْعجميَّة

الت التي تربطها   ببعض املصطلحات يف اخلطاب.  وظيفيًّاوالصِّ

ف احلَُزم املُْعجم  عىل أهنا جمموعة من ثالث كلامت أو أكثر  يَّةباختصار، فإننا نستطيع أن نعرِّ

ة الستخالص  نة نصوصية حقيقية، عن طريق برامج حاسوبيَّة ُمصممَّ ف عليها يف ُمدوَّ يمكن التعرُّ

هذه احلَُزم، بناًء عىل درجة تكرار حمددة َسَلًفا وتنترش يف أكثر من نص من تلك النصوص التي تتكون 

نة. أشار بايربم ا؛ لدرجة يمكننا "( إىل أن 1999وكونراد ) نها املُدوَّ احلَُزم املُْعجميَّة شائعة جدًّ

 (. 188)ص.  "بسيطة يمكن اكتساهبا بسهولة عبارات جمردافرتاض أهنا 

(، 1998 ،1993تعود جذور البحث يف احلَُزم املعرفية إىل األبحاث التي قام هبا ألتنبريغ )  

ف عىل تراكيب لغوية بعينها، وأول  الذي كان أول من استخدم درجة التكرار كمعيار رئيس يف التعرُّ

من قام بتصنيفها بناًء عىل الوظائف التي تقوم هبا يف السياق. ختتلف درجة التكرار املستخدمة يف 

بشكل كبري؛ حيث ترتاوح بني عرش مرات لكل مليون  البحوث التي ُعملت عىل احلَُزم املُْعجميَّة
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(، وأربعني مرة لكل مليون كلمة )عىل 2006: بايرب، 1999وآخرون،  كلمة )عىل سبيل املثال بايرب

(. ثمة توجه إىل استخدام درجات تكرار قليلة يف حالة 2004، سبيل املثال بايرب وكونراد وكورتيس

نات الصغرية، ولكن املاُلحظ يف الدراسات السابقة أنه ال يوجد تطابق يف اآلراء بخصوص  املُدوَّ

نة مهام كان حجمها. يبدو أن وضع درجة تكرار مناسبة مبنيٌّ عىل تلك  ة ُمدوَّ اعتامد درجة تكرار أليَّ

 علمي ومعايري إحصائية معتربة. املستويات التي قال هبا الباحثون، أكثر من كونه مبنيًّا عىل رأي

درجة االنتشار وطول العبارة خصائص مهمة من خواص البحث يف جمال احلَُزم  إن

. ثمة إمجاع عام بني الباحثني عىل أن احلد األدنى لعدد النصوص التي جيب أن تظهر فيها املُْعجميَّة

ثة إىل مخسة نصوص، قبل اعتبارها ُحْزَمة ُمْعجميَّة )انظر عىل سبيل املتسلسلة جيب أن يرتاوح بني ثال

ة باحثون آخرون )هايلند، 2007، وباربريي املثال بايرب ، عىل سبيل املثال( قرروا األخذ 2008(. ثمَّ

ة أن تظ َغِويَّ هر فيام نسبته عرشة يف املائة عىل بالنسبة املئوية كمعيار بحيث يتعني عىل املتسلسلة اللُّ

نة؛ حتى يمكن النظر عليها عىل أهنا حزمة ُمْعجميَّة.   األقل من جمموع النصوص يف ُمدوَّ

ثمة بعض اخلطوات التي ال بد من اختاذها بعد أن تقوم أداة التحليل النُُّصوصيَّة باستخالص 

ة املكونة من أربع كلامت، بناءً  عىل درجَتْي تكرار وانتشار حمددة وذلك بغرض  املتسلسالت اللَُّغِويَّ

إزالة بعض العنارص. مثال عىل تلك العنارص املتسلسلة التي جيب إزالتها من القوائم، تلك التي 

رة بصورة أساسية يف النص أو تلك التي ختتص بموضوع  أوُتتوي عىل مجل إسمية  فعلية متجذِّ

ت متسلسلة معينة مقبولة أم مرفوضة وأن يكون ذلك بعينه. من الرضوري أيًضا أن نقرر ما إذا كان

يتضح لنا أهنا عبارة  التي أخرى جهة منعىل أساس منطقي. خذ، عىل سبيل املثال، العبارة الشائعة 

 عىل مستعصية أهنا لنا يظهر والتي من واحدة متسلسلة ال جمال إلنكار ذلك، وقارهنا بعبارة مثل 

 معياَري أخذنا ما إذا بإعدادها نقوم التي القوائم يف سلسالتاملت هذه من الكثري سيظهر. الفهم

 نستطيع التي اآلليَّة حول اإلشكاالت من العديد إىل بدوره هذا وسيقود فحسب، واالنتشار التكرار

 املعايري؛ من سلسلة بتطبيق الباحثني بعض قام. فائدة وذات منتقاة قوائم عىل احلصول خالهلا من

ة اللغة تدريس حقل يف مفيدة بمتسلسالت قوائم عىل احلصول بغرض وذلك  املجاالت يف اإلنجليزيَّ

 استحداث من ،(2010) إليس و فالخ - سيمسون به قام ما املثال سبيل عىل نأخذ. األكاديميَّة

ة للُمركبات األكاديميَّة القائمة َغِويَّ نة عىل ُبنيت والتي اللُّ  متثل كلمة مليون 2.1 من نصوصية ُمدوَّ

نة ومقارنتها واملكتوبة، املنطوقة األكاديميَّة غةالل  َثمَّ  ومن األكاديميَّة؛ غري للغة نصوصية بُمدوَّ

ن لكي تنقيحها نات ُأخضعت. الرصفة األكاديمية العبارات عىل ُتتوي قائمة تكوِّ  النُُّصوصيَّة املُدوَّ

ةاللُّغَ  املتالزمات عن بحًثا الشامل للمسح الدراسة هذه يف  مائة كل يف مرات عرش تتكرر التي ِويَّ

. فقط املكتوب املحتوى يف وذلك مواد أربع أصل من أكاديمية مواد ثالث يف تنترش التي كلمة،
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 واضح هو كام تعليمية، كامدة فائدهتا وعدم املتالزمات بعض يلفُّ  الذي الغموض مسألة وملعاجلة

 مقاييس باستخدام الباحثون قام ،املُْعجميَّة احلَُزم مسألة تناولت تيال السابقة الدراسات خالل من

يف متوالية لفظية  املتجاورة املفردات ترابط درجة بدوره يقيس والذي( MI) الرتابط درجة مثل

بة ُتد د العنارص وضّمها مع درجة التكرار وتقييم جمموعة من املعلمني؛ للخروج بدرجة مركَّ

 املوجودة يف قائمة املتسلسالت النهائيَّة. 

نة لعبارة معينة والتصاقها بعضها ببعض.  تقيس درجة الرتابط مدى متاسك األجزاء املكوِّ

نة من مفردتني؛ ولذا فإنه قد ال يكون ذا فائدة  ة املكوَّ َغِويَّ اسُتعمل هذا القياس ابتداًء مع املتواليات اللُّ

نة من ثالث أو أربع مفردات، ناهيك عن أنه قد يغفل ترتيب الكلامت بالنسبة إىل امل تسلسالت املكوَّ

 (. 2012يف املتسلسلة ذاهتا )هايلند، 

قد تكون املفردات التي تتكون منها املتسلسلة غري متجاورة، وقد ُتتوي تلك املتسلسالت 

أربع كلامت، أي أكثر من طول عىل فراغات يمكن ملؤها بعبارات أخرى أو ربام ُتتوي عىل أكثر من 

ة التي ُتستخدم يف دراسة املتسلسلة الشائع يف دراسة احلَُزم املُْعجميَّة . إن األدوات البحثيَّة التقليديَّ

احلَُزم املُْعجميَّة ربام تكون عاجزة عن البحث عن هذه العنارص بدقة؛ ولكن التطور الذي حصل 

ميدان الربامج احلاسوبيَّة كفيل بمعاجلة ذلك. ُتعرف تلك العنارص التي ذكرناها أيًضا  مؤخًرا يف

بالعبارات املتسلسلة، وُتتوي عىل متتابعات من كلامت غري متجاورة يوجد هبا فراغات يمكن ملؤها 

 من خالل إدخال بعض العبارات األخرى، أو ربام احتوت عىل العبارات ذاهتا ولكن برتتيب َمِرن

لعنارصها. إن البحوث التي ُأجريت يف حقل اللغة األكاديميَّة وُاسُتخدمت فيه هذه العنارص فيها 

الكثري من التفصيل الذي يقع خارج اهتاممنا يف هذا الكتاب. هناك طرق بحثيَّة شتَّى جرى توظيفها 

تلك األساليب أثناء البحث عن املجموعات اللفظية التي ُتتوي عىل أكثر من أربع مفردات؛ منها 

 ( والتي سنناقشها هنا بنوع من التفصيل.  2014) وآبل التي استخدمها ُكلٌّ من وود

 

َّاملُْعجمي ةَّاحُلَزمَّاكتساب

طاب األكاديمّي؛ فإنه يبدو مثرًيا بالنسبة إىل اخل عىل الرغم من أمهية احلَُزم املُْعجميَّة

يرقى إىل  اللالستغراب أن استخدام هذه احلَُزم وغريها من املتسلسالت اللفظية املركبة يمثل ُتدًيا 

ة حماوالت الختبار ما إذا كان من املمكن اكتساب احلَُزم املُْعجميَّة الشائعة بالتلقائية يتسممستوًى  . ثمَّ

رات. ُأجريت معظم البحوث يف هذا  العلميةأثناء الدروس  يف الكتابة األكاديميَّة يف العادية للمقرَّ

املجال عىل طالب اجلامعات ممَّن لغتهم األصلية اإلنجليزية، واستثنت من ذلك طالب اللغة 

ة أجرهتا  املتخصصة ممَّن لغتهم األصلية غري اإلنجليزية. عىل سبيل املثال، ثمة دراسة نصوصية مهمَّ



نات النُُّصوصيَّة التي ترد فيهادرجة تكرار -احلَُزم املُْعجميَّة   ها، وظائفها  واملُدوَّ

 

147 

( قارنت فيها بني استخدام الطالب لعدد من املتسلسالت، وبني استخدام 2004كورتيس )

املتخصصني هلا يف جمال الكتابة األكاديميَّة يف مادََت التاريخ واألحياء. أظهرت النتائج ُندَرة استخدام 

االت الطالب للمتالزمات اللَُّغِويَّة التي استخدمها املتخصصون بكثرة يف كتاباهتم املنشورة، وأن احل

التي استخدم فيها الطالب بعًضا من تلك املتالزمات كانت ألغراض تداوليَّة خمتلفة. يف بحث آخر 

( سعت من خالله إىل دراسة ما إذا كان تدريس جمموعة من احلَُزم املُْعجميَّة 2007أجرته كورتيس )

دم استفادة الطالب من مفيًدا للطالب بحيث يساعدهم عىل استخدامها أثناء الكتابة. أثبتت النتائج ع

( يف 2008) التدريس املبارش واملقتضب الذي ُقدم هلم حول طريقة استخدام هذه احلَُزم. قام ليفي

بحث مشابه له باملقارنة بني استعامل الطالب للُحَزم املُْعجميَّة واستعامل املتخصصني، وتوصل إىل 

صني استعملوا احلَُزم املُْعجميَّة أكثر من الطالب األقل نتيجة مفادها أن الطالب املتميزين واملتخص

مستوى، بغرض تنظيم وترتيب املُعطى املكتوب. إذا كان طالب اجلامعات ال يستخدمون هذه احلَُزم 

الكتابة ويتكبدون املعاناة يف سبيل استخدامها، فإننا عىل يقني من أن املتعلمني الذين  أثناءاملُْعجميَّة 

اإلنجليزية ألغراض متخصصة سيجدون هذه احلَُزم ليست ذات فائدة عظيمة هلم.  يدرسون اللغة

(، التي قارنت 2010ثبت صحة هذا االفرتاض يف الدراسة الشهرية التي أجراها ُكلٌّ من تشن وبيكر )

ا كلغة ثانية يف جمال الكتابة هب بني طالب يتحدثون اللغة اإلنجليزيَّة كلغة أصلية وطالب يتحدثون

كاديميَّة، وكشفت النقاب عن أن طالب اللغة الثانية يستخدمون عدًدا أقل من احلَُزم املُْعجميَّة، وأن األ

 استخدام هذه احلَُزم لتحقيق وظيفة حمدودة يف إطار اخلطاب األكاديمّي.  عىل تقترصقدرهتم 

 

َّاملُْعجمي ةَّللُحَزمَّالشكليةَّاخلصائص

 بناًء عىل بعض اخلصائص الشكلية، وكان أهم من قام بذلك بايرب ُصنفت احلَُزم املُْعجميَّة

 (. 381: ص. 2004وآخرون )

َّالتيَّحتتويَّعىلَّشبهَّمجلةَّفعلي ةََّّاملُْعجمي ةَّاحُلَزم

 ة: + شبه مجلة فعليَّ  2/ املتكلم1. )أداة ربط +( ضمري املتكلما

 سبيل املثال: ليس عليك أن، لن أذهب إىل، حسنًا أنا ال أعلم.  عىل

 . )أداة ربط +( الضمري الغائب + شبه مجلة فعليَّة: ب

 عىل ذلك: ستكون كذا، هذه واحدة من، وهذه ستكون.  مثال

 شبه مجلة فعلية:  +. عالمة نصوصية ج

 : أقصد أنت تعلم، تعلم أهنا كانت، أقصد أهنا ال. مثال

 . مجلة فعلية )أفعال مبنية للمعلوم(: د
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 نظرة عىل..  القعىل ذلك: سيحصل كذا، كوهنا واحدًة من، متتلك الكثري من،  مثال

 . مجلة فعلية مبنية للمجهول: هـ

 يف الشكل. ُعرضعىل ذلك: مبنيٌّ عىل، يمكن أن ُتستخدم لغرض،  مثال

 . شبه استفهام حيتمل اإلجابة بنعم أو ال: و

 ىل ذلك: هل سوف )تعمل كذا(، هل تريد أن، هل هذا مفهوم؟ ع مثال

 :استفهام بأداة يبدأ سؤال شبه. ز

 عىل ذلك: ما الذي تعتقد )بخصوص(، كم العدد منكم، ماذا يعني ذلك؟  مثال

َّفعليةَّمجلةَّشبهَّحتتويَّالتيَّاملُْعجمي ةَّاحُلَزم

 اَطب + شبه مجلة ناقصة: . ضمري املتكلم/ ضمري املخا

 عىل ذلك: أريد منك أن، ال أعلم لو، ال أعلم ملاذا، ربام ترغب يف..  مثال

 . شبه سؤال يبدأ بعبارة استفهام: ب

 عىل ذلك: ما الذي أرغب فيه، ما الذي سوف حيدث، متى سنصل إىل..  مثال

طيَّة: ج  . شبه مجل رَشْ

 ، إذا نظرنا إىل.. عىل ذلك: إذا أردت أن، إذا كان لديك مثال

 . )فعل/صفة +( شبه مجلة مصدرية: هـ

 ترغب يف عمل يشء.  جديًدا، شيًئا تقرتح عىل، قادًرا تكون: املثال سبيل عىل

 (. that. شبه مجلة مبدوءة بضمري بـ )أن و

 عىل ذلك: أن هناك، أنني أريد أن، أن هنا.  مثال

َّرفي ةَُّمْعجمي ةَّحتتويَّعىلَّشبهَّمجلَّإسمي ةَّوحَُّحَزم

 :  of–. )أداة ربط +( عبارة إسميَّة تنتهي بحرف اجلر ا

 ..من قلياًل  الـ، هناية ، األمور من واحدةً : ذلك عىل مثال

 . عبارة إسميَّة يتبعها جمموعة من الصفات: ب

 عىل ذلك: يشء يسري حول، البعض منكم ممن، الطريقة التي.  مثال

نة من حروف اجلر: ج  . عبارات مكوَّ

 عىل ذلك: من األمور التي، يف هناية الـ، يف الوقت ذاته.  مثال

 . تعابري تفيد املقارنة: هـ

 عىل ذلك: طاملا أن، أعظم من أو مساٍو لـ، باإلضافة لـ.  مثال
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َّاملُْعجمي ةَّللُحَزمَّالوظيفيةَّاملجموعات

 العديد ِقبل نم عليها املتفق الراسخة املواضيع من املُْعجميَّة للُحَزم الوظيفي التصنيف إن

 تصنيف عن بالكشف( 396-389. ص، 2004) وآخرون بايرب قام. املجال هذا يف الباحثني من

 الباحثني، من العديد ِقبل من بعد فيام اسُتخدم والذي املُْعجميَّة للُحَزم الوظيفيَّة للمجموعات

 .وظيفيًّا حلَُزما هذه تصنيف عند به حُيتذى نموذًجا املطاف هناية يف وليصبح

 

َُّمْعجمي ةَُّتستخدمَّللتعبريَّعنَّالذاتَّأوَّاحلقيقةََُّّحَزم

ة تضع إطاًرا لتفسري ما يرد من مواقف  ُتعدُّ احلَُزم املُْعجميَّة املعربة عن موقف ما أداة مهمَّ

: قسم ُيعنى باملوقف من املعرفة وآراء. تنقسم احلَُزم املُْعجميَّة املعربة عن موقف ما إىل قسمني

epistemic،  وقسم آخر ُيعنى باملوقف من الذاتattitude/ modality تقوم احلَُزم املُْعجميَّة املعرفيَّة .

تقوم احلَُزم املعرفية التي  يف حنيبإيصال رسالة ما للقارئ حول طبيعة املعلومات التي تِرد الحًقا، 

أو املتحدث حيال ما يرد الحًقا من حمتوى علمي. يمكن تصنيف ُتعنى بالذات بنقل آراء الكاتب 

احلَُزم املُْعجميَّة التعبرييَّة إىل شخصيَّة وغري شخصية، بناًء عىل ما إذا كانت األحكام واآلراء تصدر 

 عن الذات املتحدثة أو الكاتبة. 

احلقيقة تعود عىل الذات. ُتستخدم هذه للتعبري عن حالة  التي تعربِّ عن أغلب احلَُزم املُْعجميَّة

ُتمل هذه العبارات َمعنًى يدل عىل عدم الدقة، كام  ربام. أعتقد ال ،ماذا أعلم الالاليقني، مثل قولنا:  

املُْعجميَّة التي تعرب عن احلقيقة  احلَُزم تقوم. أنت تراه الذي ماأو   القبيل هذا من وشيئًايف قولنا:  

عن تأكيد حدوث يشء ما، مثل قولنا:  التعبري بغرض وذلك الذات عىل تعودتخدام عبارات ال باس

 . فإن احلقيقة يف أو تكون أن املمكن من

يف التعبري عن آراء الكاتب وتوجهاته،  ُتستخدم املجموعة األخرى من احلَُزم املُْعجميَّة

كن تقسيمها إىل فئات متعددة. ثمة جمموعة من احلَُزم املُْعجميَّة وهي يف الغالب ذاتية ويم

ُتستخدم للتعبري عن قصد ورغبة الكاتب أو املتحدث، وأحياًنا عن قصد ورغبة املخاطب أو 

اآلخر  النوع. كذا أفعل أن أحبو   فعله أحبِّذ ماو   أن أريد الالقارئ. من أمثلة ذلك قولنا:  

 أن جيب:  قولنالزام والتوجيه وحيتوي عىل ضمري املخاطب؛ مثل ة يفيد اإلمن احلَُزم املُْعجميَّ 

ة احلَُزم. ُتستخدم  عىل نظرة َألقو  كذا فعل ُتبِّذ ربامو  عليك أن تفعل  يتعنيو  أن تعلم  القصديَّ

 ما وهي تعرب عن الذات. من أمثلة ذلك  يف
ٍ
الداللة عىل نيَّة املتحدث أو الكاتب يف فعل يشء

ال تعرب عن  ضمري عىلاملُْعجميَّة التي ال ُتتوي  واحلُْزمة به القيام ننوي الذي اليشء  قولنا:

وكلها تعرب عن أن ثمة قًوى خارجية رسيعة تتحرك صوب اجتاه  ،)كذا( حيصل سوفالذات 
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بعينه. هناك فئة صغرية من احلَُزم ُتستخدم للداللة عىل القدرة عىل عمل أو ُتقيق يشء ما؛ مثل 

 )يشء(.   فعل يستطيعبـ )يشء( أو  خترج لعلك:  قولنا

 

َّاملُنظِّمةَّللنصََّّاحُلَزم

ما. تنقسم هذه احلَُزم إىل ُتستخدم هذه احلَُزم يف تنظيم عملية تسلسل األفكار يف نص 

: فئة تؤدي وظيفة التمهيد للنص وتركيز حمتواه، وفئة أخرى ُتستخدم يف التوضيح والرشح. قسمني

تعتني الفئة الثانية بتفصيل  يف حنيإشارات إىل أن ثمة موضوًعا جديًدا ُيناقش،  الفئة األوىل ترسل

وتوضيح بعض النقاط الواردة. قد يفهم القارئ أن هناك بعض التداخل بني احلَُزم التي تؤدي 

وظيفة التمهيد للنص مع تلك التي تعرب عن الذات؛ ولكننا ندرك أن كل فئة تقوم بوظيفة خمتلفة عن 

 سوف و عن إليكم التحدث يف أرغب إذا تأمل األمثلة التالية:  الفرق عىلالقارئ  سيقف. األخرى

 ُحزم عىل تشمل النص ورشح توضيحوظيفة  تؤدي التي املُْعجميَّة احلَُزم. إىل نظراأو  عن أُتدث

 . كذا() مثلأو  أخرى جهة منو   بـ عالقة عىل َقبيل من ُمْعجميَّة،

 

  مرجعي ةَُّمْعجمي ةَُّحَزم

. تقوم هذه احلَُزم بوظيفة التعريف ُتتوى احلَُزم املرجعيَّة عىل أنواع عدة من احلَُزم املُْعجميَّة

بيشء ما أو ُتديد بعض صفاته. تنقسم احلَُزم املرجعية إىل أربع فئات: ُحَزم تفيد التعريف بيشء أو 

كيز عليه، وثانية تستخدم عبارات تفيد عدم الدقة يف الوصف، وثالثة ُتعنى بذكر صفات اليشء الرت

ورابعة ُتعنى بوصف املكان والزمان والنص. تقوم كل واحدة من هذه الفئات بوظيفة خمتلفة عن 

تخدم عادة غريها. احلَُزم التي تفيد التعريف بيشء أو الرتكيز عليه تعطي أمهية وعناية باملوضوع وُتس

 واحد   هذاو  كذا هذا و من واحد هذايف سياقات تعليميَّة )حجرة الدراسة(. من أمثلة ذلك قولنا: 

 يف الدقة بعدم تفيد – اسمها بذلك ييش كام –التي تعطي إشارات ضبابية  احلَُزم. أشياء عدة من

 أمثلة من. شتى وسائل باستخدام ولكن ذاته اليشء إىل اإلشارة يمكن أنه أو ما، يشء إىل اإلشارة

. ُتعنى احلَُزم املُْعجميَّة التي تفيد التخصيص القبيل هذا من أشياءأو  الَقبيل هذا من يشء:  قولنا ذلك

بالكشف عن بعض الصفات التي تتمتع هبا بعض األسامء الواردة. البعض اآلخر من احلَُزم ُيعنى 

بينام ُتستخدم جمموعة أخرى يف  ،من  قليلأو  العديد من  متلكبحساب عدد أو كمية ما؛ مثل قولنا:  

جمموعة من احلَُزم  ثمةصورة كذا.  يفأو  كذا  حجموصف حجم أو شكل اسم ما؛ مثل قولنا: 

 بخصوص أوكذا  طبيعة أوعىل  بناءً املُْعجميَّة تعتني بتبيان الصفات املجردة ليشء ما؛ مثل عبارة  

بوظيفة اإلشارة إىل زمن معني أو مكان أو عالمة مرجعية يف . ُتستخدم احلَُزم العجمية التي تقوم كذا
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النص، يف الداللة عىل تاريخ معني ورد يف النص أو أماكن ُذكرت هنا وهناك أو موضع يف النص. من 

)أو أي فرتة  العام هناية يفآخر(، وعبارة   جغرايفكيان  أي أو)  املتحدة الواليات يفأمثلة ذلك عبارة  

)يمكن ذلك أن يكون هناية مكان أو هناية فصل يف كتاب/ فصل، وما إىل الـ  هناية زمنية(، وعبارة

 ذلك(. 

 وتعريفها اللغة وظائف سيعك بحيث( 2007هناك تصنيف عميل وُميَّسَّ اقرتحه هايلند ) 

ا  ويقع بذاهتا يف ثالثة مستويات. ُيعنى املستوى األول بالفكري، والثاين باملحتوى من حيث كونه نصًّ

 لثالث بالتفاعيل. وا

ى الوظائف الدالة عىل   أطلق هايلند عىل الوظائف التي تقع يف خانة املستوى الفكري ُمسمَّ

 : research-oriented functionالبحث 

وتقوم بوظيفة ترتيب اخلربات والنشاطات البحثية  -الوظائف التي ُتعنى بمجال البحث 

 الواقعية: 

 كذا؛ بداية يف ت،الوق ذات يف مثل عبارات -املكان 

 عبارات مثل استخدام كذا والغرض من كذا؛  - اإلجراء 

 عبارات مثل جمال واسع من، واحدًة من أهم؛  - القياس 

 عبارات مثل الشكل العام لـ، وحجم كذا؛  - الوصف 

 عبارات مثل يف الواليات املتحدة، ونظام هيئة النقد.  -البحث  موضوع 

ُتعنى برتتيب النص لفظ العبارات املوجهة للنص،  أطلق هايلند عىل العبارات التي

 وُتستخدم لتوضيح معنى النص وهيكلته: 

 إىل..  باإلضافة وجهة أخرى  منمثل  ؛يف السياق التحول تفيد التي اإلشارات 

 أن كذا.  ُوجد ولـ  كنتيجةالدالة عىل عرض نتيجة ما؛ مثل  اإلشارات 

 القسم التايل.  يفوهذه الدراسة  يفمثل الدالة عىل متاسك وترتيب النص؛  اإلشارات 

 أساس كذا. عىل وحالة كذا  يفالدالة عىل التأطري؛ مثل  اإلشارات 

 ُأطلق عىل الوظائف التي ُتعنى بالتفاعل مسمى احلَُزم املوجهة للكاتب والقارئ: 

 ؛..أن املحتمل  من من، بسبب تكون أن يمكناملعربة عن الذات؛ مثل  اخلصائص  

 رؤية كذا.  يمكنتي تدل عىل إرشاك القارئ؛ مثل ال اخلصائص 
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َّاملُْعجمي ةَّاحُلَزمَّغريَّيفَّالنُُّصوصي ةَّالبحوث

نات النُُّصوصيَّة األكاديميَّة، معلومات  أفرزت البحوث التي ُأنجزت يف جمال ُتليل املُدوَّ

. وكَردٍّ عىل بعض امللحوظات التي شابت دراسة احلَُزم يَّةقيِّمة حول جماالت أخرى غري احلَُزم املُْعجم

( بدراسة املتسلسالت املتالزمة يف اخلطاب 2010واليس ) فالخ -املُْعجميَّة، قام سيمسون  

وى عىل األكاديمّي، بعد أن أدركوا أن البحث يف موضوع احلَُزم املُْعجميَّة أدى إىل ظهور قوائم ُتت

. ثمة I think it was وعبارة  to do with theعنارص  غري مكتملة يف داللتها وبنيتها؛ مثل عبارة 

ال تؤدي وظيفة معتربة يف النص وغري ذات فائدة "مشكلة تتعلق بمثل هذه احلَُزم والتي يظهر لنا أهنا 

واليس  فالخ -ون(. ُصمم البحث الذي قام به سيمس2010واليس،  فالخ -)سيمسون "تعليمية

عىل مراجعة وُتسني آليَّة التعرف عىل اللغة املتالزمة يف املادة األكاديميَّة، وذلك بالتوسع قلياًل يف 

ة التي تعتمد عىل درجة التكرار واالنتشار والتصنيف الوظيفي. التغري الرئيس  بحثطريقة ال التقليديَّ

( يتمثل يف استخدام معيار 2010اليس )و فالخ -الذي طرأ عىل الدراسة التي قام هبا سيمسون

الرتابط )مقياس ريايض يقوم عىل تبيان مدى ارتباط املفردات بعضها ببعض( والرأي الصادر من 

 جلنة ُتكيم، وذلك بغرض ُتسني وتصفية القوائم التي أفرزهتا درجة التكرار واالنتشار. 

( املتسلسالت املتالزمة إىل ثالث جمموعات 2010واليس ) فالخ -قّسم سيبسون      

مرجعية،  إشارات: التعابري التي ُتتوي عىل بطريقة مماثلة لتلك املعروفة يف بحوث احلَُزم املُْعجميَّة

وتلك التي تعرب عن ذات الكاتب وأخرى هتتم بتنظيم النص. ُتتوي كل واحدة من هذه 

 العديد من العنارص التابعة.  املجموعات عىل

تنقسم املجموعة األوىل، والتي ُيطلق عليها مسمى التعابري املرجعية، إىل مخس جمموعات 

 "ختصيص السامت"(. ُيطلق عىل املجموعة األوىل مسمى 2010فالخ واليس،  -فرعية )سيمسون 

التأطري لألشياء غري  وتنقسم بدورها إىل ثالثة أنواع وظيفية. املجموعة األوىل تقوم بوظيفة

تقوم املجموعة الثانية بالتأطري لألشياء املحسوسة. تؤدي املجموعة الثالثة وظيفة  يف حنياملحسوسة، 

(. أوضح الباحثان أيًضا أن أغلب 2010فالخ واليس،  -تبيان مقدار يشء ما )سيمسون 

أداة تعريف/ تنكري + "ن املتالزمات التي تؤدي وظيفة تأطري الكيانات املحسوسة تتكون بنيتها م

، وتكون يف أغلب احلاالت مسبوقة بحرف جر)مثل "the notion of the)مثل  "ofاسم + حرف اجلر 

on the basis of (. تعرب تلك الصفات عن إعطاء نوع من التأطري للكيانات املحسوسة )مثلbased on 

the total volume (، أو غري املحسوسة )مثلeven with the notion of eminent .)هذه تلعب 

 هبا تتسم التي الصفات لتلك التأطري من نوًعا ختلق كوهنا يف أمهية أكثر دوًرا الوظيفيَّة املتالزمات

 فالخ -)سيمسون  تتبعها التي واجلملة الفعل بني الربط بوظيفة قامت ربام أو الحقة، مجلة أو عبارة
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 تلك أو املادية اخلصائص تبيان يف حسوسةامل لألشياء التأطري وظائف تكمن(. 2010 واليس،

( )راجع the level of shade) عبارة مثل والعبارات، األسامء من بعدها يأَت ملا للقياس القابلة

 تلك تشمل التخصيص تفيد التي العبارات من األخرية الفئة(. 2010 واليس، فالخ - سيمسون

 there are) مثل ما؛ يشء كمية ُتديد بوظيفة متقو تعابري وتشكل ما يشء مقدار بتبيان ُتعنى التي

three )مثل ذلك؛ قبل ورد اساًم  تصف بحيث مرجعية كانت وربام (the combination of these two )

 (. 2010فالخ واليس،  -)سيمسون 

تقوم املجموعة الثانية من املتالزمات بتوجيه االهتامم ملوضوع ما، وتتصف باحتوائها عىل 

 واليس، فالخ -)سيمسون  "..this would be" مثل جمتزأة وعبارات، "an example of"عبارات مثل 

( أيًضا إىل أمهية هذا النوع من املتالزمات يف 201. ص) واليس فالخ - سيمسون  أشار(. 2010

اخلطاب األكاديمّي؛ نظًرا ملا يتطلبه من استدعاء وكشف متكرر لبعض األمثلة. أما املجموعة الثالثة، 

 "as opposed to"لتي ُتعرف بمجموعة املقارنة والتباين، فتحتوي عىل عبارات تفيد املقارنة مثل وا

 مكانه تبيان أو يشء إىل اإلشارة بوظيفة تقوم التي احلَُزم متثل(. 2010 واليس، فالخ -)سيمسون 

(، the United Kingdomيف املجموعة الرابعة، وُتتوي عىل تعابري تشمل نعوًتا ألشخاص أو أماكن )

( أو إشارات ملواضع زمانية أو the real world) "الطبيعة يف حمسوسةأماكن " إىل تشري تعابري أو

. املجموعة اخلامسة واألكثر )505( )ص. a and b, at this pointأخرى موضعية يف النص )مثل 

 so and) (on, and so forth, andتقييًدا ُتتوي عىل إشارات تفيد الغموض، وتشمل عبـارات مثـل 

so on and so, and blah blah blah .ثالثة من هذه العبارات ختتص بالكالم . 

فالخ واليس  -تشمل الفئة الثالثة من املتالزمات املُْعجميَّة التي أشار إليها سيمسون 

  (، تلك التي تقوم بالتعبري عن الذات وتنقسم بدورها إىل ست جمموعات فرعية: تفيد احلذر2010)

hedges، والنيَّة اليشء، وتقييم واالستطاعة، والقدرة والتوجيه، والتقييد املعرفة، من واملوقف 

ط تفيد التي تلك مع نبدأ(. 2010 واليس، فالخ -)سيمسون  واإلرادة  وتشمل ، واحلذر التحوُّ

الفئة  (. ُتتوي2010فالخ واليس،  -)سيمسون  "ربام يكون هناك there may be" َقبيل من تعابري

الثانية التي تقوم بوظيفة عرض موقف الكاتب من معلومة بعينها عىل عبارات متسلسلة تنقل أفكار 

 -)سيمسون  "assume that itُيفرتض أن  "ورؤى وأطروحات الكاتب جتاه موضوع ؛ مثل عبارة 

توي عىل (. تشمل املجموعة الثالثة العبارات التي تفيد التقييد والتوجيه وُت2010فالخ واليس، 

. ُتستخدم "… it should be notedيظهر من "دفَّة النقاش؛ مثل  توجيهتراكيب ُتْسهم يف املساعدة يف 

املجموعة الرابعة يف الداللة عىل القدرة واالستطاعة، ويشيع استخدامها أثناء الكالم بحيث تساعد 

 -)سيمسون  "as you can seeكام ترى "يف أداء بعض األفعال وتوضيح بعض املواقف؛ مثل عبارة 
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(. املجموعة اخلامسة مكونة من جمموعة من الرتاكيب التي ُتعنى بالتقييم، 2010فالخ واليس، 

تلعب دوًرا حمورًيا مثل  "، أو "it is obvious thatمن الواضح أن "وتشمل متسلسالت مثل 

important role in"  أكثر وهي - ريةاألخ املجموعة تتكون(. 2010 واليس، فالخ -)سيمسون 

 مثل متسلسالت وتشمل الكاتب، أو املتحدث قصد أو نيَّة عىل تدل عبارات من - الكالم يف انتشاًرا

"so let me just"  (. 2010فالخ واليس،  -)سيمسون 

متاسك النص، ِويَّة ُتتوي عىل تعابري ُتستخدم يف تنسيق والفئة األخرية من املتالزمات اللُّغَ 

(. املجموعة األوىل ختتص 2010فالخ واليس،  -وتنقسم بدورها إىل أربع جمموعات )سيمسون 

بنوع علمي دون سواه وتشمل متالزمات  متعلقةبتوصيف النص واإلشارة إليه، وتتصف بأهنا 

فالخ  -مسون )سي ..in the next sectionالقسم التايل  يفلغوية ُتسهم يف التمهيد ملوضوع؛ مثل قولنا: 

(. املجموعة الثانية تشمل جمموعة من املتسلسالت التي ُتستخدم يف التعريف بيشء 2010واليس، 

)سيمسون  " take a look atانظر إىل "أو تركيز االهتامم به أو التقديم لسلسلة من املوضوعات؛ مثل 

سمني: قسم حيوي عبارات من املتالزمات إىل ق (1)الثالثة املجموعة تنقسم(. 2010 واليس، فالخ -

اتضح أن "ال تدل عىل السببية وُتسهم يف تفصيل املوضوع واإلسهاب فيه، وُتتوي عىل عبارات مثل 

it turns out that " التي السببية للعالقات رصاحة التعرض دون ما موضوًعا بإسهاب تعرض والتي 

 نتيجة إعالن بوظيفة تقوم سببية عالقات عىل تدل متالزمة عبارات يشمل آخر وقسم فيه، عادة تنشأ

(. أخرًيا ثمة جمموعة أخرى 2010فالخ واليس،  -)سيمسون  "…as a result" عبارة مثل ما؛ يشء

 as well" مثل ببعض؛ بعضها العبارات أو اجلملةمن العالمات املبثوثة يف النص تقوم بربط أجزاء 

as"  بعبارة أخرى "أوin other words"أيًضا بوظيفة أخرى  وعة من احلَُزم املُْعجميَّة. تقوم تلك املجم

تشمل عرض اآلراء املتوافقة أو تلك غري املتوافقة، أو عرض درجة اغتباط املتحدث أو الكاتب 

فالخ واليس،  -)سيمسون  " no no noال ال ال "بيشء أو درجة اندهاشه من يشء؛ مثل عبارة 

2010 .) 

 

َّإليهاَّخُلصتَّالتيَّوالنتائجَّاملُْعجمي ةَّاحُلَزمَّحقلَّيفَُّعملتَّالتيَّلدراساتاَّبعض

يف اخلطاب األكاديمّي املنشور بصورة ملحوظة، ومتتاز بكوهنا  تتكرر احلَُزم املُْعجميَّة

(. ُتسهم هذه احلَُزم املعرفية يف 2002 ،ستوللر وجونز و تيسختتص بفرع معريف دون سواه. )كور

تبيان حقيقة أن الفروع املعرفيَّة خمتلفة يف الغاية التي تسعى إىل ُتقيقها أو الطريقة التي ترى من 

                                                           
لناه يف النص.  "الرابعة "استخدم املؤلف عبارة املجموعة  (1)  وهذا خطأ عدَّ
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خالهلا العامل من حوهلا. متتلك تلك الفروع املعرفية أدوات عدة للتعبري عن ذاهتا )هايلند 

( يف دراسة قام هبا للوقوف عىل درجة االختالف يف 2008) (. أشار هايلند2001وهامبسليون، 

استخدام احلَُزم املُْعجميَّة يف أربعة حقول معرفية، إىل أن أقل من نصف احلَُزم املُْعجميَّة اخلمسني 

نة النُُّصوصيَّة التي استخدمها مل تظهر يف املجاالت املعرفية األربعة التي  األكثر تكراًرا  يف املُدوَّ

ليها دراسته. أشار أيًضا إىل أن ثمة اختالفات يف بنية احلَُزم املعرفية وشكلها والوظيفة التي طبق ع

 تقوم هبا يف احلقول األربعة. 

 

ََّّاألكاديمي ةَّاإلنجليزيةَّاللغةَّوتدريسَّالدراسيةَّاألكاديمي ةَّالكتبَّلغة

األكاديميَّة، شملت دراسة احلَُزم  ( بدراسة نصوصية ُتليلية واسعة لِلُّغة2006) قام بايرب

يف الكتب الدراسية. وجد أن احلقول املعرفية ختتلف يف الطريقة التي ُتستخدم فيها احلَُزم  املُْعجميَّة

نيَّة. املُْعجميَّة، موضًحا أن العلوم الطبيعية واالجتامعية تعتمد عىل تلك احلَُزم أكثر من العلوم اإلنسا

احلَُزم املُْعجميَّة من حيث الوظيفة التي تقوم هبا يف الكتب املنهجية، أشار  انتشاريف دراسته لدرجة 

أي تلك التي ُتشري بشكل رصيح إىل ُمعًطى  -بايرب إىل أن احلَُزم التي تؤدي إىل وظيفة مرجعية 

 ّ الثانية من حيث الشيوع واالنتشار يف  األكثر شيوًعا. تأَت يف املرتبة -ملموس أو جمرد أو حمتوى َنِّصِّ

الكتب املنهجية تلك احلَُزم املُْعجميَّة التي تعرب عن الذات، أي تلك التي يستطيع الكاتب أن يعرب عن 

رأيه ومواقفه من خالهلا. تأَت احلَُزم املُْعجميَّة التي تقوم بوظيفة ترتيب وتنظيم النص وتنسيق العالقة 

يف املرتبة األدنى من ناحية الشيوع واالنتشار. إذا نظرنا إىل احلَُزم  بني النص السابق والالحق

املُْعجميَّة التي تقوم بوظيفة مرجعية، فإننا نرى بوضوح أن تلك الفئات التي ُتعنى بعرض كمية يشء 

 ما وتلك التي تقوم بتوفري إطار للحديث عن أشياء ال حمسوسة، ُتعدُّ األكرب يف هذه املجموعة. 

ة قارن فيها بني احلَُزم املُْعجميَّة (2010) نقام تش املستخدمة يف املواد التعليمية  بدراسة ُمهمَّ

ًزا عىل احلَُزم املُْعجميَّة املوجودة يف الكتب  اللَُّغِويَّة بتلك املبثوثة يف الكتب الدراسية املتخصصة، مركِّ

مقارنتها بتلك املوجودة يف املواد التعليميَّة اللَُّغِويَّة املتخصصة واملوجهة اخلاصة باهلندسة الكهربائيَّة و

( وذلك لفرز الوظائف التي تقوم هبا 2006) لطالب اهلندسة الكهربائية. استخدم تشن تصنيف بايرب

املتخصصة أمهلت الكثري من  تلك احلَُزم املُْعجميَّة. توصل الباحث إىل نتيجة مفادها أن الكتب اللَُّغِويَّة

نة التي قام بتحليلها الباحث. هذا ييش بأن  احلَُزم املُْعجميَّة التي تؤدي وظائف بعينها واملوجودة يف املُدوَّ

يف عرضها للغة التي متيز بعض  تراع مل املتخصصة نجليزيةالتعليمية اخلاصة بتدريس اللغة اإل املناهج

 د الطالب بشكل دقيق للتعامل مع املُعَطى العلمي لكل حقل معريّف. العلوم واملعارف، وفشلت يف إعدا
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جرى فحص مادة اخلطاب املوجودة يف كتب اللغة اإلنجليزية املتخصصة واملوجهة إىل 

( 2010) أجراها وود حمدودةجمموعة من طالب اللغة اإلنجليزية ، وذلك يف دراسة نصوصية 

اخلاصة باللغة اإلنجليزية. وبام أنه مل جُيَر تطبيق ملعايري االنتشار يف هذه ُطبقت عىل الكتب الدراسية 

. تبني بعد ُتليل الدراسة، فقد استخدم املؤلف لفظ املجموعة املُْعجميَّة بداًل عن لفظ احلَُزم املُْعجميَّة

نة النُُّصوصيَّة املكونة من  ن أعىل جمموعة متكررة من املجموعات املُْعجميَّة كلمة أ 539,210املُدوَّ

ظهرت يف املحتوى التعليمي وليس يف الكتب الدراسية. ظهر أيًضا أن أغلبية تلك املجموعات 

املُْعجميَّة تؤدي وظيفة مرجعية تتعلق بتحديد مكان يشء ما أو تعمل كإطار لوصف يشء غري 

( يف 2006) تلًفا عن تلك التي كشف عنها بايربحمسوس، وهذا يعني أهنا تشكل نمًطا وظيفيًّا خم

دراسته عن املناهج اجلامعية. باإلضافة إىل ذلك، فقد كشفت الدراسة أيًضا عن أن التامرين 

ا، سواء باملجموعات املُْعجميَّة أم  واألنشطة التي توجد يف الكتب الدراسية ُتبدي اهتامًما ضئياًل جدًّ

من أي نوع. أشارت الدراسة أيًضا إىل أن املحتوى التعليمي متيز باحتوائه عىل جمموعة اللغة املتالزمة 

من الوظائف اللَُّغِويَّة املختلفة عن تلك املوجودة يف الكتب الدراسية. الكثري من هذه املجموعات 

رى كبرية املُْعجميَّة تؤدي وظيفة مرجعية، وأغلبها تقوم بوصف يشء أو اإلشارة إىل مكان، ونسبة أخ

إما ُتمل وجهة نظر الكاتب أو تشري إىل إرشاك القارئ. أغلب املجموعات املُْعجميَّة املوجودة يف 

نة اخلاصة بالكتب الدراسية ذات وظيفة مرجعية، تشري فيها إما إىل املكان أو إىل تأطري مفهوم  املُدوَّ

 حمسوس. 

 

ََّّكلامت؟َّمخسَّأمَّأربعَّأمَّثالثَّ-َّدراستهاَّراداملََُّّاملتسلسلةَّطول

أما بخصوص طول املتسلسلة املتالزمة املستهدفة يف الدراسة يف جممل الدراسات 

ا عىل أن املتسلسالت املكونة من أربع كلامت متثل الوحدة العملية  النُُّصوصيَّة؛ فإن ثمة إمجاًعا عامًّ

ا يف اخلط اب ولكنها تبدو املناسبة للبحث والدراسة. املتسلسالت املكونة من ثالث كلامت شائعة جدًّ

مستعصية أكثر من سواها عىل التصنيف كُحَزم ُمْعجميَّة؛ خصوًصا عند حماولة تصنيفها وظيفيًّا. يف 

نجد املتسلسالت املكونة من مخس أو ست كلامت نادرة احلدوث وُتتوي يف  فإنناالوقت ذاته، 

 يف مطبًقا معياًرا لامتك أربع من املكونة املتسلسالت أصبحت إًذا. قصريةطياهتا عىل متسلسالت 

 عدًدا وتؤدي كلامت، مخس من املكونة باملتسلسالت قارنَّاها إذا تكراًرا أكثر كوهنا وذلك البحوث؛

اذا قارناها باملتسلسالت املكونة من ثالث  كثرية أخرى بخصائص وتتميز الوظائف من كبرًيا

 كلامت. 
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معاجلة املسائل املتعلقة بعدد املفردات يف  (2014وآبل ) حاول بعض الباحثني مثل وود

املتسلسلة )ثالث كلامت أم أربع(، وذلك بتقسيم العبارات املتسلسلة املكونة من أربع كلامت إىل 

ثالث إذا اتضح أهنا ُتتوي عىل عبارات زائدة. كان تركيز وود وآبل ُمنصبًّا عىل الرتاكيب املكونة من 

ن أنواع املتسلسالت املتالزمة مشابه للُحَزم املُْعجميَّة من ناحية أكثر من كلمة، وهذا نوع معروف م

عىل جودة هذا الرتكيب من  احلكمدرجة التكرار واالنتشار ولكنه يفرق عنها يف معيار واحد، وهو 

 ية( عملية التحليل التي استهدفت الكتب الدراسية اجلامع2014الناحية التعليميَّة. بدأ وود وآبل )

 واخلاصة بطالب اهلندسة واالقتصاد، وذلك بدراسة املتسلسالت املكونة من أربع للسنة األوىل

 كلامت. 

نة )عىل سبيل املثال   at theهناية  يفبعد مالحظة أن ثمة تداخاًل كبرًيا بني املتسلسالت يف املُدوَّ

end of اليوم  هناية وthe end of the day ) عىل تعرفال شأهنا من طريقة إىل الوصول يف وأماًل 

 القائمة لتنقية إضافية خطوات اختاذ إىل الباحثان َعِمدَ  كلامت، عدة من املكونة ِويَّةاللُّغَ  املتالزمات

 يف املوجودة املتالزمة اللغة طبيعة عن تعرب أفضل قائمة إىل والوصول عليها حصلوا التي األوىل

نة  ُيراعى التي القائمة صياغة عىل العمل أثناء اخلطوات بعض بتغيري( 2014) وآبل وود قام. املُدوَّ

املعلمني والطالب يف  بلقِ  من استخدامها يمكن بحيث تعليمية قيمة ذات متسلسالت عىل ُتتوي أن

( وليو 2010فالخ واليس ) -حقل تعلم اللغة املتخصصة، وذلك اقتداًء بام فعله ُكلٌّ من سيمسون 

األصلية وتدقيقها، وذلك يف َمْسًعى لتقرير أيٍّ من  القائمة. عىل هذا األساس متت مراجعة (2012)

املتسلسالت املوجودة يف هذه القائمة املكونة من أربع كلامت والتي يمكن اختصارها إىل تراكيب 

 ارةعبقصرية بحيث تكون أطرافها مكونة من مفردات، قابلة للتبديل والتغيري )عىل سبيل املثال 

(. ُاسُتخدمت طريقتان خمتلفتان يف تنقية وهتذيب القائمة األصلية as a result [of/the] لـ كنتيجة

 املكونة من تراكيب من أربع كلامت. 

تكمن الطريقة األوىل يف تقسيم املتسلسلة املكونة من أربع كلامت إىل جمموعتني تتكون كل 

املتسلسلة إىل الثالثة، ومن الكلمة الثانية إىل  واحدة منهام من ثالث كلامت )الكلمة األوىل يف

الرابعة(. بعد هذا اإلجراء يتم قياس درجة التكرار لكل عبارة مكونة من ثالث كلامت. يتم، عىل 

( إىل عبارتني، كل واحد مكونة as long as theسبيل املثال، تقسيم العبارة املكونة من أربع كلامت )

 as long. من الواضح أن العبارة األوىل long as theو    as long asيل: من ثالث كلامت عىل النحو التا

as   تتكرر بصورة دائمة أكثر منlong as the (95  يمكن تفسري هذا االختالف  47مرة مقابل .)مرة

عىل أن املتسلسلة املكونة من أربع كلامت يف أصلها مكونة من ثالث كلامت، وقد تدخل عليها أحياًنا 

 املتسلسالت عىل التعرف وآبل وود استطاع الطريقة، هذه باستخدام. هنايتها يف( theتعريف )أداة ال
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 تلك عدد وتقليل كلامت، أربع من مكونة أكرب متسلسالت يف واملوجودة كلامت ثالث من املكونة

ت املكونة من أربع (. يف حالة املتسلسالthe/a) والتنكري التعريف بأداََت  عادة تنتهي التي العبارات

كلامت والتي ُتتوي عىل متسلسلة أصغر مكونة من ثالث كلامت ولكنها تتكرر ضعف األخرى، 

، وأن ُينظر "العبارة األساسية"أو  "العبارة األصلية"فقد تقرر أن ُينظر إىل العبارة املتكررة باعتبارها 

بة فحسب.  إىل الكلمة الرابعة عىل اعتبارها كلمة ترد عند خامتة اجلملة  املركَّ

ة املكونة من ثالث كلامت  َغِويَّ أما الطريقة الثانية التي ُتستخدم يف الكشف عن الرتاكيب اللُّ

البحث عن العبارات  يفيف جوف العبارات األكرب واملكونة من أربع كلامت؛ فتكمن  "ختتبئ"التي 

وآبل  ية. أشار ُكلٌّ من ووداملتداخلة مع عبارات أخرى مكونة من أربع كلامت يف القائمة األصل

نات النُُّصوصيَّة يف دراستها للعبارات املكونة من 2014) ( إىل أن الدراسات التي اعتمدت عىل املُدوَّ

: 2010: تشن وبيكر، 2010: تشن ، 2007وباربريي،  أربع كلامت )عىل سبيل املثال بايرب

العبارات املتسلسلة ُتتوي عىل كمية كبرية من التداخل فيام بينها (، قدمت قوائم ب2004وكورتيس، 

( أنه إذا تكرر واحتوت املتسلسالت 2014وود ) (. قرر آبلthe end of the و at the end of)مثل 

املكونة من أربع كلامت عىل جمموعات من ثالث كلامت متطابقة، فإن املتسلسلة املكونة من ثالث 

  the end of theوعبارة   at the end ofصبح العبارة األصلية. خذ، عىل سبيل املثال، عبارة كلامت ت

. the end of (the) (at)واللتني ُدجمتا بعضهام مع بعض لكي تصبحا عبارة واحدة عىل النحو التايل: 

عها بصورة هذا جيعل من املمكن لنا رؤية العبارة األصلية للرتكيب اللغوي والكلامت التي تقع م

 مستمرة. 

 

ََّّاملُْعجمي ةَّاحُلَزمَّاستخدامَّفوائد

ةاللُّغَ  املتالزمات باستخداماملتعلقة  الفوائدأشار الباحثون إىل مجلة من   التي بتلك شبيهة ِويَّ

ة،اللُّغَ  املتالزمات عن حديثنا عند إليها أرشنا  كام ثانية كلغة اإلنجليزية اللغة ملتحدثي وأمهيتها ِويَّ

 كوكسهيد ذكر. الكتاب هذا يف آخر موضع يف ناقشناها والتي( 2006) وآخرون بويرز ذكرها

 املُْعجميَّة بالنسبة إىل الكتابة األكاديميَّة:  للُحَزم رئيسة فوائد ثالث( 2007) وبايرد

َزم األساس، ولو بشكل جزئي، للطالب لالنطالق يف جمال الكتابة هذه احلُ  توفر -1

 األكاديميَّة. 

استخدامها يف تيسري استخدام اللغة بطالقة، كام أهنا تعطي إشارة إىل كون  ُيسهم -2

 الكاتب ينتمي للمجتمع األكاديمّي. 

 هذه احلَُزم وسيلة للتعبري عن املعاين اخلاصة باملجال العلمي.  متثل -3
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يف مساعدة القارئ يف مقاربة النص، وذلك بالعمل عىل ربط  استخدام احلَُزم املُْعجميَّةُيسهم 

األفكار بعضها ببعض وتبيان موقف الكاتب منها والتنويه إىل اآلراء املسترتة يف النص. ثمة فائدة 

ح كل من بايربأخرى للُحَزم املُْعجميَّة يف اخلطاب األكاديمّي أشارت إ وآخرون  ليها البحوث. وضَّ

( أن احلَُزم املُْعجميَّة ذات التكرار 2010فالخ واليس ) -( وسيمسون 2008( وهايلند )1999)

العايل يف اخلطاب األكاديمّي تتكرر بصورة قليلة يف اخلطاب غري األكاديمّي. أشار بايرب وآخرون 

% من جمملها من حرف جر + مجلة إسمية أو مجلة 70ملُْعجميَّة يف ( إىل أن بنية احلَُزم ا1999)

هذه البِنَْية، عىل النقيض من هذا، نادًرا ما ُتستخدم يف  ( التوقعية.itأو ) ofميَّة + حرف اجلر ـــإس

 املحادثة. 

وآخرون إىل أن احلَُزم  . أشار بايربتتكرر بصورة كبرية يف النثر األكاديمّي  احلَُزم املُْعجميَّة

مرة لكل مليون كلمة يف النصوص  5000املُْعجميَّة املكونة من أربع كلامت تتكرر أكثر من 

من أربع كلامت، والتي استخدمها  املكونةاألكاديميَّة. يف اجلدول التايل توضيح للُحَزم املُْعجميَّة 

نة األكاديميَّة ( يف دراسته للمُ 2008هايلند )  مليون كلمة.  3.5 التي ُتتوي عىلدوَّ

 

َّ(.162ص.2012َّ)َّهايلند.َّالتخصصاتَّحسبَّمرتبةَّاملُْعجمي ةَّاحُلَزمَّتكرارَّحاالتَّ(.8,1)َّرقمَّجدول

َّاحُلَزمَّالتخصص

َّاملختلفة

َّعدد

َّاحلاالت

َّإىلَّالكلامتَّعددَّنسبة

َّاحُلَزمَّعدد

 3.5 4562 213َّالكهربائيةَّاهلندسة

 2.2 3728 144َّالتجارة

 1.9 4631 141َّالتطبيقيةَّاللغويات

 1.7 2909 131َّاألحياء

 

هناك ندرة ملحوظة يف الدراسات التي تتعلق باحلَُزم املُْعجميَّة يف املحتَوى اللفظي. وعىل 

اسات التي الرغم من ذلك، فإننا نجد بعض الدراسات التي اهتمت باللغة اللفظية؛ مثل تلك الدر

( وكورتيس وسيسومي 2004( وبايرب وآخرون )2007( وبايرب وبربريي )2006) قام هبا بايرب

(Cortes & Csomay, 2007) ة املختصة َغِويَّ نة اللُّ . تتعدد السياقات التي ُاسُتخلصت منها املُدوَّ

الفصل أو ذلك الذي ينشأ بني  باحلديث والتي تشمل النشاط املنهجي؛ مثل احلديث الذي يتم داخل

جمموعات الطالب، والنشاط غري املنهجي مثل ما حيصل أثناء الساعات املكتبية أو خالل جلسات 

نتائج تلك الدراسات عىل أن  تاإلرشاد الطاليب أو ذلك املتعلق باخلدمات التي ُتقدم للطالب. دلّ 
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مقارنة باخلطاب األكاديمّي  املُْعجميَّةلغة التخاطب داخل الفصل ُتتوي عىل طيف واسع من احلَُزم 

املكتوب. أشارت النتائج أيًضا إىل أن اللغة الالمنهجيَّة ُتتوى بدورها عىل طيف أوسع وأشمل من 

يف  احلَُزم املُْعجميَّة. نسبة كبرية من هذه احلَُزم املُْعجميَّة تتكون من عنارص للتعبري عن الذات وتظهر

(، من أمثلة ذلك احلديث حول النظام العام يف 2007بداية وهناية اجلملة )كورتيس وسيسومي، 

يَّة. الحظ  فِّ الفصل الدرايس أو ذلك الذي يصدر بغرض إرشاك الطالب يف النشاطات الصَّ

لنص أو أن عدًدا كبرًيا من احلَُزم املُْعجميَّة التي تقوم بوظيفة تنظيم ا  (Simpson, 2004)سيمسون 

املعلومة ُتستخدم يف اخلطاب األكاديمّي املنطوق، وذلك بناًء عىل ما توصل إليه الباحث أثناء ُتليله 

نة متشيغان النُُّصوصيَّة للغة األكاديميَّة املنطوقة.   ملُدوَّ

( إىل هذا 2006) ايربباختالف التخصصات األكاديميَّة. أشار ب ختتلف احلَُزم املُْعجميَّة

أي  -بشكل رائع عندما ذكر أن املحارضات ُتتوي عىل مزيج من اللغة املنطوقة واملكتوبة؛ ولذا فإهنا 

احلديث العادي وأربعة أضعاف تلك  يفتستخدم ضعف احلَُزم املُْعجميَّة املوجودة  -املحارضات 

ملُْعجميَّة املُستخدمة يف املحارضات اجلامعية إىل القيام املوجودة يف الكتب الدراسية. متيل احلَُزم ا

بوظيفة تنظيم النص وعرض آراء املتحدث. يظهر هذا التباين يف اخلطاب املكتوب أيًضا، فقد الحظ 

املنشورة. األكاديمية  ( أن ثمة فرًقا كبرًيا بني كتابات الطالب واألعامل2010ُكلٌّ من تشن وبيكر )

ب عىل قدر كبري من احلَُزم املُْعجميَّة التي تؤدي وظيفة تنسيقية للنص، بينام ُتتوي كتابات الطال

( أيًضا 2004ُتتوي األعامل املنشورة عىل قدر كبري من احلَُزم املُْعجميَّة املرجعية. أشارت كورتيس )

م التي إىل بعض االختالفات يف نوع احلَُزم املُْعجميَّة التي يستخدمها الطالب عن سواها من احلُزَ 

 يستعملها الباحثون يف أعامهلم البحثية املنشورة. 

. قام ُيعدُّ التنوع والتباين بني التخصصات األكاديميَّة مؤرًشا ُمهامًّ عىل طبيعة احلَُزم املُْعجميَّة

الت أكاديمية؛ هي اهلندسة ( بإجراء دراسة مقارنة عىل احلَُزم املُْعجميَّة يف أربعة جما2008هايلند )

الكهربائية، التجارة، اللغويات التطبيقية واألحياء. وجد الباحث أن أكثر احلَُزم املُْعجميَّة موجودة يف 

ختصص اهلندسة الكهربائية وأن أغلب تلك احلَُزم املُْعجميَّة غري موجود يف املجاالت األكاديميَّة 

َزم والوظائف التي تقوم هبا متميزة أيًضا، ومن ذلك أن األخرى. أشار أيًضا إىل أن بنية تلك احلُ 

تبدأ بحرف جر. أظهرت  مجلةشبه  أو (of) مكونة من حرف اجلر مجلةأكثرها ُتتوي عىل شبه 

الدراسة أيًضا أن الكتب العلمية ُتتوي عىل قدر كبري من احلَُزم املرجعية، بينام ُتتوي نصوص 

احلَُزم املُْعجميَّة التي تساعد يف متاسك النص، وتلك التي ُتسهم العلوم االجتامعية عىل عدد أكرب من 

 يف عرض وجهة نظر الكاتب. 
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َّاخلالصة

هناك العديد من املواضيع واملسائل التي يمكن استخالصها من هذا العرض الذي      

ديمّي. العامل املهم هنا أن مفهوم احلَُزمة اخلطاب األكاعالقتها بو قدمناه حول احلَُزم املُْعجميَّة

ثالثًا واالنتشار ثانيًا حجم درجة التكرار، أوالً املُْعجميَّة يمكن تعريفه من خالل ثالثة معايري مهمة: 

ة. إن الباحثني الذين يتصدون لدراسة املتسلسالت املكونة من أكثر من كلمة واملستلة  الوظيفة اللَُّغِويَّ

نات  وخيضعوهنا للمزيد من اإلضافة والتعديل يف الواقع يدرسون ظاهرة أخرى، وليس من املُدوَّ

بالرضورة ظاهرة احلَُزم املُْعجميَّة. هذا يفَّس لنا السبب وراء استخدام مفاهيم أخرى من ِقبل بعض 

( الذين أطلقوا عىل العبارات التي قاموا بتحليلها 2010فالخ واليس ) -الباحثني؛ مثل سيمسون 

( الذين استخدموا مصطلح 2012( وليو )2014وآبل ) ؛ وكذلك وود"اللغة املتالزمة" مصطلح

. بغضِّ النظر عن املصطلح الذي ُاستُخدم، إال أننا ندرك أن بروز "الرتاكيب متعددة العبارات"

ا لغوية أدوات ُتليل النصوص ومن َثمَّ استخدامها يف دراسة احلَُزم املُْعجميَّة كشف لنا أوجهً 

مسترتة. إن طبيعة احلَُزم املُْعجميَّة وخصائصها الرتكيبية قد جعلت منها عصيَّة عىل الفهم مقارنة 

ة. عطًفا عىل ذلك، وربام أكثر أمهية مما سبق، فتحت لنا احُلَزم بأنواع أخرى من املتالزمات اللُّغَ  ِويَّ

خلطاب األكاديمّي بحيث أصبح من املمكن دراسة جوانب لغوية بشكل املُْعجميَّة نافذة لدراسة ا

واضح وملموس، والتي تشكل مدخاًل لوضع اخلطاب األكاديمّي. ثمة جمموعة من احلقائق 

 والقضايا التي كشف عنها البحث، وتشمل: 

 ملتالزمة. واحدة من أهم أنواع املتسلسالت ا املُْعجميَّة احلَُزم 

 نات،  الكشف عن احلَُزم املُْعجميَّة يتم عن طريق برامج حاسوبية خمصصة لتحليل املُدوَّ

 وذلك بتطبيق معايري التكرار واالنتشار. 

 ائف يف اخلطاب. أوعية ُتمل معاين؛ بل عنارص تقوم بوظ ُتعدُّ احلَُزم املُْعجميَّة ال 

 من حقل معريف إىل آخر. ثمة العديد من األسئلة القائمة حول  احلَُزم املُْعجميَّة ختتلف

ي واستيعاب اللغة املتالزمة من ِقبل متعلمي اللغة الكبار.   كيفية تلقِّ

 دوًرا كبرًيا يف التعليم ما بعد الثانوي، من خالل مساعدة  تلعب احلَُزم املُْعجميَّة ربام

 الطالب يف ُتقيق نوع من املهارة يف جمال الكتابة األكاديميَّة. 

إن ثمة، بال شك، العديد من املسائل التي ال تزال بحاجة ملزيد من التمحيص. عىل سبيل 

ة سُيسهم يف تطوير مهارة الكتابة لدى املثال؛ كيف لنا أن نتأكد من أن إدراك ومعرفة احلَُزم اللُّغَ  ِويَّ

سيساعد يف ُتسني مهارة  الطالب؟ وباملثل؛ كيف لنا أن نتأكد من أن استخدام احلَُزم املُْعجميَّة

م املُْعجميَّة الكتابة األكاديميَّة؟ كيف لنا أن ندرس احلَُزم املُْعجميَّة بطريقة أكثر فاعليَّة؟ ماذا عن احلُزَ 
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يف اللغة املنطوقة والدور الذي تلعبه يف اخلطاب اللفظي؟ كيف تعمل احلَُزم املُْعجميَّة يف اخلطاب غري 

 األكاديمّي؟ من الواضح أن هذا هو املجال اخلصب للدراسات املستقبليَّة. 

 

َّللمناقشةَّوالبحثََّّنقاط

ابة األكاديميَّة؟ هل كنت عىل وعي بوجود أدوات للخطاب أثناء تدريسك للكت هل -1

يمكن وصف أيٍّ من تلك األدوات بأهنا عبارة عن سلسلة من الكلامت؟ هل يمكن وصف أيٍّ منها 

 عىل أهنا ُحَزم ُمْعجميَّة؟ 

يف هذا  عىل سبيل املثال، كتاًبا منهجيًّا وحاول أن تتعرف عىل احلَُزم امُلْعجميَّة خذ، -2

سك معتمًدا عىل التخمني. قارن ما توصلت إليه مع شخص أو اثنني آخرين؟ هل ثمة الكتاب بنف

من أوجه للشبه بني ما توصلت إليه؟ ما املآخذ التي يمكن أن تكون عىل مثل هذه الطريقة مقارنة مع 

 الطريقة مع طريقة استخدام الربامج احلاسوبية لتحليل النصوص؟ 

البحوث املتعلقة باحلَُزم املُْعجميَّة. هل هناك مآخذ جيًدا أمهية درجة التكرار يف  تأمل -3

ِويَّة يف نص من النصوص؟ ما الذي عىل االعتامد عىل درجة التكرار يف التعرف عىل املتالزمات اللُّغَ 

 نفتقده من اعتامدنا الكبري عىل درجة التكرار؟ 

 متسلسلة لغوية يرتاوح من ثالث إىل أربع اعتامد راسخ عىل عدد حمدد للكلامت يف ثمة -4

كلامت. ملاذا ال تندرج تلك العبارات املكونة من كلمتني ُتت هذا املفهوم؟ وماذا عن العبارات 

 الطويلة التي تتكون من مخس كلامت أو أكثر؟ 

يمكن االستفادة من أيٍّ من البحوث التي ُأنجزت يف جمال املتالزمات املُْعجميَّة يف  هل -5

  ؟وما قبلها االبتدائية املرحلةالقراءة والكتابة يف  يستدر

يف جمموعة معينة من الطالب يف املرحلة اجلامعيَّة يف ختصص معني. كيف ستختار  فكر -6

ة ليست املناسبة للرتكيز عليها وتدريسها؟ جيب األخذ يف االعتبار أن احلَُزم املُْعجميَّ  احلَُزم املُْعجميَّة

 وحدات ُتمل معنًى معينًا ولكنها حتاًم تؤدي وظيفة معينة. 

ر -7 ملجموعة الطالب الذين تم اختيارهم يف  يف طريقة مناسبة لتدريس احلَُزم املُْعجميَّة فكِّ

 الفقرة السادسة. 

ة املتخصصة ثمة من طريقة حمددة حيتاجها طالب اللغة الثانية وطالب اللغ هل -8

ِويَّة مقارنة بالطالب اجلامعي يف ختصص آخر؟ إذا كانت اإلجابة بال، الكتساب املتالزمات اللُّغَ 

 فلامذا؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فلامذا أيًضا؟  
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 جمال غري تلك املجاالت يف بالتخطيط ملرشوع بحثي حول احلَُزم املُْعجميَّة قم -9

األكاديميَّة. هل تتوقع أن تكون قوائم احلَُزم املُْعجميَّة التي ُتصلت عليها خمتلفة عن تلك التي 

 الحظناها يف اخلطاب األكاديمّي؟ 

إىل بالنسبة  يمكن االستفادة من البحوث التي ُأنجزت يف جمال احلَُزم املُْعجميَّة هل -10

 املهتمني بالتقويم الرتبوي؟ وكذلك بالنسبة إىل املُدقِّقني واملصححني؟ 
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 التاسعالفصل 

 النظرية والتطبيق -المتالزمات اللَُّغِويَّة وتدريس اللغة   
Formulaic Language and Language Teaching- 
And Practice 

ة وطريقة اكتساهبا عىل الرغم من كثرة البحوث التي ٌأنجزت يف جمال املتالزمات اللُّغ   ِويَّ

؛ فإننا نجد يف املقابل عناية قليلة بطرق تدريسها خصوًصا لطالب اللغة الثانية. وجمال استخدامها

من ذوي  الطالبمن  بعضاً هذا يدعو للحرية خصوًصا إذا علمنا أن ثمة دلياًل متنامًيا عىل أن 

ْن يشبه املتحدثني من أصحاب اللغة األصلية يف إتقاهنم للغة املتالزمة  املستويات املتقدمة م 

(. يبدو التقدم بطيًئا يف Laufer & Waldmn, 2011) وولدمن لوفر(؛ Forsberg, 2010، ورغ)فورسب

هذا املجال بشكل عام، وذلك إلرصار الطالب عىل إبداء رغبة حمدودة يف ختمني األُُطر العامة للغة 

ووودة يف لغتهم األم بحي  ينتهي واستخداماهتا؛ وكذلك إلرصارهم عىل استخدام املتسلسالت امل

 هبم املطاف إىل التعبري بطريقة غري سليمة. 

سنقدم هنا عرًضا للدراسات السابقة والتي تناولت بعض التجارب الرتبوية خصوًصا يف 

ة، بحي  نختم بعرض لتلك التجارب التي القت نجاًحا. سجمال املتالزمات اللُّغ   نستفيد من هذا ِويَّ

ة أو طريقة اكتساهبا؛ وذلك يف البدء يف تصور طريقة نستطيع من خالهلا تدريس املتالزمات اللُّغ   ِويَّ

لتجنب املزيد من املشكالت من ق بيل بطء عملية اكتساهبا، واألخطاء التي تصاحب عملية 

  املستويات املتقدمة. استخدامها والتقدير اخلاطئ ملعانيها حتى يف

ة بطريقة أكثر ما الفائدة التي نجنيها من عملية اكتساب جمموعة كبرية من املتالزمات اللُّغ   ِويَّ

ة وزًءا من وِ فاعلية وعملية، بحي  تصبح وزًءا من املعرفة التي نتقنها؟ إذا اعتربنا املتالزمات اللُّغ   يَّ

ة بطريقة شبيهة باملفردات مفردات اللغة، فإن اإلوابة ستكون سهلة. تعمل املتالزمات اللُّغ   ِويَّ
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ة، فالكثري من تلك املتالزمات حتمل معاين  كتلك التي املعاين التي حتملها املفردات التي تتكون  ِويَّ اللُّغ 

ة واألفعال املعقدة الرتكيب )بويرز ولندرسونبريغ  متاًما مثل املتجاورات ِويَّ (. 84. ص. ,2012اللُّغ 

تراكيب أخرى مثل تلك التي ُتستخدم يف صياغة مجل التعجب أو املسكوكات املُْعجميَّة تقوم 

ة التداولية يف وظائف تواصلية، والبعض منها  ِويَّ بوظائف شتى يف اخلطاب. ُتستخدم الرتاكيب اللُّغ 

بوظيفة تنظيم وترتيب النص، متاًما كام تفعل العبارات الوظيفية. ثمة عالقة بني حجم املفردات  يقوم

ة )ستاهر  ِويَّ ِويَّة هلا Staehr, 2009التي يعرفها شخص ما ومهارته اللُّغ  ( وال شك أن املتسلسالت اللُّغ 

ة. أوضح ُكلٌّ من كيشافارز ِويَّ   (Keshavars & Samili, 2007)وساميليل  عالقة أيًضا باملهارة اللُّغ 

 وداي( 2006) وديامتشيلريز ستنجرز ،كابل ، ويكامن وباورز Hsu & Chilu, 2008)) وتشيو وسيو

 ،اًء من خالل الكالم أم الكتابةبأن االستخدام املتزايد للمتسلسالت املتالزمة، سو 2010)) ودنغ

مرتبط بشكل كبري بالتميز يف أداء بعض املهارات التي تركز عىل هاتني املهارتني. هناك العديد من 

نات والتي من شأهنا أن تساعد يف تعلم املفردات، أمهها عىل   اإلطالقاملصادر التي ترتكز عىل املُدوَّ

(، والتي حتتوي عىل جمموعة من الروابط التي (Cobbالتي طورها كوب  Lextutorأداة لكسكيوتر 

 حتيل إىل مدونات نصوصية وأنشطة مفيدة للمعلمني والطالب. 

يعاين كثري من الطالب أثناء تعلم املتسلسالت املتالزمة والبعض يفشل يف تفسري معانيها  

إىل أن املتعلمني خيطُئون يف تفسري ( 2007وستنجر ) عىل ووه الدقة. أشار ُكلٌّ من بويرز، إيكامن

معنى املسكوكات ذات املعنى املجازي، حتى يف ووود أمثلة كثرية حتتوي عىل إشارات باملعنى. ذكر 

أن تلك املعاين اخلاطئة التي يقول هبا الطالب، يعود (  (Martinez & Murphy,2001) مارتنيز ومرييف

معاين الكلامت املفردة والتي تتكون منها املتسلسلة. مثال عىل ذلك عبارة السبب فيها إىل الرتكيز عىل 

والتي يفرسها الطالب بشكل خاطئ عىل أهنا إشارة بمعنى )حول  ، about time (it’s )حان الوقت

 موضوع ما(. 

من املخيب لآلمال أيًضا أن نالحظ أن املتعلمني يفشلون يف معاجلة اللغة املتالزمة بالطريقة  

لتي يقوم هبا املتحدثون األصليون؛ مما ُيفقدهم نوًعا من القدرة عىل املعاجلة الكلية التي توفرها هذه ا

اللغة. كام مر بنا يف الفصل الرابع، فإن املتسلسالت التي هلا وذور غائرة يف الذاكرة  توفر لنا روابط 

ي تفرضها الذاكرة القصرية لغوية واهزة وخمترصة. تسمح لنا تلك املتسلسالت بتجاوز القيود الت

وتوفري مساحة ذهنية يمكن االستفادة منها يف التفكري يف ووانب أخرى من ووانب اخلطاب )راوع 

 تتم ال ولكن متالزمة املتسلسالت تلك أن الطالب يدرك قد(. موسع لعرض ،2010a، وود

 وكونكلني؛ 2010، )كوملبس لدراساتا من العديد إليه خُلصت دليٌل  ثمة. النحو هذا عىل معاجلتها

ة ُتعالج يف الدماغ من ِقبل عىل أن املتالزمات اللُّغ   )2007 ،ونكراسوفا وويانغ؛ 2008 وشميت، ِويَّ
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ية املعاجلة تلك بطيئة. من املثري متالزمة؛ ولكن عمل املتعلمني بصورة أرسع من املتسلسالت الال

ا أن نجد أن هناك دلياًل )انظر إليس وآخرون،  ( عىل أن قدرة املتحدثني األصليني 2008لالهتامم حقًّ

ة تتناسب إجيابيًّا مع دروة مقياس شدة ترابط املتالزمة عىل معاجلة املتالزمات اللُّغ   وهي الدروة  -ِويَّ

نة للمتالزمة. وزء من السبب ربام يعود إىل ما أشار إليه إليس الت ي تقيس التامسك بني الكلامت املُكوِّ

( من أن الفرصة سانحة للمتحدثني باللغة األم للتعرض للعبارات حتى تلك التي 2008وآخرون )

ذلك. ثمة  ُُيرم العديد من املتحدثني باللغة األونبية اآلخرين من يف حنيترتدد بصورة ضئيلة، 

ِويَّة ربام أدى إىل تعطيل نظام الفهم  مالحظة أخرى وهي أن املعنى املجازي لبعض املتسلسالت اللُّغ 

لدى هؤالء املتعلمني. يقوم املتحدثون للغة األم بالنظر إىل مجيع الكلامت التي تتكون منها املتسلسلة 

خليارات املطروحة؛ احلرفية منها وربطها باملعنى املجازي، بينام يقوم املتعلمون بالبح  يف ا

 واملجازية، والتي يمكن أن تفرس معنى متسلسلة ما. 

يتضح اآلن أن ثمة الكثري من املنافع والكثري من التحديات للطالب من إتقان اللغة  

املتالزمة بالنسبة إىل طالب اللغة الثانية. إًذا ما الوسائل التي يستطيع من خالهلا الرتبويون 

ن يف تعليم اللغة من استخدامها، وذلك بغرض تيسري اكتساب اللغة املتالزمة؟ ما واملتخصصو

الطرق املمكنة التي يستطيع الشخص من خالهلا البدء يف عملية تدريس أو تسهيل استيعاب اللغة 

املتالزمة؟ سنبدأ باستعراض بعض التجارب الرتبوية والتي طبَّق من خالهلا الباحثون بعًضا من 

 يس. طرق التدر

 

 تربوية وجتارب دراسات

النص.  تقسيمحتتوي بعض طرق التدريس املتعلقة باللغة املتالزمة عىل نشاط معني يستلزم 

يف نشاط كهذا ُيطلب من الطالب تظليل املتسلسالت يف نص ما والتي يعتقد هؤالء أهنا متالزمة، 

ألم أو من خالل مقارنتها ببعض ه مع ما توصل له متحدثون باللغة ايلإبحي  يتم مقارنة ما توصلوا 

استخدموا فيها هذه  قديمة( دراسة 2006املصادر عىل شبكة اإلنرتنت. أورى بويرز وآخرون )

فاقوا  -أي تقسيم وتقطيع النص  -الطريقة. ت بنيَّ الحًقا أن الطالب الذين انخرطوا يف هذا النشاط 

مة يف نشاطات الحقة، عىل الرغم من أن ذلك أقراهنم يف املجموعة الضابطة يف استخدام اللغة املتالز

يعود وزئيًّا إىل حقيقة أن هؤالء كرروا تلك املتسلسالت من النص كل كلمة عىل حدة. قام كلٌّ من 

( بدراسة مشاهبة اتبعوا فيها األسلوب ذاته بخالف 2010وإيكامنز ) ستنجرز وبويرز وهاوسن

الب األصلية، وذلك لتجنب التكرار الذي ُطبعت به الدراسة النص األخري والذي واء بلغة الط

السابقة. لسوء احلظ، مل ُتِِش الدراسة إىل فوارق مهمة بني املجموعة التي خضعت لالختبار 
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ر اآلنيَّة. ملاذا واءواملجموعة الضابطة يف استخدام املتالزمات اللُّغ   ت النتائج ِويَّة يف ولسات التذكُّ

عىل هذا احلال؟ ربام بسبب أن رفع وعي الطالب بأمهية املتسلسالت أكثر من مرة غري كاٍف 

. ربام ُيصل أن يقابل هؤالء الطالب تلك املتسلسالت يف الذاكرةالستيعاهبا بشكل ُكيل وحفظها يف 

ومل تُعد حتتفظ سياقات أخرى وعرب فرتة زمنية متفاوتة، بحي  تكون الذاكرة فقدت هذه املتسلسلة 

(، اختباًرا ملعرفة ما إذا كان برت وجتزئة العبارات 2007هبا. أورى ُكلٌّ من إيكامنز وبويرز وستنجرز )

تسهم يف فهم املتسلسالت املتالزمة يف نص وديد، وكانت النتيجة أن ثمة أثًرا إجيابيًّا لذلك. ومع 

صليون باللغة تبني أهنم قاموا باإلشارة إىل هذا، فعند مقارنة ما فعله هؤالء بام فعله املتحدثون األ

العديد من املتسلسالت عىل أهنا متالزمة وهي يف احلقيقة غري ذلك. اخلالصة املُهمة من كل ذلك أن 

نقول إن رفع الوعي حول طبيعة اللغة املتالزمة ربام ُيسهم يف تشجيع الطالب بإبداء نوع من االهتامم 

بالرضورة إىل نتائج ملموسة. لنا أن نتساءل عن ماهية الفرق الذي هبا؛ ولكن هذا الوعي لن يقود 

ُقد هذا الوعي إىل واقع ملموس يستطيع من خالله  ُُيدثه الوعي بيشء من ِقبل املتعلم، إذا مل ي 

 "تقطيع وجتزئة النص"الطالب استخدام املتسلسلة بطريقة ناوحة.  ال يزال احلدي  عن فائدة 

نا عن ذلك يف الدراسات التي استعرضناها. من الرضوري أن تتوافر للطالب وأمهيته دائًرا كام فصل

الفرصة الستخدام املتسلسلة املتالزمة يف سياقات عدة؛ وذلك ليتمكن من استيعاهبا ودراستها 

 واستدعائها من الذاكرة إذا دعت احلاوة إىل ذلك، متاًما كام يف حالة املفردات. 

ا ثمة طريقة أخرى مشاهبة لتجزئ  ة النص تعتمد عىل اإلظهار والِشح للمتسلسلة كوهنا نصًّ

مكتوًبا. يكون بروز وإظهار املتسلسلة عن طريق كتابتها باللون الغامق حتى تكون بارزة، أو رشح 

( إىل أن ثمة أثًرا إجيابيًّا هلذه الطريقة، وذلك (2012معناها يف اهلامش أو بني األسطر. أشار بيرتز 

ر تلك املتسلسالت املِشوحة عىل اهلامش والبارزة أثناء نشاط للقراءة ُعقد بعدما استطاع هؤال ء تذكُّ

 بعد ذلك. 

ثمة طريقة أخرى تعتمد عىل تكثيف املُعطى اللغوي والذي من شأنه أن يساعد يف عملية  

اكتساب املتسلسالت املتالزمة. يمكن رشح هذه الطريقة كالتايل: يف البداية يتم تأليف نص أو 

صار نص واهز بحي  تظهر من خالله املتسلسلة املتالزمة أكثر من مرة داخل النص. أخضع اخت

هذه الطريقة للتجربة يف دراسة  (Webb, Newton & Chang, 2013) وتشانغ ُكلٌّ من ويب، نيوتن

يار نص خمترص تظهر فيه جمموعة من الكلامت املتجاورة مرة واحدة ومرتني قاموا هبا، بحي  يتم اخت

ومخس مرات وعِش مرات ومخس عِش مرة، وتطبيق ذلك عىل أربع جمموعات من طالب اللغة 

اإلنجليزية كلغة ثانية من ذوي املستويات املتوسطة، والذي ُطلب منهم قراءة تلك النصوص 

الب ْعدية التي ُأوريت بعد ذلك أن التعرض لتلك الكلامت  واالستامع هلا. أوضحت االختبارات
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ي واالستخدام. جمموعة الطالب التي قرأت تلك  املتجاورة أدى إىل نتائج ويدة عىل مستوى التلقِّ

الكلامت املتجاورة مخس عِش مرة نجحت بنسبة مخسني يف املائة يف استخدام تلك الكلامت بصورة 

ة التعرض املستمر للغة، ومع ذلك فإننا بحاوة إىل إعادة التجربة سليمة. من هذا نستدل عىل أمهي

التي حوهتا هذه الدراسة؛ لكي نقف عىل حقيقة ما سوف ُيدث إذا استمع الطالب للنص وقرأه 

 أكثر من مرة أثناء االختبار. 

ة، وهذا يشمل بالطبع املتالزمات اللُّغ    ِويَّ ة، ثمة نشاط آخر لتعلُّم املفردات اللُّغ   يتظمن ِويَّ

نات النُُّصوصيَّة كمصدر للمعرفة. قامت لوفر  بإعطاء جمموعة  (2011)عىل استخدام املعجم أو املُدوَّ

من الطالب سلسلة من اجلمل مكونة من سلسلة متجاورة من الكلامت حمذوف منها كلمة واحدة، 

حادي اللغة وآخر ُثنائي اللغة. أشارت نتائج والطلب من هؤالء الطالب االستعانة بقاموس أُ 

% عىل الرغم من ووود قاموس يستطيع الطالب  40إىل نسبة نجاح تصل  "الب ْعدي"االختبار  

%. 25ولكن نسبة النجاح انخفضت إىل  -بعد أسبوع  -االستعانة به. ُأوري اختبار بعدي مؤول 

نة نصوصيَّة حتتوي عىل Franken  (2010 رانكنوف ،Witten ووتن ،Wu ووقام ُكلٌّ من  ( بوضع ُمدوَّ

جمموعة من السالسل املتالزمة، وُطلب من جمموعة من الطالب استخدامها بغرض التعرف عىل 

 Chan & Liou)وليو  %. أورى تشان67 بلغتالكلامت املتجاورة. حققت التجربة نسبة نجاح 

مماثلة عىل الكلامت املتجاورة املكونة من اسم وفعل، وتبني أن الطالب تعلموا تسع  دراسة (2005,

سالسل متجاورة، ولكن هذه السالسل ُنسيت متاًما كام دلت عىل ذلك نتائج اختبار ُأوري بعد 

 شهرين. 

إًذا، ما الرس الذي يقف خلف تلك النتائج املتدنية؟ يكمن وزء من املشكلة يف اجلهد 

ر تلك املتالزمات املتسلسلة التي ُأوريت عليها  املتواضع الذي ُبذل يف سبيل دفع الطالب باجتاه تذكُّ

الدراسة. بعبارة أخرى، مل ينخرط الطالب يف تعلم تلك املتسلسالت بجد؛ ولذا فإن فهمهم هلا كان 

 متدنًيا. 

مع  دعونا اآلن نستعرض جمموعة من الدراسات التي كان الطالب فيها أكثر تفاعاًل 

 املتسلسالت والتي خُلصت إىل نتائج ويدة. احتوت الدراسة التي قام هبا ُكلٌّ من لوفر ووريساي

(Laufer & Girsai, 2008)   عىل ثالث جمموعات من طالب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، بحي ،

متجاورة مع رشح ُطلب منهم قراءة نص ُيتوي عىل عِش كلامت وديدة وعِش عبارات لكلامت 

ملعانيها. ُطلب من املجموعة األوىل من الطالب مناقشة النص والرتكيز عىل اجلوانب األخالقية 

املتعلقة باملوضوع. ُطلب من املجموعة الثانية االنخراط يف سلسلة من التامرين التي تركز عىل 

وع األول عبارة عن اختيار الكلامت اجلديدة والسالسل املتالزمة وتتكون من نوعني من األنشطة: الن
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من متعدد واآلخر إكامل سلسلة من الفراغات. أما املجموعة الثالثة واألخرية؛ فقد ُطلب منها القيام 

ببعض األنشطة والتامرين التي تستلزم ترمجة العبارات واملفردات اجلديدة. ُعقد اختبار بعد أسبوع 

 األخرىاألمهية التامرين  يف بعدها يأيت ريها،ة من غودلت النتائج عىل أن    أنشطة الرتمجة أكثر فاعليَّ 

وليندسرتونبريغ  (Boers & Lindstromberg, 2005) التي أرشنا إليها. قام بويرز وليندسرتونبريغ

باختبار مدى فاعليَّة توويه اهتامم الطالب إىل  ،((Lindstromberg & Boers, 2008a, 2008b)وبويرز 

ة من ق بيل اجلناس والقافية والسجع. اشتملت التامرين التي بع ِويَّ ض خصائص املتسلسالت اللُّغ 

ي اإلمالء والكتابة هلذه السالسل املتالزمة. أشارت  ُطلب من الطالب االنخراط فيها عىل عنرص 

األنشطة، عىل تعلم مجيع النتائج التي خُلصت إليها تلك الدراسات إىل أن ثمة أثًرا إجيابيًّا فعااًل هلذه 

ة.  ِويَّ  املتسلسالت اللُّغ 

ِويَّة وقدرتنا  هناك وانب يتعلق بالصورة الذهنية التي نرسمها للمتسلسالت املتالزمة اللُّغ 

 وهلستن عىل تصورها؛ خصوًصا املسكوكات املُْعجميَّة ذات املعنى املجازي. وود ُكلٌّ من ستاينل

ِويَّة التي نربطها بصورة اختزلناها يف 2007ل )وستاين ( يف دراسة أوروها، أن املسكوكات اللُّغ 

ر من تلك التي مل نربطها بأيَّة صورة ذهنية. تذكر فرضية الشفرة املزدووة   dualالذاكرة أيرس يف التذكُّ

coding hypothesis  ِويَّ  )2005، )سادوسكي ة التي تشري إىل يشء حمسوس أسهل يف أن املفردات اللُّغ 

تعلُّمها من تلك التي ُتشري إىل مفهوم جمرد. هذه الفرضية  ترتبط بعلم الداللة اإلدراكي، وُتستخدم 

ة املجردة، وذلك بفرزها إىل  ِويَّ ة ذات املعنى املجازي واملفردات اللُّغ  ِويَّ يف تدريس املسكوكات اللُّغ 

ت التي هتتم هبا. بعٌض من طرق التدريس اخلاصة بتدريس مثل تلك جمموعات بناًء عىل املوضوعا

ِويَّة تشمل وضعها يف جمموعات واستخدام الرسم يف متثيلها، والبعض اآلخر يشمل وضع  املواد اللُّغ 

 ,Berendi وكسايب و كوفكس صور هلا أو تصويرها عن طريق املامهاة والتمثيل. وود ُكلٌّ من بريندي

Csabi & Kovecses, 2008) (،  ِويَّة يف جمموعات بناًء عىل املواضيع املجازية أن وضع املسكوكات اللُّغ 

رها بشكل أفضل. وباملثل؛ فإن مساعدة الطالب يف كيفية التعامل مع املعنى احلريف  أسهم يف تذكُّ

(. انتِشت البحوث يف هذا 2004وإيكامنز،  سُيسهم يف تفسري معناها )بويرز، ديميشيلر للمسكوكة

املجال من الرتكيز عىل املسكوكات إىل الرتكيز عىل األفعال املركبة، بناًء عىل ما الحظه البعض من أن 

ا.   هذه األفعال ربام حتمل معنًى جمازيًّ

 

 عملية ومواد تطبيقات

ا أن نجد أنه وبالرغم من النمو لالهتامممن املثري  ة الكبري يف جمال املتالزمات اللُّغ   حقًّ ِويَّ

يف سبيل  نفقتوالوعي التام بأمهيتها بني رشائح من الباحثني، فإننا نجد أن ثمة وهوًدا قليلة أُ 
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االستفادة من هذه املعرفة يف ووانب تعليم وتعلُّم اللغة. هناك بعض األساليب التدريسية املبنية عىل 

ة واللغة تصو ِويَّ ر معني للغة املتالزمة والتي ورى تطويرها يف حقول معرفية، من ق بيل الكفاءة اللُّغ 

اإلنجليزية املتخصصة واللغة اإلنجليزية األكاديميَّة. عىل سبيل املثال، طرح ناتنغر وديكاريكو 

( أيًضا بإدخال 1990( مجلة من األفكار بخصوص تدريس اجلمل املُْعجميَّة ، وقام ويليس )1992)

ِويَّة ضمن املواد اخلاصة بتدريس اللغة، وذلك باالستفادة من مواد مأخوذة من املتالزمات اللُّغ  

نة )كوبلد ( عندما وضع بعض القوانني العامة، 1997(. وكذلك فعل لويس )COBUILD ُمدوَّ

ة يف تدريس اللغة. وذلك من خالل تصميم مناهج تعليم ِويَّ  ية ُيراعى فيها املعرفة باملتسلسالت اللُّغ 

من الرضوري االعرتاف أن ثمة نقًصا ملحوًظا يف املواد التي تعالج موضوع املتالزمات 

ة وتدريسها يف جمال اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية. ومع ذلك، فإن ثمة سلسلة ماللُّغ   ن األعامل التي ِويَّ

( واستلهمت موادها من جمموعات نصوصية، 2006، 2004، 2002) وأوديل قام هبا مكارثي

ة والكلامت املتجاورة واألفعال  ِويَّ بحي  ركز الباحثان فيها بشكل منفرد عىل املسكوكات اللُّغ 

العناية بموضوع املتالزمات  عىلسهم يف حفز املعلمني املركبة. ومع أن هذه املواد التي ذكرناها ربام تُ 

ا وتعتمد عىل تقديم املتسلسلة والتدرب اللُّغ   ة، فإن النظريات الرتبوية التي تقوم عليها قديمة ودًّ ِويَّ

ة عن طريق عليها ومن ث مَّ استخدامها، وتغفل طرق التدريس احلديثة مثل تدريس اللغة اإلنجليزي

ة؛ منها تلك التي task-basedاملهام    ِويَّ . هناك جمموعة من القواميس التي ُتعنى باملتالزمات اللُّغ 

 & Benson, Benson) وبنسون وبنسون ويلسون (Hill and Lewis, 1997)ولويس  أصدرها هيل

Ilson, 1997) 1997 وكالينولدر وبايرنر وسبريز) Spears, Birner & Kleineelder,)  .كل هذه  ومع

 القواميس إال أننا جيب أن نعي أهنا ليست مواد لتدريس اللغة ما مل ُتستخدم مع مصادر أخرى. 

التي واحًدا من أهم اجلهود املكثفة   Lewis’ lexical approachيمثل منهج لويس املعجمي 

(. 2008، 1997 :ُبذلت إىل اآلن يف تطوير منهج علمي مبني عىل فكرة اللغة املتالزمة )لويس

ِويَّة  ترتكز فكرة املنهج املعجمي عىل أن ُيبنى املنهج الدرايس والكتاب املدريس عىل املفردات اللُّغ 

وسلسلة الكلامت  وليس عىل قواعد اللغة، وهذا يتطلب أن ينرصف االهتامم إىل الكلامت املفردة

املتجاورة والتعابري ذات املعنى الثابت أو شبه الثابت وما إىل ذلك، مع توويه القليل من االهتامم 

صوب القواعد النحوية التي حتكم بناء اجلملة وكذلك األسامء التي ال تنتظم يف جمموعات متجاورة 

نهج العناية بتكرار املعلومة (. تشمل طرائق التدريس املعروفة يف هذا امل15: ص. 2008)لويس، 

وحفز الطالب عىل دقة املالحظة ورفع الوعي لدهيم. يف كتاب التامرين الذي نِشه لويس عام 

، يطَّلع "implementing the lexical approachتطبيق املنهج املعجمي "م ومحل العنوان التايل: 2008

ربه أثناء تطبيقهم لبعض اخل من ذويالقراء بوضوح عىل مجلة من التقارير التي صاغها معلمون 
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أووه هذا املنهج مع طالهبم. حفزت هذه الطريقة اجلديدة يف التدريس كالًّ من بويرز 

أن حتسن عملية  شأهنا( يف تلخيص قائمة بالطرق الرتبوية والتي من 2009ولندسرتونبريغ )

ما الذي جيدر بنا تدريسه اكتساب املتسلسالت املتالزمة، وتشمل بعض األفكار حول طريقة اختيار 

ة تركيز عىل مسالة أن يتم استيعاب تلك  ِويَّة والُبن ى الدالليَّة. ثمَّ وطرق رشح الرتاكيب اللُّغ 

ب عليها؛ ومن ث مَّ استخدامها إىل مستًوى يسمح بأن تكون وزًءا من أي حدي   املتسلسالت والتدرُّ

 عفوي تلقائي دون بذل وهد كبري يف حتقيق ذلك. 

و أن أكثر كتب تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ال حتتوي عىل الكثري الذي من شأنه يبد

ا ُتويِل بعض  أن ُيسهم يف تدريس املتسلسالت املتالزمة. وعىل الرغم من أن الكتب املتوافرة جتاريًّ

ة؛ فإن اختيار تلك املتسلسالت قد ال يتناسب مع احتيا ِويَّ وات الطالب. العناية باملتسلسالت اللُّغ 

( يف مسح له استهدف فيه جمموعة من الكتب املنهجية Koprowski) (2005) وود كوبروفسكي

ُلون اهتامًما باملتسلسالت املتالزمة يف  احلديثة، أنه وعىل الرغم من أن العديد من مؤلِّفي تلك الكتب ي 

تسلسالت ويتجنبون االستعانة بوسائل أخرى كتبهم؛ فإهنم يعتمدون عىل حدسهم يف اختيار تلك امل

نات. جيب عىل املعلمني الذين يرغبون يف تسهيل عملية تدريس املتسلسالت املتالزمة  مثل املُدوَّ

والذين يعتمدون يف ذلك عىل مواد تعليمية جتارية كمصادر للتعلم واألنشطة، أن يكونوا عىل حذر 

 أثناء اختيار تلك املصادر. 

القليلة يف حقل اللغة األكاديميَّة واملتخصصة والتي خضعت لنوع من  ثمة بعض الكتب

الفحص، وذلك للوقوف عىل كيفية تعاطي تلك الكتب مع موضوع اللغة املتالزمة. أفضل مثال عىل 

من دراسة ملحتوى بعض املواد اخلاصة بتدريس اللغة اإلنجليزية  (2010) تشنذلك ما قامت به 

م املُْعجميَّةكلغة متخصصة، مركزًة وهو . كشفت الباحثة النقاب عن أن ثل  دها عىل موضوع احلُز 

م املُْعجميَّة املستخدمة يف مناهج اهلندسة مووودة يف مواد تعليم اللغة اإلنجليزية املتخصصة،  احلُز 

م حمدودة يف  اورات املُْعجميَّة يف كتب اللغة التي تقوم هبا. يف بحثه عن املتج الوظائفوأن هذه احلُز 

 مووود املتجاورات هذه من عالية متكررة نسبة أن إىل م(2010) اإلنجليزية األكاديميَّة، أشار وود

 الكتب تلك وأن تعليمية، كوسيلة ُتستخدم التي الدراسية الكتب يف وليس التدريس لغة يف

ة املركبات عن بحثهم ثناءأ يف. املتالزمة اللغة وانب تغفل الدراسية ِويَّ  األوىل السنة كتب يف اللُّغ 

ة املتسلسالت قائمة أن(، 2014) وآبلوود  وود الدراسية ِويَّ  حارضة الكتب هذه يف الشائعة اللُّغ 

ا قليلة تكون تكاد بصورة  السوق يف املتوافرة األكاديميَّة اإلنجليزية اللغة تدريس كتب يف ودًّ

 املتالزمات املووودة فعاًل ال يتم االلتفات إليها والعناية هبا بشكل كبري. التجارية، وأن تلك 
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غ   املتالزمات عىل القائم املنهج ُأُسس ةاللُّ  ِويَّ

 وزًءا يمثل اللغوي املتسلسالت استيعاب فإن الكتاب، هذا نم الرابع الفصل يف بنا مر كام

 للطالب املفيد من فإنه حدثت؛ قد تلك االستيعاب عملية أن نطمئن ولكي. ااكتساهب عملية من ُمهامًّ 

 للوقوف وذلك ؛ 1995 ،1985 ،سوين انظر) اخلطاب من نسبيًّا طويلة أوزاء كتابة يف ينخرط أن

ب عملية إن(. اللغوي املعطى أمهية تناولت التي الدراسات بعض عىل  من االستخدام عىل التدرُّ

 واملعاجلة املسبق التخطيط من نوًعا تستدعي ألهنا وذلك الفهم؛ عملية تشجيع عىل تساعد أن اشأهن

 أرشنا التي التدريب لعملية رضوريٌّ  ذلك كل اللغة، شفرة فك عملية يف واالنخراط للمعلومة

 عىل نامذج تلك كل مسهًبا؛ النص وكتابة األدوار ولعب والدرامية، التقديمية، العروض. إليها

 عملية يف املهمة العنارص بعض ثمة. نوع أي من نص أي مع ُيستخدم أن يمكن الذي التدريب

 . راوعة تغذية عىل واحلصول واملامرسة اجليد اإلعداد وهي التدريب؛

 

 اإلعداد  مرحلة

 الطالب أن لنطمئن وذلك األمهية؛ غاية يف لألنشطة اإلعداد يف نحتاوه الذي الوقت إن

 الذي التخطيط أن( 2005) إليس يقرر. بعينه نشاط إلكامل املفيدة املتالزمة لةاملتسلس استوعبوا

 لدى يكون بحي  اسرتاتيجي، ختطيط أو النشاط ممارسة عىل تدريب من إما يتكون النشاط يسبق

 النوع أما. املحتوى لتمحيص حماوالت من به يقومون سوف ملا للتحضري الكاف الوقت الطالب

 الوقت ضبط عنارص من ويتكون النشاط ممارسة أثناء يتم الذي فهو التخطيط؛ اعأنو من املهم اآلخر

 يف الطالب تساعد أن شأهنا من إليها أرشنا التي التخطيط أنواع. معني مترين إلكامل نحتاوه الذي

 حالة من االنتقال يف بدوره ُيسهم والذي معني، مترين ألداء املفيدة املتالزمة السالسل عىل التعرف

 مساعدة يف أيًضا التمرين أثناء التخطيط ُيسهم. التلقائي االستيعاب من حالة إىل املقيد ستيعاباال

 (. 2005( ويوان إليس ذلك إىل أشار كام وطالقة، بدقة التحدث عىل الطالب

 

  املامرسة

 تكون أن يمكن اناألقر مع املامرسة. االستيعاب إىل بالنسبة األمهية غاية يف املامرسة ُتعدُّ  

 من التأكد وكذلك ما؛ ملوضوع فهمهم تأكيد يستطيعون الطالب أن وذلك كبرية فائدة ذا عنرًصا

 ألداء املطلوبة اجليدة الرسعة ضبط يف أيًضا املامرسة ُتسهم. تقديمها وطريقة العامة الفكرة معرفة

ل بشكل احلدي  عىل الطالب مساعدة يف الكاملة التمرين حصة تسمح. التمرين  واستخدام ُمطوَّ

 طريقة وهي النشاط؛ هذا مثل مع للتعامل ويدة طريقة ثمة. احلايل اللغوي مستواه تفوق عبارات
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 أحد عىل يلقيه خطاب بتحضري بعينه طالب يقوم الطريقة هذه باستخدام(. 1989 نيشن،) 4/3/2

 إىل املتحدث ينتقل بعدها ئق،دقا بعِش ُحدد الكالم من األوىل الفقرة إلنجاز الالزم الوقت. زمالئه

 ويلقي ثال  زميل إىل ثم دقائق، ثالث خالل ذلك يتم أن عىل الكالم ذات عليه ويلقي آخر زميل

 مع احلدي  يف انطالًقا أكثر أصبحوا الطالب أن( نيشن) الحظ. دقيقتني يف الكالم ذات عليه

 : العملية هذه استمرار

، كان هناك ازدياد ملحوظ يف تدفق الكالم كل احلاالت، باستثناء حالة واحدة يف" 

كان هناك تناقص ملحوظ يف عدد الوقفات  .يف آخر حدي  مقارنة مع البداية

، 1989)نيشن،  "والتأتأة والبدايات اخلاطئة من املتحدث األول إىل األخري.

 (. 379ص

الراهنة. يف  إن نشاًطا فاعاًل كهذا كفيٌل بدفع قدرات الطالب إىل مستويات تفوق مستوياهتم

 حتسني يف سُيسهم اإلوراء هذا أن تبنيَّ  ،(de Jong & Perfetti, 2011)وبريفيتي  بح  آخر لـ دي يونغ

ل كة التحدث بطالقة، وذلك بسبب مبارش من التغيري الذي يطرأ عىل بعض اآلليَّات النفسية الدفينة  م 

 . لدى الطالب

كرار بطرق ثالث. التكرار الذي يعتمد عىل أداء مترين معني يمكن االستفادة من عملية الت

بحي  يتضمن تكرار التمرين بكامله؛ مثل إعادة إلقاء حمارضة بكاملها أو تقمص دور املُلقي هلا. 

النوع الثاين يعتمد عىل فكرة الرتكيز عىل املعنى بحي  يتم تكرار بعض املعاين التي وردت يف النشاط 

 عىل يعتمد الثال  النوع. منطوقة مادة إىل يتحول بحي  وبراءة نص مكتبطرق مغايرة؛ مثل ق

ة املتسلسالت مثل بعينها لغوية مسائل عىل الرتكيز يتم وفيه البنية، عىل الرتكيز ِويَّ  وود وود. اللُّغ 

ة املتسلسالت بعض ويكررون ُيفظون الذين الطالب أن( 2013) ونامبا ِويَّ  اإللقاء، يف املفيدة اللُّغ 

 هذا أن أيًضا الواضح من. ما يشء تقديم أثناء منها ُيستفاد أن يمكن التي احلفظ مهارة لدهيم تتكون

 التواصل حالة يف املتالزمة اللغة وفائدة بأمهية الطالب لدى الوعي رفع يف أسهم قد التمرين

 السابقة؛ الدراسات من يدالعد يف التعلم إىل بالنسبة الذاكرة أمهية تبيان ورى لقد. واالتصال

  ونـغيتبونتمن  ُكلٌّ  قام. التدريس بأساليب تتعلق التي الدراسات تلك خصوًصا

بوضع عدة مبادئ تشجع عىل عملية )  (Getbonton & Segalowitz: 2005, 1999وسيغالوفيتش

ر  والتلقائية  املتالزمات احلدي ، مع ووود بعض األفكار املفيدة يف طريقة التعامل مع  يفالتذكُّ

 من التفصيل أدناه. من النتائج امللحوظة أيًضا أن بعض اللُّغ  
ٍ
ِويَّة. سوف نتناول تلك املبادئ بيشء

ة، مثل اجلناس والسجع، ُتسهم يف تيسري حفظ اخلصائص الصوتية التي تتمتع هبا املتالزمات اللُّغ   ِويَّ

(. هناك أيًضا نمط بدأ يظهر اآلن يف 2008a، 2008bتعلُّم تلك الرتاكيب )ليندسرتونبريغ وبويرز، و
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األبحاث اخلاصة هبذا املجال ويتمحور حول األثر اإلجيايب لالعتامد عىل الذاكرة يف عملية االكتساب 

 اللغوي. 

بدراسة ما إذا كان حفظ  وآخرون معها، قام باحثون آخرون، وعىل رأسهم أليسون راي

(، 2008، 2004اللغة املتالزمة ُيْسهم يف حتسني عملية التواصل. يف إحدى هذه الدراسات )راي، 

بحفظ جمموعة من العبارات واجلُمل املفيدة يف تقديم  Welshقام طالب مبتدئ يدرس اللغة الولزية 

بأداء عرض باهر  حي  عرض تلفزيوين حول الطبخ، وذلك خالل أسبوع واحد. قام الطالب 

حتدث بطالقة تامة، وبعد تسعة أسابيع من ذلك التاريخ كان الطالب  ال يزال ُيتفظ بأوزاء عديدة 

جمموعة  قام ،)2008، : راي وفيزباتريك2008من احلدي  الذي أدىل به. يف دراسة أخرى )راي، 

وعة من التعابري املتالزمة التي يستخدمها من الطالب من ذوي املستويات املتقدمة بحفظ جمم

املتحدثون األصليون أثناء التعبري عن بعض األفكار املفيدة، وذلك أثناء مقابلتهم مع املتحدثني 

األصليني للغة. بعد فرتة من املامرسة والتدريب قام هؤالء الطالب بتسجيل تلك اللقاءات، 

يادة الثقة والرىض والشعور بأهنم أصبحوا مثل وأشاروا إىل أن اللغة التي حفظوها أسهمت يف ز

 املتحدثني األصليني. 

ة. ليس هذا فحسب؛ بل  ِويَّ أسهمت عملية حفظ املتسلسالت املتالزمة يف زيادة الكفاءة اللُّغ 

لة وحمادثات كاملة مثمرة عىل األقل من ووهة نظر الطالب. وود  كانت عملية حفظ نصوص ُمطوَّ

ة أثًرا إجيابيًّا حلفظ عدد كبري من النصوص اإلنجليزية من ِقبل طالب ( أن ثمDing, 2007)دنغ 

احلفظ ساعدهم عىل التحدث بطالقة، وأسهم يف رصف  أناجلامعات الصينيِّني الذين أشاروا إىل 

ة ونقل ذلك من جمرد احلفظ إىل االستخدام الواقعي  ِويَّ انتباههم إىل أمهية املتتابعات واملتالزمات اللُّغ 

ويوتوسومي  يف حاالت حقيقية. يف دراسة أخرى عىل تعلم اللغة اليابانية كلغة أونبية أشار وولكر

(Walker & Utsumi, 2006)،  ا أسهمت أيًضا يف إىل أن الطالب وودوا يف احلفظ طريقة مفيدة ودًّ

تعزيز احلدي  بطالقة، الذي أصبح ديدن هؤالء أثناء االتصال املبارش مع اآلخرين. ثمة إشارة 

ودنغ  أخرى إىل أن احلفظ ُيْسهم يف حتسني مهارة الكتابة باللغة الثانية، كام أشار بذلك ُكلٌّ من داي

يف دراسة هلام، كشفا فيها أن الطالب الصينيني الذين يتعلمون اإلنجليزية كلغة ثانية،  (2010)

ة أثناء الكتابة باإلنجليزية بعد حفظ نص من النصوص، استخدموا املزيد من املتالزمات اللُّغ   ِويَّ

 مع أقراهنم ممن مل ُيفظوا النص ذاته. وهذا بدوره انعكس عىل تقييم ما كتبوه مقارنة 
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 الراجعة  التغذية

ة ) ِويَّ مكاًنا بارًزا يف  ،FonF)(1)حتتل األساليب الرتبوية التي تدعو إىل الرتكيز عىل البنية اللُّغ 

أكرب من وانب املعلمني يف عملية  دورنظريات تعليم اللغة احلديثة. تدعو هذه األساليب إىل 

ة وتركيبها، ونًبا إىل ونب مع اكتساب اللغة، وذ ِويَّ لك بتوويه الطالب إىل االهتامم بالبنية اللُّغ 

النشاط الذي يصاحب عادة البح  عن املعنى. تعتمد هذه األساليب كثرًيا عىل التغذية الراوعة 

ة عدة؛ منها التكرار أو إعاد الً أشكا وتأخذالتي هتدف إىل تصحيح األخطاء والتي يقوم هبا املعلمون 

 إليس، ، الصياغة أو من خالل طرق شتى أثناء انخراط الطالب يف عملية التعبري عن الذات )نساوي

. ومع أن هذه الدراسات ُأوريت عىل قواعد اللغة، إال ( 1990, 2002 ,2001 ولون، ،باسرتكمن

أن يعمد معلم ما  نتصور. لنا أن املتالزمةم اللغة أننا يمكن أن نستشفَّ أهنا مفيدة أيًضا يف ميدان تعلُّ 

ه هبا طالب، وذلك باستخدام متالزمة لغوية مناسبة أو توويهه إىل خيارات  إىل إعادة صياغة مجلة تفوَّ

 أخرى. 

 

ة  املتسلسالت  املتالزمة كمفردات ُلغويَّ

هنا أن تكون مفيدة ثمة العديد من األنشطة املستخدمة يف تدريس املفردات والتي من شأ     

ِويَّة، عىل الرغم من حقيقة أن تلك املتالزمات ليست جمرد تركيبة أيًضا يف تدريس املتالزمات اللُّغ  

ُمْعجميَّة ذات معنًى. هنا سنقدم جمموعة من االسرتاتيجيَّات عن كيفية التعامل مع املتالزمات 

ة كمفردات لغوية، ونًبا إىل ونب مع األنشطة والتامرين املصاحبة لذلك، وهي مقتبسة من اللُّغ   ِويَّ

 : )2008)دراسة لـليو 

 اسرتاتيجيَّات ُكليَّة  

 العابرة اليومية اللقاءات أثناء املتالزمة املتسلسالت استخدام كيفية إىل انتبه. 

ىل املتسلسالت املتالزمة التي ُتستخدم من ِقبل هنا يتم تشجيع الطالب عىل اإلنصات إ       

الذين يقابلوهنم يف حميطهم االوتامعي. إذا كانت تلك املتسلسالت غري  األشخاص

ن معنى هذه املتسلسلة ونربط ذلك بالصورة  واضحة فإنه ُُيبذ أن نحاول أن نخمِّ

ام يأيت عرًضا الصوتية التي تكونت لدينا والوظيفة التي يمكن أن تقوم هبا. سنقدم في

ة من املتسلسالت املتالزمة.  االثنوورايفلتطبيق املنهج  ِويَّ  )اإلنايس(؛ لزيادة احلصيلة اللُّغ 

 

                                                           
 . )املرتوم(. focus on formالرتكيز عىل البنية اللغوية  (  1)
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 بعمل قائمة لتلك املتسلسالت املتالزمة التي سمعتها.  قم 

يمكن للطالب تكوين قائمة باملتسلسالت التي سمعوها خارج حجرة الفصل        

ة. الدرايس. يمكن ترتيب هذه  ِويَّ  القائمة أو إعادة ترتيبها بناًء عىل الوظيفة اللُّغ 

  لوسيلة إعالمية بعينها وحاول أن تعرف عدد املرات التي تكرر فيها ذكر  أنِصْت

 متسلسلة متالزمة. 

يستطيع الطالب التقاط املتسلسالت املتالزمة من خالل اإلنصات لوسائل اإلعالم        

م اإلُياءات النصية والصوتية للوقوف عىل معنى هذه املختلفة؛ ومن ث مَّ استخدا

 املتسلسالت ووظيفتها. 

 ة من خالل السياق، أو من خالل  حاول ِويَّ معرفة معنى املتسلسالت ووظيفتها اللُّغ 

ة التي تتكون منها املتالزمة.  ِويَّ  حتليل األوزاء اللُّغ 

والبنيوي، وذلك للوقوف عىل  يستطيع الطالب استخدام التحليل الصويت والسياقي        

ة للمتسلسالت التي يتعلموهنا خارج الفصل الدرايس.  ِويَّ  املعنى والوظيفة اللُّغ 

 بالوقوف عىل املعنى املجازّي الذي ترمي إليه بعض املتسلسالت.  قم 

يمكن للطالب أن يدرس بعناية املفاهيم الثقافية واملجازية التي تكتنف بعض         

 ,Lakoff & Johnson)  ووونسون ليكوف ذكرهت املتالزمة. بناًء عىل ما لسالــاملتس

من أنه يف اللغة اإلنجليزية ثمة تشابه بني وصف الزمن ووصف املال. مثال عىل  (1980

. هناك أيًضا تشابه بني Don’t waste a minuteلك مقولة ال تفرط يف دقيقة واحدة ذ

ر يف أي ودال معها   You canمفاهيم اجلدل ومفهوم احلرب؛ مثل قولنا ال تستطيع الظَّف 

never win an argument with her) املفاهيم اخلاصة باألفكار أيًضا جيري التعامل معها .)

 ؛ مثل مقولة )هل لك أن تعطيني فكرة مناسبة؟(. "دية حمسوسةأشياء ما"عىل أهنا 

 الصور العقلية للمساعدة يف حفظ املتسلسالت.  استخدم 

إن استخدام الصور العقلية مفيد للغاية يف حفظ املتسلسالت املتجانسة أو املسجوعة        

ن صورة ذهنية يمكن أن م(2008، 2008 بويرز، &)لينسرتونبريغ  يساعد يف . إن تكوُّ

 عملية معاجلة املتسلسالت املتالزمة وحفظها واستخدامها بعد ذلك. 

 

 حمددة من األنشطة املفيدة  أنواع

 لة واكتب عىل ورقة تلك املتسلسالت الواردة يف  استمع إىل نصوص وحمادثات مسجَّ

 هذه النصوص أو تلك املحادثات. 
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ستطيع من خالهلا تطبيق التمرين وكيفية دجمها سنقدم هنا عرًضا تفصيليًّا عن اآلليَّة التي ن     

 يف سلسلة من األنشطة. 

 التي يتم من خالهلا  الطريقة يف هبا، تتحدث التي الثانية واللغة األم لغتك بني قارن

 التعبري عن فكرة ما أو فعل يشء ما. 

 تيسري عملية إن املقارنة التي نعقدها مع تعابري مووودة يف لغتنا األم يمكن أن ُتْسهم يف     

 املعاجلة الذهنية للمتسلسالت املتالزمة. 

 نة نصوصية عن املزيد من األمثلة.  قم  بالبح  يف ُمدوَّ

نات املووودة عىل شبكة اإلنرتنت سهلة من حي  البح  عن متسلسلة متالزمة       املُدوَّ

ثرية حول معينة واألمثلة التي ترد فيها تلك املتسلسلة، والتي بدورها توضح ووانب ك

 البيئة النصيَّة هلذه املتسلسلة. 

 بكلمٍة يف مجلٍة متسلسلًة نصوصيًة.  استبدل 

هذا مثال من األمثلة عىل متارين قديمة خاصة بتعلُّم مفردات اللغة، متاًما مثل األنشطة      

 الثالثة أدناه:  

 الفراغ التايل يف مادة صوتية مفرغة بمتسلسالت متالزمة مناسبة.  امأل-1

 املادة الصوتية املفرغة بمتسلسلة مناسبة.  كملأ-2

 املتسلسلة املتالزمة يف رسد قصة أو إنشاء حوار بني شخصني.  استخدم-3

اقرأ أيًضا أدناه للحصول عىل تفاصيل أكثر عن كيفية دمج هذا التمرين مع سلسلة من      

 التامرين األخرى. 

 ة يف نشا استخدم ِويَّ ط يقوم عىل تبادل األدوار أو نشاط عدًدا من املتسلسالت اللُّغ 

 درامي/ حماكاة. 

   رسد مادة مسجلة.  ِعدْ أ 

 الصور العقلية.  استخدم 

 الصوتيَّة خصائصها عىل بناءً  الصور تلك رتِّب. 

 برسم شبكة داللية.  قم 

 تلك الصور بناًء عىل كلامت ُمْعجميَّة رئيسة.  رتب 

 نْ  اربط  ت ها عنها. بني الكلمة والصورة الذهنيَّة التي كوَّ

 صورة أو سلسلة من الصور وذلك باستخدام متسلسالت لغويَّة.  صف 

 ة املتسلسالت ارشح ِويَّ  .اللُّغ 
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 ف  تلك املتسلسالت.  عرِّ

 رشًحا وافًيا معاين تلك املتسلسالت ووظائفها.  ارشح 

  ْصياغة نص من النصوص مرة باستخدام املتسلسالت املووودة، ومرة أخرى بدون  أِعد

 م تلك املتسلسالت. استخدا

 
غ   أنشطة ة ومهارة احلديثُمِعين ة تساعد يف تعلُّم املتالزمات اللُّ  ِويَّ

  املالزمة 

ستخدم طريقة املالزمة واملحاكاة كثرًيا يف تدريس النطق الصحيح أثناء تعلُّم اللغة الثانية تُ 

ة. حتتاج العملية اللُّغ   املتالزماتو أن هذه الطريقة مفيدة يف تدريس (؛ ولكن يبد1986، )ريكارد ِويَّ

إىل مادة مسجلة يتحدث فيها متحدث باللغِة األُمِّ ومادة مكتوبة مفرغة للامدة املسجلة. يقوم الطالب 

ملسجلة، وبعد ذلك يقوم هؤالء بقراءة املادة املكتوبة بصوٍت عاٍل وذلك أثناء االستامع للامدة ا

بتسجيل املادة بأصواهتم يف حماكاة ملا استمعوا إليه. يقوم املعلم بالتعليق عىل ما قاله هؤالء وتصحيح 

 األخطاء؛ ومن ّثمَّ يقوم الطالب باملحاولة مرة أخرى مستفيدين من تعليق املعلم. 

ت املتالزمة وذلك بتمييزها بلون قبل النظر إىل املادة املفرغة، ال بد من إيضاح املتسلسال

 خمتلف. 

 

ل  يف متاهة  التجوُّ

تعتمد عىل نقل -( بأهنا وسيلة لتبادل املعلومات 1998، والتي وصفها )وود -الطريقة  هذه

رة من ِقبل طالب إىل زميله، بحي  ينقلها هذا إىل زمالء آخرين. ينصح )وود(  معلومات ُمكرَّ

 ل حجرة الفصل وتبادل معلومات بعينها: الطالب بالتجول داخ

بشكل متكافئ عىل جمموعات من  ووزعهابكتابة بعض املعلومات عىل ست قصاصات  قم

 الطالب. 

كل جمموعة باإلعداد اجليد، وذلك لِشح املعلومات الواردة يف القصاصة التي  تقوم

ط وواضح.   بحوزهتم بشكل ُمبسَّ

ل يف الفصل كام لو كانوا يف حفلة. ال مجيع الطالب بالنهوض من أماكنه يقوم م والتجوُّ

ة قصاصات أو أوراق معهم أثناء جتواهلم يف الفصل.   ُيسمح هلؤالء بأخذ أيَّ

كل طالب أن يِشح لزمالئه الذين ينصتون إليه فحوى املعلومة التي اطَّلع عليها، ويف  عىل

 مات التي اطَّلعوا عليها. املقابل اإلنصات إىل الطالب اآلخرين أثناء حديثهم عن املعلو
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كل مترين ربام ُيطلب من الطالب العودة إىل مقاعدهم وكتابة بعض امللحوظات يف  بعد

 خانات معينة. يعود بعد ذلك الطالب للتجول وتبادل املعلومات مع زمالئهم. 

أن يستند إىل ما هو مقروء يف هذه القصاصات،  "التجول يف املتاهة"يلزم للقيام بنشاط  ال

 ولكن يمكن للطالب أن يعربوا عن آرائهم وجتارهبم الشخصيَّة. 

 

  4/3/2 طريقة

 4/3/2( واملعروفة باألرقام 1989) كام ذكرنا سابًقا، فإن الطريقة التي اقرتحها نيشن     

هتدف إىل أن يقوم الطالب بتحضري موضوع إللقائه عىل زمالئهم عىل مرات متتابعة، يتقلص فيه 

 ,Schloff & Ydkin) ويودكن كل مرة. ثمة طريقة مشاهبة اقرتحها ُكلٌّ من شكلوفزمن اإللقاء يف 

كلمة، عىل أن يتم ذلك  180بحي  يقوم املتحدثون بالقراءة بصوٍت عاٍل لقطعة مكونة من  ،(1991

( إىل 2011(وبريفيتي  خالل ستني ثانية دون اإلخالل بجانب الوضوح أثناء القراءة. أشار دي يونغ

 أن هذه الطريقة هلا تأثري عىل عملية االستيعاب النفيس لِلُّغة. 

 

 سلسلة من متارين اإلمالء 

. يف نشاط (Davis & Rinvolucri, 1989)راوع  اإلمالء من األنشطة ذات الطبيعة املتنوعة

لكل طالب رقم معني. اإلمالء املتسلسل يعمد املعلم إىل توزيع أرقام عىل الطالب بحي  يصبح 

يوضع وهاز التسجيل الذي ُيوي مادة مسجلة خارج الفصل أو يف زاوية بعيدة هادئة، بحي  يقوم 

الطالب الذي ُيمل الرقم واحد بالذهاب إىل هناك؛ ومن ث مَّ اإلنصات قلياًل والعودة إىل الطالب 

مكتوب. يقوم الطالب  . يقوم الطالب بتدوين ما قاله هلم زميلهم عىل شكل نصسمعهونقل ما 

الثاين بالذهاب ومن ث مَّ اإلنصات مرة أخرى للامدة املسجلة ذاهتا والعودة إىل زمالئه الذين ُيرصون 

عىل سامع ما لديه؛ وذلك لتعديل أي أخطاء ارتكبوها أثناء الكتابة يف املرة األوىل. تستمر العملية 

تية وإخبار زمالئه بام سمعه. ُيتاج كل حتى يكون لدى كل طالب الفرصة لالستامع للامدة الصو

طالب استمع للامدة املسجلة أن ُيتفظ بام سمعه يف الذاكرة قصرية املدى؛ حتى ولو كانت املادة 

طويلة وبالتايل صعبة أن ختتزهلا الذاكرة كلمة كلمة. يعمد الطالب بطبيعة احلال إىل االلتفات إىل 

ة  ِويَّ وذلك لتخفيف عملية املعاجلة الذهنية املعقدة. إذا عدنا إىل املتالزمات أو املتتابعات اللُّغ 

املجموعة األوىل فإننا سنرى بوضوح أن النص أصبح طوياًل، وأن مجيع ما ورد فيه من متالزمات 

 ومتتابعات لغوية قد ورى توضيحها وتبياهنا. 
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 اإلمالء من قِبل الطالب 

املراد إمالؤه وعليهم التووه إىل جمموعة يف هذا النشاط ُيعط ى املشاركون وزًءا من النص 

أخرى من الطالب لدهيا اجلزء اآلخر من النص. عىل الطالب أن يقوموا باالحتفاظ باملتسلسالت 

 املتالزمة يف الذاكرة النشطة؛ لكي يستطيعوا إكامل التمرين. 

 

 دوائر للنِّقاش 

جمموعتني من الطالب  عىل فكرة تقسيم الفصل الدرايس إىل "دوائر النقاش"يقوم نشاط 

يقفون يف دائرتني متداخلتني، بحي  تنظر املجموعة التي تقف داخل الدائرة املشرتكة إىل اخلارج 

واملجموعة األخرى إىل الداخل. يقوم كل طالب باحلدي  إىل الطالب املقابل له حول موضوع 

بجانبه، حول  ُيدده األستاذ. يقوم كل مشارك بالتحدث بشكل عفوي مع الطالب الذي يقف

خالل مدة مشاهبة للنشاط األول. تنتهي دائرة النقاش عندما  األستاذموضوع آخر حمدد من ِقبل 

يتمكن كل طالب يف احللقة اخلاروية من التحدث إىل كل طالب يف احللقة الداخلية. عىل املواضيع 

مَّ ينتقل بتلكاملطروحة للنقاش أن تبدأ  النقاش بعد ذلك  الشخصية واحلالية للطالب؛ ومن ث 

 أصحاهبا.  للتحدث عن مواضيع جمردة تدور حول رأي

 

ة الطالقة لتعزيز علمية ورشة ِويَّ غ   املتالزمة باملتسلسالت ذلك وعالقة اللُّ

ة تتكون من ثالث وحدات،        ِويَّ فيام ييل سوف نتناول بالوصف طريقًة لتعزيز الطالقة اللُّغ 

 ت ساعات، بحي  ُيراعى التسلسل التايل يف كل وحدة. كل وحدة تتكون من س

تلعب اللغة املتالزمة دوًرا ُمهامًّ يف كل هذه األنشطة. للمزيد من الوصف يمكن الرووع      

 . م(2010 ،2006( إىل وود

 

 التلقِّي  مرحلة

اللغة األم بشكل عفوي متحدثني ب يقرؤوهنايقوم الطالب باالستامع إىل مادة مسجلة   

ى املادة املسجلة وآراء املتحدث  وتتناول موضوًعا ما. يقوم بعد ذلك الطالب بمناقشة حمتو 

ومشاعره حيال ذلك. ُيعطى هؤالء الطالب املادة املسجلة مفرغة عىل شكل مادة مكتوبة بحي  

ملتحدث الوقت ويشريون للمواقع التي كان فيها ا ذاتيف  ويقرؤونيستمعون للتسجيل مرة أخرى، 

ة بني كل حلظة تردد وأخرى، ويعلق  ِويَّ مرتدًدا يف الكالم. يقوم املعلم باإلشارة إىل املتسلسالت اللُّغ 

ة.   عىل ِويَّ  بنيتها ووظيفتها اللُّغ 
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 االستيعاب  مرحلة

. يف البداية يقوم أفراد املجموعة بالتدريب  يقوم الطالب بمحاكاة املادة املسجلة يف املُخترب 

ٍة بمحاكاة املادة بشكل مج ثامين مرات عىل األقل.  املسجلةاعي، وبعد ذلك يقوم كل طالب عىل ِحد 

ة وطريقة الوقوف بعد انتهاء اجلملة، مع إمكانية تكرار األوزاء  ِويَّ جيب أن  هيتموا باملتسلسالت اللُّغ 

 الصعبة أكثر من مرة. 

ام عىل ا ملساعدة يف استيعاب املتسلسالت يقوم الطالب بعد ذلك باملشاركة يف نشاطني ُصمِّ

ة. يف البداية يقوم الطالب باالستامع إىل جمموعة من اجلمل التي حتتوي عىل متسلسالت  ِويَّ اللُّغ 

غ )   الطريقة تلك(. dictoglossمتالزمة مأخوذة من النص، وذلك عن طريق عملية النص املُفرَّ

هبدف زيادة وعي الطالب  هطوير( عبارة عن نشاط تعليمي ورى ت,1990Wajnryb ,)وونريب

بقواعد اللغة. هنا يتم قراءة نص خمترص )من مخس مجل( بصوٍت عاٍل وبرسعة عادية بحي  يقوم 

ة. يقوم بعد ذلك الطالب  الطالب بكتابة كل ما وسعهم كتابته، خصوًصا تلك الكلامت املُهمَّ

م هؤالء بمقارنة النص الذي بتشكيل جمموعات تعمل عىل إعادة بناء النص من وديد. بعد ذلك يقو

وا فيها. إن أُ أعادوا كتابته مع النص األصيل، مع نوع من الرتكيز ُمنصبًّا عىل تلك اجلمل التي أخط

ِويَّة ُتْسهم يف رفع وعي الطالب حول أمهية تلك  النصوص املفرغة الغنية املحتوى باملتسلسالت اللُّغ 

 . املتسلسالت ووظائفها؛ خصوًصا يف جمال الكالم

ل يف متاهة( )وود ( أن ُتستخدم أيًضا يف تعزيز الطالقة 1988، يمكن أيًضا لطريقة )التجوُّ

ة يف مرحل االستيعاب، يتبعها حلقة نقاش لالستفادة من اخلربة املكتسبة. يف حلقة النِّقاش  ِويَّ اللُّغ 

فيها سجلة يف كل مرة جيتمع تلك يتم التعرض إىل أحد املوضوعات التي ورد ذكرها يف املادة امل

الطالب. يقوم هؤالء بالتعليق عىل طريقة إلقائهم من ووانب كثرية؛ كالرسعة يف الكالم، والتأتأة 

 التي اعرتضت طريقهم.  املعيقاتوالصعوبات ومجيع 

 

 ومرحلة االستخدام اللُّغِوّي  التدريب

باملادة األصلية التي  يقوم بعد ذلك الطالب باالستعداد إللقاء حدي  مقتضب، يرتبط

( املعروفة 1989)ُاسُتخدمت كنموذج للتدريب. يف أثناء التدريب يقوم الطالب بتقليد طريقة نيشن 

، وبعد ذلك يقوم هؤالء بتسجيل املادة التي أعدوها دون االستعانة 4/3/2اختصاًرا بطريقة 

ائهم، مع مالحظة أووه بالقصاصات التي دونوها. جُتمع التسجيالت ويقوم الطالب بمراوعة أد

 التطور التي طرأت عىل األداء يف الفرتة من املحاولة األوىل إىل الثالثة.  
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ث بال قيود  مرحلة  التحدُّ

يقوم الطالب بعد ذلك بتكوين جمموعات ملناقشة موضوعات تتعلق بامدة احلدي  التي 

وضوعات بشكل عشوائي. تستمع استمعوا إليها من خالل املتحدث باللغة األُّم. يتم توزيع تلك امل

جمموعات صغرية من الطالب للموضوعات التي يتحدث عنها أفراد آخرون من الطالب، معلقني 

عىل الطريقة التي يتحدث هبا هؤالء األفراد، مع إعطاء بعض اخللفية حول أووه النجاح التي 

 ُيققوهنا واإلخفاق الذي يعرتض طريقهم. 

 

 الِعلميَّة   الشواهد

ة  ة، والتي ثمَّ ِويَّ دراسة )حالة( ُبنيت عىل ورشة علميَّة ُأقيمت هبدف تعزيز الطالقة اللُّغ 

تبَّع الباح  حالة املشاِركة ساتيش )اسم مستعار( وهي م(2009) ُنِشت نتائجها يف دراسة لـوود . ت 

لقة تقوم برسد القصص خالل فرتة ستة أشهر، خضعت خالهلا لسلسلة من الدروس التدريبيَّة املتع

ة. قام الباح  بتحليل الكالم قبل اجللسات وبعده مع الرتكيز عىل عنرص الطالقة  ِويَّ بالطالقة اللُّغ 

ة واستخدام املتسلسالت املتالزمة. ورى حتليل عينتني، العينة األوىل ُأخذت قبل بدء  ِويَّ اللُّغ 

سبوع من انتهاء اجللسات أي بعد أ -اجللسات التدريبية وقبل أي نشاط، والثانية بعد ستة أسابيع 

وورى قياسه   speech rateالتدريبيَّة. استخدم الباح  معيارين للقياس: معدل رسعة تدفق الكالم 

عن طريق احلصول عىل عدد املقاطع املنطوقة يف الدقيقة الواحدة، واملعيار اآلخر عبارة عن متوسط 

لُكيلِّ للمقاطع عىل عدد العبارات طول العبارة املنطوقة وورى قياسه عن طريقة تقسيم العدد ا

املنطوقة. تم استخراج املتسلسالت املتالزمة من النصوص املفرغة باستخدام الطرق التي أشار إليها 

ة، بالطالقة املتالزمة املتسلسالت عالقة حول بحثه يف، م(2010) وود ِويَّ  النقاش فصلنا والتي اللُّغ 

 .الكتاب ذاه من السادس الفصل يف فيها

يف املائة؛ أي  26.3حتدثت )ساتيش( بطالقة أكثر يف العينة الثانية وكان معدل طول العبارة  

 يف املائة.  13.8بزيادة قدرها 

أثبتت دراسة العينات أن ثمة آثاًرا إجيابية للجلسات التدريبية. يف اجللسة األوىل كان  

لكن ارتفع العدد إىل مخسني بعد ُميض ستة عدد املتسلسالت املتالزمة ثامين عِشة متسلسلة، و

أسابيع. بلغت نسبة عدد املتسلسالت املتالزمة التي استُخدمت يف العينة األوىل بعد اجللسة 

%. متيزت 36%، بينام بلغت نسبة املتالزمات يف العينة الثانية بعد األنشطة  11.8التدريبية 

ويلة نسبيًّا ومعقدة، وحتمل بعض اجلوانب التي ال املتسلسالت املتالزمة يف العينة الثانية بأهنا ط

توود إال يف تلك املتسلسالت التي يستخدمها املتحدثون باللغة األم. بلغ متوسط طول العبارة 
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؛ أي بزيادة بلغت 3.17، بينام كان طوهلا يف العينة األوىل 4.46املتسلسلة يف العينة الثانية 

40.7  .% 

رت املتالزمات اللُّغ  من الواضح أن هذه السي      ِويَّة دة التي اشرتكت يف هذه الدراسة تذكَّ

ة وأخرًيا استخدامها يف أثناء احلدي . نتج  ِويَّ من خالل النامذج املقدمة؛ ومن ثم دجمها بحصيلتها اللُّغ 

ة، ومتثل ذلك بشكل واضح يف طول  ِويَّ  العبارة املنطوقة بني الوقفتني. عن هذا زيادة يف الطالقة اللُّغ 

 

 اخلطاب حتليل

 االثنوورايفبتقديم نموذج لتصميم أنشطة تتكون من حتليل اخلطاب  (1999) قام رغينباخ

 )اإلنايس( داخل حجرة الدراسة، حسب اخلطوات التالية: 

ع(:  اخلطوة فة.  يقوماألوىل: )التوقُّ  الطالب بتوقع البنية املستهد 

يقوم الطالب بوضع ُخطَّة بحثيَّة، بحي  يتم من خالهلا إعطاء  (:خطة)عمل  :الثانية اخلطوة

ة املستهدفة.  ِويَّ  أمثلة حتتوي عىل البنية اللُّغ 

يقوم الطالب بمالحظة وتدوين البِنْي ة املستهدفة يف سياقها  (:البيانات: )مجع الثالثة اخلطوة

 الطبيعي. 

الطالب بتحليل البيانات ورشح النتائج يقوم  (:التحليل: )مرحلة الرابعة اخلطوة

 وتلخيصها. 

يقوم الطالب بمناقشة البنية املستهدفة أو االجتاه  (:االستخدام: )مرحلة اخلامسة اخلطوة

 فوًرا إىل استخدامها يف سياق مناسب. 

إليها  لوايقوم الطالب بتلخيص النتائج التي توص (:املراجعة: )مرحلة السادسة اخلطوة

ل البيانات التي استخدموها، وحماولة معرفة ما إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع ما سبق وإعادة حتلي

 (. 45،46، صفحة 1999ذكره يف اخلطوة الرابعة. )رغينباخ، 

بوصف منهج تعليمي لطالب قسم اهلندسة بحي  يتم الرتكيز أيًضا  م(2009) قام وود 

كام وصفها رغينباخ  االثنوورايفستخدام طريقة حتليل اخلطاب عىل املتسلسالت املتالزمة، وذلك با

(. استطاع الطالب من خالل هذا املنهج حتسني قدراهتم املرتبطة بالطالقة اللفظية، وذلك 1999)

ة. باستخدام املتالزمات اللُّغ    ِويَّ

 تطبيق طريق عن وذلك نجليزية،باإل التحدث مهارة يف متخصصة برامج يف الطالب ُوِضع 

 أدائهم أثناء الطالب هلؤالء تقع أن يمكن بحاالت عالقة ذات أنشطة من تتكون قياس أداة

االختبار ُيطلب من الطالب اإلنصات لبعض التعليامت  أثناء. األعامل قطاع يف الوظيفية للمقابالت



ة وتدريس اللغة  ِويَّ  النظرية والتطبيق -املتالزمات اللُّغ 

 

185 

وهاز  طريق عنواباهتم وكذلك للمحتوى بعينه عرب سامعة لألذن. يقوم الطالب بتسجيل إ

ميكُرفون. ُيعطى الطالب املشاركون يف البداية دقيقتني كحد أقىص؛ للحدي  حول اهتامماهتم 

ْت هبم لدخول هذا املجال، وما الذي يمكن أن يقدموه وما املتوقع أن  د  الدراسية والدوافع التي ح 

باالنخراط يف حماكاة الوتامع ما مع  جيدوه يف بيئة العمل املستقبلية. يف النشاط الثاين يقوم الطالب

املدير بحي  يِشح فيه هذا التغري الذي سيطرأ يف بيئة العمل، من خالل ثالث نقاط رئيسة: األوىل 

تتعلق بامهية التغيري املراد إحداثه، والثانية تتعلق باألسباب خلف هذا التغيري والثالثة تتعلق بمسامهة 

. يقوم الطالب املرشح بإعادة تقديم تلك املعلومات التي حصل املوظفني املتوقعة بعد هذا التغيري

عليها لزميل آخر. يف النشاط الثال  يقوم الطالب بقراءة تعميم أو مذكرة داخلية واإلوابة عن 

 أسئلة مووهة من أحد الزبائن. 

لة للقياس، تغطي املحتوى التقديمي املنظِّ   م يف نشاط املحاكاة هذا يتم استخدام أداة مفصَّ

ة واللفظيَّة؛ باإلضافة إىل الطالقة يف الكالم.   للامدة العلمية ومقروئيَّة املعلومة والدقة النحويَّ

أثناء استخدام هذا املنهج الدرايس يقوم الطالب بتطبيق ما ورد يف أنشطة التدريب اخلاصة  

ة والتي أرشنا إليها آنًفا يف هذا الفصل. حتتوي األن ِويَّ شطة التي تعتمد عىل املتحدث بالطالقة اللُّغ 

األصيل للغة كنموذج ولسة نقاش حول مواضيع عدة؛ منها العمل والوظيفة واخلطط املستقبلية 

لتغيري العمل. مع كل نموذج يمر املشاركون عرب مراحل تضمن استيعاهبم للغة والقدرة عىل 

 التحدث هبا بطالقة، كام أرشنا إىل ذلك سابًقا. 

من املنهج ُيلحق الطالب بمجموعة أخرى من كلية الرتبية. ُيطلب  ايفاالثنووريف اجلزء  

منهم إوراء مقابلة مع طالب كلية الرتبية حول مواضيع تتعلق بربامج املحاكاة، التي ُيطلب من 

 الطالب فعلها ابتداًء عىل النحو التايل: 

 اختاروا التدريس كمهنة.  ملاذا -1

 قل التدريس. اإلسهامات التي يمكن أن يقدموها حل ما -2

 الفوائد التي جينيها هؤالء من مهنة التدريس.  ما -3

 نقوم بعمل موعد آخر للقاء والنقاش.  متى -4

 دراستهم العلمية حتى هذه اللحظة.  جمال -5

 عىل التغري الذي طرأ عىل جمال دراستهم أو عملهم وماذا فعلوا حيال ذلك.  مثال -6

مل يستعدوا له وكيف ترصفوا  عىل مشكلة واوهتهم؛ مثل اقرتاب موعد ُمهمّ  مثال -7

 حيال ذلك. 
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يقوم املشاركون بتسجيل وقائع املقابلة وحتويل مادة املقابلة مع طالب الرتبية إىل مادة 

مكتوبة، ثم القيام بجمع تلك األحادي  املسجلة والتسجيالت والنتائج التي توصلوا إليها. 

عينة من الكلامت واجلمل والعبارات، والتي يستخدم هؤالء املواد املسجلة املكتوبة يف التعرف عىل 

 ُتستخدم لتحقيق مخسة أغراض: 

 نقطة تتعلق باخليارات الشخصية.  رشح -1

 للخصائص الشخصية التي يتحىل هبا فرد أو املؤهالت التي يملكها.  عرض -2

 حول التجارب الشخصية.  احلدي  -3

 فكرة اإلسهامات الشخصية يف امليدان العام.  تقديم -4

 عة من الفوائد التي جينيها إنسان يف عمٍل ما. جممو مناقشة -5

يتم بعد ذلك فرز الكلامت والعبارات والتعابري . يقوم املشاركون يف الدراسة بالعودة      

جمدًدا إىل النامذج املسجلة بأصواهتم، والتي يِشحون فيها اهتامماهتم ومسامهاهتم والفوائد التي 

ن ْوها. يقوم هؤالء باستخدام املصا  در الثالثة التالية لتصحيح وحتسني مهارة الكالم لدهيم: و 

 وتوويه املعلم.  رأي 

 التي ُيصل عليها املعلم من خالل اإلرشاف عىل املتدربني، والتي تشمل أيًضا  اخلربة

غة والنِّقاشات التي تتم داخل الفصل.   النامذج املسجلة واملواد الصوتيَّة املُفرَّ

 غة. الصوت النامذج  يَّة لكل مشارك مع مادهتا املُفرَّ

بعد ذلك يقوم هؤالء املشاركون بتسجيل نموذج آخر بحي  يتحدثون فيه حول التغيري 

الذي طرأ عىل بيئة العمل، بحي  يِشح هؤالء ماهية هذا التغيري وملاذا حدث وما املتوقع من 

 املوظفني حتقيقه. 

الدراسة بدعم واسع وتشجيع؛ لتحسني أدائهم يف  يف املحصلة النهائيَّة ُيظى املشاركون يف 

النقاش حول مواضيع ثالثة ذات العالقة باختبار مهارة الكالم. األول يناقش فيه املشاركون 

األسباب التي دفعتهم الختيار هذه املهنة دون سواها، واإلسهامات املتوقعة منهم والفوائد التي 

واألهداف واإلسهامات املتوقعة من العاملني يف حتسني  جينوهنا من ذلك. الثاين يناقش بيئة العمل

بيئة العمل. الثال  يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواوه هؤالء يف عدم االنضباط يف املواعيد، 

واألسباب التي تقف خلف ذلك واخلطط املستقبلية التي تعالج هذا اخللل. سيحصل املشاركون 

معلم املادة واخلربات املكتسبة من خالل الزمالء يف الفصل الدرايس؛  عىل دعم يتمثل يف رأي

 التي جُتمع طوال العام.  االثنوورافيةباإلضافة إىل نتائج حتليل البيانات 
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ينتهي املنهج الدرايس بتكرار جمموعة من املهام وحماكاة للطريقة التي تم فرز الطالب هبا يف 

ن املعلمني بإكامل نموذج تقييم لكل مشارك، وقد دلت نتائج هذا املنهج. يقوم الطالب وثالثة م

ن مستوياهتم املتعلقة برسعة النطق وندرة التأتأة وزيادة يف احلصيلة  حتليل هذا النموذج عىل حتسُّ

ة، وذلك أثناء العرض األخري الذي قدموه. يف البداية حقق ستة من  ِويَّ ة واجلمل والقواعد اللُّغ  ِويَّ اللُّغ 

، والعِشة اآلخرون حققوا أربع دروات من مخسة.  5 -1يف مقياس من  3املشاركني دروة هؤالء 

بعد العرض التقديمي األخري ارتفعت دروات مجيع الطالب إىل أربعة وما فوق، بل إن أربعة 

وا يف أ. حتسنت مهارة الكالم لدى هؤالء، ولوحظ أهنم بد4.5إىل  4طالب قفزت درواهتم من 

ة التي وردت يف املواد املسجلة من ِقبل متحدثني أصليني. تالزمات اللُّغ  استخدام بعض امل  ِويَّ

 

 اخلالصة

من خالل هذا العرض املخترص للبحوث التي ُأنجزت يف ميدان تدريس املتالزمات 

ة، يظهر وليًّا أن ثمة إمكانية كبرياللُّغ   ة يف أن ُتْسهم وسائل عدة يف سبيل اكتساب تلك العنارص ِويَّ

ة. يبدو أن التجارب الرتبوية التي ذكرناها هنا ذات نتائج متواضعة، ولكن ثمة بعض  ة املُهمَّ ِويَّ اللُّغ 

ا والتي ُأوريت حول أمهية التذكر وما يشمله ذلك من تكثيف للامدة  التجارب الرتبوية الناوحة ودًّ

ة  ِويَّ ة يف املناهج الدراسية؛ فإن ثمة واالشتغال الذهني. أما بخصوص إدماج املتالزمات اللُّغ  اللُّغ  ِويَّ

وسائل عدة تراعي أمهية املُعط ى اللغوي ورضورة التفاعل مع هذا املعطى مع الرتكيز عىل البنية 

ة. هناك العديد من األنشطة التي يمكنها أن ِويَّ ة. هناك تعزز فكرة استيعاب املتالزمات اللُّغ   اللُّغ  ِويَّ

أيًضا العديد من اخلُطط الرتبوية املتعلقة بتصميم التدريس والتي تراعي ووانب تدريس املتالزمات 

ة. ثمة العديد من الدراسات العلمية التي أثبتت أن هاللُّغ   ناك فوائد جينيها املتعلم من تدريس تلك ِويَّ

ة. يف اخلالصة، فإن  ِويَّ ُطرًقا مثمرة يمكن من خالهلا  هناكاملتالزمات يف تقوية ووانب الطالقة اللُّغ 

ِويَّة ضمن خطط التدريس أو األنشطة التي يقوم املعلمون بإدخال تدريس املتالزمات اللُّغ   أن

هبا بحي  حتظى بالعناية. ثمة العديد من املواضيع واألنامط التي أفصح عنها البح  يف هذا  يقومون

 امليدان عىل النحو التايل: 

 ِويَّة يف فصول تعلم اللغة الثانية يف عملية  تساعد األنشطة اخلاصة باملتالزمات اللُّغ 

 اكتساب تلك املتالزمات. 

 الذهني مع املعلومة، كلها  واالنشغال بعضال مع بعضها أوزائه وربط املحتوى تكثيف

ة. أساليب مفيدة يف التعامل مع ظاهرة املتالزمات اللُّغ    ِويَّ
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 ِويَّة ضمن املحتوى الدرايس، وصياغة إمكانيَّة يف إدخال تدريس املتالزمات اللُّغ   ثمة

 عىل البنية لتحقيق ذلك.  ُخطة تدريسيَّة تعتمد

 العديد من األنشطة التي يمكن أن ُتْسهم يف تيسري عملية اكتساب املتسلسالت  هناك

 املتالزمة. 

 دليٌل عىل أن ح َّ الطالب عىل استيعاب وفهم املتسلسالت املتالزمة، يؤدي إىل  ثمة

 نتائج إجيابية يف حتسني  مهارة الكالم. 

ال بحاوة إىل مزيد من الدراسة والبح . كيف لنا، عىل هناك بال شك عدة قضايا ال تز

ِويَّة سينعكس إجياًبا عىل عملية سبيل املثال، أن نتأكد من أن اكتساب جمموعة من املتالزمات اللُّغ  

تها؟ هل هناك طرق ووسائل يمكن تدريسها للطالب بحي  ُتْسهم يف مساعدة هؤالء  تعلُّم اللغة بُرمَّ

فهم دون احلاوة إىل الرتكيز املبارش عىل هذه املتسلسالت؟ كيف لنا أن نكون عىل الستيعاب واالعىل 

التدريس التي ننتهجها ذات مفعول إجيايب دائم؟ من الواضح أن حقل تدريس  طرق أنيقني من 

دٍّ سواء. اللغة املتالزمة ال يزال بحاوة إىل مزيد من التقِّصِّ من ِقبل الباحثني واملعلم  ني عىل ح 
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 العاشرالفصل 

 اّتجاهات حديثة وُمستقبليَّة في دراسة اللَُّغة الُمَتالِزَمة:  
 قضايا ومسائل ال تزال بحاجة لمزيد من البحث
Current and Future Directions in Formulaic 
Language Research-Gaps and Pathways 

يف موضوع اللَُّغة  من الواضح بعد هذا العرض الذي قدمناه يف هذا الكتاب أن البحث

نات  نواح  املَُتالِزَمة اتَّسع ليشمل  ن عالًيا علامء النفس والرتبويون والباحثون يف حقل املُدوَّ ة. سيثمِّ عدَّ

ون بدراسة التَّداُوليَّة َغة املُتَالِزَمة يف  تلك النصوصية والعلامء املهتمُّ اإلسهامات التي قدمتها دراسة اللُّ

ة وما يتفرع عنها. لدينا معرفة كبرية بامهية اللَُّغة املَُتالِزَمة وكيف تتم معاجلتها حقل الدراسات الُلغويَّ 

يف الدماغ وكيف ُتكتسب وكيف ُيْسهم اكتساهبا يف تنمية املهارات اللَّْفظيَّة والكتابة وغري ذلك من 

ملجال منذ املعارف والفنون؛ وكيف يتم تدريسها وغري ذلك الكثري. لقد حققنا الكثري يف هذا ا

السبعينيَّات من القرن املنرصم. ولكن هل كل ما عرفناه عن هذه الظاهرة ُمْرض  لنا بحيث نطوي 

َغة املُتَالِزَمة؟   الصفحة، وهل ُكتب هذا الكتاب ليقول هذا عن اللُّ

ا حول  دعنا أهيا القارئ الكريم نستغل بعض الوقت واملساحة لكي نتأمل ما نعرفه حقًّ

ة وماهيَّة املعرفة التي نملكها حول هذا املوضوع، وما الذي ينبغي علينا فعله حول اللُ  املَُتالِزَمات غويَّ

ا فعل ذلك؛ ألن ذلك مهم يف توجيه دفَّة  تلك املواضيع التي ال تزال بحاجة  إىل بحث. من املفيد حقًّ

يدة ُتْسِهم يف فهم عميق هلذه الظاهرة. حيصل دائاًم البحوث املستقبليَّة يف هذا امليدان، نحو آفاق جد

عندما نستعرض موضوًعا بعينه أن تظهر جمموعة من األفكار اجلديدة الواحدة بعد األخرى ونحن 

ي هلا ودراستها. هذه هي  نستعرض ما قدمناه؛ ومن ذلك بالطبع الفجوات الِعلْميَّة التي علينا التصدِّ
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لون ومن َثمَّ ينتظرون ذلك اإلهلام الذي أ؛ فهم يقرنالطريق التي يسلكها الباحثو رون ويتأمَّ ون ويفكِّ

 هيبط عليهم؛ بحيث يقودهم إىل خوض غامر مشاريع بحثيَّة جديدة وارتياد آفاق غري مسبوقة. 

 

 نظرة تارخييَّة

اهرة يظهر لنا جليًّا ومن خالل النظر يف تاريخ البحث يف حقل اللَُّغة املُتاَلِزَمة أننا أمام ظ

دفعة  أننا وصلنا إىل طريق مسدود إذ أننا ال نستطيع اإلملام بجوانب هذه الظاهرة يبدوُُماتِلة. 

 اجلوهرية. إن الفكرة واحدة، وعوضًا عن ذلك علينا أن نتعامل مع جوانبها العديدة كٌل عىل حدة

بالنسبة إىل اللغة املنطوقة واللَُّغة التي نحاول قوهلا هنا أن اللَُّغة املَُتالِزَمة عىل جانب كبري من األمهية 

ف عليها بطرق ُمتلفة، بعضها حمدد والبعض اآلخر غري ذلك. ُدرست  املكتوبة، وأنه يمكن التعرُّ

ظاهرة اللَُّغة املَُتالِزَمة من جوانب معرفيَّة متعددة، وخالل العقدين املاضيني جرى مجع َشَتات كل 

د  تلك الدراسات والبحوث .ال تزال الكثري من األسئلة يف حقل اللَُّغة املُتَالِزَمة دون إجابة. من املؤكَّ

أنَّ هناك العديد من املسائل التي حتتاج إىل بحث ودراسة. كيف لنا أن نعرف ما إذا كانت املَُتسْلِسلة 

لك املَُتالِزَمة حيتفظ هبا الدماغ ويستدعيها ككلٍّ واحد  أثناء الكالم؟ إىل أي مًدى يمكن أن تنطبق ت

ة أثناء الكالم عىل اللَُّغة املكتوبة؟ ما مدى الفرضيَّات التي ذكرناها حول معاجلة املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

 أمهية القوائم والتصنيفات التي ُذكِرت للغة املُتَالِزَمة؟ 

 

ف عىل املَُتالِزَمات اللُ   ةوغيََّّ التعرُّ

ف عىل املَُتالِزَمات اللُ  ة يف املواد املنطوقة واملكتوبة يشوهبا بعض ال تزال طرق التعرُّ غويَّ

ة يف ذلك. نستطيع التعرف عىل سلسلة  املشاكل، عىل الرغم من وجود بعض املحاوالت اجلادَّ

جمموعة من النصوص جرى مجعها من حقل  أثناء البحث يفُمَتالِزَمة من خالل تطبيق معيار التكرار 

نات  من احلقول املعرفيَّة. نستطيع أيًضا التعرف عىل سلسلة ُمَتالِزَمة من خالل البحث يف املُدوَّ

نة )كوكا  نة الربيطانية )COCAالضخمة؛ مثل ُمدوَّ ( واحلصول عىل درجة تكرارها )أو BNC( أو املُدوَّ

َة وسائل أخرى يمكن استخدامها للتعرف عىل سلسلة ُمَتالِزَمة درجة ترابط أجزائها الداخلية(. َثمَّ 

َغة املُتَالِزَمة؛ "غوغل"مثل حمرك البحث  عة أكثر فائدًة يف التعرف عىل اللُّ َة وسائل أخرى متنوِّ . َثمَّ

أكثر يف املتحدث األصيل أو خبري باللَُّغة األُّم؛ ولكن هذه الطريقة مناسبة  مثل احلصول عىل رأي

حالة البيانات صغرية احلجم. إن طريقة التعرف عىل التالزم اللَُّغوّي ربام تكون بحاجة إىل تطبيق 

ة وتراعي خصائصها واستخداماهتا. الصورة الكليَّة التي تظهر  قائمة معايري، تنظر إىل املَُتالِزَمة الُلغويَّ

نات من استعراضنا للدراسات السابقة أن التعرف عىل اللَُّغة  املَُتالِزَمة، من خالل النصوص أو املُدوَّ
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ون الستخدام أكثر من وسيلة.  واملواد الصوتيَّة املفرغة، يمثل حتدًيا كبرًيا للباحثني؛ ولذا فإننا مضطرُّ

اخلبري الذي يتحدث اللَُّغة األُّم والذي، بدوره،  من املفيد أن نستخدم جمموعة من املقاييس مع رأي

لة النهائيَّة علينا أن نعرتف أن حتديد يستعني  بقائمة مرجعيَّة يف حتديد املَُتالِزَمات. يف املُحصِّ

ة بشكل دقيق ال يرَق  إليه الشكُّ أمٌر يف غاية الصعوبة. وحت  إذا استخدمنا املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

ة الرتابط واخلصائص الصوتيَّة ورأي جلنة التحكيم جمموعة من املقاييس مثل درجة التكرار ودرج

ما توصلنا إليه من معرفة حول املَُتالِزَمات بحذر شديد. نأمل أن  سنطرحوالقوائم املرجعية؛ فإننا 

ف عىل اللَُّغة املَُتالِزَمة.   تظهر يف املستقبل طرٌق أكثر مصداقيَّة وموثوقيَّة نستطيع من خالهلا التعرُّ

 

ةالِزَمات اللُ تصنيف امُلتَ   وغيََّّ

ة غري قد ينتابنا الشعوُر بالدهشة من كثرة وتنوع اللَُّغة املَُتالِزَمة. إن مفهوم املُتَالِزَمات اللُ  غويَّ

ة، عند فحصها عن قرب،  تبدو متداخلًة، متجانس وإن تلك التصنيفات الكثرية للُمَتالِزَمات الُلغويَّ

علينا، عىل سبيل املثال، أن نتبني االختالفات  الصعبوتفتقد للدقَّة وَعِصيََّة عن التفسري أحياًنا. من 

بني املتجاورات اللَّْفظيَّة والعبارات املسكوكة؛ ولذا فقد بادر العديد من الباحثني إىل وضع قائمة 

ارص املَُتالِزَمة عصيَّة عىل التصنيف وذلك باخلصائص العامة التي تتميز هبا كل فئة. بعض العن

ة من ذلك؛ عىل سبيل املثال، قولنا )وبعد ذلك  ( أو قولنا )عاجاًل and thenبوقوعها يف مناطق َرماديَّ

ا لتلك اللحظة التي استطعنا فيها البحث sooner or laterأو آجاًل  (. وعىل الرغم من أننا ُُمْتنُّون حقًّ

ستخدام أدوات التحليل النُّصوصيَّة احلاسوبيَّة، والتي أْسَهمت بال أدن  شكٍّ يف عن املَُتالِزَمات با

الكشف عن العديد من املُتَسْلِسالت املَُتالِزَمة؛ فإنَّنا نشعر بنوع  من القلق املُحريِّ ألي باحث بشأن 

ما يمكن أن استخدام درجة التكرار فقط كمعيار يف التعرف عىل تلك املَُتسْلِسالت، مقارنًة مع 

 حيصل عند استخدامنا مقاييَس إحصائيَّة أخرى مثل درجة الرتابط بني عنارص املَُتسْلِسَلة. 

َة العديد من املواضيع التي أطلَّت برأسها عند استعراض الدراسات  ة حال، فإن َثمَّ عىل أيَّ

ة عىل أك ثر من وجه، مع األخذ يف السابقة. من الواضح متاًما أنه يمكن تصنيف املَُتسْلِسالت الُلغويَّ

االعتبار أن طرائق التصنيف واملعايري التي ُتستخدم عادة يف ذلك قد طرأ عليها تغرٌي كبرٌي مع مرور 

الزمن. يف السياق ذاته، فإننا ندرك أن التصنيفات التي بني أيدينا اآلن ليست ثابتة، وأن أنواًعا عدة 

ض الفئات متداخلة مع فئات أخرى، كام أنه ال يوجد إمجاع من املَُتسْلِسالت َعِصيٌَّة عىل التصنيف. بع

معترب بني الباحثني عىل أن مجيع الفئات ُتعالج دالليًّا ونفسيًّا عىل نحو مشابه. من الطبيعي أن نتساءل 

َة من فرق بالنسبة إىل  عن مدى فائدة تلك الفئات من املَُتسْلِسالت لنا كباحثني ومعلمني. هل َثمَّ

بة أم متجاورة لفظية؟ هل يمكننا القول  املعلم فيام ة عبارة عن مجلة فعلية مركَّ إذا كانت ُمَتسْلِسلة ُلغويَّ
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إن العديد من التصنيفات اخلاصة باملَُتسْلِسالت عبارة عن ُُملَّفات من عرص املدرسة األسلوبية، 

الشكوك التي ظهرت كنتيجة للنشاط الذهني اخلالص أكثر من كونه نشاًطا هيدف إىل إزالة بعض 

 تنتاب املشتغلني يف علم اللَُّغة التطبيقيَّة وتدريس اللغات؟ 

 

ْهنيَّة  املعاجلة الذِّ

ْهنيَّة بعبارة فيها نوع من التساؤل: هل حيتفظ الدماغ  يبدأ الفصل اخلاص باملعاجلة الذِّ

النحو وهل هذا  باملَُتسْلِسالت املَُتالِزَمة عىل شكل وحدات كليَّة بحيث يتم استدعاؤها عىل هذا

مثبت علميًّا؟ من املثري للدهشة أن نجد أن الدراسات السابقة الكثرية يف هذا امليدان أفرزت العديد 

َة قواًل راجًحا يفيد بأن املَُتسْلِسالت  من األسئلة التي ال تزال بال جواب. من الواضح متاًما أن َثمَّ

. لكن  هذا ال يعني أن ذلك ينطبق عىل كل احلاالت. قد يتم املَُتالِزَمة ُتعالج يف الدماغ بشكل ُكيلِّ

التعامل مع ُمَتسْلِسلة ما بشكل مزدوج، أي أهنا أحياًنا ُتعالج بشكل كيل وأحياًنا أخرى بطريقة 

بنائيَّة. ولكن السؤال الذي ُيطرح هنا يتعلق بامهية العوامل اإلدراكية والسياقية التي توثر يف ما إذا 

ُتعالج بطريقة كليَّة أم ال؟ يمكننا ربام أن ننظر إىل املَُتسْلِسالت كوهنا تقع عىل طَريَفْ كانت املَُتسْلِسلة 

 نقيض باملسكوكات املُْعجميَّة واملتجاورات اللَّْفظيَّة يغلب عليها املعاجلة الكلّية أما احلَُزم املُْعجميَّة

ة املتعلقة باكتساب اللَُّغة واجلَمل املُْعجميَّة فإهنا ُتعا لج بشكل فردي، أي كلمًة كلمة. ربام توفر النظريَّ

َة إشارات كشفت عنها  الثانية إجابات لبعض تلك التساؤالت، ونحن بانتظار الكشف عنها. َثمَّ

لك بعض األبحاث تفيد يف حدها األدن  أن املَُتسْلِسالت املَُتالِزَمة ُتعاَلج بطريقة كلّية. ربام كان ذ

نتيجة لرتدُّدها يف السياق واستيعاهبا الكبري من ِقَبل الدماغ. ومع ذلك فالبد أن ال يغيب عن الذهن 

أن أغلب األدلة التي حصلنا عليها هبذا الشأن، تتعلق بدراسات ُأجرَيت عىل املسكوكات املُْعجميَّة 

املَُتالِزَمة. َأضف إىل ذلك أن  والتي تتميز بوجود بعض اخلصائص متيِّزها عن غريها من املَُتسْلِسالت

البحث يف هذا امليدان ّتريبّي ال يراعي االستخدام اليومي للُّغة. البحوث يف حقل علم األعصاب 

كانت مفيدة للغاية؛ حيث دلَّت الدراسات التي ُأجرَيت عىل الدماغ وتقسيم الوظائف فيه عىل أن 

 ّ َغة ُمتَالِزَمة جيري معاجلتها بشكل ُكيلِّ  يف النصف األيمن من الدماغ.  اللُّ

ْهنيَّة للُّغة تفيد بأن املَُتسْلِسالت ذات  َة نتيجة حظيت باهتامم كبري يف جمال املعاجلة الذِّ َثمَّ

التكرار العايل تتم معاجلتها بطريقة كليَّة كوحدة واحدة. هذا جيعلنا نتعجب من أمهية التعرض 

طاَبًعا حقيقيًّا غري ُمتكلَّف. هذا يدعم بال شك تلك  للُمعَط  اللَُّغوّي؛ خصوًصا لذلك الذي حيمل

األُسس التي قامت عليها املدارس العلميَّة، التي تتكئ عىل فكرة أن اللَُّغة مبنيَّة عىل فكرة 

ة يقوم بإثباهتا الباحثون من علامء اللَُّغة واملعلمون واملشتغلون بالقياس  االستخدام. ولكنَّ هذه َمهمَّ
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ب عليهم أيًضا أن يقرروا ما إذا كان الدليل العلمي والنظريات العلمية هلا والتقويم، والذ ي يتوجَّ

 تطبيقات نافعة يف ميدان اكتساب اللَُّغة واستخدامها. 

 

 االكتساب

َة بعض األفكار واملواضيع التي تظهر لنا من نظرة رسيعة نلقيها عىل الدراسات السابقة يف  َثمَّ

َغة الثانية. لقد مرَّ بنا، عىل األقل عندما تناولنا موضوع جمال اللَُّغة املَُتالِزمَ  ة وعالقتها باكتساب اللُّ

اكتساب اللَُّغة األوىل، كيف يتم تفتيت املَُتسْلِسلة املَُتالِزَمة من املُْعَط  اللَُّغوّي؛ ومن َثمَّ حتليلها إىل 

اللَُّغة، وهكذا. أما البحث الذي  عنارصها األوليَّة واستخدامها يف تطوير النظام اللَُّغوّي وقواعد

ة يف اللَُّغة الثانية من ِقَبل املتعلمني البالغني؛ فقد ركز بشكل ُأنجز يف ميدان اكتساب املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

ة منه مكثف عىل االكتساب يف األحوال الطبيعيَّة، بحيث مل يقدم لنا إال القليل ُما يمكن االستفاد

َة ملحوظة أيًضا حول البحوث التي ُأجرَيت  تطبيقيًّا يف الفصل الدرايّس من ِقَبل معلمي اللَُّغة. َثمَّ

عىل البالغني، وهي أهنا ُطبقت إما عىل متحدثني أصليني باللَُّغة أو متحدثني غري أصليني ولكنهم 

اب عنارص من اللَُّغة املَُتالِزَمة كمجموعة جييدوهنا إجادة تامة. هل يقوم ُمتعلِّمو اللَُّغة الثانية باكتس

كليَّة يف البداية ومن َثمَّ تفكيكها بعد ذلك إىل وحدات مستقلة؟ أم هل يقوم هؤالء باستيعاب تلك 

العنارص املَُتسْلِسلة كمجموعات مستقلَّة عن بعضها ومن ثم حتويلها جمموعات كلية بعد فرتات من 

النامذج املتعلقة باالكتساب واملعاجلة مًعا ويف ذات الوقت وبناًء التدريس املكثف؟ أم هل تعمل هذه 

عىل ظروف متغرية؟ بالتأكيد فإننا بحاجة إىل مزيد من البحوث يف حتديد ما إذا كانت هذه اآلليَّة 

املزدوجة موجودة فعاًل؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فكيف تعمل وملاذا؟ كشفت البحوث التي ُأجرَيت 

غويَّة آليَّاته الكثري يف هذا الشأن. اتضح أن األطفال الصغار يكتسبون املَُتالِزَمات اللُ عن االكتساب و

عىل شكل وحدات كليَّة يف البداية، وبعد ذلك يقوم هؤالء األطفال بتفتيت تلك الوحدات الكلية 

ة ُتستخدم كأداة يف اكتساب اخلصائص النَّ  فيَّة للغة وغري ذلك الكثري. أما  -ْحوإىل عنارص ُلغويَّ رَصْ

بالنسبة إىل املتعلمني الكبار؛ فإنه يتم التعامل مع اللَُّغة املَُتالِزَمة كوحدات كلية من ِقَبل املتحدثني 

األصليني باللَُّغة واملتعلمني هلا ُمن جييدون ذلك. ربام يتم توظيف اللَُّغة املَُتالِزَمة كطريقة الكتساب 

ة من ِقَبل املتعلمني الكبار الذين ال حُيسنون التحدث هبا. ومع كل ذلك فإنه ال يزال هناك العديد اللُّغَ 

غويَّة دون جواب. أحد هذه من األسئلة حول اآلليَّة التي يتعلم ويتقن هبا الكبار املَُتالِزَمات اللُ 

لدراسة يتعلق بكيفية اكتساب وتعلُّم اللَُّغة املُتَالِزَمة من األسئلة والذي حيتاج إىل مزيد من البحث وا

ِقَبل املتعلمني الكبار. هل لنا أن نفرتض أن ذات اآلليَّة التي يكتسب هبا األطفال اللَُّغة املَُتالِزَمة 

 يمكن أن تنسحب عىل املتعلمني الكبار وكيفية اكتساهبم للغة؟ 
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وَغة املنطيقة  اللُّ

َة جمال تلعب فيه اللَُّغة املَُتالِزَمة دوًرا كبرًيا مثرًيا للدهشة يتمثل يف اكتساب القدرة عىل  َثمَّ

احلديث بطالقة؛ عىل الرغم من ندرة البحوث التي ُأنجزت يف بحث الدور الذي تلعبه املَُتالِزَمات يف 

ة التي ُتبن  عليها كل يتمثل يف أن اللَُّغة املُتَالِزَمة من األُُس  مهارة االستامع. هناك رأي س املُهمَّ

العمليات املتعلقة بمهارة احلديث )ويف السياق ذاته تلك املتعلقة بالفهم أيًضا(، وأيًضا تلك 

العمليات املتعلقة بتحقيق الغرض من وراء التواصل مع اآلخرين. وكام هو احلال يف ميادين أخرى، 

ة وأمهيتها يف تطوير أكرب لظاهرة املُتَالِزَمات اللُ  فإننا عىل يقني أننا ال زلنا يف بداية تشكيل فهم غويَّ

َة حاجة ملزيد من البحوث املكثفة واملعمقة  يف سبيل تبيان األمهية التي تكتسبها  مهارة الكالم. َثمَّ

ع الوقوف عىل بعض احلقائق. من اللَُّغة املَُتالِزَمة يف تيسري اللَُّغة املنطوقة. إننا إىل هذه اللحظة نستطي

الواضح أن اللَُّغة املَُتالِزَمة تلعب دوًرا كبرًيا يف حتسني الكالم. تبني أن الكالم حيتوي عىل عنارص 

ة أثناء  َغة املُتَالِزَمة قد تكون األساس الذي ُتبن  عليه الطالقة الُلغويَّ ة ُمتَالِزَمة كثرية، وأن اللُّ ُلغويَّ

ة املتعلقة لثانية. ربام تشكل املَُتالِزَمات اللُ تعلُّم اللَُّغة ا ة ركيزة أساسية من ركائز الطالقة الُلغويَّ غويَّ

َغة الثانية. ُتنطق املَُتسْلِسالت املَُتالِزَمة بطريقة تراعي بعض اخلصائص الصوتية. تلعب  باللُّ

ة دوًرا كبرًيا يف الطريقة التي نستخدم هبا املَُتالِزَمات اللُ  اللَُّغوّي لتحقيق أهداف تواُصليَّة؛  املُعط غويَّ

ا بالكفايات التَّداُوليَّة.   ولذا فإهنا مرتبطة ارتباًطا جوهريًّ

. كم تبلغ نسبة اللَُّغة املَُتالِزَمة  َة بعض األسئلة التي حتتاج إىل مزيد من البحث والتَّقِّصِّ َثمَّ

من جمموع الكالم الذي ننطق به؟ هل لنا أن نقول بثقة تامة إن ُمَتسْلِسلًة ما ُمَتالِزَمة )انظر الفصل 

ما إذا كانت ُمَتسْلِسلٌة ُمَتالِزَمٌة ما يف اللَُّغة املنطوقة حُتفظ يف الدماغ وُتستدَع  منه  نعيالثاين(؟ هل 

 بشكل كامل؟ 

 

وَغة املكتيبة  اللُّ

لذي قدمناه يف هذا الكتاب حول العالقة بني اللَُّغة املَُتالِزَمة لقد كشف لنا العرض ا

ة حول األمهية التي حتظ  هبا اللَُّغة املَُتالِزَمة؛ خصوًصا فيام  والكتابة، عن بعض املعلومات املُهمَّ

َة شكٌّ أن اللَُّغة املَُتالِزَمة مؤرش ُمهّم عىل كفاءة  الكاتب الذي يتعلق بالكتابة األكاديميَّة. ليس َثمَّ

َغة املُتَالِزَمة بعدة وظائف حيوية يف عملية اإلبداع ) وما  يكتب يف املجاالت األكاديمية. تقوم اللُّ

يرتتب عىل ذلك من فهم أيًضا( للنص األكاديمي الذي ُكتب بطريقة بارعة، كام أهنا عىل درجة عالية 

ألكاديمي. إن العرض الذي قدمناه يف من األمهية يف جمال بث األفكار العلميَّة من خالل اخلطاب ا

ة التي َخُلصت إليها الدراسات النصوصية، متثل البداية يف هذا الكتاب وقائمة املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ
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نا رحلة طويلة هتدف إىل فهم أعمق للقيمة التي متثلها تلك املَُتالِزَمات يف ميدان الكتابة األكاديمية. إن

نرمي إىل إحراز نوع من التقدم يف أكثر من ميدان. لقد حان الوقت لكي نقوم بدراسة  -يف الوقع  -

ُمكثَّفة وعميقة للغة املُتَالِزَمة يف الكتابة التي تعكس املجاالت غري األكاديمية. من الرضوري أن 

ة التي ُتْسهم يف استعامل واست -نقوم بدراسة العمليات النَّْفس  يعاب اللَُّغة املَُتالِزَمة يف جمال ُلغويَّ

َغة املُتَالِزَمة يف تيسري الكتابة بشكل أكثر  اللَُّغة املكتوبة. عىل سبيل املثال: هل ُيْسهم استخدام اللُّ

مهارة وأكثر رسعة؟ هناك أيًضا جماالت َبْحثيَّة تتعلق بالدور الذي تلعبه اللَُّغة املَُتالِزَمة يف مهارة 

َغة املُتَالِزَمة تساعد يف قراءة النصوص بشكل  أكثر كفاءًة  القراءة، والتي تشمل دراسة ما إذا كانت اللُّ

 ورسعًة ودقة. 

َغة املُتَالِزَمة وعالقتها بالكتابة أشارت إىل  نستطيع القول بشكل عام أن البحوث يف ميدان اللُّ

ة يف حتسني مهارة الكتابة. ُتعدُّ  الكتابة األكاديميَّة من املجاالت التي ُاشبعت  أن اللَُّغة املَُتالِزَمة ُمهمَّ

ة متثل عنرًصا ُمهامًّ من عنارص التميز التي ُتقاس هبا بحًثا؛ ولذا فال غرابَة أن نجد أن املُتَالِزَمات اللُ  غويَّ

ة املتكررة يف شك ل قوائم من ِقَبل باحثني يف كفاءة الطالب. جرى مجع الكثري من املَُتسْلِسالت الُلغويَّ

نات نصوصيَّة متعددة. ربام تكون اللَُّغة املَُتالِزَمة مهمة يف حتسني  ميادين شت ، وذلك باستخدام ُمدوَّ

 .  مهارة القراءة، ولكن من الواضح أن هذا املوضوع حيتاج إىل مزيد من البحث والتَّقِّصِّ

طِّالع عىل البحوث التي ُأنجزت يف جمال لعلَّ أكثر الدروس التي استفدنا منها من خالل اال

ة وعالقتها بالكتابة، يكمن يف كميَّة األسئلة العالقة التي ال تزال بحاجة إىل املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

مكتوب؟ هل كانت البحوث التي غويَّة يف نص إجابات. عىل سبيل املثال: كم عدد املَُتالِزَمات اللُ 

)راجع الفصل الثامن( أكثر فائدة من تلك التي ناقشناها يف هذا  ُعملت حول احلَُزم املُْعجميَّة

ق بني احلُزمة املُْعجميَّة والسلسلة املَُتالِزَمة خالل بحثنا يف اللَُّغة  الفصل؟ هل من املفيد أن نفرِّ

ا، فهل لنا أن  املكتوبة؟ البحوث التي ُأنجزت يف عالقة اللَُّغة املَُتالِزَمة بمهارة القراءة ضئيلة جدًّ

نفرتض أن اللَُّغة املَُتالِزَمة مهمة فقط يف جمال تطوير مهارة الكتابة ؟ وأخرًيا، هل تنطبق فكرة احتفاظ 

ّ عىل آل َغة املُتَالِزَمة ومعاجلتها عىل أساس ُكيلِّ يَّة استيعاب اللَُّغة املكتوبة، وإذا كان ذلك الدماغ باللُّ

َة من قيمة يمكن أن يمثلها ذلك بالنسبة إىل طريقة تدريس اللَُّغة وقياسها؟    كذلك، فهل َثمَّ

 

 احُلَزم املُْعجميَّة

وعالقتها  ةكشف العرض الذي قدمناه حول البحوث التي ُأنجزت يف جمال احلَُزم املُْعجميَّ 

َة عنرص ُمهّم يبدو واضًحا من خالل  باخلطاب األكاديمّي عن أنامط وجماالت مثرية لالهتامم. َثمَّ

البحوث السابقة وخيتص بالتعريف اجلازم الذي قيل يف موضوع احلُزم املُْعجميَّة، والذي يرتكز عىل 
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ة املُْعجميَّة ودرجة انتشارها والوظيفة التي تقوم هبا. ُينظر إىل ثالثة معايري: درجة تكرار احلَُزم

ة  الباحثني الذين يقومون بدراسة ُنصوصيَّة للُمَتسْلِسالت التي تتكون من أكثر من مفردة ُلغويَّ

والذين يستخدمون معايري أخرى ُمتلفة نوًعا ما أو يطبقون معايري جديدة من عند أنفسهم، أهنم يف 

ة أخرى ُمغايَرة متاًما. هذا النوع من الواقع ال ي بحثون يف ظاهرة احلَُزم املُْعجميَّة؛ بل يف ظاهرة ُلغويَّ

البحوث سبق وأرشنا إليه يف الفصل السابع من هذا الكتاب منفصاًل متاًما عن الفصل اخلاص باحلَُزم 

ْعجميَّة استخدم الباحثون املُْعجميَّة. يف تلك البحوث التي ُأنجزت يف ميادين أخرى غري احلَُزم املُ 

( 2010)و إليس،  فالخ–مصطلحات ُمتلفة نوًعا للداللة عىل هذه الظاهرة، حيث أسامها سيمسون

َغة املُتَالِزَمة، بينام استخدم ُكلٌّ من وود ( مصطلح الرتاكيب الُلغويَّة. 2012(( وليو 2014)وآبل اللُّ

سمية املستعملة وطرق البحث املستخدمة؛ إال أن توظيف وبَغضِّ النظر عن بعض التباين يف الت

ة مل تكن معروفة  أدوات التحليل النصوصية يف دراسة احلَُزم املعجمة أْسَهم يف اكتشاف أنامط ُلغويَّ

من قبل. يمكننا القول إن احُلَزم املُْعجميَّة كانت ُمسَترَتة قبل أن تكشفها وسائل التحليل النصوصية. 

نائيَّة والوظيفيَّة التي تتميز هبا احلَُزم املُْعجميَّة قد أْسَهمت يف جعل تلك احلَُزم أقل إن اخلصائص الب

ة أخرى؛ مثل مفردات اللَُّغة وبعض األنواع املُصنَّفة ضمن املَُتسْلِسالت  بروًزا مقارنًة بظواهر ُلغويَّ

ي ترتبت عىل اكتشاف احلَُزم املُْعجميَّة، املَُتالِزَمة. إن اآلثار الكبرية التي غريت كثرًيا من املفاهيم والت

ة حيَّة  قد أْسَهمت يف تبيان العنارص الداخلية لبنية النص األكاديمي، ووفَّرت لنا نامذج ُلغويَّ

 وملموسة مطمورة داخل نسيج اخلطاب األكاديمي. 

َة العديد من النتائج التي كشفت عنها األبحاث والتي أشارت أواًل إىل أن احلَُزم املُْعجميَّة  َثمَّ

ة، يمكن استخالصها باستخدام برامج حاُسوبيَّة نصوصيَّة عنرٌص مهمٌّ من عنارص املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

نة حسب معايري حمددة من َقبيل درجة التكرار واالنتشار. احلَُزم املُْعجميَّة ال تشكل نواًة ذات من ُمدوَّ 

معنً  ولكنها تؤدي وظيفة مهمة يف النص. يف اخلطاب األكاديمي ختتلف وظائف هذه احلَُزم من 

ا للطالب يف املستويات ال عليا يف حتقيق جمال أكاديمي إىل آخر؛ ولكنها يف كل األحوال مفيدة جدًّ

 كفاءة عالية؛ خصوًصا يف جمال الكتابة األكاديميَّة. 

َة بعض القضايا متعلقة باحلَُزم املُْعجميَّة والتي ال تزال بحاجة ملزيد من  بطبيعة احلال، فإن َثمَّ

. كيف لنا أن نستخدم تلك احلَُزم املُْعجميَّة ضحة وضوح الشمس يف ارية والوالكث البحث والتَّقِّصِّ

رابعة النهار يف رفع مستوى ووعي الطالب بأمهيتها، وكيف سينعكس ذلك إجياًبا عىل قدرات 

ة، أم أنه  الطالب يف الكتابة؟ هل يكفي أن يكون لدى الطالب حصيلة جيدة من هذه احلَُزم الُلغويَّ

كل األحوال فإنه من الرضوري أن يتعني عليه أن يتعلم كيف يستخدمها يف سياقات حقيقيَّة؟ يف 

مهارة الكتابة أم ال. يف يتعلم الطالب تلك احلَُزم، بَغّض النظر عن ما إذا كان ذلك سيؤدي إىل حتسن 
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ق يف دراسة كيفية تدريس احلَُزم املُْعجميَّة؛ كذلك مل  وبطريقة مشاهبة فإننا مل نتطرق بيشء من التعمُّ

ْعجميَّة يف اللَُّغة املنطوقة وأمهيتها يف اخلطاب اللفظي. لقد حرصنا ُيبذل جهد كبري يف بحث احلَُزم املُ 

ُجلَّ اهتاممنا يف موضوع واحد وهو احلَُزم املُْعجميَّة يف اللَُّغة األكاديميَّة، وأمهلنا ما سواها يف سياقات 

 أخرى غري أكاديميَّة. 

 

وَغة  تدرَّس اللُّ

َة جمال واحد من جماالت البحث الكثرية يف ة والتي كانت َثمَّ  موضوع املَُتسْلِسالت الُلغويَّ

ة بخصوص طرق  نتائجه مثمرة ويتعلق بتدريس اللَُّغة املَُتالِزَمة. إن هناك تطورات كبرية وُمبِّشِّ

اكتساب اللَُّغة املَُتالِزَمة. وعىل الرغم من أن بعض التجارب الرتبوية التي أرشنا إليها هنا ُميِّبة 

ر والربط بني العنارص، مثل لآلمال؛ فإن البعض من  تلك التجارب التي حثَّت عىل أمهية التذكُّ

تكثيف املحتَوى والتعاطي الذهني مع املعلومة، حتمل يف طيَّاهتا بعض العنارص اإلجيابيَّة. دلت 

ية التي يدرسها الطالب غويَّة ضمن املادة التعليماألبحاث التي ُعملت عىل إدماج املَُتالِزَمات اللُ 

فيَّة التي يمكن من خالهلا الدفع باّتاه  َة العديد من األنشطة الصَّ والرتكيز عليها أثناء التدريس. َثمَّ

استيعاب املَُتسْلِسالت املَُتالِزَمة، والتي يمكن أن ُتستخدم ضمن خطط تدريسيَّة خالصة باملنهج 

ة. عىل سبيل املثال؛ دلَّت البحوث التي ِزَمات اللُ الدرايس والذي عليه أن ُيعنَ  بجانب املَُتال غويَّ

غويَّة عىل أن تدريس تلك املَُتالِزَمات مفيٌد يف تيسري ُأجريت لقياس فاعلية تدريس املُتَالِزَمات اللُ 

َة وسائل كثرية يست َغة املُتَالِزَمة الطالقة. بشكل ُمترص، فإن َثمَّ طيع من خالهلا املعلمون العناية باللُّ

 وإدخاهلا ضمن ُخَططهم الدراسية، وتصميم األنشطة والدروس التي حتقق ذلك. 

هناك العديد من املواضيع واألفكار التي أفرزهتا الدراسات السابقة يف هذا الشأن، ليس 

غويَّة ض األنشطة املتعلقة بتدريس املَُتالِزَمات اللُ أقلَّها ما أشارت إليه األبحاث من أن الرتكيز عىل بع

ل عملية اكتساهبا. بعض النظريات، مثل تكثيف املحتوى وربط العنارص بعضها ببعض  ربام يسهِّ

مكن والتعاطي الذهني، كلها مفيدٌة يف سبيل اكتساب اللَُّغة املَُتالِزَمة؛ وكذلك أشارت إىل أنه من امل

ة يف املحتوى التعليمي وإعطائه مزيًدا من األمهية أثناء إعداد أن يقوم املعلم بدمج املُتَالِزَمات اللُ  غويَّ

َة بعض األنشطة املحددة والتي تساعد يف اكتساب السالسل املَُتالِزَمة. دلت  اخلطة الدراسيَّة. َثمَّ

ب عىل استيعاب تلك العنارص املَُتالِزَمة ذو أثر إجيا ي عىل عملية األبحاث عىل أن تشجيع الطال

ث بطالقة أكرب.   التحدُّ

َة العديد من املواضيع  وكام هو احلال مع بعض أوجه البحث يف جمال اللَُّغة املَُتالِزَمة، فإن َثمَّ

. ال يمكننا القول أننا عىل ي قني تام بأن اكتساب التي ال تزال بحاجة ملزيد من البحث والتَّقِّصِّ
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ر جمموعة املَُتالِزَمات اللُ  ة سُيْسهم يف زيادة معرفتنا باللَُّغة بشكل عام. مل نستطع إىل اآلن أن نطوِّ غويَّ

ملَُتالِزَمات امن االسرتاتيجيَّات التي يمكن تدريسها للطالب لكي تساعدهم يف استيعاب وفهم 

ة، دون احلاجة إىل تدريسها بشكل مبارش. كذلك مل َنُقم بدراسة ما إذا كانت الوسائل التي اللُ  غويَّ

ة ذات أثر بعيد املدى. نستخدمها يف تدريس املَُتالِزَمات اللُ   غويَّ

 

 مسائل ُمستعصَية

يف غياب نظرية جامعة تفرس لنا  ةاملَُتالِزمَ  تكمن أكثر املسائل استعصاًء بالنسبة إىل اللغة

َغة املُتَالِزَمة واألدوار املنوطة هبا. وكام هو واضح من قراءة فاحصة هلذا الكتاب،  بوضوح طبيعة اللُّ

هذه الظاهرة من جوانب عدة وعرب فرتة زمنية ُمتدة. إن املعلومات التي استطعنا  بدراسةفقد قمنا 

ة و عىل وجه مفيدة يف مساعدتنا عىل فهم الكثري حول طبيعة اللَُّغة -حلاالتيف أغلب ا-مجعها مهمَّ

واالتصال بصفة عامة. ولكن علينا أن نعرف أن هذه املعلومات ُمتشظَِّية أو غري معروفة اخلصوص 

 بشكل  تام. 

 

وَغة املَُتالِزَمة  نظرََّّات وُأُطر فهم اللُّ

َغة املُتَالِزَمة ُدِرست من أكثر من زاوية. ومع التسليم بنا كثرًيا يف هذا الكتاب، فإن  اللُّ  كام مرَّ 

أن ذلك أدى إىل بروز َكمٍّ هائل  من املعلومات حول هذه الظاهرة؛ إال أهنا تفتقد إىل املُْعَط  النظري 

َغة املُتَالِزَمة يف عملية اكتساب ومعاجلة  الذي يستند بدوره عىل دور واضح املعامل، تلعبه اللُّ

لَُّغة بشكل عام. ومع هذا، فإنه ال بد من اإلشارة إىل وجود بعض النظريات املثرية واستخدام ال

مليلشوكس، ونموذج اللَُّغة املستند عىل االستخدام، والنحو  "النَّص -املعن  "لالهتامم؛ مثل نظرية 

 البنائّي، وعلم الداللة النَِّّصِّ واللَُّغة األوىل والكثري ُما ال يمكن حرصه. 

 

 مليلشيكس "النَّص  -املعنى"نظرَّة 

ا إهن النص مليلشوكس، ولكن ال بد من القول  -إننا بال شك عىل وعي بوجود نظرية املعن  

تركز أكثر عىل املتجاورات اللَّْفظيَّة، وهذا ما حيدُّ من تطبيقها عىل نطاق أوسع. ومع ذلك فإهنا بال 

بة. شك تساعدنا يف فهم اآلليَّة التي تقف خلف املعن  الكُ  يّل الذي تتميز به الكثري من الكلامت املركَّ

ن  وكام مر بنا يف الفصل الثاين، فقد أشار ميلشوكس إىل أن وجود وشائج بني الكلامت التي تكوِّ

حتمل معنً  واحًدا. يمكن اختصار تلك الوشائج من خالل الوصفة تفيد بأهنا  سلسلة متجاورة 

و)ب( من اللَُّغة )س( عبارة عن لكزيم داليّل لتلك اللَُّغة يتكون منه  املتجاورات اللَّْفظيَّة )ا("التالية: 



َغة املُ   ...َتالِزَمة: قضايا ومسائلاّّتاهات حديثة وُمستقبليَّة يف دراسة اللُّ

 

199 

معن  آخر نرمز له بالرمز )ع(، والذي حيمل يف طيَّاته معنً  مأخوًذا من كال اللفظني املتجاورين )ا(  

(. 30، ص. 1998ب  )ميلشوكس، × و)ب(، بحيث يمكننا اختصار ذلك من خالل املعادلة ع = ا 

ه املعادلة مستعصية عىل الفهم ولكن هيدف الغرض منها إىل تبيان طبيعة وبنية ال شك أن هذ

ة، بحيث تقوم بعض الكلامت يف تلك الرتاكيب بدور حموري، بينام تقوم أخرى بدور  الرتاكيب الُلغويَّ

ن معنً  واحدا . التابع. املُْعَط  النهائي يتكون من اندماج الرتكيب املحوري الرئيس والتابع وتكوِّ

بني القائمة ( تصنيف تلك املتجاورات اللَّْفظيَّة عىل أساس العالقة 1998(حاول ميلشوكس 

ناهتا الرئيسة.  مكوِّ

 

وَغة املستندة عىل االستخدام  نامذج اللُّ

ة التي تستند إىل كيفية االستخدام والتي تؤطِّر عملية االكتساب  لعل النظريات الُلغويَّ

ة يف سبيل فهم آليَّة عمل اللَُّغة املُتاَلِزَمة.  اللَُّغوّي، حتمل بعض املضامني  املُهمَّ

تقوم كل النامذج التي تتكُئ عىل االستخدام بالبحث يف التجارب العديدة التي يتم من 

خالهلا استخدام اللَُّغة. بعبارة أخرى، فإن تلك التجارب تعرب عن نامذج حقيقية للكيفية التي 

التجارب مادة أوليَّة لتحليل اآلليَّة التي تتم من خالهلا معاجلة اللَُّغة  ُتستخدم هبا اللَُّغة. تشكل تلك

ة بوصفها نتاًجا  واكتساهبا واستيعاهبا. تنظر تلك النامذج املبنية عىل االستخدام إىل املقدرة الُلغويَّ

ة(، بحيث يتم اختزال تلك النامذج  ملجموع اخلربات التي ّتتمع ملن يستخدمها )ّتارب ُلغويَّ

وتصنيفها بحيث تبق  يف ذاكرة املتحدث. تشكل تلك التعابري الُلغويَّة التي حتتفظ هبا الذاكرة ذخرية 

ظ هبا. تلك  ا يلجأ  إليه من يستخدم اللَُّغة وعبارات جاهزة يتلفَّ ة ال غنً  عنها وُمعًط  لغويًّ ُلغويَّ

ة يمكن للفرد أن يستخدمها أثناء تواصل ه مع اآلخرين. تقوم تلك التجارب تشكل ذخرية ُلغويَّ

النامذج التي تقوم عىل االستعامل، بطمس الفروق التي تقوم عادًة بني النحو وداللة األلفاظ والرتكيز 

أكثر عىل املعن . فالنحو حسب النموذج القائم عىل االستعامل ال ُينظر إليه عىل أنه ُحْزمة من القواعد 

لكن ُينظر إليه عىل أنه جمموعة من الرموز التي حتمل يف التي ُتْسهم يف بناء مجل وعبارات مبتكرة، و

ة ومعايَن يف الوقت ذاته ) (. بناًء عىل النامذج التي ,Geeraerts, 2006ريارتس غطيَّاهتا تراكيب ُلغويَّ

تقوم عىل االستعامل، فإن تلك الرموز التي أرشنا إليها والتي خيتزهلا الدماغ تعمد إىل بناء قواعد 

ة واملعن  للغة. وعىل ا لعكس متاًما من نظريات النحو التوليدّي والتي تتعامل مع القواعد الُلغويَّ

ككيانات مستقلة بذاهتا، فإن النظريات املبنية عىل االستخدام تنظر إىل النحو واملعن  عىل كوهنام 

َة قاعدة رئيسة فيام خيص النموذج اللَُّغوّي املبنّي عىل االستخ دام، وهي أن كيانني متوازيني. َثمَّ

ة ال ُينظر إليهام عىل  ، وأن النحو واملفردات الُلغويَّ ْهنيَّة التي حتمل معنً  تتبوُأ مركًزا مهامًّ الصور الذِّ
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أهنام نظامان منفصالن. تقوم تلك النامذج املبنية عىل املعن  بتوفري إطار  نظريٍّ للُّغة املُتَالِزَمة، بحيث 

ة والدالليَّ  ة املبنيَّة عىل املعن ، تكمن تشكل الُبنَ  النحويَّ َة فائدة أخرى للنامذج النظريَّ ة أساًسا للغة. َثمَّ

يف كوهنا تعتمد عىل التأثري املبارش لدرجة تكرار العبارة يف فهم واستخدام اللَُّغة. هذا تطور مهم 

ة الدقيقة التي مل تستطع مدرسة تشومسك ي بحيث يمكن استخدامه لِّشح بعض العنارص الُلغويَّ

(Chomskyan grammar)  .ة تفسريها  التوليديَّ

عىل أنه مصطلح جامع  "usage-basedيمكن النظر إىل مفهوم النموذج املبنّي عىل االستخدام 

إىل أن مجيع ( Kemmer & Barlow, 2000)وبارلو حيتوي عىل نامذج عدة ُمتلفة. أشار ُكلٌّ من كيمري

 بنية عىل االستخدام تشتمل عىل تسعة عنارص مشرتكة: النامذج امل

ة وكيفية استخدام اللَُّغة يف الواقع. -1 َة عالقة لصيقة بني الُبنَ  الُلغويَّ  َثمَّ

َة اعرتاف بالدور الكبري الذي تلعبه درجة التكرار. -2  َثمَّ

َة نظرة عامة تفيد بأن فهم اللَُّغة واستخدامها -3  م لغوي.رئيسان ألّي نظا عنرصانَثمَّ

 هناك تركيز عىل الدور الكبري الذي تلعبه عنارص التعلُّم واخلربة يف االكتساب اللَُّغوّي. -4

بشكل تدرجيي وليس ثابًتا يف كل  تربزهناك إقرار بأن اللَُّغة من حيث كوهنا نظاًما عقليًّا -5

 األحوال. 

ناء ووصف النظرية هناك إدراك بأمهية البيانات املتعلقة بكيفية استخدام اللَُّغة يف ب-6

ة.   الُلغويَّ

َة عناية بتلك العالقة اللصيقة التي تنشأ بني االستخدام واالختالف املتزامن والتطور -7 َثمَّ

 الزمني املُالِزم للغة. 

َة وعي بذلك الرتابط الذي ينشأ بني النظام اللَُّغوّي مع النظم األخرى الال-8 ة.  َثمَّ  ُلغويَّ

َة تقدير كبري للدور امل-9  حوري الذي يقوم به السياق يف آليَّة عمل النظام اللَُّغوّي. َثمَّ

 
 النَّحُي البنائيُّ 

ة املبنيَّة عىل االستخدام ومفهوم اللَُّغة من حيث هي عبارة عن  َة صلة بني النامذج الُلغويَّ َثمَّ

ة نة من بنية ُلغويَّة ذات معن ، والتي ُيطلق عليها لفظ الرتاكيب الُلغويَّ . constructions وحدات مكوَّ

ة يكمن يف أعامل غولدبريغ ك األساس لتلك النظريَّ وأطروحاهتا   (Goldberg, 1995, 2006)املحرِّ

الكثرية يف جمال النحو البنائي اإلدراكي. بالنسبة إىل غولدبريغ، فإن الرتاكيب ُتعدُّ الوحدات الرئيسة 

ة. ُتْسهم كل املستويات  للُّغة والتي تشكل بدورها حلقة وصل بني املعن  والبنية والوظيفة الُلغويَّ

النحوية يف تشكيل تلك الرتاكيب، سواء أكانت مفردات أم مورفيامت أم عبارات اصطالحيَّة 
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مسكوكة أم أنامًطا معجميَّة من ُمتلف األنواع. يمكن ربط بنية الرتكيب اللفظي بأيٍّ من احلقول 

ة: النحوية والرصفي  ة والصوتية، وهكذا. الُلغويَّ

( بوضع تصنيفات للرتاكيب البنائية مع بعض األمثلة عىل النحو 2006قامت غولدبريغ )

 التايل: 

 

 .( 5: ص 2006أمثلة عىل الرتاكيب البنائية )غيلدبريغ،  (.10,1رقم ) شكل

 ( ing( والالحقة ) -preمثال عىل ذلك السابقة ) املورفيم

 andادو، أفع  األناكوندا، وحرف العطف مثال عىل ذلك األفوك الكلمة

بة  مثال عىل ذلك كلمة مغامرون وكلمة الفائز بـ كلامت مركَّ

دة  عبارات معقَّ

 )كاملة جزئيًّا(

 صيغة اجلمع( )لألسامء القياسية(  -مثال عىل ذلك )اسم 

مسكوكات لفظيَّة 

ة  تامَّ

 give the devil hisضيلة ، االعرتاف باحلق فgoing great gunsسيحقق نجاًحا ساحًقا 

due  

مسكوكات لفظيَّة 

 شبه تامة

 send، او استوَل عىل أمواله باخلداع jog (someone’s) memoryأنعش ذاكرة فالن 

(someone) to the cleaners  

طيَّة معينة  كلام ... كان. مثال عىل ذلك )كلام أمعنت النظر يف املسألة، قلَّ استيعا ي هلا(  مجل رَشْ

فاعل + فعل+ مفعول به أول + مفعول به ثان  . مثال عىل ذلك أعطاها هدية. صنع هلا  لة من مفعولنيمج

 فطرية 

 فاعل + أداة مساعدة + فعل ُمتعدٍّ + حرف جر )مثال عىل ذلك: ُصِدم القنفذ بسيارة( املبنيُّ للمجهول

 

َة مناقشات عميقة للنحو البنائّي، وذلك يتطلب من القارئ  أن يطَّلع عىل اخللفيَّات  َثمَّ

ة هلذه الظاهرة. ومع هذا، فإن مفهوم )البنية( مفيد للبعض منا ُمن يبحث عن إطار مفاهيمي  النظريَّ

 يؤسس لدراسة اللَُّغة املَُتالِزَمة. 

ة املبنية عىل االستعامل وكذلك النحو البنائي اإلدراكي يمكن   من الواضح أن النامذج الُلغويَّ

 صياغة قاعدة نظريَّة لدراسة اللَُّغة املَُتالِزَمة. تقوم تلك النامذج الُلغويَّة املبنيَّة عىل أن ُتستخدم يف

ْهنيَّة الكليَّة مع درجة التكرار مع املُْعَط  اللَُّغوّي بطريقة  االستعامل بدمج مفاهيم من َقبيل املعاجلة الذِّ

ة تفسرًيا سيك ولوجيًّا لتطور اللَُّغة، يتناسب مع فكرة الكلامت متَّسقة. تقدم لنا تلك النامذج الُلغويَّ

ا  تشكلاملركبة التي حُتفظ يف الدماغ عىل شكل وحدة واحدة.  نظرية النحو البنائي نموذًجا ُلغويًّ

َح .   لوصف بنية اللَُّغة بحيث حتتل فيه اللَُّغة املَُتالِزَمة قطب الرَّ
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اللة  األساس املُْعجمي  وعلم الد 

َة نظرية رها هوي َثمَّ  أخرى آخذة يف التشكل، وهي نظرية األساس املعجمي التي طوَّ

(. ينظر هوي إىل اللَُّغة عىل أهنا أواًل وقبل كل يشء عبارة عن نظام من التقاطعات بني 2005)

ة. تقوم نظرية هوي عىل فكرة أن الكلامت تنخرط  الكلامت أكثر من كوهنا سلسلة من القواعد الُلغويَّ

يف تشكيل شبكة معقدة ومنتظمة ومرتابطة من املتواليات اللَّْفظيَّة، بحيث تنمو تلك الروابط بني 

ة. ال متثل هذه النظرية بدياًل  تلك الكلامت يف الدماغ نتيجة للتعرض الدائم للغة كام يستخدمها العامَّ

ني غاية يف األمهية حول واقعيًّا ومقبواًل لتلك الرؤى النظرية القديمة فحسب؛ بل إهنا حتمل مضام

اإلمكانية الكبرية التي تطرحها ظاهرة اللَُّغة املَُتالِزَمة يف فهم أعمق لكيفية بناء واكتساب اللَُّغة. إن 

ب هبا بال أدن  شك. ويف إطار  البحوث التي ختترب مدى مصداقية النظرية التي طرحها )هوي( ُمرحَّ

(، يمكن أن 2002)ة التي قام بمراجعتها وتنقيحها ستبز مشابه، فإن نظرية علم الداللة املُْعجميَّ 

َغة املُتَالِزَمة. بناًء عىل ما قاله ستبز وعطًفا عىل  ا يتم من خالله دراسة ظاهرة اللُّ تكون إطاًرا نظريًّ

بات  نة، فإن املعن  ينتقل عن طريق توليفة من العبارات واملركَّ نتائج التحليل النصويّص للُمدوَّ

ة التي يشرتك يف فهمها وتفسريها جمموعٌة من الناس يكون فيام بينها خطاٌب واحٌد. باإلضافة اللَّْفظيَّ 

ا ي( وعلم الداللة املعجمي 2005إىل ذلك؛ فإن نظرية األساس املُْعجميَّة هلوي ) وفِّران إطاًرا نظريًّ

ة.   معقواًل يمكن البحث فيهام عن نامذج تستوعب ظاهرة املَُتسْلِسالت الُلغويَّ

 

ة  نامذج تربيََّّ

التي ُأنجزت يف جمال تدريس اللَُّغة املَُتالِزَمة )انظر وفرة البحوث والدراسات عىل الرغم من 

نه أصبح لدينا نظرية تربوية نستطيع من إالفصل التاسع(؛ فإننا مل نصل بعد إىل مرحلة نستطيع القول 

َغة املُتَالِزَمة عىل وجه اخلصوص. ُيعوِ  َغة املُتَالِزَمة تؤثر خالهلا تدريس اللُّ ُزنا أيًضا الدليل عىل أن اللُّ

َغة  ا مهامًّ والذي يؤثر يف معن  اللُّ يف الطريقة التي ندرس هبا. نشعر باألس  عندما نرى أن عنرًصا لغويًّ

ة االتصالية، ال حيظ  بتأثري كبري عىل  ووظيفتها ويطال تأثريه كل جانب من جوانب الكفاءة الُلغويَّ

( دمج اللَُّغة املَُتالِزَمة وما حتتويه من معرفة 1997، 1993(الرتبوية ذاهتا. حاول لويسالعملية 

ًزا ُجلَّ اهتاممه عىل الكلمة كوحدة رئيسة وداعًيا إىل  علميَّة ضمن املنهج املعجمي الذي اقرتحه، مركِّ

ك الوقت عملية استيعاب للمفردات الُلغويَّة عىل شكل وحدات كليَّة. حاول آخرون منذ ذل

استيعاب بعض العنارص املوجودة يف املنهج املعجمي يف طرائق تدريس اللَُّغة؛ مثل ما قام به ُكلٌّ من 

( من تدريس أنواع معينة من (McCarthy & O’Dell, 2002, 2004, 2005ماكارثي وأوديل 

كرب عىل الطالقة يف الكالم، وأخرًيا ( ولكن برتكيز أ2010( وود املَُتسْلِسالت املَُتالِزَمة؛ وكذلك فعل
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( من تنقيح لنظرية لويس. ومع كل ذلك فإننا 2009(بويرز ولندسرتونغبريغ  ما قام به ُكلٌّ من

ة. إننا نشعر  ا لتدريس اللَُّغة يكون اهتاممها ابتداًء باملَُتسْلِسالت الُلغويَّ بحاجة إىل طريقة حديثة جدًّ

عاناة التي يكابدها املتعلمون الكبار عىل املستويات كافًة من باألس  الشديد عندما نرى حجم امل

َغة املُتَالِزَمة )انظر الفصلني اخلامس والتاسع من هذا الكتاب(. إذا نظرنا إىل جمال تدريس  تعلم اللُّ

َة جمااًل هناك لتدريس اللَُّغة املَُتالِزَمة بشكل ال.  اللَُّغة عن طريق توظيف التقنية، فإننا نجد أن َثمَّ  فعَّ

يظلُّ ميدان التدريس عىل درجة عالية من األمهية بحيث يستدعي تظافر اجلهود من الباحثني 

َة حاجة إىل املزيد من التجارب الرتبوية واجلهود احلثيثة التي تربط اللَُّغة  واملامرسني للعمل مًعا. َثمَّ

ديثة؛ مثل طرق التدريس املبنيَّة عىل املَُتالِزَمة وما حتمله من معرفة جديدة مع املناهج الرتبوية احل

. من املهم أيًضا أن نحاول إدماج معرفتنا باللَُّغة املَُتالِزَمة مع النامذجاملهارات أو تلك املبنية عىل 

ة  بعدما "النظريَّات التي ظهرت حديًثا؛ مثل نظرية  والتي بسط النقاَش فيها  "post mehtodالنظريَّ

 ,Kumaravadivlu’s ( وكامراديفلليوزThornbury, 2009) Meddings &وثورنربي  غزدنم ُكلٌّ  من

 وفان الير  ((Kramasch , 2008 (، أو تلك النظريات املتنوعة التي أشار إليها ُكلٌّ من كراماش(2002

van Lier, 2004) .) 

 

 اجتاهات بحثيَّة

باللَُّغة األكاديمية يف بحوثنا حول اللَُّغة املَُتالِزَمة. ركزت ُجلُّ البحوث  هناك شغف كبري

التي ُأنجزت يف ميدان احلُزم املُْعجميَّة واللَُّغة املَُتالِزَمة املكتوبة عىل الكتابة األكاديمية. لقد حان 

عىل سبيل املثال؛ إن  الوقت لالنتقال من البيئة األكاديمية والرتكيز أكثر عىل جماالت أكثر أمهية.

ة أثناء احلديث بني من يقدم خدمة ومن يستفيد منها، دراسة استخدام املَُتالِزَمات اللُ  يف النِّقاش وغويَّ

يف جلسات اإلرشاد والعالج النفيس ويف املناظرات العامة، والذي حيصل بني الطبيب واملريض، 

طبيعة وبنية تلك املَُتالِزَمات،  أمور كثرية منها قدم لنا إضاءات عنوغري ذلك، من شأهنا أن ت

َغة الثانية. قام )بن رجب  اخلطاب املستخدم، وكيفية تسهيل تعلُّمها من ِقَبل الطالب ومتعلمي اللُّ

Ben Regeb, 2014قتصادية الرسمية ( بإجراء دراسة عىل اللَُّغة املَُتالِزَمة املستخدمة يف اللقاءات اال

نة نصوصية حتتوي عىل مواد مفصلة يعود بيئة جامعيةالتي ُتعقد يف قسم اإلدارة يف  ، مستخدًما ُمدوَّ

 تارخيها إىل عِّشات السنني. نحتاج إىل املزيد من هذه الدراسات املفيدة بال شك. 

ي يف إطار مشابه ملا ذكرنا، فإننا بحاجة إىل حتويل البوصلة قلياًل والرتكيز  عىل مهارات التلقِّ

ة واستخدامها يف جماالت بداًل عن الرتكيز عىل مهارات التأليف. درسنا بكثافة املَُتالِزَمات اللُ  غويَّ

الكتابة والتحدث؛ ولكننا مل َنْعتِن بدراستها يف جماالت القراءة واالستامع. إن البحث يف هذين 
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ة فحسب؛ بل ن ُيْسهم يف كشف آليَّة استخدام تلك املُتاَلِزَمات اللُ املجالني ليس من شأنه أ غويَّ

ة التي تصاحب عادة استخدامنا لتلك -سيكشف لنا عن تلك العمليات النَّْفس  املُتَالِزَمات.  ُلغويَّ

 درس هبا اللَُّغة. باإلضافة إىل ذلك ستساعدنا هذه البحوث أيًضا يف حتسني الطريقة التي تُ 

َة جمال خصب أخري نود التطرق إليه هنا، ويتعلق بدراسة اآلليَّة التي تعمل هبا اللَُّغة  َثمَّ

مثل دراسات -املَُتالِزَمة يف جماالت الكتابة وحتليل اخلطاب. نرى أنه يف ميادين حتليل اخلطاب

َة أدوار معروفة َمنُوطة باللَُّغة املَُتالِزمَ -التخاطب ة ولكننا مل نُقْم بدراستها إىل اآلن. أما يف جمال َثمَّ

ا ووظيفيًّا للوقوف عىل األفكار املبثوثة هناك،  التحليل النقدي لبنية اخلطاب وحتليل النصوص لغويًّ

َة جمااًل واسًعا لالستفادة من البحوث التي ُأنجزت يف ميدان املَُتالِزَمات اللُ  ة. يف جمال فإن َثمَّ غويَّ

الدراسات املختصة بالكتابة، نرى أن الطريقة التي يتعلَّم الناس هبا آليَّة الكتابة والكيفيَّة التي ينشأ 

. درًا كبريًا تلعبه بحيث يكون لِلُّغة املَُتالِزَمة مالءمةجماالت  كلها ،املكتوب ويتطور هبا اخلطاب

َغة املُتَالِزَمة إىل املقدمة، ومساعدتنا يف املشاريع الَبْحثيَّة الَبينيَّة املتعددة  كفيلة بدفع البحث يف جمال اللُّ

 علميَّة  واسعة.
 إنتاج  معريفٍّ كبري  ال حدود له يف جماالت 
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 ثبت المصطلحات
(إنجليزي -عريب )أوالً:     

 )أ(

  current trends اجتاهات حديثة 

  genres اجناس 

  macro strategies اسرتاتيجيات كلية 

 idiomatic اصطالحي

 acquisition اكتساب 

 conventionalized forms اشكال مألوفة 

 fixed expressions اشكال ثابتة 

  fossilized forms الذاكرةاشكال حمفورة يف 

  frozen forms اشكال تعبريية جامدة 

(ب)  

 morpheme بنية رصفية صغرى 

(ت)  

 frequency التكرار 

 psychological representation التمثيل النفيس 

  co-ordinate constructions تعابري مركبة تابعة 

  automatic تلقائي 

 amalgams توليفة 

 composites يب لغوية تراك

  synthetic جتميع 



 224 ثبت املصطلحات

(ج)  

  sentence-builders مجل انشائية 

(ح)  

  lexical bundles احلُزم املعجمية 

 intuition حدس 

 preassembled speech حديث معد مسبقًا 

(خ)  

 mind map خارطة ذهنية 

 discourse اخلطاب 

(د)  

  semantics الداللة )علم( 

 routine ة دارج

(ذ)  

  memory ذاكرة 

 mind ذهن

(ر)  

  pioneering رائد 

 native speaker opinion املتحدث األصيل  رأي

(ز)  

 time الزمن 

 classm زمالء الدراسة 

(س)  

 discourse السياق 

  phonological characteristics سامت صوتية 

(ش)  

  epic sung poetry ى الشعر امللحمي املُغن

(ص)  

  clichés صيغة مأثورة متداولة 



 225 ثبت املصطلحات

(ض)  

  pronouns الضامئر 

 pressures الضغوط 

 

 عريب( –)إنجليزي ثانيًا: 

A 

  acoustic features اخلصائص الصوتية

  alliteration  اجلناس

  artificial language لغة مصطنعة

  automatic processing  معاجلة تلقائية

  assonance  السجع

B 

  British national corpus املدونة الوطنية الربيطانية 

C 

  Canonical ذا قيمة ادبية وعلمية  

  cognitive engagement االنشغال الذهني 

  composites مركب لفظي 

  compounds املركبات

  controlled processing معاجلة واعية  

D 

  declarative knowledge معرفة ظاهرة 

 declarative sentence عبارة تقريرية 

  delexicalized منزوعة املعنى 

  discourse organizers أدوات تنظيم بنية النص  

 ditransitive (double object) مجلة تأخذ مفعولني 



 226 ثبت املصطلحات

E 

 emergentist model األطر االنبثاقية 

  eye-movement tracking متابعة حركة العني 

  eye-tracking تتبع العني 

  exposure التعرض 

F 

  fixed expressions تعابري ذات معنى ثابت 

  formuals صيغ مركبة  

G 

  Gaelic اللغة السيلتية 

  grounds وجه الشبه 

H 

  habitual collocation التجاور التلقائي 

 hedges التحوط، احلذر 

I 

  idioms العبارات املسكوكة 

  Institutionalized expressions العبارات االصطالحية الدارجة 

  intangible framing تأطري غري حمسوس 

  inversion عكس 

 intonation units وحدات التنغيم 

  illocutionary force القوة اإلنجازية 

  intention قصد 

  imageability القدرة عىل تصور يشء ما 

  input flooding تكثيف املحتوى 

L 

  language input املعطى اللغوي 

 Lexical frames عبارات هيكلية/ إيطارية 
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 Lexical phrases العبارات املعجمية

معجمي-نحو  lexico-grammatical  

  lexical bundles ُحزمة معجمية 

  long term memory الذاكرة طويلة املدى 

  length of stay املدة التي يقضيها الطالب يف بيئة تعلم 

  lexical cluster جمموعة معجمية  

M 

  macro strategies اسرتاتيجيات كلية 

 maximizers كلامت معّظمة للمعنى 

ة صغرية بنية رصفي  morpheme 

رصف اللغة -نحو  morphosyntax  

  mutual information measure الرتابط  مقياس درجة

  multiword constructions الرتاكيب متعددة املفردات 

  multitasking القيام بأدوار ومهام متعددة يف ذات الوقت 

  mnemonics الصور الذهنية 

N 

  n-grams الالحقة العددية 

 nonproductiveness مجود 

  noncompositionality  جامدمعنى 

  noncontinguous كلامت غري متجاورة 

O 

  opaque غموض املعنى 

P 

 phonological fusion ) الصوايت(  االندماج الفونولوجي

  phonological coherence الرتابط الصويت 

  pragmatic functions وظيفة اتصالية/تداولية 

 procedural knowledge معرفة اجرائية 
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  phonological characteristics سامت صواتية 

 post-theory method طريقة ما بعد النظرية 

 post-test اختبار بعدي 

Q 

  quantity مقدار 

 question inversion عكس السؤال 

R 

  routine expressions العبارات الدارجة 

ظيفة مرجعية )إشارة إىل يشء( و  referentials  

 rhetorical devices صور بيانية 

  repertoire linguistic احلصيلة اللغوية 

  rhyme القافية 

   repertoire ذخرية لغوية /حصيلة

S 

  syntagmatic سياقية تركيبية 

  sequences املتتابعات اللفظية 

  stance expressions التعبري عن الذات 

  stance وظيفة تعبريية )عن ذات الكاتب( 

  short-term memory الذاكرة القصرية 

 sensitivity الرهافة 

  semi-fixed expressions تعابري ذات معنى شبه ثابت

  simulation حماكاة 

  shadowing مالزمة 

  speech rate معدل رسعة تدفق الكالم 

  syllabus design تصميم املنهج 

 situation-based utterances عبارات تراعي مقتىض احلال 



 229 ثبت املصطلحات

T 

بهاملشبه   topic  

  trace back theory طريقة اقتفاء األثر 

  transition signals إشارات تفيد التبدل والتحول 

لنص ا متعلقة برتتيب بنيةوظائف   text-oriented functions  

U 

  unitary meaning معنى كليًا 

V 

  vehicle املشبه به 

  volition اإلرادة 

W 

  working memory الذاكرة العملية 
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 166 تشيو, 
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 180, 174 دي يونغ, 

 106, 95 ديترشت, 

 16 ديفيز, 

, 53, 52,  38, 35, 12, 3 ديكاريكو, 
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 7 سرييل, 

  72 سيسليكاك, 

 92 سيغالوفيتز, 

 123  سيلفا, 
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 166 كوملبس, 
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 145, 144 كونراد, 

 166 كونكلني, 
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 171 يلسون, 

 173 يوان, 

 180 يودكن, 

 90, 18 يوريو, 
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