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 امللخص: 

 علم اللغة التقابلي )التحليل التقابلي( هو املقابلة بين لغتين مختلفتين أو أكثر، أو بين لهجتين أو بين لهجة ولهجة، بهدف

ستو  ، وتتم املقابلة على املستويات األربعة: امللغة العربية واللغة اإلنجليزيةاملقارنة بين الك ،بينهمامعرفة نقاط التالقي ونقاط التباين 

 تعترضإلى التنبؤ بالصعوبات التي  التحليل التقابلي املستو  النحوي واملستو  الداللي، حيث يهدفالصوتي واملستو  الصرفي، و 

الدارسين ومحاولة إيجاد حلول وتفسيرات لهذه الصعوبات واملشكالت وتذليل العقبات بوضع طرائق ووسائل لتسهيل عملية التعلم 

وتطويرها وغير ذلك من  عداد مواد دراسيةوهذا األخير يساعد بدوره في عدة أمور من بينها املساهمة في إودعم جهود املدرسين، 

 جدو  استعمال التحليل التقابلي؟ وماهي أهدافه، وفيما تكمن أهميته؟ لذي يتبادر إلى أذهاننا مااملجاالت، وعليه فالسؤال ا

 .املستويات اللغوية ،التحليل التقابلي ،للغة التقابليعلم ا الكلمات املفتاحية:

 

 
ا
 :مفهوم التحليل التقابلي ونشأته: أول

داة الفكر، وآلة العقل من خلق املجتمع تنمو مع نموه، أ، وهي كنمو وتطور أي كائن آخر اللغة كائن حي ينمو ويتطور 

ماعي بمعناه األوفى، وتنتج جتال اللغة تكونت في أحضان املجتمع، فاللغة هي الواقع ا ن  إوتتطور مع تطوره وتجمد مع جمود املجتمع، إذ 

 جتماعي.عن االحتكاك اال 

تلفة في شتى الحضارات، فاللغة أوال وقبل كل ش يء نظام من الرموز هناك تعريفات كثيرة للغة عرفتها الدوائر العلمية املخ

تفاق عليه بين األطراف التي تتعامل به، وقيمة الرمز اللغوي تقوم على عالقة بين متحدث أو كاتب لصوتية، وتكمن قيمة أي رمز في االا

 ين املؤثر واملتلقي.هو املؤثر، وبين مخاطب أو قارئ هو املتلقي، وهي وسيلة التعامل ونقل الفكر ب

ات يعبر ه( من التعريفات الدقيقة إلى حد بعيد، قال ابن جني: "حد اللغة أصو 391)ت" يابن جن"تعريف اللغة عند  ويعد  

عريف دقيق ويتفق في جوهره مع عناصر تعريف اللغة عند الباحثين املعاصرين فهو يؤكد الطبيعة الت هذا بها كل قوم عن أغراضهم"،

 .(2003حجازي، ) آخرالبنية اللغوية من مجتمع إنساني إلى هي التعبير، وتنوع  االجتماعيةن وظيفتها أالصوتية للرموز، ويبين 

علمي، ويدرس علم اللغة الحديث بنية اللغة من الجوانب التالية: األصوات، وعلم اللغة في أبسط تعريفاته هو دراسة اللغة على نحو 

ومن مناهجه: علم اللغة املقارن، وعلم اللغة التاريخي وعلم اللغة  ة "النحو"، والداللة "املفردات"،بناء الكلمة "الصرف"، بناء الجمل

 .(2001الصفصافي، ) مغة الوصفي وعلم اللغة العالالتقابلي ) وهو موضوع بحثنا(، وعلم ال

 ملقارن لرفع اللبس الواقع بينها.مفهوم علم اللغة ا تعريف التحليل التقابلي نعرج علىقبل التطرق إلى 

 تعريف علم اللغة املقارن: .1

ف علم اللغة املقارن على أنه من أقدم مناهج علم اللغة الحديث، وفيه بدأ البحث اللغوي عصر ازدهاره في القرن ر  ع  

عشر، ال يهتم علم اللغة املقارن بمقارنة لغتين اثنتين من أصلين مختلفين أو من أسرتين لغويتين متميزتين بل يقارن اللغات التاسع 

   .(2001الصفصافي، ) املندرجة في أسرة لغوية واحدة

واحدة ابتغاء ين أو أكثر من عائلة لغوية يختص بمقارنة لغت""أحمد مصطفى أبو الخير" على أنه:  ذهب إليه وهذا ما

  (.2006أبو الخير، ) "الوصول إلى الخصائص املشتركة بين هذه اللغات، كأن نقارن بين العربية والحبشية والعبرية

http://www.refaad.com/
mailto:kmouloudj@yahoo.fr
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إلى أسرة لغوية واحدة أو فرع  ةاملنتميوموضوع علم اللغة املقارن دراسة الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية في اللغات 

َسر  للغوية الواحدة، ولذا يقوم املنهج املقارن في علم اللغة من أفرع األسرة ا
 
 .(2003حجازي، ) على أساس  تصنيف اللغات إلى أ

 تعريف علم اللغة التقابلي: .2

ه( في معجمه: " 395)ت "ابن فارس"وقد قال  ،(2008مختار عمر،  )"تحليل ظاهرة لغوية معينة في لغتين مختلفتين" لغة:

وجاء في لسان العرب: "املقابلة: ، (5بن فارس، جا) القاف والباء والالم أصل واحد صحيح تدل كلمه كلها على مواجهة الش يء للش يء"

جاهك، وقابل ك أي ت  ت 
َ
بال

 
: عارضه" املواجهة، والتقابل مثله، وهو قبالك وق

ً
 ، (ابن منظور، )مادة قبل( )الش يء بالش يء مقابلة وقباال

     .القائمة بين شيئين، أو املعارضة )املواجهة( التقابل يصب في معاني ن  أبعد تتبع كلمة )قابل( في معاجم اللغة، نجد و 

بأنه " أحدث فروع علم اللغة، وموضوع البحث فيه املقابلة بين  ف علم اللغة التقابلي أو التحليل التقابليعر  ي   اصطالحا:

لغتين اثنيتن أو أكثر أو لهجتين أو لغة ولهجة، أي بين مستويين لغويين متعاصرين بهدف إثبات الفروق بين املستويين، لذا فهو يعتمد 

علم اللغة التقابلي هو  في كتابه أن   "مان ياقوتسلي"وير  ، (2006أبو الخير، ) أساسا على املنهج الوصفي، أو علم اللغة الوصفي"

العربية واإلنجليزية أو  ناملقارنة بين لغتين أو لهجتين ليستا من أرومة واحدة أو أصل واحد، كاملقابلة مثال بي"دراسة علمية تنبني على 

يطلق عليه أحيانا "املقارنة الخارجية"، وهي كما ، (1985ياقوت، ) بين الفرنسية والعبرية، وهذا التقابل له هدف منشود وهو التعليم"

 ،(1985ياقوت، )واملصطلح العلمي لهذه املقارنة هو التحليل التقابلي م اللغة لغير أبنائها،تجري بين لغتين أو أكثر، وهي مطلوبة في تعل

بنية في مقابل بنية لير  القسط املشترك بينهما وغير املشترك وير  بعض اللغويين أنه ال حاجة لنا إلى تعلم العناصر  فالتحليل التقابلي

املتشابهة بين اللغات، ويكفي أن نعرضها في مواقف تكشف عن قيمتها، ويتطلب املرء عناية في التعليم من نوع آخر حين تكون 

فإذا وضعنا البنيتين في وضع التقابل وجدنا من  ،(2002أبو الخير،  )"نأخذ وما ندع ة أن نحدد ماالخلفيات مختلفة، ونستطيع باملقارن

أصوات إحداهما ماله مقابل في األخر ، كما نجد أصواتها ماال مقابل له في البنية الصوتية للغة األخر ، فمثال إذا قابلنا البنية 

نجليزية، وجدنا من أصوات اللغة العربية ماال مثيل له في اإلنجليزية كالحاء والخاء اإل  بية الفصحى بمثيلتها في اللغةالصوتية للغة العر 

فهذه األصوات ال  "v"و "p"والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف، ووجدنا في اإلنجليزية ماال مثيل له في العربية مثل 

مقابل لها و ال تدخل في نطاق التقابل، ومن ثم تمثل صعوبة للطالب واملعلم على حد سواء أو يفتقر عالجها إلى طرق أخر  غير 

إن التحليل التقابلي لم  أما القسط املشترك بين البنيتين فهو موضوع التحليل التقابلي، التحليل التقابلي، كطريقة تحليل األخطاء، و

، فإذا خرآمر، فلقد أصبح يجري اآلن مقابلة النظام املقطعي بنظام مقطعي لنظم الصوتية كما كان في بادئ األ يعد مقصورا على ا

صامت  قابلنا النظام املقطعي العربي بمثيله في اإلنجليزية تبين لنا أن هناك فروقا بنيوية بينهما فمثال ) ال يبدأ املقطع العربي بأكثر من

فلو أراد العربي أن ينطق هذه الكلمة ألدخل على بدايتها همزة وصل للتوصل إلى   streetه يبدأ بذلك في اإلنجليزية نحو واحد ولكن

حسب العادات النطقية العربية ولكانت النتيجة  النطق بالساكن، ولجاء بحركة بعد التاء األولى للتخلص من التقاء الساكنين

(istireet)  )وهي بالطبع خطأ يمكن اصالحه بالتحليل التقابلي، وعلى هذا النحو نستطيع رصد الفوارق بين البنيتين املقطعيتين ،

نلمحه من فروق في التنغيم عند مقابلة النظامين أن نستمع إلى إنجليزي  )حيث نكتفي لبيان ما ومقابلة النبر بالنبر، والتنغيم بالتنغيم

طار التنغيمي درك الفرق بين اللغتين في ربط اإل تحاول أن تقلد تنغيم كالمه وأنت تقول: "يا هللا" وستثم   good heavensيقول 

 ، والتركيب النحوي بمثله(adverb)فمثال أقسام الكلم غير متماثلة في اللغتين فليس في اللغة العربية  ، والبنية الصرفية بمثلهاباملعنى(

أو  « is »نظير له في اللغة اإلنجليزية، فإذا تصدرت الجملة اإلنجليزية  السمية والفعلية وهذا ال)فنجد العربية تفرق بين الجملتين ا

« do »   أو« have »   واملعنى هو للتفريق بين الخبر واالستفهام( وإنماأو نحوها فليس ذلك للتفريق بين جملة اسمية أو فعلية ،

، واملعنى "نائب الفاعل"( وأو "الفاعل" أأ" يقابله في العربية "املبتد subjectتسميه االنجليزية  )فمثال ما الوظيفي باملعنى الوظيفي

واملوقف الثقافي و "الخال"(، أيقابله في العربية "العم"  « uncle »تعبر عنه اإلنجليزية بلفظ   )فمثال ما املعجمي باملعنى املعجمي

) فلربما وجدنا املفاهيم املشتركة بين الثقافتين تخضع لبعض االختالف، كمفهوم األسرة والقرابة والعالقة الزوجية  باملوقف الثقافي

نضع الطالب أمام ، فنسعى بكل ذلك إلى أن (والخطبة.. مما ينبغي لكل منه أن يوضح التوضيح الكافي عند تعليم العربية لغير العرب

، ومن ثم يحول تمكنها منه دون أن يكتسب العادات النطقية األخر  في اللغة همااحدإ تاكتسبعادتين استعماليتين متعارضتين 

  .(2006تمام،  )الثانية

قابل لغتين من فصيلتين ها تدور في إطار الداللة على املقابلة، فهو يغير أن   اللغوية التحليل التقابلي تعددت تعريفات

، أو مستو   بمستو  آخر، أو بنية بأخر ، أو نظام بنظام، بهدف إيجاد أوجه العربية والفارسيةمختلفتين كالعربية واإلنجليزية أو 

ع في إذا كان أحد أبناء اللغة اإلنجليزية يود تعلم العربية فالصعوبات التي تواجهه ترجف ابه واالختالف، وذلك لغرض تعليمي، التش
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فردية تجعل بعض  اهناك فروق جليزية عن اللغة التي يريد تعلمها وهي العربية، كما أن  وهي اللغة اإلن املقام األول إلى اختالف لغته األم

يهتم بهذه الفروق الفردية، بل يهتم بالفروق  اللغات األجنبية أسرع من غيرهم، ولكن علم اللغة التقابلي التعلم األفراد قادرين على 

 ،الصعوبات الناجمة عن ذلك إلىاملوضوعية، ولذا فهو يقابل مستويين لغويين اثنين بهدف بحث أوجه االختالف بينهما، والتعرف 

ة اإلسبانية أثناء تعلمهم مهم للعربية ليست هي الصعوبات التي تواجه أبناء اللغفي تعل اليابانيةاللغة  فالصعوبات التي تواجه أبناء

للغات األجنبية تختلف صعوباته باختالف اللغة املنشودة، وتحديد الصعوبات املوضوعية يتم عن العرب  للعربية، وباملثل فتعلم

مع التوسل أما تحويل هذا إلى برامج تطبيقية  ،طريق املقابلة بين اللغتين اللغة األم واللغة املنشودة، وهذا مجال علم اللغة التقابلي

ضطراب في علم اللغة التقابلي ال يظهر بعض ا قد ، (2003حجازي، )بكل الوسائل التعليمية الحديثة فهو موضوع علم اللغة التطبيقي

 .؟معا االثنانهو  مطريقة للبحث؟ أ ممنهج؟ هل هو موضوع أ مومثله في علم اللغة املقارن هل هو علم أ

سمية ي النواسخ الداخلة على الجملة اال املنهج الوصفي مثال معروف أنه منهج ليس غير، وبواسطته نستطيع أن نبحث ف إن  

 لتقديم والتأخير في الدرس النحوي مثال، أو في ا
ً
 ، فاملنهج هنا غير املوضوع بدليل اختالف املوضوعات وتعددها، أما إذا أجريت تقابال

وه يعرف بالجملة االسمية أو اسم يتل الجملة العربية تبدأ باسم يتلوه اسم وهو ما نظام الجملة وقلنا إن   بين اإلنجليزية والعربية في

، أو تبدأ بفعل يتلوه فاعل وهذه هي الجملة الفعلية، في حين أن الجملة اإلنجليزية ال سمية املركبةفعل وفاعل، وهذه هي الجملة اال 

فإننا في هذه الحالة نكون قد استخدمنا التقابل اللغوي موضوعا  ومنهجا، أو قل طريقة  ،فعل...تبدأ إال باسم متبوع باسم أو متبوع ب

يات للبحث، وفي الوقت نفسه جزئية من جزئيات العلم الذي يعطي اإلنسان معلومات لم يكن يعرفها من قبل وأيا كانت هذه الجزئ

 (.1985ياقوت، ) فهي تدخل تحت موضوع أعم وهو "علم اللغة التقابلي"

عنى بمقارنة لغتين أو أكثر من األول ي   للغة التقابلي يكمن في أن  الفرق بين علم اللغة املقارن وعلم ا أن  نخلص مما سبق إلى 

أسرة لغوية واحدة بغية الوصول إلى الخصائص املشتركة بينهما، كأن نقارن بين العربية والحبشية، أما الثاني فيقوم باملقابلة بين 

ختالف كأن نقابل بين العربية واإلنجليزية أو العربية هدف الوصول إلى أوجه التشابه واال لغتين أو أكثر ليستا من أرومة واحدة، ب

 والفرنسية.

 نشأته: .3

الجانب العملي التطبيقي للدراسات  التي تعد  نه، و يية باعتبارها إحد  ميادهذا العلم في رحاب اللسانيات التطبيق نشأ

في مجال  (charles fries)"تشارلز فريز"ولعل البوادر األولى لهذا العلم تعود إلى الدراسات الهامة التي قام بها العالم األمريكي  التقابلية

، وفيه قام باستخدام املنهج 1954تعليم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها في جامعة ميشجان بالواليات األمريكية املتحدة سنة 

ها من أعمال عد   (weinrreich)"وانيرش"و (hougen) "أوجان"قام به العاملان  يليها بعد ذلك مالغة األجنبية، دريس الالتقابلي في ت

 ة القواعد النظرية األولى للسانيات التقابلية.البعض بمثاب

هاتان النظريتان أن  تستمد اللسانيات التقابلية )التحليل التقابلي( جذورها من النظريتين السلوكية والبنائية، إذ تر  

، وعليه فباإلمكان معرفة وتداخلها الصعوبة في تعليم اللغة الثانية تكمن في تشابك أنظمة اللغة األولى مع أنظمة اللغة الثانية

التقابلي في  املنهج وقد نشأ ،(2009بوفروم، )لغة من خالل تصنيف التقابالت اللغوية من كلتا اللغتين ةاملشكالت التي تواجه متعلم أي

هذا  عد  وي  تعددة، أهمها مجال تعليم اللغات، إطار املدرسة الوصفية لخدمة أهداف تربوية في جانب علم اللغة التطبيقي في مجاالت م

من تعلموا لغات أجنبية، ووجدوا صعوبات واختالفات   بعد الحرب العاملية الثانية بفكرة بسيطة لد املنهج أحدث املناهج، فقد نشأ

وعلم اللغة التقابلي من أبرز الفروع في علم ، (2010صالح توفيق، محمد يونس، )"اللغة األم " أو اللغة الثانية التي يتعلمونهابين 

طياتها املتنوعة مداده بمعإللغة النظري في خدمة هذا العلم و اللغة التطبيقي، وتسهم فروع متعددة من علم اللغة التطبيقي وعلم ا

الحرب العاملية الثانية ظهرت الحاجة امللحة لتعليم اللغات  أثناء هني واكبته، حيث إهذا العلم والظروف التة بسبب مالبسات نشأ

ءت فكرة هذا العلم واملعلمين على حد سواء، حينئذ جانذاك برزت صعوبات متعددة في وجه املتعلمين ية على أسس علمية، وآاألجنب

لنفسه املناهج  طراد مصطنعاأخذ هذا العلم بعد ذلك ينمو في ا للغوي الحديث، ومن هنالتقدم األسس العلمية املنبثقة عن الدرس ا

 descriptive)فعلم اللغة من الثمرات الناضجة لعلم اللغة الحديث، وانبثق عن منهج الدراسات الوصفية  والطرق املتعددة،

linguistis) ي مثال في مجال الترجمة إسهام قوي..، ة..، فهت متعددفي مجاال ة التحليلية نفعا كبيرا ، واليوم تقدم الدراسات التقابلي

وقد أفاد تعليم بمعرفة املعنى اللغوي وطبيعته،  هتمامات اللغتين باإلضافة إلى اال وذلك ألن النقل من لغة إلى لغة يتطلب اإلملام بمقوم

 (interference) ين حيث كانت دراسة تداخل اللغاتكبيرة بفضل الدراسات التقابلية ال سيما خالل العقدين املاضي اللغات فائدة

عالجت التأثيرات املترتبة على اتصال  متعددةمحور بحوث كثيرة أجريت على ثنائيات لغوية مختلفة قدم خاللها الباحثون دراسات 
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 للطالب باللغة املتعلمة وت  ة اللغة األم الدراسات التقابلية تستهدف مقابلو  بين هذه اللغات من تداخل، وأثر ماكثير من اللغات 
 
على ز رك

كما أن الدراسات التقابلية  ،(2008، البدراوي ) وأثر ذلك في اكتساب اللغة األجنبية تفاق بينهما...وجه االالفروق بين اللغتين... وعلى أ

 
 
ن العناصر املشابهة للغة األم يكون تعلمها سهال والعناصر املخالفة ، حيث إختالف بين اللغاتز على مجاالت االتفاق ومجاالت اال ترك

لها يكون تعلمها صعبا، وقد خلص "روبرت الدو" إلى مقولة بهذا الخصوص أكدتها بحوث املتخصصين ودراساتهم.. ومؤد  هذه املقولة: 

 عب عليه املجاالت التي تختلف عما في لغته"أن تلك العناصر التي تشابه لغة املتعلم األصلية تكون سهلة بالنسبة له حين تص

تسهم في وضع الكتب وإعداد مناهج  املاض ي وقد ظلت الدراسات التقابلية حتى أوائل الستينات من القرن  (،2008، البدراوي )

  
 
عليه كل من يريد تعلم لغة  ن الباحثين من التنبؤ باألخطاء التي يمكن الوقوع فيها بناء على دراساتهم لرسم منهج يسير  للتدريس، وتمك

  .(1984عمايرة، ) الدارس األم ةغير لغته األم يقابل منهج لغ

 كيين واألوربيين:يمر لغة التقابلي عند علماء اللغة األ علم ال .4

   ، أن  (fries, 1945-lado, 1957) حيث يزعم علماء اللغة الغربيون 
و 
 
ورس في الخمسين ر التحليل التقابلي ط ات يوم 

ات من القرن العشرين كتطبيق لعلم اللغة البنيوي في تعليم اللغة، وظهر نتيجة لتطبيق علم النفس يوالستين

تعلم اللغات ودراستها كان معروفا منذ  في تعليم اللغة، غير أن  (bloomfield, 1933) ي و وعلم اللغة البني (skinner,1957)السلوكي

العصر الجاهلي، فنجد في شعر امرئ القيس بعض األلفاظ الرومية مثل: السجنجل وغيرها وفي شعر األعش ى بعض األلفاظ الفارسية 

 (. 2001علي جاسم، زيدان علي جاسم، ) جاسم  مثل العظم واألرندج، أرندج وهو جلد أسود ، العظلم: نوع من الشجر يخضب به

 آراء العلماء في تعليم اللغة من خالل التحليل التقابلي، تنقسم إلى ثالثة اتجاهات وهي:

  :ولقد صرح يرون أن التحليل التقابلي يمكن أن يتنبأ األخطاءاملؤيدون ،(fisiak 1981)  بأن التحليل التقابلي ضروري "

  وم   للمعلمين ومصممي املناهج الدراسية
من دراسته على الطالب   (ngamasyo 1994)التعليمية...، واستنتجي املواد عد 

 الكينيين بأن "طريقة التحليل التقابلي ستكون مفيدة في إبراز املشكالت الصعبة التي تواجه الطالب".

  :فقط،  خطاءيوضح األ  ن  أيستطيع التوقع أو التنبؤ باألخطاء، وخاصة في النحو، ولكنه يمكن  ون بأنه العيد  املعارضون

 التنويع للتحليل التقابلي بأن   (van buren 1974)ويضع
ً
من قابليته لتوقع األخطاء أو  ه يوجد في قوته التوضيحية بدال

 2500فقد أجريا اختبارين في النحو اإلنجليزي ) (whitmam et jackson 1972)، أما التنبؤ بها أو الصعوبات في اللغة الثانية

طالب ياباني( ليختبر " نظرية التحليل التقابلي في النحو اإلنجليزي وإمكانيته في التنبؤ أو توقع املشكالت التي تواجه الناطقين غير 

 ختبار بأن التداخل أو النقل لعب دورا ضئيجليزية"، فأظهرت نتيجة اال غة اإلناألصليين في الل
ً
 في تعلم اللغة. ال

 دمج التحليل التقابلي وتحليل األخطاء ، لذا البد من التحليل التقابلي مفيد   ن  أيرون عتدلون: امل(jossem 2000)  مع بعضهما

هذا بقوله: " محل طريقة )  (james 1980)ن تزود املتعلم بالنظر في عملية التعلم، ولقد لخص أباعتبارهما أساليب يمكن 

 الحيوي في تفسير مشكالت التعلم، ويجب على كل منهما أن ت   دورهاالتحليل وتحليل األخطاء( لها 
ً
من كونها  تم األخر  بدال

  ( .2001جاسم علي جاسم، زيدان علي جاسم، )"منافسا لها

 في هذا املجال قبل علماء أمريكا وأوروبا: بيان أسبقية العرب القدامى لنظرية علم اللغة التقابلي .5

علم اللغة  وية عديدة منها:علم اللغة التطبيقي لم يكن وليد العصر الحديث الذي يتناول قضايا لغ" كما أدرجنا سالفا بأن  

بال  " الجاحظ" هو رائد هذا العلم والترجمة وتعليم اللغات وعلم اللغة التقابلي وغير ذلك من القضايا اللغوية، ونجد أن   جتماعياال 

د تناول هذه املوضوعات في كتبه العلمية كالبيان والتبيين والحيوان ورسائله، وتحدث عن هذه القضايا بشكل قلمنازع ومؤسسه، ف

 
ً
ثر من ألف ومئتي ، ولقد حذا علماء اللغة في أوروبا وأمريكا حذوه وتوصلوا إلى نتائجه التي أكدها في أبحاثه منذ أكمفصل ودقيق جدا

قبل الباحثين العرب املعاصرين تبين إسهامته، وجوده، ودوره الرائد، سنة تقريبا ومع ذلك لم يحظ بدراسة جادة وأصيلة من 

  "،ومؤسس هذا العلم
 
 وقد أ

ً
  همل علم اللغة التطبيقي اهماال

ً
بل الباحثين ولم يوفوه حقه من البحث في التراث العربي من ق   شديدا

، "الكسائي"و "سيبويه"رحمه هللا، و "حمدأالخليل بن "الجذور عند العرب منذ أيام  هذا العلم ضارب   على الرغم من أن  والدراسة 

 أوروبي النشأة في العصر الحديث -من أنه أمريكي ون بحق، ال كما يزعم رائد هذا امليدان وأستاذه "حظالجا"وغيرهم، ويعد "والجاحظ 

دي وهو شاعر جاهلي معروف قد عدي بن زيد العبا خبرا، أن   "األغاني"صاحب  "أبو الفرج األصبهاني"ويذكر ، (2012علي جاسم، )

وفي العصر اإلسالمي نجد أن الرسول العربي صلى هللا الناس بها وأفصحهم بالعربية، فهم أتعلم الكتابة والكالم بالفارسية وقد خرج 

فهو غني عن التعريف فقد فتح املأمون دار الحكمة، وكان فيها  وأما العصر العباس ين شرهم(، عليه وسلم قال، )من تعلم لغة قوم أم  
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 ابن املقفع مثال قد تعلم لغة الفرس والهنود، وترجم الكثير من قصصهم سم للترجمة من وإلى العربية وللغات أخر ، ونجد أن  ق  

ألفوا كتبهم اللغوية والعلمية واألدبية ف ،لغة العربيةالتعلموا  اليهود نجد أن   وفي العصر األندلس يوآدابهم مثل كليلة ودمنة وغيرها، 

 باللغة العربية، فهذه الدالئل تؤكد بأن تعلم اللغات كان منذ القديم وليس وليد القرن الحالي.

ويه سيب"كانت هي األساس  لنشوء هذا النوع من علم اللغة، فنجد دراسات  نجد أن دراسات العرب القدماء اذومن ه

في عالجه ملشكلة اللغة يشرح أسس  "الجاحظ"اللغة التقابلي، فلقد وجدنا أن  علم تعتبر تقدما كبيرا في ميدان "والجاحظ والسيوطي

وشرحها وذكر طريقة العالج املناسبة لها، كما توجد دراسات اهتمت بمشكالت تعلم  : مثل توصيف اللغة، بيان األسبابهذا العلم

األصوات وتعليمها وكانت هي النواة األولى لنشأة هذا الفرع الجديد من فروع علم اللغة التطبيقي، فهذا العلم لم يكن جديدا إال 

 .(2012علي جاسم، ) باسمه، ولكنه موجود من حيث املبدأ والتأسيس

فكار التي أتى بها الغربيون من اللغة التقابلي، يتضح لنا أن األ  د النظر إلى إسهامات اللغويين العرب في مجال علمعن

أ والتأسيس، فقد عرف العرب هذه الدراسات دة من حيث املبء اللغة العرب قديما، وال بالغريببعدهم، ليست بالجديدة على علما

 قبل علماء اللغة في أمريكا وأوروبا منذ القدم، وتعد دراساتهم هي األساس والنواة لنشوء هذا الفرع من علم اللغة، غير أن   التقابلية

 أو املصطلح. الفرق يكمن في التسمية

وعنددد  سدات العربيدة القديمدةالدى تعريدف التحليدل التقدابلي )علدم اللغدة التقددابلي(، ونشدأته والحدديث عنده فدي الدر إبعدد التطدرق 

 هداف التحليل التقابلي وأهميته.أ املوالي للحديث عن جزءالعرب، ننتقل في ال

 الدراسات السابقة:

  ،(: دراسة تقابلية بين اسم اإلشارة في اللغتين العربية واإلندونيسية.2007دراسة )أمير شريف الدين تانجونخ 

: التعرف على اسم اإلشارة في اللغتين العربية واإلندونيسية من حيث التعريف، أنواعه وفائدته، ومعرفة الهدف من الدراسة

ة املقابلة في اسم اإلشارة في اللغتين العربية واإلندونيسية من حيث مواطن التشابه واالختالف بينهما؟، وايجاد كيفية تعليم اسم اإلشار 

 ونيسية في مدرسة نور اإلسالم اإلسالمية تانجيرانج؟.الناجحة في اللغتين العربية واإلند

أوجه التشابه بين اللغتين هي من ناحية التعريف والداللة واألنواع والفائدة واملوقع في الجملة واالستعمال، ووجوه نتائج الدراسة: 

لعربية، أما أوجه االختالف بين اللغتين هي من التشابه بين اللغتين في اسم اإلشارة يؤدي إلى السهولة لد  الدارسين عند تعلمهم اللغة ا

ناحية الداللة واألنواع والفائدة وموقعها في الجملة، ووجوه االختالف بين اللغتين العربية واإلندونيسية يؤدي إلى الصعوبات لد  

 لقياسية واالستقرائية. الدارسين عند تعلمهم اللغة العربية، وأن يكون تعليم اسم اإلشارة لتالميذ االبتدائية بالطريقة ا

  ،نزار قبيالت وإسماعيل األقطش( (: املورفيم العربي )ما(، واملورفيم اإلنجليزي )2014دراسةwhat في الستعمال اللغوي )- 

 -دراسة تقابلية تطبيقية

( في whatنجليزي )الوقوف على مضامين االستعمال اللغوي التي تخص املورفيم العربي )ما(، واملورفيم اإل الهدف من الدراسة: 

اللغة اإلنجليزية، بهدف تبيان الجوانب املشتركة في وظائف كل من املورفيمين وتكشف عن أوجه االختالف التي أبرزها االستعمال 

 اللغوي لكل منهما، وقد كشفت الدراسة عن بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية تعلم اللغتين لغير الناطقين بهما.

يشترك كل من املورفيمين في ثالث وظائف عامة هي: االستفهام والصلة والتعجب، ويشكل كل منهما نظيرا مناسبا نتائج الدراسة: 

بها السياق، ويتميز املورفيم )ما( عن نظيره بدخوله فضاءات لغوية أخر  ال يمكن بفي مجال الترجمة، وأحيانا مع التعديالت التي يتطل

 يشكل نظيرا لها، ومن ذلك: النفي، وكثير من صيغ الجزاء، وما الزائدة واملصدرية والكافة. ( أنwhatللمورفيم )

 دراسة تقابلية -(: دللت زمن الفعل املاض ي بين العربية واإلنجليزية2014 –دراسة )صالح عياد حميد الحجوري- 

به واالختالف فيما يخص دالالت املاض ي الزمنية في اإلفادة من علم اللغة التقابلي بهدف معرفة أوجه التشا الهدف من الدراسة:

 اللغتين.

خلصت الدراسة إلى أن  اللغتين تتفقان في داللة الفعل املاض ي على الزمن، وتتفرد العربية في الداللة على الزمن نتائج الدراسة: 

ن في  في الصيغة الصرفية ) الزمن الصرفي(، وهو زمن محدد، ثم تأتي القرائن لتعي 
ً
ع هذا الزمن أو تغيره إلى غيره بوضوح، فيصبح أوال

زمنا سياقيا، أما في اإلنجليزية فال تدل صيغة الفعل الصرفية على الزمن، بل الزمن في الفعل يأتي من خالل القرائن أو السياق أو 

/ -edقة صرفية تتمثل في الحقة /األلفاظ الدالة عليه، فهو أشد افتقارا إلى السياق في تحديد داللة الزمن، فعلى الرغم من وجود الص
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بشكل أساس ي، إال أنها تحتاج بسبب اشتراكها مع الحقة صيغ أخر ، إلى السياق ليحدد ما إذا كانت الصيغة للماض ي او اسم املفعول 

 أم غيرهما ويعني ذلك أن السياق ال يقتصر على تعديل داللة الزمن املاض ي، وإنما يزيل االلتباس عنها عندما تشترك مع غيرها. 

 
ا
 :التقابلي وأهميته أهداف التحليل :ثانيا

 أهداف التحليل التقابلي: .1

علم اللغة املقارن يقارن اللغات املنتمية إلى أسرة لغوية واحدة ويهتم في املقام األول باالستخدام األقدم  أن   ذكرنا سابقا

، للوصول إلى اللغة التي خرجت عنها كل هذه اللغات، ولذا فعلم اللغة املقارن ذو هدف تاريخي يحاول كشف جوانب من املاض ي البعيد

هذه االهتمامات التاريخية، ودراساته ذات هدف تطبيقي في تعليم اللغات، ولذلك فالدراسة أما علم اللغة التقابلي فال شأن له ب

األصل القديم ولكن بهدف التعرف على إلى التقابلية ممكنة بين لغتين من أسرة واحدة أو من أسرتين مختلفتين، ليس بهدف التعرف 

غويين، فيمكن مثال أن تتم الدراسة التقابلية بين العربية والتجرينية للالفروق الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية بين النظامين ا

كما أن البحث اللغوي التقابلي ال يقتصر على مجال األصوات، بل يتناول أيضا بناء ية، وكلتاهما من اللغات السام  -لغة إريتيريا -

م واللغة املنشودة، والتراكيب قد تختلف بينهما والكلمات قد األ ة الصرفية قد تختلف بين اللغة ، األبنيالكلمة وبناء الجملة والداللة

ى ذلك كله بالدراسة التقابلية، فيكون تذليل الصعوبات بمراعاتها في برامج تعليم إلتختلف داللتها بين املستويين ويمكن التعرف 

 .(حجازي ) الدراسات التقابلية تقدم أساسا لغويا موضوعيا لتذليل هذه الصعوبات اللغات أي أن  

 حيث يهدف التحليل التقابلي إلى ثالثة أهداف:

 فحص أوجه االختالف والتشابه بين اللغات. .1

 التنبؤ باملشكالت التي تنشأ عند تعليم لغة أجنبية ومحاولة تفسير هذه املشكالت. .2

 واد دراسة لتعليم اللغة األجنبية.سهام في تطوير ماإل  .3

متعلم للغة األجنبية ال يبدأ في الحقيقة من فراغ ، وإنما يبدأ في تعلم هذه  أي   تقرر أن   مقولة علىفيقوم  أما الهدف األول 

اللغة األجنبية وهو يعرف شيئا ما في لغته لذلك يجد هذا املتعلم بعض الظواهر سهال وبعضها اآلخر صعبا، فمن أين تأتي السهولة 

يكتشف أن ثمة و جح عليه أن يبذل جهده لتعلم اللغة األجنبية وهو يتعلم والصعوبة وهو في املرحلة األولى، صحيح أن املتعلم النا

االختالف يعني صعوبة التعلم،  نلفت أوال إلى أن التشابه بين لغتين ال يعني سهولة التعلم أو أن   د أن  ظواهر '' تشبه'' أشياء في لغته ونو  

فينهض على افتراض علمي  أما الهدف الثانيفمسألة نفسية لغوية، لة والصعوبة االختالف والتشابه مسألة لغوية أما السهو  ذلك أن  

 كبيراختالف بأن '' املشكالت'' في تعلم لغة أجنبية تتوافق مع حجم االختالف بين اللغة األولى للمتعلم واللغة األجنبية، إذ كلما كان اال 

نتنبأ ''باملشكالت'' التي ستنجم عند التطبيق العملي في  ن  حين نضع أيدينا على طبيعة هذا االختالف يمكننا أكانت املشكالت كثيرة، و 

هذه املشكالت، فالتقابل بين العربية واإلنجليزية مثال يشير إلى وجود اختالفات بنائية  عملية التعليم ويمكننا أيضا أن نفسر طبيعة

س لها مقابل في اإلنجليزية، وبعض الصيغ الفعلية كثيرة على املستويات اللغوية جميعها، فأصوات العين والحاء والخاء والغين مثال لي

، واسم املوصول في العربية مثال صيغة )فاعل( ليس لها نظير فيها كذلك، والنعت يسبق املنعوت في اإلنجليزية ويتأخر عنه في العربية

، (2004)الراجحي،  بل إنجليزي واحدتي بعد اسم نكرة في اإلنجليزية ويتأخر عنه في العربية، وكلمة العم والخال لها مقايمكن أن يأ

عند تعلمه العربية  مشكالت ألفاظ القرابة ليس لها مقابل على اإلطالق، من هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغته األولى اإلنجليزية وبعض

ثمرة طبيعية  وأما الهدف الثالث: فهوملة من مثل: رأيت طالبا الذي نجح، في بعض هذه الظواهر، إذ من املتوقع جدا أن نجد ج

نتوقعه من مشكالت في ضوء هذا الوصف أمكننا أن  للهدفين السابقين، فإذا توصلنا إلى وصف تقابلي ألنظمة اللغتين، وحددنا ما

املواد فاعلية في تعليم اللغة  أفضل مر أن  يؤكد منذ أول األ  (fries)ة تواجه هذه املشكالت ابتداء، وقد كان فريز ير مواد دراسنطو  

يبديه بعض الباحثين من  ورغم مالغة، مع وصف علمي مواز للغة األم، علمي لهذه ال األجنبية هي تلك املواد التي تستند إلى وصف

  ،تحفظ على هذا املبدأ
ً
 حقيقيا في تطوير املواد الدراسية في تعليم اللغة األجنبية، ولقد تزعم هذا أن   فإن التحليل التقابلي أثبت نفعا

في تعليم اللغة ألبنائها، إذ ثبت لنا بالتجربة العملية أن كثيرا من الظواهر اللغوية في العربية تكون أكثر  التحليل التقابلي نافع أيضا

اكنا لطبيعة الظاهرة إدراكا أكثر علمية من فهمنا لبعض الجوانب وضوحا حين تعرض على الدرس التقابلي، ومن هنا يصبح إدر 

لتعليم اللغة  –رؤية أفضل نحو تطوير املواد الدراسية  -بال شك –املشتركة في قدرة "التعلم " حين تتلقى هذه الظاهرة ويثمر ذلك 

املقاربة التقابلية بين لغتين من عائلة أو فصيلة ولم تنحصر بحوث التقابل اللغوي في منحى تعليمي محدد، ك، (2004)الراجحي،  األولى

يجاد حلول لفة بهدف تيسير وسائل تعليمها، وإلغوية واحدة كاللغات األوروبية، أو السامية مثال: إنما شمل ذلك عائالت لغوية مخت
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يفيد في حل املشكالت التي تواجه الطالب على  والتحليل التقابلي، (2014)العنبكي،  ناجعة للمشكالت العلمية التي تنشأ في العملية

 املستو  اللغوي والثقافي معا هذا من ناحية، كما أن التعليم يحتاج من املعلم مهارة في تحليل املشكالت التي تواجه طالبه أوال قبل أن

في األنماط التي  ب اإلشكال سواءبرز على وجه الدقة امللمح الذي يسب، ودراسة التقابل تقوي املالحظة وت  بغتةتواجهه في سرعة و 

كما أن التحليل التقابلي يجعل املعلم قادرا على اله صيغا غير صحيحة... إلى آخره، يستعملها الطالب أو في البدائل...، أو في استعم

من أهم مجاالت تطبيق علم  مما ال شك فيه أن   (politzer)التحليل الدقيق ويجعل الطالب قادرا على االستيعاب، يقول بوليستر 

نه يساعد على التنبؤ بمشكالت الدارسين والتركيز عليها خصوصا عند تعلم اللغات في مساهمة التحليل التقابلي حيث إنجده  اللغة ما

 .(2008البدراوي، )التي لم تمر بتجارب كثيرة في تدريسها

 (error analyse)ظهور الدراسات التي تهتم بتحليل األخطاء  الناتجة عن الدراسات التقابلية نجازاتولعل أهم اإل 

، وقد عد  هذا األسلوب )تحليل الذي يظهر عند متعلم اللغة بتأثير من لغته األم (linguistique interférence)والتداخل اللغوي 

 الصعوبات التي تواجه املتعلمين للغة معينة من خالل رصد أخطائهم التي يرتكبونها إلىاألخطاء( منهجا خاصا يهدف إلى التعرف 

 وهو يشمل ثالثة جوانب هامة وهي: ،(2009بوفروم، )ومعرفة مد  الصعوبات التي تجابههم

 تحديد األخطاء، بمعنى رصد األخطاء الشائعة التي يقع فيها املتكلم وتعيينها. .1

 وتصنيفها )صوتية أو صرفية أو نحوية...( وصف األخطاء: أي وصف األخطاء .2

 .(2004)الراجحي،  تمييز األخطاء: أي تحديد األسباب التي أدت إلى حدوث هذه األخطاء .3

خطاء مرحلة مهمة في تعليم اللغة، وهي تلي مباشرة التحليل التقابلي بل هو ثمرة من ثمراته، وفيه تدرس لغة تحليل األ  ويعد  

تعلمه تصدر عنه أخطاء تقوم اللسانيات التطبيقية بتحليل هذه األخطاء الناجمة عن املتكلم نتيجة التحليل املتكلم نفسه، وفي خالل 

 .(2004)الراجحي، التقابلي

وذلك بهدف حصر أوجه التشابه  ،يتضح لنا أن التحليل التقابلي هو إجراء مقارنة بين لغتين ليستا من أسرة لغوية واحدة

يجاد حلول وتفسيرات لهذه الصعوبات التي قد تواجه الدارسين ومحاولة إواالختالف في جميع املستويات، وكذا التنبؤ بالصعوبات 

ة واملشكالت وتذليل العقبات بوضع طرائق ووسائل لتسهيل عملية التعلم ودعم جهود املدرسين، وهذا األخير بدوره يساعد في عد

 أمور من بينها املساهمة في إعداد مواد دراسية وتطويرها وغير ذلك من املجاالت.

 :أهمية التحليل التقابلي .2

، واآلراء 1957، في سنة (linguistics across cultures )و" منذ ظهور التحليل التقابلي في شكل منظم بنشر كتاب "الد

 1945فريز" في وقت أسبق ) الصادرة عن "شارلس
ً
للبحث الجاد والتحري ويتضح هذا بشكل خاص في  ( أصبحت هذه الدراسة مجاال

خالل الستينات وأوائل السبعينات، ومن جهة ثانية أد  الهجوم نشرها  أو عمال الفردية التي تم القيام بهااملشروعات الجمعية واأل 

( وعلى البنيوية واملنهج السمعي الشفوي في مجال تعليم 1959مجال اللغة )تشومسكي على علم النفس السلوكي وعدم االقتناع به في 

 (transfer)تبطة بالنقل ؤل فائدة النظرية التقابلية املر اللغات، أد  ذلك إلى زيادة حدة النقاش ملا وضع موضع التسا

يصدر من مؤيدي  ومن الطبيعي أن  متعلمي اللغات، لية لتدريس اللغة و ، ومن ثم فائدة الدراسات التقاب (interference)والتداخل

( أن يناقش نقاط الضعف املدعاة 1971في بحث له )  (carl james)التحليل التقابلي مايعارض هذا االتجاه، فحاول "كارل جيمس"

النغمة الجازمة التي ظهرت في آراء "فريز و الدو" )في أعمالهما  وبصورة عامة اليبدو أن  ، حاولة لدحضهاعلى التحليل التقابلي في م

 نزال إلى اليوم عداد املواد التعليمية، قد خفف منها الباحثون على مر السنين ومايمة التحليل التقابلي وبخاصة في إاملبكرة( حول ق

ه، وأيضا لتفسير تلك الصعوبات واألخطاء وإن كان نجد الدراسات التقابلية تستعمل للتنبؤ بالصعوبات التي تواجه الدارس وبأخطائ

فالنظرة العميقة إلى املوضوع تبين لنا أن الهجوم على التحليل  حال   وعلى أية  ، (1982)صيني، محمد األمين،  ذلك يتم بحماس أقل

 structuralismواملنهج السمعي الشفوي )في تدريس اللغة( والبنيوية  التقابلي كان في معظمه نتيجة لربط خاطئ بين التحليل التقابلي

مؤيدي نظرية التعليم اإلدراكي من )في علم النفس(، ومن هنا كان الهجوم في معظمه يصدر  behaviourism)في علم اللغة( والسلوكية 

وكيلرمان  (nickel,1971)وعلى كل وكما أشار نيكل  ،للرموز في تعليم اللغة وتعلمها، وأيضا من بعض دعاة النحو التوليدي التحويلي

(kellerman,1979)   التحليل التقابلي ونظرية النقل والتداخل التي بني على أساسها التحليل التقابلي ليسا بالضرورة مرتبطين  فإن

املثير واالستجابة ليس أمرا الزما على  العالقة بين التداخل وميكانية بأن   "كيلرمان"ويعلق لنفس السلوكي وعلم النفس البنيوي، بعلم ا

 وفيما يخص العالقةبداعي للتراكيب"، اإل أية حال طاملا أنه  اليوجد سبب واضح يمنع النظر إلى ظواهر التداخل في إطار " االفتراض 

التحليل التقابلي يمكن  ن  إحيث  يبرر الربط بينهما مع أنهما نشآ في وقت واحد نر  أيضا ما بين التحليل التقابلي وعلم اللغة البنيوي ال
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التحليالت التي  دراسة من مدارس علم اللغة املعروفة وقد ذكر أحد مؤيدي التحليل التقابلي املعروفين أن   إجراؤه باستخدام منهج أي  

نيت على وصف تحويلي توليدي للغة، وهذا الوصف استعمل أيضا في مشروع  صدرت مؤخرا في سلسلة الدراسات التقابلية  (Paks)ب 

ومن ، (1982)صيني، محمد األمين،  وصف لغوي واضح يمكن استعماله إطارا للدراسات التقابلية فأي   (Stuttgart) في شتوتقارت

 باستطاعته أن   أو يتنبأ بجميع الصعوبات اللغوية التي تواجه دارس اللغة األجنبية، إال أن   التحليل التقابلي وإن كان اليفسر رأ  أن  

داة ضرورية بالنسبة ملؤلف الكتاب الدراس ي تقابلي ليس مفيدا فحسب بل إنه أفي هذا املجال، وعليه فالتحليل ال يعيننا في عدة نواح  

فكل أولئك يحتاجون  (rivers, 1972)رز وريف 1961، 1958اللغة ) قارن الدو  اختباروأيضا بالنسبة للمعلم ومصمم  للغة األجنبية

إلى معيار من نوع آخر الختبار موادهم للتدريس أو االختبار، ومن بين املعايير املتعددة املتاحة يبدو التحليل التقابلي أكثرها نضجا 

تحليل األخطاء، وهو البديل املقترح من جانب بعض اللغويين يعاني من بعض العيوب إذا اتخذناه بديال للتحليل  ن  إووضوحا حيث 

وأفضل تمثل بصورة دقيقة الكفاية اللغوية للدارس،  التقابلي فتحليل األخطاء يعتمد على املادة التي يقوم بتحليلها، وهذه املادة قد ال

يرتكب أخطاء في استعمال أبنية معينة ألنه يتفاد  استعمال تلك األبنية قارن شاخشتر  رس الذي المثال لتوضيح ذلك هو حالة الدا

scthachter, 1974)   باإلضافة إلى ذلك فتحليل األخطاء يفترض أن املادة الدراسية واختيار اللغة موجودان مسبقا، وأنه قد تم

، (1982)صيني، محمد األمين،  التحليل التقابلي يمكن اجراؤه مسبقا تجريبهما ) لكي تجمع منهما أخطاء الدارسين( هذا في حين أن  

م اللغات، فيمكن اإلفادة من هذا املنهج التقابلي في مجال الترجمة، وتقديم أوجه التشابه واليقتصر البحث اللغوي التقابلي على تعلي

في صناعة املعاجم وفي  اإلفادة من املنهج التقابلي وباإلمكانص لكل من اللغتين موضوع الترجمة، واالختالف، وبيان أهم الخصائ

وضح الصعوبات التي تواجهه في مقابلة اللهجة املحلية التي اكتسبها التلميذ في طفولته باللغة األدبية التي ينبغي له أن يتعلمها مما ي

اللغة األم ويمكننا من خالل الدراسة التقابلية أن نحدد بطريقة موضوعية جوانب الصعوبة الناجمة عن اختالف بنية اللغتين، ذلك، 

  .(2010)صالح توفيق،  محمد يونس،  واللغة املنشودة، أو اللهجة املحلية واللغة الفصحى

 التقابلي للمعلم: دللأهمية امل .3

الدارس للغة األجنبية يجد العناصر املشابهة للغته األصلية سهلة يسيرة، في حين يصعب عليه العناصر املختلفة عما في 

 لغته.

للدارسين على نحو جنبية ولغة الدارسين األصلية على املشكالت التعليمية ون مقارنة بين اللغة األ عد  واملعلمون الذين ي  يتعرف الخبراء 

 أفضل، ومن ثم: 

 .يمكنهم اتخاذ الوسائل الكفيلة بعالجها على نحو أفضل 

  ليها من غير هذا السبيل.إيدركون املشكالت اللغوية التي يصعب التعرف 

  عتمادها لالستخدام.ا مناسبتها قبل مد  إلىيعتبر املعلم خبيرا في تقويم مواد دراسية والتعرف 

 .يمكنه رؤية ما إذا كان الكتاب املقرر يعرض األنماط اللغوية والثقافية للغة املراد دراستها أم ال 

 تب واملواد الدراسية املعدة من قبل، وذلك إلثراء تساعد الدراسة التقابلية املعلمين والخبراء في إضافة تمرينات وأنشطة إلى الك

 هذه املواد، ولسد الثغرات التي قد توجد بها.

  يستطيع املعلمون والخبراء املدركون للعناصر املتشابهة والعناصر املختلفة بين اللغتين والثقافتين )األصلية واألجنبية( أن

هم يستطيعون أن يالحظوا التحريفات املحددة في مجالت عة، كما أنيحددوا مشكالت التعلم وأن يصلوا إلى عالجها بدقة وسر 

  .(2006)مدكور، هريدي،  ، والبدائل التي يستعملها الدارساألصوات، والتراكيب، واألنماط اللغوية

   بين اللغة األصلية واللغة األجنبية تمكننا من الوقوف على املشكالت الحقيقة في تعليم اللغات األجنبية الدراسة التقابلية إن 

 ، ومن ثم الواجب تناولها من خالل البحوث العلمية.وتعلمها

  ختالفات بينهم، ذلك الدراسة التقابلية بين اللغتين والثقافتين األصلية واألجنبية تعين الخبراء واملعلمين والدارسين على فهم اال

نمطا سلوكيا معينا قد يحمل معنى لد  الدارسين يختلف عما يفهمون في ثقافاتهم األصلية وحينئذ لن يقعوا في الخلط  أن  

 ويتعلمون لغته الذين يزورونه عند تم إرساء دعائم التسامح والفهم لحياة البلد الجديد وسوء الظن وسوء الحكم، وبذلك

 .(2006مدكور، هريدي، )

يعيبه، إذ يشوبه  د ماه يوجالتحليل التقابلي يمتاز بأهمية بالغة في تعليم اللغة، إال أن   تقدم يمكن القول بأن   وفي ضوء ما

الطالب األجنبي سيكسر عين املضارع، أو يجعل مصدر 'استقام' على صورة 'استقوام' أو  يمكننا مثال: أن نتنبأ بأن   بحيث ال ،قصور 

قام' بكسر التاء، أو أن يرفع املستثنى بعد إال مور مما ينفرد به نظام اللغة دغام النون في 'من يكون' ألن كل هذه األ إأو يعدل  ،حتى 'است 
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مور من جهة وعن وصف العالج لها قبل صر التحليل التقابلي على التنبؤ بهذه األ تالفصحى وال نعلم له نظيرا في لغة أخر ، من هنا يق

إتيان األخطاء بسبب الخالفات التقابلية حينا وبسبب بنية اللغة الثانية حينا آخر يجعل  وعليه إن  من جهة أخر  ،  األداءوقوعها في 

مكننا من أالتحليل التقابلي إذا  إن  ، (2006تمام، )ن نبني محتو  تعليم اللغة كله على نتائج التحليل التقابليأمن املستحيل علينا 

التنبؤ في حقل األصوات والنحو بمعناه الواسع الذي يشمل "الصرف" فإن من املشكوك فيه أن يكون له جدو  في الحقول األخر  

 كاملعجم والثقافة.

داء اللغوي. مثال طاء التي يقع فيها املتكلم في األ يصحبه من تنبؤ ال يغطي إال جانبا من جوانب األخ التحليل التقابلي وما

توضيحي من الناحية التقابلية هل يتحتم على الطالب اإلنجليزي الذي يتعلم العربية حيث يكتب موضوعا في التعبير أن ينهئ زمالءه 

داء لغوي يدور حول هذه املمارسات الثقافية التي وجد في البيئة اإلنجليزية يتنبأ بأي أ مة؟ اليمكن بالطبع أنبعيد الفصح أو عيد القيا

نتقادات املوجهة نقاط الضعف التي تعتريه ورغم اال  يتضح لنا مما سبق أن التحليل التقابلي رغم، (2006تمام، ) دون البيئة العربية

داة ضرورية بالنسبة ملعلم اللغة، وملؤلف جوانب، إذ تتجلى أهميته في كونه أويأتي بثماره ويسهم في عدة  إليه، إال أنه بإمكانه أن يفيدنا

الكتاب الدراس ي للغة األجنبية وملصمم اختبار اللغة باإلضافة إلى اعتماده في الترجمة، وصناعة املعاجم، وبيان أهم الخصائص لكل 

 من اللغتين.

 
ا
 :التقابلي ولطوات إجرائهمستويات التحليل  :ثالثا

 مستويات التحليل التقابلي: .1

 شكال فإن اللسانيين العرب حددوا موضوع دراساتهم باللغة الفصحى.مهما يكن من أمر هذا اإل 

وقد تبنت اللسانيات العربية، في محاولتها إعادة وصف اللغة العربية ما اقترحته اللسانيات البنيوية من تقسيم إجرائي 

على ثالثة مستويات: املستو  الصوتي واملستو  الصرفي، واملستو  التركيبي، وهذا التقسيم يمثل إضافة منهجية قدمتها ومنهجي للغة 

 ونشير في هذ الصدد إلى مسالتين مهمتين:لغوية فيما سبق من دراسات لغوية، اللسانيات العربية، إذ لم نعد نعهد فكرة املستويات ال

ثمة من اللسانيين من يقترح أكثر من ثالثة  يين العرب ينطوي على تعميم ما، إذإلى عموم اللسان ن نسبة هذا التقسيم الثالثيإ

 مستويات: املستو  الصوتي واملستو  املعجمي أو اللغوي، واملستو  الصرفي واملستو  النحوي، واملستو  الجملي ومستو  األساليب.

ون اللغة جهازا ، الداللة مستو  من مستويات اللغة، فالبنيويون يعد  -نفسه تبعا للموقف البنيوي -إن اللسانين العرب لم يجعلوا، 

تمام حسان" يتصور اللغة العربية بثالثة أنظمة: النظام الصوتي، " فآلية مستقلة عن وظيفته الداللية، شكليا مستقال يعمل ب

صحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم، البد أن يكون كل دراسة لغوية ال في الف نه يعد أن  ام الصرفي، والنظام النحوي، على أوالنظ

غير أن دراسة املعنى الوظيفي، بحسب ، (2004)بكوش،  واألخير هو املعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير املختلفة موضوعها األول 

أن دراسة اللغة  'أحمد مختار عمر'وير  ، (2004)بكوش،  أيضا تقع في ثالثة مستويات : الصوتي، الصرفي، النحوي  'تمام حسان'رأي 

تاريخيا، تندرج في أربعة مستويات، وإن كانت الحدود بينهما غير واضحة تماما م سواء كان املنهج وصفيا أ -على ما جر  عليه العرف –

 هذه املستويات هي:  ن كما نحب أن تكو 

 مستوى األصوات(phonology) : ويدرس أصوات اللغة، ويشمل كال النوعين املعروفين باسم علم األصوات العام(phonetics)، 

ث وفق تعتمد الدراسة الصوتية على الكلمة برسمها املكتوب، بل تبح حيث ال ،(1988باي، ) (phonemics)  وعلم الفونيمات

في اللغة الواحدة، ولكن تحديد السمات الحاسمة التي  ويحدد التقابل الداللي للوحدات الصوتيةمكوناتها الصوتية الحقيقية، 

للصوتين موضع التقابل،  تميز كل وحدة صوتية عن األخر ، يتم ببحث الخصائص النطقية والفيزيائية والسمعية لألصوات، أو

 وأهم هذه السمات:

ن الصوت في أعضاء النطق.تقسم األصوات اللغوية إلى صوامت وحركات، ويرجع الفرق بينهما الصوامت والحركات:  -أ  إلى كيفية تكو 

خر، والوتران يهتزان عند النطق بالبعض اآل شديدا عند النطق ببعض األصوات، وال  اهتزازاالهمس والجهر: يهتز الوتران الصوتيان  -ب

 (.2001الصفصافي، )الصوتيان هما ما اصطلح العرب على تسميتهما باألحبال الصوتية

، وتختلف درجات نبرها وفق يتكون الكالم العادي من مجرد تتابع الصوامت، والحركات ولكن تكون املقاطعاملقاطع والنبر: ال  -ج

 في معظم اللغات املقاطع التالية:ضوابط محددة، وتوجد 

 املفتوح: ويقدر بوحدتين اثنتين، هما الصامت، والحركة القصيرة مثل: )كتب(. املقطع القصير .1

 يتكون من صامت واحد، وحركة طويلة مثل: )بارك(.املقطع الطويل املفتوح:  .2
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 لق: يتكون من صامت واحد، وحركة قصيرة وصامت واحد مثل: )بل، هل، من(.املقطع الطويل املغ .3

 املقطع املغرق في الطول: يتكون من صامت وحركة طويلة، وصامت مثال هذا املقطع )دالة وطامة(. .4

ركة قصيرة، وصامتين، وهذا املقطع في العربية ثمرة مقطع طويل مغلق، ومقطع املقطع املغلق بصامتين: يتكون من صامت، وح .5

 .(2001الصفصافي، ) طويل قصير مفتوح مثل كلمة )دمشق(

  مستوى الصرف(morphology):  أو مستو  دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغييرات التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث

قبل  (re)مثل  (prefixes)فتصير جمعا، والسوابق  (cat)التي تضاف إلى  (s)معنى جديدا، مثل اللواحق الصرفية على سبيل املثال 

(tell) 'كل لغة من اللغات بعدد محدود من الوحدات الصوتية، وتعبر  حيث تتكون ، (1988)باي، لتعطيها معنى ' يخبر مرة ثانية

تتكون من الوحدات  اللغة بهذا العدد املحدود من الوحدات عن املعاني الكثيرة املتجددة، غير املتناهية وذلك ألن البنية اللغوية ال

استخدام في الواقع اللغوي وأطلق عليه ليس له  الصوتية مفردة بل من وحدات صوتية مركبة في أنساق وأبنية مختلفة، منها ما

الصفصافي، ) مصطلح 'املهمل' أما املواد اللغوية املوجودة فعال فكانت عند الخليل بن أحمد )القرن الثاني الهجري( هي املستعمل

2001). 

  مستوى النحو(syntax) : موس ى عيس ى، الذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل أو مجموعات كالمية )مثل نظام الجملة: ضرب

ويدرس كيفية تكوين ، (1988باي، ) التي تفيد عن طريق وضع الكلمات في نظام معين أن موس ى هو الضارب وعيس ى هو املضروب(

بصورة متزايدة إلى بحث بناء الجملة، فقد كانت موضوعات  1957الجمل من الكلمات املختلفة، ولقد اتجه اللغويون منذ سنة 

ولوحظت الثغرات في دراسة بناء الجملة فانصرف  نالت نصيبا أكبر من االهتمام على مد  مائة عام  األصوات وبناء الكلمات قد

 .(2001الصفصافي، ) لغويون كثيرون إلى بناء الجملة

  مستوى املفردات(vocabulary): ،ومعناها الحاضر  الذي يختص بدراسة الكلمات املنفردة ومعرفة أصولها، وتطورها التاريخي

ت فرع يسمى االشتقاق: وهو يختص بدراسة تاريخ الكلمات، وفرع آخر يسمى اويدخل  تحت دراسة املفردوكيفية استعماله، 

وعلم الداللة، يضاف إلى ذلك اهتمامه  جوده من علم دراسة تاريخ الكلماتاملعجم، وهو فن عمل املعجمات اللغوية، ويستمد و 

 .(1988باي، ) ة، ومكان النبر فيها، وطريقة هجائها، وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديثببيان كيفية نطق الكلم

الداللة من أقدم قضايا الفكر في حضارات مختلفة، وهذا ما  وهناك فرع آخر يسمى الداللة ويختص بدراسة معاني الكلمات، وتعد  

د الحاجة إلى املعاج
 
 رجع أهم ظواهر التطور الداللي إلى ثالثة أنواع:وتم التي تبحث في الداللة اللفظية، ول

 ا( تطور يلحق القواعد املتصلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل، وما إلى ذلك كما حدث في اللغات النامية املتشعبة من اللغة)أحده

)وثانيهما( تطور يلحق باألساليب كما ، (2001الصفصافي، ) فيها قواعد االشتقاق غيرتعراب، وتالعربية، إذ تجردت من عالمات اإل 

حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر، إذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير الترجمة، واالحتكاك باآلداب  

ى حقيقية في هذا املعنن تصبح الكلمة ( تطور يلحق معنى الكلمة نفسه، كأ)وثالثهمافكير، والتعبير عن حقائق العلوم، األجنبية ورقي الت

 الجديد بعد أن كانت مجازا فيه.

جئ سريع، بل يستغرق وقتا م بشكل مفا يتوللتطور الداللي خواص كثيرة من أهمها، أنه يسير ببطئ، فتغير مدلول الكلمة ال

كما يحدث كذلك ظم أحواله، بالزمان واملكان في مع هذا التغير الداللي مرتبط ن  آلي، كما أنه يحدث من تلقاء نفسه بطريق طويال وأ

 
ً
، فكلما كان مدلول الكلمة واضحا في األذهان، قل  استخدامهاللحاالت التي يكثر فيها  تطور في معاني الكلمات ذاتها، فمدلولها يتغير تبعا

 .(2001الصفصافي، ) ث تغير في معاني املفردات حين انتقالها من لغة إلى لغةدتعرضه للتغير، كما يح

 هذه املستويات:الصلة بين  .2

إن  الحدود بين هذه املستويات األربعة غير واضحة تماما ومتشابكة، فأصوات اللغة مثال تتأثر كثيرا بالصيغ، والعكس 

باملعنى، كذلك يوجد تبادل مطرد بين الصرف والنحو، كما هو الحال بالبنية  -غالبا-ا يتأثران كذلك صحيح، والصوت والصيغة كالهم

يجتمعان تحت اسم واحد هو  فإن الصرف والنحو كثيرا مامنهما وتستغني عن اآلخر، ولهذا  تستعمل واحدا لبعض اللغات حين

يمكن أن يستقل عن النحو، وعلم النحو في أشد الحاجة إلى ما يقرره األول  فعلم الصرف ال، (1988باي، ) 'التركيب القواعدي'

أنه من املقرر في  'كمال بشر'وير  ، (2005بشر، ) صوات من آن إلى آخرويسجله من حقائق، وكل منهما يلتمس العون من علم األ 

املستويات اللغوية )أصوات+ صرف+ نحو...إلخ( متشابكة متداخلة إلى درجة تحليل عزل بعضها عن بعض  الدرس اللغوي الحديث أن  

عزال كامال غير دقيق، بل غير مقبول عن ثقافات الدارسين، ولكن يبدو أن بعض علماء العربية لم يدركوا تمام اإلدراك مد  العالقة 
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اللغة املختلفة في عمومها ومن ذلك نراهم ينظرون إلى هذه الفروع أو املسائل كما لو بين فروع الدراسات اللغوية أو مسائل  واالرتباط

ننكر إدراكهم لنوع  ننا الحيث إامها جميعا تحت موضوع رئيس ي واحد، كانت منفصلة ال يضمها إطار عام مشترك يوحي بوحدتها وانتظ

من االرتباط بين هذه املستويات وهو كونها تخدم غرضا رئيسيا واحد، وهو الحفاظ على اللغة وصيانة القرآن الكريم من اللحن 

واحد أو حلقات  تعدو أن تكون جوانب لش يء كذلك( العلوم اللغة )ومسائلها العامة  هنا هو أن   نعنيهوالتحريف، ولكن االرتباط الذي 

يجوز الفصل بين هذه الفروع فصال ينبئ عن استقالل أي واحد  مين أولهما أنه المهمرين واحدة، وهي بهذا املعنى تستلزم أ سلسلةفي 

ضرورة اعتماد كل فرع على اآلخر وحتمية االلتجاء إلى وهذا يقودنا إلى األمر الثاني وهو اء به في معالجة أية قضايا لغوية، منهما واالكتف

التحليل  يتبين لنا مما تقدم أن  ، (2005بشر، ) وخالصة بحوثه لالستفادة منها في معالجة قضايا الفروع األخر  وتوضيحهانتائجه 

التقابلي يقوم على املستويات التالية: مستو  األصوات، ومستو  الصرف، مستو  النحو ومستو  الداللة، وأن  هذه املستويات 

 أحدها عن اآلخر.  لا وال يمكن بأي حال من األحوال فصنهغوية متداخلة ومتماسكة فيما بيالل

 لطوات إجراء التحليل التقابلي: .3

 راسة التقابلية بين اللغتين وهي:الخطوات التي ينبغي اتباعها عند إجراء هذه الد (lado)اقترح "الدو" 

ير  اللغويون  ، والمنهج التحليل(، مع توحيد طريقة الوصف )أي توحدي الحصول على أفضل وصف بنيوي للغتين املعنيتين .1

 داعيا لتحديد منهج معين ملقارنة األبنية )أي النماذج والتراكيب(، فأي منهج حيث يستعمل بانتظام يمكن أن يفي بالغرض.

 تلخيص موجز لكل األبينة بنية ببنية. .2

 املقارنة الفعلية ألنماط البنية في اللغتين. .3

 حصر أوجه التشابه بين اللغتين. .4

 .وجه االختالف بين اللغتينحصر أ .5

 التنبؤ بالصعوبات املتوقع حدوثها نتيجة االختالف بين النظامين. .6

 (.2014حاج عبد هللا، الدجاني، ) .تشخيص املشكالت واقتراح الحلول لها .7

 :خاتمةال
  :تبين لنا أن  يمما سبق   

 تكون بين لغتين تنتميان إلى فصيلتين مختلفتين كالعربية والفارسية، أو العربية واإلنجليزية. الدراسة التقابلية 

 أحدث مناهج علم اللغة، ونشأ من محاولة التغلب على صعوبات ومشكالت تعليم اللغات لغير أبنائها. من املنهج التقابلي 

 للغات من أجل تسهيل تعليم كل لغة ألبناء اللغة األخر .يهدف علم اللغة التقابلي إلى حصر أوجه الشبه واالختالف بين ا 

 ن له بالجوانب التاريخية للغة، ويعتمد أساسا على علم اللغة الوصفي.ف تطبيقي في تعليم اللغات، وال شأاملنهج التقابلي ذو هد 

   ال من حيث املبدأ و  في التسميةعلماء اللغة العرب القدماء كان لهم السبق في الدراسات التقابلية، غير أن االختالف يكمن

 ه دراسات الجاحظ وغير  األساس، مثل
 
 األساس والنواة لنشوء هذا الفرع. عد  التي ت

 ملراجع:ا 
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Contrastive Analysis "Objectives and Levels" 
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Abstract: Aware of contrastive language(contrastive analysis) is the interview between two 
or more different languages, dialects or between or among the accent and tone, in order to find 

points of convergence and points of contrast between them, As a comparison between the Arabic 

language and English, and the corresponding place on four levels: phonology and the level of 

morphological and grammatical level and semantic level, where analysis aims contrastive to 
predict the difficulties in studying and try to find explanations solutions to these difficulties 

and the problems and overcome the obstacles to develop the modalities and means to 

facilitate the learning process and support the efforts of teachers, and the latter in turn helps, inter 
alia, contribute to the preparation of course materials, development and other areas, So the 

question that comes to mind our is what avail the use of contrastive analysis? What are its 

objectives and what is its importance?          

Keywords:  knowledge of a language contrastive, Contrastive analysis, linguistic levels. 
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