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ملخظ:
يهوبررر نطررايِ اباؿابرراا ال عررابية الهشويررة موغرروم مر موغرروناا بٓررذ اجز ررض ال عرراذي الررز
اشوًل ن يه  -بطُة مدىشمة  -بهؼ البراخيح ال عرابيح ثميرا ٛنبرذ الشخمرا خراج ضرابى مطرؿُ
ي ُرا خرراَل اظرمانيل ن ررو ٗ .ابري هعررمياا هررزح كضرزاٍ م ندررو٘ح فر مهيرراس اخرذ ر الوطررايِ
َمجها ما ٗا خعب اجوغوم اجهابج مجها ما ٗا خعب الوقيُة التي نؤديها ثخشى خعب مادبها مرا
ه
ف رلرَ ٚر ٗرا م برذ ث ذعر ذ ح اهرزح الىعرمياا التري ل لح لرذ حا لفرا معراخة ر ثدبيراا اباؿرا ال عراذي
الهشبي َزد هزح اجذاخ ة بؿشح شٙالية ابحرذ د الوقيُيرة الضمزيرة ر بهرؼ ال٘وابراا ابةضا شيرة
اجخو رراسو ٖزم ررورج لتظ رروذم ٛالود ي ررل مر ر رل رر ٚبط رروى الىع ررالما الوالي ررة  :م ررا ابح ررذ د الوقيُي ررة
ل عابياا الومفيذية ابةضا ش؟ ما ه ابحذ د الضمزية اجُترغة لفزا الزروم مر ال٘وابراا؟ هرل نوحرذ
ُ ذح لذا َما يمحزها ن ظابٓتها؟
ٖواباا لعابية نمفيذية الوْي الشاه ؟
ممرا ههرذٍ ليرره هرو مدا لرة الوضررو ٛفر نبريرش الُشغررية ك ليرة التري بؿشخفررا هر ث ال٘وابرراا
الومفيذية

ظ مزا مبذ يا بأههرا ٖوابراا ههشيُيرة بال عرابياا نامرة َتري نٓوفراي ابُواخرا صمزيرا ن ر مرش

الهطوس مما يمزدفا ظحر سو نىعح بالوؿوس خذ د ٌباا الوقيُة اجشحوو م رل.ٚ
الكلمات املفتاحية :ال٘واباا الومفيذية الوقيُة اجزهج اجطؿلى.
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Abstract:
The classification of Arabic linguistic discourses is one of the topics of
criticism of the linguistic achievement, which some linguistic researchers such as
Abd al-Rahman Hajj Saleh, Mustafa Ghafan and Hafez Ismail Alawi have worked
on - in a modest capacity. The designations of these categories did not refer to a
single criterion in classification. Some of them were according to the subject
being treated, some of them according to the function they perform and others
according to their material and so on. In this intervention, we present the problem
of functional and temporal boundaries in some Algerian writings selected as a
model for inference and analysis, and from this we formulate the following
questions: What are the functional limits of introductory linguistics in Algeria?
What are the presumed time limits for this type of writing? Are there introductory
linguistic writings at the present time? And if so, what would distinguish it from
its predecessor?
What we are aiming for is an attempt to justify the initial hypothesis that
we present, which is that the introductory writings, although we accept in
principle that they are introductory writings in linguistics in general, require a
temporal openness over the ages, which gives it a process characterized by
development within the stability of the desired function.
Keywords: introductory writing, function, method, term..

:مقدمة
 الباخث اجًشبي مطؿُ ي ُا ب٘وابه اجوظوم بال عابياا2006 ؾ و ن يزا ظزة
ٍوي نابج َيه م مونة م ثضزاٙالي ٓاَة الهشوية ابحذيية خُشياا الاشأو الو
ال٘واباا ك ف خٓل ن ح ال ًة نؿشّ َحها ج مونة م ظفاماا بهؼ كنتم الش اد
حشج صيذا ثذعواط ال٘شم ظتمة موساى يحر بهيذ ن
 سَانة الؿفؿاٛثميا
ل
 اجوظوم2009 هزا اجؤلِ قفش ٖوا الباخث اجًشبي خاَل اظمانيل ن و ظزة
امنهٙبال عابياا اليٓاَة الهشوية اجهاضشو دساظة ند ي ية بٓذية ْػايا الو ٓي ش
الز ؾشح َيه ْشاءو شبه موظهة ل مز ض ال عاذي الهشبي اببرى له بالزٓذ الود يل مبيزا
ل
مواؾ الػهِ الٓوو َيه ْذ سد هزا اجؤلِ م مونة م كظماء ابةضا شية م
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بيجهح :نبذ الشخما ابحاج ضابى ؾيب دبة مدمذ الطًحر بزاذي نبذ ابة يل
اجؤلِ ضزِ ثصحا
مشناع خولة ؾالب إلابشاهيمي هزح كخحرو التي ث سدها ذ
ال٘واباا ال عابية الومفيذية ثما آلاخش َٓذ ضزُفح غم ثصحا لعابياا التراً
م يُونزا هزا اجٓام ث ذشحر ف ث اجزهج الز انومذح الباخث ٗا يشن٘ض ن ْشاءو
الهوباا اجومي ة الهزا ي اجٓذماا ضاى بزاء ن رل ٚم مونة م كخٙام
الزٓود خو ٛهزح ال٘واباا يبذ ل مؿ و ن هزا ال٘وا ث الباخث اْوطش بديه
ن ال٘وب اجؤلُة َٓـ د انوباس إلاظفاماا اله مية التي بثها هؤمء مٓامبهح
اجاشوسو ٌزايا اج تا اله ميةٌ .ح قفش ٖوا ٌاذي جطؿُ ي ُا ثٖمل ٌالية كٌا
نزوبه بال عابياا الهشوية ثظئ ة اجزهج ٗابي ث  ٛؾبانة له ظزة  2013ؾشح َيه
الباخث م مونة ٖبحرو م الىعالما اجزهةية خو ٛاجز ض ال عاذي الهشبي.
لٓذ ٗا ل باخيح شةانة بٓذية ندعب لفما ؾشّ موغوم ٖبحر مىشهب
نميل بٓذ اجز ض ال عاذي الهشبي نٓييمه صى الوهبحر ٖما ٗا لفح ْطب العبٔ
غو بهؼ الوطايُاا لفزح ال٘واباا َودذٌا ن ما ثؾ ٓا ن يه اظح ال عابياا
الومفيذية هزا الزوم م ال٘وابة الز يشى ظمانيل ن و ثبه م يم٘ ث يزام ن ح ث
يزىشش بذ به( )1ها بد آلا بُٓوا آٌاسهح بخوع هزا اجوغوم لزذسط اْو ال٘وابة
ال عابية الومفيذية ابةضا ش بح ابحذ د الوقيُية الضمابية رل ٚابؿتْا م نٓذيح
ْشاءاا لبهؼ الزمارج اجخواسو مدا لة مزا ل٘شِ ما را ٗا باظوؿانوزا َهت ث
ميذا ال عابياا؟ هل ما
بؿ ٔ اظح ال٘واباا الومفيذية ن ما ثب ضح ابةضا شيو
ٖوبوح نزؿبٔ ن يه ن  ٚاجواضُاا الابوٓاداا التي ْذمفا ي ُا خاَل ن و ؟
ظزؤؾش هزح الذساظة خذ د قيُية ذهابج َحها الزمارج الُ٘شية اجواغيو
ال عابية اجؿش ْة م ؾشٍ ٖوابزا ابةضا شيح م خيث ؾبيهتها قيُتها نٓشيب
نوغيذ الشلية لذى اجو ٓي الهشبي ل عابياا الًشوية ٌح ذهابةفا م باخية صمزية رلٚ
بوٓذيح هزا اجز ض م خت ٛاخوياس مؤلُح م َتراا صمزية مخو ُة لجرى مذى مداَكة
هزا الزوم م ال٘وابة ن قيُوه ر الويعحرية ر خت ٛهزح الُتراا اجخو ُة.
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 .1مفهوم الكتابات اللساهية التمهيدية.
ال٘واباا ال عابية الومفيذية ث الويعحرية ه ؾشيٓة الوأليِ م يم٘ أل ن ح
ث يزيو يزىشش بذ هها نٙو َحها الًاية الوه يمية ه الفذٍ اجشام ندٓيٓه( )2ن
انوباس ث اجو ٓي لفزا الزوم م ال٘وابة هو ْاسئ مبوذئ يايوه الوهشٍ ف مبادئ
ال عابياا بانوباسها ن ما حذيذا لزل ٚي ب ن م يؤلِ هزا ال و م ال٘وابة ث
يخواس ما يشاح مزاظبا بة ب الٓاسئ ٌاسو ابىباهه يشا ه بهباساا مدبوٖة نوح ف
الوبعيـ الىعفيل نش م الابوُام با ٔ بوم م الوُانل الاذسةام بح الزظ
الٓاسئ( )3هزا الوهشيِ يوح بشيئح ن كْل ك  :ٛهو ث ال٘واباا ال عابية
الومفيذية ٖواباا بعيؿة نزأى ن الهمٔ الوهٓيذ .الياذي :هو ث ؾبيهة مو ٓي هزا
الزوم م ال عابياا يوطِ بهذم مهشَوه لفزا اله ح جوغونه .سوما هزا ما ي هل م
ال٘واباا ال عابية الومفيذية مدل بٓذ.
يهشَفا مطؿُ ي ُا بٓوله ":يىشٙل موغوم ال٘وابة ال عابية الومفيذية ث
الوبعيؿية مما نٓذمه الزكشياا ال عابية ابحذيية م مبادئ مزاهج حذيذو دساظة
ال ًة البششية بطُة نامة ههومذ هزح ال٘وابة اجزهج الوه يمي الٓا ح ن الووغيذ
الوبيا الششح ما يوؿ به ٗل رل ٚم ظا ل معانذو ٗاألمي ة الشظوم البيابية نش م
هزح ال٘وابة نٓذيح ال عابياا مُاهيمفا الزكشية اجزهةية بشٙل مبعـ ْطذ نيعحر
اجهشَة ال عابية ل ٓاسء الهشبي ظواء ٗا مبوذ ا يلج نالح الوخطظ ث ْاس ا ياشذ
الىعلى بال عابياا لتظوُادو مجها م اما َ٘شية ثخشى م َ٘ش نشبي ث بٓذ ثدبي ث
()4
ناسيخ ث ما شابه رل"ٚ
 .2أزاء حول هرا الىوع من الكتابة:
_ يشى خاَل اظمانيل ن و  :ث ال عابياا الومفيذية م تزمة بابةابب الوه يمي
الوبعيؿي و نؿاء الٓاسئ اجبوذئ اجُانيذ التي نم٘زه م َ ٚمعوً ٓاا ال عابياا
ثهها مخو ُة م خيث مزؿ ٓابها الزكشية اجزهةية ر يتخل اهزا اباطوص ؾًيا
الان اح الوضُي ن يحرح م الان اهاا كخشى ٖما ث هاحغ الوأضيل دَو اهزا الزوم
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م ال٘واباا ف مٓاسباا م نخ و م الوهعِ الاَشاؽ الوأ يل غاَة ف هزا يشى
اجؤلِ ف الاشادو
ظمانيل ن و ث هزا الزوم يً ب ن يه ثظ و إلاْطاء ر يهمذ ذ
ب٘وابه ن خعا ال٘وب كخشى(.)5
_ نشى الباخية ضوسية حًبو ث ما يؤخز ن ال عابياا الومفيذية ثهها مشنب٘ة
مشد هزا الاسنبإ ف ؾبيهة اجطادس التي نٓذمفا بهؼ ال٘واباا الومفيذية ثهها هًيب
َحها نٓزياا الود يل ال عاذي ييا نشع الوٓزية اجوبهة الود يل ال عاذي ٖما ثهها م
نواٖب ن ذد نؿوس الزكشياا ال عابية خاضة الزمارج اجوأخشو مجها ه ثيػا م نٓذم
ثمي ة م ال ًة الهشوية بل ن٘وُي بالزمارج اجترحمة م لًاا ثخشى(.)6
_ يشى مطؿُ ي ُا ث ٖيحر م ال٘واباا الهشوية ندمل هعمياا يحر مػبوؾة
د ندذيذ مجهج ث نطوس م خاما بادسو حذا خاضة ما يشؤ م الاظمح لًة
لعا ث ياعب لحهما د ههيح الُشّ ث الوميحز بيجهما يشى ثبه م اجُترع ن
الذاسظح الهش ث يُشْوا بح هزح الىعمياا م ظيما بح مطؿ خ ال ًة ال عا (.)7
الًشع م يشاد هزح آلاساء التي سثيزا ثهها نلاظ نٓشيبا ابةوابب اجزهةية
اجهشَية الش ٙية التي نزماص اها ال٘واباا ال عابية الومفذية سث هؤمء الذاسظح ن
كْل التي ن غوئها بشيذ نٓذيح ند يتا لزطوص لعابية حضا شية نبر مشاخل صمزية
مخو ُة.
 .3هطوص وثحليالت:
 1.3هماذج حول مفاهيم خاضة بميدان اللساهيات:
ظزدا  ٛث ببذث مطادسنزا م سث مطؿُ ي ُا خو ٛالزٓظ الُادح
ال عابياا ابحذيية خاضة ما هه ٔ مجها
الٓذسو ن الوُشئ بح مطؿلحح حوهشيح
ب عابياا د ظوظحر هما ال ًة ال عا هزا م خت ٛبطح موبانذي صمزيا ك ٛ
ل ذٖووس نبذ الشخما ابحاج ضابى الز ثششبا ظابٓا ث خاَل اظمانيل ن و ضزِ
ٖوابانه م لعابياا التراً بانوباسح ضاخب الزكشية ابا ي ية ابحذيية َٓشاءنه
الهزوا ثَػي ف هزا الوطايِ بل ابحطش ثيػا ر ي ه ه خابة ْشاءو الزمورج
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الواخذ( )8ث ْشاءو الزمورج ابا ي َٓـ هزا خعب سثيزا م يصى أل نبذ الشخما
ابحاج ضابى لح يٓل اهزا م يبذ ن ٖوابانه بل يٓش بأ هزإ نبٓشياا َزو ثضي ة
مٓام ابا يل ث ثدذ مزه ْ يت ثظفمي بشٙل م بكحر له ضياية نبٓشية الزدو الهشبي
ر يٓو "ٛابا يل ليغ هو خذح اجعؤ  ٛن ٗل ما ثبذنه نباْشو اله ماء ك لح
َفزإ م ناضشح ٗا نبٓشيا مي ه م حاء بهذح ٗا نبٓشيا مي ه"( )9سوما يُل
ثيػا الباخث ن بهؼ إلاظفاماا التي يم٘ انوباسها م ال٘واباا اجهشَة بموغوم
ال عابياا م رل ٚالزظ الز ظازاْشه بهذ ْ يل ثما الزظ الياذي الز ظزهابةه
ثيػا هزا العياّ هو بظ موأخش مهاضش اظوٓيزاح م ٖواباا الباخث ابةضا ش
اجهاضش مخواس ص ا ٖت الزطح يخشحا م مشٙاو اخذو خٓيٓتهما.
الزظ ك  :ٛيٓو ٛنبذ الشخما خاج ضابى مهشع خذييه ن
الُشّ بح ال ًة ال عا ما بطه ":م ش ٚث الٓاسئ ْذ مخل ثبزا بميل ف
اظوهما ٗ ٛمة لعا بُػ فا ن ٗ مة لًة لفزا اجيل مبرس ظزبيزه آلا  .لٓذ
نشحح بهؼ اجؤلُح الهش لُل الر( ) linguisticsبر ( ن ح ال ًة) ٖزا م بشى
رل ٚبأظا لو ث ٗ مة ال ًة ٗابي نذ ٛدا ما ن مُفوم ال عا ث ن ما
خذدح اب حني بأبه ثضواا يهبر اها ٗل ْوم ن ثيشاغفح ل٘ كمش ليغ
دلي ٗ مة (لًة) ن هزا اجهنى الهام نزذ اب حني ميت َٓذ
ه٘زا ألبه
نذ ٛثيػا ن مها ثخشى مشترٖة مشفوسو سوما ي بي هزح اجهاذي الُشنية
ن اجُفوم الهام[ .خذد بهذها نبذ الشخما خاج ضابى م مونة م اجهاذي
اجٓتربة ب ُكة لًة التي ندذً الالوباط بخطوص موغوم ال عابياا] هزا
يابغ آلا ث بدذد مُفوم ال عا خعب ما نشَه اله ح ابحذيث خعب ما
هو ن يه نزذ ن ماء ال عابياا؛ ث بانوباسح موغونا م مواغيو البدث
اله مي بو زب بُغ الوْي ٗل الوطوساا الًحر ن مية التي نشحو ف ماهية
ال ًة مخو ِ مكاهشها ( )...الذساظة ال عابية ٖما ْا ٛظوظوس ه دساظة م
ال عا ليه أل بةميو اله وم كخشى مواغيو خاضة اها ْذ ن وٓي بموغوم
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ضُانه الزانية بل ضُانه
ن ح ال عا ل٘ ليغ الز يهمزا هو ال عا
التي نشنبـ بموغوم ثبداٌهْ .ذ نابه ال عابيو ك سويو ف هزا مزز ث ْاٛ
ظوظوس ٗ موه اجشفوسو َترٗوا ل زُعاذي دساظة اجكفش العيٙولوج لتحوماع
ابةابب ابةماع ل مزؿٓي الانوباساا الهٓ ية الطوسية لألديب اجكفش
اباؿابي الشهش ابةماف اٖوُوا بما هو ساحو ف ال عا خذح هزا اجكفش
ال عاذي اجدؼ هو ما ظزبيزه ( )...بزؿ ٔ م الودذيذ الز بيزه الهالح
الُشذساي ثبذس ماسنني َٓذ ْا ٛهزا الهالح " :ال عا هو ثداو نب يٌ يدطل
ن مٓياظفا ند يل ما يخبرح إلاذعا ن ختٍ بح حمانة ثخشى ياوتي هزا
الود يل ف خذاا راا مػمو مهزو ضوا م ُوف ه الهزاضش الذالة
ن مهنى (  ) monèmesيوٓؿو هزا الطوا اج ُوف بذ سح ف خذاا ممحزو
موهاْبة ه الهزاضش الطونية (ث الوقيُية) (  ) phonèmesيٙو نذدها
مدطوس ٗل لعا نخو ِ ه ثيػا م خيث ماهيتها الاعب الٓا مة
()10
بيجها باخوتٍ كلع "
يوطى ح يا م هزا الزظ رل ٚالوع الوام بدذ د الُواسّ الٙامزة بح ال ًة
هزا الزظ اجٓوؿو
ال عا يوأظغ هزا الزظ ن خاؾة موم٘زة بالتراً ال ًو
م مٓالة خاضة بووؾئة اجُاهيح يزح ن دساية نميٓة بواْو ال عابياا الًشوية وواْو
ضياية اجطؿلى اليٓاَة الهشوية ٖما ثبه يه٘غ خشص الباخث ن مشاناا كظغ
الابعىي مولوحية ؾشخه لألَٙاس مهابةتها ذهح الوع باجُاهيح ليغ يشيبا ن
باخث َز ميل نبذ الشخما ابحاج ضابى الز يهود له الُػل شيوم مطؿلى
ال عابياا الٓؿش الهشبي لهل هزا الُػل هو ما يٓش به نبذ العتم اجعذ ر
يٓو ":ٛم الابطاٍ ث ذشحر ف بهؼ إلاب اصاا الهشوية التي اخو٘مي _ ْي مب٘ش
نشع معوخ طاا اله ح ال ًو َدم ي ليزا الفاحغ
ذعبيا _ ف اجهياس اجهش
إلابعىيمي م رل ٚما غهه د .نبذ الشخما ابحاج ضابى مزز ثذصائ مهفذ اله وم
ال عابية الطونية غم مؤظعاا حامهة ابةضا ش ثضذس م ة ال عابياا َٓذ ٖوب
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ثنذادها ك ف ظ ع ة م كبداً بهزوا مذخل ف ن ح ال عا ابحذيث ياص َحها
ثهح مزهؿُانه إلاذعابية  ...ثماؽ ال يام ن اجدذداا
ن حز س الُ٘ش ال ًو
اجهشَية اجوواسية خ ِ اجذاسط الزكشياا اجزاهج .محزو الهمل الز ْام به نبذ
الشخما ابحاج ضابى نترٖض ثبه ٗا انيا نيا ناما بوذاخل اجهاسٍ وووابج اله وم
نؿوسح ٖما
ٗا باَزا ببطحرو خادو ف العزذ الزكش الز اسن٘ض ن يه اله ح ال ًو
اذعتخانه"( )11ما ؾشخه ابحاج ضابى كنذاد ك ف م م ة ال عابياا مهشَا
اهزا اله ح لح ي٘ ثبذا حفذا ظارحا ث مٓطوس د سح ن الًاية الوه يمية بل ٗا حفذا
مؤؾشا لعحر ساا الذسط ال عاذي الهشبي والٙاد ب مذ بهػا م ن  ٚك ضاٍ التي
غهفا الباخيح اجًشويح ل عابياا الومفيذية .ل بىعشم بابح٘ح ن هزا الزوم م
ال٘وابة بخشحه م دا شو ال عابياا الومفيذية جا يدوويه م نمئ بكش بما بابه لًُ ة
الباخيح ن هزا ابةابب اهومامفح ب٘واباا الذٖووس م ا ٛالتراٌياا.
مهشع نُشيٓه بح
الزظ الياذي :يٓو ٛالباخث اجهاضش مخواس ص ا
ال ًة ال عا ثيػا ما بطه ٗاآلهي " :التَي ك  ٛههشيِ د ظوظحر
ل عابياا بأهها ن ح ال ًو ث ن ح ال عا ثداو ث ( )ouالتي نُيذ اباياس ث ثيما
الوهشَح اخترا حاص ل ٚرل ٚيزؿو هزا الوهشيِ ن مع موح هما:
ال عابياا بوضُفا ن ح ال ًة (  )langageمشادٍ لوضُفا به ح كلع
(  ) languesم حفة ث مُفوم ال ًة يخو ِ ٗل الاخوتٍ ن مُفوم
ال عا م حفة ثخشى ر ك  ٛمحزنه إلاَشاد ثما الياذي َمحزنه الوهذد .يميل هزا
الوهشيِ الز اظوٓيزاح م ٖشاظة سايذلزًش ههشيُا ل عابياا م الذاخل
يعىزذ نُعحرح ف اجهنى الز يشاد به لٙل م مطؿ خ ال ًة ال عا لزلٚ
نوحه د ظوظحر ف ههشيِ ال عابياا م ابااسج؛ بمهنى ندذيذ نتْتها مو
ُ
اله وم اج ا سو ( )...را ث حب لزا ف ههشيِ د ظوظحر ل عابياا ٖما نزاْ وه
ٖشاظاا الؿ بة بوضُفا ن ح ال ًة ث ن ح كلع سخزا بوىبو ٖوا
اجداغشاا ال عابياا الهامة ببوغ الودٓٔ م هزا الوهشيِ ما حذبا له
396

اللساهيات التمهيدية بين الحدود الوظيفية والصمىية قساءة في بعض الىماذج الجصائسية

ثٌش بل الوطوس الز اضؿزهه شاس ٛباف
()12
يخو ِ ٗل الاخوتٍ ن نطوس د ظوظحر لفا"
هزا الزظ اجعوٓ م ٖوا د ظوظحر م حذيذ مذخل ف ال عابياا يبذ
ن نزوا ال٘وا ثبه خعب نطايُاا خاَل اظمانيل ن و م ال٘واباا ال عابية
الومفيذية التي نػؿ و بالوقيُة اجشحهية ث إلاخالية مومي ة إلاخالة ن ال عابياا
بؿشيٓة نامة ( مذخل ف ال عابياا) ٌح الوهشيِ ب ظفاماا ن ح م ثنتم ال عابياا
ب ذها ( د ظوظحر م حذيذ) ( )13م ث الباية اجهشَية اجبيوٌة هزا الزظ نوح
بوقيُة نصحيدية جا هو موس ً م ال٘وب ال عابية العابٓة هزا بزاء ن نديح
اجه وماا ما يخظ لعابياا د ظوظحر ندذيذا خاضة بهذ ما قفشا مخؿوؾانه
كض ية ل هيا ْذ هعابٔ الباخيح إلنادو نصحيذ اجُاهيح العوظحرية ابؿتْا مما
مطؿُ ي ُا ضاخب ٖوابي:
ثظو ذ هزا البا م ثبشصهح مخواس ص ا
(لعابياا ظوظحر ظياّ الو ٓي ابةذيذ ال ًة ال عا الهتمة نزذ ظوظحر غوء
اجطادس كضو )ٛاجاشوسا ظزة .2017
سوما ثبىبه الٓاسئ لبهؼ الاخوتٍ بح بظ نبذ الشخما ابحاج ضابى وح بظ
مخواس ص ا رل ٚصاء موغوم ال عابياا مشد هزا الاخوتٍ ليغ خ ؿا اجهشَة ث
ْ ة اؾتم بٓذس ما هو ثمش ؾبيع ساحو ف نؿوس كبداً بح صمزح ْذسا اجعاَة بيجهما
صهاء ما يشوو ن ثسبهة نٓود خاضة بهذ كٌاس ابةذيذو ابااضة بعوظحر التي نح
الهيوس ن حها ما بح ظزتي .)14(2002 1996
م هزا بىعاء ٛهل ميل هزح ال٘واباا ههذ ٖواباا لعابية نمفيذية؟
ثمام هزا الىعال ٛحب ثخذ هزح الٓػية م صا يوح موٙام وح ك ف ثهها
لعابياا نمفيذية ن انوباسها نٓش لزا َ٘ش آلاخش الًشبي ن انوباس دمما نزا يجها
التي نوح بأ  ٛالولوج ( مذخل) م صا ية ثخشى يم٘ انوباسها بوم آخش أل صمجها موأخش
بوم ما خاضة بهذ ما ثضبدي مواغيو ال عابياا مؿش ْة ب٘ثرو اظوأذغ اها كظانزو
الؿ بة ن خذ ظواء هزا م صا ية صمزية ثما م صا ية قيُية َفزا الزوم م يعع ف
ثلبحر ظشفا ن ال عابياا
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الوهشيِ ب عابياا ظوظحر بٓذس ما يعع ف نصحيذ اجهاسٍ التي ذعبي ف د ظوظحر
خٔ لزا ث بؿ ٔ ن هزا الوياس الوياس الوصحيخ ث ال٘واباا ال عابية الوصحيدية ث
الوزٓيدية ث شايء م هزا الٓبيلٖ .ما ثبزا بشيذ ْبل ث بخشج م هزا الزمورج ف
بمورج آخش ث ذشحر ف ٌشاء مطادس الو ٓي لذى مخواس ص ا رل ٚم خت ٛاجشاحو
اجهومذو ٖوابانه التي ندووى ن ٖح ها ل م اجشاحو كحزبية كضي ة التي نىبهي
َ٘ش د ظوظحر هزا ما ي ه ه مزخشؾا نم ية الترحمة يحر مباششو ه نذخل بزلٚ
ما يعمى بوٓذيح آلاخش ل ٓاسئ الهشبي هزا م ياياا ال٘واباا الومفيذية.
 .2.3هماذج خاضة بالتعسيف ببعض املدازض اللساهية:
الضم بونا ما ٖتهما َيه خذيث ن
ظزخواس هزا بمورحح اٌزح موبانذي
اجذاسط ال عابية ظواء خذييا ناما ث خاص ما ببوًيه م نٓذيح هزي الزمورحح
مٓتربح مو بهؼ هو اظو٘شاٍ مذى صحة الُشغية اجه نجها ظابٓا ه ث
ال عابياا الومفيذية ليعي مدٙومة بُترو صمزية مهيزة بل ه معومشو ما اظومش اجو ٓي
الز يطهب ن يه الو ٓي اجباشش ل مهشَة م ثضولفا ث يطهب ن يه نٓ يب الشٗام ال٘بحر
له ح شًل خحزا صمزيا يشوو ن الٓش ثما ن الزمورحح َاأل  ٛهو ٖوا اجذاسط
ال عابية التراً الهشبي الذساظاا ابحذيية لطاخبه مدمذ الطًحر بزاذي ماشوساا
داس ابح٘مة ابةضا ش ذشش ظزة  2001ثما الزمورج الياذي َفو ٖوا ل باخيوح سويهة بشواّ
ظاسو حابش اجهزو ب عابياا الو ُل ثظعفا ْػاياها ذشش ن داس َ٘شو ب ظؿزبوٛ
نشٖيا ظزة .2017
الزمورج ك  :ٛيهذ ٖوا مدمذ الطًحر بزاذي م ال٘وب اجخوطشو حذا َفو
م م ه م يوهذى ظوة هعهح ضُدة سيح ث نزوابه الز يدمل شاسو للحذيث ن
اجذاسط ال عابية التراً الهشبي ن اجذاسط ال عابية ابحذيية الواَذو م الًش
هزا هو ابةضء الز يهمزا هاهزا م ش ٚث الاخوطاس ياية م ياياا ال٘واباا
الومفيذية َالٓعح الياذي م هزا ال٘وا الز نزوبه اجؤلِ باجذاسط ال عابية
الذساظاا ابحذيية يشحر ف ث الًاية مجها هو " نم٘ح الٓاسئ الهشبي م اظىيها هزح
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اجذاسط الاظوهابة اها لُفح التراً الهشبي خٔ َفمه إلٌشاء دساظىزا الهشوية ابحذيية
()15
َوذ اج ا ٛل مٓاسبة الوٓشيب بح الزكشياا"
يبذ م خت ٛنطشيذ ضاخب ال٘وا ث الوقيُة التي يبوغ ث يؤديها ٖوابه
ليعي قيُة هه يمية َدعب بل قيُة نوححهية َفو يشيذ م خت ٛمهشَة هزا الواَذ
الًشبي ث هعىيمش مهاسَه ْشاءو َفح التراً هزح ياية معودذٌة حذيذو ميل
هزح ال٘واباا َتي مضيج بح ال٘واباا ال عابية الومفيذية وح لعابياا التراًْ .ذ ظبٔ
ث حه ه خاَل ظمانيل ن و م لعابيي التراً( )16يحر ثبزا هزا ال٘وا م ب مذ م
بهؼ إلاشاساا البعيؿة الًحر مؤظعة ن سلية بعىيمولوحية نشوـ بح اجذاسط
مهشع هزا ابحذيث ذعوّ بهػا م
التراٌية وح اجذاسط ابحذيية (الًشوية)
اجٓوؿُاا م ٖوابه يٓو ٛمدمذ الطًحر بزاذي ثٌزاء خذييه ن اجذسظة البايوية":
[يشى ب ومُي ذ] ثبه يعوديل ندذيذ اجهنى نتْة ضاخب الزظ بالٙو الواْع ْا ت
ث هزإ نوامل ٖيحرو نوذخل ذسج الهباسو مما يعةض ن خطشها يعوديل غبـ
خطوضيتها ضِ الهتماا الباسصو التي لفا د س نأليِ اجٓام هزإ خاضية ثخشى
هامة ل باية ه الوميحز بح (مهاْذ) ال٘تم مخو ِ حوهفا وح ب اصها ثْوالا يترنب
ن هزا ثبزا ذعوخ ظ م الزظ ث م الزطوص اجخو ُة الزاحمة ن ثلُاف الٓوٛ
()17
اجؤلِ نتمة خالة نزذ ٗ مة مهاْذ التي غهزاها بح ْوظح
بكاما ل ًة" يػو ذ
هزا الزظ يدي زا الفامش ن الطُدة سْح  7التي حاء َحها ما ي " وما ثبزا
خططزا لفزا ال٘وا (البتية الهمشا نزذ اب خ ذ ) بد ناُٖو اليوم ن
نوظيهه ف َٓه الٓ و َ بزا بشجئ ال٘تم نزه ف يحر هزا اجٓام لزدطشح اجذاسط
ال عابية الًشوية اجذاسط ال عابية الهشوية َجرظح بزل ٚآلاَاّ التي نزذسج َحها بكشية
َٓه الٓ و ه آَاّ نشنٓي ف ما َوّ البتنة الهمشا  )18( "...ث ما يم٘ نذح ض ة
بح هزي الزطح هو ٗو ك  ٛحاء ْعح ال عابيا ابحذيية مهشع ابحذيث ن
ال عابيا البايوية ٗو الياذي خمل ؾيانه نباسو اجذاسط ال عابية الًشوية لح يوضى
اج ذؤلِ د اع خالوه لزا ن الطُدة العابهة م هزا ال٘وا ٖما ثبه لح يُفمزا حيذا
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ما اجٓطود بزكشية َٓه الٓ و الز ثساد ث يؤظغ لفا م خت ٛاجضا حة بح التراً
هزح إلاظٓاؾاا التي نُوٓش ف ثظاظاا مزهةية مهشَية
ال عابياا ابحذيية
ثخذٌي لبعا بيزا هزا ال٘وا بشاح ثيػا هامش الطُدة  62يهؿي مُفوما ل مهاْذ
بٓوله" :مُفوم مهاْذ حمو مهٓذ هو اجعوهمل نزذ ابةشحاذي لوهيح ما يعمى بالوغو
يهني ْ codeذ اخترباح ن يه ث ن العج ألبه مطؿلى شائو يهبر ثخع ن اجهنى
اجٓطود"( )19اهزا يٙو الباخث ْذ ثخ ـ كموس ن اجو ٓي َت هو يُفح اجٓطود م
اجهاْذ بيئوه كض ية م مُفوم العج ثدبياا ال عابياا ابحذيية م معوياا هزح
اجٓاب ة ثما خذييه ن شيوم مطؿلى اجهاْذ َ عزا بُفمه ثيػا لعزا بُفح ٖزلٚ
معوياا اظوهما ٛمطؿ خ العذ الزحر مٓابل  syntagme paradigmeر يٓوٛ
الباخث " :ذهني بالعذ الزحر ما يشاد اهما ال عابياا نزذ ديعوظحر paradigme
العذ  syntagmeالزحر ْذ اْوبعزا هزي اجُفومح م ضزانة الشهش البتية
الهشوية خاضة نزذ ابةاخل ابةشحاذي الزي يديا ن ث الزظ الشهش نباسو ن
ذعيج يٓوم ن خيوؽ الؿو ٛالعذ خيوؽ الهشع الزحر بشامفما مهاْذ
ال٘تم باسج الزظ ٖما ياسج اليو "(َ )20الباخث يشى م خت ٛهزا الزظ ث مهؿياا
بكشية الزكح نماٌل ث نٓابل ٌزا ية ديعوظحر ٖزا ظاع ح مو الباخث اهزح اجٓاب ة لو ثبه
ثبا لزا بالود يل الهمئ الز يأخز بوتبيب ابا ُياا اليٓاَية الُ عُية ل٘ت
الوحفوح غو كؾش الع يمة لهم ه.
ختضة ما ذعىشُه م هزح اجٓوؿُاا ث هزا الزوم الز يعع ف الزبش ن
ثضو ٛالزكشياا ابحذيية التراً الهشبي ْذ ثخل بالوقيُة الوه يمية التي بدعبها ياية
ال٘واباا ال عابية ثخل ثيػا ب وهش الزكشياا الهشوية ر حه فا نخو ـ مو ما م
يو اذغ مهفا م َ٘شيا م بيئيا مما ي ه زا بو شث ن ميل هزح ال٘واباا ب ه فا
ضزِ آخش بمهض ٛن ال٘واباا التي نبوغ مشامي اضحة هه يمية ٗابي ث نشاٌية خالطة.
الزمورج الياذي :نابج هزا الزمورج اجشاس ليه ظ ُا مذسظة م اجذاسط ال عابية
ثم ه مذسظة لعابياا الو ُل ث مذسظة بزُزيعي ْذموا الباخيوا لفزح الذساظة
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بم مونة م اجوغوناا التي انوبرناها مفمة لىعفيل الؿشئ ْطذ الوضو ٛف َفح
لعابياا الو ُل ر " يٓوفاي البدث ميذا مهش مهح الوْوٍ ن ثضوله
مطادسح ك ف مما يدوح ن يزا [ نٓوم الباخيوا ] ْبل اباوع ميذا لعابياا
الو ُل ث ب ٓي بكشو (بعيؿة) ن ههشيِ ال عابياا بوضُفا ثضت مهشَيا له
[ يٓطذا لعابياا الو ُل] "(ٖ )21ما ندذٌا غاَة ن ههشيِ ال عابياا ن مياديجها
ان اهابها مذاسظفا معووياا الود يل ال عاذي باْوػا شذيذ ٌح نشحا ن نبيح
موغونفما _ لعابياا الو ُل_ الز ٗا مدوس هزح الذساظة َاببريا يوضحا اجُاهيح
اجش ٙة لفزا الوياس بأظ و بعيـ نبذ ن يه اجسحة الوه يمية الويعحرية اضحة ح ية.
ظزدا  ٛهزا الزمورج ث ذهومذ ن ضِ الشٙل ابااسج لؿشيٓة نٓذيح
هزح اجذسظة د اباوع كبهاد اله مية اجزهةية التي ثخاؾي بُدوى اجػمو
َم خت ٛاجتخكة العؿدية يىبح لزا ث ال٘وا يدووى ن ٖيحر م الهزا ي الش يعة
ابةض ية التي نومحز بٓشاها م بهػفا البهؼ مما يهني ث الُٓشاا ٗابي موحضو مشٖضو
لح هًظ العشد الواسيخ للةز س ك ف لفزا اجبدث ٖما ث الباخيوا انومذنا
ٖيحر م اجواؾ ن ثظ و الهزطشو الز يلاظ كَٙاس نباساا ْطحرو موحضو
يعفل خُكفا نزٖشها ثيػا ما ممحز هزح الهزا ي ث مهكمفا نباسو ن مطؿلحاا نح
ن ية مُاهيمفا هزا بت ش ٚثظ و هه يمي مدؼ ٗا ٗاَيا منوباس هزا الزمورج
مزخشؾا ضزِ ال٘واباا ال عابية الومفيذية سيح خذاٌوه.
اخوياسبا لفزا الزمورج ٗا م با نأٖيذ الُشغية التي ضًزاها ث  ٛهزح
الذساظة التي نزظ ن ث ال٘واباا ال عابية الومفيذية م ندو٘ح ف ابحذ د الضمزية بل
ليعي مٓوطشو َٓـ ن ما ثلِ َترو اسندا ٛال عابياا
ه ٗا زة ٗل صم
الًشوية ف الٓؿش الهشبي.
خاثمة:
ههاية هزح الذساظة م يعهزا م ث بطذّ الٓاسئ الٓو ٛبأ بمارحزا ٗابي
بىي ة لٓشاءو متربطة ليعي يايىزا رل ٚنبيح ميالب مداظ هزح ال٘واباا بٓذس ما
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ن
ٖزا بشيب َيه م ن ية ابحذ د التي نترا ح َحها ال٘واباا ال عابية الومفيذية
ن معووى اشوًالفا خحز صمني معومش ابابي نزه الذساظة
معووى قيُتها
بوحضح الزوا ج الوالية:
 ليعي ٗل ال٘واباا ال عابية الومفيذية ظؿدية الؿشح م هًوص ابةاببالابعىيمي ل مهشَة .
 ال٘واباا ال عابية الومفيذية ثدا قا ِ مخو ُة هه يمية نأضي يةنصحيدية بٓذية ثيػا.
 ال٘واباا ال عابية الومفيذية نشا خي بح الوأليِ الترحمة نادو الٓشاءو. ليعي ٗل ال٘واباا ال عابية الومفيذية ٖواباا موطُة بالٓطوس العزاحةم يزُي هزا مٙابية الانطاٍ اهزح ك ضاٍ لؿبيهة يايتها ثظ واها ؾبيهة
مو ٓحها.
هوامش البحث:
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اليٓاَة الهشوية اجهاضشو دساظة ند ي ية بٓذية
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