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 قراءة يف كتاب املدارس الؾساكقة

 لؾدكتور أمحد عزوز

 

  ()إبراهقم عطقةد. 
 

 
 

احلديث، حتك أصبحت معظؿ جمـآت  صـرتطقرت الدراشات الؾساكقة ذم الع

الػؽر اإلكساين ختضـع دبادهفـا، وتتبؾـقر ومـؼ مـا،جفـا، وإذا جــا كجـد ظؾـقم الؾغـة 

ًرا ظؾؿقًّا، وحّؾًة جديدة، وتتـداخؾ والـػس وآجتامع والتاريخ وغر،ا تؽتسب إضا

مقام جقـفا لتػرز لـا جمآت معرمقة جديدة، ومروًظا مـ التخصصات العؾؿقة مل تؽــ 

 معفقدة.

خ لؾدراشات الؾساكقة الؼديؿـة  وذم ،ذا الؽتاب اشتطاع ادملػ الػاضؾ أن يمرِّ

ػ لتـاريخ ة، صـامؾة جناـاز وتؽثقـســرواحلديثة، وأن يعرض مـادة تتاجـف مػفقمـة مق

 الؾساكقات ومدارشفا وأظالمفا.

 مضؿون الؽتاب:

 ة مصقل وخامتة.شـريتللػ الؽتاب مـ مدخؾ وظ

                                                           

()  ظؾؿ الؾغة مـ  العراقجاحث ذم. 
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ظرَض ذم اددخؾ أمهقة الؾساكقات ووطقػتفا ومققػ الباحثغ مـفـا. ومقـف رأى 

أن الـؿقذج الؾساين مرض وجقَده ظذ أغؾب مقاديـ الػؽر اإلكساين، مظفرت تؾـؽ 

جعد أن ُأظقد جـاُؤ،ا وترتقب مػا،قؿفا ومؼ ادــفج الؾسـاين.  ادقاديـ ذم مظفر جديد،

ا، وإمؽاكاتـف غـر  وومؼ ،ذا التصقر يؿؽـ الؼـقل جـلن جمـال الؾسـاكقات واشـع جـدًّ

 حمدودة، مع أهنا إمؽاكات مـفجقة ذم األصؾ، ولقست إمؽاكات معرمقة.

اكقات وذم اددخؾ ذتر جعض األشباب التل تؼـػ وراء الـػـقر أحقاًكـا مــ الؾسـ

 وأمهفا:

 حداثة ،ذا العؾؿ، وما يؼاجؾفا مـ خقف مطري مـ تؾ جديد. -أ

األشؾقب غر ادحبب ذم ظرض الؾساكقات، ظــد تثـر مــ البـاحثغ، ظــ  -ب

 ضريؼ الرشقم والرمقز واألرقام.

 ظدم آضؿئـان إػ ما تـتجف األمؿ األخرى. -ج

الؾغــقي  ويــرى الباحــث ذم ،ــذا ادــدخؾ أن الؾســاكقات ٓ تتعــارض والــساث

العريب، جؾ يؿؽـ أن يؽقن هلا وطقػة ،امة حغ تدخؾ جمالف، تتؿثؾ ذم تـظـقؿ أجقاجـف 

وإلغاء التداخؾ جقـفا، واشتؽامل كظرياتف ومبادهف، وإظادة ظرضف ومؼ مـفج جديـد. 

وجذلؽ تؽقن العالقة جغ الؾسـاكقات احلديثـة والـساث الؾغـقي العـريب ظالقـَة ُألػـة 

 ـامر ورمض.واشتئـاس، ٓ ظالقة ت

ثؿ ظرض ادملػ ذم الػصقل األرجعة األوػ ادـدارس الؾسـاكقة الؼديؿـة و،ـل: 

 اهلـدية والققكاكقة والروماكقة والعرجقة.



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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ــرض ذم الػصــقل اخلؿســة التالقــة ادــدارَس احلديثــة و،ــل: مدرشــة دي  وظ

 اققة، مالتحقيؾقة التقلقدية.سـق، واددرشة القطقػقة، ثؿ الـسَسِؼقة، مالشـرشق

ص الػصؾ العا  لؾساكقات التداولقة ومـطؾؼاهتا الػؽرية والقاقعقة. صـروخصس

حاجة غـر  َيُسد  وكظًرا ألمهقة ،ذه اددارس رأيت أن أظرض تعريًػا مقجًزا هبا، 

  لالضالع ظذ مضؿقن الؽتاب.صـغ، ويؽقن حامًزا أمام ادختصـغادخت

 

 املدارس الؼديؿة

لروماكقة والعرجقة. وقد دمذس إشفام ،ـذه ادـدارس و،ل أرجع: اهلـدية والققكاكقة وا

ذم وضع الؼقاظـد التـل ُترصـد إػ معرمـة آشـتعامل الصـحق، لؾغـة، ومل تؽــ غايتفـا 

 دراشة الؾغة ذم حد ذاهتا جاظتبار،ا طا،رة إكساكقة، تام ،ق الشلن ذم اددارس احلديثة.

 املدرسة اهلـدية: -1

شة ذم ثالثة مرتؽزات ،ل: الؾغة السـسؽريتقة، تتؿثؾ ادالم، الػؽرية هلذه اددر

 والػقدا، والعامل الؾغقي جاكقـل.

مالؾغة السـسؽريتقة: مصطؾ، ُيطؾؼ ظذ الؾسان اهلـدي الؼديؿ، تام تـان يـطؼـف 

 ق.م(. 3111ويؽتبف الؽفـة. وهلذه الؾغة تاريخ قديؿ يعقد إػ أتثر مـ )

دشة خاصـة جالعؼقـدة الزامهقـة، (: اشؿ ُأضؾؼ ظذ أرجعة تتب مؼvedaوالػقدا )

ك األدب الػقدي.  وتؾؽ الؽتب مع ما يرتبط هبا مـ الـصقص ُتسؿس

(: إمام كحاة اهلــقد، ظـاش ذم الؼـرن الراجـع قبـؾ ادـقالد، و،ـق paniniوجاكقـل )

 الذي صاغ ققاظد الؾغة السـسؽريتقة ظذ درجة تبرة مـ الدقة.
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ات وخمارجفـا وخصاهصـفا ومـا وأ،ؿ ما ُأثر ظـ ،ـذه اددرشـة وصـػ األصـق

، إضامة إػ وصـػ دققـؼ ألظضـاء الـطـؼ. وتـان غـرض ظؾـامء  يطرأ ظؾقفا مـ تغر 

،ذه اددرشة خدمة الؾغة ادؼدشة والساث الديـل. وقد تلثرت الدراشـات األورجقـة 

 احلديثة جآراء ،ذه اددرشة ومـفجفا ظـ ضريؼ السمجة.

 املدرسة القوكاكقة: -2

ادلثقر ظـ ،ذه اددرشة مقام جذلف ظؾامء الققكان مــ جفـقد كحقيـة يتجذ الساث 

خلدمة لغتفؿ. وُيعّد أمالضقن راهد الدراشات الـحقية الققكاكقـة، ومــ جعـده تؾؿقـذه 

 ( تؾؿقذ أرشطق.thraxأرشطق، إضامة إػ جعض األظالم مـ أمثال ثراتس )

احث التل خـاض مقفـا ارتبطت الدراشات الؾغقية الققكاكقة جالػؾسػة، وأ،ؿ ادب

ــامت  ــديع وأقســام الؽؾ ــا وأصـــاف الب ــؾ وترتقبف ــقاع اجلؿ ــذه اددرشــة: أك رواد ،

واألشؾقب واألصقات. وهلذه اددرشـة أثـر واضـ، ذم تـؾ ادـدارس الؾسـاكقة التـل 

 جاءت جعد،ا قدياًم وحديًثا، وخاصة اددرشة الروماكقة.

 املدرسة الروماكقة: -3

 ذلــؽ الػؽــرَ  ويشــؿؾيــؼ ذم تــؾ جمــآت الػؽــر، الرومــان تــاكقا تالمــذة اإلغر

الؾغقي، إذ ترمجقا إػ الؾغة الالتقـقة معظؿ مـا تتبـف الققكـان. ولـذلؽ وضـعقا كحـَق 

 الؾغة الالتقـقة ظذ غرار الـحق الققكاين، وومؼ ادـا،ج التل شار ظؾقفا الققكان.

ق.م( اخلطقـب البؾقـغ، 311ون )ت شــرصـقومـ أصـفر أظـالم ،ـذه اددرشـة: 

لة ذم البالغـة والـحـق والػــ األديب، 01وتقكتقؾغ )ت ق.م( صاحب التآلقػ ادطقس

ق.م( صاحب الـرقؿ األظـذ ذم ظـدد ادملػـات جـغ اإلغريـؼ، التـل 78ومارون )ت



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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م( صاحب تتـاب 111ان )تسـقمملًػا ذم جمآت الػؽر ادتـقظة، وجري 171جؾغت 

  ،ذه اددرشة.ادؼقٓت الـحقية. و،ـاك أظالم آخرون يـتؿقن إػ

يتؿقــز الـحــق الالتقـــل والـحــق الققكــاين جــلهنام معقاريــان، أي إن ققاظــدمها  

 مقضقظة ظذ اظتبار ما يـبغل أن ُيؼال، ولقسا وصػقسغ هيتامن جام ،ق مستعؿؾ. 

ف وظالقـات صــرأما جمآت الـحق الالتقـل مؼد تقزظت ظـذ: األصـقات وال

 الستقب والدٓلة. 

 عربقة:املدرسة ال -4

. وقد ولدت ،ـذه ضـرتتؿقز ،ذه اددرشة جغـك تراثفا، وامتداد،ا إػ الزمـ احلا

يع، و،ـذا الغـرض شــراددرشة جعد اإلشالم خلدمة الؼرآن الؽريؿ ومفؿ مؼاصـد الت

 جعؾ ظؾامء،ا يتـاولقن أيًضا الشعر والساث األديب.

ــالتـقع ــل تـاولتفــا ،ــذه اددرشــة ج وآتســاع  وتتصــػ ادجــآت الؾســاكقة الت

ف والـحـق صــروالتخصص والدقة والعؿؼ. وأ،ؿ تؾؽ ادجـآت: األصـقات وال

 والدٓلة والبالغة والـؼد األديب وادعاجؿ.

 

 املدارس احلديثة

شقمسـؽل قــرن ت، الـذي شــامه شــركشـلت ،ـذه ادــدارس مــذ الؼـرن التاشــع ظ

ـد العبؼريات، حقث ازد،رت مقف الدراشات الؾغقية التارخيقـة وادؼاركـ ة ازد،ـاًرا مفس

لظفقر الؾساكقات ظـذ أهنـا ظؾـؿ قـاهؿ جذاتـف، ُيعــك جالظـا،رة الؾغقيـة، ومـؼ مــفج 

 ظؾؿل واض، ادعامل.

 احلديث ذم ثالثة أضقار: صـروقد مرت الدراشات الؾساكقات ذم الع
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ــده ) -3 ــالـحق وققاظ ــتغال ج ــقر آص ــاهًعا ذم Grammarsض ــان ص ــام ت (، ت

 اددارس الؼديؿة.

( و،ل مؼف الؾغة التارخيل وادؼـارن،   philologyقؾقلقجقا )ضقر طفقر الػ -7

( مملػة مـ جذريـ وتعـل: حب الؽالم والبحـث مقـف. والػقؾقلقجقـا philologyو)

 ،ل التل مفدت لظفقر ظؾؿ الؾغة التارخيل أو الؾساكقات التارخيقة.

دت معـامل -1  ضقر التػريؼ جغ مؼف الؾغة وظؾؿ الؾغة )الؾسـاكقات(، ومقـف َّـدس

 وع ذم دراشة الؾغة ظذ أهنا مقضقع ضبقعل.شـرظؾؿ الؾغة ادؼارن، إضامة إػ ال

( وأوجســت boppوا األضــقار الســاجؼة: جــقب )صـــروأ،ــؿ األظــالم الــذيـ ظا

( Max Muller( ومــاتس مــقلر )August Friderick Pottجــقت ) ثمريــدريؽ

( Rask( وراشـؽ )Grimm( وجـريؿ )Schleicher) شــر( وصؾقShlegelوصؾقجؾ )

 وغر،ؿ.  

 واددارس احلديثة ذم رأي ادملػ مخس ،ل:

 (:1113 -1551 )سـريمدرسة دي سو -1

طفرت أمؽار ودراشـات مفـدت لظفـقر ،ـذه اددرشـة، وأ،ـؿ األظـالم الـذيـ 

( Peirce( وجـرس )Whiteney( ووايتــل )Courtenayمفدوا لظفقر،ا: تقرتــاي )

 (.Durkheimودور تايؿ )

ـــاشــــرويعـــد دي شق ـــة، وقـــد قـــدم أمؽـــاره ومؾســـػتف   أج الؾســـاكقات احلديث

، والتل مجعفا جعد وماتف تؾؿقذاه: 3033و 3011اتف التل ألؼا،ا جغ ظامل ضـرجؿحا

 .3031ا،ا ظام شـر(، وكBally( وجايل )Sechehayشفاي )شـق



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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وذم آراهف مقسز جغ الؾغة جاظتبار،ا طا،رة إكسـاكقة، والؾسـان جاظتبـاره لغـة صـعب 

جاظتبـاره جفـد مـردي، تـام مـرق جـغ خصـاهص الؾغـة ادـطققـة والؾغـة ما، والؽالم 

ادؽتقجة، ودرس العالقة جغ الدال واددلقل أي: جغ الؾػظ وجغ ما يدّل ظؾقـف ذلـؽ 

أمؽـاره مدرشـة  اظتؿد ومـ شـرالؾػظ، إضامة إػ أمؽار أخرى جعؾت مـ دي شق

 لساكقة قاهؿة جذاهتا.

 املدرسة الوظقػقة أو مدرسة براغ الوظقػقة: -2

إػ العـامِل الؾسـاين  ، 3071س ،ذه اددرشـة، التـل طفـرت ذم ظـام شـقُيـسب تل

( و،امراكـؽ Tranka(، وأ،ـؿ أظالمفـا: تركؽـا )Mathesiusقس )سـقؽل ماثقشـقالت

(Havranekوما )صـــــــق( ؽVachekو،ــــــمٓء ت )ؽققن، وتروجتســــــؽقي شـــــــق

(Troubetskoy ورومان )( ياتبسقنRoman Jacobsonومها مـ رو )ا.شـق 

الؾغـقي، داخــؾ  صــرهيـتؿ أتبـاع ،ـذه اددرشـة جتتبـع القطقػــة التـل يمدهيـا العـ

 صــرلـظرية التقاصـؾ، إػ دراشـة ظـا جاظتامد،ؿالستقب، ذم صـع ادعـك، ويسعقن 

التقاصؾ: ادرشؾ، وادتؾؼل، والرشـالة، وقــاة آتصـال و،ـل التـل َّؿـؾ الرشـالة 

تاهلقاء وغره، والؾغة جاظتبار،ا أداة آتصال، وادرجع و،ق ادجال الـذي تـدور ذم 

 مؾؽف الرشالة.

التقاصـؾ السـاجؼة،  صــر، مــ ظـاصــروقد وجد أتباع ،ـذه اددرشـة أن تـؾ ظـ

دوا تؾؽ القطاهػ جام يع:  يقلِّد وطقػة لساكقة خاصة، وحدس

القـة، ويـتجفـا ادرشـؾ، وتعـزِّ القطقػة التعبرية: تسؿك أيًضا القطقػـة آكػع -3

 تف ذم الؽالم.صـقظـ صخ
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7-  . القطقػة الـداهقة: تتعؾؼ جادرَشؾ إلقف، الذي ُيطَؾب إلقف هبا الؼقام جعؿؾ معـغس

 و،ذه القطقػة تؼاجؾ ذم العرجقة األشؾقب اإلكشاهل.

اق، وتعـزِّ ظــ الغـرض ســقالقطقػة ادرجعقة: تـدور ،ـذه القطقػـة حـقل ال  -1

غت الرشالة، و،ل ذات ضبقعـة إخباريـة ألهنـا َّقؾــا ظـذ أمؽـار صـق الذي مـ أجؾف

ث ظـفـا، تـاألمقر الديـقـة وآجتامظقـة والػؾسـػقة والتارخيقـة وغـر  ومقاقػ كتحدس

 ذلؽ.

ز ظـذ اشـتؿرار التقاصـؾ وجقدتـف جـغ ادرِشـؾ  -4 القطقػة آكتبا،قة: و،ل ترتِّ

 وادرَشؾ إلقف، ذم أثـاء التخاضب.

ي  -1 اخلطاب )ضامن الػفؿ(: و،ل تتعؾؼ جؽـؾ مـا يسـاظد ظـذ مفـؿ وطقػة تعدِّ

اخلطـاب أن  طـرذَمْ لِ حفا، لقتلتـد ضــقالؾغة ادستعؿؾة ذاهتا، وتـؾ مـا يسـاظد ظـذ تق

 التػا،ؿ حاصؾ.

التــلثر ذم  صـــرالقطقػــة الشــعرية: وادؼصــقد هبــا مــا  ؿؾــف اخلطــاب مـــ ظـا -1

ك اإلكشاهقة.  وجدان ادرَشؾ إلقف. وتسؿس

ـا لتحؾقـؾ جـقـة الــص و،ذه القطا د،ا ياتبسـقن تعـّد مـدخاًل ،امًّ هػ التـل حـدس

 وآماقف الدٓلقة.

 املدرسة الـسؼقة بؽوبـفاغن: -3

 ست ،ذه اددرشة ذم تقجـفاغـ ظذ يد ظادَغ مها:شِّ أُ 

ذم ( Holder Pedersen( و،قلـدر جدرشــ )Otto Jespersenأوتـق يسزشــ ) 

 وجروكدال.  أولدالسـغ، وتان مـ ادمش3013ظام 



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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( الـذي تبؾـقرت أمؽـار Louis Yhelmslevوأصفر أظالمفا: لقيس يؾؿسـؾػ )

 ،ذه اددرشة ظذ يديف.

، وإكام ،ل صـؽؾ شـريرى أتباع ،ذه اددرشة أن الؾغة لقست مادة، تام يرى دي شق

 خيضع لـسؼ مـ العالقات الداخؾقة، التل يؿؽـ دراشتفا جـقع مـ ادعادٓت اجلزية.

ُيعـزس ظـفـا جادعـادٓت، وٓ  ضــلذم مـظقر ،ذه اددرشة ترتقٌب ريا مالؾغة إذن

 أمهقة تذتر لؾـقاحل الصقتقة والدٓلقة.

مفذه اددرشة هتتؿ جآدماه البـققي الذي جدأتف مدرشة جراغ، إضامة إػ ا،تاممفـا 

  أمهقة تبرة.شـرجالـسؼ أو كظام العالقات الذي أوٓه دي شق

 اققة بؾـدن:سـقعقة أو الاملدرسة االجتام -4

، الـذي شــرالؼـرن السـادس ظ ذمجدأت جقادر ،ذه اددرشة جالظفقر ذم جريطاكقا 

ظ  ــتؾػ  ــة، التــل تضــؿ ظؾــؿ ال صــفد ازد،ــاًرا ذم اجلقاكــب ادختؾػــة لؾســاكقات العؿؾق

درشـة اخـُسع كظـام وإصالح التفجئة وظؾؿ ادعـاجؿ وظؾـؿ الؾفجـات، وذم ،ـذه اد

 لغة ظادقة. ؽِرْت ـآختزال، واجتُ 

ـــاركق ) ـــة: دالغ ـــذه اددرش ـــالم ، ـــؿ أظ ـــز )Dalgarnoوأ،  ( Wilkins( وويؾؽـ

ــؾ ) ــؾ جق ــري شــقيت Graham Bell( وجرا،ــام جقــؾ )Melvile Bellومالػق ( و،ـ

(HenrySweet( وداكقال جقكز )Daniel Jones( ومرث )Firth. ) 

الـذي خيـدم  هتتؿ ،ذه اددرشة جدراشة الصقتقات القطقػقـة، أي األداء الصـقي

ز ا،تاممفا ظـذ الدٓلـة جاظتبار،ـا الغـرض  ادعـك تالـز والتـغقؿ وغر ذلؽ، تام ترتِّ

 غ الؽالم.صـقالذي مـ أجؾف  شـلاألشا
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و،ذه اددرشة تـظر إػ الؾغة جاظتبار،ا صؽاًل مـ أصؽال احلقاة اإلكسـاكقة، لـذلؽ 

اق ســققؼتفـا وققؿتفـا ذم الء ذم ذاهتا، وإكام تؽؿـ حؼصـلترى أن الؽؾامت ٓ تدّل ظذ 

 الذي ترد مقف.

ـــقوال ــروف الطبقعقــة س ــق جمؿقظــة الظ ــب، جــؾ ، ــا محس ــًرا لغقيًّ اق لــقس أم

 ة التل يؽتسب مـفا اخلطاب دٓلتف الـفاهقة.سـقوآجتامظقة والثؼامقة والـػ

 مبــادئ ،ــذه اددرشــة جــام ُظــرف ظـــد العــرب جادؼــال وادؼــام. ســـرويؿؽـــ تػ

مقة والستقبقة تقازي ما يسؿقف العرب ادؼال، والظـروف صـرالصقتقة وال صـرمالعـا

ة تؼاجؾ ما يسؿقف العـرب ادؼـام، وٓ سـقادحقطة الطبقعقة وآجتامظقة والثؼامقة والـػ

 يؿؽـ مفؿ ادؼال دون اشتقعاب ادؼام الذي  قط جف.

مؽقكـة  صــرالسـاجؼة جاظتبار،ـا ظـا صــروأتباع ،ذه اددرشة يدرشقن تـؾ العـا

دون أرجعة مستقيات لؾاسـقلؾ  اق ،ل:سـقق العام، وذم ضقء ذلؽ  دِّ

ــة. و،ــق ســـقال -أ ــرتبط جـظــام الؾغــة وتؾامهتــا وترتقباهتــا ادختؾػ اق الؾغــقي: وي

ؾة اشــتعامل الؽؾؿــة داخــؾ كظــام اجلؿؾــة، ومــا يمديــف ذلــؽ مـــ دور ذم َّديــد صـــقح

 الدٓلة.

التل َّؿؾفا الؽؾامت.  اق العاضػل: وُيراد جف َّديد الشحـة آكػعالقةسـقال -ب

مالؽؾؿة ذم مـظقر ،ذه اددرشة ٓ َّؿؾ معـًك ظؼؾقًّا مؼط، جؾ مقفـا أيًضـا ألـقان مــ 

 «.دمقع، حبقب، ذترى»اإلحساس تام ذم الؽؾامت 

اق ادققـػ: وُيؼَصـد جـف العالقـات الزماكقـة وادؽاكقـة التـل اـري مقفـا شـق -ج

 ر ذم معـك الـص ودٓلتف.الؽالم، أي جمؿقظة الظروف اخلارجقة التل تمثِّ 



  إجرا،قؿ ظطقةد.  -  قراءة ذم تتاب اددارس الؾساكقة 
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اق الثؼاذم: وُيراد جف مالحظة آكتامءات الثؼامقة والتخّصصات العؾؿقة سـقال -د

يؼصـدون « فصــرال»ألصحاب اخلطاب، مؿثاًل حغ يستعؿؾ دارشق العرجقة تؾؿة 

العؾؿ ادعروف الذي ُتعَرف جف أحقال الَؽؾِؿ. وحغ ُتستعؿؾ ،ذه الؽؾؿة ذم القشط 

 ايل مادؼصقد هبا َّقيؾ العؿؾة إػ جضاظة، أو التحقيؾ مـ كؼد إػ آخر.التجاري واد

 املدرسة التحويؾقة التولقدية: -5

كشــلت ،ــذه اددرشــة ذم القٓيــات ادتحــدة ظــذ يــد الؾســاين الشــفر كــقام 

، شـــر( الــذي تــلثر تغــره مـــ الؾســاكقغ جــدي شقNoam Chomskyشقمســؽل )ت

ــاين مـــ الؼــرن الع والــذي ارتبطــت الؾســاكقات جاشــؿف يـ، تــام شـــرذم الـصــػ الث

  ذم الـصػ األول مـ ذات الؼرن.شـرارتبطت جاشؿ دي شق

( التل ترى أن الؾغة قاهؿة Bloomfieldو،ذه اددرشة شبؼتفا مدرشة جؾقمػقؾد )

ي حمؽقمة جالعالقة السـؾقتقة شـرظذ الدوامع وردود األمعال، أي إن الؾغة شؾقك ج

 رّد معؾ(. ----يمدي إػ  ---ادشفقرة )ُمـبِّف 

ــا  ــادة الؾســاكقة وتأم ــرى أن اد ــؾ شـــقشقمســؽل م ــة ظؿــؾ العؼ ــة تقػق ؾة دعرم

ي، وأداة لدراشــة الػؽــر اإلكســاين، لــذلؽ دظــا إػ دراشــة الؼضــايا الؾســاكقة شـــرالب

 ي جادعؾقمات.شـرجاظتبار،ا ادسمولة ظـ تغذية العؼؾ الب

كظريـة ظامـة لؾغـة. و،ـذه الـظريـة  شقمسؽل أكف شعك إػ جــاءتوأ،ؿ ما متقز جف 

 صـرأي مبدأ: تقػ ُتـتج الؾغة مُجَاًل ٓ حدس هلا مـ ظـا« ٓ هناهقة الؾغة»تؼقم ظذ مبدأ 

 لغقية حمدودة؟

 كظريتف: صـروأ،ؿ ظـا
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و،ل الؼـدرة التـل يـتؿؽـ الػـرد ظــ ضريؼفـا مــ التعبـر  الؽػاية الؾغوية: -1

يدة ذم ادـاشبات ادختؾػة. و،ذه الؼدرة مطرية واإلتقان جعدد ٓ متـاٍه مـ اجلؿؾ اجلد

وتتسع جػضؾ آتتساب مـ البقئة ادحقطـة. والؽػايـة الؾغقيـة ُتشـبف ادؾؽـة الؾغقيـة 

 ظـد اجـ خؾدون.

:  و،ــق الؼــدرة ظــذ التقاصــؾ وتقلقــد الؽــالم ومــؼ الـظــام األداء الؽالمــ  -2

 قلقد الؽالم.الـحقي، أي ،ق الؼدرة ظذ تقطقػ الؽػاية الؾغقية ذم ت

شقمسـؽل أن لؽـؾ ترتقـب صـؽاًل ت: يـرى البـقة السـطحقة والبـقـة العؿقؼـة -3

ا وجـقـة ظؿقؼـة. مالبـقـة السـطحقة ظــده ،ـل: كظـام اجلؿؾـة الؼـاهؿ ظـذ تتـاجع  طا،ريًّ

الؽؾامت التل يـطؼفا ادتؽؾؿ، أما البـقة العؿقؼة مفل: الؼقاظد التـل أوجـدت التتـاجع 

 ذه ترتبط جالؽػاية الؾغقية.ذم البـقة السطحقة. و،

لؼد أمادت الؾسـاكقات التحقيؾقـة التقلقديـة تعؾـقؿ الؾغـات اإلكسـاكقة ادختؾػـة، 

 وخاصة اإلكؽؾقزية، إضامة إػ إمادهتا مـا،ج التعؾقؿ ووضع الزامج.

 * *  *   * * 

 ، املــدارس الؾســاكقة لؾــدكتور أمحــد عــزوزتـان مــا شــبؼ ظرًضــا دحتــقى تتـاب 

 .7117دار آل الرضقان جؿديـة و،ران اجلزاهرية ظام الذي ضبع ذم 

 

         

 


