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 آنياخ اندياؽ يف اكرساب انهغح وذىنيدها

ِّٔح أ.د. ىتاُث ٌلو
() 

ى:المػّدمظ
ٱذ٧ٲٌـ ا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم ٨ٔ قةاؿ أد٦٘ح ا٣ٛٞةرٱةت ٔة٦ح كا٣سػؽٱٲةت ػةوػح 

اٵ٦ؿ ٱض٤ٕػ٫ ا ك٬ؾ، ٪ٲح ك٦ٕٞؽة ا٣ذؿ٠ٲتٝنؿة ظؽٱسح ٤٣ؽ٦ةغ كاقٕح ا٣جً ثٮصٮد 

٢ ٦ؿ٠ـان ٤٧ٕ٣ٲةت ٤ٞٔٲح رٚٲٕح، ٚ٭ػٮ ٦ؿ٠ػـ ا٣ػؾا٠ؿة، كا٣ػؾ٠ةء، كاٷدراؾ ٱن١ِّ 

ا٣ذضؿٱؽم، كدٮ٣ٲػؽ اٵ١ٚػةر كوػٲةٗذ٭ة
(1)

، إ٣ػٯ صة٩ػت اًػُٺ٫ٔ ثٮّػةاٙ 

 اٹقذٞجةؿ ا٣عٌكٰ ا٧٣ٕؿكٚح.

دن٢ِّ١ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا١ٛ٣ؿ، كٚؿًٲح اًُٺع ا٣ؽ٦ةغ ا٣جنػؿم ثٮّٲٛػح 

أقةس كصٮ٬ؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٣ذػٰ أ٤َٞ٭ػة ٔػة٥٣ « دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»

ا٤٣كة٩ٲةت اٵ٦ؿٱ١ٰ )٩ٮاـ دنٮ٦ك١ٰ( ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ٨
(2)

. كٝػؽ 

أ٠ٌؽت ا٣جعٮث كا٣ؽراقةت ا٣ذٰ أصؿٱخ ٰٚ ٦ضةؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٤ٕ٣ػٮـ 

                                                 

()  ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح 

 .74-71ا٩ْؿ  ٬ة٩ٰ رزؽ، ا٢ٕٞ٣ كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم،  (1)

ا٣ٕة٥٣ ا٤٣٘ٮم ٩ٮاـ دنٮ٦ك١ٰ، أقذةذ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح كا٤٣٘ةت ا٣عؽٱسػح ٚػٰ ٦ٕ٭ػؽ ٦ةقةدنٮقػذف  (2)

، ثػؽأ ثؽراقػح ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ٤٣1928ذ١٪ٮ٣ٮصٲح. ك٬ٮ ٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ ٚٲٺد٣ٛٲة ثٮٹٱح ث٪ك٤ٛة٩ٲة ٔػةـ 

م ٠ةف ٔة٧٣ػةن ثة٤٣٘ػح ا٣ٕجؿٱػح، كا٬ػذ٥ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح دراقػذ٫ ا٣ضة٦ٕٲػح ا٣ذةرٱؼٰ ٤ٔٯ ٱؽ أثٲ٫ ا٣ؾ

ٯ ٱػؽ ثة٣ذؿاث ا٣٪عٮم ا٣ٕؿثٰ كا٣ٕجؿم، ٧٠ة درس ٦ة ٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٫ دضةكزان ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح ٤ٔػ

 ز٬ةرٱف. ٔ٪ؽ ؾى ٧ى ٤ٍ ا٧٣كذنؿؽ ٚؿا٩ـ ركز٩ذةف. كدى 
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تشةيي واهوةةث  اهجَٖٖث واهطتٖث اهػطتٖث وجْد حوك اهطوث اهْذٖقةث ةةٌٖ اهةغيال اه

يةا لوطةج يهٖةُ داا ةاي ةغًٕةث اجياِةا فةٔ يع ٍخائج حوك اهتحْث  حْافقج

اهقين اهخا ع غشي لن يٌ اهطتٖب )ةْل ةيولا(  ذى فٔ يَخطف اهقةين اهػشةيٌٕ 

)اوجٖي  تٖيي( يٌ ان اهفص اهغياغٔ األٕسي يسؤول غةٌ اهًَطةو واهخجيٕةغ 

وًّةةاً  فةةٔ أةةٌٖ ان اهفةةّص وةاهخةةاهٔ غةةٌ اٗهٖةةث اهوةْٕةةث الخسةةاةاً وحػ  واهخحوٖةةن

اهةةغياغٔ األًٕةةٌ ٕبةةخص ةاهػًوٖةةاي اهًيحتطةةث ةاهحةةغل واهجًةةال واهخبّٖةةن 

وححوٖن اهطْا واهخذّوق اهًْ ٖقٔ
(0)

. 

ِغفَا فٔ ِذا اهتحد ان ٍشيح اهفوسفث اهخٔ ٕقْم غوّٖا اهَحْ اهخْهٖةغي 

َْٖٕةةث يتَّٖةةٌٖ اهخٖةةاااي اهوسةةاٍٖث اهخةةٔ حةةمذي ةّةةا وحًٖقةةي غَّةةا لاهػق ٍٖةةث واهت  

واهسوْلٖث  وان ٍػيض هوًفاِٖى األ ا ٖث اهخٔ اٍطوو يَّا  وغوٓ األلةص 

اٍّةا  غوةٓ غمةا يةا  يفّْئ اهموّٖاي واهجيئٖاي اهوةْٕةث  هةَبوص يهةٓ

حتغو  يفاِٖى يخمايوث يخجاٍسث ال حػااض ةَّٖا وال حَاةذ. لًا  َتٌّٖ اهػةيو  

  شةااأٌٖ ةػةظ اٗهٖةاي «اهمفإث اهوةْٕث»و  «اهموّٖاي اهوةْٕث»اهْذقٓ ةٌٖ 

اهغيال وحشّمن ةاهَستث هوخْهٖغٌٕٖ األ ال فٔ الخسةا   اهذَِٖث اهخٔ ٕفيعّا

اهوةث وحْهٖةغِا  واٍخقاهّةا يةٌ اهمفإةث اهوةْٕةث اهذَِٖةث يهةٓ األداي اهوةةْي 

 ؤ غتي غًوٖخٔ اهخحوٖن واهخيلٖب.اهفػ

 :التوليدية والبنيوية الشكالنية
ةْةْغّةا غوةٓ يفخةيق  ةيق اهخٖةاااي اهوسةاٍٖث ايخازي اهوساٍٖاي اهخْهٖغٕث 

                                                 

  تٖيي  اٍظي: خفاضٖن اهَخائج اهخجيٕتٖث اهخٔ حّْضن يهّٖاةهوخػّيف  (0)

Erdmann, E, Stover, D, (1991), Beyond a World Divided : Human Values 

in the Brain-, ind Science of Roger Sperry. 

ًّث ةحْث ويقااةةاي حّةغف يهةٓ حطةْٕي ا ةاهٖب حػوةٖى اهوةةاي ا ةخَغي يهةٓ ِةذا  وذ

ّْا اهفص اهغياغٔ األ  ًٌٕ او األٕسي غَغ اهًخػوّى.اهخقسٖى ححغٕغاً  آلذ  فٔ اهحستان يغى حط
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٪ٲٮٱح ٔة٥٣ ا٤٣كة٩ٲةت )زٱ٤ٲػٖ ٬ػةرٱف(، ثً  ٥ً ظً ٣ؽت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٨٦ رى ا٧٣ٕةوؿة؛ ٚٞؽ كي 

أقذةذ )دنٮ٦ك١ٰ(، كأظؽ أُٝةب ا٧٣ؽرقح ا٤٣كػة٩ٲح ا٣ذٮزٱٕٲػح ا٣ذػٰ ٠ػةف رااػؽ٬ة 

ٔػػة٥٣ ا٤٣كػػة٩ٲةت اٵ٦ؿٱ١ػػٰ )٣ٲٮ٩ػػةرد ث٤ٮ٦ٛٲ٤ػػؽ(، كا٣ذػػٰ ٝة٦ػػخ ٤ٔػػٯ ا٣نػػ٤١ٲح 

كا٣ٮوٛٲح ا٧٣ٞةر٩ح ٰٚ دراقح ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح. ك٣ٞؽ م٤١ٌخ ٬ػؾق ا٧٣ؽرقػح ا٣ذػٰ 

ؿؼ ثة٣ك٤ٮ٠ٲح   إظؽل ا٣ؿ٠ةاـ اٵقةقٲح ٤٣ذٮ٣ٲؽٱح. behaviourismدٕي

ادٛٞخ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٦ػٓ ا٣ذٮزٱٕٲػح ا٣نػ١ٺ٩ٲح ٚػٰ أ٧٬ٲػح ا٣٪ْػؿ ٚػٰ قػٲةؽ 

٢ ا٧٤١٣ح كأ٦ة٨٠ دٮٌزٔ٭ػة ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح. ٧٠ػة أ٩٭ػة ظػؾت ظػؾك٬ة ٚػٰ دع٤ٲػ

٩ةد٭ة اٵقةقٲح. ١٣٪٭ة دضةكزد٭ة ثأمٮاط ٰٚ أقػ٤ٮب دع٤ٲػ٢  ا٣ض٤٧ح إ٣ٯ ١٦ٮِّ

٩ةد٭ػة ا٧٣جةمػؿة كوػٲةٗذ٭ة وػٲةٗح  ا٣ض٤٧ح، ٧ٕٚػؽت إ٣ػٯ دع٤ٲ٤٭ػة إ٣ػٯ ١٦ٮِّ

نػٓ ا٣ض٤٧ػح ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ رأس ا٧٣نػٌضؿ  ٬٪ؽقٲح، ٰٚ ٔٺٝح مػضؿٱح ٬ؿ٦ٲػح دذؿث

٪ٲػٮم ا٣ض٤٧ػح ا٣جً ا٣ذؿ٠ٲجٰ، ز٥ دذٌٛؿع إ٣ٯ ٔٞؽو ٚٛؿكع ٚأٗىةف، ٣ٲ٪ذ٭ٰ ٦نػٌضؿ 

 ٔ٪ؽ أو٘ؿ ا٧٤١٣ةت ا٣ٌؽا٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٚٲ٭ة.

٨٦ ص٭ح أػؿل، أ١٩ؿت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ أدجةع ا٣ذٮزٱٕٲح ا٣نػ١ٺ٩ٲح 

ت ثة٧٣عة٠ةة كا٣ذضؿثح كا٣ٞٲػةس؛ ٚػؿأت  ٨٦ أفَّ ا٤٣٘ح ٔةدة ٨٦ ا٣ٕةدات د١ذكى

أ٩٭ة ك٣ٲؽة ٤٧ٔٲةت ذ٬٪ٲح، كا٩ىػؿٚخ إ٣ػٯ ٦عةك٣ػح ا١٣نػٙ ٔػ٨ ٦عؿ٠ِّػةت 

١٣ٺـ ا٣ؾ٬٪ٲح كا٣٪ٛكٲح، ٚةٝذؿثػخ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػت ا٤ٛ٣كػٰٛ ا٣ػؾ٬٪ٰ ٦ػ٨ ا

أوٮؿ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ. كق٪ٮرد ٰٚ قٲةؽ ٬ػؾا ا٣جعػر أد٣ٌػح ٤ٔػٯ أف ا٤٣٘ػح ٹ 

ِّٛـ٬ػػة  ػػت ثة٧٣عة٠ػػةة، ثػػ٢ ٬ػػٰ ك٣ٲػػؽة ٤٧ٔٲػػةت د٦ةٗٲػػح إثؽأٲػػح دع د١ذكى

بػح ا٣عةًػ٪ح ا٧٣ؽػٺت ا٣ذٰ د٧ؽُّ ث٭ة ا٣جٲبحي ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؽ٦ةغ؛ ٚ٭ٰ ٨٦ ا٤٣٘ػح ا٣جٲ

كا٣ذؿثح ا٣ؼىجح ا٧٣ٌ٘ؾٱح، ثؽك٩٭ة ٹ دٮرؽ أٗىػةف ا٧٣نػٌضؿ ا٤٣٘ػٮم ا٣ج٪ٲػٮم 

 ثؿا٥ٔ كأزا٬ٲؿ،كٹ دس٧ؿ ٠ٺ٦ةن ٱ٪جئ ٨ٔ ١ٚؿ كٱ٧ٌؽ ظجةؿ دٮاو٢.

د٤ذٰٞ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٧٣ؽرقح ا٣ذٮزٱٕٲح ا٣ن١ٺ٩ٲح ٰٚ أ٩٭ة ٥٣ دضٕػ٢ 
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ٚػٰ دراقػذ٭ة ٣ٞٮأػؽ ا٣ض٤٧ػح؛ دراقح ا٧٣ٕ٪ٯ م٤٘٭ة ا٣نة٢ٗ، ثٲؽ أ٩٭ة ٥٣ دًٞىػ٫ 

١٧٣ٮِّف ا٣ض٤٧ح ا٣ػؽٹ٣ٰ دض٤ٌػٯ  relationnel ادٌجٓ )دنٮ٦ك١ٰ( ٦٪٭ضةن ٔٺاٞٲًّة ٚٞؽ

ٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣ذةـ ثٲ٨ ا٣ٞؿٱ٪ح اٷٔؿاثٲح كا٣ٞؿٱ٪ح ا٣ؽٹ٣ٲػح؛ ٕٚٺ٦ػح ا٣ؿٚػٓ ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

ا٣ٕؿثٲح ٹ دؿدجٍ ثٞؿٱ٪ح دٹ٣ٲح ٦ٕٲٌ٪ح، ك٠ؾا ٔٺ٦ػح ا٣٪ىػت؛ ٚذػؿل ٩ةاػت ا٣ٛةٔػ٢ 

٦ؿٚٮٔةن ك٬ٮ ٦ة ٱٞٓ ٤ٔٲ٫ ا٢ٕٛ٣، ك٠ؾ٣ٟ ػجؿ إٌف كأػٮاد٭ة ك٬ٮ ٣ػٲف ثٛةٔػ٢ كٹ 

٦جذػػؽأ؛ كاقػػ٥ إٌف ٦٪ىػػٮب كإف ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٱع٧ػػ٢ ا٣ؽٹ٣ػػح ا٣ْؿٚٲػػح كٹ دٹ٣ػػح 

ا٧٣ٕٛٮؿ، ك٠ؾا ظةؿ ػجؿ ٠ةف كأػٮاد٭ة. . ٣ٞػؽ درس ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم ا٣ذؿ٠ٲػت 

ا٣ؽٹ٣ػح كا٣ٞىػؽ؛ ا٣٪عٮم ٨٦ كص٭ح ٩ْػؿ ٦٪ُٞٲػح، آػػؾان ٚػٰ ا٣عكػجةف ٦ٕػةٱٲؿ 

 Théorieٚأًٚؿدت ٤٣ٕٺٝةت ا٣ؽٹ٣ٲح ٩ْؿٱح ػةوح ث٭ة ٬ٰ ا٣٪ْؿٱػح ا٧٣ٮًػٮٔةدٲح 

thématique  )ا٣ذػػٰ اقػػذ٧ٌؽ )دنٮ٦كػػ١ٰ( صٮ٬ؿ٬ػػة ٦ػػ٨ )صة٠٪ػػؽكؼ( ك)ٗؿكثػػؿ

(1965-1976)
(4)

ػؿىب  ( دٕي ؛ ٧٤١ٚح )ا٧٣ٺثف( ٰٚ ص٤٧ح )ادٌكؼخ ا٧٣ٺثػفي

ىػؿٚٲح، ١٣٪٭ػة ٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ا٣ؽٹ٣ٲػح ٹ ٚةٔٺن اقذ٪ةدان إ٣ػٯ ا٣ٞػؿاا٨ اٷٔؿاثٲػح كا٣

٩ةاػت ٚػٰ ظة٣ػح [. ٠ػؾ٣ٟ اٵ٦ػؿ agent+دع٢٧ ا٣ك٧ح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ]+ٚةٔػ٢[ ]

(، ٚ٭ٮ ٹ ٱ٪ٮب ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح ثػ٢ ٚػٰ  ي٩ضػًـ ا٢٧ٕ٣ي ( ٰٚ )أ ا٣ٛة٢ٔ )ا٢٧ٕ٣ي

اٷٔؿاب، أم إ٫٩ ٹ ٱع٢٧ ا٣ٮّٲٛح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ]+ٚة٢ٔ[ ث٢ ]+٦ٕٛػٮؿ[. ٧٠ػة 

بػػح( ٚػػٰ )اقػػذ٭ؽؼ ا٣ؿا٦ػػٰ ا٣ؽرٱبػػح( ٦٪ىػػٮثح، ١٣٪٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣٪ةظٲػػح أٌف )ا٣ؽرٱ

ا٧٣ٮًٮٔةدٲح ا٣ؽٹ٣ٲح ٣ٲكخ ]+٦ٕٛٮؿ[ ث٢ ]+٬ؽؼ[، إ٣غ....
(5)

. 

                                                 

كأ٧٬ٲذ٫  ٧٣Ө-critèreٕؿٚح ا٧٣ـٱؽ ظٮؿ ا٣٪ْؿٱح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ك٢٧ٔ ا٧٣ٕٲةر ا٧٣ٮًٮٔةدٰ  (4)

 Chomsky,N. (1981), Lectures onٚػػٰ دٛكػػٲؿ ثٕػػي ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػػح، ا٩ْػػؿ  

Government and Binding Theory 

١ٌٮ٩ػح ٤٣كػة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح، دكذ٧ٌؽ ا٣٪ْؿٱح ا٧٣ٮًٮٔةدٲح أ٧٬ٲذ٭ة، ٧٠ة قةاؿ ا٣٪ْؿٱةت ا٧٣ (5)

٦ػ٨ ا٧٣عة٠ػةة »٨٦ ٝؽرد٭ة ا٣ذٛكٲؿٱح ١٤٣سٲؿ ٦ػ٨ ا٣ْػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػح. ا٩ْػؿ  ٣جة٩ػح ٦نػٮِّح، 

 .411-415، ص «ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ اٹٝذؿاض ا٣٪٧ْٰ
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ى:الكغاوظىاللعووظىبونىالكلِّواتىوالمتعويرات
ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٚؿًػٲح ٣كػة٩ٲح صٲ٪ٲػح  (دنٮ٦ك١ٰ)َؿح 

ٲٲـ٬ة اٷ٩كةف ٨ٔ ٢٠ ٨٦ ا٣عٲػٮاف ة٣ٞٮأؽ ا٣ؽٱ١ةردٲح ٰٚ د٧ثٔٞٺ٩ٲح، ا٣ذٞخ 

٤ٔػٯ  ؿ ثػ٫ ٔػ٨ ١ٚػؿق، كثٞؽردػ٫ ٣٘ٮٱًّػةكاٳ٣ح، ث٧ة ٱ٧ذ٤ٟ ٨٦ ٦٪ُٜ ٣٘ٮم ٱٕجٌ 

(ٚػةف ٧٬جٮ٣ػؽ)اٷثؽاع. ٧٠ة دأزٌؿت ثرراء اٵ٧٣ػة٩ٰ 
(6)

ٚػٰ أف ٣ػؽل اٷ٩كػةف  

١٤٦ػػح ٣٘ٮٱػػح ُٚؿٱػػح د٧٪عػػ٫ ا٣ٞػػؽرة ٤ٔػػٯ إ٩ذػػةج ٔػػؽد ٹ ٦ذ٪ػػةق ٦ػػ٨ ا٣ض٧ػػ٢ 

ٛؿدات كا٣ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا٤٣٘ٮٱح. كأذجػؿ أٌف ثةقذ٧ٕةؿ ٔؽد ٦عؽكد ٨٦ ا٧٣

٪ٲػػح ا٤٣٘ٮٱػػح إ٧٩ػػة ٬ػػٰ د٤ػػٟ ا١٤٧٣ػػح ا٤٣٘ٮٱػػح ٦ػػةدٌة ثعػػر ا٣٪ْؿٱػػح ا٣ٕة٦ػػح ٤٣جً 

ٔ٭ة.  ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ص٧ٲٓ ث٪ٰ ا٣جنؿ ٤ٔٯ اػذٺؼ ٣٘ةد٭٥ كد٪ٮِّ

ك٬ػٮ ٨٦ ٬٪ة ادٌؼؾت ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح أقةقةن ك٦٪٤ُٞةن ٤٣جعر ا٤٣كػة٩ٰ 

ا٤١٣ٲٌػػةت »أك « ا٣ٞٮأػػؽ ا٤١٣ٲٌػػح»أك « ٣٪عػػٮ ا٤١٣ٌػػٰا»أقػػ٧ةق )دنٮ٦كػػ١ٰ( ٦ػػة 

ٌٔؿٚ٭ػة  - ٯ كاظؽك٤٠ٌ٭ة ٦ى٤ُعةت ٧٣ك٧ًّ  - «ا١٣ٮ٩ٲةت ا٤٣٘ٮٱح»أك  «ا٤٣٘ٮٱح

ِّٜٞ ا٤٣٘ةت ث٧ٮصج٭ة ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ٌػح ا٣ذػٰ  ثأ٩ٌ٭ة ص٤٧ح ا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ دع

يؿ٦ًش ٤ٔٯ أقةق٭ة ا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم. كثة٣ذة٣ٰ، ٚإفَّ  ٱذ٧سٌػ٢ ٦كػ٤ٟ ا٤٣كػة٩ٲةت »ث

«ٰٚ ا٣جعر ٧ٌٔة دنذؿؾ ٚٲ٫ اٵ٣ك٨
(7)

، كا١٣نػٙ ٔػ٨ د٤ػٟ ا٣ٞٮأػؽ ا٤١٣ٌٲػح 

 ٱضت أف ٱ١ٮف ٤ُ٦ت ا٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح كٗةٱذ٭ة ا٣ٞىٮل.

د٪٤ُٜ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح إذف ٨٦ ٦ك٧ٌ٤ح ٦ٛةد٬ة أف ٢ٌ٠ ٩ةَٜ ث٤٘ح ٱ٧ذ٤ػٟ 

                                                 

(، ثةظػر ٚػٰ ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح درس ٔػؽدان 1767-1835)W.Von Hunboldt ٚٮف ٧٬جٮ٣ؽ  (6)

ؿ ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػة ا٣نػ٧ة٣ٲح، كا٤٣٘ػح ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح ٠جٲؿان ٨٦ ا٤٣٘ةت ٦٪٭ة ٣٘ةت ا٣٭٪ػٮد ا٣ع٧ػ

كا٣ىٲ٪ٲح كا٣ٲةثة٩ٲح كا٧٣ضؿٱح كا٣ذذؿٱح، ك٦ة او٤ُط ٤ٔٯ دك٧ٲذ٫ ثة٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح. ك٬ػٮ 

(. )ا٩ْػؿ ٦ٲنػٲ٢ ز٠ؿٱػة، اٵ٣كػ٪ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح كا٣ذعٮٱ٤ٲػح ٦1811ؤقف صة٦ٕػح ثػؿ٣ٲ٨ )

 (.21كٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، )ص

 ٥ ا٤٣كة٩ٲةت.ا٩ْؿ ركثٲؿ ٦ةردةف، ٦ؽػ٢ ٣ٛ٭ (7)
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دق ٦ٕؿٚح ٧ً٪ٲح ُٚؿٱح ث٧جػةدئ ٣كػة٩ٲح ٔة٦ػح ٬ػٰ ا٣ٞٮأػؽ ا٤١٣ٲٌػح ا٣ذػٰ دػـكِّ 

ٌٍُ ٣٘ٮم د٧ذس٢ ٣ػ٫ ا٣ٞٮأػؽ ا٣ؼةٌوػح ث٤٘ذػ٫ كدذٞٲَّػؽ  ٫. ٬ػؾق ا٧٣ٕؿٚػح ثػث٧ؼ

دكػ٧ط ٤٣ُٛػ٢ ثة٠ذكػةب ٣٘ذػ٫  «١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱحا»ا٤٣٘ٮٱح ا٣ُٛؿٱح أك ٦ة ٱيك٧ٯ 

اٵـ ثىػػٮرة ٩٭ةاٲػػح، إذ دػػـٌكدق ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٧٣٪ُٞٲػػح ا٣ٺز٦ػػح ظػػٮؿ مػػ٢١ 

٪ٲٙ ا٧٣ُٕٲةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ٨٦ ػٺ٣٭ة ٱكذُٲٓ دى

ٌٞٛ٭ة ٨٦ ٦عٲ٫ُ ثعكت ق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲح كا٣ؽٹ٣ٲح، كد٪ْٲ٧٭ة، ك٦ػ٨  ا٣ذٰ ٱذ٤

٥ٌ إٔةدة دؿ٠ٲج٭ة ٨٧ً ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ا٣ٕةـ ثعكت ا٣ٛبح ا٣ذٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ٲ٭ػة زى 

ا٤٣٘ح. ث٧ٕ٪ٯ آػؿ، ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ٬ٰ ٦ة ٱك٧ط ٢ُٛ٤٣ ثة٠ذكةب ٣٘ذ٫ إدرا٠ػةن 

دٮ٣ٲؽ٬ة كٚٞةن ٧٤٣جةدئ ا٤١٣ٲػح كا٣ٞٮأػؽ ا٣ؼةوػح ٤ٔػٯ  كد١ٛٲ١ةن كدى٪ٲٛةن، ز٥ٌ 

ظػػؽٍّ قػػٮاء. ٧٠ػػة دكػػ٧ط ٣ػػ٫ ثإٔػػةدة دؿ٠ٲػػت ١٦ٌٮ٩ػػةت ا٣ض٤٧ػػح ا٩ُٺٝػػةن ٦ػػ٨ 

٩٭ة ا٣ػؽ٦ةغ. كثة٣ذػة٣ٰ ٚػإف ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ػا٧٣ُٕٲةت كا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ  ـٌ

 .٬ٰ، ٰٚ آفو ٦ٕةن، ٩ْؿٱح ٰٚ اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم كٰٚ اٵداء ا٤٣٘ٮم

ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ػؽرج ًػ٨٧ اٷَػةر ا٣٪ْػؿم ٤٣٪عػٮ ٣ٞؽ أزجذخ 

ا٣ذٮ٣ٲػػؽم كا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ٔػػؽدان ٠جٲػػؿان ٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٣عٲٌػػح، ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ 

ا٣ذٮ٣ٲؽٱٮف ٨٦ كصٮد ١٤٦ح ُٚؿٱح ٣٘ٮٱح ٔ٪ؽ ا٣جنؿ، دع٧١٭ة ٦جػةدئ كٝٮأػؽ 

ـٌز ا٠ذنػةؼ ا٣ضػٲ٨ د٤ػٟ ا٣ٛؿًػٲح كأٔػةد ا٣ٲػٮـ إ٣ػٯ  Fox P2 ٔة٦ح. كٝػؽ ٔػ

 ضؽؿ ا٣ؽااؿ ظٮؿ اٵوٮؿ ا٣ُٛؿٱح ٤٣٘ح.ا٣ٮاص٭ح ا٣

كث٧ة أٌف ا٤٣٘ةت دؼذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ػة، كا٤٣٘ػح ا٣ٮاظػؽة دؼذ٤ػٙ ٚٲ٧ػة ثػٲ٨ 

٤ٔػ٥ »ا٣ض٧ةٔةت ا٤٣٘ٮٱح، كٚٲ٧ة ثٲ٨ اٵٚؿاد ًػ٨٧ ا٣ض٧ةٔػح ا٣ٮاظػؽة، ٚػإف 

٨ ٦ػ٨ ٦جػةدئ ٔة٦ػح كٝٮأػؽ ػةوػح. ١٣ػ ٔ٪ػؽ ا٣ذٮ٣ٲػؽٱٲ٨ ٱذػأ٣ٌٙ «ا٣ذؿا٠ٲت

ٲِّؽ إ٣ٯ ظؽٍّ  ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲٌح دٛؿض مؿكَةن  د٪ٌٮع ا٤٣٘ةت ٨٦ ظٲر ث٪ٲذ٭ة ثٕٲؽ دٞي

ثٌؽ ٨٦ أف ٱ١ػٮف ١٣ػ٢ٌ ٣٘ػح ٝٮأػؽ٬ة ا٣ذػٰ ٹ دٕػةرض ثٲ٪٭ػة  ا٣ذؿ٠ٲجٲح؛ ٧٠ة ٹ
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كثٲ٨ ٦جةدئ ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲح ا٣ذٰ دنذؿؾ ث٭ة ٦ٓ ٠ػ٢ٌ ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل. ك٣ػب٨ 

٦ػٓ اػذ٤ٛػخ ا٤٣٘ػةت ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة ٚػٰ ٝٮأػؽ٬ة ا٣ضـاٲػح، ٹ ثػٌؽ كأف دذ١ٲٌػٙ 

ٞٮأؽ كا٧٣جةدئ ا١٣ٮ٩ٲح، ٢ٌ٠ ٣٘ح ٤ٔٯ َؿٱٞذ٭ة ا٣ؼةوح كث٧ػة ٱ٤٧ٲػ٫ ٧٩ُ٭ػة ا٣

 ك٦ذ٘ٲٌؿاد٭ة ا٣ذٰ د٧ٲٌـ٬ة ٨ٔ قٮا٬ة.

ٱذؿدٌت إذف ٤ٔٯ ا٤٣كة٩ٰ دعؽٱػؽ ا٣ػ٪٧ٍ ا٧٣ضػٌؿد كا٧٣ذؼٲٌػ٢ ٣ٺ٠ذكػةب 

ا٤٣٘ٮم كٳ٣ٲةت اٹ٩ذٞةؿ ٦ػ٨ ا٤٧ٕ٣ٲػةت كاٳ٣ٲػةت ا٣ؽ٦ةٗٲػح ا٧٣ضػٌؿدة، إ٣ػٯ 

د ا٣ذأكٱ٢ ا٣ػؽٹ٣ٰ ا٤٣٘ح ا٧٣عكٮقح ا٧٣٪ُٮٝح ، أم ٨٦ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٣ذٰ دعؽِّ

interprétation sémantique  ج٪ػػٯ ٤ٔٲػػ٫ ا٣ض٤٧ػػح كدنػػ٢١ٌ اٵقػػةس ا٣ػػؾم دي

د ثىػٲ٘ذ٭ة ا٣ؼُٲػحدؽرٱضٲًّة ، إ٣ٯ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح ا٣ذٰ دعؽِّ
(8)

 ا٧٣٪ُٮٝػح ٤٠ٲٌػحى  

ا٬ؿ ا٣ذأكٱ٢ ا٣ىٮدٰ. كٱيكذؽٌؿ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذضؿٱؽٱح ا٧٣ٛذؿًح ثػة٣ْٮ

اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ٠ٛةٱػح  ،ا٤٣٘ٮٱح، ٚذيؿدٌ إ٣ٯ أوٮ٣٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح كإ٣ػٯ آ٣ٲػةت دنػ٤١ٌ٭ة

ا٣كػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ك٦ٕؿٚذػ٫ ا٣ُٛؿٱػح ثة٤١٣ٲٌػةت ا٤٣٘ٮٱػح كثة٣ٞٮأػؽ  - ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ا٣ضـاٲٌح ا٣ذٰ اقذ٪ذض٭ة ث٢ٌٛ د٤ػٟ ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ُٛؿٱػح، كٔجػؿ دع٤ٲ٤ػ٫ 

 ٧٣٪ْٮ٦ح ٣٘ذ٫ اٵـ.

ح ث٤ٕػػ٥ ا٤٣كػػة٩ٲةت ٦ػػ٨ ٦ؿظ٤ػػح ا٧٣ٺظْػػح ١٬ػػؾا ا٩ذ٤ٞػػخ ا٣ذٮ٣ٲؽٱػػ

كا٣ذى٪ٲٙ، أم ٨٦ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ٮوٛٲح ا٣جعذح ا٣ذٰ كٝٛػخ ا٣ج٪ٲٮٱػح كا٣كػ٤ٮ٠ٲح 

ٔ٪ؽ٬ة، إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح دٛكٲؿٱح دٞٮـ ٤ٔٯ ا١٣نٙ ٔػ٨ ا٣٪٧ػةذج كاٳ٣ٲػةت ا٣ذػٰ 

 ا٣كة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح. - دذع٥١ٌ ثٞؽرة ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ا٣٪ْػؿم ٤٣٪عػٮ  ك٣ٞؽ أزجذخ ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ؽرج ٨٧ً اٷَػةر

                                                 

ا٣ذك٤ك٢ ا٣ؼُٰ ا٣ْة٬ؿ ٧٤١٤٣ػةت ا٣ذػٰ دنػ٢ِّ١  ordre linéaireك٩ٕ٪ٰ ثة٣ىٲ٘ح ا٣ؼُٲح  (8)

ٔ٪ةوؿ ا٣ض٤٧ح، كا٣ذٰ ٹ دٕجٌػؿ ثة٣ٌػؿكرة ٔػ٨ دػٮٌزع ٔ٪ةوػؿ ا٣ض٤٧ػح كد٧ٮًػٕ٭ة ٤ٔػٯ 

 ا٧٣نٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجٰ ٰٚ ث٪ٲذ٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح كث٪ٲذ٭ة ا٣كُعٲح.



 386 (2)اجلصء  (09)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوشل 

ا٣ذٮ٣ٲػػؽم كا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ٔػػؽدان ٠جٲػػؿان ٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٣عٲٌػػح، ٦ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ 

ا٣ذٮ٣ٲؽٱٮف ٨٦ كصٮد ث٪ٲح ٠ة٦٪ح ١٤٧٤٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٔ٪ػؽ ا٣جنػؿ، دع٧١٭ػة ٦جػةدئ 

كٝٮأؽ ٔة٦ح. ٨١٣ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣جةدئ ا٣ذٰ دع٥١ ا٣٪عٮ ا٣ٕةـ ا٧٣نذؿؾ ثػٲ٨ 

 ؿٱح ا٣جٲٮ٣ٮصٲح، ٹ ٱ٪ٰٛ، ٧٠ةص٧ٲٓ اٵ٣ك٨ كا٣ؾم ٱ٨١٧ كو٫ٛ ثة١٤٧٣ح ا٣ُٛ

مؿ٩ة، كصٮد ٩عٮ ػةص ث٢١ ٣٘ح ٤ٔٯ ظؽة، ك٬ٮ ٦ة اوػ٤ُط ٤ٔٲػ٫ أأف قجٜ 

ػػؿ اػػػذٺؼ ا٤٣٘ػػةت ٚػػٰ  paradigmesا٣ذٮ٣ٲػػؽٱٮف اقػػ٥ ا٧٣ذ٘ٲػػؿات  ا٣ذػػٰ دٛكِّ

أق٤ٮب ك٦٪٭ش د٤ٟ ا٧٣جةدئ كا٣ذ١ٲُّٙ كإٱٌة٬ة. كثة٣ذة٣ٰ، ك٨٧ً ٬ؾا اٷَػةر 

٬ػٮ ا٣ذٞػةط د٤ػٟ  ٤ؽراقػةت ا٤٣كػة٩ٲحؽٚةن ٣ا٣٪ْؿم ا٣ٕةـ، ظٌؽدت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٬ػ

ا١٣ٮ٩ٲةت كدعؽٱؽ ٦ٕة٧٣٭ة، كاٹ٩ُٺؽ ٦٪٭ة ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٧٣ذ٘ٲػؿات ا٤٣٘ٮٱػح، 

ا٧٣٭٧ٌػح ا٣ؿاٲكػٲح  أم ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؼةوح ث٢١ ٣٘ح ٤ٔٯ ظػؽة. كٗػؽت

٤٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح ا٠ذنةؼ ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ػح كا٧٣عؿ٠ِّػةت ا٣ؾ٬٪ٲػح ١٤٣ػٺـ، 

   ت كَؿٱٞح دٛة٤ٔ٭ة ٦ٓ ا٣ٞٮأؽ ا١٣ٮ٩ٲح.كإٱٌةح ا٧٣ذ٘ٲِّؿا

ىالكونّواتىاللعووظ:
ةٵ٧٣ػة٩ٰ ثٰٚ ١ٚؿة ا٤١٣ٲػةت أك ا١٣ٮ٩ٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح  (دنٮ٦ك١ٰ)ٱ٤ذٰٞ 

( ا٣ؾم رأل أف اٵ٣ك٨ ٩كغ ٦ذ٪ٌٮٔح ٵو٢ كاظػؽ ٦ػة ٬ػٮ إٹ 1789) (٦ةٱ٪ؿ)

٠ٮ٩ٲح ا١ٛ٣ؿ ا٣جنػؿم
(9)

د٦ػةغ  ( ا٣ػؾم رأل أف1924) (ٱكجؿقػ٨)، ك٠ػؾ٣ٟ 

٬ٮ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ ث٪ةء دؿا٠ٲج٫ كوٲةٗح ص٫٤٧ا٧٣ذ٥ٌ٤١ 
(11)

. 

 ، ٹ ثٌؽ ٨٦ دى٪ٲٙ ا٤١٣ٲٌةت ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ ٚبذٲ٨ (دنٮ٦ك١ٰ)كثعكت 

٩ْؿٱح ا٤١٣ٲٌةت ذات ا٣ى٤ح ثة٣ضٮ٬ؿ ا٣ذٰ دؤ٠ٌؽ أف ٢ٌ٠ ٔ٪ىؿ ٨٦  -

ػ ةن ْة٦ػ٩ٔ٪ةوؿ ٣٘ح ٦ة ٹ ثٌؽ كأف ٱذجٓ  ٌٜ ٦٪ػ٫. ك٦سػةؿ  ةػةوًّ كٱينػذ

                                                 

 ٭٥ ا٤٣كة٩ٲةت،ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة.ا٩ْؿ  ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم، ٦ؽػ٢ ٣ٛ (9)

 ـ دنٮ٦ك١ٰ، ا٧٣ٕؿٚح ا٤٣٘ٮٱح َجٲٕذ٭ة كأوٮ٣٭ة كاقذؼؽا٦٭ة. اٮ٩ (11)
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٨)ذ٣ٟ ٩ْؿٱح  دٞٮؿ ثػأف ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ وػٮدٰ  ا٣ذٰ (رك٦ةف ٱى١يجكي

ٕة٦ٌػح ٱي٪ذىش ٱع٢٧ ق٧ةت وٮدٲح ٤٠ٲٌح د٧ٲِّػـ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣ٛٲـٱةاٲػح ا٣

. ٌٰ  ٣٪ْة٦٪ة ا٣٪ُٞ

٩ْؿٱح ا٤١٣ٲٌةت ذات ا٣ى٤ح ثة٣ن٢١، ك٬ػٰ ٦ؿدجُػح ثُجٲٕػح أ٠سػؿ  -

دضؿٱؽٱح ٤٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ٮٱح، ٰٚ ٦عةك٣ػح ٣ٛ٭ػ٥ آ٣ٲػةت ا٣ػؾ٨٬ ٚػٰ 

ؿ ثػ٫ ٦ػ٨ ا٣ج٪ٲػح ا٠ذكةب ا٤٣٘ح كٚ٭٧٭ػة كدٮ٣ٲػؽ ا١٣ػٺـ كاٹ٩ذٞػة

ا٧ٕ٣ٲٞح إ٣ػٯ ا٣ج٪ٲػح ا٣كػُعٲح؛ ك٬ػؾا دعؽٱػؽان ٦ػة اوػ٤ُط ٤ٔػٯ 

 دك٧ٲذ٫ ثة٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا٣ذعٮٱ٤ٲح.

أف  les universaux linguistiques ك٧٠سةؿ ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا١٣ٮ٩ٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح

١٣ػػ٢ٌ ٕٚػػ٢ ٚػػةٔٺن؛ كث٧ػػة أف ا٣ٕٛػػ٢ ٬ػػٮ صػػٮ٬ؿ ا٣ض٤٧ػػح ا٤ٕٛ٣ٲػػح كٔ٪ىػػؿ٬ة 

ح ر٨٠ اق٧ٰ ٱٞٓ ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ٦ٮٝػٓ ا٣ٛةٔػ٢ ك٣ػ٫ اٵقةقٰ، ٢ٌ١٤ٚ ص٤٧ح ٤ٕٚٲ

٦ٮ٫ٕٝ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم، قٮاء ٠ةف ا٢ٕٛ٣ ظة٦ٺن ٣ٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ أـ ٦ضػٌؿدان 

٦٪٫
(11)

 ، كقٮاء ٠ةف ا٣ٛة٢ٔ ّة٬ؿان أـ ٧ٌ٦ؿان.

َّ ك٨٦ ا١٣ٮ٩ٲٌ  ٩ػةت ٦ٕض٧ٲػح ةت أٱٌةن أف ا٣ض٤٧ػح ٧ٔٮ٦ػةن دذػأ٣ ٙ ٦ػ٨ ١٦ٮِّ

catégories lexicales  ة ر٠٪ػةن ٩عٮٱًّػٱن٢ِّ١ ٢ٌ٠ ٦٪٭ػةsyntagmes
(12)

، ٣ػ٫ ٦ٮٕٝػ٫ 

                                                 

ٱذؿدٌت ٤ٔٯ ذ٣ٟ اٚذؿاض أف ا٧٣ىؽر ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٮ ٦عٮر ر٨٠ ص٤٧ح ، كأف ٣ػ٫ ثة٣ذػة٣ٰ  (11)

ٵ٦ػؿ ا٣ػؾم د٪ػذش ٔ٪ػ٫ ا ك٬ػٮ ر٠٪ةن اق٧ٲًّة ٱٞٓ ٦٪٫ ٦ٮٝٓ ا٣ٛة٢ٔ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ا٣ذؿ٠ٲجػٰ

 (.1992ٔٺٝةت دؿ٠ٲجٲح ٣ضأ٩ة إ٣ٲ٭ة ٰٚ دٛكٲؿ ثٕي ا٣ْٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱح. )ا٩ْؿ ٣جة٩ح ٦نٮِّح 

ٔػػؽد ٗٲػػؿ ٤ٝٲػػ٢ ٦ػػ٨ ا٧٣ٞػػةثٺت ا٣ٕؿثٲػػح، ٠ػػة٣ؿ٨٠ ا٧٣ٕض٧ػػٰ، كا٣ػػؿ٨٠  ٧٣syntagmeىػػ٤ُط  (12)

ؽ كصػٮد ًػؿكرة ا٣ذؿ٠ٲجٰ، كا١٧٣ٮِّف ا٣ذؿ٠ٲجٰ، ك ا٣ذؿ٠ٲت ا٣ذٕجٲؿم، كا٣ٕجةرة، إ٣غ.... ك٬ؾا ٱؤ٠

)ا٣ػؿ٨٠( ٤٦ٌعح ٧٣ٕض٥ ٣كة٩ٰ ٱكٕٯ ٣ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٤٣كة٩ٲح.ك٣ٞؽ آزؿ٩ة ٦ىػ٤ُط 

ف( ٦ٞةثٺن  ةثػ٢  ٧٣syntagmeى٤ُط  ةٔؿثٲًّ  ٤ٔٯ )ا١٧٣ٮِّ ف( ٱٞي ، composanteٵفَّ )ا١٧٣ػٮِّ

ف وػٮدٰ ٌٰ  composante phonétiqueكا٤٣٘ػح ٧ٔٮ٦ػةن دذػأ٣ٙ ٦ػ٨ ١٦ػٮِّ ف وػػةاذ ك١٦ػٮِّ

composante phonologiqueٰٚف وؿ  = ، composante morphologique، ك١٦ٮِّ
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 - ٬ػٮ ٔ٪ىػؿ أقػةس «رأس ٦ٕض٧ػٰ»ا٧٣عٌؽد ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲػٮم، ك٣ػ٫ 

ٰٚ د١ٮٱ٨ ا٣ؿ٨٠، ك٬ٮ قجت كصٮدق، كٱع٢٧  - كرث٧ة ٱ١ٮف ا٣ٕ٪ىؿ ا٣ٮظٲؽ

ق٧ةت أقةقٲح د٪١ٕف ٤ٔٯ ٦ض٢٧ ا٣ؿ٨٠ٌ ا٣٪عٮم ؛ كثة٣ذة٣ٰ ٚػإٌف ٠ػ٢ٌ ر٠ػ٨ 

ٔ٪ىؿ اق٧ٰ ٱٞػٓ ٦ػ٨ ا٣ػؿ٨٠  ٚإف )اث٨(٬ٮ ا١ٕ٩ةس ٣ًك٧ةت رأق٫. ك١٬ؾا، 

] صػػةردٰ ]ا٣ذػػٰ دـٔض٪ػػة  اٹقػػ٧ٰ )اثػػ٨ صػػةردٰ( ٦ٮٝػػٓ ا٣ػػؿأس. ك]اثػػ٨

ر٨٠ اق٧ٰ ٦ؿ٠ٌت ٦ػ٨ ٔػٌؽة أر٠ػةف ٱٞػٓ ثٌٕػ٭ة ًػ٨٧ ا٣ػجٕي  ثىٮد٭ة[[[

 اٳػؿ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم. ا٣ػؿأس ا٧٣ٕض٧ػٰ ٤٣ػؿ٨٠ اٹقػ٧ٰ ٬ػٮ )اثػ٨(

]+اقػ٥[ كثكػ٧ةت ]+ٔةٝػ٢[  ق٧ٲح ا٣ذٰ ٱكذٌؽؿ ٤ٔٲ٭ة ثإمةرةٱذٌك٥ ثىٛح اٹ

]+٦ؾ٠ٌؿ[ ]+٦ٛؿد[، كثة٣ذة٣ٰ ٚإف ٠ة٦ػ٢ ا٣ػؿ٨٠ اٹقػ٧ٰ )اثػ٨ صػةردٰ ا٣ذػٰ 

دـٔض٪ػػة ثىػػٮد٭ة( ٱع٧ػػ٢ ا٣كػػ٧ةت ٔٲ٪٭ػػة ]+ٔةٝػػ٢[ ]+٦ػػؾ٠ٌؿ[ ]+٦ٛػػؿد[. 

ك١٬ؾا، ك٦٭٧ة ٠جؿ ا٣ؿ٨٠ اٹق٧ٰ كَةؿ كدٌٕؽدت ١٦ٮ٩ةدػ٫ ك٤٦عٞةدػ٫، ٚػإف 

 ثٮًٓ ٬ؾا ا٧٣ؿ٠ٌػت ٚػٰ ص٤٧ػح ا٣ؽ٦ةغ ٱع٫٤ٌ٤ ث٧ة ٱذٲط ٚ٭٥ ا١٣ٺـ، أك دٮ٣ٲؽق

٩ح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ كٚػٜ ٦ػة د٤٧ٲػ٫  ـٌ ق٤ٲ٧ح ديعذؿـ ٚٲ٭ة ٝٮأؽ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ا٧٣ؼ

ٱض٢ٕ ٨٦ ٗٲؿ ا١٧٧٣ػ٨  ك٬ؾا ٦ةا٤١٣ٲٌةت كا٣ضـاٲٌةت ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ظٌؽ قٮاء؛ 

٤ٔٯ أظؽ ٨٦ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح ٦سٺن دٮ٣ٲؽ ص٢٧ ٨٦ ٦س٢
(13)

  

                                                 

٩ةت ٦ٕض٧ٲح  = ف ٩عٮمcomposante lexicaleك١٦ٮِّ ، composante syntaxique ،ك١٦ٮِّ

ف دٹ٣ٰ  ف ا٤٣٘ٮم( ٬ٮ ٦ض٧ػٮع composante sémantiqueك١٦ٮِّ . كثة٣ذة٣ٰ ٚإف )ا١٧٣ٮِّ

٬ة كا٣ٞٮأ ؽ ا٣٪ة٧ّح ٣٭ة ٚػٰ ٣٘ػح ٦ػة. ثٲ٪٧ػة )ا٣ػؿ٨٠ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح كا٣ك٧ةت ا٣ذٰ د٧ٲِـّ

ا٣ذؿ٠ٲجٰ( أك )ا٣ؿ٨٠ ا٣٪عٮم( ٚ٭ٮ ا١ٕ٩ةس ٤٣ػؿأس ا٧٣ٕض٧ػٰ ٤ٔػٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجػٰ 

 كظة٢٦ ٢١٣ ق٧ةد٫.

دؽٌؿ إمةرة )*( ا٣ذٰ دكجٜ دؿ٠ٲجةن ٦ة ٤ٔٯ ٔؽـ صٮاز ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲػت. كا٣ذؿ٠ٲػت ا٣ضػةاـ أك  (13)

٩كةؽ ا٤٣٘ٮٱح، ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ دأثةق ق٤ٲٞح ٬ٮ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ٮاٜٚ ٣ٶ grammaticalاٵوٮ٣ٰ 

أ٢٬ ا٤٣٘ح. كأ٦ٌة ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣٪عٮؿ ٚ٭ٮ ذاؾ ا٣ؾم ٱ٪جٮ ٔػ٨ أ٩كػةؽ ا٤٣٘ػح كد٧ٌضػ٫ قػ٤ٲٞح 

 ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة.
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 مطٔفث[. ]امتْ تزعجٌْ ةصِتُا[[[ج  ]جارت2ْر.اشىْ  ]اةي1ر.اشىْ ]ج( * 1)

 ]امىصافرة[[[ دعِتْ[. ر.صفث  ]جارت2ْر. اشىْ  ]اةي1ر.اشىْ  ]مه تنب  ج( * 2)

( تةاِ  ةأي امارنٌٔي 1فامعالقث اإلشٌادٓث وةامتاامْ امعالقاث امتطاةةٔاث فاْ )

]اةاي جاارتْ امتاْ ر.إاألشاشٔٔي امذٓي تتكاِ  وٌُىاا امجىناثل امارني ا شاىْ 

]مطٔفاث[. وةىاا    امارني ا شاىْ )ر.إ( ر.صتُا[ ورناي امصافث تزعجٌْ ةصاِ

ٓحىل شىات ر شٍ ا شىْ )اةي(، فإ  اخاتال  امتطااةب ةٌٔاٍ وةأي اممتار واي 

اىُا  -حٔث امتذنٔر وامتأًٔث ٓجعل شنٔةث امىتكن ه  امصاوع ترفض امجىناث وتصم

 ْ.ةأًُا غٔر  صِمٔث )*(، فال ِٓم دَا امىتكنه، وٓرفضُا وٌطب امىتنة

الب ةةِاعاد امتطااةب ةأي 2وٌٓطتب األور ًفصٍ عناّ امجىناث ) ( امتاْ تمم

( وامرني ا شىْ امذي ٓحىل شىث ]+عاقل[ وٓةاع واي تنب  امرني امفعنْ )

 امجىنث وِقع امفاعل )اةي جارتْ امىصافرة(.

ووتد  امتطاةب َذا مٔس حكراً عنّ امعرةٔث دو  شِاَا، ةال ٓفتارأ  ً اٍ 

إخار فاْ  ةعضاُانل مغات امتشر، ٓمتنف ةعضُا عاي  وتد  عا  تشترك فٍٔ

درجث امتطاةب وًِعٍ ووكاًٍ؛ فنكل مغث قِاعدَا امصرفٔث امتاْ قاد تِافاب  و 

تمامف مغات  خرى قرٓتاث  و ةعٔادة عٌُاا؛ فامصافث تطااةب امىِصاِ  فاْ 

 شاارة مصااأًث واحاادة نامعرةٔااث إمااّ امجااٌس وامكااهب فااْ مغااات   تٌتىااْ 

تتتآي مغات تتةارب  صاِمُا فاْ يتٔعاث َاذا امتطااةب عنّ حٔي وامفرًصٔث، 

ناإلًجنٔزٓااث واألمىأًااث وننتاَىااا تٌتىٔااا  إمااّ  شاارة امنغااات امجروأًااث، 

 ونذمك امرووأًث وامفرًصٔث وننتاَىا وي  صِ   تٌٔٔث.

وثا  آخر عنّ امكًِٔات امنغِٓث ًجده فْ وتد  ننْب وفاده    نل مغاات 

 ،«صارفٔث»إمّ ًِعٔيل مغاٌت حا ت اإلعراب فُٔاا  امتشر إعراةٔث، مكٌُا تةصه

ًُا ظاَرة عنّ وفرداتُا نىا َاِ امحاا  فاْ امنغاث امالتٌٔٔاث وامرووأًاث إ ي 
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اح  ي  دس ّٓل وامعربٔت وامنغات األكادٓت، وأخرى صااتت اعراراف هُٔاا وساري

 رنّ وزِدَا بامحة يتت امطرهٔت امشكنٔت )امىِرهِمِزٔت( امحاْ جااا  واذ ً 

َِ امضا  هْ امنغت امفرًّٔت واعًسنٔزٓات، وهاْ امعاؤاات  بٌاء امغىائر، كىا

رناّ امعربٔت صٔخ جحة ي  بٌٔت امغىائر بٔي صااتت امرهاو وامٌطاا وامساري، 

 أٓت ر وت إرراف.رنُٔا األسىاء ت جظُر  صٔي

وًحر ري َذا امىة أ قارا س أساسأت اضاانش امٌضاِ امحِمٔا ي رناّ جعٌُٔٔاا 

 ت رنّ إجْ:ٔ،وٌٓصي هْ ضٔغت رٓاع Filtre sur les cas« اتت اعررافش صورش  »

 ورشش صاتت اعرراف: (0)

كلي رٌطر وعسىْ )س( وِسِم ]+اسه[ َاِ رٌطار ) (
(14)

، إذا كاا  

 .)س( غٔر ولعَرف

وق  اسحعٔي بُذا امىرشش محفّٔر س وت أو مضي ر د كةٔر وي امحراكٔا 

، جارهظ امّانٔلت امنغِٓات امسىنات امحامٔات هْ مغات وحٌِرت. هْ امعربٔت واذ ً 

 بٌّخحُٔا )أ( و)ف(:

داَث ٌٌَ  ك واً وفُِواً  ( أ.4)   جض َّ

داَث ٌٌَ  ك م وفُِم.  ف.  جض َّ

ًٍ إوامّةا امظاَري َِ أ  هعل )جض يث( ت ٓحع يى إمّ وفعِ  بٍ، أي 

 بضّا امٌظرٓت امىِعِراجٔت غٔر وِسِم ]+وفعِ [. َاذا ٓعٌاْ أ  )كا م(

امىِسِم ]+اسه[ ت ٓىكي أ  ٓكِ  وٌطِباً، كِ  امفعل ت ٓطنش راو ً مٍ؛ 

كذمك هُِ ت ٓضىل أٓت صامات إررابٔات أخارى تهحلاارى إماّ أي راوال  خار 

(، هإ  )ك م( َِ ) س]+اساه[( كًِاٍ غٔار 0وضحىل. وبامحامْ، وبضّا )

- ه( جخرق ورشش صاتت اعرراف، هاإ  سانٔلت امىاحكن  4وبىا أ  ) ولعرف

                                                 

 .وٓؤدي إمّ زىنت ت جٌحىْ إمّ األًّاق امنغِٓت ًٍ غٔر سنٔهإأي  (14)
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ك٬ػٮ ٬٪ػة  -٤٧ػح وػعٲعح ٣ذػٮٌٚؿ ا٣ٕة٦ػ٢ ص(، ٚ٭ٰ 5ا٣كة٦ٓ دؿٌٚ٭ة. كأ٦ٌة )

 ا٣ؾم ٱ٧٪ط اٹق٥ ظة٣ح إٔؿاثٲح   - ظؿؼ ا٣ضؿٌ 

 ( دعٌؽزخ ٬٪ؽه ث١ٺـ ٦ٛ٭ٮـ.5)

ى:منىالكلّواتىإلىىالمتعّوراتىفيىالنحوىالتولودي
٭٥ ٦ى٤ُط  ث٧ٕ٪ػةق ا٣ٮاقػٓ  «ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم»ٰٚ  «ا٣٪عٮ»ٱ٨١٧ أف ٱٛي

٭ػ٥ ثػة٧٣ٕ٪ٯ اٵًػٲٜ أم ٝٮأػؽ ا٤٣٘ػح، ٚٲػأدٰ أم ا٣ُؿٱٜ،  ٧٠ة ٱ١٧ػ٨ أف ٱٛي

ٚػإٌف  ٣ؽ٦ةغ ٰٚ ا٠ذكةب ا٤٣٘ػح كدٮ٣ٲػؽ٬ة.ا ةا٧٣ٕ٪ٯ صة٦ٕةن ٤٣ُؿٱٜ ا٣ذٰ ٱك١٤٭

٤٧ٔٲذػٲ٨  د٭ؽؼ إ٣ٯ ا١٣نٙ ٨ٔ آ٣ٲػح ٧ٔػ٢ ا٣ػؽ٦ةغ ٚػٰ «ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح»

ٌٜٞ اٵك٣ٯ ٌٞؽدٲ٨، دع ا٣سة٩ٲػح  ٤ٔٯ ظٲ٨ ديٮٌٚؿ، «اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم» ٦ؿ٠ٌجذٲ٨ ٦ٕ

 ، أداة ٤٣ذٕجٲؿ كا٣ذٮاو٢.«دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»ٰٚ ٦ؿظ٤ح ٧ٔؿٱح ٹظٞح 

٠ؾ٣ٟ ٱ٭ؽؼ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم إ٣ٯ دعٞٲػٜ ٗؿًػٲ٨ ٦ذٺز٦ػٲ٨  أظػؽ٧٬ة 

كوٰٛ كاٳػؿ دٛكٲؿم. أ٦ٌة ا٣٭ؽؼ ا٣ٮوٰٛ ٚٲ١ٮف ثذعؽٱؽ دٝٲٜ ٣ؼىةاه 

٢٠ ٣٘ح ك٣ٴ٣ٲح ا٣ذٰ دذجٕ٭ة ، ثعكت ٦ة ٱ٧ٲٌـ٬ػة ٦ػ٨ ػىػةاه، ك٦ػ٨ زػ٥ٌ ردٌ 

 ٝٮأؽ٬ة إ٣ٯ ٦٪ْٮ٦ح ا٧٣جةدئ ا٤١٣ٲح.

ٚذ١ٮف ثة١٣نٙ ٨ٔ ا٧٣جةدئ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕة٦ح أك « ا١٣ٛةٱح ا٣ذٛكٲؿٱح»كأ٦ٌة دعٞٲٜ 

كوٲةٗح ٦جػةدئ كاًػعح ٣ٞٮأػؽ « ا٤١٣ٲٌٌٺت ا٤٣٘ٮٱح»٦ة أ٤َٜ ٤ٔٲ٫ )دنٮ٦ك١ٰ( 

ا٣٪عٮ ا٤١٣ٰ، أم ٧٤٣جةدئ ا٣ُٛؿٱح ا١٣ة٦٪ػح ا٣ذػٰ دؼٌػٓ ٣٭ػة ٠ػ٢ ا٤٣٘ػةت. أم إفَّ 

 ٤ٔٯ أقةس ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲح كا٧٣ذ٘ٲؿات ا٤٣٘ٮٱح.ٱضؿم ؿ ا٣ٞٮأؽ ا٣ؼةوح دٛكٲ

دٞٮؿ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح إذف ثٮصٮد ٦جػةدئ ٔة٦ػح د٪ٌػٮم دعذ٭ػة ٠ػ٢ 

٣٘ةت ا٣جنؿ، كأػػؿل ػةوػح د٧ٲٌػـ ٠ػ٢ٌ ٣٘ػح ٔػ٨ قػٮا٬ة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، كإٌف 

ا٣جعر ٰٚ ا٧٣جةدئ ا٣ذٰ دع١ػ٥ ا٣٪عػٮ ا٣ٕػةـ ا٧٣نػذؿؾ ثػٲ٨ ص٧ٲػٓ اٵ٣كػ٨ 

أمؿ٩ة، أف م ٱ٨١٧ كو٫ٛ ثة١٤٧٣ح ا٣ُٛؿٱح ا٣جٲٮ٣ٮصٲح ٹ ٱ٪ٰٛ، ٧٠ة قجٜ كا٣ؾ
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٤ٔػٯ كصٮد ٩عٮ ػةص ث٢١ ٣٘ح ٤ٔػٯ ظػؽة، ك٬ػٮ ٦ػة اوػ٤ُط ا٣ذٮ٣ٲػؽٱٮف 

ػؿ اػػذٺؼ ا٤٣٘ػةت ٚػٰ أقػ٤ٮب  paradigmes« ا٧٣ذ٘ٲؿات»دك٧ٲذ٫  ا٣ذػٰ دٛكِّ

ٕػةـ، ا٤١٣ٲٌةت كا٣ذ١ٲُّٙ كإٱٌة٬ة. كًػ٨٧ ٬ػؾا اٷَػةر ا٣٪ْػؿم ا٣ ك٦٪٭ش ادِّجةع

٬ػٮ ا٣ذٞػةط د٤ػٟ ا١٣ٮ٩ٲٌػةت  ذٮ٣ٲؽٱح ٬ؽٚةن ٤٣ؽراقػةت ا٤٣كػة٩ٲحٚٞؽ ظٌؽدت ا٣

كدعؽٱػػؽ ٦ٕة٧٣٭ػػة، كاٹ٩ُػػٺؽ ٦٪٭ػػة ٚػػٰ دٛكػػٲؿ ا٧٣ذ٘ٲػػؿات ا٤٣٘ٮٱػػح، أم 

ا٧٣٭٧ٌػح ا٣ؿاٲكػٲح  ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ؼةوػح ث١ػ٢ ٣٘ػح ٤ٔػٯ ظػؽة. كٗػؽت

ح ١٤٣ػٺـ، ٤٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح ا٠ذنةؼ ا٧٣جػةدئ ا٣ٕة٦ػح كا٧٣عؿ٠ِّػةت ا٣ؾ٬٪ٲػ

 كإٱٌةح ا٧٣ذ٘ٲِّؿات كَؿٱٞح دٛة٤ٔ٭ة ٦ٓ ا٣ٞٮأؽ ا١٣ٮ٩ٲح.

وػةاذٲ٨  ك٧٠سةؿ ٤ٔٯ ا٧٣جةدئ ا١٣ٮ٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮدٲةت ٔؽـ صٮاز اصذ٧ةع

*/VV/  ا٧٣ُٞٓ ا٣ىٮدٰ ا٣ٮاظؽ، أك ٰٚ ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح ا٣ٮاظؽة. ك١٣ػ٨ ٰٚ

ٔػؽ ٦ػ٨ ػػٺؿ ادِّجةٔ٭ػة ٝٮا ٢١٣ ٣٘ح َؿٱٞذ٭ة ٰٚ دٛػةدم ػػؿؽ ٬ػؾق ا٣ٞةٔػؽة

ػةٌوػػح ث٭ػػة، كد٤ػػٟ ٦ػػ٨  règles phonogiquesًوػػٮادٲح )ا٣ىػػٮدٲح ا٣ٮّٲٛٲػػح( 

ا٧٣ذ٘ٲِّؿات؛ ٚجٌٕ٭ة ٹ ٱٞج٢ ا٣جذٌح اصذ٧ةع وػةاذٲ٨ ٠ة٣ٕؿثٲػح، كثٌٕػ٭ة اٳػػؿ 

 (Paulٱعذةؿ ٤ٔٯ اصذ٧ةٔ٭٧ة ثإ٩ذةج وٮت زة٣ر صؽٱػؽ ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح )

اٷ٩ض٤ٲـٱػح؛ أك  ٧٠ة ٬ٮ ا٣عػةؿ أٱٌػةن ٚػٰك ،/u /Oك  a ظٲر ٱي٤ِٛ ا٣ىةاذةف

٠ة٩ة ٨٧ً ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح ٩ٛك٭ة ٧٠ػة ٚػٰ إذا ثإدػةؿ وة٦خ ٤٣ٛى٢ ثٲ٪٭٧ة 

٤٣ٛى٢ ثػٲ٨  /zك / /t/، ظٲر أدًػ٢ ا٣ىة٦ذةف  (vas-y)أك  va-t-en)ا٣ٛؿ٩كٲح )

وةاذٲ٨ ٰٚ ٩ٛف ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح
(15)

. 

                                                 

أك ٰ كاظؽ ٦سػ٢ )ا١٣ذػةب( ٨٦ ٔ٪ىؿ ٦ٕض٧ unité syntaxiqueٝؽ دذأ٣ٌٙ ا٣ٮظؽة ا٣ذؿ٠ٲجٲح  (15)

)رأٱذ٫(، أك ٔ٪ىؿٱ٨ أك أ٠سؿ ٚذن٢ِّ١ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة كظؽة دؿ٠ٲجٲح ٦ذؿاٌوح ٹ ٱ٨١٧ ا٣ٛىػ٢ ثٲ٪٭٧ػة. 

٦سةؿ  )ثٲخ ا٣ٞىٲؽ( ك )٥٣ ٱؿًغ(، ك٩عٮ٧٬ة. ٧٣ٕؿٚح ا٧٣ـٱؽ ٔػ٨ ػىػةاه ٬ػؾق ا٣ٮظػؽة 

٠ٲػػت ا٧٣ىػػؽرم دراقػػح دٮ٣ٲؽٱػػح دعٮٱ٤ٲػػح ٤٣ذؿ»، ا٣ذؿ٠ٲجٲػػح ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، ا٩ْػػؿ  ٣جة٩ػػح ٦نػػٮِّح

 .9ك 8ا٣٭ة٦ل  149، ك144ص ، «ا٧٣ٌةؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ
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٦سةؿ آػؿ ٤ٔٯ ا١٣ٮ٩ٲٌةت كا٧٣ذ٘ٲؿات ا٤٣٘ٮٱػح أف ا٣ٌػ٧ةاؿ ٚػٰ ا٤٣٘ػةت 

٠ػةف ٣ـا٦ػةن ٤ٔٲ٭ػة  ةف ٦ذى٤ح ك/أك ٦٪ٛى٤ح؛ ٚإذا ظ٤٧خ ق٧ح ]+٦ذىػ٢[٩ٮٔ

ٌٰ اٹ٩ذٞةؿ ث٤٧ٕٲح ذ٬٪ٲح ٨٦ ١٦ة٩٭ة ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٣ذٰ ك٣ًػؽت  كٜٚ ٦جؽأ ٤٠

كظؽة دؿ٠ٲجٲح ٦ذ٧ةق١ح ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤٣ٛىػ٢ ٫ٕ٦ ٚٲ٭ة، ٣ذ٤ذعٜ ثٕة٤٦٭ة كدن٢١ٌ 

ا٣ذؿ٠ٲجٲح ا٧٣ٮ٣َّؽة ٦ػ٨  ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح. أ٦ة ا٧٣ذ٘ٲؿات، ٚ٭ٰ أف ٬ؾق ا٣ٮظؽة

د١ٮف أظٲة٩ةن ذات َةثٓ وؿٰٚ ٧٠ة ٬ػٮ ظػةؿ  ق ا٣ؾم أ٣عٜ ٚٲ٫اؽا٧ٌ٣ٲؿ كٔة

ق ٧٤٠ػح كاظػؽة؛ ك ٝػؽ اػؽا٧ٌ٣ةاؿ ا٧٣ذى٤ح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح إذ ٱن٢١ٌ ا٣ٌػ٧ٲؿ كٔة

٭ػؿ د١ٮف دؿ٠ٲجٲح ثعذح ٧٠ػة ٬ػٮ ا٣عػةؿ ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػح ظٲػر ٱْ

٤٦ذع٧ةف ٤ٔٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجػٰ، ٚػٺ  أ٩٭٧ة ا٧ٌ٣ٲؿ ٦٪ٛىٺن ٨ٔ ٔة٫٤٦، إٌٹ 

ٱٞجٺف ا٣ٛى٢ ثأم ظةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ
(16)

. 

ك٦ػػ٨ ثػػٲ٨ ا٧٣ذ٘ٲِّػػؿات ا٣ذػػٰ د٧ٲٌػػـ ا٤٣٘ػػةت ثٌٕػػ٭ة ٔػػ٨ ا٣ػػجٕي اٳػػػؿ 

اػذٺؼ ٦ىٛٮٚح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذٰ دع٢٧ قػ٧ح ]+٦ذىػ٢[ ؛ ٚٞػؽ دٞذىػؿ د٤ػٟ 

ا٣ك٧ح ٤ٔٯ ثٕي ا٧ٌ٣ةاؿ دكف قٮا٬ة كدؼذ٤ٙ ٨٦ ٣٘ػح إ٣ػٯ أػػؿل؛ ك ٝػؽ 

٤ٔػٯ ا٣ٌػ٧ةاؿ كظػؽ٬ة؛ كٝػؽ دذٕػٌؽا٬ة إ٣ػٯ ٔ٪ةوػؿ ٦ٕض٧ٲػح أػػؿل  دٞذىؿ

، كٚػػٰ -ne–كا٣ٛؿ٩كػػٲح  -ٹ، ٣ػػ٨، ٣ػػ٥–٠ػػأدكات ا٣٪ٛػػٰ )٧٠ػػة ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح 

 ...(، ك٬ؾا ٱؼذ٤ٙ ٨٦ ٣٘ح إ٣ٯ أػؿل. wouldك  willاٷ٩ض٤ٲـٱح 

٦سةؿ آػؿ ٤ٔٯ ا٤١٣ٌٲةت كا٣ضـاٲةت ظة٣ح اٷٔػؿاب ا٣ذػٰ، ٧٠ػة أقػ٤ٛ٪ة، 

٫ ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ ٦ٕض٧ػٰ ٱع٧ػ٢ قػ٧ح ]+ اقػ٥[؛ ١٣ػ٨ٌ ٬ٰ ٦جؽأ ٔةـ ٱؼٌٓ ٣ػ

ا٤٣٘ةت دؼذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٰٚ ّ٭ٮر ظة٣ح اٷٔؿاب ٠ٕٺ٦ػح وػٮدٲح كاًػعح، 

 أك ٰٚ ٧٠ٮ٩٭ة.

                                                 

ح ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. (16)  ا٩ْؿ  ٣جة٩ح ٦نٮِّ
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ا٣ػؾم ٱػ٪ٌه  «٦ؿمط ظةٹت اٷٔؿاب»، ٧٠ة أق٤ٛ٪ة ك٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲٌح

٤ٔٯ أف ٢٠ اٵق٧ةء ذات ا٣ج٪ٲػح ا٣ىػؿٚٲح )أم ذات ا٣ج٪ٲػح ا٧٣ٕض٧ٲػح( ٹ ثػٌؽ 

٢٧ ظة٣ح إٔؿاب؛ ك٨٦ ا٧٣ذ٘ٲِّؿات ا٤٣٘ٮٱح أف ٔٺ٦ح اٷٔؿاب ٬ؾق ٝػؽ كأف دع

ّة٬ؿة ٤ٔٯ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح )٧٠ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ  زٱؽه/ زٱػؽان/  د١ٮف وؿٚٲح

أك ٦ضٌؿدة ٧٠ة ٚػٰ ا٣ٛؿ٩كػٲح كا٣ٕة٦ٲػةت ا٣ٕؿثٲػح ظٲػر ٱيكػذؽٌؿ ٤ٔػٯ  [(،زٱؽو 

ؿات أٱٌةن أف ٨٦ ا٣ؼىةاه ا٣ىؿٚٲح ٧ٌ٤٣ةاؿ ا٧٣ذٌى٤ح. ك٨٦ ا٧٣ذ٘ٲٌ  كصٮد٬ة

ٱٞذىؿ ّ٭ٮر ظةٹت اٷٔؿاب ٤ٔٯ ٧ًةاؿ دكف أػؿل ٧٠ػة ٬ػٮ ا٣عػةؿ ٚػٰ 

اٷ٩ض٤ٲـٱح، أك أف د٢ٌْ ٦ضٌؿدة ٗٲؿ ٦٪ُٮٝح ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ كصٮد٬ة ا٣٪عػٮم؛ 

ك٬ؾا أظؽ صٮا٩ػت ا٣ذضؿٱػؽ ٚػٰ  -ٕٚؽـ ّ٭ٮر٬ة ٹ ٱٕ٪ٰ ا٣جذح ٔؽـ كصٮد٬ة 

دة كا٣ٮّٲٛٲػح ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم، ظٲػر ٱكػذؽٌؿ ٤ٔػٯ كصػٮد ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ضػؿٌ 

ث٧ؤمؿات ٣٘ٮٱح ٹ ثٌؽ ٨٦ ا١٣نٙ ٔ٪٭ػة، اٵ٦ػؿ ا٣ػؾم ٱػؤدم ثة٤٣كػة٩ٰ إ٣ػٯ 

 دعٞٲٜ ا٣٭ؽٚٲ٨ ا٧٣ذٮػٲٲ٨، أٹ ك٧٬ة ا٣ٮوٙ كا٣ذٛكٲؿ. 

ىبونىالكغاوظىواألداء
ٱٞٮـ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٤ٔٯ ا٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱػح، كاٵداء ا٤٣٘ػٮم. 

٠ح ثٲ٨ ص٧ٲٓ ث٪ػٰ ا٣جنػؿ. إ٩٭ػة ٦ٕؿٚػح ٚ٭ٰ ١٤٦ح ٦نذؿ «ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح»كأ٦ٌة 

اٷ٩كةف ا٧ٌ٣٪ٲح ثة٤١٣ٌٲةت ا٤٣٘ٮٱح، ك٠ؾ٣ٟ ٦ٕؿٚذ٫ ا٣ُٛؿٱح ا٣ٌػ٧٪ٲح ثٞٮأػؽ 

ا٧ٌ٣٪ٲح ثٞٮأؽ ٣٘ذ٫، كٝؽرد٫ ٤ٔٯ إ٩ذةج ٔؽد ٹ  ٣٘ذ٫، ٦ٕؿٚح اٷ٩كةف ا٣ُٛؿٱح

 ٦عؽكد ٨٦ ا٣ض٢٧ كٚ٭٧٭٧ة اقذ٪ةدان إ٣ٯ ٔؽد ٦عػؽكد ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح.

ا٣كػة٦ٓ ٦ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ اٵداء  - ا٣ُٛؿٱح ا٣ذٰ د٨ِّ١٧ ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ إ٩٭ة ا٣ٞؽرة

ا٤٣٘ٮم. ٬ؾق ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ُٛؿٱػح، أم ا٣ؽ٦ةٗٲػح، ثٞٮأػؽ ا٤٣٘ػح اٵـ ٬ػٰ ا٣ذػٰ 

دض٢ٕ اٷ٩كةف ا٣٪ةَٜ ث٤٘ح ٦ة ٝةدران ٤ٔٯ دٮ٣ٲؽ ٔؽد ٹ ٦عؽكد ٦ػ٨ ا٣ذؿا٠ٲػت 

٨ ا٣٪عٮٱح كا٣ض٧ػ٢ ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱكػ٧ٕ٭ة ٦ػ٨ ٝجػ٢ ثةقػذ٧ٕةؿ ٔػؽد ٦عػؽكد ٦ػ
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 items lexicauxا٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح؛ كأٔ٪ٰ ثة٣ٕ٪ةوؿ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح 

كا٣ٮظػػػؽات  ،unités morphologiques)ا٧٤١٣ػػػةت(، كا٣ٮظػػػؽات ا٣ىػػػؿٚٲح 

-. ٠ؾ٣ٟ ٚإف د٤ٟ ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح دض٢ٕ ا٧٣ذunités syntaxique٥٤١ ا٣ذؿ٠ٲجٲح

ث٭ػؾا د١ػٮف ٣٘ذػ٫ ا٣كة٦ٓ ٝةدران ٤ٔٯ ٚ٭٥ ص٢٧ ث٤٘ذ٫ ٥٣ ٱكػ٧ٕ٭ة ٦ػ٨ ٝجػ٢؛ ك

 إثؽأٲح دٞٮـ ٤ٔٯ اٹثذ١ةر ٹ ٤ٔٯ ا٧٣عة٠ةة كا٣ذ٤ٞٲؽ.

ا٣كة٦ٓ ث٤٘ذ٫ دض٫٤ٕ ٹ ٱؼُئ ا٣ع٥١ ٤ٔػٯ  - ٠ؾ٣ٟ ٚإف ٦ٕؿٚح ا٧٣ذ٥ٌ٤١

ص٤٧ح ٦ة ثأ٩٭ة قػ٤ٲ٧ح، كأػػؿل ثأ٩٭ػة ٗٲػؿ أوػٮ٣ٲح، كإف أدرؾ ٦ٕ٪ة٬ػة، ٠ػأف 

ٱػػؿٚي ثعؽقػػ٫ ا٤٣٘ػػٮم ا١٣ػػة٨٦ ًػػ٨٧ ٠ٛةٱذػػ٫ ا٤٣٘ٮٱػػح ص٤٧ػػح ٦ػػ٨ ٦سػػ٢  

 )* امذؿٱخ صج٪ح ُٚٲؿة(. ةءت أظ٧ؽ( أك)*ص

٦كػذٮٱٲ٨ ٤٣٘ػح  ا٣ج٪ٲػح  (دنٮ٦ك١ٰ)ك٤٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ ا١٣ٛةٱح كاٵداء، َؿح 

ا٧ٕ٣ٲٞػػح كد١ػػةٚئ ا١٣ٛةٱػػح ا٤٣٘ٮٱػػح، كا٣ج٪ٲػػح ا٣كػػُعٲح ك٬ػػٰ اٵداء ا٤٣٘ػػٮم 

ا٧٣ػؿدجٍ  phonologiqueا١٧٣ةٚئ ٧٤٣كذٮل ا٧٣٪ُػٮؽ أك ا٧٣كػذٮل ا٣ىػٮدٰ 

 .morphologiqueٲ٧ة ثٲ٪٭ة، كا٧٣كذٮل ا٣ىػؿٰٚ ثٮّةاٙ اٵوٮات كٔٺٝةد٭ة ٚ

ٌٞؽة،  د ا٣ذأكٱ٢ ا٣ؽٹ٣ٰ، كٱ٪ذش ٨ٔ ٤٧ٔٲةت ٦ٕ ٠ؾ٣ٟ ٬ٮ ا٧٣كذٮل ا٣ؾم ٱعؽِّ

 ؿ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح. أ٦ٌة اٹ٩ذٞةؿ ٦ػ٨ ا٣ج٪ٲػح ا٧ٕ٣ٲٞػح إ٣ػٯ ا٣ج٪ٲػحٮأك دعٮٱٺت دُ

ص٤٧ح ٦ػ٨ اٳ٣ٲػةت ا٣٪عٮٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٧٣ضػٌؿدة. ٚٲعؽث ثٮاقُح ا٣كُعٲح 

١٤نٙ ٨ٔ اٳ٣ٲةت ا٣ؾ٬٪ٲح كا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ػح ا٣ذػٰ ٣ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح  كدكٕٯ

دذٲط دٮ٣ٲؽ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح، كد٤ٟ ا٣ذٰ دذٲط اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣ضػٌؿدة 

 إ٣ٯ ا٣ج٪ٲح ا٣كُعٲح ا٧٣٪ُٮٝح.

 

ىآلواتىالدماغىفيىاالكتدابىوالتولود
ٱ١٧ػ٨ أف « ٣ٲػؽما٣٪عٮ ا٣ذٮ»ٰٚ  «ا٣٪عٮ»قجٜ أف أمؿ٩ة إ٣ٯ أٌف ٦ى٤ُط 
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٭ػ٥ ثػة٧٣ٕ٪ٯ اٵًػٲٜ أم  ٭٥ ث٧ٕ٪ةق ا٣ٮاقٓ أم ا٣ُؿٱػٜ، ٧٠ػة ٱ١٧ػ٨ أف ٱٛي ٱٛي

ٝٮأؽ ا٤٣٘ح، ٚٲأدٰ ا٧٣ٕ٪ٯ صة٦ٕةن ٤٣ُؿٱٜ ا٣ؾم ٱكػ٫١٤ ا٣ػؽ٦ةغ ٚػٰ ا٠ذكػةب 

د٭ؽؼ إ٣ٯ ا١٣نػٙ ٔػ٨ آ٣ٲػح ٧ٔػ٢  «ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح»ا٤٣٘ح كدٮ٣ٲؽ٬ة؛ ٚإف 

ٌٞ  ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ٌٞؽدٲ٨، دع ، «اٹ٠ذكػةب ا٤٣٘ػٮم» ٜ اٵك٣ػٯ٤٧ٔٲذٲ٨ ٦ؿ٠ٌجذٲ٨ ٦ٕ

 ، أداة ٤٣ذٕجٲؿ كا٣ذٮاو٢.«دٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ح»ا٣سة٩ٲح دٮٌٚؿ ثٲ٪٧ة 

ٌٰ ٫٣ ١٦ٮ٩ةد٫ اٵقةقٲح ك٬ٰ  كا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٩عٮه  ٤٠ 

ن اىٍػشٍٖ: -أوالً  ّٔ ك٬ٮ ٦ة ٱ٪ذش ٔػ٨ دؼػـٱ٨ ا٣ػؽ٦ةغ ٧٤٣ُٕٲػةت  اىٍه

 .ا٤٣٘ٮٱح كدع٤ٲ٤٭ة كدى٪ٲٛ٭ة ثعكت ق٧ةد٭ة

ن اى -ذاُ٘وواً  ّٔ كٱنػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ ١٦ػػٌٮف ا٣ٞةٔػػؽة كا١٧٣ػػٌٮف  خؽن٘تووٖ:اىٍهوو

 ا٣ذعٮٱ٤ٰ، كٱذ٨٧ٌٌ ٤٧ٔٲةت ٩عٮٱح ٦ضٌؿدة، ٚٲن٢ِّ١ ا٣ٮاص٭ح ا٣٪عٮٱح ٤٣٘ح

ا٣ذػٰ د١ٕػف ٦ػة ٩ػذش ٔػ٨ ا٤٧ٕ٣ٲػةت  اىهٔح٘ث -اىٔاسٓث اىهؽف٘ث -ذاىراً 

 ا٣ؽ٦ةٗٲح ا٧٣ضٌؿدة، ك٬ٮ ا٣ض٤٧ح ثىٮرد٭ة ا٣٪٭ةاٲح.

ن اىٍػشٍٖ -أوالً  ّٔ  :اىٍه

ا٣جنؿم ٔ٪ؽ ا٢ُٛ٣ ثةقذٞجةؿ ٔؽد ٹ ٦عػؽكد ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ٱٞٮـ ا٣ؽ٦ةغ 

ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ دىؽر ٨ٔ ٦عٲ٫ُ ا٤٣٘ػٮم، ٚٲٕػة٣ش ا٧٣ُٕٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ػٮاردة 

ف  إ٣ٲ٫ ثذ١ٌٛٲ١٭ة كدع٤ٲ٤٭ة إ٣ٯ ١٦ٮ٩ةد٭ة اٵقةقٲح، ز٥ ٱ١ٌٟٛ كٱع٢ٌ٤ ٢ٌ٠ ١٦ػٮِّ

ىػؿٚٲح ٦٪٭ة إ٣ٯ ١٦ٌٮ٩ةد٫ اٵقةقٲح اٵو٘ؿ، ز٥ ٬ؾق إ٣ٯ ٔ٪ةوؿ٬ة ا٣٪عٮٱح كا٣

اٵو٘ؿ كاٵدؽ، ك١٬ؾا دكا٣ٲٟ إ٣ٯ أف ٱى٢ إ٣ٯ أو٘ؿ ١٦ٌٮ٩ػةت ا٣ؼُػةب 

ٲٙ ٢٠ ٔ٪ىؿ ٦ػ٨ ٪٤ٔٯ اٷَٺؽ. دذؿاٜٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذ١ٛٲٟ كا٣ذع٤ٲ٢ ٬ؾق ثذى

ا٧٣ؼٌىىح ٫٣، اقذ٪ةدان إ٣ػٯ قػ٧ةد٫ ا٧٧٣ٲػـة. ا٣ػؽ٦ةغ  ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ٰٚ ا٣ؼة٩ح

كا٣ٞنػؿة ا٣ؽ٦ةٗٲػح  ا٤٧ٕ٣ٲةت اٷدرا٠ٲح ا٤٣٘ٮٱح ك٦ؿ٠ـ٬ة؛ إذف ٬ٮ ٦٪٤ُٜ ٬ؾق

néocortex  ٬ٰ ٦ؿ٠ـ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ. كٹ ٗؿاثػح ٚػٰ ذ٣ػٟ، إذ ٱذػأ٣ٌٙ د٦ػةغ
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٪ةت  ٌٌ ك٦نةثٟ  dentritesاٷ٩كةف ا٣جة٣ٖ ٨٦ ٦بح ٤٦ٲةر ػ٤ٲح، كٱعذٮم ٤ٔٯ د٘

، ك٤ٔػٯ ٔػؽد ٬ةاػ٢ ٦ػ٨ synapses ٔىجٲح ٔؽد٬ة ٤٦ٲٮف ٤٦ٲةر ٦نجٟ ٔىػجٰ

ٔىػجٮف ٚػٰ ا٣ٞنػؿة ا٣عؽٱسػح  ، كٱ٨١٧ ٢١٣ٌ  connectionsا٣ٮوٺت ا٣ٕىجٲح

ٌٞٯ آٹؼ اٷمةرات )ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت( كأف ٱٕة٣ش ٬ػؾا ا١٣ػ٥ٌ  ٣ؽ٦ةغ اٷ٩كةف أف ٱذ٤

ا٣٭ةا٢ ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٮاردة كا٣ىةدرة ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮاظػؽة
(17)

. كدجػٲ٨ِّ آػػؿ 

ا٣ؽراقةت ا٣ذضؿٱجٲػح ّ٭ػٮر ٩نػةط ٠٭ؿثػةاٰ كاًػط ٱ٪ذٞػ٢ ثػٲ٨ ا٣ٮوػٺت 

ٱؼذٛػٰ ٬ػؾا ا٣٪نػةط ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ةن ٦ٛ٭ٮ٦ةن، ا٣ٕىجٲح ظٲ٨ ٱك٧ٓ اٷ٩كةف ٠ٺ٦

ظٲ٨ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٦ؼذ٤ُةن ثٌٮًػةء دٞػٙ ٔةاٞػةن أ٦ػةـ ا٣ٛ٭ػ٥. ك٬ػؾا ٱؤ٠ِّػؽ 

 ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ ٩ىٙ ٝؿف. (دنٮ٦ك١ٰ)٩ْؿٱح 

ا٤ُ٩ٞخ إذف ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ٨٦ ٦ك٧ٌ٤ح أف ا٣ػؽ٦ةغ ا٣جنػؿم ٦جػؿ٦ش 

ا٧٣عػٲٍ ٮٌٚؿ٬ػة ٱ٣ذ٤ٰٞ ك٦ٕة٣ضح ا٥١٣ ا٣٭ةاػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣ُٕٲػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ 

ا٤٣٘ٮم، ٚٲٞٮـ ثذؼـٱ٪٭ة ز٥ ثذع٤ٲ٤٭ػة كاقػذؼٺص ٝٮأػؽ٬ة اٵقةقػٲح، زػ٥ 

٩٭ة ثعكت ق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲح ا٧٧٣ٲِّػـة  ـٌ ٱ١ِّ١ٛ٭ة إ٣ٯ ٔ٪ةوؿ٬ة اٵقةقٲح، كٱؼ

ا٣ىٮدٲح كا٣ؽٹ٣ٲح كا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح، كا٣ذٰ د٢٧ٕ كٜٚ ق٤ك٤ح ٨٦ ا٣س٪ةاٲةت 

 -٦ػػؾ٠ؿ[، ]+/ -ٕٚػػ٢[، ]+/ -اقػػ٥[، ]+/ -[، ٦سػػ٢ ]+/-ا٣ٌػػٌؽٱٌح ]+/

 -٦س٪ػػٯ[ ]+/ -٦ٛػػؿد[ ]+/ -ز٦ػػ٨[، ]+/ -٦ذٕػػؽٍّ[، ]+/ -٦ؤ٩ػػر[، ]+/

 -ٔةٝػ٢[ ]+/ -ٗةاػت[ ]+/ -٦ؼةَػت[ ]+/ -٦ذ٥٤١[ ]+/ -ص٧ٓ[ ]+/

 ٣غ....إ٦ىؽر[  -٬ؽؼ[ ]+/ -]+/ أداة[

ك١٬ؾا ٚإف ا٣ؽ٦ةغ ٱى٪ٌٙ اٵق٧ةء ٦سٺن كٱٮزَّٔ٭ة ٤ٔٯ ا٣عٞػٮؿ ا٣ؽٹ٣ٲػح 

ك٧ةت ا٣ؽٹ٣ٲح ٢ٌ١٣ ٦٪٭ة، ك٬ػٮ ٦ػة ٱٌٛكػؿ ظكػ٨ ا٩ذٞةا٭ػة كٚؿكٔ٭ة ثعكت ا٣

كاقذؼؽا٦٭ة ٰٚ ١٦ة٩٭ة ا٧٣٪ةقت ٔ٪ؽ دٮ٣ٲػؽ ص٤٧ػح ٦ػة. ٧٤١ٚػح )درج( ٦ػسٺن 

                                                 

 .74-72ا٩ْؿ ٬ة٩ٰ ػ٤ٲ٢ رزؽ، ا٢ٕٞ٣ كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم، ص  (17)
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دع٢٧ مج١ح ٨٦ ا٣ك٧ةت ا٧٣ٕض٧ٲػح ٦ػ٨ ثٲ٪٭ػة ا٣كػ٧ذةف ا٣ػؽٹ٣ٲذةف ]+ أداة[ 

ك٬ؾا ك]+ ١٦ةف[ ك٬ٮ ٦ة ٱ٧ٲٌـ٬ة ٨ٔ )ٚأس( ا٣ؾم ٱع٢٧ ق٧ح ]+أداة[ ٍٚٞ، 

 ( ٗٲؿ ق٤ٲ٧ذٲ٨ 6( )5(، كٱض٢ٕ ٨٦ )4( ك )3ك٧ط ثذٮ٣ٲؽ )اٵ٦ؿ ٱ

 كًٕخ ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ا٣ؽرج.( 3)

 ص٤كخ ا٣ُٞح ٰٚ ا٣ؽرج ( 4)

 ( * كًٕخ ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ا٣ٛأس.5)

 ( * ص٤كخ ا٣ُٞح ٰٚ ا٣ٛأس.5)

ٌف ٵف ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٤٘ػح ٦ػة ٱذنػةر٠ٮف ص٧ٲٕػةن ٩ٛػف ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح، كٵ

٤٣٘ٮٱح ٔٲ٪٭ػة، ٚ٭ػؾا ٱضٕػ٢ ا٧٣عذػٮل ٦٪ْٮ٦ذ٭٥ ا٣ؽ٦ةٗٲح دٌ٘ؾٱ٭ة ا٧٣ُٕٲةت ا

ٱُةثٜ ٦عذٮا٬ة ا٣ؽٹ٣ٰ ٰٚ ذ٬ػ٨  ا٣ؽٹ٣ٰ ٤٣ؿقة٣ح ا٧٣٪ُٮٝح ٰٚ ذ٨٬ ا٧٣ؿق٢

ف ا٧٣ؼةَت ٹ ٱ٨١٧ أف ٱٛ٭٥ ٦ػ٨ ص٤٧ػح )أدَّب ا٣ؿصػ٢ اث٪ػ٫( إا٧٣ذ٤ٰٞ. أم 

 دٹ٣ح ٦٘ةٱؿة أك ٦٪ةٌٝح ٣ذ٤ٟ ا٣ذٰ ٝىؽ٬ة ا٣٪ةَٜ ث٭ة.

ف ٦ؿظ٤ح دض٧ٲٕٲح دع٤ٲ٤ٲػح ا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ ٨٦ اٹ٠ذكةب ا٤٣٘ٮم ٬ٰ إذ

ٌٞٙ ٚٲ٭ة د٦ةغ ا٢ُٛ٣ ٦ُٕٲةت ثٲبذ٫ ا٤٣٘ٮٱح، ٚٲع٤ٌػ٢ ا٣ض٤٧ػح إ٣ػٯ  دؿا٧٠ٲح، ٱذ٤

١٦ٮ٩ةد٭ة اٵقةقػٲح، كٱًكػ٥ ٠ػ٢ ٔ٪ىػؿ ٦ػ٨ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٧٣ٕض٧ٲػح ث٧ىػٛٮٚح 

٥ ثذىػ٪ٲٛ٭ة ث٪ػةء ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا٣كػ٧ةتق٧ةت أقةقٲح، كٱٞٮـ ٨٦ زى 
(18)

. كٚػٰ 

ٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح ث٘ػؿض ا٣ذٕجٲػؿ  ٦ؿظ٤ح ٹظٞح، أم ٔ٪ػؽ٦ة ٱعذػةج ا٧٣ػذ٥ٌ٤١

كا٣ذٮاو٢، ٱٕٮد ا٣ؽ٦ةغ ٰٚ ٤٧ٔٲح ١ٔكٲح ٹ دكػذ٘ؿؽ صػـءان ٦ػ٨ ا٣سة٩ٲػح إ٣ػٯ 

                                                 

ثةت ٦سجذةن أف ا٣ٞنؿة ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ دذأ٣ٙ ٨٦ قخ َجٞةت ٨٦ ا٣ٕىجٮ٩ةت، كٱ١٧ػ٨  (18)

أف ٱذ٤ٞٯ آٹؼ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮاظؽة، كأف ٱٕة٣ض٭ة كٱ١ة٢٦  ٢١٣ ٔىجٮف كظؽق

ٚٲ٧ػػة ثٲ٪٭ػػة. ٧٣ـٱػػؽ ٦ػػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٔػػ٨ دؿ٠ٲػػت ا٣ٞنػػؿة ا٣ؽ٦ةٗٲػػح ا٣عؽٱسػػح ك٧ٔػػ٢ 

 ا٣ٕىجٮ٩ةت، ا٩ْؿ ٬ة٩ٰ ػ٤ٲ٢ رزؽ، ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. 
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٦ػػة ٱعذةصػػ٫ ٦ػػ٨ ٔ٪ةوػػؿ  «ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ػؾ٬٪ٰ»٦ؼـك٩ػ٫ ا٤٣٘ػػٮم، ٚٲ٪ذٞػػٰ ٦ػػ٨ 

٦ٕض٧ٲح ٣ٲٕٲؽ روٛ٭ة، أم كًٕ٭ة ٰٚ ٦ىٛٮٚح ٦ػ٨ ا٣ٕٺٝػةت ا٣ذؿ٠ٲجٲػح ث٧ػة 

كثكػؿٔح  ، ٣ٲج٪ػٰ دػؽرٱضٲًّةكا٣ىػؿٚٲحٱذ٪ةقت كق٧ةد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲػح كا٣ؽٹ٣ٲػح 

ٝٲةقٲح ص٤٧ح ٦ؤ٣ٌٛح ٨٦ ١٦ٌٮ٩ةت أقةقٲح دؼٌٓ ٧٣جةدئ كٝٮا٩ٲ٨ ٣٘ٮٱح ٔة٦ػح 

ك٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ؼةوح. ٚإذا د٧ٌخ ا٤٧ٕ٣ٲح ث٪ضةح، أدخ ا٣ض٤٧ػح قػ٤ٲ٧ح، كإٹٌ 

 ٠ة٩خ ٦ؼذ٤ٌح ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ىٮدٲح أك ا٣ىؿٚٲح أك ا٣ذؿ٠ٲجٲح أك ا٣ؽٹ٣ٲح.

٧ٌٔح ٣٭ؾق ا٣ٛؿًٲح ظةدزح كإٝٲػح ٤ُٛ٣ػح ٣ػ٥ دذضػةكز ٨٦ اٵد٣ٌح ا٣عكٲٌ  ح ا٧٣ؽ

ا٣ٕة٦ٲ٨ ٨٦ ٧ٔؿ٬ة ردٌت ٤ٔٯ ادىةؿ ٬ةدٰٛ، ٤ُٚت ا٧٣ذى٢ ا٣ذعٌؽث إ٣ٯ أثٲ٭ػة، 

٫ ثأف  ادىػ٢ ثػ٫. « ٦ع٧ؽ داٹدػٰ»ك٧ٌ٣ة ٥٤ٔ أ٫٩ ػةرج ا٧٣٪ـؿ، ٤َت ٦٪٭ة أف دج٤ِّ٘

ثػؽق ٱػةؾ ٦ع٧ػؽ  ثةثػة...»كٔ٪ؽ٦ة ٔةد اٵب إ٣ٯ ا٣جٲخ ٬ؿٔخ ا٤ُٛ٣ح إ٣ٲ٫ ٝةا٤ػح  

 ٩كذ٪ذش ٨٦ ذ٣ٟ ص٤٧ح ٩ٞةط ٤٩ؼِّى٭ة ٰٚ اٳدٰ «. داٹدٟ

ٚ٭٧خ ا٤ُٛ٣ح ٚعٮل ا٣ؿقػة٣ح كأدر٠ػخ ٦ٞىػؽ٬ة كٝػؽ قػ٧ٕذ٭ة  -أكٹن 

 ٧٤٣ؿة اٵك٣ٯ؛

ا٣ض٤٧ح ٧٠ة قػ٧ٕذ٭ة، ك٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ أف  ا٤ُٛ٣ح ظؿٚٲًّة٥٣ د١ٌؿر  -زة٩ٲةن 

 ، ث٢ ٬ٰ دٮ٣ٲؽ كإثؽاع؛ان كٹ د١ؿار ا٤٣٘ح ٣ٲكخ ٦عة٠ةةن 

دٕة٢٦ ذ٨٬ ا٣ى٘ٲؿة ٦ٓ ا٣ٲةء ا٧٣ذى٤ح ث٧٤١ح داٹدٰ ٤ٔٯ أ٩٭ة ٱػةء  -زة٣سةن 

ةء ا٧٣ذ٥ٌ٤١(، ٚٮًػٕ٭ة ٚػٰ ٩ٛػف ػة٩ػح ٱػةء )أ٦ػٰ/ أثػٰ/ ٱا٣ذجٕٲح/ا١٤٧٣ٲح )

٣ٕجذٰ(. ك٧ٌ٣ة ظةف كٝخ إٔةدة دٮ٣ٲؽ ص٤٧ح ٚٲ٭ة )داٹدٰ(، ٤ٝػت ٱػةء ا٧٣ػذ٥٤١ 

ف ٱ٤ٞج٭ػة ٬ػةء ٠ةٚةن ٣ٌػؿكرة إقػ٪ةد٬ة إ٣ػٯ ا٧٣ؼةَػت، ك٠ػةف ٦ػ٨ ا١٧٧٣ػ٨ أ

ا٣٘ةات ٣ذىجط )داٹدػ٫(. كاٵرصػط أف ا٣ػؽ٦ةغ اػذػةر ٠ػةؼ ا٧٣ؼةَػت ٵف 

 ا٧٣ذ٥ِّ٤١ )ا٤ُٛ٣ح( ٱؼٌه ث١ٺ٫٦ ا٧٣يؼةَت )اٵب(.

ك٬٪ة ٹ ثٌؽ ٨٦ اٷمةرة إ٣ٯ أف ٦ٕٲةر ا٣كٺ٦ح ٹ ٱٞذىؿ ٤ٔٯ دأدٱح كّٲٛػح 
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٧ػذ٥٤١ ٚػٰ ثػٲ٨ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ٱؿٗػت ا٣ ٷٚ٭ةـ، ث٢ ٱذٌٕؽاق إ٣ٯ ا٣ذُةثٜ ا٣ذٌػةـا

دٮ٣ٲؽ٬ة ٨٦ ص٭ح، كا٣ك٧ةت ا٧٧٣ٲـة ١٧٣ٌٮ٩ةت ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح كا٣ٞٮأؽ ا٤٣٘ٮٱح 

ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح ٨٦ ص٭ح أػػؿل. ٧ٚػسٺن، ٱ١٧ػ٨ ٣ض٤٧ػح ٦ػ٨ ٩عػٮ )أرٱػؽ ٹ 

ا أرظ٢( أف دٮو٢ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤ُ٧٣ٮب ٨٦ ذاؾ ا٣ؾم ٩ٛ٭٫٧ ٨٦ )ٹ  ا٣ٞؿٱت صؽًّ

ف ٩ٛ٭ػ٥ ا٧٣ػؿاد ٦ػ٨ ص٤٧ػح أرظ٢(، ٧٠ة ٱ١٧٪٪ػة أ أك )أرٱؽ أٌٹ  أرٱؽ أف أرظ٢(

ٚػٰ ظة٣ػح )ٱعجٌ٭٥ ٬ٮ اٵكٹد(، ثٲؽ أ٩٭ة د٢ٌْ ص٤٧ح ٗٲؿ ق٤ٲ٧ح. ٠ؾ٣ٟ اٵ٦ػؿ 

٠ة٩ػخ دٮوػ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ، إٹ أ٩٭ػة ٹ  فٍ إ٦س٢ )ظةكردي٭٥ ا٣ؿصةؿ(، ٚ٭ٰ ك ص٤٧حو 

 د٪ؽرج ٨٧ً ا٧٣٪ْٮ٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣ٕؿثٲح.

ن اىخؽن٘تٖ: اىخٔى٘ػ واىخطٔٗو -ذاُ٘اً  ّٔ  :اىٍه

٣ٲؽم ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذُٮر ا٣٪ْؿم ا٣ذٰ ٦ٌؿ ث٭ػة إ٣ػٯ ٱكذ٪ؽ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ

٦جةدئ أقةقٲح ٬ٰ ا٣ذٮ٣ٲؽ كا٣ذعٮٱ٢. أ٦ٌػة ا٣ذٮ٣ٲػؽ ٚ٭ػٮ ٝػؽرة ا٧٣ػذ٥ِّ٤١ ٤ٔػٯ 

إ٩ذةج ٔؽد ٹ ٦ذ٪ةق ٨٦ ا٣ض٢٧ ث٪ةء ٤ٔٯ ٔؽد ٦عٌؽد ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ ك٤ٔػٯ ٔػؽد 

٦ذ٪ةق ٨٦ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣ٕض٧ٲح؛ كٝؽرة ا٧٣ذ٤ٰٞ/ا٣كة٦ٓ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت 

كد٧ٲٲـ٬ة ٧ٌٔة ٬ٮ ق٤ٲ٥
(19)

ك أ٦ٌة ا٣ذعٮٱ٢، ٚ٭ٮ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣٪عٮٱػح ا٣ذضؿٱؽٱػح  .

 ا٣ذٰ د٪٢ٞ ا٣ك٤ك٤ح ا٣٪عٮٱح ٨٦ ث٪ٲذ٭ة ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣ضٌؿدة إ٣ٯ ث٪ٲذ٭ة ا٣ْة٬ؿة.

ؿ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ثة٦ذٺؾ ا٣ؽ٦ةغ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ث٪ػةء  دٛكِّ

٭ة ا٧٣عٲٍ ا٤٣٘ٮم. ٱٞٮـ ا٣ؽ٦ةغ ٱؼذـف ا٧٣ُٕٲةت ا٣ذٰ ٱ٧ٌؽق ث «٦ٕض٥ ذ٬٪ٰ»

ٌٞٙ د٤ٟ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ٚٲ١١ٌٛ٭ة إ٣ٯ ١٦ٌٮ٩ةد٭ة ا٣ؿاٲكٲح، زػ٥ ٱٞػٮـ ثذىػ٪ٲٙ  ثذ٤

٩ةد٭ة ٰٚ ا٣ؼة٩ح ثعكت ا٣ٛبح ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ذػٰ ٱ٪ذ٧ػٰ إ٣ٲ٭ػة  ٢٠ ٔ٪ىؿ ٨٦ ١٦ٮِّ

كٚػٰ ٦ؿظ٤ػح  كا٣ؽٹ٣ٲػح كا٣ىػؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح. اقذ٪ةدان إ٣ٯ قػ٧ةد٫ ا٧٣ٕض٧ٲػح

٨ ٦ؼـك٩ػ٫ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٣ٕ٪ةوػؿ ا٣ذػٰ ٱؿا٬ػة ا٣٪ُٜ ٱؼذػةر ا٣ػؽ٦ةغ ٦ػ

                                                 

 ,٧٣Chomsky,N. (1981)ٕؿٚػػح ا٧٣ـٱػػؽ ا٩ْػػؿ ٩ْؿٱػػح دنٮ٦كػػ١ٰ ٚػػٰ ا٣ٕة٦ػػ٢ كاٵزػػؿ  (19)

Lectures on Govern,ent and Binding Theory, Dordreicht, Holland.. 
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فْضعٍا فِ نصفَفة تركْبْػة أّولْػة ٌػِ  نياسبة للتعبْر عو الرسالة الهتَّخاة،

ىَاة الجهلة، وٌِ نؤلّفة نو الفعل وفاعلً، أو الهسيد والهسػيد إلْػً، وت ػ  

ىػا   َّ ٌذه الهصفَفة ضهو نشّجر بيَْي تفّرعػِ، تتػَّزع علػُ أنصػاىً نا

فػ  ٌيدسػة نّػّدوة ونػَاىْو عانػة  ػرفْة وتركْبْػة وو لْػةالجهلة و
(20)

 .

وتتهَّر الجهلة فِ البيْة العهْ ة حَل عيصر نعجهِ  ػرفِ ٌػَ الفعػل، 

الهَضػَعاتْة أو  وتسيد إلًْ نلّ اتً نو فاعػل ونفعػَل بّسػص نصػفَفتً

 «الهطاب ػة»أو  vérification « التّّ ػ »جم ّبدأ الدناغ بعهلْة  سهاتً الههْزة؛

بْو سها  العيا ر اللغَّة التِ تػّم اىت اؤٌػا نػو الهعجػم الػذٌيِ، وتلػ  

الَاجص تَفّرٌػا لتاتهػل الرسػالة اللغَّػة الهطلَبػة. وّترتػص علػُ عهلْػة 

الهطاب ة ٌذه إجراء عهلْا  تَّّلْة تيت ل فٍْا العيا ر الهعيْة نو فرع إلُ 

ّْا   العصػبْة أو آخر علُ الهشّجر التركْبِ، وٌَ اىت ال أشػبً باىت ػال السػ

الاٍربائْة. تل  عهلْا  ذٌيْة نجػّروة  إراوّػة فػِ كػل نراحلٍػا، تاتهػل 

ة السها   ّّ باكتهال عهلْا  الهطاب ة الذٌيْة التِ تٍدؼ إلُ التّّ   نو  

الصرفْة والد لْة واليَّّة نو حْث نطاب تٍا للرسالة الهتَّخاة نو الاالم، 

السان ، لتُيػت  الجهلػة علػُ  - ناغ الهتالّمولل َاعد اللغَّة التِ اختزىٍا و

 َرتٍا اليٍائْة. ّيت  نّهػا سػب  أن نَنػ  الالهػة فػِ الجهلػة ّتغّْػر علػُ 

َّن  الهشّجر التركْبِ بت ّدم عهلْا  التّّ   نو ِسهاتٍا والتِ تػتّم فػِ الهاػ

اليَّي، وّستِ ّر بصَرتً اليٍائْة باىتٍاء تل  العهلْا  الذٌيْة
(24)

. 

                                                 

لهزّػػد نػػو الهعلَنػػا  عػػو خصػػائا الهشػػّجر البيْػػَي وٌيدسػػتً وأٌهْتػػً الي رّػػة  (20)

ح،  َّ فػِ  الهضاؼ وراسة تَلْدّة تَّّلْة للتركْص الهصدري»والتطبْ ْة، اى ر لباىة نش

 .  411-414، ص «اللغة العربْة الفصُّ

 Jean-Yves Pollock, Langage et cognition : introduction auلهعرفة الهزّد اى ر  (24)

programme minimaliste de la grammaire générative, PUF, coll. 

« Psychologie et sciences de la pensée », 1998. 
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ئ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ دع٥١ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱػح ا٣ذعٮٱ٤ٲػح ا٧٣جػؽأ ا٣ٕػةـ ك٨٦ ا٧٣جةد

ا٣ٞةا٢ ثٮصٮد ر٨٠ ٤ٰٕٚ ٦٪ٛى٢ ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٧ٕ٣ٲٜ ٤٣ض٤٧ح ٨ٔ ر٨٠ ا٣ػـ٨٦ 

كا٣ىٲ٘ح، ٚإ٦ٌة أف ٱ٤ذعٜ ا٢ٕٛ٣ ثٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ٬ؾا ٚٲ١ٮف ٦ٌةرٔةن أك ٦ةًػٲةن، ك 

٣ٕؿثٲػح. ٠ػؾ٣ٟ إ٦ٌة أف ٱجٞٯ ػة٣ٲةن ٨٦ ٔ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ا٧٣ىػةدر ٚػٰ ا

ٚإف ٚؿًٲح كصٮد ا٩ٛىةؿ ثٲ٨ ٔ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ كا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح ٱذػٲط ٚػٰ 

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح دٛكػػٲؿ ّػػة٬ؿة ا٣عػػؿكؼ ا٣ذػػٰ دع٧ػػ٢ ٔ٪ىػػؿ ا٣ػػـ٨٦ ٠عػػؿكؼ 

ا٣٪ٰٛ
(22)

. كا٣ذٛكٲؿ ا٤٣كة٩ٰ ٣٭ؾق ا٣ْة٬ؿة ثة٣ٕجةرة ا٣ذٮ٣ٲؽٱح ا٣عؽٱسػح أف ا٣ٕٛػ٢ 

٦كػذٮل ٩عػٮم أ٧ٔػٜ ٦ػ٨ ٦كػذٮل ٱعذ٢ٌ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ذؿ٠ٲجٰ ٦ٮٕٝػةن ٚػٰ 

ا٣٪ُٜ، ز٥ ٱذٌٞؽـ ٨٦ ٦ٮٝٓ إ٣ٯ آػؿ ثعكت ا٣ك٧ةت ا٧٧٣ٲـة ا٣ذٰ ٱع٤٧٭ػة ٚػٰ 

ا٣ض٤٧ح، ٣ٲعذ٢ٌ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ُةؼ ٦ٮٝٓ رأس ا١٧٣ٌٮف ا٣ـ٦٪ػٰ، ١٣٪ػ٫ ٚػٰ ظػةؿ 

ا٣٪ٰٛ ٣ٲف كظٲؽان ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٓ ثػ٢ إف ظػؿكؼ ا٣٪ٛػٰ ا٣ذػٰ دع٧ػ٢ قػ٧ح 

ٯ ا٧٣نػٌضؿ ا٣ج٪ٲػٮم ٤ٔػٯ ٦ٮٝػٓ ا٣ػـ٨٦ ]+ز٨٦[ مأ٩٭ة مأف ا٢ٕٛ٣، دذٌٞؽـ ٤ٔػ

٩٭ة دع٢٧ ق٧ح ]+٦ذٌىػ٢[ ٵا٣ؾم ٱعذ٫ٌ٤ ا٢ٕٛ٣، ٚذ٤ذع٥ ث٫ دؿ٠ٲجٲًّة ٹ ٦ٕض٧ٲًّة، 

مأ٩٭ة ٰٚ ذ٣ٟ مػأف ا٣ٌػ٧ةاؿ ا٧٣ذىػ٤ح، ك٬ػؾا ٱٌٛكػؿ ا٣ْػة٬ؿة ا٧٣ٕؿكٚػح ٚػٰ 

ا٣ٕؿثٲح ٦٪ؾ قٲجٮٱ٫، ك٬ٰ أف ا٢ٕٛ٣ ٱ٤ذىٜ ثة٣عؿكؼ ا٣ٕة٤٦ح ٚٲ٫ ٣ٲنػ١ٺ ٧٤٠ػح 

كاظؽة
(23)

 ٨٦ د٤ٟ ا٣عؿكؼ ٝؽ، كإٍف، كأدكات ا٣٪ٰٛ.. ك

ا٩ذٞةؿ  ٨٦niveau syntaxique اٳ٣ٲةت ا٧٣ذٌجٕح إذف ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ذؿ٠ٲجٰ 

ٔ٪ىؿ أك ر٨٠ ٦ٕض٧ٰ ٨٦ ٦ٮ٫ٕٝ ٰٚ ا٣ج٪ٲػح ا٧ٕ٣ٲٞػح إ٣ػٯ ٦ٮٝػٓ أ٤ٔػٯ ٤ٔػٯ 

إ٣ٯ وؽر ا٣ض٤٧ح، ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ اق٥ اٹقذٛ٭ةـ ٰٚ )٦ػ٨  ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم، أك

كا٣ؾم ٱعذ٢ ا٣ىؽارة ثٕػؽ ا٩ذٞة٣ػ٫ ٦ػ٨ ٦ٮٝػٓ ا٣ٛةٔػ٢ ٚػٰ ُٝٓ داثؿ ا٣ٛذ٪ح؟( 

                                                 

 .3ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫، ا٣ؼىةاه، ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٹ ٱ٤ٲ٭ة إٹ ا٢ٕٛ٣، ج (22)

 ذٞػؽَّـي ٚٲ٭ػة اٵقػ٧ةءي د٬ؾا ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذػٰ ٹ »، 111ص  3ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫، ج ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫ (23)

 .115-114ص « ٬ؾا ثةب ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٹ ٱ٤ٲ٭ة ثٕؽ٬ة إٹ ا٢ٕٛ٣»، ك، صا٢ٕٛ٣ى 
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ا٣ج٪ٲح ا٧ٕ٣ٲٞح إ٣ٯ ا٧٣ٮٝٓ ا٧٣ؼٌىه ٧٤٣ٞٲؽات ا٤٣٘ٮٱح. ك٬ػؾا اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ 

ا٣جذح، ث٢ ٱؼٌٓ ٣ض٤٧ػح ٝٲػٮد  ٌضؿ ٣ٲف ٔنٮااٲًّةٚؿع إ٣ٯ ٚؿع أ٤ٔٯ ٤ٔٯ ا٧٣ن

ٌٜٞ ٨٦ ٦ُةثٞذ٭إفَّ  ك٦جةدئ دؿ٠ٲجٲح. ة ٦ىٛٮٚح ا٣ك٧ةت ا٣ٮاصت دؽٝٲٞ٭ة كا٣ذع

٤ُ٧٤٣ٮب دؼٌٓ ٤٧ٕ٣ٲػةت ا٣٪كػغ كا٤٣ىػٜ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح مػجٲ٭ح ثة٤٧ٕ٣ٲػةت 

ٚإف ص٤٧ح ٦ػ٨ ٩عػٮ  ،ا٣عةقٮثٲح ا٧٣ٕؿكٚح ٨٦ ٩كغ ك٣ىٜ. ث٪ةءن ٤ٔٯ ٦ة قجٜ

إ٧ٌ٩ة ٬ٰ ٩ةدش ٔؽد ٨٦ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذعٮٱ٤ٲح ا٣ذػٰ ٱٞػٮـ  )ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ أظؽه(

 ا٧ٕ٣ٲٞح  ث٭ة ا٧٣ٕة٣ش ا٣٪عٮم ا٣ؽ٦ةٰٗ ٤ٔٯ ث٪ٲذ٭ة

 ٗؽا ٥٠ ـأظؽ ٨٣ ٱ٤ٮ

ٚٲ٪كغ ا٣ْؿؼ )ٗؽان( كٱٌٞؽ٦ػ٫ ٤ٔػٯ ا٧٣نػٌضؿ ٣ٲ٤عٞػ٫ ث١٧ػةف ا٣ىػؽارة 

 ا٧٣٪ةقت ٫٣ 

 ٗؽان ٨٣ أظؽه ٱ٤ٮـ ٥٠ )ٗؽان( 

 كٱ٪كغ ٧ًٲؿ ا٧٣ٕٛٮؿ ث٫ ]+٦ذى٢[ كٱ٤ى٫ٞ ثة٢ٕٛ٣ 

 ٗؽان ٨٣ أظؽه ٱ٤ٮ٥١٦ )٥٠( )ٗؽان(

كٱ٪كغ ا٢ٕٛ٣ كٱ٤ع٫ٞ ك ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣ذى٢ ث٫ ث٧ٮٝٓ ٦ذٞؽِّـ ٤ٔٯ ا٧٣نػٌضؿ 

 ه ٣ٕ٪ىؿ ا٣ـ٨٦ ك٦ؼٌى 

 أظؽه )ٱ٤ٮ٥١٦( )٥٠( )ٗؽا( ٗؽا ٱ٤ٮ٥١٦ ٨٣

كٱ٪كػغ أداة ا٣٪ٛػٰ ا٣ذػٰ دع٧ػ٢ ٦ىػٛٮٚح ا٣كػ٧ةت ا٣ؽٹ٣ٲػح كا٣ذؿ٠ٲجٲػح 

كا٣ىؿٚٲح ]+٩ٰٛ[ ]+٦ذى٢[ ]+ز٨٦[، ٚٲ٤عػٜ )٣ػ٨( ٤ٔػٯ ا٣ذػٮا٣ٰ ثػة٣ذٌٛؿع 

ا٣ؼةص ثؽٹ٣ػح ا٣٪ٛػٰ، زػ٥ ثػرػؿ ػػةص ثؽٹ٣ػح ا٣ػـ٨٦، ٚٲ٤عٞ٭ػة ثة٣ٮظػؽة 

ٲح ]٢ٕٚ+٥ً +٦ذى٢[ ا٣ذٰ أ٣ًعٞخ ٝج٤٭ة ثة٣ـ٨٦، ٚٲ٪ذش ٔػ٨ ا٣ىؿٚٲح ا٣ذؿ٠ٲج

 ٢٠ د٤ٟ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ذعٮٱ٤ٲح ا٧٣ضٌؿدة ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ؿظ٤ٰ اٳدٰ 

  ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ )٨٣( أظؽه )ٱ٤ٮ٥١٦( )٥٠( )ٗؽا(
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ٌٞػػٜ إك٦ػػة  ف دكػػذ٢٧١ ٤٧ٔٲػػةت ا٣٪كػػغ كا٤٣ىػػٜ كد٪ضػػـ ٤٧ٔٲػػةت ا٣ذع

٢٠ ٔ٪ىؿ ا٣ىؿٚٲح، ك٠ٲجٲح ككا٧٣ُةثٞح ٢١٣ ا٣ك٧ةت ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؽٹ٣ٲح كا٣ذؿ

ٱعذ٢ٌ ٦ٮ٫ٕٝ ا٣ضؽٱؽ ٤ٔٯ ا٧٣نٌضؿ ا٣ج٪ٲٮم ث٪ةء ٤ٔٯ ٦ىٛٮٚح ق٧ةد٫، ك٨٦ أٌف 

٬ؾق ا٣ك٧ةت دُةثٜ ا٣٘ةٱح ا٣ذٰ كصؽ ٨٦ أص٤٭ة ٢٠ ٔ٪ىؿ ٦ٕض٧ٰ ا٩ذٞػٰ ٦ػ٨ 

٦ػ٨ ١٦ة٩ػ٫ ا٣ٞػؽٱ٥،  ٱيعؾؼ ٢٠ُّ ٔ٪ىؿ ٦٪كػٮخ ٩٭ةاٲًّػةا٧٣ٕض٥ ا٣ؾ٬٪ٰ، ظذٯ 

 ٪ذش ا٣ض٤٧ح ٰٚ م٤١٭ة ا٣٪٭ةاٰ كثضـء ًبٲ٢ ٨٦ ا٣سة٩ٲح، ث٧ة ٱي 

)  )ٗؽان ٨٣ ٱ٤ٮ٥١٦ أظؽه

ك١٬ؾا ٚإف ٢٧ٔ ا٤٣كة٩ٰ ٹ ٱٞذىؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ذٮ٣ٲؽم ٤ٔػٯ كًػٓ زجػخ 

ٱذٌٕؽل ذ٣ٟ إ٣ٯ دٛكػٲؿ ٩نػأة د٤ػٟ ا٣ىػٲٖ »٤٣ىٲٖ ا٣ذٰ دج٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ٣٘ح ٦ة، ث٢ 

«كدأكٱ٢ دؿ٠ٲج٭ة ٠ٰ ٱي٭ذؽل إ٣ٯ ظٞٲٞح ا٣ْة٬ؿة ا٤٣٘ٮٱح
(24)

، ثةٚذؿاض ٤٧ٔٲػةت 

 دٛكػٲؿان ٦٪ُٞٲًّػةٱؽٱح دكذ٧ٌؽ ٝٲ٧ذ٭ة ا٣٪ْؿٱح ٨٦ ٝؽرد٭ة ٤ٔٯ دٛكػٲؿ ا٣ْػة٬ؿة دضؿ

٨ٔ َؿٱٜ رثُ٭ة ٦جةمؿة ثٞٮأؽ ٔة٦ػح دؼٌػٓ ٣٭ػة ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح، كا٣ػذ١ٌ٭٨ 

 ث٢١ ا٧٣ُٕٲةت ا٧٣ؿدجُح ثة٣ذؿا٠ٲت ذات ا٣ى٤ح ثذ٤ٟ ا٣ْة٬ؿة.

راـوث وةػػ، فيلػ ضاوىِا أن ُتَِّ٘ ن٘ف أن اىِطٔ اىخٔى٘ػي ٗٓوػ  لىوٕ د

اىهفاٗث اىيغٔٗث وآى٘ث االُخلوال ٌوَ اىهفاٗوث لىوٕ األدا  اىيغؤي اغخٍواداً غيوٕ 

ٌفٓؤم اىٍػشوً واىٍخغّ٘وؽات، واىظٔاْؽ اىيغٔٗث، فلؽضِا ٌفٌٖٓٔ اىهيّ٘وات 

اىؼِْٖ واىتِ٘ث اىػٍ٘لوث واىتِ٘وث اىفوٍط٘ث، وأغٍِ٘وا أٌريوث ٌوَ اىػؽة٘وث غيوٕ 

ِلوو اىهو م ٌوَ ةِ٘خوّ اىػٍ٘لوث اىهوؽف٘ث اىخوٖ ح -اىلٔاغػ اىخطٔٗي٘ث اىِطٔٗث 

األوى٘ووث لىووٕ نوو٘غخّ اىهوؤح٘ث اىفُٔٔىٔس٘ووث غتووؽ اىتِ٘ووث اىفووٍط٘ث اىٍشووّؽدة. 

ةوو ٗفّفوؽْا ةاىهلوف غوَ آى٘وث وْهؼا، فإن اىِطٔ اىخٔى٘ػي ال ٗهف اىيغوث 

                                                 

(، ٦جةظػػر دأقٲكػػٲح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت، دار ا١٣ذػػةب 2111ا٩ْػػؿ ٔجػػؽ ا٣ٛذػػةح ا٧٣كػػٌؽم، ) (24)

 .1ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت،ط
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ةٌّيرا يٌر   ،قواعد الجهلث. وفي نعرض شررنيا للللٌرا دراسث عتر ها عهل

شتقاقا  الررفٌث وعمانا  اعإعررا ، تعالج القواعد التولٌدًث الترايٌب واال

والخرررا ا الهعجهٌررث ونتررى القواعررد الررروتٌث ووتررا   ا  رروا  

)الفوىولوجٌا( يلل نتلانل، وتُعّد نتانَث علم الهعاىي جزءاً ال ًتجرّزأ نرو 

اليحو؛ فما تدرس دواعي الحذف والتقردًم والتريرٌر فري علهرٌو نتهراًزًو 

، دون أن ًلرون نيرات تبراةا تراي، ةرٌو الرلث وجٌقرث ن )الهعاىي واليحو(، 

الظرروانر اليحوًررث يهوقررا العيا ررر الهعجهٌررث وتراتتٌتهررا فرري الررريو الررذ  

ًحتوًهررا )اسررهٌاا يرران أي فعلٌاررا أي نرفٌاررا(، والظرروانر الررررفٌث يعمانررا  

اعإعرررا  والتبرراةا وقرا ررا االشررتقاأل و رروو ا ةيٌررث، وةررٌو الوتررا   

لعماقرا  الداللٌرث، وارتمافهرا ةرٌو تريٌرب ، أ  اthématiqueالهوضوعاتٌث 

وآرر
(25)

ًوظرون إلى اللغة وجملها علىى ال كٌف أن التولٌدًٌن  . يها شرنيا

أسىىاأ أههىىا عةموعىىة عىىن الملمىىات المتتالٌىىةت تىىص  ىىي كلمىىات  ت  ىى  

علىى  ت و ىي  تدىّد «رأأ»و تةاور في أركان أو عمّوهات لمص عوها هواة أو 

 وٌة فطرًةت ألغراض هحوًة أو داللٌة أو أسىلوتٌة  تعملٌة ذ المشّةر التركٌبي

 ذه الظوا ر التحوًلٌة  حممها ضىوات  هحوًىة  ذ ىذ تالحنىبان   ىا   

العوا ر الممّوهة للةملة وسمات كص عوهات كما أن  واك عبادئ عاعىة  لعى  

الىذي  transparenceدور ا في  ذا االهتدىا  وذاك التةىاورت كمبىدأ الشىةافٌة 

 واص عن كلمة أل رى ًتٌح  نّرب  

*   *   * 

                                                 

  « درًس الوحو وال رف»اهظر عنعود توتوت  (24)
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 املصادر واملراجع
 

 اىٍؽاسع اىػؽة٘ث:

اٵ٣ك٪ٲح ا٣ذٮ٣ٲؽٱح كا٣ذعٮٱ٤ٲح كٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٦ٲنٲ٢ ز٠ؿٱػة، ا٧٣ؤقكػح  -

 .٣1982ج٪ةف،  -ا٣ضة٦ٕٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، ثٲؿكت 

٩ؽكة ا٣٪عٮ كا٣ىػؿؼ، ا٧٣ض٤ػف ٦كٕٮد ثٮثٮ، ، دؽرٱف ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ -

-27صذ٧ةٔٲػػح، د٦نػػٜ ٤ٔػػٯ ٣ؿٔةٱػػح ا٣ٛ٪ػػٮف كاٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ اٹاٵ

31/8/1994. 

دراقح دٮ٣ٲؽٱح دعٮٱ٤ٲح ٤٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ىػؽرم ا٧٣ٌػةؼ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  -

ا٧٣ض٤ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ٮـ اٷ٩كػة٩ٲح، ٦ض٤ػف ا٣٪نػؿ  ا٣ٛىعٯ، ٣جة٩ح ٦نٮِّح،

 .1993، ا٣ك٪ح ا٣عةدٱح ٔنؿة، 43صة٦ٕح ا١٣ٮٱخ، ا٣ٕؽد  -ا٧٤ٕ٣ٰ

كا٣ؽ٦ةغ ا٣جنؿم، ٬ة٩ٰ ػ٤ٲػ٢ رزؽ، ق٤كػ٤ح اٝؿأ...٠ذةثػٟ، آٚػةؽ  ا٢ٕٞ٣ -

 .٦2115ٕؿٚح ٦ذضٌؽدة، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ 

٦ض٤ػح ا٣ذٕؿٱػت، ٱٮظ٪ػة ا٣ٺَػٰ، ، اا٨ ا٣٪عٮٱح كا٤٧ٕ٣ٲػةت ا٣ذٕؿٱجٲػحا٣ٞؿ -

 .2115 1، ؾ49ا٣ٕؽد 

ا١٣ذةب، أثٮ ثنؿ ٦ع٧ؽ ٝ٪جؿ قٲجٮٱ٫، مؿح ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركف،  -

 ت.ثٲؿك ،ٔة٥٣ ا١٣ذةب

 .1988 ، اث٨ ٦٪ْٮر، ثٲؿكت، دار ا٣ضٲ٢ كدار ٣كةف ا٣ٕؿب،٣كةف ا٣ٕؿب -

دار ا١٣ذػػةب  ٔجػػؽ ا٣ٛذػػةح ا٧٣كػػٌؽم، ٦جةظػػر دأقٲكػػٲح ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت، -

 (.٣2111ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ) -ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت
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٦ؽػ٢ ٣ٛ٭٥ ا٤٣كػة٩ٲةت، ركثٲػؿ ٦ةردػةف، دؿص٧ػح ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٭ٲػؿم،  -

 .(2117، )1ا٧٣ذعؽة، ثٲؿكت، طا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح 

ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم، ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ذعػؽة،  ٦ؽػ٢ ٣ٛ٭٥ ا٤٣كة٩ٲةت، -

 (.2117،)1ثٲؿكت، ط

ـ دنٮ٦ك١ٰ، دؿص٧ػح اا٧٣ٕؿٚح ا٤٣٘ٮٱح َجٲٕذ٭ة كأوٮ٣٭ة كاقذؼؽا٦٭ة، ٩ٮ -

 .1993، 1د. ٦ع٧ؽ ٚذٲِّط، دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ، ا٣ٞة٬ؿة، ط

٧٤ض٭ػٮؿ ا٣ٛػة٤ٰٔ   ا٧٣ج٪ػٰ ٣ٝذؿاض ا٣٪٠ٰ٧ْةة ا٤٣٘ٮٱح إ٣ٯ اٹ٨٦ ا٧٣عة -

ح، ٦ػؤد٧ؿ ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػحٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  - ، ٣جة٩ػح ٦نػٮِّ

أ٧٬ٲذ٭ة كدكر٬ة ٰٚ ا٣ذٮاو٢ ا٣عٌػةرم ثػٲ٨ اٵ٦ػ٥، ا٧٣ض٤ػف اٵ٤ٔػٯ 

-٣395ؿٔةٱػػح ا٣ٛ٪ػػٮف كاٳداب كا٤ٕ٣ػػٮـ اٹصذ٧ةٔٲػػح، ا٣ضػػـء اٵكؿ )

 .2116(، ا٣ٺذٝٲح، 419
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