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ه المعاصر ر  ج 
ة  ومن  ت  ان 

ات  العرف  ت  ي  للسان 
راث  اول الت  ت   الت 

linguistique cognitive In Arabic writings and Contemporary 

writing 

 

 

 معلومات المقال :الملخص

وؿعى مً زالٌ َظٍ الىعكت البدثُت ؤن همُِ اللثام ًٖ اللؿاهُاث الٗغفاهُت      

وما هإمله هٗلم كاثم بظاجه واكٗها اإلاىجؼ لضي ٖلماثىا و في الىخاباث الترازُت، 

اتها اإلاخٗضصة. لىمها بإقيالها وجفٖغ ت ٖو  ًداٌو ؤن ًدانغ الٓاَغة اللٍٛى

للددض ٖمددل اللؿدداهُىن الٗغفدداهُىن ٖلددى كُدد٘ اة ُددٍى الفانددلت بدد ن الفددغوٕ اإلاٗغفُددت 

فددددي اللؿدددداهُاث الٗغفاهُددددت والفددددغوٕ اإلاٗغفُددددت اإلاخلاعيددددت واإلاخباٖددددضة ال دددد  جلددددُم نددددالث 

دددداٖلمُدددت جىانددددلُت  ٖلددددى بزددددغ طلددددً (،2012، لطيفةةةةر ب   ةةة  )مٗغفُددددت بُجهدددا ويدددد ن ٚ َر

اهبثلذ ؤلاقيالُت آلاجُت: ؤي ٚاًت مغحىة مدً اللؿداهُاث الٗغفاهُدتم ومدا َدى الهدض  
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 حبيب   بوسغادي د،

ام  هخاباتهمم وما هي ؤَم اإلاؿاثل واللًاًا ال   ٖاةجَى

 

  :الترازُت

 اإلاىجؼ اإلاٗانغ: 

  

Abstract :  Article info 

   Through this research paper, we seek to unveil the cognitive 
linguistics in heritage writings, its reality accomplished by our 
scholars and what we hope as a stand-alone science that tries 
to besiege linguistic phenomenon and its sciences with its 
many forms and ramifications. 
The customary linguists have worked to cut the lines 
separating the epistemic disciplines in the disciplinary 
linguistics and the convergent and distant epistemic 
disciplines that establish scientific, communicative, and 
scientific connections between them. 
As a result, the following problem arose: What is the desired 

goal of the linguistic linguistics? What is the main goal that 

you seek to achieve? Is the fact that our ancestors surrounded 

him with news in their writing? What are the most important 

issues and issues that they dealt with? 
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 arabic writing 
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 تىطئر:.1

با في الىهف الثاوي مً اللغن    اللؿاهُاث الٗغفاهُت جُاع لؿاوي خضًث اليكإة ؤَّل ٖلُىا جلٍغ

ت اهبيذ ً، َظٍ الىٍٓغ ت والظًَ والخجغيت، بما  الٗكٍغ ٖلى الىٓغ في الٗالكت الخفاٖلُت ب ن اللٛت البكٍغ

فحها الاحخماعي والىفسل  والبُئ ؛ ويخٗب ر آزغ هي :" مً الٗلىم اةحضًثت ال   جغجبِ اعجباَا وزُلا 

ٗلىم بالضعاؾاث الىفؿُت مثل: ٖلم الىفـ، ألاهثرويىلىحُا، الظواء الانُىاعي، الٗلىم اةحاؾىيُت، وول ال

ال   جخهل باإلاٗغفت وؤلاصعان بكيل ٖام، فه  جضعؽ الظواء البكغي وزلفُاجه البُىلىحُت وججلُاجه 

ت"  (603، م2017، َبت ٖبض الغخمً ؾالم )الىفؿُت واوٗياؾاجه اللٍٛى

ًداٌو َظا الخُاع اللؿاوي ؤلاحابت ًٖ حملت مً ألاؾئلت مً هدى: هُف هفىغم هُف ًضعن الٗلل 

ل ًمىً فهل اللٛت ًٖ البكغي اللٛتم  ّما هفٗله، َو ؤي: هُف وؿخُُ٘ الخٗب ر ّٖما هضعهه بدىاؾىا ٖو
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فهام هُف وُٗي  آلُاث بصعاههام هُف هخمثل الٗالم مً خىلىام هُف هىدؿب اإلاٗلىماث وهسؼنها وهْى

 لخجغيدىا في اةحُاة مٗنىم

ىمً في ؤّن ألاحىيت ٖجها بّن ؤلاحابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت في اةحلُلت لم ًىً حضًضا، وبهما اةجّضة ج

ت والفهم واة ُاٌ والّخجّؿض مً اإلالىالث ألاؾاؾُت ال   جإؾؿذ ٖلحها 
َ
ْلَىل

َ
حضًضة؛ " ويالخالي حّٗض اإلا

اللؿاهُاث الٗغفاهُت في ٖالكتها بةصعان اإلاٗنى وفهم الظاث والٗالم مً خىله، فاإلاٗنى مً مىٓىع ٖغفاوي 

ت جضٌ ٖلى مٗنى ال نلت له بمٗاوي ألالفاّ فحها وهم مً زُاب حملصًىامُيي ومغن، ألهه ًخٛ ر، فىم مً 

 ( 431، م2017، اإلاُلىص خاجي")  مٗىاٍ اةحانل ٚ ر اإلاٗاوي ال   في حمله

ؿاهُ ن
ّ
ت بإٖماٌ ٖضٍص مً الل ُّ اث الٗغفاه ُّ ؿاه

ّ
ظًً اَخّمىا بالبدث في ٖالكت  للض اعجبِ ْهىع الل

ّ
ال

ت الهخفاء  ٍٛى
ّ
اث اللغن اإلااضل  في قغح ألاهماٍ الل ُّ جاٍ الّؿاثض زالٌ ؾبُٗي

ّ
ضلىا ًٖ الاج ًَ ٖو

ّ
ٛت بالظ

ّ
الل

ٛت
ّ
ت لل ُّ جاٍ بضعاؾت اة هاثو الهُيل

ّ
 (  119، م2019، لغحاوي زضًجت ؤؾماء    )طان الاج

ىن ٖلى ٖ ُّ ىن الٗغفاه ُّ ؿاه
ّ
ؼ الل

ّ
ٛت باألقُاء اة اعحت ٖجها، مً هدى ما وعص ولظلً عه

ّ
الكت بيُت الل

ت ُّ ت للٗلىم الٗغفاه ُّ ت الّضول ُّ م ٖلى جلً الٗالكت وان وعاء جفىُض   ICLA طلً في ؤصبُاث اةجمٗ و جغه َز

رهُب 
ّ
ٛت و مديىم بمباصت زاّنٍت به؛ ومً  Syntax الاّصٖاء بإّن اإلايّىن الت

ّ
مىفهٌل ًٖ ؾاثغ ميّىهاث الل

جاٍ الٗغفاوّي صعاؾاث حُل فىوىهُِهؤهثر 
ّ
ماٌ جإز را في َظا الاج  .R وعاي حاهىضو  G. Fauconier ألٖا

Jakendoff   وقاٌع فُلمىعCh. Fillmore   وحىعج الًيىG. Lakoff وعوهالض الوٛاه ر R .Langacker   فلض

ٛت بالتّره ز ٖلى
ّ
غ ملاعيخه اة اّنت في ونف الل حهاػ بُٗىه؛ ٚ ر ؤّنهم في  ٖمل وّل واخض مجهم ٖلى جٍُى

ؿاهُت حاءث لخسِضم اإلاٗنى 
ّ
اإلالابل، كض ؤحمٗىا ٖلى ؤّن اللٛت هي مدىع الّضعاؾت و ؤّن حمُ٘ الُبنى الل

ُؼ اَخمامه 
ّ
غه ًُ ت ٖلى هلٌُ مظَب حكىمؿيي الظي  ُّ والّضاللت ال   ٚضث املحىع الّغثِـ في ملاعيتهم الٗغفاه

ِغ  الًيى  )  ُٖ رهُب فلض 
ّ
 والىىاًت (Metaphor) (، مثال بإٖماله خٌى الاؾخٗاعة1987، 1981ٖلى الت

(Metonymy) ( الّىدى الٗغفاوّي 1987بِىما ؤّؾـ الوٛاه ر ) (Cognitive Grammar) ) (    مس ر البدث في

بهظا الكيل اهفهلذ اللؿاهُاث ؤلاصعاهُت هدلل مؿخلل مً خلٌى ٖلم   (  2017، اللٛت واإلاٗاةجت آلالُت

حضًث ًٖ الٗلم ؤلاصعاوي. تهض  اللؿاهُاث ؤلاصعاهُت في نهاًت اإلاُا  قانها قإن الٗلم ؤلاصعاوي اللٛت اة
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 بلى اةحهٌى ٖلى بُاهاث )مُُٗاث( ًٖ اليكاٍ الٗللي ولهظا جمثل صعاؾت الىعي ماصة مكترهت 
 
ٖمىما

ؼ   )للٗلم ؤلاصعاوي واللؿاهُاث ؤلاصعاهُت  (  2018، جدؿ ن عػاق ٍٖؼ

ت والظًَ بما فحها الاحخماعي واإلااصي  َظا الٗلم ًلىم ٖلى" صعاؾت الٗالكت ب ن اللٛت البكٍغ

غ الؼهاص    )والبُئ ، ؤي الٗالكت ب ن ب ن اللٛت والظًَ والخجغيت الاحخماُٖت واإلااصًت والبُئُت" ، 2011، ألاَػ

 (   22م

ت الخىلُضًت جلىم ٖلى ؤؾاؽ الىدى اليىوي الظي  جغي ؤهه " مغوىػ في ًٖى طَن  فةطا واهذ الىٍٓغ

مً الضماٙ مسهىم َى اللٛت، فسال  لهظا الغؤي ًاهض الخُاع الٗغفاوي " ججظع جلً اإلاباصت اليىهُت في 

اإلالىت الٗغفاهُت فُيخفي بظلً وحىص ًٖى طَن  مسهىم باللٛت، فاللٛت بهما هي ولُضة وكاٍ ٖغفاوي 

غ الؼهاص   )وكاٍ الضماٙ ًٖىا ماصًا"مغوىػ في اإلاىلضة الٗغفاهُت الٗامت ال   جمثل   (   23، م2011، ألاَػ

ت اللؿاهُاث الٗغفاهُت ٖلى  ٖلى بزغ طلً ًمىً جهىع الٗالكت ب ن اللٛت والظًَ هما جُغخها هٍٓغ

الىدى آلاحي: الٗلل نىضوق جخم فُه ول ألاوكُت الظَىُت ال   جلىم ٖلحها الٗلىم اإلاٗغفُت، ومً بُجها 

ُت ال   جضعؽ بضوعَا الٗملُاث الٗللُت اإلاخهلت باللٛت وةخضي ميىهاث َظا الهىضوق اللؿاهُاث الٗغفاه

ُُٖت    )فخخإزغ اللٛت بيل زهاثو الٗلل ووكاَه هؿاثغ الٗلىم الٗغفاهُت ألنها حؼء مً الىٓام"

 (    56، ص.ث، مؾلُمان ؤخمض

ى ؤمغ واعص بطا عؤًا له اججاٍ اللؿاهُاث الٗغفاهُت كاثال:  Lazardهما ؤوعص الباخث  " جضمج ٖاصة اللؿاهُاث َو

ت، فةهىا هىٓغ  اٖخلضها ؤن الفىغ ؤلاصعاوي مغجبِ باللٛت وفي اإلالابل بطا هىا واٖ ن بسهىم الٓىاَغ اللٍٛى

بلحها هٗلم ملغون ولىً مخم ز وفي ولخا اةحالخ ن ًبلى مفهىم اللؿاهُاث اإلاٗغفُت ٚامًا، في اةحالت ألاولى 

، خمى اةحاج طَبُت ) ر مٗغفُت، وفي اةحالت الثاهُت ال ًىحض ؤًت لؿاهُاث ٖغفاهُت "بن ؤًت لؿاهُاث حٗخ

 (34، م2013

 . لكتابات آلاكابيمير  لجز ئر ر في هذ   لػلم:2

ت ال   هخبذ خٌى اللؿاهُاث  ًخإؾـ َظا الٗىهغ ٖلى بًغاص بٌٗ الىخاباث آلاواصًمُت اةجؼاثٍغ

ظٍ صاللت واضحت لضي  ىُت للمجالث، َو الٗغفاهُت، ووان اٖخماصها في طلً ٖلى ما حاء في اإلاىهت الَى

باخثِىا الاَخمام بهظا الىٕى مً الٗلىم اللؿاهُت الىافضة بلُىا، ومً البدىر ال   هخبذ في َظا املجاٌ: 

غ الؼهاص ودمحم الهاةح بدث مىؾىم بددد: جللي اللؿاهُاث ا لٗغفاهُت في اة ُاب اللؿاوي الٗغبي ألاَػ

مغاوي ؤهمىطحا اإلايكىع بمجلت  في ٖضصَا الؿاب٘  خىلُاث حامٗت كاإلات للٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُتالبٖى

ً مً بٖضاص هغمِل خىان، ا ا في مجاٌ والٗكٍغ ل   خاولذ حؿلُِ الًىء ٖلى ٖاإلا ن ازى ن بٖغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/96
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غ الؼهاص"، و"دمحم  " linguistique cognitive "اللؿاهُاث الٗغفاهُت ما "ألاَػ ال   وفضث بلى الٗالم الٗغبي، َو

ت الباعػة ٖلى  مغاوي" اللظًً خاوال الخٍٗغف به ويسهىنِخه وكض ؤخضزذ الضعاؾاث اللٍٛى الهاةح البٖى

ٓهغ طلً زهىنا في ٖىصتهما بلى مىابذ  -لٗاإلاُتالؿاخت ا خُث هجض َظٍ ألاز رة خُٓذ باَخمامهما، ٍو

ؿاهُت الٗغفاهُت
ّ
اث الل لًُُفا بلى امل خ ر البدث  الٗغبي مباخث هاصعة في  " cognitive linguistique الىٍٓغ

اث" ف الٗغب لم ًيىهىا ٖغى هٓغي واضح، وجدلُل ماؾـ ٖلى صكت الىعي بةقياالث جُبُم َظٍ الىٍٓغ

بمٌٗؼ ًٖ َظا اةحلل اإلاٗغفي اةجضًض، فلض آزغوا اة ىى فُه مً ؤحل اخخىاء مباصثه، ومفاَُمه، 

مل خىان، ومىهغ  ًىؾف)وجُبُلها  (145، م2019، هٍغ

ومً الىخاباث ؤًًا في َظا املجاٌ البدث اإلاىؾىم بددد: اإلاماعؾت الٗغفاهُت في الترار الٗغبي مً 

ً وؿم ؤلاهخاج بلى  وؿم الاؾخلباٌ اإلايكىع بمجلت اللٛت الٗغيُت في ٖضصَا الثاوي باملجلض الىاخض والٗكٍغ

ى بدث يهض  بلى الىكف ًٖ مالمذ اإلاماعؾت الٗغفاهُت في الترار  مً بٖضاص الباخثت نلُدت قدُذ، َو

ض همى 
ّ
طج الخفى ر الٗغبي وؤلاؾالمي، مً زالٌ التره ز ٖلى الفٗل الىلضي والبالغي، وجدّب٘ مؿاعاث جىل

م اإلاىؾىعي،  الٗغفاوي ٖىض الٗغب، طلً ؤّنهم ؾبلىا بلى َغح الٗضًض مً اللًاًا الٗغفاهُت بفىَغ

واٖخمضوا ٖلى اؾتراجُجُت الّخضازل اإلاٗغفي في جفؿ ر الٗملُت ؤلابضاُٖت؛ فٗمضوا بلى اةحضًث ًٖ 

الظواء والظاهغة ؤلابضاُٖت، اإلااقغاث ال   ًدخاحها اة ُاب ؤلابضاعي كبل ٖملُت ؤلاهخاج واإلصعان و 

غ. هما  رهُب والخهٍى
ّ
وحّٗملىا في ٖغى آلُاث الهُاٚت الٗغفاهُت بالىكى  ٖىض مُياه زماث البىاء والت

جدّضزىا ًٖ آلُاث الخللي واإلاٗاةجت الٗغفاهُت، واٖخ روَا مغخلت الخلت لإلبضإ، جغجبِ باإلاخللي وحٗخمض 

وحكىُل الضاللت، لخىخمل ملاعيتهم للٗملُت ؤلابضاُٖت وفم  ٖلى مىىاٌ الاؾخضالٌ مً ؤحل بىاء الفهم

الث الاحخماُٖت ال   فغيتها الظاثلت ألاصبُت
ّ
، 2019، نلُدت قدُذ)بغاصٌٛم الهىاٖت الٗللُت، والخمث

 (55م

ابي ٖبض الؿالم البدث اإلاىؾىم " مً  والبإؽ ؤًًا ؤن وك ر بلى ما هخبه يبعي الىظًغ ٖو

اللؿاهُاث الٗغفاهُت: جدىالث اإلاباخث واإلافاَُم" اإلايكىع بمجلت اللؿاهُاث في  اللؿاهُاث الخىلُضًت بلى

ً، وكض ؤقاعا بلى َظا البدث بلى فىغة ماصاَا ؤهه كض جلغع ٖىض  ٖضصَا ألاٌو باملجلض الغاب٘ والٗكٍغ

الباخث ن اللؿاهُ ن ؤن حكىمؿيي كض ؤخضر َفغة في اللؿاهُاث ٖىضما هإي بىفؿه ًٖ الضعاؾاث 

غوم الىكى  ٖلى كضعة الٗلل ٖلى بهخاج البي ت، وازخِ لىفؿه مىهجا ًلىم ٖلى الٗلالهُت والخفؿ ر، ٍو ٍُى
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ان  ا، لىً ؾٖغ اللٛت وفهمها، وكض الخف خٌى ؤفياٍع زلت مً الباخث ن والٗلماء الظًً جبىىا ؤفياٍع ووؾَٗى

ت الترهُب" ٖىض حكىمؿ ىا في ما ٌؿمى ما وحهىا لها الىث ر مً الىلض ويسانت للًُت "مغهٍؼ يي، لُىسَغ

ب ن ؤَم اإلاباخث ال   م زث اللؿاهُاث  بالبدث الٗغفاوي. وكض حاء َظا اإلالاٌ لُجلي قِئا مً طلً ٍو

 (121، م2018، يبعي الىظًغ و ٖابي ٖبض الؿالم)الٗغفاهُت ًٖ اللؿاهُاث الخىلُضًت

وؤقاع خمى اةحاج طَبُت في بدث له مىؾىم ملّضمت في اللؿاهُاث اإلاٗغفُت اإلايكىع في مجلت 

ٛت هي الىؾُلت ال   اٖخمض
ّ
َا ؤلاوؿان مىظ ألاٌػ اة ُاب في الٗضص الغاب٘ ٖكغ باملجلض الثامً، بلى ؤّن الل

اث، 
ّ
للخٗب ر ًٖ خاحُاجه ومىىىهاجه اة فُت، وهي مدل اؾخلهام خاٌو مً زاللها فهم الٗالم، وفهم الظ

غايه  فها أٚل
ّ
والٗالكاث ال   جغيُه بيّل الٗىالم اإلامىىت، وبن واهذ اللٛت مخّٗضصة ألاقياٌ، فاإلوؿان ْو

ىا مً الىلىج بلى اةجاهب اة ّفي مّٗ را ًٖ كضعاجه الخىانلُت والاؾخيخاحُت والا 
ّ
ؾخضاللُت، بط ما ف   مخمى

 (27، م2013، خمى اةحاج طَبُت)وازتراكه هٓغا إلاا ؤوحي به مً هفاءة بصعاهُت ومىُلُت واحخماُٖت

م حُضوع بدثا وؾمه بددد: " اللؿاهُاث الٗغفاهُت ومكىالث حٗلم اللٛاث  هما هخب ٖبض الىٍغ

ٗالمت في ٖضصَا الثاوي باملجلض الثاوي، مداوال فُه جلضًم مغاحٗت ؤولُت واهدؿابها" اإلايكىع بمجلت ال

للملاعيت الٗغفاهُت في مجاٌ الضعاؾاث اللؿاهُت ال   جلضم هفؿها في هث ر مً ؤصبُاتها بضًال ؤهثر هجاٖت إلاا 

لُت. ومً املجاالث الىث رة ال   ؾاَمذ َظٍ اإلالاعي ت في ججضًض ؾبلها الؾُما اإلالاعيت الخىلُضًت الخدٍى

الىٓغة بلحها ج رػ اللًاًا واإلاكىالث اإلاخهلت باهدؿاب اللٛت وحٗلمها وىنها كاؾما مكترکا جلخلي ٖىضٍ 

غا  ال حٗن  ٖلماء اللؿان وخضَم، لىجها جُاٌ بالًغوعة مُاصًً ؤزغي هٗلم  اوكٛاالث مترامُت ألَا

لم الىفـ، فًال ًٖ ٖلىم الضماٙ واةحاؾىيُاث، وول م ُضان مً َظٍ اإلاُاصًً ًلضم وحهت التربُت، ٖو

. وكض عؤًىا ؤن اإلاٗاع  والىخاباث خٌى َظٍ اإلاؿخجضاث  هٓغ مدضصة في حص ُو اإلاكىالث واكتراح اةحلٌى

ل هدى جغؾُش اإلالاعيت  م ٍَى في اةجؼاثغ شحُدت ٚو ر وافُت، فلٗل َظا البدث ًيىن مؿاَمت في ٍَغ

م حُضوع )خم زة في الٗضًض مً الضعاؾاث البُيُتالٗغفاهُت، وبًجاص بِئت مالثمت لخُبُلاتها اإلا ، ٖبض الىٍغ

 (300، م2017

هما ؾاَمذ مجلت الٗمضة ببدث ن مىؾىم ن ٖلى الخىالي: اللؿاهُاث اإلاٗغفُت واللؿاهُاث 

مً اإلاؿخللت للمالر ٖلي، و مفاَُم لؿاهُت ٖغفاهُت مً بٖضاص ٖماعي ٖؼ الضًً اإلايكىعًٍ في الٗضص الغاب٘ 

ه ٖلى جلُُم الٗالكت ب ن " اللؿاهُاث اإلاؿخللت" و" اللؿاهُاث  املجلض الثالث، ؤما ألاٌو فلض اهبنى مىيٖى

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56815
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56816
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ت مً الخُاعاث  اث طاث َبُٗت سجالُت حكيلها مجمٖى اإلاٗغفُت"، جخإؾـ َظٍ الٗالكت ٖلى مىيٖى

ت، وجلبل َظٍ الخُاعاث الخجمُ٘ ج دذ مؿمى" اللؿاهُاث الهىعٍت وبكيل زام اللؿاهُاث الدكىمؿياٍو

م  ُبَّ ًُ اإلاؿخللت". وؾُدب ن مىً زالٌ الضعاؾت اإلالضمت ؤن " الاؾخلاللُت" لِؿذ مهُلحا بؿُُا ٖىضما 

ت مُٗىت بكيل خاؾم بسانُت الاؾخلاللُت  ت اللؿاهُت. وؾُيىن مً ٚ ر الالثم جسهُو هٍٓغ ٖلى الىٍٓغ

هضق طلً ؤًًا ٖلى اللؿاهُاث اإلاٗغفُت ال    ت حؿعى بلى ؤو ٖضمها. ٍو ا هٍٓغ لِـ مً الالثم البخت اٖخباَع

 (132، م2019، اإلاالر دمحم)اؾدبٗاص الاؾخلاللُت في حمُ٘ مىاخحها

ت ال    ُّ ت، وال   جغجبِ ؤؾاؾا بالّضعاؾت الّىفؿ ُّ ؿاهُاث الٗغفاه
ّ
ؤما الثاوي فلض كضم حهاػا مفاَمُا خٌى الل

ت ا ُّ اث الٗلل ُّ ت و ؤلاصعان بكيل تهخّم بٗمل الّضماٙ و مخابٗت الٗمل ُّ مل خلفت ال   جّخهل باإلاٗغفت ؤلاوؿاه

ماٌ ال   ْهغث ابخضاء مً مىخهف الؿبُٗيُاث ٖلى ًض ول مً  ت مً ألٖا سُا بمجمٖى ٖام، هما ًغجبِ جاٍع

ما، و هي ؤٖماٌ جلخلي " Lakoff ،و " الًيى " Rosh"عوف،  م ازخال  اإلاىُللاث  -، و ٚ َر ت  -ٚع في مجمٖى

ت ْاَغة هفؿُت طَىُت ال ًمىً فهمها بال مً ألاؾـ واإلاب ت واإلاىهجُت ال   حٗخ ر الٓاَغة اللٍٛى اصت الىٍٓغ

ٛىّي ، خُث ال ًمىً الفهل ب ن 
ّ
ت الّىٓام الل ُّ في ٖالكتها بباقي الٓىاَغ الظَىُت ألازغي، هما جلغ باؾخلالل

ت و الّخفى ر بكيل ٖام ٛىٍّ
ّ
بلى ٚ ر طلً مً  (62، م2019، ٖؼ الضًً ٖماعي والغيُ٘ بىحالٌ)اإلاٗغفت الل

البدىر ال   يغيىا ٖجها نفدا لىثرتها وحكٗب مؿاثلها، وبهىا هى ر صعب اللاعت اإلابخضت ؤو اإلاخسهو ؤن 

ٛتر  مجها.  ٌٗىص بلى اإلاىهت الٗلمُت َو

ي بّن الباخث في الترار الٗغبي ؤلاؾالم .مػرفر  لػرب  لقد مى للتػابر  إلاػرفي ) إلاىشىغير في كتاباتهم(:3

ا في مالفاتهم خ ن واهىا ًإزظون  ًجض ؤّن اللضامى كض ٖغفىا زانُت الخٗابغ اإلاٗغفي ب ن الٗلىم وماعؾَى

مً ول ٖلم بؿهم وال ًلخهغون في هخاباتهم ٖلى ٖلم واخض فلِ، بل ًخدضزىن ًٖ مٗاع  وفىىن مسخلفت 

الؿمت ال   اجهف بها  في هخاب واخض جدذ مؿمُاث مخٗضصة وفم مىٓىع ٖام َى اإلاٗغفت ألاصبُت، وهي

الخإلُف الٗغبي مىظ اللغن الثاوي الهجغي؛ وفي َظا الهضص ًلٌى ألاؾخاط اليىاػ:"وان اإلاالفىن ًجمٗىن ول 

ُت وواهذ صاللت ألاصب ٖجهم ألازظ مً  ب ؤو بُٗض مما ًالفىن فإهخجىا اإلاالفاث طاث الهبٛت اإلاىؾٖى كٍغ

م اليىاػ )ول شل ء بُغ " ؛ لترجبِ مٗغفت الكٗغ وألاصب بمسخلف اإلاٗاع  (200، م2006، دمحم هٍغ

ٗاتهم البالُٚت وجُبُلاتهم ٖلى وي٘  ُت املجاوعة لألصب؛ بط لم ًلهغوا جىٓ راتهم الىلضًت وجفَغ اإلاىؾٖى
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حٍٗغف قامل للكٗغ ؤو الاجفاق ٖلى ٖمىص ًلُمه فلِ، بل طَبىا في خضًثهم ًٖ ؤلابضإ ألاصبي وحهاث 

للُت واؾخٗاهىا في طلً بمٗاعفهم ٖضًضة فخٗاملىا مٗه بىنفه ْ ت واحخماُٖت وهفؿُت ٖو اَغة لٍٛى

ُت يمً بىجلت الخًاًف اإلاٗغفي لخفؿ ر الٗملُت ؤلابضاُٖت؛ فلم ٌٗض مً اإلامىً آلان جهىع  اإلاىؾٖى

  )وحىص مىٓىمت هلضًت بالُٚت في جغازىا الٗغبي بُٗضا ًٖ زانُت الخٗابغ اإلاٗغفي الظي ماعؾه اللضامى

 (  385-384، 2017 ،نلُدت قدُذ

 . لقضايا  لػرفانير  لتي تناولها  لد س  لنقدي و لبالغي  لقديم:4

اعجإًىا ؤن هً٘ زُاَت هب ن فحها ؤَم اللًاًا ال   يمها الضعؽ الىلضي والبالغي الٗغبي اللضًم؛ زم وٗغج 

 بٗض طلً بلى جىاٌو ؤَم الىلاٍ الغثِؿت ال   نهٌ ٖلحها اإلابدث الٗغفاوي:

  لتفكير  لػرفاني

 

 غرفانير  إلاتكلم

 

 / الضاف٘ )جدف ز الٗملُت ؤلابضاُٖت(1

 / الظواء )قٍغ جىحُه الابضإ(2

ً ؤلابضإ(3  / ؤلاصعان )جدٍغ

 / الظاهغة )اةحفٔ والاؾترحإ(4

 غرفانير  لخطاب

 

غفاهُت الهُاٚت1 م ٖو
ْ
 / الَىٓ

 / جمثُل اإلاٗاوي الظَىُت2

 غرفانير  إلاتلقي

 

 الاؾخضالٌ/ 1

 / الفهم2

للي اإلاخيلم اَخماما هب را في الضعؽ الىلضي والبالغي الٗغبي اللضًم؛ بط  . غرفانير  إلاتكلم ) لباث(:1.4

هجض ؤّن ؤٚلب الضاعؾ ن كض ؤؾهبىا في اةحضًث ًٖ خاالجه في ؤزىاء كٌى الكٗغ والٓغو  اإلاهاخبت لظلً، 

ا لُيىن قاٖغا مفللا مجُضا ابخضاء مً اللغن  وفّهلىا في هخب الىلض والبالٚت الكغوٍ الىاحب جىفَغ

ثاوي، فىجضَم كض جدضزىا ًٖ كًاًا ٖغفاهُت بدخت خ ن اٖخ روا ؤّن الكٗغ مٗغفت طَىُت لهُلت بالبيُت ال

( للمخيلم لُيىن َظا ألاز ر الباعة ال   جىلض الكٗغ اٖخماصا ٖلى آلُاث cognitive structureالٗغفاهُت )

 ، ومً َظٍ آلالُاث ماًلي:(  385، 2017، نلُدت قدُذ   )طَىُت ٖغفاهُت ًلىم بها الٗلل ؤلاوؿاوي
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م بإّن َظٍ  .  لد فؼ )تحفيز  لػملير ؤلابد غير(:1.1.4

ّ
بّن اللٌى بإّن الكٗغ مٗغفت طَىُت ًجٗلىا وؿل

ٗمل  اإلاٗغفت ال جإحي ٖبثا وال جيخج مً ٚ ر مدّفؼ ًبٗث ٖلحها، فاللٌى ٖمىما ًدخاج بلى صاف٘ ًىّحه مؿاٍع َو

 ال ًمىً اةحضًث ًٖ الظاث اإلاخيلمت صون الىكى  ٖىض كًُت ٖلى بلىعجه يمً وؿم مٗغفي صون آزغ، 
ّ
ٙ

( وؤْهغ ؤَمُتها في جىحُه الفغص  psychologie cognitiveالضواف٘ ال   جدّضر ٖجها ٖلم الىفـ اإلاٗغفي )

ت زايٗت للخلؿُم الٗغفاوي؛ بط اعجبُذ  للض حٗل الىلاص اللضامى وجفؿ ر ؾلىهه. غاى الكٍٗغ ألٚا

ًلٌى ابً عقُم:" وكالىا كىاٖض الكٗغ  (،  385، 2017، نلُدت قدُذ)ٖلى كٌى الكٗغبالضواف٘ الباٖثت 

خظاع  بت ًيىن الٖا بت ًيىن اإلاضح والكىغ، وم٘ الَغ بت والُغب والًٛب، فم٘ الٚغ بت والَغ ؤعب٘: الٚغ

ض والٗخاب  والاؾخُٗا  وم٘ الُغب ًيىن الكىق وعكت اليؿِب، وم٘ الًٛب ًيىن الهجاء والخٖى

غاى ٖلى وفم الضواف٘ ال   جإزظ بإًضي ( 1/120، 1981، ابً عقُم الل رواوي )اإلاىح٘" ىظا جبنى ألٚا ؛ َو

 الكاٖغ لُسخاع ؾُاكا مُٗىا للهُضجه.

ىظا جلٗب الضافُٗت في جىلُض الكٗغ لضي الكاٖغ والظي ًغجبِ بضوعٍ بٗملُاث ٖغفاهُت ًلىم  َو

غ ووؿُان وجفى ر 
ّ
م وؤصاء ٖملي وبصعان خسلّ  واهدباٍ وجظه

ّ
بها، خُث جخمٓهغ في " وّل ؤهىإ الّؿلىن مً حٗل

ظٍ الٗملُاث جغجبِ بالبيُت الظَىُت للكاٖغ وهي (،  51، م1988، بصواعص مىعاي   )وببضإ وقٗىع" َو

م فُه ال   جبث فُه اللضعة وجمىده الضافُٗت ألن ًلٌى قٗغا وفم ما ًل
ُ
ْىٓ ًَ ض ؤن  خًُه الٛغى الظي ًٍغ

 كهُضجه.

واهُالكا مً َظا الخلؿُم عاح الىلاص ًجٗلىن الكٗغاء مخفاوج ن في اإلاغاجب فلالىا:" مً الىاؽ 

ان، ومجهم  ما ًدؿاٍو
ّ
ًْ قٍٗغ في البضيهت ؤبضٕ مىه في الغوٍت، ومً َى مجُض في عوٍخه ولِؿذ له بضيهت وكل َم

اجب كّهغ، ومجهم مً بًض طلً، وكض ً رػ الكاٖغ في مٗنى مً مٗاوي ملانض  مً بطا زاَب ؤبضٕ، وبطا و

ب، والىابٛت بطا  الكٗغ صون ٚ ٍر مً اإلالانض، ولهظا كُل ؤقٗغ الىاؽ امغئ اللِـ بطا عهب وػَ ر بطا ٚع

صلى بطا َغب" ِلب، وألٖا
َ
ىترة بطا و ب، ٖو  لخيىن َبُٗت (؛419-3/418، 1963، ابً ؤبي ألانب٘ اإلاهغي  )َع

لت لٗملُت ؤلاهخاج، ٖلى اٖخباع ؤّن هٓم الكٗغ  ّٗ اةحافؼ هي اإلاىحهت ةجىصة الكٗغ، وكىة الضاف٘ هي اإلاف

ى ما  غ ملضاع الخفاوث ب ن قاٖغ وآزغ، َو للُت حؿهم بكيل هب ر في جلٍغ ًسً٘ لٗملُاث ٖغفاهُت ٖو
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ى ما ٌّٗ ر ًٖ وّل "خالت صازلُت حؿمُت ؤو  ًجٗل الضاف٘ لهُلا باإلاخيلم  )الكاٖغ( في الثلافت الٗغيُت َو

ؼ ماضل  )هفؿُت جث ر الؿلىن في ْغو  مُٗىت وجىانله خ ى ًيخه  بلى ٚاًت مُٗىت" ، 1993، قىغي ٍٖؼ

في مدهلت َظا الٗىهغ هجض ؤّن الٗغب كض بىىا كىاٖض الكٗغ ٖلى كًُت الضواف٘ ال   حٗض بمثابت ، ( 138

ًلىم بها الضماٙ، فُِؿغ ٖلى الكاٖغ كٌى الكٗغ مدفؼاث حٗمل ٖلى جيكُِ الٗملُاث الٗغفاهُت ال   

ىحى فحها مىحى ًدىاؾب وكضعاجه الٗغفاهُت وملانضٍ ؤلاحمالُت.  ٍو

( mental efficiencyًدخاج الٗمل ؤلابضاعي بلى جىف ر هفاءة طَىُت )  شرط تىجيه ؤلابد ع:– لذكاء  2.1.4

مىاؾبت ٖىض اإلاخيلم، ًخىؾل بها في ؾلً ؤوحه ؤلابضإ وفخم ملىت اة لم لضًه لُخمىً مً جيكُِ مجاله 

دخاج في َظا بلى  دخه بسُاب ببضاعي جخىافغ فُه مالمذ اةجمالُت، ٍو اكخه ؤلابضاُٖت فخجىص كٍغ الخسُُلي َو

ا مً َىا وحب اللٌى  جفاٖل الٗضًض مً الٗىانغ الظَىُت ؤبغػَا الظواء. ا يغوٍع ؤّن الظواء ٌّٗض قَغ

مىذ  ى ٌصحظ اإلالىت ؤلابضاُٖت ٍو ٌؿاٖض اإلاخيلم في مٗاةجت اإلاضزالث ال   ٌؿخلبلها مً املحُِ اة اعجي َو

الكاٖغ اللضعة ال   ججٗله ًيخلي جلىُاجه ؤلابضاُٖت في ؾُاق ًدىاؾب م٘ اة لفُت اإلاٗغفُت للمخللي، 

خماشلى م٘ الخمثالث الاحخماُٖت )   387، 2017، نلُدت قدُذ)( ال   ؤهخج زُابه فحهاsocial implicationٍو

ا  ( ا يغوٍع ويالٗىصة بلى الضعؽ الىلضي والبالغي اللضًم هجض زلت مً الضاعؾ ن مً حٗل الظواء قَغ

 ": لىجاح الٗملُت ؤلابضاُٖت؛ فمثال وحضها ٖلي اةجغحاوي ٌٗخ ٍر مً قغوٍ ؤلاحاصة في نىاٖت الكٗغ، ًلٌى

ٖلىم الٗغب ٌكترن فُه الُب٘ والغواًت والظواء، زم جيىن الضعيت ماصة له وكىة ليل واخض  الكٗغ ٖلم مً

مً ؤؾبابه؛ فمً احخمٗذ له َظٍ اة هاٌ فهى املحؿً اإلا ّرػ ويلضع ههِبه مجها جيىن مغجبخه مً 

مً زالٌ َظا الىو هجض اةجغحاوي كض حم٘ ب ن الُب٘  (،23، م2006، ٖلي اةجغحاوي )ؤلاخؿان"

غواًت والظواء؛ جلٌى الباخثت قدُذ:" الُب٘ ًجٗل الىالم ًيؿاب بضيهت مً طًَ الكاٖغ والغواًت ال   وال

حًٗض طلً الُب٘ وجىحهه، زم الظواء الظي ًمىذ الكاٖغ اللضعة اإلااثؼة لدؿاٖضٍ ٖلى وي٘ ألامىع في 

م٘ اإلاث راث ال   ًخللاَا مً ههابها وازخُاع اإلاالثم لٛغيه...ومىه ٌؿخُُ٘ الكاٖغ ؤن ًلُم جفاٖال مىاؾبا 

اة اعج، ويىاء ٖلى خهٌى َظٍ الكغوٍ ٌؿخلُم وي٘ الكٗغ وجيسجم آلُاث اإلاٗاةجت الظَىُت في ٖلل 

ا ؤؾاؾا جلىم ٖلُه  جُا بضءا بالُب٘ زم الغواًت زم الظواء لُيىن بهظا ٖىهغا مهما وقَغ الكاٖغ جضٍع

 (  387، 2017، نلُدت قدُذ  )فهم للكٗغ"الغواثؼ ال   اجفم ٖلُه الضاعؾىن اللضامى ٖىض حٍٗغ
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وهمدهلت لٗىهغ الظواء ؤمىىىا اللٌى ؤّن جدف ٍز ًجٗل الفغص ًلضم ؾلىواث بًجابُت حٗىـ 

ٗخمض َظا ٖلى ما جمضها به الضعاؾاث اةحضًثت ٖلى ٚغاع ٖلم الىفـ  مؿخىي كضعاجه ٚ ر املحضوصة، َو

ت في الخدلُل والاؾخلغاء والاؾخيباٍ؛ هما ؤّن ؾلىواث اإلاٗغفي والٗلىم الٗهبُت مً ؤّن للضماٙ كضعة زاعك

له ألن ًيىن مبضٖا  ألافغاص هي املحضص للفغوق اةحانلت في وؿبت الظواء بُجهم، فاةجمُ٘ ًمخلً كضعاث جَا

يكِ ٖملُاجه الٗللُت ومً  لىً الظي ًدفؼ جلً اللضعاث َى الظي ٌؿخُُ٘ اؾخٛالٌ َاكاجه اليامىت ٍو

ض مً كضعاجه  ؤلابضاُٖت، ًلٌى ابً ؤبي ألانب٘: " مً وان له مُل بلى ٖمل الكٗغ وبوكاء الىثر ؤن زّم ًٍؼ

اث فةطا وحض لها فُغة  مخدجها بالىٓغ في اإلاٗاوي وجضكُم الفىغ في اؾخيباٍ امل تٖر ٌٗخ ر ؤوال هفؿه ٍو

ٗا ويه رة مبهغة وؤ ت مىػوهت وطواء وكاصا وزاَغا ؾمدا وفىغا زاكبا وفهما ؾَغ
ّ
بت ؾلُمت وحبل

ّ
إلاُٗت مهظ

مت ٖالُت ولهجت فهُدت وفُىت صحُدت...بطا هملذ في الكاٖغ والياجب  وكىة خافٓت وكضعة خاهُت َو

ُمل 
ْ
ى
َ
وان مىنىفا في َظٍ الهىاٖت بىماٌ ألاونا  الىفؿُت ال   بطا ؤيُفذ بلحها الهفاث الّضعؾُت ج

ْجُمل"
َ
 (407-3/406، 1963، ابً ؤبي ألانب٘ اإلاهغي  )وج

ٌّٗض ؤلاصعان اإلاضزل ألاؾاؽ الظي ٌؿخُُ٘ بىؾاَخه الٗلل ؤن ًخللى  تحر ك ؤلابد ع: –ؤلاب  ك . 3.1.4

فهمها فهى ًمثل " اللضعة ٖلى فهم وجدلُل اإلاٗلىماث ال   جىللها اةحىاؽ بلى الٗلل  ٗاةجها ٍو اإلاٗغفت َو

لىماث وفغػَا ًٖ خُث ًخم الخٗغ  ٖلى جلً اإلاٗ (؛34، م2004، ًىؾف الٗخىم )ؤلاوؿاوي )الضماٙ("

م ٖملُت الاهدباٍ زم ًإحي صوع ؤلاصعان لخدلُلها وفهمها بىؾاَت ؤهٓمت اإلاٗاةجت الٗغفاهُت. للض ؤولى  ٍَغ

الكخه  الضاعؾىن الٗغب ؤلاصعان ٖىاًت بالٛت، بط هجض هخبهم ملُئت بىهىم هث رة خٌى ماَُت ؤلاصعان ٖو

ىً ؤن ًالخٔ اللاعت للىخب الترازُت ؤن مفهىم ؤلاصعان بالٗلل واهىاٖه وؤَمُخه في الٗملُت ؤلابضاُٖت بط ًم

كض هاٌ خٓا وافغا مً الاَخمام؛ ولى وٗىص بلى الضعؽ البالغي اللضًم لىحضها بٌٗ الضاعؾ ن كض ؤكامىا 

ت مٗخمضا ٖلى الٗملُت  خضًثهم ًٖ الدكبُه ٖلى مُُٗاث بصعاهُت مدًت، وحٗلىا بىاء الهىعة الكٍٗغ

ًٖ الاؾخٗاعة اٖخ روَا بىاء طَىُا ونىعة مً نىع بصعان الكاٖغ للىحىص، طلً  ؤلاصعاهُت...وفي خضًثهم

ؤّنها حؿدىض بلى وكاٍ طَن  ومجاٌ جمثُلي مً ؤحل حكىُل جلً الدكبحهاث وزلم ؤوؿاق جهىعٍت 

ا الٗلل خ ن ًظهغ الكاٖغ ما ًضٌ ٖلحها، فه  ال ًمىً ؤن حؿخلل  ًٖ البىاء  –بإي قيل  -ٌؿخدًَغ
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ً لٛخه اهُالكا مً اإلاغحُٗاث الاحخماُٖت الٗغفاوي الظ ي ًضعهه الكاٖغ، ومً زم ٌٗخمض ٖلُه في جيٍى

 (389، م2017، نلُدت قدُذ)والثلافُت ال   جىحه وؿله الخهىعي

في َظا الهضص هجض ٖبض اللاَغ اةجغحاوي ألاَمُت الى ري لإلصعان اةحسل ، خُث ًاهض ٖلى ؤّن"ؤوـ      

ذ بٗض مىن ، وؤن جغصَا في الصل ء حٗلمها  الىفىؽ مىكى  ٖلى ؤن جسغحها مً زفي بلى حلي، وجإجحها بهٍغ

بًاٍ بلى شل ء آزغ هي بكإهه ؤٖلم، وزلتها به في اإلاٗغفت ؤخىم، هدى ؤن جىللها ًٖ الٗلل بلى ؤلاخؿاؽ، 

ّما ٌٗلم بالفىغ بلى ما ٌٗلم بااليُغاع والُب٘، ألّن الٗلم اإلاؿخفاص مً َغق اةحىاؽ ؤو اإلاغوىػ ف حها مً ٖو

لى خّض الًغوعة ًفًل اإلاؿخفاص مً حهت الىٓغ والفىغ في اللىة والاؾخديام، ويلٙى اللت  حهت الُب٘ ٖو

 (92، م2009، ٖبض اللاَغ اةجغحاوي )فُه ٚاًت الخمام"

م اةحىاؽ في اهدؿاب اإلاٗغفت وجللحها، لُدؿنى للكاٖغ      ىا جخمٓهغ ؤَمُت ؤلاصعان الظي ًيىن ًٖ ٍَغ َو

ض البدث فُه مٗخمضا ٖلى ٖملُاجه الٗغفاهُت.بٗض طان كا ُفها وفم الٛغى الظي ًٍغ بّن  صعا ٖلى جْى

ا مً  م وحٛؼلىا باليؿاء ٖلى حكبحهاث ونىع اؾخلَى الكٗغاء اللضامى نىعوا همِ خُاتهم وونفىا صًاَع

مً زالٌ  اإلاضعواث اةحؿُت ال   جمثل همِ مِٗكتهم وحكيل حؼءا ُٖيُا ًمىً مكاَضجه ؤو الغحٕى بلُه.

ٍغ ًغجبِ " بمىخج اة ُاب في البِئت اإلاٗغفُت الٗغيُت؛ بط  ما ؾبم َغكه ؤمىىىا اللٌى ؤّن ؤلاصعان في حَى

َخَمض ٖلحها في حكىُل الخمثالث الظَىُت خٌى ألاقُاء ال   ًخللاَا الفغص مً  ْٗ ٌُ ٌٗخ ر ٖملُت ٖغفاهُت مهمت 

ؿخفُض مجها اإلاخيلم في اة اعج، لُخمىً مً جىُٓمها ٖلى قيل مٗغفت خؿُت ومجغ  صة ٌٗاةجها الضماٙ َو

 (390، م2017، نلُدت قدُذ )الخٗب ر ًٖ ز راجه"

بّن اةحضًث ّٖما ًدهل في ؤزىاء اهدؿاب الٗلل اإلاٗغفت ًغجبِ    لحفظ والاشترجاع:–.  لذ كرة 4.1.4

ً َظٍ اإلاٗغفت في الظًَ وهُفُت  باإلخؿاؽ والاهدباٍ والخٗغ  وؤلاصعان زم ًإحي الدؿاٌئ ًٖ ٖملُت جسٍؼ

في َظا الؿُاق هجض الٗغب اللضامى كض جدضزىا ًٖ صوع الظاهغة في جيكُِ الٗملُت ؤلابضاُٖت   اؾترحاٖها.

ظا الظي جىنلذ بلُه بٌٗ الضعاؾاث اإلاٗانغة في مجاٌ ٖلم الىفـ اهُالكا  لت اقخٛالها، َو مً ٍَغ

 اإلاٗغفي ٍ خُث جمغ وفم الُغح الٗغبي الٗملُت ؤلابضاُٖت بثالر مغاخل هي:
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  ا ٖ ر مؿخىي ل الكفغي، بدُث هجض الفغص بٗض ؤن ًضعن اإلاٗلىمت ًلىم بدكف َر ٖملُت الخدٍى

 طاث مضلىالث زانت.الظاهغة لخخدٌى بلى قفغاث 

  في َظٍ اإلاغخلت جدخفٔ الظاهغة باإلاٗلىماث، بلى خ ن الاخخُاج لها ًلىم الفغص ،ً ٖملُت الخسٍؼ

 باؾترحاٖها.

 .ٖملُت الاؾترحإ، حك ر بلى بمياهُت اؾخٗاصة الفغص اإلاٗلىماث ال   ؾبم ؤن ازتزهذ في الظاهغة 

ماص       لٌى ٖو ا في َظٍ  وفي ول َظا ًاهض الباخثان عاف٘ الٚؼ لٌى " اإلاٗلىماث خاٌ ما ًخم جغم َز الٚؼ

عاف٘  )الظاهغة جبلى بهىعة صاثمت وجخىكف ٖملُت اؾخضٖائها ٖلى جىفغ الٓغو  ؤو الكغوٍ اإلاىاؾبت"

 ٌ لى ماص ٖبض الغخُم الٚؼ لٌى ٖو هما ال وؿخٛن  ًٖ ؤَمُت الؿُاق اة اعجي . (180، ص.ث، مالىه ر الٚؼ

ٖملُاجه الٗغفاهُت واؾدثاعة مسؼوهه الظَن  في ؤزىاء الخٗب ر ًٖ الخجغيت الظي ًدُِ باإلاخيلم في جيكُِ 

 الكٗىعٍت ال   ًالف الىالم خىلها.

مً ًُال٘ الضعؽ الىلضي اللضًم ًجض ٖضة كًاًا ؤؾالذ اةح ر الىث ر لضي  ./ غرفانير  لخطاب:2.4

ت الىٓم  ٖلماثىا، ولٗل ؤبغػ كًُت َفذ بلى الؿُذ كًُت اللفٔ واإلاٗنى في جغازىا البالغي؛ ولٗل" هٍٓغ

ال   حاء بها اةجغحاوي وان لها صوع هب ر في اةحضًث ًٖ ملخًُاث الٗملُت ؤلابضاُٖت ألنها ججم٘ ؤلابضإ 

بهاخبه مً خُث التره ز ٖلى صوع اةحغهت الظَىُت في جىحُه الٗملُت ؤلابضاُٖت بضءا بخدلُم ٖىهغ 

َظا الترهُب، وفي اةحضًث ًٖ اإلاٗنى هجض بقاعاث ٖضًضة  الخالخم الكىلي، واهتهاء باوسجام الضاللت م٘

لٗالكخه باةحغهت الظَىُت إلاىخجه ومخللُه ؤًًا في اؾخسغاج الضاللت مً اة ُاب لُيىن َظا ألاز ر باعة 

ت ججم٘ َاكت ببضاُٖت مؿدىضة بلى عواثؼ ٖغفاهُت مخٗضصة"  (392، م2017، نلُدت قدُذ )مغهٍؼ

 كام ٖلمائها بغيُها باة ُاب ألاصبي ما ًلي: ومً اللًاًا الٗغفاهُت ال  

ًغح٘ اؾخٗماٌ اللٛت بلى الىٓام الٗغفاوي اإلاخدىم في ؤنلها بالضماٙ،    لنظم وغرفانير  لصياغر: 1.2.4

فال ًمىً ٖؼلها ًٖ اليكاٍ الٗغفاوي الظي ًلىم به الظًَ لخىلُض اإلاٗاوي والضالالث خُث ًغجبِ 

ض الفغص لُيىن بهخاج اإلااصة اللىلُت جابٗا للغنُض اللٛىي الظي ًمخلىه اؾخٗمالها بمجالها الخمثُلي ٖى

ستزهه، مً َىا حٗل الضاعؾىن "ؤنل البالٚت َى جغهُب اإلاٗاوي اللاثمت في الىفـ فةطا هملذ  جغهُبا ٍو
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بذ ٖلحها ؤلفاّ 
ّ
وهٓاما ناعث في الىفـ هالما فةطا اخخُج بلى الخٗب ر والضاللت ٖلى ما في الًم ر عه

ٓىمت هٓم الٗلىص، وؤلبؿذ مجها خلال مغمىكت عكم ال روص، فاهخللذ بها مً اةجىان بلى اللؿان، فدهل مى

ن  ابً الؿغاج )ؤلافهام ٖىض اؾخمإ الىالم"  (1/299، 2008، ؤبى بىغ دمحم الكىتًر

الخمثُلي في الضماٙ مً َىا ؤهض الضاعؾىن ٖلى ؤّن مجاٌ اؾخٗماٌ اللٛت ًيىن زايٗا ملجالها 

وول جلفٔ ًيىن هابٗا مً الىحىص الىفسل  له، وولما وان َظا الىحىص مؿخلُما مٗخمضا ٖلى اإلاٗغفت 

الصحُدت واهذ اللٛت اإلاٗ ر بها ؤكغب بلى الهىاب ٖما ًجٌى في الظًَ؛ جلٌى قدُذ: " ال جسغج الٛاًت ال   

ت الىٓم ٖما طَب بلُه البالُٚىن الٗغب في الهض  مً  ؾعى بلى جدلُلها ٖبض اللاَغ اةجغحاوي في هٍٓغ

البالٚت بط بن اةحضًث ًٖ ملخًُاث الىٓم في ؤلاهجاػ اللٛىي ٌ خضًث ًٖ قغوٍ الىالم وما ًيبػي 

دضر ؤلاباٙل  ت وجغهُبُت وصاللُت ٌؿخلُم بها الىالم ٍو الاهدباٍ له في ؤزىاء جإلُف اة ُاب مً مُُٗاث هدٍى

دهل الفهم ٖىض اإلاخللي، ؤن بذ ًىٓغ بلى اة ُاب مً مىٓىع جضاولي مٗانغ ٖلى ؤهه حم٘ ب ن البنى ٍو

غ  ت الضازلُت والبنى اة اعحُت وخهُلت َظا اةجم٘ هي ال   ًمىً اللٌى ٖجها بنها اإلاغحُٗت ال   جَا اللٍٛى

 (393، م2017، نلُدت قدُذ )اة ُاب"

آلُاث طَىُت ومُياه زماث وفي الؿُاق طاجه ًاهض اةجغحاوي ؤّن الىٓم ٖملُت ٖللُت حؿدىض بلى 

ا َى ًاهض ٖلى َظٍ اة انُت كاثال:" لِـ الٛغى  ٖغفاهُت ًلىم بها الٗلل في حٗلُم الىالم م٘ بًٗه، َو

بىٓم اليلم ؤن جىاث ؤلفاْها في الىُم بل بن جىاؾلذ صاللتها وجالكذ مٗاهحها ٖلى الىحه الظي اكخًاٍ 

ّ في الىُم بٗض ؤن زبذ ؤهه هٓم ٌٗخ ر فُه خاٌ اإلاىٓىم الٗلل وهُف ًخهىع ؤن ًلهض به بلى جىالي ألالفا

غ" ف والىلل وول ما ًلهض به الخهٍى ٖبض اللاَغ  )بًٗه م٘ بٌٗ واهه هٓ ر الهُاٚت والخدب ر والخفٍى

ى بهظا الىالم ٌك ر بلى صوع الٗلل في جىُٓم الىالم وجيؿُله وفم الىٓام  (50، م1984، اةجغحاوي َو

 الٗغفاوي الظي ًىحهه.

ل ول   . تمثيل  إلاػاني  لذهنير:2.2.4 حٗخمض ٖملُت الخمثُل ٖلى الىٓام الٗغفاوي، فهى الظي ًلىم بخدٍى

ما ًخللاٍ الفغص مً مٗلىماث بلى هماطج ومُُٗاث طَىُت جهىع اإلاضعواث الٛاثبت ًٖ الظًَ خٌى مىيٕى 

غ الظَن  الظي ًلىم به الٗلل خ ت ٖمىما.مٗ ن، خُث جدُل ٖملُت الخمثُل بلى الخهٍى   ٌى اإلاٗغفت البكٍغ

 cognitiveوخ ن هخدضر ًٖ اإلاٗاوي الظَىُت فةهىا وؿخدًغ البدث في مجاٌ ٖلم الضاللت الٗغفاوي )
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semantics الظي ًجهٌ ٖلى ؤعبٗت ٖىانغ ؤؾاؾُت حؿاٖضها ٖلى مٗغفت اإلاٗنى وفهم اللًاًا اإلاخٗللت به )

 وهي:

ر:1
َ
َىل

ْ
ق
َ
ت جاؾـ ليل مماعؾاجىا  /  إلا ؤلاصعاهُت وجدىم وكاَىا الظَن  وجلىم ٖلى ؾااٌ مدىعي هٍٓغ

  ًغجبِ باالهخماء بلى اإلالىلت؛ ؤي: ٖلى ؤي ؤؾاؽ ًخدضص اهخماء ٖىهغ ما بلى ملىلت مام

ى الظي ًب ن حؼءا هب را مً هٓامىا  /  لخيال:3 غ اإلاٗنى والخفى ر ؤلاوؿاوي َو ٌٗخ ٍر الٗغفاهُىن حَى

 الخهىعي.

وحىص للمٗنى واة ُاٌ بُٗضا ًٖ ٖاإلاىا اإلاخجؿض طلً ؤهىا هفهم ألاقُاء مً خىلىا  ال/  إلاػنى  إلاتجصد: 4

مغاوي)واإلاياناهُالكا مً خًىعها اةجؿضي في الؼمان  للض اَخم . (8، م2009، دمحم الهاةح البٖى

ا بد  ضَا اإلاخيلم وعؾمَى الضاعؾىن الٗغب بلًُت اإلاٗنى وؤقاعوا بلى ؤن الظًَ ًلىم بخمثُل اإلاٗاوي ال   ًٍغ

احن  ٖلى ؤنها " الهىع اةحانلت في ألاطَان ًٖ ألاقُاء اإلاىحىصة في  )اإلاٗاوي الظَىُت(، ٌٗغفها خاػم اللَغ

ُان، فيل شل ء له وحىص زاعج الظًَ فةهه بطا ؤص عهه خهلذ له نىعة في الظًَ جُابم ما ؤصعن مىه، ألٖا

فةطا ّٖ ر ًٖ جلً الهىع الظَىُت اةحانلت ًٖ ؤلاصعان ؤكام اللفٔ اإلاّٗ ر ٖىه َُئت جلً الهىعة الظَىُت 

احن  )في ؤفهام الؿامٗ ن وؤطَانهم فهاع للمٗنى وحىص آزغ مً حهت صاللت ألالفاّ" ، 2008، خاػم اللَغ

 (18م

ثُل اإلاٗاوي ؤبٗاص اإلاٗاةجت اإلاٗغفُت في الظًَ ألنها جخهل بخدُ ن الضاللت في وحؿخٛغق ٖملُت جم

لى مضاع َظٍ اإلاٗاةجت ًهبذ اة ُاب ؤهثر َىاُٖت واؾخجابت للمماعؾت  قلحها الؿُحي والٗمُم ٖو

غ بلى  م الخمثُل والخهٍى الٗللُت بُٛت الىكف ًٖ اإلاٗنى وبزغاحه مً اةجاهب اإلاىثف صاللُا ًٖ ٍَغ

ت   اةجاهب اإلاىكى  لخيىن " ٖملُت الاهخلاٌ مً صاثغة الضاللت الىيُٗت اإلاُابلت لأللفاّ بمٗاهحها اإلاىيٖى

اصة  ت في جلً ألالفاّ الٍؼ في ؤنل اإلاٗنى بلى الضالالث الٗللُت بمٗاهحها الظَىُت هي ال   جمىذ الفىغة اإلاىًٍى

وفم َظا اليؿم ًخم الىٓغ بلى و  (؛72، م2013، آػاص خّؿان قُسى )والىلهان في الىيىح واة فاء"

لت اهخٓامها وجمثلها  ق في الٗملُت ؤلابضاُٖت لُيىن الىكى  ٖىض ٍَغ
ّ
اإلاٗاوي ال   جغجبِ باةجاهب اة ال
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ا اللٛىي  الظَن  ٖامال مؿاٖضا في هٕؼ الٛمىى ٖجها وججلُت صاللتها الٗللُت الٗمُلت مً جمٓهَغ

 (395، م2017، نلُدت قدُذ)املجّؿض

ٌٗض اإلاخللي مدىعا مهما ٌٗمل ٖلى بٖاصة بهخاج الىو وملء فغاٚاجه وجىحُه صالالجه   إلاتلقي: . غرفانير3.4

ُت ال   ٌؿخلي مجها مٗلىماجه فهى  اهُالكا مً زلفُخه اإلاٗغفُت اإلاىفخدت ٖلى مسخلف اإلاضازل اإلاىؾٖى

لضاعؾىن الٗغب ٌكاعن بهخاج الىو بخىححهه وفم اإلاؿاع الظي ًمىده له هٓامه اإلاٗغفي، لظلً اَخم ا

باإلاخللي هٗىهغ فٗاٌ في الٗملُت ؤلابضاُٖت ٖلى اٖخباع ؤهه ال ًمىً ؤن ًيخج اإلاخيلم زُابا صون اؾخدًاٍع 

ال صحُدا البض مً: وخ ى جيىن  إلاً ًخللاٍ. لها جإٍو خم جإٍو  الىُفُت ال   جُغح بها اإلاٗاوي ٍو

ا كبٌى فغيُت ّٖغ  الباخثان ؾ ربغ و ولؿىن الاؾخضالٌ  . الاشتدالل:1.3.4 بإهه " ؾ روعة ًخم ٖ َر

بىنفها صحُدت ؤو مدخملت الصحت اهُالكا مً فغيُاث ؤزغي، جّم كبٌى صحتها ؤو اخخماٌ صحتها مىظ 

خلاص" ى مً ؤقياٌ جثبُذ الٖا خُث ًخجلى  (؛(Dan sperber et Deider wilson1989, p107 البضء، َو

اصعة مً الٗلل مً ؤحل الىنٌى بلى الىدُجت اإلاخىزاة ؤو البٗض الٗغفاوي لالؾخضالٌ في وىهه آلُت طَىُت ن

للض حٗغى الضاعؾىن الٗغب ألكؿام   الهض  اإلايكىص، اهُالكا مً ملضماث ًخللاَا مً املحُِ اإلاٗغفي.

لت مباقغة ؤو ٚ ر مباقغة،  اإلاٗنى مً هاخُت كضعة اإلاخللي ٖلى الفهم وجدهُل الضاللت ؾىاء وان طلً بٍُغ

ل ًٖ فاألٌو ههل مً زال ل والثاوي البض مً خًىع الخإٍو له بلى اإلالهض صون الاخخُاج بلى كُاؽ ؤو جإٍو

م الاؾخضالٌ، ًلٌى ابً ألاز ر:" اإلاٗنى املحمٌى ٖلى ْاٍَغ ال ًل٘ في جفؿ ر زال  واإلاٗنى اإلاٗضٌو ًٖ  ٍَغ

ل ٚ ر مدهىع" ل ًل٘ فُه اة ال  بط باب الخإٍو  (1/36، ص.ث، ابً ألاز ر )ْاٍَغ بلى الخإٍو

وفي الؿُاق طاجه ًجٗل اةجغحاوي الىالم ٖلى هٖى ن:" يغب ؤهذ جهل مىه بلى الٛغى بضاللت 

ض؛ ويغب آزغ  ض مثال باة غوج ٖلى اةحلُلت فللذ: زغج ٍػ اللفٔ وخضٍ وطلً بطا كهضث ؤن جس ر ًٖ ٍػ

ه في  ؤهذ ال جهل مىه بلى الٛغى بضاللت اللفٔ وخضٍ وطلً ًضلً اللفٔ ٖلى مٗىاٍ الظي ًلخًُه مىيٖى

اللٛت، زم ججض لظلً اإلاٗنى صاللت زاهُت جهل بها بلى الٛغى، ومضاع َظا ألامغ ٖلى الىىاًت والاؾخٗاعة 

لُه فةّن ألاز رة ال ججلي اإلاٗنى اإلالهىص بل جدخاج بلى . (262، م1984، ٖبض اللاَغ اةجغحاوي )والخمثُل" ٖو

 ن َغفي الضاللت في قلها اللٛىي والؿُاقي لخدٍغً ٖملُاث طَىُت جخىػٕ ٖلى مجاالث ؤلاصعان والاهخلاٌ ب

ى ما ًهُلح ٖلُه اةجغحاوي بمٗنى اإلاٗنى، ؤي:"  مىىاٌ الاؾخضالٌ مً ؤحل الىنٌى بلى كهض اإلاخيلم، َو
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اإلافهىم مً ْاَغ اللفٔ والظي جهل بلُه بٛ ر واؾُت، ويمٗنى اإلاٗنى ؤن حٗلل مً اللفٔ مٗنى زم ًفضل  

 (263، م1984، ٖبض اللاَغ اةجغحاوي )آزغ"بً طلً اإلاٗنى بلى مٗنى 

فهمها  .  لفهم:2.3.4 ال ًمىً ؤن ًلُم الٗلل البكغي جفاٖال م٘ املحُِ اة اعجي صون ؤن ًضعن مُُٗاجه ٍو

اٖخماصا ٖلى ز راجه وججاعيه الظاجُت، طلً ؤّن خضور الفهم ًيىن مً حهت الضاللت فبٗض ان ًخم اؾخلباٌ 

اةجتها وجغحمتها في الىٓام الُغفي بالضماٙ جإحي ٖملُت الفهم بغيِ مًمىن اإلاٗلىمت مً كبل اةحىاؽ ومٗ

ى ما ًهُلح ٖلُه في الخضاولُت اإلاٗغفُت  َظٍ اإلاٗلىمت باة  راث اإلاىدؿبت خىلها في الىٓام اإلاغهؼي، َو

ٗغى ح باة لفُت اإلاٗغفُت ال   ًمخلىها اإلاخللي لدؿاٖضٍ في فهم ألاقُاء ومٗاةجتها ٖغفاهُا في الظًَ.

ا ٖىاًت مىظ اللغن الثاوي، وكض وان للجاخٔ" الؿبم في اةحضًث ًٖ  ؤؾالفىا للًُت الفهم في هخبهم وؤولَى

كًُت الفهم في البالٚت الٗغيُت خ ن جدضر ًٖ ؤَمُت الاؾخلباٌ الظَن  ٖىض اإلاخللي وؤهض ٖلى يغوعة 

ًلٌى  (؛398، 2017، نلُدت قدُذ،  خضور ٖىهغ الخإز ر فُه، لُخمىً مً فهم ملهض اإلاخيلم")

ئا مً  ما في هفؿه مخس را مً حيؿه، ووان ؾلُما مً الفًٌى بٍغ اةجاخٔ:"  وم ى وان اللفٔ ؤًًا هٍغ

 ٖلى ؤلؿىت الغواة، وقإ في آلافاق 
ّ
، وزف الخٗلُض خّبب بلى الىفىؽ واجهل باألطَان، والخدم بالٗلٌى

، حلبذ بلُه اإلاٗاوي وؾلـ له ا ٓم في الىاؽ زٍُغ ، ٖو لىٓام، ووان كض ؤٖفى اإلاؿخم٘ مً هّض طهٍغ

ف وؤعاح كاعت الىخاب مً ٖالج الخفّهم"
ّ
وما طهٍغ اةجاخٔ في بُاهه هجض ابً . (2/8، 1998، اةجاخٔ )الخيل

ه" بطا وان الىالم الىاعص ٖلى الفهم مىٓىما مهفى مً هضع  َباَبا
ّ
ٌك ر بلى اإلاٗاوي طاتها، فظَب بلى ؤه

العّي، ملّىما مً ؤوص اة ُإ واللحً، ؾاإلاا مً حىع الخإلُف، مىػوها بم زان الهىاب لفٓا ومٗنى وجغهُبا 

 (21-20، م2005، َبادمحم بً َبا )احؿٗذ َغكه ولُفذ مىاةجه، فلبله الفهم واعجاح له وؤوـ به"

ه ًُغح مؿإلت خهٌى الفهم ًيىن بضون اة ُإ خ ن كّؿم الىالم بدؿب كضعة  وهجض ؾِبٍى

، مثل ؤجِخً ٚضا وؾأجًُ  ى ما ال ًصح له مٗنى وإن ًىلٌ ؤّوٌ الىالم بأزٍغ اإلاخللي فلاٌ:" املحاٌ: َو

ثل خملذ اةجبل، وقغيذ ؤمـ، واإلاؿخلُم اةحؿً: مثل ؤجِخً ؤمـ، وؾأجًُ ٚضا؛ واإلاؿخلُم الىظب: م

ضا ًإجًُ؛  ضا عؤًذ، ووي ٍػ ه مثل: كض ٍػ ماء البدغ؛ واإلاؿخلُم اللبُذ: ؤن ًىي٘ اللفٔ في ٚ ر مىيٖى

ه)"واملحاٌ الىظب: مثل ؾى  ؤقغب ماء البدغ ؤمـ  (26-1/25، ؾِبٍى
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الضاعؾ ن الٗغب كض جفُىىا ألَمُت خهٌى الفهم لضي  وهمدهلت لهظا الٗىهغ ؤمىىىا اللٌى ؤّن 

اإلاخللي بىنفه ٖملُت ٖغفاهُت ال ٌؿخلُم خاٌ الخىانل بال بدهىلها، لظلً عاخىا ًًٗىن قغوَا 

ا في الىالم خ ى ٌؿخلُم ويٗه.  الىاحب جىفَغ

. ( 639-637، م2017، ىي ددددالًىي دمحم الً ) . بيبليىغر فيا  للصانيات  لػرفانير  لػربير؛  إلاأمىل 5

ت ٖغفاهُت مً زالٌ  أهم  لكتابات  إلاػاصرةهداٌو في َظا الٗىهغ ؤن وك ر بلى  ال   هاصث بخإؾِـ هٍٓغ

ت ًمىً ؤن جلضم زضمت حلُلت في جدلُل اة ُاباث؛ وبطا عخىا هلمـ َظٍ  هخاباتها، ماهضة ٖلى ؤنها هٍٓغ

ىىا الٗغبي فةهىا هجض الباخث ن الخىوؿُ ن كض وان لهم كهب الؿبم في بلىعة مٗالم َظٍ  الىخاباث في َو

ت مً زالٌ اَالٖهم ٖلى الىخاباث الترازُت والىخاباث الٛغيُت؛ ولٗل ؤبغػ الص هُاث ال   واهذ لها  الىٍٓغ

غ الؼهاص مً زالٌ هخبه: )الىو واة ُاب مباخث لؿاهُت ٖغفىُت(، وهخاب  الُض الُىلى الباخث ألاَػ

اث لؿاهُت ٖغفىُت(، وهخاب ) اللٛت واةجؿض(؛ وهجض للباخث نابغ اةحباقت حملت مً اإلاالفاث )هٍٓغ

هظهغ مجها جمثُال: )ؤؾئلت الضاللت وجضاولُاث اة ُاب ملاعياث ٖغفاهُت جضاولُت( و)الضاللت والؿُمُاء 

واإلاٗغفت( و)في اإلاٗنى مباخث صاللُت مٗغفُت( و)اللٛت واإلاٗغفت عئٍت حضًضة( و)مؿاعاث اللٛت واإلاٗغفت( 

غة الظي جدضر ًٖ بٌٗ اللًاًا و)بَالال  ث مخجضصة ٖلى ٖلم الضاللت الٗغفن (؛ والباخث جىفُم كٍغ

ت ٖغفاهُت(  الٗغفاهُت مً زالٌ اإلاالفاث: )الاؾم والاؾمُت والاؾماء في اللٛت الٗغيُت ملاعيت هدٍى

ت الٗغفاهُت مفاَُم وجُبُلاث( و)الٗغفاوي في الانُالح اللٛىي(؛ والباخث ٖبض ال غخمً َٗمت و)الكٍٗغ

َف ن َما: )البىاء الٗهب  للٛت صعاؾت بُىلىحُت جُىعٍت في بَاع اللؿاهُاث الٗغفاهُت 
ّ
ل
َ
مً زالٌ ما

الٗهبُت( و)مُياه زماث ؤلاصعان في الٗلل البكغي (؛ وؤلف ُُٖت ؾلُمان هخاب ن َما: )الاؾخٗاعة اللغآهُت 

ت الٗغفاهُت( و)ؤلاقهاع اللغآوي واإلاٗنى الٗ ت الٗغفاهُت واإلاؼج اإلافهىمي في يىء الىٍٓغ غفاوي في يىء الىٍٓغ

والخضاولُت(؛ ومً الباخث ن ؤًًا في َظا املجاٌ الضهخىع ٖمغ بً صخمان مً زالٌ بدث ن: بدث مىؾىم: 

٘ البالٚت اإلاٗغفُت(.-ؤلاصعان-)اإلاٗغفت  الٗغفىت بدث في اإلاهُلح( و آلازغ مٗىىن: )بٌٗ مكاَع

هخاب )مىهجُت صعاؾت الاؾخٗاعة مً ألاؾاؽ اللٛىي بلى  ؤما محي الضًً مدؿب فلام بخإلُف

ً ٖلى ٚغاع:  مغاوي بخلضًم بٌٗ الٗىاٍو الخإؾِـ ؤلاصعاوي( وهخاب )ؤلاصعاهُاث(؛ وكام دمحم الهاةح البٖى

ت وجُبُلُت في ٖلم الضاللت  )الاؾخٗاعاث الخهىعٍت وجدلُل اة ُاب الؿُاسل (، و)صعاؾاث هٍٓغ
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ف ٖمغو الكٍغف هخابا مىؾىما )زم ناع املخ الٗغفاوي(، و)الؿُمُاثُت ا

ّ
لٗغفاهُت الاؾخٗاعي والثلافي(؛ وؤل

ف هماٌ قاَ ن هخابا 
ّ
الكتها بالخضاولُت الٛغاٌؿُت(، وؤل ٖلال(، وكضم فلِسل  ؤم ن هخاب )مالمذ الٗغفىُت ٖو

ت الىدى الٗغبي اللضًم صعاؾت جدلُلُت للترار اللٛىي الٗغبي مً مىٓىع ٖلم الى فـ ؤلاصعاوي(؛ وؾمه )هٍٓغ

ا في الضعؽ البالغي( لهاةح عمًان، و)بقيالُت  ت ؤلاصعاهُت وؤزَغ ومً َظٍ الضعاؾاث ؤًًا، صعاؾت )الىٍٓغ

ان الٗغفاوي( لٗامغ  الىحىص الظَن  في الفلؿفت ؤلاؾالمُت( لٗاصٌ مدمىص بضع، و)اإلاىىاٌ اإلاجهاجي والَغ

لاعيت ٖغفاهُت( لٗبض ؤلاله ؾلُم، وهخاب )مضزل بلى اةحلىاوي، وهخاب )بيُاث اإلاكابهت في اللٛت الٗغيُت م

اث اللؿاهُت –الىدى الٗغفاوي  بت، وهخاب )بَالالث ٖلى الىٍٓغ ت عوهالض الهجاهغ( لٗبض اةجباع بً ٍٚغ هٍٓغ

لم حغا. ً( لٗؼ الضًً مجظوب....َو  والضاللُت في الىهف الثاوي مً اللغن الٗكٍغ

ا زانت ما هخب مجها ب الٗغيُت ؤٖخلض ؤنها ؾاَمذ ولى بدٔ في جإؾِـ َظٍ الضعاؾاث ٚو َر

ب في صعاؾت اللٛت الٗغيُت ٖلى وحه اة هىم ت لؿاهُت ٖغفاهُت ؾُيىن لها قإن في اإلاؿخلبل اللٍغ  هٍٓغ

: آزغ َظٍهجمل اللٌى في  لخاتمر:.6  الىعكت فىلٌى

ت ٖغفاهُت - ٖغيُت مٗانغة لها ؤؾـ وكىاٖض بضون الٗىصة بلى اةجهىص  ال ًمىىىا اةحضًث ًٖ هٍٓغ

 .اللضامى ال   ؤكامها ٖلمائها

ضث َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤّن اإلاماعؾاث الىلضًت والبالُٚت لضي ٖلماثىا اللضامى واهذ بمثابت  -
ّ
ؤه

ت لؿاهُت ٖغفاهُت خمل لىاءَا الٛغيُىن في اللغن الىاخض  الاهُالكت الفٗلُت إلاُالص هٍٓغ

 ً.والٗكٍغ

ت اللؿاهُت  - ض البدث ؤّن ؤؾاؽ الىٍٓغ
ّ
: ٖغفاهُت اإلاخيلم هي الٗغفاهُت حكترن فحها زالزت ؤزاٍ  ؤه

غفاهُت اإلاخللي؛ فلىام ألاٌو ًيبن  ٖلى الضافُٗت والظواء وؤلاصعان والظاهغة،  غفاهُت اة ُاب ٖو ٖو

 لفهم.والثاوي ًخإؾـ ٖلى الىٓم وجمثُل اإلاٗاوي، ؤما الثالث فغه زجه الاؾخضالٌ وا

جىنل البدث بلى ؤن َىان ؤبدار وصعاؾاث ٖغيُت نغفذ ؤكالمها جللاء َظا الٗلم بمٗاةجت  -

غ مفاَُمه.  كًاًاٍ وجثٍى
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-  ً ت لؿاهُت ٖغفاهُت البض مً جىثُف اةجهىص باخث ن وؤؾاجظة مخسهه ن، وجيٍى لخدلُم هٍٓغ

لض الىضواث واإلااجمغاث لخباص ٌ اة  راث، وبكامت َلبت الضعاؾاث الٗلُا، وفخذ مسابغ بدث، ٖو

يُت ٖلى مضاع الؿىىاث.  صوعاث جيٍى

 . قائمر  إلار جؼ:5

 أوال/  إلاؤلفات:

غ الؼهاص، الىو واة ُاب مباخث لؿاهُت ٖغفاهُت، ٍ -  .2011، جىوـ، صاع دمحم ٖلي لليكغ، 1ألاَػ

ت الٗغفاهُت، خلىق اليكغ للمالف، )ص.ث(. -  ُُٖت ؾلُمان ؤخمض، الاؾخٗاعة اللغآهُت والىٍٓغ

م اليىاػ، البالٚت والىلض )اليكإة واإلاهُلح والخجضًض(، لبىان، ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي،  -  .2006دمحم هٍغ

ابً عقُم الل رواوي، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضٍ، جدلُم دمحم محي الضًً ٖبض اةحمُض، ؾىعٍا، صاع  -

 .1981، 5اةجُل، ٍ

ؼ ؾالمت، اللاَغة، صاع الكغوق، بصواعص مىعاي، الضافُٗت والاهفٗاٌ، جغحمت ؤخ -  .1988مض ٖبض الٍٗؼ

غ الخدب ر في نىاٖت الكٗغ والىثر ويُان بعجاػ اللغآن، جدلُم خفن  دمحم قغ ،  - ابً ؤبي ألانب٘ اإلاهغي، جدٍغ

لى للكاون ؤلاؾالمُت،   .1963اللاَغة، املجلـ ألٖا

ت ألاصب، ب روث، صاع اإلاىخسب الٗغبي،  - ؼ ماضل ، في هٍٓغ  .1993قىغي ٍٖؼ

ٖلي اةجغحاوي، الىؾاَت ب ن اإلاخىب  وزهىمه، جدلُم دمحم ؤبى الفًل ببغاَُم ودمحم البجاوي، ب روث، اإلاىخبت  -

ت،   .2006الٗهٍغ

ت والخُبُم، ٖمان، صاع اإلاؿ رة،  -  .2004ًىؾف الٗخىم، ٖلم الىفـ اإلاٗغفي الىٍٓغ

ت،  ٖبض اللاَغ اةجغحاوي، ؤؾغاع البالٚت، جدلُم دمحم الفايلي، لبىان، -  .2009اإلاىخبت الٗهٍغ

، ٖلم الىفـ اإلاٗغفي، ٖمان، صاع الكغوق، )ص.ث(. - لٌى ماص ٖبض الغخُم الٚؼ لٌى ٖو  عاف٘ الىه ر الٚؼ

ن  ابً الؿغاج،  - حىاَغ آلاصاب وطزاثغ الكٗغاء والىخاب، ابً الؿغاج، جدلُم ؤبى بىغ دمحم بً ٖبض اإلالً الكىتًر

 .2008اب، دمحم كؼكؼان، الهُئت الؿىعٍت الٗامت للىخ

 .1984صالثل ؤلاعجاػ، ٖبض اللاَغ اةجغحاوي، جدلُم مدمىص قاهغ، اللاَغة، مىخبت اة اهجي،  -

ت وجُبُلُت في ٖلم الضاللت الٗغفاوي، نفاكـ، مىخبت ٖالء الضًً، ٍ - مغاوي، صعاؾاث هٍٓغ ، 1دمحم الهاةح البٖى

2009 . 

احن ، مجهاج البلٛاء وؾغاج ألاصباء، جدلُم دمحم -  . 1966اةحبِب اة ىحت، جىوـ، صاع الىخب الكغكُت،  خاػم اللَغ

 .2013آػاص خّؿان قُسى، الىلض اإلاٗغفي في الضعؽ البالغي، بعيض، ٖالم الىخب اةحضًث،  -

ابً ألاز ر، اإلاثل الؿاثغ في ؤصب الياجب والكاٖغ، جدلُم ؤخمض اةحىفي ويضوي َباهت، اللاَغة، صاع نهًت مهغ،  -

 )ص.ث(.
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 لتناول الرتايث للسانيات العرفانية ومنجزه املعارصا

 
 .1998، 7البُان والخبُ ن، اةجاخٔ، جدلُم ٖبض الؿالم َاعون، اللاَغة، مىخبت اة اهجي، ٍ -

 .2005، 2دمحم بً َباَبا، ُٖاع الكٗغ، جدلُم ٖباؽ ٖبض الؿاجغ، ب روث، صاع الىخب الٗلمُت، ٍ -

ه، الىخاب، جدلُم ٖبض الؿالم َاعون، مىخبت اة اهجي، اللاَغة، ٍ -  .1988، 2ؾِبٍى

- Dan sperber et Deider wilson ;la pertinence communication et cognition ; les editions de 

minuit ;1989 . 

 جانيا/  إلاقاالت:

، الٗضص -  (2017.)25، املجلض100َبت ٖبض الغخمً ؾالم، هخاب ٖلم الضاللت الٗغفاوي، مجلت فهٌى

، الٗضص اإلاُلىص -  (2017.)25، املجلض100خاجي، الاؾخٗاعة في هماطج مً قٗغ مدمىص صعوَل، مجلت فهٌى

لغحاوي زضًجت ؤؾماء، اللؿاهُاث الٗغفىُت ب ن اهدؿاب اللٛت وحٗلمها، مجلت الٗمضة في اللؿاهُاث وجدلُل  -

 .2019، ٖضص زام، 3اة ُاب، املجلض

 (. 2013، )14، الٗضص8ت، مجلت اة ُاب، ج زي وػو، املجلضخمى اةحاج طَبُت، ملضمت في اللؿاهُاث الٗغفاهُ -

غ الؼهاص ودمحم الهاةح  - مل خىان، ومىهغ ًىؾف، جللي اللؿاهُاث الٗغفاهُت في اة ُاب اللؿاوي الٗغبي ألاَػ هٍغ

مغاوي ؤهمىطحا، خىلُاث حامٗت كاإلات للٗلىم الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت، الٗضص   .2019صٌؿم ر 72البٖى

اإلاماعؾت الٗغفاهُت في الترار الٗغبي مً وؿم ؤلاهخاج بلى وؿم الاؾخلباٌ، مجلت اللٛت الٗغيُت) نلُدت قدُذ،  -

لى للٛت الٗغيُت(، اةجؼاثغ، املجلض  .2019، 44، الٗضص 21املجلـ ألٖا

، املجلض - ، 25نلُدت قدُذ، مالمذ الخفى ر الٗغفاوي ٖىض الىلاص والبالُٚ ن الٗغب اللضامى، مجلت فهٌى

 .2017 ،100الٗضص

، مً اللؿاهُاث الخىلُضًت بلى اللؿاهُاث الٗغفاهُت: جدىالث اإلاباخث واإلافاَُم، يبعي الىظًغ و ٖابي ٖبض الؿالم -

غ اللٛت ) اةجؼاثغ(، املجلض AL-Lisaniyyatمجلت اللؿاهُاث ) ، 1, الٗضص 24(،مغهؼ البدث الٗلم  والخلن  في جٍُى

(2018) 

م حُضوع، اللؿاهُاث الٗغفاهُت ومكىالث حٗلم اللٛاث واهدؿابها، مجلت ٖالم - ، 5اث ) اةجؼاثغ(، الٗضص ٖبض الىٍغ

 .2017صٌؿم ر 

اإلاالر دمحم، اللؿاهُاث اإلاٗغفُت واللؿاهُاث اإلاؿخللت حىن جاًلىع، مجلت الٗمضة في اللؿاهُاث وجدلُل اة ُاب  -

 (2019) ٖضص زام  4، الٗضص 3)حامٗت اإلاؿُلت(، املجلض 

في اللؿاهُاث وجدلُل اة ُاب،  ٖؼ الضًً ٖماعي والغيُ٘ بىحالٌ، مفاَُم لؿاهُت ٖغفاهُت، مجلت الٗمضة -

 .2019، ٖضص زام، 3اإلاؿُلت، املجلض

، الٗضص -  . 2017، 25، املجلض100الًىي دمحم الًىي، بِبلىحغافُا ٖغيُت، مجلت فهٌى

 جالثا/  إلاد خالت:

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56815
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56816
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53924#56816
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/26
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ٛت ا -
ّ
ت والل ُّ اث الٗغفاه ُّ ؿاه

ّ
ت، مس ر البدث في اللٛت واإلاٗاةجت آلالُت بيلُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، الل ُّ لٗغي

ل 6-5-4الاوٗلاص:  ش 2017ؤفٍغ ، اإلاىك٘: 2019ؤوث 22، هضوة صولُت، بهفاكـ، جىوـ، اَل٘ ٖلُه بخاٍع

https://diae.net/27637/ 

   بػا/ مى قؼ ألانترنت:

ل  - ب )ؤفٍغ ىُت، اإلاىك٘ (، الٗغيُت ب ن اللؿاهُاث الغجابُت والٗغفاهُت2019لُُفت صاٍع ضة اإلاؿاء الَى ، حٍغ

ش  https://www.el-massa.com/dzؤلالىترووي:   22/02/2020اَل٘ ٖلُه بخاٍع

ؼ، ) - ىاًضا بىيىفا، 2018جدؿ ن عػاق ٍٖؼ ( الٗلم ؤلاصعاوي واللؿاهُاث ؤلاصعاهُت للياجبت ٍػ

http://www.alnoor.se/article.asp?id=333721 :ش  . 21/08/2019، اَل٘ ٖلُه بخاٍع

 

https://diae.net/27637/
https://diae.net/27637/
https://www.el-massa.com/dz/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

