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ي   ي  اللسات 
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ي  الدرس اللغ 
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 معلومات المقال :الملخص

مهكككك   ،ال شكككك  الق غالككككة التكككك قش مالتكككك قلف لابعككككة ثككككلق م تلكككك  ال ككككػ   مال  ا ككككا 

التي تؤدي إلى انت كا  الػلك و ماملػكاست مته سوكا مإقشابككا ث كو مكا وك  جذًكذ، ملػكو 

خ الذسط اللغك ي لكذ غكأ ت قلف   وكا الهفشة التي الحذقتكا لعانُا  دي ظ ظلف ف  تاٍس

 نعككككككككيُا، ثذاًككككككككةمإق كككككككككاق لككككككككذ تكككككككك  ش  الػككككككككالأ، ثعككككككككا فكككككككك  رلكككككككك  الكككككككك    الػش ككككككك  ككككككككو  

ة ثاللعانُا    مصك ال -الحكذً  ة الذسط اللعكان  الػش ك  الد  إلى ن  مالتي-البنٍُ 

)إلادساكُككة ، مالتككي تع ككو   ككش مككا مصككلن إلُكك  اللعككانُا   إلككى اللعككانُا  الػش  ُككة
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 يف ادلرس اللغوي العريب ات البنيويةتلقي اللساني   
 بين السياقات التاريخية وطبيعة المتلقي

الحذً كككة فككك  سحلتككككا الكق كككات الهالكككا  إلادساكُكككة ال ام كككة للعكككاق الي كككشي، م كككلق 

كككة ماللعكككانُا  الػش  ُكككة )إلادساكُكككة  امتكككذ التل ككك  الػش ككك  ل ككككز   اللعكككانُا  البنٍُ 

كككة الًذً ل جُكككة، موككك   مكككا  لكككأ الػذًكككذ  املػكككاست مظكككق غ ابكككأ غلعُكككة مال كككشج  ،ٍش

 فكككك  مجكككك  م اكبككككة الككككذسط اللعككككان  الػش كككك  للتهكككك س  ، مملكككك مكككك  إلاشكككك اال 
 
غاب ككككا

موكككزا امل كككا  ًنكككام  الق ًشصكككذ غعلُككككة  .الحذً ككككة الغش ُكككة اللعكككانُا الحاصكككو فككك  

كككة  ات  للعككانُا  البنٍُ  ػككشإ إشككك االت  -ث صككف ا التل كك   م  –التل كك  ممعككتٍ  َم

كككك ، مصككككك ال إلكككككى نتاب ككككك  مرلككككك  مككككك   كككككا  قاقكككككة منكككككامس هككككك : 
 
خ مغ اب  التل ككككك  تكككككاٍس

 .م بُػة املتل   الػش   مظُاق التل  

  ،  التل 

  ،ة  البنٍُ 

 ،الػش  ُة 

  العُاق  

Abstract :  Article info 

Contact among peoples and cultures always 

generates cause and effect relationships. These 

relationships help knowledge to move, evolve and be 

renewed. Starting from Structuralism, whose ideas 

led to the modern Arabic linguistics, to cognitive 

linguistics as the latest innovation of modern 

linguistics to discover human hidden cognitive skills, 

the ideas originated by the Saussurean linguistics has 

affected the entire world. The Arabic world, relatively 

late, is no exception. 

Between Structuralism and cognitive linguistics, 

the Arabic reception took place amid several 

scientific, intellectual and ideological hindrances. This 

led to many problems and prevented the Arabic 

linguistics to keep up with the development of 

Western linguistics. 
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  تيــــــــــــــــم عزوز ـ خ د، 

This paper is an attempt to examine the process 

of reception of structuralist ideas and its levels, 

considered as the first reception, and to depict its 

problems, hindrances and results through three main 

axes: reception history, reception context and Arabic 

reception nature 

 

 . 

 ثمهيد:

إق غعلُكككة تل ككك  الػلككك و غعلُكككة مػ كككذة جكككذا، مرلككك  ملكككا ًنكككُق  ككككا مككك  ظكككُالا  تاٍس ُكككة  

مق ا ُكككة ماجتعاغُكككة، مفككك  الحُكككاق ك لكككفة ظُاظكككُة، ل كككا غالكككة ثالت جككك  الػكككاو املعكككُهش غ كككى الف،كككش 

كذ مك  ٍض ا  املتل كلق ما كتات مك الف أ مك  التل ك  راتك ،  كئرا  العُاس ي، ٍم تػ ُكذوا تبكاً  معكتٍ 

الضككف ا إلاكككا ا ككتات  بُػككة الػلكك و راوكككا ثككلق غلكك و مادًككة م ضكك غ ا املككادة مرا  غالككة ث نعككا  

التف،لككككككف الػ  كككككك  م امل ه كككككك ، م ككككككلق غلكككككك و إنعككككككانُة م ضكككككك غ ا إلانعككككككاق، مرا  غالككككككة ثالػككككككادا  

ة املتباً ككة، الصككبنن حُ كككا غعلُككة  مالت الُككذ ماملػت ككذا  الاجتعاغُككة الصاصككة ثامل ع غككا  الي ككٍش

نتككككاإ املتل كككك  لل ُككككاو  كككككا إلككككى ال، لككككف مكككك  املػككككاست مالػلكككك و  التل كككك  غعلُككككة را  منككككارًش ك لككككفة، ٍم

 لُ اس  وز  املفاوُأ امل   لة م  ثِئة ق ا ُة مػُ ة إلى ثِئة ال شج م تلفة غ كا تعاما.

ككة فكك  الككذسط اللغكك ي الػش كك  الحككذً  غلُ ككا   ملبككو الق نتنككذ  غكك  تل كك  اللعككانُا  البنٍُ 

المال الق نػشإ غ ى مصهلح التل   رات  منامللق تقبؼ مف  م  ف  ال  كا تلق الػش ُكة مالغش ُكة، موك  

 ما م  ش ن  الق ًل   ثالض ء غ ى وزا املصهلح.    

 مـولح الحلقي وداللحه في الثقافة الِسبية:

أ ف  م اضؼ  غشت اللعاق الػش   مصهلح التل   م ز ال ذو، ملذ مسد ف  ال ش ق ال،ٍش

 غذًذة، م كا:
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 ل ل  تػالى:
َ

ك
َّ
ى ﴿ َوِإه

َّ
ق

َ
ل
ُ
ح
َ
ِليٍم ل َُ  َحِكيٍم 

ْ
ُدن

َ
ًْ ل  ِم

َ
ن

َ
ْسآ

ُ
ق

ْ
   م  ظ سة ال عو[.6﴾]آلاًة )ال

ى:﴿ مل ل  تػالى الًضا
َّ
ق

َ
ل
َ
ح
َ
ا ف

َ
ح
َ
ِلَماٍت ف

َ
ِه ك ًْ َزّبِ َدُم ِم

َ
ْيِه ﴾آ

َ
ل َُ    م  ظ سة الب شة[. 37آلاًة )]َب 

 ملا  الًضا:﴿ 
ْ
ىِإذ

َّ
ق

َ
ل
َ
َياِن  َيح ِ

ّ
ق

َ
ل
َ
ح
ُ ْ
يٌد  اْل ِِ

َ
َماِل ق ِ

ّ
ًِ الؼ

َُ َيِميِن َو
ْ
ًِ ال

   م  ظ سة ق[.17]آلاًة )﴾َُ

  ﴿مل ل :
ْ
ُه ِإذ

َ
ْىه

َّ
ق

َ
ل
َ
ْم ث

ُ
ِحك

َ
ِظي

ْ
ل
َ
   م  ظ سة ال  س[.15]آلاًة )﴾ ِبأ

داللت  فك  الاظكتػعا  ال ش نك  بالبكا مكا تنبك  إلكى غعلُكة التفاغكو ال فنك ي مالكزو ي مكؼ  مكانن

وهــي مظــألة لــم جٔــ  ُــً نِــم اْلحظــس ً فــي  ْلــا  »الكك و مالحُانككا إلككى مػ ككو الف ككأ مالفه ككة: 

 . 1) «إليها

كة ال كشاءة مالتل ك  مالتك ي موزا ما ت لف إلُ  الذساظا  الحذً ة ف  م ا  ال  ذ  د   ك ظٍش

كككاق  ظككاط  اكككا ك العفكلككو غ ككى منكك سٍ  وعككا غ ككى العفتِككا: ال ككاسا مالكك و،  ال ككاسا غ ككذوأ وكك  

املن س  وأ مامل ذو ف  غعلُة التل  ، حُ  ل  دمس  ػا  ف  لشاءة ال و مإغادة إنتاجك  متذاملك  

  متنذًذ مػانُ .

ن كذوا ال ت كشإ غك  مػ كو مإرا سجػ ا إلى املػاجأ الػش ُة لت ص ي مػ و مادة كتل ك  ك  ئن كا 

 الاظت با  م  ز مالحُانا ت  ز مػ و الف أ مالفه ة مإلال اء.

ثلقـا،  ي  اطـحقهله  والحلقـي الاـى بطـحقهال » ف  معجأ لعكاق الػكش  ًكزكش اثك  م ظك س: 

   2)« فالن يحلقى فالن ي  يظحقهله –كما حكا، ألاشالاس   –

،: اطـحقهله ووهىـع ُـً ثلقـي السكهـان . ...ثلقـا»مجاء ف  معجأ الظاط البابكة للضم  كشي: 

قى الكالم
َّ
ىحه والاى ُيل

َّ
   3)« وثلقيحه مىه: ثلق

ة )تل    ثع ت اوكا ف  الػش ُة ت  ز مػ و الاظكت با  مالتل ك  مػكا  ماملاحظ الق املادة اللغٍ 

مل،كك  التعككاًض فكك  الذاللككة ثككلق مف كك و التل كك  ممف كك و الاظككت با  ً،عكك  فكك   بُػككة الاظككتػعا  غ ككذ 

لػش  مف  م شج إلال  مالػادة ثالنعبة لألرق  ج يُة،  ال، لف الغالا ف  الاظكتػعاال  الػش ُكة ا

وككك  اظكككت ذاو مكككادة )التل ككك   ثع كككت اوكا مضكككا ة إلكككى الككك و ظككك اء الككككاق الككك و   كككفا الم حكككذً ا، الم 

   كك    كككاق تل كك    كككف ن احكك  مال ن ككك   اظككت بل  ثن،كككأ مككا تػ دنكككا غلُكك  فككك    4)  هاثككا، الم شكككػشا،
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  تيــــــــــــــــم عزوز ـ خ د، 

مإق لككأ –كام كا، ملكأ تغكا كككزل  غك  الدثاب كا مسماد العككفا  ال  كذي موكأ ًعلككومق فك  اظكتػعاالوكأ 

فـثرسوا  لقـاو والحلقـي ووِلىالامــا » ثكلق إل كاء الك و الم إسظكال ، متل ُكك  الم اظكت بال ، –ًصكشح ا 

    5)«ال الىف الخوابي فىا  وخاؿة في مج

ككة م دثُككة مالف ُككة   كك  ٌػككشت  : فــً » فكك  إلال ككاء ً،قنكك ي الوعُككة كبلككفة فكك  الحُككاة الف،ٍش

؛ الي اظكككتعالة املتل ككك  الكككزي ثكككذمس  إق لكككأ ًعتلككك    ُكككا  التل ككك  مككك  حعككك  إصكككغاء  6)«بطـــحمالة

الم الصهككا  مانقبككا  ممناملككة الف ككأ مالاظككقُػا  مالتنلُككو،  لكك  ًنصككو ثككزل  تفاغككو مككؼ الكك و 

وثلــك مــً وملــة لفــات البــ  ُمعــ  عهــا الؼــِس الِسبــي فــي »املل كك  ممكك  قككأ ًف ككذ لُعتكك  مجعالُاتكك   

الححـــىل بـــه مـــً فـــً مـــسو  مظـــمَى إ؛ـــا فـــً كحـــابي مقـــسوو   ن الححاُـــ  مـــّ الـــىف ال يـــحم مـــً 

لقــي  ولهــرا يِ ــ  ُــ
ُ
ً واهــ  واحــد  بــ  يــحم فــي إهــاز ثحىاؿــ  فيــه االاحمامــات اْلحلقــي بمؼــاُس اْل

  7)«فقدان الححاُ  مّ الىف في الار، الِملية بقىلهم وفالن ال يلقي باال ْلا يقال  

، مال  ممكك  و ككا ًع،  ككا ال كك   ثكك ق إلال ككاء مككشتبق ثالضككشمسة ثككالتل  ،  ككا إل ككاء مكك  بلككف تلككأ 

تلأ مك  بلكف إل كاء؛  نك  ال ًنصكو تفاغكو مكؼ الك و إال ثتك ا ش غ اصكش الػعلُكة الت اصكلُة ال اقكة: 

ل ككك  الصهكككا  الم )املشظكككو ، نكككو الصهكككا  الم )الشظكككالة ، مال لكككفا املتل ككك  )املعكككت بو  الكككزي ًشا ككك   م 

املل كك  اوتعاماتكك  مم ككاغش   ككا  إل ابكك  للصهككا  حتككو ًككؤقش  ُكك  م التككال  ًنككذ  التفاغككو الككزو ي 

 مال فن ي ثلق الهش لق.

ي  قابـ    récepteur ,trice: »ً كا  فك  الفشنعكُة  مــولح الحلقـي وداللحـه فـي الثقافـة الٔسبيـة:

ي  اطــــــــــــحقهال يو ثلقــــــــــــي   réceptionي  ثلقــــــــــــي  و قــــــــــــال:  réceptif ,iveللحلقــــــــــــي يو مظــــــــــــحقه  

يِعــــ  اطــــحقه  يو ثلقــــى يو   recevoirي  مظــــحقهلة يو محلقيــــة  والحِــــ    réceptionnisteو

 . 8)«يخر

ككككككة  ُ ككككككا :  ي    receptionي  ثلقــــــى يو اطــــــحقه  يو يخــــــر   receive»مالمككككككا فكككككك  الان للًو

ي  محلقيـــــه يو مظــــــحقهله جظـــــحقه  الىافــــــديً فـــــي مكحــــــ  يو  receptionistاطـــــحقهال يو ثلــــــ   و 

مم كككك   ككككاملت لع ق رغلككككف الػش ُككككة ال   9)«ي  محلــــ  يو مظــــحقه    receptiveمؤطظــــة يو فىــــد   و 
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ة ثلق املصهلحا ، م اصة ف  لغكاوكأ ال حذً كة التكي تػ اكأ ك لفا مع لة التعاًض ف  الذالال  اللغٍ 

تن لككن ثفػككو ال كك سة الػلعُككة إلككى ل الككا متشاكُككا جامككذة لصذمككة آلالككة ماملصكك ؼ، مإنعككا ٌػ ككاكأ فكك  

اظككت ذاو املصككهلحا  إلالكك  مالػككادة مإق كككاق فكك  رلكك   ككشمإ غكك  ضكك اثق اللغككة ممكك  قككأ كككاق 

بككا غكك   راق ال ككا  لق ثا ن ككة ال  ذًككة الحذً ككة بٍش ككة مصككهلح )الاظككت با   الككذا  غ ككى ال ظٍش  للًو

  اصة،  نكأ الِلف ا اظت ذام  ف  م ضؼ   ش.

  بالنعبة إلاكأ م ض ع الاظت با  ًبذم الكثف ماءمة  داسة   ذق م   إلى  د .

ككة ) التل كك  (فكك  الذساظككا   دثُككة ال  ذًككة ٌعككت ذو مصككهلح الحلقــي اؿــوالحا:-ب غ  انككا لل ظٍش

كككة الاظكككت با  الم التل ككك  ، حُككك  النككك  لكككذ القكككاس   Reception theooryوالغش ُكككة الحذً كككة  الي )نظٍش

كككة فكككك  م تلككك  املككككذاسط الغش ُكككة مرلكككك  مككك  الجككككو تنذًكككذ مف كككك و  جكككذال كبلككككفا ثكككلق املػ ُككككلق ثال ظٍش

–دلُكككأ لككك  معكككا لكككادوأ إلكككى م ككك لة التعُلكككو ثكككلق داللكككة الاظكككت با  مالاظكككت اثة، مالظكككاط امل ككك لة 

اسا فكك  غالتكك  ثككال و مكك  مػ ككو الاظككت اثة الم فكك  الق وككزا املصككهلح الجذًككذ لككذ ً ككشد ال كك-غ ككذوأ

  10)ً شد ال و م  مػ و الت قلف ف  ال اسا 

ة التل ك  ماحكذة مك  الوكأ امل كانق ال  ذًكة الحذً كة فك  دساظكة  د  من كذ  .      ..ثنُك  متػذ نظٍش

جاء  لتؤظغ رػذا جعالُا لل و ًتع و ف  لشاءة ال و  د   م   ا  إضا ة غ اصش جذًكذة 

ككككو الكككك و مكككك   ككككا   ككككة غ ككككذ تفعكككلف مت ٍم مل  نكككا  الػعلُككككة إلاثذاغُككككة، مال، كككك  غككك  المكككك س ج وٍش

ككة  دثُككة  ،11)تشكلووككا غ ككى منكك س الظاسكك ي الال موكك  ال ككاسا  لبككو   –غ ككى غ،ككغ مككا اوتعككن ثكك  ال ظٍش

كككة  ظ ككك س   شككككض  غ كككى غ صكككٍش    كككق مككك  غ اصكككش الػعلُكككة إلاثذاغُكككة موعكككا :املؤلككك  –وكككز  ال ظٍش

ت  كككككى فككككك  ن كككككذ ال كككككشق التاظكككككؼ غ كككككش الكككككزي تع لككككك  امل كككككانق العكككككُالُة ككككككامل  ق التكككككاٍس   ماملككككك  ق  ٍم

تع ككككو فكككك  مذسظككككة ال  ككككذ الجذًككككذ مال كككك،انُة التككككي تهكككك س  غ كككككا »الاجتعككككا   مال فنكككك ي مالكككك و:  ٍم

ة مال  ذ العُعُاة  ، إلى الق جاء  مشحلة ال كاسا متت عكذ فك  مكا ٌعكتو ثات اوكا  مكا رػكذ  البنٍُ 

كككككة التل ككككك  مالتكككككي ٌػش  كككككا ظكككككعلف ظكككككػُذ  جكككككاصي فككككك   كككككة مم ككككككا العكككككُعُابُة مالتف،ُ،ُكككككة منظٍش البنٍُ 

ـــــة مـــــً اْلهـــــادا وألاطـــــع الىٌس ـــــة البـــــ  ػـــــاُد فـــــي يْلاهيـــــا مىـــــر »لام ظككككك   ث  لككككك  هككككك  :  مجمُى
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مدزطـة كىوظـحاوع  دهـدل إ؛ـا الثـىزا كـد الهييى ـة  والىؿــحية مىحــ  الظـهِيىات ُ ـا يـد 

وإُوـــاو الـــدوز الفـــىالاس  فـــي الِمليـــة الىقديـــة للقـــازا  باُحهـــاز، ين الِمـــ  ألادبـــي ميؼـــأ حـــىاز 

كككة فككك  الماظكككق العكككتِ ا  غ كككى ًكككذ    لغكككان   ًكككضس   12)«مظـــحمس مـــّ القـــازا  ملكككذ ظ كككش  وكككز  ال ظٍش

كلككو الات كا  الفشننكك ي مالات ككا  املاسكنك ي غ ككى الػ امككو موكانض سم لككف ًكامط فكك  مناملككة للصكشمإ مكك  تش 

كة لت كحُ   الصاسجُة متػصا الات ا   مٍش ك  فك  امل اثكو لل صك ب  دثُكة،   كاء  وكز  ال ظٍش

موككزا إظكك او مايككح فكك   صماًككا اننككشات الف،ككش ال  ككذي مالػكك دة ثكك  إلككى لُعككة الكك و مالوعُككة ال ككاسا،

ككككة تن ككككأ املتػككككة الف ُككككة مالجعا لُككككة فكككك  التػامككككو مككككؼ الكككك و م التككككال  ت، كككك  ب امضكككك  إً ككككاد نظٍش

 . متف أ الظشاس 

لكككزل  ال لكككأ ًكككامط غ كككى م  جككك  الجذًكككذ اظكككأ كجعالُكككة التل ككك  ممككك  حُككك  املػ كككو ال اظكككؼ 

ل ككككككز  القعككككككعُة ًع،كككككك  الق نف ككككككأ النكككككككا جككككككضء مكككككك  الانت ككككككا  ثذساظككككككة  د  مكككككك  الان ككككككغا  ال امككككككو 

  موكككزا مكككا جػكككو التبكككاع الات كككا   ملكككان  ً  لككك ق ثال صككك ب ممؤلفاككككا إلكككى الاوتعكككاو ثكككال شاءة مالتل ككك

اوتعكام أ مكك  الػالككة ثككلق ال اتككا منصكك  إلككى الػالككة ثككلق ال ككاسا مالكك و الي مكك  الاوتعككاو ثئنتككاإ 

ة التل   تت ظغ غ ى قاقة ا عفاضا  الظاظُة ه : ال و إلى الاوتعاو ثتل ُ .  منظٍش

خ تل ُكك  ملشاءاتككك  التككي ن-1 خ الكك و وككك  غ ككى مجككك   ت ككن غ ككك ،إق الكك و ال ً فصككو غككك  تككاٍس  تككاٍس

خ حُكك  الكك و ال ًف ككأ دمق ال ككز تن  اتككك   خ تل ُكك  مت عككذات  املتاح ككة غ ككف التككاٍس التنذًككذ، تككاٍس

 مت عذات  رػلق الاغتباس.

خ التل   مال شاءا  ًفلكن مك  مكضاغأ الةوغكة الفشدًكة الزاتُكة،   نعكا  التل ك  لِعكن راتُكة  -2 تاٍس

  غكاو، حُك  جعاغكة مك  ال كشاء ًصكذسمق غك  ال كأ تكاٍس   ماحكذ، تعاما، ثكو تن ك  غك  ال كأ جعكا 

متنشك أ و اجغ اًذً ل جُة مق ا كة كعا النكأ ٌ عفك ق فك  م ع غكة مك  الا عفاضكا  مالغاًكا  

كككككو  ماملصكككككهلحا  الف ُكككككة ماظكككككعفاتُ ُا  ال كككككشاءة، معكككككا ٌعكككككع  ثال صككككك   إلكككككى نتكككككاب  م كككككعفكة مت ٍم

للكك و ً كك ق بالبككا ملعومككا ثكك    جعتكك  ً ككو امل تعككؼ مق ككاث  ،ثعػ ككو الق ال ككاسا فكك  لحظككة تل ُكك  

الم الفئة التي ًنتتي إلاكا مف  ض ء ما ًعتل،  م  لُأ ممبكادا مل اغكا  مك  وكزا الك    ٌػعكو غ كى 
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لككك   يطـــي  هٌـــام ُقـــد  يو  -ٓالهـــا– ن القـــازا عهـــر، الــــىزا »لكككشاءة الككك و مإغكككادة إنتاجككك  مت ٍم

ُمليـــة بطـــحقهال  وقـــد يحملـــه ال  امـــه عهـــرا  رقـــافي محـــدد قـــد يلفـــ  ُىـــه الس  ـــة الكاملـــة فـــي

الىٌــام ُ ــا ين يخهعــع طــلىكا طــلهيا إشاو القــيم البــ  ثـــادم قىاُاثــه  وزبمــا ثكــىن الىخيجــة ين 

يسفم ُمال فىيا لهرا الظب   ومً رـم يؤكـد زواد هٌس ـة الحلقـي فـي ٓيـ  مىكـّ ين القـازا إذا 

ساوا الصــحيحة للـىف طــحكىن مظــححيلة لـم يحــاول الحٔلــ  ُ ـا ال  امــه  يــديىلى ي فـئن القــ

خ الػلعككككاء الػككككش  ال، لككككف مكككك  امل الكككك  التككككي ً نككككاص  اكككككا وككككؤالء إلككككى انتعككككابكأ الككككذً ي    13)« مفكككك  تككككاٍس

ش ضككككك ق مكككككا ًفككككككذ إلكككككاكأ مككككك  البلكككككذاق  ج يُكككككة ثن،كككككأ النككككككأ ال ًكككككذً  ق ثا ظكككككاو  الم ال ً ه ككككك ق  ٍم

  س الدثُة الم غلعُة .ثالػش ُة موزا ما جػل أ ًهل  ق الح اما راتُة غ ى الم

 ػكككو التل ككك  مال كككشاءة ال ًتن كككأ مككك   كككا  التفاغكككو ثكككلق الككك و مال كككاسا  نعكككا، ثكككو مككك   إق-3

 ككا  التفاغككو ثككلق جعاغككا  ال ككشاء مالنعككا  التل كك  املتػالبككة الي إنكك  ًتن ككأ مكك   ككا  التفاغككو 

م كككلق ال كككشاء ثكككلق الككك و مال كككاسا مككك  ج كككة، م كككلق ال كككاسا الاحكككأ مال كككاسا العكككاثأ مككك  ج كككة قانُكككة 

   املتػاصٍش  م  ج ة قال ة.

خ  د كككك  من كككككو ت مككككو املؤلكككك  )املشظكككككو  إلككككى ال كككككاسا        ككككة التل ككككك  إلككككى ت ذًككككذ التكككككاٍس موكككككذت نظٍش

و لل صك ب  دثُكة،  عك   مالجع  س )املعت بو  مالانت ا  م   ،شة ف  إلاثذاع إلى التفعلف مالت ٍم

كككة ًت كككح ل كككا الق مصكككذسوا وككك   كككة  كككا  منتككك ج ال ظٍش الصا كككا  املزوبُكككة الحكككادة ثكككلق سماد الشمٍض

ككة )التككي تػعككو غ ككى م اس ككة الكك و ث صككف  ثنُككة مغل ككة ، مالجعالُككة املاسكعككُة التككي تككشج فكك   مالبنٍُ 

مال ك لُة الشمظكُة حُك  تػت كف  د  مالك و   ) د  انػ اظكا لل الكؼ الاجتعكا   )صكشاع الهب كا 

  دا غ كككى تلككك  املكككزاوا امل ق كككشة فككك  الملانُكككا  نكككزا  هكككي ثكككزل  تػت كككف تعكككش    د ككك  م ظ مكككا  مغل كككة

وازثهان الىٌس ة لدي زوادالاا بمحهىم مىاالام للمازكظية وِلها مهيـأا للحِـايؽ الظـلمي مـّ »

ُ ـا اخـحالل يوىاطـه ويلظـيحه ويحظـاها ؿـالحة كـرلك ْلىاقؼـة الـىف –همـاذ  ألادب الٔسبـي 

الحِظــحية البــ  ثجــسد آداب ألامــم مــً الِسبــي  وذلــك  ن واكــِيها قــد هــأوا بجــاهاهم ُــً القيــىد 
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حمـاد ُ ـا الــىز الحِهي يـة والخياليـة الخاؿـة بكـ  لٔـة مــً  ححميادهـا ومظـلمادها الراثيـة كااُل

  14)«لٔات الِالم ...

د الثــــىزات الِلميـــة والحكىىلىويـــة الحديثــــة واْلِاؿـــسا فـــي بلــــىزا يوظـــا  هٌس ــــة » ولقـــد طـــُس

داز  الثقافيـــة والحكس ــة والِلميـــة بــين ألامـــم  وثوهيقيــة خاؿــة بمظـــحى ات ثلقــي اْلِـــازل واْلــ

ية ُ ـــا الاـــرا الحثـــاق  وب،اؿـــة فـــي ػـــقه اللٔـــى  واللظـــاوي   ـــا مـــً الؼـــُس والاـــرا مـــا يكـــحى هُى

الــــر  يفــــسش الاــــر، ال  طــــاهة اْلاهاويــــة والىٌس ــــة البــــ  يزطــــد قىاُــــدالاا هٌس ــــة الحلقــــي وطــــهلد 

  كاق ل كز    15و«ووـه الححديـدالظه  في وكّ آليـات للحِامـ  مـّ  زذ اللٔـى  و اللظـاوي ُ ـا 

ش املػكاست ماملكذاس  اللعكانُة لكذج املتل ك  الػش ك   كة  قكش الػلتكي غ كى تهكٍ  ة ماللغٍ  امل الفة الف،ٍش

كعكككككا الظككككك عن فكككككك  ن كككككو ال  ا ككككككة اللعكككككانُة الغش ُككككككة إلُككككك ، م التككككككال  إقكككككشاء الككككككذسط اللعكككككان  الػش كككككك  

ا  اللعانُة الحذً ة، مالتي م  ثُ كا :ا  . ، الت لُذًة التن لُة، التذاملُةلهييى ةثع تل  ال ظٍش

منػ ككو ثامل الفككة اظككتفادة ال  ا ككا  مكك  رػضككك ا الككبػن،  عكك  املػلكك و الق الف،ككش إلانعكككان  

متفاغككو ثالضككشمسة نقُ ككة تككذا و املػككاست إلانعككانُة مت ا ػ ككا مكك   ككا  ال  ككو الف،ككشي مال  ككاف  

و فكك   ُاتكك  الشببككة فكك  منكك   ،ككش آلا ككش ثككلق  مككأ، مهكك   كككزا ت تلكك  غكك  الغككضم ال  ككاف  الككزي ًنعكك

ت  مظلا  ص صُات .  ماحتا  غ ل  م عغ وٍ 

مكككك  املؤكككككذ الق اللعكككانُا  الغش ُككككة غكككا صككككذاوا كككككو  بـــدايات الحــــأرس بالثقافـــة اللظــــاهية الٔسبيـــة: 

كة ثضغامكة  شدً انكذ دي  ة الػاملُة م اصة رػذ ظ  س الذساظكا  ال صكفُة مالبنٍُ  العاحا  اللغٍ 

ككة ماتعككؼ نهككاق الف،ككش اللعككان  الغش ككك   ظ ظككلف الككزي اللككشط  ككارؼ الػلعُككة غ ككى كككو الذساظككا  اللغٍ 

لُصو صذا  إلى ال    الػش   م شلا ممغش ا، ملػل  م  الصػا تنذًذ البكذاًا   ملكى النت كا  

الف،كككش اللعكككان  الغش ككك  الحكككذً  إلكككى مُكككذاق التف،لكككف اللغككك ي فككك  الػكككالأ الػش ككك  ممكككا تشتكككا غككك  وكككز  

كككة  مككك  تككك قش متلكككأ  مػشفككك امل الفكككة  مم كجككك  مل عكككو م ككك ال  ال ظكككش الغش ككك  فككك  دساظكككة الظكككاوشة اللغٍ 

 ثص سة غامة.
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إ؛ا ين الحديث ًُ بدايـة ثلقـي الِلمـاو »مف  وزا الصذد ٌ لفك حا ظ إظعاغُو غل يك 

ال يكـىن ذا مِعـع إال بسبوـه  -وهقـد الاىا "لظاهيات طىطـي " –الِسب للِلىم اللٔى ة الٔسبية 

مـــ  اْلـــؤرسا فـــي ُمليـــة الحلقـــي ويالامهـــا :ثـــاز   الحلقـــي  طـــيا  الحلقـــي  و خــــية اْلحلقـــي  بالِىا

بحيـــث  ين مِسفــــة الاــــر، الِىامـــ  يظــــاُد ُ ــــا مِسفـــة مــــدي اطــــخيِاب الثقافـــة الِسبيــــة لهــــرا 

مم    ئق تنذًذ إلا اس الػاو للع الفة اللعانُة ثكلق  16)«الِلم الىافد إليها مً الثقافة الٔسبية 

ثحىقـ  ُ ـا حاوـة اْلحلقـي طـىاو كـان الاـرا اْلحلقـي ػـازحا يو ُاْلـا »الف،ش الػش   مالف،كش الغش ك  

فـــي ثحظـــي  ًـــاالاسا لٔى ـــة مِيىـــة يو دزاطـــة مىكـــَى يححـــا  فيـــه الاـــرا اْلحلقـــي إ؛ـــا إمـــدادات مـــً 

الحلقـــــي اللظـــــاوي يظـــــححي  فـــــي ًـــــ  جِـــــدد  رقافـــــة لخـــــس  لـــــرا فىكـــــّ حـــــدود مِيىـــــة ْلظـــــاحات

الىٌس ــــات الِلميـــــة  واخـــــحالل اْلىـــــايل اْلِحمـــــدا فـــــي الححليـــــ  وثىـــــَى مجـــــاالت الحكـــــس اللظـــــاوي 

م الحككذً  غكك  ظككُاق تل كك  امل ككانق اللعككانُة الغش ُككة  ككئق وككز  الحشكُككة ال  ا ُكككة   17و«الحــديث 

  المكغ الحاجككة مل كو وككز  امل ككانق ظ كش  فكك   عكفة مكك  الفعكفا  التاٍس ُككة ككاق غلعككاء اللغككة الػكش  فكك

لكككككة ثالػهكككككاء مإلانتكككككاإ  كككككة ،  بػكككككذ الق تعلكككككو الف،كككككش الػش ككككك  لفعكككككفة  ٍ  الحذً كككككة فككككك  الذساظكككككا  اللغٍ 

الف،كككشي ماللغككك ي مككك   كككا  اوتعكككاو الػلعكككاء الػكككش  ثاللغكككة الػش ُكككة مدساظكككتكا دساظكككة شكككعلن ككككو 

ا  )ص  ، صشت، نن ، معجأ، داللة ،   املعتٍ 

لق ًككككزوب ق حككككذ الجككككضو الق ت كككك ق الًككككة لغككككة لككككذ نالككككن مكككك  الاوتعككككاو موككككزا مككككا جػككككو البككككاح 

كا تنكن تك قلف الحعكا   مالبن   اكا ما نالت  اللغكة الػش ُكة، غاشكن امل تعػكا  الػش ُكة ظكباتا  ،ٍش

ة  مسم ُة مغ ى ال  ُن م  رل  كانكن الكذم   مسم ُكة تػكِر  عكفة الاصدوكاس مالتهك س  الاظتػعاٍس

  الػلككك و مالصكككك اغة إقككككش ال كضكككة الم ال كككك سة الصكككك اغُة، موكككزا مككككا وُكككك  فككك  شككككتو امل كككاال  م اصككككة فكككك

اوككا لُتك قش  ككا ككو شكػ   الػكالأ   سضُة لظ  س غلأ اللعانُا  الحذً ة ثع تل  ت ج اوككا منظٍش

ثعا  اكا الػالأ الػش   الزي حام  الاظتفادة م  وزا الػلأ الجذًذ ممك  قكأ ظك نن الفشصكة مك  

بن كككككك ا  اكككككككا مل،كككككك  ر كككككك و م تلكككككك  مفكككككك  ظككككككشمت م تلفككككككة غكككككك  جذًككككككذ للػككككككش  لُذسظكككككك ا لغككككككت كأ ٍم

خ تل كك  الحشككة اللعكانُة فك  الف،ككش الػش ك  ن كلف إلككى  الذساظكا  الػش ُكة ال ذًعكة. مالمككا ثالنعكبة لتكاٍس
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اللظــاهيات الِسبيــة الحديثــة دزاطــة هقديــة فــي اْلـــادز ك فكك  كتاثكك  )مـــوحى ٓلحــانمككا لككاو ثكك  ك

ثك ادس وكز  الحشككة الػلعُكة فك  الوكأ املنهكا  التاٍس ُكة  حصش  حُ  وألاطع الىٌس ة واْلىهفية

 :التي وُ   لل  ا ة الػش ُة  شب الانفتاح غ ى الذسط اللعان  مه 

ة الػش ُة الحذً ة مما سا   ا. -  ال كضة الف،ٍش

ة. -  املشحلة الاظق شالُة مما سسصت  م  الغشات لغٍ 

 «  إسواصا  ت  و الصها  اللعان  الحذً  -

كككككزكش كحكككككا ظ اظكككككعاغُ   غلككككك يك الق وكككككز  ال كضكككككة الػش ُكككككة جكككككاء  نقُ كككككة حعلكككككة  نكككككاثلُ ق       ٍم

الب  ػكلد الهداية الحِلية الهححا  الثقافـة » 1801-1798  غ ى مصش ) 1821-1769ث ناثش ) 

كمــا كاهــد إيــراها بححــىالت ورز ــة ُميقــة مهــدت للــح،لف مــً  الِسبيــة ُ ــا هٌي دهــا الٔسبيــة 

ثمـاوي الــر  ُسفـد فيــه الثقافـة الِسبيــة دزوـة مــً الحقىقـّ و بهكمــاغ كـابقة بطــخهداد الِ

وقـــــــد كـــــــان الفاهـــــــ  اللٔــــــــى  مـــــــً يبـــــــسش الفىاهـــــــ  البــــــــ  وظـــــــدت بىكـــــــى  الح،لـــــــ  الحكــــــــس  

ع،ككككك  الق نلصكككككو الوكككككأ التنككككك ال  التكككككي ل كككككا غالكككككة   18و«وبهحوـــــان الثقـــــافي فـــــي ثلـــــك اْلسحلـــــة  ٍم

تلق وعا: ثالجانا اللغ ي مالتي م ذ  ل ا حعلة ناثلُ ق ف   مع لتلق ج وٍش

 .إلاحعاط ث وعُة املاض ي الحضاسي  -

ت كككام  ال كككػ س ال ككك م  متع ككككو فككك  املفكككا شة ثكككا س  الحضككككاسي ماغتبكككاس  الكككز لفة الشمحُكككة لألمككككة  -

كة الو ق ا ُكة وكز   ظكغ هك  مككا  مال كػ س ثالج انكا ال  مُكة امل حكذة ظك اء الكانكن غشلُككة الو لغٍ 

اوتعامكككا ثالغكككا  ق  مامل تعكككؼ مالدج إلكككى الاوتعكككاو ثا صكككاح اللغككك ي شككك و مشت،كككضا للعُاظكككة مالف،كككش 

ع ا ماظت ذام ا.  اللغة ه  مغاء الحضاسة م ق الت ذًذ ًبذال م  اللغة م شابأ تذَس

لق ثا صكككاح  مغلُككك   كككئق امل ككك لة ال  مُكككة كانكككن دا ػكككا مباشكككشا الوتعكككاو البكككاح لق ال كضكككٍ 

ك ق إلكى  اللغ ي الزي القش  ُعا رػذ غ ى معكاس الك    اللغك ي الػش ك ،   كاق  بُػُكا الق ٌعكتى اللغٍ 

  إغكادة الاغتبكاس للغككتكأ، م ػك  الككشمح  اككا مكك  جذًكذ حتككو تعكت ُا مل تضككُا  الحضكاسة الحذً ككة

مرلكك  مكك   ككا  البنكك   اكككا ثهشابككأ م تلفككة ممناملككة إقبككاوكأ الق اللغككة الػش ُككة لاثلككة للتهكك س م 
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 يف ادلرس اللغوي العريب ات البنيويةتلقي اللساني   
 بين السياقات التاريخية وطبيعة المتلقي

وللحـا  بـالٔسب اْلحقـدم اطـحىو  »ا  دساظة اللغة،الت ذد مم اكبة الته سا  الحاصلة ف  م 

بهـــاَل ُ ـــا الِلـــم اْلـــاد  الٔسبـــي والاـــرا مولـــ  ال يمكـــً ين يححقـــ  إال بال  ومـــة ُـــً اللٔـــات 

ألاوىبيـــــــة فؼـــــــكلد قلـــــــية ال  ومـــــــة ومؼـــــــاكلها يحـــــــد بالاحمامـــــــات الهـــــــازشا ُىـــــــد الاهلـــــــى ين  

ِ ـــ  ُـــً اللحـــٍ ألاوى ـــ  جِهيـــ ا وخـىؿـــا  مـــا جِلـــ  مـــً ذلـــك بئيجـــاد اْلقـــابالت الِسبيـــة البـــ  ج

إر   19و«دقيقـــا  فكاهـــد القلـــية البـــ  اطـــحأرست باالاحمـــام الاهلـــى ين قلـــية م فميـــة با طـــاض

كككة الجذًكككذة ثعصكككش مبلفوكككا مككك   لهكككاس الػش ُكككة مككك  اللغكككة الػش ُكككة ج ككك دا  تهلبكككن الحشككككة الف،ٍش

كككة جبكككاسة مل اكبكككة مظكككاوش التنككك ال  التكككي غش تككككا م كككاا  الحُكككاة الػش ُكككة  معكككا  ن ككك  مػككك  حشككككة لغٍ 

، حُكككك  إق جذًككككذة تعنكككك س  الظاظككككا حكككك   العفجعككككة إلككككى الػش ُككككة مإً ككككاد املصككككهلح الػش كككك  املابككككأ

الػعو غ ى تشجعة الػل و اللعانُة الغش ُة ماج  مما صا  ً اج  الػذًكذ مك  إلاشك اال  ظكنتنذ  

.
 
 غ كا الح ا

لق م اكبتككككا م كككامل اصاة مكككؼ د ككك   املذنُكككة الغش ُكككة إلكككى مصكككش غ كككى ًكككذ         نكككاثلُ ق ممناملكككة املصكككٍش

الزي ح،أ مصش فك  وكز  الفعكفة فك  إسظكاء ال كضكة الػش ُكة مك   كا  البػ كا  »ظاوأ كمنعذ غ   

الػلعُككة التككي كككاق ً  ككذوا إلككى المسم ككا مت ككجُؼ العفجعككة إلككى اللغككة الػش ُككة، حُكك  الن كك ن املككذاسط 

البػ ككا  غ ككى بككشاس س اغككة اله هككامي ماملػاوككذ الػلعُككة ثئشككشات الػلعككاء معكك  اظككتفادما مكك  تلكك  

و، مناكُككا 1837  الككزي الداس مذسظككة  لعكك  مالعفجعككة فكك  مصككش التككي الن كك ن ظكك ة  1801-1879)

غ التكككي ت ظعكككن ظككك ة  و، كعكككا ثكككشص  الًضكككا 1795فككك  رلككك  نعككك رإ مذسظكككة  لعككك  ال كككشلُة ثبكككاَس

ة فككك  تكك نغ التككي ت ظعككن ظككك ة   فجعككة ال صككك ب و مكانككن تػ ككو ثع1840مذسظككة كثككاسدمك الػعكك،ٍش

ملككككزل  ًع،ككك  ال كككك   الق ال عككك رإ املصككككشي ًع كككو ثذاًككككة   ، ماملؤلفكككا   مسم ُككككة إلكككى اللغككككة الػش ُكككة

ة  الاتصكككا  الفػ ككك  ثالحضكككاسة الغش ُكككة فككك  الػصكككش الحكككذً  حُككك  انػ كككذ  صكككلة الجامػكككا  املصكككٍش

تع ككككو  س ػُ ككككا  مالمككككا ال صصككككُة الشبِعككككُة التككككي  ثالككككذسط اللعككككان  الغش كككك  الحككككذً   م ككككز مهلككككؼ

  الكزي ككاق الظكتارا للعكانُا  الػامكة فك  1960-1890ن هة وز  الصكلة   ك  كجك ق سم كش   لكف  )

مم ككو مككا تكك قش س اغككة اله هككامي ثالككذسط اللعككان  الغش كك   1960م1944جامػكة ل ككذق مككا ثككلق غككام  
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كككة م لفكككا   كككذاق )الفلعكككفة اللغٍ  الحكككذً  فككك  كتاثاتككك ، ظ كككش وكككزا التككك قش الًضكككا فككك  كتكككا   جشألاككك  ٍص

ككككككككة 1904و، مكتككككككككا  )اللغككككككككة الػش ُككككككككة كككككككككاب  اكككككككك  1886لػش ُككككككككة   ا بككككككككذم  اكعككككككككا متكككككككك قشا ثال ظٍش و، ٍم

كة اللغكا  املشت ُكة ماللغكا  بلكف املشت ُكة محكام  البنك   الذاسمٍنُة التي ظكاد   نكزا  إر تب كو نظٍش

 ف  الص   الػش ُة من  وكا، مؼ م اسنتكا ر  ُ اوكا م  اللغا  العامُة.

النككككك  إرا كانكككككن اللعكككككانُا  الػش ُكككككة استبهكككككن ث  كككككو نتكككككاب  البنككككك   ممككككك  و كككككا ًع،  كككككا ال ككككك   

لق مك  الجامػكا   مسم ُكة، مإرا كانكن  اللعان  الغش  ،  ئق ن  وكا تنكذد رػك دة البكاح لق املصكٍش

خ صكذمس الم  كتكا  تب كو امل كانق الغش ُكة اللعكانُة  تنكذد  لحظة ن  ة اللعكانُا  الػش ُكة هك  تكاٍس

كة   ثكشاوُأ النكِغ،   مه  ا1946-1941ما ثلق ) ملذة التكي ًكش ح  اككا صكذمس كتكا  ) صك ا  اللغٍ 

كككة فككك  مصككك  الصككك ا   كككة الغش ُكككة متنذًكككذا البنٍُ  الكككزي ٌػكككذ الم  كتكككا  غش ككك  حكككام  تهبُكككأ ال ظٍش

ضككككات إلككككى الػ امككككو العككككاث ة غامككككو   ككككش، ال ً ككككو الوعُككككة غ كككككا  اللغككككة الػش ُككككة ش الػ ككككو  ٍم فكككك  ت ككككٍ 

س الككزي الدا  املعق ككشل ق فكك  ن ككو امل ككانق ماملػككاست الغش ُككة إلككى الػش كك  م ػ كك  مكك  جذًككذ موكك  الككذم 

غ فك  املػاوكذ ماملكذاسط التكي الن ك وكا ظك ة  ال  ا ة الػش ُة غ ذما لامكن مصكش ثاظكت ذام أ للتكذَس

ذي م ثشج عفاٌعش مبلفوأ1907  .م  الم ا  لُتعاق، جٍ 

تكي الد ل كا املعق ككشل ق ملكذ ككاق املكؤقش الفػ ك  فكك  البنك  اللغك ي الػش ك  وكك  الفُل ل جُكا ال

 ملكككاق إلكككى نعكككق التف،لكككف الػش ككك  ثنُككك  شككك لن ثنككك   وكككؤالء إ كككاسا مشجػُكككا لجعلكككة مككك  البنككك   

ككككة التككككي ات ككككز  مكككك    كككك  اللغككككة  ع،كككك  غككككذط ظلعككككلة التكككك لُ  اللغٍ  ككككة الػش ُككككة ٍم مالذساظككككا  اللغٍ 

للغكككة الصكككادس غكككاو غ  انكككا ل كككا الم نع رجكككا ل كككزا التككك قلف ثكككذءا ث،تكككا  )غ ككك  غبكككذ ال احكككذ مافككك     ككك  ا

مكتككككككككا    البعككككككككهلق مشمشألاكككككككك  الككككككككذممُنُ  :  )املعجعُككككككككة الػش ُككككككككة غ ككككككككى ضكككككككك ء ال  ابُككككككككة  1937

 ،قككككككأ كتككككككا  غبككككككذ امل ُككككككذ 1950 ،مكتككككككا  )معجعُككككككا  غش ُككككككة ظككككككامُة 1947م لعككككككنُة العككككككامُة 

 ضككككا غكككك  الق   ،1951غاثككككذً  )املككككذ و إلككككى دساظككككة ال نكككك  الػش كككك  غ ككككى ضكككك ء اللغككككا  العككككامُة) 

البنكككككك   الػش ُكككككة التككككككي ات  كككككن ثال  ككككككذ إلكككككى ال نكككككك  الػش ككككك ، غككككككذط  متككككك قشة ثتصكككككك سا   جعلكككككة مككككك 

ك مك  س كن من كذ 1937املعق شللق ف  رل ، مرل  مال ُك  كتكا  إثكشاوُأ مصكهف  كإحُكاء ال نك 
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ككككك ق الػكككككش  فككككك  وكككككز  املشحلكككككة املب،كككككشة لكككككأ ٌػش ككككك ا الفكككككشق ثكككككلق م كككككا  الفُل ل جُكككككا   مجكككككذ  ماللغٍ 

لق الػش  ال ذماء، مالتي تكذ و فك  إ كاس   ك  ثاملف  و الغش   م لق ا ملفاوُأ التي مسق وا غ  اللغٍ 

 اللغة.

م اجتعاع الػ امو العاث ة ثذال غصش ال كضة الػش ُة انهالا م  مصش التي شك لن م كذوا 

ملك  –ممشكضوا ثا ضا ة إلى لب اق مم   د لن ال  ا ة الػش ُة   سا   ش حُ  تػش ن مك  جذًكذ 

غ ككى الػلكك و التككي كانككن هكك  العككبالة إلككى ت ظككِغ الصكك ل ا  ملككى، قككأ اظككتلع ا  –فكك  صكك سة م تلفككة 

اضُا ، مالفل  مبلفوا  .الغش   ُعا رػذ م  سموا ف  غصش الشك د الف،شي الػش   كالها، مالٍش

مكعا وك  الحكا  مكؼ ككو  ك يء ًفكذ إلُ كا مك  ال  ا كة الغش ُكة   كذ ل ُكن اللعكانُا  سدمد  ػكو       

ة ظككلبُة فكك  البذا ًككة ت لككن فكك  س ككن املتل كك  الػش كك  ل ككا مرلكك  ساجككؼ لػككذة غ امككو نفعككُة محضككاٍس

ملككو  صصصكككُة املتل ككك  الػش ككك  مالتكككي  شككك لن غاب كككا للتل ككك  ال كككحُ  مالعكككلُأ للع كككانق اللعكككانُة 

فلقـد كـان اللظـاهيىن الِـسب يحىوظـىن خيحـة ممـا قـد يجـاعهىن بـه مـً زدود »الغش ُة الحذً ة 

او مــً اْلؼــحٔلين باللٔــة يو مــً الفهــات الفامِيــة واْلؤطظــات يفِــال مىاالالــة ليؼــاههم طــى 

الِلمية الب  ثسعا اليؼان اللٔـى  فقـد اطخؼـِسوا ؿـِىبة ثقـديم اْلىـايل اللظـاهية الحديثـة 

 ت ك ت اللعككانُلق الػكش  املنككذقلق ككاق مكك  كُفُكة ت بككو  مظكا  الػش ُككة    20و«للقـازا الِسبــي 

الكزي ككاق منصك سا فك   مك  الذساظكا  الغش ُكة إلكى الػكالأ الػش ك ل ز     اس الجذًذة التي الت   كا 

لضكاًا ال نكك  الػش كك  مفك  ال ضككاًا العفاقُككة   ككشج، مالح ُ كة الق ل ككزا ال ككػ س مكا ٌعكك ب  فكك  تلكك  

املشحلككككة   كككككذ ظككككاد الاغت كككككاد الق الػش ُككككة ثلغكككككن ال  ككككق مالاكتعكككككا  موككككزا مكككككا جػككككو الػش ككككك  ً ظكككككش 

ال ككذماء،  ال ضككػُة التككي كككاق ٌػِ كك ا ال ظككق الػش كك  كانككن ث ذاظككة لككاس  اللغكك ي الككزي  لفكك  

ين يٓلـــ  اْلؼـــحٔلين :»محمـــىد الظـــِسان  ظكككيا ت ككك ت اللعكككانُلق الػكككش  املنكككذقلق حُككك  ً ككك   

ٍم كك     21و«باللٔــة فــي الــهالد الِسبيــة يــسفم الىٌــس فــي الاــرا الِلــم الفديــد يو ال يحــاول ثحهمــه...

يمـــا كيـــ  يحلقـــى الىـــاض الاـــرا »فككك  ال نككك  الػش ككك  :غبكككذ الشحعكككاق الًككك   فككك  كتاثككك  )دساظكككا  ن ذًكككة 

الكحـــاب فـــئوي يُلـــم مقـــدما ين مـــاهم مـــً طـــيِح  ، كحساهـــا بثقافحىـــا الحقليديـــة وثجس حـــا لظـــلحىا 
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.وككككزا التف،لككككف الككككزي تعلككككو ثكككك  املتل كككك  الػش كككك  شكككك و غاب ككككا فكككك  تل كككك  م تلكككك   22و«اللٔــــى  الـــــالح

غلكك ي الوككأ الػ ابككأ امل ضكك غُة لتل كك  امل ككانق اللعككانُة الحذً ككة، حُكك  ً عككو حككا ظ إظككعاغُ   

 اللعانُا   ُعا ً  :

إق الصكك سة التككي تشسككصن فكك  مت ُككو املتل كك  الػش كك  غكك  ؿــىزا الٔــسب فــي اْلح،يــ  الِسبــي : - ي

بـــأن الٔـــسب ٓـــاٍش فـــي ههيِحـــه يوفـــي ثاز ،ـــه ... فـــالٔسب الاـــى اْلٔحــــ  »الغكككش  تت  كككى فككك  شكككػ س  

ي  مكـــان الحــــ  بـــين قمـــّ الٔـــسب ويالادافـــه واْلظـــحِمس والىاالاـــ  لخيـــ ات ألامـــة ... فلـــم يكـــً فـــ

الِظــكس ة وبــين رقافحــه وإهحاوــه الحكــس  البــ  ال يمكــً ين ثكــىن إال رقافــة ٓوسطــة واُحــداو  

والاــــــرا مــــــا ُ ــــــ  ُىــــــه ُهــــــد   الِــــــسو  بــــــالقىل : الٔــــــسب الحــــــا؛ي يهــــــدو فــــــي آن واحــــــد اطــــــحٔالال 

حـىن الِـسب اللـريً ييحهفـىن اقحـاديا والايمىة طياطـية ومىهفـا فكس ـا وطـلىكا يخالقيـا واْلثق

  23)«طلىكه ويظحِملىن مىوقه يِح  ون مححالحين مِه

لق الػككككش  ًش ضكككك ق ال تككككاإ الف،ككككشي الغش كككك  س ضككككا مهل ككككا  موككككزا مككككا جػككككو رػككككن اللغككككٍ 

كككككو) ال كككككز غ ككككك  )الغكككككش   الم اظكككككتػظاو  نتاجككككك  الف،كككككشي ح،كككككأ ثالضكككككُاع غ كككككى ق ا ت كككككا 
 
ثكككككذغ ج الق ك

الغككش  غ ككى الككشبأ مكك  تػ ككذوا متشكُهكككا ما تا  ككا تكك تل  مل ككزا  ككئق صكك سة  ماظككتعشاس لحصككاسوا،

 متت حذ لق  و ص سة ماحذة ف  الػ و الػش   القش  ظلبا غ ى تل   امل انق اللعانُة.

نظش الػش  للعانُا  غ ى النكا غلأ اني أ مك  ال  ا كة الغش ُكة ممصكو اللظاهيات ُلما ٓسبيا:  -ب

أ العفجعة غ  اللغكا   ج يُكة   كشللق إلُ ا غ   ٍش
 
مالبػ كا  الػلعُكة مالًضكا ثفضكو ج ك د املعق

لق الػككككش  ٌػت ككككذمق الق البنكككك  اللعككككان  ال ًعككككن  كعككككا الشككككشنا ظككككاث ا موككككزا مككككا جػككككو رػككككن اللغككككٍ 

ثصلة إلى ال  ا ة الػش ُة ماللغة الػش ُة  ن  ثن  المجذت  ظكشمت اللغكا   مسم ُكة التكي ت تلك  

، جػل كأ فك   ت لعة  كا غ  الػش ُة مظشم  ا ا تا ا كبلكفاف  انتعاءاوكا مت ٍ  كا م ِئاوكا مشػ  كا امل

ككا  اللعككانُة الحذً ككة غ ككى لغككتكأ  صككُلة التككي ًككشمق النكككأ ملضمكك ق  م لكك  سا ككن لتهبُككأ ال ظٍش

كة ل مُكة م نككا ح  كن دسجكة الاكتفكاء الكزات  محعلكن  ا موٍ  ثالحفا  غلاكا  نكا تع و إسقكا حضكاٍس

كض، مل كزا اغت كف  اللعكانُا  غلعكا بلكف نكا ؼ ثكال ظش إلكى مػ ا غ اصش دًع متكا ثب اء كتا   هللا الػٍض
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ككة فكك  المس ككا مككا  ة، التككي ًت حككذ مػ ككا ٍم ككذو باًاوكككا،  ق فكك  ن كك ة الذساظككة اللغٍ  الوذا كك  الاظككتػعاٍس

ًككذ  غ ككى الق لاظككتػعاس، محعككا  التي ككلف املعككُنُة دمسا سبِعككُا ظككاغذ غ ككى ظ  سوككا مانق ككاسوا 

شج ق م  مسابكا العُهشة مال ف ر.مته سوا لل ص   إلى ش  ػ   الػالأ التي ً صذمنكا، ٍم

وكككزا التف،لكككف العكككلهي جػكككو امل تعكككلق ثالبنككك  اللغككك ي الػش ككك  ً كككا ػ ق امل كككانق اللعكككانُة م 

ش ضككككككك ق تي اككككككككا فككككككك  دساظكككككككاوكأ  نككككككككأ سالما الق املعاسظكككككككا  الاظق كككككككشالُة الساد   كككككككشإ  الحذً كككككككة ٍم

ننكشات ثكك  غكك  املك  ق ال ككحُ  الككزي مسقك   غكك  الػلعككاء ظكُهشوكا غ ككى البنك  اللغكك ي الػش كك  مالا 

الػكككككش  ال كككككذام  الم كككككا  : ظكككككِبٍ   ماثككككك  ج كككككي مالفشاوُكككككذي مبلكككككفوأ، مم ككككك  الق ككككك،ُ  فككككك  ال ُعكككككة 

الػلعُة للعفا  اللغ ي الػش   الضا ش، مغ ى وزا  ظاط س هك ا ثكلق الاظق كشاق م الاظكتػعاس م كلق 

ي الكزي المسد  حكا ظ اظكعاغُ   غلك ي فك  كتاثك  ً ك  : اللعانُا ، مو ا ن كلف إلكى لك   م كزس غُا ك 

يمـــا الهِثـــات الحبؼـــي ية فقـــد ثج ـــا دوزالاـــا فــــي  لحـــا  ُ ـــا قوـــّ ؿـــلة الؼـــِىب اْلظــــحِمسا »

بماكــيها الحلــاز  ويمــا حسكـــة بطخؼــسا   فقــد طــِد حثيثـــا لححس ــ  وجؼــى ه ثــاز   الحكـــس 

مـً يالاميـة اللٔـة الِسبيـة ودوزالاـا  الِسبي والخؼكيك فيه  كما ينها زكصت وهىدا وهازا للحقلي 

الحلـاز  حبــع بـدت فــي ُيـىن نِــم اْلثقحــين الِـسب لٔــة ميحـة ال ُالقــة لهـا بالِـــس الحاكــس 

  .24)«وال ثحي بحاوات الحوىز الِلمي

ل كككذ شككك لن وكككز  املػهُكككا  الظكككباثا كا ُكككة لكككش ن ككككو م تككك إ ق كككاف  بش ككك   ،كككشي الم مكككادي، 

 لػش  .مم اممت  م   شت املنا ظلق غ ى العفا  ا

تذ و اللعانُا  ف  دابشة املػاست الحذً ة لزل   هكي لكأ تعكلأ مك  اللظاهيات زمصا للحدارة: - 

صككشاع  صككالة  –الم كعككا ًككزكش غبككذ الشحعككاق الحككاإ صككالح -الصككشاع ال ككابأ ثككلق ال ذامككة مالحذاقككة

ككككة مػ ُكككك شجككككؼ وككككزا الصككككشاع إلككككى ثذاًككككة غصككككش ال كضككككة حُكككك  كانككككن الذساظككككا  اللغٍ  ة ماملػاصككككشة ٍم

 ر  و الك ف  كزا الصشاع الغتباسا  تشتبق ثالذً  ماللغة، مال  مُة.

ظـــــاوي الِسبـــــي بـــــين الحجديـــــد والحقليـــــد: -3
ّ
غكككككا  ط حشككككككة ته سٍكككككة وامكككككة فككككك   الحكـــــس الل

ط
شككككك ذ  الل

ككا  مامل ككانق مانتكككاء إلككى ت ظككِغ املككذاسط اللعككانُة.  ػككضص رلكك   م تلكك  مُادً كككا؛ ثككذءا مكك  ال ظٍش
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عكاق مكادة مم  جكا. ملكأ ت،ك  م  ظ  س التُكاسا  الف،ش 
ط
ٍكة اللعكانُة املت صصكة فك  دساظكة غلك و الل

ككف الت جكك  الف،ككشي ط الػلتككي فكك   ككة الػش ُككة ثع كك ج غكك  را  الحككشا  الصهلككف؛ الككزي بلط العككاحة اللغٍ 

غككككة الػش ُككككة إلككككى وككككزا ال ككككذاء 
ط
غككككة غامككككة. م ككككالهبؼ اظككككت اثة الل

ط
ح ككككو اللعككككانُا   اصككككة مغلكككك و الل

رلكككك  ثع اثككككة قكككك سة ح ُ ُككككة فكككك  ح ككككو اللعككككانُا  الػش ُككككة.  ان عككككأ امل كككك ذ  الػلتككككي امل لككككف؛ ماغت ككككف 

ذ ممػاسإ، ممعتي ش ممعق فش. غ ي ط الػش   ثلق مٍؤ
ط
 الل

هلأ غلُك  )م لك  الجعك د غ كذ العكفا  الم لعكانُا  العكفا  يوال: بثجا، اْلِازق:  الِابـد إ؛ـا » ٍم

اْلاض   باُحهاز، الاى ة ألامة الىاو  الححاي ُليها بحكسيظـها كس  ـة ؿـالحة لكـ  شمـان ومكـان 

  .25) «الب  يِد ثجاوشالاا ػكال مً يػكال الخياهة...محاوال زبى ك  وديد يٌهس بال  اذ

البــــ  واؿــــلد دزاطــــ ها للٔــــة »غبككككذ الشحعككككاق الحككككاإ صككككالح  عككككعا  البِئككككة الت لُذًككككة المككككا 

اْلىــــايل البــــ  ثسك هــــا لهــــا ألاويــــال اْلحــــأخسا  ويك ـــ  الِيــــىب البــــ  يؿــــيهد عهــــا هــــي جِلقهــــا بـــىحع 

باْلِياز ــــــة اْلولقــــــة ووِعــــــ  بــــــرلك ػــــــدا االاحمامهــــــا بالِلــــــ  الحِليميــــــة وقلــــــة االاحمامهــــــا بالِلــــــ  

  .26) «القياطية واطحِمالها للمحاالايم اْلىوقية اليىهاهية بكيحية ثقليدية بححة

ك  الم ال،تاثككا  التع ُذًكة  الككزي راهيـا: بثجـا، اْلؤ ــد هلكأ غلُكك  )م لك  ال كك سة غ كى كككو امل اٍس : ٍم

يِمـــ  ُ ـــا اطـــحي اد اْلىـــايل والـــس ي الٔسبيـــة وثوهيقهـــا ُ ـــا الىحـــا  الحكـــس  واللٔـــى  الِسبـــي »

كمـــا هـــي دون ي  هٌـــس يو هقـــد يو ثمحـــيف طـــاب  بل ـــل م،حلحـــة كالِلميـــة والِاْليـــة والحدارـــة 

ي الاا  فـي »  ظكعا  غبكذ الشحعكاق الحكاإ صكالح موزا الات كا  .27)« ٓو
ْ

ـد
َ
ق ِ

ّ
بالهيئـة الحجديديـة البـ  ُوف

كثيـــــ  ممـــــا اخحازثـــــه لهحتهـــــا مـــــً مىـــــايل اطـــــحقسابية وثحليليـــــة والبـــــ  ههـــــرت نِـــــد ذلـــــك اْلِياز ـــــة 

ككذمق م لػكك ق   28) «اْلحلــة فــي الهحــث الِلمــي  هككي  كككزا م الضككة ملككا جككاء ثكك  الات ككا   م ،  املٍؤ

كككا  الحذً كككة غ كككى ث كككو مكككا جكككاء ثككك  الغكككش  م    كككاء غلُككك  حكككام  الالاكككحا  وكككزا الات كككا  تهبُكككأ ال ظٍش

 الػش ُة تهبُ ا غ  ابُا ال لش يء إال  نكا حذً ة مالنكا التق ا م  البلذاق  ج يُة املته سة.

 رالثا: مىق  حاول الحىفي   وثىؿي  اْلاض   بالحاكس  و ولـ  ُليـه اطـم ولظـاهيات ُسبيـة 

مكك   ككا  تهبُككأ امل ككانق الغش ُككة الحذً ككة،   الاككحا  وككزا الات ككا  منككامال دساظككة اللغككة الػش ُككة 
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كككا  مامل كككانق  ػعلككك ق غ كككى دساظكككت  م كككأ ال ظٍش ً ػلككك ق مككك  العكككفا  اللغككك ي الػش ككك  م هل كككا ل كككأ َم

 الجذًذة ال ا ذة م  البلذاق  ج يُة.

مل كككزا  كككئق مػظكككأ آلاساء مالذساظكككا  ت كككاد ت عكككؼ غ كككى الق الات كككا  الكككزي ٌعكككتى إلكككى تهػكككُأ 

ل ذًأ ثالجذًذ و  الات ا  الزي م  ش ن  الق ً ذو الجذًذ مإق كاق البػن آلا كش ًكشا  ال ًيتػكذ ا

وك  الًضكا غك  الات كاولق العكاث لق مو كا ن كلف إلكى لك   صكك  ن ُكا منعك د فك  كتاثك  )ت ذًكذ الف،كش 

م  ف  اها يحد زولين فئما هاق  لحكـس ٓسبـي وإمـا هاػـس لحكـس ُسبـي قـدي» الػش    الزي ً     ُ :

فـــال الىقـــ  فـــي الحالـــة ألاو؛ـــا وال اليؼـــس فـــي الحالـــة الثاهيـــة يــــىّ محكـــسا ُسبيـــا مِاؿـــسا  هىـــا فـــي 

الحالــة ألاو؛ــا طـــىحقد ُىـــس الِسبـــي وفــي الحالــة الثاهيـــة طــىحقد ُىــــس اْلِاؿــسا  واْلولـــىب 

الاى ين وظحىحي لى،ل  الفديد طىاو ُ  ها اْلكان لىىق  ًُ الٔسب يو ُ  ها الصمان لىيؼس ُـً 

،  ال الكو غكك  الغكش  م لككؼ ممعجكا ث ككو جذًكذ الم مككا ًبكذم النكك  جذًكذ لككادو  29)«الِـسب ألاقــدمين 

ككككة الم مكككك  ق جضا ككككا دمق الي نظككككش  اكككككا الم تعنككككُو  إلُ ككككا مكككك  ثِئككككة آلا ككككش )الغش  ، ُت بككككو الًككككة نظٍش

ؤدي ث  وزا إلى نبز كو ما الثذغ   غلعاؤنا ال كذام  فك  غلك و اللعكاق، موكزا المكش ال ً ك ص فك  حكأ  ٍم

كككككة الػاملُككككة المككككش م كككككشمع مل،كككك  ثضككككك اثق  تشاق ككككا اللغكككك ي،  كككككاال اع غ ككككى ماجككككذط فككككك  العككككاحة اللغٍ 

ا  مامل انق الغش ُة غ ى اللغة الػش ُة غ  ابُا مرلك   نككا حذً كة   كق  م كا :غذو تهبُأ ال ظٍش

مدمق   ككز ث ص صككُا  الػش ُككة   ككذ ت كك ق وككز  امل ككانق م ضككؼ جككذا  فكك  البلككذاق الغش ُككة حتككو 

حهـــــاز ال بهحقــــــادات الهىــــــاوا البــــــ  »ق كعكككككا النكككككك  مكككككك  ال اجككككككا غلُ كككككا الًضككككككا آلا  ين هأخــــــر نِــــــين ُب

جِسكد لهـا فـي مكـان وؼـىفها فحظـ   بـ  حبـع ُب  اكـات والحححٌـات البـ  يمكـً ين ُيهـد ها 

إشاوالاـا الِــاِلم اله يـه مىــا ٓيـ  اْلحِـــ  و ْلـا يِسفــه ُ ـا مــا ال يِسفـه   ُ ــا يطـاض محــين يِحمــد 

ة الىاطـِة الِميقـة لل ـ اذ الِلمـي الِسبـي وال ـ اذ الِلمـي اللٔـى  بــحة خاؿـة وذلـك اْلِسف

مى والحوهي  الخاهئ  ة وثحاش   الحقليد ألُا   30و«.لحالفي ألاحكام اْلخظُس

كككا  مامل كككانق  كككة ثكككو حتكككو ثكككا   ال ظٍش موكككزا ال،كككاو صكككالح لكككِغ   كككق غ كككى اللعكككانُا  البنٍُ 

لُككة مال ظُفُككة  ِ ككا كالت لُذًككة التنٍ  مالتذاملُككة مبلفوككا،  ػ ككذ اظككت بال ا الم تل اكككا مكك   ككشت لغٍ 
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  تيــــــــــــــــم عزوز ـ خ د، 

الػككش  املنككذقلق ن ككذ مككك كأ مكك  ًش ضكك ا س ضكككا مهل ككا  نكك  متػلككأ ثعفاقككك  الػش كك  ال ككذًأ ٍم كككذط 

اللغة الػش ُة  نكا لغة ال ش ق مال ً بو الق تهبأ غلاكا م انق ن ك   فك  ثكاد الغكش  مالتكي ت اظكا 

كة ال  ا ُكة الػش ُكة لغاوكأ مال ت اظا الػش ُ با ق ا ُا يكذد ال ٍ  ة  تهبُ  ا غ ى الػش ُة ٌػ ي تغٍش

ممكك كأ مكك  تب ككو ال  ككاس وككز  امل ككانق م سابكككا مالصككب  م لػككا  كككا مككذا ػا غ كككا ضككذ كككو مكك    إلاظككامُة

ًنت ككذوا، ممكك كأ مكك  ات ككز م لفككا مظككها كعككا الشككشنا ظككاث ا مغعككذ إلككى إحُككاء العككفا  الػش كك  مإغككادة 

ككا  الحذً ككة . ككال، لف مكك  الػلعككاء رػ كك  مكك   ككا   دساظككت  دساظككة جذًككذة م ككأ مككا تكك ت  ثكك  ال ظٍش

ككا  اللعككانُة تي كك ا الات ككا  ال الكك  كتعككاو حعككاق الككزي  املنككذقلق م ككز ثذاًككة تل كك  م تلكك  ال ظٍش

رـــم زيي يهـــه لـــى طـــلك الوس ـــ  ألاول فحظـــ  الهقوـــّ بـــه الحـــاز   ُـــً :»...  ً ككك   فككك  وكككزا الصكككذد

ثــاوي فحظــ  الهقوِــد بــه الحيــاا ُــً الحــاز    فحلــ  ين يأخــر بىـــي  الحيــاا ولى طــلك ال

  كزا فك    31)«مً ال  اذ الِسبي يىحي إليه بااُل  اش وهـي  مً الثقافة اْلِاؿـسا يمىحـه الِـصا

 نظش  ال ضو معاس للذسط اللعان  الػش   الحذً  .

دزاطــة  –سب والحداوليــة ُىــد الِلمــاو الِــفكك  كتاثكك   مظــِىد رــحساو  مو ككا ن ككلف إلككى الق 

لكككذ ظكككاس م كككأ الات كككا  التككك  ُ   ثداوليـــة لٌـــاالاسا ألافِـــال الكالميـــة فـــي ال ـــ اذ اللظـــاوي الِسبـــي  

 عككك   كككا  غ ككك اق ال،تكككا  ًت كككح ل كككا النككك  لكككذ دسط ظكككاوشة م عكككة فككك  العكككفا  اللغككك ي الػش ككك  مهككك  

دساظككككة  ظككككاوشة )الص ككككف م الان ككككاء  الم مككككا ٌػككككشت ثظككككاوشة   ػككككا  ال،امُككككة فكككك  الذساظككككا  الحذً ككككة

...ماهجــي فــي الحِامــ  مــّ »تذاملُككة؛ الي النكك  مككضإ ثككلق ال ككذًأ مالجذًككذ مل،كك  فكك  حككذمد،   كك  ً كك  :

الحداوليـــة يهعـــ  يحـــاول ين يقىـــّ لخـــس ً يهـــه ال مـــاوّ هٌس ـــا وال مىهفيـــا مـــً الحـــديث ُـــً شـــ  و 

؛الي مناملككككة الاظككككتفادة مكككك  امل ككككانق  32)«اطــــمه الحداوليــــة ُىــــد الِلمــــاو الِــــسب ولكــــً نؼــــسون

كككة الحذً كككة مكككؼ   كككز فككك  الحعكككباق  ص صكككُا  اللغكككة الػش ُكككة مالعكككفا  اللغككك ي الكككزي ًكككشج  اللغٍ 

لـــــه خــــــابف انظـــــخيمىلىوية ثجِـــــ  مىـــــه مىٌىمـــــة مظـــــحقلة ومحميـــــ ا »معكككككػ د الاكككككحشامي الق 

مـــا بكيحيـــة ثلقـــي ي»المكككا ثالنعكككبة ل،ُفُكككة تل ُككك  للعككك  ق التكككذامل   ُنكككذدوا ث  لككك  :  33)«ومحكاملـــة 

الحداوليـــة ُعـــ  يهــــا  خــــيا فقـــد ثلقيىاالاــــا فـــي بـــادا ألامــــس فـــي الخظـــِيييات مــــً خـــالل قــــساوات 
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خاؿــة فــي الكحــ  اللظــاهية وبِــد ش ــازات محِــددا قمىــا عهــا إ؛ــا دولــة اْلٔــسب الؼــقي  فــي مولــّ 

الخظـــــِيييات مـــــً القـــــسن اْلاضـــــ   فقـــــد جِسفىـــــا الاىـــــا  ُ ـــــا نِـــــم يُالمهـــــا مـــــً خـــــالل الكحـــــ  

ية واْل  ومة واححكاكىا بـهِم ألاطـاثرا مثـ  "يحمـد اْلحىكـ " و"هـه ُهـد الـسحمً" رـم الحسوظ

لححلــــي  زطــــالة  paris3/3جِمقــــد مِسفحىــــا الحداوليــــة نِــــد ش ازثىــــا لفامِــــة الظــــىزبىن بــــازيع

الــدكحىزا، فــي الحداوليــة وفــي يرىــاو الاــر، السحلــة اهلِىــا بحِمــ  ُ ــا يفكــاز الحــداوليين الٔــسبيين  

الي النك  تل ك  املك  ق   34).«كحـاهم باللٔـة الحسوظـية ووبِلـها بايهجلي يـة والاـى قليـ     الكهاز وقسيهـا

التذامل  ماظت غب  غ ى ًذ غلعاء غكش  الم كا  املت ككو م ك  غبكذ الشحعكاق كعكا النك  لكذ تػكشت غ كى 

ال  ككككككاس م ساء التككككككذاملُلق الغككككككش ُلق مال ككككككز غكككككك كأ،   كككككك  مهلككككككؼ ر كككككك و م ظككككككؼ غ ككككككى وككككككزا الػلككككككأ مكككككك  

 .ش ُة مالغش ُةال  ا تلق الػ

أ الثككضاسيا الق تل كك  الككذسط  مظــحى ات ثلقــي الــدزض اللظــاوي الٔسبــي : -4 ًككشج  ظككتار غبككذ ال،ككٍش

ا  قاقة ه  كاآلت :  اللعان  الغش   ف  الف،ش الػش   ً  عأ إلى معتٍ 

إن ألاالاــــدال الحِليميــــة هــــي الٔايــــة البــــ  يـــــهى كــــ  باحــــث إ؛ــــا الىؿــــىل  »الحلقــــي الحِليمــــي :-ي

إليها و ٌهس الارا وليا مـً خـالل مقـدمات اْلؤلحـات اللظـاهية خاؿـة إذا وكـّ فـي الحظـهان ين 

الاــــر، اْلقــــدمات هــــي يول مــــا يلحــــد هٌــــس اْلحلقــــي فــــي يول لقــــاو مــــّ الِمــــ  الثقــــافي يو اللظــــاوي يو 

ل ككزا ًنككام  الػذًككذ مكك  املككؤلفلق الوتعككاو ثع ذمككة ال،تككا  مإلاشككاسة  اكككا إلككى ال ككذت   35)«اللٔــى  

لكك  مكك  وككز
 
ؤ
 
فمــثال ُهــد الظــالم اْلظــد  فــي ثقديمــه  حــد مؤلحاثــه وكحــاب اللظــاهيات مــً »ا امل

خـــالل الىــــىؾ  يقـــىل :و الاـــدفىا الىحيـــد الفـــدوي ال  بـــى  و بـــاْل الحِليمـــي وعهـــرا الــــييّ 

ئـــدو الكحـــاب يداا ثثقيحيـــة إذ بىطـــِه ين يمكـــً القـــازا مـــً بط  طـــال مـــّ ؿـــححاثه محخهِـــا 

. مال ت،تفككككك  وكككككز  املؤلفكككككا  ثع كككككو وكككككز   36)«س ُو ـــــا ٓيـــــ  ثساكيـــــ  فعـــــ قــــــة اللظـــــاهيات فـــــي يظـــــ

كض كعكا  كأ إلابكشاء مالتػٍض إلاشاسا  التع ُذًة مالت جاكُة ثو تنام  اظتذساإ املتل   الػش   غ   ٍش

قـدها دُىا القازا الِسبي إ؛ا ثـرو  الاـرا الِلـم الحـديث  و ْلـام » :و  مايح م  وزا ال    

موككز  إلاشككاسا  لككذ احت وكككا ال،تاثككا  التع ُذًككة التككي   37) «ثمهيــد  بــه  مــً يوــ  ذلــك الاــى كحــاب
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محاكـسات فـي ألالظـيية حاملن التػٍش  رػلأ اللعانُا  الحذً ة م   ا  ن و متشجعكة كتكا  .

 لع ظلف. الِامة

لق الػكش  ال ظكشة التيعكُهُة مالتع ُذًكة  اْلثاقحة الؼازحة للم ن اللظاوي:-ب مو ا ت كامص اللغكٍ 

إذ ُمــ  نِــم اْل ــ ومين فـي اْلسحلــة الؼــازحة إ؛ــا وِــ  كحــاب طىطــي  » غكك ي الغش كك ،للكذسط الل

يظــحِيد رــساو، الىٌــس   وذلــك مــً خــالل إُــادا قساوثــه قــساوا ػــازحة ثــىم ُــً مــدي الححاُــ  

، الي النككأ حككامل ا شكشح مككا مسد فك  كتككا  ظ ظكلف مككؼ إثكذاء رػككن آلاساء  38) «.والحـأرس بـالحكس الٔسبــي

 مالتػلُ ا .

يـــــــ  اللظـــــــاهية ال ث،لـــــــى مـــــــً إػـــــــازات إ؛ـــــــا محـــــــاالايم فأؿـــــــه» حد بـــــــرلك الكحابـــــــات اللظـــــــاهية ٓو

يــ  لهـا ومــً اهحقــاد لهِلـها  مدػــىة بــرلك ُــس الحجــاوش الحبظــيوي فــي  طىطـي ية  ومــً ثًى

 . 39) «وصو الاام ماها... ومً الاىا ثحدد ما يظمى باْلثاقحة الؼازحة للحكس اللٔى  الٔسبي

الي ثعػ كككو ت كككامص مشحلكككة امل الفكككة ال كككاسحة إلكككى لكككشاءة جذًكككذة  اللظـــاوي:القـــساوا الِاْلـــة للحكـــس - 

للف،ش اللعان  الغش  ، لشاءة م ظػة مغعُ ة ت كن ثالذساظا  الػش ُة لت اكا التهك س الحاصكو 

كككا  الف،كككش اللغككك ي  غ كككذ الغكككش  فككك  وكككزا امل كككا ، حُككك  النككك  مككك  الجكككو الاظكككتفادة مككك  م كككانق منظٍش

ين  هــحم الهحـث اللظــاوي بجىاهـ  رالرــة يطاطــا: »لفاسك ي الف ككشي الغش ك  اظككتفادة شكاملة ً عككفح ا

حاكــــس اللٔــــة الِسبيــــة وثاز ،هــــا  وثــــاز   الهحــــث فيهــــا والفاهــــ  الثالــــث الاــــى مــــا هــــدُى، يحياهــــا 

 . 40) «بال  اذ واللٔى   الىحى   الهالغي 

الف،ككشي  ممكك  وككزا امل هلككأ مجككا التعُلككو ثككلق م  جككلق الم ثككلق نعكك لق ل شاءاتكك  متنلُلكك : النعككأ    

خ للف،ككش، منعككأ املػهُككا  املكك جضة فكك  وككزا العككفا  الككزي ًع،كك  الق ٌعككتػعو لب ككاء  يكككذت إلككى التكك ٍس

 نن  اللغة الػش ُة ال ذًعة.

لق الػكككككش  املنكككككذقلق لكككككأ ًتل ككككك ا الػلككككك و اللعكككككانُة الغش ُكككككة ثككككك فغ  مغلُككككك  ن ككككك   الق اللغكككككٍ 

لق  مابككككو الككككزً  كتبكككك ا فكككك  وككككزا امل ضكككك ع  تعلككككو  مؤلفككككاوكأ ثالعككككهنُة امل لكككك  حُكككك  الق اللغككككٍ 

ككا  الغش ُككة م التككال   مغككذو الغكك ب فكك  املفككاوُأ اللعككانُة، ممكك كأ مكك   ضككؼ  ضكك غا تامككا لل ظٍش
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ككككة الػش ُككككة مالعككككفا  اللغكككك ي  انعكككلن غكككك  الصككككل  متشاقكككك    ككككاق تل ُكككك  وككككزا تل ُكككا ظككككلبُا ًهعككككغ ال ٍ 

دمق نظكش متعنكُو  الػش  ، مالزي ًؤا ز غلُ  وؤالء لكِغ الالتبكاط مك  بلكفوأ مل،ك  الالتبكاط

ككككا  مامل ككككانق الحذً ككككة فكككك   كعككككا الشككككشنا ظككككاث ا،  ككككالتل   إلاً ككككا   ً كككك ق مكككك   ككككا  اظككككق عاس ال ظٍش

دساظة اللغة الػش ُكة دمق املعكاط ثعكا جكاء فك  املك سم  اللغك ي الػش ك  ال كذًأ الم الت ،كش لك ، موكزا 

طـــأقىم فـــي الاـــرا »مكككا تي كككا  معكككػ د الاكككحشامي فككك   شحككك  للعككك  ق التكككذامل  حُككك  ً ككك   فككك  كتاثككك  : 

-يُعــ  ًــاالاسا ألافِــال الكالميــة -الكحــاب بححليــ  الفهــد الحجديــد  فــي الهحــث اللٔــى  الِسبــي 

ومحاولــة ثأؿــيله وإرــساو الس  ــة الٔسبيــة اْلِاؿــسا للٌــاالاسا وجِميقهــا بمصاوو هــا بالفهــد الــر  

  طـــا  وال يكـــىن ذلـــك إال بئُـــادا قساودهـــا قـــساوا مِاؿـــسا ثمخؼـــ»، 41)«برلـــه يطـــالفىا القـــدامى

اْلىايل الحديثة وما يفسشثه مً وهاش محـاالايمي مـّ ببحِـاد ُـً الحِظـ  فـي ثوهيـ  ذلـك ُ ـا 

ضككُ  الق وذ كك  كككاق تػلُتككي ثالذسجككة  ملككى حُكك  ً كك   :    42)«محــاالايم ال ــ اذ ثوهيقــا قظــس ا ٍم

ين هىضـــــح لوـــــالب اللظـــــاهيات خـىؿـــــا –ُ ـــــ  فــــــىل الاـــــرا الكحـــــاب الخمظـــــة –إهىـــــا له وـــــى »

وللقـــــــساو ُمىمـــــــا كيحيـــــــة اطـــــــخثماز محهـــــــىم والحِـــــــ  الكالمـــــــي ... فـــــــي قـــــــساوا اْلـــــــىزوذ اللظـــــــاوي 

 . 43)«الِسبي

 الهىامؽ:
 

 
قساوا الىف ووماليات الحلقـي بـين اْلـراالا  الٔسبيـة الحديثـة وثسارىـا الىقـد  منع د غباط غبذ ال احذ:  - 1)

 .17ب  و،1996، داس الف،ش الػش  ،)د.و ، 1،  -دزاطة مقازهة -
قساوا الىف ووماليـات الحلقـي بـين اْلـراالا  الٔسبيـة الحديثـة وثسارىـا الىقـد  منع د غباط غبذ ال احذ:  - 2)

 .13، بدزاطة مقازهة-
، تن ُكككأ غبككذ الكككشحُأ منعكك د،داس املػش كككة، ثلكككفم ، يطـــاض الهالٓــةإلامككاو جكككاس هللا الثكك  ال اظكككأ الضم  ككشي:  - 3)

 .413لب اق ب
 .13ط غبذ ال احذ: مشجؼ ظاثأ، بً ظش: منع د غبا - 4)
 .14نفع ، ب - 5)
 .174، ب14/2016، م لة دساظا  الدثُة، الػذدفً  لقاو ثقىياثه وفىياثهملُ،ة ثال اظتي:  - 6)
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 قساوا الىف ووماليـات الحلقـي بـين اْلـراالا  الٔسبيـة الحديثـة وثسارىـا الىقـد منع د غباط غبذ ال احذ:  - 7)

 .14، بدزاطة مقازهة-
  dictionnaire de français AUZOU paris , 2005,p395م ت ا  الفػو تل   ثالفشنعُة م   رة م  : - 8)
ككة مكك   رة مكك  : - 9)  ,Oxford ,learner s Pocket dictionnary ,Forth éditionم ككت ا  الفػككو تل كك  ثاالن للًو

oxford university ,press,p367  
 .15نفع ، ب - 10)
 اطــــــــــ  اثيجية القــــــــــازا فــــــــــي ػــــــــــِس اْلِلقــــــــــات "مِلقــــــــــة امــــــــــسا القــــــــــيع"دلُلككككككككككة مككككككككككشم : مككككككككككزكشة ماجعككككككككككتلف، - 11)

 .  08،  جامػة لع هُ ة،ب2009/2010النع رجا،
 .145،داس   أ الػش ُة مصش،ب01، قامىض مـولحات الىقد ألادبي اْلِاؿسظعلف ظػُذ  جاصي:  - 12)
 الىف ووماليات الحلقي بين اْلراالا  الٔسبية الحديثة وثسارىا الىقـد  قساوامنع د غباط غبذ ال احذ:  - 13)

 .20، بدزاطة مقازهة-
 قساوا الىف ووماليات الحلقي بين اْلراالا  الٔسبية الحديثة وثسارىا الىقـد منع د غباط غبذ ال احذ:  - 14)

 .17، بدزاطة مقازهة-
أ الثككككككككضاسي:  - 15) ،الحككككككككذمد مآلا اق،م لككككككككة الثقافــــــــة الِسبيــــــــة مظــــــــحى ات ثلقــــــــي الــــــــدزض اللظــــــــاوي فــــــــيغبككككككككذ ال،ككككككككٍش

  83،ب2016،دٌعع ف 3الػامة،الػذد 
،دساظكككككة تنلُلُكككككة ن ذًكككككة فككككك  لضكككككاًا التل ككككك  اللظـــــاهيات فـــــي الثقافـــــة الِسبيـــــة اْلِاؿـــــساحكككككا ظ اظكككككعاغُ  :  - 16)

 ،م ذمة ال،تا ، ثتصشت.1/2009مإش االت ، داس ال،تا  الجذًذة املتنذة، 
أ الثضاسي، م - 17)  .88شجؼ ظاثأ،بغبذ ال،ٍش
،دساظكككككة تنلُلُكككككة ن ذًكككككة فككككك  لضكككككاًا التل ككككك  اللظـــــاهيات فـــــي الثقافـــــة الِسبيـــــة اْلِاؿـــــساحكككككا ظ اظكككككعاغُ  :  - 18) 

 .21/22مإش االت  ،ب
هــــد السحمــــان غبككككذ الحلككككُأ مػككككضمص: ال شمحككككة دكتكككك سا   - 19) وثأؿــــي  اللظــــاهيات الِسبيــــة ُىــــد ثمــــام حظــــان ُو

 .68/69،ب2016/2017 ِية واْلىهل  الحا  ؿالح دزاطة انظخيمىلىوية في اْلسو
 .17ب وقلايا اللظاهيات الِسبية الحديثة بين ألاؿالة واْلِاؿسا   ص سٍة جغب  :  - 20)
 .27،داس ال كضة الػش ُة ثلفم  لب اق،ب02،1997، ُلم اللٔة مقدمة للقازا الِسبيمنع د العػشاق: - 21)
ة ال كككككاوشة الِسبـــــيدزاطـــــات هقديـــــة فـــــي الىحـــــى غبكككككذ الشحعكككككاق الًككككك  :  - 22) ،م ذمكككككة 1957،م،تبكككككة  ن لككككك  مصكككككٍش

 ال،تا .
، دساظكككككة تنلُلُكككككة ن ذًكككككة فككككك  لضكككككاًا التل ككككك  اللظـــــاهيات فـــــي الثقافـــــة الِسبيـــــة اْلِاؿـــــساحكككككا ظ اظكككككعاغُ  :  - 23)

 . 66مإش االت  ، ب
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لتل ككككك  ، دساظكككككة تنلُلُكككككة ن ذًكككككة فككككك  لضكككككاًا االلظـــــاهيات فـــــي الثقافـــــة الِسبيـــــة اْلِاؿـــــساحكككككا ظ اظكككككعاغُ  :  - 24)

 .69مإش االت  ، ب
 .13، بوقلايا اللظاهيات الِسبية الحديثة بين ألاؿالة واْلِاؿسا  ص سٍة جغب  :  - 25)
،الجكككضء  م ، مككك  أ للن كككش، الجضابكككش بحــىذ ودزاطـــات فـــي اللظـــاهيات الِسبيــةغبككذ الشحعكككاق الحكككاإ صكككالح:  - 26)

 ثتصشت.16،ب2007
 .13بىد ُهد الظالم اْلظد   والححكي  /اللظاوي ُغبذ الشحُأ الباس: - 27)
 .16غبذ الشحعاق الحاإ صالح، مشجؼ ظاثأ، ب - 28)
 .254،ب1973، 02،داس ال شمق، ثجديد الحكس الِسبيصك  ن ُا منع د:  - 29)
 .173/174،الجضء  م  ، ببحىذ ودزاطات في اللظاهيات الِسبيةغبذ الشحعاق الحاإ صالح:  - 30)
 .15نفع ، ب - 31)
ذ إلال،عفمن  ثلق الباح تلق مال فم ِع س معػ د الاحشامي    معػ د - 32)  الاحشامي: مشاظا  غ ف ال ًف
دزاطـــة ثداوليـــة لٌـــاالاسا ألافِـــال الكالميـــة فـــي ال ـــ اذ -لحداوليـــة ُىـــد الِلمـــاو الِـــسب معكككػ د الاكككحشامي: ا - 33)

 . 8، ب2005، 1،داس الهلُػة ثلفم ، -اللظاوي الِسبي
ذ الال،عفمن ،معػ د الاحشامي : مشاظا  غ  - 34)  ، ك22/04/2019ف ال ًف
أ الثضاسي:  - 35)   88،الحذمد مآلا اق، بمظحى ات ثلقي الدزض اللظاوي في الثقافة الِسبيةغبذ ال،ٍش
 .88نفع ،ب - 36)
 .89نفع ،ب - 37)

أ الثضاسي،الظتار ثاح  ثال لُة متػذدة الت صصا ،جامػة م الي إظعاغُو،املغش . -ا  غبذ ال،ٍش
أ الثضاسي:  - 38)  .89،الحذمد مآلا اق، بمظحى ات ثلقي الدزض اللظاوي في الثقافة الِسبيةغبذ ال،ٍش
 .90نفع ، ب - 39)
 .91نفع ، ب - 40)
 .11، بالحداولية ُىد الِلماو الِسبمعػ د الاحشامي:  - 41)
 .8نفع ،ب - 42)
 . 11نفع ،ب - 43)


