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الملخص
ئى تساٍل٘ٔ اللغٔ ئحسٕ هدبٟت اٛلسٌ٘بت ٍّٖ تًبلح أثط الس٘بق يلٖ السٟلٔ .ئًوب ٗمػس
ثبلس٘بق فٖ ّصا الودبل اللغَٕ ،الفؿبء الربضخٖ لٌهبم اللغٔ ٍالصٕ ٌٗمسن ئلٖ سي٘بل٘ي
غ٘ط لغَٕ ٍلغَٕ .أهب الىٌبٗٔ ،وٌَو ذبظ للغٔ ،فْٖ تًتجط ًَي٘ئ هَلف٘ئ ذبغئٍ .ليس
ٗىَى زضاسٔ ٍتحل٘ل س٘بلْب ٍفمبً لتساٍل٘ٔ اللغٔ ٍّٖ التٖ تًٌٖ ثبلودبٟت اللغَٗٔ ذبضخبً
هي ًهبم اللغٔ ،فْٖ تسًٖ ئلٖ فْن الكطٗمٔ التَن٘ف٘ٔ للغٔ .لبهت ّصُ الساضسٔ ثتحل٘يل
ٍزضاسٔ الىٌبٗٔ الوػطٗٔ ،ولغٔ يبه٘ئ ثيبلوٌْح التحل٘ليٖ -الَغيفٖ .أزليت ًتيبهح ّيصُ
السضاسٔ@  -7أى الىٌبٗٔ وًَْب ًَيبً لغَٗبً تُسضَس فٖ فؿبء ذبضج هي الٌهبم اللغَٕ ٍثبلٌهط
للوَلف الوس٘كط يلٖ هسترسهٖ اللغٔ ٍفٖ ئقبض السٟلٔ غ٘ط اللغَٗئً -8 .هطٗئ ليَٗ
ٍالتٖ تًسّ الس٘بق اللغَٕ هي هَاغفبت الس٘بق غ٘ط اللغَٕ ،ضفؿت هي ٍخْٔ ًهيط ّيصُ
السضاسٔ -9 .لس تىَى أّن الوَاغفبت الفطٗسٓ للىٌبٗٔ الوػطٗٔ ،الجسبقٔ فٖ اللفم ٍتأثطّب
الحبز هي الثمبفبت اٛذطٍٕ ،وًَْب غَضٗٔ ٍتمل٘ساً خوّبً هي اًٟفًبٟت اٟختوبي٘ٔ.
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المقذمة
فٖ هدبل التساٍل٘ٔ ٍالتٖ «تجحث زضاسٔ السٟلئ ٍي٠لتْيب ثوَليف المبهيل» (Leech,
) 1983: 6ئى لن تتَنف الًجبضات اللغَٗٔ الورتلفٔ فٖ هَالفْيب الوٌبسيجٔ ،فاًْيب  ٟتىيَى
هطبضؤ فٖ تىَٗي الً٠لٍٔ .فمبً لْصا الًلن« ،ئًٌب ًَ ٟنف الى٠م فٖ فطاٌ ثيل ًَنفيِ فيٖ
س٘بق ٗىَى لسن هٌِ لغَٕ أٍ غ٘ط لغَٕ»(غيفَٕ .)<6 @79?8 ،ئى اسيتسضان ًيَو هيي
الى٠م ثَاسكٔ ًَو و٠هٖ غ٘ط هجبضط ،لس ٗىَى ثٌبءً يلٖ س٘بق ث٘ئٖ ٍذيبضج ًهيبم اللغئ.
ئشى تًٌٌ٘ب التساٍل٘ٔ فٖ التو٘٘ع ث٘ي زٟلٔ شله الٌَو اللسبًٖ ٍفٖ زٟلٔ لبهلْبٍ .الىٌبٗيبت
ّٖ الٌوَشج الجّ٘ي لْصا الٌَو هي اًَٛاو اللسبً٘ٔ .ئى الىٌبٗٔ وٌَو هي اًَٛاو اللغَٗٔ «ليس
تىَى هي أوثط الكطق الكجً٘٘ٔ تًج٘طاً ،فْٖ تَخس ثَفَض فٖ الى٠م الًبهٔ ٍاٛهثبل ٍالحىن
الوتساٍلٔ فٖ لغتْن»(ضفًٖ٘ وسوٌٖ.)7:> @79<< ،
فجوب «أى استً٘بة الومػَز هٌْب ٗستلعم هًطفٔ الس٘بق الثمبفٍٖ ،اٟختوبيٖ ٍالتًيطف
يلٖ التمبل٘س ٍالًبزات ٍهدبٟت شله التًج٘ط اللغَٕ»(فتَحٖ ،)789 @79>= ،فتىَى أوثط
الى٠م تًلمبً ثبلسٟلٔ غ٘ط لغَٗٔ أٍ تحمك هي ذ٠لِ» .فوعٗساً يليٖ أًْيب تىيَى ذيبضج هيي
الس٘بق اللغَٕ ،فمس تحتَٕ يلٖ ه٘عٓ الثٌبه٘ٔ الجًسٗي ف٘فْن الومػَز الطه٘سيٖ لْيب هيي
ذ٠ل الس٘بق الربضخٖ للغٔ فحست ،لصله ،تحهٖ هي اّٟتوبم الىج٘ط فيٖ يلين تساٍل٘ئ
اللغٔ الصٕ ٗسضس ٍٗحلل الى٠م ٍٗجحث ي٠هبت تَن٘ف اللغٔ ٍزضاستْب فيٖ ييبلن ذيبضج
هي اللغٔ.
تسًٖ ّصُ السضاسٔ ئلٖ اتربشّب الوٌْح التحل٘لٖ -الَغفٖ ،تحل٘ل الىٌبٗيبت الوػيطٗٔ
هي ذ٠ل تساٍل٘ٔ اللغٔ فٖ الس٘بل٘ي اللغَٕ ٍغ٘ط اللغَٕ .هي ّصا الوٌكليك ،ثًيس الَليَج
فٖ تًبضٗف الس٘بلبت الورتلفٔ للغٍٔ ،ث٘بى اٝقبض الٌهطٕ للسضاسٔ ،تٌبٍلٌب ضطح الوو٘يعات
الًبهٔ للىٌبٗٔ هي هٌهَض التساٍل٘ٔ؛ ثن تكطلٌب ئلٖ زضاسٔ ٍهمبضًٔ الىٌبٗيبت الوػيطٗٔ فيٖ
الس٘بل٘ي اللغَٕ ٍغ٘ط اللغَٕ لٌمَم ثبلطز يلٖ السإال التيبلٖ@ هيب ّيٖ الوو٘يعات الفطٗيسٓ
للىٌبٗبت الًبه٘ٔ الوػطٗٔ هي هٌهَض تساٍل٘ٔ اللغٔ ٍهب فطلْب ثبلىٌبٗبت الفبضس٘ٔ؟
أخطٗت زضاسبت فٖ هدبل تساٍل٘ٔ اللغٔ ٍتحل٘ل الس٘بل٘ي اللغَٕ ٍغ٘ط اللغيَٕ أّوْيب@
همبلٔ «ثطضسٖ تكج٘مٖ ثبفت ثطٍىظثبًٖ اظ زٗسگبُ فيطّ ،،يبٗوع ٍ ليَٗ »؛ هيي هطؾيِ٘
ضستو٘بى ٍ وبنن قجبقجبٖٗ التٖ ًططت فٖ سٌٔ 79?6ش ،فٖ الطلن الطاثى هي الودلت٘ي
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الوحىوت٘ي فٖ هدبل المطآى الىطٗنٍ .همبلٔ «تساٍل٘ٔ اٛلَال» هي فطاًسيَا ضوبًيبتٖ التيٖ
تن ًططّب فٖ سٌٔ ?>? ،7فٖ الطلن الطاثى هي هدلٔ «حؿَض الصّي ٍاللغئ» ٍليس زضسيت
ّصُ الومبلٔ ثًؽ اٛلَال الًبه٘ٔ للٌبس فٖ الس٘بل٘ي السٟلٖ الوحمك .وصله ألفت وتيت
فٖ ّصا الودبل ًصوط ثًؽ هٌْب@ « السٟلٔ فٖ التًبهل@ همسهٔ يلٖ التساٍل٘ئ» هيي خٌيٖ
تَهبس التٖ قجى يبم ;?? ،7فٖ لٌسى ٍٗحتَٕ تبضٗد التساٍل٘ٔ ٍالٌهطٗيبت الوتًلمئ ثيِ.
«تساٍل٘ٔ اللغٔ» هي خَضج َٗل ٍَّ ٗتٌبٍل الومبغس الى٠ه٘ٔ« .يلن اليسٟٟت التساٍل٘ئ»،
هي وَضٍش غفَٕ الصٕ ذع لسن هٌِ ئلٖ زضاسٔ تساٍل٘ٔ اللغٔ .وتجيت زضاسيبت حيَل
زضاسٔ الىٌبٗٔ ٍفمب للج٘ئٔ اٟختوبي٘ٔ ٍهٌْب همبل «الهٌَى اٛسبسي٘ٔ فيٖ هًيبٗ٘ط هًطفئ
الىٌبٗٔ» هي هطٗن خجطٕ الصٕ ًطط يبم 79?:ش ،فٖ ضلين ?= هيي هدلئ اللغئ ٍاٛزة
الفبضس٘ٔ.
وصله همبلٔ «يَاهل تىَٗي الىٌبٗٔ فٖ اٛيوبل» هي ف٘طٍظ فبؾلٖ ٍيلٖ ًػطتٖ التيٖ
قجًت يبم 79?9ش فٖ الطلن الثبهي هي هدلٔ فطٌّي ًَٗسيٖ؛ لىيي أوجيط فيطق ّيصُ
السضاسٔ ثومبضًتْب للسضاسبت السبثمٔ ٍَّ ،لحس اٙى لن ٗىتت ثحث حَل همبضًئ الىٌبٗيبت
الوػطٗٔ فٖ الس٘بل٘ي اللغَٕ ٍغ٘ط اللغَٕ هي هٌهبض تساٍل٘ٔ اللغٍٔ ،السضاسٔ ّيصُ تسيًٖ
للجحث ٍالسضاسٔ حَل الىٌبٗبت الًبه٘ٔ الوػطٗٔ هيي ّيصا الوٌهيَض ٍهمبضًتْيب ثبلىٌبٗيبت
الفبضس٘ٔ أٗؿبً.
تؼريف الكناية
ثًس الٌهط فٖ اٙضاء التمل٘سٗٔ -ئهب فٖ الطيطق ٍئهيب فيٖ الغيطةً -طيبّس ايتمبزّيب أى
الىٌبٗٔ لفم ٗمػيس ثيِ هيب ٗليعم هًٌيٖ آذيطاًٍ -ثديَاظ الً٠لئ ال٠ظهئ ليصله الوًٌيٖ-
(السىبوٖ )>=6 @7?>=،أٍ«الىٌبٗٔ تًٌٖ اللفم الوسيترسم ثيسل لفيم أذيط ل٘وٌيى هيي
غطاحٔ الج٘بى»(اثي الوًتع )77; @7?:; ،أٍ «الوًٌٖ الصٕ ٗطاز ثِ المبهل لس ٗرتلف توبهبً
هي الوًٌٖ الصٕ ًكك ثِ»(ّ .)Abrams, 1993: 97صُ التًبضٗف تيسلٌب ئليٖ أى التًيبضٗف
التٖ شوطت حَل الىٌبٗٔ  ٟترتلف اذت٠فبً ضبسًبً هيي التًيبضٗف الوٌهيطٓ الحسٗثئ لْيصا
الٌَو اللسبًٍٖ .أى الىٌبٗٔ فٖ الطإٔ الحسٗث تتَنف يٌسهب الطرع ٗ ٟطٕ أًِ فٖ حبخٔ
ئلٖ ئثبًٔ الى٠م.
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هى شله ،ئى اٙضاء الدسٗسٓ ٟ ،تسوٖ الىٌبٗٔ ٍأهثبلْب وبٟستًبضٍٓ ،الودبظ ٍ التطيجِ٘،
هحسٌبت ث٠غ٘ٔ ،ثل تطٕ ،ئًوب ٗدت تَن٘يف الوحسئٌ يٌيسهب ٌٗيَٕ المبهيل أٍ الىبتيت
الركبثٔ ٍالج٘بى فحست أٍ أى الى٠م «ٗدط ئلٖ ذلك ًَو هيي اًٟعٗيبح ٍالحسٗث٘ئ فياًْن
ثتًوسّن اٛسلَة الغطٗت فٖ الىتبثٔ ٍالركبثٔ ٗمػسٍى التيأث٘ط ٍاسيتفعاظ حي السيبهى
ٍالمبضب»(ٍ .)Cuddon, 1997: 750الصٕ ٗصوط فٖ يلن اٛلسٌ٘بت ثبلج٘بًبت الَؾً٘ٔ ٍغ٘ط
الَؾً٘ٔ .ئشى الىٌبٗٔ وٌَو لسبًٖ هٌتطط فٖ و٠م الٌبس زاهوبً ًُٗطف «هحسئٌ الىٌبٗئ»
ٍَّ ْٗسف ئلٖ اًٟعٗبح.
الذاللة ػبارة ػن «الذور» فی «السياق»
ئى السٟلٔ تً٘ي فٖ الس٘بق ٍَّ «ٗوٌح أضىبلٌب اللغَٗٔ ،السٟلٔ ،فْيَ ٗ ٟسيتثٌٖ هيي
حبلت٘ي؛ ئهب ٗىَى الوتًلك ثبلٌهبم اللغَٕ ٍئهب ٗىَى هتًليك ثيبلوَلف»( Kelly & bock,
.)1986: 61
ثطاً٘س ٍ٠هبلٌَ٘فسىٖ ًٗتجط س٘بق الوَلف ًَيبً هي الفطاخ فٖ لؿ٘ٔ السٟلٔ ٍٗيطٕ أى
اللسبى فٖ خَّطُ ٗحتَٕ خعٍ الثمبفٔ ًٍهبم الح٘بٓ ٍتمبل٘يس الودتويى»( Lewis, 1919:
 .)48ثًسُ خبى ضٍثطت فط ،الًبلن اللسبًٖ الجطٗكيبًٖ ،خيبء ثٌهطٗئ هجٌبّيب «ٗيتن تًي٘ي
الوإلفبت اللسبً٘ٔ ًهطاً ٟستًوبٟتْب فٖ الوَالف اٟختوبي٘ٔ الورتلفٔ»(اٍلوبى ٟ ،تيب@ )<7
ئش أنْط ٗ ٟىَى هًٌبً ذبضخبً هي الس٘بق فوي هٌهَض الويٌْح التيَن٘فٖ للوًٌيٖ السٟلئ
الػَت٘ٔ ٍالوًدو٘ٔ ٍالٌحَٗٔ ،فبلىل ٗىَى فٖ ذسهٔ الس٘بقٍ ،هًبًٖ اٛلفبل تتًي٘ي فيٖ
ؾَء التَن٘ف فحست(.)Firth, 1950:219- 221
أسبسبً لْصا ٗدت المَل ،ثأى الوًٌٖ اٛذ٘ط للًجبضات ٗتن تًٌِ٘ ثو٠حهٔ الوَلف
ٍاستًوبٟتْب هي ذ٠ل س٘بق الى٠م؛ فبلتساٍل٘ٔ ثو٠حهٔ الهطٍف الوس٘كطٓ يلٖ الى٠م
وبلعهبىٍ ،الوىبىٍ ،الوربقت ٍالمبهلٍ ،غ٘طّب ،تمَم ثساضسٔ لػس الوتىلن أٍ الىبتيت ٍفيمبً
ٟسترساهِ اللغٔ فٖ ئقبض التَن٘ف ٍٛى «الوَاغفبت الفطزٗٔ للوطسل وميسن حي٘ع هي
س٘بق الوَلف للى٠م»(يعت )89 @7?=7 ،هى أّسافِ ٍهمبغسُ ،وصله لْب زٍض فٖ
تطيى٘ل الٌع أٍ الى٠م الٌبفص ،فْٖ تتٌبٍل الجحث يي السجت ٍأثط الر٘بضات اللسيبً٘ٔ
لًٞسيبى.
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لىٌوب ٗتكلت تً٘ي لػس اٛضربظ فٖ السٟلٔ اللغَٗٔ زضاستْب فيٖ السي٘بل٘ي اللغيَٕ
ٍغ٘ط اللغَٕ؛ ٛى «السٍافى الى٠ه٘ٔ تسيجت اٛضيىبل الوتٌَيئ اللسيبً٘ٔ .ليصله ،الم٘وئ
السٟل٘ٔ ٍالطسبهل٘ٔ  ٟتىًَبى الوو٘عت٘ي الثبثت٘ي ٍالصات٘ت٘ي للوإلفبت اللسبً٘ٔ؛ ثيل تىيَى
حػ٘لٔ الًٌبغط اللغَٗٔ(الٌػ٘ٔ) ٍغ٘ط اللغَٗٔ(الوَلف٘ٔ ،الثمبف٘ٔ )...ٍ ،التيٖ تىيَى هتفبيلئ
ف٘وب ثٌْ٘ب»(آلبگلظازٍُ ،)7; @79>; ،ئشا يجط الوتىلن هي همػَزُ فٖ أخيَاء تيسل يليٖ
ي٠لٔ الَحسات الْدبه٘ٔ فٖ ذبضج اللغٔ ٍتكلك هًبًٖ الَحسات اللسيبً٘ٔ ثايبًئ الَحيسات
اللسبً٘ٔ اٛذطٕ ،س٘كلك يلٖ ّصُ اٛخَاء ،الس٘بق اللغَٕ؛ ٍئى لػست اٛخَاء التٖ ًٗجيط
فْ٘ب المبهلٍٗ ،تن استً٘بة الج٘بًبت اللسيبً٘ٔ زٍى ه٠حهئ الً٠ليبت الدَاضٗئٍ ،ثوديطز
استً٘بثْب ًٍملْب ثبضتجبقْب هى الوَالف الربضخ٘ٔ ،فمس ٗىيَى الفؿيبء سي٘بلبً غ٘يط لغَٗيبً أٍ
ٗسوٖ ثبلس٘بق الوَلفٖ(غفَٕ.)<7-;> @79?8 ،
لْصا «زٍض التساٍل٘ٔ فٖ ث٘بى لػس اٛضربظٗ ،سل يلٖ أى ّصا الودبل لطٗت خساً ئليٖ
السيي٘بق الًييبم للغيئٍٗ ،حتييَٕ يلييٖ وييل اًٛييَاو اللغَٗيئ الفػييحٖ هٌْييب ٍغ٘ييط
الفػحٖ»(.)Danet,1980: 276
الكناية والذاللة غير اللغىية
الىٌبٗٔ لفم ًٗجط ثس ًٟهي لفم آذط ل٘وٌى هيي تػيطٗح الج٘يبى(اثيي الوًتيع.)77; @7?:; ،
ٗسل ّصا الى٠م يلٖ أى «الوًٌٖ الصٕ ٗمػسُ المبهيل ٗرتليف هيي الوًٌيٖ الولفيَل ثيِ
توبهبً»( )Abrams, 1993: 97لصله الىٌبٗٔ «ًَو هي اللغٔ الودبظٗٔ الربغٔ ٍٗديت يليٖ
الطرع التوتى ثبلومسضٓ الىبف٘ٔ فيٖ فْين اللغئٟ ،سيتً٘بة ٍفْين أفىيبض ٍآضاء ٍأّيساف
هربقجِ( )C. Bohrn, 2012: 2680ئش تتْ٘أ ّصُ الومسضٓ هي ذ٠ل هًطفٔ الطيرع هيي
خْٔ الوَلف الج٘ئٖ للوتىلن ،فاى استَيت الوربقيت نيطٍف ٍهَليف الويتىلن ،سي٘فْن
لػس هب ًكك ثِ .لس تىَى ّصُ الهطٍف ّٖ الوَالف الوتٌَيِ للوتىلنٍ ،التٖ تدًل اللغئ
فٖ حبلٔ هدبظٗٔ ٍتسجت ث٘بى أًَاو لغَٗٔ وبلىٌبٗٔ.
شوطًب آًفبً أى تساٍل٘ٔ اللغٔ تسضس اللغٔ فٖ زٟلتْب اللغَٗٔ ٍتطتول ّصُ السٟلٔ ًفسيْب
يلٖ س٘بل٘ي لغَٕ ٍغ٘ط لغًَٕ .هطاً لٌهطٗٔ السٟلٔ اللغَٗٔ ،أغيجح ثاهىبًٌيب اٝضيبضٓ ئليٖ
هدوَئ هي الوو٘عات الفطٗسٓ للىٌبٗٔ وبلتبلٖ@
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 .1ثنائيتها
للىٌبٗٔ ثًساى ،ثًس ٗطىل ًكبق الوجسأ ٍاٙذط ٗطىل ًكبق الومػس.
ًوَشخبً ًصوط اٛهثبل التبل٘ٔ@ «زِهَبغُِ ًَبضِفَِ» ٍ«آذِط الًٌُميَز»؛ ويل هٌْويب تًٌيٖ «ٟ
ٗفْن» ٍ«زلَو»؛ شويطت وٌكيبق هفَْهٖ(هجيسأ) لٌمػيس هيي ذ٠لْويب ًكيبق هفْيَهٖ
آذط(الومػس) ٍفمبً للوَلف الوس٘كط يلٖ الوتىلن ٍالسبهىً .كبلبت الوجسأ ولْب تىيَى ئهيب
حسٍ٘ٔ ،ئهب لوس٘ٔ .ئًٌب ً ٟستك٘ى ًفَش ضٖء فيٖ هىيبى خيبف ٍغيلت ،لْيصا اسيتً٘بة
هفبّ٘ن وبلطًَض ٍالًمل ٍللٔ فْن اٛضربظ تتكلت أهيط ٍغيفٖ هلويَس وًيسم زذيَل
ضٖء خبف هثل الػرطٓ أٍ اللجٌٔ .آذط الًٌمَز ٗسل يلٖ أى ّصا الًٌمَز ٗ ٟىيَى ف٘يِ إٔ
حجٔ أذطٕ؛ لْصا ٗىَى آذط اثي الًبهلٔ ضجْ٘بً ٙذط حجٔ يٌمَز الًٌيت .لفهئ «ًبهَسي٘ٔ»
فٖ هػط ثوًٌٖ «الًبهك للجًَؾٔ» ٍ«وحلٖ» ثوًٌٖ «اٛظضق الساوي» .هي ّصا الوٌكليك،
اًٝسبى هيب ئى ٗ ٟسيتكى ه٠حهئ الً٠ليبت الوَخيَزٓ ثي٘ي الوػيكلحبت(الجًس اٍٛل)
ٍالٌهييبم الوفْييَهٖ لِ(الجًييس الثييبًٖ) ٗ ٟسييتكى فييٖ الحػييَل يلييٖ الوًٌييٖ الًييبم
لْب(ٍاٌٗط )76 @7?>>،ئش «ٗدت يلٖ السبهى هًطفٔ الً٠لٔ ث٘ي هب ل٘ل(الٌكبق الوجسأ) ٍهب
لن ٗمل(الٌكبق الومػس)» ٍٟ .تَفط لِ ّصُ اٝهىبً٘ٔ ئ ٟاٟستًبضات الوفَْه٘ٔ.
 .2کىنها صىرية
أح٘بًبً ٗجبزض اٛضربظ ثانْبض تػَٗط الىٌبٗٔ ،ثسل تَن٘فْب()Currie, 2012: 151-153
ًوَشخبً فٖ يجبضٓ «هًََبوُن هًََبوُن يلَ٘ىُن يلَ٘ىُن» ٍّيٖ تىٌيٖ «الوتغليت» ،ئش ٗيتن فْين
ا لوفَْم الوكلَة ثٌيَو هيي التػيبٍٗط الوػيكًٌٔ ف٘سيترسم التػيَٗط الوطافيك للىٌبٗئ
ٟستً٘بة يسم اٟيتمبز ثػحٔ أهطهب أٍ ذكأُ؛ ثوًٌٖ ئى وبى الىل هًبون فيٌحي ويصله
هًبون ٍئى لن ٗىي الىل هًبون فٌحي ًىي ؾسون؛ ووب ٗستًول فٖ الفبضس٘ٔ «حعة ثيبز
ثَزى» .فٖ وٌبٗبت «ث٘ي الوِكطلَٔ ٍِالسٌِّساى@ ٗ ٟمسم ٍٗ ٟسثط» ٍ«أًؿف هي الػيٌٖ٘ ثًيس
غس٘لِ@ أغجح فٖ خ٘جِ ث٘ت الًٌىجَت»ٍ ،وصله ٗىَى الحيبل فيٖ الىٌبٗئ اٍٛليٖ غيَض
هفَْم(َٗ ٟخس إٔ هٌفص) ،ثطىل ضرع يلك ف٘وب ث٘ي الوكطلٔ ٍالسيٌساى ،فيٖ الىٌبٗئ
الثبً٘ٔ ،غَض الفمط وَيبء فبضٌ هي الكًبم ئش ٗسل يلٖ الدَو.
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 .3کىنها رات داللة
ٗصوط خَضَآ اٍضثه الىٌبٗٔ وبستسٟل فٖ اٟفًبل التٖ تديطٕ ف٘ويب ثي٘ي اٛضيربظ،
ٍٗطٕ أًْب وبستسٟل تحػل فٖ اٛفًيبل الوتمبثلئ ثي٘ي الطرػي٘ي تيسل يليٖ الوفْيَم
الطه٘ الصٕ َٗخس فٖ الصّي( .)Averbeck, 2015: 88-94لْصا اٛثط الصٕ ٗرلفِ الفًيل
غ٘ط الج٘بًٖ يلٖ الوربقت ٗسوٖ الفًل الويإثط؛ وٞلٌيبو ٍالوٌيى ٍ(...آلبگيلظازُ@79>; ،
 .)96لْصا ًستك٘ى أى ًمَل ثاهىبى الج٘بى الودبظٕ ٛى ٗىَى آلئ خ٘يسٓ ٝلٌيبو الكيطف
الومبثل ،وٌوَشج ًط٘ط ئلٖ وٌبٗبت «هَبضٖ يَلَٖ لِطط ثِ٘ؽ@ ٗوطٖ ثبًتىبء الًػب»« ،هَبضٖ
يَلَٖ لِطط ثِ٘ؽ@ ظلك هبء فويِ» .فيٖ الٌويَشج اٍٛل ،غطيبء الجي٘ؽ ٗىيَى لعخي ًب ًٍبيويبً؛
فبلوطٖ يلِ٘ ٗستلعم اٟحت٘بـ الدن .فسجت اٟحت٘بـ ،يسم الثمٔ ثغطيبء الجي٘ؽ ووىيبى
هَثك للتطخل يلٍِ٘ .فٖ الىٌبٗٔ الثبً٘ٔ ،ثوًٌٖ ئلٖ أى ًطتْٖ ض٘ئبً هيب لٌجيبزض ثتصٍٗميِ؛
ٍسجت تعلح هبء الفن ،شٍق الطٖء أٍ تػَضُ فٖ الصّي.
 .4کىنها ملخصة
الىٌبٗٔ ًَو هي اللغٔ تٌتح الوًبًٖ السٟل٘ٔ الىث٘طٓ ثىو٘ٔ لل٘لٔ هي اٛلفيبل .فترتػيط
الىٌبٗٔ أح٘بًبً ثوفطزٓ ٍاحسٓ فمف؛ ًوَشخبً ولوبت هثل@« استطثى@ اًغط ثٌفسِ» ٍ«ضرجكِ@
ٗ ٟد٘س الىتبثِ الدو٘لِ» ٍّوب ًٌٗ٘بى «خًل ًفسِ يبلوب» ٍ«الرف المج٘ح» فْٖ تىًَيت
هي يجبضٓ ٍاحسٓ ،فٖ حبل ئًْب تحول الوًبًٖ الىث٘طٓ .فبلىٌبٗٔ اٍٛليٖ ،تػيَض لٌيب ضرػيبً
خبلسبً ثتطث٘ى الطخل٘ي ئش ٗهْط أًِ هحتطم ٍتسل يلٖ الثمٔ الًبل٘ئ أٗؿيبً ،ثين ئًْيب تإويس
هفبّ٘ن هثل «سطٗى الطز» ٍ«الغطقسٔ» ٍغ٘ط شله هوب ٗحػل ول هي ّصُ الوفبّ٘ن ٍفمبً
للوَالف الورتلفٔ .أهب «الطرجكٔ» فٖ هػط فتكلك للرف الصٕ ٗ ٟهْط فِ٘ اثتساء ٍاًتْبء
الدول فتًٌٖ أح٘بًبً هفبّ٘ن هثل «الوجًثط» ،أٍ «غ٘ط هٌهن»«ٍ ،الوجْيسل» ٍغ٘يط شليه.
ًهطاً لوب شوطًب آًفبً ،ئى الىٌبٗٔ  ٟتهْط ًفسْب فٖ س٘بق الًجبضٓ أٍ الدولٔ فحست؛ ثيل ليَ
حػل الوَلف الوٌبست فتحس ،فٖ الىلؤ حتٖ؛ لصله ول وٌبٗٔ تستك٘ى أى تىَى شات
أثًبز ،حتٖ ٍئى وبًت شات ثًس هًٌَٕ ٍاحسٍ ،للحػَل يلٖ شله الوًٌٖ ٗدت أى ًً٘يس
هفبّ٘ن وث٘طٓ فٖ الصّي.
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 .5تمتؼها بمحىر التبذيل
استجسال ثًؽ الًجبضات ٍفمبً للهطٍف الج٘ئ٘ٔ ٍالوَلف٘ئ ثىلويبت أذيطٕ ّيٖ ئحيسٕ
هَاغفبت الىٌبٗٔ فٖ التساٍلً٘ٔ ،وَشخبً فٖ وٌبٗبت «ثًس ذطاة هبلكيِ@ الًي٠ج ثًيس هيَت
سْطاة»؛ «ذٗ ُ٠طى@ اتطوِ فٖ حبلِ» ٍغ٘طّب فْٖ تيساٍلت فيٖ اللغئ الوػيطٗٔ الًبه٘ئ
ّىصا؛ ثن تغ٘طت فٖ اللغٔ الطيبه٘ٔ ثيي«ثًيس ذيطاة الجػيطٓ» ٍ«سي٘جِ ٗيطى»؛ ٍّيصا ٛى
اٛضربظ فٖ استًوبل لغتْن لس ٗىًََى هتأثطٗي هجبضطٓ ثيبلوَلف ٍالهيطٍف الوسي٘كطٓ
يلٖ لغيتْن ئش ٗيسذلَى ٍ ٟييْ٘ن يٌيس اسيتًوبل اللغئ»( .)Leech, 1983:6ثيبلودوَو
ٍثبلٌهط للو٘عات التٖ شوطًبّب آًفبً ،حسٓ الوَاغفبت غ٘ط اللغَٗٔ لىل هي الىٌبٗبت الفبضس٘ٔ
ٍالوػطٗٔ تىَى ثبلػَضٓ التبل٘ٔ@
زضاسٔ  ;66وٌبٗٔ هػطٗٔ
هو٘عات السٟلٔ غ٘ط لغَٗٔ

الًسز

ثبلوبهٔ

زضاسٔ  ;66وٌبٗٔ فبضس٘ٔ
الًسز

ثبلوبهٔ

التدبضة الجس٘كٔ

;ً :8وَشخبً ;> %

ً8=6وَشخبً

% ;:

هستَٕ ثسبقٔ اٛلفبل

ً ;66وَشخبً % 766

;;ً 8وَشخبً

% ;7

سَْلٔ الَغَل ئلٖ الوفَْم

;=ً 9وَشخبً ;= %

;ً 96وَشخبً

% <7

الوَلف الحسٖ

ً ;66وَشخبً % 766

ً ;66وَشخبً

% 766

الوَلف الوتدطز

ً ;66وَشخبً % 766

ً ;66وَشخبً

% 766

ٗمػس ثبلوَلف الحسيٖ فيٖ الديسٍل اٛيليٖ ،التديبضة الحسي٘ٔ ٍالولوَسئ ٍٗمػيس
ثبلوَلف الودطز ،التديبضة الثمبف٘ئٍ ،اٟختوبي٘ئ ًٍ ...هيط ًا ل٠حػيبه٘بت التيٖ حػيلت،
ٗس ترسم الوػطَٗى فٖ استًوبلْن الىٌبٗئ أثسيف تديبضثْن لج٘يبى المػيس .وويب أى فيٖ
اللغت٘يٗ ،وىي استً٘بة الَغَل ئلٖ هًبًٖ اللفم فٖ هَليف حسيٖ -هتديطز .ح٘يث أى
الىٌبٗبت الوػطٗٔ تىَى أوثط فْوي ًب همبضًئ ثبلىٌبٗيبت الفبضسيٍ٘ٔ ،شليه ثسيجت اٛلفيبل
ٍالتدبضة الجس٘كٔ لْب.
السياق اللغىی
ثوب أى زضاسٔ الوًٌٖ فٖ الس٘بق اللغَٕ لس تطجِ زضاسٔ الوًٌٖ فيٖ السي٘بق اللغيَٕ
ئلٖ حس وث٘ط؛ ٗتن التًج٘ط يي زٟلٔ الج٘بًبت اللسبً٘ٔ فٖ الس٘بق اللغَٕ ٍثَاسكٔ اٝل٘يبت
التٖ خًلْب لٌب يلن السٟٟت الٌهطٕ فٖ هدبل التساٍل٘ٔ؛ ّصُ اٝل٘بت تىَى@
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 .1االرجاع
فٖ هدبل تساٍل٘ٔ اللغٔٗ« ،فؿل أى ًفطؼ يول٘يِ اٟضخيبو ثوثبثئ يويل هيي ذ٠ليِ
ٗستك٘ى الوتىلن ٍالىبتت ثتَن٘ف اٛضىبل اللسبً٘ٔ تَف٘ط نطٍف للسبهى أٍ المبضب لً٘طف
نبّطٓ هب»(َٗلٍ .)8? @79>= ،تىَى ّصُ اٛضىبل اللسبً٘ٔ ًفسْب اٛسوبء الوًطفئ ٍّيٖ
تطول اٛسوبء الربغٔ وي«ظّطاء ٍظٌٗت» ٍالؿيوبهط ٍاٝضيبضات ويي«شليهٍّ ،يصاٍّ ،ين»؛
ٍالوؿبف للوًطفٔ هثل «أذت هطٗن ،وتبة يلٖ» أٍ ؾو٘ط ٗطخى ئلٖ الٌىيطٓ التيٖ ٍؾيح
سبثمبً» .لصله ٗمػس هي اٛضىبل اللسبً٘ٔ تله اٛضىبل التٖ ًًطف ثَاسكتْب ثًؽ اٛهيَض
التٖ تُىلن حَلْب أٍ ٗتىلن يٌْب ٍفمب للً٠لبت الودبٍضٓ ثي٘ي الَحيسات الْدبه٘ئٟ .حهيَا
الىٌبٗبت التل٘ٔ@
«أذس زٗلِ فٖ سٌبًِ»@ هسه هلجسِ ثفوِ؛ ٍٗىٌيٖ ثيبلفطاض ٍالْيطٍة ثسيجت الريَف.
«أًهف هي الػٌٖ٘ ثًس غس٘لِ» ٍٗىٌٖ ثبلفمط ٍالفبلٔ ٍيسم اهت٠ن إٔ هبل« .خطٕ ضٗميِ
يلِ٘» ٍٗىٌٖ ثبضتْبء اٛول؛ «ذٗ ُ٠طى»@ ٗىٌٖ ثتطوِ ثحبلِ« .ث٘تِ هفتيَح»@ ثيبة ث٘تيِ
هفتَح للىل؛ ٗىٌٖ ثبلسربٍٓ« .حف ضأسِ فٖ الدطاة»@ غص أحسٍٗ .ىٌٖ ثبلتح٘ل ٍالغص
هى الٌبس« .زاٗط يلٖ حل ضًطُ»@ أى تًكٖ ضرع اللحِ٘ ٍالومطاؼ؛ ٍٗىٌٖ ثأًه تدًل
اذت٘بضن التبم ث٘سُ.
 .2االفتراض
ٍَّ ًٌٖٗ أى الوتىلن ٗ ٟصوط الدويل الوفتطؾيِ فيٖ و٠هيِ؛ ٛى هيي الوفتيطؼ أى
الوربقت لِ يلن ثْصُ الوًلَهبت سبثمبً(غفٍَّٕ« ،)<< @79?8 ،صا ًٌٖٗ أى الويتىلن ليِ
يلن هفتطؼ ٍ ٟالدول»(َٗل ):6 @79>= ،ئش ٗدت أى ًًس «اٟفتطاؼ» هي اٝل٘بت التيٖ
تًكٖ اٟذت٘بض للوربقت ئلٖ أى ٗستَيت ٍٗسترطج الحمبهك الورجئٍٔ ،التيٖ  ٟترتليف
هي ضؤٗٔ تساٍل٘ٔ اللغٔ هي اٟفتطاؼ السٟلٍٖ .اٟفتطاؼ ًٌٖٗ أًىن هى الًلن ثدولٔ «الف»
ٗدت أى تػلَا ئلٖ هًٌٖ خولٔ «ة»ً .وَشخبً فيٖ خولئ «أى هيطؼ سيً٘س ييَلح فيٖ
اضٍثب» ،زٍى ئضبضٓ الوتىلن لطح٘ل سً٘س ئلٖ اضٍثب ،اًتجِ الوربقت ئلٖ خولئ «أى سيً٘س
وبى فٖ اضٍثب» ،فلصله استكبو اٟفتطاؼ ثَاسكتِ ٍثسَْلٔ .لىي ّيل ٗػيسق ّيصا اٛهيط
يلٖ الىٌبٗبت أٗؿبً؟ «ضَهبُ هي يٌِ٘»@ سمف هي ي٘ي أحس« .ضن ًفسِ»@ أذص ًفسيبً قلميبً@
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ًٌٍٖٗ تدبٍظ اٛظهٔ ٍالر٠ظ هٌْب« .يسم الدلس ٍالسمف»@ فميس ويل هيب يٌيسُ هيي هيبل
ٍح٠ل« .وتن السم يلٖ الم٘ح»@ حفم احوطاض ٍخِْ ثبلػيفًٔ؛ ٗىٌيٖ ثحفيم الحطهئٟ« .
ٌٗفى قلجِ ٍ ٟقبض»@ ٗ ٟطخٖ هٌِ الر٘ط ٍ ٟأهل ثِ« .لسبًِ هبلَش تمبلِ»@ ٗ ٟجمٖ وي٠م
فٖ فوِ؛ ٗىٌٖ ثًسم احتفبنِ اٟسطاض« .ثٌُِِ٘ ٍثٌُِ٘يِ هَيب غِيٌىَ الحَيساز»@ فيٖ ذي٠ف ثي٘ي
ضرػ٘ي؛ ي٠لتْوب س٘ئٔ خساً .فٖ اٛهثلٔ السبلفٔ ًستك٘ى افتطاؼ@ الطرػي٘ٔ الوحتطهئ
لطرع هب فٖ السبثك؛ سَء الَؾى فٖ ظهبى هيب ،الوًبًيبٓ هيي ضيٖء فيٖ أٍاى هيب ،الفميط
ٍالحبخٔ فٖ الوبؾٖ ،التػجط ،يجث٘ٔ ٍخَز ئًسبى هب ،ئفطيبء السيط فيٖ الوبؾيٖ ،هطيبّسُ
الٌعاو ث٘ي ضرػ٘ي.
ثًجبضٓ أذطٕ ،لىل وٌبٗٔ ًَو هي اٟفتطاؼ ح٘ث ٗ ٟحتبج شوطُ.
 .3االستنتاج
للحػَل يلٖ اٟستٌتبج فٖ تساٍل٘ٔ اللغٔ ٗدت أى ٗىيَى لٌيب همسهئ لٌسيتٌتح هٌْيب
ض٘ئبً هبً .وَشخبً ئى ل٘ل لٌب فٖ خولت٘ي «لىل هًلن تلو٘ص» ٍ«يليٖ هًلين» ًسيتٌتح أى
«يل٘بً تلو٘ص» .لىي ّصُ الو٘عٓ  ٟتٌكلك يلٖ الىٌبٗٔ هثل فٖ «تُطُشُ هَب ٌٗعِلص الوِليح@ ٟ
ٗىَى هىبى لطهٖ اٟثطٓ حتٖ» ٍ«ظَٕ الطَّو @ وبلطو ٍسف الٌْيبض» تيسل يليٖ ضيسٓ
اٟظزحبم ٍتج٘٘ي الحم٘مٔ هي الوإوس ئى الوَلف الصٕ خًل فِ٘ الوتىلن َّ اٛهط الَح٘يس
ئلٖ أى ٗىَى الومسهٔ لْبت٘ي الىٌبٗت٘يٍ .ئى ٗ ٟىَى هىبًبً هعزحوبً ٍ ٟتَخس حم٘مئ في٠
أحس ٗسترسم وْصُ الًجبضٓ ٍ ٟتأتٖ الىٌبٗٔ الوًٌ٘ٔ فٖ الصّي ثتبتبً؛ وصله الىٌبٗٔ الثبً٘ٔ؛
ئش ٗدت أى ٗحس ،أهط هب أٍ ٗسٌح هَؾيَو لٌػيل ثَاسيكتِ ئليٖ أى ويل ضيٖء ٍاؾيح
وبلطو ٍسف الٌْبض.
لىٌوب ٗ ٟستٌتح هي إٔ الًجبضات التٖ شوطت آًفبً وبلػيَضٓ التيٖ تيأتٖ فيٖ السي٘بق
اللغَٕ .فوثً ٠ستٌتح هي الىٌبٗٔ اٍٛلٖ «ّصا الوىبى ٗ ٟىَى هعزحوبً» .فاى ًطبّس هىبًبً
هعزحوبً ،فً ٠ستٌجف شله هٌِ.
ئؾبفٔ يلٖ شله ،حتٖ ٍئى لجل اٟستٌتبج السٟلٖ فٖ وٌبٗبت هب ،ويبلتٖ شويطت في٠
ًستك٘ى اٟسٌتجبـ هي الىٌبٗبت اٛحبزٗٔ الىلؤ هثل شله التكج٘ك أٗؿبً؛ ٛى هثيل ّيصا
التحل٘ل ٗحتبج ئلٖ خولٔ ٍٟ ،ولؤ.
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 .4التضاد الذاللی
هي المؿبٗب التٖ تصوط فٖ الس٘بق اللغٌٍَٕٗ ،تجِ ئلْ٘يب فيٖ هسيتَٕ الدولئ ٍتْيسف
تً٘ي الػسق ٍالىصة للج٘بًبت اللغَٗٔ ّٖ التؿبز السٟلًٖ .وَشخبً فٖ الدولتي٘ي «الًيبظة
ٗ ٟصّت ئلٖ الركَثٔ» ٍ«شّت يلٖ ئلٖ الركجٔ» ،تَغل ئلٌ٘ب خولٔ «يلٖ يبظة» .فويي
الَاؾح ّصا التكج٘ك ٗ ٟوىي الًول ثِ فٖ الىٌبٗبتٍ .فيٖ هثيل ّيصُ الىٌبٗيبت ًوَشخيبً
«هَأخط السُّكَح@ أخط سكَح الج٘ت» ٍ«خَع يَلَيٖ سِيٌبًُِ@ غين اسيٌبًِ» ٍثيبلتَالٖ تًٌ٘يبى
الجٍ ّٔ٠الًػج٘ٔ الىث٘طٍٓ ،حتٖ ثًس الفْن اٛسبسيٖ للىٌبٗئً ٟ ،سيتك٘ى اٗديبز التؿيبز
السٟلٖ فٖ الدولٔ؛ ًٛوب ٗحػل التؿبز السٟلٖ ٍفمبً ل٠لفبلٍ ٍٟ ،فمبً لوفَْهْيب اليصٌّٖ؛
لصله ٗ ٟدت أى تىَى الدولٔ فًل غ٘ط هجبضط.
 .5الذالالت المترادفة
ٗمػس ثبلسٟٟت الوتطازفٔ ،استجسال خولٔ هحل خولٔ أذطًٕ .وَشخبً «هحوس ييبظة»
ٍخولٔ « ٟتىَى لوحوس اهطأٓ» ٍخولٔ «هحوس لن ٗتعٍج ئلٖ اٙى» ٍغ٘طّب هوب تسل يلٖ
الًعٍثٍ٘ٔ .لىي ّصُ الوسألٔ  ٟتٌكلك فٖ هستَٕ الىٌبٗبت .هثبل «ذَطقَ الجَيبة ثياثطُ» أٍ
«فَحتِ الج٘ط ثاثطُ» التٖ تًٌٖ «لكى الطأس ثبلمكي» فٖ الفبضس٘ٔ ،ئش ٗىًَيبى هتيطازف٘ي،
ٍلىي هي ح٘ث الجٌبء  ٟتتغ٘ط ودولٔ «هحوس يبظة».
ًهطا لوب شوطًب آًفبً ،غ٘ط الوإلفٔ اٍٛلٖ(اٝضخيبو) ،ثيبلٖ الوإلفيبت الوطتجكئ ثبلسي٘بق
اللغَٕ  ٟتكجك يلٖ الىٌبٗبت ٍالسجت الطه٘ لْصا اٛهط ،وَى الىٌبٗئ اسيتًبضٗٔ؛ ئؾيبفٔ
يلٖ شله ،أى الىٌبٗٔ حػلت فٖ س٘بق الثمبفٔ ح٘ث أى حطٍفْب ٍخو٠تْيب تديطٕ زاهويبً
ثطىل هتساٍل فٖ لغٔ اٛضربظ الورتلف٘ي.
السياق غير اللغىی
ٍفك ضإٔ زل ّبٗوعٗ ،ستفبز اٛضربظ هي اللغٔ يلٖ لطاض الوَلف اليصٕ ًٗطفبًيِ؛ ٛى
هب ٗحول السٟلٔ فٖ حَاض هب ّٖ الهطٍف الوس٘كطٓ يلٖ و ٠الًيبهل٘ي فيٖ لغئ الويتىلن
ٍالسبهى .ثن «هي هٌهط ّبٗوع ،ذ٠فبً لوٌهط خبهسىٖ ئشا وبًت الدول هٌمكًٔ هي الٌع
ف ٠تًس خو(»ً٠آلبگلظازًُ .):7 @79>; ،وَشخبً ئشا لبل أحس لىن «ٗيسلَى ثيبة الج٘يت»،
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المػس الحم٘مٖ لِ أى «افتح الجبة» .فٖ الٌْبه٘ٔ ،ئى لن ٗسق الجبة ٗ ٟحػل وْصا الوَلف
لج٘بى هثل ّصُ الدولٔ أغ .ً٠لصله ثطإٔ ّبٗوع ،هي لِ الومسضٓ التَاغل٘ٔٗ ،دت أى ًٗطف
هسٕ تٌبست ضىل لغَٕ ثس٘بق اختويبيٖ ذبظ(ّيبٗوع .)8== @7?=8 ،لتج٘ي٘ي هفْيَم
س٘بق الوَلف أٍ الس٘بق غ٘ط اللغَٕ ٍتططٗح زٍضُ فٖ فْين ٍئٗػيبل الوًٌيٖٗ ،ديت فيٖ
الجساٗٔ تً٘٘ي هإلفبتِ؛ تطتول ّصُ الوإلفبت فٖ ًهطٗٔ ّبٗوع يلٖ «الوتىلن»« ،السبهى»،
«الوَؾَو»« ،الوَلف الوىبًٖ أٍ العهبًٖ»« ،قطٗمٔ الً٠لٔ»« ،غَضٓ الطسبلٔ»« ،اٛضربظ
الحبؾطٗي ٍالطبّسٗي للحَاض»« ،هَاز التم٘٘ن»«ٍ ،الومػَز هيي الحيَاض»(غيفَٕ@79?8 ،
ٍّ )>7صُ الوإلفبت تطىل س٘بق الفؿبء الحَاضٕ .ثبلَالى ئًْيب تطيىل لسيوبً هيي الٌهيبم
السٟلٖ الصٕ ٗتَنف ٍفمبً لّٜساف الربغٔ للوسترسه٘ي ٍلصله تًس التساٍل٘ٔ فطييبً هيي
يلن السٟٟت الوًطٍف(ضًىوب .)88-86 @7??9 ،أح٘بًبً ثًؽ ّصُ الوإلفبت تحصف ،لىي ٟ
تتىَى ثطىل هتساٍل أٍ ثطىل هطحليٖ؛ ثيل تتىيَى ثػيَضٓ هتعاهٌئ فيٖ هجيبزضٓ ذليك
السٟٟت توبهبًً .وَشخبً وٌبٗٔ «ذَلْ٘ب حَلمَِ فِٖ ٍِزًُه@ يلك ّصا الى٠م فٖ اشاًه» ،تىٌيٖ
حفم هسألٔ هْؤ فٖ الصّي ٍتثج٘تْب فٍِ٘ ،تحػل فٖ الوَلف الصٕ ٗطٗس الوتىلن ئًيصاض
السبهى ٍتحصٗطٍُٗ ،حلل ّصا الوثل ثْصُ الكطٗمٔ@
أ) المبهل@ َّ اٛة الملك ثطأى ذكأ اثٌِ فٖ اذت٘بضُ الػسٗك
ة) السبهى@ َّ الَلس ضسَل الصٕ اذتبض أحس ظه٠هِ غسٗمبً حو٘وبً
ج) الوَؾَو@ و٠م ضسَل حَل اذت٘بضُ غسٗمِ
ز) الوَلف الوىبًٖ ٍالعهبًٖ@ ث٘ت ضسَل
ّي) الطهَظ الى٠ه٘ٔ@ اللغٔ الًبه٘ٔ الوػطٗٔ
ٍ) غَضٓ الطسبلٔ@ تٌجِ اٛة ئلٖ اثٌِ
ظ) الحس @،حَاض اٛة هى اثٌِ
ح) الحؿبض ٍالوطبّسٍى للحَاض@  ٟأحس
ـ) هَاز التم٘٘ن@ أى السبهى ًٗ ٟطف ّل ٌٗتجِ اثٌِ ئلٖ حصضُ أٍ ٍّ ٟيل ٗيٌدح ّيصا
الحَاض فٖ التأث٘ط أم ٟ
ٕ) الومػَز هي الحَاض@ تسل٘ن اٟثي همبثل اٛة
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حصف «الحؿبض ٍالوطبّسٗي» ،هَلف الويتىلن ثبيتجيبضُ الىج٘يط فيٖ الثمبفئ الوػيطٗٔ
ٍتًلك الج٘ت ئلٖ هسإل الًبهلٔ ٍَّ اٛةٗ ،سوح لٜة أى َٗنف الىٌبٗئ ثكطٗمئ هحيصضٓ
ٍهْسزٓ «ذلْ٘ب حلمٔ فٖ ٍزًه».
لصله حصفٍٍ ،خَز ول هي الوإلفبت اًٙفئ اليصوط فيٖ اذت٘يبض الىٌبٗئ هيي خبًيت
الوتىلن ٗوىي أى ٗىَى هإ ثط ًا خساً .هيي الوإويس ئى لوٌيب ثسضاسئ سي٘بق الوَليف لْيصُ
الىٌبٗٔ فٖ ثلس آذط ،س٘ىَى لْب نطٍف هرتلفٔ توبهيبًٍ .ثويب أى هليعٍم الىٌبٗئ ،تكج٘مْيب
ثبلهطٍف ٍأح٘بًبً تترص ضى ً٠أحبزٕ الىلؤً ،ستك٘ى زضاستْب فٖ السي٘بق اللغيَٕ خ٘يساً.
ثًس زضاسٔ الوإلفبت التٖ تطىل س٘بق الوَلفً ،ػل ئلٖ هسبهل س٘ىَى اسيتً٘بثْب ثيطإٔ
ّبٗوع هطتجف ثبلس٘بق غ٘ط اللغَّٕ .صُ الوسبهل ّٖ الوإضطات ٍالجساهل.
 .1المؤشرات
تتمسن الوإضطات ئلٖ ث٠ثٔ ألسبم ،اًٝسبًٍ٘ٔ ،الوىبًٍ٘ٔ ،العهبً٘ٔ .الوإضيطات الوىبً٘ئ
وي«ٌّب ٌٍّبن» أٍ الدْبت الست ٍالعهبً٘ٔ وأه ٍ ،الَ٘م ٍثىيطٍٕ ،غ٘طّيب ٍّيٖ تتو٘يع
ثَاسكٔ الفًل أح٘بًيبً .تكطلٌيب لجيل ّيصُ ئليٖ الوإضيطات اًٝسيبًٍ٘ٔ .اٙى ًتكيطق ئليٖ
الوإضطات الوىبً٘ٔ ٍالعهبً٘ٔ@
ضؾى الحل٘ت الٌمٖ؛ ٗىٌٖ ثأًِ ضطٗف« .تدِٖء يَلَٖ أََّى سَجَت»@ ثبلوعاح أغجح خيساً.
«هي اٍٛل لٚذط»@ ٗىٌٖ ثحىبٗٔ ول هب حس ،هي اٟلف ئلٖ ئل٘بء« .هأخط السكَح»@ أخيط
اٛسكَح؛ ٗىٌٖ هي الصٕ فمس يملِ ٍخي« .هب ٗرطش الوِ٘»@  ٟتسذل الطًطٓ فيٖ ثمجيِ؛
ٗىٌٖ الم٘بم ثبلًول ثأزق التفبغ٘ل« .لمؤ الً٘ص»@ لَت ٗ ٟوَت؛ ٗىٌٖ ثبٛويل المل٘يل
الَخ٘ع الصٕ ٗ ٟطجىٗ« .دًلْب آذط اٛحعاى»@ الجم٘ٔ ثح٘بتىن .ئى الوإضطات الوىبً٘ٔ فيٖ
الىٌبٗبت اًٙفٔ الصوط ثاهىبًْب اٝضبضٓ ئلٖ ول هىبى.
لىٌوب هب ٗدت لَلِ حَل الوإضطات العهبً٘ٔ أى العهبى ٍالفًل الصٕ ٗىَى فيٖ الًجيبضٓ
الىٌبٗٔ ٍئى تًلك ثإٔ ظهبى ف٘ستًول للعهبى الحيبل أٗؿيبً .ثوًٌيٖ أى اّٛو٘ئ العهبً٘ئ
الوفمَزٓ ٍالىٌبٗٔ الوتًلمٔ ثىل ظهبىٍ .الىٌبٗبت التٖ َٗ ٟخيس فْ٘يب فًيل ٍالعهيبى فْ٘يب
هجْوب فتىَى ثبلًبزٓ هي الٌَو اٟسو٘ٔ أٍ الرجط ٍلس حصف فْ٘ب ئش ًستك٘ى فطؾِ «وبى»
أٍ «ٗىَى» ًهطاً لوَلف الطرع.
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 .2البذائل
ٗمػس هي اٟستجسال الوَلف الوس٘كط يلٖ اللغٔ؛ ثوًٌٖ أى ول وٌبٗٔ تستك٘ى الج٘بى
فٖ هَالف هرتلفٔ هي اللغٔ .هثل@
المؤلفات

فطيرة(تكنی الحصىل ػلی الشیء بسهىلة)
ِزبذة ػلی ِ

المًقف الثاوی

المًقف األيل

الوتىلن

الكبلت اٍٛل

ذك٘ت الًلَم الس٘بس٘ٔ

السبهى

الكبلت الثبًٖ

الٌبس

الوَؾَو

اذتجبض التبضٗد اٟس٠هٖ

الركبثٔ فٖ هإتوط هب

الوَلف الوىبًٖ ٍالعهبًٖ الدبهًٔ ،آذط َٗم اٟذتجبضات

ئحسٕ ول٘بت المبّطٓ

الطهَظ

اللغٔ الوػطٗٔ الًبه٘ٔ

اللغٔ الوػطٗٔ الًبه٘ٔ

غَضٓ الطسبلٔ

السإال حَل و٘ف٘ٔ اٟذتجبض

السإال حَل و٘ف٘ٔ تمسٗن الركبثٔ

الحس،

حَاض قبلج٘ي هي فطو ٍاحس

الركبثٔ أهبم خوى هي الٌبس

الحؿبض ٍالوطبّسٗي

ثبلٖ العه٠ء

الٌبس ٍهسإلَ الدبهًٔ

آل٘بت التم٘٘ن

الوتىلن ٗ ٟطٗس ئنْبض الؿًف

الوتىلن ٗسًٖ أى ٗىَى ّبزهبً

المػس هي الحَاض

هًطفٔ ضإٔ الوٌبفس٘ي فٖ السضس

استرجبض الٌبس

 .3المؼارف
ٍفٖ ّصُ الحبلٔ لبهل الىٌبٗٔ ٍاثك أى السبهى ًٗطف الومػَز ثبلىٌبٗٔ ٍٗ ٟحتبج لطيطح
ثوًٌٖ أى هَلف الىٌبٗٔ هي حَاض الدبًج٘ي ٗسجت ّصُ الوًطفئ .ليصله الىٌبٗئ ثاهىبًْيب
ذلك ث٘بًبت هًطٍفٔ@
«لِِ ٍاضطَة ه٘تُِ»@ ٗىٌٖ ثرسطاى الطٖء ل٘وتِ« .يَلَٖ ئٗسِٗ ًَمصُ الحٌَِٔ»@ ٗىٌٖ ثأًيِ
ٗ ٟتًت ًفسِ ًٍٗ ٟول إٔ ضٖ ٍأًِ وسَل« .لس حك الىجطٗت»@ ثوم٘بس يلجٔ الىجطٗيت.
ٍٗىٌٖ ثؿ٘ك الوىبى« .الملَة يٌس ثًؿْب»@ ٍٗىٌٖ ثأى المليَة تيصوط ثًؿيْب فيٖ ًفي
الَلت ٟ« .ح٘بٓ لوي تٌبزٕ»@  ٟهي أهل فٖ اًتجبِّ« .سحت السدبزٓ هي تحت ضخل٘يِ»@
أى ترَى أحساً ٍتكًٌِ هي ذلفِ.
فٖ ول الىٌبٗبت التٖ شوطت سبثمبً ٗىفٖ أى المبهل ٍالسبهى ٗىًَبى فٖ الوَلف الي٠ظم.
فٖ الىٌبٗٔ اٍٛلٖ ،لبل ضرع لػسٗمِ@ ف٠ى ٍايسًٖ ثبلتَن٘ف؛ ٍالسبهى فيٖ اليطز ٗميَل@
«لِِ ٍاضطَة ه٘تُِ»؛ ثوًٌٖ أًِ ل٘ ثحبخٔ ل٘صوطُ ثسجت هًطفتِ الوسجمٔ لِ ،فٗ ٠تحميك
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ّصا الكلت هي خبًجٍِ .فٖ الىٌبٗٔ التبل٘ئ ،تتؿيح ضيسٓ وسيَلٔ الطيرع زٍى اٝؾيبحٔ
ٍالططح اٛوثط ٍثودطز شوط الىٌبٗٔ .أٍ افتطؾَا ضرػبً ٗمَل لطرع آذط@ «لوبشا  ٟتصّت
هطٗن لج٘ت ظّطاء؟» ٍالوربقت ثسل الططح الكَٗلٗ ،ىتفٖ ثمَل ّصُ الىٌبٗٔ «ثٌُِِ٘ ٍِثٌُِ٘يِ
هَب غٌِىَ الحَساز».
نتيجة البحث
تتوتى الىٌبٗٔ ثسجت تًلمْب العهبًٖ ٍالوىيبًٖ هيي التسيبٗطات السٟل٘ئ الربغئ التيٖ
تسضس فٖ الس٘بق غ٘ط اللغَٕ فٖ اًطًبة تساٍل٘ٔ اللغٔ.
ثوب أى السٍض ٍالمػس هي الى٠م الولوح ٗو٘يع فيٖ السي٘بق ٍٗتطافيك ّيصا السي٘بق هيى
الػَضٕ ٍالتلر٘ع ٍاٟستسٟلٖ ٍالىٌبٗٔ وٌَو لسبًٖ ٗتَليس هيي يَاهيل هثيل الودتويى
ٍالوَلف الدغطافٖ ٍالثمبفٖ ٍالس٘بسٖ ٍغ٘طّب ،ف٘تىَى فٖ فؿبء ذبضج هي الٌهبم اللغيَٕ
اًٝسبًٖ ٍالوَلف الوس٘كط يلٖ هسترسهٖ اللغٔٗ ،ىَى غبًًِ؛ ف٘دت أى ًسوِ٘ السٟلئ
غ٘ط لغٍَٗٔٗ .ىَى للفؿبء الربضخٖ لٌهبم اللغٔ(السٟلٔ غ٘يط لغَٗئ) سي٘بل٘ي لغيَٕ ٍغ٘يط
لغَٕ ًٍهطاً للتحبل٘ل التٖ أخطٗت يلٖ ذوسوبهٔ وٌبٗٔ هػطٗٔ ٍفبضسي٘ٔ؛ الىٌبٗئ ثسيجت
تًلمْب العهبًٖ ٍالوىبًٖ تتوتى هي اًًٟكبف السٟلٖ الربظ لْب .هي ّيصا الوٌكليك ٗيصوط
ّصا الوػكلح ثبلس٘بق غ٘ط اللغَٕ.
ّصُ السضاسٔ تطتول ٍتكجك يلٖ ول الىٌبٗبت ٍفٖ ول اٛلسٌٔ؛ ٛى الىٌبٗبت فيٖ إٔ
هىبى الًبلن ،تطىل ٍفمبً للوَالف الحبوؤ يلٖ اللسبى ٍتسضس فٖ الس٘بق غ٘ط اللغَٕ.
فٖ هدبل زضاسٔ «الىٌبٗٔ»ٍ ،هي ٍخْٔ ًهط ّصُ السضاسٔ ،تُيطفَؽ ًهطٗئ ليَٗ التيٖ
تًس الس٘بق اللغَٕ هي هو٘عات الس٘بق غ٘ط اللغَٕ؛ ٗ ًِٛسترسم هإلفِ ثبسن «الوجبحيث
السبثمٔ» ٍالتٖ تتًلك ثبلس٘بق غ٘ط اللغَٕ أسبسبً للسضاسبت التٖ زضست الىٌبٗٔ  ٟتتطيىل
فٖ ّصا الس٘بق؛ ٛى اٛضيىبل اللسيبً٘ٔ فيٖ هديبل «اٛثحيب ،الوبؾي٘ٔ» تىيَى يجيبضات
وي«ٍفمبً لوب ل٘ل « ،»..ووب أض٘طٍ »...غ٘طّب فٗ ٠ستًول هثل ّصُ الًجبضات فٖ الىٌبٗٔ.
ثسجت هو٘عٓ التأً٘ث ٍالتصو٘ط فٖ اللغٔ الًطث٘ٔ ٍاللْدبت الورتلفٔ لْيب ،تتوتيى ّيصُ
اللغٔ هي الوو٘عات اًٝسبً٘ٔ زاهوبً ٍفٖ ول الهطٍف؛ ٛى الجٌبء اللغَٕ ٍالٌحَٕ لْب ٗسوح
اتربش ؾو٘ط لىل ضٖء ،لىي ّصُ الوو٘عٓ  ٟتتوتى ثْب اللغٔ الفبضس٘ٔ.
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ئى اٟستًبضات الوفَْه٘ٔ تسترسم لفْن ٍلتحل٘ل الىٌبٗبت الفبضسي٘ٔ ٍالوػيطٗٔ ٍٍفميبً
للودبل٘ي الوجسأ ٍالومػس ،ف٘حػل فْن ٍاستً٘بة أفؿل للىٌبٗبت.
الس٘بق الوَلفٖ فٖ الىٌبٗبت الوػطٗٔ سجت ئظالٔ الوَلف العهيبًٖ ئش اذتػيت الىٌبٗئ
ثىل اٛظهٌٔ ٍٗ ٟحهٖ نبّط اٛفًبل هي الدعه٘ٔ ٍالتً٘٘ي .فبلوإضط الوىبًٖ ٗىَى ّىيصا
أٗؿبً.
هي هٌكلك تساٍل٘ٔ اللغٔ ،ثسبقٔ اللفم ٍالتأثط الحبز هيي الثمبفيبت اٛذيطٕ ٍالػيَضٗٔ
الىٌبٗٔ ٍالتمل٘س هي اٛفًبل ٍالرليك اٟختوبي٘ئ تىيَى هيي الوو٘يعات الفطٗيسٓ اٛذيطٕ
للىٌبٗبت الوػطٗٔ.
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