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ّ
الملظك :
ّ ٔ
ٔ
الٌم الؿاؿُ فُ البصح اللؾاهُ ًٍ
ِؾٍد اِجكاد هػدّػ من الباشدّن اللؾاهّّن ان
الوَػ فُ اللغة ٔا ً
وموٍَمات داطو الغًن وطارزي  ،لغلم هرع موٌم من ٍِلُ
وِاللات
بوّة
ٍ
ٍ
ٔ
ٔ
ٔ
دلائق الجفالّو اًجمامي ّ ،
ٍوا موي اهي إذا ٍفػ موٌا باهبػ لعر ممنن  ،ادرؾ شعود الوَػِة
ٔ
و ابّادًا ويػؽ ثًبّكٌا.
ٔ
ٔ
ٔ
وِؼداد المػ الٍّم ثّكعا مُ الجعفق الٌائو لمعوهات الِماؿ اللؾاهّة  ،فكع اهصت
ٔ
مجاشة للرمُّ  .ولنن ًغا البصٍث اللؾاهّة الجُ ثؾَّ إلَ اإلزابة ِن ذات الؿئلة الجُ
يػشجٌا اللؾاهّات فُ رشلجٌا مػاشلٌا النبػى  ،ثظجلف اطجالفا زغرِا من زٌة موًلكاثٌا
ٔ
ٔ
المصػهة و اؿؾٌا الوَػِة المجصنمة  ،وًُ موًلكات لٌا فُ الغالب دور اؿاؿُ فُ ثٍزّي
البصح وثصعِع ٓمالثي وبواء المواوِو ،بو فُ اهجماء لاشب الوَػِة ٔاو ّ
الجمٍر إلَ ًغا
ٔ
اإلثراى او ذاؾ .
و المفنلة الجُ ثوواؼ إلَ ِعم الكعرة ِلَ الج ّػ ػػمّّؼ بّن الموًلكات الوَػِة ِوع
ٔ
الباشدّن  ًٍ ،الجغافو المجّمع للؾاهّّن النبار موٌم طالة ِن ذهػ ًغى الؿؽ بفنو
ٔ
ٔ
ٔ
لػِس  ،ففُ هػدّػ من الشّان ل ثٌَػ ًغى المػثنؼات إل بّع ان ثووذ الوَػِة او الموٍاؿ ،
فجنٍن البصٍث الجفمّلّة فُ الغالب ؿابكة للمكعمات الوَػِة النبػى .
 المؤلف المػؿو :مرعي بن لٍؼbensoufmajdi@gmail.com ،
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ٔ
ٔ
ٔ
فُ ًغا الّمو هصاوؿ ان هكعم للكارئ الؿؽ البؾجمٍلٍزّة المجصنمة فُ إشعى اًم
ٔ
ٔ
 و ًُ اؿؽ بعت واهصة اشّاها، الوَػِات اللؾاهّة المّالػة وًُ هَػِة ّالعللة الجمٍرِة
ٔ
ٔ
ٔ
. هموّة اطػى فُ اِماؿ الصاب ًغا اإلثراى
اؿجوع زاهوعوؼ إلَ مكاربة راؿو الموًكّة للّالم الجُ ثعٍِ الفصك العلّق لما
ٔ
ٍِزع فُ الظارج مُ إمنان إِادة الوَػ إلَ يبّّة القّاء فُ ذاثٌا مُ ثػثّبٌا ثػثّبا زعِعا
 وشافٌ ِلَ اإليار. وِلَ مكاربة ثًٍرِة بٍّلٍزّة اؿجوع فٌّا الَ ثمٍرات فػهؾٍا زاهٍب
ٔ
 فُ ًغى الصعود الدالث ثجصػؾ هَػِة. الغًوٍي الغي اطجًي اإلثراى الجٍلّعي موغ هفاثي
. العللة الجمٍرِة وثكعم مكجػشاثٌا الوَػِة وثًبّكاثٌا الطجبارِة ِلَ اللغة واإلهؾان
، ابؾجمٍلٍزّا،  بٍّلٍزّا،  ثًٍر،  هَػِة، دللة ثمٍرِة: النلمات المفاثّس
.  ذًن، دماغ، ذًوٍِة

The epistemological basis of conceptual semantics theory
Abstract:
Many linguistic researchers argue that the main concern of the linguist
is research in the language, in terms of its structures, its relations, and the
systems that control it, whether it is present inside or outside the mind.
Therefore, we find researchers who are interested in these linguistic
details, and he believes that if he secures the largest group of them, he
realizes the limits of the theory, its dimensions and the methods of its
application.
But the real problem - in our opinion - today is the great openness to
linguistic theories, which most of them agree on the big goal and sometimes
in the methods of treatment.
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However, it differs radically in its motives for this or that theory,
which often have a fundamental role in directing research and in the
linguistic affiliation to a linguistic approach or to another.
In addition to the researchers ’inability to distinguish the
epistemological foundations of each theory, we note that famous linguists
lose sight of mentioning their theoretical foundations،
In many cases, these pillars do not appear until the theory has matured
Detailed research often precedes major theoretical premises. This is
especially evident with the great linguists such as Chomsky, Talmy, Lakoff,
Langacker and others …
In this paper, we try to present the epistemological foundations
governing the conceptual conception theory, which are found bases at times,
And implicit at other times.
Jackendoff has adopted Russell's logical approach to the world, which
presupposes a careful examination of what is outside, with the possibility of
reviewing the nature of things themselves, with a new arrangement. At the
same time, he adopted a biological evolutionary approach in which he based
on Francois Jacob's perception.
Key words: Conceptual semantic, theory, evolution, biology,
epistemology, brain, mind.
: المكعمة
ّ
ّ
ّ ، قنلّة لمّاهُ اللغة الًبّّّة
ّ هَػِة ّالعللة ّالج
ّ مٍ ّرِة ًُ مكاربة
ُيٍرًا اللؾاه
ٔ
ّ ٔالمػِنُ َر ْاي زاهوعوؼ همن موٍاؿ هَػي
-1987-1983( امجع ِلَ اهػدػ من خالخة ِكٍد
ّ ثمّؼت ٔافنارى فّي
ّ  ولع.)2015 - 2012-2010-2007-2005-2002-1994-1990
بالدبات
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ٔ
الوؾبُ ،فما هرعى فُ ّ 1983
ِجنػر بًػؽ اهػدػ ّدلة فُ ما ثالى من بصٍث مُ مصاولة ثّعِو
بّن المٍالف الجُ بعت فُ ّ 1983
شادة و لايّة.
ولع هان لمكاربجي ّالع ّ
للّة ًغى ،لعى ِوع مرمٍِة ِلماء ّالوفؽ مدو ؿجّفن بّونػ
 ، )1989(Pinkerوبٍؿجٍفؾنُ  )1995( Pustejovskyوًٍؿار) 2000(Hauser .
واؿجًاِت ًغى المكاربة ٔان ّ
ثظى لوفؾٌا مٍلّا ّ
مجمّؼا همن المكاربات المظجلفة
ّ ٔ
ّ
للعللة ّالل ّ
طالة ا ّن زاهوعوؼ لع ِالذ فٌّا لواِا دللّة مظجلفة ،اهًلق فٌّامن
غٍِة.
البؾّى الٍاهس ولٍل إلَ ّ
المّكع وا ّ
لمجفّب .
للّة فُ ّ
فمن هكع لصعود ّالج ّ
مٍر الؾائع للمكاربة ّالع ّ
الثراى ّالج ّ
ٍلّعي والجػاح المعطو
مٍري ّ
للعللة ( ،)1983إلَ مّالرة ثكوّة لظمائك البوّة ّالج ّ
ّالج ّ
مٍ ّرِة ِوع المجنلم من زاوِة
ِػفاهّة مجّلكة ّ
المّرمّة ( .) 1990و من إخارة لمؾائو ّ
ّ
بنّفّة اقجغاؿ ّالغًن و بصح
ّالعللة
ٔ
ِن لعرات ّ
ِػفاهّة مماخلة لملنة ّاللغة ( )1994/1992إلَ وهُ الؿؽ الّامة المفجػهة الجُ
ٔ
ثكٍم ِلٌّا ّاللغة(  . )2002ومن الجػاح ثمٍر ثػهّبُ ٔادهٍي زعِع وؿمي ّ
بالجػهّب البؾى
simpler syntaxبعِال ِن المكاربة ٔالدهٍِة فُ الجّار ّالج ّ
ٍلّعي ( )2005إلَ الجػاح ثمدّالت
ًوعؿة مٍازِة ّللغة فُ ِاللجٌا ّ
بالغًن (.)2010/ 1997
مٍ ّرِة ٌ
وًٍ فُ هو ًغى المصاولت ٌ
معافُ قػس ِن مكجػشي للبوّة ّالج ّ
باشح ِن
اللؾاهّة ذات الجٍزي الّػفاهُ ٌ ،
ّ
هالع دائم لمكجػشات
مٍلُ مجفػد و مؾجكو فُ البصٍث
ٔ
ٔ
ّالج ّ
ٍلّعِة بّع ان هان دافُ ِلَ ثمٍراثٌا بفػاؿة إلَ شعود ؿوة  1982لبو ان ِوكلب
ٔ
ٔ
ِلٌّا فُ اشعى اقٌػ المّارؾ اللؾاهّة الجُ دارت بّن ثفٍمؾنُ وثالمّغى .
وإلدراؾ شكّكة الظالؼ الصالو بّن زاهوعوؼ وثفٍمؾنُ هان ّ
لبع من الوَػ فُ
ٔ
الظلفّة الجُ ٔاؿٌمت فُ بواء موٍاؿ العللة ّ
ّ
الجمٍرِة ولوا فُ ذلم غاِجان اؿاؿّجان:
ٔاولًما ٔان هكعم مادة ّ
ِلمّة لوَػِة لؾاهّة مّالػة .
ٔ
ّ
ّ
اللؾاهّة وهّفّة وللٌا بّن
الوَػِات و المواوِو
خاهٌّما ان هفٌم هّفّة بواء
ٔ
الموًلكات الفنػِة الوَػِة و الٍزي الجًبّكُ اإلطجباري ّللغة باِجماد ابوّة ثػهّبّة ومّرمّة
ٔ
دلّكة  ،وًٍ الًم فُ ثمٍرها .
40
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بّن ثفٍمؾنُ و زاهوعوؼ الجٍلّعي:
ل ِمنن لوا ٔان هفٌم ٔالؿؽ ّالو ّ
َػِة الجُ ثكٍم ِلٌّا ّالعللة ّالج ّ
مٍ ّرِة ما لم هفٌم
الظلفّة الفنػِة الّامة الجُ اؿجوع إلٌّا زاهوعوؼ .إذ ل ِمنن لػزو هٌو من ّالج ّ
ّ
ٍلّعِة ما
ٔ
ّ
اإلبؾجمٍلٍزّة للٍلٍؿ إلَ هَػِة
هٌو ،ودافُ ِوٌا دفاِا قػؿا ان ِّجمع هفؽ الموًلكات
مظجلفة  .ولٍ َ
فّو ،لبكُ همن العائػة النبػى الجُ ِؾمٌّا زاهوعوؼ فُ ٔاِمالي ّ
بالثراى
ّالج ّ
ٍلّعي الؾائع (زاهوعوؼ .)2005
ٔ
اللؾاهّة ٔللصاب ثّار ّالعللة ّالج ّ
ّ
ٍلّعِة ،
اهجمػ زاهوعوؼ لؿجاذى فُ مٍازٌجي
ٔ
ٔ
ٔ
الغي ٌٍػ فُ اواطػ الؾجّوات  .خم ما لبح ان يػح هفؾي بعِال لٍِا فُ الؾبّّوات ولع هفا
ٔ
ًغا الجٍزي ِلَ ِع مرمٍِة من ثالمّغ ثفٍمؾنُ و من اقٌػًم روس  John R. Rossو
بٍؿًاؿ  Paul Postalو ماهاولُ  James McCawleyخم الجصق بٌم لِنٍؼ George
 Lakoffوؿٍرن ، .Pieter Seuren
ٔ
لّب زاهوعوؼ فُ ًغى المّػهة – ِلَ شعذ ثّبّػى _ دورا اؿاؿّا مجمّؼا  ،وًٍ ما
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
زّو ثفٍمؾنُ ِفّع بي فُ هػجاب ّاللغة والمؾؤولّة شّن لاؿ " واؿجًُّ ان اِّع خاهّة ا ّن
ٔ
ٔ
الفوو من بّن ًؤلء زمّّا (وِكمع ًوا من اؿجًاع ان ِكعم شلٍل للمفاهو الجُ اِجػهت
الوَػِة المّّارِة ) ًٍ زاهوعوؼ الغي ٔاخبت فُ ؿوة ٔ 1964او ٔ 1965ا ّن ّالجػهّب ّ
الؾًصُ
ٔ
ِلّب دورا ٔاهػدػ ٔا ّ
ًمّة فُ ّالجمدّو ّالعللُ ِن بكّة الدوار الجُ الجػشت" ( (ثفٍمؾنُ،
ّاللغة والمؾؤولّة ص .). )296
لكع الجػح زاهوعوؼ شلٍل زعِعة لجفؾّػ الّاللة بّن البوّة الّمّكة والبوّة
ٔ
ٔ
الؾًصّة فُ مٍازٌة ّ
الثراى ّالعللُ ّالج ّ
ٍلّعي .فراءت اِمالي ثاهّعا للفػؽ بّن مؾجٍ َِ ػ ُْ
ٔ
البوّة الّمّكة و البوّة الؾًصّة و زملة ُالو ُكٍؿ الجُ ثكُ بّوٌما  .ولع اؿٌمت مالشَاثي ًغى
ٔ
فُ الجّعِالت الجُ ادطلٌا ثفٍمؾنُ ِلَ الوَػِة المّّارِة والجػاح ما البس ًِلق ِلّي
لشكا اؿم ّ
"الو ّ
َػِة المّّارِة ّ
المٍؿّةExtended Standard Theory
ٔ
ولع ولف ثفٍمؾنُ ّالجمدّو الغي ولو إلّي زاهوعوؼ ،والغي اخبت من طاللي
ٔ
هّف ثلّب الكٍاِع ّ
الظالة بالبوّة الؾًصّة دورا ًاما فُ الجاوِو العللُ بكٍلي" :إهي الجػاح
ٔ
ٔ
ّ
لٍي وِلّب دورا اؿاؿّا فُ الجاوِو العللُ"( .ثفٍمؾنُ ّاللغة والمؾؤولّة ص.)313
41

-

EISSN :2602-5353 / ISSN

الممارؿات ّالل ّ
غٍِة

ّ
المرلع / :الّعد:

( دِؾمبػ )2020

ص ص62 -37 :

ٔ
إذن لم ِنن زاهوعوؼ ّ
مرػد مػِع من مػِعي الجٍلّعِة  ،بو اؿجًاع ان ِصجو
ٔ
مػثبى الفػِم الوَػي فُ ثلم الفجػة طالة بّع إلعارى لنػجاب الجاوِو العللُ فُ الوصٍ
الجٍلّعي ؿوة Semantic Interpretation in Generative Grammar 1972
ِجصعث زاهوعوؼ ِن ًغى الفجػة بفُء من المػارة فّكٍؿ "لكع ّ
قن ثفٍمؾنُ ومن
هان مّي من ثالمّغى شّوغاؾ –ولع ُ
هوت من بّوٌم – شملة هارِة ِلَ هَػِة ّالعللة
ّالج ّ
ّ
اللؾاهّة" هان ثفٍمؾنُ ًٍ الموجمػ.
ٍلّعِة .وفُ ؿوة ِ 1973وعما اهجٌت "الصػوب
ٔ
ٔ
لكع اهجَػ ثالمّغ ثفٍمؾنُ – وموٌم زاهوعوؼ – ان ِصكق ما هان وِعًم بي من اهي
ؿّجفػغ لجكعِم موٍاؿ لػِس ّ
ِمنن من مصالػة المّوَ فُ بّعى النٍهُ .
ٔ
ؤلنن ًغا لم ِكُ  ،بو إن المػ الجمػ فُ ثلم الفجػة ِلَ إشعاث ثّعِلّن فُ هَػِجي
ٔ
ٔ
ِ ،جمدو الجّعِو الوؿ فُ ا ّن ثفٍمؾنُ لم ِّع ِعافُ ِلَ اِجبار البوّة الّمّكة المؾجٍى
ٔ
ٔ
الٍشّع الغي ّ
ِصعد المّوَ ،ا ّما الجّعِو الداهُ وًٍ المٌم بالوؾبة إلّوا فٌٍ ان ثفٍمؾنُ
ٔ
بّع ان ربس المّػهة لم ٍِالو الًجمام بالمّوَ وهػب ِوٌا لفصا ،واهمػؼ إلَ البصح
ِن الكٍّد ّ
الفوّة المٍهٍِة ِلَ الوكٍؿ الٍالّة بّن البوّجّن الّمّكة والؾًصّة"
(زاهوعوؼ  2003ص )654
ٔ
ٔ
هفف زاهوعوؼ ِن طّبة المو الجُ الابت هو المؤموّن بٌغا الجّار ،بو إهي
ولف ما ّ
بفػ بي ثفٍمؾنُ من "إمنان للكبن ِلَ المّوَ" ،فُ البّع النٍهُ لٌغا اللفٌ
"،بالٍِع الناذب" ) (.The broken promise
لكع ُلعم المٌجمٍن ّ
بالوصٍ ّالج ّ
ٍلّعي من ًغا الجػازُ ،وًٍ ما دفُ بالّعِع من
غٍِّن وغّػ ّالل ّ
الباشدّن ّالل ّ
غٍِّن "إلَ الهمػاؼ ِن ّالوصٍ ّالج ّ
ٍلّعي مُ قٍّر بالظّبة ِمّق
ٔ
ّ
ّ
".فجونػ الّعِع من
المّػفُ
ّ .بو إن المػ لم ِكف ِوع الراهب الوفؾُ بو قمو المؾجٍى
ٔ
ؿاؿّة الجُ لامت ِلٌّا ّالج ّ
لالفنار ٔال ّ
ٍلّعِة مدو مفٌٍم البوّة الّمّكة ومفٌٍم
الباشدّن
ّ ٔ
ٔ ٔ ٔ
ّالغًوٍِة والفًػِة بو إن المػ ولو بٌم إلَ إهنار مبعا الجالّفّة اِوا ( ".هفؾي )
المغػر بي" ،و ٔا ّهي ّ
لكع قّػ زاهوعوؼ ٔاهي ِكف فُ مٍهُ " المغبٍن ٔاو ّ
"لع َؽ وِعا
هاذبا " ( زاهوعوؼ  2003ص  .654لغلم هان ل ّبع لي ّ
شجَ ِظػج من العائػة النبػى
ٔ
ٍلّعِة ٔان ِّجمع موًلكات ّ
ّللج ّ
هَػِة زعِعة وًٍ ما اهرؼى بالفّو
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اإلبؾجمٍلٍزّة لوَػِة ّلعللة ّالج ّ
ّ
ّ
مٍ ّرِة
الظلفّة
اإلبؾجمٍلٍزّة ّللو ّ
َػِة ّالج ّ
ّ
مٍ ّرِة لشَوا مظالفة
من طالؿ بصدوا فُ الموًلكات
زاهوعوؼ لموًلكات ّ
الثراى الجٍلّعى  .فكع اؿجبعؿ ِكالهّة " دِنارت( ") 1650-1596
ّ
بجصلّلّة " ر ّاؿو(  ")1970-1872واؿجبعؿ هجائذ فّؼِاء " لالّلُ( ّ ")1642-1564
وثمٍرى
وثمٍرى ّالج ّ
المدالُ للّالم بوجائذ بٍّلٍزّا "فػاهؾٍا زاهٍب (ّ ")2013- 1920
ًٍري للّالم .
وًغى الموًلكات المظجلفة الجُ اؿجوع إلٌّا زاهوعوؼ فُ بواء ثمٍراثي ًُ الجُ ّ
منوجي
فُ  1990من ّ
الػد ِلَ هػجاب ٔاؿجاذى " البوَ ّالجػهّبّة " بنػجاب " البوَ ّالع ّ
للّة " و من
ٔ
فػهّة " البػهامذ ٔالدهٍي " ّ
الجّكّب ؿوة ِ 2005لَ ّ
بفػهّة " ّالجػهّب البؾى " وًٍ فُ
ٔ
ٌ
ّ
الوَػِات
ذلم ّهلي ُمصاو ٌر لؿجاذى ،باشح ِن مٍلُ طاص همن ًغا النم الٌائو من
ّ
ّ
الّػفاهّة.
اللؾاهّة و
ولنن ؿّّي ًغا لم ِؾّفي بالؿجكالؿ الجام إذ بكُ موجمّا من زٌة اإليار الوَػي
الّام ّ
مٍ ّرِة إلَ ما ًِلق ِلّي اؿم ّالو ّ
للعللة ّالج ّ
َػِة ّالغًوٍِة . A Mentalist Theory
ّ -1
الظلفّة الفلؾفّة من دِنارت إلَ ر ّاؿو .
لم ِمػح زاهوعوؼ بمٍرة واهصة باِجمادى ِلَ ثمٍرات ر ّاؿو ،بو إهي لم ِغهػى إل
فُ ؿّاؽ هكعي  .ولنن إذا اؿجدوّوا الطجالؼ الصالو بّوٌما فُ مؾجٍى المّالرة
ٔ
ٔ
لالبوّة ّالل ّ
ّ
غٍِة لشَوا ثفابٌا بّن الػزلّن .فما ًُ مٍايوي وما ًُ اًمّجي
الجًبّكّة العلّكة
مٍرات ّالو ّ
فُ بواء ّالج ّ
َػِة النبػى ِوع زاهوعوؼ ؟
ٍِرد ر ّاؿو فُ هػجابي " بصح فُ المّوَ و المعؽ" " ثموّفا ِاما للمكاربات
ّ
اإلبؾجمٍلٍزّة المظجلفة للّلم وِرمٌّما فُ اخوجّن  (.ص)13 -12
ٔ
مكاربة ٔاولَ ّ
ِجم فٌّا لبٍؿ الجفؾّػ الّلمُ للّالم ،ل باِجبارى شكّكة خابجة او مؤهعة،
ٔ
َ
ٔ
بو باِجبارى افوو ما ًٍ مجاح من ثفؾّػ فُ ثلم اللصَةُ .وثّال ُذ المّػفة ًوا ِلَ اهٌا ِاللة
ٔ
بّن النائن و الفُء او برؼء موي وفكا لمن ِوَػ إلَ المّػفة من الظارج .
وِمنن شؾب ر ّاؿو الجمّّؼ فُ ًغا الوػب من البصح بّن هٍِّن من الٍُِ" :وُِ
ٓ
وال لة ،وثكٍم فّي المّػفة ِلَ شوٍر ّ
موبي من يػاز ما
إدراهُ" ،هرعى ِوع اإلهؾان والصٍّان
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 .و "وُِ طبػاثُ" ،وِكٍم ِلَ ّ
الجّلم بفّو الظبػة وًغا الوٍع من المّػفة ِمّؼ النائوات
الصّة ِن غّػًا من النائوات .
ٔ
ّ
ولِجم فٌّا الكبٍؿ المباقػ
ب -مكاربة خاهّة ،ثكٍم ِلَ فصك دلّق لالقّاء .
ٔ
ٔ
للمٍزٍدات من شٍلوا هماًٍ المػ فُ المكاربة الؾابكة .وِؾجوع الصاب ًغا الجٍزي إلَ هجائذ
ٔ
ٔ
الفّؼِاء الصعِدة  ،فالفّؼِاء ثؤهع لوا شؾب ر ّاؿو "ان ما هؾمّي القّاء ُالمعرهة perceiving
ٔ
 ( )Objectsلّؾت فُ الصكّكة ؿٍى هٌاِة لؾلؾلة يٍِلة من ّ
المؾببات الجُ ثبعا من
ٔالقّاء والجُ ل ثفبٌٌا ّإل هادرا وذلم فُ لٍرة ّ
مرػدة زعا "( .ر ّاؿو  ،بصح فُ المّوَ ،ص
.)15-14
ٔ ٔ
ثوًلق ًغى المكاربة من فنػة مػهؼِة مفادًا " ان القّاء ثظجلف ِّما ثبعو ِلّي فُ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
الَاًػ .فوصن هّجكع ان الّفب اطوػ وان الشرار للبة وان الرلّع بارد  .ولنن الفّؼِاء
ٔ
ٔ
ّ
الظالة إهما ًُ اقّاء
ثؤهع ان الظوػة والمالبة والبػودة الجُ هّػفٌا من طالؿ ثرػبجوا
مظجلفة ثماما  .فّوعما ِػى الواٍػ إلَ شرػ مدال  ،فٌٍ فُ الصكّكة – وفكا للكٍاهّن الفّؼِائّة
–ل ِفاًع ؿٍى ٔاخػ ذلم الصرػ فُ هفؾي ول ِػى الصرارة فُ ذاثٌا  ،وهغاؾ ّ
المالبة فٌٍ ل
ِعرؾ المالبة فُ ذاثٌا بو ِعرؾ اخػ الفُ الملب ِلَ شٍاؿي مما ِرّلي ِصنم ِلّي بٌغى
ٔ
ٔ
المفة او  ،والمػ هفؾي لظوػة الّفب وزرلة البصػ وؿٍاد اللّو .
ٔ ٔ
ٔ
لغلم ِظلك ر ّاؿو إلَ ان  :الّلم إذا اراد ان ِنٍن قعِع المٍهٍِّة وزع هفؾي
ٔ
ٔ
غارلا فُ الغاثّة وًغا موالن للمبعا الّلمُ الوؿ  .فّالم الؾلٍؾ مدال وًٍ ِؾرو مالشَاثي
ٔ
ِن الّالم الظارزُ معِّا ّ
الّلمّة والمٍهٍِّة المارمة ،ل ِّعو ان ِنٍن مؾرال لما ِكُ فُ
ٔ
هفؾي قظمّا من طالؿ ما ِػاى .وثكٍدها ًغى الِجبارات إلَ الفصك العلّق لم ػ ػ ػ َػا ُِّجكع اهي
مّػفة.
مٍر الداهُ ّ
لوَػِة المّػفة بكٍة فُ ّالعللة ّالج ّ
ِصوػ ًغا ّالج ّ
مٍ ّرِة ،بو ِمدو الوكًة
المػهؼِة الجُ ٔاؿؽ ِلٌّا زاهوعوؼ مفٌٍم ّالج ّ
مٍر العللُ  .فلّؽ هو ما هػاى شؾب
زاهوعوؼ ِمنن ٔان هّجبػى قّائ والّّا .لغلم ّ
فنو قُء من شٍلوا ل ِصمو ؿٍى دللة
ٔ
ذاثّة طالمة  ،هّبػ ِوٌا ّ
باللغة وًُ فُ الصكّكة ّ
ثمٍر لما ًٍ مٍزٍد فُ اذًاهوا ولّؽ
زلّا ّ
طالة ِوع مّالرجي ّ
للمٍزٍد فُ ذاثي .و ِبعو ّ
لوّة المعؽ واإلشالة .
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ّ
اإلبؾجمٍلٍزّة شؾب ر ّاؿو اِجماد مفٌٍم "إِادة
من مكجوّات ًغى المكاربة
ٔ
ٔ
الجػثّب " .فما هّجكع اهوا هّػفي فُ مرالت المّػفة المظجلفة ( رِاهّات و ثارِض و فلم او ) ..
لّؽ مًابكا للجػثّب الموًكُ الغي ٌَِػ لوا ول ِجًابق فُ الٍلت ذاثي مُ ثػثّب
ٔ
ٔ
ال هػجفافات رغم ِاللة بّوٌا ببّن  .وِوػب ر ّاؿو ِلَ ذلم امدلة مظجلفة هاطغ موٌا مداؿ
ِلم الفلم .ففُ ّالو ّ
َػِة الػِاهّة لصػهة النٍاهب ِ،ظجلف ّالجػثّب الموًكُ ِن ّالجػثّب
ّالجارِظُ .ففُ ّالجػثّب الموًكُ هوًلق ِادة من لاهٍن الراذبّة بّوما ِوًلق ّالجػثّب
ٔ
–  Tycho Brahe( 1546الجُ ادت إلَ لٍاهّن
ّالجارِظُ من مالشَات ثّنٍ بػاًُ
ًٍِان هّبلػ Johannes
 )1630 - 1571 ( Keplerللصػهة النٍهبّة ؿوة ِ .1609فابي ّالجػثّب البؾجمٍلٍزُ
ٔ
ٔ
ّالجػثّب ّالجارِظُ ولنوٌما لّؾا مجًابكّن إذ ل ِمنن ان هكوُ بالمالشَات الولَ  .وان هوا –
شؾب ر ّاؿو – هّجمعًا فال بع من إِراد دلّو ِلَ إمناهّة الدكة بٌا  .وًٍ ما ل ِجؾوَ ّإل من
طالؿ مالشَاثوا ّ
الظالة.
ٔ
ٔ
ُ
ِظلك ر ّاؿو من طالؿ ِػهي لٌغا المداؿ إلَ ان فلؾفة الّلم ِرب ان ثػثب
مّجكعاثوا ثػثّبا ّ
مّّوا بعءا من ثلم الجُ هجّامو مٌّا بٍخٍؽ ّ
ثام وثنٍن فُ اؿجكالؿ ِّما ِدار
ٔ
ٔ
شٍلٌا من زعؿ  .وِمنن ان هّجبػ ًغا الوٍع من المّجكعات " مكعمات ا ّ
ؿاؿّة" ثػثبى
ٔ
ٔباشعاث غّػ هالمّة ِمنن وؿمٌا "بالظبػات"و ّ
ِّع البصح ِن يبّّة ًغا الرثباط اشع
ٔالؿئلة ٔال ّ
ؿاؿّة فُ فلؾفة الّلم ًغى .
ٔ
المبعا واهصا فُ ّ
هَػِة زاهوعوؼ ّالع ّ
للّة من طالؿ إِادة ثػثّب الّاللة
ٌَِػ ًغا
ٔ
بّن ّ
منٍهات ّالوصٍ  .فراهوعوؼ لم ِكجػح فُ موٍالي منٍهات زعِعة للوصٍ  ،او زاد ِلَ ما
ّ
وزعى فُ الثراى الجٍلّعى ،ولنوي اهجكو من ثػثّب للمنٍهات ِكٍم ِلَ مػهؼِة المنٍن
ٍلّعِّن ،إلَ ثػثّب ِكٍم ِلَ ِاللة المٍازاة بّن ّ
ّالجػهّبُ فُ ّاللغة ِوع ّالج ّ
المنٍهات الػئّؾّة
الدالخة ( لٍت -ثػهّب – دللة)  .و من فػهّة ثفٍمؾنُ الجُ ثكٍم ِلَ ّ
ثفػع المؾجٍي
المٍثُ والموًكَ من المؾجٍى ّالجػهّبُ بٍاؿًة القجكاؽ ،إلَ فػهّة المٍازاة بّن
ّ
المنٍهات ٔال ّ
ؿاؿّة من طالؿ ِاللة الجٍازي الصاللة بّوٌا .( )interface
إذن فٌٍ ِّّع ًوا ثػثّب ّ
المنٍهات وِموف الّاللات الٍالّة بّوٌا ثموّفا زعِعا .
ولع ثبعو ِاللة زاهوعوؼ بػ ّاؿو ٔاهػدػ وهٍشا فُ ّ
ثمٍرى لّاللة ّاللغة بالمػزُ ،شّن ذًب
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ٔ
إلَ ا ّن المػزُ ًٍ ما هبوّي من مجمٍرات ِلَ الٍالُ ولّؽ الٍالُ الصكّكُ هما والُ فُ
الظارج وًغاما ذًب إلّي ر ّاؿو .
إهافة إلَ إِادة ثػثّب المّػفة المؾلم بٌا فما ًُ الظمائك الممّؼة لٌغى المكاربة
ّ
اإلبؾجمٍلٍزّة ؟
ٔ
ٔ
ِغًب ر ّاؿو إلَ ان البؾجٍمٍلٍزّا ِرب ان ثفجمو ِلَ "ِوالػ موًكّة وهفؾّة
ٔ ٔ
ٔ
" (.ر ّاؿو ص  ) 18اما من زٌة الموًق فّرب ان هاطغ فُ الِجبار الّاللات الؿجعللّة
ٔ
 "Inferential Relationsبّن المكعمات ٔال ّ
ؿاؿّة وهجائرٌا وان هوُ فُ الِجبار الظالّة
الموًكّة للمكعمات ٔال ّ
ؿاؿّة هفؾٌا.
ٔواما من زٌة الراهب الوفؾُ فّرب اطجبار الّاللة بّن المكعمات ٔال ّ
ؿاؿّة و
الفم والّكّن الجُ ِفّػ بٌا الفػد فّما ِجّلق بنو موٌا والًػؽ الجُ ُث ّ
الظبػات ودرزة ّ
منن
الفػد من ثكلّك درزة ّ
الفم وثكٍِة درزة الّكّن.
إهافة إلَ ًغاِ ،ػبى ر ّاؿو فُ ثمٍرى للّالم بّن ّ
هَػِة المّػفة واإلدراؾ الكائم ِلَ
ّ
الصؽ المفجػؾ وًٍ ما هػاى واهصا ِوع زاهوعوؼ شّن ِّالذ لواِا اإلدراؾ ودورًا فُ بواء
ّالج ّ
مٍرات ّالغ ّ
ًوّة ِوع الفػد
ٔ
من طالؿ ما ثكعم هظلك إلَ ا ّن:
زاهوعوؼ اِجمع مكاربة موًكّة وهفؾّة للّالم  ،ثفجػض الفصك العلّق لما ٍِزع فُ
ٔ
الظارج مُ إمنان إِادة الوَػ إلَ يبّّة القّاء فُ ذاثٌا مُ ثػثّبٌا ثػثّبا زعِعا .
ولنن إن بعا اِجماد زاهوعوؼ ِلَ ر ّاؿو واهصا ًوا فنّف ّ
ثظلَ ِن الموًلكات
العِنارثّة ؟
ٔ
مٍر الّام فُ ّ
ِكٍم ّالج ّ
الثراى ّالج ّ
ٍلّعي ِلَ ان ّالعللة ثجٍازي مباقػة مُ المؾجٍى
ّالجػهّبُ وِوًلُ الجٍازي ّالجػهّبُ – العللُ بجصعِع دللت المّوَ واشعا وشعا اهًاللا من
البوّة ّالجػهّبّة .
ٔ
والفجػاض الوموُ– والغي هادرا ما ُِ ًّ
مػ ُح بي شؾب زاهوعوؼ ًٍ ان الفنػ
ٔ
الجٍلّفُ( ) Combinatorial Thoughtل ِمنن ثصكّكي ّإل من طالؿ ّاللغة الجالّفّة
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( )Combinatorial Languageوًغى الفنػة دِنارثّة ٔاللو  .وًُ فنػة ثوؾرم مُ ّالج ّ
مٍر
الغي ؿاد فُ الكػن الّفػِن والغي ُِػزُ ِعم لعرة الصٍّاهات ِلَ الجفنّػ إلَ افجكارًا لملنة
مٍر الغي ِػبى بّن ّالعللة ّ
الجٍلّف .وفُ مكابو ًغا ّالج ّ
والجػهّب ربًا ّ
وزٌّّا فُ مؾجٍي
ًوُّ .
وِكعم زاهوعوؼ ّ
ّ
ّالجمدّو ّالغ ّ
الؾلٍهُ
ثمٍرا هالعا ،اِجمادا ِلَ هجائذ بصٍث الّػفان
الصعِح .( )Cognitive Ethology
ٔ
ٔ
فػهّة ّالعللة ّالج ّ
وثاثُ ّ
مٍ ّرِة – شؾب زاهوعوؼ – ثّبّػا ِن شعس ِػى ان ّاللغة
ّ
ثًٍرت لنُ ّ
ثّبػ ِن ملنة الفنػ المٍزٍدة ما لبلّا وًٍ ما ِوؾرم فُ وزي من وزًٍي مُ
ثمٍرات فػهؾٍا زاهٍب فُ ّالج ّ
ًٍر .
ّ
ّ -2
اإلبؾجمٍلٍزّة الداهّة من لالّلُ إلَ فػاهؾٍا زاهٍب :
الظلفّة
مٍر الّام ّللغة ِوع زاهوعوؼ ِلَ ّالج ّ
ِكٍم ّالج ّ
مٍرات البٍّلٍزّة الموؾٍبة إلَ
ٔ
"فػهؾٍا زاهٍب "  .وًُ ثمٍرات ثػى النٍن فُ شالة هكمان دائم وًٍ ما ِكجوُ موي ان
ثًٍر مؾجمػ لبلٍغ هكًة النماؿ  .طالفا للجمٍر الّام ّللغة فُ ّ
ِنٍن فُ شالة ّ
الثراى
مٍر الكالّلَ للّالم ،وًٍ ّ
ٍلّعي الؾائع الغي ِكٍم ِلَ مٍافكة ّالج ّ
ّالج ّ
ثمٍر ِكٍم ِلَ فنػة
ٔ
"الّالم النامو المدالُ"( .زاهوعوؼ ص ).2005 -5لغلم ِػى ان مٌمجوا ثفػض ِلّوا البصح
ِن ّالوَام الغي ِؾّػ ًغا الّالم .
فما ًُ ٔاًم ٔاوزي إفادة زاهوعوؼ من ًغى ّ
الظلفّة البٍّلٍزّة؟
المالمس الّامة ّ
لوَػِة زاهٍب  :فػهؾٍا زاهٍب (  ) 2013-1920يبّب وِالم
ٔ
بٍّلٍزُ مظجك فُ البنػجّػِا ّ
وثًٍرًا وثػهّبجٌا الرّوّة العر ؿوة  1977مكال مٍؿٍما "
ّ
ًٍر و البجنار "  .ولع اطجؼؿ فّي ّ
بالج ّ
ثمٍرى للنٍن.
ِؤمن زاهٍب بمفٌٍم ّالج ّ
ًٍر الغي افجػهي داروِن( )1882-1809همن بصٍخي ِن
ٔ
ّ
الفػهّة ِلَ ِالم الباهػجّػِا  .ولنن هّف ِوَػ إلَ يبّّة
الشّاء ولع يبق "زاهٍب" ًغى
ًغا ّالج ّ
ًٍر؟
ِكارن زاهٍب ِملّة الهجكاء ّ
الًبُّّ الصاللة فُ ّالج ّ
ًٍر بما ِكٍم بي المٌوعس
( ) Engineerفُ ِملي ولنوي ِصجػز من ًغى المكارهة وِّجبػًا غّػ مواؿبة من زوِا خالث :
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من شّح موٌذ الّمو  ،فالمٌوعس ِّمو وفق ثمٍر طًة مؾبكة ِ ،ادة ما ثنٍن
هجازا لمرٌٍدى.
ٓ
و من شّح يػِكة الّمو  ،إذ ّ
ِجٍفػ للمٌوعس المادة ّ
المّعة لبلٍغ غاِجي وال لت
الجُ ُلممت لجلم المٌام المظمٍلة شجَ ِجمنن من لوُ موجٍج زعِع .
ٔ
ٔ
ومن شّح غاِة الّمو،فالقّاء الجُ اهجرٌا المٌوعس الرّع ثؾَّ إلَ بلٍغ مؾجٍى
ّ ٔ
وَِو المػ ممنوا بٍاؿًة " فّو الؼمن"ً .غا ما ِجّلق بظمائك ِمو المٌوعس
النماؿ و
ّ
الغي ِكارهي البّن بالهجكاء الًبُّّ .
ٔ
و ِلَ الوكّن من ذلم فان ّالج ّ
ًٍر الغي ِمّب النائن ِواى – شؾب زاهٍب ِ -ن
ٔ
ٔ
ؿمة النماؿ و الجمام .وًغى ًُ الوكًة الجُ ا ّلس داروِن ِلٌّا فُ اِمالي  .فكع لاوم داروِن
ٔ
ٔ
فنػة الظلق المدالُ  .والمػ هفؾي هرعى شّن ِّالذ مؾالة اللو البٍّلٍزُ للّالم الصُ إذ
ٔ
لالشّاء وًٍ ما ِعفٌّا إلَ ّ
الجًٍر بٍّلٍزّا
ِؤهع داروِن مػارا الوكك البوٍّي والٍٍّفُ
ٔ
ّ
لػجامّن بكائٌا ِبػ ثصكّق الٍٍائػف الجُ هاهت ِازؼة ِن ثصكّكٌا لبو الجًٍر .و لعِم ًغى
ّ ٔ
ٔ
لّو ابػزًا شرة "اهكػاض
الػؤِة ِكعم زاهٍب امدلة ِعِعة ِلَ فنػة لمٍر النائن الصُ
النائوات الصّة " (زاهوعوؼ 2011ص )1163
ٔ
ٔ
وِلَ ًغا ٔالؿاس ل ِفبي الهجكاء ّ
الًبُّّ ا ّي ؿمة من ؿمات المٌوعس .وإذا اردها
ٔان هكّم مكارهة وزب الكٍؿ ٔان الهجكاء ّ
الًبُّّ ل ِمنن مكارهجي بّمو المٌوعس بو من
الفوو ثفبّي بّمو المبجنػ ) (.Tinkerer
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
"فاإلبجنار ًٍ الكعرة ِلَ ثًٍِػ فنػة او ِمو او ثممّم او اؿلٍب بًػِكة افوو
ٔ
واؿػع دون ؿالف ثظًّى مؾبكا "  ،و المبجنػ ل ِّػؼ بالوبى ماذا ؿّموُ ،ولنوي
ٔ
ٔ
ِؾجّمو ّهو ما ِرع شٍلي ؿٍاء هان زؼءا من طّى او لًّة من طفب او بكاِا لوادِق
هػ ّ
ثٍهّة لعِمة إلهجاج قُء ّ
ِملُ .
إذا هَػها  -شؾب زاهٍب -فُ هكاط الطجالؼ بّن المٌوعس والمبجنػ وزعها
ّ ٔ ّ ٔ
"المٌوعس" ِّجمع فُ ثصكّق ّ
ولّة والدوات المالئمة لمفػوِي بمٍرة
مٌمجي ِلَ المٍاد ال
ٔ
ٔ
دلّكة  .وِلَ ِنؽ ذلم ِؾجدمػ "المبجنػ" القّاء المجواخػة ًوا وًواؾ وبكاِا الخاث الجُ لم
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ثّع لالصة  ،لّوجذ فُ الوٌاِة قّائ غّػ مكجػن بمفػوع طاص موبٍطّ .
وِّع ًغا الموجٍج
ِػهّة لرملة من الفػص الجُ ّثم اؿجغاللٌا اؿجغالل ّ
شمّلة ٔاشعاث ّ
زّعا.
ٔ
لّؾت ًغى الفنػة زعِعة إذ ّ
ثمجع زغورًا إلَ ِالم الهجػوبٍلٍزّا هلٍد لّفُ-
مادة من ّ
قجػاوس ( )2009-1908إذ ّبّن ٔاهي ل ثٍزع ّ
المٍاد المجٍفػة لٌغا المبجنػ لع ُ
اطج ّمت
ٔ
ٔ
ّ ٔ
ٔ
فنو اداة من ًغى الدوات ِمنن ان هّجمعًا فُ اؿجّمالت
بٍٍّفة دلّكة او بعور مظمٍص
مظجلفة.
ٔ
ٔ
ٔ
و طالفا لدوات المٌوعس ل ِمنن لدوات المبجنػ ان ُث َّ
صع َّد – ما ّ
لبلّا – بٍاؿًة
ٔ
ٔ
المفػوع المورؼ .فالمفجػؾ بّن ًغى الدوات الجُ ِؾجّملٌا المبجنػ ا ّهي ل ِّػؼ ِوٌا ؿٍى
ٔ
ٔاهٌا ٔادوات ُم ّ
ّعة لمرمٍِة من الؿجّمالت دون ثظمّك او ثعلّق .وِّجمع ثصعِع وٍّفجٌا
ٔ
المظمٍلة شؾب زاهٍب ِلَ الصالت او الفػص الجُ ُث َمو ُس لمؾجّملٌا (2011ص.)1164
وطالفا للمٌوعس الغي ِوجٌُ ِادة إلَ هفؽ الوجائذ إن ًٍ ِالذ هفؽ المفاهو بوفؽ
ٔ
ٔ
ٔ
الدوات ِ ،منن للمبجنػ ان ِوجٌُ إلَ هجائذ مظجلفة إن ًٍ ِالذ هفؽ المفاهو بالدوات
ذاثٌا.
ٔ
ٔ
ّ ّ ٔ
ًٍر ،وابؾى مداؿ ِلَ ذلم
وًغا المػ هرعى فُ الشّاء الجُ ثظوُ لمػاشو الج
ٔ
ٔ
ثفنّلة الٍّّن المظجلفة المٍزٍدة فُ ِالم الشّاء  . .فمن الٍاهس ان مفنلة الػؤِة من
ٔ
المفاهو الػئّؾّة الجُ اِجػهت هو النائوات ولنن الصلٍؿ هاهت مظجلفة وًٍ ما ِؤهع اهي
ثٍزع فٍائع هبّػة همن الفػوط ّ
المجّعدة لمجالؾ مؾجكبالت هٍئّة مظجلفة .
ٔ
ّ ّ ٔ
ًٍر اِوا ،اهي ل ُِوجذ يفػات موغ البعاِة فٌٍ ِفجغو بما ًٍ
ومن طمائك الج
ّ ٔ
ّ
ّ
فإما ان ثوجَم المنٍهات المٍزٍدة مؾبكا فُ" هَام " وًغا الوَام ِؤدى إلَ وٍائػف
مٍزٍد .
ٔ
ٔ
ّ ٔ
ٔ ٔ
زعِعة  .او ان ثوعمذ ِعة اهَمة إلهجاج هَام واشع ِنٍن اهػدػ إثكاها  .ولع شعث ًغا المػ
شادِة الفنو إلَ طالِا ّ
ثًٍر الظالِا وثصعِعا ِوع الهجكاؿ من طالِا ٔا ّ
ٔاخواء ّ
مجّعدة الفنو
ٔ
مٌما ّ
ولع مدو ًغا اهجكال ّ
إمناهّة ًائلة فُ ّ
زعا ٔل ّهي شمو ّ
ثظممات الزؼاء.
مدو ًغا الهجكاؿ – الغي لع ِنٍن شعث الّعِع من المػات – لم ِكجن طلكا لوٍع
ئّؾّة بّن ُزؼِائت النائوات الصّة ٔا ّ
هّمّاوي زعِع ،فلّؾت ًواؾ اطجالفات ر ّ
ّ
شادِة الظلّا
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و ّ
مجّعدة الظالِا ( ٔ . ) Unicellular¬ And Multicellular Organismsلن الّملّة ّ
ثجم
ٔ
اؿاؿا من طالؿ إِادة ثوَّم المٍزٍد ل من طالؿ طلق مٍزٍد زعِع .
ٔ
ٔ
ِملّة ّالج ّ
الّملّات ؿمات ِّعة ِلَ غػار ّ
ّ
ًٍر .ففُ اغلب الشّان
لٌغا الومى من
ٔ
ٔ
ٔ
وبعون ا ّي مفػوع واهس المّالم او يٍِو المعى ًُِّ المبجنػ لدواثي المؾجّملة وٍائػف
غّػ مجٍلّة إلهجاج قُء زعِع  .فمن ِرلة ّدرازة لعِمة ِموُ زلزة  ،ومن ّ
هػؿُ منؾٍر
ٔ
ّ ٔ
ثًٍرت اِواء
ِموُ لوعولا لصفٌ ّالػادٍِ و المدلة ِلَ ذلم ِعِعة .بٌغى الًػِكة ذاثٌا
ٔ
ٔ
ّ ٔ
الرؾع .فالرواح ٔالبس ر ً
الفم البصت اذها ولنن ًغى الّملّة ثاطغ ولجا
زال و الكًّة من
ِ
يٍِال .
ًٍر ًغى هما ِجمػؼ المبجنػٔ .فاخواء شكب مجّالبة من الؼمانّ ،
ِملّة ّالج ّ
ثكُ ّ
ِّعؿ
ٓ
ِملي ببىء مُ إدطاؿ ثّعِالت مظجلفة فٌٍ ِكًُ قّائ من ًوا ،وًِّو قّائ اطػ من ًواؾ،
ٔ
ثعرِرّة لّمو إلَ اؿجّماؿ زعِع .و ّ
ّ
ّ
ِكعم زاهٍب امدلة مظجلفة لٌغا
وِجصّن الفػص بمٍرة
ُ
َ
ًٍر الفبّي بّمو "المبجنػ" هوكو موٌا واشعا وًٍ مداؿ ّ
ّالج ّ
ثنٍن الػئة .
فالػئة وفكا لما طلك إلّي ارهؾت ماِػ ّ Ernst Mayr
ثفنلت هما ِلُ  :اثظغ ّ
ّ
ثًٍرًا
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
مػشلجّن،اما الولَ فكع بعات مُ الؿماؾ الجُ ّ
ثٍّدت الّّـ فُ المّاى الّغبة ّخم ّ
اهًػت
ٔ
إلَ الّّـ فُ البػؾ ّالػاهعة الجُ ثفجكػ إلَ ٔال هؾّرّن ّ .
ثٍّدت ًغى الؿماؾ ِلَ ابجالع
ٔ
الٌٍاء ّ
الرٍي وِلَ ثوفؽ ال هؾّرّن ،من طالؿ زعران المػيء The Walls Of The
ّ
 .( )Esophagusووفكا لٌغى الفػوط ّ
الؾًصّة للمػيء وز ّودت بمصاؿن
ثٍؿّت الموًكة
المؾجمػ ثٍؿّت ٔوالبصت رئػجّنٔ .اما ّالج ّ
ّ
ًٍر الداهُ للػئة
الهجكاء وثصت الوغى الهجكائُ
ٔ
ٔ
ّ
ّ
فكع هان ّ
مرػد ثٍؿُّ لموافغ ال هؾّرّن وللّػوؽ لجرّو الجًٍر الغي الاب الػئة مُ لًّة
من المػيء ِبعو مفابٌا لّمو المبجنػ.
ٔ
ولٌغا الجّعِو المؾجمػ ٔا ٌ
وزي ِعِعة فُ ِالم الشّاء ِوع البفػ وِوع ِعد هبّػ من
ٔ ٔ
الدعِّات بو ِفمو اِوا اِواء مظجلفة من الرؾم  .ولنن ماذا ِن ّالعماغ البفػي؟
ئّؾّة لوٍِوا ّ
فإن يػِكة ّ
الؾمة الػ ّ
ِلَ الػغم من ٔا ّن دماغوا ِمدو ّ
ثنّفي الجُ زّلجي
ٔ
ٔ
ِوجٌُ إلَ ما ًٍ ِلّي ِبعو غاموة  .والمػ الٍاهس الٍشّع – شؾب زاهٍب  -ا ّن دماغوا مدو
بكّة زؾموا هان هجازا لالهجكاء ّ
ّ
ّ
الجفاهلّة
الًبُّّ  .ولع ّثم ذلم من طالؿ إِادة اإلهجاج
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المجػاهمة ِلَ ّمػ مالِّن الؾوٍات ثصت هغى قػوط البوّة المظجلفة  .فالعماغ لم ّ
ِجًٍر
ثًٍرى ّمدو ّ
ثًٍرت ٔالِواء ٔالطػى هالرواح الغي ثًٍر إلَ ؿاؽ ٔاو بو ّإن ّ
هما ّ
ثًٍرا طارلا
ٔ
مكارهة ّ
بالج ّ
ًٍرات الطػى .
ٔ
ٔوا ّ
ًم ما طلك إلّي زاهٍب من هجائذ ًٍ ا ّن:
ّ َ
لّالم ٔالشّاء ًُ إشعى هجائذ ثارِض ّ
الجًٍر الجُ ولّت ِلَ ؿًس
البوّة الصالّة
ٔ
الرض .
ثارِظّة ،وإذا ّثجبّوا بمٍرة ّ
الصّة ٔابوّة ّ
النائوات ّ
طًّة ًغى المظلٍلات ّالجارِظّة،
ٔ
ًوعؿُ مجكن ّ
ّ
ولنوي ِمدو مؼِرا () a patchwork
وزعها ا ّهٌا ل ثمدو هجازا لّمو
لمرمٍِات مظجلفة ِػثبى بّوٌا ببّن مجَ ؿوصت الفػلة.
فػص الهجكاء ّ
ّ
الًبُّّ ل ّ
والّملّات الجُ ثوجري هما اثفق ،بو
ثجم بّن ّالجػهّب
ِملّة ّ
ثّنؽ ّ
ثارِظّة ملّئة بالًٍارئ الجُ ثفػض ثغّػا مؾجمػا.
ٔاخػ ًغى ّالو ّ
َػِة فُ ثمٍرات زاهوعوؼ :
ِوجمُ زاهوعوؼ لػاشة إلَ الجمٍر الجًٍري ،و ِغًب إلَ ٔان ملنة ّاللغة لع ّ
ثًٍرت
ٔ
ٔ
ٔ
ِبػ ّالؼمن ،قاهٌا فُ ذلم قان اِواء الرؾم ومنٍهاثي البٍّلٍزّة المظجلفة .وبما ان ّاللغة
ٔ
فُ ّالعماغ ّ .
والعماغ فُ ذاثي هائن ّ
مجًٍر ّفإهوا هرع اهفؾوا – ِلَ شع لٍؿ زاهوعوؼ ِ-لَ
ٔ
ٔ
لغٍِة ّ
"هَػِة ّ
اؿجّعاد للجػازُ ِن الجؾلّم بمفٌٍم ّ
مٍشعة وبؾًّة" وان هّجػؼ با ّن ّاللغة
ٔ
ٔ
ٔ
ملّئة باليٍار الغػِبة غػابة ازؼاء الّالم البٍّلٍزُ ثوفا من طالؿ الصالت الًارئة من
الجارِض ّالج ّ
ًٍري .فنّف ذلم؟
ِجمدو ّ
المنٍن الرّوُ ّللغة فُ مرمٍِة من البجنارات المجٍاللة والمظجلفة الجُ
ّ
شملت ِلَ ّمػ الؾوّن  .و ثؾٌم هو من ًغى البجنارات فُ ثصؾّن هٍع هَام الجٍالو،
ًغا ّالوَام الغي ِمنن ٔان ُِ ّ
جّلم من طالؿ الثماؿ ّالدكافُ .
ّ ٔ ٔ
المٍرة اهّكة اهالة المكجػح "الكالّلُ" المدالُ النامو الغي اِجمعى
لع ل ثبعو ًغى
ّ
ّ
ّ
ّ
ثفٍمؾنُ ،ومن ورائي هامو الثراى الج ّ
ٍلّعي  .ولنن لع ِؤدي إلَ زمالّة مظجلفة ِن
ٓ ٔ
ِػى ٔ
الومٍذج الغي ثٍّدها ِلّي  .وًٍ ِّن ما ِعٍِ إلّي زاهوعوؼ إذ اهي "لع ان الوان للجظلُ
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ٔ
هَػِة "لالّلُ" المدالّة ٔوان ّ
زمالّة ّ
ِن ّ
هجّلم هّف هكبو مُ ًغا المػ الرعِع وهجّاِـ مّي
الصعِح ولٍ بعا لوا لبّصا"(.زاهوعوؼ 2005-ص .) 543
ٔ
ّ ّ ٔ
ٔ
مدالُ اهّق" و ان
إذن فالفػؽ هبّػ -شؾب زاهوعوؼ -بّن ان هجّامو مُ "هَام ثام
ٔ
هجّامو مُ "هَام فُ شػهة ّ
ّ
ثًٍر
مؾجمػة " .فما هجّامو مّي الٍّم  -اي ّاللغة فُ لّغجٌا
ًٍر ّ
الػاًوة  -هجاج لؾلؾلة من ًغا ّالج ّ
ّ
المجفّب والمن ّػدف  .و ًغا الطجالؼ ِرّلوا
المّكع و
هوجكو من فنػة ّالوَام البؾّى ّ
الؾاذج الغي هبصح ِن ثفؾّػ للّاللات البؾًّة الؾاذزة
ٔ
ٔ
الجُ ِصجنم إلٌّا ،إلَ هَام ّ
مّكع ِرب ان هبصح لي ِن البوّة المؾاِعة ِلَ فٌمي والعاِمة
لؿجواشي.
من ًوا هفٌم درزة ّ
الجّكع الجُ ثٍازٌوا وهصن هجّامو مُ مكجػشات ّالو ّ
َػِة ّالج ّ
مٍ ّرِة
 ،فٌُ ثّنؽ رؤِة لاشبٌا للغة  ،من موًلكات ثظجلف فُ زًٍػًا ِن موًلكات ّ
الثراى
ٔ
ّالج ّ
ٍلّعي ّ
الؾائع .ولنن المواوِو الرعِعة والوَػِات الًارئة ل بعلٌا من اؿاس زعِع  ،وًٍ
ٔ
ٔ
ٔ
المػ الغي دفُ زاهوعوؼ إلَ ثبػِػ الٌّاة الجُ لع ثظػج ِلٌّا هَػِجي فّكٍؿ " هصن هعرؾ ا ّن
ٔ
ّ
هَػِة هظمة ّللغة ؿجنٍن فجصا ّ
ِلمّا َِّما  ،فال غػابة إذن ان ثبعو لٍرة مكجػشوا غّػ
ٔ
زمّلة و ل اهّكة " (زاهوعوؼ  2005-ص ) 543
ًغى المالشَة الكائمة ِلَ الجكػِب بّن هجائذ البصح البٍّلٍزُ و اللؾاهُ ثصٍلت
هّة لوعوؽ ّ
فػهّة ِمو ٔايلق ِلٌّا زاهوعوؼ "فػ ّ
إلَ ّ
الّعة ( ( The Toolkit
ٔ
ّ
الفػهّة ِلَ ان هو لغة ثكٍم بّملّة
( Hypothesisزاهوعوؼ  2005ص  )5وثكٍم ًغى
ٔ
اهجكاء مظجلفة و مفظمة لدواثٌا لنُ ثبوُ ثٍافكات مظجلفة بّن المٍت والمّوَ .
فػهّة ّ
لكع طػج زاهوعوؼ ِن ّ
الثراى ّالج ّ
ٍلّعي الجُ ثػى فُ ّاللغة هَاما ثاما هامال
مدالّا .وفُ مكابو ذلم ِػى ٔان ّاللغة لع زودت همن رشلة ّ
ثًٍرًا المرمٍِات البفػِة
ٔ
بادوات مظجلفة وؿمٌا "بػموعوؽ الّعة"  .الموعوؽ قبّي بما ِرعى المبجنػ من شٍلي لّموُ
ٔاقّاء زعِعةٔ .اما "لوعوؽ ِّعة ّاللغة" فّجمدو فُ مرمٍِة اإلمناهات الجُ ّ
ثمنن من ابجنار
ٔالؾوة مظجلفة ِلَ ّمػ الؼمان .فما ًُ ٔاوزي ّالج ّ
ًٍر الغي ِمّب ّاللغة ؟
ّ
ثجًٍر ّاللغة من وزٌّن مجٍازِّن  .وزي ثػهّبُ ووزي دللُ وثنٍن لٍرثٌما شؾب
زاهوعوؼ هما ِلُ :
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ٔ
ّ
ؿججًٍر إلَ بوّة زملة .وذلم إذا اؿجًّت ان
إذا اهًلكت من النلمات ،فكى ّفإهٌا
ثرمُ النلمات بّوٌا إلَ بّن بمٍرة لصّصة.
ٔ
ّ
ؿججًٍر إذا اؿجًّت ان ثمٍغٌا وفكا للجػهّب
وإذا هان لعِم بوّة زملةّ ،فإهٌا
بالعور العللُ ّ
هؾمّي ّ
المصّس والٍؿم المٍهُّ المواؿب وًٍ ما ّ
لنو زملة .
اهًاللا من ًغا ِمنن لم ٔان ثوّف مؾجٍى لف الٍٍائػف ّالو ّ
صٍِة ( The
ٔ
ٔ
)ل ّن لعِم اشجمال قبي ّ
ّ
الؿمُ.
مؤهع لٍؿم ادوار المػهب
Grammatical Function Tier
و ُّ
مٍر من المكجػشات الجُ ِكٍم ِلَ مفٌٍم ّالج ّ
ِّع ًغا ّالج ّ
ًٍر وِكٍم بمٍرة مٍازِة
ٓ
ِلَ مصٍر اطػ .
فإذا هاهت لعِم هلمات ّ
فإن ّالج ّ
ًٍر ِنٍن فُ وزٍد "ثػطّك غّػ مباقػ" (
ٓ
 ( .)Indirect Licensingوًُ الّة قنلّة ثجصنم فُ ّالجػهّب )2005-254لػبى مّوَ
ٓ
موًٍؽ بموًٍؽ اطػ.
ّ ّ ٔ
ٔ
ًٍر ان ِكُ
وإذا هان ِوعؾ "ثػطّك غّػ مباقػ" إهافة إلَ ثػهّب فمن اوزي الج
ٔ
إهافة الظمائك ّالج ّ
ػهّبّة إلَ الجػطّك غّػ المباقػ وذلم لرّو الموًٍؽ ا ّلو غمٍها.
وإذا وزع ثػهّب إهافة إلَ "ثػطّك غّػ مباقػ" ّ
فإن ّالج ّ
ًٍر ِجم فُ اؿجّماؿ
ٓ
ٔ ٔ
المؾافات البّّعة فُ مؾجٍى البوّة اإلِػ ّابّة مُ الخار الجُ ثصمو موٌا فغلم من قاهي ان
ثّبػ ِن الجبئّػ و ّالعور المصٍري فُ ذات الٍلت مؾجّمال الؾالؿو ّالج ّ
ِصػرؾ لنُ ّ
ّ
ػهّبّة
(ص  - 543زاهوعوؼ.)2005
ٔ
مػهؼِة فُ ّ
ثّجبػ ًغى الفنػة ّ
هَػِة ّالعللة ّالج ّ
مٍ ّرِة  .ورغم ا ّهٌا ل ثٌَػ بٍهٍح فُ
ٔ
ّ
ٔاِماؿ زاهوعوؼ ٔالولَ ّفإهي ِّجبػًا ِلَ درزة من ٔال ّ
المػهؼِة مدو فنػة
ًمّة ثواًُ افنارى
القجكاؽ  ،الصػهة  ،وِاللة المّرم ّ
بالوصٍ .وِّلن ِن ذلم لػاشة فُ زاهوعوؼ 2005ص
. 544
ّ
ّ
ًٍر .وًٍ ّ
ثمٍر زاهوعوؼ اللغة  ،فاللغة ثكٍم ِلَ مبعإ ّالج ّ
ًنغا ّ
ثمٍر ِوؾرم مُ
فػهّة لوعوؽ ّ
ًٍرِة الجُ ثوٌو بعورًا من ّ
ثمٍرات زاهٍب ّالج ّ
الّعة  .وِوؾرم مُ ّ
ّ
هَػِة
ٔ
ٔ
داروِن راؿا وثؾجوع إلَ افنار ر ّاؿو بمٍرة غّػ مباقػة.
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ٔ
الفػهّة دورا ٔاهػدػ وهٍشا فُ ّ
ّ
فػهّة زاهوعوؼ الجُ ايلكٌا ؿوة
ولكع لّبت ًغى
ٔ
ّ
ّ
 2005والجُ وؿمٌا بفػهّة "الجػهّب البؾى ." Simpler Syntax
الظلفّة الغًوٍِة ّ
للعللة ّالج ّ
ّ
مٍ ّرِة.
موًكّة راؿو ّ
طػوج زاهوعوؼ ِن ثفٍمؾنُ فُ اِجمادى ِلَ ّ
وثًٍرِة زاهٍب لم
ثموّي من اإلفادة ّمما اِجبػى الوٍاة الملبة فُ الثراى الجٍلّعي الّام ً ،غى الوٍاة ًُ الفػهّة
ٔ
ٓ
الغًوٍِة الجُ اموت بٌا الجٍلّعِة موغ هفاثٌا
ِوَػ إلَ المّوَ فُ الفػهّة الغًوٍِة باِجبارى "بوّة مّلٍمات ّ
مففػة فُ ذًن
ٍلّعِة من وزٍد بوّة ّ
اؿجكػ فُ المعرؿة ّالج ّ
اإلهؾان" .وًغى الفنػة ًُ امجعاد لما ّ
هَػِة ثمدو
زملة الكعرات الجُ ِصجنم إلٌّا اإلهؾان والجُ ّ
ثمنوي من اهػجؾاب ّاللغة ،واؿجّمالٌا،
وفٌمٌا.
ّ
اإلبؾجمٍلٍزّة الجُ اِجمعًا والجُ شاولوا
ولنن إن لم ِمػح زاهوعوؼ بالظلفّة
ٔ
ٔ ٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
النفف ِن اًم اؿؾٌا فُ الفكػة الؾابكة فاهي ِمػح فُ غّػ مٍهُ اهي ِّجبػ الغًوٍِة )
ٔ
 ( The Mentalisticمؾلمة من المؾلمات ٔالولَ همن ّ
ثمٍراثي ول ِمنن ان هفٌم ًغى
المؾلمة إل فُ إيار ِاللة ّاللغة ّ
بالغًن فما ًٍ اإليار الوَػي الغي ثعرس فّي ّالغًوٍِة ؟
ّ ٔ
ُثعرس ّالغًوٍِة فُ إيار دراؿة ِاللة " ّاللغة ّ
شعدت اؿجاذة ّاللغة
بالغًن" و لع
ٔ
ٔ
برامّة اهؾفٍرد "زٍن اِجفّؾٍن( )Jean Aitchisonفُ مكاؿ لٌا همن المٍؿٍِة
اللؾاهّة بّوٍان " ّاللغة ّ
ّ
والغًن " الٌعؼ الػئّؽ من ًغى العراؿة ًٍ " وهُ موٍاؿ ِوبى
ِمو ّالغًن فُ ِاللجي ّ
باللغة" ُ .وث ّ
فبي طػًِة الغًن الجُ ِؾَّ الباشدٍن إلَ رؿمٌا
بظػًِة لًار ٔالهفاؽ بلوعن .فظػًِة ٔالهفاؽ ل ّ
ثكعم ثصعِعا دلّكا للمؾافات الصكّكّة بّن
ثكعم ّ
المصًات ٔاو ثصاوؿ ثصعِع بوّة الكًارات ومنٍهاثٌا بو ًُ ّ
ملظما دلّكا لوكاط الٍلو
فُ ّالوَام "  ( .المٍؿٍِة اللؾاهّة ص )186
ٔ
ٔ
ٔ
وثػى لاشبة المكاؿ اهي ل ِمنن مالشَة ابوّة ّالغًن او الٍلالت الجُ ثكّمٌا بّن
ٔ
ًغى البوّة فّما بّوٌا لن الباشدّن فُ ًغا المٍهٍع اِجمعوا فػهّات مظجلفة .وًٍ ما ِفؾػ
ٔ
شؾب راٌِا درزة الطجالؼ النبّػة الجُ هرعًا.
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ثجمّؼ دراؿة ِاللة ّاللغة والعماغ ِن دراؿة ِاللة ّاللغة ّ
والغًن .ففُ شّن ثصاوؿ
ٔالولَ ٔان ثػبى اهػجفافاثٌا بالصكائق الفّؼِائّة .ثعرس الداهّة ِاللة ّاللغة ّ
بالغًن فُ إيار ما
ِؾمَ " بّلم اللؾاهّات الوفؾُ . ( )Psycholinguistics
(فُ هػجابي المػزُ"
ِماخو" ثٍماس ؿنٍفاؿ) Thomas Scovel
 " Psycholinguisticsبّن ممًلس ِلم الوفؽ اللؾاهُ) Psychology Of Language
ٔ
(وممًلس ِلم اللؾاهّات الوفؾَ ( ) Psycholinguisticsإذ ِػى اهٌما غالبا ما ِؾجّمالن
وبّن هّف ٔان ّاللغة ثمدو فُ ًغا الؾّاؽ " هٍافغ ُّ
بمٍرة مجػادفة " (.ص ّ ) 186
هًو من
ٔ
ّ
طاللٌا ِلَ ّالغًن البفػي " فالًبّّة المّكعة لالذًان البفػِة والًبّّة المّكعة للغة من
ٔ
ٔ
قاهٌا ان ثّّق ًغى ّاللغة ِلَ ثامّن موافغ قفافة و زلّة ثؾاِع ِلَ رؤِة الًػِكة الجُ
ِفجغو بٌا ّالغًن  .إهٌا ِادة ما ثنفف ِن م ّ
رػد لمصات ؿػِّة موّئة لغا ّالغًن فكى"
(ثٍماس ؿنٍفوِ ،لم الوفؽ ّالل ّ
غٍي ،ص .)186
ٔ
وِظجؼؿ "ؿنٍفو" المباشح الػئّؾّة لٌغا الّلم فُ الؿئلة الجالّة :
هّف ِنػجؾب اإلهؾان ّاللغة والنالم ؟
هّف ِوجذ اإلهؾان ّاللغة والنالم ؟
هّف ِفٌم اإلهؾان ّاللغة والنالم ؟
هّف ِفكع اإلهؾان ّاللغة والنالم ؟
ِمنن الوَػ إلَ المباشح بمٍرة موفػدة ولنن "ؿنٍفاؿ" ِكجػح ّ
ثمٍرا زامّا ثغهػها
بدوائّات دي ؿٍؿّػ  .فؾنٍفاؿ ِوَػ إلَ ًغى المباشح باِجبارًا مرمٍِات ثوم هو موٌا
ٔ
ٔ
ؿؤالّن ،همن إيار ِرمُ الؿئلة اخوّن اخوّن شاللٌا اربُ هٍافغ موجَمة وفق ّالجمدّو
الجالُ :
ٓ
زماهُ .اهُ
ٔ
اإلهجاج
ثالّف ال هػجؾاب
ثصلّو الفكعان الفٌم
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ما ٌِموا من ًغا الرمُ ًٍ الػبى بّن ال هػجؾاب و الفكعان ،فٌما ِمدالن بعاِة النالم
ٔ
وهٌاِجي ِوع اإلهؾان .فاهػجؾاب ّاللغة ِجًلب مٌارة الجٍلّف ا ّما فكعاهٌا فٌٍ ِكجوُ ِملّة
ٔ
الجفنّم  .و رغم ان ًاثّن الّملّجّن ثمدالن الًػفّن المجوادِن لصّاة ّاللغة فإهٌما غّػ
مجملجّن هما ِوَػ إلٌّما من الًٍلة ٔالولَ .بو ِمنن اِجبارًما مٌمجّن لغٍِجّن ّ
هفؾّجّن
ٓ
ٔ
مجواٍػثّن .ا ّما ِملّة إهجاج ّاللغة و فٌمٌا فّمنن الوَػ إلٌّا شؾب ؿنٍفاؿ اهّا .ففُ شّن
ٔ
ثكٍم ِملّة اإلهجاج ِلَ الجالّف ثكٍم ِملّة الفٌم ِلَ ثصلّو ثلم المػهبات" ( ثٍماس
ؿنٍفوِ ،لم الوفؽ ّالل ّ
غٍي ،لك )6-4
ِلَ ًغا ٔالؿاس ِرب ٔان هفٌم هو ّ
هَػِة ثبصح فُ ّاللغة باِجبارًا ٍاًػة هفؾّة -
هما ًٍ شاؿ ّ
هَػِة ّالعللة ّالج ّ
مٍ ّرِة  -من المعاطو الوفؾّة المدبجة ؿابكا هاهػجؾاب ّاللغة
ٔ ٔ
ٔ
وفكعاهٌا وإهجازٌا و فٌمٌا  .وًغى المعاطو إما ان ثعرس مرجمّة ِلَ لٍرة من المٍر او ان
ٔ
ثعرس موفملة  .وفُ ًغا اإليار المّػفُ الّام ِمنن ان هفٌم المؾلمة ّالغًوٍِة الجُ اِجمعًا
زاهوعوؼ فما ًُ ّالغ ّ
ًوٍِة ؟
ّ
ّ
اللؾاهّة الجُ ُثّوَ بمّالرة الّاللة بّن
الوَػِات
الغًوٍِة ًٍ مفٌٍم ًِلق ِلَ
ّاللغة ّ
والغًن .
ٔ
ٔ
وثٍّد البعاِة البؾًّة الولَ لعراؿة ّالغًن و ّاللغة إلَ ِمو العرى الفّلؾٍؼ
ٔال لماهُ دِجػش ثّعمان  )1803-1748( Dietrich Tiedemannؿوة ّ 1787
ؿرو فّي بمٍرة
دلّكة مالشَات شٍؿ لغة ابوي من طالؿ مػالبة دلّكة لمػاشو همٍى ٔ .اما الجرارب ّالل ّ
غٍِة
ٔ
الوفؾّة من وزٌة هَػ اطجبارِي فلم ثبعا إل فُ هٌاِة الكػن  19مُ ِالم الوفؽ البػًِاهُ
فػاهؾّؽ غالجٍن (. )1911-1822 ( Francis Galtonمٍؿٍِة ّاللغة ص )335
وفُ فجػة الدالخّوّات ّ
ّ
الوفؾّة ّللغة  ،فكع اِجمعًا رائع ا ّلجّار
ثًٍرت المكاربات
الؾلٍهُ " Behaviorismزٍن وايؾن  " )1958-1878( John Broadus Watsonموغ
ٔ
ؿوة  1919فُ ولفي للمفاِػ والفنار من زٌة ّالغًن.
ّ ٔ ّ ٔ
وٌٍػ هػب ٓاطػ من ّالغ ّ
مػِنّة ال ّم مُ إدوارد ؿابّػ ( -1884
ًوٍِة فُ دراؿة اللغة ال
ّ
الفػهّة الجُ شملت اؿمٌّما
 )1939و لُ وورؼ ( Benjamin Lee Worf )1941-1897فُ
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ٔ
ٔ
(ؿابّػ-وورؼ) والجُ اِجبػا فٌّا ٔا ّن ّاللغة ّ
ثّبػ ِن الفنار و ثفنلٌا اِوا .وًُ الفنػة الجُ
ثّبػ ِن الفنػ ولنن ل ّ
هكعًا زاهوعوؼ شّن ٔراى ٔان ّاللغة ّ
ثفنلي.
ٔ
ٔ
المبعا ّ
الّام فُ الفجػة الفاللة بّن (1965و )1968و لع اؿجوع
اشّػػَ ثفٍمؾنُ ًغا
ٔ
المبعا بمدابة ّرد فّو ِلَ ّ
فّي إلَ ّ
بوٍِّة بلٍمفّلع
ِكالهّة دِنارت ،وهاهت الٍّدة إلَ ًغا
ٔ
ٓ
المارمة وِلَ ّ
ؿلٍهّة ؿنّوػ ال لّة ( .الفنار المفاثّس فُ اللؾاهّات ص )131-130
ٔ
فبوٍِّة بلٍمفّلع(  )1949-1887اثظغت مبعا "الجرػِبّة " ؿوعا فلؾفّا لٌا وًٍ ما
ٔ
زّلٌا ثػفن هو ما لم ِنن ٍاًػا او ما لّؽ لي وزٍد مادي للنالم فُ ثصلّالثٌا و مكٍلثٌا و
ٍلّعِة ٔالمػِنّة ِلَ ثصلّو المًّّات ّالل ّ
ومواوِلٌا .لغلم الجمػ البصح اللؾاهُ فُ ّالج ّ
غٍِة
إلَ مؾجٍِاثٌا المجصككة فكى.
ٔ
ّ
الؾلٍهٍّن ،فكع هَػوا إلَ ّاللغة باِجبارًا هػبا من هػوب الؾلٍؾ الغي ِنػجؾبي
ا ّما
ٔ
ٓ
اإلهؾان اِجمادا ِلَ ا ّلّة " الفّو و رد الفّو" ولع اهاؼ ؿنّوػ ( )1990-1904مفٌٍم "
ثّؼِؼ ردة الفّو"  .ووفق ًغى ٓال لّة ِمنن فكى ثفؾّػ يبّّة المّػفة ّالل ّ
غٍِة .ووفكا لٌغى
الػؤِة ل ثّع ّاللغة ؿٍى ِادة من ِادات ؿلٍؾ اإلهؾان الجُ ِصجنم ثّلمٌا إلَ ّالوَام
ٔ
ٔ
الظارزُ الغي ِنػجؾبي اإلهؾان بّع ان هان ذًوي لافّا او لفصة بّواء" (مػثوَ زٍاد بالػ
ّ ،
لوَػِة الكٍاِع ّالج ّ
مكعمة ّ
ٍلّعِة ص .)18
لكع هان ِوَػ إلُ ّاللغة بمّؼؿ ِن طمائك ّالغًن  ،والجمػ البصح فٌّا ِلَ
الكٍاهّن الجُ ثوبى مرمٍِة الهجَامات همن ّالوَام وًٍ ما ًِلق ِلّي ثفٍمؾنُ مفٌٍم "
ٔ
ّاللغة الظارزّة  . "Externalized Languageاما الوَػة الداهّة إلَ ّاللغة والجُ بػزت مرعدا
مُ ثفٍمؾنُ فٌُ الوَػ إلَ ّاللغة باِجبارًا طالّة ذًوّة ذاثّة ّ
طالة باإلهؾان و لّؾت
ٔ
امػا طارزّا  .من ًغى الؼاوِة ِوَػ إلَ ّاللغة باِجبارًا لغة داطلّة و ًِلق ِلٌّا ثفٍمؾنُ
مفٌٍم ّ
"اللغة الغاثّة ( " Internalized Languageثفٍمؾنُ . )1986
وًوا ٌٍػ البّع ّالغًوٍي بمٍرة واهصة  .إذ اهجكو البصح ّالل ّ
غٍي من الوَػ فُ ّاللغة
الظارزّة إلَ ّاللغة العاطلّة باِجبارًا ملنة من الملنات الجُ ِجٍفػ ِلٌّا اإلهؾان .والواٍػ فُ
الفمو ٔالوؿ من هػجاب " مَاًػ من ّ
هَػِة اإلِػاب" ِ .الشٌ بعاِة افجػاض قٍمؾنَ وزٍد
ٔ
ٔ
شكّكة هفؾّة لوَام الكٍاِع و الكٍاهّن الفػِّة فّي .فكع افجػض " ان العلّو المدو إلخبات
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اض وزٍدًا فُ ّالغًن و افجػ ُ
لصة الكٍاِع افجػ ُ
اض هٍن الكٍاهّن الجُ ثنػجؾبٌا ثّنؽ
الّملّات ّالغًوٍِة الجُ هؾجظعمٌا فُ اإلهجاج الفّلُ للرمو "( .هفؾي ص.)32
ٔ
الظلفّة ّالغ ّ
ّ
ًوٍِة دافّة لجفٍمؾنُ إلَ ِعم مّالرة البوّة مّالرة
هاهت ًغى
ّ
ّ
ّ
ؿًصّة ،بو ثراوز ًغا المؾجٍى إلَ الكٍؿ بٍزٍد بوّة ِمّكة هموّة فُ هو لغة ،مُ
ٔ
ّ
افجػاض وزٍد ملنة ّ
ّ
اللؾاهّة وذًب بي ًغا المبعا إلَ
فًػِة ثمنن المجنلم من ثًٍِػ ملنػجي
ٔ
اِجبار ّاللغة ذاثٌا ِوٍى ذًوّا" ( Keys Ideasص  .)131-130وِلَ ًغا الؿاس
مٍر ّالغًوٍي ّللغة بمٍرة ّ
ِكٍم ّالج ّ
ِامة ِلَ مّالرة الّاللات المظجلفة بّن ّاللغة
ٔ
والفنػ والٍالُ ،وثمف ّاللغة ّالع ّ
اطلّة الجُ فُ الوفؽ ّ
وثفؾػ مبعا اإلبعاِّة) Creativity
(فُ ّاللغة المنػجؾبة  ،وثّالذ ؿّػورة الفنػ ،والوًق والفٌم.
ٔ
إذن ثكٍم ّالغ ّ
ًوٍِة ِلَ ؿّػورة ّ
ثمٍ ّرِة ّ
داطلّة ثكُ فُ ّالغًن  ،فٌُ ٌثّوَ اؿاؿا
بّاللة ّاللغة ّ
بالغًن ّ
داطلّا ،ول ّ
ثٌجم بّاللة المّوَ بالنٍن الظارزُ ّإل فُ مػشلة لشكة .
وًٍ ما ؿورع ٔاخػى فُ ٔالؿؽ الجُ بوَ ِلٌّا زاهوعوؼ موٍالي ّ
طالة ِوع مّالرجي للكواِا
المجّلكة بالمػزُ ّ
والمعؽ.
اهًلق زاهوعوؼ فُ مكاربجي للمّوَ ،من اِجبارى ّ
ّ
شٍؿبّا فُ ّالغًن وثكٍم
منٍها
ؿاؿّة للغًوٍِة ِلَ "اِجبار ّاللغة ّ
الًبّّّة بوّة مّلٍمات ّ
المؾلمة ٔال ّ
مففػة ذًوّا ِورؼًا
البفػ ،ووفكا لٌغى المؾلمة ِرب ٔان ِنٍن الموًٍؽ ّالل ّ
غٍي لابال للٍلف.ولنن لّؽ وفكا
ٔ
ٔ
للفػوط المٍثمّة او اإلِػ ّابّة فصؾب بو وفكا لمؾجٍى اطػ مؾجكو من ّالجمدّو وًٍ
مٍري( ".ص ّ . )1987-122
المؾجٍى الغي ِمنن وؿمي بالمؾجٍى العللُ ٔاو ّالج ّ
وِّع ًغا
الِجبار مٍاللة لما اؿجكػ فُ الؾوة ّالج ّ
ٍلّعِة من هٍن ّاللغة ملنة من زملة الكعرات
المرػدة الجُ ِصجنم إلٌّا اإلهؾان ّ
ّ
وثمنوي من الجنلم واهػجؾاب ّاللغة وإهجازٌا.ولع الجوَ
ٔ
الجؾلّم بٌغا المبعا زملة المكجوّات الجالّة :
ٔا -افجػاض وزٍد بوّة ثمٍرِة ّ
ِامة ِوع هو البفػ مؾؤولة ِن ملنات مظجلفة بما فٌّا
ّاللغة.
ب -ثصعِع المػزُ و المعؽ من زاوِة ذًوّة طالمة ثػى فُ الّالم الغي هّّفي
إؿكايا ذًوّا.
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ج -اِجماد َالمك ْػ َػٍلة يػِكا إلَ إدراؾ ًغا الّلم .
د -ثٍفػ قػط ّ
لابلّة الجّل ّػػم.( )Learnability
ٔ
ه -الثماؿ باإلدراؾ و الشعاث ) ( Connection To Perception And Action
ًم ٔالفنار النبػى ّ
همن ًغى المكجوّات هّالذ ٔا ّ
الممّؼة لجمٍر زاهوعوؼ.
ٔ
وبغلم هػى هّف ان زاهوعوؼ لم ِؾجًُ الظػوج ِن المَلة النبػى لإلثراى
ٔ
الجٍلّعي فُ بّعًا الغًوُ وًٍ ما ِؤهع ان ثارِض المّػفة اللؾاهّة لم ِكُ البجة ِلَ مفٌٍم
الكًّّة بالجمٍر ّ
الصعي الغي ِغًب إلّي البّن .
طاثمة :
ٔ
لكع شاولوا فُ ًغا البصح النفف  -ؿػِّا ِ -ن الؿؽ البؾجمٍلٍزّة الجُ
ٔ
ٔ
لامت ِلٌّا هَػِة العللة الجمٍرِة .اِماها موا ان البصح اللؾاهُ ِكجوُ ان ٍِلُ ًغى
ٔ
المؾالة ماًٍ شكّق بي من الوَػ والجمصّك ،فوجائذ البصح اللؾاهُ ثػثبى ارثبايا مباقػا
ٔاشّاها بما رؿمي اللؾاهُ من شعود هَػِة لموٍالي  ،فال ِمنن لوا ٔان ّ
هوم هجائذ ثفمّلّة ،
ٔ
وإن ثفابٌت لٍاِعًا وثفمّالثٌا إن هاهت ثؾجوع إلَ موًلكات مظجلفة  ،فمٍهُ الوجّرة ا
ٔ
من الوَػِة ب ثظجلف هلّا ِن مٍهُ الوجّرة ج فُ هَػِة د وإن بعت لوا ا و ب مجفابٌجن .
ٔ
ًغا الظلو الموٌرُ ًٍ الغي دفّوا إلَ مصاولة الجوكّب ِن الؿؽ البؾجمٍلٍزّة
ٔ
لوَػِة العللة الجمٍرِة وًُ هَػِة ثفجػؾ مُ هَػِات اطػى فُ الموًلكات ذاثٌا وًُ
ٔ
الوَػِات الجُ ثٍؿم بالجًٍرِة و لنوٌا فُ الٍلت هفؾي ثظجلف ِن هَػِات اطػى وًُ الجُ
ٔٔ
ثجظغ من المدالّة مبعا اؿاؿّا.
لغلم وزعها زاهوعوؼ شػِما ِلَ مظالفة الموًلكات ّالجٍلّع ِّة لغلم اؿجبعؿ
فلؾفة دِنارت بجمٍرات ر ّاؿو واؿجبعؿ مدالّة لالّلَ ب ثًٍرِة زاهٍب .
غّػ ٔان اؿجبعاؿ موًلكات ّالعللة ّالج ّ
مٍ ّرِة لم ِموُ زاهوعوؼ من الهجماء إلَ
ّالج ّ
مٍر ّالغًوٍي الّام .و ًغا ًٍ اإليار الغي الجوَ موي ثكعِم زملة من الفجػاهات ،لموا
ٔ
بجصلّلٌا فُ مجن ًغا الفمو و ٔا ًّمٌا ٔا ّهي ٍِزع مؾجٍى من ّالجمدّو ّالغ ّ
ًوُ ِرب ان ِنٍن
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ّ  وثمدلي البوّة ّالج.مؾجكال
ّ  ًغى البوّة ثّمو باِجبارًا لاِعة،مٍ ّرِة
ُقنلّة فُ الؿجعلؿ وف
. وفُ إدراؾ الّالم، الجٍالو
ّ مٍ ّرِة ًُ دللة ثكٍم ِلَ مفٌٍم البوّة ّالج
ّ إن ّالعللة ّالج
وًغى البوّة ثمدو. مٍ ّرِة
. البفػ ي مؾؤولة ِن ملنات مظجلفة من بّوٌا ّاللغة. ملنة مٍزٍدة فُ ّالغًن
ّ وافجػاض ًغى البوّة زّلي ِوَػ إلَ المفاهو ٔال
ؿاؿّة فُ ّالعللة من ًغى الؼاوِة
 ثػى فُ الّالم الغي هّّفي،فبصح فُ مفٌٍم المعؽ و المػزُ من زاوِة ذًوّة طالمة
ٔ
ّ إؿكايا ذًوّا وًُ الفنػة ٔال
هما بصح فُ المكٍلة باِجبارًا.ؿاؿّة الجُ اطغًا من ر ّاؿو
ٔ
 وهغلم فُ الفػوط الجُ ِرب ان ثجٍفػ فُ ّاللغة مدو الثماؿ. يػِكا إلَ إدراؾ ًغا الّلم
ٔ
ّ باإلدراؾ و ٔالشعاث و ثٍفػ قػط
لابلّة الجّل ّػػم ولابلّة قنلوجٌا و لّامٌا ِلَ مبعإ الجالّفّة من
ّ زاوِة
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