
  2019 السداسي األول 01 العدد 04مجلة مقاربات فلسفية                           المجلد 
الروافدو الجذور  الفلسفية المؤسسة للفكر التداولي المعاصر مسلم خيرة. د.     واضح أحمد. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 80EISSN 2600-660X الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776 2014 -1157اإليداع القانوني   
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The philosophical roots of pragmatics 
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: امللخص 

لػل الحذًث غً ؤلاسهاـات ألاولى لظهىس الفىش الحذاولي اإلاػاـش مً 

ألامىس الفػبة اإلاعحفػبة ، و مشد رلً أن هزا الذسط مذًً لػذد مً الحُاسات 

ل ال ٌعتهان به في  و الجزغات الفلعفُة اإلاخحلفة ، خُث وان لهزه ألاخحرة باع ظٍى

 )معألة ثدٍشً عجلة هلل الذساظات الفلعفُة الحللُذًة مً ظابػها الحللُذي 

ومً . ئلى ظابؼ آخش كىامه الحشهُة ، الحىاـل والاظحػماٌ  (العيىوي و اإلاػُاسي 

فلعفة اللغة ، ئظهامات ؼاٌس مىسَغ : بحن أهم هزه الشوافذ الفلعفُة 

و كذ .وئظهامات ؼاٌس ظاهذسص بحرط ، وفي هزه الععىس اإلاػشفُة ثففُل لزلً 

في الحدلُلي  . اغحمذها في وسج خُىط هزا البدث غلى اإلاىهج الـى

 ؛ ألػاب اللغة ؛ الحذاولُة ؛ فلعفة اللغة ،؛الحىاـل  :الكلماث املفخاحيت

 .الاظحػماٌ ؛ؼاٌس ظىذسص بحرط ؛فحغيؽحاًً
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Abstract : 

Maybe talk about the first appearance of deliberative thought marks 

contemporary difficult the find difficult,And due to this lesson ,Indebted to a 

number of currents.And various philosophical trends, Where the latter quite 

long No mean feat The question of moving the traditional philosophical 

studies transfer wheel of traditional character (static &standard) To The 

nature of most motor strength, communicate and use, Among the most 

important of these philosophical reaches philosophy of language, the 

contributions of Charles Morris and the contributions of Charles Sanders 

Pierce, In these lines of knowledge.And have adopted in weaving this search 

on descriptive analytical. 

Keywords :  connect,; philosophy of language; deliberative;language 

games; Wittgenstein; Charles Sanders Pierce; use. 

:     إضهاماث فلطفت اللغت-1

كبل الؽشوع في مػالجة معألة هُفُة ثأرحر هزه الجزغة الفلعفُة في 

ذ بىىع مً ؤلاًجاص ماهُة ئثجاه الحدلُل  ة؛ البّذ أن هـش ُّ ة الحذاول ظهىس الىظشٍّ

الفلعفي وخلفُاثه وكضاًاه الىبري خُث اظحعاع هزا ألاخحر  أن ًجذ لىفعه 

ة  ُّ بىة ألاولى للّذسط الحّذاولي اإلاػاـش وأحهضثه اإلافاهُم
ّ
 ًإّهله لىضؼ الل

ً
مياها

ة إلاىهج الحدلُل الفلعفي ة فىٍش . ،بدىم أن فلعفة اللغة هي ئظحمشاٍس

لػل مىهج الحدلُل الفلعفي في أحلى مػاإلاه  هى ثلعُم اإلاشهبات ئلى 

حدلم رلً غً ظٍشم خزذ وّل ماهى مشهك سمضي   في أي 1حضةُات بعُعة، ٍو

ٌى ئلى الذكة في ثدذًذ ألاحضاء والػالكات الياةىة  ة للحمىً مً الـى ـُاغة لغٍى

رهُبات (2)في هزه الفُاغات
ّ
، ئّن هزا اإلالحض ى اإلاػشفي اإلانهجي ًإّدي ئلى ثفادي الت

ل ئلى خذود جػابحر أخشي أهثر (رات اإلاظهش الشمضي الغامض) ، مدللا الحـى

ة مباؼشة ُّ  ثضػىا بذوسها أمام غىاـش حذًذة رات ظبُػة مػشف
ً
. وضىخا

ومً هزا اإلاىعلم ًمىً اللٌى ئّن مجيء هزا اإلاىهج الفلعفي وان بمثابة 

ة  ُّ ل رىسة فلعفُة أخزت غلى أغىاكها ثىحُه الفىش ؤلاهجلحزي ئلى بىثلحه ألـا

ـبي  الزي ًلىم غلى الحفاضل مؼ اللضاًا وؤلاؼيالُات (3)اإلاحمثلة في الاثجاه الحجٍش
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ولػل خحر دلُل غلى رلً . و ًحدلم هزا في ئظاس ثجٍشك وّل ما هى حضتي مباؼش

 الّتي واهد ظاةذة آهزان (4)اإلالاٌ الزي راس فُه غلى الهُجلُة واإلاثالُة الجذًذة

ذ ال ًىلعم ئلى أحضاء في خلُلحه، وأّي مداولة  والّتي واهد ثشي أن الػالم وّل فٍش

ه صاةف وال ًىحذ خلا ظىي الىاكؼ هيل وهى ما ٌعمى معلم ئه جؽٍى . (5)لحجٍض

و الجذًش بالزهش في هزا اإلالام أن هزه الجزغة الفلعفُة ، ئهما كامً 

غلى مبذأ غام كىامه أن اللغة هي العبُل الىخُذ لفهم غالكاثىا بالػالم و البؽش  

ئن حمُؼ الحاالت اإلاىضىغُة لؽإوهىا ، و حمُؼ الػالكات الزاثُة مؼ " ، ئر 

خ الجيغ البؽشي ، كاةم غلى أظاط لغىي ئن أساد  ألافشاد و اإلاجحمؼ ، و مؼ ثاٍس

فالعابؼ اللغىي مشثبغ داةما و أبذا بالفهم ، مادام اإلاػنى . أن ًيىن له مػنى 

فالىحىد الزي ًمىً . الزي ثىلله لىا اللغة ال ًفحر ملمىظا ئال غلى هزا الىدى  

 . 6"أن ًيىن مفهىما أوال هى اللغة 

ولػّل مً أهم الّشواد الفالظفة الزًً ظاهمىا في خلم هزه الثىسة 

ة اإلاىاهضة للمثالُة، بشثشاهذساظل  ُّ  G.E وحىسج ئدواسمىس B. Russell7الفلعف

Moore8 زي ٌػّذ خعك جؽاسلضوت
ّ
 مإّظغ خشهة الحدلُل Charleswotth ال

ة، ولىدفُج - في ملالة اإلازوىس آهفا -1903الفلعفي ظىة  ُّ والزي راس فُه غلى اإلاثال

؛ وهزا ألاخحر هى الزي وان له الذوس الفّػاٌ في اهبثاق 9L. Wittgenteïnفحغيؽحاًً

ة بدىم أّن هزه  ُّ ة الحذاولُة وهي ظاهشة ألافػاٌ الىالم ة اإلاهّمة في الىظشٍّ ُّ آلال

ة ثياد جعحلهم وحىدها مً اإلاىعم، ئر  "VAN DJICK–هما ًلٌى فان دًً . الىظٍش

ة أفػاٌ الىالم بىحه خاؿ غة، وهظٍش
ّ
 مً فلعفة الل

ً
وهى ما . (10)"جعحيبغ أظاظا

. ظىذ هبِىه بش يء مً الحففُل الخلا

أّما باليعبة ألهم اإلاشثىضات والذغاةم الّتي اغحمذتها خشهة الّحدلُل وهي 

ة واللضاًا الفلعفُة، فُمىً ئحمالها خعك  ثحػامل مؼ الظىاهش اللغىٍّ

:    في ما ًأجيSholimowiskiؼىلُمىفعيي 

ة في الحفىحر الفلعفي؛ -أ ُّ غة، واغحباسها دغامة أظاظ
ّ
الاغحماد غلى دوس الل
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ة ئلى أحضاء ـغحرة إلاػالجتها حضء -ب ُّ حضءا؛ / ثفحبد اإلاؽىالت الفلعف

خاـُتها اإلاػشفُة؛ -ج

 أي اإلاػالجة اإلاؽترهة بحن Inter Subjectivitéالبحن راثُة "اغحمادها غلى مبذأ -د

ة الحدلُل ُّ . الزوات في غمل

وغلُه ًمىىىا اللٌى  أن الىثحر مً الفلعفات وألاوعاق الفلعفُة 

ثنهض غلى هزه اإلابادب، ولىً اإلاظهش الىفُل بضسع الحذ الفاسق بُنها وبحن ألاهىاع 

 وفي آن واخذ داخل ئظاس الفلعفة 
ً
ة ألاخشي هى اححماغها مػا ُّ الفلعف

. (11)الحدلُلُة

اثبؼ الفُلعىذ الّىمعاوي لىدفُج فحغيؽحاًً ملىمات ثُاس الفلعفة 

ا في مداولحه، مؼ صمُله  ُّ  12ئكامة لغة مثالُة" ساظل"الحدلُلُة، وظهش رلً حل

ة ظمُاها  ة "لحل اللضاًا الفلعفُة، ووان رلً ًفّك في ئظاس هظشٍّ ة الزٍس الىظٍش

ة غُىبا، 13اإلاىعلُة ة واإلاداولة باغحباس أن بالىظٍش ، رم ثشاحؼ وّل منهما غً الىظشٍّ

وئّن ئكامة اللغة اإلاثالُة مؽشوع ٌعحدُل ثىفُزه، لزلً اثجهد حهىده ئلى 

 أظمُاه 
ً
اهحلاد مبادب ومشثىضات الىضػُة اإلاىعلُة، وأظغ اثجاها حذًذا

، وكىامها الحذًث غً ظبُػة اللغة وظبُػة اإلاػنى في (14)فلعفة اللغة الػادًة"

ة  هالم ؤلاوعان الػادي، وكذ ظهش ثشاحػه حلُا غً مؽشوع اللغة اإلاثالُة والىظشٍّ

ة  ُّ الزي لم ًش . Philosophical Investigationاإلاىعلُة في هحابه ألابداذ الفلعف

 بػذ وفاثه
ّ
.      (15)الّىىس ئال

ة ئلى رالرة فشوع أو اثجاهات هبري هي ُّ : رم اهلعمد الفلعفة الحدلُل

.  بضغامة سودولف واسهابpositivisme Logicالىضػاهُة اإلاىعلُة -

ة - ٌ Phénoménologie du languageالظاهشاثُة اللغىٍّ . ، بضغامة ئدمىهذ هىظش
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غة الػادًة -
ّ
، بضغامة Philosophie du Langage ordinaireفلعفة الل

. (16)فحغيؽحاًً

ل ؤلاظاس الفىشي الزي اهبثلد مىه 
ّ
وهزا الاثجاه ألاخحر هى الزي مث

ة ُّ غة، خُث اهبػثد منها ظاهشة ألافػاٌ الىالم
ّ
، (17)الفلعفة ألاوظحِىُة في الل

والتي جػحبر مً أهم مداوس الذسط الحذاولي اإلاػاـش، خُث أّن هزه الظاهشة هي 

ة التي أّظغ لها الفُلعىذ  غٍى
ّ
ة ألالػاب الل ش لىظٍش ة وثعٍى اظحمشاسٍّ

 مهما بحن الفالظفة 18فحغيؽحاًً
ً
، وهىزا اظحعاع هزا ألاخحر أن ًدحّل مىكػا

ة ودساظتها بالعابؼ  ل في ثعػُم الظاهشة اللغٍى ألاواةل الزًً وان لهم باع ظٍى

الاظحػمالي، وكذ ظهش رلً مً خالٌ أغماله ألاولى في اإلاىعم والفلعفة والتي 

ض غلى الىظُفة الحمثُلُة للغة التي ثلىم غلى الاغحذاد 1918اهتهد في 
ّ
 خُث سه

بحلُُم اإلالفىظات مً خُث صحتها وخعئها، هما ظهش أهثر ثجلُا في مإلفاثه 

الالخلة التي ساح ًفّىس فيها ثفىسات حذًذة في ثلً اإلاشخلة بدىم أهه وان ًىفي 

اللعُػة والاهففاٌ بحن اللغة والفىش، بل أهثر مً هزا خُث دأب ًىفي غلى 

َبَد أن 
ْ
ة وأر ـّ ثىفُز بػض الادغاءات الفلعفُة التي ألفلد بالفشد لغة خا

الفشد ًخبؼ في ثشاهُبه للغة غمىم مجحمػه، معحلضما غلى ئرش رلً بضشوسة 

ة  ُّ ة غلى أظاط أن الىظُفة ألاظاظ غة، بالحػبحرًّ
ّ
ة في الل ُّ اظخبذاٌ مػنى الحىاـل

ة للحأرحر في  ُّ  له بلذس ماهي آل
ً
التي جعىذ ئلى اللغة لِعد ثمثُال للػالم وثفعحرا

ة الحىاـل ُّ ً في ئظاس غمل . (19)آلاخٍش

وهىا ظهش  اهحمامه الىبحر بفىشة الاظحػماٌ التي واهخبمثابة كعك سحى 

الفلعفة اإلاػاـشة، ورلً مً الاهحمام بالىمىرج البيُىي الترهُبي ئلى الىمىرج 

أي أجها في : "...ًلٌى فحغيؽحاوي محدذرا غً مهام الفلعفة. الحذاولي الاظحػمالي

غة، فػلل ؤلاوعان 
ّ
مػشهة ضّذ البلبلة التي ثدذذ في غلىلها هخُجة اظحخذام الل

كذ ال ًيبه ئلى اظحخذام اللغة هخُجة الفحىاهه بها، ألامش الزي كذ ًإدي ئلى كُام 

، وأفضل دلُل اغحمذ غلُه في ثثبُد دغاةم هزا الحفّىس (20)"اإلاؽىالت الفلعفُة

حه اإلاؽهىسة ات هحابه"ألػاب اللغة " هظٍش ُّ بدث في الفلعفة " التي ظشخها في ظ

مفهىم الّحالغك بالىالم، وأـبذ فُما بػذ "الزي أفصح فُه غً " 1921واإلاىعم 



  2019 السداسي األول 01 العدد 04مجلة مقاربات فلسفية                           المجلد 
الروافدو الجذور  الفلسفية المؤسسة للفكر التداولي المعاصر مسلم خيرة. د.     واضح أحمد. د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 85EISSN 2600-660X الجزائر،مجلة تصدر عن  مخبر الفلسفة و العلوم اإلنسانية ، جامعة مستغانم

ISSN 2352-9776 2014 -1157اإليداع القانوني   

 

أخذ دغاةم ظهىس الحذاولُة؛ رلً أهه مشثبغ باإلاػنى الفػلي الزي مىده 

غة
ّ
ل مً خالٌ ألاداء الفػلي لل . (21)"للملفىظات؛ فهى كاةم، ئرا غلى مماسظة الّحأٍو

ة لػّذة مػان،  ُّ غة أّن اليلمة آلة ئهحاح
ّ
ة ألػاب الل مىً أن هجمل هظشٍّ ٍو

وفلا الظحػماالثىا اإلاخحلفة لها في الحُاة - غحر العيىهُة–وثأجي هزه ؤلاهحاحُة 

ة باغحباس العُاق الزي ثشد فُه غلى أظاط أّهه مً اإلاهم  ُّ ألاخز بػحن "الُىم

ة فهم داللة الحػبحر اللغىي أو  ُّ الاغحباس ظُاق اإلالفىظُة ئرا اسثبغ ألامش بػمل

ة الفلعفُة التي (22)"ؼشخه ٍش ، وبالحالي كض ى فحغيؽحاًً غلى ثلً الجزغة الحفٍى

واهد ظاةذة والتي واهد جػحبر أّن اللغة ثخضؼ لحعابات مىعلُة دكُلة ثدىم 

 ومدّذًدا
ً
غة مػنى واخذا

ّ
ة مداولة (23)ليّل ولمة في الل ًّ ىجّش غً هزا العشح أّن أ ، ٍو

لفهم داللة لفظ مػّحن مشهىن باإلدسان الؽامل وؤلاخاظة الّحامة باظحػماالت 

ة غلى الىاكؼ، وهُفُات ـُاغاثه في ظُاكات محػّذدة ُّ .          الفػل

في ظل هزا اإلاػعى الحفىسي، ًمىً اللٌى أن فحغيؽحاًً ًشي أن 

ألافػاٌ التي هحلفظها، ثشثبغ اسثباظا ورُلا بأؼياٌ الحُاة واإلاماسظات الّتي 

هدُاها، ئر ال مجاٌ مً وضؼ الحذود والحىافض بحن اليؽاط اللغىي والحُاة 

 ٌ ة، وفي هزا الفّذد بلى ُّ غة مذًىة كذًمة : "الُىمُة الاححماغ
ّ
ًمىىىا اغحباس الل

محاهة مً ألاصكة والعاخات واإلاىاٌص اللذًمة والجذًذة الّتي بها ئضافات مً 

ة  أخلاب مخحلفة، ووّل هزا مداط بعلعلة مً الضىاحي روات أصكة معحٍى

ة ًشحؼ ئلى ثلً اإلاعاخة (24)"ومىحظمة بها مىاٌص مىخذة الؽيل  ومشّد هزه الىظٍش

ات  ُّ التي جعمذ للمحيلمحن بالّحالغك بخعاباتهم في ئظاس اخحُاسات مباخة داخل ظ

مة مً وحهات الىظش واإلاماسظات واإلافالح"الخعاب باغحباس 
ّ
. (25)"مجمىغة مىظ

ى هزا الفُلعىذ اللغىي غً مىكفه ألاّوٌ الزي وان ٌػحبر فُه 
ّ
للذ ثخل

غة هي وظُفة 
ّ
ش الػالم " الفىسة"أو " الشظم"أّن وظُفة الل أي سظم وثفٍى

ٌ (في هحابه الّشظالة اإلاىعلُة)الخاسجي  ئّن اللضُة سظم للىحىد : "، خُث وان ًلى

 ئلى سؤٍة مغاًشة مفادها أّن وظُفة (26)"الخاسجي، غلى الىدى الزي وػحلذ أّهه غلُه

ً والحأرحر غليهم ٌ : "اللغة هي الاظحػماٌ والحفاهم مؼ آلاخٍش غة ال : فال هلى
ّ
بذون الل

غة ال ًمىىىا : ًمىىىا الاثفاٌ الىاخذ مّىا باآلخش، وئّهما هلٌى بالحأهُذ
ّ
بذون الل
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ىاغة آلاالت وغحر  ً، غلى هزا الىدى وران، وال بىاء للعشق ـو الحأرحر في آلاخٍش

بذون اظحخذام الىالم والىحابة لً ٌعحعُؼ الىاط : رلً، هما هلٌى هزلً

 /  وال ضحر أن هزا الحفاغل الحىاـلي(27)"الاثفاٌ ببػضهم
ّ
الحأرحري ال ًيحج ئال

ة كامد  ة حىهشٍّ ُّ ىة، وهىزا بات مً الضشوسي ثبني فشض ُّ ضمً ظُاكات مػ

ة  ُّ غة العبُػ
ّ
ة غذم الففل بحن الل ُّ ة الحذاولُة اإلاػاـشة وهي ئلضام غليها الىظٍش

ة في ئظاس الاهحمام بظشوذ الاظحػماٌ باغحباسها اإلاعإولة غلى  ُّ ووظُفتها الحىاـل

. ثدذًذ ؤلاظتراثُجُة الخؽىُلُة لبيُتها

 في ظُاق الفلعفة 
ً
 هبحرا

ً
للذ وان لهزا العشح الفحغيؽحاًني أرشا

خ الفلعفة اإلاػاـشة  ة ما أـبذ ٌػشذ في ثاٍس ـّ ة وثُاساتها الجذًذة وخا ُّ الحدلُل

 أو مذسظة أفػاٌ Oxford ومذسظة أهعفىسد Cambridge" همبردج"بمذسظة 

 ، وكذ مثلتها بػمم ثىظحرات ول مً حىن أوظححن و حىن ظىس اإلاحػللة (28)الىالم

ة في الذسط الحذاولي اإلاػاـش  ة ألافػاٌ الىالمُة و التي جػحبر بدم أهم هظٍش بىظٍش

و أحهضثه اإلافاهُمُة  

: إضهاماث شارل مبريظ-2

 في ئظاس البدىذ الفلعفُة Charles Morisثفّك حهىد ؼاٌس مىسَغ 

التي ساخد ثذسط  الذلُل الزي خظي بملاسبات هثُفة مً ظشذ الباخثحن 

حن روي الجزغة الفلعفُة وبدىذ غلم الىفغ الّعلىوي التي هُمىد غلى  اللغٍى

فها هظاما  غة في وكد ما، باغحباس أّن هزه البدىذ ألاخحرة ثىظش ئلى اللغة بـى
ّ
الل

. (29)مً العلىن ًيهئ اإلاحللي ئلى سّد فػل ما

ئن اإلافهىم الزي أوول للحذاولُة في الػفش الحذًث واإلاػاـش كذ ـذس 

 غىذما اظحخذمه للذاللة غلى فشع مً فشوع رالرة 1938مً ؼاٌس مىسَغ ظىة 

ُمُاةُة  وهى في ئظاس الحمُحز بحن 30Semioticsٌؽحمل غليها غلم الػالمات أو الّعِ

غة، وهزه الفشوع هي
ّ
: (31)مجاالت رالرة في دساظة الل
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ة بحن " والزي :Syntacticعلم التركيب-أ ُّ ػنى بذساظة الػالكات اليل ٌُ

، أي أّن ألامش هىا ًحػلم بمجمىغة مً اللىاهحن التي "الػالمات بػضها مؼ بػض

 لذي معحخذمي 
ً
ة للىالم، مً أحل أن ًيىن ملبىال ة الصّحة الىدٍى ُّ ثضبغ غمل

غة في الحمُحز، بفُغة أدق
ّ
ًحجه هزا الػلم ئلى دساظة اللغة دساظة وعلُة : الل

باإلؼشاذ غلى مجمىع الػالةم، الّتي ًمىً أن ثدذثها اليلمة مؼ ُهظشائها في 

ل الجملة أو  الترهُك، باإلضافة ئٌ ثدذًذ الضىابغ التي جعهش غلى ظالمة ثدٍى

.   الػباسة الّتي هجذها معشوخة في أظىاس اإلاىفىؿ والخعابات

الػلم، فاّن ظُاق /ووفم هزا الحفىس الزي ًيبني غلُه هزا اإلاجاٌ 

الحذًث الىالمي ومفاخباثه مً ظشوذ خاسحة غً البيُة ال ثمثل أي مىضؼ وال 

غة، والّتي ثشثبغ بمىحج 
ّ
ة لل ُّ ة ؤلاهحاح ُّ م ألامش بالػمل

ّ
 جػل

ً
ثإخز في الاغحباس ظىاءا

ة الباخثة غً اإلاػنى واإلاشثبعة  (الباذ)الىالم  لُة، الحفعحًر ة الحأٍو ُّ أم بالػمل

. باإلاحللي، بخالذ الفشغُة اإلاىالحن هما ظجري 

لىم مجاٌ هزا الػلم غلى :علم الّذاللت-ب دساظة غالكة الػالمات " ٍو

ٌّ غليها أو ثدلُل ئليها ، فهى في هظشه مجاٌ ًللي اوؽغاالثه (32)"باألؼُاء التي ثذ

وملاسباثه في فهم ووـف مجمىع الػالةم بحن اإلاػاوي وألاؼُاء الّتي جػُنها في ئظاس 

غة، بفُغة أدق
ّ
هى رلً الػلم الزي ًىحه اهحمامه ئلى دساظة غالكة : ظُاق الل

ل ئلُه هزا اإلاعحىي  ـّ  أن اإلاػنى اإلاحى
ّ
اليلمات بالػالم الخاسجي الىاكعي، ئال

ة،  خعك هجرػ بلُد؛ كذ ال ٌػىغ اإلاػنى الحلُلي اإلاشاد مً الّفُاغات اللغٍى

ة ئرا أدخلىا في الحعبان معألة اهلعاع ؤلاخالة، وغُاب اإلاشاحؼ، وخضىس  ـّ خا

. (33)اإلاجاص بمخحلف ـىسه وأؼياله، في الخعاب ألادبي غلى وحه الخفىؿ

نهض مجاٌ هزا الػلم خعبه غلى :الخذاولّيت-ج دساظة غالكة " ٍو

 أو هي حضء مً الّعُمُاةُة، ٌػالج الػالكة بحن الػالمات (34)"الػالمات بمفّعشحها

، بمػنى أجها ثشهض غلى ؤلاظاس الحىاـلي في مداولتها لحدذًذ (35)بمعحخذميها

ووفم . الػالكة اللاةمة بحن ؤلاؼاسة ومً ٌعحخذمها في الاثفاٌ الُىمي الػادي

ة مػضولة غً ظُاكها  ُّ هزا العشح؛ ال ًمىً اغحباس أي حملة أو غباسة بيُة ؼيل

ػنى بذساظة الػالةم الحاـلة بحن . (الحذاولي/الحىاـلي) ٌُ وبحػبحر آخش هى مجاٌ 
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غة، وبحن الىاظلحن بها، واإلاإولحن لها
ّ
زي أووله . (36)الل

ّ
واهعالكا مً هزا الّحدذًذ ال

مىسَغ للحذاولُة بجػلها أخذ ألاظغ اللاّسة الّتي ًيبني غليها غلم العُمُاةُة 

عان "ًمىً الخشوج بىخُجة مفادها أن الػالمة َخْعَك مىسَغ 
ّ
ثحجاوص مجالها الل

اإلاجاٌ الحُىاوي، : ئلى اإلاجاٌ العُمُاتي، ومجالها ؤلاوعاوي ئلى مجاالت أخشي 

. (37)"آلالي، العبُعي

ة الّتي اهبثلد مً ئظاس ثلعُم مىسَغ  للذ حػلد هزه الىخُجة الفىشٍّ

حن غً   منها؛ ئلى ئغشاض بػض الباخثحن اللغٍى
ً
للّعُمُاةُة وحػله الّحذاولُة فشغا

شح، هما هى الحاٌ للباخث الجضاةشي 
ّ
ذ: "هزا الع ، الزي "هىاسي ظػىدي أبى ٍص

َغضذ غً ثفيُف مىسَغ بحّجة أّن هزا الّحفىس كذ ًإّدي ئلى ئخشاج الذساظة 

ة غً ظبُلها وحذًتها وحذواها في آن، هما ٌػحبر أن ئدساج الحذاولُة  ُّ الحذاول

ة مجاال  ُّ ة الّعُمُاةُة كذ ًإّدي بالباخثحن الػشب ئلى اغحباس الحذاول ضمً الىظٍش

 أي ؤلاهحلاٌ ئلى فضاء أسخك و أوظؼ (38)ًلؼ ثدد لىاء غلم الػالمات أو الّعُمُاء

ًفػك ثدذًذه  

ُاتها غىذ "ئّن ألامش الجىهشي  في ثذغُم  فىشة الحذاولُة وصسع خفـى

هى سبعه اإلاجاٌ الحذاولي بملاسبة الػالةم الحاـلة بحن الػالمات " مىسَغ

يحج غً هزا الشبغ ضشوسة ألاخز  ة، ٍو ُّ باظحػماالتها، وملاماتها وأظشافها الحذاول

باإلاػعُات اإلافاخبة للحذذ الىالمي، ألن  هزه الػالمات ال ثأخز مػىاها 

 ئرا ثذّغمد بالبػذ الاظحػمالي الزي ًخضؼ للحُثُات الحِحدُغ 
ّ
الحلُلي ئال

ة، وثخبّحن مفذاكُة هزه الفىشة غىذ الباذ وهى  ُّ ة الحفاغل ُّ ة الحىاـل ُّ بالػمل

ة ثللي  ُّ ًداٌو ثلفي اظتراثُجُة خعابُةثالةم الحُثُات و الظشوذ اإلادُعة بػمل

ك 
َ
خاظ

ُ
، هما ثخبحن ظالمة هزا اإلالحض ى الحفىسي غىذما ًلجأ (بضّم اإلاُم)اإلا

 مىه في 
ً
 باإلظاس الّحىاـلي، سغبة

ُّ
ك ئلى اظخثماس وّل الػىاـش الّتي ثدف

َ
خاظ

ُ
اإلا

ل الّصحُذ للحػبحرات اإلاخحلفة ٌى ئلى الفهم والحأٍو . الـى

ة مّهذت  وغلُه ، ًمىً اغحباس ئظهامات مىسَغ بمثابة بزسة حىهشٍّ

ة اإلاػاـشة مً خالٌ ثشظُخ بػض اإلافاهُم  ُّ ة الحذاول الّعبُل لظهىس الّىظٍش

ة واالظحػماٌ واإلاعحخذمحن واإلاإولحن وؤلاظاس  الجذًذة في الذساظات اللغٍى
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ئلى جػٍشف "للخلىؿ  (مىسَغ)الحىاـلي والعُاق الاححماعي، ووّل رلً أّهله 

ة ُّ ، را ظبُػة اححماغ
ً
غة، بأّجها وؽاط ثىاـلي أظاظا

ّ
 وفي هزا داللة (39)"ثذاولي لل

دة و واضحة غلى أن الفلعفة اإلاىسَعُة في هزا اإلاضماس  ئهما كامد غلى  ـٍش

الزي هشاه  (الىظُفي  )أبػاد ئظحػمالُة ظاهمد بحدٍشً وخلم ألافم الحىاـلي 

. ٌؽيل بدم هىاة الفىش الحذاولي اإلاػاـش

: إضهاماث حشارلظ ضانذرس بيرص-3

جػحبر العُمُاء غىذ بحرط رات ظابًؼ ؼمىلي، بدىم أهه ال ًشي أهه 

 دساظة "خُث ًلٌى . باإلميان دساظة أي غلم ئال في ئظاسها 
ً
لم ًىً بىظعي أبذا

لا، اكحفاد اضُات، ألاخالق واإلاُحافحًز م الّذساظة  (...أي ش يء والٍش  غً ظٍش
ّ
ئال

 ووفم هزا الحأظِغ فاّن العُمُاء خعك بحرط ثمثل مىعلا (40)"العُمُاةُة

ة ُّ  غاّما ٌعحىغك ول اللضاًا والظىاهش والاخحفاـات الػلم
ً
هما ٌععى . ؼامال

في الىكد هفعه ئلى ئكامة كىاغذ ثفُذ الحمُحز العلُم بحن ول ماهى صحُذ وماهى 

ئن اإلاىعم بمػىاه الػام هى غلم الفىش الزي ثجعذه الػالمات، ئهه "خاظئ، 

. أي أهه ٌعاوي بحن  اإلاىعم و العُمُاء(41)بفُغة أدق العُمُاء الػامة

هُف هجػل "وكذ ظهشت الجزغة الحذاولُة في أغماله  مؼ ظهىس ملاله 

، وكذ اهعلم مً ظإاٌ حىهشي ًلُم غلُه دغاةمه 1978أفياسها واضحة غام 

متى ًيىن للفىشة مػنى، وغلى ئرش هزا اإلاػعى دأب غلى دساظة الذلُل : مفاده

ئّن "وأربد ئدساهه بىاظعة الحفاغل الزي ًدذذ بحن الزوات واليؽاط الاححماعي 

الىاكؼ اإلاذلٌى غلُه ًفترض ثجشبة ئوعاهُة مبيُة ال غلى ماهى فشدي بل غلى 

 . (42)"ماهى اححماعي
ً
ومً هىا بذأت أفياسه اإلاحجهة للػالمات ثأخز ظابػا مىففال

. في مجالحن أظاظُحن ال رالث لهما وهما الّحجشبة واإلاجحمؼ

ة الّتي ثبىاها  بحرط  ُّ ئّن أي هظشة ثفدفُة خفُفة لهزه الفشضُة الػلم

 للؽً
ً
غلى بىادس أفم ئهحلالُُأخز بُذ خُاة الػالمات . ثىؽف بما ال ًذع مجاال

ة بما ثدمله مً  ئلى مجاٌ ًضؼ هفك أغُىه ثلً اإلاماسظات وألاوؽعة اللغىٍّ

مػاٍن ودالالت ئلى مىهج غلمي خلُلي كىامه الحجشبة الّتي ثأخز حىهشها مً 
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عاهُة اإلادحىة بالىاكؼ الخاسجي وما ًدمله مً ثمففالت ظُاكُة 
ّ
اإلاماسظة الل

ة اإلاىاظبة والفػالة  ُّ دًىامُىُة محدشهة وهزا هى ظّش ومشّد كىاغحه بأن الىُف

 محػللة بخىفُزها غلى الىاكؼ وكُاط الىحاةج اإلاترثبة 
ً
لجػل أفياسها أهثر وضىخا

وهى ما مثل أخذ الشواةض التي  )غنها أي الجزوع ئلى ما هى مىفعي بالذسحة ألاولى 

. (ثحبىاها الحذاولُة 

وفي هزاؤلاظاس اإلاػنى بذساظاثه اإلاحػللة باإلؼاسة؛ بدث غً العشق التي 

ًحم بىاظعتها الحىاـل الفّػاٌ اإلاىظم بحن بني البؽش لُىىؽف له في النهاًة أّن 

الحذاولُة فشٌع مهم مً العُمُاةُات ورلً فُما هحبه وغّبر غىه في ثلخُفه 

 مً الّذساظة الترهُبُة 
ّ
عاهُات اإلاحذاولة ثفترض هال

ّ
إلظاسها الػام، ورلً أّن الل

ة ُّ  واهعالكا مً هزا الحخّشٍج فاّن الحذاولُة خعك بحرط هي أداة مهّمة (43)والذالل

ًمىً مً خاللها هلل الىاكؼ، هما ًمىً اغحباسها وظُلة مً وظاةل اإلاػشفة 

ا في ئظاس ئسحاغه  ُّ ظهش رلً حل والاثفاٌ، ومىهج لجمُؼ مُادًً اإلاػشفة، ٍو

عاهُة بحدذًذها الحذاولي الاظحػمالي في ثيعُم مؼ غالمات 
ّ
ثدذًذ الػالمة الل

ىة ُّ . (44)أخشي مً ظشذ أفشاد حماغة مػ

 في D. Venderlich وفىذسلِؾ V. Masseماط . وغلُه ًمىً فهم أ

ا خحن أسحػا Pragmatics and sprachlichersهحابهما اإلاىظىم بـ ًُّ  فهًما لى ظعد

ة للفىش والّذسط الحذاولي اإلاػاـش ئلى أسبػة أـٌى  ُّ البذاًات والجزوس الفػل

ىُة  ة وان مً بُنها الّذساتػُة ألامٍش ُّ التي أظعد غلى ًذ Pragmatisme(45 )أظاظ

لة مباؼشة ئلى ثدعُم 1905في ظىة " ؼاسلغ ظىذسص بحرط"  والتي أدت وبعٍش

ملىالت الفلعفة اإلاثالُة والػلالهُة التي دأبد غلى الحىظحر ألّن هزا الّىىع مً 

 
ً
 واخذا

ً
ة الػالم هظاما ًّ فض ي غلى جػذد ًُ .       (46)الحفّىس 

 خاجمت

ل البدث ئلى مجمىغة مً الىحاةج اإلاػشفُة وان مً أهمها  : للذ ثـى
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ئن الذسط الحذاولي اإلاػاـش مذًً لػذة ثُاسات و هضغات فلعفُة مخحلفة وان  .1

ئظهامات فلعفة اللغة بضغامة فحغيؽحاًً الزي وان له ألارش البالغ : مً أهمها 

 .غلى ثدىالت الفلعفة اإلاػاـشة 

حه اإلاػشوفة  .2 ًحطح هزا اإلالحض ى الحفىسي غىذما هلفُه ًىظش   لىظٍش

ة   التي اهحمد بالبػذ ؤلاظحػمالي للغة  (  (jeux de languageبـاأللػاب اللغٍى

ة جؽيل  .3 ة ألافػاٌ الىالمُة التي جػحبر أهم هظٍش للذ أظغ حىن أوظححن هظٍش

ة ة ألالػاب اللغٍى  .الجهاص اإلافاهُمي الحذاولي ، بىاءا غلى ثلفي و بلىسة مػالم هظٍش

في هزا اإلالمذ ال ًمىً أن هحغاض ى غً ئظهامات ؼاٌس مىسَغ باغحباسها  .4

ة خلُلُة مهذت لظهىس الجزغة الحذاولُة وظابػها ؤلاظحػمالي  / حزوسا فىٍش

 الاححماعي 

هما ال ًمىً غض العشذ غً ئظهامات ؼاٌس ظاهذص بحرط خُث أمذت  .5

الزي أضخى بمثابة  (الزساتعي  )الحذاولُة بػذة أبػاد وان مً أهمها البػذ اإلاىفعي 

. أخذ اإلاػالم اإلاهمة التي جؽذ هُان الذسط الحذاولي اإلاػاـش 

 :الهبامش

                                                             
1

يه لك رمز ال ًدل ؿىل يشء حزيئ ، بي ًدل ؿىل ادلالالث اًـامة اًيت ال ثيعوي ؿىل اٌَغة ، و ابًتايل : اًرموز املرهبة 

ة  همران رصوان ، دراساث يف فَسفة اٌَغة ، دار كباء : ًيؼرحيعي ثفيش هوع من اًغموض حول اًلضااي اًفَسفِة و اٌَغًو

 .37:  ، ص1998ٌَعباؿة و اًًرش و اًتوزًؽ ، اًفاُرت 

(
2

 .37-36: املرحؽ هفسَ، ص: ًيؼر( 

(
3

 . وما بـدُا23املرحؽ هفسَ، ص : ًيؼر( 

(
4

 .28املرحؽ هفسَ، ص : ًيؼر( 

(
5

 .44/45ص: ص. 1985فِيي ًزدان يف فَسفة اٌَّغة، دار اٍهنضة اًـربَة، بريوث : ًيؼر( 
6

س تـٌلل اٌَغة ، ؿامل اًىتب احلدًث ،اًعبـة الأوىل  َاث ؿمل ا  سٌلؾًَل ؿَوي ، اًتداًو  35:  ، ص 2011حافغ ا 

7
فَِسوف من فالسفة اًفَسفة اًتحََََة ، مل ٍىن فَِسوفا حفسب بي اكن  B.Russell( 1872-1970 ) برتراهد راسي 

ظالخ ، اثر ؿىل اًفَسفة املثاًَة مس تخدما املهنج اًتحًََل اجلدًد ،  رايضَا ، مٌعلِا و س َاس َا و بأدبَا و رخي تربَة و ا 

تَ  يب و اًـلًل من هجة و نذا حماًو تَ ادلؽ بني املهنج اًتجًر تزوًد اًفَسفة ابملهنج اًـَمي ، تمتثي مسامهتَ الأساس َة يف حماًو

 . وما بـدُا 32: همران رصوان ، دراساث يف فَسفة اٌَغة ، ص : ًيؼر" برىىبَا ماثاميثَاك "من نتبَ بأظول اًرايضَاث و 
8

دوارد مور  جنَزيي  : G.E.Mooreحورح ا  ، اكن ظدًلا ًراسي و فتغًض تاٍن ، و صارك يف  (1958-1873)فَِسوف ا 

جنَرتا ، ًىٌَ اكن ٍرزخ حتت وظأأت املثاًَة  ىل دورٍ اًىبري يف جتدًد اًواكـَة يف بدلٍ ا  ضافة ا  ثأأسُس احلرنة اًتحََََة ا 

ًيؼر املرحؽ هفسَ ، ص .دفاع ؾن احلس املضرتك و مبادئ الأخالق : اًَِجَََة اجلدًدت ، هل ؿدت بأؾٌلل فَسفِة هممة مثي 

  و ما بـدُا 28
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9

عاهَة : L.Wittgenstein ًودفِج فتغًض تاٍن  ،بأس تاذ اًفَسفة  (1951-1889)مٌعلي منساوي حتعي ؿىل اجلًس َة اًرًب

ـاة 1903يف خامـة اكمرًبدح ، حبث يف بأسس اًرايضَاث ، و بداًة من  ة بًأ ىل دراسة اٌَغاث اًعبَـَة ، وضؽ هؼًر جتَ ا   ا 

َة ، ترمجة َلد حيَاتن، دًوان املعبوؿاث اجلامـَة ، اجلزائر ، . اٌَغة  ىل اٌَساهَاث اًتداًو ًيؼر اجلَاليل دالش ، مدخي ا 

 .21-20:ص(د،ث)

(
10

فًرلِا، بريوث، (  باق، اس تلعاء اًبحث يف اخلعاة ادلاليل واًتداويل، ترمجة ؾبد اًلادر كٌَين، ا  فان دًم، اًيط اًس ّ

 .255، ص 2000س ية 

(
11

 .140املرحؽ اًسابق، ص : ًيؼر( 
12

ّة ثتجيب لّك ؾَوة اٌَغة اًـادًة، حبَث ٍىون لك امس دالا ؿىل مسمى  كامة ًغة رمًز حاول فتغًض تاٍن وزمِهل راسي ا 

ضا بدراسة اًرتهَب اًعحَح ملفرداث اٌَغة بوضؽ كواؿد ُذا اًرتهَب، نٌل ثدرس كواؿد الاستبدال  مـني، وثـىن ُذٍ اٌَغة بًأ

ىل ما ًيجر ؾهنا من ظور بأخرى، ًيؼر َلود فِمي ًزدان، يف فَسفة اٌَغة، دار اٍهنضة اًـربَة،  من ظورت من ادلي ا 

 .43، ص 1985بريوث 
13

ة امليعلِة ة اذلًر بِة، حتاول اال خابة ؿىل ٍلوؿة من الأس ئةل مثي: اًيؼًر ة مِتافزًيلِة جتًر ف اًـامل وما بأهواع : هؼًر مّما ًتأًأ

؟ املرحؽ هفسَ، ...؟ وما اًـالكة بني اٌَغة واًواكؽ...املوحوداث فَِ؟ وما بأهواع اًلضااي اًيت ثـترب ؾيَ ُذٍ املوحوداث

 .31ص

(
14

 .43املرحؽ هفسَ، ص : ًيؼر( 

(
15

 .46املرحؽ هفسَ، ص : ًيؼر( 

(
16

َة ًؼاُرت الأفـال اًالكمِّة يف اًرتاج اٌَساين اًـريب، دار (  َة ؾيد اًـٌَلء اًـرة، دراسة ثداًو مسـود حصراوي، اًتداًو

َو   .22، ص 2005اًعََـة واًًرش، بريوث اًعبـة الأوىل، متوز ًًو

(
17

َة مؽ خماًفة ثأأظَََة يف ادلرس اًـريب اًلدمي، بُت احلمكة، اًعبـة الأوىل، : ًيؼر(  خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو

 .50، ص 2009اجلزائر 
18

ق بني مرشوؿَ الأول واًثاين، فا ذا اكن فتغض تاٍن  ًؤثر اًىثري من اًباحثني اس تخدام ؾبارت فتغًضاٍن الأوىل واًثاين اًتفًر

ىل هوؿني لّسم اًلضااي ا  فاكر، بأو اًتحََي امليعلي ٌَلضااي ًو اًلضااي : الأول خيترص هممة اًفَِسوف يف اًتوضَح امليعلي ًلأ

، واًلضااي اًيت ثعور اًواكؽ ويه كضااي احلَات اًَومِة (حتعي حامي)اًيت ال ثعور اًواكؽ مثي كضااي اًرايضَاث وامليعق 

ىل حرصٍ وػَفة اًفَِسوف يف حتََي ُذٍن اًيوؿني من اًلضااي، فلضااي احلَات اًَومِة  وكضااي اًـَوم اًعبَـَة ابال ضافة ا 

ّن اًثاين رفغ ُذٍ  ىل كضااي بس َعة، وبأبسط اًلضااي ما ًعور اًواكؽ ثعوٍرًا دكِلا؛ فا  وكضااي اًـٌَلء مرهبة جيب بأن ثيحي ا 

ىل هممة خدًدت تمكن يف املـاجلة اًًسبِة  ىل اٌَغة اًـادًة، وتروِم بأي Thérapiesاملِمة واستبدًِا ا  ؿادت اًفالسفة ا  ، وذكل اب 

َة، : ًيؼر. حماوةل ال كامة ًغة مثاًَة بأو اس تخدام مععَحاث اخرتؾِا اًفالسفة ىل اٌَساهَاث اًتداًو دالش اجلَاليل، مدخي ا 

 . وما بـدُا18ص 

(
19

َة، ترمجة سـَد ؿَوش، مرنز اال مناء اًلويم، اًرابط : فراوسواز بأرمِيىو: ًيؼر(  : ، ص1986، (املغرة)امللاربة اًتداًو

 .22/23ص

(
20

هلد امليـعف اٌَغوي يف اًفَسفة املـارصت، دار اًعََـة ٌَعباؿة واًًرش، اًعبـة : اًفَسفة واٌَغة: اًزواوي هغورت( 

 .103، ص 2005الأوىل، بريوث، 

(
21

َة، ص (   .52خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو

(
22

 .51املرحؽ هفسَ، ص ( 

(
23

 .57يف فَسفة اٌَّغة، ص : َلود فِمي ًزدان: ًيؼر( 

(
24

َة، ص: اجلَاليل دالش( ىل اٌَّساهَاث اًتّداًو  .20/21ص : مدخي ا 

(
25

َة، ص (   .52خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو

(
26

 .104اًفَسفة واٌَّغة، ص : اًزاوي بغورت( 

(
27

 .104املرحؽ هفسَ، ص ( 
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(

28
 .104املرحؽ اًّسابق، ص : ًيؼر( 

(
29

َة، ص : ًيؼر(   .56خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو
30

و ؿمل Semioticsالأمر اذلي ال مٌاص من ذهٍر يف ُذا امللام بأّن اٌَّساين فردًياهد دي سوسري ُو مبتدع مععَح  ، ُو

ًدرس حِات اًـالماث يف ظَب احلَات الاحامتؾَة، واملراد ُو دراسة لك بأهؼمة اًتواظي دون الاكتعار ؿىل هؼام اًتواظي 

ة ة وؿالماث اًتأأدة واال صاراث اًـسىًر . اٌَغوي، ومن الأهؼمة اًـالماثَة جند اخلط وبأجبدًة اًعم واًبمك واًعلوس اًرمًز

ىل اًلرن : ٌَتفعَي ًيؼر ة اًضـر ؾيد اًـرة من الأظول ا  م، دار اًغرة 13/ُـ7بأمحد اًوردين، كضَة اٌَفغ واملـىن وهؼًر

 .74، بريوث، ص 2004اال ساليم، اجملدل اًثاين، اًعبـة الأوىل 

(
31

ىل اًلرن 3واحض بأمحد ، اخلعاة اًتداويل يف املوروج اًبالغي اًـريب ، من اًلرن : ًيؼر ( ُـ ، خمعوط دنتوراٍ 7ُـ ا 

ران ،   81: ، ص2012،خامـة ُو

(
32

ة، (  َّة، اال سىٌدًر  .09، ص 2002َلود بأمحد حنةل، ب فاق خدًدت يف اًبحث اٌَّغوي املـارص، دار املـرفة اجلامـ

(
33

فًرلِا اًرشق، : ُرٌنش بََث: ًيؼر(  اًبالغة والأسَوبَة، حنو منوذح س ميَايئ ًتحََي املـىن، ترمجة َلد اًـمري، ا 

 . 100، ص 1999املغرة، 

(
34

 .09َلود بأمحد هبةل، ب فاق خدًدت يف اًبحث اٌَغوي املـارص، ص ( 

(
35

َّة، ص : ًيؼر(   .56خََفة بوخادي، يف اٌَّساهَاث اًتداًو

(
36

َة اخلّعاة الأديب، املبادئ واال حراء، بُت احلمكة، اًعبـة الأوىل : ًيؼر(  ، 2009هواري سـودي بأبو ًزد، يف ثداًو

 .23اجلزائر، سعَف، ص 

(
37

َة، ص (   . 56خََفة بوخادي، يف اٌَّساهَاث اًتّداًو

(
38

َّة اخلعاة الأديب، املبادئ واال حراء، ص : ًيؼر(   .24هواري سـودي بأبو ًزد، يف ثداًو

(
39

َة، ص (   .57خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو

(
40

ىل اًلرن 3واحض بأمحد ، اخلعاة اًتداويل يف املوروج اًبالغي اًـريب ، من اًلرن : ًيؼر  ( ُـ ، خمعوط دنتوراٍ 7ُـ ا 

ران ،   84: ، ص2012، خامـة ُو

(
41

 84: املرحؽ هفسَ ،ص (

(
42

 .198هـٌلن بوكرت، املدارس اٌَساهَة املـارصت، ص ( 

(
43

 .09َلود بأمحد حنةل، ب فاق خدًدت يف اًبحث اٌَغوي املـارص، ص ( 

(
44

 .41ًيؼر املرحؽ هفسَ، ص ( 

(
45

َة، ص : ًيؼر(  ىل اٌَساهَاث اًتداًو  .4/5اجلَاليل دالش، مدخي ا 

(
46

ضافة لأنرث من مخسني ثَارًا ومععَحًا هلداي مـارصًا، املرنز : ًيؼر(  مِجان اًروًًل، سـد اًَازؾي، دًَي اًيلاد الأديب، ا 

 .102، ادلار اًبَضاء، ص 2000اًثلايف اًـريب، اًعبـة اًثاهَة 

 

 املعادر و املراحؽ 

.  1985فِمي ًزدان يف فَسفة اٌَّغة، دار اٍهنضة اًـربَة، بريوث  .1

فًرلِا،  .2 باق، اس تلعاء اًبحث يف اخلعاة ادلاليل واًتداويل، ترمجة ؾبد اًلادر كٌَين، ا  فان دًم، اًيط اًس ّ

. 2000بريوث، س ية 

َة ًؼاُرت الأفـال اًالكمِّة يف اًرتاج اٌَساين  .3 َة ؾيد اًـٌَلء اًـرة، دراسة ثداًو مسـود حصراوي، اًتداًو

َو  . 2005اًـريب، دار اًعََـة واًًرش، بريوث اًعبـة الأوىل، متوز ًًو
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َة مؽ خماًفة ثأأظَََة يف ادلرس اًـريب اًلدمي، بُت احلمكة، اًعبـة  .4 خََفة بوخادي، يف اٌَساهَاث اًتداًو

. 2009الأوىل، اجلزائر 

َة، دًوان املعبوؿاث اجلامـَة   .5 ىل اٌَساهَاث اًتداًو دالش اجلَاليل، مدخي ا 

َة، ترمجة سـَد ؿَوش، مرنز اال مناء اًلويم، اًرابط : فراوسواز بأرمِيىو .6 . 1986، (املغرة)امللاربة اًتداًو

هلد امليـعف اٌَغوي يف اًفَسفة املـارصت، دار اًعََـة ٌَعباؿة واًًرش، : اًفَسفة واٌَغة: اًزواوي بغورت .7

. (دث)اًعبـة الأوىل، بريوث 

ىل اًلرن  .8 ة اًضـر ؾيد اًـرة من الأظول ا  م، دار اًغرة 13/ُـ7بأمحد اًوردين، كضَة اٌَفغ واملـىن وهؼًر

. ، بريوث2004اال ساليم، اجملدل اًثاين، اًعبـة الأوىل 

ة،  .9 َّة، اال سىٌدًر . 2002َلود بأمحد حنةل، ب فاق خدًدت يف اًبحث اٌَّغوي املـارص، دار املـرفة اجلامـ

فًرلِا اًرشق، : ُرٌنش بََث .10 اًبالغة والأسَوبَة، حنو منوذح س ميَايئ ًتحََي املـىن، ترمجة َلد اًـمري، ا 

.  1999املغرة، 

َة اخلّعاة الأديب، املبادئ واال حراء، بُت احلمكة، اًعبـة الأوىل ، اجلزائر،  .11 هواري سـودي بأبو ًزد، يف ثداًو

. 2009سعَف،

 2006هـٌلن بوكرت، املدارس اٌَساهَة املـارصت ، مًضوراث خامـة ابيج خمتار ، ؾيابة ،  .12

ضافة لأنرث من مخسني ثَارًا ومععَحًا هلداي مـارصًا،  .13 مِجان اًروًًل، سـد اًَازؾي، دًَي اًيلاد الأديب، ا 

. ، ادلار اًبَضاء2000املرنز اًثلايف اًـريب، اًعبـة اًثاهَة 

ىل اًلرن 3واحض بأمحد ، اخلعاة اًتداويل يف املوروج اًبالغي اًـريب ، من اًلرن  .14 ُـ ، خمعوط دنتوراٍ 7ُـ ا 

ران ،    ، 2012، خامـة ُو

س تـٌلل اٌَغة ، ؿامل اًىتب احلدًث ،اًعبـة الأوىل  .15 َاث ؿمل ا  سٌلؾًَل ؿَوي ، اًتداًو  2011حافغ ا 

 


