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 مَ َيزام 

  زن

 َ زن

 

  

   َ  : ش ر َ َدم  ،ََ ري َوة مَوة 

-٠ َ   

 ،َ ت َمز ر َر ر ن ،َ يَ  ت ري وةم َمو ز رج م

  واز زيةطوث و ران طم ن َمز  ران زَور  اوةَ اوا مذ  وة

َ َو دة ،َةَ اودارد وم . واز ري  ر نك ز ري

 م يةم وا ،وةم  : ،زراونواز دا  ر دوو نز مةم

زن  ةوة،  َم ،و ةممي  اري زاراوةزي، ر زي، و زي، دةمزي، 

 ارَةي دي زمدا ةوة، دووة  دةرة، وا ةمي  مَان  َمََ و ....

  ي دةرةةم وا ي دووةةم  ،روة و َ ن ووة، زدم ن ور، ز ن وز

ةم وةدم ر و ،نان زَم  يةم .م  ،ردةواة َل و ,ةمموم 

طدمَ ن (زن، ر و دموة ر  رَ و مرَ، راوَ و مراوَوة 

ردة ر مي   ،ةمن مان  موم ةمَ دةطن،  ر  مان 

َز و رَو ر دمط  نز مة من، و طز مط   .مة 

مم ذم ردون، وة دةرووة  ر زامو  َ ام و َ َي َ ، ر 

ن دةروي زر ر وري در و مط ،مةم و َم وة.  وو  

 دا ر وةك دوم ن دراوة، َ طدم زن و امي دموةي      

ن َ اموة و دموةي دةورور، مم زم رادوو َ و،  َ داو، 

و دوم َم و مَ ر رير  م ر ن وز  وةََ .َدادةم 

ارَةي زما موةوة، و  م  زموامن م  ،وة َ َ طورة و 

و زامم دةروم ،َ ،َوظ و .... و ر و َ َ َ ي و وداي رةي 

امدا رََ وةن،    ططَ زَور ن ر وةي زن  َدموة ن 

  ر و ن تري دةا دةَار َ ت و دومن دةرا نوة، زوامَ

 .ََر دة  
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        ََ  َ   ،وةوة دة ر  ،وةدم ر و ،نر ز داوة

ام و َوي دي َوظ، دوا مموة، ر  زن، ك دواي ك رري َن ر 

مان ََر دةَ  دوم َوظمَ  دراودا دادةم ،َو رةوة، وراي 

و، َ ا  َ َراوردر رت  مَان دومَ رام زم) ردي، 

 وامَ ي وةر َش دةوةََ  و. و َ ي)دا دة ي و

 َ  يرام و  مدام َ  دمر و  وةَ َ َ وةي روة ،اَ نذة

 اطد وام .مةم و يَم وةيامَ َ َوردي دةو َر  ن اوم َ

)١ .(  

                                                   مي زةم  

    

                         دةرة                          وةم   

  

    َم     ر            و (زي)                َدموة     ر و  ...     

 

َو وةََ  م  َ اار  :ري وةك انم وةياموة َ   

  رَم زن  وة  وة؟   ) أ(

َ  زن وم ؟  زن درةت ن َ واموة؟ زن دم ن درةت ن    ) ب(

 ر؟، 

 دةامَ  و وة؟ ن ؟   ) ت(

   وة زم ردة ر رَي دموةن ن ر؟،  ) ث(

 ري دة ن رةت وةي  ض رادةك  ر َم ةن زادن؟،  ) ج(

دواداون و  َي واز دةَ َر  َوةي ن واز رةرن. و اي 

ام    . ردي وَ مز  شَ ك َ و َرد ر  ردَي   
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  َ و مي ر و زن    ١.٠ 

  

       

  ر                                                                   

         

  

  ردة ررت                           ردة رمت                                   

  

             ) اط٢دمم               (  رم  َ            َ١     

  

  يو  رcultura ََل دن و طَ يوا   ،وة ةوةto cultivate  رةَ و ،

ر وةك داموَ دةَ  ََن زةو دةدةَ، دواَ وي َةدة  ،َر مَي و 

َر  ََا دةَوةي مم دةروم  ر واش ,َ دة ز وةَ ر ريط

 َKroeber & Kluckhohn و ن َ دموة ط .ََو زاراوة  ن 

َي  َر َش دووة و مان مي و وان  ١٦٤ر وة، مر مي  (١٩٥٢)

  ،دووةمر دة َ .(Wikipedia free encyclopedia) ،م َ ،   

                                              
١  ١   ،َ َ  وم و دوا َ ردةن وةك دز  رةتDurkheim ١٨٩٥)  

(Simpson ١٩٨٠:٤٣) كم ن ر دوم ر رير  رةت ،ةوة ،َدة ،م َ ،وةََدة

،در ط و وة نت داممم ،راونَ َم و  دة ،ََزام َ َو و  كم 

 مرة ذم ت م ،طر َ  زامَ دة َ َر ، و  م  ،رةك وة  ا

ادزَي رَ َل، دواَ ور  رطَر و  َدا  دا ،م َ ،َزام َ  وةَ   رز و َ

ة  ي مََل  رَوة دةَ، م، مر و ة رةوة،  ذ َو رةي  وةك و ر دم مر

ري ةواودا مطوة، و رة َرةي مطرَوة  ، َ َم ردوو مََل و مرة 

ي   دادة َ ذوري َل و  رش دة رَن،  دة و ةم رةم  مَان رةطز و َر

و ر ردن طَم ،وةي رَ َةطَي مرة ر  وة دردةَ  و  ات َن 

وةوة، وة َ"  مي َ" وا  َ  و رةي داوة، َ دة َن 

م ،  مم  وة ،وة ر . طَر مام م يمَ روي

َوة دةَ َ َ و دوا ون ري رادَ و رو دةط .َ مري  و 

  و ََل دةَ وةك دوم رم  وةي ةَ يو درَو ،َ ام َم َو دة َزام َ تن دةَ

  دوم ات،



  مون ةمي مَان ر، زن و دموةدا
 

  

 ١٧٨                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

١.١  وامَ و  ٢  

ر وةك َر َزة ن َمَ دراووةي ردة رمت دةروت،  ا  َن 

ووة و طو م ي ر .دووةوة طوم َلَ ،نَ ،نز يَ   وةم

 مدوادا و ةودةب، ر ،رم  بو م موةك ط  يوام   ،وةوةطَ 

زام رودةط .َو وامَ رون  ن ف، دةرومس، َس و 

 ،م َ ،راوةَ موة  طمواممز ي يArnold  دنذة   ر يو

  ر رَ دا دوومردة و ،"ََردة َوظ ي مم و "وةك م َوظ َ

 .ري م رز و دووة ري  ،ون راداHerder   َوظ مَدا  ،توة دة يَطط

ةَم  زَور َرَ َم - نَوظ َ ةمد ،َاو وةردةطواموةر

 يمَ و دةَ و ن َ وة   رةم وش دةن. 

، دوا وةردة وردة ي ر طي د و وةك "دوم "ي طا دةا،  زموامموة

 .َوة دةطَ رواز و د دوم َوظ زيةطر  َور ط يوامَ و 

Ward Goodenough (١٩٥٧)         ةَ و رر زام  ي واوةر َ 

َدة َ  يم و و ن ر  ََ و ،َدةj  ... و َ َ يوةر ن َام

زمَ َل رور َرة ... و ةمي زن  رةوة وة و   وي" 

َر نز ي واوةر رم  مم و  يم و ر وةك ر، و مرةَ 

   ،َدةزام ،َدادة  ن وي وةك ز(Hudson ١٩٩٦:٧١)  .(١٩٠٥-١٨٢٦)ةوة Frans Boas  

دة َوظ زيةطر ور م ر "وةك يَ ر َوظ ري زامَزرت"، و  دا

"َوظ زيةطر دةروم َ" ر ٣   و نَو َ و َوة و دةََد

 رامرَط   نوةاي مور وازي ن ري وازي و ،رة ايور  كدة

 َ  .نرة َومHolloway   ممز و نَ  ،وة ر َ

 (١٩٧٩ -١٩٠٢) Talcott Parsonsرَةت ... ر َرامم زةرور ر َوار". 

 مامَ مري، و طةر  َدة َ  ،داوة َ دةوةي ريَ  يطParsons 

                                              
٢   رو م  ،ةوي وةك ر يو َم ر يَل و custom  وة َيدةط ،م َ ،ََردة

دوورة وةك ، مر َ ن َ  َة رََ دةت، و وhabit  مر َ  َ ت، 

  ي ن وةك .وودةداتر ََ ةَ   رةر وون و دةَ يَو ريوو ر روةك م

 دوا .َ اط ي َtridition   ، ةرَر م دةردن و دامن م وةاي طوا

، ردة .ََو و ز  ر م، و واي اوان َدةط َ ،َم ،مر ،َ دموة

ةطَوة، َ وام اد(ي) و ممت َ وام  دومي رَ د Xردةواون ر 

 اد ري زاموَي رم مَي و طةم دة َرَ نَ ،م َ ،َيةرد رم رَ

ََ  وةدا رةي َدَموة ردةَ ،ََ دةدر .َوام وي اد وةك راموة ن

       وي ر ردةَ وةك وةي  َو وامي ان ََي.
٣   ن ز دارام و ،ك توة دةةمَ ك دم يوام و ر دةروم  َوة د يوا 

    َة و ي دةرَن. 
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 ن َ ،م َ) ،وةدَور َ دةوةي ويم  رَ ر امَر ط

  رةر دةن وةك وةي دةن) و وةش َي  ار ةودا دةَوة،

ورووة  دموة ر رةر و د وا"‘’behavioural system’’ةوي رةري:  )١(

 دموة

)٢(  :َ ةوي"‘’personal system’’ ةيَار  ممر دن ور ك و مم

 َا.  

)٣( َ ةوي"’’ social system’’   َوَل وت ر ،َ ويَ  يم

 .َوي 

" َام و م  دةوةي َا و َ  ة رةي  " culture systemةوي ري )٤(

  رَةت.   

  م َر  ١.١

ر رةماموة و دةر دموة م ،ر و وة  َوظن را و    ) أ(

َن موة، َي ذمَ َل ون، و  َ  راَ ن  ز َ وموة 

 و ط  َزن و دم  رامر وة. 

 َوظن  واما ون  َرو ر رةم و و رَم   ) ب(

دةورور  رذةوةمي َن، وامش َ  رادةي زامري و امي  و َمن دةر 

و دوار وردة وردة  دةب و  ون و دة ،وام و رةي دم ردون ن دةدةن

   اوة و ن اوةدَ  ن َ ر وة، و وةكداوة ةما رمم و م

 مَ  دراوة.   

َ روم ت َرةم زم دا "دوم " و َةوي ي  و ت َوة   ) ت(

ن، و وام   ر َزممن و ة و دةورورةي زون و دةط

 ،َ و ر َك، دة  ررام م رة دووَ و ،ةدات ر دا نموةدم

َر دةرام نمةوي زَ انَم   وازي شوام و زط و ريوازي زام  

واز -م مر و ز ،واز ي ةويَ  وزي دة ا. دواموت ز دا مز  مز

 .ََد ر 

ر وةر و رةرةن  مو ر طوث و َما دةت  ك.  دن  ك   ) ث(

و دوم طر و ََ طورة  ن دةدات  ز   طم و  َي ري، 

 ن. 

ر ي دةرََ و ون رةت  ممم دةورور دةت ك،   ) ج(

َ مذ مم و  رةت شو  ي ورذةوةم  .تو دة ز  

ر  واي دوم و ،ررة  دازرامم طوث، دازراوة،   ت    ) ح(

 . نو وامَ  ،داوام انَم 
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رةردن  ) طَران، طدم امي َوظن و١دة َ دوو وة رم  ر رَ (  ) خ(

) رَز َت و وازي س و طون وةك دوم  ري وازي َ ٢ة طو، (

  دومدا. 

دةَ دوو َر  ر وة،  َم ،ري وش،  وَ ن وةوة   ) د(

م ا و ،دة د َو ورَوذموة دوم و ون َ َموودن 

 ،ي دةَ و ادمروةردة ي وَوي رزم   وة ر   َرَ اَ  ،دة

َت دةط ن و  ر زَور ،رةوازة. د َ َ وةَ  َ ري ،م َ ،وة

  ر  ،ي   دة ،ر، و .... دةَوة.

  َي زن:  ١.٢

دة ة اون نز َ يمَ و َزَور  رم رط،    مرطَ ريََ " ن وةكز

 ،َ واوي نز ،َ و ر َ ر ي و  وةك َدة  ،وةدم

 َ" ةدات، وَ ير طَل و دةوروَ ةدات ور وةم وةوةيم  وةواوي م

 َرةَ ودا َم َدة ر ادم  ،َادة وةمي دةمَ ،رير َ

 َامو م وة داممَ و نوة و زدم وةر .َةَ  وةم يَ و

 ةوة.   Wilhelm von Humboldt) ( Free online)  (Wikipediaك دورَوة"، 

 مومَHumboldt (١٨٣٥-١٧٦٧)   يرة دةي زدةَت مةَو  دة َري ذر 

Herder و دان،  ت رةت  يةم  انَن مردا، و ز  َ Humboldt نز 

 روري   زن. ادةت را زن ، اَدردةر زو  مدات راك

.َ دم َ ةرةوةيي  دHamboldt  وةدم و  وازن نمةوة ز

.ََ رد َل، دومَ  ر توة وا دة ،وةم ك نو ز Humbuldt 

ة رةوة،  زن ار َةي دموة ,وازي زمن وازي ةمَ ي ر و

 َو د   نا. زدوم وامَ  واز  ،داةو ر دةم  م

  و ة دوا  ن َورف ةوة اواما.  ةمي دارةن، و

َ  َ طمم زن وة  ،ن َوة َاوة،  َم، "زن         

  دةك  دةر و ي ط زَور ت،  م َوري  ََوظ و 

. زن   و د١٩٨٦:١٥ff) َ   َChomskyةي زط ن"  

زمن م مومم َ َو امي، َ  ا ون.  Augustineي  ةمارةن.

 ةوة kantم  واي دة  زن ر ََت و را ن دادة .ََي 

ن  َن َوظوة ردة  ََزون ت ن رةزاي دومَ ، زن دام  ما

 وةري وا ، زن  ر و و دَمي،  دوو موة دةامَ َن 

 .  ةوي   نن ز ،  
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١.٣  ر وَ ر  

    ذدة دةي١.٣.١ 

 و َوام  ن       َرةما،  ري  ََ  رة  َري زن  دةَ َوامي و 

Etienne Bonne (١٧٨٠-١٧١٥) and Johann Gottfried Herder (١٧٤٤:١٨٠٣)   (Schlesinger 

   َو و،   وور      رَوي ي ووةي وةدا،ةوة ردةوا وة. و   (١٩٩١:١٢

 دةَ  َاموة  امي  و --- ذي    " وةي  و    رَوي  ي ووةي طمي

 ن وة   -- مو    ،  و رة  و دة م م  زامري َدموةي وةك

 َ و ن ك  و وة وةكام نَاروةم َدة  ...وة ور  َ  وةك

 ،ط  طم،دن ت ومم  ويَ و     ةَ ةري ....  طَ  واو و 

 ن ن َةم .(Lovejoy ١٩٣٦:٢٨٨٢٩٨) Schlesinger وة . ةوة  ( ١٩٩١:١٢ ةداَ

ةطَ  و داردة وةدم ن ودة ذ ازة وم ون  .وان َ   

       ردة و يم مط ون :َوت م  َذ مومري" مةن رز "

ري ،وار نر ز دةوةي وةيدم ن ري وةر مم  ....َ ،م  ..."ر 

َمري زةو ر  ن دةدات  ي نةَ ."   ون وة ر نةوةر"نمز 

 زة دةدةن  ،ن و َ اوان ندة  رةَ وةي وةك  ز َ ي ور " .

 ات دةط و تر و مةواوي...  ر   دمن طز َدة،  --- وام 

ام  اَ و  دمن طاوة.....زرَ م و َ نري زةر م 

Schlesinger ٢٩٤-١٩٩١:١٥٥ ).  ،ادةط من زمَ ز  دما ط شو ون. 

 مَان  وازي َة ،ي  زمي و ة ذي  واو وةري , Hammanف

  HamannةمHerder  دوا ،"داندموة رَم مَان وازمي و و زمما

 دموةم ا  زة ون"  :َدةوة زما َ  دةَ، و َا طي 

مَ دا وةدة" Herder  َدة "َرَ  نوةم  زادام ةوة ،َ َ ،م 

َدة "َرَ  َ و وةَ   َ وةَ َ ردةوا " Schlesinger 

 َ Herderرة و. َ ا دي وةري  ت مري موةك ر. "ةوة (١٩٩١:١٢

َ درة  ردة ،امَور   ر وة وةدَو  "كم م وةي  ةداَ 

 Lovejoy)"م ممي وري َا دي  رَ ،  َر  م ممى

١٩٣٦:٢٩٣)   

   مَزدة دةي ١.٣.٢ 

    ماور َلط زدةَدةي م يرةHumboldt (١٨٣٥-١٧٦٧)    و ،تةَوة   دة داردة

  ووري دة ن وردة رَ دةدات  نو ز مدةوري ز يَ ردة  ر  ،ن 

 داوم ودة  و را َ،  ر  َ دوم    مرةَ  و  يَوار 

      مرَ  ماز،  و  دوا  َ  َمدة    ر  ن  و  اممز  َدردةر .

Humboldt ر وة رو  وةي موة ط م  اَم نز َرم  ،ر   
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 و َي  تدة  من  زن      و  و ،دةردةوَ  زموة  وَ ة    و

 وةي ز رَم وة ,َ Humboldt زن رة و رة رري .ََةت رن

مر ،َ ي Schlesinger ١٩٩١:١٢)  مة Humboldt رةت  يةم  انَن مو ز 

  .موة روو ردا

   دةي ١.٣.٣ 

  Fritzم، َ  ،ةوة    ن  َ Humboldt   وة دةي  ري

Mauthner (٠٢-١٩٠١) اوة ةوةوةرط . انَم مدة زدةَم- ةوة دة وامَ ةَر –

relativistic view   ورو  يدوو  ط  وةذا . ف Waisman (٥٣:٢\١٩٥٢)  َدةم  "

.                                                                                                                            دةط واز م\دةورور  وة  واز زم  طر

 و مر، م، زن، و وةري وا Humboldt  طَل ورا (١٩٥٣:٩)  Cassererف

ردي زام    َزردادة    وةَ  يت  دوم  َ  َ  ت  َدةم". Basilius (١٩٥٢) 

    َردار دة وةمدا مز ن دوم  ةوةَ ن زَور َ "  ي واور

   .َ وةم  يَ وةي ز  

٢.٠  يموَورف   - ط  

 َوامم وَورف ٢.١

            وةي  وَورف مة َو ن ريةر ر نز َوو ر مط  رةت

   ز    ذ،م  زاماوة    وةي  وةك َا  و  دومي  م َون"

َذ ةر َماودا زرد دةذ  َ ََ دةر َ نَ .وة  واوي 

َرة وَ  (دمَطَ)وة وا و   امَ  َ،    َ  َامدة 

 َلا طي واَ ََار و ََ،  ت َ مَر نو و ز مز م وةك 

ََ وة)ويم (دمررة  ط  مرةد  َو  و دةامةمةرم  َام .  

 وة  "يت دوم " ادةزَور ر  ةَ م-ط ر رم مز 

 زن اوام دةَ و ارَة وةك وةي    . َوامم َورف رةت "اوة وموةط

"ةوي زم ر زم ،َم رمَي رَموةي -----        َ َارةوة وةردةطَي  

 َ  َ دمراو ر اَوط ،مة ةيَ اَ يَ ز  ،ن مة دةر  

    َ يرة َر َ ،امَ  رةدط و رم ري وةيامَ َ ،ن

مما، ام  و َمن َو ر  ،َواوي  َ واَ مي،      

و وازن  وة َ زَور  مَان رَم َ        رَم َت و دراو     

 َو ت ت دة----     ،وازةما، دموةي وَ ن َ ي زم داوة. 

       رة زَور و ةَ ،ند وةي َل وةك دةدة م ا، ومة  وةةَر 

        َو ر وةي دومَر َ َوَر  دة َ م----     را  َوَو ر

دمَ ن ةطَ و  م و َةي زمما دة  َ (وا  م و   

   (َد دةَ  اممز     وم او َ ة و ،َوَك رةَور و
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ودَةن را مَ َي ن ي وة  َن           ، زةي ورَةوة  

 َزي   وَي ط طر اومي زمن ن  م ،َن دةام َمَ رَ  َةر

 .َ داSalzmann ٤٥-١٩٩٣:١٣٥) 

  ةم وَورف ر َ داواري دازراون  ٢.٢

    َ نز ،َدة َ يدم مو ز ري  تةرد َو ر مز  : ريداوا

 وة ودم ر ردة نو ز َوة ددم .ر  

 :ري دووةداوا ، ري           ،نةَ ي يمو ز ر  يَ وةيامةمري و رر

م  واز واي َري ذم واز دةدات، زمن ن َة و  مَرةي َن وازي    

َا َ رةماوةوة و مي َي َ ةي و ي طم   ذم ر --- مةدةن 

  َد و زمي ري دةَ، داموة. 

  داواري  :َر و َةي ذن َ  زن و رةوة دَ و ر ردة ر زن.

 ٢.٣ يمط  موازي ز- .وَورف دا  

 ون  

ازةن َازي ذم وازن  و زاراوة ت دةن،  راو َذة  َو َازي      رة و

 َ  ي زَوريو َمةطوا َ ،م َ ،ندة مو   ذ     ني زَورن ورة

 . و  َ وة       يموامَ و ر يمط " - ي "َورف  َةطَ . وةي 

م  َدة انم  و و وا ير  رةوةدا     دا)  ٢.١(وا ََ،    كر 

وام يدةرط َورة دةط َ وانمر و ز اري موة زامدة .َ  َMax Black 

 ٤  ) ،م َ ،وور وَورف دة مموامَ ر َر ن) ١دامازو زَ  

مزةةطدن ر و َ مَ مز مدة ك     وةدم اوي دةرري دم  و

 و زم ن َوة.    

و طَل  دةزام ،زةت زم دي  ان و  موةيد زموامن      

    رةت َورف" دا م" مَدةمامرَ رودَو وةيدم  َ َاور و 

 ر رَن و و زط زاراوةي دراو زم  .َ َن ورةدموةيود

    َ يَ دري و ت ي َ دا زم ريدةََ. درة،  رَرةما

َن رمز ََةر .   دا  وةي    َةَ  وة   رةت  َورف   

 دة  ت  ت  و  " َ  دةَ َ واي دامن، ََ  وة   دن ت

َ نة ةَوةش و ر يَر موة زدا َدة، َ ََ   كوَر   

رة   ،كوةي مر و يَ ت َة  و  يَد  رَ و    َ  وان   

 .نمو ز  نومو م  مَر  امةمك  وةك ر  ،م Navaho  ةمةش رن  ردة 

                                              
 .Discussion. Linguistic relativity” The Views of Benjamin Lee Whorfو م  ذَ موي  ٤

Cornell University (٢٣٩-٢٢٨)    .اوةم  
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 وة، دوور  اَ ةمر  وز و ،ةدةنَ  وة ونو ر  ا،    َ    وةمَ 

 م  َمراوردد    دوا  وة ن،  دوم و ر مك ردةرة زن َةدا وا .ت

م  ممي، ز ردي ي و  ت َميوامَ و وامَ ا تدة . 

) رةم زم دا َ ي (دوم) ت َوة دةطن، َ  وة     ٢(

  ةممن رَ دةن،  ر رَو دةورورَ دراو.   

 ،ن  طر  زةت،  وةي  رَ  ،؟ر  ََي   َدةامَ زن َن      

  و رت  َر وةك   َي   َي   َذةدن   و م  وة ةنو 

 وةن  واز  َةََ      وة، ن َ او ذة م  رةت دن

 وةز و رك وةك ن" وةرةن ر وةن  ،    رةوة ن و ةوة،

ور   ادةزَور ر مز"  وام    ندةطَ    َامم    ةَ ر َوا 

    .در َرامر يطو وي رَم امي طَل

 َ  َ  زمَا  ر    دة  َت  و ،ي َوظن راورد و ومي زمدان زَورن    

مةةر   َ،  َ  م،  يمم  م- مر  و ز  َي  ر  وةدم  َ  وةي  يو 

مر ََرَدا ، . توةش وا دة َ مم  وا   و زاراوة  وة  وممر 

َ يام زام و زط    ةَو  ،م  يوا    رةا  و ذر ك  وةك  ر   .مط

   رادةك    و  موم  ت  و ،ت و و رامر  َوموك مَ ري 

  .  مدات

   َذة دة َ َر َورف َ  َدة مز Hopi ويم م َ kiva )٢٠٥ل (َ 

  طم ري  ت و رز زَور  "ي وان  ،دةَ َر وة زةت

 ر    وة دةطم    وام  و )  ٢٠٥ل( م  " ،موة  ةمار موة َ ةك

 ،  َدة  َاام وةرط   َِوةش . دةردةَ رَةت و ةن َي مي  َ زمو

   ،دة  وة  وةر َي زم وةك ي زمَ َ" طاوة ذمي" وي و َطر

ِة دةرَوم  ،َدةردةم َوا م و و وةك married ر ََس و دة .

   دةدات وةرواماو  رَة  َ    َ  زمَوة   وةرطَان طو َ دامني وَوروة 

وة ََ   ادةزَور ر ومط :ط وةدا   ي ة زَورم   

َمَاوةوة ررد،    تزة  َدة  نم  ر  مدة -زز   .و  َدة  س  َامم 

ةَ مَت ر َ مَر مَاوةوة ررد       . 

)٣ (مرة مز دا و دوم     ر ودةورو و طر  ،نوة دةطَ ت

  ةوةو .وا ي َ مز  ةَ ر ر ر نم وةي و 

 َ ي و دةدات دوم.    رةت وَورف موامَ  ي زَور نةم

  " دةن  وة  م  وةرطاون  دةمي  زموامموة وا  مَ ي  َ ،م ،و       

مو  َر  ةوةم  اوةري  وةك دةم    انَر  م ا ومز "،  َورف  َ  ي و 
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 زن رورَ وةك" دموة" طر. دةردةدر َا  درةت امز طَل مود

َرد، وة يةم انَم و دادوام دام  اَ ريم    .  

)٤(     ي دةدات َ ر ر ر ةَ  مي ز(اوم)مَ َ

 . ةَ يةم  

، و و   طَراوامي و    kaleidoscopic flux of impressions“٥  ََ ت) ٥(

،َةوة دةَ وة   َو و َوام م James's و  وةكَ و  و  وذدمة- َي  ،د 

 وة    ةروو  وةدا   رفوَو،"زن    ة زَور  وة نز وي رةي َوروة

   ي  و روا  مريم   زن  وة دةروو ،"دةت طون  َوي"

مام  و و وةدم  م زادوا موة  َوظن    " َ دةوة درَو

مَ واو ن"،     

)٦( ر دوم ر ر ةَ مةوي ز ياوم-.او دةداترد  

)٧( َن وادة وةي وةك ر نز   وةَ َدردةردة. 

)٨( "و  .َزرا دادة  يمو ز ر  "ردةورو 

 واَ ،  ،ة رة طَل زما دةطَردرَ       ،ت مرةماموةي  رَن )٩(

 ..      و َر و  َ مك ن َوام َ  دا دةطَردرَزم طَل

   -َورف طميي ٢.٣.١  

 و  زامري وازي  و و طَ ة،  ازمم َ مَان   وازي  ) أ(

 ن  دوور رَو طمدا     وا ، . رامردةَ زما  دوو دا  زم    زم-م زط و

َدة ور ،َ  وةم نمز َ َ،م  اررام  َوازي دة  ريزام 

و و زط  مز ا دوو دامز َدة   .َوةر م 

َ   دوم  ر  َي  رري  َا    َ  ر  زم  زط  زم    ) ب(

َ َ  َ  ،  زن دةو  َمو مو   َرةوة   ر . دادةم َرَرةما 

  كمدووط رة  َ َدةط:    

  زم ،ن مري زم٦determinism.  Language  ) أ(

 . دموةدا  وازي ر َرة زمما رَة زم٧relativity  ، Language  ) ب(

                                              
٥   كةَ  و دوم اةي دوورَ   وة دةََ  ن  وة وَورف  رت ن

مدات َ  ةي  و رةمورة دة َ  َوَ ةَ ،ةش زن دة َر و 

   ي  زن دم درةت.  
٦  مري زم مرة  َBenjamin Lee Whorh   ةر  ة و ،وةSapir-Whorf 

Hypothesis  ،ر دوا  ، وةدم ر يَ ةوةم رير نز  ون واوةر وام ،اوةم

و  وةرةمPinker   دموة و رةري ن درةت. وا وةي ردةرة وة زم.وة َ وامي 

ن  زن و دموة رَن. ممت واي مدةزام  ن  زما دةموة   دا ر وة و

  زن. -وا وةي َ meta-languageرMentalses    َدةموة َ  دةطا 
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  ي رووة و رَزي َور دةوة:و رةم ٢.٤  

  ر و رةمي رةوروي وَورف دةوة، دة َو مي ي ارةوةدا رَوة

ةوة وازي واو  مَان ر و دموةي م و ا  ، رون       Hudsonي   ) أ(

 .ن م  وازي دوم يَ َ زةرورةت  موازي ز م  

 ي  َت فَورو  واة (١٩٥٣) Lennebery  و  (١٩٥٨) Brown  زموان ردوو  ) ب(

 ة،م ر  وة  ممَ  رةت    ن    كادةزي  رَ  دا .    

 وازي " ر      وازن  دةك ارَ     زم  رم    رةت  وةرطَامن  ةوة

َ وةدم "وةم  . 

   ت    رةت  َورف مم،    َمةدات  وة  Pinker وةك ي  م  رةوة و ر   ) ت(

ما زَ ارش و. م َ ،م وة وةََد  َوظ وةك م Malotki (١٩٨٣) وةي  َ 

 و   ،مو   ت ي َن زمي َةي ن َ  زم  دةرووة

 ي ،     َر  َورف دةَم  وام،  زَ. دةط َروش يرَة

 . رمن وة ر زم، دةَم و دازرامووة، َ زم ر َي

رة  رَةري زم وَورف   "َ the language instinctا " steven Pinkerزموان   ) ث(

 َ  َر ر  اَ يَ نن، زز  َر وةدم ،َو دة َدةط

دموةي َوظ، و َوظن ممت  زم وا مموة،  َم ،ر زم  َا 

زما دةوة  َر زمَ -، وا  وةي  ٨mata-language ططَدةَ، ز

  .َ َدةط َ  و 

وَورف دةطن و    رة رةي    John Lucy ،Eric Lengbery, Chomskyزموامم ي وةك،    ) ج(

 موامَ  رةت ت ،نودةم  ومرو م زي، م رةزوو    ر نري زر ر

 ض رادةك زمن ر دةم ر دموة، َ مامة          َن و   دموة، روماوةوة 

  مم، ططَمَ  رم  وا ز طَة      .ي ََ وة َ ط

  م ر  َرةي وَورا ٢.٤.١

              يرة َف ةوة مَ ي ،َر م   وَورف رة ،امةو ر َلط

  كردا دةرام و ،َام.وورَدة ر   ،تن دةدة زةَ م  

 رةي  رومي رام م و  ورو؟   س دةَا وا ت.  ) أ(

 َري موة ر و من روةري  روي ر  طدما و.- ي  ) ب(

 ن ذن َ  رةن. وا دةاوة  َ   ) ت(

                                                                                                                                             
٧   ،م َ ،(ن و زط و ريزام) دةوةي  واتوة دةر ر مز ةَي رَو

دموة و زن، ن طَري و  و مم و زمي ن َةن رَةَ. و دورة وة 

 يمط  -اوة.  وَوروة م  
٨    يمو و يوا وة ر وش ،رن م وة دوا ،  ،و يوا ََ

    (٢٠٠٠:٨٩٧) Longman dictionaryردة   ََرة ن وة زن ن.  
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 ري زم رَوذوا  رز دةزاما وةك  ري موةم .  ) ث(

 ي وَوروة وازك  مَان م  و رةش مو و دةام موة.. و     ) ج(

 و  طون طَل را و ت  َ زم  رن  راا ز

     .َ وةمةر  ن َدة َ ،ن مز  وةك 

  مي رةي وَورف  ٢.٤.٢

 و َورف مم امي" ةوة(٢٠ :١٩٥٣ Schlesinger)  (١٩٧٧:٢٣)  Haugenي: َازةي )١(

مامَ ج ر مَاري دا َم زام    مدووة". 

)٢ .(مةورم: َورف  ما ة  زَوررم و ر اد،  ز    رامم  َ  يَر  زَور ، و 

 َلادو ر وةدة، وة دوا  ر  ََار. 

 زامم ن رة ري وازم رةرة َ"دَو را   دموةيو). ٣(

  (١٩٦١:٦١٧ Lasndesman) وةمام  و َوام  و رَة ي ا،  َوظاموة

  مم وَورف  ٢.٥

٢.٥.١  وامَSchlesinger نر م  

َ(١٣-٨ -١٩٩٢)  I. M. Schlesinger  دا رم و  وامَ دا  وممَ  دةدة      وَ 

   َ  وة  دة . َو    َاوم  مدام  موا و َز م و ر َموة زَور

و  ََي    مان  مو  و َوام    وَن  َي  َواممم  و  روةي َورف

رةماموةي  َورفو ََوةي  واةَ  ( ٨  -١٩٩١)  .Schlesingerوَة وةرون 

 .َ رَ دادا يم َ  َدة  وةندم َ َ   

 رودةدةن و دة ردةوا زما  دموةن و:  ١ مي )١(

 )َََ(َات و دار دموة دةَ زن:  ٢ مي )٢(

  ووة.  َ ن   َدموامي و نواز زمن:  ٣ مي )٣(

٢.٥.١.١  : يم 

      وةوة دة ر   يو م  نوةدم  ردةوا    امز  وودةدةنر.   َ

 و وزي مام و زمان  رة ذ َنظ َو  ة دةََو  ،َرا وة طر 

مردام رَ   نر ز يَ ووةم .َ ،م ري مز A َامدة  م  وة 

  Bم  َ  ،،  زم  َ    َوة  دةام  وت  و. دةمَ  و دةازَوة A  زم  ت

  مز  ،َت دةم واز ي ر م  تو  وة   َموة دةط ،  

مواز ز يوا دوم  وازة .وا مواز ز يوا  وازوة . ة  ي Schlesinger 

١٩٩١:١٩) ( َ َدةط radical linguistic ٩determinism    يم َ .يزَوري زور 

 َ  ري  م ،راةرم دموةن و  َوةَ ا  رودةدةن، زما  دموةن

                                              
٩   ير ،َ ري ن ريي م  نرة وا مذ مَ َوظ و َدة  وةدا 

دةَ ي م ،َوظ  ذما َة رةرة مك ر، ردان روي وةوة ري ر دراوة و 

  ةن،  َم ،ري َ، دةروم و ...... ن دةن ردا م ،رةن ن روةي ةو
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 َ  وةدم    َل  ريَ  امز  َ  نرةَ  ،  َ  م Rumelhart et al. ١٩٨٧   

Schlesinger ةوة (١٩٩١:١٩   َدةوةدم َر  ر )َرَ دةر ( ي وة 

  مَ ري م .وةا دا Lennebery  و Brown      َامدة  ن واوةر

  راوَ دردةي زم  رةرةوة طَرَ، و دوو رَز ََ َوةي وَورف دة مماون:

  : زمن َ ي وازدا َةي واز  دةورور دةطن و زن وةردةطن.

 يَ َن دةز :ن    دووة  زةَو دوو ر ،اورد  Brown    Schlesinger 

١٩٩١٢٠) ،م َ ،َ واز و   اونومدووة و م يةوة ط(  

زمموة  زم و -     وازةن  مَان َ زمما، َي زام واز م    ) أ(

 ةما رامر دة   .ر

 زم و َ  رادة زَور ردة ر دومي ن دوم و             ) ب(

  زمَ دةَ دري دةت.     

 ٢.٥.٢ َ َي طم َ تةرد   

  َو َ َدةطن ر و دن زن، وازم ةوة (١٩٩١:١٨  Schlesingerي

  .   َدةوة َوة ارةوة ي رمي

 و  -corresponds   ون    م  ،رة  رَ داواز زم دوو مَان  زم وازي )١(

 . دةن  َذةي ي

 . ا و رون ن رة  َرة-م ةم و )٢(

 .ةم و طن َ ة  رةن )٣(

َر م رةوة ي  ين، ٣ مدة رط ر زَور َ  ري . مَ  َ 

ض مَ وازي مز امم ةَ م-ط نر نَ .و  وةرة ذة )  ١٩٥٦:٨٣( َورف  َ 

 وةك دموة ،)١٩٢١:١٦( َ . دةت مدر ط-مَ " زن  دةت وة

"ط  وةم و  م-ط يةر-مز  ."  

٢.٥.٣  :َ يم 

(مَ) ،نز وا  وةر ون نردةر وةك ز ر ور ر  وة و  دومدم ،

مز ن       وةَرت دة وة ر ي وَورفوةر َ . نموازن  ز  و  يوامدم 

 َ داواري دوو ً مي  وا وةري (١٩٩١:١٥) Schlesinger. دةن داَ ن

َدةطَ:  

)١(  ريم موة :ز  و و داوا  م    نرة  زر  ر  دن و  َ .

-رَي  ت  زام  و دن : دراوة  وةي  وةك مط  َرو وا دة َت

مز م) .دماوام ي٢ م .(ة  

)٢( مو ك وةك زام و-نن ز مو ر-نز .  

      ي  وة ،تن دةة  ر يمز و ،وَور  ر مز مي زام

  وةاوة يَ و ،ي مَ دة وا ،رَوظ م دةوةي و ،مز رةزا ن وز 
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طَ َر  دة ردا م  ،رة ططَن رةت َ وامن  ر رَةري 

زم، و   ةمي  مَان زن و دموة،  َةمي مَان و دوامدا، 

 نوةي ز ر رة  ،مري زن م اويواموةر  يَو وداي واوي

وَورف دةم ،َي "َي" و --درةت. مري زم م َر وةك طمي َي 

ةوة  راpinker  ن رةت  رَةري زم، و وة ي -وازي" وَي ي دةري "وَورف" 

   م  وانمن ز   وَورف  َ Sturat Chase  وة واوةو ةوة

دي وَورف واادةم َواوي م  َرة اوةدن و   َ pinkerةاوة، ي  

 َ َل وةط م دم ------ و رَ  كرةي ذَ َ نةم ازي

 ةم َ َر (دةوةي) ي رَم و َر دة وةيََ وةمرةََ

.َر١٠     

 زن،  رورةم  مَان    م  و  دا      دةَوة  وة ر َ ةدا

  َدم ري ي م َ ،ةوة، ي  ر و زام و ك

 و ر،  َ  زموة    و زن  َرةوة  دةوة، رري راي دوو وم َورف. مةدات

 رري  َ    وادةت  وة  دةت،  طَرامري    رطي  ر   ز رَن دا  وا وةري

  .      زاة ر َ زن

       َ يوةك م َ ور دةطَ، اَ ي دووم    مَر  ،نز 

 وةي  ر  دةََوة  ،دةط  َو  ر " principle of relativity" وةك َورف ي َ  مي

  َ ن َورف وامَ وة، وة ي Schlesinger (١٩٩١:١١) ن ةوة اوة  دةم   

  وة، و رون زَورا وا وةن َورف ري وَي دااوة  رر  و. مي  موةر  وا 

  س   يةم انَم نو ز وازة نر   ،دووة وة Francis Bacon 

 اَرةم  دوم  و زن  مَان    ةمي   وةي ا دووة Bacon. ةو (١٦٢٦-١٥٦١)

و ،  دمراورد نزم،  وةي وةدَوومر  ، ن  ر   تدة. ،وا   

  .Johnرة  َري  م  زن دي ن ن، ري ر دة ر وة دا ٣  وةك زن

Locke (١٧٠٤-١٦٣٢)  وا  نوة زوةي وةك ط ريَ رََ.   

  : ََرطي مامَ زم رةمري ٢.٥.٣.١ 

 و رةت  َام َم ت م   ََدةطم َوة رة مري

يدم   وازةوة من زو دادةَ .و َ َر موة ز 

زة مردي  ز  َام،  ي  واام  ََ  ،م  م  وام    ري  دم- مز 

 َمَ   ،ن وةي وةاموةي  رةت دةومَ  َورف ممت  َر. م دا ردي

 ي  زم ي  وا .ي زم رةم دموةي  وازة ردي دموةي

َ  مَدة    كت دةي  و دةام        َلط   يوام ما  زرد 

                                              
  ةوة وةرطاون.  wekipedia free lineو  Steven Pinker  زامرم  زموان  ١٠
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َ َو ن، و و يام ت ش وردي   ذ مز و َم ي ري 

رد  َد دة وة،  و  ت  َ  ريم  ةر  مي  ز  َ وةك Feuer (١٩٥٣:٩٦)   

Schlesingerةوة ) (١٩٩١:١٩  وةي  َ َام انَوةرط    وةَمز  َ  َ  ، 

 را ةيو وةك َي ي رة  مري  دذ ة is prima facie دةامَ وةك وة

َودةر وةدام )رط دوا َوة دةَ .(  وة ر (ريم) مز َدة 

    ؟ َ١١د َ َ وة دةَ دازراوة ١ مي ر رة دار رةَوة،

  دموة و زن٣.٠ 

   َ  وا اري  و  ٣.١ 

 َ ر َ ،نري دة انم  س نز مزام و وا   َ  

  ،م َ ،س دة ر مرَ و دوو م   َ  

٣.١.١   ي ريَ     

 َ  كوةك دام رَ و ،َا دةط ي "" مرة ري وو رَ

َ ريَ ،نرَ يم ن ،َ   يم مر    موة١٢ ،

 ي َري  وة دةطم  َر م َ١٣رن، َري ي  مَي، -َري

 ر َلط زةروري دةدات و  َوةرَوك موةامَ و وة ،َدةطَ  وةيامَ

 ر  كدة رَ و َ  ،َاوام اوداواموةر يوداي دوم   رةو ن

. وا ر زةروري و  x   َ cرمي دة َر ََل زةروري  دة َ ، َم ،و 

  c  .َن  ردوو َوة   و  وةك 

          َم َ  وةيامَ و ام م طَد  ات، دواَ ردة 

دراوة. ات واوة و ار ام ،َو َر  رون و ا دةدا زوري 

 ي و وداي  وةََ مرةَ وة ريَ َ رط .دووةَ ات دة 

؟ َري رةن، و رةن رةت  و زامري، Y  ،َت  وة َ وةي 

...روة و ،  و َ ،زام و وةك  َ ةدا وةَ  َموة دةط ،وة و ،َام

                                              
١١  يمط  رةت َطة طَ -،ووراوة ف و  وَورف انم ايور ،دامو ط يَطط 

موان ما، ي َوة وة ر َد و زامم  و اومة رَ َري ر   ز

 َ ت  ،دوا م و و انَم  ََ اَ ري  كواز رم ،ت  ودا م

 ايور ردوو رةت سر َةوة دة  ،وورَ نم و ن دذ م و ر م

 يموي طم ) ارةدا و  وةك  ، و ور َدة ،َ وةدم ر و ،نز - (وَورف

  دة َاوة. 
١٢ َ ،وةََ نم يمردو ط َدة  ،َ ن ،وة َ ردط  َ و َدة  ،َ ري

 .و مم و َش م ش 
١٣  َ  ازيَ دم ةوي وة ودموز   ردام ة وَو  َازَ رَ  زادي مر) ن

). ٦٢٠ل  



ا ا  د .ث.ي د     
 

  

 راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)                                                                                               ١٩١ 

. و و زامري،  َم ،وة   ن و م زامروة و دةَ، و 

 َ َلط  وامَ وا ،تةرد زام و دي ي زام  وةيامَ

ن  َرة ن   ر  طو ةطموة َ ةدا رط َردار

و و وري ن دةموة, دموة دة َ مَان و مدا ،َ وةك ي 

  . وةامَ  وةي وة وةكَةدرَ ن واة .دا ن وا م  

 ٣.١.٢   يم ريََ      

  نَ  ، (َم) مر و مور  كدة َدة  وةوة دة ر 

 َsufficientما دة و دوو وة،  َم ،م زةروري و مَ ن، 

and necessary   ،اَ  ن َ َ  َ ،َ و ر ة و ريي دم ا وةكَ

" َ ،َ ،َ ت، دوX    ،َ ة  َو ت دةX  َم ،طر 

َوي وةك ر ةي َم وة رَ  ط .َ و دةم َاَدار   

.دا نمزةرورة ر دا َ ة روةك َدة ،َم  ،َم   

٣.١.٣ م ي ن وةكة   

ي وةو وا  ن وةكة َن، -دةرة ،م َ ،َ  نزارة ي دةرر

 "ةَ َوذ وةكر وةرَووةك "م ،"ةَ َوذ وةكر" ،َدةط  .نرةوة ن، ووةوة

 ،ََر َ  ،َة دةردةَ  ون ي دةر "ةَ" وة، دةرَةدرَ

   وةرَوم " " ين وةك ر  ردي و َلط "" ري َدةردة

 ،َوةرَوك دةردةمsnow is white   ن وةكر وة   ي زَورن وا ،وةرَوم ر 

  .َدةزام   

٣.١.٤    ردوومو ط ن وةك طة   

  َوان دة ي "ام" و مموازي ز   يام و َ ذةن ردومو ط ي ط

   و "َ زاد ن  " َدة  ،م َ ،َ َ نوةامَ ن

" َدة or Azad is a teacher  snow is white" ن نمرة وازن و دوو دةر ،

. ن َ  .وازن ة دةرَ  دة ن ،َ ن"" ن امواز دة ري

  و ،م َ ،ك م دا وةك مَر ون و  ن وث ون، ط ََ و َ

"و" َةط    و َان و ة ََموةي وازي َ دة َ ،َر  ي

  يزام َ "ودام"“H٢ + O٢”  وةاردم و"ي" و  َ و و . ك م نة

َور مي ي  ن. ي  و ت م م، زَور  واز ، زةردن ن .... وا ز

دةام ن من َ، و روة ،مي و ذةي د ، دةَ طر ،َ ذة 

 َن مي  دةن، و دة َم َر ذة َ دوو  واز ن، م ون 

د   .ن مرو ط ن 
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      َن، ممم  وازن نة َدة  وامَ و نة  رةت :١٤ر 

دذ  Ante  realsm  و َوام  دة َةن َ م  روي ن   ممن. 

،زاراوةي ر  َ ,ون ةي زامَ نة َدة  نة  رةت ، تم

.ن م َ نم رن ط نة  وا  ،ونو مم   ريَ

 (راوم)راconceptualism و و ،َ  نة  َن وةك واي دة

  .م و  رةت وة ،ةَ اور  َرَ ا وةك دي  َوك  

   (َ - (َن (وي-ةن وةك (رَي٣.١.٥ 

 ةن  م ت دةر م َ ،م ،ي زامم اري وة ةن دةَ  َا 

 وام َ نم  ةوة َم ي . َ   ن ،َ   َ ن

َ. دوا دةَ ر َ مروم درو-- وةرن وا  ةن موةرط َو

 نوام نة   ،وةي رةت َدة   نَر  نوام ن دة َ  

 ،َ .َطر ةن َوَ   ا، وة وةك م ،َ و ردن 

َ نة رط وةوامَ  و ،َي زَور وةردةطام و َ  دمَ زيَر َ طة

ر َ َورا، وةر ن امي َدم م ، َ ن ردن َ رَزي 

 .َي دة يام و َ  دمَ  

  ةن وةك َ اموة    ٣.١.٦

؟، واF   ،رة ن،  َم، زاراوةي،  َاموةي    ةن و و 

 knowledge   ر داواي  دة وام ؟ وة ،" م "؟

 َ ،رادان   ري .ندة  و وة ،م ،وةك، زام موازة ة ي وةيامَ

" ،م َ ،نواز  زةَوةي ردم َ ر َواز دةط يَ؟"، ر ي وةيامَ

  زَ ي وةيامَ َو دة ، ن وةيامَ نزةَ ة ، زيَر َ  ،م

 يم زيَر .َدا دة ي اريَ  prototype-  ريواري ر  نة

م ن   مما َةداوة،  َم َ ،وةي "  َة"  اري وة روري 

 وة ما دة َامي  ،َ ك َ، دةمَ ،َ ت و .., ةن 

  يم ريََ ري دووةَ .ةَوم َم  َو  ،و ام َرور

  ة  ون  وةةدةمَ رةوة و نة  "ووة" وا مَ زيَر َدةط َ َ

 زَور  ا, وم زَور  اري و ،َ ة وةي وةك َوا دةط ووة، رَةدرَ ا

َرن،  اري دردمَ ا، دةَ  رَ- رة َ دةطَ َاموةي َري

  مَ موةرَوك َش دةت رةت  اوامدم مام و ة. 

                                              
 دة  "َووةري رووت مَ  ا ن و ر  مو و وم ران م  .وةري  ١٤

َم م وام ،َ نررام َ  وةي َ ونم م َن ط ردومط  وا  .

 م و   مَو ر ريووةك ر م وةي وةك َن، وادةة  كن، دةم

   يةم  و .ن  َودةطرWilliam   .ةوة 
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 ٣.٢    وةدم  

دموة   رةر ن دةوةي   َدةوة، دموة رَز َ رَي َوة       

راي َي وةردةطَ  ،َاموة، َن، ردان، َون،  َردن و ...  

 َت و ... ي ذ  رةت    دةوةي وةدم ،اامدةروم و زام َ  .وةََ

َدموة و ردمَ ر ط َ مَ  ، و ةمي مَان م و  

و اَن  َر وردي ام  ،َوة دموة دةَ وةك رودو ررن     

رو   ،َ دومي ت َدةرةوة و وةك دن ن رَم زة و         

           ط .َور وةط واوي َ  ط   رةوة وَ

 ة َن ر نة َ ذة ""  ،وةدم رة اً يَ وةش  م

     .مة مَر دةوةي ن رةوة، ر  ،وةدم  

 (٢٠٠٣:٥) (Lund    (١٩٩٨:٤٢٠)Salsoدموة ي اموة  ،َ   ي           

ةوة دموة "دةوة  و َزةي َ َر دةت،  رَي طاوةي زامري َي     

  ،"ط دمررة ،دنَوة، وامَ ،دن ،ردان َ َ زي دامَ َدمَر

 َ َل دةدا دةوام و و رم mind   وةدم َ  َ ت، و نَ 

       مَر و وةدم ،دووة ،َ ريزام وا  وةدم ، ،تةرد

 دةت،  ،َدموة رةو رةرةن را دة ،َي رةرن دموة      

  وة م م َ  ر كر مةر ر وةََ  ،َدة  ر دوو-  و زام

          .درارَط ار و  دةروم زام   دوا .ََود و رم َامم

طَ  َن دةامَ َ مَ  دة َامَ َن  ردةت. طر وةش دة   

ودَي  .َر َل،  وةي َي رةزام وة  دموة  َ و َا             

  ذة وة، ودةروم ومَ و  يوم َودة َ ،َ   كةز  

ر َ     دي ن، وة َن ر          َ ،وةَدةط   كةوة وةك زدم

 ،م  

:   و و زامري و روداوامي َ ر ت  memory       َ دط(ةوةري)   ) أ(

  َر اَ  ن، وز و دة َرَرا دةم      َ نم َوارو م َوار  

 دةَ و دا دَوة   رادم ما و ن. 

: وة دةو َري َوة، وا  ن وَل دةدةن روداو و      َinferenceن   ) ب(

رة وة وم  رت و نت و ذرة    ر   وةش ،رةد .َ ةدةَ ن

و رادةي رَو و زمََ ر دة ،َممم دةورور و وةي دةو َري ر  

ةَ  , وا  روط و رم دان  ن،  راوَ و مراو َي  د     

  َاام ةم ةوة، دموةي رَزي مَي و  رَي دموةي ري  ت وامي   

 ي دا را دةزام ،َم دة َ زامري َي رامري  .َي          
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    ر  وةََ ان ور ر نَ         رةر وا .اوةوة دامََ َي ذ و رية

    .ممَ و وةيرة َدة 

،  واي َو ،ن وراي   ت د  ،َن وَ  َا، وةش     ١٥ideaو  و وةر   ) ت(

 وةرو .ومَ وة ودم رة  .َم  َ  و وةك  

: َ ط   ،َ و و ت، َوي و   knowledge   ) ث(

   َووة ط ،َد دة وةوةمَ ن وز يَ  ت رَ  ن  يمَ

 ،مَاَل رط َ و   و وام ، َون دةي ذم و وي وَ دمري و وةزام

رةت  َ ت و در   .ََ وة    زام ن رةت و مي     

 روودةدةن، ن راي َزامري، َموةي اوان و زام دةطَوة.  

دوورة    واي َ داَن رةت َ اموة و      imageو َري   ) ج(

 . وةيدم يام َ  َ ن َ ي دةرةوةيد امم 

وةري  َرةت وةي  راطممَ را ن م ،ن دن  ون    -beliefوةر  ) ح(

   .وةم و  وام و وةير ... وةَدةط ومم وة ،َ ان ر 

 َدموة و  ,  واي ي ط و رو، زام ت، و امي ن ١٦concept-  ) خ(

.   رم وة دةدات  ،َ ن م١٧conceptualism   َ ، و  َconceptualوةمن

    دوا ، امو م   ريوةك زام َن دةة .تدة  و َ  َاو دةرد

 َرَر داوةم مر  و َ َ   ،ََ زة  ون و وةك َن دة ،

 و  ت  زام وما َ   ر ور  ون،  ي ردةا  

 , و   م وة دةَ َ رَي و ةت  َ وةي   در َ ،َم

   َزطةطر  دة  َ ،َ وةيدمومان و رم ن راَن وةك مة  ،

  .دةَ اَ   

  دووة ،ةن وةك امن، ةن ام و مَري  م، و 

 َ ،ةدر  ت و ن وةكة ،َ  انَم   موةرَوو مري واََ نة 

.    زام   ١٨دموة، زن و ذةدمان، موطي  مَان دموة، زن و َما دةن        

 وم ت و ontology   ون ريَ ي ر وو وةك  ،ا    داط ي

                                              
١٥ Idialism ََ ن ط َ َور ،م   اوا مذ  وام رط تمم ،اردم 

  رزام   وةدم ي َ ر وة وةك   ،اوا مذ  َ َ ن م

.َدة َ    نَر  كَر   َidea   اار    م داتو م "" يواوي وا

  ز و راي idea  . و 
١٦ Conceptualism  و  وا ،َا مَ  م م ار  ي ط  َدة ، َزَر

ن دة مَ ري دةوروم و َ وةي رةت  مَ(َ و را) .َ نَ َ  
  وة رَز َ: دة  َي ط  را م مَ  ا مَ. (رم زادي)  ١٧

١٨   ود ) (wikipedia the free line .اوةوةرط  
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دةَ  .َممةن.  زام  و ت زام وم دا،  وةك ور و   

 ي طا دةَي.   ي َري ون 

 مم  و دموة ٣.٢.١

)١(     َ  رةت ن دةدةن َوظ يام نة دن و   ن وممز يمةر

           مز َ ري   ي وارامَدا ةَ نمَر ا، دوامر  نرا

 دراو َي وي َن وةرن. 

)٢(    ،مدة دةطي زن واو  َودةردة وة نةةو ر   وةدم  وةش

 وازة َ وة  ،َ َة  رادةي رَوي و زم موة .  

 واي م ي َوظن  .... َ  دةرةوةي َةوي زم  ،دا و ن وةك    )٣(

.َر ر ان ي يَي ر ،م َ ، 

)٤( ة             َ َل دةَ ر ن زَورة ،م َ ،ن امر   م وام م ن

 و وةك "مزدار"، "دن"، "م" ز  واك َدةطن، و وةش ةن َزدةت.  

)٥(  ما زوة َلط وة "" مم  َ يَو َ نوازة

م واز ر دة ،َ دة  روي زامروة ون. طر  زاراوةي واز ر 

 ،م َ ،ن وةروم ن َ ذة َزةرورةت دة وة ً horse   ي و   hest  

  ردي، ر ن  ن موةر دةطم”  .“ة و  ر ”ن“ي و 

)٦(   َا، رموازة مز  اورد َ َ دنذة  َ  واز يةر مَر

 َرا َ م وة ،وم  و َ دةي يو َمر زط ،َطان" مَدةي "وةرط ن

 رَم وي َم دة َ ،َم، وي َن و راد  َردا.  

" " و َو رم ، واي  دن    دةرةوةي دةري  )٧(

رة ََي و دةدة ةر دوا  ... و َ ،ر ي ،م َ ،وةمي زَ و مر 

درو وم د َةمي  مَان س(َ وة)  َت.  وة "دموة"، امي 

طدم م رةت  رَم رة و َوام وش  اري دوم وا.               

دموة ن دووة، طر و ة   دةَ وا َ م، زَور  ن ر 

، دوا دوو  conceptual"مو"   َ دوو ن،  َم ،ذةدن و رةطزي ي 

 ( ٦-٣٤ :٢٠٠٤) (Saeedر رةت  رةطزي  د َراوة 

)٨(  وةدم انم ادة ن ووداي ز  ... و  م يوةر و  ،ردةورو  ، 

  ،رري د نر َ وةدة ...  و َو ط م ،م و اط ي وةك زام

  وي رن  َدةوة.  

  موم ةمي  مَان دموة، زن و ر. ٣.٣

 يمط مة ويرووي رم يم و َ ،اار -  وة ،وةوَورف دةPinker   

Steven  ،اوةم  يو زام ردة وامموةك ز Pinker   ن وردوو ز  ي واوةر

             نَوظ  ي واوةر تمم ن، ودة وة طَ و دةم ن، دةَر وةدم
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-َ ١٩metaرmentalist”      َ“زما مموة، َ  ا دةموة َ  دةطَي  

language  ،نَوظ و َ و طPinker  َ َو     دة دة دا وةدم َلط و

   مة .ي مَ موةدم ام  يام نز ،دة  يام ن  رطَر

Pinker         يمط  َ   ووردة ر َ دةزام مط-

َ  وَورف و .َ دة   

)١ مة َلط َ .(Pinker       ،تةرن دوةدم نز  وة م نوةر ،دا

          َزامن مز , ور َ  دة ،م َ ،اموةدم َر َذ نوة زوامَ

وة مت  وة و  رادةك َ َ روداوةم دةورور ت. درة،      وة رَي

ن ا م زن رري ر دموةن م ،مي زم زَور ام و زامري            

       ،ندة ط ن زة َ ري دةورور دوم اوام      ،ن وةروةي ز َ وا

   َروي زموة َ ،م ،دةموة  ر  زن طورةة و ارةدا، ان    

 َوةي  وما موة، َ ي ي َما دةموة و طدةن،  َو   

وةدم وةرة         ، نا دةرو مز دم   اورد َر َ  ن

   مو ز وةرَووةك م  َ ،رةو امة دمرَ  نز  َوة م م رة دواد

  .دةرم  رَ ة وَار  

)٢ ك وةدم ن وز (     َ ،اوة نم يم ن وة زوو ،وةَم

     .ن موةمَ يام ن وو وةدم ن وز  وةوة دة ر  ت ،م

َ .    زن َ م وة ز ، وةك َر و ي َ دةرةPinker           ي 

ةوة، زن َ  مَ  ة  زن ات،  امي  َن َدمPinker        ي 

 (وةك رم و طمر  ما وة َ َ)  َروةي دموة و  

َ وةك   رةردةت و و ةن      ةوةرن  ،َ زن دوا، وةك دةردةو

  .ا ن  َ تدةداط  

)٣    يمي ط (-      نرةةر ر رير ن دةدات وة  ةَ نوَورف ةوة ز

دة  َطَل وة زن َة  دموةن دةدات م و      Pinker دادةم ،َرامر وة 

            وة يوا وة ،وة رة امم ،زامي موةي م و دة َ ي

   َر يَ رةيَم وة  َةَر َرةو ط  َدة رَ  نة نرَ 

َةوة ََ َرةم و دوا رَ   َةي م وةك و ي َدة  ،َو  

              دة َ َوا دةردة ا  وة ،ن وةدم و  دادةوام و

     تدة    وة، وادة         َ ،َا دةررَ ةيَار  َاموةي م ر 

                                              
١٩   مر  وةLongman  نمز  ن رةت   ََر دة   مو و وةي وة وةك وا

 َواي و ،ن و ر ةوة د  َردون وة دةطمَي َmeta-  َي،   راا   

ر و  ودةداتدا رورةط َ وةدم  .مَوظ َ و  مز رز ن ي  
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ةمن َي طن و او موة دةردةن، وة َي َا رري   زن دةدات.     

Pinker         ، واز  ن وةك دوووةم دن و َ  وةدة وا     اَل

 َرودَو  َ ن ،وةَ وةيَ  تدة دا وَ    نوةردام و ا

 َن  َ وةي ي رةوة وة؟  وازك  مَان دن و          

  ن ن  ،وة وةدم  و  .َ َموم امَ دة وةي َ

َزي دا َ اي دموةي موَ، را دموة دةوة موة و   َي  

ة ر  َوظن  َ وَ دةام   َ موة، و  َ دةام َو         

  ،َردة نوة ز َ    و ندةط َ تر ،ت نَوةي دا َار

.ن مدةرةوةي ز وةدم وة ر  

)٤   ز ر وةدم  تدة َ موامَ ي وة ،نز  َر وةدم ( ن

م ، زَ وامي را، وا  ر دموة دَ و  َ  و  َما 

    .َل وا َدم او وةكرد َ ي َ مز َر دة .تدةط

و ر دةر نا طَ  واو وةيدم  نرة ر ا ن ت، وا دةم

دةدات    و  َن و طم  دموة ةن. زن طم  ردم ر      

  راطمن  واوي  َدموة رري دةةدات. 

 )٥ ،ن دةدةوازة رة  رم َ  (  وةدم ر ردة نز  وة وا َدة

َي َاموةي دموةوة، ورامدا، طَ د َراوة ت  َدموة و و َي     

ي زاراوةةمَم  وط َرَ  َردةم َ ت و .َدردةر  َم ،َدرَ ام

   َمر ز  توة وادة .َةرَ َ ةي و و   َ َ يَ  ي

طدم زمي و ةمَ ةر .َوام ن ر وةي  زن واوي دموة         

 ي. روة زن و دموة ك وةي  درت،       درت،  ردوو رَن 

 ي وة زن (وةك زن و رة) و دموة (وةك ) ردووةو و دةوةي         

  دة م ن دن م دةَ  َ .ندة  ر ردةوا  نَر  َ

دموة م ، واي وةي   مَ  اَ  . ( َم ،دموة)  

و  رم زما دةت. (وا ي زن ردةت وةك دم موة ،ن دي موةوة   

 َ  ةويرم َدةط ،(رك دة   َ مر وةدم وا ،ادةروم  دوا ردا

        ةَ و ،َو دط رَ ر َلَ ري ن اردن دواي دةوة، دةر َو دة

           َلط و وة ،َ دةرةوةي ََ وةمز مز  َامدة دوا وام  و وةن

        دوام رَةن و دة رك   درن.
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  وازي  مَان زن و دموةدا  ٣.٤

  رم و رم ة

)١( مَار  

)٢(  .َار  

) ١َر   ،"او "ر "" ،م َ ،ن واز ي"" ن ) دا دووة"" ردوو ت 

)  ،َدة ةدا و دوو انَم  ت ةم ا ن  ن وةط اَ دا ٢(

ن ةمي مَةَ، وا وام واي َوامن وة. "وامش وةك دةوةي 

ا َردةَ و دةامَ َدي  َوةي ةن ذَ مو   َ َ رم

) مَ و واي  ،ََم طممَ ٢)  (١. واَ م ( (١٩٩٩:٣ Harris)ِموة"، 

َ  و  وةيَ . َ َ وةَر  َ دةوة و وة ت. ز

 َ ،م َ ،َ َ نَ َ وةمَ مدة َ  نَوظ  وةداA  

  درَوزم  وةك َر َودةB  .َدةردة "مَار " وةك وة ر ،َم

 وة ر َدة َدة  ةيA   ي"وامَ" و "" َ ،تدة َمض ز  و َ َ 

 َرةت  ر دردةك مام َت َ  َر زم َوة، وة، وة 

 وةك "" و  و .و   َ دةوة ""  َمدةط م ي ر

  يَ دةوري مَو ر ، نَ  رَ ةيَ  َ ث و شمر ز و َةَ

                .َن دةزةةطو ر رَ امَوةطَ مَ  

          ر مرةةرك و ر  َ ةوة دةَ ،وم َ  و دوا ،مة دمةةر  

  ،م َ ،وةَةدرَ س ن وزA  مو ز ندةَ و ةوة رَاردي ر َلط  يَ 

" ةوة،  َوازي  مَان دوو رَدا َ   ،َ مرَHarris  ةداوة،  ي 

   ،او واان وَم  دمو ان زامط وة  و ،َدةر َن دةز

 مز ةوةَ ر .تةراَمHarris (٤-٣ :١٩٩٠)   ََ َ نو َدة  ،ة

  َوةر  و َدي مو  وةك دة وم  ون وةر ،م َ ، وم

 وم ,ط يphlogiston٢٠    وةي َ وةََروةش دةط ريَ ،اي وادوم 

ا و و و  روش وا مراوة  موي دة  دة َ رَك  رَن 

مطم  ،دا م وان وَم  مطوة. ممي زَ  رةطَو ر  انَم  

 .ا  

  ةمي  مَان زن و دموةدا  ٣.٥

زن و  ك ة و موم ةمن و وة دةي ممن، رَ و طاوة 

ََ   َةن،  زن ر   َرري ر دموة  ،رة،

ََوةدا َةردةو  ،َوة م زن و وم وازن  مَان زمما،  مر و 

                                              
  ددةَ  ما وادةزاما  دةَ َي ط داطمن و  ط دةَوة.   ٢٠
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ر و ارةدا رري َن  و م .ََ َرري زن ر دموة، 

وَورف دوو ن و -ر رَوَ  مم طمي  (٢٠٠٣:١١) Lundزموامن،  مَامما 

ررم درةن، ، وةرطَام ,َ وة  زن ر ر دموة دةدات، و َري 

  َن دة اَمز  يرامَ و ،تةروة و دَوةش دةطدم .دا م َ

دووة، وةرطَام واز وة  زن رري ر دموة  و م ردة ر وةي 

وةروامة َ َدة َ ن ي َمَ وة. َ وت َ ،َ َ و ... 

   وةوامَ  ن و و ت زووة وا دة دا، دوامز   َ ذةي  و

دةَ ذةي  وةَ دا تم٢١ َ ذةي  وان َ َي مو  َ  ز ،

  ت.   

  اي م ةن ٣.٦

ر َ  َا دةام َي زة ت  ،َوة دةَ َر  وم وازي  َي     

  ز  زم ن و دوا مو، طوث و موةش دةطَوة.  

)١(        َ و   رةت ونز ز دا دةذدَووي و ط يوم  يوام  ر و ،ي

ار و خ   و موي  ا دةن، و وام راو َرري ر ذم ما            

            " ،َدة  ،" ري  ةر"  رد َر َدة َ ، the book 

located the far more end of a table’’   َ" ،"      ري ،"ر َ ير و

. طر  َ موةراَ       ١٩٩٩ )  (Simpsonي  َردةَfar end    ،ََرا  ي    

ري َرة دةَ  َ" َ َي َة ،"ر وةي امَ را  ن امي        

ي طَ     وازة  نَ كَر  ن َ تةَ نوي وا مذ ،دة دا  وة

   َ ت و ن، وادة رَ "َ ن وي "دام انم َ ،ردي ي و مري ز ي

َر ن امي -َل و َ طر ري مرري َي  ،ر، طد، َل، دا ،َار، ر، د

 ن  ،َوة وازي زم رَوَ ي   ر  َوازي ي ن.

 واي "front        ،َ زن رري َي  ر م َ ، م ،ي       )٢(

   وةك َدة ،"ردة          و ةَو ر وم وةك  وا ،َاوة وةرطم   نز

  ،َر ر ري ةَو   دة (وةَ ري وةك)  و  ، دا  ام ""

مز  وةHausa      و ،وةي دةوةمَ  َو دةط ،وةوامَ    ووير  ي دةوةم

  .ةَور َ   ن ت، ودة َ  دوور 

                                              
 دةطَموة  طم َ طردم ك دةوَ م َي ام َت، مي دةد امَ مدةو و  ٢١

 وة ش ،نوموة م رة   كوي وم و ر مم ت و  وة، دوادةم مو

 م  ام كر و َلط ،ن و ن و ا تدة   ،وةَ ام   وة رت

 وتت و دةاوي دةطرد رن طر َدة ام ،ن ا ي َدة  و كدام م ،موة وة

  اردي... دة رت و ذة  َت    و مَ دا وم  َ م  دَوة . 
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ن امي ي و زم دموة دةام َر ر     (١٩٩٩)  Simpsonي   )٣(

  مز َ   ة م و ،ََ مي ز َ ا  نرودَو   .وودةداتدا ر

 ،م َTahitian  َ ي موsadness    َدة ،َن م و ي َوو وادةردة ،مد

  .ري م َ نَ ن ريد َ   .وةم "ري" ومز   

 ٣.٦َ و رم 

َل  ،َ ،َوة –       وازي  مَان  َةن وة مطمَ  َ و َون  

م وة دة َرَ ر َ ،َم  ،وة،  َمان َا ن ر وة  

َي   ،ردوو م واز و َوة، وا دَووة  ر زمو  َي ت 

         ،واز م ي َ  وة م يوة وا ،ََ واز مز َام َ َ

 ك روم ن وَم  َ   وة َ ان وَوازي وةرط ةوة    ،

     َرا مَر يَ َدة  ةن وور ط َم َوة دةر ، َ َ َمز

رة َ ،َم، دةط" َ رد"، ردن  ردا م ي ة         

م َ ،ر ن و وا ررةي ردي ر        َدةط ،َوة زم َي وةك ي وا

و دةي داموة زة وا  َي ازرَوة، دووة ،دةوة  دوو زن َوة مَوة،   

             ت وزة درو ي َام َ  وة َ ر ورام ي  َ  و

امش  زم رامر وةرمةط َو ت  ي زمي َي، و  َ زمي َي  

  دةرن ط وة  زم مَدا.  

 ٣.٧ َون رز  وةدادم   

 ،"ن طرد مر رَو" وةك ر  َ    وة وة  َوة، دةدة

موةرَوك و َ ر، موةرَوك   َدموة، و ن واي رم ةطن،            

       و نة و م ر ،دةر مو و يي واَ ر   وةرَوكم

م وة، درة  و م  ورا، م ةن  وم            ، و، وا رج 

  ر  َدة  ،َ ،َ َ ي رج م   ي ياور و ، اور

و زن  م       راَ وةَ، و دووة رج م .ةمي  مَان دموة    

           ،تن دةري زَ  وةدم وة ن وةدم  َر نز وة ن َدة

وةري وا  دموة َ زن وم م، و طر دموة َ     (٢٠٠٢:٣٨) َJaszezoltواموة 

و ،ََ نوة.   زم مذة َدة  

دةَ وا  دموة  وةك وةي  موة دم ،وةش  َ ،َمَ ،ن        

      ،ر دةزامةر  وةدم نرةر َ ،دن َ ،ارةرام َ  َ ض ا

ر ي   َام  َدةَ ناَل ز وةمرةي ر ،ةروة درةةي رَ  َ

ت،  َم  َ ،ات دةَ َ " َ"، دة َواوي رمت             

         ا ،وا ،ت ش وةي َ ،ت ََ       وةي َ .تدة  وةدم َ 

   دم يام وةيَ وة َدة  َموة دةط ،وة ،ََ ر دن
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 .َوا دن رة دموة وةك وةي   .ََةمي  مَان زن و    

َ ر وةدادم  وا ،وامي مَ  َ  اَ  م َ ،م

دن  َ  َ ََدن و َ وة اَل َ  دراوةوة دةَوة،      

 ن َت و ةن مو        َوةرن وا وة زم  رَ  َن دةدات 

َ، وا زن   ، راا وة ي َوة َ َا م ،دموة َري و   

   .مط دمررة و وَ ،نَدا  

            َ زاراوة من و دامَووازي م  رةت  ن وةك"  وةي َ وةَرن دةط

. (١٩٥٦:٢٢٥  (worfك م َ و مي اومي زم دار و  وازن َةت 

َ واوي وةك دوم  ت َ دوم َم ََ   و رودَو  

  .ا دةذ  يم 

Condillac (١٧٤٦ English transl. ١٧٥٦ part ii)  Schlesinger ةوة ١٩٩١:١١  يوةر رير نز 

  و رةري زم َر"...  م َ ،: مم رةري و ن دموةي دةي ر

 َ و ن،  دةدةن زة  زمن"  دةوة وا، و "َةن ي  مةدات

 رو  وةرن وا وام"، ر و َ ز  وةي وةك َةر  دةن اوان

 و رةوان و طدار زن م، دةَ زن طدم   واوي...  رةم و رت

 وامو دة،   َةودان  ط موة و ن وةمةش َ دةوروري َاموةي امي

ام ي وةمَ و  دن، وط ريةن رز َ و م  ،اار  .اوةرَ

دةَ دان وةدا  َ زمام دةَ َي  ،م زن ام واي وا  مَ و 

ام  ة و زوةم مرزام مَ ، وةدم نز  َمطوة م ،وة 

وةي ذ ،تدة را  ر وةوةدم مَر يَ  ،م تدة را ن

   ،ةدةن نَA  و B  ام دووة ،امَ  ، وةَ كوم  ردوو 

 رووي َ وة ردوو  ن ر و ررن م   رووي َوة َ  و 

و  َ  و اوام ادةيوة ر ،اور و و امط  و زة ي مَدا  

 ي  زمي و ة ذي  وا دةوة , Hammanف رةوة وو زن راوي. 

،ةَ وازي  انَا مممز و و يمواز  انَم مَوة ردم ندا "دوا 

Herder مة Hamann اوة طَ ي ووةر وا  َ  اموة زدة :َ "نو 

زة  ا َ موةدم مَ دا و" دة  َردة يَ وةمز  

مدمَ   ي  راا، طر زن ررة َ اموة و اوا .دةطازرَوة ر َ ووة

 م َم ت ودة  َم  وةدم وة  ،رةوة وةياو ط اممةز

دةت، ن وَي مري  َي و َموة  ر دةمما دة ،َطر 

َ ،َ نز م رةَ دي ،َ نام و  نو َت دة و وةدم وةك وا

َ  ، و  زموة َي دة، زن  طمرادم  ،  ، ز وةي
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  َ ر ، يَ َون ر  ت مز ش وو  ك ر وةك ن زَور

  م  ،ري وازدا، ن ممت  َو م  ن ردا. 

  دموةي َورف رةت  رري زن ر دموة ٣.٧.١ 

      مم   وةََك دم اَوذامري ر    ريازم وَورف وةك

  َوة دة ،دووة  مرة يَود َ ،م َ ،وةدم ر نري زر

ً ،اونن دامزةط ر دمزم َ ن. دوو ذورة َ  يوة ن و ر َ ن

دوا ر وة داوة  طَل وةا و ذورةي ر م  َ َ وة و ن 

 ،َدة  ،وةَرزدة وةم ر   وة و يَ ت   نرةَ

  "َل" يو  ََ وة ن، دواة ر ذوري  كم َرة دة و ذورةدا

م ةَ- .اردووة نرة اَو ن ورةَ ي ر وة يَ رير وةط

 َري  essenن م و ا  ، وي روة وةري وا ،وازي رَم مَا

ذةَل،  رون م  دة َوازي ر و دموي م و -  َري مfressen َوظ و 

دوم  وازي  رَ َ زةرورةت  موازي ز َ وا .ن م َ ي 

ا. دة َوازي ري  مَان دوو زما َ وةي  َوازي طم  زم دن 

 ،واز م ردا زَور   وازن مري دوو زم و م ،م َ ،وةَ  ن دوو

 او ر  وازي ، ر وة َن دةن ز َ  ،ردةورو وامَ ن ور ذ

  دةن. ك و  ََ دوم واو وازدان  ن زن دةن. 

  َم زامم  ر رَوَل و ر دموة. ٣.٧.٢ 

ةوة، و    (٢٠٠٤:١ Lund)  ة   (١٩٩٨) Salsoةي َ "َ وةك، "ََوةي زام دمو   

  ر ن دوووة. زم ن وةوةري. ز ،انَ مدن، ط ،وةَن دةط زَور َ

م َورا  ، طاوة و راطمن، دووة ،رر و ر َدموةن.    

وة ر ن نر وةك زوو ر رط وةدم، ر َن ودةماطوةي ، ررَط 

وةرو  ،ار ،ََندةطوة زدم َدةردة،      ور ش و َدة 

. دةردرَ  زموة  َي   َ ،  وةي    موة َ  َ و  و  َما      

 (I. M. Schlesinger    (De Interpretatione١٦a)   ر  َر   ردةمَ ما،   

   َ  م  وةك مردم َ  دة  َدةردة َدموة زن وةي ا دووة ةوة (١٩٩١:٨

و ومي  "      ر وة دةوة  ممت  رة َو،َ زمدا  رامري

َي دةردةةر مز و  و ذو شم  م َدةردة   نةر  َ  ن  واوةدةر و 

مز ،ذ  َوااون، رةر وام َ ان ن    "  س ن زَوروا ز  دة وةك 

 دةر ر ردةوا زن وةزي و رك ".  دةََ و ذي و َر  َري وةي

 وا،  مو  وةك     َما   َر م  دموة ،)(٧٤: " Brownدموة

 دة  َوة (١٨٧٥:٣٠)  Whitneyف ،مَزدةدا دةي.  دةدات دموةن َ ر زم وة

   نري"زَ وة دةردم ...مز دة و َ  اوةرز    َ  وةي  ر 
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 و طَر  ردةت،  ودا  ذَ  َ  زن،  ردن َا  َ  ...دةوة رة و رَز

 و ن"، َ    و زة  زامري   ردن َدمم، طدم و طَر، مدم

وام  وةمدةط   َندةوةك ز رَ و رط وةدم َ اط ي  .  

    دموة دةي وةك زن ٣.٧.٣

 (Sapir (١٩٢١:١٥)  )  I. M. Schlesinger ري (١٩٩١:٨ وة  تر " دةط  نزَور ز  ر  َم 

   دة ذَ مي  و     مَ وام  و "  دةَ  َ؟    و درز ن دةاو رَي وةك

  درةت وة دا (٢٦٤-٢٦٣ Sophist)   ن. ردةوا زما  دموةن و

 مر  َوة  ،دموة  َةوَ  يواردم  و  طلَ . م    ن  دن و دموة

 و ر  و دموة،  رةت  وةرن ن ٢٢مَن" طم دةرمدراوي

   دةدرَ موامي و ز رامَ   دة واي وام".  طن ة" --دةموةن 

  Thomas Hobbes   ) (٢١-١٦٧٩-١٥٨٨  روة  ر ). دادةمَ  َمَن  َ واَ)ن

Schlesinger وة (١٩٩١:٩ ريت ددة   "م اط  َ    م --    نوةو --- " م 

"َ  نوةم    َوامَ  ط  م    َام  َ ."Wilhelm   Leibnitz  (١٦٩٠-١٦٤٦) 

 ت َرطن دموة"  دةوة وا , Humboldtدموة ،رةدةري زن َ دةَواي 

 َدةم "و  َرم  م  ويم Henrich von Kleist (١٨١١-١٧٧٧)     ام    ويم                                                                                                                              "

مم يَر نوةدم يَ وةدم "و َر وة وةي رةت نَ 

  ي  دموة  و زن   وةك َوام  ،"دةرمما وداي  نوةردةطَ ة دموةن

ف Friedrich Max Muller (٨٥-١٩٨٨:٨٤) َدةط و َدةم "مَوط وم 

 م  دموة  م  ،"روردا  دوو ذ    َن موي دوو" وام ،"زن   دموة

دم ةمَ"، ر ديَ )١٩٥٩ ( يوةدمو رير ر دةي ا دام 

 م  ر مدرة، و َز دموة زن،   "َدةمَو  دموة ر زن رَو  رةت

   و َة  َ    زن  دةرو،  َ  دةردةو  َور  م  ن  َة َ وةك

َ ومر اورون و در م ." ريَوذطَودا ر نوامَ ونر و م  ي  وةَ 

 دا (١٩٢٥-١٨٤٨)  Fregeرةم  وةش . زم ) زطك  زام)و  و  مطن،

َودةردة .و وةرة Wittgenstein (١٩٦١:١٩٢١) َدة، نردام  َ  مي  زوا  مردام  َ 

رةي ،"دةورو Vygotsky (١٩٦٢:١٢٥) "وةدم م  امو َدردةرم،  وة  َراوة  د 

 وداي وةوام ." 

ن ر "َن زن ر  ةن دةت"، دووة، مان ن        زَور  ن      

   َم ،م َ ،و َ ة دةَو ةوَ وام ي َ  ،دووة نارةوة دة و

زمي ر  ةن دةت وة  ي  زن و رةزا زم ،ي            دة َو 

                                              
٢٢   م وتي روةرو ،َدة  وة ) زادي ) ن مار وم ووم ر ن و اَ 

٢٠٠٦:٦٢٧ .(  
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              وةاوة يَ و ،َ دة وا ،رَوظ م دةوةي  وةن ر مة ... ريم

     و  َ .ا ممر دة  رَ َط   وة ت و َار 

   َ و .وة اما دةوم   َن دةدةموا ةَار م نمز  ،َمدةط

              وامَ و تةَ نوةي وا ،ةوة و ر م ي ،رةد .ة دةرَار و َم

   وة ،نم         مز مَر وا ،زيزاراوة  ن زَر  واو دةدةن مط

     م نوازة مز  وة ر واط  من. طواز دةر يوا امن دةوازة

        َةي رَ يَ نوا .ة وان ز دةر َ وازن ديَ    امو دة َدروة دةردةم

واز  رادة زَور،  َ: دوو زن دةام  رادة زَور ش ك   وا  ي          

َ َ وةك وةي ن َ َ ةن، و دومي  ا َي           

 يدوم ،واز دةذ   وةش َاوةوة. دةةَ موموازي م  ن دوم م كوازن، م

          َر وة :َرةوة دة و ،ا موَ مري زي م َلط واوي    ام

   كرةزا/نز ر وةيامَ  وة وا مو امز   َ كم

 دةردةدرَ؟. 

  زن  َدموةي٣.٧.٢ 

 Augustine     واي  م ،ون وةَ   يام و َ َمومم م نز  ي واوةر

     ،ََن دادة ات و ر ََر نز  دةHudson     ي َدة ،َدة

َري ن   َدوم رة َودا َ وةي ون َ َن، مك        

     َوب َ" :َ اَل ،"وةوةم مم َ  دا دةرط د" :َدة دا َ ،وام

"، اَل: رَي "َب" ؟، دا :وة َ"  ري طَل دةت"،       طَل َن دةَ ذورَي

 دوو َاموة ةط ، ،َاَل ط َ و دةَ و دوا  ت دةم .َا ش     

  رةَ ض  ََ وة  وطم ةَ  وةدة  :دووة .َ َو دةط َ

 دةوة،  دوو  ك وة " " دووة" َوب"  ردوو َوة           

        َ داا َ و  وة وَوة دةَ ،"دنر" ي وةك َ يَ

  .َةَ   

  

  ر و رةماموةن  دوم ردي، ي و وة.  زن و ٤.٠

  ٤.١ مري زةَان و رَي وةرط  

)١(       وةَرزدة وا َوو، دةمر اوم وةَ م  يموامامَ و َ 

، دة  وةرطَان  زمَوة َ    َ َ دوو زن  وة  َي وازنطر 

 ر ،َََرم مامَ وي  ن وا  زم رامردا َوزوة،  َو    

َ              رد دةر َ َ وامَ ن وي طو امي م ي و م 

    و َ  ،َرَ ر وة دوو  َو دة و ط رةوة، دَوزم امَ يمز

     َ وامَ ن دة ََر دة ردي ري دوم َ ك َ َ دة
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  " ،م َ ،ي زة ن ي ري       ريرام  "" مَ ر ،"َ ط

  دن، وا"die     ي و dog            َ  رر ي ةدا واَ  ،وةا م 

 ،م َ ،ومدةردوم  دةي  دز  ،وة ارد يَ  ةو ري و دوم

ي رر َوام ردة، وةش ك دم و ذة، واَ  رةوام َو             وا

     ََ ر َ وة"يومار ن دن" يو ،م ي وةك مذة  تمم ،نَوذة، 

ررة َ و زم ازرَوة،.          "مامَ وا  َdieم رَم وي "

وةرطَاما وَ وةك "واي َو دةر + واي رر" دةردة  ،َو رامدا       

دةام َوة   َوة وة وازي زم  مم دوو دم واز وةك     

ماموة و ذَرري دووو ري واز، و  ي ةوة دة ر مةدات،            رة

        ممط  ةَ اررام  نز  وازة وامَ و نرودَو دموة مَ

ز َ دةر وةرَوو م م يردوو وا   وةي دومر ا ن  ،ررام م

َرةم زم رامر وازة، زمن ن َة َة  طاوةي و ري         

      ورةة طوةم َان زةَوةرط  َمطوة م ،رةوة دوو ،وةَ ي َ  .ر 

 مَان زمم دومدا   موما .َ واي وةي وازي  َ ةن وة      

      َ واز مز ام َ رط نَ ر وةك .َ  ونَ و َ  َمطم

م  .ةوة، َ روم ت، دةَ     ،َ، واي وة م  و زم َ ي وازي 

    امن م َ و ،َا ممم َر  رط ان زةَوةرط  ،وة وا َ

  زمي َن  زم ن. دة َوةش رَوة  َوةي  ر زم َ ي         

  َدة ، َ مز امن دة وةر ،َرةوة دةط يماو ر ررام ، وازي

      م ن واَم  َ انَ(ا) وةرط وا .َن مواز ي َ ممو ز

     ) ، ، َ َ وةَمز  كر        وة َ َ  وة ر اب) ر

      ي وَ يمز   ت و ام و و ََ زة ي َام َ  ،

  دةرن  زم مَدا. 

)٢(       ر ز ري و دومر  رةت وانمس و ز زَور     ،م َ ،دووة ن ن

Boroditsky  ن" يو و دةزام ،َدة ،وام ،ن دةدات َط م و-the same 

        ،م َ ،َمدةط  ن  َمز َ امَوةرط   ،َمدةط َ  ا ض  "

"  the most similar  .َو-"، دة َ زمَدا، زَور "identical-َن  ،مرك

) Carrol Casagrande (١٩٥٨      ،َت، دةا دة  ةَ و رَ انَم  وازي راوردي

 َن دةطةَ "ر" زَور م ،ةَ و رَ ر رَدة َ ظم  ةيَ َ َدرر

طاوة"، دةطَردر َ ،َو ي دةطازرَوة،      -’’ ،to carryو َرة َي رَ وةك 

  وةدم و ،(ز وةك) ، و َر (ت وةك) رو م َدر ،(نَوةك ط) َ ةقو ر َدر

    ط .ا م ردي و        يوا زام  وة ،دا َمز امَون و وةرطَ  َ

        ر يوا  وةي َ وةَروةش دةط ،رة َمن طم  امَوةرط ،مَ
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وَا  ذ َرري  َن َ ي واي رم وموة موة،  دوورة واي رر 

 دوم َ ك ووةر م م  ،وةداََ َذ من ز ،ارد مرة دوم

          " ،َا دةط مز  ،م َ ،دةر دةدةم ن واَ it is raining cats and 

dogsردي و َ رط  "  ارد نَ روةك  ،"َردة  و " َدةط ،َدرَةر

       ،ةَوواو م وة ي و مرة دوم َ  "ة  ر" َ

ة. دةََوة ر وةي     رَك َ طمم واي ار وة  رَي َاموة و راَةو   

  (٢٠ :١٩٥٣  Schlesinger  (١٩٥٣:٩٠) َ Fruerن ي  وةر  ، رَي اَةوة ن  وةك     

رَ   ". وةَوة از زة واي  رزدةتَ  طوي َي َي زم َو" دةَ ةوة

   طدم مَ و   َ  ر  و ري ، و            

دةرن  ري  َم  زمَ دري او، َ رة َ وةرط وري و     

  ،َةَ نَردا طرام مز  ي   .وةمَا دامَ مز 

   مم ري و َ زن ٤.٢

وازي  رَم زن مو رَا، وة ن دةدات  دمن رةماموي ر و 

 ،ر داَ كةري زر َذ  نز .مَ ي ،كةز، رةطَل، رَ ،م َ

، و موي ا و روة  . مو زوري زَوري موةما رَم زن ر ن 

 دم ،ردةورو َ اامرَط  َري دة نرة يمو ز وات، وارا م

 انَري م  يزام .روة ةوار وَ َ زار و وري م ز، ور ر و ،ر و

 م مر َ)١٩٧١و  ١٩٦١(  ا ،َدة- ر ور- واز مز اوةرم

 ري رت و َر رَم  ردة ،َوا ر زن را دةت مك َ واموة،

 ،دة ومم اوردار ديَ وام ي َ ،َردة وم  و زامر ،َردة دة

 مَو ر َي درن ردووة ،ا دةذ  ،نَ ةَار و يم ندةر وا

  كن و َ َ يو ن زوة وةَ ي .َردة امر  وة ،زَ

 .َردة  م  ي زمَر َ م ي مواBoas  انَم  ريَ مم

َدة ،َوة، و دةةةر ر ن وري زر اودارد َمز  وةدم ر و رم 

  دةطرَوة.  Linguistic relativityر ري زم طوث  ،َو ة َ َري 

زوري زامن ر وةن  رَ، زن، ر و دموة َوة ط دةن. زن و ر      

 ،َدةطَ م يوا م دةم ،م َ ،زمم ي زامَ  ر  نو وةدا

 .د  ون   ري يدن" وار ج"  ري رَ ،م َ ،ري يمم

 و   َرَ .نز  َرَ ر َ نردو  ،و نز َ ر و انَم 

 َ ،َ دم رةت اوةو زيَر  دة  ردوو .دمةو َ

ي ةمَ، درَةن َةدر َ مو و َي ا رةدةن.        وازن  ر

  َ وين م  ويم مَ ر َ ر َم  ،م َ ،ن ادم

مدما ردة ،َن مزمو، "دَر، ن،  ، و طورة ،"ردة َ  ،ََر 
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م ،" ،ردةَ، و زَور  دامام ا َ ن رادة َ ،َم، زمَ َ "ط

رةن را  دذ   ذن َ، و  م َدا  راو َراي اَل 

زن ةوة زن دام و مان َةي ن َوظوة ر دةKant   ََم ،َي 

 ،َ رةزاي دوم و َوةرطHambuldt  ر وةدم ،وةدم ةيَار نز َدة

و رَم ردةَ وةك دموةم زم زط .  دََ وةك َر َ دَط موةوة

و  رةرَ  ،ي رةرةوة مي   ةوة زن و ر وةدا ةطموة  ردو

رامر دةزام ،َرمرا َي رةري  موة َر  ر و دومن 

دةزامَ، دةزا َ ر  ض رَ َ دة مَ دةت، َ دة َم وة 

 ر َ َ وةَ  وةمم و  يَر (ر ن وز وا)  ردوو ،ة َر

(َ  طَرامروة) دةطاَوة. ر و زن دة  مي دن ن ري 

 ةت  ري رَوذامَ ،ري َ دراون،  َم ،ري ردي رةت و

 ر :َل دة وة دوا .َري دة َوذامي رم و و و مز مَر

 دوا ،ََا دةم انَم  رةوة ََ رداةر َم  ك وادةر  ةَ ن

ََوةي دة .وان و مر و ز َا دةمر و ز  وة  

 مو َن َ دوم م و و و ي ذةي َ دةن    ٤.٣ 

 ر    وة ر َو   م  ،وة دةي و ت روي م وازي مَان زمما

َمز رودَو اورد   ،مرةَ ري دمَ  و َي دةردةَ ريي دةورو   َ

 موَن و دامم زاراوة  َن دةطرَوة  َوةي " ن وةك       مَ ري وازي 

ن، دارمز م يم و َ ك م    تةَ نواز  و worf (١٩٥٦:٢٢٥)   

Macnamara ر   (١٩٩١:٤٥ مردة .... ري و و ، ،ت ش وو رودَو .ةوة (

         َدة ،م َ ،َل دةداتر َر و ،َ اا روةي و رط َ ،ن دوم

ي دةورورَ دراو ام دوم دةوروري ري ي دوور  زمي َن  ر

   وةدم امر اار  .ا دةذ وةم    يوام وةك وة، واةمَ

      م َ انَم  وازي َم ر ردة َامدة     ،م َ ،ات امدوو ز م

 ،م َ ، دي يَ يدوم َ ور اممان زَم  مواز و َدة  

"  - ،spark  َ ،fistsرارة  waves زم ورو و ردا، ةم وةك"َل   )١(

،  -وةك مو روودةدةن  وةك ر  زم  رما. وَورف دة َو وم مة  

  .وا  دةوةي وةي ن وةك مز  اَ  

)٢َ ذةي ي و و  ،م ةر َر موازي ز (  ،م َ ،ندة 

ة رة و ن  ن َة دةرمدرَ  ،َ دةط َم  زم وازةما

ورَة ن ت. ي وي " َ رش"  رةم م  ،ن َة ردي 

 "دي ك و ،ةر"  رمواز دةط يَن رمز َ ،َدا م َمز  َدة ،

 دم رودَون و مم زة زَور رةت ََ رةن، َ دوم و 
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ي دةاد و ذةَل "  زم ي، ردي، و ي ردوو eatوا دةورور، دة ري "

َ دةطَ، "دةط َا/ط ... ممي ارد"،  َ ا  زم م  ،ا 

"essen" ادووة  اد ودة ي"fressen رَ ي ردي و  ،َدةطَ ذةَل ي"

َ ا  ما "اردن، َر     (َوظ +  ،و ذةَل) + (اردن) (َوظ    (اردن)        

اردن) و (ذةَل + اردن) وةردةطَ. وا ن ري "اردن ن َر و موةرَوك  َردوو 

" essenدةاد َ، وي "اردن" eat َوظ و ذةَل رمت،  زم ما طر ري "

ر دة .ََوا "fressen  ذةَل  ،َوة وي eatر دة .ََطر ري ري "

" م َessen م " ،م َ وي  ردة ََ رَك   ردا مروات.

 ي ذةَل َوة دةطَي." fressenي دةاد و "

ي زامم زموة ر زم َم  َ ي واو َ  ما دةرةن، و )   ٣( 

 ي دةرَ   َ يَري وور اردم َ  يَ  ت م

رةت  دم م َس  موي وازدا Franz Boas   دموةوة دةطاَوة. 

َة واز  َن موةرَوك ن دةدات،  َم، دم واز َ دةر ر وةك 

"the man is sick  "َم وة ،م َ ،واترم ن وا و ر اممز  

Siouan  وة وة ر  مَر ةَ  (َدةردة دةر ) َ َدا، دة

  ."اا  ن ،َدة" وة  Kwakiut   وةَ وة ر  َدا دة

  َاماوة، دةةَ  وةي و  ،َر و ط  م .ن م َ رةوة ن

  .وةَ   نEskimo   َ َامدة َ دا‘’man sick’’ دمروةي د َ

َامدة َ ،ام  ،وة  َ دمرن د  يام ر  ن ،َر 

 مز  و َم ردةوا ن  ةَ  "وة"  وة وة ر 

وروما، َ موام  َر دردن، دوور  رةطز وة، و وامي ان 

  ،رري ر ن دةدةن. 

)٤واز و ط ن زاراوةيمر ) زَ َدة رم  ،ت وةدم ر َ  نو

 َ ،ة ز دا َر ر و َ موةي زدم َ كَر  تةَ نو وا

  ة ن َ  رةت وةدم مَ ر َ ،م ََ ن َ

 َ ،َق" وةردةط" ت، وةكَوة دةم   وةر  َدة  ، اوةوةرد

 مي زاراوة ،مleft and right  ار ي دة " ،م َ ،ََة

واnorth, south, east, and wes   ا ن زاراوةي دةوروة ر ر " زم د

رو، ارو، رَوذت و رَوذوا ردة .َوازي دووة : زم" ن"دا، َرةم ر 

م  ز َ يمذةَل" م َوظ، و" ،نةوةرةوي زَل مط  تدة -َ ،نةوةرةز  ،درة م

 .َر ... و ر ،ش  
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   رة وازةن  رَي واز  دوم دةطن  ٤.٤

 ٤.٤.١   .م  دوم  م اموازة وةان مَم  ر  

 َو رَي،  طَل ا  طَل ري ردا دة َرداموة و رةماموةي َي 

  ر ردوو زن و دموةش. وا زن، ر و دموة َ  رَووة،  ا ر 

ة .وةمةط ك ر مردة وام ك سَوظ مزام َ ،م  ك ر و ن

 ،َ ،تردا رامرَوة ط ،تةرد  ريةن رز  ون وةرَ و َ 

 Coddillac   (Schesinger ١٩٩١:١١)    ن دةداتم  و ريةر َمر ز" َةوة دة 

ي َةن" ي َوة وة، وة مطم  َوة زم ر و دموة دري دةت، 

 ،َمَا ومز  مرة و رَ َر من طة ،وةدم ةيَار نز م

ةوة، وةرا  ذي  ١٩٦٩:٧ Hamman     (Lyonsمامَ َم  ازرَوة، ف 

ة و زمي َة و وازي  مَان زمما و و وازمي  مَان 

  و دومَر اردم وةير َدة دوا  وةدم وة وا ،وةداندم مَر

دةَ ون زة  ما ةمَ ن دة ،"ممت  Herderو زن را دةت، و 

ي "وَورف" وة دوو را ن،  زموة  َر و  رةوة َ زن ...  مي 

 ن زَر  وة ر ر نري زر وة َدة َ ،تري دةامرَط  يرط

  َرري زن  َر زاة. م مك دة روو  ام ،وة رة زن و 

  تدة  اةَار  َ مز وزةموة زَورداري و زة ن تةرد َ دوم

 و ا، وةكار  ،َِ نرة وة و وا مَ و رة دةرم و

    ،م َ ،ار او ر يوامَ دةدةن م ارةةوة ي يموط 

 ٤.٤.١.١  : وط  

)١ (X   َ ذم-                       Y   )           د ي٢ (X       وةاي طذم          Y   وةااط  

)٣ (X      اردةوة اوي         Y )     ورا اوي٤ (X             د دة يY ادة ي  

)٥(  X   دمط                 Y )                   دا م٦ط (X  ،Y         ا      Yتوةرط  ن ق درا 

)٧  (  Xدرطو                  Y   درطو 

 ،َ رر و َر م مو دةر ك ر  رةوة، دة مر   ان

اواي وة طو دةت،  وة دةطرَوة َ زاون و َ ؟ رة  م رووةوة د

زةوزةم زن،  وا   ردةوة و مرامري و م رامر  رةطزي َ دةت، ن 

َن دةت، وة ر و دوم ري ردة،  ن وا دةَ و دوا  زما و

 ،ردةةوة رَ ري َ َ ،اار ،ََردة واز َرَ َوامَ ر َ وا

 َ م و ا و يَ ،يَ  َر  ةر توا دة  ،ردة ري وة

،و ...، دوا َ  َ ري و  َرَ  ،توة وادةراوةي نزاراوة  ن -، و

َوةمطن،  َم، دةر" رةا" ي  و "رةد"، ي رن  درو دةت، 

وَرة، زمَ ري رةر و دوم ن و َةي دومي واا روودةدات، وَدةت و 
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 descriptionةن وةمةت.  َو رامدا، ردي ر ي رَزي وة وةك وةي روودةد

مَ ري َ ،وام و دومن َر دةت و رر وَي ر رةم و 

م رامةرةور ن روزرة ي وَوادةي رر َ  ،  ر ردة ،َون دة

دوم ن، و ري ردي َ وام ردةمي زةوة ي روداو و روزرون 

) ٧دةت، روة ،ري ر طَرام ري ري رةطزي َ طَرام رداد ،َمي، (

دوم  ن ريةن و رو  وةَ زةطردوو ر  ةدات، دةم زةوة 

 (دوم)ر  نز َ ،راوةَد  ر ري و ،َدة َ ي دوموامَ

رَ ََ ةَ  زة و دوم وامَ و .َدن، دةرطو" ي وةك 

 م  َرَ ام  ،َادةمَدوا "... وة ورَط  ،ون و ،ووةَ

 "و ي "ذن و ن ةَ  و زاراوام كر ةوة  .َودةطر

َ و ي زَن، و روةدةطَ ،مذة  رةت ،وةَردةط َ زيةطر َ تر  َر

ر و دوم  ردي  َر ذة َ  َو من َوة، وي ت  َدةوةي 

م طت"، "ط ون ردة َ ،ََم دةط" َم  طت"، "رة را

َةو"، "  رة ا"، "َة  دا " و  روة َ ،وة رة 

  مك زن ر ر و وام دةدات.

           و َزي مةطردوو ر َ مرة دووم َ ،ا ي و مز  ك َ

،م َ ،َر دة و married‘’he/she is   زةطردوو ر م ،َودةةر ر اَو 

 م ١٨   ي دةذي وَ س ر و ر رو زَور ََ َل ا

 دةر  واي   ’’‘’he/she gets marriedةَ  ،ا دةر َي وةك 

ردوو ي (و و ذن)َ  دةط‘’married’’   ،َوةي وةك ري م ،و َرة وي 

 :َدن، دةطدة    رةت 

(١)  Joe put the ring on Jane  

)٢ (Jane put the ring on Joe  

 ‘’Janeردوو رةطز َدةط ،َرةت  وموة، دةرَ وةك   دةدن ي

devorsed Joe’’  و‘’Joe devorsed Jane’’   .راوةَر م اةَ Devorsed  ي "ذن و

 ’’“Joe makes love to Janeو" َدةط ،َرةت  دةوةي  َم دةرَ وةك 

ر دةَ  ََر َ رَي دا  ،رامردا دةرJane makes love to Joe’’  َ’‘و 

 ،م َ ،" نوامار  ‘’Joe fucks Jane‘’  ن‘’Jane fucks Joe’’  رةدوو 

رامردا دةر   َم ي ردوو "و ذن"  م ةطfuck’’    ،َ’‘وي

 ،م َ ،َمدةط  ردوو“Jane or Joe sleeps with Joe or Jane’’ مذة  رةت ،

 َو ذةِم وةك، ر ،ر، م  ، ،ن رةموة  َردوو م و َي 

ر دة َ  ،ََدا َ ة ط َ ون وةك is breeding’’   َ ’‘وي 
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" ،مthe dog having sex ،م َ ،ََر دة  ا وزام  و "

 ".  -"Copulatingون

   دة م زَور ادةر  ي ةيَ ن  ي مز،م َ ،ََرAzad/Narmin 

gifte  sig”  “و ،‘’Azad/Narmin flyttade ihop med sin fru”  " ا gifte sig - 

" ي ردوو رةطزة مَ وة رَوflyttade ihop- و  دووةا " دن"

  ردوو دة وا ،َةدةَ ن ن ردوو َ دةوةي  رةت ،نوةدةطَ

وا "مر و زاد َوة َن    med varandra hade sexAzad/Naminر و رر، 

 sigوو  ن ن  َ ،م، دةطَي و"، رةت َ موة رد

skildeKvinnan/mannen "ا ن ن ،وةم و و ذم" وا ،    رةت

 نر ن زةطردوو ر دنمدن و مدة Flickan/pojken  forlovade sig 

وة دة رةوة مم .موا دةر و دم   نز  َ     

  ٤.٤.١.٢ دووة وط  

 ،م َ ،ََر م ك و ردي دن  رةت)...دنا ن، ودةر دوم ،دن( 

 ي "وةَار" ي وةك ما وَ ،نةط َوذ ي م َةط ام ذةَل و و

ةر" ،م َ ،َرن دةَط \م\  َ "َ" يت ومم ،"وةَ ار 

و ر و ط ر دة ،ََوة، َ ري دموة  ر َو َرة ةََ و 

وا ط ة ي و مردوو ز  .َدرََ ويط و َ ر َ دوا  تدة

 َو زةوةر و دةاد‘’die’’  ي و‘’dog’’  ا ن  ،ي وي  

  َا دةط  م َ  ،َر دةAzad, cowen, hunden, jetten, hunden, 

duvan dog  ا مز  ةَ ن "د او ، ط ،م ،زاد" وا

 َدةطAzad, the cow, the dog, the child died  يدا ومردوو ز  رةَ و .

 .َةط نةوةرةو ز ي "دن"  

٤.٤.١.٣ َ وط  

       ،نةط نذة ي "انَ" ين و وَوظ ي "انَ ق" يا ورد 

ي و  وةوامَ kicked  يي و و  sparkade  ي ردوو و ،ََردة

دةاد و ذةَ دةطن، وةي َي ر ري ر ردي  رَ َ زةوة 

 را اوةوةرد َدة وة وَ رةو "انَ"  وةدا ،تدة رَ ي دوم

  ،َدة  ةَ رةو دواوة و "انَ" وةوامَ  ،وةواو ط اَوظ  َلط

رةوة رادةَ َ دردم دةَ دراو، وةش واوي طَل رةري 

راي دراو و ي رة ،َذةما دةط ،َراا، وام ردوو ي وازن، ي 

و ن ا دوو رةري واز َ دوو ي واز و َاموةي وازن، و دوو ةش واوي 

 َدة َ ،َا م ي و   ارد يرو وردة .وةمةط اَل واط

ن ردي و ي و ا  َم واز  َر دامك وام ، دوا  مَا
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  ،َةَ نَردا طرا مز  ي و ريو  امام ممو ز ر ري

  َي َ َن داَموة.

  ة: طو ار ٤.٤.١.٤ 

  ،َةط اددة ي ار َم  رزة و ذة وم ي "" يا ورد 

َا "طزط َ "دةاد و "َةدان"  َر و وامي ذةن ، و "طَ َ "و 

  َ ", Azad, ormen, coen bett ettمbett" ،وي "ةن ر دة ،ََزم ي 

barnا  ،"ن طا م ،رة ,زاد" ي "  "، واوbite ،م َ " ‘’the 

snake, house, cow, dog, bites the child”  ذة َوظ و ي "ي "طرة وَ و ،

 ،َةط يا و “sting”  .ََردة ي وا  و  و م َ  

 ٤.٤.١.٥  َ و٢٣ط  

 وة َ ر و رير َذ ردي مز  َرdescription  َلَ س

دموةي زةوةرةن دةت و  َر زةوةرَ َ  َةي وةي داةمَ وي ت 

درةت،  َم، وي "طودن" ي َوظ، "دن" ي رو ن و  "دن" ي 

" و رط رو و  ي "دنر" و م وةَ ... و  ي "دنن ر 

دةطن. ي  و دةوة َ ان ك و  دةت،  َمَ  ،ة زاراي 

 َدةط‘’the man, woman, cow, dog, horse, donky chicken.. takes a crap’’  و

ذةَ وة دةط  ،ََل وةا، دةر َي  ي َوظ و  َ”crap“take aرة وي 

 واي "ا ن وة رَي  "ر  ’’The child bowel movement’’ وةك 

 " ر دة َ ،ََمbajsade-،دة .ََوي و وةك "طد

‘’Barnet/Hasten/Getten/Kon/Fogelen bajsade’’ ،م ، ،ا" وا ،

" ي و زةوةرةن َوة  bajsadeردةَ ،ََ وي " َ, طمد"،

درطَ ،َةا ردي دوم ورد  ي و ي َوةدة ،َردي ردوو َة، 

"ر" رو دةطَ  َر َ ي دةوة درت، َا، دة  و "دة/" و 

  ََر دة "دن" يو ،َر دة و ة وَ ن دا دةوة  نةوةرةز

 ةَ  ي  ،ََ "َوظ" ذةَل" و" ي" يزاري وtakes a pee"   ي

" ي و زةوةرةن َوة urinatesو زةوةرةن و َ ة  وي "

م َ ،ندةط “the boy, girl, cow, urinates’’       

  

  

    

                                              
٢٣  Pluralism  واز وامَ َ ذة و ََر دة  وادا مومو م اوام ودا  واز و يَر 

  دةت،   مج ن رَز َك.  
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 ٤.٤.١.٦  وط   

ردة ،ََوةا  …ردي  َر زةوةرَ وي ت رةت  دةر  و َش و  

رَزَ َ و واي طَر، دوم ي رد، "َري دةم ،، و ر"ي 

َ ،وةوطر ... دن، ووار ،نط" مو ،م و  ي ،"اد، "وةردة ي "

"رامن" ي طر و "زةر "ي ر و  "من" ي  و "وامن" ي  و "رامن" 

ي ر و ن و "ِاما" ي ز و "َن" ي َر و ... َوة دةطن، َ ا ي 

"  َ و َgnaggar طر و " " َyllar و " , ” َ"“skallerاَل، skrikerوي "

‘’bracker’’    ردي ةيَ ن  ا مز  .ََردة ر ن و َوار ٢٤ ن وط

 م َ ،نةط َوظ ي دن‘’the child crying, weeping’’ َ  اshowtes’’"   

ي  و  ت طر وةك   ’’howlsواردن ي و زموةرةن ةطَ، وي 

و رطي و  َةطَ. وي  " ي رو  "neighs رامن" ةط ،َروة وي "

"Roars"    .ََردة َ َ  

        ي زامَ  ط ةَ  ،(نر) ،نمةوة ز انَم  نوازة

م واز-  و مز  .ر دةرام امرة زط مز  وةممز

دة وة  ن   َر و دم وة دري دة .َوةي رةوة مرا،

 َم  يَو مر ط ،ردةورو دم مَ ر ردةر مو دوم

  دة َ ،اوة ،نَ زيةطر را ي ر  دوم ،م َ ،ََ

دا َمد  َا ،ون طَل وازي زممما  ِ و  ٤٨واوي دووموة 

  ن ،دن درودةو  َ .وةومَ اك دم ي َذ ون ةيَ يو

 نَمز ،َ ري نو  دةوة و مو، ز وة مم مز   ارد

دوا ون َن و زم ر َ  َا من مان َم َ ،َ رن دا 

 زم ي، طر وةك دوو دةا،  ادةي َن َطر و ذمموة و 

د  و  ةيَوو م  م وان دم ،دا ،ي دووةم ،ةر مز  ن

  كادةر ،ندة  مز َ نوةر يم و ،َم َوس و ط 

وة دمَ  ،ون وة و  ن، وطم  مو  اردووة ن

َوة َدَووة و ري َ دةن، و  رةرةمما دةردةو  ،َ، وَامدن و ... 

  .َرَ 

٤.٥   رة  

وازي زمن  وازي رةموة دةردةو ،َوة وا دةت زن و دمن 

  دةر َوظ َ َ ا ة نر زط . نَ  ر و وةيامةمر

                                              
٢٤  َ  ،تةرن د ري دومَ وةدم وةَ ي  ي و ،ردي دوم  ةدا

دوا و دومَ  ةي ردا دة َ َ زَور س و ن َوةدةطَي رت ون ن 

  دومن م د. 
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 ،ةم وةم زَور  ة و دة ،مةوةرةل، زَ ،ن وةيدم يام ،م َ

 َ نرة مز  توة وا دة .... و ا ،ون، م ، ،َ و َ ،زةطر

 ،م َ ،وةَوَ وازي ريةا رَ  او، وةو ري ريرَذ َو و ،َم

ي دن و ةمي  مَان مَ دا، ةمي  مَان ر و رز،  و َر

  يَ  نزي ذَر اردم ر  يَ َووة ردم .روة و ر وك و ،َ

َون دةز وة، دواَدا دةوةري م  و دم  رةت ر رير َذ

   .ََدة م ر ر  يوا  

رةت  دموة، طر رَمَ ر واز رَك  رَن رة ر رَي       

َزة  ردة ر و رورةم ذم دموة، دة  دموة دةوة وةمة 

  َ نردام دن ورد َ ،ََن دادة مذ م م و ن، وا

 .زة َر وةدمS٠lso (١٩٩٨:٤٢٠)   Lund (٢٠٠٣:٥) َوة ودم" ،ََزي ةوة، دة

َ َر دةت  مَةمي طاوةي زامري َ ي رَدمَ َزي  َر ردان، 

َدن، َاموة، وَدن و رةردم طن"، وة وا دةت  دموة مري 

َدوا  َ و ،َ ن  و ريو زام  وةدم ، ،ََ ا

َ، و دةَ دي موةوةي زامرن و دة َ َوان، دووة  ، رَي 

دموةوة ردةََ، و  ،َدموة رةو رةرةن رادةَ و رَي وةوة 

ةَوة، و ارةوة و من وةك ك م، رةرن ََوة ر  طن

وةك م َ   وةََ ن وردةةر- ر َاموةي م ويم ،دة زام

َ و تر دةرةوم  زام  دوا ،َرَ  وة دةدرا مدرا، و طرَط وام

 َ وةيدم  وةي زامََ ،ت، واردة َ  نَ(Solso ١٩٩٨:٢) وة دوو ،

 َدة ،و دووة ،َر دة وةي زامََ َم َ نَ  ،ََا دةَدوا ار

  وةيامةمن ر و  دارامو ،َ وةم ريةي رَر

.موةدمGarnham et. el (١٩٩٤)   وةيامَ  َوة دادةمدم دةوةي َ زَدوو ر

و ن دةوة دةن.  َوََ و دووةَ ري  ا ن وةك َر زامري

 ، َ َلط اموة مدم َ تمم ،َر نز اموة مم 

  وةوة دة ر  وةََ  ،وةدة ،ت َامر مَل ط َ

رةت، و  دةن مي وةك طو دا، و دوا زن دموة دوم ن د

  س و م دةت   دومي واا َ ي و دومموة دَراوة.     
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٥.٠   ي 

  ي   ردي ٥.١

ت،  ،ري ط  دة َو َي ََ وة دوو وة رم  ر دةدا

 ،َ يَ ت ري وة ور م َدة  ت ري دووة ،و ا َوظ

 َ ،ن  نوازة رةوةيَ و  ك ر وةك وةيمن دة َ وةش

م دمردا، دَط  ن ريةوةي رردام دن وَر ،ن َ ر ونر ،

م و َ ن  رةرةن َ ة ط  ارَةي َ دراودا 

مماطر ر  م نز ر .نةَن و رة طَ ر  ،وةَرت م ا

 َ امَ   وة .َ َدةط دوا م َ وةياو ط وةري م را

 ن زم زن ن و موم ةمي رَدن طَل ر و دموةدا.     

 رَدم رةري ةرير َ، طَروةي و دة َ َا، رةري  و  رَةت

 ، طَروةي و دة َ َا، رةري   رَةت ن زم زن ،م

مت و رةزوي رةن ط  ت، َ  دةت،...  و ن رَدم رةري رَطري

و  مان ن  َ و رري رَوَ ن  وةي ر  وة 

 ) اطد  وةك ،رك دةراوة          ٣م ( 

  زم ر     

  ت.                     ري                       دموة             ر       

  دةورور                                                              

و َ دة َوة   ،َر وةك رة و مو و وامي ن دةوري        

 وةمة دوم  ت ري ارد، وم مو، ز َ  وةدةَ

 ،َ  وة وةكدم ،َوة ددم وة دواَ ي ،ات، دووةَوة طَ

طن  درَاَ وو َ  رَودموةي د ،اوامدم دوم و  دموةي و

 ماَل رط واو وةََ  .وةران رردوGorgias  و Plato  نز  وةي رةت

 ومَ َلط واو وة، و وة Kant  وةَ وةيدم  نوةي ز رةت دا

َ  َ وة رةدةن و َ ي دموةوة رَةَ و وة. و ن 

 دة  َ ر َ ،مري دومرا و َوة دادم .وةَةدرَ

   َ َرودَو ردا َ ،وةي داواي ر رامر َ   رة مك

 م ةةو ر َ ، دارط رةرام وةَ ،وة ارودَو ن  َ َ دوا

 ،َرَرا دة وةدم ر ن" وةكة" َوةك دة دوا  ، موةدم ر

 َد دة وة رة َ رَ نز ت و دواةرد دم ر، وا ،وةم 

 ) اطد َرت، و دةدة اوةو ري َ ام و٤  :َر ن (  
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  ت                                          دموة و                               ر   

  رةي                                                   

         وا .َدة دةروم اوة وةك ر  ،َ ان وةك رز

َن ور و امرة َ  ن. واةم موردا م َلط و مط  مط 

دةروم دةررةي "ن" َ ا راوة، ي َرةوة زن  َ َوة 

 َ زن درةت، درة  َ  واي زام رة،  وةك روةي 

ط ي ن دوم َم م و مي زام ا ن  ،َا دة

مَ  .ََ ا، دة َطَل و وامي ان زن، ر و دموة َةك 

 َ  نَ  َ وةك زة  ،نةم موك و م وم وم و  يوة

  امَ ن وة. 

  

  

٥.٢  رة مز   ي  

ا  و ا ا ،  

م  ا ا ا ول ، ا ،م ، مما  ك ان  ا ا ا

  ادا  ت، وا  و ا ، او  او  او    ا و ا

 ك او ا ا د ا و ،ا  و ،ا دا     و ،

 دات و اا و م ،ا  ظ را  ى ا  ، اا  دور ا

 .و ا ا   ا ن ا   ،ل اا ا ا  

       اد، وات ا رب و  ر ادل ا و ا  ن اداة دي، وك اا

و ا   ااد، و ان ف ا  ال ا ا ،ا  ام ة و ت 

:    ا  ا ا  دورا   

  

  لغة المتكلم                                                  
 التفكیر                   ثقافة المتكلم                    الحقیقة               المتكلم    

  المحیط                                                     

  

 ن ا ا اس اي    ة   ، و  ة ، و 

   ح ق اا  و وا  ذ  ا مم    ، 

   ا   ،را   ا Plato and Gorgias  ،طا  م ان ا ، 

  ا Kant  ن وءى واا   ن ا ،ا ا  م ان ا : 

 ج اا  اع، و   ام ا را يء  ، او ر ا   ر، و ءو

 ي ر ا اي و  او ،ه ا   اعا ازا  ةا  ا ان   ط
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 اي م ر  م ،ا ا   مج ي، و   ن ا ا و 

 ان ا   ا ع، وا  يج اا ا  ء   ،ا و روء د ا يا

   .ة از  ا ا ط و .ا ء ا  يز او ا ا  ا   

            ا                               ا                                 ا  

                                                                               ا  و  

          اي ام .ا     و ،م  ا   

  ن ا و   . ا ا. اي ان رة ه اء  ظ  اذ

         ا وء ر  ا  ،ا   ا و ،ا   دي  

   اط ا، و ا م   ان امر ارة ا ا ط ا اد. 

 ل امم ا و     ،وا     و ا و ا     

      و .ا  ا  ون  اي و ،   ا  اي وا

ا  ا  و ن ان    ءا  د ،نطا  ا 

  .  د  

  

  

 ي  زم ي  ٥.٣

This research deals with the culture from two sides, first, a general culture 
which can be shared by all human beings, and the second, a definite/a certain 
culture which belongs to a certain nation. Each nation has certain culture; this 
is at the time when the people wanted to treat Culture as one body and 
collective of all the different things in order to let each one to feel that it is 
his/hers. The Insistence on the needs of the individuals, reflect and collect all 
around a certain culture, regardless of the kind of language they use, the define 
examples they used to represent a group of simpler ones, and community value 
which organize the behavior. Generally, within an isolated community, the act 
of language cannot be limited only to the communication, but it behaves to 
embrace thoughts, to save community’s culture, and transmit the culture to 
the next generation. Moreover than that It gives insight to the people, 
language organizes the experience in serves of the people behavior. Almost, 
language used for communicate and exchange their ideas, and increase their 
ability to improve their lives, to increase their information and analyze the 
around world, and to reach to their goals. In sum, the intention of the people 
directed to reach to the facts and reality, for this purpose, different sides 
according their values, direct their role in order to bind/join/link the speaker to 
the facts around. As the following diagram shows.  
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         According to the above diagram, the speaker (human being) as the core of 
all the activities, and tries hard in order to comprise a united community, to 
make standard language, and language links a certain culture with a wide view 
point to itself. Secondly, in our view point the though comes after, thinging as 
the activity of the mind and lighten the insight of people, to widen their 
viewpoint, moreover it acts as a key to open all problems during the time.This 
research support hardly Plato and Gorgiasd visions, whom indicates that 
language comes from emotion, and with the idea of Kant who things that 
languages comes from logical thought. All these things, first, arise in the mind 
and they are organized and analyzed by thinking. The process of thinking can 
be accounted for as the energy and intrinsic to direct our viewpoint, for 
example, when I have headache, then I feel that I am in a situation of head 
achiness. In order to ask help from my friend I need symbols which contain the 
meaning of help, this is not for the present time, but for all the times, 
whenever I see myself in the similar situation to use it. Therefore, theses 
symbols are a product of my mind which I use later in order to capsulate my 
idea in it.                                                                                                                    In 
sum, I concludes that thinking and culture define our viewpoints, then 
Language acts to form and capsulate our thoughts according the available 

culture.  As it can be shown in the following diagram. 

  

       The speaker                                          his                                    reality             
                                                     Thought and culture                                             
             we look at the language as the community fact, and as the psychological 
fact from the other side, the meaning is in the speaker’s mind, and each of 
them is savesd a picture about the things which are the speaker’s mind, De 
Saussure points out that language is a community fact, namely it is the 
community who define, create and improve language, it indicates that the 
community fact indicates the importance of culture as the course of the 
speaker’s viewpoint. At the same time we cannot neglect the importance of the 
language .Accordingly, culture and language are interconnected with each 
other, without separating from each other. 
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