
 

 الترجمة و نورولوجية األداء اللغوي لدى طفل ثنائيي اللغة

 

 تمهيد

 

لقد أصبح االهتمام بحقل الترجمة أقوى مما كان عليه من ذي قبل نظرا النخراطها     

ضمن المنظومة التواصلية في تعزيز روابط التالقح الثقافي اإلنساني بفعل ممارستها بكثرة  

انفتاح مختلف العلوم عليها، مما أكسبها جدارة التألق و البحث في جميع أنحاء العالم و كذا 

في ثنايا أسرارها، فإذا كان ينظر إلى الترجمة في األدبيات الفكرية، أنها المعنى الذي يوحد 

جل ألسن العالم، فنحن ننظر إليها أنها الكائن اللغوي الذي يقتات من هذا المعنى الثقافي في 

ذا ال يعني أننا ندعوا إلى استقاللية الترجمة من شقها األدبي، و تنشيط الذهن البشري، و ه

إنما نحاول أن نزاوج بينها كمنطلق تؤطره ضوابط بيولوجية تخضع لقرار الدماغ في انتقاء 

األسيقة الداللية لتوجيه اللغة المراد ترجمتها عبر الزمان و المكان، كل هذا جعلنا ندرس 

ن المترجم أو متعلم أكثر من لغة في عالقة تفاعله الترجمة، كرد فعل نفسي يصدر ع

ككفاءة لغوية جديدة صادرة عن تفاعل  "بمعطى العالم الخارجي، وكيفية بلورة هذا المعطى

مناطق في المخ، تختص كل واحدة منها بإنجاز عنصر فرعي صغير من الوظائف النفسية 

األكبر و األكثر تعقيدا ''
1
  

متعلم يعد من بين المواضيع الهامة التي استأثرتنا في ولعل موضوع الترجمة عند ال

الدرس اللساني المعاصر، محاولين بذلك التأكد من األثر الذي تخلفه مرونة الترجمة عند 

الطفل قبل سن البلوغ في ترسيخ المعطيات و المعارف في ذهنه، بطريقة تحتاج إلى 

، من لغة إلى انتقال المفاهيملم لعملية التوجيه الصحيح لفهم متغيرات اللغة أثناء تعرض المتع

أخرى، الشيء الذي يتطلب منا التحليل الدقيق للخبايا المضمرة، داخل الطبيعة الذهنية 

للطفل المتعلم، و بما أن موضوعنا يصب في الجانب اللساني العصبي، سنحاول النظر إلى 
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المعرفية للمتعلم، أثناء ، لفهم التمثالت و العالئق )عصبية( الترجمة من زاوية نرولوجية

اندماج لغتين داخل قالبه المعجمي، ومدى انعكاس ذلك على كالمه معجميا و تركيبيا، و 

صرفيا و فونولوجيا عند خروج الكلمة من التطابق اللفظي إلى التطابق الداللي، المعتمد 

ذه العملية على إعادة الخلق و التأويل المماثل للغة األصل في اللغة الهدف، حيث تختلف ه

المتعلم من حيث سعة معارفه المخزنة في فهم إدراك  الطفل باختالف تفاوت قدرات

متطلبات اللغة األولى، و هذا له ارتباط كبير بكون الترجمة السليمة مبنية باألساس على 

معجمه الذهني، أو من  سواء من حيث القدرة على سعة نشاطاللغوي لدى المتعلم،  التفوق

حيث قدرته على التحاور و إبداء الرأي الصائب في استيعاب اللغة الثانية، و كل هذا يرد 

إلى مطواعية الدماغ المتمثلة في نضج ونمو العمليات العقلية المتحكمة في التمثل الرمزي 

المتعلم من  للغة الثانية، سواء فيما يخص الجانب المادي أو المجرد للغة، ألن هذا يمكن

ترجمة المفاهيم المخزنة للغة المستهدفة، عن طريق اإلتيان بقوالب مضمرة داخل الذهن 

لتؤدي المعنى في أقصى مداه، نظرا لكون مجموع قوالب المعنى في اللغة المترجم إليها 

الترجمة نفاذ نفسي داخلي و مزج  "واعد النحو و اإلعراب إلى حد ما، ألنيكون مطابقا لق

."نيتينبين ب
2

 

إن القيام بفعل الترجمة لدى المتعلم، يعد عملية ذهنية معقدة تتضافر فيها مجموعة 

من العوامل الثقافية و النفسية، لنقل المعنى من لغة إلى أخرى، حيث يبنى هذا النقل على 

جزء كبير من العمليات الذهنية لفهم و معالجة المحتوى اللغوي بين لغتين داخل معجم ذهني 

، سواء من حيث اإلدراك أم التخزين و االسترجاع أثناء زمن النفاذ إلى المعجم الذهني واحد

لتحديد السياق المالئم لمعالجة الكلمة أو العبارة أو النص المراد ترجمته وفق تنظيم يخضع 

لعالقات متنوعة مع اللغة الهدف، باعتبار أن '' المعلومات تتموضع في الذهن على 

وجي بين المعلومة التي تسبقها و تلك التي تليها، لتنسج عالقات مع المستوى الكرونول

 '' المعلومات التي تم االحتفاظ بها سابقا في ذاكرة الفرد
3

، هذا ما يعكس جانبا فزيولوجيا 

عصبيا للعقل في تعامله مع داللة األلفاظ الجديدة، و طرق التمييز بينها بواسطة نشاط 
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نى وفق مقاس الرسالة المفككة، ذلك أن أدنى خلل في الفهم الذاكرة في إعادة صياغة المع

المتعلم معلومة خاطئة، و هذا ما يعرف بالترجمة الطفل  المرتبط بالسياق قد يولد لدى

الحرفية، ألن آليات معالجة الرسالة النطقية في القشرة المخية من لدن القائم بفعل الترجمة 

ث فهم داللة الرسالة أو تركيبها، ألن لكل هيئة لم يخضع للمقبولية المعرفية سواء من حي

تركيبية جديدة من الكلمات، صورة قبلية من التفكيكات، ويمكن أن نمثل ذلك على الشكل 

 اآلتي:

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 



من لغة إلى أخرى لدى  للكلمة المترجمةقواعد انتقال الصياغة المعجمية 

 المتعلم

 

طبيعة مقترنة بمنطق رياضي يخضع لقواعد معجمية  ية التفكير اللغوي عند المتعلم، هإن طبيع    

تتكفل بتحديد خصائص الكلمة تركيبيا و صرفيا و دالليا و صوتيا، من خالل ما تشكله هذه الكلمات 

من سيرورة خاصة داخل دماغه هدفها تفسير الكلمات الجديدة، انطالقا من تفسير البنية الداخلية 

تشكل صورة صرافية جديدة في تزويد مكونه " صل، بواسطة للكلمات الموجودة قبليا في لغته األ

المعجمي ببنية جديدة ينسجم معها المعنى في تشكل هيئة الكلمة أو الكلمات المراد ترجمتها بالنسبة 

، و هذا ما يرتبط بالملكة اللغوية التي أشار إليها جاكندوف و ليونز و كروبر، الشيء الذي 4"له

فهم قصدية المعنى المراد إيصاله حسب قدرة المتعلم التأويلية، و التي  يحقق االنسجام المعرفي في

تمكنه من إيجاد بدائل معرفية تتوافق مع طبيعة الرسالة المراد ترجمتها حسب رصيده المعجمي، 

ذلك أن الكلمات الغامضة تشكل عائقا أمام القدرة االنتقائية للمتعلم في فهم المعنى، و هذا ما يشكل 

ش على ذاكرته المعجمية، ويمكن تفصيل ذلك في كون الطفل المتعلم في السن الرابعة عنصر تشوي

من عمره يمتلك معرفة واعية لمجموعة من المعلومات التركيبية و الصرفية للغته األم، حيث توجد 

في المادة اللغوية مرتبة ترتيبا معينا بحسب ما تمليه الطبيعة اللغوية لبيئته، و إن كان هناك تشابه 

الطبيعة الفونولوجية لبعض الكلمات في لغتين مختلفتين كالفرنسية و العربية مثال و هو ما يمكن أن 

 :  5نمثل له على الشكل اآلتي
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، تربط التعدد انطالقا من هذا الشكل، نالحظ أن دراسة المعجم الذهني للطفل المتعلم

 –إلى العربية  قراءة قصة من الفرنسية –الداللي بطبيعة التأويل أثناء القيام بعملية الترجمة 

كما يلعب عنصر الصورة دورا مهما في تحقيق وضوح المعنى، و إيصال القصد عن 

ةو السمعيطريق ما يسمى بالترجمة البصرية 
6
. 

 

 

 رسم يوضح: آليات الترجمة البصرية و السمعية داخل الدماغ.

 

و إن كانتا تتمان بسرعة كبيرة، ال وجود لفترة و هما ترجمتان منفصلتان، حتى 

في   (Catfordو هذا يختلف على المنهج التقابلي الذي اعتمده كاتفورد )زمنية بينهما، 

، و الذي على أساسه يمكن ممارسة نظريته التي اعتمد فيها على عقد عالقات بين اللغات

تقابل اللغات على مستوى الترجمة بطريقة التجربة للوصول إلى التكافؤ، من خالل 

في  شكلية، ألننا نجد عالقة (syntaxeو مستوى التركيب ) (vocabulaire) المفردات

تختلف عن  (livre، و مثال ذلك كلمة )مجال الجمع و المفرد في العربية و الفرنسية مثال
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قد يشترك مع ، إال أن الجانب الصوتي (كتبتختلف عن كلمة )  (livresكلمة )كتاب( و )

في اللغة اإلنجليزية الذي  (men، كاالسم )7الكلمات لكن يختلف من حيث المعنىبعض 

التي   (farلفظة ) الذي يستعمل للعاقل في العربية و يعني لفظة )رجل(، و الحرف )من (

ن في العربية؛ هذا ما يبي (فر  ، التي تقابل اسم فاعل )فار( للفعل )تعني )البعد( في اإلنجليزية

تركيبية تفرضها النتقاء المعنى أثناء الترجمة، و هذا ما تتضح أهميته أن لكل لغة قيود  لنا

، أثناء التحقق الصوتي، عندما تخرج اللغة من الهيئة التركيبية األولى على طرف اللسان

 في الهيئة التركيبية الثانية للغة الهدف.لتدخل 

 

  

 الصوتي للطفل المتعلم الذهني و النظامأثر الترجمة على التشكل 

 

، يعزز فكرة وجود بنية معينة للغات البشريةفحص النظام الصوتي للغة الثانية،  إن

األطفال على اكتساب أكثر من لغة، يعد  و مدى خضوعها لقواعد تركيبية مختلفة، فقدرة

التي يمتاز بمرونة تجعله قادرا على فهم و تطوير التعليمات برهانا على كون الدماغ 

يدفعنا لتأمل طبيعة  ،، ذلك أن إدراك النظام الصوتي لدى الطفلإلى الجهاز النطقييصدرها 

فهم ونطق  على فزيولوجية الدماغ في لهجيةلا التي يعيشها و مدى تأثير لكنته البيئة الثقافية

كل ل بدء اهتزازات الحبال الصوتية بطبيعة الموصالت العصبيةبفارق زمن  و  ،اللغة الثانية

فيها  (cأو ) (sليس هو ) بين اللغتين، فنطق )س( من الفونيمات المجهورة و المهموسة

 .8(Obler.Lيخص سرعة بدء زمن االهتزاز، على حد تعبير أوبلر )

 السمعية أثر على التمثل الذهني للشيء، فنطق كلمة كرة في اللغة األصلكما أن للصورة 

(L1 يكون لها أثر ) على مستوى فهمها في( اللغة الهدفL2 حسب قدرة الطفل على فهم )

المفهوم من اللغة األصل إلى الهدف، و هذا ما يختلف من طفل إلى آخر، المعنى و ترجمة 

تمثل الصوتي و التشكل الذهني ي عالقتها بالفالمعنى واحد لكن الطبيعة اإلدراكية للكلمة ف
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بيت، دار، و ) (/ balonكرةللصورة المركبة يختلف في الهيئة التركيبية )

طريقة تصور المفهوم فونولوجيا و ( 1من خالل الشكل ) نبين ، و يمكن أن(/maisonمنزل

تحضرنا قولة لويس  حيث اللغة بالمقارنة مع أحادي اللغة، لدى الطفل ثنائي نورولوجيا

كارول القائل" إن اإلنسان ليس شيئا ما عدا مجموعة من الخاليا العصبية "، وهو ما يمكن 

 على الشكل اآلتي :نوضحه  أن

 

 

 

 

 

   التمثل الصوتي و التشكل الذهني للصورة المركبة لدى  (2الشكل )

    ثنائيي اللغة

 

صة من لغة إلى أخرى، فإنه يكون أشد حرصا للطفل المتعلم ق المترجم الذي يترجمف

الستخدام نظام ، نظرا لدى الطفل الذهني تي تتوافق مع طبيعة التمثلفي تبسيط العبارات ال

فيه بنيتين معرفيتين داخل معجم ذهني واحد، حيث يتلقى الطفل الكلمة من  لغوي تمتزج

المربي، فيستوعب داللتها عن طريق السماع ال الكتابة، وذلك في مراحله األولى من لسان 



تطابق بعض المفردات في اللغة  لعسير إيجاد مماثالت في اللغة األصلألنه من االتعلم، 

تشابهة من حيث النطق الصوتي و و إن وجدت كما ذكرنا سابقا فهي نادرة لكونها مدف، اله

و مختلفة من حيث الداللة، و مختلفة من حيث الداللة، أو متشابهة من حيث رسم الكتابة 

'' في اإلنجليزية، إال أنها في  زعنفة الغواص'' '' التي تعني finمثال ذلك نجد لفظة ''

 (eلفظة '' جيد '' بإضافة الحرف )''، كما تعني في اللغة اإلنجليزية  هايةن ''الفرنسية تعني

على ذهنية المتعلم  هاأثر ومدى، وكل هذا مرتبط بالصيغ الصرفية '' fineفنحصل على '' 

المرونة و  حسب سياق الكالم، و لترسيخ مبدأ في انتقال الداللة النحوية من تركيب إلى آخر

حسب قدراته المعرفية، الفهم لدى الطفل المتعلم، البد للمربي أن يوسع لغة الطفل و يعمقها 

لبناء قابلية التأقلم  األساس األول الذي تتشكل عليه لغة الطفلبضبط اللغة األصل باعتبارها 

المقارنة مع لدى الطفل ب ، إال أن هذا الطرح يختلف في طبيعة االنتقال اللغويلغة جديدة مع

ينبني على تخزين المفردات عن طريق الصور التي توحد داللة الراشد، بكونه انتقاال بسيطا 

بالفرنسية و ''   ''oiseauمثال، التي تعني ''  فكلمة '' طائر ''، المفهوم، بواسطة السماع

bard  السماع في السياق العام بواسطة '' الصورة '' و '' باإلنجليزية، تفهمان لدى الطفل ''

لكن تعتبر الكلمة ، ، فقد تكون الكلمة خاطئة إمالئيا )كزيادة حرف أو نقصانه('' ال الكتابة

فالترجمة عند ''،  oisu  ''berd''  فاظ على السماع الجيد للكلمة مثلالحصحيحة، شريطة 

( canardكنار ) الطفل كما أشرنا سابقا هي ترجمة سماع ال كتابة، فلو جئنا بصورة طائر

 ؟  oiseauفقلنا له : '' هل هذا طائر أو لطف أحاديي اللغة، 

 طفل ثنائيي اللغة، فقلنا له : ، هذا طائر، و لو أتينا بصورة طائر لستكون إجابته

 (? Est-ce que celui-ci est  un oiseau ou un canard) هل هذا طائر أو كنار ؟ 

في اللغة '' لكلمة '' طائراألولى معرفته الضمنية مع العلم ب '' oiseauستكون إجابته ب '' 

التركيبة الذهنية عند طفل ثنائي اللغة في بداية تعلمه أنه ينطلق من العام  إال أن  األصل،

'' لكنه يجهل نوعه، oiseauفهو يعرف ''  ،(جنس الشيء قبل نوعهأي )فهم  إلى الخاص

الكالم، و بهذا تي مرحلة تخصيص نوع الجنس حسب تمكن الطفل من فهم سياق حيث تأ

، لكن اإلشكال الذي يتعرض له بعض األطفال من طرف يمكن أن نقيس سعة معجمه الذهني

بل تصبح اللغة  ذويهم، هو اإلفراط في التركيز على اللغة الهدف أكثر من اللغة األصل،



المفاهيم، فينتقل الطفل من ثنائي اللغة لترجمة بعض  أداة ثانوية يستعان بهااألصل مجرد 

و الشيء نفسه عند الكبار، إلى أحادي اللغة، و هذا ما نجده لدى العديد من أطفال المهجر، 

، بقولها: '' كل لغة تقطع ( Marianne Lederer) و في هذا الصدد تؤكد ماريان ليديرر

، (chaque langue découpe le monde à sa manière)9على طريقتها''  العالم

، داخل الدماغ عصبيا تحقق تكافؤا ديناميا باعتبار أن هذا التقطيع يخضع إلجراءات ذهنية

لجمل بسيطة، و هذا ما أكده بول بن سيمون  لتفادي تشويش المعنى، أثناء تركيب الطفل

(Poul Bensimon)10 التام بين اللغة  الذي أشار إلى صعوبة تحقيق الصفاء اللغوي

أثناء  األصل و اللغة الهدف، دون تشويه لبعض األسيقة الداللية التي تخص مرحلة االنتقال

مات معرفية، و كذا طرق ــلما لذلك من انعكاس ثقافي و نفسي مبني على تراكالترجمة، 

 La vision du تنظيمها أثناء التخزين و االسترجاع داخل المعجم الذهني، حيث يقول:

monde la conception du » 

 temps, les système de représentation dans les quels ces œuvres 

plongent leurs racaines, ne peuvent être restitués dans un autre lange 

sans déformation   » 

 اآلثار'' إن النظرة إلى العالم و مفهوم الزمن، و نظم التمثيالت التي تتعمق فيها جذور 

 اللغوية، ال يمكن صياغتها في لغة أخرى دون تحريف '' ترجمة.

حسب البيئة التي فالقدرات العقلية و النفسية و العصبية، تختلف طبيعتها من طفل إلى أخر 

، و هذا الشيء أيضا ينطبق على الكبار، يعيش فيها و طرق تلقينها و مهارة أدائها المبكر

 جوليان في تحديد نوعية الترجمة من حيث الجدة و الرداءة، هذا ما جعل مما يكون له أثر 

 

يعمد إلى تقسيم الترجمة  11في كتابه " تقويم جودة الترجمة "  (Juliane House) هاوس

ال يقوى ذهن صاحبها إلى فهم و تأويل الرسالة، و ترجمة سليمة إلى ترجمة حرفية سطحية 
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  Lederer, Marianne (1994) :La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif , Paris, 

Hachette, « collection F », 224 p. 
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  Paul Bensimon (2002) ,  " Traduction et culture ", Université de Paris III, p27. 
11

 House, Juliane (1881) ,’’ translation quality assessment ‘’, a model  revisited Tubinger contribution to 

linguistics,p 33 



ابق اللفظي إلى التطابق ، أي خروج العبارة من التط" صلفيها تعاد الصياغة دون تقيد باأل

أثناء انتقال المعنى من لغة إلى  الداللي، و كلها أمور دقيقة مرتبطة أساسا بمطواعية الدماغ

ارسات الطفل فاختالف ممعلى مهارة األداء اللغوي،  و كذا أثر العامل النفسيأخرى، 

عالقة له اللغوية، تختلف عن المترجم و الترجمان، و الطالب الذي يتعلم لغة أجنبية، و هذا 

 في فهم و استيعاب اللغة الثانية أثناء الترجمة بنمو المدارك العقلية )سعة المعجم الذهني(

مة للغة، و االرتقاء بها من مستوى ترج فهما يجعل الطفل قادرا على التمثل الرمزي

، عن طريق استغالل المعالجة الشاملة من األسفل إلى الصورة إلى مستوى ترجمة المفهوم

 األعلى، و هو ما يمكن أن نمثل له على الشكل اآلتي :
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ينبني عند الطفل على مقياس ضبط  الترجمة باألداء من خالل مخططنا،فعالقة     

مع داخل الذهن، و كذا كشف العالقة المشتركة بين لغتين أو أكثر،  التوازنات المعرفية

                                                                               اللغوي.ي يلعبه الجانب النفسي و العصبي، في جودة أو رداءة األداء الدور الذ اإلشارة إلى

 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 الحدث الكالمي: ترجمة بية داخل المنظومة اللغوية فيالموصالت العص

 او إنمفحسب،   ت مجرد نشاط لغويليس اعملية أكثر تعقيدا، لكونه الترجمة، هي

لها قواعدها مفاهيم كلمات و لو ذهنية  ازدواجية معرفية و ثقافية ،كون هذا النشاط يشمل

العضلي  هنشاط، وللمتعلم بين المعلومات المخزنة تفاعالتحقق ، النحوية و اإلعرابية

عن  تختلف الترجمةوباختصار،  12الدماغ. الخاضعة لقرار اإلرادي في أعلى مستوياته

تطلب جهدا أكبر من الجهاز العصبي الذي يرسل تيارات ت امعظم النشاطات الحركية ألنه

من اللغة الهدف إلى اللغة  تفكيكهامحتوى الرسالة و فيزيائية عبر النورونات للسيطرة على 

  ، وكل هذا يحدثثم إعادة تركيبها بصياغة جديدة تتالءم و داللتها األولى األصل أو العكس

دماغ المستمع، ليتزايد النشاط العصبي  داخل على طول العصب السمعيتغيرات دقيقة 

ة فهم المستمع لفكرة تتم عمليوجات العصبية القادمة من األذن، حيث عنده، ويتغير تبعا للم
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د. بيتر ب. دنيس والدكتور إليوت بنشن، المنظومة الكالمية، دراسة في فيزياء وبيولوجيا اللغات الشفهية، ترجمة  - 
 .111و حاقة، معهد اإلنماء العربي، ص الدكتور محيي الدين حميدي، مراجعة الدكتور أحمد أب

المتدخلة خطاطة توضيحية تبين آليات المعالجة السيكوعصبية 
الذهني للمتكلم في مسار الترجمة داخل المعجم  



المتكلم من خالل تلك التغيرات التي تحدث في دماغ المستمع وتسمى هذه السلسلة من 

 الشكل التالي :وهو ما نوضحه من خالل  13المنظومة الكالمية، بآليات ترجمةالحوادث 

 

 

 The speech chainالمنظومة الكالمية  :(1الشكل )

 لتوضيح طبيعة الترجمة في عالقتها بالدماغ البشري، يمكن أن نمثل للشكل أعاله و

 بواسطة الترسيمة التالية:

 

 

 

  تركيب تفكيك   
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المنظومة الكالمية هي قدرة اإلنسان على التواصل والمشاركة في التجارب والخبرات اإلنسانية من تبادل األفكار  - 
واآلراء ونقل العلوم وغيرها من أنظمة االتصال المختلفة، كشفيرة مورس ولغة إشارات البكم وإشارات اللغة عند األباش، 

 وغيرها من النظم الكالمية األخرى.

األعصاب 
 الحركية

 المستوى 
 الداللي

 الدماغ

 

 األعصاب
 الحسية

المستوى 
 الصرفي

 1اللغة 

 

 الترجمة

 

 

المستوى الفيزيائي النطقي 

 )الصوتي(

 العبارة النطقية

 2اللغة 
 



 14لمتكرجمل (Act of speech)خلكة فكي "الحكدث الكالمكي" المتد العناصكرذلكك أن 

هما اللكذان يقكع عليهمكا دور و  -المرسل والمستقبل–وجود طرفين أساسين في الكالم  تتطلب

 أثنككككاء التواصككككل (Decoding) هككككاالرسككككالة اللغويككككة، ودور تفكيك (Encoding)تركيككككب 

 اللغوي.

بينكه  مالئكم سكياقي" كمشكترك Codeحيث يختار المرسل في النظام اللغوي "الشفرة 

االختيكار  باعتبكار أن هكذاالرسالة الكالمية )إعالم، طلب استفهام...(،  جمةوبين المستقبل لتر

بقواعكد  النظكام اللغكوي فكي مسكتوياته الصكوتية والصكرفية والنحويكة وبقواعد  -إذن -محكوم 

النفسكية و  ؛ وبطبيعكة العالقكةيدور في فلكه ذلك النظام اللغوي من ناحيكة الذي الثقافيالسياق 

النمكككوذج التكككالي االتصكككال )انظكككر  أخكككرىبكككين المرسكككل والمسكككتقبل  مكككن ناحيكككة  العصكككبية

 15اللغوي(

 الثقافية(السياق األكبر )الداللة 

 الشفرة )النظام اللغوي(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السياق األصغر
 

 المستقبــل   درجة العالقة        المتكلم
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 وف اللغوي اإلنجليزي، جون النجشويعود الفضل في إدخال مصطلح "الحدث الكالمي"، في فلسفة اللغة، إلى الفيلس - 
 ة اللغة في سياق السلوك اإلنساني( الذي قامت فلسفته اللغوية على دراس1811-1891) (John L. Austin)أوستن 

، في كتابه : (illocutionary force)ة بعمق االهتمام، حيث اهتم أوستن بما أسماه "القوة اإلنجازية" باعتبار اللغة جدير
وفي كتابه "األفعال  1892الذي صدر عام  (How to do things with words)"كيف تفعل األشياء بالكلمات"، 

 م.1899سنة  (Speech act)الكالمية" 
15

 LYONS (J.), 1977 : Semantics, vol. I, Cambridge, London, New York, Melbourne, 

Cambridge University Press,p 37. 

 المخ 

 

 

 

 

 

 

 جهاز النطق

 المخ

 

 

 

 

 

 

 الترجمة جهاز النطق
 

 

 

 الرســالة
 االتصال

 قناة



 
 )عناصر الحدث الكالمي(

 
المكراد ترجمتهكا  يمكننا توضيح عملية الرسكالة  (Lyons)انطالقا من ترسيمة ليونز 

إرجاعهككا للمرسككل نفسككه، إمككا بككوعي أو بغيككر وعككي، بغككرض  يككتم بعوامككل ثقافيككة ةمصككحوب

التعكديل فيهكا، وهنككا تكدخل آليككة تفكيكك رموزهككا ثكم إعكادة تركيبهككا بصكيغة جديككدة عكن طريككق 

تكوين الرسالة وبثها قائمان علكى أسكاس مكن  طيع القول إنذا طلب ذلك، لهذا نستتصحيحها إ

قيود االختيار التي تفرض على المرسل أن يستعمل ما يسكمح بكه النظكام الصكوتي والصكرفي 

والنحككوي والككداللي للغتككه داخككل الككدماغ، هككذا باإلضككافة إلككى ضككرورة مراعككاة قيككود االختيككار 

 (Lyons)ظكام اللغكوي، وهكذا مكا أطلكق عليكه السياقي أي مالءمة الرسكالة للداللكة الثقافيكة للن

 ، ألن التواصل غير الجيد ال يحقق ترجمة جيدة.مصطلح "السياق األكبر"

والشأن نفسه بالنسكبة للمسكتقبل، فهكو عنكدما يقكوم بفكك الرسكالة وتفسكيرها فإنكه يككون 

كككن ولككم ي ه شككيئا جديككدا حملتككه إليككه الرسككالةأمككام عككدة اختيككارات، إمككا أن يضككيف إلككى معرفتكك

يعرفه من قبل وبالتالي يقوم بتخزين هذه المعلومة فكي ذاكرتكه إلكى حكين تركيبهكا وفكق سكياق 

المتقبككل لتقريككب ، و هككذا مككا يسككمى بالبككديل المعجمككي الككذي ينتقيككه معككين )لفظككيك حركككي(

وإمكا  ،غالبا ما يجعل الرسالة تخكرج عكن معناهكا الحقيقكي )الترجمكة الحرفيكة( ، حيثالرسالة

أن يكون على معرفة مسبقة بهذه الرسكالة وتحديكد مكمكن التنكاقض ؛ "ولعلكه مكن الواضكح أن 

علكى مجموعكة مكن  -علكى الكرغم مكن أنهمكا تتمكان ببسكاطة وتلقائيكة-هاتين العمليتين تعتمدان 

العناصر والعالقات التي البد من تآزرها مجتمعة لكي يتم نجكاح الحكدث الكالمكي فكي تحقيكق 

يعتمد على نشاط بالغ التعقيد،  -حتى في أبسط صوره–( فهذا الحدث 16صل".)غرض التوا

يقوم على تحالف وانسكجام دقيقكين بكين مراككز اللغكة والكدماغ والخاليكا العصكبية، وعضكالت 

وعلككوه، ومكدى مالءمككة ككل ذلككك النطكق، والمسككالك السكمعية المراقبككة لدرجكة كثافككة الصكوت 

ام كل ذلك مع عملية التكنفس، مكن هنكا يتبكين أن حكديث الكالمي المعين، ثم على انسج للحدث

داخكل الكدماغ البشكري،  المراد ترجمتهكا ليونز عن الحدث الكالمي ودوره في تشكيل الرسالة

                                                 
16

   ، دار الكتاب الجديدة 2119، 1محسب، محيي الدين، انفتاح النسق اللساني، دراسة في التداخل االختصاصي، ط  - 
 .22المتحدة، ص 



لم يخضع لذلك التدقيق المفصل من خالل ترسيمته، وإنما اعتمد علكى الجانكب السكياقي الكذي 

ناصككر اإلجرائيككة فككي البنككاء والتوليككد يجمككع بككين المككتكلم والمسككتقبل مككع اكتفائككه بككبعض الع

دون غيرها من العناصر األساسية داخل ترسيمته، هذا ما  (Neologism)الجديدين لأللفاظ 

داخل الترسيمة بعض اإلضافات المتواضعة تثمينا للجهد المحتكرم الكذي قكام بكه  أدرججعلني 

و ككذا  ،الة المترجمكةللرسك الكداللي ، ومن بينها، عنصري التفكيك والتركيب(Lyons)ليونز 

المسكككتويات اللسكككانية والمسكككارات م الكككذهني فكككي عالقتكككه بالمعجكككعلكككى  التغيكككرات الطارئكككة

بطريقكة جانبيكة، ليصكير  ''ليكونز''ذلك التكامل المعرفكي الكذي أشكار إليكه  توضيحالعصبونية ل

 اآلتي: الرسم على الشكل

 

 

 

السياق األكبر )الداللة الثقافية(
(17)

 

 )النظام اللغوي(الشفرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعصاب حسية
 أعصاب حركية

 
 السياق األصغر
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 تم التعديل في هذه الترسيمة بتصرف. - 

   المعجم المخ المخ  المعجم

 

 

 

 

 

 
 

 الترجمة
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  تفكيك

 

 الرســالة

 تفكيك

 االتصال قناة

 جهاز النطق تركيب جهاز النطق تركيب
1اللغة  2اللغة    



 المستوى التفاعلي
 داللي   تركيبي  صرفي  صوتي  

 
 

 

ولعل االتجاه المطروح لتحديد ماهية هذا األمر الكيفي هو البحث في طبيعة التنظيم 

الداخلي للدماغ البشري، ومحاولة اكتشاف بنياته أثناء التواصل وهي المهمة التي يقوم بها 

عدد من العلوم المتداخلة االختصاص، وفي مقدمتها "اللسانيات العصبية" 

(Neurolinguistics) سيـات اللغويـة" وعلم "الحب(Linguistic aphasiology)وهذا ، 

: (Carroll. D)، حيث يقول ديفيد كارول الترجمةيوضح مدى التعقد الكامن وراء آلية  ما

"إن تحول المخطط اللغوي إلى سلوك فعلي في جهاز النطق، قد مثل تحديا صعبا لدارسي 

يات، إال أن فهما عاما لها أمر ذو الكالم"؛ ثم يعقب بقوله "وعلى الرغم من تعقد هذه العمل

 (18أهمية، حيث إن طبيعة إصدار الكالم تحكم وتؤثر في كيفية كالمنا".)

يبدو بسيطا لكنه من الناحية الذهنية و العصبية، فهو أشد  ةلمترجمفهذا التعقد أثناء ا

داخل المعجم حيث نبرز من خالل هذا الشكل العالقة االقترانية التي تجمع بين لغتين ، تعقيدا

الذهني، آخذين بعين االعتبار التغيرات الرمزية لكل لغة، من حيث القواعد التركيبية و 

الصرفية و الصوتية باعتبار أن المهمة التي يواجهها متعلمو اللغة هي استخالص خصائص 

كل لغة، لكي يتمكنوا من بناء مجموعتهم الذهنية الخاصة بهم، باإلضافة إلى تعلم المفردات 

التي ستحتل حينئد مواقعها المناسبة التي يوفرها النحو، ليس من خالل التعلم المحكوم على 

القواعد اللغوية بل باالعتماد على النماذج االقترانية، التي تعد بديال للتغيرات الرمزية 

(Symobolic Accounts الكتساب اللغة، إذ إن السلوك شبه المبني على القواعد، ال)

   Ellis.N 19 ه سلوك محكوم بالقواعديعني ضمنا أن

إن عملية التخزين داخل المعجم تتم عن طريق ما يعرف بالنواقل العصبية 
(Neurotransmetteurs( أو الوسائط العصبية )Neuromédiateurs التي تشكل )
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 - Carrol, d. Psychology of language. (Books / cole publishing company, 1986, p 262. 
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 Ellis, N. C. (2013). Second language acquisition. In Oxford Handbook of Construction 

Grammar (pp. 365-378), G. Trousdale & T. Hoffmann (Eds.). Oxford: Oxford University 

Press. 

 الـــحـــــــدث الــــكــــالمــــــــــي



الجزئيات النوروكميائية النشيطة و المتزامنة لمعاجلة المعلومات بالخاليا العصبية، حيث 
الفرضيات التي صيغت في الميدان البيونوروني بتعددها و تنوعها حيث تم افتراض  تميزت

أن كل ناقل أو وسيط عصبي له دور أو أكثر، فمنها ماهو أساسي و ما هو ثانوي، و تعدد 
-post-snyهذه األدوار ناتج عن ناقل أو وسيط عصبي بالخلية العصبية البعد مشبكية )

optique ،وهذا الشكل يبين التغيرات الحاصلة بمشابك  20(11: 2119()أحمد أوزي

الخاليا العصبية، للتعرف على عدد من الميكانيزمات النوروحيوية لعمليات اكتساب الدماغ 
 :     وهو ما سنمثل له على الشكل اآلتي أثناء الترجمة، للمعلومات

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متعددة: شبكة معقدة تتألف من قوالب لغوية  1شكل 

         

لى اتجاه تدفق اإلثارة و التنشيط اللغويين أثناء تدفق الدم عن طريق تشير األسهم إ: مالحظة 
 و البصرية (image acoustiqueالمشابك العصبية، مما يعزز الصورة السمعية )

(visuel)أو البصر بواسطة القراءة و  (، أثناء الترجمة المبنية على السماع )الصوت

                             الكتابة، و يمكن توضيح هذا التصنيف على الشكل اآلتي.
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يـرفـمعـاء الــقـراحل االرتـــرجمة و مــالت  

 
 (autistiqueاالرتقاء المعرفي عند المتعلم، تنتقل من التفكير االجتراري)إن مراحل      

إلى التفكير المتمركز حول الذات، ثم التفكير المشترك مع اآلخر، ذلك أن األطفال عندما 
، فهم يستخدمونه لالتصال باآلخرين، باعتبار أن ارتقاء مون الكالم المتمركز حول ذاتهميتعل

تفكيرهم، كل هذا يمكن الطفل المتعلم من القدرة على قابلية تعلم لغة  كالمهم محكوم بارتقاء
 المرتبطةاالجتماعية  بعض الوقائعثانية، موازاة مع تعلم اللغة األولى، من خالل ترجمة 

سلوكه، إلى مجال من الوظائف اللغوية و النفسية، آخذين بعين االعتبار عامل نضج ب
األفعال الخارجية إلى وظائف  ي تمكنه من تفسير بعضعند الطفل، و التالقدرات الذهنية 

داخلية، و هذا ما الحظه فيجوتسكي فيما يخص الطريقة التي يتتبعها الطفل ثنائي اللغة في 
أكثر من   (les thémesاعتمادا على موضوعها )أو فكرتها األساسية( ) األشياءتصنيف 

يات االشياء أثناء التعلم حسب خصائصها التصنيفية، عكس الراشدين الذين يصنفون مسم
جنسها، فيربطون كل اسم بمسماه، مثل تصنيف الحيوانات في فئة و األثاث في فئة و الدمى 
في مجموعة، بينما يصنف الطفل الصغير القطة مع الكرسي أما الدمى فهي تحفظ في 

أثناء الخزانة، و الكالب تلعب الكرة، هذا ما يجعل طبيعة تعبير الطفل بهذه الكلمات 
نوع من التداخل في السياق الداللي، و إلزالة هذا النوع من اللبس و  االترجمة يشوبه

د، مع غتين في آن واحلالنهوض باالرتقاء المعرفي، يجب التركيز على تلقين الطفل ل
للكلمة أو العبارة المراد دراستها، ألن مصدر التفكير  حضور الصورة كمعادل موضوعي

 بصرية سمعية

 كتابة قراءة صوت



موجود في ارتقائه البيولوجي، و مصدر لغته كامن في السياق االجتماعي عند الطفل المتعلم 
الذي يعيش فيه الطفل، حتى لو كانت اللغة و التفكير مختلفين، فإنهما يترابطان بمجرد أن 
يدرك الطفل أن كل شيء له اسم، و بعد أن يتم هذا اإلدراك فإن التفكير و اللغة ال 

فهم الكلمات الجديدة لدى الطفل ، أي التمكن من الداللة التي ينفصالن، و بالتالي تنشأ قابلية 
تبينه عندما أشارت أنه حينما ( أن sokolovحاولت الباحثة سوكولوف ) تؤهله، و هذا ما

على سبيل المثال، فإن السيالة العصبية تنتقل أوال  في لغة جديدة صوتا جديدا الطفل ستقبلي
تم فيها مقارنة اإلشارة بالمنبه، فإذا ألف الطفل إلى المخ، و هناك تحدث ردود سريعة ي

سماع اللغة الهدف مرات متتالية، يحدث االعتياد أو الميل إلى عدم توجيه االنتباه أو 
اإلشارة، ألن الطفل أنداك يصبح قادراعلى فهم داللة ذلك المنبه، و كذلك ترجمة سلوكه 

ي بين المفردات اللغوية، و كل هذا حسب ما اقتضته طبيعة سياق الكالم من التطابق الدالل
من  فل، وكذا موسوعية مفرداته التي تنتقليعبر عن مهارات االرتقاء المعرفي عند الط

المعنى الضيق لفهم الشيء إلى المعنى الواسع، ويمكن تفسير ذلك عند الطفل إلى تقارب 
هذا  يز و البساطة،المشابك العصبية التي تسهل للطفل سرعة انتقال المعلومة بنوع من الترك

حيث  يمكن أن نمثل ذلك على الشكل اآلتي هو ما و باإلضافة إلى غنى في معجمه الذهني،
يمثل طفل ثنائي اللغة من خالل مواطن إثارة اللغة باللونين األخضر و  Aنالحظ أن الشكل 
يمثل طفل أحادي اللغة من خالل موطن إثارة اللغة باللون األحمر فقط،  Bاألحمر و الشكل 

ذلك أن ترجمة الطفل اللغة األصل إلى اللغة الهدف يوسع نشاط المشابك العصبية داخل 
الدماغ، من خالل ارتفاع نسبة تدفق الدم في الشكل أسفله، حيث تم تحديد مواطن هذه 

  سنوات. لدى طفل خمس pozitronاإلثارة بواسطة 

 

 

 

 

 



 
 

 

و ثنائيي اللغة. لغة داخل الدماغ لدى إحادييمخطط توضيحي لمراكز إثارة ال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــالصــخ  
 

 

انطالقا مما سبق، يمكننا القول إن الترجمة نشاط عقلي لدى الطفل 
المتعلم، فبها يستطيع بناء أفكاره، وفق قوانين ذهنية مجردة يؤطرها ضابط 



معقدة سواء أثناء  ذهنية متمثل في الدماغ، و ما يرتبط به من عملياتمادي 
ولما كان الكالم من بين المعضالت المحيرة  الحديث بلغة أو أكثر من لغة،

التي تتضارب فيها البساطة بالتعقيد والوضوح بالغموض داخل العقل 
ريح البشري، اتخذت الترجمة كعينة لسانية قابلة للدرس والتحليل ثم التش

المخبري،باعتبارها عنصرا أساسا في تحديد العالقة بين التكوين 
الفزيولوجي للطفل و كذا التغيرات العصبية التي تحدث داخل دماغه أثناء 

، الشيء الذي جعلني أعرج عن الترجمة عملية الكالم بلغتين مختلفتين
كظاهرة ثقافية مرتبطة بالنص األدبي، إلى ظاهرة نورولوجية مرتبطة 

الدرس اللساني المعاصر، وكل هذا راجع لطبيعة الفعل الكالمي ومدى ب
التصاقه بنفسية المتكلم وتركيبته المفهومية للغة، وهي أمور طبيعية تثير 
تغيرات دالة على حركة النشاط العصبي أثناء عملية التفكير بأكثر من لغة، 

رجمة، بواسطة قياس نبض المسارات العصبونية أثناء القيام بفعل الت
فالثقافة البشرية والسلوك االجتماعي، والتفكير و الترجمة، ال توجد في 

كما أننا ال نستطيع أن نفكر في شيء ال تسمح به كفاءتنا ،" غياب اللغة
اللغوية، أو نتكلم عن شيء ال نستطيع التفكير فيه، فنحن محكومون إلى 

والدليل على ذلك  21مدى معين في أفكارنا وأفعالنا باللغة التي نعرفها".
  موجود في أذهاننا أثناء القيام بفعل الترجمة.
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