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 العربي اإلشاري للقاهىس احملتىي حتليل هنهج دراست
 لغت يف( الرتكيبي )البنائي للنظام للصن والثاني األول

   للصن العربيت اإلشارة
تناكؿ البحث دراسة منيج تحميؿ المحتكل لمقامكس  الممخص_

اإلشارم العربي األكؿ كالثاني لمصـ لنظاـ التركيبي )البنائي( في لغة 
اإلشارة العربية لمصـ. كقد خمصت الدراسة إلى كجكد نظاـ لغكم 
تركيبي )بنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ. ككانت أبرز نتائج 

لغة اإلشارة العربية لمصـ يتككف بما الدراسة أف تركيب الجمؿ في 
يعرؼ بالمركبات في المغة العربية. كما أشارت نتائج الدراسة أيضان 
إلى أف تركيب الجممة في لغة اإلشارة العربية لمصـ تختمؼ عف تركيب 
الجممة في المغة العربية، كذلؾ بسبب شكؿ اليد كالحركة كمكاف اليد 

ضاء الجسـ. كما أكصت الدراسة كتعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أع
إلى المزيد مف الدراسات التحميمية لمنظـ المغكية في لغة اإلشارة العربية 
لمصـ كنظاـ دالالت األلفاظ، كالنظاـ المكرفكلكجي )الصرفي(، كالنظاـ 

 .الصكتي، كالنظاـ المغكم االجتماعي
: قكاعد لغة اإلشارة العربية لمصـ، القامكس الكممات المفتاحية

 .اإلشارم العربي لمصـ، عمـ لغكيات لغة اإلشارة العربية لمصـ
 
 

 المقدمة. 1
لغة اإلشارة ىي المغة المكتسبة لمجتمع الصـ، كليا      

قكاعدىا النحكية المستقمة عف باقي المغات الممفكظة كالمغة 
العربية كاإلنجميزية، كتنظـ القكاعد النحكية لمغة اإلشارة طبقا 
لمقكاعد التي تكجد في جميع المغات، كقد أشارت نتائج الدراسات 

ت اإلشارة لمصـ ـ إلى أف لغا1985-1965ما بيف عاـ 
، كما أشارت نتائج الدراسات ما بيف [1,2,3,4]كالمغات المفظية 

ـ إلى أف لغات اإلشارة لمصـ مختمفة عف 1990-1980عاـ 
 [. كأشارت نتائج الدراسات ما بعد عاـ5,6المغات المفظية ]

ـ إلى أف لغات اإلشارة لمصـ مختمفة عف بعضيا  1990
 [7,8,9,10].البعض 

 كرت لغة اإلشارة بشكؿ كبير بيف مجتمع الصـ عبر كقد تط     
السنيف، كتظير بشكؿ اعتيادم مف خبلؿ تعريض الصـ ليا منذ 
نعكمة أظفارىـ، حيث أشارت تسع عشرة دراسة إلى أف األطفاؿ 
الصـ الذيف ينتمكف إلى أىالي صـ مشابيكف إلى حد ما 

ناحية لؤلطفاؿ السامعيف الذيف ينتمكف إلى أىالي سامعيف مف ال
 ].11الناحية المغكية، كاألكاديمية، كالنفسية، كاالجتماعية ]

مف ىنا فقد نجح الصـ الراشدكف الذيف تعممكا لغة اإلشارة       
مف أىالييـ الصـ في مختمؼ المياديف كمعمميف، كفنانيف، 

[. لكف الجدؿ 12] ـ1880كمحاميف، كغيرىـ، كذلؾ قبؿ عاـ 
شارة كمغة لمجتمع الصـ كالمؤيديف الكبير بيف المؤيديف لمغة اإل

لمطريقة الشفكية كالتي يرل أنصارىا أنيا تساعدىـ عمى االندماج 
في المجتمع. كمف ىؤالء المشارككف في المؤتمر العالمي لمصـ 

ـ، كالذم أكصى 1880الذم عقد في ميبلنك بإيطاليا عاـ 
 ].12باستخداـ الطريقة الشفكية عكضا عف لغة اإلشارة ]

كانت الرغبة في دمج الصـ في مجتمع السامعيف، كذلؾ ك       
% مف الصـ 90بتعميميـ المغة المفظية، فكما ىك معمـك أف 

[، فكما ىك معمـك أف األطفاؿ 13ينتمكف إلى أىالي سامعيف ]
الصـ الذيف ينتمكف إلى أىالي صـ، أفضؿ مف األطفاؿ الصـ 

يمية، كذلؾ الذيف ينتمكف إلى أىالي سامعيف مف الناحية األكاد
ألف األطفاؿ الصـ يكتسبكف المغة عف طريؽ أىالييـ الصـ، 
كذلؾ منذ نعكمة أظافرىـ، كقد أشارت ثماني عشر دراسة إلى أف 
األطفاؿ الصـ الذيف ينتمكف إلى أىالي صـ أفضؿ مف األطفاؿ 
الصـ الذيف ينتمكف إلى أىاؿ سامعيف مف الناحية األكاديمية، 

 ].11] كالمغكية، كاالجتماعية
باإلضافة إلى أف المغة األـ لمغالبية العظمى مف معممي       

الصـ ىي المغة المفظية. كلعؿ ضعؼ الغالبية العظمى مف 
ىؤالء المعمميف السامعيف في لغة اإلشارة لمصـ قد أدل إلى 
إخفاقيـ في معرفة قكاعدىا كمفرداتيا. كىذا يؤيد ما تكصؿ إليو 

ى مف برامج إعداد معممي العكؽ [ أف الغالبية العظم14مكسكؿ ]
السمعي بالجامعات تقتصر فقط عمى مادة أك مادتيف في لغة 
اإلشارة. باإلضافة إلى جيؿ غالبية ىؤالء المعمميف السامعيف 
عف معرفة ثقافة مجتمع الصـ. لذلؾ كانت الرغبة في دمج 

 .األطفاؿ الصـ في مجتمع السامعيف
لكف لغة اإلشارة لمصـ أصبحت مف المغات اليامة        

كاألساسية في تربية كتعميـ كتأىيؿ الصـ في جميع المراحؿ 
التعميمية في عالمنا العربي. فقد صدر عف الجمعية العامة لؤلمـ 
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كانكف الثاني/يناير  24كتاريخ  61/106المتحدة قرارىا برقـ 
عاقة، بشأف اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإل –ـ.  2007

كعمى الدكؿ  - 24 المادة – كبركتكككليا االختيارم. فقد نصت
أف تكفؿ المساكاة في الحصكؿ عمى التعميـ األكلي كالثانكم، 
كالتدريب الميني، كتعميـ الكبار كالتعمـ مدل الحياة. كيتمثؿ 
التعميـ في استعماؿ المكاد، كالتقنيات كأشكاؿ االتصاؿ المبلئمة 

صؿ التبلميذ المحتاجكف لمدعـ عمى كسائؿ [. كيتعيف أف يح15]
الدعـ، كأف يحصؿ التبلميذ المكفكفكف، كالصـ المكفكفكف عمى 
تعميميـ بأنسب كسائؿ االتصاؿ مف مدرسيف يتقنكف لغة اإلشارة 

 ].15كطريقة برايؿ ]
 مشكمة الدراسة. 2

بدأ االىتماـ بشكؿ رسمي بمغة اإلشارة لمصـ في العالـ       
الثمانينات الميبلدية بمبادرة مف االتحاد العربي  العربي بداية

االتحاد العربي  -آنذاؾ- لمييئات العاممة في رعاية الصـ
ـ، كقد 1972لمييئات العاممة مع الصـ كالذم أقر في عاـ 

تضمنت المادة الثالثة مف نظاـ االتحاد العمؿ عمى تنسيؽ جيكد 
مة في مجاؿ الييئات الصحية، كالتربكية، كاالجتماعية، العام

رعاية الصـ، كبذؿ الجيكد لتكفير الرعاية كالتعميـ كتأىيؿ األصـ 
في كافة أنحاء الكطف العربي، بالتعاكف مع الييئات الكطنية 
العاممة في مختمؼ األقطار العربية، كالييئات الدكلية 

[. كقد عقد االتحاد العديد مف الندكات 16] المتخصصة
لمطفؿ األصـ الذم يقاـ كؿ عاـ. كالمؤتمرات العممية، كأسبكعا 

كما أنجز االتحاد الدراسة الخاصة باألبجدية اإلصبعية العربية، 
كاألرقاـ اإلشارية العربية، باإلضافة إلى لغة اإلشارة، كالتي 

[. فبالرغـ 17ـ ]1984 أقرتيا الندكة العممية الثالثة لبلتحاد عاـ
ض إذ إف كؿ كما يعتقد البع -مف أف لغة اإلشارة ليست عالمية

إال أف االتحاد قاـ مشككران بتكحيد  -دكلة ليا اإلشارة الخاصة بيا
كذلؾ في  -الجزء األكؿ-لغة اإلشارة عمى مستكل العالـ العربي

[. كقد 18] ـ القامكس اإلشارم العربي لمصـ األكؿ2001عاـ 
شارؾ في إعداد القامكس اإلشارم العربي لمصـ مندكبك ست 

الجيات الحككمية كاألىمية ككزارات عشرة دكلة عربية عف 
الشؤكف االجتماعية، كالتربية كالتعميـ، كاإلعبلـ، كجمعيات 

 .كاتحادات أىمية لمصـ، كنكادم الصـ، كنخبة مف الصـ
أما الجزء الثاني مف تكحيد لغة اإلشارة العربية لمصـ فقد       

كاف بالتنسيؽ بيف المجمس األعمى لشؤكف األسرة بدكلة قطر 
معة الدكؿ العربية ممثمة باألمانة الفنية لمجمس كزراء كجا

الشؤكف االجتماعية العرب، كاالتحاد العربي لمييئات العاممة مع 
. كقد أقيـ  الصـ، باإلضافة إلى المنظمة العربية لمثقافة كالعمـك

ـ، 2005ديسمبر  29-19في دكلة قطر خبلؿ الفترة مف 
ا المممكة العربية كبمشاركة تسع عشرة دكلة عربية مف بيني

السعكدية ممثمة بكزارة التربية كالتعميـ، ىذا كقد أنجز حكالي ألؼ 
[، لكف 19كثمانمائة مصطمح إشارم أك أكثر في ىذه المرحمة ]

بالرغـ مف جيكد الدكؿ العربية في ىذيف القامكسيف لمغة اإلشارة 
لمصـ إال أنيا تعتبر مصطمحات إشارية تفتقر إلى كضع قكاعد 

ة عربية لمصـ، كذلؾ لمتركيز عمى مبادئ لغكيات لغة إشاري
اإلشارة العربية لمصـ، باإلضافة إلى ندرة الدراسات التي تناكلت 

 .قكاعد لغة اإلشارة العربية لمصـ
كمف ىنا تتبمكر أسئمة الدراسة في التركيز عمى إيجاد نظاـ      

فإنو لغكم تركيبي )بنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ، كعميو 
يمكف بمكرة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: ىؿ يكجد 
نظاـ لغكم تركيبي )بنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟ كينبثؽ 

 :عف ىذا السؤاؿ مجمكع األسئمة الفرعية التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ىؿ يكجد مذكر كمؤنث في النظاـ التركيبي )البنائي( في  -1
 العربية لمصـ؟لغة اإلشارة 

ىؿ تكجد أفعاؿ في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة  -2
 اإلشارة العربية لمصـ؟

ىؿ تكجد جممة في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة  -3
 العربية لمصـ؟

ىؿ تكجد جممة اسمية في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة  -4
 اإلشارة العربية لمصـ؟

مة فعمية في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة ىؿ تكجد جم -5
 اإلشارة العربية لمصـ؟

ىؿ تكجد حركؼ جر في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة  -6
 اإلشارة العربية لمصـ؟

ىؿ يكجد )عمـ( في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة  -7
 اإلشارة العربية لمصـ؟

مع( في النظاـ ىؿ يكجد )اسـ المفرد، كالمثنى، كالج -8
 التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟

ىؿ تكجد أدكات االستفياـ في النظاـ التركيبي )البنائي( في  -9
 لغة اإلشارة العربية لمصـ؟

 كاب( في النظاـ التركيبي )البنائي( ػػركؼ الجػػد )حػػؿ تكجػػػى -10
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 في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
)حركؼ النفي( في النظاـ التركيبي )البنائي( في ىؿ تكجد  -11

 لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
ما أبرز االستنتاجات التي يمكف الخركج بيا كاالستفادة  -12

منيا في مستكل النظاـ المغكم التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة 
 العربية لمصـ؟

 . أهداف الدراسةب
 :تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي

تعرؼ عمى النظاـ المغكم التركيبي )البنائي( في لغة ال. 1
 .اإلشارة العربية لمصـ

التعرؼ عمى أبرز االستنتاجات التي يمكف الخركج بيا . 2
كاالستفادة منيا في الرفع مف مستكل النظاـ المغكم التركيبي 

 .)البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ
اص الصـ الذيف تذليؿ الصعكبات التي قد تكاجو األشخ. 3

يرغبكف في تعمـ لغة ثانية كالمغة العربية، أك السامعيف الذيف 
يرغبكف في تعمـ لغة ثانية كمغة اإلشارة لمصـ، كىك ما يعرؼ 

 .بثنائي المغة
 أهمية الدراسةج. 

 :تتجسد أىمية الدراسة في اآلتي
كضع قكاعد إشارية لمصـ تركز عمى مبادئ لغكيات لغة . 1

 .لمصـ اإلشارة العربية
اإلسياـ في تصحيح المفاىيـ الخاطئة كعدـ الخمط بيف . 2

 .قكاعد لغة اإلشارة العربية لمصـ، كقكاعد المغة العربية
 .االرتقاء بميارات مترجمي لغة اإلشارة لمصـ. 3 
 .االرتقاء بالمستكل المغكم لمصـ في عالمنا العربي. 4
العربية يعد ىذا البحث لبنة مفيدة تضاؼ إلى المكتبة . 5

لمساعدة كؿ مف المعمـ، كاألخصائييف، كذكم التبلميذ الصـ، 
 .كمجتمعات الصـ العربية، كغيرىـ لمتكاصؿ مع الصـ

 د. حدود الدراسة 
يقتصر تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى المصطمحات الكاردة      

 ].19[، كالثاني ]18في القامكس اإلشارم العربي لمصـ األكؿ ]
 :الدراسةه. مصطمحات 

األصـ: ىك الفرد الذم يعاني مف فقداف سمعي يحكؿ دكف 
اعتماده عمى حاسة السمع في فيـ الكبلـ سكاء باستخداـ 

 .المعينات السمعية أك بدكنيا
 ارة عف إشارة اسمية تعطى لكؿ فرد مف أعضاء ػػـ: عبػػإشارة االس

مجتمع الصـ، كيتـ اختيار اإلشارة بناء عمى شكؿ كأسمكب 
 .الفرد

تعريؼ الصمـ: الصمـ عبارة عف فقداف سمعي كامؿ يحكؿ دكف 
اعتماد الفرد عمى حاسة السمع في فيـ الكبلـ سكاء باستخداـ 

 .المعينات السمعية أك بدكنيا
لغة اإلشارة: نظاـ لغكم يعتمد عمى استخداـ رمكز يدكية 
إليصاؿ المعمكمات لآلخريف، كلمتعبير عف المفاىيـ كاألفكار، 

غة اإلشارة ىي المغة المكتسبة كالمفضمة لمجتمع الصـ، كتعتبر ل
كما أف لغة اإلشارة ليست عالمية، كما يعتقد البعض، فكؿ دكلة 
ليا لغة اإلشارة الخاصة بيا، كتعتمد لغة اإلشارة اعتمادان كبيران 
عمى التكاصؿ البصرم، باإلضافة إلى أنيا ال تشتمؿ عمى المغة 

 .الممفكظة أثناء استخداميا
لقامكس اإلشارم العربي لمصـ: عبارة عف كثيقة تشتمؿ عمى ا

 .مصطمحات لغكية بمغة اإلشارة العربية لمصـ
قكاعد لغة اإلشارة لمصـ: عبارة عف قكانيف مستنبطة مف طائفة 

 .مف إشارات الصـ الذيف لـ تفسد سبلئقيـ
النظاـ التركيبي )البنائي(: ىك عمـ يدرس الترتيب المنتظـ 

 .مقاطع أك جمؿلمكممات في 
  اإلطار النظري  3. 

ـ( مراحؿ 1990قسـ عالـ المغكيات كلياـ ستككي )     
 :األبحاث في لغة اإلشارة إلى أربعة أقساـ

المرحمة األكلى: أنو ليس ىناؾ دالئؿ عمى كجكد أبحاث خاصة 
ـ، لكف الدالئؿ تشير 1955في لغة اإلشارة، كذلؾ حتى عاـ 
لغة اإلشارة، كىي عبارة عف  إلى كجكد بعض المصطمحات في

كممات بالفرنسية أك اإلنجميزية يصاحبيا كصؼ أك رسـ لئلشارة، 
كقد نشر أكؿ قامكس في لغة اإلشارة األمريكية فيما بيف عامي 

ـ الميبلدييف. كما نشر أكؿ بحث في عمـ البناء 1955-1965
 ].20ـ ] 1960المغكم لمغة اإلشارة في عاـ 

المرحمة الثانية: تضمنت ىذه المرحمة التركيز عمى معرفة الكثير 
عف لغة اإلشارة، كتعييف الصـ الراشديف كمحاضريف، باإلضافة 
إلى تتبع مراحؿ تنمية المغة لؤلطفاؿ الصـ الذيف ينتمكف إلى 
أىالي صـ، كالتركيز عمى ثقافة الصـ، كتحميؿ لغة اإلشارة، كبدأ 

لجامعات األمريكية بمغة اإلشارة، كما االىتماـ في العديد مف ا
ـ، كمف 1972نشرت أكؿ دراسات في لغة اإلشارة في عاـ 

الصعب جدان إحصاء عدد األبحاث في لغة اإلشارة، فقد نشرت 
مجمة تتضمف بيف دفتييا كصفان لمغة اإلشارة في كؿ مف 
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الدنمارؾ، كجنكب فرنسا، كغيرىما، كما نشرت مقاالت عديدة 
ة األمريكية، ناىيؾ عف العديد مف المؤتمرات عف لغة اإلشار 

الخاصة في مجاؿ األبحاث في لغة اإلشارة في كؿ مف الكاليات 
يطاليا، كتضمنت أيضا المكتبات  المتحدة األمريكية، كالسكيد، كا 
أكثر مف خمسيف رسالة دكتكراه في لغة اإلشارة فيما بيف عاـ 

ي التفريؽ بيف ـ، كما بدأ أحد الباحثيف ف 1986إلى عاـ  1983
االسـ كالفعؿ في لغة اإلشارة، كالنظاـ الصكتي، باإلضافة إلى 

 ].20تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ ]
بدأ الباحثكف في التركيز عمى تحميؿ لغة اإلشارة  المرحمة الثالثة:

كحركة اليد أك اليديف، كما أثير العديد مف التساؤالت حكؿ لغة 
تعبيرات الكجو كالرقبة كغيرىما جزء مف النظاـ  اإلشارة مثؿ: ىؿ

الصكتي؟ كىؿ لغة اإلشارة كالمغة األمريكية أكثر متعة ألنيا 
 ].20مشابية لمغة اإلنجميزية أك ألنيا مختمفة عنيا؟ ]

المرحمة الرابعة: أف األبحاث في المجاؿ المغكم يجب أف ال 
ة أكثر تقتصر عمى ما يدكر في أذىاف الناس كالذم يجعؿ المغ

مركنة كسبلسة، باإلضافة إلى ماذا يقكؿ الناس مف خبلؿ تفاعؿ 
بعضيـ مع بعض، كما أف ىذه المرحمة أيضا تركز عمى 
اعتقادات كتكقعات الناس عف البيئة المحيطة، ككذلؾ عف 

 ].20] أنفسيـ
[ في دراستو 21أٌما في عالًمنا العربيِّ فقد أشار عبدالقادر ]     

داـ لغة اإلشارًة لمصـ فكؽ سفِّ التاسعًة في المسحٌية إلى استخ
ـى ذات العبلقة  مؤسسات الصـ األردنية، كتناكلت الدراسةي المفاىي

( مفيكمان، كما تككنت 112بالحياًة اليكمٌية ليؤالًء الصـ كعددىا )
( فردان مف الصـ فكؽ سفِّ التاسعة 25) عينةي البحث مف

ية الصـ باألردف كالممتحًقيف في المؤسسات العاممة في رعا
بمعدؿ خمسًة أفرادو في كؿ مؤسسة، كقد طمب الباحثي مف كؿ 
فردو أصـ أف يعطيى اإلشارةى الخاصةى في كؿ مفيـك بعد أف 
عيًرضت عميو بطاقةه مف الكرؽ الميقكَّل تشتمؿ عمى كؿ مفيكـو 
مف المفاىيـ التي شممتيا الدراسة، ثـ صٌكر الباحثي تمؾ 

فيا، كخمصت نتائجي الدراسًة إلى أٌف اإلشارات كفرَّغيا كصنَّ 
%(، 50%(، المدرسة )62,5%(، أعضاء الجسـ )75األفعاؿ )
 (.30,7%(، الطعاـ )50%(، المبلبس )50الرياضة )

[ بيف لغات إشارة 22كما قارنت دراسة فتحي كالقريكتي ]      
عربية لمصـ، كذلؾ بيدؼ التَّعرؼ عمى مدل كفاية اإلشاراًت 

القكاميس العربيًة لمصـ التالية: القامكس المصرٌم  المكجكدة في
لمصـ، القامكس اإلماراتٌي لمصـ، القامكس الميبٌي لمصـ، 

القامكس التكنسٌي لمصـ، القامكس األردنٌي لمصـ، كأشار 
الباحثاف إلى درجة االتفاؽ أك االختبلؼ حكؿ اإلشاراًت 
 المكجكدة في القكاميًس العربٌية لمصـ، كتضٌمنت عينةي 

( مفيكمان إشاريان مف القكاميس، كانتيت نتائج الدراسة 341البحث)
إلى أىميًة التركيز مف قبؿ المختٌصيف في المجاالًت المختمفًة 
بمغة اإلشارة لمصـٌ ككنيا المغة المكتسبة ليـ، ككذلؾ استخداـ 
األساليب العممٌية في دراسًة كجمع المصطمحاًت المختمفًة 

، كما أشارت نتائجي الدراسة أيضان إلى كتنظيميا بشكؿ مكضكعي  
أف تطكير لغة اإلشارة لمصـ كتعميميا يفتح أماـ الصـ في 

 .عالمنا العربية فرصةى التفاعًؿ بيف المجتمعات العربية
 :المفاىيـ الخاطئة حكؿ قكاعد لغة اإلشارة لمصـ

إف شيكع بعض المفاىيـ الخاطئة حكؿ قكاعد لغة اإلشارة       
بالنسبة ألكلئؾ الذيف يعتقدكف أف لغة اإلشارة لمصـ ىي لمصـ 

عبارة عف تمثيبلت يدكية لمغة المفظية، فكاف ىناؾ اىتماـ في 
عممية تحميميا، أما بالنسبة لمذيف يعتقدكف أف لغة اإلشارة لمصـ 
ىي مجرد أنظمة صكرية، فكانت ىناؾ رغبة في اعتبار القكاعد 

عمى مستكل المفردات كاف صكرة تعكس منطقا بصريا طبيعيا، ف
ىناؾ تأثير كاضح الستخداـ الكسيمة البصرية عمى النظاـ 
التركيبي لمغة اإلشارة لمصـ، لكف المجكء إلى التخيؿ البصرم في 

 ].13] شرح التركيب لمغة اإلشارة لمصـ لـ يكف كافيا
إف غيابو شكؿو مكتكب لمغة اإلشارة لمصـ قد عرقؿ تحميؿ      

البحث جارو حكؿ قكاعد لغة اإلشارة لمصـ  قكاعدىا، كما أف
تتعمؽ بيف قكاعد لغة اإلشارة لمصـ كصياغتيا، ففي المغة 
المفظية فإننا نقـك في ترتيب معاني غير مكتكبة في ترتيب 
مكتكب، أما في لغة اإلشارة لمصـ فإننا نرتب معاني غير 
مكتكبة في ترتيب الحيز الفضائي، كتعكس تمؾ السمات الشائعة 

 المغة المفظية كلغة اإلشارة لمصـ معالـ محددة في القكاعد  في
 ].13] كصياغتيا

كما أف ىناؾ اختبلفان في شكؿ لغة اإلشارة لمصـ، فكما ىك      
معمـك أف لغة اإلشارة تعتمد عمى الناحية البصرية/اليدكية، لكف 
المغة الممفكظة تعتمد عمى الناحية الشفكية/السمعية، بالرغـ مف 

ائؼ لغة اإلشارة مشابية إلى حد ما لمغة الممفكظة، أف كظ
كتشير الدراسات إلى أف الكظائؼ المغكية لمغة اإلشارة ىي بنفس 
بداء المبلحظات،  الطريقة لمغة الممفكظة كعممية النقاش، كا 
قناع اآلخريف، كالتعبير عف المشاعر، ككتابة الشعر  كالطمب، كا 

 ].12كالنثر، كالطرائؼ، كغيرىا ]
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كقد تناكؿ بعض الباحثيف الميارات الخاصة المرتبطة       
بالناحية المغكية كالمعرفية لمصـ الذيف لدييـ أضرار بالفص 
األيمف كالفص األيسر مف الدماغ، كخمصت الدراسة إلى أف 
الفص األيسر مف الدماغ خاص بمغة اإلشارة، كما ىك الحاؿ 

مفكظة كالمغة بالنسبة لمفص األيسر مف الدماغ الخاص بالمغة الم
[. كيقدـ ىؤالء الباحثيف الحجج كالبراىيف عمى أف 23العربية ]

الفص األيسر مف الدماغ خاص باالستعداد المغكم الفطرم، 
باإلضافة إلى االستقبللية في شكؿ المغة، ليذا فإف الناحية 
الكظيفية لمغة اإلشارة لمصـ قد تككف كالمغة الممفكظة، لكف 

شارة مختمؼ عف المغة الممفكظة، كقد الشكؿ الخارجي لمغة اإل
أف مكاف لغة اإلشارة  - في الماضي - كاف االعتقاد سائدان 

لمصـ في الفص األيمف مف الدماغ، لكف األدلة كالبراىيف تشير 
إلى أف الضرر في الدماغ لمصـ الذيف يستخدمكف لغة اإلشارة 
يؤثر في الفص األيسر مف المخ، مما يترتب عميو فقداف في 

كىك مشابو -الحبسة–القدرة عمى التكاصؿ بمغة اإلشارة لمصـ 
التي ييصابي -الحبسة–لفقداف القدرة عمى التكاصؿ بالمغة المفظية 

 ].23] بيا األفراد السامعكف
 الدراسات السابقة. 4

أشارت الدراسات المبكرة حكؿ لغة اإلشارة األمريكية إلى       
[. أما 24مفعكؿ بو( ] - فعؿ – أف تركيبيا في جممة ىك )فاعؿ

في لغة اإلشارة البريطانية فقد أشارت الدراسة إلى أف تركيب 
[، كما أظيرت 25اإلشارة في الجممة تتككف مف )مبتدأ، كخبر( ]

دراسات حكؿ لغة اإلشارة اإليطالية، كلغة اإلشارة 
السكيسرية/األلمانية أف الصـ في لغة اإلشارة اإليطالية يظيركف 

مفعكؿ  - فعؿ – ب اإلشارة في الجممة إلى )فاعؿتفضيبلن لتركي
بو(. لكف الصـ في لغة اإلشارة السكيسرية يفضمكف استخداـ 

 ].26)المبتدأ، كالخبر( ]
لكف دراسات أخرل قد قسمت تركيب الجممة اإلشارية في       

لغة اإلشارة لمصـ إلى قسميف: القسـ األكؿ في تركيب الجممة 
مفعكؿ بو(، كيكجد ىذا النكع في  - فعؿ –يتككف مف )فاعؿ 

لغة اإلشارة األمريكية، كلغة اإلشارة اإلنجميزية، ككذلؾ لغة 
[، أما القسـ الثاني في تركيب الجممة 27اإلشارة البرازيمي ]

مفعكؿ  - اإلشارية فقد أشارت الدراسة إلى أنو يتككف مف فاعؿ
غة فعؿ، كيكجد ىذا النكع في لغة اإلشارة اإليطالية، كل - بو

[، كنكد 27اإلشارة الباكستانية، ككذلؾ لغة اإلشارة األندكنيسية ]
التأكيد عمى أف التركيب الخطي لمجممة اإلشارية أثناء التكاصؿ 

بمغة اإلشارة لمصـ كالذم يتحرؾ في فراغ بصرم يعرض فرصان 
لتراكيب لغكية ال يمكف أف تقع في المغات المفظية األخرل كالمغة 

ائج الدراسة إلى أف االستخداـ المكاني في العربية. كتشير نت
قكاعد لغة اإلشارة لمصـ ال يكجد ما يقابمو في المغات المفظية 

 ].28األخرل ]
حكؿ اكتساًب الحيز  Sera; Martin [29] كفي دراسة      

المكانٌي الفراغٌي في لغة اإلشارة األمريكية لمصـ، ككذلؾ المغة 
المغكٌم كاستخداميا في عكس  اإلنجميزية ؛ لمعرفًة تطكر النمك

الحيز المكانٌي الفراغٌي كاألماـً كالخمًؼ كاليميًف كاليساًر كالقريًب 
كالبعيًد كاألعمى كاألسفًؿ لمذيف يستخدمكف لغةى اإلشارة األمريكية 
لمصـ، ككذلؾ المغة اإلنجميزية، كاشتممت عينة الدراسًة عمى 

لخامسة مف العمًر، ( أصمان تعممكا لغةى اإلشارة لمصـ قبؿ ا23)
( فردان يتكممكف المغةى اإلنجميزية، كطمب الباحثي مف 23كذلؾ )

المشاركيف في المجمكعتٍيف اختيارى الصكر التي تصؼ العبلقاًت 
المغكٌية كاإلشارٌية، كخمصت نتائج الدراسة إلى أٌف األفراد الذيف 
فكا عمى العبلقاًت المكانٌية  تعممكا لغة اإلشارًة لمصـ تعرَّ

 .كاستكعبكىا بشكؿو دقيؽو 
إف مكضكع التركيب البنائي لمجمؿ اإلشارية في لغة       

اإلشارة لمصـ يحتاج إلى الدراسة كالبحث بشكؿ مستفيض، 
كنتيجة طبيعية لقمة الدراسات في ىذا المجاؿ. حيث يقسـ 
التركيب البنائي لمجمؿ اإلشارية في لغة اإلشارة لمصـ إلى ثبلثة 

 :أقساـ
 :كؿ: تكاصؿ الصـ بالمغة الممفكظةالقسـ األ

% مف األطفاؿ الصـ 90تشير الدراسات إلى أف حكالي       
[، كما أف الغالبية مف معممي 13ينتمكف إلى أىاؿ سامعيف ]

[، 11الصـ ىـ مف السامعيف الذيف يستخدمكف المغة المفظية ]
كيتجمى ىذا التكاصؿ في ستة أقساـ ىي األبجدية اإلصبعية، 

ات المستعارة، كالمركبات، كأدكات االستفياـ، كأنماط الفـ، كاإلشار 
 :كتأثيرات قكاعد لغة اإلشارة لمصـ، نتناكليا عمى النحك التالي

األبجدية األصبعية: كتشمؿ استخداـ اليد لتمثيؿ الحركؼ . 1
دـي اليداف معا في كضع النقط  األبجدية، كقد كانت تاريخيا تيستخى

)ؼ، ؽ، ز، ت، ف، ث، م، غ(  كما ىك في األحرؼ التالية
دـي التيجئة باألصابع كطريقة مساندة لمغة اإلشارة، 30] [، كتيستخى

كمف النادر استخداميا بمعزؿ عنيا، كيمكف استخداميا في تقديـ 
بعض المصطمحات كالمفاىيـ الجديدة، كاألسماء التي ال تكجد 

[. كما أف 12ليا إشارة متعارؼ عمييا مف قبؿ مجتمع الصـ ]
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ميزات األبجدية األصبعية أيضا أنيا تساعد عمى رفع كفاءة م
التبلميذ الصـ اإلمبلئية. ناىيؾ عف أف اإلشارات المستعارة 
تشتؽ مف أشكاؿ األبجدية األصبعية. كنكد اإلشارة إلى أف ىناؾ 
بعض الحركؼ األبجدية األصبعية أضيفت مع بعض اإلشارات. 

كرنت بالمغة المفظية لكف األبجدية األصبعية بطيئة إذا ما ق
[، ناىيؾ عف أف الغالبية العظمى مف مجتمع السامعيف ال 12]

يستطيعكف قراءة األبجدية اإلصبعية نظران لسرعتيا. كما أف حجـ 
األبجدية اإلصبعية ككظيفتيا التي يستخدميا الصـ غالبان ما 
تتعمؽ بعكامؿ مثؿ العمر الزمني، كالجنس، كالسياؽ االجتماعي، 

[. كتشير دراسةي كباتيمكا إلى كصًؼ لغة 12التربكية ] كالخمفية
نت العينةي مف أصمٍيف  اإلشارًة األردنية لمصـ المستخدمة، كقد تككَّ
أردنيٍَّيف، كطمب الباحثي منيما أف ييقدِّما اإلشاراًت الخاصة 
بالحركؼ األبجدٌية العربيًة لمصـ، ككذلؾ اإلشارات بالمفاىيـ 

   الدراسة إلى اتفاًؽ عينًة الدراسة  العامة، كقد خمصت نتائجي 
      % مف الحركؼ األبجدٌية 32عمى اإلشارات الخاصة في 

       % مف اإلشارات الخاصة بالمفاىيـ36العربيًة لمصـ ككذلؾ 
 ].31العامة ]

اإلشارات المستعارة: إذا استثنينا اإلشارات المستعارة مف . 2
الكممات المكتكبة، فإف ىناؾ األبجدية اإلصبعية كالمشتقة مف 

عددان قميبل مف اإلشارات مستعارة مف ترجمة الكممات المنطكقة، 
كيمكف معرفة ىذه اإلشارات في أسماء الدكؿ كأسماء العمـ، 
بالرغـ مف أف أسماء العديد مف األماكف كالمكاقع مشتركة 
االستعارة مف لغة إلى أخرل سكاء كانت منطكقة أك بمغة اإلشارة 

، كقد استعارت لغات منطكقة عددا مف الكممات كالعبارات لمصـ
مف لغات منطكقة أخرل كالبلتينية كاليكنانية إلى الفرنسية 

 :كاأللمانية، كفيما يمي بعض األمثمة
 .العربية: الجبر

 .الفرنسية: المكسيقى 
 .األلمانية: رياض األطفاؿ، مخمؿ الممفكؼ 
 .اليكنانية: الككميديا كالدراما 
 ].32بانية: سيجار، تاكك، التكرتيا ]اإلس 

( إلى أف ىناؾ  (Brentari 2001أشارت نتائج الدراسة     
بعض العكامؿ الخارجية اليامة في عممية االستعارة لمتركيب 
البنائي لمغات اإلشارة لمصـ. فعممية االستعارة مف المغة المفظية 

إلضافة إلى لغة اإلشارة لمصـ تركز عمى األبجدية اإلصبعية، با
[ لغة اإلشارة 3[. كقد كصؼ بيمكجي ككميما ]33حركة الشفتيف ]

األمريكية بأنيا تصريفية كالبلتينية. أما ديكشار فقد استخدـ 
الحجج كالبراىيف عمى أف لغة اإلشارة لمصـ، ككذلؾ لغة اإلشارة 

[ الذم 34البريطانية يجب دراستيا ضمف تصنيؼ ككمرم ]
حرة، كمدمجة، كمركبة. فالدمج كصفيا بأنيا ثبلثية المغات 

المغكم في لغة اإلشارة العربية لمصـ كإشارة تكأـ، ككذلؾ دمج 
األبجدية األصبعية كإشارة خاؿ، كعـ. أما المركبات في لغة 
اإلشارة العربية لمصـ كجدة، كأخت، كأبنو. كأخيرا فإف اإلشارة 

شارة قطة  .الحرة كإشارة طائرة، كا 
ات في لغة اإلشارة لمصـ عمى عممية المركبات: تركز المركب. 3

الدمج بيف إشارتيف لمكصكؿ إلى مصطمح إشارم جديد في لغة 
إلى أف  Bellugi & Newport [35] اإلشارة لمصـ. كقد أشار

عممية دمج مصطمحيف أك إشارتيف مع بعضيـ البعض تككف 
 .المركبات

أدكات االستفياـ: أشارت نتائج األبحاث إلى أف ىناؾ ثبلث . 4
أكضاع ألدكات االستفياـ في لغة اإلشارة لمصـ فقد تككف أداة 
االستفياـ في بداية الجممة، أك نيايتيا، أك بداية كنياية 

  [36,37,38].الجممة
أنماط الفـ: تركز مناىج الصـ في المرحمة االبتدائية عمى . 5

التدريبات في مجاؿ السمع كالتخاطب، لذلؾ نجد أف الغالبية 
ـ يستخدمكف أنماطن فـو صامتة أثناء التكاصؿ العظمى مف الص

بمغة اإلشارة، كتساىـ أنماط الفـ ىذه أحيانا بكصفيا عنصر 
المقارنة بيف إشارتيف، كحرؼ الجرو )في( يقـك الصـ بنطؽ 
، يستخدـ  الحرؼ )ؼ(، أثناء أداء اإلشارة، ككذلؾ إشارة عمـك

 ].11الصـ مكاف نطؽ حرؼ )ع( ]
إلشارة لمصـ: تشتمؿ مناىج الصـ في تأثيرات قكاعد لغة ا. 6

المراحؿ الدراسية المختمفة بكزارات التربية كالتعميـ في الغالبية 
العظمى مف عالمنا العربي عمى تدريس قكاعد المغة العربية، كقد 
ساىـ ذلؾ في استعارة الغالبية العظمى مف الصـ بعض 

 ].11التراكيب البنائية لمغة المفظية ]
الطريقة اإلنجميزية التي تعتمد عمى حاسة البصر كابتكرت       

( كالتي تركز عمى 1971في عاـ ) Anthony بكاسطة أنثكني
تقديـ لغة اإلشارة لمصـ بنفس التسمسؿ البنائي لمغة اإلنجميزية. 
كتعتبر ىذه الطريقة صعبة جدان ألنو ال يمكف تغطية كؿ كممة 

ميزية أك العربية مف الكممات مف لغة إلى لغة أخرل كالمغة اإلنج
[. لكف التركيز 13إلى لغة اإلشارة مف حيث الشكؿ كالمعنى ]

عمى التراكيب البنائية لمغة المفظية ال يعني تكاصؿ الصـ 
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باستخداـ فمسفة التعميـ الثنائي، كييعزل السبب الرئيس في ذلؾ 
إلى إقصاء الغالبية العظمى مف معممي الصـ استخداـ لغة 

لفصكؿ الدراسية، كذلؾ بسبب ضعؼ اإلشارة لمصـ داخؿ ا
اإلعداد األكاديمي ليؤالء المعمميف في لغة اإلشارة لمصـ، 

[، فقد أشار 11] كبالتالي تركيزىـ عمى قكاعد المغة المفظية
% مف معممي برنامج المعمـ 70[ إلى أف حكالي 39التركي ]

المتجكؿ في كالية تكساس لـ يجتازكا امتحاف األىمية الخاص 
شارة لمصـ، باإلضافة إلى اعتقاد الغالبية العظمى مف بمغة اإل

 ىؤالء المعمميف أف المغة الكحيدة لمتبلميذ الصـ ىي المغة 
 ].11المفظية ]

 :القسـ الثاني: تكاصؿ الصـ بالتعميـ الثنائي
يركز التعميـ الثنائي عمى لغتيف )لغة اإلشارة كالمغة      

ثقافة مجتمع السامعيف(، المفظية( كثقافتيف )ثقافة مجتمع الصـ ك 
فالفرد ثنائي المغة يستطيع االنتقاؿ بحرية بيف ثقافتيف مختمفتيف، 
كما يستطيع أيضا فيـ العادات كالتقاليد كاألعراؼ كممارستيا 
باإلضافة إلى القدرة عمى تكييفيا بالشكؿ المناسب، كما أف الفرد 

فراد الصـ ثنائي المغة لدية القدرة عمى استخداـ لغتيف بنجاح، فاأل
يمكف أف يككنكا ثنائي المغة كالثقافة إذا كانت لدييـ القدرة عمى 
التكاصؿ بكمتا المغتيف، لغة اإلشارة لمصـ كالمغة المفظية، 
باإلضافة إلى قدرتيـ الكظيفية عمى التعامؿ مع ثقافتي مجتمع 

 ].13الصـ كمجتمع السامعيف ]
( فردان مف 30[ بدراسة )40كما قاـ ميبرم كبكدريميت ]     

المصابيف بالصمـ الكالدمِّ كالذيف تعممكا لغةى اإلشارة األمريكيًة 
ـى الباحثاف  13لمصـ منذ نعكمة أظفارىـ كحتى سف  سنة، ثـ قا

بعرًض ستًة أنكاع مف المرٌكباًت المغكٌية لمغة اإلشارة األمريكية 
لمصـ كاألفعاؿ كاألسئمة كالمتضادات كالمتشابيات المغكية، 

تيا في حاؿ كجكًد أك عدـً كجكًد قاعدةو لغكيةو ليا، كمقارن
كخمصت نتائجي الدراسًة إلى أفَّ إشارات ىؤالًء األفراد المصابيف 
بالصمـً الكالدمِّ كانت غيرى دقيقةو في حاؿ عدـً كجكًد قاعدةو 
لغكيةو تضبطيا، كما أشارت نتائجي الدراسًة أيضان إلى أٌف اكتسابى 

 .ؤثِّر بشكؿو كبيرو في اكتساب المغًة الثانيةً قكاعد المغًة األكلى يي 
القسـ الثالث: تعتبر تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء 
الجسـ ذات أىمية قصكل في تحميؿ مستكل النظاـ المغكم 

 :التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ
تيعتبر تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ ذات      

أىمية قصكل في تركيب الجممة النحكية في لغة اإلشارة لمصـ، 

كتشتمؿ عمى تعبيرات العينيف، كالفـ، كالمساف، كالشفتيف، 
كالحاجبيف، كالرقبة، كالجذع أثناء التكاصؿ بمغة اإلشارة لمصـ 

دكف استخداـ تعبيرات [. كأشارت نتائج الدراسة إلى أف ب41]
الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ فإف اإلشارات ستككف عمى 

[. 42نحك غير صحيح أثناء التكاصؿ بمغة اإلشارة لمصـ ]
كتمعب حركة الحاجبيف، كالعينيف، ككضع كحركة الرأس في 
حركؼ الجكاب كأدكات االستفياـ دكران ذات أىمية قصكل في 

 ].43ـ ]لغة اإلشارة األمريكية لمص
كما تتضمف تعبيرات الكجو جانبيف: الجانب العاطفي كلغة     

الكجو، فتعبيرات الكجو تعبر عف المشاعر كاألفكار كما يشعر 
الشخص بداخمو، كتعتبر تعبيرات الكجو لغة غير لفظية.  لكف 
تعبيرات الكجو في لغة اإلشارة لمصـ تعتبر مستكل آخر مف 

بارىا جانبا نحكيان. كما أف عبلمات المغة، كذلؾ ألنيا  تعمؿ باعت
الكجو في لغة اإلشارة تشتمؿ عمى بعض الخصائص النحكية 
مثؿ الصفات، كأشكاؿ التعبير، كظركؼ أخرل،  جممة )ىك 

نعـ  يعمؿ( كالميجة يمكف أف تشير إلى كجكد نكع الجممة، مثؿ(
السؤاؿ رقـ / ممحؽ السؤاؿ، سؤاؿ ببلغي، بياف( كما إلى ذلؾ 

مماثؿ. فقد أشارت الدراسات إلى أف األفراد الصـ ال  كعمى نحك
يركزكف عمى الحركات اإلشارية أثناء عممية التكاصؿ مع 
اآلخريف في لغة اإلشارة، كلكنيـ يركزكف عمى التعبيرات النحكية 

[. لكف المغة السمعية تستخدـ 44] لمكجو كالرمكز غير اإلشارية
حكية في تعبيرات الكجو التعبير الصكتي كنغمة فإف العبلمات الن

تتضمف عممية تغيير نظرة العينيف، كالنظرات العابرة لمعينيف، 
مالة الرقبة، كعممية نفخ الخديف، كحركة الشفتيف  إمالة الرأس، كا 
كاألنؼ كالمساف، كفتح الفـ، كتغيير حركة الحاجبيف، كما يمكف 
مف خبلؿ تعبيرات الكجو استنباط المعاني، كبالتالي ينبغي 

ركيز عمى تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ، الت
نظران ألىميتيا القصكل في تحميؿ مستكل النظاـ المغكم التركيبي 

 .)البنائي( في لغة اإلشارة لمصـ
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

في ضكء ما تقدـ نجد أف الدراسات السابقة ركزت عمى      
المتحدة األمريكية، كبريطانيا، لغكيات لغة اإلشارة في الكاليات 

يطاليا، كغيرىا، كما أف االتحاد العربي لمييئات العاممة مع  كا 
الصـ قد طكر مصطمحات إشارية عربية لمصـ مف خبلؿ 
القامكس اإلشارم العربية األكؿ لمصـ كالثاني لمصـ، لكنو لـ 
يتطرؽ إلى كضع قكاعد لتكحيد تمؾ المصطمحات، كما أف 
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السابقة لـ تتناكؿ لغة اإلشارة العربية لمصـ،  أدبيات الدراسات
كذلؾ بسبب بعض االعتقادات الخاطئة بيف قكاعد لغة اإلشارة 

 .العربية لمصـ كالمغة المفظية كالمغة العربية
 جراءات الطريقة واإل. 5

 أ. منهج الدراسة
تناكؿ البحث دراسة النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة ي      

لمصـ مف خبلؿ منيج تحميؿ المحتكل لمقامكس  اإلشارة العربية
[، كالقامكس اإلشارم العربي 18اإلشارم العربي األكؿ لمصـ ]

[، الذم يقـك عمى تجميع الحقائؽ كالمعمكمات 19الثاني لمصـ ]
ثـ مقارنتيا كتحميميا كتفسيرىا، لمكصكؿ إلى تعميمات مقبكلة 

 :كذلؾ مف خبلؿ
ة بمكضكع البحث بيدؼ االطبلع عمى األدبيات المرتبط. 1

صياغة عبارات األدكات البحثية المستخدمة في البحث ككتابة 
 .اإلطار النظرم

 .عرض خبلصة نتائج البحث كتكصياتو. 2
 ب. مجتمع الدراسة

تككف مجتمع الدراسة مف المصطمحات الكاردة في القامكس      
[، كالقامكس اإلشارم العربي 18اإلشارم العربي األكؿ لمصـ ]

 ].19الثاني لمصـ ]
 ج. أدوات الدراسة

قاـ الباحث بإعداد استبانة لمعرفة تكفر أك عدـ تكفر      
مصطمحات النظاـ التركيبي البنائي في القامكس اإلشارم العربي 

[، كالقامكس اإلشارم العربي الثاني لمصـ 18األكؿ لمصـ ]
 :[، كىي عمى النحك التالي19]
 .المذكر كالمؤنث. 1
 (.اؿ )الماضي، كالمضارع، كاألمراألفع. 2
 (.الجممة )الجممة االسمية، الجممة الفعمية. 3
 .حركؼ جر. 4
 .العمـ. 5
 .اسـ المفرد كالمثنى كالجمع. 6
 .أدكات االستفياـ. 7
 .حركؼ الجكاب. 8
 .حركؼ النفي. 9

 :د. صدؽ األداة
لغرض التثبت مف صدؽ األداة كمناسبتيا لمتحميؿ قاـ      

الباحث بإعداد استبانة في صكرتيا األكلية، ثـ قاـ بعرضيا عمى 

( مف األساتذة الجامعييف في التربية الخاصة كعمـ النفس 6)
كالمغة العربية، طالبان منيـ إبداء مبلحظاتيـ حكليا، كقاـ الباحث 

 .باألخذ بيا كتعديميا
 :حميؿ المحتكلق. ضكابط ت

معرفة مدل تكفر المصطمحات الكاردة في القامكس      
ـ(، كالقامكس اإلشارم 2001اإلشارم العربي األكؿ لمصـ )

ـ( المرتبطة بالنظاـ التركيبي البنائي 2005العربي الثاني لمصـ )
 .في لغة اإلشارة العربية لمصـ

 نتائج ومناقشتها. ال6
كمؤنث في النظاـ التركيبي السؤاؿ األكؿ: ىؿ يكجد مذكر 

 )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد مذكر كمؤنث في النظاـ      

التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ، لكف المذكر في 
لغة اإلشارة العربية لمصـ ىك ما دؿ عمى ذكر مف اإلنساف أك 

إليو بالسبابة )ىذا(، أك ما أشير إليو بإشارة  الحيكاف، أك ما أشير
(. كما 1اإلنساف أك الحيكاف، كما ىك مكضح في الصكر رقـ )

أف المؤنث في لغة اإلشارة العربية لمصـ ىك ما دؿ عمى أنثى 
مف اإلنساف أك الحيكاف، أك ما أشير إليو بالسبابة )ىذه(. مثؿ: 

كر أك عبلمة اسـ اإلنساف أك إشارة اإلنساف + عبلمة المذ
المؤنث. كاسـ الحيكاف أك إشارة الحيكاف + عبلمة المذكر أك 

 عبلمة المؤنث.

 

 1 شكل
السؤاؿ الثاني: ىؿ تكجد أفعاؿ في النظاـ التركيبي )البنائي( في 

 لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد أفعاؿ في النظاـ التركيبي      

اإلشارة العربية لمصـ، فالفعؿ الماضي: كؿ )البنائي( في لغة 
كممة تدؿ عمى حدكث عمؿ في زمف الماضي )قبؿ زمف التكمـ(، 

كحركتيا كمكانيا خمؼ الجسـ  - اإلبياـ – كتككف شكؿ الكؼ
 -أك -في إشارة إلى الماضي، مثاؿ: إشارة الماضي + الفعؿ 

 .مثاؿ: الفعؿ + إشارة الماضي
كؿ كممة تدؿ عمى حدكث عمؿ  أما الفعؿ المضارع فيك      

في الزمف الحاضر، كيككف شكؿ اليديف كحركتيما كمكانيما أماـ 
  ى الحاضر، مثاؿ: إشارة المضارع + الفعؿػػارة إلػػي إشػػدر فػػػالص
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 .مثاؿ: الفعؿ + إشارة المضارع - أك –
كما أف الفعؿ األمر: كؿ كممة تدؿ عمى طمب عمؿ في 

كحركتيا -الشاىد–، كيككف شكؿ اليد المستقبؿ )بعد زمف التكمـ(
كمكانيا أماـ الجسـ في إشارة إلى األمر. لكف بعض الصـ 
-يقكمكف بثني الشاىد عمى األنؼ، مثاؿ: إشارة األمر + الفعؿ

مثاؿ: الفعؿ + إشارة األمر، كما ىك مكضح في مجمكعة  -أك
 (.2الصكر رقـ )

شارة يختمؼ كنكد التأكيد عمى أف تركيب الجممة في لغة اإل     
عف تركيب الجممة في المغة العربية، كذلؾ بسبب شكؿ اليد 
كالحركة كمكاف اليد كتعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء 
الجسـ، فقد تبدأ الجممة أك تنتيي بالحركة لمماضي أك المضارع 

( أمثمة لبعض 3أك األمر، ثـ الفعؿ، كتكضح الصكر رقـ )
 .األفعاؿ بمغة اإلشارة لمصـ

 
 2شكل 

 
 3شكل 

 أمثمه لألفعال بمغة اإلشارة العربية لمصم
السؤاؿ الثالث: ىؿ تكجد جممة في النظاـ التركيبي )البنائي( في 

 لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
كفعمية في  أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد جممة اسمية     

النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ، كالجممة 
االسمية يشاري إلييا في لغة اإلشارة العربية لمصـ بثني أصابع 

كتقابؿ اإلبياـ كالشاىد ثـ  -الخنصر كالبنصر كالكسطى -الكؼ 
إشارة اسـ. أما الجممة الفعمية فيشار إلييا في لغة اإلشارة العربية 

 -الخنصر كالبنصر كالكسطى -بثني أصابع الكؼ  -مصـ ل
كتقابؿ اإلبياـ كالشاىد ثـ استخداـ األبجدية األصبعية العربية 

 (.4لحرؼ الفاء، كما ىك مكضح في الصكر رقـ )

 
 4شكل 

 التركيبي النظاـ في اسمية جممة تكجد ىؿ: الرابع السؤاؿ
 لمصـ؟ العربية اإلشارة لغة في( البنائي)

 المبتدأ االسمية الجممة كجكد إلى الدراسة نتائج أشارت      
 لغة في إليو يشار فالمبتدأ. لمصـ العربية اإلشارة لغة في كالخبر
 اليسرل باليد السبابة أصبع رأس بتقابؿ لمصـ العربية اإلشارة
 كالخبر كاحد، بالرقـ اإلشارة أك اليمنى باليد اإلبياـ رأس عمى

 أصبع رأس بتقابؿ لمصـ العربية اإلشارة لغة في إليو يشار
 اإلشارة أك اليمنى باليد السبابة رأس عمى اليسرل باليد السبابة
 (.5) رقـ الصكر في مكضح ىك كما اثنيف، بالرقـ

 
 5شكل 

 التركيبي النظاـ في فعمية جممة تكجد ىؿ: الخامس السؤاؿ
 لمصـ؟ العربية اإلشارة لغة في( البنائي)

 تتككف كالتي الفعمية الجممة كجكد إلى الدراسة نتائج أشارت      
 إليو يشار: فالفاعؿ كالفاعؿ، الفعؿ،: ىما أساسييف ركنيف مف

 أك بالفعؿ قاـ مف كىك ما شخص كىيئة كينكنة إلى ضمنيان 
 كإشارة نفسو لمشخص االسمية اإلشارة أك الفعؿ، عنو صدر
 في إليو فيشار الفعؿ أما غيرىا، أك أحمد، أك عبداهلل، أك محمد،
 األبجدية استخداـ ثـ كالشاىد اإلبياـ بتقابؿ لمصـ اإلشارة لغة

 الشكؿ التالي في مكضح ىك كما الفاء، لحرؼ العربية األصبعية

 
 6شكل 
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كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد مفعكؿ بو في النظاـ       
التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ. لكف المفعكؿ 
بو في لغة اإلشارة العربية لمصـ تعطي شكؿ اليد أدكاران داللية. 

 فإذا كاف الشخص األكؿ فاعبل، فيناؾ إشارة تتجو بعيدا عف 
مفعكال بو، فيناؾ حركة نحك المؤشر، كلك كاف الشخص األكؿ 

المؤشر، كشكؿ اليد تعطي أدكاران داللية. فعندما يككف الشخص 
األكؿ فاعبلن تتجو حركة اليد كضمير الممكية لؾ، كيتـ عكس 
اليد عندما يككف الشخص األكؿ مفعكالن بو كضمير الممكية لي، 

 (.7كما ىك مكضح في الصكرة رقـ )

 
 7شكل 

حركؼ جر في النظاـ التركيبي  السؤاؿ السادس: ىؿ تكجد
 )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟

أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد حركؼ جر في النظاـ التركيبي 
 ة لمصـ، كحركؼ الجر في لغة ػػربيػػارة العػػػة اإلشػػي لغػػ)البنائي( ف

اإلشارة العربية لمصـ تتمثؿ في: ضـ السبابة كاإلبياـ مع ثني 
الخنصر كالبنصر كالكسطى في اليد اليمنى ثـ ثني ساعد اليد 
اليسرل أماـ الصدر مع مد كؼ اليد اليسرل كثني اإلبياـ في 
إشارة )في(، ككضع الكؼ اليميف عمى ظير الكؼ اليسار في 

عية العربية لمصـ في إشارة )عمى(، كاستخداـ األبجدية األصب
حرؼ الميـ ككذلؾ النكف في اشارة )مف(، ككذلؾ استخداـ )إلى( 
ضمنيان أثناء أداء الحركة بمغة اإلشارة العربية لمصـ، كاستخداـ 
األبجدية األصبعية العربية لمصـ في حرؼ )العيف( ككذلؾ النكف 

األصبعية العربية لمصـ في  األبجديةفي إشارة عف، كاستخداـ 
)الباء(، كاستخداـ األبجدية األصبعية العربية لمصـ في حرؼ 

حرؼ )البلـ( تستخدـ في كضعيا ضمنيا أثناء أداء الحركة بمغة 
اإلشارة العربية لمصـ، أما حرؼ الكاؼ كحرؼ مف حركؼ 
األبجدية فيك حرؼ جر إال أنو غير متكفر عند الصـ. كما ىك 

حركؼ الجر (، كنكد التأكيد عمى أف 8مكضح في الصكر رقـ )
في لغة اإلشارة العربية لمصـ بالرغـ مف كجكدىا في القامكس 
اإلشارم العربي لمصـ، إال أنيا تستخدـ بشكؿ ضمنين مف خبلؿ 

 .أداء الحركة لمكممات كالجمؿ بمغة اإلشارة لمصـ

 

 

 8شكل 
السابع: ىؿ يكجد )عمـ( في النظاـ التركيبي )البنائي( في السؤاؿ 

 لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد )عمـ( في النظاـ التركيبي       

)البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ كاسـ اإلنساف، أك 
الحيكاف أك اسـ شيء آخر، لكف في لغة اإلشارة العربية لمصـ 

إلى اإلشارة االسمية لمشخص نفسو كإشارة محمد، أما اسـ يشار 

الحيكاف فيشار إلى أربعة أرجؿ في إشارة ضمنية أك كناية عف 
حيكاف، أك إشارة إلى الحيكاف نفسو )أسد(. ككذلؾ اسـ شيء 
آخر، كيشار إلى اسـ الشيء كإشارة )برتقالة(، أك )تفاحة(، أك 

ما ىك مكضح في )باذنجاف(، أك )فاصكليا(، أك غيرىا، ك
 (.9الصكر رقـ )

 

9شكل   
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 في( كالجمع كالمثنى، المفرد، اسـ) يكجد ىؿ: الثامف السؤاؿ
 لمصـ؟ العربية اإلشارة لغة في( البنائي) التركيبي النظاـ
 كالجمع كالمثنى المفرد اسـ كجكد إلى الدراسة نتائج أشارت      
 لمصـ، العربية اإلشارة لغة في( البنائي) التركيبي النظاـ في

 كاحد، مفرد عمى يدؿ اسـ: لمصـ العربية اإلشارة لغة في فالمفرد
 أك ،(قمـ إشارة قمـ أك ،(محمد إشارة) أك محمد: مثؿ كاحدة أك

مىفي  لمصـ اإلشارة لغة في المثنى أما(. كرقة إشارة(كرقة  الرقـ فيضي
 الرقـ أف مبلحظة مع ،(العبيف) ليككف العب+ 2 اإلشارم
 الجمع كفي ،(العب بعد) أك( العب) قبؿ يككف قد اإلشارم
 مع ،(معمميف) ليككف معمـ+ فأكثر 3 اإلشارم الرقـ ييضمىفي 
(. معمـ) بعد أك( معمـ) قبؿ يككف قد اإلشارم الرقـ أف مبلحظة

 لمصـ العربية اإلشارة لغة في الجمع لتشكيؿ آليتيف ىناؾ أف كما
 مكضح ىك كما رقـ، إضافة ككذلؾ اليد، شكؿ مضاعفة: كىي
 (.10) رقـ الصكرة في

 

 11شكل 
السؤاؿ التاسع: ىؿ تكجد أدكات االستفياـ في النظاـ التركيبي 

 )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
أشارت نتائج الدراسة إلى استخدـ الصـ أدكات االستفياـ       

في النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ، 
كأدكات االستفياـ في لغة اإلشارة العربية لمصـ مثؿ )ىؿ( تككف 

بثني السبابة كرسـ عبلمة استفياـ في الفضاء أماـ الجسـ. 
في لغة اإلشارة، فإنيـ فعندما يتحدث الصـ مع بعضيـ البعض 

يستخدمكف عبلمة االستفياـ ابتغاء الحصكؿ عمى جكاب، كذلؾ 
بسبب رغبتيـ في الحصكؿ عمى معمكمات مفصمة حكؿ مكضكع 

 (.11ما، كما ىك مكضح في الصكرة رقـ )
ك)متى( تككف بضـ أصابع اليد اليميف الخنصر كالبنصر       

سبابة عمى مكاف كالكسطى كاإلبياـ مع بعضيـ البعض ككضع ال
الساعة في اليد اليسار، كمف ثـ أداء عبلمة استفياـ بثني 
أصابع اليد اليسار نصؼ دائرة في الفضاء أماـ الجسـ، أما 
)أيف( فيككف كضع دائرم ألصابع الكؼ اليميف إلى أسفؿ في 
الفضاء أماـ الجسـ لتحديد إشارة المكاف، كمف ثـ أداء عبلمة 

اليسار نصؼ دائرة في الفضاء أماـ  استفياـ بثني أصابع اليد
الجسـ، ك)كيؼ( تككف بثني أصابع اليد اليميف نصؼ دائرة في 
الفضاء أماـ الجسـ، أما )كـ( تككف بثني أصابع اليد اليميف 
نصؼ دائرة في الفضاء أماـ الجسـ، ثـ ضـ الشفتيف حرؼ ميـ، 
ككذلؾ أشارت نتائج الدراسة إلى استخداـ )إلى أيف( كذلؾ بضـ 
أصابع الكؼ اليسار باستثناء السبابة ثـ ثني جميع أصابع الكؼ 
اليميف إلى أسفؿ كتحريؾ سبابة الكؼ اليسار إلى األماـ لبللتقاء 
بالكؼ لميد اليميف، أما )مف أيف(، ككذلؾ )إلى متى( غير متكفرة 
ضمف أدكات االستفياـ، كلكف قد تككف عبارة عف مركبة )مف( 

شارة )أيف( . كما ىك مكضح في الصكرة رقـ إشارة )مف( كا 
(11.) 

 

 
 11شكل 

السؤاؿ العاشر: ىؿ تكجد )حركؼ الجكاب( في النظاـ التركيبي 
 )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟

كما أشارت نتائج الدراسة إلى استخداـ حركؼ الجكاب في       
النظاـ التركيبي )البنائي( في لغة اإلشارة العربية لمصـ، لكف في 

كالحاجبيف، –لغة اإلشارة العربية لمصـ بعض تعبيرات الكجو 
كالفـ، كالمساف، كالعينيف، كالكتفيف كغيرىا كسائر أعضاء الجسـ 

المثاؿ: يقـك بعض الصـ  لمتعبير عف القبكؿ، فعمى سبيؿ
بتحريؾ الرأس مف أعمى إلى أسفؿ لمتعبير عف )نعـ(. ككذلؾ 
استخداـ إشارة )ربما( في حركة متكررة بشكؿ نصؼ دائرة، 
ككذلؾ إشارة الجكاب باستخداـ األبجدية األصبعية العربية لمصـ 

 (.12مع إشارة كبلـ. كما ىك مكضح في الصكر رقـ )
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 النظاـ في( النفي حركؼ) تكجد ىؿ: عشر الحادم السؤاؿ
 لمصـ؟ العربية اإلشارة لغة في( البنائي) التركيبي
 النظاـ في النفي استخداـ إلى الدراسة نتائج أشارت كما     

 لغة في لكف. لمصـ العربية اإلشارة لغة في( البنائي) التركيبي
 كالفـ، كالحاجبيف، الكجو تعبيراتً  بعضى  لمصـ، العربية اإلشارة
 لمتعبير الجسـ أعضاء كسائر كغيرىا كالكتفيف كالعينيف، كالمساف،

 الرأس بتحريؾ الصـ بعض يقـك: المثاؿ سبيؿ فعمى النفي، عف
 لمتعبير متكرر بشكؿ السبابة استخداـ أك الشماؿ إلى اليميف مف
 (.13) رقـ الصكر في مكضح ىك كما النفي، عف

 
 13شكل 

 البياني السؤاؿ استخداـ إلى أيضان  الدراسة نتائج أشارت كما     
 العربية اإلشارة لغة في( البنائي) التركيبي النظاـ في الببلغي أك

 كالبنصر الخنصر اليسار الكؼ أصابع بضـ كذلؾ لمصـ،
بعاد البعض، بعضيـ مع كالشاىد كالكسطى  باقي عف اإلبياـ كا 
 كتحريكا، اليميف اليد كؼ أصابع ضـ ثـ اليسار الكؼ أصابع
 مع الصـ يتحدث فعندما ،(14) رقـ الصكرة في مكضح ىك كما

 بيانيا سؤاال يستخدمكف فإنيـ اإلشارة، لغة في البعض بعضيـ
 جكاب، عمى الحصكؿ بيدؼ النفكس في التأثير لمجرد ييطرحي 
 فعمى. البعض بعضيـ الصـ بيف الحديث أثناء لئلثارة ككذلؾ
: السبب المدينة، الخدمة كزارة إلى محمد ذىب: المثاؿ سبيؿ

 األشكاؿ أكثر مف الببلغي السؤاؿ كييعتبري  كظيفة، عمى لمحصكؿ
 بمغة التكاصؿ عممية أثناء البعض بعضيـ الصـ بيف شيكعا
 .اإلشارة

 

 14شكل 
الثاني عشر: ما أبرز االستنتاجات التي يمكف الخركج السؤاؿ 

 ا في مستكل النظاـ المغكم التركيبي )البنائي( ػػادة منيػػا كاالستفػػبي

 في لغة اإلشارة العربية لمصـ؟
أكالن: أشارت نتائج الدراسة إلى أف أبرز االستنتاجات التي يمكف 

لمصـ  الخركج بيا أف تركيب الجمؿ في لغة اإلشارة العربية
يتككف بما يعرؼ بالمركبات في المغة العربية كىي عمى النحك 

 :التالي
المفرد في لغة اإلشارة العربية لمصـ إشارة محمد أك محمد = . 1

 .شخص كاحد مفرد، كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
 +  2المثنى في لغة اإلشارة العربية لمصـ الرقـ اإلشارم . 2

 .ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية معمـ= معمميف، كىك
أك أكثر + معمـ  3الجمع في لغة اإلشارة العربية لمصـ الرقـ . 3

 .= معممكف، كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
إشارة الساعة في لغة اإلشارة العربية لمصـ + إشارة . 4

االستفياـ في لغة اإلشارة العربية لمصـ = متى كىك ما يعرؼ 
 .كب في المغة العربيةبالمر 
إشارة المكاف في لغة اإلشارة العربية لمصـ + إشارة االستفياـ . 5

في لغة اإلشارة العربية لمصـ= )أيف كيؼ(، كىك ما يعرؼ 
 .بالمركب في المغة العربية

حرؼ الكاؼ باألبجدية األصبعية العربية لمصـ+ إشارة . 6
، كىك ما يعرؼ االستفياـ في لغة اإلشارة العربية لمصـ = كيؼ

 .بالمركب في المغة العربية
الجممة االسمية في لغة اإلشارة العربية لمصـ )اإلشارة + . 7

 .إشارة االسـ(، كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
الجممة الفعمية في لغة اإلشارة العربية لمصـ )اإلشارة + . 8

 .حرؼ الفاء(، كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
(، 1 المبتدأ في لغة اإلشارة العربية لمصـ )اإلشارة + الرقـ. 9

 .كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
(، 2 الخبر في لغة اإلشارة العربية لمصـ )اإلشارة + الرقـ. 10

 .كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية
الفعؿ في لغة اإلشارة العربية لمصـ )اإلشارة + حرؼ . 11

كىك ما يعرؼ بالمركب في المغة العربية. كتتفؽ نتائج الفاء(، 
إلى أف  Bellugi & Newport [35] الدراسة مع نتائج دراسة

عممية دمج مصطمحيف أك إشارتيف مع بعضيـ البعض تككف 
المركبات في لغة اإلشارة لمصـ. كما تتفؽ نتائج الدراسة مع 
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عمى أف لغة اإلشارة  الحجج كالبراىيف التي أشار إلييا ديكشار
لمصـ، ككذلؾ لغة اإلشارة البريطانية يجب دراستيا ضمف 

[ الذم كصفيا بأنيا ثبلثية المغات حرة، 34تصنيؼ ككمرم ]
كمدمجة، كمركبة. فالدمج المغكم في لغة اإلشارة العربية لمصـ 
كإشارة تكأـ، ككذلؾ دمج األبجدية األصبعية كإشارة خاؿ، كعـ. 

لغة اإلشارة العربية لمصـ كجدة، كأخت، كأبنو. أما المركبات في 
شارة قطة. كما تتفؽ  كأخيرا فإف اإلشارة الحرة كإشارة طائرة، كا 

إلى أف  Brentari [33] نتائج الدراسة أيضان مع نتائج دراسة
ىناؾ بعض العكامؿ الخارجية اليامة في عممية االستعارة 

الستعارة مف المغة لمتركيب البنائي لمغات اإلشارة لمصـ. فعممية ا
المفظية إلى لغة اإلشارة لمصـ تركز عمى األبجدية اإلصبعية، 

 .باإلضافة حركة الشفتيف
ثانيان: أشارت نتائج الدراسة إلى أف أبرز االستنتاجات التي يمكف 
الخركج بيا أيضان أف تركيب الجممة في لغة اإلشارة العربية 

بية، كذلؾ بسبب لمصـ تختمؼ عف تركيب الجممة في المغة العر 
شكؿ اليد كالحركة كمكاف اليد كتعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر 
أعضاء الجسـ، فقد تبدأ الجممة أك تنتيي بالحركة لمماضي أك 
المضارع أك األمر ثـ الفعؿ. كما ىك الحاؿ في االستفياـ 
كأدكاتو في لغة اإلشارة العربية لمصـ، اما في بداية الجممة أك 

كما ىك متعارؼ عميو في نياية الجممة بالمغة نيايتيا، كليس 
المفظية كالمغة العربية. كتتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج عدة 
دراسات سابقة تناكلت ثبلث أكضاع ألدكات االستفياـ في لغة 
اإلشارة لمصـ فقد تككف أداة االستفياـ في بداية الجممة، أك 

 ].36,37,38نيايتيا، أك بداية كنياية الجممة ]
كما تتفؽ نتائج الدراسة مع نتائج عدة دراسات سابقة       

تناكلت تركيب الجممة اإلشارية في لغة اإلشارة لمصـ كالتي تقسـ 
 –إلى قسميف: القسـ األكؿ في تركيب الجممة يتككف مف )فاعؿ 

مفعكؿ بو(، كيكجد ىذا النكع في لغة اإلشارة األمريكية،  - فعؿ
 [27]ذلؾ لغة اإلشارة البرازيميةكلغة اإلشارة اإلنجميزية، كك

Johnston أما القسـ الثاني في تركيب الجممة اإلشارية فقد ،
فعؿ،  - مفعكؿ بو - أشارت الدراسة إلى أنو يتككف مف فاعؿ

كيكجد ىذا النكع في لغة اإلشارة اإليطالية، كلغة اإلشارة 
 ].27الباكستانية، ككذلؾ لغة اإلشارة األندكنيسية ]

تشير نتائج الدراسة إلى أف أبرز االستنتاجات التي  ثالثان: كما
يمكف الخركج بيا أف حركؼ الجر في لغة اإلشارة العربية لمصـ 
تككف ضمنيا أثناء أداء الحركة بمغة اإلشارة العربية لمصـ، كال 

تككف ظاىرة كما ىك الحاؿ في المغة المنطكقة كالمغة العربية، 
ربية لمصـ يشار إليو ضمنيان كما أف الفاعؿ في لغة اإلشارة الع

إلى كينكنة كىيئة شخص ما، أك اإلشارة االسمية لمشخص نفسة 
كإشارة )محمد(، أك إشارة )أسد( أك إشارة )تفاحة( سكاء في 
األسمكب أك المكف أك المشي أك الشكؿ. كتتفؽ نتائج الدراسة مع 

 [33] نتائج عدة دراسات سابقة تناكلت ىذا المكضكع كدراسة
Brentari  التي أشارت إلى أف ىناؾ بعض العكامؿ الخارجية

اليامة في عممية االستعارة لمتركيب البنائي لمغات اإلشارة لمصـ. 
فعممية االستعارة مف المغة المفظية إلى لغة اإلشارة لمصـ تركز 
عمى األبجدية اإلصبعية، باإلضافة حركة الشفتيف. كأشارت 

إلى أف بدكف استخداـ  Valli & Lucas [42] نتائج الدراسة
تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ فإف اإلشارات 
ستككف عمى نحك غير صحيح أثناء التكاصؿ بمغة اإلشارة 

إلى أف األفراد  Swisher [44] لمصـ. فقد أشارت نتائج دراسة
الصـ ال يركزكف عمى الحركات اإلشارية أثناء عممية التكاصؿ 

شارة، كلكنيـ يركزكف عمى التعبيرات مع اآلخريف في لغة اإل
 .النحكية لمكجو كالرمكز غير اإلشارية

رابعان: تشير نتائج الدراسة إلى أف أبرز االستنتاجات التي يمكف 
الخركج بيا أف حركؼ الجكاب كالنفي في لغة اإلشارة العربية 
لمصـ تككف ضمنيا أثناء أداء الحركة بمغة اإلشارة العربية لمصـ، 

ف ظاىرة كما ىك الحاؿ في المغة المنطكقة كالمغة كال تكك 
العربية. فعندما يتحدث الصـ مع بعضيـ البعض في لغة 
اإلشارة، فإنيـ يستخدمكف سؤاال بيانيا ييطرحي لمجرد التأثير في 
النفكس بيدؼ الحصكؿ عمى جكاب، ككذلؾ لئلثارة أثناء 
الحديث بيف الصـ بعضيـ البعض. فعمى سبيؿ المثاؿ: ذىب 
محمد إلى كزارة الخدمة المدينة، السبب: لمحصكؿ عمى كظيفة، 
كييعتبري السؤاؿ الببلغي مف أكثر األشكاؿ شيكعا بيف الصـ 
بعضيـ البعض أثناء عممية التكاصؿ بمغة اإلشارة. كتتفؽ نتائج 
الدراسة مع نتائج عدة دراسات سابقة تناكلت ىذا المكضكع 

شارت إلى أف كالتي أ Emmorey & Lane [41] كدراسة
تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ ذات أىمية قصكل 
في تركيب الجممة النحكية في لغة اإلشارة لمصـ، كتشتمؿ عمى 
تعبيرات العينيف، كالفـ، كالمساف، كالشفتيف، كالحاجبيف، كالرقبة، 

 .كالجذع أثناء التكاصؿ بمغة اإلشارة لمصـ
 توصيات. ال7

 :سبؽ، فإف الباحث يكصي باآلتيفي ضكء ما     
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زيادة البحث في الدراسات التحميمية لنظـ المغكية في لغة . 1
اإلشارة العربية لمصـ كنظاـ دالالت األلفاظ، كالنظاـ 
المكرفكلكجي )الصرفي(، كالنظاـ الصكتي، كالنظاـ المغكم 

 .االجتماعي
 .ضركرة تطكير قكاميس إشارية لمصـ لكؿ دكلة عربية. 2
تزاد الدراسات التحميمية لتقارف النظـ المغكية في لغة  أف. 3

اإلشارة العربية لمصـ، بمغة اإلشارة األمريكية، كاإلنجميزية، أك 
 .غيرىما

التركيز عمى تعبيرات الكجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ . 4
 .عند إجراء دراسات تحميمية لمغة اإلشارة العربية لمصـ

كجو كالكتفيف كسائر أعضاء الجسـ التركيز عمى تعبيرات ال. 5
كالتي ليا أىمية قصكل في تركيب الجممة النحكية في لغة 
اإلشارة لمصـ، حيث تشتمؿ عمى تعبيرات العينيف، كالفـ، 
 .كالمساف، كالشفتيف، الرقبة، كالجذع، أثناء التكاصؿ بمغة اإلشارة
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ABSTRACT_ The study investigated the method of content analysis for the deaf syntactic 

(structural) system in Arabic deaf sign language. It concluded that the syntax of sentences in deaf 

sign language consists of complexes as defined in Arabic language. The results also indicated that 

the sentence structure in Arabic deaf sign language is different from the sentence structure in Arabic 

language general, due to the shape, gestures, and the position of the hand, as well as facial 

expressions, and the moves of shoulders and the like. The study recommended for more analytical 

studies of linguistic systems in Arabic deaf sign language, including but not limited to semantics, 

syntax, morphology, and sociolinguistics.  
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