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 الخالصة

و  تحاول ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى جانب  هيبم هبن جوانب  الهذنبى ذلب 
ىو "التوليد"، الذي يساعد فيهو كثيرًا في الوصول إلى استيذا  كاهبل لهذنبى الجهمبة  
تببتم هذالجببة التوليببد هببن وجيببة النظببر الداليببة و كببذل  التداوليببة  فاليببد  الببر يس ليببذه 

ان هفيوم التوليد خصيصة دالية أم تداوليبة  كهبا تيبد  الدراسة ىو اكتشا  ها إذا ك
ىذه الدراسة إلى توضيح الغهوض في أنواع هختمفة هبن الجهبل و إلبى توضبيح الح بل 

 الذي يستكش  فيو هفيوم التوليد ىل ىو الجهل التحميمية أم الجهل التركيبية؟

هببببا تتببببهل  ىببببذه الدراسببببة هببببن ث ثببببة فصببببول، الفصبببب ن ا وان ىهببببا نظريببببان أ
الفصببببل الثالببببل فيببببو عهمببببي  إضببببافة إلببببى ذلبببب  ىنببببا  اله دهببببة التببببي تذببببرض هشببببكمة 
الدراسة، الفرضيات، اليد  هن الدراسة و حدود الدراسبة و ال يهبة التبي تنطبوي عمييبا 

 الدراسة و الهنيج الهتبع و النصوص الهستخدهة في التحميل 

داليببة و ذلبب  فالفصببل ا ول هكببرس لدراسببة هفيببوم التوليببد هببن وجيببة النظببر ال
بذرض بذض التذريفات التبي تتذاهبل هبع هفيبوم التوليبد بوصبفو هفيوهبًا داليبًا بحتبًا و 
توضبببيح الذ ببببة ببببين هفيبببوم التوليبببد و عبببدد هبببن الهوضبببوعات الهتذم بببة ببببو كذ ببببات 

يذببالج ىببذا الفصببل الهذنببى، هثببل التببراد  و ع بببة الجببزء بالكببل، و هببد  الصببد   و 
كببذل  هفيببوم التوليببد هببن حيببل التحميميببة و التركيبيببة هوضببحًا  ي هنيببا ينتهببي هفيببوم 

 التوليد 

أها الفصل الثاني فيتناول هفيوم التوليد هن وجية النظبر التداوليبة، فيبو يبدرس 
إهكانيببة عببد هفيببوم التوليببد خصيصببة تداوليببة باظيببار الببدور الفاعببل الببذي ي ديببو سببيا  

فبببي تغييبببر الهذنبببى و بالتبببالي تحديبببد جهمبببة التوليبببد ا كثبببر ت  هبببًا هبببع سبببيا  الجهمبببة 
الجهمبببة  و يببببرىن ىبببذا الفصبببل أيضبببًا عمبببى أن الجهبببل الغاهضبببة تببب دي إلبببى توليبببدات 
هختمفة و أن الدور غالببًا هبا يكبون لسبيا  الجهمبة فبي إزالبة الغهبوض و تحديبد الجهمبة 

 التوليدية اله  هة 



يشكل الجزء الذهمي ليذه الدراسبة، فيبو هكبرس لتحميبل  أها الفصل الثالل الذي
هفيوم التوليد داليًا و تدواليًا هن خ ل اختيار بذض النصوص اله  هبة هبن روايتبين 
أهيببركيتين ىهببا روايببة "الشببير و البحببر" غيرنسببت ىهنغببواي و روايببة "كاتسبببي الذظببيم" 

لتوصببل إلييبببا خبب ل البحبببل لسببكوت فيتزجيرالببد  يتمبببو التحميببل ااسببتنتاجات التبببي تببم ا
 تتموىا التوصيات و تنتيي الدراسة ب ا هة الهصادر ثم اله ح  

            

 

 


