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 اوال يسعن  نعلى إتمام هذا البحث الذي عسى أن يمثل فـائدة لغيري  االحمد هللا الذي أعانن

على كل    نااهللا ووالديوأذكر أهل الفضل علي بعد    ناعلى توفيقه ل  اهللا عز وجل  شكرنأن  أال  

  جميل وحسن صنيع.

" ِتي أَْنَعْمَت َعَليأَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك ال وَأَْن أَْعَملَ َصالًِحا َتْرَضاُه    َرب َوَعَلٰى َواِلَدي

   (19): النمل   "وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك الصالِِحينَ 

  لم  ناسال  يشكر  لم  من القـائل:"  والسالم  الصالة  عليه  محمد  الخلق  برأ على  والسالم  والصالة

  له".  افـادعو  اتستطيعو   لم  فـإن  فكافئوه  معروفـا  إليكم  أسدى ومن  اهللا  يشكر

  بخالص  توجهن حيث  بالجميل  اعترافـا  نقولها  الشكر  كلمة  من  تأثيرا  أقوى تعبير  ثم  ليس

 توجيهاته  على  ورعاه  اهللا  حفظه  "مجاهد  القـادر  عبد" المحترم  األستاذ إلى  والتقدير  الشكر

 أمال كل إلى  بالشكر  أتقدم  كما العلمية،  نامعارف  إثراء  في  أفـادتنا التي  القيمة  ونصائحه

  البحث.  هذا  إنجاز  في بعيد  من  أو  قريب  من اوساندتن  اساعدتن  من

 السؤال  أو  بالتشجيع  ساهم  من  كل  إلى  االمتنان  ووافر  الشكر  بعظيم  تقدمن أن  ايفوتن  ال  كما

  .العمل  إعداد  وأثناء قبل  المساعدة  أو

        امتنانا  وعظيم  شكرا  جزيل  نجدد  وهؤالء هوؤالء  كل  إلى
        



  

  

وجود العطاء عند البالء من قـال فيها الرسول صلى اهللا عليه    إلى رمز العطاء وفيض السخاء

وسلم الجنة تحت أقدام األمهات، غلى من سهرت الليالي من أجل راحتي وأضاءت لي  

إلى أول ما تلفظت به شفـاهي أمي ثم أمي ثم أمي حفظها اهللا وأطال في    ... الدرب بالشموع

  .عمرها

ي تعلمت منه أبجدية القراءة وأبجدية الحياة وأرفقني رعايته الساهرة طوال مسار  إلى الذ

دربي في تحصيل المعرفة وحتى ثمارها فتعلمت منه حب اهللا وحب الصدق والثبات على  

  المبدأ ... أبي الحبيب حفظك اهللا وجزاك الجزاء األوفر وأطال في عمرك.

 هدية منحها اهللا لي وأغلى ما أملك أخوتي وأخواتي األعزاء    إلى أحلى

وكل    بالحي الجامعي وزمالتي بالدراسةإلى من جمعني بهم القدر في الحياة صديقـاتي  

  األهل واألقـارب جزاهم اهللا كل خير.

  .إيمانوكل من يعرف    قسم األدب العربيإلى جميع زمالء  

  

  

        بوقطاية إيمانبوقطاية إيمانبوقطاية إيمانبوقطاية إيمان �



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا������ :

 

 

 

 أ 

  ��ـد��:

��م � ا�ذي ��ق ا����ن ��
	 ا����ن ، و ھ�	 ا��
��ز  و ا���
� و �ّر
	 ��� ���ر 

 �
��و+��ـ	 '(��ن �)و�ره ، '&ر ���	 �%م � ��ر$ده ، و ��درك 
�ز��	 و ��
ده ��� 


رَبي َوَما    َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الروِح قـُِل الروُح ِمْن أَْمرِ أ/�ر 
ن ��م و ��
� ، '&د +�ل �-��� : 

  .85" ا��راء ا��1  أُوتِيُتم مَن اْلِعْلِم ِإال قـَلِيالً 

أن ا���و ا�-ر�8 ��ظ8 �
���� ����7 '8 ا���7 ا�-ر��� �ظراً �4	 و���� ا�)�� 

ا��طق و ا������ و ������8 و+: 
ن ا�-�وم ا��7و�� 
و+: ا�د��ور 
ن ا�&وا��ن '9و '8 ا4)ل 

إ��	 
-ظم 
�����9 ، ���?�'� إ�� +در�	 ��� 
���دة ا�
�-�م ���  ا�ذي ���: 
�	 و �ر>:

 �9�
أ��د��9 أھل ا���7 '�-�ر'وا ����9 و ا���دام ا�)��@ ���7، '��&وا�د +وا��ن ا���7 و أ�ظ


�ل 
ن -��Aراً ����م ��� )�� ھذا ا��-
ط�&وھ� '8 ا��-
�9�Aم ا��7و�� و أ)��ت 

��ق ��� �&����9 �$(ت ���>� ���&���ن ��د
� �دأت 
��رات �د
	 ، و 4ن ا��-
�ل ا���7 �

�دام ا��7وي ���رف ��Aرات ا�)���� ���7 .ا��

ن /م >�ءت ا�&وا�د ��&�ن ا�  

�ظراً 4ھ
�� ا�&وا�د ا���و�� و 
: �-دد ا�
��ھE ا��7و�� ا�-ر��� ا��8 ���>ت 
�(�� و

�ط��ق ھذه ا�
��ھE ���  إ�8ا���و و �-��
� ، ��و�ت '�
� �-د ���رات '�ر�� �7و�� �-ت 

ا�ذي �&م ��� أ��س ����ل أي ��)ر ا���و ا�-ر�8 و �-ل 
ن ا�رز ھذه ا�
��ھE ا����و�� 


�ن أن ��م �
-زل �ن �&��� ا�-��)ر ا4�رى.
ن ���)ر ا���7 � A 

وھذا 
� >-��8 أر��8 أن ��ون 
و?وع درا��8 أن ��ون 
ر�وم ��-�
�	 ا�&وا�د '8  

  ?وء ا�
�E9 ا����وي ، >�ء ھذا ا�
و?وع �>�ب �ن ا����ؤAت ا������ :


ول �	 '8 ا�
�ظو
� ا��ر�و�� ؟ -1-
 ھل ا�
�E9 ا����وي '8 �-�
�� ا�&وا�د 

 �9م '8 ا��-�ب ا��%
�ذ �دروس ا�&وا�د ا���و�� ؟ ھل -2

  و �-د ?�ط اA$����� ��د�د ا�Mر?��ت و ا��8 ��ص ��� :


ول �	 '8 ا�
�ظو
� ا��ر�و�� . -1-
 ا�
�E9 ا����وي 



 ا������ :

 

 

 

 ب 

 ا��%
�ذ �دروس ا�&وا�د ا���و��. با���-�ا�
�E9 ا����وي '8 ھم �� -2

����ر ھذا ا�
و?وع ھ8: ا���4بو 
ن A 8��-'و?و��� ا��8 د
  ا�

 ���� و ر����N '8 �-�م ا���7 ا�-ر��� ��)� ا�&وا�د ا���و�� . -

- .�9
 �دھور 
��وى ا��%
�ذ '8 
�دة ا�&وا�د ا���و�� و ھذا ���>� �Mورھم 
ن �-��

ا���و�� و+د ھد'ت درا��8 ا�� ����ن ��ف �
�ن �ط��ق ا�
�E9 ا����وي ��� ا�&وا�د 

ا���7 ا�-ر��� و ا�
�E9  ا��طق ا�)��@ و ا��-��م  ������ر ا�&وا�د 
�دة �
�ن ا�
�-�م 
ن


�E9 $��8 ا����وي .  


د�� �8 ا������8 ، وھذا �ا��-	 '8 درا��8 ھو ا�
�E9 ا�و)M ا�
�E9 ا�$��8 ا�ذيو

�و?-8 ���
ؤ$رات و ا4دوات و ا�و���ل �درا�� ھذه ا�
و?وع  و ا��
دت  ا�
�E9 ا

ا��8 ا��-
��9 و  ا�
�-�&�  �����د�8 ��� و)ف ا�ظ�ھرة �
� ھ8 و ذ�ك 
�م �%ل ا4داة

و ��ف  ا4
/��'8 ا�
%�ظ� و ھذا و�Aظ ��ف �&وم ا�
-�م ��&د�م ا�درس و ��ف ���+ش 

 �����ط ا�&��دة  و �وع ا��ط��&�ت ا��8 �&د
�9 أ
� ا������8 '����د
�	 ا�����ل ا�����E ا��8

  �ت إ���9 .�و)

�9��� �
و�&د ، و 
ن ا�)-و��ت ا��8 وا>8��9 �
/�ت '8 �/رة ا�
-�و
�ت و ا���ط '�


&د
� ، و+د �ر?ت '��9 ��ب ا����ري  : 8' ��/
�
���ت درا��8 ��� ا��ط� ا������ ا�


د�ل و /%/� ')ول و +د >�ء ا�
د�ل 
و�وم �ــ  �أرد'�9و  ا�$�������
و?وع و طرح �

 Eھ��
�ص ا�" � �
�' �
  : ��8�4)ول >�ءت �M-��م ا���7ت" أ

" ب��ون  ا4ول" ��ث �?
ن أر�-� 
���ث ، ا�
��ث ا�
�E9 ا����وي:" ا�ولا�
	ل  

�$(ة ا�
�E9 ا����وي" و ا�
��ث ا�/��8 ��ون �ـ " 
9Mوم ا�
�E9 ا����وي " و ا�
��ث ا�/��ث 

ا�را�: '-�ون �ــ " �طوات ا�
�E9 أ�%م ا�
�E9 ا����وي " ، أ
� ا�
��ث " ��ون �ــ 

  ا����وي".


���ث ، ا�
��ث  ا�
	ل ا����� : ��
�
�� ا�&وا�د '8 ?وء ا�
�E9 ا����وي" �?
ن ��-� "


ن 
�ظور  ��ون " 
9Mوم �-��
�� ا�&وا�د " ا4ول ��
���وي" ، ، ا�
��ث ا�/��8 " ا�>



 ا������ :

 

 

 

 ج 

�ث ا�را�: " ا���و ا����وي ا�/��ث " ا�
�ون ا���وي و ا�
ر�ب ا���وي" ، ا�
�ا�
��ث 


س " ا�
��دئ ا�-�
�� ����و ا����ويا�-ر�8 " و ا�
��ث ا���.  

  و ا�ذي ��ن ���رة �ن درا�� 
�دا��� و ھو �
/ل ا�>��ب ا��ط��&8 . ا�
	ل ا����ث:


ن ا�درا�� . ��
-��

� ���و�ت '��9 أھم ا�����E ا����
ت درا��8 ���  /م 


���ن إ�� أ���ذي ا��M?ل  ا4��ر و '8Aأن أ�&دم ���$�ر ا�>ز�ل و ا A8 إ�-�� A

ھذه ا�درا�� +د
ت و ا�د��ور " �ن ���$�" ا�ذي أ$رف ��� ھذه ا�درا�� و �(
ل أن ��ون 

 ���Mن أ�
' ��&M��و إ?�'� ���ط� '8 ا���ث ا�-�
8 '��و��� '��9 �&د�م أ��ن 
� ��د�� 'Sذا أ

و أن أ����� 'Sن �و'�&�� 
ن ا�
و�� �ز و>ل '�	 ا��
د و ا�$�ر و �ر>وا 
��م ا��و>�	 ، 

.����� 	�
-� ���  
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 د 


�وم ا������: 

ا����� وا�����ج: ھو ا�طر�ق ا�وا�� وا���� �	
��ن ا���ء ھو ا�طر�ق ا��
	��م، إ��  ���: 

وا
	��ن و �ر ���� ���� �	طور: طر�ق ���: ��ن وا�� وأ��� ا�طر�ق: و�� 

ا�-رب: إ�+ ر�ل ���� أي �ر�و �ن ا�
�ن و�)�ث، وأ���ت ا�دا�$: ، و#� �"م )1(وا�!�

 �رت �ذ�ك، و�ر�+ !	/ أ��� اي ا��
ط، و�0ل ��/، و��� ا�.وب و��� #�و ���، 

، وأ���: �)� و6 �	�5ق وأ���+ ا��)/ #�و ����، و��ول ا�4)�ل: طر�ق ��� وا
3 وا��

ا�طر�ق: و�!+ وا�����ج:  �8	�ن، أي و��، و���� وطرق ���+، و��� ا7�ر وأ���

وورد #� ا��-�م ا�و
�ط: ا����� ھو ا�4ط$، و��+ ����ج ا�درا
$  )2(ا�طر�ق ا�دال ا�وا��

، و0د أ��-ت �-ظم ا��-��م 9)/ أن ا����� ھو ا�طر��$ أو )3(و����ج ا�	-)�م و�!وھ��

  وا6
	� �ء.ا7
)وب و�
	4دم ھذا ا�� ط)� أ��� �)د6�$ 9)/ طر��$ ا��!ث 9ن ا��-ر#$ 

و�.�را �� �وظف ا����� 9)/ أ�+ ا�	��ر أو ا��ذھب أو ا��در
$، ��دف ا��5ف 9ن 

�	��ر  �-�ن أو �ذھب �-�ن أو ���9$ �-��$، ��ول أ!�د �ط)وب" : "  أو ا7
)وبا�طر��$ 

?ن ا��-�/ ا�-)م �)���� ھو ا7
)وب ا�ذي ��ود إ�/ ھدف �-�ن #� ا��!ث وا�	<��ف 

  )4(أوا�
)وك".

أو ���و9$ ا@�راءات ا�	� 		4ذ �)و ول إ�/ �5ء �!دد ا����� �-�� ا�طر��$ و

	<ن 		4ذ 4طوات 	!)ل ��� ا��)�$  ر#��، ذ�ك أن ا����� وا�����ج �رد #� ا�-ر��$ 9)/ 

�-�/ ا�طر�ق ا�وا�� وا�����ج:  ا�4ط$ ا��ر
و�$ و��+ ����ج ا�درا
$ أو ����ج ا�	-)�م 

  )5(.، ا���3 ����ج"و�!وھ��.. ا�����، ا�����ج

  

                                                           
  .282ص،1،1999، ��دة ��� 2��،3ط، ����ن  -ور: �
�ن ا�-رب، دار ا��Aر، ��روتا�ن ��ظ 1
 .�9292د ا�ر!�ن ا�4)�ل �ن ا!�د ا�Aراھ�دي �-�م ا�-�ن، ��دة ���،ص2
 .957،ص ، ��دة ���2���3 ا�)8$، ا��-�م ا�و
�ط، ا���ھرة، ج3
 .175م، ص1997)ص: ��د�$ #� 9)م ا�)8$، دار ا�.��#$ �!�د !�4
دار ا�
"م �)�5ر وا�	وز�3 �!�د �9د ا�-ز�ز �9د ا�دا�م: ا��ظر�$ ا�)8و�$ #� ا�	راث ا�-ر��، 5

 20م،ص2006
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 ه 

: ھو و
�)$ �!ددة 	و ل إ�/ ?��$ �-��$... ا����� ا�-�)�، 4ط$ ��ظ�$ �-دة �ط��ا

  )1(9�)��ت ھ��$ أو !
�$، ��8$ ا�و ول إ�/ �5ف !���$ أو ا��رھ�$ 9)���.

�-���ر و�وا�ط .��	$ 6 ��وز ا�4روج ���9، #��  ا	�4ذا����� ا��-��ري: و�� د �+ 

�وا#��� �-د  !�!� و�� ���A��4 �-د 4ط<، و	ر�3 �5<ة ھذا ا����� إ�/ ا@?ر�ق ا�ذ�ن 

�8ت ا47رى 9)/ أ��� �ظروا إ�/ �A	�م �و ��A ا�)8$ ا�6
���$ ا7و�/، و�ظروا إ�/ ا�)

ن 4"ل �-ض ا��وا9د ا���ط��$ ��8ت �را�رة، و�ن .م #�د ر
�وا  ورة �.���$ �)8	�م �


�A$ ���)�ن ا�	-��د ��.�ر �ن ا7�.)$ ا�)8و�$ ا�A-)�$، ر��� ���7 	�4�ف �� ر
�وه �ن (A�وا

  	�-�م #� ذ�ك ا�-رب. 0وا9د �)8	�م، و0د ھو 	��-�م #� ھذا ا����� ا�رو��ن، ���

�� #� ���ل �)�< ا
	-��ل ھذا ا����� �-ض ا�)8و��ن ا�	�)�د��ن ا�ذ�ن �5	8)ون ?��

وروث !��ري أو د��� �-�ل أھ)+ 9)/ )�م ا�)�8ت ا��و��$ ا�	� 	ر�ط ��ا�	-)�م 4 و � 	-

ا��-)م و��س ���� ا�-)م و��س ���� ا�-��م، #�ذا ا����� 6 ا�!�Aظ 9)�+، و�ذا #�و ���� 


+ ��-د ا����� ا�ذي �را0ب A�� ل�A� ��ري، وا��� ��وك ا�)8وي �(
�-�ل 9)/ و ف ا�

3�
  )2(�� در !��+.��� �ر�3 إ�/ 0وا���+  و�

و0د ا	4ذ ا��د��ء �ن �8$ ا��و�����ن وا�"	����ن ���ذج �.���$ 	درس �ن 4"��� ا�)$8، 

  ��A��� و	!)�)��، و�-	�د ھذا ا�����-)/ 9دة ر��Iز ����:

ا�)8$ �9دھم �8$ ���دة ?�ر �	طورة 	-رف ���.��ت، و�ن .م #�م ���رون أي 	��8ر #�   -1

 ا�)8$، ��و�+ 	�.�ل #� رأ��م #
�دا ���.

0وا9د  �ر�$ 	 ف �� ��ب #� ا�)8$، و��س �� ھو ��Iن  �و���3	م ا��-��ر�ون   -2

 ���A-ل، وأي 4روج 9)/ ھذه ا��وا9د �-د 4ط< ��ب ا�	 دي �+.

� در ا��-��ر�ون أ!���� 	�����$ �)8$ و	�.ل ھذه ا7!��م ا��.ل ا97)/ وا���وذج ا�ذي   -3
  )3(	زام �+ ��و�+ ��.ل ا� واب ا�)8وي ا�ذي ��ب #ر�+ 9)/ ا��	�)��ن.��ب ا6�

                                                           
 م175ا��ر�3 ا�
��ق، ص 1
 .192،ص 1990دار ا�.��#$،ا���)�:�!��رات #� 9)م ا�)8$ ا�-�م ،أ!�د 9زت 2
 .  151، ص 1997ا�.��#$ ا�-ر��$  �!�د !�)ص: �ن أ
س 9)م ا�)8$،دار3
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 و 

��ن ���ل ا�	ط��ق �9د ا��-��ر��ن #� �-�0ل ا�	-)�م وا�	در�س، و�ن .م ���ت  -4


ر و�ود اأھدا#�م 	-)���$ 	ر�و�$، و���A� وھذا ،$���	�	
#� �ظو��ت ا��!و�$  ��د�Iم ا

 ا�	راص ا@?ر��� وا�رو���� وا�-ر��.

ا9	�د ا��-��ر�ون 9)/ ا����ذج ا�-)�� #� ا7دب ����ل �)	ط��ق، 
واء أ��ن 5-را ام  -5

)1(�.را، ��دف ا��راءة ا� !�!$ و�ذ�ك ا��	��$ وا97راض ا�	-)���$.
 

0 د ا��-��ر�ون ا�	�ج أ�.)$ � �و9$ دون ا��ظر �)�طق ا�A-)� أو ا��-ر#$ ا��و0-�$  -6

 �وا ��" ��درا �� 	و�د #� ا�)8$ ا���طوA��� $0-ل.��85)�ن #�ط �	ر��ب �-�ن، #�.�ر �� أ�	


� �)�!ث، و�ردون إ���� �ل ا�ظواھر ا�)$8  -7�
ا9	�د ا��-��ر�ون 9)/ ا�)8$ ا���	و�$ أ

ا�-)��$ ا��	�)�$، و��ذر أن ��د أ�� ����� #� 	��و�+ �)�ز��Iت �ؤ
س 		��-+. 9)/ ا��"!ظ$ 

)2(درا
$ ��8ت 0د��$ �م 	-د �و�ودة ���A-ل.أو ا6
	�راء، ��@��#$ إ�/ أ��م ر�زوا 9)/ 
 

	�دف ا�درا
�ت ا��-��ر�$ إ�/ 	�د�م 0وا9د 	- م ا�)
�ن أو ا��)م �ن ا�4ط< وا�)!ن،  -8

و	��ده ��
	وى �8وي �!دد ��ب ا��!�#ظ$ 9)�+، و��	�3 ا�4روج �9+، و	ر
م �+ !دودا ��� 

)3(ال ا�)8و��ن.����8 أن ��و�+، وھذه ا�!دود �
	4) $ �ن �	ب ا��وا9د وأ0و
 

��ر ا�)$8 �
و0د أدى ا	��ع ھذا ا����� �9د 9)��ء ا�-ر��$ إ�/ إ���ف ا��!ث ا�)8وي ا�ذي 

�9د ��	 ف ا��رن ا�.��� ا���ري �ن ا��دا�$،  #� 	طورھ�، #�د أو#�وا ا6
	��5د ���)$8

ا4رى، و�9د ا��رن ا�را�3 �)��ري #� ا��دن أ4ذوا ا�)8$ 9ن I��0ل، و�م �<4ذوا �ن I��0ل 

9)/ أ�
�$  ا����Iل ا�	� �م  �-د ھذه ا�A	رة ا��!ددة، و9)/ �� ��ء و!��وا 9)/ �� ��ء


�د ا�)
�ن و���)!ن #� ا�)$8.A� $84(�<4ذوا ���9 ا�)(
 

:�
و�-�� ������� ا�و �A و ف �8$ �-��$ #� ���ن �!دود وز��ن �!دد  ا����� ا�و�

ذه ا�)$8 #� �
	و��ھم ا� ر#�$ وا��!و�$ و �A د���0 أ����  6 د4ل �)��!ث #�+ #� ف ھ

  ى ا��
	و��ت .وا�د6��$ أو #� إ!د
                                                           

 . 130 ص،1997	ر��$ أ!�د 9وض، �9�م ا��-ر#$، ا��و�ت رو��ز: ا��و�ز #� 	�ر�L 9)م ا�)$8،1
 .135، ص1998دار ا��Aر ا�-ر��  ،:�د4ل إ�/ 9)م ا�)8$ �!�د !
ن �9د ا�-ز�ز2

+،ص 3A� 3�ر�136ا�. 
دار ا�و#�ء ا6
��در�$  ول #� ا�درس ا�)8وي ��ن ا��د��ء وا��!د.�ن ،# : ��د�+ ر���ن ا����ر 4

 .  128 - 127م، ص 2006
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 ز 

ھذا ا����� ا�و �A #� #	رة 	�ر��4$ ���رة 	
�ق ا���"د  إرھ� �توظ�رت 


�ر�
	�$، #�د ��ء ���ر��ن 9)/ ا06ل، وذ�ك �ن 4"ل و ف ا�)8و��ن ا���ود �)8$ ا�

و �Aم ��ط)�� �ن ا�)8$ و��	��� إ�/ �	��I �8و�$ �4 $ 	 ف �د0$ �ل �وا�ب ھذه ا�)$8، 

و0د ا
	�Aد �-ض ا�)8و��ن #� ا��رن ا�.��ن 59ر ��+ ھذه ا�و��$ ا�و �A$ #� ���ر�$ 



�ر�	�$، و��� ازداد ا6ھ	��م ���)8$ ا���طو0$ #� ا��رن ا�	��
3 ا�)�8ت ا7ور��$ ���)8$ ا�

 �A م إ�/ ظ�ور 9)م ا�)8$ ا�و��	را �)�8ت ا�!�$ 59ر أدى ھذا ا6ھ��� ����	م �-ط� اھ(-	

ا��	�)�$ و��)ل �ن ا6ھ	��م ���5واھد ا���	و�$، ?�ر أن ا���"د ا�5ر�9 ��ذا ا�-)م ظل 

��	ظر إ�/ �� �-د �5ر �	�ب دي 
و
�ر (�!��رات #� 9)م ا�)8$)، و#� ھذا ا��	�ب 

ا�����، و0د أ.�ر ذ�ك ا	��ه ا�درا
�ت ا�و �A$ #� أ�ر��� �!و إ��5ف  	!ددت �"�� ھذا

ا�)�8ت ا����و�$ �ن ا����و9$ ا���د�$ ا7�ر���$ �3 ا6ھ	��م ����زول إ�/ !�ل ا�	�ر�$، 

  وا	�+ ا7ور��ون إ�/ درا
$ ا�)���ت ا�	� ظ)ت 	-��� ز���� طو�" �ن ا6ھ��ل وا�	��ھل.

أھ�)ت درا
$ ا�)8$ �ن وا30 ا���5ط ا�درا
�ت أ��� 9)/ �-ض  
و�
رو��د ا4ذ دي 

 �(-A�ا��	����ل ���8$ �) 		 �	م ا���ر��4$  #� أ!���	ل ا��أ4ذ 9)��م إد�4ل ا�-وا ��� ،

9)/ ا��!وث ا����ر�$ أ��� �م 	�دم إ6 ���و9$ �ن ا�Aروض ورأي أن ا��-� رة ،وا4ذ 

  ا�)8$ ���ن ���ر�	�� �درا
$ �ن درا
	�ن:

1-   $
 ا�و�-�$: و	-�� و ف !��$ �)8$ �-��$ #� #	رة ز���$ �!دودة.ا�درا

)1(ا�ز�ن.و	-�� و ف ا�	طور ا�	�ر��4 �)8$ �-��$ �9را�درا
$ ا�	�ر�$�4:   -2
 

��د ا9	�د ا����� ا�و �A 9)/ ا�)8$ ا���طو0$ ��و�+ ��	م �و ف ا�ظواھر ا�)8و�$ و 
	-�� ذ�ك اھ���+ �)8$ ا���	و�$، ��� ����8 أن ��ون، و�ن .م 9�د إ�/ و ف ��8ت !�$. 6 

و���ر?م �ن ا�	
�ب ا����� ا�و �A إ�/ دي "
و�
ر" وھو �ن . 2وإ��� ا6ھ	��م �����	وب

9)��ء ا��رن ا�-5ر�ن، إ6 أن ا�-رب و�0)�م ا���ود 0د ا�	��وا ھذا ا�����، إذ ا9	�د ا�-رب 
$ ا�	� و!ددوا ا���I #� درا
$ �8	�م 9)/ ا�روا�$ وا���5#�$ �ن ذوي ا�.�$ وا6���$،

�در
ون �8	��، و0 روھ� 9)/ وادي ��د و	���$ وا�!��ز، وإن ��ن �ؤ4ذ 9)��م أ��م �م 
�Aر0وا #� ��-�م ��ن ا�)8$ ا�A !/ ا��5	ر�$ ��ن ا����Iل وا�)���ت ا��4 $ �ل ��0)$ 9)/ 

                                                           
  180�!��رات #� 9)م ا�)8$ ا�-�م، ، ص، أ!�د 9زت ا���)�  1 

 135، دار ا��Aر ا�-ر��،ص �!�د !
ن �9د ا�-ز�ز:�د4ل إ�/ 9)م ا�)$8 2
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 ح 

	
و��ت !دى، و�ذ�ك 	!د�دھم #	رة ز���$ �!ددة ��� ذ�ر�� �ن �0ل، و�ذ�ك 4)-�م �
ن ا��
ا�)8و�$ ا��4	A($ ( ا�5-ر أو ا��.ر أو ا�)���ت ا��4 $ ) #4)طوا ��ن 5واھد ا�5-ر وا��.ر 
#� ا
	���ط�م 0وا9د �9�$ �5�)�� �-�، #�ذا �
	وى �ن ا�)8$ وذ�ك �
	وى آ4ر و��ل 

  )I� 4)1 + ا�	� 	��زه 9ن  �!�+.

:�(� �� �# �A ا�و ����س ا�
  و���ن ! ر أ

�-	�د أ� �ر ھذا ا����� إ�/ درا
$ ا�)8$ ا���طو0$، ��و��� أ دق #� ا�و ف  -1
��ن وا�و0وف I� 4 /(9 �� و��4 $ ا� و	�$ ����، ��� 6 ���)ون ا�)8$  ا���	و�$، وإن 

 اھ	����م �����طو0$ او
3  وأ9م.

	!د�د #	رة ز���$  �)ظ�ھرة ا��درو
$، و��Aل أن 	�ون 0 �رة 7ن طول ا�A	رة   -2

���$ 6 �4دم ا�درا
$ �	-و�ض ا�)8$ إ�/ أ��5ل �4	A($ �ن ا�	�8ر �9ر ا6ز��$ ا�طو�)$، ا�ز

و�ن ذ�ك �!ث ا��د��ء #� ا�A�7ظ ا6
"��$ �.ل ( �ؤ�ن، #�
ق، ��#ر،  "ة، !� .... 

 إ�L) وا�د66ت ا�	� ا�	
�	�� ھذه ا�A�7ظ #� ظل ا6
"م.

ظ�ھرة !	/ 6 	4	)ط ا�)�8ت أو ����ت 	!د�د ��I$ �-��$ أو ���ن �!دد �درا
$ ا� -3

 +	I��� .ل��ط)� ( ا�راوي ا�)8وي) ا� �ن .م 9رف �9دھم �ا�)8$ ا�وا!دة �-��� ��-ض. و

 .ا��"��$ و�8را#�	��، 
�!)�$ ���ت أو ��)�$، ��� ��ن

 $�I��(	�." �)8$ ا�ط��-$ ا��إ����، وا�ذي ��ن  ��	�� �	+ ا�	�9$ وط��-��	�ا6 +	I��� ".��

)2( دون أي �ؤ.ر أ����
 

��� ا	
م ���� ا��د��ء ���	�ر�ر�$ ا�	� ھ� 
�$ �ن 
��ت ا����� ا�و �A �9د 

ا��!د.�ن، و�ن ذ�ك 0و��م: وھ�ذا 
�-ت، و�)�$ ا��
��I  #� ھذا ا�5<ن ��5ور !�ن 
Iل 

؟ #��ل: ھ�ذا أ��م��ول: �م 6 ���ل: �7ر�ن  � ��)س �و�س 9ن 0و��م: ( �7ر�ن أ��م#

  )3(4)�ت).

  

                                                           
 140ا��ر�3 ا�
��ق ، ص   1
   ��131د�$ ر���ن ا����ر،  # ول #� ا�درس ا�)8وي ��ن ا��د��ء و ا��!د.�ن ، ص  2
م ، ص  1963 –����ن  -ا!�د �ن #�ر
�:  �!�� #� #�+ ا�)8$ ، 	!��ق � طA/ ا�5و��� ، ��روت 3

196  
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 ط 

و�م 	�	 ر درا
�ت ا��د��ء �)$8 9)/ �
	وى وا!د وإ��� 5�)ت �� �د9وا إ��+ ا����� 

ا�!د�ث، #در
وا ا7 وات وا� رف وا��!و وا�د6�$، وإن ��ءت �4	)ط$ #��� ����� #� 

  �-ض ����.
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ث ا�ول: ����  ويـ�ـ���� ا��ــ�ة اــا


�ت �ن ا��رن ا���رن �
د�� �ر�م " 
��ف ا���� �� ��
�ت ا��
و� �� �ر�


  ��ت أ�د ا����در ا��
و���� ��
ن ا�روس وإ�  ا��رو�ن �ودوروف" أ���ل ا��$#

ن ���� � �� �م، 1930و  1915ا���#وم أن �در�� ا��$#ن ا�روس ظ&رت �� رو�



ص ا+د��، وا���رت ا*دب #� �ظ��� أ��
� ذا ود�ت إ�  ا+ھ���م ����/.�ت ا�دا-#

�� � و�و�� �#وا.4 و�س ا
�$��� �#وا.4، وا����دت �/.� ا*دب ��*�$�رو��3ط ا��ر

.د ظ&رت ا��
و� ��ض ا��روض ا��� ��ءت �&� ا��$#ون ا�روس وا��#��� وا�����4 و


�ت 
�ت و-��ا���در ا��9
� ا�ذي ا���دت �
8 ھو ا�
�د ا��دد ا�ذي ظ&ر �� أر��

 + 8
ا��رن ا���رن �� أ�ر$� ��د رأى أ�/�� أن ا���ر ھو 
وع �ن ا�را:�ت ا����، وأ

8 �#�:�ون، وإ
�� ا��&م ھو ا����� �����#��ر �وى ا���ر ذا�8 ب ا���ري، وأ
8 + ھدف 

– 
� ھ� ا���در ا���9ث ا�ذي ا���دت �
8 ا��
و� و��#&� أھم ھذه ا����در و�#  ا*��


دد�و�ر" �

ا�� ام ا�ذي �د 1913 -1957ا�-�وص أ��
� " �رد��+  �� ا��
و

م ��د و���8، و�#  �1916&� �/�ذ�8 ��م ����:را�8 ( دروس �� ا*��
� ا�����) ا��� 
�ر

��د �&د ا��
و� $#&� .د -ر�ت �ن أ��
� ا�رBم �ن ا
8 �م ����ل $#�� �
� �Aن ا+���ھ�ت 


ده ھ� � �C#��� ،وا�$/م �C#ن ا�+���/ل ا�
ص ا+د�� �و��8 
ظ��� �Cو� -�ص، و�رق �

��*داء وا��درة ا�ذا�� �ردي ���ل  
��ج ا�����4 �#�#$� ا�$/��، أ�� ا�$/م �&و �دث 

)1(�#��$#م.
 

� �و:H ا�و.�43 ا+������ �ن C� �
/�� �
د إ�  و:��
و� �ذھب �#�� �����

��دات و����د ������رھ� �
ظو��ت �����ك و�ق �
�&� ا�دا-#�، و��د ��ء $رد ��ل �#  

�و وا��ر��� 
م ا�#�� ��ا��� $�ن ھ�&� ���ر
� ا�#�Cت ا�&
دة ا��
&�ج ا�#Cو�، و�-��� طر

 ���#�Cت ا*ور��، 9م �ن ا�#�Cت �#  ا-�/ف أ
وا�&�، ودرا�� ��رJ ھذه ا�#�Cت.

 

  

                                                           
1ل ا�-ط�ب ا*د�� �#  :وء ا��
�ھK ا�
�د#� �1 ا��د�9،ا���د $��ب ا��رب، ط���د �زام: �

K�113،ص. 
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  ��د ا
��9ت �ن ا��
و� آراء وا���ھ�ت �� ��د �و�ر أ-ذت ��� ا��دارس وھ�:

 ا��� ا
���ت إ� : �در�� ا�و�ور��: -1

 $وــ�#�� �و� •

• . ��#� �زانـــــ

ا��� و.4 اھ����&� ����
و�و�� و
ظرت إ�  ا�#�C �#  أ��س أ
&�  �راغ:�در��  -2

 ��$ �ر��ط ����ودة إ�  ا���دة ا��و� �C#ر �� ا��و
��ت وا�-ط �9
وي، وأن ا���$

ر، و��Cل ��*أن ا�و�دB + رع� ��#  �داو+ت ��9#&� ��س $دوال ات ا�-ط

 �و
��ت.

رى أن ا�#�C �$ل و�س ��دة و��وا�د ا�#�C وھ� �در�� �$#� � �در�� �و�����ن: -3

وا�$���� دون أو�� ا�داھ�� �ن ا*-رى وإن ا�$�
� ا�#�C وا�$���� $���رن 

 ��/ز�ن �
�س ا�#�C ا�وا�دة.

4- :��� Andréا��� اھ��ت ��#م ا*�وات ا�وظ�� وھ� �در�� "  ا�در�� اوظ�

Martinet .��
 " ا���&ورة اPن �� �ر

"وز� ��:ا�در�� ا5-  �C#ف ا�
ا��� اھ��ت ��وز4 ا�$#��ت �� ا���ق ا�#Cوي، ��


�ظرة إ�&� �#  أ��س ��رد ��دة ا������ �#و$� ���#م �ن طرق ا�-ط� وا��واب. 

��ب ا+�����ل  �� �C� �� ���و �
دھ� ھو ��ر ا��را$ب ا�ر3
وھدف ا�

�د� �. �� وا��$ر��
د 
��ط ا+
��ن $�� + ���رف و��
�&�، و�����د ا�
وا�� ا�

ر ا�$/م ���-ط�، و$ل B ت�
ظرھم � �� �C#ن ا�+ ،��و
 H�
��ن �Q8 ا�#$� ��


ظرون إ�  ظ�ھرة ا�#�C ا��
�زة ��/ دون ا�
ظر إ�  ا����و��ن .�ل ا���#�ط �8، و


ظم ا�#�C ��$ون ��/ ��&و��.� �� ��$�)1(ا��وا�ل ا���
 

  

    

  

                                                           

د: �#� H����� دروس ��.33-32ص  ،1ط�ط��� دار ھو��،، ط�4 �� ا�#��
�ت ا��ط� 1 
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 :#��$
ث ا����وم ا���� ا���وي.ا�  

  ا���� ا���وي: 

:�'ھـ):" ��
� ا��
�ء أو ا�طر�� و$ذ�ك �دل ��711ء �� ���ن ا��رب ��دة (�
 )( ت  

.�&� ا��� �د �#�� ا��� $ون �#&� ا��
�ء، أو ا�$�د وا����رة وا�$#  ��
  ا����1  


��د  �

�د .ول " او�وا�دد$رو" إذا $ ��ا�ط/��: إذا ر��
� إ�  د+��&� ا+�ط/


� $ل 
ظ�م ��رد �Aن ا�$�ف �ن ا��
  " ا��را�ب" " ����Orgaisation م �دا" ا�#Cو� .د

  .دم ا�درس ا�#Cوي.

�
، وا��
� أ�ت �ن ا��وھر "structure"��د أ-ذ ��ط#H ا��
� �ن ا*�ل ا�/�

�ت �
�ء ا�� �
�ول "�ورج �و��ن": " إن $#�� � �و+ �$ن ار���&� إ�  أ�ور �� ورا3

ث أن ��، �&� �دل أ���� �#  ا��
�ء ���
�ه ا���دي، �ز� ���&� أ� روا�ب أو أ���ق �

� ���دد �&� ��
� ا�
ظ�م �
 forme، ا�&$#�Organisationد+�� ا��
� �� ا�#�C ا��ر

3، ا��ر$بconstitution ،ا��$ل
 .organisation 

 8


ظ�م ��و+ت �8 .وا �
8" أن ا�����ن رى ���م ا�
�س ا��و�ري " ��ن �

ث إ
8 ا�����
� ھ� �/.�ت ا��
��ر ا�دا-#�  4"وع، و�8 .وا
ن �ؤ�ن :�ط8 ا�ذا������

��ظ �&� ا���رارھ�، و:�ن �&� �ر$�&� �� إط�رھ�، ود-و�&� �� 
ظ�م ھو ا�ذي 

H �&� أن ��وازن و���#ق �4 �
  ا-رى ��$�&� أ
ظ�� �و����/�&� دا-ل ا�
ظ�م ذا�8، و

ل ا�د.ق ��#��� ا���
 �

� أن 
$��ف ط��� ھذه ا��
$�و.4 ا��
��ر -��� �&�، و

و�، وھذا �� أ��ر �
  وB �
�د-و�&� �� �/.�ت ��:&� �4 ��ض، ��در �� ���#S ا��


د�� .�ل:" ��دو ا��
� ���و�� ��و+ت، ���وي �#  .وا
ن $���و�� "8���" �  �ـإ�

                                                           
1
روت دار ��در �#
�ر، ،ا�ن �
ظور : ���ن ا��رب � ، 
  .93ص ،��K�7دة �
2
دط، دار ا*�ر �#ط���� وا�
�ر، ا��زا3ر، ، ذھ�� ا���ج ��و: ���
�ت ا��#�ظ و�داو�� ا�-ط�ب 

   47ص،2005
50ا��ر�4 
��8، ص 3 


� و���ر أو�رى، �
�ورات دار �ودات، �روت ��رس،  4
8: ا��
و�، �ر��� ��رف �����ن �
  .81ص، 3،1982ط
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� �#��� ( ����ل -�C�  ��� ( ر��
ا���و/ت 
��&�، دون أن ���دى �دودھ� أو ��3ص ا��

ن���� ."���1
��ر -�ر�  

�$و�� دا��3 ��وا
ن ��ر�� �رإ    � �

ظ�م ھذه ا��
��ر، ن ا��
��ر ا���$#� �#� J�

�$ن ا���رف إ�&� إ+ �ن -/ل ا��/.�ت  + �
و�:�� �#  ھذا ا�
ظ�م -��3ص $#� وا��


�دا ا��� ��$م �
��رھ� ذا�&�، و�س �ن ا��
��ر �
��#�. وھذا �� ؤ$د :�ط ا��
� ا��


� ذا�&�،  إ�  �ر$&� ا�ذا�� وإ�  ��و+�&� .�����و+ت �#�  ��
+ �د أ�دا إ+ �
��ر �


&� و����ظ �#&�، و+ ��ود إ�  �� ھو -�رج �دودھ�.
  و�-:4 ��وا


�د أن ا��
� ���#ق �ن ذا�&�. وھذا �� د�4 " ++
د" �$� �دم �� ����8   
و�&ذا ا���

 #B ؤدي �
ا��&م ا����ر إ�8، إذ �ول: " إن ا��
� ھ� $ل �$ون �ن ظواھر  ��رف ا��

�و.ف $ل �
&� �#  �� �داه، و+ �$ن أن $ون �� ھو إ+ ��:ل �/.�8 ���  �$�����

  2�داه.

4 ا��
�ت �&�� $�ن 
و�&�. ��  #� H�  وھذا ا���رف 

ن و�#��ء ا�#�و�#  ا�رBم 
�ت �ول ��ور ا��
� �ن و�ود ��ض ا+-�/��ت �ن ا��
و�

را
&م ���ون �ول ا�-طوط ا����� ا��� �و��ر�� 
ظ��&� B �&�3��-و�
��  درج ا��

8" ا���#� .�3/: " �$ن إط�رھ�، ��$و
��&� و�/.��&�،ث 
�د ���م ا�#��
�ت" أ
طوان ��


&� �/.�ت .وا�د�، وھ� �$�� ��رف ا���#� �#  ا
&� ���و�� �ن أ�وات ���4 ��


� .�درة ��/.�&� ا�ذا�� أن ����ر � �#����� .�� ���و�� أ-رى .وا�د�ذا�� و+ ���#ق �


�8 إ�  ا��$ل ا���دي �#��#�  "8��ظ �&� ������&� وإن $�ن "�� ��و��وا�ل و�����ل �طر

$و
&����و�� أ�وات، وا��� ��
� �� ا*�ل ���و�� أ���ظ أو ���و�� �روف ��$ل 

  ا��� ��$ل �
� ا���#� ذا�&�. ا�$#��ت

 "8���ط4  �4 ��رف  أ�ط ، و.د ��4 ��� ��د " �#وم �د" -ط� أ���ذه "� �#��#� ����ر

ث �ول:" �إن $ل ��#� ھ� �ر$ب �Cوي ھذا ا*-ر، ������وى ا�ذي 
��  Qظ&�ره، 


�� ���و8 �ر$ب �Cوي أ$�ر ��و�ب �/.� .وا�د�����#� �$ون ا��
�  �3 ����ل + 

                                                           
  .8ا��ر�4 ا����ق، ص1
  .43ت،ص د$#� ا��
�، دار ��در �#ط���� ، ز$ر� ا�راھم: �� 2

45ا��رج 
��8،ص
3 
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ؤ$د .در�&� �#  ا���9ت وا��وا�ل دا-ل أطرھ� ا�-��� ودا-ل  �&�ا*��س وا���/�

.�:
&� ا�-��� أ
  .وا

�ن  ا*��
�9م 
�د ز�م �#�� $و�
&��ن $ �
ف" ��ر إ�  " أن ا��#��#" ھ

��
� 4� �./� �
&� ا:� أ� ��
ر -�ر�� + -�ص ذات ار���ط�ت دا-#� " وھذا 

ف" �#�ول �����/�� ا��
� وھذه #��#
��� إ�&� أو + �
:وي �� 
ظ��&� وھذا �� د�4 "ھ�

�ب أن ��م �ا+���/�� �ؤ$د �#   �&##�� �ن -/ل �/.�ت �
��رھ� دون أ� أن ��#

�&�  �����ت -�رج ھذا اQط�ر وھذا �� د��
� إ�  ا��دث �ن -��3ص ا��
� ا��� ���H اھ

  )1(��درا�&� ا�ذا�� دا-ل 
ظ��&� ا�دا-#� ا���$م. ��+����ظ

:�����(ص ا*+  

زھ� 9/ث -��3ص: ا�$#�، ا���و+ت، ا�:�ط ا�ذا�� (ا���$م ا�ذا��).�� �
  إن ا��

1- :��,�
&� �/.�ت، و��$�&�  او��
� أن ا��
� ��$ون �ن �
��ر دا-#� ��وم �

 �� Jر��� �
رھ�. وا��/.�ت ا��� ��وم �ن �
��ر ا��B ن�زھ� .وا
ن ��


���&وم ا���&

د �د ��ن، وإ
�� ھ� ��وا�ل ��$ل ����ر ��$ون ا�� �&�
� + �

� ��$ل �را$��، وإ
�� �����ل ا��� + �:�ف إ�  ا��
� ا*��زد �ن ا��
�ت ��

  
��&� �� �/.�ت �
�9ق �� ا*�ل �ن ��درة ا��
� ا�&�3#� �#  ا���ول إ�  �


&� ا�ذا�� ودون أن ���د اي �ن -���3&�، �4 
أ-رى ���#�� ��&�، و��� ��وا

ا+��رة إ�  أن ا��
� ��$��ل ��ر$� �
��رھ� و��و+�&�، وإن اي .ط4 ��ر$� ھذه 

�
 �ر ھو .ط4 ��ر$� ا��
� ذا�&� و-#-#� �
ظ��&�.ا��


و.ت -2"�ر$� ا��
� ا�����رة أو �ر$� �
��رھ�، و
�� �ظ�ھر ا��$ون : ا �
و��

��ق وا
��ج �دد + 
&��3 �ن ا��
 (ا���ل)  ��� ��Bوذ�ك �$� ��#� ا�ر ،�&
�

ر و�و �م �$ن ا��
� .�درة �#  ذ�ك ���دت ���#� �ا
����� �4 ا�����ت ا+����

 �&�و� �C#رت دون أنا����ت �#  ذا�&� 9م ��$
ر �ن  واC#  ا���ون .�درة $�

.���
�� �
��
� ا���� �2 أ
 

                                                           
  8ا��ر�4 ا����ق، ص   1

2
  16اا��ر�4 
��8 ، ص    
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ر ھذه ا�-��� إ�  ��رة ا��
� �#  ا�����ك ا�دا-#� �ن �&� 9م  ا1�ط اذا"#: -3��

ا���ل �#  :�ط ھذه ا�����ك �ن �&� �9
�، ا*�ر ا�ذي ؤدي ����
� إ�  
وع 

 �

C/ق ا�ذي ظ&ر ا���/�� ھذه ا��+�

� ھذه ا+���/�� ��رد ن دون أ���


ا���#  ا�د-ول �� �/.� �4 �
� أ-رى ودون أن $ون ھ
�ك إ���ء � �ن .در�&� 

�
�م ھذا �#  ا�د-ول ��$ل :�ن �$#�� ا�� ��
ن ا��������ن �:ور *ي �
&� وإ

�دان � ��
ن + �#��ق ��*-رى ��$ل �را$�� وإ�
أ$�ر و9راء أ�د، *ن أ��ن ا��

1)(.أط�ر ا�
ظ�م ا��دد ا�ذي ��#��ن �ن -/�8 ��
 


� �ن ا��
  و��د � �إن -واص ا��
� ا��� �م ذ$رھ� ھ� -واص دا��3 و���ر$� *

 �
ر ھ�

ت ط���&�، و�$ن أن �$ ��&�  
�$م ��ل �-�#ف ا�������9 ا���
ون ا���م ا�ذي 

$�ن .د رأى أن ا�
��ذج ا���و�B إ�  أن ا����م ا+������ ا��
وي" $#ود ��� ��روس" 

�ب أن �#�� ��را  �
� ���� �&�ن ا��/.�ت ا+������  وا��� ����ق أن ط#ق �#

ر C� K�
���روط� ��ددة �
&�: ا���ف ا��
� �ط��4 ا�
ظ�م �$و
&� ���$ل �ن �
��ر 

ر ا��
��ر ا*-رىC� دھ���
�و�� ، وإن ���و�� ا���و+ت ا�أ �&

� �$ل $ل �ذ�� ��

ر أي �
�ر �ن �
��ر  �ب أن �$ل ���و�� �نC�� ظر إ�  أن
ا�
��ذج، �4 ا�

ر. أ�� ا��رط ا*-ر ���#ق C#  ھذا ا���ردون إ�9رة ردود ��ل �ا�
�وذج �ب أ+ 

8 ��4 ا�وا.4 C��$ن ��#8 �ن ��و ��ث �و�ب �
�ؤه �طر�
�ء ا�
�وذج ذا�8، ���

  )2( ا��/�ظ�


ط#�وا �
8 �� ا�درا�� �&و: $ذ�ك +
ظر ا��
وون -�رج ا�
ص، و��دأھم ا�ذي   


�ء د++ت � �
ظرون إ�  ا���رJ أ9ر ا��وا�ل ا�-�ر�+ ��ء -�رج �ن ا�
ص، إ
&م + 


ظرون إ�  ذا�� ا��ؤ�ف أو ذوق ا���#��.  ا�
ص، و$ذ�ك + 

ث �
ظر إ�  ا*إن 
ظ�م �
�ء ا�
ص ھو ��ط اھ���م ا�دارس ا��
وي، 
� ا��� �

 ،�

�م �ن ا����ع ��ض ا��
��ر �� ا�
ص، وا�
ظ�م ا�ذي �$ل �ن اطراد ھذه ا*��

                                                           
  .9ا����ق، ص ا��ر�14
3� �� ا�
�د ا*د��، �
�ورات دار ا��Pق ا��ددة�/ح �:ل  2�
��1985
�ن،  -�روت -: 
ظر� ا�� ،

  .188ص
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C�� ر��

&�" ���و�� �ن ا��/.�ت ا�����9 �ن ��� �رة�ذ�ك ��رف ا��
و،)#   )1�8 
وأ

�ث �ن ا��/.�ت ا��� ��ط� �#�
��ر ا����دة  .�� و:�&� ��� ا�دارس ا��
وي أن 

/ ��و��، وأ+ ���ر ا��
��ر ا��� #�
ص �#� 8#���وع �
ظم ، �رط8 أن $ون  ��#

�ت ��رد ���و�� �ن ا��
��ر ا���Zزرة، �ل � �
�$ون �
&� و�دات ����#�، *ن ا��

�و�و� ا�$ل �#  � �:�ھ� $ل ��$�8 �/.��8  ا�دا-#� و�ق ا���دأ ا��
ط�� ا�ذي 

�$ن �&م أي �
�ر �� ا��
� -�رج ا�و:4 ا�ذي �C#8 �� ا��$ل ا*�زاء، و������� + 

  )2(.ا���م

س و�#  ھذا ا*��س �Aن ا��
و� ا*د�� �� �وھرھ� �ر$ز �#  أد�� ا*دب، و�

�#  وظ�� ا*دب أو ��
  ا�
ص، أي أن ا�
�.د ا��
وي &�م �� ا����م ا*ول ���دد 

���ل ا���� أو ا�روا� أو ا���دة 
�� أد��، ا�-��3ص ا��� ���ل ا*دب أد��، ا��� 

رة ��:&� ���ض دا-ل Cا��  
��ق ذ�ك �#8 أن درس �/.�ت ا�و�دات وا��و�$� 

ا�
ص، �� ���و�� ا�و�ول ا��� ��دد �#
ظ�م أو ا��
�ء ا�$#� ا�ذي ��ل ا�
ص �و:وع 

��ول �ط�ق ا�
�.د ا��
وي ��د�� أ
8 �و�ود، و�� ا�درس أد��، وھو 
ظ�م ��رضد ذ�ك 

 4� ��ق ا�����ل ��ر 8��
� �-��3ص ا�
ظ�م ا�$#� ا���م �#  ا�
�وص ا��رد�، ��ط


  ا�
ص ا��Cرى وو�دا�8.�  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           
1 
�وي �#
�ر وا���د
�وي: ا*�#وب وا*�#و��، دار ا�
  .40ص، 1،1999،طوز4، ا�ر�ض�ن ا�
3� �� ا�
�د ا*د��، ص2�
  .�133/ح �:ل: 
ظر� ا��
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ث: أ34م ا���� ا���وي�$
ث ا��  ا

أ�/م ا��
&K ا��
وي $9ر + ��4 ا����م �ذ$رھم وا�����ء آرا3&م �ذ�ك ��.�ر 

  وھ
� +�د �ن ا+��رة إ� :�د�9 �#  أ�&رھم، 

ا�ذي �د ا�را3د ا*ول ا��
و�  ): 7ferdinand de saussurرد����د دي �و��ر (  -1

��:را�8 أو �� ��و89، وذ�ك *ن آراءه � �� �
� H#دم ��ط-�����رBم �ن أ
8 �م 


ظ�م $ �C#ن ا��دث ��#� ��ر�8 �-ص ��ن ھ� �� �#م ا�#�C ا�دا-#� و���ز ��

�
�ة  ا�درا��ت ا��
و�، وا�ذي ��غ ��
��ت �$#ت �دا� ا�
�د ا��
وي ا��دد، إذ 

�و�ت أ�$�ره ا�درا��ت ا�#Cو� �ن ا�
�ط� + �ودة �
&� ����ق �&دھ� و$�
ت أ�$�ره 

ھذه ����� ا�دور ا*$�ر ���#� �� �#ورة ا��
و� وا���ھ��&� و��ر$زھ� �� �ؤرة ا�
�د 

ا�
�وذج ا�#Cوي ا��و�ري ������ره ا������� ا��9#  �$ل ا
����ت ا��دد، إذ �طر ھذا 


�، وا���9ل ا����ذى �� �ط�ق ا��
&K ا��
وي.��
 ا+

� �#���رات ا��� ��وه �����ت ���و�� � �C#ده أن" ا���&وم ��ر �ن �ا
ط#ق �و�

م �ن �&� .�م �ن ا�
�س، �ل أ
&� ��ء آ-ر ر�ط&م ���� �� إط�ر �
ظم، �&� 
ظ�

ا�د+3ل �و�ود �� أد��C ا���&ور ��رس �
ده ا�#�ظ �دى ����� �ن ا*�-�ص 

ن إ�  ���و�� وا�دة، �&� ��ت ���� �
د �رد ����
�رده و+ و�ود �&� �#  ا��

  ا�و�8 + ��ل إ+ �
د ا���&ور.

ز �ن ا�#�C و$
ظ�م ا������ و�و�ر $�ن ���.� �� ا��دث �ن �
� ا�#�C وا���


د ا���ر، إذ ا
8 ��ل �ن ا��
&K ا�و��� وا�$� �/م $�� ر��8 �رد� ا��درة ا�#Cو

درا�� �
� ا�#�C، وا��
&K ا���ر-� �� ��و� أ�و�&� و�طورھ� و��دد ط��� ا�ر�ز 

  1ا�#Cوي".

ن ا��
ظو�� ا�#Cو� وا�$/م ا�ذي ��رزه �#ك � �C#� ر"�� درا��ز "�و��


��C *ي �#م &دف إ�  إظ&�ر ن �$ر�8 ا��� ���دھ� ا��
ظو�� و��دده، �
ط#�� � 8
أ

� أداء ا�#�C �وظ��&� أن �-ذ �و:و�� �8 وھو " ا��
ظو�� ا�#Cو� " و�س ا�$/م.�$  

                                                           
ل ا��ر�� 1��ل ا��ر�� وا����ا�راف  /وردة ��د ا��ظم �ط� \ .
دل: ا��
و� و�� ��دھ� �ن �

�� ا*دب، .�م ا�#B-  �Cزة -ا*���ذ ��د ا�-��ق ���د ا��ف، ا������ ا+�/�#$ ،�ا�درا��ت ا��#
،�  .09، ص 2010ا��ر�
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8
��89 و
ظرا�8 ا���  إذا ����رة "�
ظو��" د�ت �#  أأول �ن ا��-د�&� $�Aراء �� أ


ظر� ا*د�� ا��د�9.ھ� �����9 
�ط� ا+
ط/ق �#�
&K ا��
وي �� ا�  

 �&� �� أB#�&�، أي ���
  أ
B 8#ب �#-
ت درا�� ا�#�C .�ل" �و�ر" ��ر�$

ر �&� ا�#�Cت ��رورھ� ا�ز�
�، �� ��دئ ا*�ر �ن C�� ا��� ��ا+ھ���م ���طر

�&ذا ا�
وع �ن ا�درا��ت وا�ذي $�ن �رف  ���و+�8 ا�#Cو� �#م "�و�ر" 

 �
&� ��دم ��رد و�ف �ز�3 �� ����و
و�و��� K��ز�، إ+ ا#�
Q�� ط���
ا��#دان ا�

 �ل ا����ر ا�#Cوي �#�� ���4 ��رJ  ا�و.�43 ا��رد#��#ظ�ھرة ا�#Cو� �ن طرق �


ظو��.�$ �C#ده إ�  إھ��ل -��3ص ا�����ا��داد ا���ور، ��� أدى ��  #�  

�ر  دي �و��ر ا"# ",+*ت 7# و*ف ا���� ا,'و��  �:أ7

�ت �در�� �� ��رة -��� -�:�� +
��ق  -1&
د إ�  �د��
ظ�م ا������،  �C#ا�

�ن أ�
�ء ا�����4 ا�وا�د، و���#� ��وا.�&م + �
ظورة، �&� :�ن .وا�د ����رف 

ر إ+ ��رار ر���.C�� + �&#� 

2- �C#ن وھ��: و�ف  درس ا��
�، وا+.�راب �
&� �ن زاو��ر �
��رھ� ا��$و

 #Cو� وا���رJ �&� ��ر �را�ل �طورھ� أوا
$��3&�.ا��
� ا�

ا��ر إ�  ا�$#��ت ��ت ر�وز ����وب �4 �� ��ر إ�8، �ل ھ� �/.�ت �ر$��  -3

  ���ن طر�ن ���#ن، ���طرق ا*ول ھو إ��رة �$�و�� أو �
طو.�وھ� �� 

ا�ذ�C�#8 �ن أو ا���&وم  signifiedوا�طرف ا��9
� ھو ا��د�ول  ���signifierدال 

 �#ك ا��Qرة.

ا����ط� ا�ر�ز ا�#Cوي وا��� �
ص �#  أن ا�را�ط� ا��� ���4 �ن ا�دال وا��د�ول  -4

 �

$�#� ا.�ران ا�دال ����د�ول، ���
���ر ا��/.�  �

ھ� را�ط� ا����ط�، ��� أ

ا��
��ج �9وت و��ول ا�ر�ز ��ر ���د+ت ���دة، ا����ط�  و+ ا����ط�، �د-ل 

��  �
ر و.درة ا���$#م �#  �وغ أ�ق ا����+ت ا
ط/.� �ن �Cا�� ��#ب ��#

�ددة.� �C�1و
 

                                                           
ل ا��ر��، ص1��ل ا��ر�� وا����  10وردة ��د ا��ظم �ط� \ .
دل: ا��
و� و�� ��دھ� �ن �
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و.د أ�رى �طور ا��طر ا*�ظم �ن ھذه اPراء ��ورة ����#� �ن 
ظر� "�و�ر" 

و�#  ا�رBم �ن أن ا�
ظر� ا��$/
� ا�/��� .د �$ون ��9رت " �و�ر" إ�  �د ��، �Aن 

ث أن $#
� �دا�ت ا��ر$� ���ت �
�ر آرا83 �� 8���$ " ��ث �� ا�#��
�ت ا�����" 

ن �������ن ��ول ا+ھ���م �ن ا����رات ا*�ل أو ا���ب إ�  ا����رات�ا�وظ��  ا�
ظر

 8
ران ا�طرق ا��� ��$� ا�#�C �&� ا�وا.4 اھ����� أ.ل ��� ��راC� و$#��ھ�� ،���
وا�


� ا*��ء، و$#��ھ�� ��ران ��&و�� ا��
ظو�� وا��رق �#طرق ا��� ��وغ �&� ا�#�C إدرا$

.�  1أھ�� �ر$ز

 J8 ر�
إذا وا:H �ن -/ل ا+رھ���ت ا*و�  �ظ&ور ا��
و� �دى "�و�ر" أ

 �C#إ�  ا�����ل �4 ا� ��8 د
��&وم ا��زل �� ا�����ل �4 ا�#�C، وھ
� ا����ود ����زل: " أ

إن $�ن ��د �ذ�ك �� �&�8 �ن ��9ر �
ظر��8  ���زل �ن $ل �� ھو �ؤ9ر �&�، و+ 
�#م

�ن 
��د، ��#وا �واء ا��
و� �ن ��ده وا�ذي ر�4 ���ر إ.��ء ا+
��ن و�ز�8 �ن ا�
ص 


دري ھل ��9رھم ھذا 
��4 �ن و+3&م ��-&م ا�#Cوي،  ��4و ھو  + ،�ا��ؤ9رات ا�-�ر�


&م ا�را�J ���دأ ا�Cزل��Q ء ���$ل ��رد. وا+.��ء وا�����ل �4 أم�  ا*�

���ون:  -2��د أ�د رواد ا��
و�ا��ؤ9رن أو $�� �ول :  Roman Jakisonرو��ن �

 8�3� و��$/�&� ا��-�#�� �� �-��
�ة ا���
 J9ن ��ر�"�/ح �:ل" #-ص ��ض ا���

 ،��ن �ط#4 ����8 �� �و�$و ��  �-رج �#  ده أ��ل �ن  ا��داءو���Cر�8 ا��#�

9ن �� � أور�� و أ�ر$�، وأ��H ا���� ا*و�  وا��ر�4 ا*-ر.ا���

ن ا�روس �� �و�$و �� و:4 أ�س ا�درس ا*�#و��، 
��د �دأ �8 ز�/83 �ن ا��$/

أ���89 ا��� أ�&�ت �� �#ورة ��&وم ا�
�د وا�&م ��$ل ���ل �� �#�� �راغ �ن -/ل 

�طور   ��3�، �ل ھ� �-#وق �&
�ت ����#� � �C#ث ا$��ف أن ا��ا��
وي ا��دث 

��ع ا��:�رات وا�������ت، ��د ر$ز �#  أھ�� �#م ا*�وات وا��روض Q ����

� ا�
�د ا��دد وا��
  ا��و�� �� ا���ر، $�� أ
8 �دد �#  ا���د ا��9و�و�� وا���$#وري �

�ة .�ـإذ درس ���ق 
��K3 "دا
�" و�ر-ت" و" �$��ر"...إ��� ،J 8إ�   2ر ا��

                                                           
ل ا��ر��، صوردة ��د ا��ظم �ط� \ .
دل: ا��
و� و�� 1��ل ا��ر�� وا����  .��11دھ� �ن �
  . 11ا��ر�4 
�ــ�8 ، ص2
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ن ا�روس'  ا�ذن �ددوا �� ا����ر��ت 
ا�وا�&�ا�
�د� �ن -/ل إ.��� �در�� ' ا��$/

� ����ر ا�$���� ھد�� �� �د ذا�&� دون ا-:��&� *���د إدو�و�� -�ر�� ���� �ا�
�د

.�&
�  

.��ت ���و�� �ن ط#�� ا�درا��ت ا��#� ������ �و�$و ���$ل "  1915�� ��م �


ظ�� ا��&د�ت ا����9ر ا��ر$� � ��#�� �و�$و ا�#Cو�" أو + إذ �دت $�ر$� �Cو

 �� ��
�دون ����Aط ا��
�ھK ا��د� ا*د�� وا��� $�ن �ز��&� ط/ب ���ب، $�
وا �ا�ط#

 ،�� ا�درا��ت ا�#Cو� وا�
�د����و��� + �ك �8، أن �-�� " ��$�ون" ا��د�� ا�

ر وا��طور ھ� ا���رك ا*���� �9ورة ھؤ+ء ا�ط/ب ا+
د����، ��د Cو ا���
وا��
د��� 

���درا��ت ا�-��� ��#م ا*�
�س ا��/�� وا��
ون ا�����، و�$
8 $�ن �دد  $�ن �&���


��ث �ن أور��ا�Cر��، -��� �� ���ل ا�درا��ت ا�#Cو�  ا+
��ت �#
�ض ا��#�� ا�ذي 

� ا�&��� �ن ��C ا���ر وأ�#وب درا��&� �&
وأ-ذ �4 ر��.8 �� �#ورة ��ض ا*�$�ر ا��

.�3�&
�وا�� ��رن ���+ $�
ت �$�ب و��رأ و�
�.ش و�
�ر $#&�����  ��  


� �� ھذه ا�درا�� �&� �#  و�8 ا�-�وص أن 
��رف �#  ا*�$�ر ا��� طر�&و�� 

�ون �ن -/ل 
ظر��8 و ���:را�8 ا��� ا
��9ت �
&� ا��$رة ا��
و� �� ���ل ا�
�د $��

  .ا��دث 

� ا+���ه ا��
وي �� درا�� ا��و��ت $�� ذ$ر
� �����، إذ أ$د �#  �/ز�� أن   - أ�
�

ر �
�زل، �/ �د �$ل �دث �و�� أن ���K �#  أ
8 و�دة B ل��$�� K&
�وم �#  �


�ظم �4 و�دات أ-رى �� ���و�ت �-�#�� وأن ا��/.� ا�����د�� ا�����3 �ن � ��ز3

ر ��درة، ��و��ت ا���ل ا���ري �#  و�B ت ��درة أو
8 ا�-�وص، �واء $�

� ���ل �#  ا����رب وا�����د �#  �د �واء، ��
��$ل �
� ھذا ا���ل وھ� �
� د

�$ن ��$$8، ������ر أن $ل وا�د �ن ھذه ا���و��ت ��#ك  + �
$�� أ
&� ��$ل $/ �

.���8 �ن -/ل �/.�8 �&ذه ا�$#.1
 


��&� �ن ا�
�وص ا*د�� ا*-رى، ��د ا.�رح �ز "��$�ون" ا�
�وص ا���  -  ب �ر


ص ث أن ھذا ا���ز $�ن � �� �-�#�� ���رف ا�وظ�� ا���ر��را �Cو� ��ر��

                                                           
  .11ا��ر�4 ا����ق، ص1
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�#  أن ��ذف ا�وظ�� ا���ر� ��دأ ا��$��ؤ إ�  �ر��� ا*داة ا��$و
� �#�#�#� ا�����.�� 

 أي " ا����ق".

�ون" - �ـ$���" �
ت ا�وظ�� ا���ر�#  ا���دد �#  ا�ر���� �ذا�&� ��دا �ن ا�ذي  �


�ء �
8 �� $ل ��ل C��+ا �

$�أر�#&�، ��#/ �ذ�ك أن ا�ر���� ھ� ا��
�ر ا�ذي + 

ن ا�روس، �م $�ف �ذ�ك 
إذ �#�س أد�� و��Q:��� إ�  اھ����8 ����$ل أ�وة ����$/

� وا���ول �ن ا��$ل إ�  ا*��
�، آ��ق 
�د� �ددة �د�وا إ�  ا+
�ط�ف �� ا��ر$� ا��$#

ل ا�#Cوي �ري #�� إ�  
ظر�ت "�و�ر" ���#ب �و.�8 ا�
ظري .�3/: إن ا���#�

�دد ����&� ��ل ��
  -��� �&�، و� �H ا�$/م ا������ك إ�  و�دات �و��
 ���در

و�وا����&� #�ن �� ا�#�C و�� ا��ل ا���زة، �ن ھ
� :رورة ا���رف �ن ���و


طوي �#  و�دات دا�� ��ط� و�ن �م �����$�، �دءا ���و�دة ا�#Cوي: ا����وى ا�د+�� و

ا��و�� 9م ا����رة و�و+ إ�  ا�
ص وا����وى ا��و
و�و��، و��#ق ���و�دات ذا�&�، 

ز $ل ��� ���#زم -�رن طر�� "�:�د".�  و

�وزه ا��
و� ����رBم �ن ��م): Roland Barths ) "1915-1980رو.ن ��رت " -3

و�� ��د ا��
و� �ن �دارس 
�د� إ+ أن ا��8 ار��ط ����
&K ا��
وي، ذ�ك *ن آراءه 

 �ا:�ت ��#�� �ن ����م ا�درس ا��
وي، ھذه اPراء ا��� ��وزع �#  ���ور ا���#

�و ا�����:
�: ا���دع وا�
ص وا���#��، وذ�ك �#  ا�� ا�Qدا�� ا��9/9 ا�ر3

��رت ا���#�� �� �ؤرة اھ����8، و��#8 �ر$� �� ا
��ج ا�
ص،  : :4ا�",;#  - أ

و�س ��رد ���&#ك �Cوي �#
ص ا*د�� ذ�ك *ن ��رت + ��&دف ا���رئ 

ا���دي، �ل ��&دف ���
ص ا��$�وب ا���رئ ا���9ف ا�ذي ��ط4 �ك ��رات 

�ذي ا�
ص، و��ر أ
واره، و $�ف ���
� ا����ل و�وا:4 ا+�داع �8، ا���رئ ا

��ط4 .راءة ����ر ا�
ص. 

C� Kوي، وھو �/غ �Cوي �$�وب �#  ا�ص  -  ب�
��$ل ا�
ص �
د ��رت �ن  :

 أ��س �رو ا��/�� ا�#��
�، أي أن �$ل 
ص أد�� �ظ&ران، �ظ&ر دال ��9ل ��
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�روف و�� �$ون �
&� أ���ظ و���رات دا��، و�ظ&ر �د�ول، وھو ا���
ب ا�

 ا1 .ا���رد أو ا����ور �� ا�ذھن

د�وا ��رت إ�  ��رر ا�
ص �ن �#ط� ا��ؤ�ف ر�ط8 �#ط� ا���رئ و�� ا��دع - �ـ :

 + 8
:وء ھذه ا�د�وى �$ن �&م ��و�� "��رت" ا���&ورة �ول �وت ا��ؤ�ف، *

��د �دم ا�ر�وع *ي ��ء -�رج ا�
ص، �$� +  ��
��د إ��Cء ا��ؤ�ف �����، وإ

�9ر ا���رئ �رة ا��ؤ�ف أو أي ��ط�
� ��رت �ت أ-رى �و�8 د.� ا��راءة �ذ�ك رأ


8 ا��ؤ�ف.��دث �ن ا���رئ ا���9ف ا�ذي ��ط4 �&م �� $�ن �)2(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .11ا��ر�4 ا����ق، ص1
  12ا��ر�4 
��8 ، ص  2
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ث ارا�=: +طوات ا���� ا���وي.��  ا

�ن ا��
&K ا��
وي �
&K ��دي &�م �درا�� ا�#�C و.وا�دھ�  +طوات ا���� ا���وي:� �
#.

:�  ا�دا-#� و
ظ��&� ا��
وي و�:�ن ھذا ا��
&K ا�-طوات ا����

�دة ا,'و��:  -1�� �ط#ق �ن �3
ظ� ا�
ظر� ا���را3� ��ر �إن ا�
ظر� ا��
و

�4 ا���دة ا�#Cو� 9م ا�وا.4 ا�#Cوي و��دأ ��/�ظ�8 �/�ظ� �#�� �و:و��. ��و�  ��


��C أن  ��#� /#�ل ا�#Cوي �#����
�ول "�#و��د" : (�$� $و ،���&� و��� -�ر�

 .�طور ا���ردي وا���ل ا�ذھ
� ا��$ريا�$ون .���3 �#  ا�و�ف ��دا �ن 

�دة ا,'و��: -2�إن ا�
ظ�م ا�#Cوي ��9ت �� $ل ا�#�Cت و+ �-�#ف ا��دارس  
دس ا

 �&� K���� ��ر��، و�$ن ا+-�/ف $�ن �� ا�طر�� ا��� ��
ا�#��
� �� ھذه ا����ر�� ا�

$ل ا���ه 
�ق ا�#Cوي. ����
&K ا��
وي ر$ز أ���� �#  ا���
ب ا���دي وا�$#� وا�����ل 

ن �
��ر  وا��د-/ت وا���#�ت وا��-ر��ت. إن� ��ث ا��/.�ت ا�����#� K&
ھذا ا��

�#ل 9م ر$ب، و��ل ھذا دون أن �$ر �� ر�ط ا�
ص أو ا�-ط�ب ا�
�ق 9م �ز3&� 9م 

 ���� وا+������ ا+.���د� وا��-ا�#Cوي �����8 وإط�ر ا�ز�$
� أو ا�ظروف ا���ر

��د�9 � �و��ت   inomanenteا��� ا
���8، ��راءة ا�
�وص إذن .راءة �9و�

�#$س Bوا��ري" J.Lacanذ�$�� 
�ده �
د "��ك +$�ن"(�1�و#�" 8ذ�#�� ��/- (

)F.Guatary) "ل د�وز� G. Deleuz) و"�#
�ن ا��راءة ا���و��) ا�ذن 

)Herméneutique.دي ) وھ� .راءة �ر�د إ�  ا��#��� ا���/
� وا��
&K ا��و�

�ر�1�ت: -3�?� ا�*  �
��د �/�ظ� ا�ظ�ھرة ا�#Cو� و�د�&� �وم ا����ث ا�#��

.�
� ا
ط/.� �ن 
ظر�� ���B �ر:�� 

�ر�1�ت ا,'و��: -4د �ن "�
�ص ا$��#� �&����د ���B ا��ر:�ت �وم ا����ث ��


ظر� و�$ون ھذه  �
�
��ط4 أن  8
A� �&���د.&� أو �دم �د.&�، �Aذا ��$د �ن �

                                                           

�ش: ا��
و� �� ا�#��
�ت، دار ا�ر��د، ا��:�ء،1�  128-127م،ص�1980��د ا�
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�9�
ت �ن ا��زء وا�-�ص، أي �ن �ط��&� �#  ا�$ل وا���م أي ��4 ا�#�Cت، ا�
ظر� .د ا

�&

8 + �د �ن ا��-#� �A� �&��  )1(. أ�� إذ ��$د �دم �

                                                           
  129ا��ر�4 
��8 ، ص  1
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  د.ـــ	� ا��وا��ا�	��ث ا�ول: 	��وم ���

�ذ ھذه ا����
� ��د��� �ن ا���ل ا��ز
د ��د ����
ف ا��
ن، وھ� ��� �!� ا� �� �

  )1(��ردة ��*دة أي ا,��س و�وا*د ا��
ت أ��' &�� ��ء !� ���ن ا��رب.

��� �7�5 ���56ن أن 
�& م ا� ��، وا��� �3دد ا�1ول إن ا�1وا*د �����0 ا,داة أو ا/�
� ا 
�&ن

  :روط ا��وا9ل وا����ھم و�وا�ط�� �
ن أ��5ء ا� �� ا�وا3دة.

��3ل ا�1وا*د ا�35و
� �&��5 ��رزة !� �را3ل ا��� 
م ا���� �� ف" ا�ن � دون" 
�د ا�35و 

* وم ا� ��ن أر��� ھ�: ا� �� وا�35و أھم * وم ا� ��ن ا��ر�� ��ط��، و
1ول ��ن: " أر&�ن 

وا��
�ن وا,دب، وإن ا,ھم ا���1دم ���5 ھو ا�1وا*د إذ��5
ن أ9ول ا��9�1د ���د=�� !
�رف 

  )2("ا<!�دة �*ل �ن ا����ول، وا���دأ �ن ا���ر و�و=ه ���ل أ9ل ا��


ن ��5 ا��
ا� ��ن أر��� ��م �ذ&رھ� و�دم ا�1وا*د  * ومن � دون �ن ھذا ا���ر
ف * ? أن 

* ? ھذه ا�� وم، وھذا 
�3ب أھ�
��� !� �@�� ا����
ر و�39 ا�&���� و��ر!� ا���*ل �ن 

  .ا<!�دةه ���ل أ9ل ا����ول وا����دأ �ن ا���ر و�و=

���5: " * م �را&
ب ا� �� وا����
ر��� وا���
� ���5 �39 ا����
ر � ��
و��رف أ

و�@��' �ن ا��ط� وا� 3ن، !�و �وا*د A�9 ا�& ��ت وأ3وا��� 3
ن إ!رادھ� و3
ن 

."���
  )3(�ر&

وھ� ظ�!ر" ����5: " !ن �39
C &@م ا��رب &���� و�راءة،  إ���*
ل&ذ�ك 
�ر!�� "��3د 

��<*راب و�وا*د �ر&
ب ا��� �، ا��
� &�5ت أم !� 
� ذ�ك درا�� ا��@��ت !� ��5? 

  ).ا��� � ��� �� �� و�� ��دھ�، &�� أ��5

�5��  �
���و*� ا�1وا*د ا��� �5ظم ھ5د�� ا��� � أو �وا�� ا�& ��ت !
�� ووظ����E �ن 3�5

ا���5? و�� 
ر�ط �ذ�ك �ن أو��ع إ*را�
� ���? * م ا�35و، أ�� ���و*� ا�1وا*د ا��� 

  )4(رف".��9ل ��5
� ا�& �� و9
����H ووز��5 وا�3�5
� ا�9و�
� ���? * م ا�9ّ 

����وم ا�1وا*د ا�35و
� �ن 35و و9رف وإ*راب،  ھذا ا���ر
ف ��ء :��@ و� ��

39
C ا�&@م &���� و�راءة، و��
ن ��5 �وا*د �ر&
ب ا��� � �ن 3�5
� أ��5 ا��
� أو � ��!
                                                

  .34، 1ا�ن ��5: ا��E�9ص = �ن ��5، دار ا�&��ب ا��ر��، �
روت ج1
 .545، ص1،1978���5ن،ط -� دون: ا��1د��، دار ا�� م � 5:ر*�د ا�ر�3ن �ن 2

ر، �ط��� � 
��ن ا,*ظ�� � 5:ر، ��داد،دط،3�
 .2م،ص1962أ�3د *�د ا����ر ا��واري: 35و ا��
 .281، ص  �5ــ�'ا��ر�� 4
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رھ�، !دورھ� �5ظ
م ھ5د�� ا��� � ���5? ��� �� ��1�5 ���5ط� !� 
� ���0' أو Hو �
�5�

�د
� �5 ا��@��ت &���@��ت ا<��5
ن ���@����� ا<*را�
� �ن 95ب و�م و�ر و�زم، و�

�
، !�ذا ا���ر
ف ذ&ر ��5 ا�وزن وا�9رف و�5
� ا�& ��ت أي أن ھ��' ا�1وا*د وا<��!

�9���ص ا���ل ���9 *��� وا�& ��ت ���9 
  )1(. ا�35و
� �1وم �&ل �� 

�ن ھذه ا����ھ
م أن ا�1وا*د ا�35و
� ��3!ظ * ? ھ5د�� ا���ل و�را&
��� و�3دد ��5  و95ل

  ا��ط� وا� 3ن !� ا����
ر.

  د ا���و��:ــوا�ـداف �در�س ا��ــأھ

:� 
  و
�&ن إ������ !� �� 

�3
ن  -�� � 
أ�50ء ا�3د
ث وا�&����، !Lذا �� أ3س ا�� �
ذ  ا,�ط�ءا�1وا*د ا�35و
� و�

 ��و�ف ��وي 9�ب ر�� إ�? ا��1*دة.

ز
�دة 0روة ا�� �
ذ ا� �ظ
� وا� �و
�، وذ�ك �����دام ا,�0 � ا���ط�ة وا��در
ب * ?  -

 . ا=:��1ق وا���دام ا�����م =���راج ا�& ��ت ا��ط و��

ا�1وا*د ا�35و
� �درات ا��@�
ذ * ? ا���&
ر وا��� 
ل وا=����5ط وا�1
�س  ���5 -

ا��5ط�1، وھذه ا��وا5ب �ن ا,ھداف ا����� ا��� ���? ا��در�� ��13
��1 و= ��وا!ر 

)2(!� *95ر ا���3&�ة وا��1 
د.
 

��&ن ا���� م �ن إدراك وظ
�� ا�& �� !� ا��� � وأ0ر �و���� �ن ا��
�ق !� �3د
د  -

��5? ا��� �، و���ل أ
�� * ? �طو
ر �درة ا���� م * ? ��ط أوا!ر ا�& ��ت 


�� وأ0ر ا���ط !� ��5? ا�& �� ووظ
����، إذ �&�ن  * �
 �و��ر!� أ0ر ا��وا�ل ا�دا

���1وا5
ن ا�9ر!
� ا���� �1 �9
��H ا�& �� و�@�� ����5  ا<���ما���� م أ
�� �ن 


ر ��� *ن ا�����5 ا������5.�
��ط
� � �ظ�� :&رھ� ا�39
C وا���3(�(
 


ذ إذ 
�� �م  إ��5ء�1وم ����
ق ا�درا�� ا� �و
� *ن طر
ق  -�@� � �
ا�درا�� ا�35و

�1 �
ن ا��1رات وا وإدراكذ�ك &ل ا���&
ر 
وا,���ظ، �را&
ب ا���ل ��روق ا�د�

                                                
1، �
 .192م ، ص 2005ط، دز&ر
� ا���*
ل، م ا ق �در
س ا� �� ا��ر�
� ، دار ا���ر!� ا�����
  .192ا��ـــر�� ��5ـــ' ،2
3� *  �
، 1، ط ا,ردن -*��ن –ا�5�
�ـ�، ا�:��ل !� �در
س ا� �� ا��ر�
� ، دار أ���� � 5:ر و ا��وز

 . 40م ، ص 2004
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و���ل أ
�� * ? ز
�دة �درة ا��@�
ذ * ? �5ظ
م �� و����م، وز
�دة �در��م * ? 15د 


1رؤو��5ا,���
ب ا��� 
����ون إ�
�� أو. 

��دف !� ا��ر3 � ا<*داد
� ا��� ��5
� ا�1درة ا� �و
� �دى ا�ط��ب و��&5' �ن  -

5
� ا�& �� أو !�� �! ���5
���  ا���دام ا�� 
م وا�د�
ق � �� ا��ر�
�، دون �ط

�
و�&�ب ا�� �
ذ وا���&
ر ا��5ظم وا���م � �� �6!�دة �ن ا,���
ب ا���� ��  ا<*را�

 �

�ت ھد!� ��ر!� �
��*���ره أن ا<*راب !ر*' ا���5، !��35و !� ا��ر3 � ا<*داد


ر ا����� �@���دام أم ا�� 
م � �� ا��ر�
� و�ن 0م 
�5��  وإ��5!�3ب، 
ھو أ3د ا����

 �
)1(�����5ب ا� �وي !� &ل !رع �ن !روع ا� ��.ا���5
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  
                                                


� ا�1وا*د ا�35و
� و دورھ� !� ��5
� ا� �� �دى �@�
ذ ا���5 ا��0��0 ��و�ط،  ��9ح �1ودي : 1�
 ��
 .13م ، ص  2014- 2013
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  :ور ���وي ـن 	�ظـ� 	ـا�	��ث ا�"!� : ا��	�

 �
�1
م ا��� � إ�? �&و����5 ا,���
� ��=*���د * ? *@��ت ���9 �ر�ط اھ��ت ا��5
و��

ا��ر&
ب �
ن ا�& ��ت دا�ل ا��� �، &�� 
5ظر أ
�� !� �دى �وة ھذه ا��@��ت دا�ل ھذا 

" C 9�5ر ا���را�ط� �9ط�وأط ق * ? ھذه ا� phrase د ذ�ك�ت ��" أو " ��
��"، و5:

35و ���" �3 
ل �ر&
ب ا����Eم " !1د *رف ا��35ة ا��رب !&رة ا�5ظ�م 3
ث ا5ط 1وا ���5 

ا�& ��ت !� ��5ء ��ض �3 
@��م � �� �، &�� 3ددوا 5وع ا��@��ت ا��� �ر�ط �
ن 

ا�39
�3، &�� ا�� �ت ���
� ھذه ا��@��ت و�5و*ت ���5: *@�� ا<��!�، *@�� ا�و9ل 

...إ�S و&�ن ذ�ك �ن و�� ا��35ة ا��رب !� 3
ن *�ز ا� �و
ون ا��ر�
ون *ن ا�و9ول 

 �! �
إ�? ھذه ا��3د
�ت ��ذه ا��3 
@ت إن *دم �9ر
C ا�1دا�? ��,9ول وا����دئ ا�5ظر



@��م، ! ذ�ك ��ت أ*����م، =  3� ��
دل * ? � وھ� �ن أ���د و�9ورات 5ظر
� ا5�5ت * 

ا�5ظر !� و�ودھم أ�را ���� =����5ط � ك ا����دئ !1د و�C ا��35ة !� درا���م ا,�واب 

:������& �
  ا�35و
� ا���� �� أ9و= ��ردة ��5
� ا��� � !&�5ت ا��5
� ا,���
� � �� � ا=��

  

  

  

  و��&ون ا��� � ا��� 
� �ن: 

  

  

  


935ر �ن  = �� �5�5
 ��
و����ر ھذه ا��5
� �ن ا� وازم ا��� = �����5 *��5، و* 


1وم ا���5? ا,9 � � �� �، وھذه ا��وا�� ��5�5 أن ا��ر&
ب  ��
ا���ل ا��ر*
�، و* 

��ق �
ا���5د �� ا���5د إ�
' ھو ا��5
� ا�9�رى � &@م، وأ5' = 
&ون ھ�5ك &@م �3? 


� '
أ��5 *��رة *ن �ر&
ب  !� د
� !� 3د
�0 *ن �5
� ا�&@م ا�9�رىوھذا �� ذھب إ�

وا���5د )1("ھذا ��ب ا���5دا���5د وا���5د إ�
' و
�� ? ذ�ك �و�وح �ن �@ل �و�' 

                                                
155 ��
��� : ��5ھ7 ا��3ث ا� �وي *5د ا��رب !� �وء ا�5ظر
�ت ا� ��5
� ، ��م ا� �� و ا,دب �

 .126م ،ص2011 -2010 –�
زي وزو –����� �و�ود ���ري  -ا��ر��

�
 �� � ا��

 ���دأ + ��ر

 م إ+ م

�
 �! � �� 

 !�ل + !�*ل

  م + م إ
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 ��
إ�
'" وھ�� �� = 
��5  وا3د *ن ا/�ر و= 
�د ا���& م �5' �دا !1د ا*��د ا��35ة �د



ر �، = �د �ن ـھذه ا��5
� 5واة إ���5دH 7�5 *ددا� �
و�ود طر!
�� !�*��دوھ� &�5
� �و�
د

�3دود �ن ا���ل، وذ�ك �Lد��ل *9�5ر �د
دة إ��!
� �3دد ��5ء ا��� � �ن �@ل ���ن 


� �3ددة إ�? ��5ب ا��9�5ر ا� �و
� و�� �ؤد
' �ن �
�9و�9 وروا�ط �ر&� �
�
وظ

�

��ط�� ا����ل و*@��ت ��ر� �
 ����0ل !� ا���1م  وظ�Eف �3&و�� ��@��ت دا


ر وا�3ذف��  ..)1(و�9د ا���& م و�3ل ا����طب، إ��!� إ�? ظواھر ا��1د
م وا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                
 .127ا��ر�ـ� ا����ـــق، ص1
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  ا�	��ث ا�"!�ث: ا�	'ون ا���وي وا�	ر'ب ا���وي

� وم !
د 
��م �درا�� ا��� � ��*���رھ� أ��5 �&و�5 �ن و3دات ��9ل ����� ���ض  �5د

وأن ھذا ا=��9ل ��Eم * ? أن ��ض ھذه ا�و3دات 
�3وي ����� ا/�ر، و
��? ا�5ظر 

  ا�ذي 
��ل * ? درا�� ا���ل * ? ھذا ا,��س:


ل ا��&و�5ت ا�������� " 3��innachicate constituent analysé"  5وع �ن وھو

ا��3 
ل ا�ذي 
��ل * ? ���
ت ا���ل إ�? �&و����5 ا�9�رى �ن أ�ل ��ر!� أ�ر
ن أو���� 


� ��5ء ا��� � أو ا��ر&
ب �ن ا�و3دات ا�9�رى ا��&و�5 ����، و5�0
��� ��ر!� *@��ت �
&

ا=�3واء وا����ن ا��� * ? أ����� 
�ري �وز
� ا���ل إ�? 13ول ����� أ&�ر �ن 

:&

ن أ�زاء ا��� ��ض، وھذا � �
�
  وھذا ��0ل �ذ�ك: )1(� ف *ن ا��@��ت ا��ر&

  !بـــ�ر �,ــ+ـم �ـــرھـــرون أ�ـــ* ا�(!�ــو)ــ�

 

  

  

  

  

  

  


1وم ھذا ا��3 
ل * ? ��1
م ا��� � إ�? أ�زاء أ9�ر ���5، و* ? ��1
م ھذه ا,�زاء إ�? 

�&و����5 ا�د5
�، و�5د ��ذا ا��3 
ل 5ظ
را أو!? �5' !� ا�35و ا��ر��، أ= وھو إ*راب 


ن � & ��ت 
  .وا���لا�35و

�1
م ا��� � إ�? �&و����5 ا�د5
�، �ل 
ز
د * ? �� ���&
وإ��5 &�ن ا<*راب أو!? �5, ،'5' = 

ذ�ك �
�ن 5وع ا�& ��، ا��� &�5ت أو !�@ وإذا &�5ت !�@ !�ل ھ� ��ض أو ���رع أم 

و
ذ&ر ا����ل  )2(أ�ر؟ 0م أ5' 
ذ&ر ا��@�� �
ن ا�& ��
ن ا� �
ن �ؤد
�ن وظ
�� ا<��!�،

                                                

': ا� ��5
�ت ا����ل، وا�وظ
��، وا��7�5، 1�

ر :ر
ف ا�����
 -* م ا�&�ب ا�3د
ث � 5:ر وا��وز

 .169، ص2008-1429، 2م،ط2005-ھـ1425، 1طن،*��
 .169ا��ر�� ��5'، ص2


 ��بــ
ر 3ـ�� رھمـــرون أ�ـــو!? ا���9ــ


ر ��3ب مــرھــأ� 
ــو!? ا���9ـــرون�� 


ر  ��3ب  ا���9ـــرون
ــو!?  رھمـــأ��� 



ر ون �ـ  ��9ر ـا� ?ـو!ـH  ��3ب 
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و���و�'، وا�3ر&� ا�دا�� * ? �و�� ا�& �� !� ا��� � إ�? آ�ر �� ھو ��روف !� إ*راب 

  )1(ا�& ��ت وا���ل.

و�د !رق � و��
د �
ن ا��&ّون ا�35وي ا��ر&ب ا�35وي !���&ون ا�35وي ھو أ9�ر و3دة 



�&ن أن 5د�7 !
�� أ&�ر ���5 �
&و�5 �ر&��، و!� ا�و�ت ��5' =  �
�&ن ��ز���E إ�? �� ��و

�
و��0ل ذ�ك ا��ر&ب  )2(ھو أ9�ر ���5، �� ا=���3ظ �1
���� ا� �و
� ووظ
���� ا�35و

��ف �ن �&و5
ن ھ�� * ? ا��وا�� "ا��
" ا��� = 
�&ن ��ز����E ـا�35وي ا�����: ا�ر�ل:  

ھ� إ�? �� ھو أد5? ���5 �� ا=���3ظ �وظ
�� ��� 35و
� أو د=�
� أو 9ر!
� و"ر�ل" 

�1
��� إ�? أ�زاء أ�ل ���5 �� ا=���3ظ ��� �ذور !� ا��ر&
ب.ا,�رى = 
�&ن �  

وا��ر&
ب ا�35وي *5د � و��
د أ�ل �ن ا��� � �&ن = 
�&ن � �� � أن ����ف �ن �ر&ب 

35وي وا3د ا���5دا ��1د
ر �� ھو ���ر و�1در ���5، !1و��5 ,3د ا,:��ص "اذھب" أو    

"go ق، " �ر&ب �ؤ�ف �ن�
ا���ل ا��ذ&ور وا���
ر ا���Eب "أ5ت" ا�ذي 
دل * 
' ا��

���، �&ون أ���/ �&ون !� �/ �&ون 3ر!�.
  وا��&ون *5ده = 
�د وإن 
&ون وا3د ��� 

و= 
�&ن ,3د ھذه ا��&و�5ت أن 
3ل �3ل ا/�ر، وا��ر&
ب ا�35وي و!ق ذ�ك 5و*�ن: 


' ا���9 ا��� 
�، و�د ���ه �ر&ز
� �ر&
ب �� ب * 
' ا���9 ا=��
� أو ا��ر&
ب �� ب  *

��ل ا��ر&
ب ا��� � ��0ل: 
" ا�ط��ب ,ن أ3د *9�5ره 
�&ن أن 
3ل �3ل ا/�ر دون أن 

���
ف �ن ــا�����د C�5" !�ذه ا��� � ����ف �ن �ر&�
ن: ا,ول "ا�ط��ب ا�����د" وا��5�0 

أن �3ل �3ل & �� �1
� ا��� � وا,ول ���5 �ر&ب ,ن & �� "ا�����د" 
�&ن ��� 


�وغ ��5 � )3("ا�ط��ب" �� 0� "C�5 �1ل "ا�����د
  �C".ــول "ا�ط��ب 5ــ!

  رد�5 �ط�
ق ھذا ا��3 
ل * ? �� � ��
�5، !@ �د �ن إ���ع ا��طوات:أو* 
' إذا 


ن وا����:ر
ن. .1
�
Eن ا�ر

 �3د
د ا��95ر
ن ا�35و


ن إ�? *95ر
ن ���:ر
ن آ�ر
ن. .2
�
Eن ا�ر
�1
م ا��95ر� 

ا=���رار !� ��1
م ا��9�5ر إ�? *95ر
ن، �3? 95ل إ�? ا����وى ا�ذي = 
�&ن  .3

 ��ده ��1
م إ�? �ور!
��ت دا��.

                                                
 .170ا��ــر�ـ� ا��ــ��ق، ص 1

ل: !� ا� ��5
�ت و35و ا�5ّص،دار ا���2 �، 1ط�ن، ـــ*� -�ــ
رة � 5:ر وا��وز
� وا�ط��*ـا�راھ
م 

 .83ص، 2007
 .87، ص'ــ� ��5ــا��ر�3
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ن أو ا��&س) �
وھذا ا��3 
ل ا��5
وي ا���
د *ن ا���9 ا��ط
� ( �ن ا�
��ر إ�? ا�

�رى ا��� ا,&�ر 0م 
�درج إ�? ا,��ل ���5
� ����&و�5ت ا�35و
� ا�9وا��:�ر، 
�دأ �����م 

 �
= ��1ل ا���1
م أو ا��3 
ل �� أ�ذ �� * ? *دم ��ر��' !� ا��3 
ل ا��� � �
ن ا���ل ا���5

��5
� ا��ط�ف �3 
ل وا3د �! �� 

��5 )1(� ���ول، وا���ل ا���5
� � �� وم، !�3  ��� ،

:ر !� 5ظرھم أ�ر C��9 �6دراك ا���� ا����ءه ������5 وا������ *ن ا���5?، ,ن ا,ول

������ وا��9ر، وا=*�راف �:& ' * ? 35و �ن ا��5ط
� ا��ر!
� أ�ر ��و�� �ن ا���& م 

��@ف ��@ف ا���5? ا�ذي ھو @� '
وا�����، أي أ���5 
در&�ن * ? 35و وا3د = ���ل !

*ر�� �@��@ف �
ن !رد و!رد، !Lذا ��ل ��Eل" ��رك \ !
ك" !@ �@ف !� أن ا����� 

!�@ و!�*ل و��ر و��رور أ�� �� وراء ذ�ك �ن �9د ا���ر أو ا�د*�ء !@ �
درك أن ھ�5ك 

  �&�ن �'.

وا�ذ * ? ھذا ا�35و �ن ا��3 
ل ا�35وي ا��5
وي أ5' = 
�رق �
ن �� � 39
�3 �ن 

"�Hدر ا��درس إ�? ��ر
س، و�� � �Hدر ا��
ل إ�? ��ر
س" 3
ث ا�35و ا���5?، !�� � 


 ��� ا��5
وي وا3د �� أ�55  3�.�Eط��  = ��1ل ا�5�0
�، و��دھ� �� � 


5ط�ق * 
�� �� ���ه  �50
&ذ�ك 
رى دي �و�
ر أن ا��را&
ب وا���ل ا��� ���E:5 !� 3د

، وا�&@م ��*���ر ا���5ب ا�5ط�1 ��� �� ��*���ر ا�5ظ�م ا�ذھ�5 ا�ذي 
3&م ھذه ا��را�
ب

 �ن �5ط 1
ن �ن 5ظ�م ا����وع ا�ذھ�5 ا�ذي �ظ�ر �' ھذه ا��را&
ب، !35ن = �5& م إ=

  )2(��وي ذھ�5.

!� ھذا ا�5ظ�م �1وم ا��@��ت �
ن ا�& ��ت، وھذا ا�5ظ�م ھو ا�ذي 
�رض �و�� ا�& ��، وھو 

ا�ذي 
�رض ا���5? ا����5ب ��ذه ا� �ظ� أو � ك، �ن ا�����5 ا��� ��3 �� ھذا ا�5ظ�م ھو 

، و�� 
0�5ق *ن ھذا ا�5ظ�م ا��9و
ري ھو ا�و�' ا,ول �ن و��� ا� �� !� ��1
م �و�
ر

"ا�&@م" وھو ا�و�' ا��5�0 !� ا���1
م ا��ذ&ور، وا�35و &��Eر !روع ا� ��، �5ق *�وي 

�5ظم �ن ا��@��ت، !�� &�ن ���5 �5طو�� !�و "دال" و�� &�ن ��0
@ ذھ5
� أو �9ور !�و 


رھ� * ?"�د�ول" و
 �Eم ھذان ا�و���ن !� �&و
ن ا��@�� ا��� �دل H ر�. و�3? أ�ر آ

أو�C �و�� ا����ھ
م ا�35و
� �ن ھذا ا���1
م، و!� �وء �� 
راه �و�
ر، أ�ول: " إن 

                                                

ل: !� ا� ��5
�ت و35و ا�5ّص، 1 � .87صا�ــراھ
م 
 .88ا��ــر�ــ� ��5'، ص2
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ا��9ط C ا�35وي، *@�� �&و�5 �ن ���5
ن، أ3دھ�� �5طوق ا��9ط C و��ظ' وا/�ر ھو 

 C ھذا *5د�� 55ظر إ�? ا��9ط.C ظ ا��9ط��  '

ر إ�:
���و5'، أي ا����وم ا�ذي 

  ���و5' ��*���رھ� �زاء �ن ا�درس ا�35وي.ا�35وي و

 C ن ا��9ط

ر إذ ��0 *@�� أ�رى �H �! ��� 13ق�
ا�35وي �ر��'، و9ور�' ا��� 

 �! �
ا�&@م، !�5د�� �1ول "ا�&��ب �د
د" !�55L 5�رف أن & �� " ا�&��ب" و��ت !� �و�� ��

�� إ= �:روط ھ�: ا=��
� ا��� �. ھذا ا��و�� ھو "ا=��داء"، و= ��1 ا�& �� !� ھذا ا��و

. و
��? ا=�م ا�ذي 
�9ف ��ذه ا���9ت !� ا,9ل ���دأ وا<��5دوا���ر
ف وا��1دم 


&ون ا��و�� ھو ا�9ورة ا�ذھ5
�، ا��� و��ت !
�� & �� "ا�&��ب"، و&ذ�ك ا�:�ن ������5 !


ر" و* 
' �&ون & �� "�د
د" ھ� ا��5H "ھذه ا���9ت '
طوق � �و�� ا/�ر ا�ذي �3ل !

  !� ا�13
�1 9ورة ��ردة. ا�ذي 
3ل !� ا��و�� ا�ذي

�م 
1ل "�و�
ر" ھذا ا�ذي � �5ه !� ا�&:ف *ن ا��@�� �
ن ا��9ط C ا�35وي 

 ���5

�� ا��و��  نأن 
&وو���و5' و= ��ل ا�ذي و�د��5ه !� ا�& �� وا�9ورة ا���  *

ا���ر
دي ا�ذھ�5 ���، و�&ن ا�ذي � �5ه �ط�
ق و�و�
C ��� ���' "�و�
ر" إ5' �ط�
ق * ? 

ا��ر�
�، و�و�
C ��&ر�' ��� 
�ري �' ���ن ا��1رئ ا��ر��، �3? 
&ون ا��1رئ ��درا * ? 

  )1(!�م !&رة �و�
ر.


�وا*د  و�C �و�
ر !&ر�' *ن ا�5ظ�م ا�دا� � � �� � ��� ا�:طر75 !�� ذات

 ،�E

ر �ن �وا*د ا� ��� :�
 = @0� �
�5ظ��، وان ا���دال �ط� ا�:طر75 �1ط�� *��


ھذا ا���0
ل ا�ذي �د�' �و�
ر ���م �وا*د ا� �� ا��� ��� و�ود ��Eم !�  �&ن أن ����0رو

� أذھ�ن أ��5ء ا����*� ا� �و
� ا�وا3دة، ھذه ا�1وا*د = ���
ر ����
ر ا�& ��ت، و= �3L@ل & �

 �� & '

ره و= 
�د�' أن �3ل !�
!� �3ل أ�رى ����رورة، !�و�� ا=��داء �و�� �3دد، = 

�3ل أ�رى،!�� ھذا ا��و�� 
�&ن أن 
3ل �� = ��5
� �' �ن ا�& ��ت، و&ذ�ك �و�� ا���ر، 

 � �
رھ�، !� ? ا�رHم �ن ا��3دود
� ا��� 
ظ�ر * 
�� ا�5ظ�م ا�داHوا��3ل، و ،�
وا���* 

L! ،�� � 3ل
5' ا��&س �ن ذ�ك ���� !�3�� �3ل ا,�ر ا�ذي &�� ��ق ا���، !���و�� ا�وا3د 

                                                
 .103ا��ر�� ا����ق ،ص 1
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93? �ن ا�& ��ت، وھذا 
��5 أن ا��5
و
� 35و ا� �� ذات 5ظ�م �
ق و�ود  = �� '
!

  )1(ظ�ھر ����.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

                                                
 .104ا�ـــ�ر�ــ� ا����ق ، ص 1
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   .ـــ���وي ا��ر�ـو ا�ــ-: ا���ــا�	��ث ا�را�

 �
!رادا و�ر&
��، إإن ا�35و �ن ا����وم ا� ���5 * م 
�رف �' أ3&�م ا�& م ا��ر�

��5
�، وا��ر&
ب ھو � ���إذ ��5
د إ�? *@��ت  ا<��5دوا��9ل �
ن ا�� �
ن �� ھو إ= ��

و!ق �� ���ت �' ا��رب، و* 
' !��35و ھو و9ف  & � � �� 
���ن ا�درا��  ا<*راب

  وا��
و�و�
� ( ا�����
�) وا�درا�� ا�د=�
�.ا��5و�و�
�، وا����5&س  

�ر�ز *@��ت ا��ر&
ب ا� �وي * ? ا<*راب ��*���ره � ك ا��@�� ا���
زة � & ��ت 


ز، و�د أ:�ر 
ا��� �:&ل ا��5
� ا� �و
�، وھو ا�ذي 
دل ا����� * ? ا���*ل، وا����ول، وا���

�5 �
5وا أن �وز
� ا��9�5ر � 3دث ا� ���5 
�م و!ق ا��3ور  ا,��5
ون
إ�? أھ�
� ا<*راب 3


��ن �
��� =*���رات �5ظ
ا=���دا�� وا�ر&�5، &�� أن ا���5ء ا�:& � � 3دث ا� ���5 

�@ل ا��و��
� �0

ن ا�و3دات ا� �و
�، إذ 
���د ا�35وي !� ا��� �
� ا�3د� � �وا=ر���ط ا�دا

���ف �' ھدف ا�1د��ء و�5ذ&ر �ن طرق ا��3 
ل ا��1
*دي ا�1د
م و�&5' 
���0ره ا����0را 

ا����0ره *دة أ5واع �ظ�ر *5د�� 
�دأ ��3 
ل �� � �ن ا���ل، و��5رب * ? ذ�ك �0@ !� 

:�
  ا��� � ا/�

:�

&�ب ا�ط��ب ا�درس"، !���ر&
ب ا��5
وي ��ذه ا��� � 
�&ون �ن ا��9�5ر ا/�"  

  !�ل+ ا�م + ا�م -

 ل ���رع + أل ��ر
ف + ا�م + أل ��ر
ف + ا�م.!� -

  !�ل ���رع �ر!وع + ��رد !�*ل �ر!وع + ���ول �' �95وب. -

وإذ 5ظر�5 إ�? ا��� � �رة أ�رى 5رى أ��5 �&و�5 �ن *دة *9�5ر " ا�& ��ت"، و&ل 

*95ر 
�3ل ��5? �3ددا !� ا��� � "
&�ب" ،" ا�ط��ب"، "ا�درس"، !Lذا �طر ��5 أن 

أ�رى و ��&ن "ا��@�
ذ"، !�5رى أن ا�& ��ت 35و "ا�ط��ب" �0@ �& �� ���5دل ا3دى 


ر 
ذ&ر.
  1ا��� � �د �3!ظت * ? ���5ھ� دون أي ��

�

��5، !�1ول �0@ أن  � دون ا�5ظر إ�? ا��@��ت ا���E�1و�د 5درس ا�& ��ت أ�

دات 9
�� ا���ل "
&�ب" ھ� " �5س 9
�� ا���ل "
��ل" و��ذا �&ون �د در��5 ا���ر

 �
درا�� 9ر!
�، وا���ردات !� ا��� � ا������ ا�ذ&ر ��� وظ�Eف ��� �� ��3ب 5ظ�م ا��5

                                                

ن، إ:راف ا�د&�ور 1

ن ا��زاEر

� ا�9
A ا<!راد
� وا��5? ا��ر&
�� *5د ا� �و� �� :�
ر�3و�5 ا��
د


ري *�دا�&ر
م، ����� وھران&�- �
 288، ص��2013م ا� �� ا��ر�
� و  آدا���، -ا���5
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!� ا� �� ا��ر�
�، إذ = ���ط
� �0@ إ�دال ا�وظ
�� ا��� �1 دھ� & �� "ا�ط��ب" ���وظ
�� ا��� 

�
  )1(.�1 دھ� & �� "ا�درس" و��ذا �&ون �د در��5 ا���ردات درا�� 35و

و�@�9 ا�1ول أ5' إذا 5ظر�5 إ�? ��ردات ا��� � ا�����1 �5د أ��5 ��1ل أن ���ذ 

 ����

ر�5 ��5ء ا�& �� أو 9H وي، وإذ�ا�5ظ�م ا�  '� C��

ر آ�
� ا���5? أ:&�= *د
دة ��
�!

1
م ا���5ء ا��دار" 
  ا,���� � �� �، !�� ا���0ل ا/�� �0@: " 


م ا���5ؤون ���5ؤون" !� ا���� �C�9 �إذا 3و��5 & �� "ا���5ء" إ�? " ا
1� " � �� 

  ا��دار" 


�&�55 أن 5�
ر ز�ن ا���ل !155 ' �ن ا���3ر إ�? ا����� و�ن ا����� إ�? ا�����1ل،  ��&


� !� ��5ء ا���ل 
ذ�ك !� ا���0ل ا�����:" أ��م  )2(و�5@3ظ !� ا��3��
ن و�ود ��د
@ت �:&

1
م ا���5ء 
  ا��دار". ا���5ء ا��دار" و " �

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                
 .287ا��ر�� ��5'، ص1
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  : ا�	�!دئ ا���	�� ����و ا����ويا�.!	سا�	��ث 


5ظر إ�? ا�9ورة ا� �ظ
� ا���� �� ا��� ��ر���  ،�
ا�35و ا��5
وي 35وا :& 
� 9ور


ن ا�& ��ت !� ا��� � و��9 �و�و*
�، 0م ��� �ن ا� ��ت، �3
ث � �E:�5�@�� ا�9ف ا�



���59 * ? أ�س ��
�5، !�و إذن  �51
�@ف ا�35و ا���
�ري أو ا�1د
م، 35و ظ�ھري  ? *

� إ�? ا�1
�س و= إ�? ا��� 
ل أو ا��1د
ر أو � 

ظ�ر !� ا��� � أو ا�5ص، دون أن  ���

 ،�9�
ن، أ!&�ر ظ5
�، ����د * ? ا��1د
ر ا�:
ا���و
ل، ,ن ھذه ا,�ور *5د ا��35ة ا�و�9

  )1(و���5ب ��ط
�ت ا��7�5 ا�� �� ا��و�و*�.

و�ذ�ك 
1�5د ا��7�5 ا�و��9 15دا *5
�� ا��7�5 ا���
�ري !� �و��' ا��� � ا�ذي 


�، �1وم �H��� * ? �7�5 أر�طو !� ا��5طق.�� ! �

9در *ن �9ورات *1   


ص ا,�س أو ا����دئ ا�� �
� ا��� �1وم * 
�� ا�35و ا��5
وي !� �� � ا����دئ �و
�&ن � 

  ا����� أھ���:

��� � �3ث ا�� �� ا���رد ��
دا *ن ا���ط
�ت ا*���ر ا� �� ظ�ھرة  -1� ،�
ا����*

.�

� وا����@ت ا�� ��
� وا��� 
@ت ا��5ط1�
 ا���ر

2- ��
 ا=*���د * ? ا�و9ف ا�وا��� ا���ص � �� ��
دا *ن ا,!&�ر ا�����1 أو أ3&�م ا�1

�1 !� �
�E وز��corps"درا�� ا� �� درا�� و�9
�، ا5ط@�� �ن �دو�5  -3 �� �
ن " ��و

 �3دد
ن، �3
ث �&ون � ك ا��دو�5 *
�5 ���م ���E��5 * ? ��ن أو �دو�5 ���و�3.


� ���زل أو ا��1@ل ����ن  -4 �درا�� ا� �� !� ذا��� و�ذا���، ا5ط@�� �ن �5
��� ا�دا

 ا�ظروف ا���ر�
� ا�ت �3
ط ���.

ت أو 
�ب ا=*���د * ? ا��1ر
ر ��� ھو �و�ود و&�Eن !�@ !� ا� �� &�� ھ� = &�� &�5 -5

)2(أن �&ون.
 


ن !�@، ,ن  -6
1
ا=*���د * ? ا��5طوق" ا���5ب ا�9و��"ا�ذي 
ر�ط ا� �� ���& �
�� ا�13

.�
 
0�� = �

� �وا9 �
 �� ��
 ا� �� 5ظ�م ��Eم �ذا�'، ذو وظ

                                                
، 1987*�1د �و�?: 5ظر
� ا�35و ا��ر�� !� �وء ���5ج ا�5ظر ا� �وي ا�3د
ث، �&��� و��م *��ن 1

 .28ص
1
� * ? ا� �� ا��ر�
�، ��م ا� �� ا��ر�
� وآدا���2

�3 ��ط
ش: ���دئ ا�35و ا��5
وي درا�� �ط� ����� ،

�5
 .05ا��زاEر، ص -��5ط
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ا=*���د * ? ا��59
ف ا�ذي 
1وم * ? ��دأ ا����1ل، أي �59
ف 5ظ�م ا� �� إ�? و3دات  -7


�، �دءا �ن ا�و3دات ا�9و�
� "�3&��� ا�1
م ا!@�إ�?  "phonémesا��و��5ت�

" ا��� �59ف !E�9ل ��� ��: أ!��ل، morphémesا�و3دات ا�9ر!
� "ا��ور!
��ت


� أو ا��� � ا��� �59ف ھ� ا,�رى �
أ���ء، ��9ت، ادوات، ا���5ء ���و3دات ا��ر&

.�� ��� �
�
 ..إ�? أ��5ط �ر&


� *ر!ت ا��3 
ل إ�? ا��&و�5ت ا����:رة وھ� ا�����5  -8 
 3� �
5
و� �
ا*���د ���5

ا�9ر!
� ا��� ��&ون ���5 ا��� �، !1د *رف ���وم ھذه ا����5
� *5د " دو �و�
ر" �ن 

 �
�
�@ل �9ط �3 " ا��@��ت ا��ر&rapport syntagnatique ���
" اي ا������1��

ت" * ? ا��3ور ا=!�1، أي ����� � ك ا�& ��ت * ? �
ن ا�و3دات ا�9ر!
� " ا�& ��

 �
�درج ا�&@م، أو �ط
� � ك ا�& ��ت * ? ���وى ا��5ط ا��ر&
��، " ا��@��ت ا��را�ط

rapport poradignatiques " @�� ا�����5 *ن ا���5ء�وھ� ا� ،�
أو ا=���دا�


' �و3دات أ�رى  ا�9ر!
� أو ا�& ��ت إ�? 59ف وا3د، 
�&ن أن ����دلا�و3دات !

!� �5س ا��و��، &�ن ���5دل ا�و3دة ا�9ر!
� "ُت" !� & �� أ& ت ��� 
��1 �� �ن 

 ا�9ر!�ت: ت، �5، وا....... !15ول:

 أ&ل/تُ  -

 أ&ل/تَ  -

 أ&ل/�5 -

 أ&ل/وا -

أو ���5دل & �� ا��� �ون أو ا�1دس �& ��ت أ�رى !� �� � 3رر ا��� �ون ا�1دس 

  !15ول:

5
ون ا�1دس. •
  3رر ا�� �ط

  )1(3رر ا��رب ا�1دس. •

                                                
 .06��ر�� ا����ق، صا1
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   !رت  �� ��	ط �وا�د ا��� �	�ت ���وان ا����	ص  ��2018 ا��وم ا�
	�ث أ�ر�ل 


	�و�� �ن �ودة ا�,�+�� $* ا("�	ذ �ن ھ�� �&%	"م $ن ا�"	�� ا�
	$�� ا�# ا��	"��  ��

 ���	
  �"��ر  وا���	د.��	 	ً $* �"م ا�"�� ا�

ذ�رة �ر�و�
 و�ق ا���� ا���ر�
 ������ءات :  

��وى:ا����
:    ا�&0� ا��ر���      ا��دة:��ب : �ر/ ت و ق/�ت –02ا�"��  ا�  

  ا����	ص!�وان ا�درس:  �وا�د ا�&0� ا��ر���  ا����ط:

:
�  ا�"�ورة / ا��ر�ط� ا�$5	ھ$�� . ا�و��$ل ا���"�

  $�ن $ن ا���	ف أ �	م ا����	ص و ���� �	�د�7	.ا��5	ءة ا�$ر &��: أن ��

ا��5	ءة ا�$"�7د��: أن ��$�ن ا��&$�ذ $ن إ��	ج ��	��ر و ,$ل �"��دم ��7	 أ"&وب 

  ا����	ص.

:
"%  ا&


ل �� ا��! ��–� ن ا�,زا;ر��ن  -1$. 

  �ذا ا��!	ل -,�ش ا�� ر�ر   - �	ل ا��	�ر : � ن -2

  .�$ور ا��زال ا�5دىأ"د� ن 

 .��	ن ا"�%+ل ا�وطن  –ا�,�ود  أ�7	–��	  -3

 ."$� ا�,$�* �"�ب  –ا�ط��	ت  –أ��7	–ا��ن  -4

  أ��* أ)��م ا���!دة :

	����	ص : ھو ��ب ا�"م ��5ل $ ذوف و,و�	ً �%د�ر�	ً " أ"&و���ر�ف  -1

 "أ ض " أو " أ���".

��	�ر أ"&وب ا����	ص: ��ون أ"&وب ا����	ص $ن ���ر�ن $7$�ن  -2

 ھ$	 :

  �دأ.	;ر ا�$��&م أو ا�$�	طب و ��رب $�� ��ون إ� !$ا�!$�ر: و  -1.2

  ا�$��وص: و ھو ا"م وا,ب ا���ب �&# ا�$�5و���. -2.2

1.2.2-  �
+
�روط و ھ�:�روط ا�$��وص   

  أ�رم ا��	س �"	�	. -ا��رب  –* $�رف �ـ" ا�ـ" : � و: � ن 
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  ا��رب : $�5ول �E $��وب �&# ا����	ص ا��5ل $ ذوف و,و�	 �%د�ره " 

  أ�ص " أو "أ���" 

 ر�%	ء  –أ��م  إ�F$�ر��:� و:$!	�	 •

ر�%	ء : $�5ول �E $��وب �&# ا����	ص ��5ل $ ذوف و,و�	ً �%د�ره " 

 أ�ص" أو " أ���".

 ا�"وء: $!	ف إ��E $,رور  و �+$� ,ره ا��"رة �&# آ�ره.

أ�7	 ا��5	ر   �5ظ "أي" و " أ��7	" ا�$��و���ن �$	 ��E " ا�Hف و ا�+م" .� و : •

 أ�داء ا�د�ن.

$��� �&# ا�!م �� $ ل ��ب �&# ا����	ص ��5ل $ ذوف  ىأي: $�	د

.E����&� ء	ً �%د�ره " أ�ص" أو " أ��� " و ا�7	و,و�  

  ا��5	ر : �دل $ر�وع و �+$� ر��E ا�!$� ا�ظ	ھرة �&# آ�ره.

 ا�$��وص:��رب ��/.وص:إ!ـــرا� -3

   ذوف و,و�	ً �%د�ره " أ�ص " أو "أ���".$�5ول �E $��وب �&# ا����	ص ��5ل $

  �	;دة: 

!$�ر ا�$��&م و ا�$�	طب " $5رد، $
�# ، ,$*" � $ل ��;	ً $ن ا�0$وض �&#  -

 ا�رMم $ن �و�E $�ر�� .

 .ا�"م ا�$��وص $��وب ��5ل $ ذوف و,و�	ً  -

,$&� ا����	ص ,$&� ا��را!�� � $ ل �7	 $ن ا�Hراب . و ���N ��ن ا�$��دأ و  -

 ا���ر.

ا�!$�ر + $�5ول �E + ��ر " $��&م / $�	طب " / " $�رف  –أ"&وب ا����	ص  -

 /  أي أ��7	  �	H!	��،  "ا�ـ"�ـ 

  $وارد ا�$��&م و !�ط7	 : أ �	م

 �� $,	ل ا�$�	رف : -1

 ��ن ��$	 �&� أ"&وب ا����	ص $���	ً ا�!$�ر و ا�"م ا�$��وص. -

  � ن ا��+$�ذ ���ر ���	ب طر�ق ا�$"�%�ل.

  أ�ت ,ــ�دي ا�وطن ر,ل �ظ�م 
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 �� $,	ل ا�$�	رف ا��5&�� : -2

 �$	 ��	"ب :ا�5ــراغ  �$مأ -

  �ــ�	 ........ ���� �رح ا�وطــن.

  أ�	 ....... أ��� ,�+ ط��ــ	ً 

_:*"�� أ!ــرب 

  � �ورث $	 �ر��	ه �د��". –ا(���	ء�ل �&�E ا��+ة و ا�"+م : " � ن $�	�ر 

�	ل ا��	�ر :  

  ا��	س �ــودا  أ�!ر�"	�	 و   أ�رب ا��ــ	س  –أ��	ء ��رب  –� ن

  �$	د ا($ــ� . –أ�ــ7	 ا���	ب  –أ��م 
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  ا&/�.�ص:

�&#  �م  إ�دار�ر��ب ����ب ��E ا�"م ا�ظ	ھر ��5ل $ ذوف و,و�	ً �%د�ره "أ�ص" أو 

و ا�!$�ر ��0ر ا�0	;ب ،و ��ده أ"م ظ	ھر $�ر�� $��	ه $��# ذ�ك ا�!$�ر $* ����ص 

و ��ده �&�7	 $
ل � ن ا��رب �وم �ر$	ء ، � ن $��دأ ��ره �وم ، ھذا ا� �م �	�$�ر�� 

ا��رب $�5ول �E ��5ل $ ذوف �%د�ره أ ص أو أ��� ، وھذه ا�,$&� $ن ا��5ل ا�$ ذوف و 

  ,$&� ا��را!�� و  	ل و ھو ا�را,S.ا�$�5ول : ا�را�7	 

و ا�$��وب �&# ا����	ص ���N ��د !$�ر ا�$��&م أو ا�$�	طب �&# �&� � و أ��م 

  ا��&$	ء �	�دون.

  ا�دا!* إ�1 ا&/�.�ص :

 ا$رأ�Eأو ا�ذم � و �و�ــE ��	�#:" و  أ"�# $ن �ذل ن ا��رب $
ل �  ا��/ـــر : -1

 ل $ ذوف و ا��%د�ر أ���..ا�$"د  و  $	�� $��وب ��5  " $	�� ا� طب


ل أ�� أ�7	 ا�$ذ�ب $&�$س �5و T ، و � ن أ�	 أ�7	 ا���د $�5%ر إ�#  23 :اا��و -2$

 �5و رب 

�  ا(���	ء� و �ول ا�ر"ول �ل E�&� T و"&م :" � ن $�	�ر ا����ن و ا��و4�3:  -3

"�� �ورث $	 �ر��	ه �د


 ا&/�.�ص ")ل 5:  

��ون ,$&� ا����	ص �� $ ل ���ب �&# ا� 	ل �	��%د�ر �� � و: ا�&7م أ5Mر��	 أ��7	 

ا���	�� ،أي $��و��ن ��ن ا���	�	ت ، � و أ�	 أ��ل �ذا أ�7	 ا�ر,	ل أ�� 

  )1($ !وض ��ن ا�ر,	ل . 

  

  

  

  

  

  
                                                

 .556م ص 2004ه / 1425، دار ا��5ر ا��ر��،  1د ا�
	��: ا��	$ل �� ا�� و و ا��رف ، ط$ $و1
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  ّذرس:ـــــرا)ل ا�_1

�&# ا�"�ورة ��ل $�ر�� ا��+$�ذ ���وان  ا($
&�$,$و�� $ن  ا("�	ذ�دا�� ا�درس �رض 

  ا�ظ	ھرة ا�&0و�� ا��� "���	و�7	 و ا��� �	ن �ددھ	 أر��� و ھ�:


	ل ا��! ��  - ا�,زا;ر��ن–� ن  -1$ 

 ,�د ا��!	ل  -,�ش ا�� ر�ر –� ن  ا��	�ر:�	ل  -2

  � ن أ"ــد ا�5ــدى �$ور ا��ـــزال

 ��ــ	ن ا"�%+ل ا�ــوطن.–أ�7	 ا�,ــ�ود  –��ــ	  -3

 "�ب �"$� ا�,$�*.-أ��7	 ا�ط��	ت–أ��ن  -4


م �ــدأ ا("�	ذ �طرح $,$و�� $ن ا(";&� ا�$��&%� �	�درس �7دف ,ذب ا���	ه ا��+$�ذ إ�# 

$و!وع ا�درس ا�,د�د و ذ�ك �$"	�د�7م �&# ر�ط ��ن ��را�7م ا�"	�%� و ا�$�زات ا��� 

"ط ا�%	�دة $ن أ�ــواھ7م  "��&%و�7	 و ذ�ك �,�ل ا��&$�ذ ا����ر ا����ط �� ا�%"م ����

.ً	�75� ���	�$�	�  

��د ا���رف �&# ا�ظ	ھرة ا�&0و�� ���N $ر &� ��	�� ا�%	�دة ا�� و�� ا�$��&%� �7	 �ظ	ھرة 

  ا����	ص.

  �وع ا�5ل:_2

�	�ت �ل ا($
&�ا�$�ر��� ��	رة �ن ,$ل أ"$�� $$ن  �ث ا�����، ���7	 ا��&5ت $	��ن 

  �"�ط� و $ر�ب.

��  ــ�را�/ـ  دأــا�

 � ــن -

 � ــن -

 ا7�ّ	 ا�,�ود -

  أ��ــن -


ــ	ل -$  

  ,ـــ�د -

  ��	ن ا"�%+ل ا�وطن " ,$&� ��&��" -

- �$"�  

  

�	ن ��	رة �ن !$�ر " � ن"   دارة و ا�ذي,$&� ا(و�# $ن $��دأ � �ل ا��ّ ا���و�ت ���� 

"�	دي و ��ره ,	ء �5ظ " $
	ل" أ�!	 ا���H� ا(و�# و ا�"	"�� �� ا��ر��ب &ّ ��ل ا�  �ث


� ا�"م و ھو �5ظ " ,�د" و 
ل $��دؤھ	 �� !$�ر و ��رھ	 �	ن ا
	��� �$ا�ا�,$&� �	
,$&� ا�



 دراسة م�دان�ة                                                                               الفص	ل الثالث :

 

 

38 

"��	ن أ$	 ��رھ	 �	ن ��	رة �ن ,$&� ��&�� ,$&� ا"$�� "ا�7	 ا�,�ود ",	ء $��دؤھ	 

�� !$�ر " أ��ن" و  ا���رة �ذ�ك �$
ل $��دؤھ	ا"�%+ل ا�وطن ". و ا�,$&� ا�را��� و

  ��رھ	 �	ن أ"م و ھو " �"$�".


"  �ـــو!��  ا�5


ــ	ل �� ا��! ��. –ا�,ـزا;ر��ن–� ن  -$ 

 ,ــ�د ا��ــ!	ل.–,�ش ا�� ر�ر  –� ن  -

 ��	ن ا"�%+ل ا�ــوطن.–أ�7	 ا�,ــ�د  –�ــ�	  -

  "�ب �"$� ا�,$�*. –أ��7	 ا�ط��	ت  -أ��ن -

 ,$&� ا"$�� $ر��� -

 ,$&� ا"$�� $ر��� -

 ,$&� ا"$�� $ر��� -

  ,$&� ا"$�� $ر��� -

  

ض $ن ذ�ك أن �$	 � ظ�	ه ھو ا"��دام ا�,$ل ا�"$�� أ�
ر و ا��دام ا�,$ل ا��5&�� و ا�0ر

W� �$و!و� �&# �,د�د أو ا�,$ل ا�"$�� �د�� +� Eوت ا�$"�د �&$"�د إ���
��	ر �

  ا"�$رار.

 � ا�%را;ن .و اذا �	ن ��رھ	 ا"$	ً �%د �%�د �E ا�دوام و ا�"�$رار ا�
�و�� �$�و�  -

 و إذا �	ن ��رھ	 $!	ر�	 " ,$&� ��&�� " ��&7	 $!	رع �%د ��5د ا"�$رار �,د�د�	. -

ھ� ,$ل $ر��� و ذ�ك �&�"�7ل �$&�� ا�75م � ظ�	ه ھو أن �ل ا�,$ل ا�$�رو!�  �ذ�ك $	

  ���  �# �ر"Y ا�$�&و$� ���ل وا!S و,�د �� ذھن ا��&$�ذ.�&�&$�ذ ��Xط	;E ,$ل $ر

3_: 
  ا�و��$ل ا���"�


&ت �� و"�&��ن ھ$	 :$� E"ذ �� �%د�م در	ا("� 	;ل ا��� ا��$دھ	ا�و"  

  و ����ر $ن أھم ا�و"	;ل ا�$"	�دة �Z"�	ذ �� �%د�م ا�درس. ا�"�ورة:

 E$"رة �ن $�طط ر	: و ھ� �� �ھ�$�	ا�$5 �ن ا��ر�ط$ S!ذ �&# ا�"�ورة �و	ا("�

  �+�E ا�%	�دة ا�� و�� �$�ط&S ا����	ص و ھ� �	(��:
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  ___ ا"م 

  "أل___ $�رف �ـ "      ___ ا�$��&م    ___ $��وب 

  �	H!	��___ $�رف     ___ ا�$�	طب    ___ ��5ل $ ذوف 

  ___ ���N �5ظ " أي" و "أ�7	"                

  

�رى $ن �+ل ا��ر�ط� ا�$5	ھ�$�� أ�7	 �%دم ��ر�5	ً �$�ط&S ا����	ص �&# أ���N� E أ"م 

 E�$+� و�را���Hذوفھ� ا���ب و ��ون ��5ل  ا $ .  

  �ذ�ك �و!S ��	�ر أ"&وب ا����	ص ا�E ���ون $ن ���ر�ن $7$�ن ھ$	 

 � ��ون إ� !$�ر ا�$��&م أو ا�$�	طب و ��رب $��دأ. ا�!$�ر: و -1

�روط ھ� : -2 �
+
 E� ا�$��ص: أن 

 أ�رم ا��	س �"	�	. –ا��رب  –أن ��ون $�رف �ــ "ا�ــ" $
ل : � ن  -

 "�ب ا�� راف. -ر�%	ء ا�"وء –$
ل : أ��م �	H!	��و إ$	 $�رف  -

-  ' E�� " ا�$��و��ن	5ظ " أي و " أ��7� ��N� د�
ل:" ا�+م"  و« ا�Hفو أ��را $                         

 أ�ـــداء ا�د�ــن. –أ�7	 ا��5	ر  -أ��م

  ھو � %�ق �5	ءة ا�75م �دى ا��+$�ذ. ا("�	ذا�7دف $ن ھذا ا�$�طط ا�ذي ا��$ده 

دة :_4��  ا��ط����ت ا�

  ا��ط��%	ت ا�$��$دة ,	ءت �&# ھ�;� 
+ث أ�واع ھ�:

���	ن ا�!$�ر و ا�"م ا�$��وص $ن ا��$د �&# ����ن أ"&وب ا����	ص  -1

 ,$&��ن ھ$	 :

  � ن ا��+$�ذ ���ر ���	ب طر�ق ا�$"�%�ل -

 ا����	ص

 ��	�ـر أ"&وب ا����	ص ا��ــ�ر�ف

 ا��ــ�ر�ف ا�!ــ$�ر
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 أ�ت ,�دي ا�ــوطن ر,ل �ظ�م. -


  :  ا��58

  

  

  

 ا��$	د �ذ�ك �&# $لء ا�5راغ ��$	 �&�: -2

 �رح ا�ــوطن............ ���� ��ــ	  -

 أ�ـــ	 ............. أ��� ,ـــ�+ً ط��ــ	ً  -


  ���� �رح ا�ـــوطن –أ�ــ7	 ا�,�ــش  –�ــ�	   :ا��58

  أ��� ,ــ�+ ط��	ً  –ا("�	ذ  –أ�ــ	     

 �ــذ�ك ا9!ـراب : -3

  د��"�	ه � �ورث $	 �ر�� –$�	�را����	ء –�ــ	ل �&�E ا��+ة و ا�"ـ+م: " � ن  -

  و ا�ظر ا��	س �وداً �"	�	   أ�ر�	��	س–أ��	ء��رب–�ــ	ل ا��	�ر : � ن  -

 �$ــ	دا($ــــــ�.–أ�7ــ	ا���ـــ	ب–أ��ــم -


  : ا&5ـــ��

  ."م $��دأ$�ر $��5ل $��� �&# ا�!م �� $ ل ا� ن: !

�5ول �E $��وب �&# ا����	ص ��5ل $ ذوف و ,و�	 �%د�ره "أ�ص" : $$�	�ر

  و ھو $!	ف .

  : $!	ف إ��E $,رورو�+$� ,ره ا��"رة ا�ظ	ھرة �&# آ�ره.ا(���	ء

  ��5ل $ ذوف و,و�	 �%د�ره "أ�ص"أ��	ء : $�5ول �E $��وب �&# ا����	ص 

  ��ر $ر�وع و�+$� ر��E ا�!$� ا�ظ	ھرة �&# آ�ره. ��رب :

  �&# آ�ره وھو $!	ف.أ�رب :

  $!	ف إ��E $,رور و�+$� ,ره ا��"رة ا�ظ	ھرة �&# آ�ره.ا��	س :

  $�5ول �E $��وب و�+$� ���E ا��5 � ا�ظ	ھرة �&# آ�ره. �"	�	ً:

  أ��م: !$�ر $��5ل $��� �&# ا�"�ون �� $ ل ا"م $��دأ.

  ا�"ـم ا�$��ــوص  ا�!$�ـــر

 � ن : !$�ــر ا�$��&ــم  -

  أ��ـم : !$�ـــر ا�$�	طب -

 ا��ــ+$�ــذ  -

  ,ـــ�دي -
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7	 : $�	دى $��� �&# ا�!م �� $ ل ��ب �&# ا����	ص $ ذوف و,و�	ً أ�

  �ره أ�ص و ا�7	ء �&����E.�%د

  دل $ر�وع و �+$� ر��E ا�!$� ا�ظ	ھرة �&# أ�ره.ا���	ب: �

  �$	د: ��ــر $ر�وع و �+$� ر��E ا�!$� ا�ظ	ھرة �&# أ�ره و ھو $!	ف.

  ا($ــ� : $!	ف إ��E $,رور و �+$� ,ـره ا��"رة ا�ظ	ھرة �&# أ�ره .

  :وبـ�ــا�ـ�_5

��ل إذا �م �ر�ط  ا("�	ذ�+ ـظ أن $ �� *��د و�&
ا��� �ر!7	 �	��ص �و�E �زل  ا($

 –: � ن ا(ول�,�ل $ن ا��&$�ذ ,	ھل $�	"�� ��	�� �&ك ا�,$&� �$
+ �� ا�$
	ل  اا�,$ل و ھذ

ه ا�,$&� � $�	"�� ���ت ھذ أي�� ا��! �� ھ�	 ان ا��&$�ذ � ��رف �� $
	ل  –ا�,زا;ر��ن 

  �7	 ھل ھ� �! �� �� ا��5	ح أم �! �� �� $	ذا؟ �,زا;ر��نا7	 ��رف ا��! �� ا��� ��

&%� دو�$	 ا��ظر �	���	رھ	 ���� $0,$&� ا�دا�&�� &ا�درا"� �	$ت �&# ا�ھ�$	م �����E �أي أن 

.Y....ا� ��	ر��� و ا�,�$	ق ا��	�0ب ا�"�� 	، و ھ� �ر,�	ت ا��	�  ا�# ا�ظروف و ا�"�	

د و رس �	ن �� $�	ن $��ن �� ا�%"م و �� ز$	ن $ د�ذ�ك $ دود�� ا�ز$	ن و ا�$�	ن �	�د

ن ا��&$�ذ �$,رد �رو,E $ن وي (�و�* ��7	 ا�$�7^ ا���ھذا ����ر $ن ا���وب ا�$�	�ل ا��� 

  $	 ,�ل ا� �	ة ا�$در"�� � �ر��ط �وا�* ا�$,�$*. ذاوھ ا�%"م �"� ا�درس

��	$ل $* �&$�ذ�ن أ�
ر $$	 ��	$ل $* �	��  �	("�	ذ$ن ا���وب �ذ�ك �&� ا��5	�ل �� ا�%"م 

  ا��+$�ذ.

  :�ــ�$ــا���_6

�د  %ق $,$و�� $$ن ا��5	ءات �ذ�ر $�7	 $	�&�: ا("�	ذ�,د   

- :
ھ� ا��5	ءة ا��� ��$�ن ��7	 ا��&$�ذ ال ا�$��&م $ن ا���	ف أ �	م  ا����ءة ا�ر)"�

  ا���H	ص.

���د�
ا����ءة -ا��5	ءة ا��� ��$�ن ��7	 ا��&$�ذ $ن ��و�ن ,$ل ��7	 أ"&وب  ھ�:ا�

ا��� ,	ءت �7	 ا��+$�ذ ��د $	 ط&ب $�7م  ا($
&�ا����	ص  وھذا $	 � ظ�	ه �� 

أ$
&� ��!$ن أ"&وب ا����	ص  �ث �	�ت �&7	 أ$
&� � � � و ھذا �دل  ا("�	ذ

�"م  –�7	 ا��+$�ذ: � ن �&# أ�7م ا"�ط	�وا �7م ا�درس $ن ��ن ا�$
&� ا��� ,	ء 

 $,�7دون. –�"�ر وا���	د 
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- : 
و ھ� ا��� �$�ن ��7	 ا�$�&م $�م ا���رف و �7م $�ط&S  ا����ءة ا��ر��

  .ا����	ص �&# أ �	$E و �وا�ده

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الــ�امتة :
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  ا��ـ����:

�وء �� �م ا���را�� ، و �ن ���� ا���ث و ا��������ت ا��� ��س أ���  �!

�و�*�� إ�"'� �ن ���'� !� ��*�"� ا�(وا)د !� �وء ا���'& ا���"وي � �د ��� أن �و!رھ� !"�� 

:�*"�"  

                 "�ط*ق ا���"و"ون �ن �رورة ا��ر0"ز )*. ا��وھر ا�دا�*� �*�ص ا,د��  -1

و �رورة ا�����ل ��� دون أ"� ا!�را�"�ت ���(� �ن أي �وع �ن �7ل ا�وا45 

و أ�وا�� ا��=�"�، و "رى ا����ث أن ��ب ھذا  ��,د"با�����)� أو ا���ر"9 أو 

�� و�ود ��ص و �� ��ط(� و �ظ��� �� ��"�  د��ا,ا���ط*ق ، ,�'م "رون !� ا���ل 

 ���(*� �واء �0�ت )�"(� أو ���"� أو �="� ، !'و ���و)� �ن ا����5ت ا�د5"(� .

�و�"ر �م "0ن ��0ر ا�("�� ا���ر"�"� �ل �0ن "رى أن ا�درا�� ا���ر"�"�  دي  -2

�� �درا�� ا�*@� 0�ظ�م ����0ل ��دد ا���� ��A� ز=�رة �*ظواھر ا�*@و"� "�ب أن �"��

�ر!� �! ��"� )*"�. ا��ظ�م "�ب أن ���ق ��ر!� ا��@"رات ا��� �طرأ�

 ا�(ـوا)د ا���"و"� �'�م ������5ت ا�(���B �"ن و �دا�'� و أ�زاB'� ا�دا�*"�. -3

درا�� ا�(وا)د ا���و"� و ا�����ط ا�ظواھر ا�*@و"� �ن ��ل ��زو�� )ن ا��ص ���  -4

 �������4."دل )*. أ�'� � �ر��ط 

 �ط�ق !� درا�� ��*� "0ون �ن ا���"� إ�. ا��(ل.ا� -5

 ��د"د ا�����ر ا��زB"� و ا����5ت ا��� ��ظ�'� )ن طر"ق ا�و�ف و ا����"ف.  -6

  



 ق�امئة املص�ادر و املــــراج�ع :

 

 ا����در وا��را��:����  

3��،2،1994
���ن ،ط–ا�ن ��ظور:
��ن ا
�رب ،دار ا
	�ر ،��روت  -1. 

2- ��
 �ل �ن ا�د ا
	راھ�دي:�� م ا
��ن ، ��دة ���.��د ا
ر��ن ا

 ، ��دة ���.�2 �) ا
�'& : ا
�� م ا
و��ط، ا
%�ھرة ،ج -3

 م.1996أ��س: �ن أ�رار ا
�'&، ا
%�ھرة، ا�راھ�م -4

وا
0وز�) ���ل: .- ا
������ت و��و ا
�ص،دارا
���رة 
��+ر  �راھ�ما -5

 .1،2007،ط���ن،وا
ط���&

 .1ا�ن  �-: ا
�1�2ص، دار ا
��0ب ا
�ر�-، ��روت،ج -6

 م1963أ��د �ن .�رس: ا
���2- .- .%4 ا
�'&، �0%�ق �2ط	- ا
+و��-، ��روت، -7

ا
���0ر، �ط��& �����ن ا�5ظ�- 
��+ر،  أ��د ��د ا
��0ر ا
 واري:��و -8

 �1962'داد،دط،

9- ،&.�%6
 .1990أ��د �زت ا
���-: ���7رات .- ��م ا
�'& ا
��م، دار ا


م ا
��ر.&،ا
�و�ت، - 10�� ،&'�
 .1997ا��د �وض: ا
�و ز.- �0ر�8 ��م ا

 �ن ��� �4: ا
���و�&، 0ر �& ��رف ����& و
�+�ر أو�رى، ��+ورات دار �و�دات،  - 11

 .��3،1982ر�س، ط��روت 

ذھ��& ا
��ج ��و: 
�����ت ا
�0	ظو 0داو
�& ا
�ط�ب، دار ا�5ر 
�ط���& وا
�+ر،  - 12

 م.2005ا
 زا1ر،

 دت. -ز�ر�� ا�راھ�م: �+��& ا
���&، دار �2در 
�ط���& - 13

 م.2005ز�ر�� ا�����ل: طرق 0در�س ا
�'& ا
�ر��&، دار ا
��ر.&ا
 ����&،دط، - 14

15 - ������
��، ��م ا
�0ب ا
�د�ث ���ر ا
+ر�ف ا�4�0�0: ا��
ت، ا
� �ل، وا
وظ�	&،وا

 .2005-1429، 2م،ط1،1425-2005
��+ر وا
0وز�)، ���ن، ط

 .3ا
������ت ا
0ط��%�& ، ط�) 
�ط��& دار ھو�&،طدروس .- �2
< ����د:  - 16

 -��روت -A2ح .7ل: �ظر�& ا
����1& .- ا
�%د ا5د�-، ��+ورات دار ا?.�ق ا
 د�دة - 17

1985
���ن، . 

1،1978
���ن،ط -ا
ر��ن �ن ��دون: ا
�%د�&، دار ا
��م 
��+ر ��د - 18. 



 ق�امئة املص�ادر و املــــراج�ع :

 

 1ط ،ا
ر��ض-��ن ا
��وي: ا��5وب وا��5و��&،دار ا
��وي 
��+ر وا
0وز�) �د - 19

 م.1999،

�%�د �و�C: �ظر�& ا
��و ا
�ر�- .- 7وء ����ج ا
�ظر ا
�'وي ا
�د�ث، ���0&  - 20

 .1987و��م ���ن 

21 - 
 - �'& ا
�ر��&، دار أ���& 
��+ر وا
0وز�)، ���ن��- ا
����-: ا
+��ل .- 0در�س  ا

 م2004، 1ا5ردن، ط

���د ا�����ل ظ�.ر وآ�رون: ا
0در�س .- ا
�'& ا
�ر��&، دار ا
�ر�8 
��+ر  - 22

 .1984وا
0وز�)، ا
ر��ض،دط،

 م.�1997ص: �%د�& .- ��م ا
�'&، دار ا
6%�.&���د �� - 23

 .���1998د ��ن ��دا
�ز�ز، دار ا
	�ر ا
�ر�- - 24

 .���1997ص: �ن أ�س ��م ا
�'& دار ا
6%�.& ا
�ر��&،���د  - 25

���د ��د ا
�ز�ز ��د ا
دا�م: ا
�ظر�& ا
�'و�& .- ا
0راث ا
�ر�-، دار ا
�Aم 
��+ر  - 26

 م.2006وا
0وز�) 

���د �زام: ���0ل ا
�ط�ب ا5د�- ��C 7وء ا
���ھ� ا
�%د�& ا
�د�6&، ا��0د ��0ب  - 27

 .1، ��1ا
�رب، ط

2ول .- ا
درس ا
�'وي ��ن ا
%د��ء وا
��د�6ن، دار ا
و.�ء، ��د�& ر��7ن ا
� �ر: . - 28

 .2006ا���Eدر�&،

29 -  &'�
��- ��ط�ش: ���دئ ا
��و ا
���وي درا�& 0ط��%�& ��C ا
�'& ا
�ر��&، �Fم ا

 ا
 زا1ر. -ا
�ر��& وآدا���،  ���& ��Fط��&


دى ��A0ذ  - 30 &'�
ا
��& ��2ح �%ودي: �����0& ا
%وا�د ا
��و�& ودورھ� .- ���0& ا

�6
6& �0و�ط، 
 .2014-2013ا

����& ��د�&: ا
 ��& .- ا
درا��ت ا
�'و�& ،�Fم ا?داب وا
�'& ا
�ر��& ، ���& ا?داب  - 31

 ���رة.-وا
�'�ت،  ���& ���د ��7ر
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وردة ��د ا
�ظ�م �ط� �F Jد�ل : ا
���و�& و�� ��دھ� ��ن ا
�2I0ل ا
�ر�- وا
�2�0ل  - 32


ق ���د ا
�ف ، ��
،ا
 ���& ا�F ،&��A�Eم ا
�'& ا
�ر��& ا
�ر�-، /إ+راف ��د ا

 .2010.��ط�ن،  - ا
درا��ت ا
����، ���& اEداب ، Mزة
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