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 شكر وتقدير                       
 حمًدا لو على ما أوصلنا إليو،   الحمد هلل أوالً وأخيرًا كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سلطانو

فـلواله ما وصلنا والصالة والس الم على رسولو المصطفى محمد نبي الل و وصحابتو والتابعين  

 رضوان اهلل علييم أجمعين.

   أتقد م بالشكر الجزيل إلى كل من أسيم من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا البحث، ونخص

 لذي أشرف على ىذا البحث وتتب ع خطواتو.بالذكر األستاذ " الحاج علي عبد القـادر" ا

 .كما أشكر اللجنة المناقشة وكل أساتذتي الكرام الل ذين رافقوني في مشواري الدراسي 
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الحمد هلل رب العالمٌن أحمده حمداً كثٌراً ٌلٌق بجالل وجهه وعظٌم سلطانه، والسالم      

 على النبً األمٌن خاتم المرسلٌن، وعلى آله وأصحابه أجمعٌن، وبعد:

من فروع اللغة العربٌة والتً كان لها االهتمام الكبٌر من قبل  اً تعد القواعد النحوٌة فرع     

المتخصصٌن فً أصول التدرٌس وطرائقه، وهذا لما تحتوٌه من قوانٌن وأسس تتربع علٌها 

ٌكون  ارتأٌت أناللغة ونظراً لألهمٌة التً تحتلها القواعد النحوٌة فً األوساط التعلٌمٌة، 

، وبدوره "بتعلٌمٌة القواعد النحوٌة فً ضوء اللسانٌات التداولٌة" اً ع دراستً موسومموضو

نشأ هذا األخٌر كمنهج تعلٌمً فً األصل وكان له األثر الكبٌر فً صناعة التعلٌم، باعتبار 

 أن التداولٌة تبحث فً كٌفٌة تأوٌل الخطاب أو النص وعالقة الملقً بالمخاطب .

بمقدمة التً من خاللها قدمنا نظرة  اً أن ٌكون موسوم وقد تطلب منا طبٌعة البحث        

على نحو: ماذا نعنً بتعلٌمٌة القواعد شاملة للموضوع وطرحنا جملة من التساؤالت 

 النحوٌة؟ ما الهدف من تدرٌسها ؟ ماذا نقصد بالتداولٌة وما أهم موضوعاتها؟

 ختٌار هذا الموضوع هً:اإلى ومن األسباب التً دفعتنً 

 تساب معلومات أكثر عن هذا الموضوع ألنه ٌحٌط بتخصصنا أوالً.رغبتنا فً اك ♦

شٌوع فكرة صعوبة القواعد النحوٌة على غرار المواد األخرى، سواء كان عند المعلم أو  ♦

 المتعلم.

 تفشً العامٌة فً حجرات الدراسة ووجود األخطاء اإلمالئٌة والنحوٌة عند التالمٌذ. ♦

 المدرسً من حٌث أمثلته وتطبٌقاته وأسالٌبه التقوٌمٌة.للكتاب عدم االستغالل الجٌد  ♦

رتبة أما المدخل فقد كان بوابة البحث تطرقنا فٌه إلى جملة من الموضوعات كانت م       

ترتٌباً منطقٌاً ومتسلسالً، حٌث بدأنا أوالً باللغة، ثم اللسانٌات وأهم عناصرها، وتلٌها 

 اللسانٌات والتعلٌمٌة. التداولٌة لنخلص إلى إٌجاد العالقة بٌنها وبٌن

الذي تطرقنا فٌه إلى ثالثة بتعلٌمٌة القواعد النحوٌة، و اً عنونالفصل األول: جاء م       

عن مفهوم التعلٌمٌة وأهم مفاهٌمها باإلضافة إلى خصائصها  مباحث تحدثنا فً األول
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 ومبادئها أما المبحث الثانً فقد تناول مفهوم القواعد النحوٌة وأهم الطرق المعتمدة فً

وذلك كون النحو فً مفهومه نشأ  تدرٌسها، أما المبحث الثانً فخصصناه للنحو التعلٌمً 

 لغرض تعلٌمً

إلى ثالثة  اً لفصل الثانً: فجاء معنون بالتداولٌة فً النحو العربً والذي جاء مقسماأما       

مباحث، تطرقنا فً المبحث األول إلى أهم موضوعات اللسانٌات التداولٌة وعالقتها 

بالتخصصات األخرى بما فٌها اللسانٌات البنٌوٌة وعلم الداللة وغٌرها من العلوم، أما 

باعتباره  المبحث الثانً فقد حاولنا فٌه تسلٌط الضوء على ظاهرة الحذف بٌن النحو والتداول

به فً خطابه، أما المبحث الثالث فقد من مظاهر االقتدار والكفاءة لدى المتكلم، ٌعتد  اً مظهر

 فٌه إلى أهم التراكٌب النحوٌة المتداولة بما فٌها النداء واالستفهام ...إلخ. تطرقنا

 تضمنت األولى إجراء تطبٌقً جمعناه فً دراستٌن،الفصل الثالث: جاء عبارة عن      

فقد كان عبارة عن استبٌان، أما الثانً ، تقوٌم واقع الدرس النحوي فً تعلٌم اللغة العربٌة

فكان موجه لألساتذة وآخر موجه لتالمٌذ التعلٌم حاولنا فٌه اإلجابة عن جملة من األسئلة، 

واللغات األجنبٌة للسنة الثانٌة والثالثة، وهذا من أجل ، الثانوي من شعبتً اآلداب والفلسفة 

 الوصول إلى واقع تعلٌم هذه القواعد النحوٌة فً ضوء الدراسات الحدٌثة.

  لجانبٌن النظريأما الخاتمة فقد كنت حوصلة ألهم النتائج المتوصل إلٌها من ا    

  التطبٌقً .و

على المنهج الوصفً من أجل عرض مادة واضحة ذات معتمدٌن فً دراستنا هذه        

فائدة تعلٌمٌة، والمنهج التحلٌلً اإلحصائً لتحلٌل نتائج الدراسة المٌدانٌة وإحصائها فً 

 نسب مئوٌة من خالل جداول منظمة.

 نظراً لحجم الموضوع المدروس أما عن قائمة المصادر والمراجع فقد جاءت متنوعة      

من أهمها: مدخل إلى اللسانٌات لمحمد محمد ٌونس علً، ومباحث فً اللسانٌات  ركنذ

ألحمد حسانً، والمقاربة التداولٌة لفرانسواز أرمٌنكوا، واللسانٌات والدٌداكتٌك لعلً آٌت 

 .أوشان
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ضل توجٌهات لمراجع كانت متوفرة ومتاحة بكثرة، وسهل علٌنا التعامل معها بفوا     

والذي كان نعم المشرف والموجه فلك منً األستاذ المشرف الدكتور الحاج علً عبد القادر، 

الذٌن ستكون توجٌهاتهم المناقشة حترام والتقدٌر، كما أشكر السادة أعضاء لجنة الفائق ا

نجاح ثراء هذه الدراسة وفً األخٌر أسأل هللا تعالى التوفٌق والإومالحظاتهم أثراً كبٌراً فً 

 وشكراً.
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 la langue أوالً: اللغت

 تعريفها:ـ  1

 أـ لغتً:

ُٞ ٝ ُـب: :»عبء ك٢ َُبٕ اُؼوة الثٖ ٓ٘ظٞه ـْ ََّوَُٜ ٝٓب ال ٣ؼزَُل ثٚ ٖٓ ًالٍّ اَُِّ ب : اُ ـَ  اَُِّ

َُ ٓ٘ٚ ػ٠ِ كَبئَلحٍ  ال٤وٙ ٝؿٝ َٖ  .ٝ الَْٗلغٍ  ٣ُْؾ

ٝ ُٞ ـْ بِاَُّ اُزٜن٣ت :اَُِّ َٖ اٌُالَّٝ ـَ ٟ ٓب ًبٕ ٓ َٞ ـْ  .ؿ٤َْو ْٓؼوُٞك ػ٤ِٚ اَُِّ

ْٝ اُلواء ُٞ اال أ ـْ ب أ١ َُ ـً َُ األٝالك ُ ًُ ٠، هبٍ: ٝ هَبُٞ  ـَ ِْ ُِْذ ٝ ٤ًق الََك اإلثَ كبَٜٗب الَ رُ هبٍ : : هُ

َٞ رجٌغ أل ٌَُل كَُٜ َٝ ٤َُلحً َٓؼَٜب  َٝ  ْٝ ٠َّٔ االّ ََٗي اما اّزََو٣َْذ ّبًٙ أ ََ ٓ ُُٚ َٖ َٔ ٍَ  ََُٜب ال صَ الَك اإلثَ،ٝ هب ْٝ أ

ب ٝ ـً ُٝ ٞ ـْ ؼ٢: مُي ا٢ُْء َُي ُ َٔ ُٛٞ اُن١ الَ ٣ُْؼزَُل ثٚ األٕ َٝ  ٟ َٞ ـْ خ اُٝهبٍ األْىَٛو١ : ……ُ ـَ ُِ

بء اُ٘بهٖخ ، ٝ َٔ ٍْ َٖ األ ٓ َْ ِ ٌَ ْٖ ُـبَ اَما ر حً ٓ َٞ ـْ «إَِٜٔب َُ
(1)

. 

 َّٓ َٛو١ كول عبء ك٢ ٓبكح  بأ ْٞ ٍَ ثَبٛالً ٝ ثَبثُٚ ػلا ٝ َٕل١»ك٢ اَُٖؾبػ َُِغ ب " هب ـَ  ٍ ؽ ا " َُ

" َٝ ٠ ـَ اَُِـّ ُْ ُْوَبُٙ ٓ٘ٚ، ٝ" ا٢ُْء أَْثطََُِٚ ٝأَ ُغ بُٙ ٖٓ اَُؼلك أَ َٔ َْ ُٞ هبٍ رؼب٠ُ } الَ رَ ـْ "اَُّالؿ٤خُ" اَُِّ

َُ الْثٖ ٝك٤َٜب الَؿ٤َخُ{ أ١ ًِٔ ٞ ٝٛٞ ْٓض ـْ " ك٢ اإل٣ٔبٕ رَبٓوخً ماد َُ ُٞ ـْ ٓب ال٣ُْؼوَُل ػ٤ِٚ ، ٝ"اَُِّ

ِْتُ  ـ٠َ"ٝ… اُو ُٞ ٝ عٔؼٜب "َُ ـَ ٢ُ أٝ ُُ ـَ ِٜب ُُ ْٕ خُ" أ ـَ …«"اُِ
(1)

. 

ػٖ ٛو٣وٜب ٣َزط٤غ ، ٝاُغٔبػبداُزلبْٛ ث٤ٖ األكواك ٝ ٤ٍِٝٝخكبُِـخ أكاح االرٖبٍ 

 مًوٛب اثٖ ع٢٘ ثوُٞٚ  ،رٞا٤ِٕخ اُِـخٙ ا٠ُ ؿ٤وٙ ٝاُزؼج٤و ػٖ ْٓبػوٙ ٝأُوء إٔ ٣٘وَ أكٌبه

ب ؽُلٛب» َٓ «ـ اُِـخ ـ كبٜٗب إٔٞاد ٣ؼجو ثٜب ًَ هّٞ ػٖ أؿواْٜٙ أ
 (2)

. 

ٗظبّ ٖٓ األٕٞاد ٣ؼجو ثٜب أكواك أُغزٔغ ُِزؼج٤و ػٖ ؽبعبرْٜ أثَٜ رؼو٣ق ُِـخ ًٜٞٗب ٝ

 أُؼ٣ٞ٘خ .أُبك٣خ ٝ

                                                           
1
 .250ّ، 1986ٓاُغ٤َ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، اُواى١، ٓقزبه اُٖؾبػ، كاه  ـ
2

 .33،  1ّٓ، اُوبٛوح، ط 1951( 1اثٖ ع٢٘، اُقٖبئٔ، رؼ: ٓؾٔل ػ٢ِ ٗغبه، كاه اٌُزت أُٖو٣خ، ٛ )ـ 
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 :اصطالحاب ـ 

 االرٖبٍكول أربؽذ ألكواكٙ  ،َٗب٢ٗ اُِـخ ٓ٘ن إٔ رٌٕٞ أُغزٔغػوف أُغزٔغ اإل

أٍٜٔذ ك٢ ٝعٞكٙ ٝاهبٓخ كؼِٔذ ػ٠ِ ه٤بّ أُغزٔغ ٝ ،ثجؼْٜٚ اُجؼ٘، ؽ٤ش ؽِٔذ أكٌبهْٛ

٤ِٚ ٕؼت ا٣غبك رؼو٣ق ّبَٓ ػاُٞػبء اُن١ ؽٟٞ رِي اُؾٚبهح، ٝ ؽٚبهرٚ ك٢ٜ ثٔضبثخ

 ٛنا هاعغ ُزؼلك رؼو٣لبرٜب ٖٓ ث٤ٜ٘ب :عبٓغ ٝ

 اُؼالهبد أُؼولح  ٣زؤُق ٖٓ ٓغٔٞػخ اُج٤٘بد اُز٢ ر٘ظْ ٜٙٔ٘ب Système َٗن »اُِـخ 

«اُغَٔو أُقزِلخ ًبألٕٞاد ٝأُوبٛغ ٝاُواثطخ ث٤ٖ اُؼ٘بٕ
(1 )

. 

ٗظبّ ٖٓ اُوٓٞى اُٖٞر٤خ أٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُٖٞه اُِلظ٤خ » ٣ٝؼوكٜب ك٤َ٤ٍٝو ػ٠ِ أٜٗب 

، ٝ ٣زِوبٛب أث٘بء ٓغزٔغ ٓؼ٤ٖلّ ُِزلبْٛ ث٤ٖ ، ٝ رَزقك٢ أمٛبٕ أكواك اُغٔبػخ اُِـ٣ٞخ رقزَيٕ

«اُلوك ػٖ اُغٔبػخ اُز٢ ٣ؼ٤ِ ك٤ٜب ػٖ ٛو٣ن أَُبع 
(2)

. 

ثٜب ٓ٘طٞهخ، ٣زٞإَ اػزجب٤ٛخ ٓٔب ٍجن ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اُِـخ هلهح م٤٘ٛخ رزٌٕٞ ٖٓ هٓٞى ٝ

، ٝٛنٙ اُزؼبه٣ق ك٢ اُٞاهغ رووه ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾوبئن ٢ٛ :أكواك ٓغزٔغ ٓب
(3)

 

 أُلوكاد أُؼب٢ٗ ٝ ، ثٔب ك٤ٜبرزٌٕٞ ٖٓ ٓغٔٞع أُؼبهف اُِـ٣ٞخ إٔ اُِـخ هلهح م٤٘ٛخ .1

 .اُوٞاػل اُز٢ ر٘ظٜٔب ع٤ٔؼبً ٝاألٕٞاد ٝ

اُلطو١ االٍزؼلاك ُل٣ٚ ٣ُٞل اإلَٗبٕ ثٜب، ٝاٗٔب ٣ُٞل ٝ، ٝال إٔ ٛنٙ اُولهح رٌُزَت .2

ل٤ًَب بء ا٠ُ ٓغٔٞػزٚ اُجْو٣خ ُٜٗنا االًزَبة ك٢ اُؼبكح ّؼٞهٙ  ثبالٗز٣ٔلكؼٚ الًزَبثٜب ٝ

 ؽٚبه٣ًب .ٝٔبػ٤ًب زاعٝ

                                                           
1

، اُلاه اُج٤ٚبء، ٛ )ـ  ٍْ ّ 1991( 1ؽ٢ِ٤ِ، اَُِب٤ٗبد اُؼبٓخ ٝاَُِب٤ٗبد اُؼوث٤خ، رؼبه٣ق إٔٞاد، ْٓ٘ٞهاد كهاٍبد ٍب

ٓ19. 
2

 .32بٖٓ، ػِْ اُِـخ، ٤ًِخ ا٥كاة، ث٤ذ اُؾٌٔخ ، عبٓؼخ ثـلاك، كـ ٛ ، ك ـ د ،ٓـ ؽبرْ ٕبُؼ اُٚ

3
 1ـ ٓؾٔل ػ٢ِ ػجل اٌُو٣ْ  اُّو٢٘٣ٝ، كٍٖٞ ك٢ ػِْ اُِـخ اُؼبّ، ػبُْ اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ٛ

 .18ّ، ٓ 2002ٛـ  1463ٍ٘خ 
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اك ، أٝ ٓزؼبهف ػ٤ِٚ ث٤ٖ أكوجخ ك٢ ٛج٤ؼزٜب رزٔضَ ك٢ َٗن ٓزلنإٔ ٛنٙ اُولهح أٌُزَ .3

 .ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ اُغٔبػخ اُِـ٣ٞخ، أٝ اُغٔبػخ اُ٘بٛوخ ثِؾ ٓب

 ل ٜٓ٘ب ُِلوك ال ثاالعزٔبػ٢ ٣زٚؼ ُ٘ب ٖٓ فالٍ ٛنٙ اُؾوبئن إٔ اُِـخ ٤ٍِٝخ ُِزواثٜ 

 .ؽ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخك٢  أُغزٔغٝ

 ـ هستىياتها : 2

٤ٔٓياد اُِـخ، ٝمُي ؽَت َٓز٣ٞبد اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ اُزب٤ُخ: ُول رؼلكد فٖبئٔ ٝ
(1)

 

أعياء أٌُِبد ٝكن األٗٔبٛ أُوجُٞخ أٝ أـ أَُزٟٞ اُٖٞر٢: ٝٛٞ اُن١ ٣ؾلك أٌُِبد، أٝ 

 أُزؼبهف ػ٤ِٜب ُلٟ اُغٔبػخ اُِـ٣ٞخ.

 أٗٞاػٜب ٤٘بد أٌُِبد ٝاُن١ رؼبُظ ك٤ٚ أٝ ٖٓ فالُٚ ث ٛٞ اَُ٘نة ـ أَُزٟٞ اُٖوك٢: ٝ

 رٖو٣لبرٜب أٝ اّزوبهٜب .ٝ

٣ؼ٠٘ رور٤ت ًِٔبد اُغِٔخ، أٝ اُغَٔ ك٢ أٌّبُٜب أُووهح ـ أَُزٟٞ اإلػواث٢ أٝ اُ٘ؾ١ٞ: ٝط 

 ك٢ اُِـخ. 

٣ؼ٠٘ رور٤ت اُٞؽلاد أُؼ٣ٞ٘خ ٝكن ٍٔبرٜب اُلال٤ُخ أُؼوٝكخ أٝ أُؼ٣ٞ٘خ ك ـ أَُزٟٞ اُلال٢ُ: ٝ

 ك٢ اُِـخ. 

  ٣وٖل ثٚ ٓغٔٞع أُلوكاد اُِـ٣ٞخ أُزبؽخ ُِزؼج٤و ػٖ أُؼب٢ٗأَُزٟٞ أُؼغ٢ٔ: ٝٙ ـ 

 أُٞاهق أُقزِلخ أٝ أُوجُٞخ ك٢ اُِـخ. ٝ

اٗٔب ٢ٛ أكاح ٣زٞإَ ثٜب أكواك إٔ اُِـخ ٤َُذ ؿب٣خ ك٢ مارٜب، ٝ ٖٝٓ ٛنا ٣زج٤ٖ ُ٘ب

  ذ ٓؼوكخ اُِـخ، أٝ رؼِٜٔب ٙوٝهحر٤َو أٓٞه ؽ٤برْٜ، ُٜٝنا ًبٗٓغزٔغ ٓؼ٤ٖ ُزَزو٤ْ ػالهبرْٜ، ٝ

 رَزو٤ْ ثٜب ؽ٤بح اُلوك.اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ اُز٢ رَزوو ٝ ٙوٝه٣بدٖٓ 

                                                           
1

 .19. 18ُِـخ اُؼبّ، ٓ ـ ٓؾٔل ػ٢ِ ػجل اٌُو٣ْ اُو٢٘٣ٝ، كٍٖٞ ك٢ ػِْ ا
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 :وظائفها ـ3

ؽٖوٛب اُؼِٔبء ك٢ ٍذ ٝظبئق هئ٤َخ ٢ٛ : 
(1)

 

 .، ام رٜلف ا٠ُ اُزؼج٤و ػٖ ٓٞهلٚ رزٔؾٞه ؽٍٞ أُوٍَ: ٝأٝ االٗلؼب٤ُخاُٞظ٤لخ اُزؼج٤و٣خ • 

 األٓو. أُوٍَ ا٤ُٚ ٝمُي ثٔضَ اُ٘لاء ٝرزٔؾٞه ؽٍٞ ٝ: اُٞظ٤لخ اُ٘لائ٤خ• 

 ، َٛ رَٔؼ٢٘ وًي ؽٍٞ اُو٘بح أٝ ٤ٍِٝخ االرٖبٍ، ٝمُي ٓضَ ٓوؽجًبرزٔاُٞظ٤لخ أُوعؼ٤خ : ٝ• 

 ٝٙٞػ اُٖٞد أٝ ٖٓ إٔ اُزٞإَ ُْ ٣ٚؼق ثؼل. ، أٝ ُِزؤًل ُِٖٓزؤًل ٖٓ ػَٔ اُٜبرق

رزٔؾٞه ؽٍٞ ُـخ اُقطبة مارٜب، ٓضَ اَُئاٍ ػٖ رل٤َو ًِٔخ ٝهكد ك٢ ٓب كٞم اُِـخ: ٝ ٝظ٤لخ• 

ب. ًٚ  اُقطبة، أٝ رؾل٣ل ٓوعغ اٍْ هل ٝهك ك٤ٚ أ٣

 اُٞظ٤لخ اُْؼو٣خ: رزٔؾٞه ؽٍٞ أُوٍِخ، ٓضَ ا٤ٌُِْبد اُز٢ ٣وز٤ٜٚب اإل٣وبع.• 

ُؼ٘بٕو ؼ ُ٘ب إٔ اُِـخ  رئك١ ٝظبئق ّز٠ّ ال رقوط ػٖ ٤ٍبم االرٖبٍ " اٖٝٓ ٛ٘ب ٣زٚ

هٍبُٜب ا٠ُ اُطوف ا٥فو اأُوٍَ ٓوًٝها ثزو٤ٓي اُوٍبُخ ٝ ، ثلًءا ٖٓأٌُٞٗخ  ُؼ٤ِٔخ االرٖبٍ"

" ٌٓٞٗبد اُؼ٤ِٔخ اُزٞا٤ِٕخ ك٢ ٍزخ ػ٘بٕو : jacobsonثٜنا ؽٖو عبًجَٕٞ "ػجو ه٘بح، ٝ
(2)

 

 اُطوف األٍٝ .ٛٞ ـ أُوٍَ: 1ٝ

 ٛٞ اُطوف اُضب٢ٗ .ـ أُوٍَ ا٤ُٚ: ٝ 2

 ٛٞ أُؾزٟٞ اُن١ ر٤ْو ا٤ُٚ .ـ أُوعغ: ٝ 3

 ٢ٛ ٓب ٣َٔؼ ث٘وَ اُوٍبُخ ٖٓ أُوٍَ ا٠ُ أُوٍَ ا٤ُٚ.ـ اُو٘بح: ٝ 4

                                                           
1

ّ  2004ٍ٘خ  1ـ ػجل اُٜبك١ ظبكو اُْٜو١، اٍزوار٤غ٤بد اُقطبة، ٓوبهثخ ُـ٣ٞخ رلا٤ُٝخ، كاه اٌُزبة اُغل٣ل، ٤ُج٤ب ، ٛ 

ٓ13 ،14. 

2
 .13ـ ػجل اُٜبك١ ظبكو اُْٜو١، اٍزوار٤غ٤بد اُقطبة، ٓوبهثخ ُـ٣ٞخ رلا٤ُٝخ ٓ 
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 ، ، ٝ ًنُي ٗظبّ رؤ٤ُلٜب اُزو٤ًتٛٞ ٓغٔٞع اُؼالٓخ اُز٢ رٌَْ ٜٓ٘ب اُوٍبُخـ اَُٖ٘: ٝ 5

 .ُخوًخ ٤ُلٜٜٔب ٛوكب اُوٍبّوٜٛب إٔ رٌٕٞ ْٓزٝ

 ًَٝ ػٖ٘و ٖٓ ٛنٙ اُؼ٘بٕو ُٚ ٓوعؼ٤خ ك٢ رؾل٣ل ٝظبئق اُِـخ أُنًٞهح ٍبثوًب .

 ـ خصائصها : 4

ب ػال٤ًٓب ٤ًٔٓيا ًٓ ، ك٢ٜ رقزِق ٖٓ ث٤ٖ األٗظٔخ اُؼال٤ٓخ األفوٟ رؼل اُِـخ اُطج٤ؼ٤خ ٗظب

٤ٍزٚؼ ٝ ُـخ أُوٝه ُٝغ٤َٔخ، ُٝـخ اُْٖ ٝاُجٌْ، ػٖ ُـبد اُؾ٤ٞاٗبد ٝ ُـبد اإلّبهح ا

ٛب ؿ٤واُطج٤ؼ٤خ ػٖ ُـبد اُؾ٤ٞاٗبد، ٝ ُ٘ب ػ٘ل اُؾل٣ش ػٖ فٖبئٔ اُِـخ ٤ًق رقزِق اُِـخ

 ٢ٛ ًبُزب٢ُ : ٖٓ األٗظٔخ اُؼال٤ٓخ األفوٟ ٝ

 : كىنها عالهاث : 1ـ  4

٘بعْ ػٖ اهرجبٛ اُلاٍ ػ٠ِ أٜٗب أُغٔٞع اُ» ٝهك ك٢ رؼو٣ق ٤ٍٍٞو ُِؼالٓخ 

ثَ ٢ٛ ُلع ٣لْٜ ٖٓ ٓؼ٠٘ ، ؼالٓخ ٤َُذ ُلظًب ٓغوًكا ػٖ ٓؼ٠ٕ٘ ا٣ُوٖل ثنُي أثبُٔلٍُٞ ٝ

َْٔ ػالٝح ػ٠ِ هل رطٞه ٓلّٜٞ اُؼالٓخ ٤ُأُلٍُٞ، ٣ٌٖٝٔ اُلَٖ ث٤ٖ اُلاٍ ٝ الاٛالهٚ  ٝ

ًِٔخ ٍبٛو رزٌٕٞ ٖٓ  ، كبٕـ ٝػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ ـ اُؼالٓخ اُوٞاػل٣خاُؼالٓخ أُؼغ٤ٔخ 

ؼغ٤ٔخ ٌُٜٞٗب ث٤٘ٔب رؼل اُؼالٓخ األ٠ُٝ ٓػالٓز٤ٖ ٛٔب: " أ " } ً . ٙ . ه { ٤ٕـخ كبػَ، ٝ

، رٕٞق اُضب٤ٗخ ثؤٜٗب ػالٓخ رلٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓؼغ٢ٔ، ٝٛٞ أٌُٞس ٣وظًب ثؼل ٓٞػل اُّ٘ٞ

« هٞاػل٣خ . 
(1)

. 

ػٖ ثؼ٘ ُِلالُخ ػ٠ِ  ، ٣٘ٞة ثؼٜٚبُوٞاػل٣خ ٓؾلٝكح اُؼلكٓؼ٠٘ ٛنا إٔ اُؼالٓبد اٝ 

، أٓب اُؼالٓبد أُؼغ٤ٔخ ك٢ٜ ؿ٤و ك٤خ أٝ ٗؾ٣ٞخ ٓضَ أكاح اُزؼو٣ق ٝربء اُزؤ٤ٗشٓؼبٕ ٕو

 ألٜٗب ر٤ْو ا٠ُ أ٤ّبء ؽبهط اُِـخ .، ُلفٍٞ ػالٓبد عل٣لح ك٢ ًَ ٝهذ، ٝٓؾلٝكح اُؼلك

 

                                                           
1

ٍ٘خ  ٣4ٌٞٗ ػ٢ِ، ٓلفَ ا٠ُ اَُِب٤ٗبد، كاه اٌُزبة اُغل٣ل أُزؾلح ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ،ٛ  ٓؾٔل  ٓؾٔلـ 

2004  ٓ ،ّ28. 
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  : :االعتباطيت 2ـ  4

رؤِٓ٘ب ٍجت افز٤به اُؼوة اُؼوث٤خ، ًِٝٔخ ٙوة ك٢ اُِـخ » ٖٓ ٛنا أُ٘ظٞه ُل٣٘ب ٓضالً  

، كِٖ ٗغل ػِخ ٓ٘طو٤خ رلَو ٍجت االفز٤به اد ثبُناد ُِزؼج٤و ػٖ ٓؼ٠٘ اُٚوةُٜنٙ األٕٞ

ُٞ ُلع آفو ُِلالُخ ػ٠ِ ٛنا أُؼ٠٘، ٝ ثَ اْٜٗ ًبٕ ثبٌٓبْٜٗ إٔ ٣َزؼِٔٞا " هث٘ " أٝ أ١

، ُٔب جو ػ٘ٚ ثِلع ٓؼ٤ٖب ٣وز٢ٚ إٔ ٣ُؼَ ، أٝ ك٢ أُؼ٠٘ ٓاُِلع ٓب ٣لٍ ػ٠ِ ٓؼ٘بًٙبٕ ك٢ 

« افزِلذ اُِـبد . 
(1)

. 

ال  ،  اٗٔب ٛٞ ػَٔ اػزجب٢ٛ ػْٞائ٢٘زظ إٔ افز٤به اُلاٍ ُٔلٍُٞ ٓؼ٤ٖٖٝٓ ٛ٘ب َٗز 

 .٣قٚغ ُٔ٘طن ًٔب مًوٗب ٍبثوًب

 ـ أهويتها : 5

ٜب ال ثلٝٗزٔ ثٜب اُجْو كٕٝ ؿ٤وْٛ، ٝٓٔب ال ّي ك٤ٚ إٔ اُِـخ ٗؼٔخ ٖٓ هللا اف          

أُغزٔغ ٣ٝجوى مُي ك٢ ٔب ُٜب ٖٓ أ٤ٔٛخ ك٢ ؽ٤بح اُلوك ٝٛنا ُرٖٞه ٝعٞك ٓغزٔغ، َٝٗزط٤غ 

اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ:
 (2)

 

خ ٛنا اُزغلك ثٌَْ رٞاًت اُِــ ؽبعبد اُلوك ٝأُغزٔغ ٓزغلكح ٝال روق ػ٘ل ؽل ٓؼ٤ٖ، 1ٝ

 .اُٞعلا٤ٗخٝ االعزٔبػ٤خاُؼو٤ِخ ٝر٢ِ رِي اُؾبعبد ٝ ،َٓزٞفٍ كه٤ن ٝ

ٌِٜب ًض٤و ٖٓ اُّ٘بً  ًبُْؼواء ـ رٌْق اُِـخ ػٖ أٌُِبد "أُٞاٛت ٝ اُولهاد " اُز٢ ٣ٔز 2

ٌَّٝج٤و إٔ ٝكٕٝ اُِـخ ُْ ٣َزطغ أُز٘ج٢ ٝؿٞرٖ … ٝاُقطجبء، ٝاُجِـبء ٖٓ اٌُزبة 

 ٣جوىٝا ًْؼواء ػظبّ ك٢ أْٜٓٔ .

زبه٣ق٤خ أُب٤ٙخ كٌَ األؽلاس اُأُب٢ٙ ال ر٘لْٖ ػواٛب، ٙو ٝـ رغؼَ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؾب 3

 اُزواس اُول٣ْ ِٕٝذ ا٤ُ٘ب ّٓلٝٗخً ك٢ األٍلبه اُز٢ ًزجذ اُِـخ.ٝ

                                                           
1
 .29ـ أُوعغ اَُبثن، ٓ 
2
ّ 2011ٍ٘خ  1ؼبٛق كَٚ ٓؾٔل، ٓولٓخ ك٢ اَُِب٤ٗبد، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و ٝاُزٞ ى٣غ ٝاُطجبػخ، ػٔبٕ، األهكٕ، ٛ ـ

 .43،44ٛـ، 1432ٓ
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ٛنا ٛلف روث١ٞ هئ٤ٌ ال ٣ٌٖٔ ػيُٚ ػٖ اإلػلاك اُِـخ أث٘بء اُؾبٙو َُِٔزوجَ، ٝ ـ رؼل 4

 اُِـ١ٞ.

ـ رؼَٔ ػ٠ِ اٍز٤ؼبة اُؾٚبهاد أُقزِلخ، ًٔب اٍزٞػجذ اُِـخ اُؼوث٤خ اُلَِلبد ا٤ُٞٗب٤ٗخ  5

 ، األٓو اُن١ ٣لٍ ػ٠ِ هلهح اُِـخ اُؼوث٤خ ػ٠ِ اُزؼج٤و.…َو٣ب٤ٗخ ٝ اُٜ٘ل٣خٝ اُ

    ـ رؼَٔ ػ٠ِ رؾو٤ن اُزؼبهف ث٤ٖ أكواك اُغٔبػخ اُِـ٣ٞخ اُٞاؽلح، ًٔب هبٍ هللا رؼب٠ُ: 6

 َٝ ًُ ِْ ؼَ عَ } َٝ ؼُ ُّ  ُْ ٘ب ٞا {كُ ؼبهَ زَ ُِ  ََ جبئِ هَ  ٞثبً 
(1)

 .13اُؾغواد  

اُٞاهغ ٝرووئٚ ٖٓ ًَ ىٝا٣بٙ، ام رؼزجو ٝػبء أُغزٔغ ِزوٜ كبُِـخ ٖٓ ٛنا أُ٘ظٞه ر  

 ػوِٚ ٝؽٞاٍٚ ٝصوبكزٚ ٝٝٛ٘ٚ ٝؽبٙوٙ َٝٓزوجِٚ. ٝ

 Linguistics ثانيًا : اللسانياث

هل روعٜٔب ثبإلٗغ٤ِي٣خ، ٝ linguisticsاَُِب٤ٗبد ٢ٛ اُزؼج٤و أُوبثَ ػوث٤ًب ٌُِٔخ 

 ، ٝثؤفوٟ ٢ٛ األ٤َُ٘خ اُِـخ اُؼبّأفوٟ ٢ٛ اَُِب٤ٗبد أٝ ػِْ اَُِبٕ، أٝ ػِْ ثؼْٜٚ ثٌِٔخ 

، كبَُِب٤ٗبد أ٣ًب ًبٕ اُزؼج٤و ٝاَُِب٤ٗخ ٝاُِـ٣ٞبد، ٤ٌُٝ اُؼجوح ثبالٍْ، ٝاٗٔب اُؼجوح ثبُٔلّٜٞ

 أَُزقلّ ك٢ ٕٝلٜب  ك٢ٜ اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ُِـخ ٖٓ ؽ٤ش كهاٍخ َٓزوِخ ػٖ اُؼِّٞ األفوٟ .

اُجْو١  ٕ" اُز٢ ٣ز٤ٔي ثٜب اٌُبئٖرٔضَ اُِـخ ماد اُجؼل اُن٢٘ٛ ٌِٓخ اُزٞإَ " اَُِب

، كبُِـخ ٗزبط عٔبػ٢ رٌٖٔ أُز٤ٌِٖٔ ٖٓ رلؼ٤َ أٌُِخ اَُِب٤ٗخ ػٖ ٍبئو اٌُبئ٘بد األفوٟ

ا٠ُ  اٗزوًَبٕ أٍٝ اٍزؼٔبٍ ُٖٔطِؼ اَُِب٤ٗبد ك٢ أُ٘بٛن اُ٘بٛوخ ثبألُٔب٤ٗخ صْ » ٝػ٤ِٚ

« 1855ٖٓ ٍ٘خ  اثزلاءً  ٜٓ٘ب ا٠ُ ثو٣طب٤ٗب،1826ٝاُلو٤َٗخ ؽٞا٢ُ   اُِـ٣ٞخ   اُلهاٍبد
(2).

 

 

                                                           
1
 .13ُؾغواد، ا٣٥خ ـ اـ

ـ  2
 7ّ   ٓ 2008، 1ٗؼٔبٕ ثٞهوح، اَُِب٤ٗبد ارغبٛبرٜب ٝهٚب٣بٛب اُواٛ٘خ، ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ ،ٛ 

. 
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 Le langageـ تعريف علن اللساى: 1

ُٕ » ثٖ ٓ٘ظٞه ك٢ أـ ُـخً: عبء ك٢ َُبٕ اُؼوة ال ب ََ ٠َ٘ ثٜب َُٖ: اُِِّ ٌْ ِّ ٝهل ٣ُ الَ ٌَ ػٖ : َعبهَؽخُ اُ

ِخ ك٤َُئَُّٗش ؽ٤٘ئنٍ  َٔ ِِ ٌَ ِِٛخً: اُ ٠َْ ثب  ، هبٍ أْػ

وُّ ثٜب  ا٢ّٗ ٍَ ٌٕ ال أُ ب ََ َقوُ ‴   أَرز٢ِ٘ ُِ َْ َٞ ال َػَغٌت َٜٓ٘ب ٝال ر ِْ  ٖٓ َػ

 ُ١ ُٖ ثُوِّ ُٕ هبٍ اث ب ٍبُخُ ٝ : اَُِِّ وبُخُ َٛ٘ب اُوِّ َٔ َو هُٞٚ رؼب٠ُ :…اُ ًَ ِغ ك٤ٖٔ م ْٔ َِ٘خ اَُغ َِ ُْ بُٛل أ َّ ٝ 

ٝ ْْ ٌُ َ٘زَ َِ ْْ }ٝافزالَِف أُ ٌُ اِٗ َٞ ُْ ٌٕ ٣زَ {…أ ِٕ هٞٓٚ ٣وبٍ كال ُْ ثَِب َِ ٌَ …ٝ ُٕ ب ََ بُخ األُ ٍَ  : اثالَُؽ اُو

 ٍُ َ٘خُ ٓب ٣َوُٞ َِ ُْ ُٚ ٝ ،ٝأَ ـَ َٖ ػ٘ٚأ١ْ أْثِ ََ ُْ ُٖ ٝ… : ثَََِؾ أً َْ ُّ ٝاَُِّ ٌَال خُ : اُ ـَ «اُُِ
(1)

. 

 .اُِـخأُوبُخ ٝاإلثالؽ ٝاٌُالّ ٝٚؼ ُ٘ب إٔ اَُِبٕ ٣ؼ٢٘ اُوٍبُخ ٖٝٝٓ ٛ٘ب ٣ز

  ب ـ اصطالًحا:

 ْٓزوى ر٘لهط رؾزٚ ػلح أَُ٘خ " اَُِبٕ اُلو٢َٗ، اَُِبٕ اإلٗغ٤ِي١ "  اَُِبٕ ٓلّٜٞ

اُولهح اُلطو٣خ أُٞعٞكح ػ٘ل » ػ٠ِ ٛنا األٍبً ٣ؼوف اَُِبٕ ػ٠ِ أٗٚ ٝاُِـخ ٓٞٙٞػٚ ٝ

بًٗب ًبٕ أّ ؽ٤ٞاًٗب أّ آُخ اٌُبئٖ ا٥ك٢ٓ ُِزٞإَ ثٞاٍطخ ٗظبّ رو٤ٓي١ ّل١ٞ ٓغ اُـ٤و اَٗ

أُٞعٞكح ػ٠ِ ٍطؼ  ي ثٜب اإلَٗبٕ ػٖ ثبه٢ أُقِٞهبد اُؾ٤خٛنٙ اُولهح فب٤ٕخ ٣ز٤ٔ، ٝ…

« ، ٖٝٓ أعِٜب ٠َٔ٣ ثبُؾ٤ٞإ اُ٘بٛن اٌُوح األه٤ٙخ
(2)

. 

ٖٝٓ ٛنا اُوٍٞ ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اَُِبٕ ٖٓطِؼ ٣لٍ ػ٠ِ اُ٘ظبّ اُؼبّ ُِـخ ّبٓالً ثنُي 

 اُِـخ ٝاٌُالّ.

كهاٍخ ػ٤ِٔخ   اإلَٗب٤ٗخ اُؼِْ اُن١ ٣لهً اُِـخ» ٖٓ ٛنا أُ٘طِن كبٕ اَُِب٤ٗبد ٢ٛ ٝ

األؽٌبّ أُؼ٤به٣خ، ام ٤ٌُ ٖٓ ئغ ثؼ٤ًلا ػٖ اُ٘يػخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝٓؼب٣٘خ اُٞهبروّٞ ػ٠ِ إُٞق ٝ

                                                           
1
 . 4029،4030، ك ـ ٛ، ك ـ د، 45ٓ، اُغيء 5اثٖ ٓ٘ظٞ، َُبٕ اُؼوة، كاه أُؼبهف، اُوبٛوح، أُغِل  ـ

2
  .18اَُِب٤ٗبد اُؼبٓخ ٝاَُِب٤ٗبد اُؼوث٤خ ٓ ـ ػجل اُؼي٣ي اُؾ٢ِ٤ِ، 
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أٛلاف اَُِب٤ٗبد ث٘بء هٞاػل رو٤ٔ٣ٞخ رؼْٖ اَُِبٕ ٖٓ اُقطؤ ًٔب ٢ٛ اُؾبٍ ك٢ هٞاػل اُ٘ؾٞ  

   ٛنا ،بً ك٢ رٞإِْٜهغ ٓٔب ٣٘طوٚ اًُّ٘ مُي إٔ ٓٞٙٞػٜب األٍبً ٛٞ اُِـخ ًٔب ك٢ اُٞا

« ، ٝاُلال٤ُخَِب٤ٗخ ُِـخ اُغٞاٗت اُٖٞر٤خ، ٝاُٖوك٤خ، ٝأُؼغ٤ٔخ رَْٔ اُلهاٍخ اُٝ
(1)

 

ُؼ٤ِٔخ اُؼبٓخ ُِ٘ظبّ ٖٝٓ ٛ٘ب ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ اَُِب٤ٗبد رَزؼَٔ ُِلالُخ ػ٠ِ اُلهاٍخ ا

 ظبٛوح اُزج٤ِؾ اُجْو١ .اُِـ١ٞ، ٝ

ٜب ر٘ظو ا٠ُ اُِـخ ٗظوح ٕٝل٤خ رؼزٔل ػ٠ِ ، ٛٞ إٔٗ أْٛ ٓب ٤ٔ٣ي اَُِب٤ٗبد اُؾل٣ضخاٝ

بٕ ٛنا ٣ؼٞك اُلَٚ ك٢ ث٤» ػ٤ِخ ظٞاٛو اُِـ٣ٞخ أُٞعٞكح ثبُلؼَ ٝأُالؽظخ  أُجبّوح ُِ

اظٜبه ٓ٘بكؼٚ ك٢ اُلهً اَُِب٢ٗ ا٠ُ كٝ ٍٞ ٤ٍو اُن١ ػوكٚ أُٜ٘ظ "إُٞل٢ ا٢ٗ٥ " ٝ

هوه كو ك٣٘بٕ ك١ ٤ٍٍٞو  ، ٝك٢ ٛناُِـخ ٖٓ ؽ٤ش ٢ٛ ر٘ظ٤ْ هبئْ ثنارٚثٌٞٗٚ ٣ؼ٢٘ ثٕٞق ا

«ا٢ٌُِ ؾو٤و٢ ٛٞ اُِـخ ثٔلٜٜٞٓب اُؼبّ ٝآُٞٙٞع اُلهاٍخ اُِـ٣ٞخ اُٞؽ٤ل ٝ إٔ
(2)

 

 ٓؼ٠٘ ٛنا إٔ اُِـخ رٕٞق ثٞعٚ ػبّ ػ٠ِ اُٖٞهح اُز٢ رٞعل ػ٤ِٚ.ٝ

ٖ فالٍ األَُ٘خ أُٞٙٞػ٤خ َُِبٕ اُجْو١ ٓبد رؼوف ثؤٜٗب اُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ٝكٌٕٞ اَُِب٤ٗ

أُٞٙٞػ٤خ : ٓغزٔغ، ك٢ٜ كهاٍخ َُِبٕ اُجْو١، رز٤ٔي ثبُؼ٤ِٔخ ٝاُقبٕخ ثٌَ 
(3)

 

اُؾوبئن ػ٠ِ ٓب ٢ٛ أل٤ّبء ٝاكهاى ا، َٝٗجخً ا٠ُ اُؼِْ، ٝٛٞ ثٞعٚ ػبّ أُؼوكخ :اُؼ٤ِٔخ•

خ ر٘ز٢ٜ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٛو٣وخ صبثز، ٝثٞعٚ فبٓ كهاٍخ ماد ٓٞٙٞع ٓؾلكٝ، ػ٤ِٚ

 .اُوٞا٤ٖٗ

 :العلن ضرباى 

 .٤ٖٗ اُ٘ظو٣خ ػ٠ِ اُؾبالد اُغيئ٤خا٠ُ رطج٤ن اُوٞا: ٣و٢ٓ ـ رطج٤و٢

                                                           
1

 18ـ ٗؼٔبٕ ثٞهوح، اَُِب٤ٗبد ارغبٛبرٜب ٝهٚب٣بٛب اُواٛ٘خ ٓ .

2
 .18ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ

3
 .25ـ24ّ، ٓ 2013ـ 2ـ أؽٔل ؽَب٢ٗ، ٓجبؽش ك٢ اَُِب٤ٗبد، ْٓ٘ٞهاد ٤ًِخ اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ ٝاُؼوث٤خ، كث٢، ٛ
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ٞع، أ١ ًَ ٓب ٣ٞعل ك٢ ٛٞ ْٓزن ٖٓ أُٞٙأُٞٙٞػ٤خ: َٗجخً ا٠ُ أُٞٙٞػ٢، ٝ• 

: ٛٞ ًَ ٓب رزَبٟٝ ٢ ٓوبثَ اُؼبُْ اُلاف٢ِ أٝ اُناد، أُٞٙٞػ٢اُؼبُْ اُقبهع٢ كاألػ٤بٕ ٝ

اُز٢ ٣ز٘بُٕٝٞ ٖٓ فالُٜب ؽبالرٚ ػ٘ل ع٤ٔغ اُلاه٤ٍٖ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ افزالف اُيٝا٣ب 

 أُٞٙٞع 

لٛب ػٖ اُزؤصو ثؼٝ ،٤ُخ اُؾوبئن اُؼ٤ِٔخ ػٖ هبئ٤ِٜبٖٓ ٛن٣ٖ اُزؼو٣ل٤ٖ ٝعت اٍزوالٝ

 .اُ٘ياٛخٙٞػ٤خ ك٢ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝ، ٓٔب ٣قِن ُ٘ب أُٞأٛٞائْٜث٤ُْٜٔٞ ٝ

 ـ غايتالبحث اللّساني:  2

وبٛ اُزب٤ُخ : ٣ٌٖٔ ُ٘ب ؽٖو األٛلاف اُز٢ رَؼ٠ ا٤ُٜب اَُِب٤ٗبد ك٢ اُ٘
(1)

 

  رَؼ٠ اَُِب٤ٗبد ا٠ُ ٓؼوكخ أٍواه اَُِبٕ ٖٓ ؽ٤ش ٛٞ ظبٛوح اَٗب٤ٗخ ػبٓخ ك٢

 اُٞعٞك اُجْو١ .

 .اٍزٌْبف اُوٞا٤ٖٗ ا٤ُ٘ٔٚخ اُز٢ رزؾٌْ ك٢ ث٤٘زٚ اُغٞٛو٣خ 

 ٝ ،اُلال٤ُخ اُقبٕخ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ ٝٙغ هٞاػل اُجؾش ػٖ أَُبد اُٖٞر٤خ، ٝاُزو٤ًج٤خ

 ٤ًِخ.

 ٝ ،اُ٘ل٤َخ االعزٔبػ٤خ رؾل٣ل فٖبئٔ اُؼ٤ِٔخ اُزِلظ٤خ، ٝؽٖو اُؼٞائن اُؼ٣ٞٚخ

 اُز٢ رؼٞم ٍج٤ِٜب .

 اُؾٖ اُن١ هل ٣ؼزو٣ٚ.َِب٤ٗبد رَبْٛ ك٢ رو٣ْٞ اَُِبٕ ٝإالػ اُقطؤ ٝثٖلخ ػبٓخ كبٕ اُٝ

ٝثؼلٓب ارٚؾذ ؿب٣خ ٛنا اُؼِْ، ٣َزط٤غ ثَُٜٞخ ٣َٝو إٔ ٣ؾ٤ٜ ثؤٍواه اُِـخ ٣ٝـٞٓ ك٢ 

اُز٢ ٣ولٜٓب ثلٝهٙ ُِـخ كٞائل ٛنا اُؼِْ " اَُِب٤ٗبد" ٝ ، ٖٝٓ ٛ٘ب كبٗ٘ب ٣ٌٖٔ إٔ ِٗقٜٔبأػٔبه

ك٢ األٓٞه اُزب٤ُخ: 
(2)

 

                                                           
1

  .٤25بد، ٓ ـ أؽٔل ؽَب٢ٗ، ٓجبؽش ك٢ اَُِبٗ

2
 .66ـ ػبٛق كَٚ ٓؾٔل، ٓولٓخ ك٢ اَُِب٤ٗبد، ٓ 
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برٜب ثـ٤وٛب ػالهاُِـخ ٖٓ ؽ٤ش أكاإٛب ُٞظبئلٜب ٝ ـ ًْق اُوٞا٤ٖٗ اُِـ٣ٞخ اُز٢ ر٤َو ٝكوٜب 1

 اُـ ، ٝ ٣زْ مُي ة :… رنٝهٜب ٝ رطٞهٛب ٝرلٜٜٔب ٝ

 أٍَٜب.و٤وخ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ٝػ٘بٕوٛب ٝؽأ ـ اُٞهٞف ػ٠ِ 

 ة ـ اُٞهٞف ػ٠ِ اُٞظبئق اُز٢ رئك٣ٜب اُِـخ ك٢ ٓقزِق ٓظبٛوٛب .

" اُز٢ اُقبهع٤خ اُز٢ روثٜ اُِـخ ثؼٜٚب ثجؼ٘ " ٝ ط ـ اُٞهٞف ػ٠ِ اُؼالهبد اُلاف٤ِخ "

 اُـ ."… اُزبه٣ق٤خ روثطٜب ثـ٤وٛب ٖٓ اُظٞاٛو: االعزٔبػ٤خ ٝاُ٘ل٤َخ ٝ

 ، ًٔب ٣ٌْق ػٖ ربه٣قٜبو٤ِخ األٓخ اُز٢ رزٌِْ رِي اُِـخاَُِب٤ٗبد ٣ٌْق ػٖ ػـ ػِْ  2

 اُـ .… ه٤ٜٔب ٝصوبكزٜب ٝ

ٍّلٙ ٝإالؽٚ ٝـ ٣ٌٔ٘٘ب ثٍٞبٛخ ٛنا اُؼِْ، ًْق أ١  3 ا٤َُو ثٚ فَِ روغ ك٤ٚ اُِـخ، ك٤ََٜ 

 ه.هٞا٤ٜٗ٘ب ٝال ٣ؼوٜٙب ُالٗؾالٍ أٝ االٗلصبرغبٙ اُٖؾ٤ؼ ثٔب ٣٘بٍت فٖبئٖٜب ٝك٢ اال

٣ـ ٝرٌْق ربه رؾلك هإ٣زْٜ ُِؼبُْ، ٝاُز٢ رلوٗ ػ٠ِ أُز٤ٌِٖٔ ٜٓ٘غٜب ػ٤ِٚ كبُِـخ ٢ٛٝ

 .صوبكخ أُغزٔؼبدٝ

 اللّساى :ـ اللغت و3

 اُلَِلخ ٝ ال ٤ٍٔب ػِْ اُ٘لٌ والٍ اُِـخ ػٖ ؿ٤وٛب ٖٓ اُؼِّٞ ٤ٍٍٞٝو ا٠ُ اٍز كػ٠

بٕ ٝاٌُالّ، ٝ َّ ٖٓ ٛنا أُ٘طِن  ُٜٝنا ٝعت ك٢ هأ٣ٚ، اُزلو٣ن ث٤ٖ صالصخ أ٤ّبء، ٢ٛ: اُِـخ ٝاُِ

بٕ ٝ » َّ َّ كبٗ٘ب ٗلوم ث٤ٖ اُِ بٕ اال عيًءا ٓؾلًكا ٖٓ اُِـخ ٝٛٞ عيء أٍب٢ٍ ث٤ٖ اُِـخ، ك٤ٌِ اُِ

بٕ ك٢ ماد اُٞهذ اٗزبًعب ٓغزٔؼ٤ًب ؽبكصًب ال ّي ك٤ٚ، ٝ َّ  ثٜنا االػزجبه ٣ٌٕٞ اُِ

ٍٜ٘ب ٢ٌُ د اُٚوٝه٣خ اُز٢ أهوٛب أُغزٔغ ٝاالرلبهبػٖ ٌِٓخ اُِـخ، ٝػٖ أٗٞاع اُزٞاٛئ، ٝ

«رزؤر٠ ٓٔبهٍخ ٛنٙ أٌُِخ ػ٘ل األكواك 
(1)

. 

                                                           
1
بٕ اُؼبّ، رو: ػجل اُوبكه ه٢٘٤٘، كاه اكو٣و٤ب اُْوم ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ أُـوة،   َّ ـلوك٣٘بٗل ك١ ٤ٍٍٞو، ٓؾبٙواد ك٢ ػِْ اُِ

2008 ٓ،ّ23. 
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بٕ ٗزبط ؽبَٕ ٣ٖله ػٖ ٌِٓخ اُِـخ .ٝ َّ  ٖٓ ٛ٘ب ٣ؼزجو اُِ

 ئ٤خ ، ك٤ي٣ب٠ِ ؽلٝك أٛواف ٤ٓبك٣ٖ ػِّٞ ػل٣لحاُِـخ روغ ػ»ًٔب أٗ٘ب ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ ٗغل 

بٕ كٜٞ رٝك٤َُٞٞع٤خ، ٤ٌٍُٝٞٞع٤خ، ٝ َّ ب ػ٠ِ ؽلٝك ٤ٓلإ اُلوك ٝأُغزٔغ، أٓب اُِ ًٚ وغ أ٣

ُْ ثنارٚ فالكًب ُنُي ٌَ هبئ «، ػجبهح ػٖ ً
 (1)

. 

بٕ اُن١ ٣٘ٔبى ث٘ظبّ  َّ كجٜنا اُطوػ ٗغل إٔ اُِـخ روغ ػ٠ِ ؽلٝك ػِّٞ ػل٣لح ػٌٌ اُِ

 َٓزوَ ثنارٚ .

 ـ اللغت و الكالم: 4

بٕ كول ٤ٍٍٞو ث٤ٖ اُِـخ ٝكٔضِٔب كوم  َّ ب ث٤ٖ اُِـخ ٝ »اُِ ًٚ اٌُالّ ػ٠ِ أٍبً كوم أ٣

ب كوك٣ًب ّق٤ًٖب ٓضَ ػبىف ؼِٜٔبإٔ اُِـخ ٢ّء َٓزوَ ػٖ أُزٌِْ اُن١ ٣َز ًٓ ، ك٤٘زظ ًال

ب رق ًٓ ، ك٢ زِق ػٖ رِي اُز٢ ٣٘زغٜب ػبىف آفو٣َزؼَٔ آُخ ٤ٍٞٓو٤خ ٣٘زظ ثبٍزؼٔبُٚ ُٜب أٗـب

٢ٛ ٘ج٢٘ ػ٠ِ ٛنا اُزلو٣ن ٗز٤غخ ٜٓٔخ، ٣ُٝخ َٓزوِخ ًٝنا أٗـبٜٓب، ٝهذ اُن١ رجو٠ ك٤ٚ ا٥اُٞ

اُن١ ٛٞ ٓ٘زظ كوك١ ّق٢ٖ، ٝاما ًبٗذ اُِـخ ٖٓ إٔ كهاٍخ اُِـخ رقزِق ػٖ كهاٍخ اٌُالّ 

«، كبٕ اٌُالّ أهوة ا٠ُ اُزطج٤ن ؽ٤ش ٛج٤ؼزٜب، أهوة ا٠ُ اٌَُْ
(2)

. 

، ث٤٘ٔب اُِـخ كزؼزجو ماد ٗزبط بٛوح اُِـخرؤك٣خ كوك٣خ ٍِٓٔٞخ ُظٛنا ٓٔب ٣ؼ٢٘ إٔ اٌُالّ ٣ٔضَ ٝ

ب٤ٗخ  " اُزٞإَ ". َّ  عٔبػ٢ رٌٖٔ أُز٤ٌِٖٔ ٖٓ رلؼ٤َ أٌُِخ اُِ

 ـ فروع اللّسانياث : 5

ب٤ٗبد َّ اُؼِْ اُن١ ٣ووأ اُِـخ االَٗب٤ٗخ، ػ٠ِ ٝكن ٓ٘ظٞه ػ٢ِٔ كه٤ن، ٝػ٤ٔن ٣َز٘ل ، ؽل اُِ

ك٤ٔب ٢ِ٣ أْٛ اُلوٝع اُز٢ ر٘لهط ُٕٞق ٝا٠ُ ٓؼب٣٘خ األؽلاس، ٝرَغ٤َ ٝهبئؼٜب، اُوبئْ ػ٠ِ ا

ب٤ٗبد  ٢ٛٝ ًبُزب٢ُ : َّ  رؾزٜب اُِ

 

                                                           
1
َّبٕ اُؼبّ، ٓ   .23ـ ـلوك٣٘بٗل ك١ ٤ٍٍٞو ، ٓؾبٙواد ك٢ ػِْ اُِ
2

ب٤ٗبد ٝٗؾٞ اُ٘ٔ، كاه ا٤َُٔوح  ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ، ٛـ اثوا٤ْٛ  َّ  .17ٛـ،1427ّٓ،1،2007ف٤َِ، ك٢ اُِ
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  linguistique Descriptiveاللّسانياث الىصفيت :• 

بألٍبً ٣ؼزٔل ث» ػ٤ِٚ كٜٞ اُِـخ ًٔب ٢ٛ َٓزؼِٔخ ك٢ ىٓبٕ ٌٝٓبٕ ٓؼ٤ٖ ٝ ػِْ ٣لهً

ػ٠ِ أُالؽظخ ، روّٞ ا٠ُ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ ٗظوح ٕٝل٤خ ٣٘ظوػ٠ِ اُِـخ أُ٘طٞهخ، ٝ

«أُجبّوح 
(1)

. 

، ٣وّٞ ػ٠ِ هٕل ٕٝٝق اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ ماد اُجؼل ٌٝٛنا كبٕ أُٜ٘ظ إُٞل٢

 اُٞعٞك اُلؼ٢ِ .

  linguistiqe contrastiveـ اللّسانياث التقابليت 2

االفزالف ث٤ٖ ُـز٤ٖ أٝ أًضو ال ُي اُؼِْ اُن١ ٣لهً أٝعٚ اُْجٚ ٝم» رؼوف ػ٠ِ أٜٗب 

«اإلٗغ٤ِي٣خ ُـ١ٞ ٝاؽل ٓضَ اُؼوث٤خ ٝا٠ُ إَٔ ر٘ز٤ٔبٕ 
(2)

. 

 .ا٠ُ أُوبثِخ ث٤ٖ اُِـبد، ٣ٜلف كبٕ أُٜ٘ظ اُزوبث٢ِ رطج٤و٢ ثؾذ ُنا

  linguistiqe historiqueـ اللّسانياث التاريخيت :  3

 رلهً اُِـخ ٖٓ ٗبؽ٤خ ؽوًبرٜب اُ٘ٔبئ٤خ » رزبثغ رطٞه اُِـخ ػجو اُؼٖٞه ٝثٜنا كبٜٗب 

ٝاُلوٝع   اُلٍٖٞ ك٢ عٞاٗت اُلهً اُِـ١ٞ أُزؼلكح، ٝؽز٠ إٔـو ٌٓٞٗبرٜب ك٢ األثٞاة، ٝ

«ٗزبئظ مُي ٝ ٚ ٓؼ٢٘ ثٞٙغ ٛنٙ اُؾوًخ، ٝاٌّبُٜب، ٝهٕل ػٞأُٜب أُئصوح   ، ألٗأُئُلخ
 

(3)
. 

 كٜٞ ثٜنا اُطوػ ٣ز٘بٍٝ كهاٍخ ؽبالد اُزطٞه ُِظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ػجو ٓواؽِٜب اُي٤٘ٓخ 

 اُلالُخ .ي كهاٍخ ؽوًخ األٕٞاد، ٝاُج٤٘خ، ٝاُزوا٤ًت، ٣َْٝٝٔ مُ

 :ثالثًا: التذاوليت
                                                           

1
ب٤ٗبد اُؾل٣ضخ، كاه اُٖلبء ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ػٔبٕ، ٛ   َّ  .131ٛـ ، ٓ 1422ّ، 2002، 1ـؼجل اُوبكه ػجل اُغ٤َِ، ػِْ اُِ

2
ب٤ٗبد ارغبٛبرٜب ٝهٚب٣بٛب اُواٛ٘خ ٓ   َّ  .20ـ ٗؼٔبٕ ثٞهوح، اُِ

 
3
ب٤ٗبد اُؾل٣ضخ، ٓ   َّ  .130ـ ػجل اُوبكه ػجل اُغ٤َِ، ػِْ اُِ
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  ـ الوفهىم الوعجوي ل " التذاوليت ": 1

ٍَ " ٝ هل ٝهكد ك٢: َُبٕ اُؼوة الثٖ ٓ٘ظٞه٣وعغ أُٖطِؼ ا َٝ :  : ٠ُ ٓبكح " َك ٍَ َٝ َك

« : ََ اٌء ٝه٤ َٞ ٍِ ٝاَُؾْوِة ٍ ب َٔ َُخُ: اُُؼْوجَخُ ك٢ اُ ْٝ ُٝخُ، ثبُْٚٝاُلَّ َُخُ ثبُلزؼ أُبٍ، ٝ، ك٢ اُلُّ ْٝ ك٢ اُلَّ

 ََ ب ٍٞاُء ك٤ٜٔب اَُؾْوِة، ٝه٤ َٔ ُخُ، ثبُلزؼٝهل … : ٛ َٝ ٍُ  ، ك٢ اَُؾْوِة  إٔأكاُٚ اُغَٞٛو١:  اُلَّ رَُل

ٍُ ٝ، ٣واؽلٟ اُلئز٤ٖ ػ٠ِ األفوٟ َٝ َُخُ، ٝثبُغٔغ اُلُّ ْٝ ْْ اُلَّ َُٝخُ بٍ ًبٗذ ُ٘ب ػ٤ُِٜ «اُلُّ
(1)

. 

ٍَ " ػ٠ِ أ٤ِٕٖٓوب٤٣ٌ اُِـخ الثٖ كبهً كول ظأٓب ٓؼغْ  َٝ أؽلٛٔب  »:ٜود أُبكح "َك

ػ٠ِ رؾٍٞ ا٢ُْء ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ آفو، ٝ األفو ٣لٍ ػ٠ِ ٙؼق ٝاٍزوفبء، كوبٍ أَٛ  ٣لٍ

، ٖٝٓ ٛنا اُجبة رلاٍٝ اُوّٞ ا٢ُْء ث٤ْٜ٘ : اُِـخ: اٗلاٍ اُوّٞ، اما رؾُٞٞا ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ ٌٓبٕ

…« اما ٕبه ٖٓ ثؼْٜٚ ا٠ُ ثؼ٘
(2)

. 

ّْ ثِ  َكاُذْ َكاُذ ُٚ اُلَُّٝخُ، ٝ : »ٝعبء ك٢ "أٍبً اُجالؿخ" ُِيٓقْو١ ٍَ نَ ٌَ األ٣ب ا، ٝأكا

ٍُ األ٣بّ ث٤ٖ اُّ٘بً ٓوح ٝٝا٤ُٚ … : عؼَ اٌُضوح ُْٜ ًػ٤ِٚ هللا ث٢٘ كالٕ ٖٓ ػلْٝٛ ِٝ  ٓوح ٣لا

«ٝرلاُٝٞا ا٢ُْء ث٤ْٜ٘ …ػ٤ِْٜ 
(3)

. 

ٍَ "ٝفالٕخ ٛنا أُلّٜٞ اُِـ١ٞ، إٔ ٖٓ ٓغ َٝ  :بالد ُلع " َك

 .ُز٘بهَ ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ ٌٓبٕ " اُوّٞ"اُزؾٍٞ ٝا• 

 االٍزوفبء ُِجطٖ، اٗزوبٍ أُبٍ ٖٓ أ٣ل١ ٛئالء ا٠ُ أ٣ل١ ٛئالء.•

 لوفهىم االصطالحي ل" التذاوليت:ـ ا 2

 ا٤ٔ٤َُبئ٤٤ٖلّٜٞ اُزلا٤ُٝخ ًض٤ًوا ٖٓ اُـٔٞٗ، ك٢ٜ ٓؾٜ اٛزٔبّ أُ٘بٛوخ ٣ٌٝز٘ق ٓ

ب٤٤ٖٗ  اُلالٍلخٝ َّ   ا٤ُٔالك ثٔضبثخ 1938، ؽ٤ش ًبٗذ ٍ٘خ …ٝا٤ٍَُُٞٞٞع٤٤ٖ ٝاُجالؿ٤٤ٖ ٝاُِ

                                                           
1

 .1455، ك ـ ٛ، ك ـ د، ٓ 17، ط 2ـ اثٖ ٓ٘ظٞه، َُبٕ اُؼوة، كاه أُؼبهف، اُوبٛوح، أُغِل 
2

 .314ّ، 1991، 2، ٛ 2ـ.اثٖ كبهً، ٓوب٤٣ٌ اُِـخ، رؾو٤ن ػجل اَُالّ ٓؾٔل ٛبهٕٝ، كاه اُغ٤َ، ط 
3
 .139ّ 1982ًٓ اُجالؿخ، رؾو٤ن ػجل اُوؽ٤ْ ٓؾٔٞك، كاه أُؼوكخ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، ـ اُيٓقْو١، أٍب 
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اُن١ "Charles morisاألٍٝ ُٖٔطِؼ اُزلا٤ُٝخ ػ٠ِ ٣ل اُل٤َِٞف "  رْبهٍ ٓٞه٣ٌ " 

" ٣ٝؼ٠٘  Syntxاُغبٗت اُ٘ؾ١ٞ  " » ِوٓٞى اُِـ٣ٞخ ؽَت أُقطٜ اُزب٢ُ:ٝىع كهاٍزٚ ُ

" ٣ٝؼ٠٘ ثبُوٓٞى  Semantics، اُغبٗت اُلال٢ُ "جؼ٘ثؼٜٚب ث ثؼالهخ اُوٓٞى اُِـ٣ٞخ

" ٣ٝؼ٠٘  Pragmatics، ٝ اُغبٗت اُجواؿٔبر٢  " اُِـ٣ٞخ ٝػالهزٜب ثبأل٤ّبء اُز٢ رلٍ ػ٤ِٜب

٤خ ٝأُواكوخ االعزٔبػالهزٚ اُوٓٞى اُِـ٣ٞخ ثبُٔزِو٢ ٝثبُظٞاٛو اُ٘ل٤َخ ٝاُؾ٤بر٤خ ٝثؼ

« رٞظ٤لٜب الٍزؼٔبٍ اُوٓٞى ٝ
(1)

. 

اُزلا٤ُٝخ " ؽلك ٓب٤ٛخ  Charles morisٖٓ ٛ٘ب ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ ّبهٍ ٓٞه٣ٌ  " ٝ

 ث٤ٖ َٓزؼ٤ِٜٔب ْ ثلهاٍخ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼالٓبد ٝ، رٜزًغيء ٖٓ ا٤ٔ٤َُبئ٤خ  ٝأؽل ٌٓٞٗبرٜب

"  Pragmaticsاُزوعٔخ اُؼوث٤خ ُِٖٔطِؾ٤ٖ األع٘ج٤٤ٖ االٗغ٤ِي١  "  Laكبُزلا٤ُٝخ ٢ٛ » 

«" ػ٠ِ اُزٞا٢ُ  pragmatigueاُلو٢َٗ " ٝ
(2)

. 

٣جؾش ك٢ ٤ًل٤خ اًزْبف كوًػب ٖٓ كوٝع ػِْ اُِـخ  »ٖٝٓ عٜخ أفوٟ ػلٛب اُجبؽض٤ٖ 

هح أفوٟ كهاٍخ ٓؼ٠٘ اٌُالّ ٓضاًل: اما هبٍ ُي أؽلْٛ: َٛ ٛنٙ اَُبٓغ ٓوبٕل أُزٌِْ أٝ ثؼجب

هري ٖٓ ، كول ٣٘جٜي ُزجؼل ٤ٍبث٘ؼْ أٝال ثبُٚوٝهح أٗٚ ٣٘زظو ٓ٘ي اإلعبثخ ؟ ك٤ٌٍ٤ِبهري

«ٛو٣وٚ
(3)

. 

ٖٝٓ ٛنا اُوج٤َ ه٤َ ػٖ اُزلا٤ُٝخ أٜٗب رؾبٍٝ اإلعبثخ ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٍئِخ  ًٔبما 

ُألعَ ا٠ُ ٖٓ ٣زٌِْ ؟ ٣ٝزٌِْ اًما ؟ ٝ كٖٔ ؟ِْ ؟ ٓبما ٗوٍٞ ثبُٚجٜ ؽ٤ٖ ٗزٌِْٖٗ٘غ ؽ٤ٖ ٗزٌ

 ……ٖٓ ٗزٌِْ ؟ 

                                                           
1

  1ـ ّبٛو اُؾَٖ، ػِْ اُلالُخ أَُبٗز٤ٌ٤خ، ٝاُجواؿٔبر٤خ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ، كاه اُلٌو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ ، ػٔبٕ، ٛ 

2001ٓ ،ّ157. 
2

 .15ّ، 2005ٓؼِٔبء اُؼوة، كاه اُط٤ِؼخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ث٤وٝد، ٛ، ـ َٓؼٞك  ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُ
3

ّ، ٓ 2002ـ ٓؾٔٞك أؽٔل ٗؾِخ، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٖٓو 

12. 
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ب ٌُٜٝ٘ب أٓب اُلًزٞه " َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ " ك٤وو ثؤٕ اُزلا٤ُٝخ ٤َُذ ًٚ ب ُـ٣ًٞب ٓؾ ًٔ ػِْ :» ػِ

٣لٓظ ٖٓ صْ ْٓبه٣غ ٓؼوك٤خ ٛو اُِـ٣ٞخ ك٢ ٓغبٍ االٍزؼٔبٍ، ٝعل٣ل ُِزٞإَ ٣لهً اُظٞا

«رل٤َوٙ  ٢  كهاٍخ ظبٛوح اُزٞإَ اُِـ١ٞ ٝٓزؼلكح ك
(1)

. 

اُزؼوف ػ٠ِ اُولهاد  ٞا٤ٖٗ ا٤ٌُِخ ُالٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ ٝكبٕ اُزلا٤ُٝخ رَؼ٠ ا٠ُ ا٣غبك اُوٝٓ٘ٚ 

 َٗب٤ٗخ ُِزٞإَ اُِـ١ٞ .اال

ب "اُغ٤ال٢ُ كالُ" ؽ٤ش ػوكٜب ثو٣ُٚٞئًل ٛنٝ ًٚ ب٢ٗ : » ا االرغبٙ أ٣ َّ أٗٚ رقٖٔ ُ

، ًٔب ٣ؼ٢٘ ٖٓ عٜخ ألكُخ اُِـ٣ٞخ ك٢ ِٕت أؽبك٣ضْٜ ٝفطبثبر٣ْٜلهً ٤ًل٤خ اٍزقلاّ اُ٘بً ُ

«األؽبك٣ش ث٤ٌل٤خ رؤ٣ِْٜٝ ُزِي اُقطبثبد ٝ أفوٟ
(2)

. 

٣وٖل ثزؤ٣َٝ اُقطبة ٛ٘ب اُقوٝط ٖٓ أُؼ٠٘ اُؾوك٢ ا٠ُ أُؼ٠٘ أُوٖٞك " ٓؼ٠٘ ٝ

 أُزٌِْ ".

َّب٢ٗ ٝ زوػ أٝعٚ ػلح ػوكذ ثٜب " ك٤وLivinsonاُزلا٢ُٝ "٤ُلَٕ٘ٞأٓب اُجبؽش اُِ

اُٞعٚ األٍٝ : َٓزٔل ٖٓ رؼو٣ق" رْبُي ٓٞه٣ٌ " ك٢ رو٤َٔٚ ٤ٔ٤َُِبئ٤خ ام ػلد :»اُزلا٤ُٝخ

ؼبهف فبٕخ هاٍخ االٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ  ُٔغٔٞػخ ٖٓ األّقبٓ روثطْٜ ٓاُزلا٤ُٝخ ثنُي ك

كهاى أٝ اُولهح ػ٠ِ كْٜ ٝٝٙؼ٤خ اعزٔبػ٤خ ٓؼ٤٘خ، أٓب اُزؼو٣ق اُضب٢ٗ: كول هثطٚ ثقب٤ٕخ اإل

وٟ كهاٍخ ُِـخ ك٢ ، ًٔب ػلٛب ٖٓ عٜخ أفـو٣جخ أٝ ػلّ ٓوج٤ُٞزٜب أٝ ُؾٜ٘بثؼ٘ اُغَٔ اُ

خ ُلْٜ ٝرل٤َو اُج٤بٗبد اُِـ٣ٞخ، ؼبٗخ ثبٍزلالالد ؿ٤و ُـ٣ٞ، ٝٛنا ٣ؼ٢٘ االٍزاٛبهٛب اُٞظ٤ل٢

أف٤ًوا هثطٜب ثب٤َُبم ػ٠ِ أٍبً أٜٗب كهاٍخ ٌُلب٣خ بثوٜب ٖٓ عٜخ أفوٟ ثؤكؼبٍ اٌُالّ، ٝٛٝ

«َٓزؼ٢ِٔ اُِـخ ث٤َبهبرٜب اُقبٕخ 
(3)

. 

                                                           
1

 .16ـَٔؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة، ٓ
2

ب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ ُطِجخ ٓؼبٛل اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب ، رو: ٓؾٔل ٣ؾ٤برٖ، ك٣ٞإ أُطجٞػبد ـ اُغ٤ال٢ُ كالُ َّ ، ٓلفَ ا٠ُ اُِ

 . 1ّ، ٓ 1996اُغبٓؼ٤خ، اُغيائو، 

3
ّ  1،2006ـ اكه٣ٌ ٓوجٍٞ، األٌٍ االثَزُٔٞٞع٤خ ٝاُزلا٤ُٝخ ُِ٘ظو اُ٘ؾ١ٞ ػ٘ل ا٤َُج٣ٞٚ، ػبُْ اٌُزت اُؾل٣ش، ػٔبٕ،ٛ 

ٓ263. 
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أٝ ٣ٞخ اُزل٤َو ػ٘ل ؽلٝك اُج٤٘خ اُِـإٔ اُزلا٤ُٝخ ال رٌزل٢ ثبُٕٞق ٝ ٖٓ ٛ٘ب ٣زٚؼ ُ٘بٝ

َ ٣زغبٝى مُي ا٠ُ َٓز٣ٞبد أػٔن ٝأًضو اٍز٤ؼبثًب ُِظبٛوح اُِـ٣ٞخ ، ثأَُزٟٞ ا٢ٌُِْ ُٜب

وف ثٌٔٞٗبد ػالهزٜب ثَٔزؼ٤ِٜٔب أٝ ٓب ٣ؼثٌَ أثؼبكٛب اُزٞا٤ِٕخ، مُي أٜٗب رلهً اُِـخ ٝ

، ًٔب رٜزْ ثبُجؾش ػٖ ٤ٍبم اٌُالّ  " ٓزٌِْ، َٓزٔغ، ه٘بح رٞإَ " ٝأُئ٤ُٖٝ ُٜب ٖٓ عٜخ 

 ٗغبػ ٛنٙ اُؼالٓبد اُِـ٣ٞخ ك٢ ٤ٍبهبرٜب أُقزِلخ . ّوٝٛ

 :ـ نشأة التذاوليت3

ب عل٣ًلا ٝؿي٣ًوا ُْ ٣ٔزِي ؽلًٝكا ٝاٙؾخ ًٍ ، اٗجضن ٖٓ اُزل٤ٌو رٌَْ اُزلا٤ُٝخ كه

ىٙ ٤ُؼَٔ ػ٠ِ ٕوَ أكٝاد رؾ٤ِِٚ ٝثقبٕخ اُزلا٤ُٝخ اُلَِل٢ ُِـخ ث٤ل إٔ ٍوػبٕ ٓب رغبٝ

ب٤ٗخ. َّ  اُِ

ب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ اٍْ عل٣ل ُطو٣وخ هل٣ٔخ ك٢ اُزل٤ٌو ثلأد ػ٠ِ ٣ل" » ػ٤ِخ كبٕ ٝ َّ اُِ

، ث٤ل أٜٗب ُْ رظٜو ا٠ُ اُٞعٞك ثبػزجبهٛب صْ رجؼٚ " أهٍطٞ " ٝاُوٝاه٤ٕٞ ٖٓ ثؼلٍٙوواٛ"

: اُلَِلخ  ـن٣ٜب ٛبئلخ ٖٓ اُؼِّٞ ػ٠ِ هأٍٜب، رخ ُِلَِلخ اال ػ٠ِ ٣ل " ثبه٢ًِ "ٗظو٣

ب٤ٗب َّ «ػِْ االعزٔبع وٝثُٞٞع٤ب ٝػِْ اُ٘لٌ ٝد األٗضاُِ
(1)

. 

ػ٤ِٚ كبُزلا٤ُٝخ ارغبٙ عل٣ل ك٢ كهاٍخ اُِـخ ٣جؾش ػٖ ؽَ ُؼل٣ل ٖٓ أُْبًَ اُِـ٣ٞخ ٝ

ب٤ٗبد ٗؾٞ " اُزو٤ًت ٝاُلالُخ ٝاُز٢ أٛٔ َّ اُلُٞٗٞٞع٤ب "ؽ٤ش ٣ؼٞك اُلَٚ ك٢ ِزٜب اُِ

ألٓو٢ٌ٣ " رْبهُي ٍبٗلهً اٍزؾلاس ٖٓطِؼ اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُضوبكخ اُـوث٤خ ا٠ُ اُل٤َِٞف ا

 1978ؽ٤٘ٔب ْٗو ٓوبُز٤ٖ ك٢ ٓغِخ " ٤ٓزبك٤يه٤ب " ٍ٘خ » ٛنا  " Ch .S. Peirseٝث٤وً " 

: ٤ًق ٗغؼَ أكٌبهٗب ٝاٙؾخ ؟ ٌٖ رضجذ االػزوبك ؟ ٝٓ٘طِن اُؼِْثؼ٘ٞإ "٤ًق ٣ٔ 1979,

ٓز٠ ٣زْ ٓووٕٝ ثو٤ٔز٤ٖ: ، مُي أٗٚ ٌو ك٢ ٛج٤ؼزٚ اثلاع ُؼبكاد كؼ٤ِخؽ٤ش أًل ػ٠ِ إٔ اُل

٤ًق ٣زْ ؟ ك٤ٌٕٞ ٓوزوًٗب ثبإلكهاى ك٢ ؽبُزٚ األُٝىٞ ك٢ اُؾبُخ اُضب٤ٗخ ٣ئك١ اُلؼَ اُلؼَ ؟ ٝ

                                                           

 
1
ب٤ٗبد ارغبٛبرٜب ٝهٚب٣بٛب اُواٛ٘خ، ٓـ ٗؼ  َّ  .163ٔبٕ ثٞهوح، اُِ
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اُوبػلح ز٤غخ ٍِٓٔٞخ ٤َُٖ ا٠ُ أُٔبهٍخ ٝاُزطج٤ن ٝاُلؼَ، ٢ٛ اُز٢ رٌَْ األٍبً ٝا٠ُ ٗ

«ُٔقزِق األكٌبه 
(1)

. 

 َ ٤َُٖ ا٠ُ اُزطج٤ن ٖٝٓ ٛ٘ب َٗز٘زظ إٔ اُلٌو ك٢ ٛج٤ؼزٚ ٓوزوٕ ثبإلكهاى ُنُي اُلؼ

 .قزِق األكٌبه أُزلاُٝخ ك٢ اُنُٖٛٔ أُٔبهٍخٝ

 أٍٝ اٍزؼٔبٍ ُٖٔطِؼ اُزلا٤ُٝخ» ٖٝٓ عٜخ أفوٟ أهعغ ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ ا٠ُ إٔ 

ل٣لٙ ، ؽ٤ش هلّ ُٜب رؼو٣لًب ك٢ ٤ٍبم رؾ1938ل٤َِٞف " رْبُي ٓٞه٣ٌ " ٍ٘خ ٣وعغ ا٠ُ اُ

ٖبد اُز٢ رؼبُظ ٚ هًي ك٤ٚ ػ٠ِ ٓقزِق اُزقٖ، ٝ مُي ك٢ ٓوبٍ ُُإلٛبه اُؼبّ ُؼِْ اُؼالٓبد

٢ رؼبُظ : اُزلا٤ُٝخ عيء ٖٓ ا٤ٔ٤َُبئ٤خ اُزلالُخ ٝاُزلا٤ُٝخ " ٤َُٖ ا٠ُ إٔ، اُاُِـخ  " اُزو٤ًت

«َٓزؼ٢ِٔ ٛنٙ اُؼالٓبد اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼالٓبد  ٝ
(2)

. 

ب٤ٗخ ٝػ٤ِٚ  َّ ب٢ٗ ٤َُْٔ ؿ٤وٙ ٖٓ أُغبالد ؿ٤و اُِ َّ  كٜنا اُزؼو٣ق ٣زغبٝى اُجؾش اُِ

 ."أُغبٍ ا٤ٔ٤َُبئ٢ "

. اُزلا٤ُٝخ كهً ؿي٣و  إ» ثوُٞٚ   karnabٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن  ٣ؼزوف ًبهٗبة

ب٤ٗبد "  َّ «ٝعل٣ل ثَ ٣نٛت ا٠ُ أًضو ٖٓ ٛنا ثوُٞٚ  " أٜٗب هبػلح اُِ
(3)

ب٤ٗبد ، ٝ َّ ٛنا ًٕٞ اُِ

ٖ األٍئِخ رلوٗ ٗلَٜب ػ٠ِ ا٤ُٝخ ك٢ ؽل مارٜب رٌَْ ٓؾبُٝخ عبكح ُإلعبثخ ػٖ عِٔخ ٓاُزل

ب٤ٗبد ثلٝهٛب اإلعبثخ ػ٤ِٜب .اُجبؽش، ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ثؼبٓخ، ٝ َّ  ػغيد اُِ

 :ـ أنىاع التذاوليت 4

:خ ٓؾٔٞك أؽٔل ٣وَْ اُزلا٤ُٝخ ا٠ُٖٓ ٛنا أُ٘ظٞه ٗغل اُلًزٞه ٗؾِ
 (4)

 

                                                           
1

ـ اُيا١ٝ ثـٞهح، اُؼالٓخ ٝاُوٓي ك٢ اُلَِلخ أُؼبٕوح، ػبُْ اُلٌو، أُغٌِ ا٢ُ٘ٛٞ ُِضوبكخ ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة، ا٣ٌُٞذ  

 .199، 35ٓ، ٓظ 3ّ، اُؼلك 2007ٓبهً 

2
 . 12ّ، 1986ٓٓوًي اإلٗٔبء اُو٢ٓٞ، اُوثبٛ، أُـوة،  ـ كواَٗٞاىأه٤ٌٓ٘ٞ، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخ، رو: ٍؼ٤ل ػُِٞ،

3
 .24ــ ػجل اُٜبك١ ثٖ ظبكو ا٤ُْٜو، اٍزوار٤غ٤بد اُقطبة، ٓوبهثخ ُـ٣ٞخ رلا٤ُٝخ، ٓ

4
 .15ـ ٗؾِخ ٓؾٔٞك أؽٔل، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو، ٓ 
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١ أَُز٘جطخ ٖٓ ا٤َُبم : رٜزْ ثلهاٍخ ّوائٜ االٍزؼٔبٍ اُِـٞاالعزٔبػ٤خ ٤ُخأ ـ اُزلاٝ

 . االعزٔبػ٢

 . ؼٔبٍ اُِـ١ٞ ٖٓ ٝعٜخ ٗظو رو٤ًج٤خ: رلهً االٍزة ـ اُزلا٤ُٝخ اُِـ٣ٞخ

 . الد اُزٞإَ ك٢ أُٞاهق أُقزِلخ: رؼ٠٘ ثٌْٔط ـ اُزلا٤ُٝخ اُزطج٤و٤خ

 ٣وّٞ ػ٤ِٜب اٍزؼٔبٍ اُِـخ اٍزؼٔبالً ارٖب٤ًُب.: رؼ٠٘ ثبألٌٍ اُز٢ ك ـ اُزلا٤ُٝخ اُؼبٓخ

ثٜنا رؼلكد أٗٞاع اُزلا٤ُٝخ ؽَت ٓغبٍ اٍزؼٔبُٜب ك٢ ٍٝطٜب االعزٔبػ٢ أُ٘جضوخ ٝ

 ػ٘ٚ .

 :ـ أقسام التذاوليت 5

اُن١ ٣و٢ٓ ٖٓ فالُٚ ا٠ُ رٞؽ٤ل  1974ك٢ ثوٗبٓغٚ ٍ٘خ  Hanssonُقٖٜب ٛبَٖٗ  

 كوٝع اُلهً اُزلا٢ُٝ ٝكن كهعبد صالس : 

ر٤ْو ا٠ُ ػٖ٘و ثلهاٍخ اُوٓٞى اإلّبه٣خ اُز٢ » : رقزٔ : رلا٤ُٝخ اُلهعخ األ٠ُٝ 1/ 5

اُنار٤خ ك٢ اُقطبة، ٝرلهً األهٞاٍ ٝا٤ُٖؾ اُز٢ رزغ٠ِ ٓوعؼ٤زٜب ٝكالُزٜب ك٢ ٤ٍبم 

رؼزٔل ٛنٙ اُزلا٤ُٝخ ػ٠ِ عِٔخ ٖٓ أُؼط٤بد : اُؾل٣ش، ٢ٛٝ اُؼجبهاد اُـبٓٚخ َٗو٤بً، ٝ

هح رٔضِٜب أػٔبٍ كاه٢ٍ اإلّبزٔضَ ك٢ أُزقبٛج٤ٖ ٝاُيٓبٕ ٝأٌُبٕ، ُٝٞعٞك١  أًُب٤َُبم ا

«ؿ٤وٛٔب اُجبؽض٤ٖ ك٢ أػٔبٍ اإلّبهاد ٝاُوٓٞى ٗؾٞ: ث٤وً ًٝٞكٓبٕ ٝ
(1)

. 

٣زٚؼ ُ٘ب ٖٓ فالٍ ٛنا اُؼٖ٘و أٗٚ ٣ٜزْ ثلهاٍخ هٓٞى اُزؼج٤واد أُجٜٔخ ٖٙٔ 

 .شظوٝف اٍزؼٔبُٜب ك٢ ٤ٍبم اُؾل٣

ُزج٤ٖ  رلهً اُطو٣وخ اُز٢ رزَٖ ك٤ٜب اُو٤ٚخ ثبُِـخ أُ٘طٞهخ» اُضب٤ٗخ: : رلا٤ُٝخ اُلهعخ  5/2

، ٝك٢ اُؾبالد أُٜٔخ ٣٘جـ٢ زٟٞ اُٖو٣ؼ ا٠ُ أَُزٟٞ اُز٤ِٔؾ٢اٗزوبٍ اُلالُخ ٖٓ أَُ خ٤ًل٤

                                                           
1
 .43ّ ٓ 2009، 1أُزٍٞط٤خ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٛ  ـ ٕبثو ؽجبّخ، األثؼبك اُزلا٤ُٝخ ك٢ ّوٝػ اُزِق٤ٔ ُِوي٢٘٣ٝ، اُلاه 
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ا٤َُبم ٛٞ ٓؼ٘بٙ أٍُٞغ ػ٘ل ػٜ٘ب ػٖ اُلالُخ اُؾوك٤خ ُِغِٔخ، ٝ إٔ رز٤ٔي اُو٤ٚخ أُؼجو

٠ ٣ٔزل ا٠ُ ٓب ٣لزوٙٚ أُزقبٛجٕٞ، ٝٛٞ ٤ٍبم أ١ ٛٞ ٍٓٞغ ؽز  Stalnakerٍزب٤ٌُ٘و

ٓؼِٞٓبد ٝٓؼزولاد ْٓزوًخ ٣ٝ٘لهط ٖٙٔ ٛنٙ اُلهعخ اُز٤ٖٔٚ ٝاالهزٚبء ٝأُؼ٠٘ 

ظٞاٛو ٓب ٣٘جضن ػٜ٘ب ٖٓ اُؾوك٢ ٝأُؼ٠٘ ا٤َُبه٢، ٝهٞا٤ٖٗ اُقطبة ٝأؽٌبّ أُؾبكصخ، ٝ

«األهٞاٍ أُٚٔوح ٝاُؾغبط فطبث٤خ ًبالكزواٗ أَُجن ٝ
(1)

. 

ٓلٟ بٛ أُٞٙٞع أُؼجو ػ٘ٚ ثِٔلٞظٚ ٝٓؼ٠٘ ٛنا أٜٗب رٜزْ ثلهاٍخ ٓلٟ اهرجٝ

 ٗغبؽٚ أٝ افلبئٚ . 

َْٔ ًَ اُلهاٍبد اُز٢ رأكؼبٍ اُِـخ " اٌُالّ "، ٝ »٢ٛ : رلا٤ُٝخ اُلهعخ اُضبُضخ : ٝ 3 /5

ال ٣زؾلك اُلؼَ ٗغبىٙ ػجو اٍزؼٔبٍ ثؼ٘ أُِلٞظبد، ٝ، ثٔؼوكخ ٓب ٣زْ ارلفَ ٜٙٔ٘ب

«اٌُال٢ٓ اال ٖٓ فالٍ ا٤َُبم اُن١ ٣زٌلَ ثزؾل٣ل عل٣خ اُزِلع 
(2)

. 

 كبُِـخ ٛ٘ب اهرجطذ ثبٗغبىٛب اُلؼ٢ِ ك٢ اُٞاهغ . 

 :ـ ههام التذاوليت 6

اُْ٘بٛ اإلَٗب٢ٗ اُقطبة ُز٤ٖو ٗظو٣خ ػبٓخ ُِلؼَ ٝرغبٝى ؽلٝك خ ا٠ُ رَؼ٠ اُزلا٤ُٝ

ْ ثٔب ٣لؼِٚ أَُزؼِٕٔٞ ثبألُلبظ، ٖٝٓ ٣ٜز، اُن١ َ اٗٔب ٛٞ كهاٍخ اُِـخ ك٢ أُوبّّـِٜب اُْبؿ

كهاٍخ اٍزؼٔبٍ اُِـخ اُز٢ ال رلهً اُج٤٘خ اُِـ٣ٞخ : » ٛنا ِٗقٔ ٜٓبٜٓب ك٢ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ

جبهٛب ًالٓبً ، ٝ ٌُٖ رلهً اُِـخ ػ٘ل اٍزؼٔبُٜب ك٢ اُطجوبد أُوب٤ٓخ أُقزِلخ أ١ ثبػزمارٜب

" ك٢ ٓوبّ قبٛت ٓؾلك" ة "ُلٍع ٓؾلكٓؾلكاً ٕبكهاً ٖٓ "ٓزٌِْ ٓؾلك" ٝٓٞعٜبً ا٠ُ "ٓ

« رٞا٢ِٕ ٓؾلك ُزؾو٤ن ؿوٗ رٞا٢ِٕ ٓؾلك 
(3)

. 

ؽٞاٍ اُزقبٛت اُز٢ ٣٘غي ٜٙٔ٘ب اُقطبة ألٜٗب خ أبُزلا٤ُٝخ ٛ٘ب رٜزْ ثلهاٍٝػ٤ِٚ ك

 .ـخ فطبث٤خ رٞا٤ِٕخ ث٤ٖ أُزٌِْ ٝأُقبٛترلهً اُِـخ ثبػزجبهٛب ُ

                                                           
1
ب٤ٗخ، ْٓ٘ٞهاد ٌٓزجخ ا٥كاة، عبٓؼخ ػ٘بثخ، اُغيائو،   َّ  187ّ 2006ٓـ٘ؼٔبٕ ثٞهوح، ٓؾبٙواد ك٢ أُلاهً اُِ
2

 . 38ـ كواَٗٞاىأه٤ٌٓ٘ٞ ا، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخ، ٓ 
3
 .26ـ َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة، ٓ 
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، ام إ ُجؼ٘ األهٞاٍ ُِزٞإَ اُِـ١ًٞ ٝعٞٙ االٍزلالٍ رله» ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ 

الد اُؾوك٤خ فب٤ٕخ اٍزِياّ أهٞاٍ أفوٟ ألٕ أُزٌِْ ٣جِؾ ثؤهٞاُٚ أًضو ٓٔب رلٍ ػ٤ِٚ اُلال

٘ب ال ٣َؤٍ ػٖ بُٔزٌِْ ٛك:َٛ ٣ٌٔ٘ي إٔ رؼط٢٘٤ اُوِْ ؟ ُزِي األهٞاٍ، كؾ٤ٖ ٣وٍٞ ّقٔ ٥فو

«، اٗٔب ٣ِزٌٔ ٓ٘ٚ كؼَ مُي هلهرٚ ػ٠ِ كؼَ مُي
(1)

. 

ٍٕٞ ا٠ُ أُؼ٠٘ اُن١ ٚ كبُزلا٤ُٝخ ٛ٘ب رلَو ػ٤ِٔبد االٍزلالٍ اُٚوٝه٣خ ُِٞػ٤ِٝ

 . ٜٗب رو٤ْ هٝاثٜ ث٤ٖ ػ٢ِٔ اُِـخ ٝاُزٞإَثٜنا كبٝ ،٣جِـٚ اُوٍٞ

رلهً ثؼ٘ اُوٚب٣ب اُز٢ ُٜب رلافَ ٓغ ػِْ اُ٘لٌ ٖٓ فالٍ » ى٣بكحً ػ٠ِ مُي كبٜٗب ٝ

أّٜو ٝ ،ٖٓ ػِْ اُ٘لٌ اإلكها٢ً اٛزٔبٜٓب ثغيئ٤بد رلا٤ُٝخ ر٘طِن ٖٓ ٓجبكة َٓزٔلح

، كال ثل ٖٓ بئٔخ ػ٠ِ كٌوح أُوكٝكاُ٘ظو٣بد اُزلا٤ُٝخ ك٢ مُي ٢ٛ ٗظو٣خ أُ٘بٍجخ اُو

ٛزٔبّ ت ٖٓ أعَ إٍُٞٞ ا٠ُ رل٤َو أٗٚ ثباكزواٗ اّزٔبٍ ػَٔ اُزٞإَ ػ٠ِ ٙٔبٕ ٓ٘بٍ

«أُقبٛت 
(2)

. 

  أُؾ٤طخ ثيٓبٕ اُؼجبهاد اال ثلهاٍزٜب ٖٓ فالٍ اُظوٝفكال ه٤ٔخ ُِٔلوكاد ٝ

 ٌٓبٕ اُزقبٛت ٢ٌُ رزٚؼ ٓوبٕل أُزٌِْ .ٝ

 ـ أهويت التذاوليت:  7 .

 ، ػ٠ِ أٗٚ اٗؼٌبً ُؾبعبد ٓغزٔؼ٤خاُزؾٍٞ اُجواؿٔبر٢ ك٢ ػِْ اُِـخ ٣ٌٖٔ كْٜ

 رزٚؼ أ٤ٔٛخ اُزلا٤ُٝخ ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب» ، ٖٝٓ ٛنا أُ٘ظٞه ٓزـ٤وح ٜٓٔزٚ اعزٔبػ٤خ ثٞعٚ ػبّ

ْٓوٝع ّبٍغ ك٢ اَُِب٤ٗبد ا٤ُٖ٘خ، رٜزْ ثبُقطبة ٝٓ٘بؽ٢ ا٤ُٖ٘خ ك٤ٚ، ٗؾٞ : أُؾبكصخ 

، ثلءاً ٖٓ ظوٝف اٗزبط أُِلٞظ ا٠ُ اُزٞإَ ثٌَْ ػبّ ُلهاٍخٝ…، اُز٤ٖٔٚ أُؾبعغخ

ٖ إٔ رْ٘ئٚ ٖٓ رؤص٤واد ك٢ ، ا٠ُ ٓب ٣ٌٔك٤ٜب ُألؽلاس اٌُال٤ٓخ هٖل ٓؾلك اُؾبٍ اُز٢ ٣ٌٕٞ

«٤َُبم ػ٘بٕو ااَُبٓغ، ٝ
 (3)

. 

                                                           
1

ّ  2014 ،(1ٌالّ ك٢ اُ٘ظو٣خ اُ٘ؾ٣ٞخ اُؼوث٤خ، كاه ٓؾٔل ػ٢ِ ُِْ٘و، رٌٞٗ ٛ )، ٓ٘يُخ ٓؼب٢ٗ اُثٖ ٤ٍِٔبٕ ٓؼبمـ 

ٓ25. 
2

 .25، ٓ أُوعغ ٗلَٚـ 
3
 .135، ّٓ 1،2009ث٤ذ اُؾٌٔخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ٛ ،قِجلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ ـ 
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ثٌَ اُؼ٘بٕو اُلبػِخ ك٢  اإلُٔبّ٘ب رٜزْ ثلهاٍخ اُزٞإَ ثٌَْ ػبّ، ٝٛ خكبُزلا٤ُٝ

 اإلثالؽ.

ٍ اٌُال٤ٓخ رـ٤واد ٓؼ٤٘خ أ٣ٚبً ا٠ُ أ١ ٓلٟ ر٘غي األكؼب»  :عٜخ أفوٟ ٗزَبءٍ ٖٝٓ

«ثقبٕخ ُلٟ ا٥فو٣ٖ ٝ
(1)

 رٜزْ ثبألٍئِخ اُٜبٓخ :»، ٝٛ٘ب رظٜو أ٤ٔٛزٜب ٖٓ ؽ٤ش أٜٗب

 :، ألٜٗب رؾبٍٝ اإلعبثخ ػ٠ِ أٍئِخ ٖٓ هج٤َاُغٞٛو٣خ ك٢ اُ٘ٔ األكث٢ أُؼبٕواإلٌّب٤ُبد ٝ

 ا٠ُ ٖٓ ٣زٌِْ ؟ ٓبما ٗوٍٞ ثبُٚجٜ ػ٘لٓب ٗزٌِْ ؟  ٓب ٛٞ ٖٓله اُز٣ِْٞ ٖٓ ٣زٌِْ ٝ

…«، ٝٗو٣ل هٍٞ ٢ّء آفو ٝاإل٣ٚبػ، ٤ًق ٗزٌِْ ث٢ْء
(2).

 

ب ػوٙزٚ ٖٓ ٓلّٜٞ أٍٝغ ثٔ ،بٜٗب اإلعبثخ ػٖ ًض٤و ٖٓ األٍئِخك٢ٜ ثٜنا ثبٌٓ

 ّوٝٛ األكاء .ُِزٞإَ ٝاُزلبػَ ٝ

َٔزووح عؼِذ ٜٓ٘ب ، ألٕ ْٗؤرٜب ؿ٤و آُؾلكال ٣٘جـ٢ ٓوبثِزٜب ثٔغبٍ » ٝٓغ مُي 

، ٝرلا٤ُٝخ رلا٤ُٝبد ػل٣لح، ٗؾٞ: رلا٤ُٝخ ؽو٤و٤خ ُلٟ أُ٘بٛوخ، رلا٤ُٝخ ٓوبهثخ ُلٟ اَُِب٤٤ٖٗ

«اُـ …اإله٘بع ُلٟ اُجالؿ٤٤ٖ 
(3 )

. 

آزلاكٛب ؿ٤و ٣ؾل ٝ رطٞهٛب الٜب ٓغبٍ اٗلزؼ أٓبّ هٛبٗبد ػل٣لح، ٝٝٛنا ٓٔب عؼَ ٓ٘

 ٓؾلٝك .

 رابعاً : اللسانياث و التعليويت :

ؽبٍٔبً ك٢ اُجؾش اُل٣لاًز٢ٌ٤ اُِـ١ٞ  بد رٔضَ ؽوالً ٓوعؼ٤بً أٍب٤ٍبً ٝاَُِب٤ٗ إٔجؾذ

ولٓٚ ُِٔزؼِْ ٖٓ آٌب٤ٗخ ٛنا ظبٛو ثٔب ررل٤ٌو اُجبؽش ُٔب ُٜب ٖٓ كٞائل ٝام أٙؾذ ٓغبٍ 

رؼل اُؼ٤ِٔخ » ، ٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن اُزل٤ٌو ٝاُزؤَٓ ك٢ ٓبكرٚ ٝث٤٘برٜب ٝٓ٘بٛغٜب اُز٢ رؾٌٜٔب

، ألٕ ٤ٔخ ك٢ ؽل مارٜب رؾ٣ٞالً كائٔبً َٝٓزٔواً ُِٔؼبهف ٝاُؼِّٞ ك٢ ٗطبهٜب أُوعؼ٢اُزؼ٤ِ

ؽووٞٛب ك٢ ؽوٍٞ ٓؼوك٤خ  ز٢ٗزبئغْٜ ا٣ٌُٕٞ افزياالُ ألػٔبٍ اُؼِٔبء ٝ اُزؼ٤ِْ ال ٣ؼلٝ إٔ

                                                           
1
 .131ٓ ،ّ 2001،: ٓؾٔل ٍؼ٤ل اُجؾو١، عٜٔٞه٣خ ٖٓو، رودٔ، ٓلفَ ٓزلافَ االفزٖبٕب، ػِْ اُ٘ـ كبٕ ك٣يـ 
2

 . 4،ٓكواَٗٞاىأه٤ٌٓ٘ٞ، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخـ 

3
 .135، ٓ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ك٢ ف٤ِلخ ثٞعبك١ـ  
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، كبُزؾ٣َٞ ٣وز٢ٚ جَ اُغبٓؼخ٣ٌٕٞ ٛنا االفزياٍ ٝاٙؾبً فبٕخ ك٢ ٓوؽِخ ٓب هٓقزِلخ، ٝ

 اُزلهط اُن١ ٣واػ٢ اُولهاد اُؼو٤ِخ ُلٟ أُزؼِْ ؽَت اُلزواد اُؾبٍٔخ ك٢ ٗٔٞٙ اُي٢٘ٓ 

«اُؼو٢ِ ٝ
 (1)

. 

اُق٤ٕٖٞبد اُؼ٤ِٔخ ُٜنٙ أُؼوكخ، ٝاُؾوٓ ػ٠ِ  ٝػ٤ِٚ كال ثل ٖٓ اُؾلبظ ػ٠ِ

 ٛنا ثزٞكو ع٤ٔغ اٍُٞبئَ أُزبؽخ ُزوه٤خ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .ر٤َ٤وٛب ٝآٌب٤ٗخ اكهاًٜب، ٝ

اُؼ٤ِٔخ  اُٖؼٞثبد اُز٢ رؼزوٗ ٍج٤َ٘ظٞه اَُِب٢ٗ ٣وًي ػ٠ِ اُؼٞائن ٝكبُٔ

ٌُض٤و ٖٓ اإلٌّبٍ اُن١ ٣ؼ٤ن  ا٣غبك اُزل٤َو اُؼ٢ِٔ اُالىّاُزٞا٤ِٕخ ث٤ٖ أُؼِْ ٝأُزؼِْ، ٝ

صخ أٌُٞٗخ أٙؾذ األهطبة اُضال»ػ٤ِٔخ اًزَبة َٓز٣ٞبد اُِـخ أُلهٍٝخ ُلٟ أُزؼِْ ام 

٤ٍوٝهح اإلعواء " ٓورٌياً عٞٛو٣بً ُزلؼ٤َ ُِٔضِش اُل٣لاًز٢ٌ٤ "األٍزبم، اُطبُت، أُؼوكخ

َٔ ك٢ ٓآُٜب روبء ُزٌزاهأُؼبهف اُز٢ رٌَْ ٓؾطبد ػجٞه ٝ ٢ٛاُزؾ٢ِ٣ٞ ُِٔؼبهف، ٝ

اُزؾ٢ِ٤ٖ ُلٟ أُزؼِْ ػ٘لٓب ر٘زوَ ث٤َو ٖٓ أُؼبهف أُوعؼ٤خ ا٠ُ أُؼبهف اإلكها٢ً ٝ

«اُزؼ٤ٔ٤ِخ 
(2)

. 

رؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ٍِٞى ِْ رَٔؼ ثزِو٢ أُؼوكخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝكولهاد اُزؾ٤َٖ ُلٟ أُزؼ

و ُِؼ٤ِِِٔ ؼْ كِ  ِٛ َْ٘غْي أُئ ُٔ  خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ .٢ ك٢ ػالهبرٚ اُزٞا٤ِٕخ ٓغ ا٥فو٣ٖ ٝ فطبثٚ اُ

َ ص٘بء اُزله٣ٌ ٣َزٞعت ػ٠ِ ٓلهً اُِـخ إٔ ٣َزؾٚو صالصخ أكٌبه أٍب٤ٍخ ٙوٝه٣خ ُزلؼ٤كؤ

٢ٛ : اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ث٘غبػ أٗب ٝ
(3)

 

، ثَ ٛٞ ٌِٓق ثزؼ٤ِْ ُـخ ـبٍ ثبَُِب٤ٗبد ًٔب ٣لؼَ اَُِب٢ٗـ ٤َُذ ؿب٣زٚ " أُلهً " االّز 1

 ٓب . 

                                                           
1
 .92،ٓأؽٔل ؽَب٢ٗ، ٓجبؽش ك٢ اَُِب٤ٗبدـ  
2

 ، أٍزبم٤خ ُِ٘بٛو٤ٖ ثـ٤وٛب ٓوبهثخ ث٤٘٤خاُؼوثا٤ُٖ٘خ ك٢ روه٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ اُِـخ أؽٔل ؽَب٢ٗ، أصو اَُِب٤ٗبد اُزوبث٤ِخ ٝـ  

  .5ٓ ك ـ د، ،٤ًِخ اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ ٝاُؼوثخ، كث٢اَُِب٤ٗبد ك٢ 

3
 1، ٛ ذ أّٝبٕ، اَُِب٤ٗبد ٝاُج٤لاؿٞع٤ب، ٗٔٞمط اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اُلاه اُج٤ٚبءـ  ػ٢ِ آ٣

1998 ٓ ،ّ23 . 
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، كبٗٚ ٓغجو ػ٠ِ افز٤به ٗظو٣خ َُب٤ٗخ ثقالف اَُِب٢ٗ ـ ٤ٌُ ٓورجطبً ثؤ٣خ ٗظو٣خ فبٕخ، 2

 ٗبكؼخ ُِٞٙغ اُج٤لاؿٞع٢ . و٣بد اُز٢ ٣واٛب ٕبُؾخ ٝٓؼ٤٘خ ُنا ٣ٌٔ٘ٚ االػزٔبك ػ٠ِ ًَ اُ٘ظ

، ثَ ٛ٘بى ْٓبًَ ٗل٤َخ روزٖو ػ٠ِ أُْبًَ اَُِب٤ٗخ كوٜ ـ أُْبًَ أُزورجخ ػٖ ٜٓ٘خ ال 3

 . اُجْو١ ٜب ثؾٌْ رؼبِٓٚ ٓغ اُؼٖ٘وػ٤ِٚ إٔ ٣واػ٤

اُؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤َٜ٘ب ٖٓ االٓٞه أُٜٔخ ّ ثبُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ ُٝنا ٣ؼل االٛزٔب

 هه٤ٜب . لٝه اُزؼ٤ِْ ك٢ رولّ أُغزٔؼبد ٝاُز٢ رٜزْ ثٜب ًبكخ أُغزٔؼبد ٗظواً ُ

كزؤ إٔ ٣ولّ  ٓب» ٜب ػِٔبً ٓٞٙٞػٚ اُِـخ اُجْو٣خ كٜنا األف٤و إ اَُِب٤ٗبد ثٕٞل

" إ ث٤ٖ أ٣ل٣٘ب ا٤ُّٞ ىاكاً األكٝاد أُؼوك٤خ ٝأُٜ٘غ٤خ ُ٘ظو٣خ رؼ٤ِْ اُِـبد، ثوٍٞ" ًٞهك٣و

 أُزؼِوخ ثطج٤ؼخ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ، ٝ ثٞظبئلٜب ُلٟ اُلوك ٝاُغٔبػخٙقٔبً ٖٓ أُؼبهف 

ٖٓ ٓؼبهف  ػ٠ِ ٓؼِْ اُِـبد إٔ ٣َزل٤ل ثٔب رٔلٙ ثٚ اَُِب٤ٗبدثؤٗٔبٛ اًزَبة اإلَٗبٕ ُٜب، ٝ

«ػ٤ِٔخ ؽٍٞ ٛج٤ؼخ اُظبٛوح اُِـ٣ٞخ  
(1)

. 

بٍ اُزؼ٤ِْ ٣ئك١ ا٠ُ رلافَ ٝروبٛغ ث٤ٖ ُٝنُي كبٕ اإلكبكح ٖٓ اَُِب٤ٗبد ك٢ ٓغ

 ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ . اَُِب٤ٗبد اُؼبٓخ ٝ

خ ألٗٚ ٣ٔلٛب ثؾوَ ٖٓ أُلب٤ْٛ ٣ؼزجو اُزل٤ٌو اَُِب٢ٗ عيء ٖٓ االٍزوار٤غ٤خ اُل٣لاًز٤ٌ٤

 :٣زٚؼ ُ٘ب ٛنا ٖٓ فالٍ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخزٔل ٜٓ٘ب كو٤ٙبد ٝٓٞا٤ٙغ، ٝٝأُؼبهف ٣َٝ
(2)

 

ٌبَٓ اُلهً اُِـ١ٞ رغ٤َلاً ُٔجلأ ٝؽلح رأُؼوك٤خ ث٤ٖ اُوواءح أُٜ٘غ٤خ ٝرو٤ِٔ أَُبكخ • 

 . ٝرواثٜ ٓٞاك اُِـخ اُؼوث٤خ

اُِـ٣ٞخ أثٞاثبً  كح، كِْ رؼل أُبِـ٣ٞخ ا٠ُ كهاٍخ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخٗزوبٍ ٖٓ كهاٍخ أُٞاك اُالا •

 . ك٢ اُجالؿخ ٝاُؼوٝٗ ٓلُٖٞخ، ٝ اٗٔب إٔجؾذ ظٞاٛو ُـ٣ٞخ

                                                           
1
 .100، ٓ ك٢ اَُِب٤ٗبدـ أؽٔل ؽَب٢ٗ، ٓجبؽش ـ  
2
 .26، 25، ٓ أّٝبٕ، اَُِب٤ٗبد ٝاُج٤لاؿٞع٤ب  ـ ػ٢ِ آ٣ذ 
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، كبُؼل٣ل ٖٓ أُلب٤ْٛ االٛزٔبّ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اٌُلب٣بد فبٕخ "اٌُلب٣خ اُزٞا٤ِٕخ" ُِز٤ِٔن•

اُن١ ٣َؼ٠ ُ٘ظو١ ك٢ االٍزؼٔبٍ اُٞظ٤ل٢ ُِـخ، ٝأُؼزٔلح ك٢ اُلهً اُِـ١ٞ رغل ٍ٘لٛب ا

 صوبك٤خ .رٞظ٤ق اُِـخ ك٢ ٤ٍبهبد ػل٣لح، ٗل٤َخ ٝاعزٔبػ٤خ ٖٝٓ  ا٠ُ ر٤ٌٖٔ اُز٤ِٔن

 ، مُي إٔ رو٣ْٞ أُؼبهف اُِـخ اُؼوث٤خ ػ٠ِ اُلهً اَُِب٢ٗٙوٝهح اٛالع ٓلهً • 

٣وز٢ٚ ٓ٘ٚ أ٣ٚب ٓؼوكخ ٓغبالد ٓزؼلكح ِـ٣ٞخ ُلٟ اُز٤ِٔن ٣زطِت ٓ٘ٚ مُي، ٝأُٜبهاد اُٝ

أٌٍ ٓجبكة ػِْ اُِـخ  بػ٢ كٕٝ اؿلبٍاالعزٔاُؼوث٤خ، ٝػِْ اُِـخ اُ٘ل٢َ ٝ ًؼِّٞ اُِـخ

 ك٣لاًز٤ٌب اُِـبد .اُزطج٤و٢ ٝ

ًؾوَ ٓؼوك٢ رؾزَ ٌٓبٗخ ٓوٓٞهخ ٜٝٓٔخ ك٢  ٝٓٔب ٍجن َٗز٘زظ إٔ اَُِب٤ٗبد ا٤ُّٞ

ر٣ٌٖٞ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ، ٝرط٣ٞو آٌب٤ٗبد أُزؼ٤ِٖٔ ٝاًَبثْٜ ٜٓبهاد ٝٓؼبهف، ٝ

 أُؼ٤ِٖٔ ر٣ٌٞ٘بً أٍب٤ٍبً . 

 : خاهساً: التذاوليت والتعليويت

، ؽ٤ش رئًل ثؤٕ ْ صواءاً ًج٤واً ك٢ اُؼٖو اُؾل٣شُول ػوكذ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ ٕ٘بػخ اُزؼ٤ِ

ٔزؼِْ ثبُزؼوف اُزؼ٤ِْ ال ٣وّٞ ػ٠ِ رؼ٤ِْ اُج٠٘ اُِـ٣ٞخ كٕٝ أُٔبهٍخ ا٤ُٔلا٤ٗخ اُز٢ رَٔؼ ُِ

عبٗت ، ا٠ُ اٍزقلآٜبالد اُؼجبهاد ك٢ ٓغبٍ كالػ٠ِ ه٤ْ األهٞاٍ ٤ًٔٝبد اٌُالّ، ٝ

زؼ٤ٔ٤ِخ ام ثلِٚٚ  رغبٝى ػل اُجؼل اُزلا٢ُٝ أؽل ٓ٘بثغ اُؼ٤ِٔخ اُ» ثٜنا أؿواٗ أُزٌِْ ٝ

٣ؾزبط ا٤ُٚ  ي ثبالهزٖبه ػ٠ِ رؼ٤ِْ أُزؼِْ ٓبمُٜٓٔخ اُزِو٤ٖ ا٠ُ ٜٓٔخ اُزؾ٤َٖ ٝ، اُزؼ٤ِْ

«اُْٞاٛل اُز٢ رضوَ مٛ٘ٚ جؼلاً هله اإلٌٓبٕ ػٖ األٍب٤ُت َٝٓز
 (1)

. 

 ُزلا٤ُٝخ أٍٜٔذ ك٢ اصبهح اُطو٣ن ٗؾٞ ر٤َ٤و ٍجَ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ أُؼبهف كب

٣ْـَ أَٛ ٛنا  ٛ٘بى ّؼبه ٝاؽل» ٛنا ٓب ٣ئًلٙ اُغ٤ال٢ُ كالُ ثوُٞٚ ٝأُٜبهاد ٝ

: أ١ ري٣ٝل أُزؼِْ أٝ أُزؼ٤ِٖٔ ثبألكٝاد اُز٢ رٌْٜٔ٘ ٖٓ االفزٖبٓ أٌُِخ ٝاُزج٤ِؾ

، إ األٓو ُْ ٣ؼل ٣زؼِن وبّ ٝأُوبٕل أُواك رؾو٤وٜبطخ اٌُالّ رؾوًبً ٣الئْ أُاُزؾوى ثٞاٍ

                                                           
1
 .133، ٓـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخـ  



 أُلفَ                                                                                                   
 

 
33 

مُي ثؾَت ثبعواء افزجبه ث٤ٖ ٓقزِق األهٞاٍ، ٝثزٞك٤و اٍُٞبئَ اَُِب٤ٗخ اُز٢ رَٔؼ ُِٔزؼِْ 

«أُوبّ 
(1)

. 

بد اُزلا٤ُٝخ ك٢ ٕ٘بػخ اُزؼ٤ِْ ٝٓلٟ اٍزضٔبه ٝٛنا ٓب ٣ظٜو ُ٘ب ٓلٟ َٓبٛٔخ اَُِب٤ٗ

 اُوٞا٤ٖٗ اُِـ٣ٞخ ؽَت ٓب رزطِجٚ أُٞاهق اٌُال٤ٓخ . اُوٞاػل ٝ

ٖٝٓ عٜخ أفوٟ أػط٠ اُغ٤ال٢ُ كالُ األٍجو٤خ ُٔلّٜٞ اُزج٤ِؾ ػ٠ِ اُِـخ ؽ٤ش ٣وٍٞ 

 ِت رور٤ت  األ٣ُٞٝبد ٖٓ عٜخ أفوٟهر٤ٍٞغ ٓغبٍ أٌُزَجبد ٖٓ عٜخ ٝ ُول ثبد أٍب٤ٍبً » 

«٤ٌُ اُِـخ ُٔؾوى، ٤ٝؾ ٛٞ اُن١ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ األٍجن ٝامُي إٔ ٓلّٜٞ اُزجِ
(2)

. 

 ٓوٖل هُٞٚ ٛنا إٔ أُزؼِْ ٛلكٚ اُزج٤ِؾ إلؽٌبّ اُِـخ .ٝ

٤بد اُزلا٤ُٝخ ك٢ ٓغبٍ ػطلبً ػ٠ِ ٓب ٍجن كول اٛزٔذ أُوبهثخ اُزٞا٤ِٕخ أُ٘جضوخ ػٖ اَُِبٗٝ

ٝرؾو٤ن  رلؼ٤َ ٜٓبهارٚ اُزؼ٤ٔ٤ِخ و٤ًي ػ٠ِ هلهح أُزؼِْ اُزٞا٤ِٕخ، ٝثبُز» اُزؼِْ اُزؼ٤ِْ ٝ

ؽ٤ش ٣وٟ إٔؾبثٜب  أٗٚ ال خ ُِـخ، كهعخ رلبػ٤ِزٚ ٓغ االٍزؼٔبالد اُٞظ٤ل٤هزٚ اُِـ٣ٞخ ٝٛال

" ثَ اُِـخ أٍبٍبً ٌَّ " ًزبثزٜب ثطو٣وخ ٤ٍِٔخأُزؼِْ هبكهاً ػ٠ِ هواءح عَٔ ٝ ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ

«اُؼجبهاد ك٢ ٓٞاهق رٞا٤ِٕخ ٓؼ٤٘خ اُولهح ػ٠ِ اٍزؼٔبٍ ٛنٙ اُغَٔ ٝ ٣غت اًزَبة
(3)

. 

أ١ ٗزٌِْ هٖل ، ٌِْ ٝأَُزٔغأكٝاه أُزؼبً ثبالٛزٔبّ ث٤َبم االٍزؼٔبٍ ٝٛجمُي ٣ٌٕٞ ٝ

ب ٗزقبٛت َٗزؼَٔ اُِـخ ُـوٗ ػ٘لٓٝ هثٜ ػالهخ ٓؾبكصخ ٝاَُؼ٢ ا٠ُ اُزؤص٤و ك٢ اَُبٓغ،

 نٙ األؿواٗ ك٢ هبُت اعزٔبػ٢ ٓؾلكر٘لن ٛ اُ٘وبُ أٝ اإله٘بع أٝ اُٞػل ٝٓضالً : » ٓؾلك

اُطو٣وخ كوٜ ػ٠ِ ٗٞا٣بٙ  ال ٣ؼزٔل ٛنٙزؼج٤و ػٖ ٗوطخ ٓب، ٝبه ٛو٣وزٚ ك٢ اُكبُٔزؾلس ٣قز

ٌل٢ كال ٣… ػالهزٚ ثٚ االػزجبه ٣ٞٛخ أُزؾلس ا٤ُٚ ٝ، ثَ ٢ٛ رؤفن ك٢ َٝٓزٟٞ ػٞاٛلٚ

، ثَ ٣غت إٔ َٗزقلّ ٛنٙ أُؼوكخ أُبّ اُطبُت ثوٞاُت اُِـخ ٝٓؼب٤ٜٗب، ٝاُٜلف ٜٓ٘ب كوٜ

«ُِزلاٍٝ ؽٍٞ أُؼ٠٘ 
(4)

. 

                                                           
1

 .46، ٤ُٓخ ُطِجخ ٓؼبٛل اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب، ٓلفَ ا٠ُ اَُِب٤ٗبد اُزلاٝكالُ اُغ٤ال٢ُـ 
2
 .48، ٓأُوعغ ٗلَٚـ  
3

 .66، 10ٓؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٓغِخ األصو، اُؼلك ، اُؼ٘بٕو اُزلا٤ُٝخ اُزٞا٤ِٕخ ك٢ ا٤ُّجب٢ٗ اُط٤تـ ُجٞؿ ثٞع٤ِٖٔ، ـ 
4
 .66ٓ  أُوعغ ٗلَٚ،ـ  
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 ْ ك٢ ٓقزِق ٝظبئق اُِـخ ٝاٍزؼٔبالرٜب ك٢ ا٤َُبهبد اُزلا٤ُٝخ .ثنُي ٣ٌٕٞ اُزؾٌٝ

اُظوٝف أُؾ٤طخ ثٚ  زلا٢ُٝ هل اٛزْ ثبُلؼَ اٌُال٢ٓ ٝاالرغبٙ اُ» ػطلبً ػ٠ِ ٓب ٍجن كبٕ ٝ

ؽ٤ش إ ٌَُ كؼَ ه٤ٔخ ٣ٌزَجٜب رلكغ اَُبٓغ ا٠ُ اُو٤بّ ث٢ْء اٍزغبثخ ُٔب كٜٔٚ ٖٓ ٓقبٛت 

، أٝ اّؼبٍ أُلكؤح ،كبُِـخ رز٤ؼ ك٢ ػجبهح اُغٞ ثبهكبكنح ثٔغوك ٍٔبع ًلؼَ اؿالم اُ٘

، ثَ ُز٢ ال رؼ٢٘ أٜٗب ٓغوك فطبة ُـ١ٞٝٙؼ٤بد رٞا٤ِٕخ ربثؼخ ُٔؼط٤بد اُزٞإَ ا

ٌٖ ٌٓزل٤خ ثبُؼالهخ ث٤ٖ ُنُي ُْ رهك كؼَ أَُزوجَ ك٢ أُوٍَ ٗلَٚ، ٝ رزغبٝىٙ ُلهاٍخ

 هاٍخ اُؼالهبد ث٤ٖ أُوٍَ ، ثَ رؾبٍٝ كأُوٍَ ٝاُؼالٓخ أٝ ث٤ٖ اُؼالٓخ ٝأَُزوجَ

«أَُزوجَ ٝ
(1)

 اُزلبػالد اٌُال٤ٓخ ٕٞ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ ٓوبٕل أُزٌِْ ٝا٤َُبم ٣ٌٝ، ٝٛنا 

 ٛنا ػجو هٍبُخ ارٖب٤ُخ .بكصبد أُزجبكُخ ث٤ٖ أُز٤ٌِٖٔ ٝأُؾٝ

ٓب  « ٛناٝعٞك اُزلبػالد ث٤ٖ أُزقبٛج٤ٖ ٝرٌٖٔ اُٞظ٤لخ األٍب٤ٍخ ُِـخ ك٢ ؽو٤وخ       

ٝأؽٞاُٚ، ثؾ٤ش ٣زْ ر٤ٔ٘خ أٌُِبد اُزج٤ِـ٤خ  رؼ٤ِْ اُِـخ ٣٘طِن ٖٓ صوبكخ أُغزٔغ ٣غؼَ

اُزٞا٤ِٕخ ُلٟ ٓزؼ٢ِٔ اُِـخ، ٝمُي ثبُزو٤ًي ػ٠ِ ف٤ٕٖٞبرْٜ ٓغ ٓواػبح ٓب ْٛ ك٢ ؽبعٍخ 

ا٠ُ رؼِٔٚ رجًؼب ُزالىّ هلهاد صالصخ: هلهح ٗؾ٣ٞخ ٢ٛٝ اُز٢ رْٚ َٓز٣ٞبد ٕٞر٤خ ٕٝوك٤خ 

رو٤ًج٤خ ُِـخ ٝهلهح ٤ٍٍٞٞ َُب٤ٗخ ٢ٛٝ ٓؼوكخ اُؼالهبد ث٤ٖ اُِـخ ٤ٍٝبهٜب ٝٓؼغ٤ٔخ ٝكال٤ُخ ٝ

ؿ٤و اَُِب٢ٗ ٝهلهح اٍزوار٤غ٤خ ٢ٛٝ ٓؼوكخ اٍزوار٤غ٤بد اُزٞإَ  اُِـ١ٞ  ٝؿ٤و اُِـ١ٞ 

»
(2)

                                                 ك٢ ؽبعخ ا٠ُ رؼِٔٚ رجؼبً ُزالىهلهلهح  اُزٞا٤ِٕخ ُلٟ ٓزؼ٢ِٔ اُِـخ ، ٝ مُي ثبُزو٤ًي ػ٠ِ ف٤ٕٖٞبرْٜ ٓغ ٓواػبح ٓب ْٛ ٓب ٣غؼَ رؼ٤ِْ اُِـخ ٣٘طِن ٖٓ صوبكخ أُغزٔغ ٝ أؽٞاُٚ ، ثؾ٤ش ٣زْ ر٤ٔ٘خ أٌُِبد اُزج٤ِـ٤خ»     .

اروبٕ ٔؼ ُٜب ثبُزؾٌْ ك٢ أٗظٔخ اُِـخ ٝاَُ٘ن اُِـ١ٞ ٝاالعزٔبػ٢ أُؤُٞف ٝٛنا ٓب ٣َٝ     

اَُ٘ن ك٢ ا٤َُبهبد االعزٔبػ٤خ ٣ٌَت اُولهح ػ٠ِ كْٜ اُقطبثبد اُز٢  اٍزؼٔبٍ ٛنا

  .٣َزوجِٜٞٗب

                                                           
1
 .67ٓ ُجٞؿ ثٞع٤ِٖٔ، ٤ّجب٢ٗ اُط٤ت، اُؼ٘بٕو اُزلا٤ُٝخ اُزٞا٤ِٕخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ـ 
2
 .67ٓأُوعغ ٗلَٚ،  
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رجؼبً ٝ ٣ؾزَ كٝهاً ٜٓٔبً ك٢ أُْبهًخ اُلؼ٤ِخ اُٞاهؼ٤خ » ٖٓ مُي إٔجؼ أُزؼِْ ثلٝهٙ ٝ     

ُنُي رـ٤ود اُ٘ظوح ا٠ُ اُزؼِْ ٖٓ ٓغوك هٞاػل ٕٔبء رؾلع ػٖ ظٜو هِت ا٠ُ اػزجبهٙ 

«االٍز٤ؼبة ػ٠ِ اُلْٜ ٝ ّػ٤ِٔخ م٤٘ٛخ روٞ
(1)

. 

اُو٤بّ ثٔؾبٝالد رؼ٤ٔ٤ِخ اعوائ٤خ، ٝؽَ ٛنا ثلٝهٙ ٣لزؼ أٓبّ أُزؼ٤ِٖٔ كوٓ ٝ   

ا٠ُ كٚبء ٢ِٓء ثبُؾ٣ٞ٤خ  ، ٝمُي ثبفواعْٜ ٖٓ اُغٞ اُوٝر٢٘٤ أٌُْالد ُٝؼت األكٝاه

 .ٝاُْ٘بٛ

 سادساً : اللسانياث و التذاوليت 

ؽ٤ش ، ؽ٤ش ُٜنا األف٤و عٞاٗت ٣وز٤ٜٚب ُلهاٍخ اُؼ٤ِٔخ ُِـخرؼوف اَُِب٤ٗبد ػ٠ِ أٜٗب ا     

 اُ٘ؾ٣ٞخ " ك٢ اُظٞاٛو اُٖٞر٤خ ٝاُٖوك٤خ 1982ٝؽٖوٛب ٓؾٔل ػ٢ِ اُق٢ُٞ "

ٓب إٔطِؼ ػ٤ِٚ ثؼِْ رلفَ ًِٜب ك٢ ٝأُلوكار٤خ ٝاُلال٤ُخ ٝاُ٘ل٤َخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝأُؼغ٤ٔخ، ٝ

كوٝػٚ ٕ٘بػخ أُؼبعْ، ٝػِْ اُِـخ  زطج٤و٢" ٖٝٓ، ًٔب ٣زَٖ ثؼِْ اُِـخ اُاُِـخ اُ٘ظو١

 .اُـ "……رؼ٤ِْ اُِـبد اُ٘ل٢َ ٝػِْ اُِـخ االعزٔبػ٢ ٝ

اُٖٞه٣خ " أ١ اُجؼل ػٖ " ٤بد اُج٣ٞ٤٘خ ثٕٞق " اٌُْال٤ٗخ ٝرٕٞق اَُِبٗ» ًٔب         

٠ُ اُزؼ٤٤ٖ األؽلاس اٌُال٤ٓخ اُؾو٤و٤خ ك٢ اُٞاهغ أُغَل " ٓٔب عؼَ عٜبىٛب اُٞإق ٓلزوواً ا

" بكٛب ُِوٞاػل اإلؽب٤ُخ اُزل٤َو٣خ، كبُِٔلٞظ ا٥ر٢: "َُوَْل ىاك٢ٗٝ ه٤ٔخ اُٚوائتاإلؽبُخ الكزوٝ

و ا٤ُٔٚو اُن١ أٍ٘ل ا٤ُٚ اُلؼَ "ىاك"، ِٓلٞظ ال رولّ اَُِب٤ٗبد اُج٣ٞ٤٘خ ك٤ٚ أ١ هبػلح رلَ

ع٤ٜبد رؼ٤ٖ أُوعغ اُن١ ٣ؾبٍ ػ٤ِٚ ك٢ اُٞاهغ اُقبهع٢ ػٖ اُِـخ اما ٓب اٍزض٤٘٘ب ثؼ٘ اُزٞٝ

: ٗظو٣خ "اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ " ٤َُٕٔٞ ُز٢ ظٜود ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ٗؾٞاَُِب٤ٗخ اُٞظ٤ل٤خ ا

«، ثَ إ رؤصوٛب ثبُزلا٤ُٝخ أّل ، ٌُٖٝ ٗظو٣زٚ ٤َُذ ٗظو٣خ ث٣ٞ٤٘خ Simon Dickك٣ي 
(2)

. 

 ، ٝمُي الكزوبكٛباإلؽبُخٝػ٤ِٚ كبَُِب٤ٗبد اُج٣ٞ٤٘خ ٛ٘ب ًبٕ عٜبىٛب ٣لزوو ا٠ُ اُزؼ٤٤ٖ ٝ   

 ٣ٌٖٔ إٔ رٕٞق اُزلا٤ُٝخ ػ٠ِ أٜٗب رجبكٍ اُجؾش» ًنُي ا٠ُ اُوٞاػل اإلؽب٤ُخ اُزل٤َو٣خ، ٝ

                                                           
1

 .68، ٓأُوعغ ٗلَٚ

2
 .29، ٕٓؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة ـ َٓؼٞكـ 
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ُجؾش ٕٝل٤بً ُِـ٣ٞبد أٝ هل ٣ٌٕٞ ااُؼ٢ِٔ ُِـخ ًظبٛوح ثْو٣خ ًٝنا اُِـبد أُزؼلكح، ٝ

ػجو أىٓ٘خ ٓقزِلخ ًٔب إٔ ٛ٘بى ػِْ اُِـخ أُوبهٕ اُن١ ٣وّٞ  ُِـخا ، أٝ رطٞه ٛنٙربه٣ق٤بً 

«رطٞهٛب لخ أٝ ُـز٤ٖ كوٜ ٖٓ ؽ٤ش ث٘بإٛب ٝأُوبهٗخ ث٤ٖ ػلح ُـبد ٓقزِػ٠ِ 
(1)

. 

ٝ كهاٍخ ٝ ٓؼ٠٘ ٛنا اُوٍٞ إٔ اُزلا٤ُٝخ روّٞ ػ٠ِ رجبكٍ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ُِـخ ًظبٛوح ثْو٣خ    

 رطٞهٛب ػجو أىٓ٘خ ٓقزِلخ.

وعغ ك٢ ٤ُبد ُزل٤َو ٛنا ا٤ُٔٚو اَُبثن ٝرؼ٤٤ٖ أُػلح آ» رزٞاعل ػ٠ِ  اًما بُزلا٤ُٝخك

٣خ ثجؼٔ اُٖلبد ًبالرٖبٍ ٛنا ٓب ٤ٔ٣ي اُزلا٤ُٝخ ػٖ اَُِب٤ٗبد اُج٤٘ٞاُٞاهغ اُقبهع٢، ٝ

، ٖٝٓ اُوٞاػل اُؼبٓخ اُز٢ ٣ٔلٗب ثٜب ٛنا اُؼبُْ اُقبهع٢ إٔ أُجبّو، ٝٓجبّوح اُؼبُْ اُقبهع٢

د رزؤٌٍ االٍزلالالئت اال اَُِطبد أُقُٞخ ثنُي، ٤ٌُٝ ألؽل اُؾن ك٢ ى٣بكح اُٚوا

«، ٝ ُنُي هل رٌٕٞ َٗج٤خ زلا٤ُٝخ ػ٠ِ أػواف اعزٔبػ٤خاُ
(2)

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  ـ ٠ٍٞٓ عٔبٍ، رغ٤ِبد ٓلب٤ْٛ اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُزواس اُؼوث٢، هَْ ػِّٞ اَُِبٕ، اّواف اُلًزٞه ٓلزبػ ثٖ ػوًٝ 

 .13ّٓ، 2008ّ/2009اُغيائو، هٍبُخ ٓبع٤َزو 
2
 .29، ٓٔبء اُؼوة، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِـ ـ َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ 
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كٔضالً ُل٣٘ب  ُظ ثٜب أُِلٞظبد أُواك رل٤َوٛب،ٓؼ٠٘ ٛنا إٔ اُزلا٤ُٝخ ػلح آ٤ُبد رؼبٝ 

٤ًق ث٤ٖ اُّ٘ٞ"، ٍ ث٢٘٤ ٝاٗٔب رؾٞ"  "،َٛ رو٣ل ك٘غبٗبً ٖٓ اُوٜٞح ؟" »أُِلٞظ٤ٖ ا٥ر٤٤ٖ : 

َؾبَٝهٙ ػوف اَُب ُٓ ث٤ٖ ُوٜٞح رؾٍٞ ث٤٘ٚ ٤ًٝق ػوف أُغ٤ت إٔ ا، ٣ٝوك٘ اُوٜٞحئَ ٛ٘ب إٔ 

ث٤ٖ أكواك أُغزٔغ ٖٓ عٜخ أفوٟ ػ٠ِ رلبم ٝ اُزٞاٛئ ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ عٜخ ٤ًٝق رْ االاُّ٘ٞ ؟ ٝ

ٞاهغ اُقبهع٢ ٓؼِٞٓبد  َٓز٘وبح ٖٓ اُُغبٕ رِي أُِلٞظبد ثبٍزلالالد ٝمُي ؟ اٜٗٔب ٣ؼب

«زٞاٛئخ ػ٠ِ مُي ثزٞاٙغ ٖٓ أكواك أُغٔٞػبد اُِـ٣ٞخ أُٝ
(1)

. 

ػ٤ِٚ كبٕ  زٔلح ٖٓ اُٞاهغ اُقبهع٢ أُؼبُ ٝؼبُظ ثٔؼِٞٓبد َٓكبُِٔلٞظبد رُ    

ػِْ اُلالُخ" اَُِب٤ٗبد ثبُٔؼ٠٘ أُنًٞه أػالٙ: "ػِْ األٕٞاد اُٞظ٤ل٢ ٝػِْ اُزوا٤ًت ٝ»

، ٝٓوبثَ مُي ُٔقزٖخ ثٔؼبُغخ أُؼط٤بد اُِـ٣ٞخرٞاكن ٓ٘ظٞٓخ ٛوك٤خ ٢ٛ رِي أُ٘ظٞٓخ ا

ثبُلؼَ ٤َُذ اُؼ٤ِٔبد اُزلا٤ُٝخ  ٍٟٞ ر٘لهط ثٞٙٞػ ٖٙٔ اُ٘ظبّ أُوًي١، ٝ كبٕ اُزلا٤ُٝخ

«اُؼ٤ِٔبد اُؼبك٣خ ُِ٘ظبّ أُوًي١ " أٝ ػ٠ِ األهَ اُجؼ٘ ٜٓ٘ب " 
(2)

. 

جود ٕلهذ اُز٢ اػز  Rudolf carnapٖٝٓ ٛ٘ب ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ ٓوُٞخ هٝكُٝق ًوٗبة    

أٍبٍٜب أُز٤ٖ اُن١ رَز٘ل ا٤ُٚ أ١ اٜٗب ؽبٙوٙ ك٢ ًَ رؾ٤َِ ُـ١ٞ َب٤ٗبد ٝاُزلا٤ُٝخ هبػلح اُِ

ألثؼبك " ٣ظٜو اإلٍٜبّ اُزلا٢ُٝ ك٢ ا٢ٜ ػَٔ اَُِب٢ٗ ك٢ كهاٍخ اُِـخ "اُج٤٘خكٔغوك إٔ ٣٘ز

ُ٘ل٤َخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ُِٔزٌِْ ر٘لَؼ ٖٓ صْ ػ٠ِ األثؼبك ااُؾو٤و٤خ ُزِي اُج٤٘خ ، ٝ

 اُز٢ ٣غو١ ك٤ٜب اُزٞإَ، ٓغ ٓواػبح اَُٖ٘ اُز٢ رؾٌٜٔب  ٝأُزِو٢ ٝاُغٔبػخ

 

 

 

                                                           
1

 .29ٓ ،ٔبء اُؼوة، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼَِٓؼٞك ٕؾوا١ٝـ 
2

٤ٍق اُل٣ٖ كؿلًٞ، ٝٓؾٔل ا٤ُْجب٢ٗ، كاه  :ا٤ُٝخ ا٤ُّٞ ػِْ عل٣ل ك٢ اُزٞإَ، رو، اُزلـ إٓ هٝثٍٞ ٝعبى ّٓٞاله 

 . 75، 2003ّٓ، 1اُط٤ِؼخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ُج٘بٕ، ٛ 
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 : ويتالتعلي أًالـ

 ـ تعزيفيا : 1

 :تأـ لغ

 ُ  خٌ  ِٓ ٛفخص هللا طؼخٌٝ ـ حٌؼ١ٍُ ٚحٌؼ   ;ػٍُ»  ؿخء فٟ ٌٔخْ حٌؼَد فٟ ِخىس ػٍُ 

ـ  ...َٚ  ل  حٌؼ  ٚ ُ  ّ  ٍ  ػ   ُ  ٍ  ، ػ  ً  ٙ  حٌؼٍُ; ٔم٠١ٗ حٌ ٍ   ٗ  ٔ  ٔف   ٘ٛ خ، ػٍ ُ  ػ   ً  ؿ  ٚ ُ  ٍ  ٚػ   خٌ خء ف١ّٙخ ّ  ٍ  ػ   َ  ٛ  ِٓ ل   ١

ٍ  ٛح أ  ّ  ٍ  ؼ  خي; ط  ؿ  فٟ كي٠غ حٌي   ُ  ٍ  ػ  فٟ ِٟٛغ ح   ُ  ٍ  ؼ  ط   خي  م  ٠  خ... ٚؿ١ّؼ   رّؼٕٝ  ٍ  ٛ  ػ  رؤ   ْ  ١ٌ   ُ  ى  ر  ْ 

..« ٗ  ّ  ٍ  ؼ  ظ  ف   خٖ  ٠  ح   ٗ  ّ  ٍ  ػ  ٚأ   ُ  ٍ  ٗ حٌؼ  ّ  ٍ  ٛح... ٚػ  ّ  ٍ  ػ  ح  
(1) 

. 

ٚ  ٜ ع ي  »َ٘ٞ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ لخف ٌٍـِٛٓ ؿٙش أهَٜ ٍٚىص ِخىس ػٍُ فٟ ِؼـُ حٌ

ُ  حٌؼ  َ. ) ـ  ٚ٘ٛ أ٠٠   ش  ِ  ل  فظلظ١ٓ ) حٌؼ  ( ر ٍ َ   د  ٛ  ( حٌؼ  ُ  ٍ  ، ) ٚػ  ً  ز  خ حٌ ٘   ُ  ٍ  ٚػ  ش  ح٠  ٚحٌ ٟء رخٌىَٔ حٌ

ٍ  ٗ  ف  َ  خ ( ػ  ّ  ٍ  ) ػ   ٗ  ّ  ٍ  ؼ  ٠   ِ  ) ػ   ً  ؿ  ، ٚ ٘   ٗ  ّ  ٍ  (... ٚػ   ُ  خٌ  ( أٞ ) ػ  ش  ل ّ  ٍ  ؼ  ) ط   ٟء  حٌ ... ٠ٚمخي ُ  ٍ  ؼ  ظ  خ ( ف  ١

ٔ  .ُ  ٍ  ػ  ( رّؼٕٝ ح   ُ  ٍ  ؼ  خ ) ط  أ٠٠   ْ   ض  ّ  ٍ  ؼ  ; ط  ى١ض  ..، لخي حرٓ حٌ  ( ٗ  ّ  خٌ  ؼ  ) ط  ... ٚض  ّ  ٍ  أٞ ػ   خ هخٍؽ  فلٔ   أ

«  … (  ٖٛ  ّ  ٍ  حٌـ١ّغ أٞ ) ػ  
(2)

. 

٘ٛ فٟ ٔفٔٗ ُ ٍ  .. ٚػ  .  ٍُ  ) ػ  ; » حٌمخِّٛ حٌّل٢١ فمي ٍٚىص وخ٢طٟ أِخ فٟ ِؼـُ

  ٍ ُ  ٍ  ٚػ   ُ  خٌ  ػ  ً  ؿ  ٚ ـ  َ  ل  ػ  ٚ خء  ّ  ٍ  ػ  ؽ;     ١ ّ  ٍ  ؼ  ط   ُ  ٍ  حٌؼ   ٗ  ّ  ٍ  ػ  ٚ، خي  ٙ  ، و  خٖ  ٠  ا   ٗ  ّ  ٍ  ػ  أ  ، ٚحد  ٌ  ى  خ و  ِ  ل  خ ٚػ  ١

ٚ  ٗ  ّ  ٍ  ؼ  ظ  ف   ٔ  ٗ  ر   ُ  ٍ  ػ  ...  ٗ  غ  ّ  ، و « ٗ  ّ  ٍ  ؼ  ظ  و   ٗ  ٕ  م  ط  ، ح  َ  ِ  ٚحأل   َ  ؼ  ; 
  (3).

 

ٌٖ٘ حأله١َس ِٓ )ػٍُ ( ١ّش ِٜيٍ ٕٛخػٟ ٌىٍّش طؼ١ٍُ، ١ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك فبْ وٍّش حٌظؼٍٚ

١َٓن ؿٍّش ِٓ يي ػٍٝ حٌٟ٘ء ٌىٟ ٠ٕٛد ػٕٗ، طٙظُ رظٛؿ١ٗ حٌّظؼٍُ ٚطأٞ ٟٚغ ػلِش ط

     أفىخٍٖ.حٌؼلِخص فٟ ًٕ٘ٗ ٚ

 didaktutosٗظمض ِٓ وٍّش حٌظٟ ح didactiqueطَؿّش ٌىٍّش  » فخٌظؼ١ّ١ٍش ٟ٘ 

 أٚ ح١ٌٛٔخ١ٔش، ٚحٌظٟ وخٔض ططٍك ػٍٝ َٟد ِٓ حٌ٘ؼَ حٌيٞ ٠ظٕخٚي رخٌَ٘ف ٌّؼخٍف ػ١ٍّش

                                                           

 . 4894ـ  4893، ٙ 45ـ حرٓ ِٕطٍٛ، ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ حٌّؼخٍف، حٌمخَ٘س، ى. ١. ى. ق. ؽ   1

 .:69ٙ  6:97ـ حٌَحُٞ، ِوظخٍ حٌٜلخف، ىحٍ حٌـزً، ر١َٚص، ٌزٕخْ   2

 حٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ر١َٚص، ٌزٕخْ، ١ حٌّل٢١، ِئٓٔش حٌَٓخٌش ٌٍطزخػش ٚـ ِـي حٌي٠ٓ ِلّي رٓ ٠ؼمٛد حٌف١َُٚ آرخىٞ، حٌمخِّٛ   3

 6656َ، ٙ 3886، ـ٘ 6537( 9)
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ٟ أٍٓٛد حٌظ١١َٔ فٟ فع أػـّٟ، َِوذ ِٓ ٌف١٠ٓ ّ٘خ; " ى٠يحن" ٚ" ط١ه" ٚطؼٌٕ  ٚحٌي٠يحوظ١ىخ

«ِـخي حٌظؼ١ٍُ 
 (1)

. 

ٚػ١ٍٗ فخٌي٠يحوظ١ه أٚ حٌظؼ١ّ١ٍش أٚ ػٍُ حٌظي٠ٍْ ٠ٙظُ رطَق طٕظ١ُ ٚط١١َٔ ٚطل١ٔٓ ِٛحلف 

 . حٌظؼ١ٍُ فٟ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش

ٌؼٍُ فٟ ِل٢١ حٌّوط٢ ِٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك ٍٔٛى أَٗٙ حٌّٜطٍلخص حٌظٟ ػَف رٙخ ٌ٘ح حٚ

; حٌظخٌٟ
(2)

 

                                                              Didactique                                                

 

  

 طؼ١ّ١ٍش        طؼ١ّ١ٍخص      ػٍُ حٌظي٠ٍْ     ػٍُ حٌظؼ١ٍُ      حٌظي٠ٍْ      حٌي٠يحوظ١ه

 ًحا :ب ـ اصطال

خ حٌظي٠ٍْ خ فٟ حٌّٕظِٛش حٌظَر٠ٛش أْ وٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ِٟٛٛػِٙٓ حٌّؼَٚف ٚحٌ٘خثغ كخ١ٌ  

 . رٜفش ػخِش

. ٚحٓظؼًّ ١ٌميَ حٌٛٛف 6665أٚي ظٍٙٛ ٌٌٙح حٌّٜطٍق فٟ فَٔٔخ ٕٓش » ػ١ٍٗ وخْ ٚ   

حٌّٕٙـٟ ٌىً ِخ ٘ٛ ِؼَٚٝ رٟٛٛف، أِخ فٟ حٌّـخي حٌظَرٛٞ فمي ٚظف ٌ٘ح حٌّٜطٍق ٕٓش 

وَّحىف ٌفٓ حٌظؼ١ٍُ، حٌظؼ١ّ١ٍش، أٚ حٌي٠يحوظ١ه أٚ ػٍُ حٌظي٠ٍْ أٚ حٌّٕٙـ١ش، ٟ٘ ػٍُ  6778

ِٟٛٛع ىٍحٓش ١َحثك ٚطم١ٕخص حٌظؼ١ٍُ أٚ ٟ٘ ِـّٛع حٌٕ٘خ١خص ٚحٌّؼخٍف حٌظٟ ٍٔـؤ ا١ٌٙخ ِٓ 

« ١ُ ٚ طم١١ُ ٚطل١ٔٓ ِٛحلف حٌظؼ١ٍُ أؿً اػيحى ٚطٕظ
(3)

. 

ٌٍٟٛؼ١ش حٌظؼ١ّ١ٍش ٚو١ف١ش طٕف١ٌ٘خ  ظوط٢١ ِٟٛٛػخطٗ رخٌ ك ٚرؼزخٍس أىق فٙٛ ػٍُ طظؼٍ

 ِٚظخرؼش َِحلزظٙخ ٚطؼي٠ٍٙخ اًح حٓظٍِِض ح٠ٌٍَٚس. 

                                                           
ـ1
ٙيٜ حٌّٕخ٘ؾ ح١ٌَّٓش، ىحٍ حٌك حٌٕٜٛٙ حٌَّؿؼ١ش ِٚلّي حٌٜلف كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثٟ ٚف 

 .637ٙ ، ى ـ ص ، ١ ـ ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ػ١ٓ ١ٍٍِش، حٌـِحثَ، ى

2 
 .89، حٌـِحثَ، ٙ 3889َ، طؼ١ّ١ٍش حٌٕٜٛٙ، ػخٌُ حٌىظذ حٌلي٠غ، ١ )ح( َـ ر١َ٘ حر٠َ 

3
 .637ٙ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ـ   
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حٌيٍحٓش حٌؼ١ٍّش ٌطَق حٌظي٠ٍْ ٚطم١ٕخطٗ ٚ ألٗىخي طٕظ١ُ » أٔٙخ ػٍٝ ٚطؼَف أ٠٠خ 

ِٛحلف حٌظؼ١ٍُ حٌظٟ ٠و٠غ ٌٙخ حٌظ١ٌٍّ لٜي رٍٛؽ حأل٘يحف حٌّٕ٘ٛىس، ٓٛحء ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌؼمٍٟ 

 «حٟٔ أٚ ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌلٟٔ حٌلَوٟ حٌّٔظٜٛ حٌٛؿي أٚ ػٍٝ
(1)

    

٠ٚظ٠ق ٌٕخ ِٓ ِفَٙٛ حٌظؼ١ّ١ٍش ػٍٝ أٔٗ ٔ٘خ١ ٠ٙيف اٌٝ اػخٍس حٌظؼٍُ ٚطلف١ِٖ ٚط١ًٙٔ 

كٌٜٛٗ، ٠ٕمً رٛحٓطظٗ حٌّؼٍُ اٌٝ حٌّظؼٍُ ِؼخٍف، ١ٙ٠ٚت ٌٗ حٌط٠َمش حٌّؼٍٝ ٌٍظفى١َ ِٓ هلي 

 ش.رط٠َمش ٍٓز١ٗ حٓظمزخي ِؼٍِٛخص زٌظـ١١َٕق ٚٚٓخثً ِزَِـش ٌغَٝ طؼ١ٍّٟ، ٌٚ٘ح 

 ـ هستٌياتيا:2

ػٕي طؼ٠َفٕخ ٌٍظؼ١ّ١ٍش ٚؿذ ػ١ٍٕخ حٌظ١١ِّ ر١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ حٌي٠يحوظ١ه ألَ٘خ حٌؼٍّخء ٟٚ٘;
(2)

    

; ٠ٙظُ رىً ِخ ٠ـّغ ر١ٓ ِوظٍف ِٛحى حٌظي٠ٍْ didactique généralـ حٌي٠يحوظ١ه حٌؼخَ  أ

حٌّظزؼش، ٌٚؼً ٌ٘ح ِخ ٠ـؼً ٌ٘ح حٌٜٕف ِٓ حٌي٠يحوظ١ه  أٚ حٌظى٠ٛٓ، ًٌٚه ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌطَحثك

ح٘ظّخِٗ ػٍٝ ِخ ٘ٛ ػخَ ِٚ٘ظَن فٟ طي٠ٍْ ؿ١ّغ حٌّٛحى أٞ حٌمٛحػي، ٚحألْٓ حٌؼخِش ٠مَٜ 

٠ّٚىٓ أْ ٠يهً ّٟٓ ٌٖ٘ حٌمٛحػي حٌظٟ ٠ظؼ١ٓ َِحػخطٙخ ِٓ غ١َ أهٌ ه١ٜٛٛخص ٌٖ٘ حٌّخىس، 

حٌٛٓخثً ٚحٌظم١ٕخص حٌز١يحغٛؿ١ش ظي٠ٍْ ٚذ ٚأٗىخي حٌحألْٓ حٌؼخِش وً ِخ ٠َطز٢ رؤٓخ١ٌٚ

 حٌّٛظفش.

ِخىس ِٓ ; ٠ٙظُ رىً ِخ ٠وٚ طي٠ٍْ  didactique spécialeد ـ حٌي٠يحوظ١ه حٌوخٙ 

حٌظى٠ٛٓ ِٓ ك١غ حٌطَحثك ٚحٌٛٓخثً ٚحألٓخ١ٌذ حٌوخٛش رٙخ، ٚ٘ىٌح ٠ّىٓ أْ ٔظليع ػٓ  ِٛحى

 غش وخٌمَحءس ٚحٌظؼز١َ ٚغ١َ٘خ.ى٠يحوظ١ه حٌٍغش ٚٔؼٕٟ رٌٌه وً ِخ ٠ظؼٍك رظي٠ٍْ ِىٛٔخص حٌٍ

أْ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌؼخِش ِزخىثٙخ ِٚؼط١خطٙخ لخرٍش ٌٍظطز١ك ِغ وً حٌّلظ٠ٛخص ٠ظز١ٓ ٌٕخ ِٚٓ ٕ٘خ 

حٌّٔظ٠ٛخص، أِخ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌوخٛش فظٙظُ رخٌظوط٢١ ٌٍؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ٌّخىس ِؼ١ٕش ٚحٌّٛحى ٚفٟ وً 

 ٌّٔظٜٛ ِؼ١ٓ.  

 

 

                                                           
1
ُ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚآىحرٙخ، ؿخِؼش ٓى١ىيس حٌظؼ١ّ١ٍش فٟ طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش، ل٠ٍٛٔق، طٛظ١ف حٌٕظ٠َخص حٌٍٔخ١ٔش ٚـ ٘٘خَ ٛ  

ٙ5 . 

2
حٌي٠يحوظ١ه، ًّٔٛؽ حٌٕلٛ حٌٛظ١فٟ ِٓ حٌّؼَفش حٌؼ١ٍّش اٌٝ حٌّؼَفش حٌّي١ٍٓش، ىحٍ حٌؼمخفش ٌٍَٕ٘ ، حٌٍٔخ١ٔخص ٚـ ػٍٟ آ٠ض أٚٗخْ 

 .38، حٌيحٍ حٌز٠١خء، ٙ 3886ٚحٌظ٠ُٛغ ١ )ح( 



 طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش                                                                                      حٌفًٜ حألٚي;                 
 

 

42 

 ـ الوفاىين األساسيت للتعليويت: 3

٠ظىْٛ ِٓ ؿٛحٔذ ػلػش ِظٔخ٠ٚش، حٌّؼٍُ، حٌّظؼٍُ، ٚحٌّخىس، ٚط٘ىً ٌٖ٘  الوثلث التعليوي: ـ  1 

حٌّفخ١ُ٘ حٌؼلػش ٍإّٚ ِؼٍغ ٠َرطٙخ رزؼ٠ٙخ ِفخ١ُ٘ أهَٜ طليى حٌؼللش حٌمخثّش ر١ٕٙخ طّؼٍٙخ 

ٔمً فخ٠ٌٍغ حٌٌٞ ٠َر٢ ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّخىس ٘ٛ حٌٌٞ ٠ليى ِفَٙٛ »ًٌه حٌّؼٍغ ٚػ١ٍٗ  أٟلع

ٚطط٠َٛ حٌّخىس، أِخ ح٠ٌٍغ حٌٌٞ ٠َر٢ ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ليى ِفَٙٛ حٌؼمي حٌظؼ١ٍّٟ 

حٌٌٞ ٠مظ٠ٟ طز١خْ حٌّخىس ٚط١ٟٛلٙخ ٌٍّظؼٍُ ألٔٙخ ّٟٓ كمٛلٗ حٌظٟ ٠ظّظغ رٙخ، ُِٓ حٌٛحؿزخص 

، فٙٛ حٌٌٞ حٌظٟ ػٍٝ حٌّؼٍُ حالٌظِحَ رٙخ ٌِٕ حٌٍمخء حألٚي فٟ كـَس حٌيٍّ، أِخ ح٠ٌٍغ حٌؼخٌغ

ِٕظّش أٚ ػ٘ٛحث١ش أٚ رٍٜٛس اِخ حٌٌٞ ٠ليى ِفَٙٛ حٌظؼٍُ، ٠ًٛٛ ر١ٓ حٌّخىس ٚحٌّظؼٍُ ٚ

«فط٠َش
(1)

   

حٌّؼٍغ حٌي٠يحوظ١ىٟ حٌٌٞ ٠ّؼً ٌٗ رٌٙح حٌ٘ىً; ك١غ ٠طٍك حٌزؼٞ ػٍٝ ِىٛٔخص حٌظؼ١ّ١ٍش      
(2)

 

 حٌّظؼٍُ                        حٌّؼٍُ                           حٌّؼٍُ                                 حٌّظؼٍُ

                        

 حٌظؼ١ّ١ٍش                  ػُ أٛزق ٠طٍك ػ١ٍٗ رخٌَّرغ         حٌظؼ١ّ١ٍش           

 حٌي٠يحوظ١ىٟ. 

 حٌّخىس                      حٌط٠َمش                                                                              

                                   حٌّخىس                       

طٙظُ رخٌزلغ فٟ ٌٖ٘ حأللطخد إلػطخء طؼٍُ ؿ١ي ٌٚىً ػَٕٜ ِٓ ٌٖ٘ حٌؼٕخَٛ  فخٌظؼ١ّ١ٍش 

 حٌٌّوٍٛس هٜخثٜٗ ٚ ١ِِّحطٗ ٍٚٔٛى٘خ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ;

خ ٌلٔظزخٖ ٚحالٓظ١ؼخد ح٘ظّخِخص فٙٛ ١ِٙؤ ٍٓف  ليٍحص ٚػخىحص ٚ» حٌّظؼٍُ  ٠ّظٍه أ ـ الوتعلن:

١ُ حٌّٔظَّ ال٘ظّخِٗ ٚىٍٚ حالٓظخً رخٌيٍؿش حألٌٚٝ ٘ٛ أْ ٠لَٙ وً حٌلَٙ ػٍٝ حٌظيػ

 « ؼٟ حٌٌٞ ٠مظ١٠ٗ حٓظؼيحىٖ ٌٍظؼٍُُ طميِٗ ٚحٍطمخإٖ حٌطز١ٚطؼ٠ِِ٘خ ١ٌٕ
(3)

 .  

                                                           
1
 639.ـ 638حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثٟ، ٙ ـ ِلّي حٌٜخٌق كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش   

2
 .65ٙ  َ، 3887( 6، ىحٍ ح٠ٌٕٙش حٌؼَر١ش، ر١َٚص ١ )6ـ حٔطٛحْ ٛزخف، طؼ١ّ١ٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش، حٌـِء   

3
 3888َ ،كمً طؼ١ّ١ٍش حٌٍغخص، ى٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، حٌـِحثَ ،ـ أكّي كٔخٟٔ، ىٍحٓخص فٟ حٌٍٔخ١ٔخص حٌظطز١م١ش  

ٙ653. 
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ٌظؼ١ّ١ٍش ٌٌح ٚؿذ ِؼَفش ليٍحطٗ ٚه١ٜٛٛخطٗ فخٌّظؼٍُ أٓخّ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش ـ ح 

ٚحٓظؼيحىحطٗ ك١غ أْ ٔـخف حٌّيٍّ فٟ ِٕٙظٗ ٠ظٛلف ػٍٝ ِيٜ ِؼَفظٗ ٌٌٖٙ حٌٜؼٛرخص، ًٌٚه 

ٚحٓظغلٌٙخ ٚطَر٠ٛخ، ٚفٟ حٌّمخرً ٕ٘خن ؿٍّش ِٓ ح١ٌَٚ٘ ٌّيٜ حٍطزخ١ٙخ رخٌظل١ًٜ حٌيٍحٟٓ 

 ١ش حٌظؼٍُ ٟٚ٘ ;خىٍح فٟ ِزخَٗس ػ٠ٍّـذ أْ طظٛفَ فٟ حٌّظؼٍُ كظٝ ٠ىْٛ ل

طؤ١ً٘ حٌفَى ألىحء ػًّ ِؼ١ٓ، رٕخء ػٍٝ ِىظٔزخص ٓخرمش ِٕٙخ  » ـ حالٓظؼيحى; ٠ٚمٜي رٗ 6 

  ٌإلٔـخُ ألٔٗ حٌٛؿٗ حٌوفٟ ٌٗ حٌميٍس ػٍٝ حالٔـخُ ٚحٌّٙخٍس فٟ حألىحء ٌٌٌه ٠ؼظزَ حالٓظؼيحى ىحفؼخ

ٚحٌَغزش أٓخ١ٓخْ ١َٚٗ أهَٜ ١ٓىٌٛٛؿ١ش فخ١ًٌّ   حٌّٙخ٠ٍشط٠خف اٌٝ ح١ٌَٚ٘ حٌّؼَف١ش ٚ

 «ٌليٚع حالٓظؼيحى 
(1)

.    

ٍس ِخ رّٕٖٛ ِٚٓ ٌ٘ح ٠ظ٠ق ٌٕخ أْ حالٓظؼيحى ٠َطز٢ رظ١ٙئ حٌفَى، ٚحٓظؼيحىٖ ٌظؼٍُ ِٙخ

 حالؿظّخػٟ، حٌظٟ ط٘ىً أ١ٍٟش حالٓظؼيحى ٌؼ١ٍّش حٌظؼٍُ.حٌؼ٠ٛٞ ٚحٌؼمٍٟ ٚحٌؼخ١فٟ ٚ

ٔذ حٌىخثٓ حٌلٟ، طًّ٘ ؿ١ّغ ؿٛح» ػ١ٍّش ِٓ ػ١ٍّخص حٌّٕٛ حٌيحهٍٟ  ;ـ ح٠ٌٕؾ 3 

٠ٛحًٛ فؼٍٗ رخٌمٛس هخٍؽ اٍحىس حٌفَى، ٚػ١ٍٗ ٠ٚليع رى١ف١ش غ١َ ٗؼ٠ٍٛش فٙٛ كيع غ١َ اٍحىٞ 

  ٛ ح ِظىخِل، ٠ًّ٘ ؿٛحٔذ ٗظٝ طفٟ فٟ فبْ ح٠ٌٕؾ ٚحٌظؼٍُ ٠ّٔٙخْ فٟ ّٔٛ حٌىخثٓ حٌلٟ ّٔ

«ِـٍّٙخ رّظطٍزخص حٌل١خس ح٠ٌٛٔش 
 (2)

 . 

ُِخْ، فّٓ حٌّٙظُ رؼ١ٍّش حٌظؼٍُ أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ٚػٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ فبْ ح٠ٌٕؾ ٚحٌظؼٍُ ِظل

 ٚػٟ ػ١ّك رَّحكً ح٠ٌٕؾ حٌّوظٍفش ٌيٜ حٌّظؼٍُ.

ٔذ ػ٠ٛٞ أٚ ظحٓظؼيحى ىحهٍٟ فطَٞ ِى فٙٛ» ـ حٌيحفغ; أٚ ِخ ٠ؼَف رخٌلخفِ 4  

ٗ اٌٝ غخ٠ش ٗؼ٠ٍٛش أٚ ال خ، ٠ُٔٙ فٟ طٛؿ١ٙخ أٚ كَو١  خ ١ًٕ٘  حؿظّخػٟ أٚ ٔفٟٔ ٠ؼ١َ ٍٓٛو  

« ٗؼ٠ٍٛش 
(3)

 .    

فخٌيحفغ ػَٕٜ أٓخٟٓ ٌم١خَ ػ١ٍّش حٌظؼٍُ، فزيٚٔٗ ٠فمي حٌّظؼٍُ حإلٍحىس ٚحٌلخفِ حٌٌٞ ٠مٛىٖ 

 اٌٝ حٌظؼ١ٍُ.

                                                           
1
 َ:388َرٛٞ ِٓ اػيحى ٍِلمش ٓؼ١يس حٌـ٠ٛٙش، اػَحء ف٠َيس ٗظخْ، ِٜطفٝ ٘ـَِٟ، طٜل١ق ػؼّخْ آ٠ض ِٙيٞ ـ حٌّؼـُ حٌظ 

 ٙ64 . 

2
 .63ـ أكّي كٔخٟٔ، ىٍحٓخص فٟ حٌٍٔخ١ٔخص حٌظطز١م١ش، كمً طؼ١ّ١ٍش حٌٍغخص ٙ   

3
 .8:ٙ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ـ   
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ػٍٝ حٌوزَحص حٌظٟ طلمك حٌّٕٛ حٌ٘خًِ  »أٚ ِخ ٠طٍك ػ١ٍٙخ رخٌّلظٜٛ ٚطًّ٘  :ب ـ الوادة

ظٟ ٠٘ظًّ ػ١ٍٙخ حٌٕف١ٔش حٌحٌوزَحص حٌّؼَف١ش ٚحالٔفؼخ١ٌش ٚ ٚحٌّظىخًِ حٌّظطٍٛ ٌٍفَى، ِٓ ًٌه

حٌظٟ ٠ظؼٍّٙخ حالطـخ٘خص أٚ حٌم١ُ لظٜٛ رؤٔٗ حٌّؼَفش أٚ حٌّٙخٍحص ٚحٌّلظٜٛ، ٚلي ٠ٛٛف حٌّ

 «حٌفَى 
(1)

. 

ٍلخص حٌظٟ ط٘ىً ِٓ ٌ٘ح حٌظؼ٠َف ٔٔظٕظؾ أْ حٌّخىس ػزخٍس ػٓ ِىظٔزخص ِٜٚطحٔطلل خ 

  خ٠ٍنحٌظخِٙخ حٌظؼ١ٍّٟ اٌٝ ِٛحى; حٌٍغش ٚطٜٕف فٟ ٔظػمخفش حٌّـظّؼخص، ٚحٌظٟ 

 .حٌـغَحف١خ...حٌن"ٚ

حٌىخثٓ ح٢١ٌٓٛ ر١ٓ حٌّظؼٍُ » ٠ٚؼَف ػٍٝ أٔٗ أٓخّ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش،  ج ـ الوعلن:

ح ٠لًّ ِؼَفش أّخ ٘ٛ ١َِٔ ٌٕمً حٌّؼَفش  ٚحٌّؼَفش ٌٗ ِؼَفظٗ ٚهزَطٗ ٚطمي٠َٖ، أٗ ١ٌْ ٚػخء 

ِؼيي حٌؼًّ ٍُ ِٚزَِؾ ٚفم٢، أٗ ِٕٙيّ حٌظؼ اً ٠٘ىً ف١ٙخ حٌٛحٓطشفٟ حٌؼ١ٍّش حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ، 

ٌظلف١ِ حٌّظؼٍُ  ف١ٗ حٔطللخ ِٓ ِيٜ طـخٚد حٌّظؼٍُ ٌّظطٍزخص ٌٖ٘ حٌؼ١ٍّش ِٚٓ ك٠ٍٖٛ حٌيحثُ

، أٗ حٌَوٓ حٌؼخٟٔ ِٓ حٌظؼ١ّ١ٍش، ٚ٘ٛ حٌَوٓ ٍٚفغ ِٔظٜٛ ػ٠ِّظٗ ٚ ِيٜ الزخٌٗ ػٍٝ حٌّؼَفش

 « حٌٌٞ ال لٛحَ ٌٍظؼ١ّ١ٍش ِٓ ىٚٔٗ
(2)

 .     

حٌٍغش ٠ـذ طٛفَ٘خ فٟ ِؼٍُ ١َٚٗ خ  ١ ػٍّخء حٌٍٔخ١ٔخص ٚ حٌظؼ١ّ١ٍش ِٚٓ ٌ٘ح حٌّٕطٍك حٗظَ

حٌؼَر١ش وٟ ٠ىْٛ طؼ١ٍُ أٞ ٌغش ٔخؿلخ ٟٚ٘ وخ٢طٟ; 
(3)

    

ـ حٌىفخءس حٌٍغ٠ٛش; ٠ىْٛ ِؼٍُ حٌٍغش لي حِظٍه رخٌفؼً حٌىفخ٠ش حٌٍغ٠ٛش حٌظٟ طّٔق ٌٗ 6  

 خ.رخٓظؼّخي حٌٍغش حٌظٟ ٠َحى طؼ١ٍّٙخ ٠ٚٔظؼٍّٙخ حٓظؼّخال ٛل١ل  

ـ حالٌّخَ رّـخي رلؼٗ; ٠ىْٛ ِؼٍُ حٌٍغش ػٍٝ ىٍح٠ش رخٌظطٍٛ حٌلخًٛ فٟ ِـخي حٌزلغ 3  

 حٌٍٔخٟٔ ًٌٚه رخٌظؼَف ػٍٝ ِخ طٍٛٛض ا١ٌٗ حٌٕظ٠َش حٌٍٔخ١ٔش فٟ ١ِيحْ ٚٛف حٌٍغش ٚطل١ٍٍٙخ.

                                                           
1
 .47ٙ ، حٌّؼـُ حٌظَرٛٞ، حػيحى ٍِلمش ٓؼ١يس حٌـ٠ٛٙشـ   

3
. 38، ٙ 3أٔطٛحْ ١ٛخف، طؼ١ّ١ٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش، ؽـ 

 

 
4 

 .97، ٙ حٌَّؿغ حٌٔخركـ 

 

 



 طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش                                                                                      حٌفًٜ حألٚي;                 
 

 

45 

 ك ًٌه اال رخالػظّخى ػٍٝ ح١١ٌَ٘ٓ حٌٌّو٠ٍٛٓ ِٓ ؿٙشـ ِٙخٍس طؼ١ٍُ حٌٍغش; ٚال ٠ظلم4  

خٍٓش حٌفؼ١ٍش ٌٍؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش، ٚحال١لع ػٍٝ حٌٕظخثؾ حٌلكمش فٟ ِـخي حٌزلغ حٌٍٔخٟٔ ٚرخٌّّ

 ٚحٌظَرٛٞ ِٓ ؿٙش أهَٜ. 

فخألٓظخً اًْ ١ِٙؤ ٌٍم١خَ رخٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش، ٌٚىٓ ٠ٕزغٟ أْ طىْٛ ٌٗ حٌميٍس ػٍٝ حٌظوط٢١ 

ظٗ فٟ طل١ٔٓ ِٔظٜٛ ٚحالٓظفخىس ِٓ ٔظ٠َخص حٌظؼٍُ، ٠ٚىْٛ وفء فٟ أىحء ٍٓخٌظٗ، ِٚيٜ فؼخ١ٌ

 اال اًح طٛفَص ٌي٠ٗ ٍِىش ٌغ٠ٛش أٓخ١ٓش ٠ىٍف رب٠ٜخٌٙخ ٌٍّظؼ١ٍّٓحٌّظؼ١ٍّٓ، ٚال ٠ليع ٌ٘ح 

ٚحِظلوٗ حٌميٍ حألىٔٝ ِٓ حٌّؼٍِٛخص حٌٕظ٠َش كٛي حٌٍغش حٌّيٍٓش، ٠ٚىْٛ ػٍٝ ا١لع 

 رّلٜٛي حٌزلغ حٌٍٔخٟٔ ٚحٌظؼ١ٍّٟ ٚططز١مٗ ا٠خٖ أػٕخء طوٜٜٗ رى١ف١ش ػ١ٍّش ِٕظظّش

 ِٚظٛحٍٛش.

اؿَحءحص ٠ظزؼٙخ » ٚٔمٜي رٙخ ٕ٘خ حٌط٠َمش حٌظؼ١ّ١ٍش، ك١غ طؼَف ػٍٝ أٔٙخ  د ـ الطزيقت:

طلم١ك حأل٘يحف، لي طىْٛ طٍه حالؿَحءحص ِٕخل٘خص أٚ طٛؿ١ٗ أٓجٍش  حٌّؼٍُ ٌّٔخػيس طل١ٌِٖ ػٍٝ

أٚ  أٚ طوط٢١ َِ٘ٚع أٚ اػخٍس ِ٘ىٍش، أٚ ط١ٙجش ِٛلف ِؼ١ٓ، ٠يػٛ حٌظل١ٌِ اٌٝ حٌظٔخإي،

« غ١َ ًٌه  ِلخٌٚش حوظ٘خف أٚ
(1)

.      

ِٚٓ ٕ٘خ ٚؿذ طٕظ١ّٙخ ٚ ل١خِٙخ ػٍٝ لٛحػي أٓخ١ٓش ٌٔوَ ِٕٙخ
 

 ;
(2)

   

أ ـ حٌٌٔٙٛش; ٠ىْٛ حٌظيٍؽ ِٓ حًٌٔٙ اٌٝ حأللً ٌٓٙٛش، فٌٔٙٛش حٌظَو١ذ حٌٍغٛٞ ٠َطي اٌٝ ٌٓٙٛش 

حٌظٟ طيهً فٟ ٌ٘ح ل٠ٛلص حٌّٔخص ٚحٌظحالىٍحن طَطز٢ رؼيى ِٓ حٌمٛحػي ٚاىٍحوٗ ٌٚٓٙٛش 

 حٌظَو١ذ .

، رل١غ طيٍّ حٌمخػيس حٌؼخِش لزً د ـ حالٔظمخي ِٓ حٌؼخَ اٌٝ حٌوخٙ; ٠مظ٠ٟ حٌظيٍؽ فٟ حٌظؼ١ٍُ

 َىحص غ١َ حٌّلٔٛٓش ، ٚ حٌّفَىحص حٌّلٔٛٓش لزً حٌّفػيس حٌّوظٜش رّٔخثً ٌغ٠ٛش ِظفَػشحٌمخ

 حٌز١ٔطش لزً حٌظَحو١ذ حٌَّوزش .حٌظَحو١ذ ٚ

ح ِٓ حٌّفَىس حألوؼَ حرظيحء  طٍم١ٕٙخ ص; ٠ٚمظ٠ٟ طؼ١ٍُ حٌّفَىحص حٌظيٍؽ فٟ ؽ ـ طٛحطَ حٌّفَىح

، ٚطّٔٝ ػخىس رخٌّفَىحص حألٓخ١ٓش، فٟ حٌطَحثك طؼظزَ ح١ٌٍٓٛش ٌظ١ًٛٛ حٌّؼَفش، ك١غ طٛحطَح

                                                           

.62ـ المعجم التربوي، إعداد ملحقة سعيدة الجهوية، ص  1  
  

(، 1) ميشال زكريا، مباحث في النظرية األلسنية وتعلم العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط ـ 2

 .                      32م، ص1961هـ، 1041
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طمغ حٌّٔئ١ٌٚش حهظ١خٍ حٌطَحثك ػٍٝ ػخطك حألٓظخً فىٍّخ وخٔض ٠َ١مظٗ ٔخؿلش وخٔض حٌٕظخثؾ 

 ١يس.حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّلممش ؿ

ِـًّ حٌؼللخص حٌظٟ طليى رٜفش ٠َٛلش فٟ » ٠ًّٚ٘ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌؼمي  ـ العقد التعليوي: 2

رؼٞ حٌلخالص ١ّٕٟٚش فٟ أغٍزٙخ ِخ ٟ٘ حٌٛحؿزخص حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ هلي كٜش 

  ٟحٌظؼٍّ طؼ١ّ١ٍش، ٌٚىْٛ ٌٖ٘ حٌٛحؿزخص طظغ١َ رظغ١َ حٌٟٛؼ١خص، فبْ رٕٛى حٌؼمي حٌظؼ١ٍّٟ ـ 

طٜزق ِظلَوش، ٚطظطٍٛ كٔذ طميَ حٌّظؼ١ٍّٓ فٟ حوظٔخد حٌّؼَفش حٌّي١ٍٓش أٚ طؼؼَُ٘ فٟ ٌ٘ح 

 «  حٌّٔخٍ
(1)

 .   

ٚػ١ٍٗ فخٌؼمي حٌظؼ١ٍّٟ ٔظخَ اٌِحِٟ ِظزخىي ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ ِٚيٜ طفخػٍّٙخ، ٌٚ٘ح 

 ١ٍّٙخ ٚطؼٍّٙخ.حٌّؼَفش حٌّي١ٍٓش ١َٚق طؼحأله١َ) حٌؼمي حٌظؼ١ٍّٟ( ٠ٕطٍك ِٓ ِمظ١٠خص ١ز١ؼش 

ِـّٛع » ط٘ىً ا١خٍ حٌؼ١ٍّش حٌظَر٠ٛش ٚطؼَف ػٍٝ أٔٙخ  الٌضعيت التعلويت ـ التعلويت: ـ 3

أ١ٌٚخء أٍِٛ رخإلٟخفش اٌٝ طٛفَ٘خ ػٕخَٛ ح٢ٌٓٛ ِٓ ِؼ١ٍّٓ ٚ حٌؼ١ٍّخص ٚحٌؼللخص حٌظٟ

١خص ١٘خوً ٚر١ٓ حٌظؼٍُ، ٚ٘ٛ ِـّٛع حٌؼٍّحٌظَر٠ٛش، ِٚخ طٛفَٖ ِٓ ٚٓخثً ٚأىٚحص ٚ حٌّئٓٔش

حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌفَى فٟ ظَٚف ِؼ١ٕش حٌٙيف ِٕٙخ حوظٔخد ِئ٘لص ؿي٠يس ِٓ ِؼخٍف ِٚٙخٍحص 

«ِٚٛحلف 
 (2)

 .  

فخٌّؼٍُ ٘ٛ حٌٌٞ ٢ٕ٘٠ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش رخٌيٍؿش حألٌٚٝ، ٚرؼي٘خ ٠٘خٍن حٌّظؼٍُ ف١ٙخ رخ١ٔخ 

ص حٌل١خس ِؼَفظٗ ِلٜل حٌّؼٍِٛخص ٚحٌّٙخٍحص ٚحٌىفخءحص، ِٔظؼَّح ِخ كٍٜٗ فٟ ٟٚؼ١خ

 حٌّظٕٛػش.

ٟ٘ حٌظلٛالص حٌظٟ ططَأ ػٍٝ حٌّؼَفش كظٝ طٜزق ٛخٌلش ٌٍظؼٍُ، ٌٚ٘ح ٚ النقلت التعلويت: ـ  4

;فش ػ١ٍّش اٌٝ ِؼَفش طؼ١ٍّش(ٓ ِؼَِيػٟ حٔظمخٌٙخ ػزَ َِحكً ِظظخرؼش )٠ٔظ
(3)

  

ٚطظّؼً فٟ  (ـ حٌَّكٍش حألٌٚٝ; ٟٚ٘ حٌّؼَفش حٌظٟ ٠ظيحٌٚٙخ حٌّوظْٜٛ ) ِؼَفش حٌؼخٌُ

 ِـّٛع حٌّفخ١ُ٘ ٚحٌمٛح١ٔٓ ٚحٌظؼ٠َفخص حٌّـَىس ٚحٌّظفظلش ػٍٝ وً ِخ ٘ٛ ؿي٠ي.

                                                           
1
 .639ٙ  ،ـ ِلّي حٌٜخٌق كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثٟ  

2
 .639حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙـ   

4
 .:63حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙـ  
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حٔظمخء حٌّؼَفش حٌٛحؿذ طؼٍّٙخ، ًٌٚه ِٓ هلي ١ٛخغش ٟز٢ ٚـ حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش; ٠ظُ ف١ٙخ 

 حأل٘يحف، ٚآٍخء حٌَّؿؼ١خص حألٓخ١ٓش ٌٍّٕخ٘ؾ كٔذ وً ِخىس أٚ طوٜٚ.

كظٝ طٜزق لخرٍش ٌٍظؼٍُ ٚفك لظ٠ٛخص حٌّؼَف١ش ٚطى١١فٙخ ـ حٌَّكٍش حٌؼخٌؼش; ٠ظُ ف١ٙخ ١٘ىٍش حٌّ

حٌٛط١َس حٌيٍح١ٓش ٚحٌَّحكً حٌظؼ١ٍّش حٌّوظٍفش ٚطؼظّي ػٍٝ ٔ٘خ١ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ ٚحٌطَحثك 

 ٚحٌٛٓخثً حٌّٛظفش. 

ِٚٓ ٕ٘خ طٜزق حٌٕمٍش حٌظؼ١ٍّش ِٓ أُ٘ حٌّفخ١ُ٘ حٌظٟ لخِض ٚطمَٛ ػ١ٍٙخ ػ١ٍّش حٌظؼٍُ، فخٌؼٍُ 

ٚطز١ٔطٗ ٠ـؼٍٗ لخرً ٌٍفُٙ ٚحالٓظ١ؼخد  ّٟ،ِخىس طؼ١ٍّش ٠و٠غ ٌؼ١ٍّش ٔمً طؼٍزق حٌّظزغ ٌىٟ ٠ٜ

ٚحٌظطز١ك فٟ َِحكً حٌظؼ١ٍُ حٌّوظٍفش، ٌٌٌٚه فظؼٍُ حٌّؼخٍف ٚ حٌّىخٓذ ال ٠ظُ اال رؼي أْ ٕٔظمً 

 ٌٍّظؼ١ٍّٓ. ِٔظٔخغشٚطٜزق ِخىس  طؼ١ٍّخ

روٍف١خص ِؼَف١ش، ٚطٍٜٛحص ٠ٍظلك حٌّظؼٍّْٛ رخٌّيٍٓش » ف١ٙخ ٚ ـ تصٌراث الوتعلوين: 5

١ًٕ٘ش ِٔزمش ٠ٔظؼٍّٛٔٙخ فٟ طف١َٔ ظٛحَ٘ حٌؼخٌُ حٌٌٞ ٠ؼ١ْ٘ٛ ف١ٗ، ٚػٍٝ حٌّؼٍُ حٌٌٞ ٠ٙيف 

طٍه حٌظٍٜٛحص، ألْ حالٔطلق اٌٝ طغ١١َ أٚ طط٠َٛ طٍه حٌظٍٜٛحص أْ ٠زٕٟ هطش حٔطللخ ِٓ 

ريك٠ٙخ أٚ  ِٓ طٍٜٛحص حٌّظؼ١ٍّٓ ٚحٌزٕخء ػٍٝ أٓخٓٙخ ـ اْ وخٔض ٛل١لش ـ أٚ حٌم١خَ

ِٓ ٗؤٔٗ طـ٠ٛي حٌٕظخثؾ ط٠َٜٛ٘خ اْ وخٔض هخ١جش، ِٚٓ ػُ طؼ٠٠ٛٙخ رخٌّؼخٍف حٌـي٠يس 

 «حٌظؼ١ّ١ٍش
(1)

 .    

 خٌّظؼٍُ وخثٓ كٟ طخَ، ِظفخػً ِغ ِل١طٗ، ٌٗ ِٛلفٗ ِٓ حٌٕ٘خ١خص حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌؼٍُف

ِخ ٠ّٕؼٗ ػٓ ٚٚٚؿٛىٖ فٟ حٌؼخٌُ، ٌٚٗ طخ٠ٍوٗ حٌظؼ١ٍّٟ ٚطٍٜٛحطٗ ٌّخ طؼٍّٗ ٌٚٗ ِخ ٠لفِٖ 

حاللزخي ػٍٝ حٌظؼٍُ، فٙٛ حٌٌٞ ٠زٕٟ ِؼَفظٗ رٕ٘خ١ٗ حٌٌحطٟ ٌظل١ٔٓ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش ٚطـ٠ٛي 

 ٔظخثـٙخ.

ٌُ ٠ؼي هطؤ حٌّظؼٍُ فٟ ٔظَ حٌَّر١ٓ ًٌه حٌغ٢ٍ حٌٌٞ ٠ٔظٛؿذ حٌّؼخلزش  ـ أخطاء الوتعلوين: 6

ٜخىفٙخ حٌّظؼٍُ ػٕي ػ١ٍّش ػ١ٍٗ ٌىٟ ال ٠ظىٍَ، رً أٛزق حألىحس حٌظٟ ط١َ٘ اٌٝ حٌٜؼٛرخص حٌظٟ ٠

حوظ٘خف أٚ رٕخء ِؼخٍفٗ حٌـي٠يس لٜي حٓظغلٌٙخ ٚحٌزٕخء ػ١ٍٙخ. 
(2)

 

                                                           
1
 .:63ٙ  ،ٛخٌق كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثِٟلّي ـ   

3
 .:63ٙ حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ـ 
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ٌٍّظؼ١ٍّٓ  ١ِػٍٝ ٔٔزش ػخ١ٌش ِٓ حٌظلف اْ حٌظؼٍُ ٠ٕطٍك ِٓ حٌوطؤ، ٚػٍٝ حٌّؼٍُ أْ ٠لخفع

هلي حٌؼ١ٍّش حٌٜل١لش ًٌٚه ِٓ هلي طٜل١ق أهطخثُٙ ٚطـٕذ ِؼخلزظُٙ اال اًح حلظ٠ض 

اٌٝ ًٌه، ٌٚ٘ح ١زؼخ ٠ظلمك ػٓ ٠َ١ك طٛف١َ حٌٛٓخثً حٌلُِش، ٚطؤ١ِٓ ػَٕٜ ح٠ٌٍَٚس 

 ٌٚ٘ح إلؤخرٗ وفخ٠ش حٌظٛحًٛ ِغ ح٢ه٠َٓ فٟ ك١خطٗ.حٌظٛحًٛ حٌلم١مٟ ر١ٕٗ ٚر١ٓ حٌّظؼٍُ، 

٠ٚمٜي رٗ وً ِخ ٠ؼًّ ػٍٝ طؼط١ً حٌّظؼٍُ فٟ ِٔخٍٖ حٌظؼ١ٍّٟ ِٓ كٛحؿِ  ـ العائق التعليوي: 7

ٌٛٛٛي اٌٝ حٌظؼٍّخص حٌّمٜٛىس أٚ حٌلٍٛي ٌٍٟٛؼ١خص حٌّ٘ىٍش، ٚحٌؼخثك أٚ ػمزخص طّٕؼٗ ِٓ ح

حال٠ـخرٟ فٟ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش ٘ٛ حٌٌٞ ٠٘ىً طلي٠خ ٌٍّظؼٍُ ف١لفِٖ ٠ٚيفؼٗ اٌٝ حٓظغلي وً 

ِٛحٍىٖ ٚحِىخٔخطٗ ٌظـخُٚ ٌٖ٘ حٌؼمزش لٜي رٍٛؽ حٌٙيف حٌظؼ١ٍّٟ ػىْ حٌؼخثك حٌٍٔزٟ حٌٌٞ ٠٘ؼَ 

حٌفً٘. ىَحٍ حٌّلخٌٚش ِّخ ٠ٍّٔٗ ١ٌٍؤّ ُٖٚٚ، ِٚٓ ػُ ٠ئىٞ اٌٝ ػيَ طحٌّظؼٍُ رخٓظلخٌش طـخ
(1)

     

ّٟ ٔٛػخْ أكيّ٘خ ح٠ـخرٟ ٠يفغ رخٌّظؼٍُ اٌٝ طـ١ٕي ِؼخٍفٗ ِٚىظٔزخطٗ ِٚٛحٍىٖ ١حٌؼخثك حٌظؼٍ

ٚحٓظؼّخٍ ِٙخٍحطٗ ٚليٍحطٗ ٚوفخ٠خطٗ فٟ كً حٌّ٘ىٍش حٌّطَٚكش ٌظـخُٚ ٌٖ٘ حٌؼمزش لٜي رٍٛغٗ 

ِّخ حٌّٕ٘ٛى، أِخ حٌؼخثك حٌٍٔزٟ فٙٛ ػىٔٗ طّخِخ ألٔٗ ٠لطُ ِٓ ِؼ٠ٕٛخص حٌّظؼٍُ  ١ٌٍّٟٙيف حٌظؼٍ

 ػيَ حٌّلخٌٚش ٌظـخُٖٚ، ٌٚ٘ح ِخ ٠٘ؼَٖ رخًٌٍّ ٚح١ٌؤّ ٚحٌفً٘.٠فميٖ حٌظَو١ِ ٚ

١ش طزيأ َ ٌي٠ٕخ فٟ حإل١خٍ حٌظَرٛٞ حٌظؼ١ٍّٟ أْ وً كٜش طؼٍّ; وّخ ٘ٛ ِؼٍٛـ الٌضعيت الوشكل 8

ٔطللخ ِٓ وً فؼً ر١يحغٛؿٟ، ١ش حٌّ٘ىً رّؼخرش ٔمطش ححٌٟٛؼ »فبْ رطَف حٗىخي ِٚٓ ٌ٘ح 

طٔو١َ ؿ١ّغ ٠ىْٛ حٌٙيف ِٕٗ رٕخء ِؼَفش ؿي٠يس، فخٌّظؼٍُ فٟ ٌ٘ح حٌٟٛغ ٠ىْٛ ِـزَح ػٍٝ 

ِٛحٍىٖ ) ِٙخٍحص، ِؼخٍف... حٌن( ِٓ أؿً ح٠ـخى كً ٌٍّ٘ىً حٌّطَٚف، ٚفٟ كخٌش حٌؼـِ طـيٖ 

ؼّخي ليٍحطٗ حٌؼم١ٍش حٌٌحط١ش رـّغ ِؼخٍفٗ حٌّ٘ظظش، ٚحٌظفى١َ ٠ؼ١ي ١ٛخغش ف١َٟخطٗ ِٓ ؿي٠ي ٚحٓظ

حٌلٍٛي حٌّٕخٓزش ٌٍٟٛؼ١ش  فٟ طـ٠َذ ٚٓخثً أهَٜ طلي ِٓ طؼؼَٖ، ٚطّىٕٗ ِٓ حٌٛٛٛي اٌٝ

 «حٌّ٘ىً
(2)

 .    

فخٌٟٛؼ١ش حٌّ٘ىً ط٠غ حٌّظؼٍُ أِخَ حألَِ حٌٛحلغ، ِّخ ٠يفؼٗ اٌٝ حٌظفى١َ ٚحالريحع فٟ كً 

طَٚكش، فخٌظ١ٌٍّ ال ٠ظؼٍُ حٌّؼخٍف، اال اًح أػخى رٕخء٘خ رٕفٔٗ فٟ طفخػً ِغ ِوظٍف حٌّ٘ىلص حٌّ

 ٍفخلٗ ِٚؼٍّٗ، ٌٚ٘ح حٓظٕخىح اٌٝ حٌظىَحٍ ٚحٌظي٠ٍذ.

 

                                                           
1
 .648ـ :63ٙ  ،ِلّي ٛخٌق كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثٟـ   

2
 .648ٙ حٌَّؿغ ٔفٔٗ،  ـ   
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 ـ خصائصو التعلويت:4

ًٌٚه رخٌظفخػلص حٌظٟ طليع ر١ٓ ألطخد حٌّؼٍغ  طٙظُ حٌظؼ١ٍّش رظٕظ١ُ حٌظؼٍُ ىحهً حٌمُٔ،

ح حألٓخّ فبٔٙخ طّظخُ رـٍّش ِٓ حٌوٜخثٚ أّ٘ٙخ; حٌظؼٍّٟ حٌٌّوٍٛس ٓخرمخ، ٚػٍٝ ٌ٘
(1)

   

 حٌظؼ١ٍّش طؼٕٟ حالٔظمخي ِٓ ِٕطٍك حٌظؼ١ٍُ اٌٝ ِٕطٍك حٌظؼٍُ. ♦

ٌظؼٍُ ١ٌْ ػ١ٍّش طىي٠ْ ٌٍّؼخٍف ٚحٌّؼٍِٛخص رط٠َمش طَحو١ّش هط١ش رً ٘ٛ اػخىس رٕخء ح ♦

 ٟٛؼ١خص حٌـي٠يس.ٌٍّؼخٍف حٌٔخرمش، ٚحوظ٘خف حٌّؼخٍف حٌـي٠يس رط٠َمش أوؼَ طى١فخ ِغ حٌ

طـ١ٕي٘خ فٟ حوظٔخد ١ّٓ ٚليٍحطُٙ حٌٌحط١ش ٌظؼزجظٙخ ٚحألهٌ رؼٟ حالػظزخٍ طٍٜٛحص حٌّظؼٍ ♦

 ٚطؼٍُ ِفخ١ُ٘ ؿي٠يس.

ط٘و١ٚ أهطخء حٌّظؼ١ٍّٓ ٚحٌٜؼٛرخص حٌظؼ١ٍّش لٜي حٓظغلٌٙخ فٟ ػ١ٍّش حٌظ٠ٜٛذ أٚ  ♦

 حٌظؼي٠ً أٚ حٌظ١ًٌٌ ٌظلم١ك أف٠ً حٌٕظخثؾ حٌظؼ١ٍّش.

طـؼً حٌّظؼٍُ ِلٍٛح ٌٍؼ١ٍّش حٌظَر٠ٛش، ٚحٌّؼٍُ ٠َٗىخ فٟ حطوخً حٌمَحٍ ر١ٕٗ ٚر١ٓ حٌظؼ١ٍّش  ♦

 حٌّظؼ١ٍّٓ، فل ٠ٔظزي رآٍحثٗ ٚال ٠فَٝ كٌٍٛٗ.

 حٌظؼ١ٍّش طؼًّ ػٍٝ طط٠َٛ ليٍحص حٌّظؼٍُ فٟ حٌظل١ًٍ ٚحٌظفى١َ ٚحالريحع. ♦

 ١ش حٌٕ٘خ١ حٌظؼ١ٍّٟ. طؼطٟ ِىخٔش رخٍُس ٌٍظم٠ُٛ ٚ هخٛش حٌظم٠ُٛ حٌظى٠ٕٟٛ ٌٍظؤوي ِٓ فؼخٌ ♦

ِٚٓ ؿٍّش ٌٖ٘ حٌوٜخثٚ، ٠ظ٠ق ٌٕخ أْ حٌظؼٍُ حٌٕخؿق ٘ٛ حٌّزٕٟ ػٍٝ حٌظفخػً ٚحٌظٛحًٛ 

ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ رخٌيٍؿش حألٌٚٝ، ٌٌٌه ال ٠ّىٓ طٍٜٛ ػ١ٍّش طؼ١ٍّش ٔخؿلش ١ٌْ ف١ٙخ طٛحًٛ 

ٌإلٍحىس فٟ فل ٠ىْٛ طٛحؿي ٚطفخػً ٚطٛفَ ػَٕٜ حٌظلف١ِ ِٓ ١َف حٌّؼٍُ ِٓ ؿٙش أهَٜ، 

حٌظؼٍُ ِٓ ١َف حٌظل١ٌِ، ِخ ٌُ ٠غَّ ٌي٠ُٙ ٍٚف حٌؼًّ ٚحٌّؼخرَس حٌظٟ طٔخػيٖ فٟ حطوخً 

 حٌمَحٍحص رٕفٔٗ ٚطُٔٙ فٟ طلم١ك حأل٘يحف حٌظَر٠ٛش حٌظؼ١ٍّش حٌّٕ٘ٛىس.

 ـ هبادئ التعليويت:  5

ٕ٘خن ؿٍّش ِٓ حٌّزخىة ٠ـذ ػٍٝ حٌّيٍّ أْ ٠َحػ١ٙخ فٟ ػ١ٍّش حٌظي٠ٍْ; 
(2)

  

                                                           
1
 .646، ٙ ِلّي ٛخٌق كؼَٚرٟ، حٌي١ًٌ حٌز١يحغٛؿٟ ٌَّكٍش حٌظؼ١ٍُ حالرظيحثٟـ   

2
ش حٌؼَر١ش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘، ىرٍش، ١ )ح( ـ ٍٗيٞ ٌز١ذ، ؿخرَ ػزي حٌل١ّي، ١َِٕ ػطخ هللا، حألْٓ حٌؼخِش ٌٍظي٠ٍْ، ىحٍ ح٠ٌٕٙ  

6::4 ٙ ،4:. 
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هزَس ٠ظؼٍّٙخ حٌظ١ٌٍّ، ٚحٌظؼٍُ ػ١ٍّش حٌَّفك حٌظؼ١ٍّٟ ِيٍٓخ ط١ٌٍّح أٚ ٠ظ٠ّٓ  ـ 6  

ِٔظَّس وؼ١ٍّش حٌّٕٛ، ٌٌٚح ٠ٕزغٟ أْ ٠زيأ ِٓ ك١غ ٠ٛؿي حٌّظؼٍُ، وّخ ٠ـذ ػٍٝ حٌّيٍّ أْ 

 ٠ىْٛ ػٍٝ ِؼَفش رميٍحص حٌظ١ٌٍّ ٠ٚظؼَف ػٍٝ ِيٜ حٓظ١ؼخرٗ حٌيٍّ فٟ كـَحص حٌيٍحٓش.

وّخ  ٌّيٍّ حٌظ١ٌٍّ فٟ حالهظزخٍ ٚفٟ طٛؿ١ٗ ِخ ٠مَٛ رٗ ٚطم٠ّٛٗ،ـ ٠ٕزغٟ أْ ٠ٔخػي ح 3

٠ٕزغٟ حٓظويحَ أٔٛحع حٌٕ٘خ١ حٌظٟ طٕخٓذ ِخ طؼٍّٗ حٌظ١ٌٍّ، فىً ِٛلف طؼ١ٍّٟ ٠ظطٍذ ٔٛػخ ِؼ١ٓ 

 ِٓ حٌظفى١َ ٠ظطٍذ ٔٛػخ ِٓ حٌٕ٘خ١.ِٓ حٌٕ٘خ١ ٚحوظٔخد 

زؼٙخ، كظٝ ٠يٍن حٌظ١ٌٍّ ـ ٠ٕزغٟ أْ ٠ظليٜ حٌظؼٍُ ليٍحص حٌظؼٍُ ليٍحص حٌظ١ٌٍّ ٠ٚ٘ 4 

حٌٙيف ِّخ ٠ظؼٍّٗ فٟ ٟٛء كخؿخطٗ، فبٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ طلم١مٗ ٚػٍٝ حٌّيٍّ ك١ٕجٌ أْ ٠ليى 

رٟٛٛف حٌٙيف ِٓ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش، فٟ ٟٛء كخؿخص حٌظ١ٌٍّ ٠ٚلفِٖ كظٝ ١ّ٠ً اٌٝ طلم١ك 

 حٌٙيف حٌَّغٛد ف١ٗ.

 ـ أنواط التعلين:  6

حٌّظؼٍُ رخهظ١خٍ حألٔ٘طش حٌظؼ١ٍّش » حٌظؼٍُ ٠مَٛ ف١ٗ  أ ـ حٌظؼ١ٍُ حٌٌحطٟ; ٘ٛ ٢ّٔ ِٓ أّٔخ١

ٚطٕف١ٌ٘خ رٙيف حوظٔخد ِؼَفش ػ١ٍّش أٚ ط١ّٕش ِٙخٍس ًحص ٍٛٗ رخٌّخىس حٌيٍح١ٓش، أٚ رخ٘ظّخِخطٗ 

حٌوخٛش ٚلي ٠ظُ ٌ٘ح حٌظؼٍُ رٍٜٛس فَى٠ش أٚ فٟ ِـّٛػخص، طلض اَٗحف حٌّؼٍُ، أ رٍٜٛس غ١َ 

« َحِؾ حٌظؼٍُ ػٓ رؼئظخ١ِش ػٓ ٠َ١ك حٌظؼ١ٍُ حٌّزَِؾ ٚر
(1)

 .    

حوظٔخد  ٠ىْٛ طلض طَٜف حٌّؼٍُ، ٠ٙيف اٌٝ ِٚٓ ٌ٘ح ٔٔظٕظؾ أْ ٌ٘ح حٌٕٛع ِٓ حٌظؼ١ٍُ

 حٌّؼَفش ًحص حٌٍٜش رخٌّخىس حٌّيٍٚٓش.

د ـ حٌظؼ١ٍُ حٌظفخػٍٟ ٚحٌؼمي حٌظ٘خٍٚٞ; ٌمي ٍوِص حٌظؼ١ٍّش ػٍٝ حٌلٛحٍ حٌظَرٛٞ حٌّظزخىي 

حٌّظؼٍُ أٚ ر١ٓ حٌّظؼ١ٍّٓ أٔفُٔٙ ٚرٌٙح ٠ؼي حٌظؼٍُ ًحص رؼي ٚحٌظفخػً حٌظ٘خٍٚٞ ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚ

ِٚٓ أؿً  ِغ ح٢ه٠َٓ ٠ؼٍُ حٌظ١ٌٍّ »فٟ لٌٛٗ حؿظّخػٟ ٍوِ ػ١ٍٗ ف١ىٛطٟٔ ٌٚ٘ح ٠ظ٠ق 

ح٢ه٠َٓ ٚفٟ ِٛحؿٙش ح٢ه٠َٓ، ٚػٍٝ حألٓخّ طيٍن أ١ّ٘ش حٌظلٛي حٌٌٞ ٠ـَٞ فٟ طّلٍٛ 

ظؤػَ رخٌىلَ رً ٠ؼًّ ػٍٝ كغ حٌظ١ٌٍّ ػٍٝ حٌٜف ػٍٝ حٌّظؼٍُ ال ػٍٝ حٌّؼٍُ حٌٌٞ ٌُ ٠ؼي ٠ٔ

                                                           
1
 3889َـ ٍر١غ ِلّي ١ٚخٍق ػزي حٌَإٚف ػخَِ، حٌظي٠ٍْ حٌّٜغَ، ىحٍ ح١ٌخٍُٚٞ حٌؼ١ٍّش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ حألٍىْ، ى ـ ١  

 ٙ697. 
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ِؼَفظٗ ِٓ هلي ِخ ٠ىظ٘فٗ  طيحٚي حٌىلَ ػٕخث١خ، ٚفَى٠خ، ٌٚ٘ح حٌظٛؿٗ كخُٓ فٟ حٌظؼٍُ ٠زٕٟ

«رٕفٔٗ
(1)

.   

، ألٔٗ  ١ّش حٌظؼ١ٍّش١فٌٙح حٌٕٛع ِٓ حٌظؼ١ٍُ ٌٗ ٔظخثؾ ح٠ـخر١ش فٟ طل١ٔٓ ٚطط٠َٛ حٌؼ١ٍّش حٌظؼٍ

خٍوش حٌـّخػ١ش ر١ٓ أ١َحف حٌظل١ٌِ أٔفُٔٙ ِٚغ ِؼٍُّٙ ٠مَٛ ػٍٝ ػَٕٜ حٌّلخٍٚس ٚحٌّ٘

 هخٛش ِّخ ٠وٍك ٌٕخ طفخػً فٟ حٌلٜش حٌظؼ١ٍّش ٚطلم١ك ٌٍٙيف حٌَّغٛد ف١ٗ.

ِظؼٍُ ػٍٝ كيٜ ٚػٍٝ ٌ٘ح  ًِٓ حٌظؼ١ٍُ ٠ظؼخًِ ِغ و ؽ ـ حٌظؼ١ٍُ حٌّزَِؾ; ٌ٘ح حٌٕٛع

ـ١خ ك١غ أْ حٌّخىس حٌظؼ١ٍّش ٠ظميَ وً ِظؼٍُ ٚفك َٓػظٗ حٌوخٛش ٠ٚىْٛ حٌظميَ طي٠ٍ » حألٓخّ 

َِطزش طَط١زخ ِٕطم١خ ِٓ حًٌٔٙ اٌٝ حألٛؼذ، ِٚٓ ١ِِّحطٗ أٔٗ ٠ظطٍذ َِحػخس حٌفَٚق حٌفَى٠ش 

أػّك ٠ٚؼَف ف ػٍٝ ِٙخٍحص حٌطلد ر٘ىً أ٠َٔ ٚر١ٓ حٌّظؼ١ٍّٓ ٚحطخكش حٌفَٛش ٌٍّؼٍُ ٌٍظؼَ

« ؤٔٗ ٠َ١مش ِٓ ١َق حٌظؼ١ٍُ حٌفَىٞ أ٠٠خ ر
(2)

    

أٔٗ ٠ؼٍُ وً ِظؼٍُ ًحط١خ رٛحٓطش أٍٓٛد هخٛش حٌٌٞ ٠ّٔق حٌظؼ١ٍُ ٚٔٔظوٍٚ ِٓ ٌ٘ح 

رظم١ُٔ حٌّؼٍِٛخص ٚطَط١زٙخ ِٕطم١خ، ٠ٚٔظٛؿذ ٌٌٙح حٌّظؼٍُ طي٠ٍـ١خ، ٠ٚظؤوي ِٓ هلي ٛلش 

 حٓظـخرظٗ كظٝ ٠ًٜ اٌٝ حٌٍٔٛن حٌٌحطٟ حٌَّغٛد ف١ٗ.

 ثانيا: القٌاعد النحٌيت:

 ـ القاعدة: 1

 أ ـ لغت:

ِ  ٛى  ؼ  ل   ي  ؼ  م  ٠   ي  ؼ  خَ، ل  ١  حٌم   ٗ  ; ٔم٠١  ٛى  ؼ  ; حٌم  ي  ؼ  ل   » ؿخء فٟ ٌٔخْ حٌؼَد    ْ  ٍ  ح أٞ ؿ  ي  ؼ  م  ح ٚ

ُ   ص  ي  ؼ  ، ٚل  ٗ  ط  ي  ؼ  ٚحل   َ  حالٔٔخْ، أٞ ل   ي  ؼ  ي; ل  ٠  رٗ، ٚلخي أرٛ  ٟ  ْ  ٍ  ; ؿ  ي  ؼ  ، ٚل  خ حى... ي  ، ٚ٘ٛ ِٓ حال

  ّ ّ  ٚ ي  ؼ  م  ٚحٌ ْ  س  ي  ؼ  م  حٌ ّ  ٛى  ؼ  حٌم   ; ِىخ  س  ي  ؼ  حٌٕخّ فٟ حألٓٛحق ٚغ١َ٘خ... ٚل   ٛى  ؼ  ٟغ ل  ; ِٛحي  خػ  م  ... ٚحٌ

  ِ ٍ  ي  م  حٌَؿً;   « ٖ  ٛى  ؼ  ِخ أهٌ ِٓ حألٍٝ ل   ح
(3)

  .  

                                                           
1
 .34ٙ  ١6ؼّش، طؼ١ٍّش حٌٍغش حٌؼَر١ش، ؽ  ١ٛخف  ـ حٔطٛحْ  

2
ىرٟ ر١ٓ حٌٕظَٞ ٚحٌظطز١مٟ " حٌطٍٛ حٌّظ٢ٓٛ أ ًّٔٛؿخ" اَٗحف حألٓظخً رٛٓى١ٓ ِـخ٘ي ـ رٛ٘خٌٟ، ف١٠ٍش، طؼ١ّ١ٍش حٌٕٚ حأل 

 .69، ٙ 3866ٌَِوَس طوَؽ ِخٓظَ، طوٜٚ طؼ١ّ١ٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش، ِؼٔىَ 

3
 .4797، ٙ 56ص، ؽ ـ  ، ى خَ٘س، ى. ١م، ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ حٌّؼخٍف، حٌٍِٕٛظحرٓ ـ  
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ِ   ً  ه  ِٓ رخد ى   ي  ؼ  ل   »خ فٟ ِؼـُ حٌٜلخف فمي ٍٚىص ِخىس أِ  ْ  ٍ  ح أ٠٠خ رخٌفظق أٞ ؿ  ي  ؼ  م  ٚ 

ّ   س  ي  ؼ  ٚحٌم   ٔ   رخٌفظق س  ي  ؼ  حٌّم  ِٕٗ ٚ ٔٛع   ٚرخٌىَٔ س  َ  رخٌفظق حٌ ص ي  ؼ  ِٓ حٌٕٔخء حٌظٟ ل   ي  ػ  ... ٚحٌمخ  ش  ٍ  ف  خحٌ

«  حٌز١ض أٓٔٗ ي  حػ  ٛ  ، ٚل  ي  حػ  ٛ  ػٓ حٌٌٛي ٚحٌل١ٞ ٚحٌـّغ حٌم  
(1)

.  

 ٛى  ؼ  حٌم   »ِٚٓ ؿٙش أهَٜ فمي ٍٚىص فٟ حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ٌٍف١َُٚ أ٠خىٞ ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ 

  ّ َ  ١  ; حٌـٍّٛ، أٚ ٘ٛ حٌم  ي  ؼ  م  ٚحٌ ـ  خ ّ  ٍ  ، ٚحٌ ّ   ٖ  ي  ؼ  رٗ حل   ي  ؼ  ؼش ِٚٓ حٌٔـٛى ٚل  ِٓ ح٠ٌـ ٛ  ي  ؼ  م  ٚحٌ

  ّ ِ   س  ي  ؼ  ، ٚحٌم  ٗ  ; ِىخٔ  س  ي  ؼ  م  ٚحٌ ٍ  ي  م  رخٌىَٔ ٔٛع ِٕٗ، ٚ  َ  ف  حٌزجَ; ك   ي  ؼ  ل  ِٓ حٌّىخْ... ٚأ   ي  خػ  ِخ أهٌٖ حٌم   ح

 «ؿٗ حألٍٝ ٌُٚ ٠ٕظٗ رٙخ حٌّخء... ، أٚ طَوٙخ ػٍٝ ٚس  ي  ؼ  ل   ٍ  ي  ل  
(2)

 .   

  ٌٔخرك ًوَ٘خ ٠ظ٠ق ٌٕخ أْ ِخىس لؼي طٕيٍؽ طلض أٌفخظ حٌـٍِّٛٚٓ ٌٖ٘ حٌظؼ٠َفخص ح

 حٌمؼٛى، ٚػىٔٙخ حٌم١خَ ٚؿّؼٙخ حٌّمخػي.ٚ

حٌظخَ٘س ٚٛفخ  ٍٍٓٔش ِٓ حٌّفخ١ُ٘ حٌؼ١ٍّش طٜف» طؼَف حٌمخػيس ػٍٝ أٔٙخ  :اصطالًحاب ـ 

« و١ّخ
(3)

ٌٛٗ أّٛؼٙخ لٛحػي ػٍٝ أٔٙخ أْٓ حٌٟ٘ء ٚفؼٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ طؼَف حٌمخػيس حٌظٟ ؿ، 

 فىً ِخ ٠زٕٝ ػ١ٍٗ غ١َٖ ِّٔٝ لخػيس.

 ـ النحٌ: 2

 ت:أ ـ لغ

حٌٕلٛ; حػَحد حٌىلَ حٌؼَرٟ، ٚحٌٕلٛ; حٌمٜي » ؿخء فٟ ٌٔخْ حٌؼَد ِخىس ٔلٛ;  

 ، ٚٔلٛ حٌؼَر١ش ِٕٗ خٖ  ح ٚحٔظل  ٛ  ل  ٔ    ٠ٕٚلخٖ   ٚحٌط٠َك، ٚ ٠ىْٛ ظَفخ ٠ٚىْٛ حّٓخ، حٔلخٖ ٠ٕلٖٛ 

طَٜفٗ ِٓ حػَحد ٚغ١َٖ وخٌظؼ١ٕش ٚحٌـّغ ٚحٌظلم١َ ّٔخ ٘ٛ حٔظلخء ّٓش ولَ حٌؼَد فٟ ا

ٚحٌظى١َٔ ٚ حالٟخفش ٚحٌٕٔذ ٚغ١َ ًٌه، ١ٌٍظلك ِٓ ١ٌْ ِٓ أً٘ حٌٍغش حٌؼَر١ش رؤٍ٘ٙخ فٟ 

حٌفٜخكش ف١ٕطك رٙخ ٚ اْ ٌُ ٠ىٓ ُِٕٙ، أٚ اْ ٗي رؼ٠ُٙ ػٕٙخ ٍى  رٗ ح١ٌٙخ ٚ٘ٛ فٟ ِٜيٍ ٗخثغ 

ٝ ػ١ٍٗ اًح حػظّي ػ١ٍٗ، حرٓ ػ١ٍٗ ٚحٔظل ٠ٚمخي حٔلٕٝ، حأٞ ٔلٛص ٔلٛح ومٌٛه لٜيص لٜي  

  ٚطٕلٝ ػَحرٟ; حٔلٕٝ ٚٔلٝ ٚحٔظلٝ أٞ حػظّي ػٍٝ حٌٟ٘ء ٚ حٔظلٝ ٌٗ ٚطٕلٝ ٌٗ; حػظّيألح

«١ٌٗ رَٜٞ ػيٌظَٗٛفٗ ٚحٔل١ض ا;  رّؼٕٝ ٔلخ ٌٗ ٚحٔظلٝ... ٚٔلخ ح١ٌٗ رَٜٖ ٠ٕلٖٛ ٠ٕٚلخٖ
(4)

.     

                                                           
1
 .338ـ حٌَحُٞ، ِوظخٍ حٌٜلخف، ٙ   

2
 .466ـ حٌف١َُٚ آ٠خىٞ، حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ٙ   

3
 .49، ٙ 3866َـ ِلّي ح١ٌٔي ػٍٟ، ِٛٓٛػش حٌّٜطٍلخص حٌظَر٠ٛش، ىحٍ ح١ٌَّٔس ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ػّخْ حألٍىْ، ١ )ح(  

4
 .5486، ٙ :5ـ حرٓ ِٕطٍٛ، ٌٔخْ حٌؼَد، ىحٍ حٌّؼخٍف، حٌمخَ٘س، ١، ى ص حٌـِء   
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; أٞ ن  ٛ  ل  ٔ   ٛص  ل  ، ٠مخي; ٔ  ٠َك  ٚحٌط   ي  ٜ  حٌٕلٛ; حٌم   »ؿخء فٟ ِؼـُ حٌٜلخف ِخىس حٌٕلٛ; ٚ

  ٜ ٚ  ن  ي  ٜ  ل   ص  ي  ل ٛ  ٗ  ١ٌ  ا  ٞ َ  ٜ  ر   ص  ٛ  ل  ٔ  ،  ٔ  ٗ  ظ  ف  َ  ، أٞ  ٞ  َ  ٜ  ر   ٗ  ػ   ض  ١  ل  ، ٚح ٗ، ٚحٔلٝ فٟ ظ  ٌ  ي  ; ػ  ٞ، أ

  ٓ  َ ٖ، أٞ; حػظّي ػٍٝ حٌـخٔذ حال٠َٔ، ٚحالٔظلخء ِؼٍٗ، ٌ٘ح حألًٛ، ػُ ٛخٍ حالٔظلخء حالػظّخى ١

ٗ، ٚحٔظل١ض ٌفلْ أٞ ػَٟض ٌٗ، ٚ حٔظل١ض ػٍٝ كٍمش حٌٔى١ٓ أٞ; ػَٟض ٚح١ًٌّ فٟ وً ٚؿ

ُق ٌٍّٔٓ، ٚٔل١ظٗ ػٓ ِٛلؼٗ طٕل١ش، فظٕلٝ ٚحٌٕلٛ; حػَحد حٌىلَ حٌؼَرٟ ٚحٌٕلٟ رخٌىَٔس 

 ٌٔخل١ش ٚحٌـّغ حٔلخء، حألِٛوخ أً٘ حٌٕلخس، حٌمَٛ حٌزؼيحء ح٠ٌٌٓ ١ٌٔٛح رؤلخٍد ٚحٌّٕلخس; ٠َ١ك ح

« حكٟحٌٕخك١ش ٚحكيس، حٌٕٛٚ
(1)

 .  

حٌٕلٛ; حٌمٜي ٚحٌط٠َك  »ِوظخٍ حٌٜلخف ِخىس ْ ف أ وخٌظخٌٍٟٚىص فٟ ِٓ ؿٙش أهَٜ ٚ

 ٗ  ٕ  ػ   ٖ  َ  ٜ  ٝ ر  ل  ٔ  أ  ح، ٚي  خ ػ  ٙ  خر  ر  ٚ خ رَٜٖ ا١ٌٗ أٞ َٛف  ل  ، ٚٔ  ٖ  ي  ٜ  ل   ي  ٜ  ( أٞ ل  ٖ  ٛ  ل  خ، ٔ  ل  ٠مخي ) ٔ  

« َ حٌؼَرٟ( حٌٕلٛ ) حػَحد حٌىل ٝ،ل  ٕ  ظ  ػٓ ِٟٛؼٗ ف   خٖ  ل  ٚ ٔ   ٗ  ٌ  ي  ػ  
(2)

.   

ـ  ٠ك  َ  حٌٕلٛ; حٌط   »ٌّل٢١ فمي ٍٚىص ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟأِخ حٌمخِّٛ ح   خء  ؽ; حٔل   ش  ٙ  ، ٚحٌ

ّ  خ ٚ، ٠ىْٛ ظَف  ي  ٜ  حٌم  ٚ ٛ  ل  ٔ  ٚ ; لخس  ٔ  ِٓ  خف  ٔ   ً  ... ٍٚؿ  ٛ  ل  ; ٔ  ٗ  ؼ  ّ  خ، ِٕٚٗ ٔلٛ حٌؼَر١ش ٚؿ  حٓ

ٞ  ل  ٔ   ِ  ل  ; ٚٔ  ٛ ٛ  ٖ  خل  ٗ... ٚٔ  ١  م  ٗ   ي  ػٍٝ أك   خي  خ;  ٍ  ٖٛ  ل  ٕ  ٠ٚ   خٖ  ل  ٕ  ح١ٌٗ ٠   ٖ  َ  ٜ  ٚر   ٗ  ف  َ  ;  ; ٗ  ٕ  ػ   خٖ  ل  ٔ  ، ٚح  ٖ  ى  ; 

«  ٗ  ٌ  ي  ػ  
(3)

.   

أٌفخظ ِ٘ظَوش ٟ٘ ٚرٌٙح حٌّفَٙٛ ٠ظ٠ق ٌٕخ ِٓ هلي حٌظؼ٠َفخص أْ حٌّؼخؿُ حطفمض فٟ 

 حٌط٠َك، ٚرىٍّش أػُ حٌٕلٛ ٠ؼٕٟ ربػَحد حٌىلَ حٌؼَرٟ. حٌمٜي، ٚ

 ب ـ اصطالحا:

 طؼ٠َفخطٗ ِٓ لزً حٌؼٍّخء ٚؿخء فٟ ًٌه;ٌمي طؼيىص 

٘ٛ حٔظلخء ّٓض ولَ حٌؼَد فٟ طَٜفٗ » فٟ وظخرٗ " حٌوٜخثٚ" رؤٔٗ ٠ؼَفٗ حرٓ ؿٕٟ 

حٌظى١َٔ، ٚحالٟخفش، ٚحٌٕٔذ ٚحٌظَو١ذ، ٚغ١َ ٚحٌظلم١َ، اػَحد، ٚغ١َٖ وخٌؼ١ٕش، حٌـّغ، ٚ ِٓ

اْ ٌُ ٠ىٓ ُِٕٙ، ٚ اْ ٗي ٚ ش رؤٍ٘ٙخ فٟ حٌفٜخكش ف١ٕطك رٙخًٌه، ١ٌٍظلك ِٓ أً٘ حٌٍغش حٌؼَر١

رؼ٠ُٙ ػٕٙخ ٍى رٗ ا١ٌٙخ، ٚ٘ٛ فٟ حألًٛ ِٜيٍ ٗخثغ، أٞ ٔلٛص ٔلٛح، ومٌٛه; لٜيص 

                                                           
1
 7ؽ  ،َ ِخىس :::6آهَْٚ، ر١َٚص، ٌزٕخْ ١ )ح( ٌٍَٕ٘، طلم١ك ح١ًٌّ ري٠غ ٠ؼمٛد ٚؼ١ٍّش ـ حٌـَٛ٘ٞ، حٌٜلخف، ىحٍ حٌىظذ حٌ 

 .638ـ ٙ 

2
 .386ـ حٌَحُٞ، ِوظخٍ حٌٜلخف، ٙ  

3
 .6448ـ حٌف١َُٚ آ٠خىٞ، حٌمخِّٛ حٌّل٢١، ىحٍ حٌـ١ً، ر١َٚص، ٌزٕخْ ٙ   
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وّخ أْ حٌفمٗ فٟ حألًٛ ِٜيٍ فمٙض حٌٟ٘ء، أٞ  ظلخء ٌ٘ح حٌمز١ً ِٓ حٌؼٍُ،ٔلٜيح، ػُ هٚ رٗ ح

ىؼزش، ٚ اْ حٌوّخ أْ ر١ض هللا هٚ رٗ هٚ رٗ ػٍُ ح٠ٌَ٘ؼش ِٓ حٌظل١ًٍ ٚحٌظل٠َُ ٚ ػَفظٗ، ػُ

 «وخٔض حٌز١ٛص وٍٙخ هلل 
(1)

 .  

ّٔخ أ٠ٍي رٗ أْ ٠ٕلٛ حٌّظىٍُ، اًح طؼٍّٗ ولَ حٌؼَد، ٚ٘ٛ ػٍُ حٌٕلٛ ا» ٠ٚؼَفٗ حرٓ َٓحؽ 

« ميِْٛ ف١ٗ ِٓ حٓظمَحء ولَ حٌؼَد حٓظوَؿٗ حٌّظ
(2)

 

  غ فٟ أٚحهَ حٌىٍّخص حػَحرخ ٚرٕخءِٚٓ ٌٖ٘ حٌظؼخ٠ٍف ٔٔظوٍٚ أْ حٌٕلٛ ٘ٛ ػٍُ ٠زل  

الخِش حٌٍٔخْ ٚطـٕذ حٌٍلٓ ٚحٌـًّ، أْٓ ٌٍلفخظ ػٍٝ حٌٍغش ٚ حٌٙيف ِٕٗ ح٠ٌز٢ ٌٙخطٗ حٌىٍّخصٚ

 فٟ حٌىلَ.

 ـ القٌاعد النحٌيت: 3

ال ٠ّىٓ ٛلش فٟ أ١ٛحٍ حٌظؼ١ٍُ حٌّوظٍفش ٍَُِِٚس ٚطلظً حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ِىخٔش رخ

رُٙ ٚطل١ٕٔٗ ٌغ٠ٛخ ٚطٜلق حالٓظغٕخء ػٕٙخ ألٔٙخ طٔخُ٘ فٟ طم٠ُٛ إٌٔٔش حٌّظؼ١ٍّٓ ٚطٜل١ق أٍٓٛ

حالٓظٕزخ١ ٚحرٓ ػٍٝ حٌزلغ حٌؼٍّٟ ٚىلش حٌظفى١َ ٚحٌظؼ١ًٍ ٚحالهطخء ٚطَرٟ فٟ حٌطٍزش حٌميٍس 

ْ ػٍَٛ حٌٍٔخْ أٍرؼش أٍوخ » لخ١زش، ٠ٚمٛي رؤْ; أُ٘ ػٍَٛ حٌٍٔخْ حٌؼَرٟ هٍيْٚ" ٠ؼي حٌٕلٛ 

مٛحػي حً رٗ ٠ظز١ٓ أٛٛي اْ حألُ٘ حٌّظميَ ِٕٙخ ٘ٛ حٌٟ٘ حٌٍغش، ٚحٌٕلٛ ٚحٌز١خْ ٚحألىد، ٚ

« ٌـًٙ أًٛ حإلفخىس ٌٛالٖ ؼٛي، ٚحٌّزظيأ ِٓ حٌوزَ ٚحٌّمخٛي رخٌيالٌش ف١ؼَف حٌفخػً ِٓ حٌّف
(3)

  

، حٌٕلٛ، حٌز١خْ ٓ ٌٕخ حرٓ هٍيْٚ أْ ػٍَٛ حٌٍٔخْ أٍرؼش ) حٌٍغش١ِٓ هلي ٌ٘ح حٌظؼ٠َف ٠ز

حٌظؼز١َ ٚٛلش حٌىظخرش ِٚؼَفش  لٛحػي٘خ، ٌٚ٘ح ٌّخ ٌٙخ ِٓ حٌيٍٚ حٌفؼخي فٟ ٓلِش ًوَحألىد(، ٚ

 ٌـًٙ أًٛ حالفخىس. حٌفخػً ِٓ حٌّفؼٛي ٚحٌّزظيأ ِٓ حٌوزَ ٌٚٛالٖ

فٓ طٜل١ق ولَ حٌؼَد وظخرش ٚ لَحءس، ٟٚ٘  »خ أ٠٠خ ِلّي حّٓخػ١ً ظخفَ رؤٔٙخ ٠ٚؼَفٙ

طؼٕٝ رخإلػَحد ٚلٛحػي طَو١ذ حٌـٍّش، ح١ّٓش وخٔض أفؼ١ٍش، ًٌه ىٍحٓش حٌؼللخص فٟ حٌـٍّش 

خطٙخ رّخ لزٍٙخ ٚرؼي٘خ، وّخ أٔٙخ طؼٕٟ ِـّٛػش حٌمٛحػي حٌظٟ طٕظُ ٕ٘يٓش حٌـٍّش أٚ ِٛحلغ ٚػلل

 حٌّؼٕٝ ِٚخ ٠َطز٢ رٌٌه ِٓ أٟٚخع حػَحر١ش طّٔٝ ػٍُ حٌٕلٛ حٌىٍّخص ف١ٙخ ٚٚظخثفٙخ ِٓ ٔخك١ش

                                                           
1
 .45ٌـِء حألٚي، ى ١, ى ص ٙ ـ حرٓ ؿٕٟ، حٌوٜخثٚ، طلم١ك ِلّي ػٍٟ حٌٕـخٍ، ىحٍ حٌىظذ ح٠ٌَّٜش، ح  

2
. ـ٘ 6538ـ حرٓ َٓحؽ، حألٛٛي فٟ حٌٕلٛ، طلم١ك ػزي حٌل١ٔٓ حٌوظٍٟ، ِئٓٔش حٌَٓخٌش ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ٌزٕخْ، ١ )ح(   

 .46. ٙ 6َ، ؽ  :::6

3
 .656ٙ  6:89َـ ػزي حٌَكّخْ حرٓ هٍيْٚ، حٌّميِش، ىحٍ حٌمٍُ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ر١َٚص، ٌزٕخْ. ١ )ح(   
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حٌٜٛط١ش طّٔٝ ػٍُ  ١ٛخغظٙخ ُٚٚٔٙخ  ٚحٌٕخك١شز١ٕش حٌىٍّش ٚأِخ ِـّٛػش حٌمٛحػي حٌظٟ طظًٜ ر

« ٕلٛ حٌ
(1)

. 

ٔلكع أْ ٌ٘ح حٌظؼ٠َف ؿخء ٗخِل ٍِّخ رّفَٙٛ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ِٓ ٔلٛ َٛف ٚحػَحد 

ؼلِخطٙخ حالػَحر١ش ِٓ فٟٙ طٜل١ق حٌىلَ وظخرش ٚلَحءس، طٕظُ ٕ٘يٓش حٌـٍّش رّؼٕٝ ط٠زطٙخ ر

ؿَِ، ٚػ١ٍٗ ًٜٔ اٌٝ ٔمطش ِّٙش ِٓ ٌٖ٘ حٌظؼخ٠ٍف. أٔخ ٟٚ٘ حٌمٛحػي ٜٔذ ُٟٚ ٚؿَ ٚ

 طلخفع ػٍٝ طَو١ذ حٌـٍّش ٚطليى ٌٕخ حٌوطؤ فٟ طؼخر١َٔخ ٚ طٜٛرٗ ِٓ حٌٍلٓ اْ ٚؿي.حٌٕل٠ٛش 

 :ـ عالقت النحٌ بالوياراث اللغٌيت 4

ٚطظّؼً فٟ;
(2)

  

أ ـ ػللظٗ رّٙخٍس حالٓظّخع; رؼي حالٓظّخع حكيٜ حٌّٙخٍحص حٌٍغ٠ٛش، ٠ٚمٜي رٗ حالٜٔخص 

فؼخي، اًح أٔٗ ٠ؼًّ ػٍٝ فه حألٛٛحص حٌظٟ  ٚحٌفُٙ ٚحٌظف١َٔ، فخٌَّء كخٌش حالٓظّخع ٠ىْٛ ح٠ـخرٟ

طًٜ ا١ٌٗ ِٓ حًٌَّٓ ٠ٚؼًّ ػٍٝ فّٙٙخ ٚحٌلىُ ػ١ٍٗ، ك١غ ٠ُٔٙ حٌٕلٛ فٟ ًٌه ػٓ ٠َ١ك 

حالٓظّخع ٠ىظٔذ حٌفَى حٌّفَىحص، فّٕٛ ِٙخٍس حالٓظّخع طٔخػي فٟ ّٔٛ حالٔطلق فٟ حٌلي٠غ 

 ٚحٌّٔظّغ أليٍ ػٍٝ فُٙ حٌـًّ حٌط٠ٍٛش حٌّؼميس.

رّٙخٍطٟ حٌمَحءس ٚ حٌىظخرش; ِٓ أ٘يحف حٌٕلٛ طي٠ٍذ حٌطٍزش ػٍٝ ٟز٢ ٌغظُٙ  د ـ ػللظٗ

ٚ وظخرش، ر٘ىً ٠ظلءَ ِغ طيٍؽ ِٔظٛحُ٘ حٌؼمٍٟ ٚ حٌٍغٛٞ فٟ ٍُٓ حٌظؼٍُ كي٠ؼخ ٚلَحءس 

أّٔخ١ ِٓ هلي رّخ ٠ىظزْٛ ِٓ ِفَىحص ٚطَحو١ذ ٚ اػَحء ػَٚس حٌطلد حٌٍغ٠ٛشٚ حٌظٜخػيٞ 

 حوظ٘خف حٌوطؤ ػٕي ِ٘خ٘يطٗ ِىظٛرخ أٚ ّٓخػٗ.لَحءس حٌٕٜٛٙ ٚحٌميٍس ػٍٝ 

حٌّلخىػش ؼز١َ حألٌٟٚ لزً ِٙخٍس حٌىظخرش ٚؽ ـ ػللظٗ رّٙخٍس حٌّلخىػش; حٌّلخىػش ١ٍٓٚش ٌٍظ

١ٍٓٚش حٌَّء إلٗزخع كخؿخطٗ ٚطٕف١ٌ ِظطٍزخطٗ فٟ حٌّـظّغ حٌٌٞ ٠ل١خ ف١ٗ، ٚ ٟ٘ حألىحس حألوؼَ 

حألّٔخ١ حٌٍغ٠ٛش ١ش، فخٌظَحو١ذ ٚحألٓخ١ٌذ ٚفٟ حٌل١خس ح١ٌِٛ حٓظؼّخالِّٚخٍٓش ٚ طىَحٍح 

حٌّٔظويِش فٟ حٌّلخىػش ٟ٘ ػٕخَٛ حٌٕلٛ، ٚحٌمٛحػي ١ٍٓٚش ٌٜلش حألٍٓٛد ٚٓلِش حٌظَو١ذ 

 ٚطم٠ُٛ حٌٍٔخْ ِٓ حالػٛؿخؽ ٚحًٌٌِ.

                                                           
1
 .396َ ٙ 6:95حٌظ٠ُٛغ، ح٠ٌَخٝ ى. ١، ىحٍ ح٠ٌَّن ٌٍَٕ٘ ٚ، ٍغش حٌؼَر١شِلّي حّٓخػ١ً ػٍٛٞ، حٌظي٠ٍْ فٟ حٌـ   

2
ـ ٛزخف ٔمٛىٞ، طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ٚىٍٚ٘خ فٟ ط١ّٕش حٌٍغش ٌيٜ طل١ٌِ ٕٓش حٌؼخٌؼش ِظ٢ٓٛ. اَٗحف; ِزخٍوش هّمخٟٔ   

 .36ٙ  ،3865َ، 3864َش حٌؼَر١ش ٍٚلٍش، طوٜٚ طؼ١ٍّخص حٌٍغ، ؿخِؼش لخٛيٞ َِرخف 
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ِٓ ٕ٘خ ٠ّىٓ حٌمٛي أٔٗ ٌٛال ٌٖ٘ حٌّٙخٍحص حٌٍغ٠ٛش ِخ ٍُٓ حٌٕلٛ ِٓ حٌوطؤ ٚحالٔلَحف  

٠يٍرٕخ خ حٌىٍّخص ٚ حٌـًّ ر٘ىً ِظًٍٔٔ ٚٛل١ق ٚٛع ٚفّٙٗ، ٠َٚطذ ٠٠ٌٕز٢ ٌٕخ حٌّّٔوٛٔٗ 

حٌمَحءس ء حٌلي٠غ ٚػٍٝ ٔطمٙخ ر٘ىً ٛل١ق ١ٍُٓٚ، فخٌمٛحػي ١ٍٓٚش ٌظـٕذ حألهطخء أػٕخ

ٚحٌىظخرش، فبًح ِخ أكْ حٌظ١ٌٍّ رّٛلف ٌغٛٞ ٛؼذ ٍؿغ اٌٝ حٌمخػيس وٟ ٠ٜٛد ٔفٔٗ ف١ّخ أهطؤ 

 ٛػ١مش حٌظٟ طَر٢ حٌٕلٛ رخٌّٙخٍحص حٌٍغ٠ٛش.ف١ٗ، ٌٚ٘ح ِّخ ٠يي ػٍٝ حٌؼللش حٌ

 ـ طزائق تدريس القٌاعد: 5

ٚطـٕزُٙ حٌوطؤ ٚحٌىلَ  أٔٙخ طؼًّ ػٍٝ طم٠ُٛ إٌٔٔش حٌطٍزشحٌٕلٛ أ١ّ٘ش وز١َس، اً  ٌمٛحػياْ 

طؼٛىُ٘ ػٍٝ حٓظؼّخي ِفَىحص ١ٍّٓش ٛل١لش، ٚطيٍرُٙ ػٍٝ حٌظفى١َ حٌّظٛحًٛ ٚحٌىظخرش، ٚ

ػ١ٍٗ فبْ ٕ٘خن أوؼَ ِٓ ٠َ١مش ٠ّىٓ ٌظَحو١ذ حٌّؼميس ٚحٌغخ٠ِش، ّٚىُٕٙ ِٓ فُٙ ححٌّٕظُ، ٚط

حٓظويحِٙخ فٟ طي٠ٍْ حٌمٛحػي، ٚػٍٝ حٌّيٍّ حهظزخٍ حكيّ٘خ ٚفك طمي٠َٖ ٌّظطٍزخص حٌّٟٛٛع 

 حٌٌٞ ٠يٍٓٗ، ٚليٍحص حٌطٍزش ِٚٔظٛحُ٘ حٌظؼ١ٍّٟ ِٚٓ طٍه حٌطَحثك;

 ـ الطزيقت القياسيت: 5/1

طمَٛ ػٍٝ أٓخّ » ّظزؼش فٟ طي٠ٍْ حٌٕلٛ ٚػ١ٍٗ فٟٙ ثك حٌطؼي ٌٖ٘ حٌط٠َمش ِٓ أليَ حٌطَح

«ي حٌفىَ ِٓ حٌّميِخص اٌٝ حٌٕظخثؾ حٔظمخ
 (1)

. 

ٚ ػٍٝ حٔظمخي حٌفىَ ِٓ حٌلىُ ػٍٝ وٍٟ اٌٝ حٌلىُ ػٍٝ ؿِثٟ، أ »ك١غ طمَٛ فٍٔفظٙخ 

حٌم١خّ أٍٓٛد ػمٍٟ ١ٔ٠َ ف١ٗ حٌفىَ ِٓ حٌلمخثك حٌؼخِش اٌٝ ؿِث١خص ىحهٍش طلض ٌ٘ح حٌىٍٟ، ٚ

 «ٟ حٌٛٛٛي اٌٝ حٌّـٙٛي ِٓ حٌّؼٍَٛ ٟٚ٘ رٌٌه ِٓ ١َق حٌؼمً فحٌلمخثك حٌـِث١ش، 
(2) 

.   

٠زيأ ٚػ١ٍٗ فبْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ٓز١ٍٙخ حٌٛك١ي ٘ٛ حٌلفع ك١غ ٠ىظذ حٌّؼٍُ حٌمخػيس ػُ 

حٌّٕطم١ش ِٓ هلي طيل١ك ِخ طل٠ٛٗ طٍه حٌّفخ١ُ٘ ١ٔ٠َٚ طي٠ٍْ حٌٕلٛ رخٓظوَحؽ حٌٕظخثؾ حٌفؼ١ٍش ٚ

ٖ حٌط٠َمش فٟ حٌوطٛحص حٌظخ١ٌش; ٚفمخ ٌٌٙ
(3)

 .  

                                                           

 
1
 .335َ ٙ 3886ـ ُو٠َخ حّٓخػ١ً، ١َق طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش، ىحٍ حٌّؼَفش حٌـخِؼ١ش، ى. ١.   

2
ّٟ، وخًِ ِلّٛى ٔـُ حٌي١ٌّٟ، أٓخ١ٌذ كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ لٛحػي حٌٍغش حٌؼَر١ش، ىحٍ حٌَ٘ٚق ٌٍَٕ٘ ١ـ ١ٗ ك١ٔٓ ػٍٟ حٌيٌ  

 . 74حألٍىْ ٙ َ، ػّخْ، 3885ٚحٌظ٠ُٛغ، ١ )ح( 

3
ـ ك١ٔٓ ػزي حٌزخٍٞ ػَٜ، حالطـخ٘خص حٌلي٠ؼش ٌظي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ حٌَّكٍظ١ٓ حالػيحى٠ش ٚحٌؼخ٠ٛٔش َِوِ حالٓىٕي٠ٍش   

 .434َ ٙ 3888ٌٍىظخد، و١ٍش حٌظ١َٓٓ ؿخِؼش حالٓىٕي٠ٍش 
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حٌٕٚ ػ١ٍٙخ، ٌظىْٛ رّؼخرش حٌّؼ١خٍ حٌٌٞ ٠ٕزغٟ أْ ط١َٔ ػ١ٍٗ أ ـ حٌزيح٠ش رٌوَ حٌمخػيس ٚ

 حألِؼٍش حٌظٟ طّؼً لخػيس حٌيٍّ.

 د ـ ًوَ ػي٠ي ِٓ حٌلخالص حٌظٟ طٕطزك ػ١ٍٙخ حٌمخػيس.

خرك أٞ ِٓ "د" اٌٝ "أ" حٌظي٠ٍذ ػٍٝ حٌمخػيس رط٠َمش ػىْ حٌظَط١ذ حٌٔؽ ـ حٌظطز١ك ٚ

 يٍّ.رٌوَ حٌمخػيس ػُ ططزك ػ١ٍٙخ حٌ ِٓ حٌَّحكً أْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش طمَٛ ٠ظ٠ق

 هزاياىا:

٠َٓؼش ال طٔظغَق ٚلظخ ٠ٛ١ل ٚطٔخػي حٌطٍزش ػٍٝ ط١ّٕش ػخىحص  »اْ حٌط٠َمش حٌم١خ١ٓش  

ٌطخٌذ ريلش حًح اٌٝ حٌلمخثك حٌظٟ ٠ـذ أْ ٠ؼَفٙخ حي، فخٌظفى١َ ٠لظخؽ اٌٝ حٌّخىس، ٚحٌظفى١َ حٌـ١

فٟ كً حٌّ٘ىلص ٚطف١َٔ حٌف١َٟخص، فخٌطخٌذ حٌٌٞ ٠فُٙ حٌمخػيس فّٙخ ؿ١يح  أٍحى أْ ٠طزمٙخ

«خػيس ِٓ أِؼٍش طٟٛق ٌٗ لزً ًوَ٘خ ٠ّىٓ أْ ٠ٔظم١ُ ٌٔخٔٗ أوؼَ رىؼ١َ ِٓ حٌٌٞ ٠ٔظٕز٢ حٌم
(1)

.   

 وَ حٌمخػيس.ٔٔظوٍٚ ِٓ ٌ٘ح أْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ٓز١ٍٙخ حٌٛك١ي ٘ٛ حٌلفع حٌٌٞ ٠ؼ١ٓ ػٍٝ طٌ

; ٌٔوَ ِٕٙخهآخذىا
  ;(2)

   

  ـ وٛٔٙخ طلََ حٌظ١ٌٍّ ِٓ حوظ٘خف حٌمٛح١ٔٓ حٌٕل٠ٛش ٚطَٜفٗ ػٓ ط١ّٕش حٌميٍس ػٍٝ ططز١مٙخ

 طىٛرٓ ٍٓٛن ٌغٛٞ ١ٍُٓ.ٚ

ٔٙخ طظٕخفٝ ِٚخ طٕخىٞ رٗ لٛح١ٔٓ حٌظؼ١ٍُ ِٓ ك١غ حٌزيء رخًٌٔٙ ٚحٌظيٍؽ اٌٝ حٌٜؼذ فٟٙ ـ أ

ٞ طزيأ رظمي٠ُ حٌمخػيس ٚطٕظٟٙ رخألِؼٍش ٌٚ٘ح ٠٘ىً ٛؼٛرش فٟ طزيأ رخٌىً ٚطٕظٟٙ رخٌـِء، أ

حٓظ١ؼخرٙخ ٚطّؼ١ٍٙخ، حً أٔٙخ أ٠٠خ ط٘ظض حٔظزخٖ حٌظل١ٌِ ٚطفًٜ ر١ٓ حٌٕلٛ ٚحٌٍغش ٚرٌٙح ٠٘ؼَ 

 حٌؼزخٍس ٚطم٠ُٛ حٌٍٔخْ. إلٛلفحٌظ١ٌٍّ أْ حٌٕلٛ غخ٠ش ٠ـذ أْ طيٍن ١ٌْٚ ١ٍٓٚش 

ي حٌؼمً ألٔٙخ طمَٛ ػٍٝ ِزيأ حٌظٍم١ٓ ٚحٌلفع ػُ ٚػ١ٍٗ فبْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش طلظخؽ اٌٝ أػّخ

 حالٍؿخع، فٟٙ هخ١ٌش ِٓ حٌٕمخٕ ٍِّٚش ٚول١ٓى١ش.

 ـ الطزيقت االستقزائيت )االستنباطيت(: 2

حٌّ٘خ٘يس ٚ اٌٝ حألكىخَ حٌؼخِش رخٌّلكظش ٚ أٔٗ حٌط٠َمش ٌٍٛٛٛي » ٠ؼَف حالٓظمَحء ػٍٝ 

ِئىحٖ أْ حالٓظمَحء ٘ٛ حالٍٓٛد حٌٌٞ ٍٓىٗ ػ١ٍٗ فبْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش " طمَٛ ػٍٝ أٓخّ فٍٔفٟ 

                                                           
1
 .74غش حٌؼَر١ش ٙ ـ ١ٗ ك١ٔٓ حٌي١ٌّٟ، وخًِ ِلّٛى ٔـُ حٌي١ٌّٟ، أٓخ١ٌذ كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ لٛحػي حٌٍ  

2
َ ١3886 )ح(  ،ـ ٓؼيْٚ ِلّي حٌٔخِٛن، ٘يٜ ػٍٟ ؿٛحى حٌَّ٘ٞ، ِٕخ٘ؾ حٌٍغش حٌؼَر١ش ١َٚق طي٠ٍٔٙخ، ىحٍ ٚحثً ٌٍَٕ٘  

 ٙ339. 
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ٍٛٛطٙخ حٌى١ٍش رؼي طظزغ حٌؼمً فٟ ٔٔؾ ِٔخٍ حٌّؼَفش ِٚيحٍؿٙخ، ١ًٌٜ رٗ اٌٝ حٌّؼَفش فٟ 

 «أؿِحثٙخ 
(1)

 . 

حٌلمخثك ِٓ هلي حألِؼٍش حٌظٟ فٟ وٛٔٙخ طى٘ف ٌٕخ ػٓ حٌمٛحػي ٚ فٙيفٙخ اًْ ٠ظ٠ق

 ٙخث١ش. ٠َ٘كٙخ حٌّؼٍُ ٠ٕٚخل٘ٙخ الٓظٕزخ١ حٌمخػيس حٌٕ

 ٌٌٖٙ حٌط٠َمش فٟ طي٠ٍْ حٌٕلٛ هّْ هطٛحص ط١َٔ ػ١ٍٙخ ٟ٘;ٚ

١ٙ٠ت حٌّؼٍُ ١لرٗ ٌظمزً حٌّخىس  »١ٙجش فٟ ِٙخٍحص طٕف١ٌ حٌيٍّ رل١غ أ ـ حٌّميِش; طّؼً حٌ

حٌـي٠يس، ًٌٚه ػٓ ٠َ١ك حٌمٚ ٚحٌلٛحٍ أٚ ٠ز٢ٔ حٌفىَس، رل١غ طؼ١َ ٔفّٛ حٌطٍزش حٌٌو٠َخص 

رخٌيٍّ، ٟٚ٘ أٓخ١ٓش، ألٔٙخ ٚحٓطش ِٓ ٚٓخث٢ حٌٕـخف، ٚٓز١ً  حٌّ٘ظَوش. فظ٘يُ٘ اٌٝ حٌظؼٍك

ّ ٚط١ٟٛلٗ، ٚفٟ ٌٖ٘ حٌوطٛس أ٠٠خ ٠لًّ حٌّؼٍُ ١لرٗ ػٍٝ حٌظفى١َ ف١ّخ اٌٝ فُٙ حٌيٍ

 ١ٓؼَٟٗ ػ١ٍُٙ، ٚلي ٠ىْٛ ًٌه ربٌمخء أٓجٍش طيٍٚ كٛي حٌيٍّ حٌٔخرك، اً ٠ٜزق حٌطٍزش ػٍٝ

« ػٍُ ِٓ حٌغخ٠ش ِٓ حٌيٍّ 
(2)

 .    

غخٌزخ ِخ ر١ٓ ح١ٌٙجش رّؼٕخ٘خ حالٔفؼخٌٟ ٚحٌظ١ّٙي رّؼٕخٖ حٌؼمٍٟ ٚ فٌٖٙ حٌَّكٍش طـّغػ١ٍٗ ٚ

 ٠ىْٛ حٌلٛحٍ ٚحٌمٚ أٚ حٌّٕخل٘ش غخ٠ش ٌـٌد حٌطلد اٌٝ ٍٛذ حٌيٍّ.

٠ؼَٝ حٌّؼٍُ ِخىس حٌيٍّ ٚ  »ٌذ حٌيٍّ ٚرٗ ٠ظليى حٌّٟٛٛع ٚف١ٗ د ـ حٌؼَٝ; ٚ٘ٛ 

 «ٌظٟ طظ٠ّٓ حٌمخػيس فٟ وً أؿِحثٙخ أِؼٍظٗ ح
(3)

.    

ٚف١ٙخ ٠ؼَٝ حٌّؼٍُ ػَٟخ ٠َٓؼخ ٌٍٙيف حٌٌٞ ٠َ٠ي ٚٛٛي حٌطلد ح١ٌٗ، ِّخ ٠يي ػٍٝ 

 رَحػش حٌّؼٍُ فٟ حهظ١خٍ أف٠ً ألِؼٍش حٌظٟ طلثُ حٌيٍّ.

فٟ ٌٖ٘ حٌوطٛس طَر٢ حألِؼٍش ِغ رؼ٠ٙخ، ٚطؼٕٟ أ٠٠خ  » ٚف١ٗ ٍٛذ حٌيٍّ ٚؽ ـ حٌَحر٢; 

َٛ، ٚر١ٓ ِخ طؼٍّٗ رخألِْ، فخٌٙيف ِٓ ػ١ٍّش حٌَر٢ ح١ٌطؼٍّٗ حٌطخٌذ  حٌّٛحُٔش ٚحٌَر٢ ر١ٓ ِخ

 رؼي حؿَحء ػ١ٍّش حٌّٛحُٔش ٚحٌّمخٍٔش ّؼٍِٛخص ٚطًٍٔٔ فٟ ً٘ٓ حٌطخٌذ، ٚ٘ٛ أْ طظيحػٝ حٌ

اظٙخٍ حٌؼللخص ف١ّخ ر١ٕٙخ ٠ٜزق ً٘ٓ حٌطخٌذ ١ِٙؤ ٌلٔظمخي اٌٝ حٌوطٛس حٌظخ١ٌش ٚطيل١ك حألِؼٍش ٚ

 «ٟ هطٛس حٌظؼ١ُّ ٚحٓظٕظخؽ حٌمخػيس ٚ٘
(4)

 .   

                                                           
1
 .434ـ ك١ٔٓ ػزي حٌزخٍٞ ػَٜ، حالطـخ٘خص حٌلي٠ؼش ٌظي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ حٌَّكٍظ١ٓ حالػيحى٠ش ٚحٌؼخ٠ٛٔش ٙ   

2
 .66ـ65ّٟ، وخًِ ِلّٛى ٔـُ حٌي١ٌّٟ، أٓخ١ٌذ كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ لٛحػي حٌٍغش حٌؼَر١ش ٙ ١يٌـ ١ٗ ػٍٟ ك١ٔٓ حٌ  

3
 .436ٙ  ك١ٔٓ ػزي حٌزخٍٞ ػَٜ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ـ   

4
 .66ٙ ٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ١ٗ ػٍٟ ك١ٔٓ حٌي١ٌّ ـ  



 طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش                                                                                      حٌفًٜ حألٚي;                 
 

 

59 

َٙ ٍٓٛن حٌظي٠ٍْ ِٓ حٓظمَحء، حٓظٕزخ١، حٓظيالي ٚطل١ًٍ ٚحٌَر٢ ر١ٓ حٌيٍّ ٚف١ٗ ٠ظ

 حٌلخٌٟ ٚحٌيٍّٚ حٌٔخرمش ػ١ٍٗ.

هطٛس حالٓظٕظخؽ، أٚ ٟ٘ ٔٙخ٠ش  » خْٚ حٌطخٌذ ِغ حٌّؼٍُ وٛٔٙخ طّؼً ى ـ حٌمخػيس; ٚف١ٙخ ٠ظؼ

ّؼٍُ رّ٘خٍوش طل١ٌِٖ زٍٛٞ، ك١غ ٠ٍوٚ حٌوّخ أٔٙخ رّؼخرش حٌٍّوٚ حٌٍٔٓٛن حٌظي٠ٍْ، 

ْٛ حٌمٛحػي فٟ ٍٛٛطٙخ حٌؼخِش ٚلفخص ٌألِؼٍش حٌظٟ ػَٟض، ٍٚر٢ رؼ٠ٙخ رزؼٞ ىْٚ أْ ٠ى

 «حالٓظٕظخؽ طٍمخث١خ ِٓ حٌّؼٍُ 
(1)

 .  

ففٟ ٌٖ٘ حٌوطٛس ٠ّىٓ أْ طىْٛ حٌمخػيس حٌّظًٛٛ ا١ٌٙخ غ١َ ِظَحرطش ِٓ حٌٕخك١ش حٌٍغ٠ٛش 

ُ أْ ٠ظخرغ ريلش ِيٜ حٓظ١ؼخد حٌظل١ٌِ ٌٍمخػيس ٚ اْ ٌٚىٕٙخ ِفِٙٛش فٟ ً٘ٓ حٌطخٌذ، ٚػٍٝ حٌّؼٍ

ٛؼذ ػ١ٍُٙ ًٌه ٚؿذ ػ١ٍٗ ) حٌّؼٍُ( ًوَ ح٠ٌِّي ِٓ حألِؼٍش ٌىٟ ٠ظَٓن حٌيٍّ فٟ ػمٌُٛٙ 

 رٍٜٛس وخٍِش.

َِكٍش حٌّظخرؼش ٚحٌظم٠ُٛ » حٌوطٛس أ١ّ٘ش وز١َس وٛٔٙخ طّؼً طؼٍك ػٍٝ ٌٖ٘  ـ حٌظطز١ك; ـ٘

ٓ ِيٜ ؿٙي حٌّؼٍُ ٚٔـخكٗ فٟ حفٙخَ طل١ٌِٖ ٌٍمخػيس، ِٚيٜ ٚف١ٗ ٠ىْٛ حٌّـخي حٌلك ٌٍى٘ف ػ

ٌظي٠ٍزخص حٌظٟ حأفخىٚح رٗ ػٍٝ حٌّٛحلف حٌـي٠يس ٚرّؼٕٝ أُٔٙ ٠ؼّْٙٛ ِخ حٌؼّك حٌٌٞ رٍغٗ حٌّؼٍُ 

 «طؼَٝ فٟ حٌظطز١مخص 
(2)

 . 

ٚػ١ٍٗ فبْ حٌظطز١ك ػٍٝ حٌمخػيس ِخ ٘ٛ اٌٝ ػ١ٍّش ٌفلٚ ٛلظٙخ، ٚ اًح ِخ فُٙ حٌطٍزش 

 ؿ١يح حٓظطخػٛح أْ ٠طزمٛح ػٍٝ ِوظٍف حٌظّخ٠ٍٓ ططز١مخ ؿ١يح. حٌّٟٛٛع

 هزاياىا:

أ ـ طٔخػي ػٍٝ رمخء حٌّؼٍِٛخص فٟ حٌٌحوَس ِيس أ١ٛي ِٓ حٌّؼٍِٛخص حٌظٟ طىظٔذ رخٌمَحءس 

أٚ حالٛغخء، ألْ حٌطخٌذ طًٛٛ ا١ٌٙخ رٕفٔٗ ٚرّٔخػيس ِؼٍّٗ، فخٌطٍزش ٠فّْٙٛ حٌمخػيس حٌظٟ 

١ِٙؤس أٚ ٌّيٍّ كخفِس َٚ ِٓ طٍه حٌمخػيس حٌظٟ ٠ميِٙخ ا١ٌُٙ ح١ُٓٙ أوؼطٍٛٛٛح ا١ٌٙخ رّٔخػيس ِيٍ

  حٌظٟ ٠ـيٚٔٙخ فٟ حٌىظذ حٌّمٍَس.

طؤهٌ رؤ٠ي٠ُٙ طي٠ٍـ١خ ٌٍٛٛٛي اٌٝ حٌلم١مش، ٟٚ٘ ـ طؼَٞ ٌيٜ حٌطٍزش لٛس حٌظفى١َ ٚد 

  أٓخٓخ  حألٓخ١ٌذ ٚحٌظَحو١ذ  ٠َ١مش ؿخىس فٟ حٌظَر١ش، حًح ٠ٜزق حٌظطز١ك ػ١ٍٙخ ٓٙل، ٟٚ٘ طظوٌ

 

                                                           
1
 .435ٙ ، الػيحى٠ش ٚحٌؼخ٠ٛٔشك١ٔٓ ػزي حٌزخٍٞ ػَٜ، حالطـخ٘خص حٌلي٠ؼش ٌظي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ حٌَّكٍظ١ٓ ح ـ  

2
 .435، ٙحٌَّؿغ ٔفٔٗـ   
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ٌفُٙ حٌمخػيس.  
(1)

.    

أْ ح١ٌَٔ فٟ ٔٙخ ِليىس ٚٚحٟلش ٌيٜ حٌّي١ٍٓٓ ٚؽ ـ أٙخ أوؼَ ١ٗٛػخ فٟ حٌظي٠ٍْ ٌىٛ

 .َِحكٍٙخ ٠ٕخٓذ ليٍحص حٌظل١ٌِ ِٚيحٍوُٙ ٠ٚؼٛى ػٍٝ ىلش حٌظَط١ذ ٚ حٌّلكظش
(2)

   

رخألَِ ِٚٓ ٌٖ٘ ِِح٠خ ًٜٔ اٌٝ أْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ٍٓٙش حٌظٕف١ٌ ٚحٌظطز١ك ػ١ٍٙخ ١ٌْ 

 حٌٜؼذ، َِٚحكٍٙخ طٕخٓذ ليٍحص ٚفُٙ حٌظل١ٌِ.

ُ، ٟٚ٘ حٌط٠َمش حٌّؼّٛي رٙخ كخ١ٌخ، ٚطىْٛ ٠٘ظَن ف١ٙخ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍ »; ٌٖ٘ حٌط٠َمش هآخذىا

ٌٖ٘ حٌّ٘خٍوش ػٓ ٠َ١ك حٌظل١ٌِ اً ٠ىْٛ ف١ٙخ ِلٍٛح فؼخال فٟ حٓظٕزخ١ حٌمخػيس ٚطي٠ٕٚٙخ ػٍٝ 

ـؼٍٗ طحٌٔزٍٛس فٌٖٙ حٌط٠َمش طٔخػي حٌظ١ٌٍّ ػٍٝ طٛظ١ف أفىخٍٖ ِٓ هلي ِٕخل٘ش ٌٖ٘ حألِؼٍش ِّخ 

 «فىخٍٖ، ٚطٛظ١فٙخ ٌٍظؼز١َ ح١ٌٍُٔخ ألِؼ٠َ  
(3)

.  

٠ظ٠ق ٌٕخ ِٓ ٌ٘ح حٌمٛي ريْٚ ٚؿٛى طفخػً ر١ٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ ٠ٜؼذ ػ١ٍٕخ حٓظٕزخ١ 

 حٌمخػيس.

أٔٙخ رط١جش فٟ ح٠ٜخي حٌّؼٍِٛخص اٌٝ أً٘خْ حٌّظؼ١ٍّٓ، ٚغخٌزخ ِخ ٠ىْٛ  »ِٚٓ ػ١ٛرٙخ 

أِؼٍظٙخ فٟ حٌؼَٝ ِٕفٍٜش ِٜٕٛػش غ١َ ِظَحرطش، ٚال طؼٕٝ رزم١ش ؿٛحٔذ حٌٍغش ػٕي طؼ١ٍُ 

حٌظٌٚق ٚحٌمَحءس ٚحٌىظخرش، ٚفٟ حٌّمخرً ال طميَ ؿّخي حٌٍغش ٌٍّظؼ١ٍّٓ ٌٚىٕٙخ ِؼً حالٓظّخع ٚلٛ حٌٕ

ػم١ٍش هخٌٜش، ٚال طؼٕٝ رـٛحٔذ حالريحع فٟ حٌمٛي حٌٍغٛٞ، ٚٔوٚ رخٌٌوَ طٕخٓزٙخ ِغ ِـخي 

« ِٕٙخ، ٚطوخٌف ١ز١ؼش حٌٍغش ًحطٙخ حٌؼٍَٛ حٌطز١ؼ١ش ِٚ٘ظمش 
(4)

. 

ٍُ ٗغٍٗ حٌ٘خغً ٠ظّؼً فٟ طؼ١ٍُ حٌٍغش فٟ كي ًحطٙخ، ٚ اّ٘خي ػٕخ٠ظٗ فٕٙخ ٠ظز١ٓ ٌٕخ أْ حٌّؼ

رخٌطخٌذ َِٚحػخس ليٍحطٗ ١ٌِٚٛٗ ٚىٚحفؼٗ حٌٕف١ٔش، اٟخفش اٌٝ أٔٙخ رط١جش فٟ ا٠ٜخي حٌّؼٍِٛخص 

 اٌٝ أً٘خْ حٌّظؼ١ٍّٓ.

 

 

                                                           
1
 .64ـ ١ٗ ػٍٟ ك١ٔٓ حٌي١ٌّٟ، ٓؼخى ػزي حٌى٠َُ حٌٛحثٍٟ، حطـخ٘خص كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٙ   

2
 .73ـ ٛخٌق رٍؼ١ي، ىٍّٚ فٟ حٌٍٔخ١ٔخص حٌظطز١م١ش، ىحٍ ِ٘ٛش ٌٍطزخػش ٚحٌَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، حٌـِحثَ، ى. ١، ى ص، ٙ   

3
ػٍٛٞ ػزي هللا ١خَ٘، طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚفمخ ألكيع حٌطَحثك حٌظَر٠ٛش، ىحٍ ح١ٌَّٔس ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ ػّخْ، ١ )ح( ـ   

6548 ،ٖ3868 ٙ َ453. 

4
 .437ـ ك١ٔٓ ػزي حٌزخٍٞ ػَٜ، حالطـخ٘خص حٌلي٠ؼش ٌظي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ حٌَّكٍظ١ٓ حالػيحى٠ش ٚحٌؼخ٠ٛٔش ٙ   
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 ـ طزيقت النصٌص األدبيت الوعدلت:5/3

٠ش ِٓ هلي حٌٕٜٛٙ حألىر١ش أٓخّ طؼ١ٍُ حٌمٛحػي حٌٕلٛ »طمَٛ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ػٍٝ 

حألٓخ١ٌذ حٌٍّظمطش، ٚأٓخٓٙخ ذ حٌّظٍٜش ال حألِؼٍش حٌّظمطؼش ٚحٌّظَحرطش حألفىخٍ أٞ حألٓخ١ٌ

حهظزخٍ ٔٚ أٚ لطؼش ِٓ حٌمَحء فٟ ِٟٛٛع ٚحكي، ٠مَأٖ حٌظل١ٌِ ٠ٚفّْٙٛ ِؼٕخٖ، ػُ ٠٘خٍ اٌٝ 

ظٙخ ٠ٚؼمذ ًٌه حٓظٕزخ١ رؼٞ حٌـًّ ف١ٗ حٌَّغٛد ىٍحٓظٙخ رو٢ ١ِِّ، ٠ٚظُ طل١ٍٍٙخ ِٕٚخل٘

« ٕل٠ٛش ٚرؼي٘خ طؤطٟ َِكٍش حٌظطز١ك حٌمخػيس حٌ
(1)

خػيس ؿِء ِٓ ، ِٕٚٗ فٌٖٙ حٌط٠َمش طـؼً حٌم 

ِظؼ١ٍّٙخ ػٍٝ حٌمَحءس ح١ٌٍّٔش، طٛٓغ ىحثَس ِؼخٍفُٙ، ٚطيٍرُٙ ػٍٝ  دحٌٕ٘خ١ حٌٍغٛٞ، ٚطيٍ

 حٌظطز١ك حٌٜل١ق ٚحألِؼً ٌٍمخػيس.

 ًهن هزاياىا:

وٛٔٙخ طلمك حأل٘يحف حٌَِّٓٛش ٌٍمٛحػي حٌٕل٠ٛش، ك١غ ٠ظُ ػٓ ٠َ١مٙخ ٠َ١مش ف٠ٍٝ » ٔٙخ أ

خ ٍٓٛهخ ِمَٚٔخ ِِؽ حٌمٛحػي رخٌظَحو١ذ، ٚرخٌظؼز١َ حٌٜل١ق حٌّئىٞ اٌٝ ٍٓٛم حٌٍغش ٚ أٓخ١ٌزٙ

« روٜخثٜٙخ حٌٍغ٠ٛش 
(2)

 .    

كظش، ٚ فؼلٚس ػٍٝ ًٌه فبٔٙخ طّٕٟ فٟ حٌّظؼٍُ حٌميٍس ػٍٝ حٌظؼ١ًٍ، ٚحالٓظٕزخ١، ٚىلش حٌّل

حٌّٛحُٔش ر١ٓ حٌظَحو١ذ، ٚطَّٔٗ ػٍٝ ىلش حٌظفى١َ، ٟٚ٘ ١ٍٓٚش إلطمخْ ِٙخٍحص حٌٍغش ألْ فّٙٙخ 

 ٠مظ٠ٟ فُٙ حٌمٛح١ٔٓ حٌظٟ طلىُ ٔظخِٙخ.

 هآخذىا: 

طـؼٍُٙ ٠ـٍْٙٛ أر٢ٔ لٛحػي٘خ ألْ اٟؼخف حٌظل١ٌِ فٟ حٌٍغش حٌؼَر١ش، ٚطؼًّ ػٍٝ » أٔٙخ 

ٛٙ ف١ٗ ١٠ِؼش ٌٍٛلض ألْ ِٟٛٛع حٌٕٚ لي ٠ىْٛ ال طؼ١ٍُ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش  ػٓ ٠َ١ك حٌٕٜ

« ٌٗ رخٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش حٌظٟ ٟ٘ ِٟٛٛع حٌيٍّ حٌلم١مٟ ػللش 
(3)

 .   

رخٌَغُ ِٓ حٌّآهٌ حٌظٟ طظوٍٍٙخ ٌٖ٘ حٌط٠َمش اال أْ ِِح٠خ٘خ ِّظخُس ِٚؼّٛي رٙخ فٟ ىٍّٚ 

حٌّؼٍُ رخٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش، ٚرٙخ حالٔظفخع ٌٍظ١ٌٍّ رخٌيٍؿش حألٌٚٝ ٚحٌمٛحػي، وٛٔٙخ طّظخُ رخٌظ٠ٛ٘ك ٚ

٠ٔظط١غ حٌظ١ٌٍّ حوظ٘خف حٌيٍّ حٌٌٞ ١ٓميَ ِّخ ٠ـؼٍٗ ِٔظٛػذ ِٚ٘خٍن أوؼَ فٟ ِلخٍٚ 

 حٌيٍّ وخٍِش.

                                                           
1
 .454، طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚفمخ ألكيع حٌطَحثك حٌظَر٠ٛش ٙ ـ ػٍٛٞ ػزي هللا ١خَ٘  

2
 .454حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙـ   

3
 .454، ٙحٌَّؿغ ٔفٔٗـ   
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ٔ٘خ١ حٌظل١ٌِ ٚفؼخ١ٌظُٙ، ٚف١ٙخ ٠مَٛ حٌّؼٍُ  »طؼظّي ٌٖ٘ حٌط٠َمش ػٍٝ  ـ طزيقت النشاط: 5/4

 رّٟٛٛع حٌيٍّ ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُ  رظى١ٍف طل١ٌِٖ رـّغ حٌ٘ٛح٘ي ٚ حألِؼٍش حٌظٟ ٌٙخ ٍٛش

حألر١خص حٌ٘ؼ٠َش ِٚٓ ِٟٛٛػخص حٌمَحءس، ػُ ٠ظؼخٚٔٛح ف١ّخ ر١ُٕٙ ػٍٝ فُٙ ِٟٛٛع حٌيٍّ ٚ

 «حٌمخػيس ٚحٓظٕزخ١ 
(1) 

. 

طؼظزَ ٌٖ٘ حٌط٠َمش ح٠ـخر١ش ٚفؼخٌش، طـؼً حٌّظؼٍُ ٠ؼظّي ػٍٝ ٔفٔٗ ٚطغَّ ف١ٗ حٌَغزش فٟ 

حالريحع ِّخ ٚطغّْ ف١ٗ ٍٚف حٌظفى١َ ٚوٛف أٚ ٟؼف، حٌظؼٍُ ٚطلفِٖ ػٍٝ أىحء ٚحؿزخطٗ ىْٚ ط

طىٔزٗ حٌؼمش فٟ حٌٕفْ ٚك٠َش حٌظفى١َ ٚ اريحء أٍحثٗ رىً ١للش، ٚطـؼٍٗ ِٕخلٖ ِٚلًٍ ِ٘خٍن 

فٟ حٌيٍّ ٚطىٔزٗ و١ف١ش حٌظؼخًِ ِؼٍّٗ ٚحٌّظؼ١ٍّٓ، ٚطيٍرٗ ػٍٝ حٓظٕزخ١ حٌمخػيس حٌٕل٠ٛش رّفَىٖ 

 ىْٚ ِٔخػيس ح٢ه٠َٓ.

 الوشكلت:  ـ طزيقت حل 5/5

ىٍّ حٌظؼز١َ ٚحٌمَحءس ٚحٌٕٜٛٙ كظٝ ٠ظوٌ حٌّؼٍُ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ  » أٓخّ لٛحّ٘خ 

ٚحٌّٟٛٛػخص ٔمطش حٌزيء إلػخٍس حٌّ٘ىٍش حٌظٟ طيٍٚ كٛي ظخَ٘س أٚ لخػيس، ػُ رٍفض ٔظَُ٘ اٌٝ 

أْ ٌٖ٘ حٌظخَ٘س ٓظىْٛ ىٍحٓش ِٟٛٛع حٌٕلٛ حٌّمَٚء حٌظٟ ر١ٓ أ٠ي٠ُٙ، أٚ ِٓ غ١َ٘خ 

 «ُ كظٝ ٠ٔظٕز٢ حٌمخػيس خل٘ظٙخ ِؼِٕٙٚ
(2) .  

   

ِ٘ىٍش ِؼ١ٕش ٚحٌظل١ٌِ ِطخٌزْٛ رلٍٙخ ٚرؼي٘خ ٠مَٛ ِٚٓ ٌ٘ح ٠ظ٠ق أْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش طمَٛ 

حٌّؼٍُ رّلكظش ٚطؼ١١ٓ حألهطخء حٌٕل٠ٛش حٌظٟ ٚلؼٛح ف١ٙخ، ٠ٚلٍٍٙخ ٠٠ٚغ حٌف١َٟخص ٌٙخ ٠ٚليى 

٠ـخر١ش ٚٔخفؼش طـؼً حٌّظؼٍُ ٠لٞ حألٓزخد ٠ٚؼخٌـٙخ ٌظـٕذ طىَحٍ٘خ َِس أهَٜ، فٌٖٙ حٌط٠َمش ح

 رخ٘ظّخَ ِٓ لزً ِؼٍّٗ.

 ـ طزيقت الوناقشت: 5/6

ػزخٍس ػٓ أٍٓٛد ٠ىْٛ  »١ٓ حٌّظؼ١ٍّٓ ٚحٌّؼٍُ، فٙٛ رٌٌه ٠ظُ ف١ٙخ طزخىي ح٢ٍحء حٌّوظٍفش ر

رغَٝ  ف١ٗ حٌّيٍّ ٚحٌّظؼ١ٍّٓ فٟ ِٛلف ح٠ـخرٟ، ك١غ أٔٗ ٠ظُ ١َف حٌم١٠ش أٚ حٌّٟٛٛع

ّيٍّ ػٍٝ ًٌه رّخ ٘ٛ ٛخثذ ٚ رّخ ٘ٛ ال ٚ ٠زٍٍٛ وً ًٌه فٟ ٔمخ١ كٛي ِٕخل٘ظٗ، ػُ ٠ؼمذ حٌ

 أٔٙخ; هن هزاياىاٚحٌّٟٛٛع ٚحٌّ٘ىٍش، 

 ِٙخٍحص حالطٜخي ٚحٌظٛحًٛ ٌيٜ حٌطٍزش. طؼُِ• 

                                                           
1
 .:33ـ ٓؼيْٚ ِلّي حٌٔخِٛن، ٘يٜ ػٍٟ ؿٛحى حٌَّ٘ٞ، ِٕخ٘ؾ حٌٍغش حٌؼَر١ش ١َٚق طي٠ٍٔٙخ ٙ   

2
 .48ٜ طل١ٌِ حٌٕٔش حٌؼخٌؼش ِظ٢ٓٛ، ٌِوَس ِخٓظَ ٙ ـ ٛزخف ٔمٛىٞ، طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ٚىٍٚ٘خ فٟ ط١ّٕش حٌٍغش ٌي  
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 حٓظويحَ حٌٍغش حٌؼَر١ش ِٙخٍحص ٌغ٠ٛش حٌظؼز١َ ٚحٌلي٠غ.•

 «اؿَحءحطٙخ ػٍٝ حٌلٛحٍحص حٌ٘ف٠ٛش  طؼظّي فٟ• 
(1)

. 

حٌّظؼ١ٍّٓ ػٍٝ حكظَحَ رؼ٠ُٙ ٌح حألٍٓٛد أٚ حٌط٠َمش أٔٙخ طمَٛ رظ٘ـ١غ ٔٔظٕظؾ ِٓ ٘

حٌظؼخْٚ ِّخ طـؼً حٌظلخٍٚ ٚحٌظٕخلٖ ر٘ىً ِٕظُ، ٚطّٕٟ ػٕيٖ ٍٚف حٌـّخػش ٚحٌزؼٞ ِٓ هلي 

 حٌظؼ١ٍّش ريال ِٓ حٌّؼٍُ.حٌّظؼٍُ َِوِ حٌؼ١ٍّش 

١ٓ ٌٍؼًّ وٍٗ، اٟخفش حكظىخٍ ػيى ل١ًٍ ِٓ حٌّظؼٍّ» ٌٔوَ ػٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي; هآخذىا ِٓ ٚ

١ٚغ١خْ فؼخ١ٌش حٌّؼٍُ فٟ حٌّٕخل٘ش ػٍٝ فؼخ١ٌش  اٌٝ حٌظيهً حٌِحثي ِٓ حٌّؼٍُ فٟ حٌّٕخل٘ش،

حٌظي٠ٍْ، ٚلي ٠ىْٛ ػلٚس ػٍٝ ًٌه ػيَ حاللظٜخى فٟ حٌٛلض، ألٔٗ لي طـَٞ حٌّٕخل٘ش رؤٍٓٛد 

 «١َ فؼخي ِّخ ٠ِ٠ي اٌٝ ٘يٍ حٌٛلض غ
(2)

 .  

ٍٛس ف١ـذ ٚلزً وً ٟٗء ٚؿٛى حكظَحَ ِظزخىي ِٓ ١َف فٍّؼخٌـش ٌٖ٘ حٌّ٘خوً حٌٌّو

حٌّظؼ١ٍّٓ ف١ّخ ر١ُٕٙ ػخِش ِٚغ حٌّؼٍُ هخٛش، ِّخ ٠مٛٞ ٍٚف حٌظؼخْٚ ٚحٌّ٘خٍوش حٌّظزخىٌش ٌلً 

ِوظٍف حٌّ٘خوً، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ـذ ػٍٝ حٌّؼٍُ ِؼخٍِش طل١ٌِٖ ِؼخٍِش ِظٔخ٠ٚش ال ١ّ٠ِ 

 الكظَحَ حٌّظزخىي ٚ ٠ُخىس ٍٚف حٌؼًّ حٌّظزخىي. ٚحكيح ػٓ آهَ. فٌٍٙح ىٍٚ فؼخي فٟ حوظٔخد ح

 ـ طزيقت بؤسلٌب تٌظيف الوطالعت:5/7

حٌـ٠َٙش  ؼٍَٛ إٔٔخ رّـَى ّٓخع ٔ٘خ١ حٌّطخٌؼش فؤٚي ٟٗء ٠ظزخىٍ اٌٝ ًٕٕ٘خ حٌمَحءسِّٓ حٌ

 ٠ٙيف طي٠ٍْ حٌمٛحػي رٙخ اٌٝ طّى١ٓ حٌظل١ٌِ ِٓ حٌمَحءس حٌـ١يس  » ٚػ١ٍٗ فبْ ٌٖ٘ حٌط٠َمش 

ف١ف١ي  ش حٌٜل١لش، ٠َٚر٢ ر١ٓ ِؼٕٝ حٌّٟٛٛع ٚحٌؼلِش حالػَحر١ش رؤٍٓٛد ًٓٙ ِّظغ،حٌىظخرٚ

« ٌمخػيس ِّخ ٠ًٔٙ حٌظطز١ك ػ١ٍٙخ حٌظل١ٌِ ِٓ ِؼٕٝ حٌّٟٛٛع حٌوطؤ حٌٕلٛٞ ٌظفُٙ ح
(3)

.     

ٌٖ٘ حٌط٠َمش ط١َٔ ػٍٝ حٌّظؼٍُ طلي٠ي حألهطخء حٌٕل٠ٛش ٚطٜل١لٙخ، ٠ٚلٔٓ ٔطك حٌىٍّخص 

ف اٌٝ ًٌه ٠َ١مش ٠ىْٛ حوظ٘خف حٌوطؤ حؿظٙخى ِٓ حٌّظؼٍُ ٔفٔٗ ف١ٜللٗ ٠٠ٚخر٘ىً ١ٍُٓ، فمي 

 حٌظٟ طؼظّي ػٍٝ ٌؼذ حألىٚحٍ حٌّٔظمخس ِٓ حٌل١خس رٍٜٛس ػف٠ٛش، ٠ٟٚٛق  »حٌيٍٚ حٌظّؼ١ٍٟ; 

 

 

                                                           
1
 .48ٙ ، ٛزخف ٔمٛىٞ، طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ٚىٍٚ٘خ فٟ ط١ّٕش حٌٍغش ٌيٜ طل١ٌِ حٌٕٔش حٌؼخٌؼش ِظ٢ٓٛـ   

2
 .48حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙـ   

3
 .663ر١ش ٙ ـ ١ٗ ػٍٟ ك١ٔٓ حٌي١ٌّٟ، ٛؼخى ػزي حٌى٠َُ حٌٛحثٍٟ، حطـخ٘خص كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَ  
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١ٌ ٌٍمخػيس حٌٕل٠ٛش حٌّٟٛٛع حٌٕلٛٞ ِٓ هلي ٌؼذ حألىٚحٍ ِٓ ؿٙش، ٚحهظزخٍ فُٙ حٌظٍّ

 «ِٓ ؿٙش أهَٜ 
(1)

 .   

ظؾ ِٓ ٌ٘ح حألٍٓٛد أٔٗ ِ٘ٛق فٟ حٌظي٠ٍْ، وٛٔٗ ٠ؼظّي ػٍٝ حٌظّؼ١ً حٌّظزخىي ر١ٓ ٔٔظٕ

 حٌّظؼ١ٍّٓ، ِّخ ٠وٍك ػَٕٜ حٌيحفؼ١ش ٚحٌّ٘خٍوش حٌم٠ٛش.

 ـ الطزيقت التكاهليت: 5/8

  ػَٝ ٔٚ ِظىخًِ حٌّؼخٟٔ فٟٙ رٌٌه  طي٠ٍْ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ِٓ هلي طمَٛ ػٍٝ 

ٙ حٌّطخٌؼش ٚحٌ٘ؼَ ٚحٌٕؼَ ٚطٕظَ اٌٝ حٌٍغش ػٍٝ أٔٙخ طٕطٍك فٟ طي٠ٍٔٙخ ٌٍٕلٛ ػٍٝ ٜٔٛ»

طيٍّ رٛٛفٙخ ٚكيس ِظّخٓىش الٔفٜخَ ر١ٓ أؿِحثٙخ، ٚرٌٙح ٠ٜزق حٌٕٚ ١ِيحٔخ ٚظ١ف١خ ٌٍٕلٛ 

 «لي حالٔظمخي ِٓ حٌىً اٌٝ حٌـِء ٚحٌَٜف ٚحٌزلغش، وّخ ٠ظُ حىٍحن حٌلمخثك ِٓ ه
(2).

    

خ خ ٚظ١ف١  خ ٌغ٠ٛ  ش ٌٍمٛحػي، طؼطٟ ٌٍٕلٛ ٔ٘خ١  فٌٖٙ حٌط٠َمش ِٕخٓزش طلمك حأل٘يحف حٌَِّٓٛ

 ٚطٙيف اٌٝ طلم١ك حٌظىخًِ ر١ٓ حٌٛكيحص حٌٍغ٠ٛش.

 ـ طزيقت ب أسلٌب الزسٌم البيانيت: 5/9

٠َ١مش ٠ؼظّي٘خ حٌظل١ٌِ فٟ طؼٍُّٙ  »مش ػٓ حٌطَق حٌٔخرك ًوَ٘خ ألٔٙخ طوظٍف ٌٖ٘ حٌط٠َ

ش، ِّخ ٠ىفً اػطخء حٌّؼخٟٔ حٌٜل١لش ِٓ ٌٍمٛحػي ٚحِىخ١ٔش حٓظويحِٙخ ٌز١خْ حالطـخ٘خص حألىر١

 ىْٚ ٌزْ أٚ غّٛٝ، فٌٖٙ حٌط٠َمش ٍٓٙش َٚٓػخْ ِخ ٠فّٙٙخ حٌظل١ٌِ اً طّٕٟ ػٕيُ٘ حٌميٍس 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .664ٙ ، ؼخى ػزي حٌى٠َُ حٌٛحثٍٟ، حطـخ٘خص كي٠ؼش فٟ طي٠ٍْ حٌٍغش حٌؼَر١ش١ٓٗ ػٍٟ ك١ٔٓ حٌي١ٌّٟ، ـ   

2
 .648( ٙ 6ـ حٔطٛحْ ١ٛخف، طؼ١ّ١ٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش، ؽ )  
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« حٌز١خ١ٔش ٚحٓظٕزخ١ حٌمخػيس ِٕٙخ  ػٍٝ حالٓظٕظخؽ ٚطل١ٍٍُٙ ٌٙخطٗ حٌَِٓٛخص
(1)

 ،   ٌٌٖٙٚ

حٌََٓٛ أٔٛحع ٌٔوَ ِٕٙخ;
(2)

 

 .حٌََٓٛ حٌز١خ١ٔش حٌوط١ش 

 ٌحٌز١خ١ٔش حٌؼّٛى٠ش.ح ََٛٓ 

 .حٌََٓٛ حٌز١خ١ٔش حٌيحث٠َش 

 .حٌََٓٛ حٌز١خ١ٔش حٌظ٠ٍٜٛش 

 .حٌَُٓ حٌز١خٟٔ رخٌّٔخكخص 

 ًهن هزاياىا:

 .ُٙأٔٙخ طـٍذ حٌٍَٔٚ ٌٍطٍزش ٚطـيى ٔ٘خ١ 

 .أٔٙخ طَ٘ك حٌلٛحّ ٚطيػٛ اٌٝ ىلش حٌّلكظش 

  طٔخػي ػٍٝ طؼز١ض حٌلمخثك فٟ أً٘خْ حٌطٍزش.أٔٙخ 

  ٖحًٌٍّ ٔظ١ـش ٌٍّ٘خٍوش فٟ  حٌطٍزش ٚطيفؼُٙ اٌٝ حٌٕ٘خ١ حٌٌحطٟ ٚطزؼيأٔٙخ طـٌد حٔظزخ

   .حٌؼًّ

فٌٖٙ حٌط٠َمش ٔفؼ١ش ٚػ١ٍّش ِ٘ٛلش، ِّخ ؿؼً الزخي حٌظل١ٌِ ػ١ٍٙخ ٠ظِح٠ي ٚحٓظويحِٙخ فٟ 

 طي٠ٍْ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش.

 ـ التصنيف التعليوي للقٌاعد النحٌيت: 6

  َ حٌظؼ١ٍّش، ٌٚ٘ح إلٓٙخِٗ فٟ ط٠ٜٛذ حٌٍٔخْ ٚش ح أل١ّ٘ش حٌٕلٛ فٟ ك١خس حٌفَى ح١ِٛ١ٌٔظ

ٚطـٕزٗ حٌوطؤ ٚحٌٍلٓ، ٚٔـخف حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش هخٛش فٟ حإل١خٍ حٌظَرٛٞ حٌظؼ١ٍّٟ، ٚرٌٙح 

ًٌٚه ػٍٝ  حٌظ١ٕٜف ٌٍمٛحػي حٌٕل٠ٛش أٔخ ٚ٘ٛ حٌظ١ٕٜف حٌظؼ١ٍّٟخ ِٓ حٌٜيى أٍٚى حٌؼٍّخء ٔٛػ  

 حٌٕلٛ ح٢طٟ; 

  grammaire scientifiqueي٠ش; ـ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش حٌؼ١ٍّش حٌظـ٠َ 6

طؼَف ػٍٝ أٔٙخ لٛحػي أٌفض ٌغَٝ ػٍّٟ أٞ أٔٙخ طّظخُ رخٌظـ٠َي فٟ ح١ٌٜخغش، ٟٚؼض 

طمَٛ ػٍٝ حألٓخ١ٌذ حٌؼ١ٍّش فٟ حٌزلغ فظؼظّي  » ٔلَحفخصالحش حٌٍغش ِٓ حٌوطؤ ٌٍٚلفخظ ػٍٝ ٓلِ

خص، ٚػ١ٍٗ فخٌظل١ًٍ حٌظـ٠َي فٟ ح١ٌٜخغش، ٚطظزٕٝ ٌغش ٠ٍٛٛش لخثّش ػٍٝ ٍُِٛ طفَٔ حٌّؼط١

                                                           

.126اد عبد الكريم الوائلي، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، صسين علي الدليمي، سعـ طه ح 
1  

 679ـ حٌَّؿغ ٔفٔٗ، ٙ 
2  
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١َ٘خ ِٓ ىْٚ أْ ٠ظَٜف رٌٖٙ حٌؼٍّٟ ٠ٙيف رخٌٌحص اٌٝ طلي٠ي ر١ٕش حٌٍغش ٚٚٛفٙخ ٚطفٔ

«١ٕشزحٌ
(1)

. 

ٕظخَ حٌّىْٛ ٌٍغش ٚٚٛفٗ وّخ ٘ٛ ٚ رٌٙح فبٔٙخ لٛحػي هخٛش رىً ٌغش ِٓ حٌٍغخص طليى حٌ    

ٟ ٔظخَ حٌٍغش فظىْٛ ٌي٠ٕخ ٔٔظط١غ ِٓ هلي حٓظؼّخٌٕخ ٌٌٖٙ حٌمٛحػي حٌؼ١ٍّش حٌظلىُ ف»رخٌظخٌٟ ٚ

رىفخ٠خطٕخ حٌٍغ٠ٛش ّٟٓ طٍه حٌٍغش، ٌٖٚ٘ حٌمٛحػي حٌىخِٕش هخٛش، ِؼَفش ٔل٠ٛش ١ّٕٟش 

.« ؼ٠ٍٛش ٟ٘ حٌظٟ طمٛى ػ١ٍّش حٌىلَ حٌلٗ
(2)

   

ل١ق حٌىلَ ِٓ فخٓيٖ. ٚطفؼ١ً اً طٔخػئخ ٌٖ٘ حٌمٛحػي ػٍٝ طٜل١ق أهطخءٔخ، ِٚؼَفش ٛ

 حٌظٛحًٛ حٌّظزخىي. ٔ٘خ١

 طمَٛ ٌٖ٘ حٌمٛحػي رم١خىس ػ١ٍّش حٌظىٍُ ٚال طو٠غ ٌٍّلكظش حٌّزخَٗس  »ش أهَٜ ِٚٓ ؿٙ

ٟخفش رخإلِىخْ حٓظٕزخ١ٙخ ِٓ هلي حٌـًّ أٞ ِٓ هلي حٌّخىس حٌظٟ طٕظـٙخ ٌٖ٘ حٌمٛحػي، ا  أٞ

« اٌٝ أٔٙخ طٜف حٌٍغش ٚطفَٔ٘خ
(3)

.  

ِّخ ٠ٔخػئخ  ػ١ٍٗ فبْ ٌٖ٘ حٌمٛحػي طمظ٠ٟ ٚٛف حٌّؼط١خص، ٚط١ٕٜف ػٕخَٛ٘خ، ٌٚ٘حٚ

 ػٍٝ ٟٚغ حٌف١َٟخص حٌّٕخٓزش ٌظف١َٔ٘خ.

 Grammaire pédagogiqueـ القواعد النحوية المعدة لغرض تربوي:  3

طمَٛ ػٍٝ  »ٔلظخؿٙخ فٟ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش اً طؼظزَ ٌٖ٘ حٌمٛحػي ِٓ أُ٘ حٌمٛحػي حٌظَر٠ٛش، 

ٌؼ١ٍّش، ٚػ١ٍٗ ٌٚىٟ طئىٞ حٌمٛحػي حهظ١خٍ ِخىس طؼ١ٍّش  رخالٓظٕخى اٌٝ حٌمٛحػي حٌظَر٠ٛش حأل١ٌٕٔش ح

 حٌظَر٠ٛش حٌغخ٠ش ِٓ ٟٚؼٙخ الري ِٓ أْ ١ِّٔ ر١ٓ ِٔخثً حٌٍغش ٚر١ٓ طؼ١ٍُ و١ف١ش حٓظؼّخي حٌٍغش

ٚغٕٟ ػٓ حٌٌوَ أْ  فٟ حٌّـظّغ، ٠ٕٚزغٟ أْ طٙيف ٌٖ٘ حٌمٛحػي أٚال اٌٝ طؼ١ٍُ و١ف١ش حٓظؼّخي

مٛحػي حٌظَر٠ٛش أ٠٠خ رظط٠َٛ ِؼَفش حٌّظىٍُ حٓظؼّخي حٌٍغش لخثُ ػٍٝ حٌمٛحػي حٌّىظٔزش ٌٌح طٙظُ حٌ

حٌّلثّش طٛف١َ ٚرمٛحػي حٌٍغش ِٓ هلي ِيٖ رظـَرش ٌغ٠ٛش ِٛؿٙش ِٓ هلي حٌّّخٍٓش حٌؼ١ٍّش 

.« حٌّخىس حٌٍغ٠ٛش 
(4)

   

                                                           

.14يم العربية، صـ ميشال زكريا، مباحث في النظرية األلسنية وتعل 1  
  زائري، جامعة محمد خيضرللقواعد النحوية، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة واألدب الج ٛف١ش ١زٕٟ، حألرؼخى حٌظؼ١ّ١ٍش ـ 
2  

.2م،ص3414الجزائر، العدد السادس  
. 11، صقالسابالمرجع  ـ  3  
.11،13ـ المرجع نفسه، ص  4  
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ٚرخٌظخٌٟ فٌٖٙ حٌمٛحػي طٔخػي حٌّؼٍُ فٟ حػيحى حٌّخىس حٌظؼ١ّ١ٍش، اً طمَٛ ٌٖ٘ حٌمٛحػي رخٌَؿٛع 

ػ١ٍٗ فبًح وخٔض حٌمٛحػي لثُ كخؿ١خص حٌّظؼٍُ حٌظؼ١ٍّش، ١ّٚش ٚطوظخٍ ِٕٙخ ِخ ٠اٌٝ حٌمٛحػي حٌؼٍ

حٌؼ١ٍّش ٟٚؼض ٌظؼٍُ حٌٍغش، فبْ حٌمٛحػي حٌظَر٠ٛش ٟٚؼض ٌّؼَفش و١ف١ش حٓظؼّخٌٙخ فٟ كمً 

 حٌظؼ١ٍّش.

  Grammaire didactiqueـ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش حٌـخٍٞ طؼ١ٍّٙخ رخٌفؼً;  4

اُحٌش  »ٌٝ ٟ طيٍّ فٟ لخػخص حٌيٍّ ٚرخٌظخٌٟ فٟٙ طٔؼٝ اطؼَف ػٍٝ أٔٙخ حٌمٛحػي حٌظ

ي حٌمٛحػػٍُ حٌٍغش ِٓ ٔخك١ش ٚطي٠ٍْ حٌٍغش ِٓ ٔخك١ش أهَٜ، ًٌٚه ِٓ هلي ٍر٢ ٌٖ٘  حٌٙٛس ر١ٓ

ٌٝ أٔٙخ حٌٍغ٠ٛش رخٌظـخٍد حٌٛحلؼ١ش ٠ٌٌٍٓ ٠ٔظويِْٛ ٌٖ٘ حٌٍغش، ٚرخٌظخٌٟ ٠ٌٌٍٓ ٠ظؼٍّٛٔٙخ، اٟخفش ا

«طؼظّي ػٍٝ َٗٚكخص حٌّؼٍُ 
 (1)

. 

ٚ ِٓ ٌ٘ح حٌمٛي ٠ظز١ٓ ٌٕخ أْ ٌٖ٘ حٌمٛحػي طـٔي فٟ لخػش حٌيٍّ، ٓٛحء فٟ حٔظخؽ حٌىلَ أٚ 

فٟ حٓظمزخي حٌفُٙ، فخٌّؼٍُ ِٓ هلٌٙخ ٠ٔؼٝ اٌٝ ا٠ٜخي حٌّؼٍِٛخص اٌٝ أً٘خْ حٌّظؼ١ٍّٓ ِٓ 

هلي حٌَ٘ٚكخص فٟ ط١َٓن فٟ حٌّخىس حٌظؼ١ٍّش، ٠ٚيهً ّٟٕٙخ ١َق حٌظي٠ٍْ ِٕٚخ٘ـٗ 

، ٌٚ٘ح ِّخ ٠ىٔذ حٌّظؼٍُ ليٍس ٌغ٠ٛش ِٚؼَفش ١ّٕٟش طئٍ٘ٗ ألْ ٠ظىٍُ ٌغش ١ٍّٓش حٌّظزؼش

 ش.ٙخ حٌّٕخٓزخطٚحٓظؼّخٌٙخ فٟ ١ٓخل

 ٌٚىٟ ٠ًٜ ِؼٍُ حٌٍغش اٌٝ طى٠ٛٓ ٌٖ٘ حٌٍّىش ٠ـذ أْ طظٛفَ ف١ٗ ح١ٌَٚ٘ حٌظخ١ٌش;

ْ ٠ىْٛ ٍِّخ رؼٍُ حٌٍٔخ١ٔخص; فخألٓظخً ٠ؼٍُ ط١ٌٍّٖ;  أ○ 
(2) 

 وخالُٓ ٚحٌفؼً ٚحٌلَٚف ٚ حألىٚحص. ِـّٛػش فجخص ٔل٠ٛش 

 .الثلش رّفَىحص ِؼـ١ّش 

 .الثلش أٛٛحص ٌغ٠ٛش 

  ِ فٟ ٚٛف حٌٍغش ٚط١ٕٜف  خ فؼخال  فّٓ حٌّؼٍَٛ فٟ ٌ٘ح حال١خٍ أْ حٌٍٔخ١ٔخص أّٓٙض حٓٙخ

 ػٕخَٛ٘خ ٚىٍحٓش حٌؼللخص حٌمخثّش ف١ّخ ر١ٕٙخ، ٚرٕخء لٛحػي ٌغ٠ٛش طمٛى حألىحء حٌىلِٟ.

ؼٍُ حالؿظّخع حٌظَرٛٞ )ح١ٌٓٛٔٛ، أ١ٌٕٔش(; أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ا١لع ر○
(3)

   

                                                           
1
 .88ـ ٛف١ش ١زٕٟ، حألرؼخى حٌظؼ١ٍّش ٌٍمٛحػي حٌٕل٠ٛش ٙ   

 . 13ـ ميشال زكريا، مباحث في النظرية األلسنية، ص  2

.12ـ المرجع نفسه، ص    3  
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فخٌٍغش ِـّٛػش طَٜفخص ول١ِش فٟ حٌّـظّغ، ٌٌح ٚؿذ طؼ١ٍُ حٌظل١ٌِ لٛحػي حٓظؼّخي 

رمٛحػي  ح١ّٕ٠ٌشحٌٍغ٠ٛش حٌظٛح١ٍٛش أٞ حٌّؼَفش حٌٍغٛ فٟ حٌّـظّغ، ٚطط٠َٛ ِخ ١ّٔٔٗ رخٌىفخ٠ش 

ٔخْ ػٍٝ حٓظؼّخي ٌغظٗ فٟ ظَٚف حٌظٛحًٛ ٔإلٞ فٟ حٌّـظّغ. حٌظٟ طفَٔ ليٍس ححٌظٛحًٛ حٌٍغٛ

 حٌّوظٍفش حٌمخثّش فٟ ر١جظٗ حالؿظّخػ١ش.

ِٓ حٌٛحٟق ٌي٠ٕخ أْ حٌيٍحٓخص ح١ٌٓٛٔٛ إٌٔٔش طٔخػي حٌّؼٍُ ػٍٝ طلي٠ي حٌّخىس حٌظٟ ٠ؼٍّٙخ 

 ِّخ ٠طٍٛ ظَٚف حٌظٛحًٛ حٌٍغٛٞ فٟ حٌّـظّغ.

 أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ا١لع رؼٍُ حٌٕفْ حٌٍغٛٞ )ح١ٌٔىٛـ أ١ٌٕٔش(;○

ّٟٛٛع طؼ١ٍُ حٌٍغش ِٓ ُح٠ٚش ١ٓىٛـ أ١ٌٕٔش ٘ٛ ِـّٛػش ِٙخٍحص ول١ِش أٚ ٔ٘خ١خص ف

ٌغ٠ٛش طّؼً هزَس حالٔٔخْ ٚ أفىخٍٖ ٚطفخػٍٗ ِغ حٌؼخٌُ حٌّل٢١ رٗ، ٚفٟ ٌ٘ح حال١خٍ طٕيٍؽ ىٍحٓش 

حٌٍغش ّٟٓ ىٍحٓش ١ٓىٌٛٛؿ١ش حالٔٔخْ، ك١غ طٔخػي ٌٖ٘ حأله١َس حٌّؼٍُ فٟ ػ١ٍّش طلي٠ي حٌّخىس 

حٌظٟ ٠ؼٍّٙخ ٚػٍٝ طفُٙ حٌٍغش ِٓ ك١غ ٟ٘ ١ِِس ػم١ٍش هخٛش رخإلٔٔخْ. حٌٍغ٠ٛش
(1)

  

ٚػ١ٍٗ فؼٍٝ حٌّؼٍُ أْ ٠ٕٔك ػَٝ ِخىطٗ رط٠َمش فؼخٌش ٚٔخؿلش، ّٟٚخْ ِلءِظٙخ ِغ 

ؿٙي حٌّظؼٍُ ٚطمزٍٙخ ٌي٠ٗ، ػُ ٠فَُ ٌٖ٘ حٌّخىس فٟ أً٘خُٔٙ ) حٌّظؼ١ٍّٓ( رغَٝ حٓظؼّخٌٙخ رط٠َمش 

ك ٌ٘ح حٌٙيف حٌظَرٛٞ اال رظظخفَ ٚ طفخػً وً ِٓ حٌّؼٍُ ٚحٌّظؼٍُ ٚحٌّخىس ػف٠ٛش ١ٍّٓش، ٚال ٠ظلم

 حٌظؼ١ٍّش.

  Grammaire apparenceـ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش حٌّظؼٍمش رخٌفؼً ِٓ لزً حٌّظؼٍُ;  5

حٌٍغش  ِٕٝخىطٗ ِخٌُ ٠ىٓ ٍِّخ رزؼٍُ ٔٗ ١ٌْ رّميٍٚ أٞ ِؼٍُ ٌٍغش أْ ٠ِٓ حٌّؼٍَٛ ٌي٠ٕخ أ

رٛحٓطظٙخ ٠ٔظط١غ أْ ٠ظًٛٛ اٌٝ حٓظٕزخ١ لٛحػي حٌٍغش  »ثُ ّٟٕٙخ ٚحٌظٟ ظ١ُ حٌمٛحػي حٌمخرظٕٚ

  ٍ خ فٟ طط٠َٛ ِؼَفظٗ ٚوفخ٠ظٗ حٌٍغ٠ٛش ٚطىْٛ ٌٖ٘ ح أٓخ١ٓ  حٌظٟ ٠ٍّىٙخ، ٚطٍؼذ ٌٖ٘ حٌمٛحػي ىٚ

ٍ  حٌؼ١ٍّش ١زؼ فٟ ط١ّٕش ليٍحص حٌّظؼٍُ ٚ٘ٛ ٍَٟٚٞ فٟ  فؼخال   حخ رّٔخػيس حٌّؼٍُ حٌٌٞ ٠ٍؼذ ىٚ

 «حٌظيٍؽ فٟ ػَٝ حٌّخىس ػٍٝ ِزيأ  أٓخٓخ   ١ّش حٌظٟ ٠ؼظّي ف١ٙخط٠ِٚيٖ رخٌّخىس حٌظؼٍ
(2)

ٚرٌٙح    

٠ؼي حٌّؼٍُ حٌلٍمش حألٓخ١ٓش ٌمٛحَ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ّ١ٍش حٌظؼ١ٍّش ٚٔـخكٙخ ٌٚ٘ح ٠ظَٙ ِٓ هلي ط١ٕٔك 

 ٠ٜخٌٙخ اٌٝ حٌّظؼ١ٍّٓ.ا١ٍّش رٍٜٛس فؼخٌش ِٚظىخٍِش رغَٝ ٌٍّخىس حٌظؼ

                                                           

  1 .12، ص ميشال زكريا، مباحث في النظرية األلسنية  ـ
.12ـ المرجع نفسه، ص   2  
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ليٍس فؼخٌش غ٠ِ٠َش ٚ فط٠َش، ٌٖ٘ حٌميٍس  »حٌٍغش  ٔخك١ش أهَٜ حػظزَ طِ٘ٛ٘ىِٟٚٓ 

ِوظٜش رخإلٔٔخْ ٚكيٖ، ٚحػظزَ حٌمٛحػي ِىٕش أٚ آٌش ٌِٛيس طٔظط١غ أْ طٌٛي وً حٌـًّ حٌٕل٠ٛش 

ٌـًّ ٌٌٌه فبْ حٌّظؼٍُ ٠لظخؽ ٚفم٢ اٌٝ حٌمخػيس حٌظَو١ز١ش حٌظٟ طّىٕٗ ِٓ فُٙ ٚهٍك ِخ ٠َ٠ي ِٓ ح

«فٟ أٞ ٌغش ٠٘خء 
 (1)

ػيس ٟ٘ حألٓخّ حٌظٟ ٠ٔظط١غ ِٓ هلٌٙخ حٌّظؼٍُ ِؼَفش . اْ ٌٖ٘ حٌمخ

       ٠ٙخ حٌزؼٞ.حٌمٛحػي حٌَٜف١ش ٚحٌٕل٠ٛش حٌظٟ طَر٢ حٌـٍّش رزؼ

 ـ أىداف تدريس النحٌ في الوزحلت الثانٌيت: 7

اْ ٌظي٠ٍْ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش أ٘يحف ػخِش رؼ١يس حٌّيٜ ال طظلمك ريٍّ ٚحكي أّخ ِٓ هلي 

ٔظغَق َِحكً ىٍح١ٓش وخٍِش، ٚ أ٘يحف هخٛش ل١َٜس حٌّيٜ ٠ّىٓ ططز١ك ِٕٙؾ وخًِ لي ٠

طلم١مٙخ فٟ ىٍّ ٚحكي ٚػٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ ٠ّىٕٕخ حؿّخي ٌٖ٘ حأل٘يحف ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ;
(2)

  

  طؼ١ّك حٌيٍحٓش حٌٍغ٠ٛش ػٓ ٠َ١ك أّخء حٌيٍحٓش حٌٕل٠ٛش ٌٍظل١ٌِ، اً ٠لٍُّٙ ًٌه

 ٌفمَحص ٚحٌظَحو١ذ ٚحٌـًّ، ٚحألٌفخظ.ػٍٝ حٌظفى١َ، ٚ اىٍحن حٌفَٚق حٌيل١مش ر١ٓ ح

  ّٟٕطؼ١ّك ػَٚطُٙ حٌٍغ٠ٛش، ػٓ ٠َ١ك ِخ ٠يٍٓٛٔٗ ِٓ ٜٔٛٙ ٚٗٛح٘ي أىر١ش، ط

 أًٚحلُٙ، فظميٍُ٘ ػٍٝ حٌظؼز١َ ح١ٌٍُٔ ولِخ ٚوظخرش.

  ٠ُخىس ليٍس حٌظل١ٌِ ػٍٝ طٕظ١ُ ِؼٍِٛخطُٙ، ٠ُٚخىس ليٍطُٙ أ٠٠خ ػٍٝ ٔمي حألٓخ١ٌذ

 ٚٔٙخ.حٌظٟ ٠ٔظّؼْٛ ا١ٌٙخ أٚ ٠مَإ

  طؼ٠ٛي حٌظل١ٌِ ىلش حٌّلكظش ٚحٌّٛحُٔش ٚحٌلىُ ٚطَل١ش ًٚلُٙ حألىرٟ، فيٍحٓش

 حٌٕلٛ ػٍٝ طل١ًٍ حألٌفخظ ٚحٌـًّ ٚحألٓخ١ٌذ، ٚاىٍحن حٌؼللخص ر١ٓ حٌّؼخٟٔ ٚحٌظَحو١ذ.

حألٓخّ ِٓ طي٠ٍْ حٌٕلٛ ٘ٛ طى٠ٛٓ حٌٍّىش ٕ٘خ ٠ظ٠ق ٌٕخ أْ حٌٙيف حٌَث١ٟٔ ِٚٚٓ 

ع حٌمٛحػي حٌّـَىس، ٚطـٕذ حٌٍلٓ فٟ حٌىلَ، فبْ لَأ حٌّظؼٍُ أٚ وظذ حٌٍٔخ١ٔش حٌٜل١لش، ال كف

خ، ػلٚس ػٍٝ ًٌه فٙٛ ٠ٛٓغ حٌيحثَس حٌّؼَف١ش ٌيٜ حٌطلد خ ٌُٚ ٠ىَٔ ِٕظٜز  ٌُ ٠َفغ ِٕوف٠  

 ٚطؼٛىٖ ىلش حٌّلكظش ٚحٌّٛحُٔش، ٚحٌظل١ًٍ، ٚحٌَر٢، ٚحال١ٔٔخد. 

 

                                                           
1
حٌظَحو١ذ حألٓخ١ٓش فٟ حٌٍغش حٌؼَر١ش، ىحٍ ١لّ ٌٍيٍحٓخص ٚحٌَٕ٘  ٔلٛ ٔظ٠َش ٌٔخ١ٔش ػَر١ش كي٠ؼش ٌظل١ًٍ ـ ِخُْ حٌٛػَ،  

 . 38، ٙ 6:98(6ٚحٌظَؿّش، ىِ٘ك، ١ )

2
َ :388( ١ّٔ6َس ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغ، ػّخْ، ١ )ـ ػٍٟ أكّي ِيوٍٛ، طي٠ٍْ فْٕٛ حٌٍغش حٌؼَر١ش حٌٕظ٠َش ٚحٌظطز١ك، ىحٍ حٌ 

6548 ٙ ٖ445. 
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 ـ هشكالث تدريس النحٌ:8

ٌح ّ٘خ حٌّخىس ٚحٌّؼٍُ ٚ٘ حػ١ٕٟٓ حٌٍغش ًحطٙخ، رً طَؿغ اٌٝ ١َف١ٓ اْ ؿَٛ٘ حٌّ٘ىٍش ١ٌْ ف

(  ٛ فٟ ِيحهٍظٙخ حٌّؼٕٛٔش د ) ٛؼٛرش حٌٕلٛ ٓزً ط١ٔ١َ٘خ٠يِخ َٛكض رٗ حٌطخٌزش ١ّٔٔش رِٛل

ال ٠مٜي رخٌٜؼٛرش ٛؼٛرش حٌّخىس فٟ كي ًحطٙخ رً اْ حألَِ ٠ؼٛى اٌٝ  »ك١غ ؿخء فٟ لٌٛٙخ 

١ُ فٟ حٌظؼ٠َف حٌٛحكي، ٌٚ٘ح ِخ أىٜ اٌٝ طؼم١ي٘خ ف١ٍْ رخألَِ ٠َ١مش ١ٛخغظٙخ، ٚطؼيى حٌّفخ٘

ح١ٌٙٓ أْ ٠ٔظوٍٚ حٌّظؼٍُ حألكىخَ حٌوخٛش رمخػيس ِؼ١ٕش، اال رؼي أْ ٠لَٜ أفىخٍٖ ٠ٚظّؼٓ فٟ 

ح٠ٌٕٛٝ، ًٚوَص أْ حًٌٌ٘ٚ فٟ ٌغظٕخ حٌؼَر١ش ٓخُ٘ وٌٌه فٟ طؼم١ي لٛحػي٘خ، أِخ حٌطَف 

١ٌٚش فٟ طَغ١ذ حٌّخىس ٌٍّظؼٍُ أٚ ػِٚفٗ ػٕٙخ، ًٚوَص رؤٔٗ حٌؼخٟٔ ) حٌّؼٍُ(، فؼ١ٍٗ طمغ حٌّٔئ

فبًح ٍوِ ػٍٝ طلفع حٌمٛحػي ظٕخ ِٕٗ ػٍٝ حٌّؼٍُ أْ ال ٠ؼظزَ طي٠ٍْ حٌٕلٛ غخ٠ش فٟ كي ًحطٗ، 

« طٕف١َ حٌّظؼٍُ ٌٚٓ ٠ٔظم١ُ ٌٔخٔٗ  رؤْ رٙخ ٠ٔظم١ُ ٌٔخْ حٌّظؼٍُ، فٌٌه ٠ُٔٙ فٟ
(1)

. 

٠ش طلفع ػٓ ٌىٓ ال ٌمٛحػي ٔظَٔخد ح١ٌٍٔمش، ُٚ حٌٍغش ٚحوظفخٌٕلٛ ؿي ٍَٟٚٞ فٟ طؼ١ٍ

 أّٔخ١ ػ١ٍّش طىظٔذ رخٌظي٠ٍؾ ٚ حٌَّحْ حٌّٔظ٠َّٓ.ظَٙ لٍذ، ٌٚىٓ وّؼً ٚ

ك١غ ٠ـي حٌظل١ٌِ ٛؼٛرش فٟ ٟٚغ ٌٖ٘ حٌمٛحػي ِٟٛغ حٌظطز١ك، ًٌٚه ٌألٓزخد 

;ح٢ط١ش
(2)

   

ٗ ِـٙٛىح وز١َح وؼَس حٌمٛحػي حٌّفَٟٚش ػٍٝ حٌظ١ٌٍّ ك١غ ٠٘ؼَ رؤْ كفظٙخ ٠ظطٍذ ِٕـ  6

 ٚاًح كف٠ٙخ فبْ ١َِٜ٘خ ح١ٌٕٔخْ.

ال ٠ُٙ حٌّيٍّ اال حالَٓحع فٟ حالٔظٙخء ِٓ حٌّمٍَ ىْٚ حٌظؤوي ِٓ حِىخ١ٔش ططز١ك ـ  3 

 حٌمٛحػي ػ١ٍّخ ِٓ هلي ٔطك حٌظل١ٌِ ٚوظخرخطُٙ.

حألهَٜ فٟ غ١َ ِٛحى حٌيٍحٓش ـ ػيَ ٍر٢ لٛحػي حٌٕلٛ رخٌمَحء ٚحٌظؼز١َ ِٓ ؿٙش 4ٚ  

ِٓ ؿٙش أهَٜ، ٌٌٌه فٟٙ غ١َ َِطزطش رّٛحلف حٌل١خس ر٘ىً ػخَ ٚك١خس ٌٍغش حٌؼَر١ش ِخىس ح

 حٌظ١ٌٍّ ١ٌِٚٛٗ ٚح٘ظّخِخطٗ ػٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ.

                                                           
1
ٌٍغش حٌؼَر١ش ر١ٓ حٌظٕظ١َ ٚحٌظطز١ك، ٠َٛ ىٍحٟٓ حكظ٠ٕٗ لُٔ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚ آىحرٙخ، ـ ِلّي ١ٓف حالٓلَ رٛفللش، طؼ١ٍّش ح 

 .3866َؿخِؼش ػٕخرش 

2
ـ ِلّي ؿخّٟ٘ ، ٚحلغ طؼ١ٍُ حٌٕلٛ حٌؼَرٟ فٟ حٌَّكٍش حٌؼخ٠ٛٔش، ِـٍش حٌؼٍَٛ حالٔٔخ١ٔش، ؿخِؼش ِلّي ه٠١َ، رٔىَس، حٌؼيى  

 .68حٌٔخرغ ٙ 
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ػيَ حالٓظفخىس حٌىخٍِش ػٕي ٟٚغ ِٕٙؾ حٌمٛحػي ِٓ لَحءحص ِـخِغ حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ ـ 5

حالِلء، ٚلٍش حٌّٛحثّش ػٕي ، ٚوٌٌه لَحءس حٌّـخِغ فٟ لٛحػي حٌىظخرش ٚط١ٔ١َ حٌٕلٛ حٌظؼ١ٍّٟ

 ٟٚغ لٛحػي ِٕٙـٟ حٌٕلٛ ٚحٌَٜف ر١ٓ حٌٍّٛٚع حٌٍغٛٞ حٌمي٠ُ ٚحٌٕظَ حٌٍغٛٞ حٌلي٠غ.

ػيَ حالٓظفخىس حٌىخٍِش ِٓ حٌٛٓخثً حٌظم١ٕش حٌلي٠غ ِٓ ِؼخًِ ٌغ٠ٛش ٚطٔـ١لص ٛٛط١ش ـ 6

 فٟ و١ف١ش حٌٕطك ح١ٌٍُٔ ٟٚز٢ ِوخٍؽ حٌلَٚف ٚطؼ١ٍُ حٌمٛحػي.

ٓزخد حٌظٟ طؼٛى اٌٝ حٌظل١ٌِ أٔفُٔٙ ك١غ حٌفَٚق حٌفَى٠ش ر١ُٕٙ ٕ٘خن رؼٞ حألـ 7

 ٚظَٚفُٙ حالؿظّخػ١ش ٚ حٌٕف١ٔش.

ّ  اْ حٌٕلٛ حٌؼَرٟ ِٓ ك١غ ِلظٛحٖ ١َٚحثك طي٠ٍٔٗ، وّخ ٠ؼٍُ ػٕئخ. ١ٌْ  خ ٌظَط١ذ ػٍ

 حٌٍّىش حٌٍٔخ١ٔش حٌؼَر١ش، ٚ أّخ ٘ٛ ػٍُ طؼ١ٍُ ٚطؼٍُ ٕٛخػش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش.

 لوشكالث:ـ عالج ىذه ا 9

٠مظ٠ٟ طؼ١ٍُ حٌٕلٛ اٌّخِخ أ١ٌٚخ رم٠خ٠خ حٌٍغش، ًٌٚه ألْ ِٓ ٠َغذ فٟ أْ ٠ؼٍُ حٌمٛحػي 

حٌٕل٠ٛش ال ٠ىْٛ رّميٍٖٚ حٌم١خَ رؼٍّٗ ػٍٝ ٔلٛ فؼخي ِخ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ حٌوزَس حٌىخف١ش رخٌٍغش ٚرطَق 

َحءحص حٌظٟ طل١ٍٍٙخ ٚلٛحػي٘خ حٌظٟ طظّخٗٝ ِغ ١ز١ؼش حٌّخىس، ٚػٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ ٌٔوَ رؼٞ حالؿ

٠ّىٓ ٌٍّؼً أْ ٠ٔظويِٙخ ٌٍلي ِٓ ٛؼٛرش طي٠ٍْ حٌٕلٛ ٚر١ٔ١َٖ ٚفّٙٗ ِٓ لزً حٌظل١ٌِ ٟٚ٘ 

ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ;
(1)

  

ؿؼً فَٚع ِخىس حٌٍغش حٌؼَر١ش وٍٙخ ِٛحى ططز١م١ش ٌّخىس حٌٕلٛ ٚػيَ حٌظٙخْٚ فٟ أٞ  ♦

 طم١َٜ ٌغٛٞ ِٓ ؿخٔذ حٌظل١ٌِ.

ٌـخٔز١ٓ حٌّٕٙـٟ ٚحٌظٕف١ٌٞ، ٚحألهٌ رّمظَكخص حٌؼًّ ػٍٝ طز٢١ٔ ِخىس حٌٕلٛ ِٓ ح ♦

 حٌّـخِغ حٌٍغ٠ٛش ٚآٍحء حٌّوظ١ٜٓ فٟ ٌ٘ح حٌّـخي.

طؼ٠ٛي حٌظل١ٌِ ػٍٝ ّٓخع حألٓخ١ٌذ حٌؼَر١ش حٌٜل١لش ٚطَى٠ي٘خ ٚطم١ٍي٘خ رخٓظَّحٍ  ♦

ٚحالط١خْ رؤِؼٍش ِ٘خرٙش، ٚرٌٌه طىْٛ كٜش حٌٍغش حٌؼَر١ش ططز١مخ ٌمٛحػي حٌٕلٛ حٌؼَرٟ ػٓ ٠َ١ك 

 ٌظي٠ٍْ ٚحٌظم١ٍي ٚحٌّّخٍٓش.ح

ٍَٟٚس َِحػخص ِٔظ٠ٛخص حٌظل١ٌِ َِٚحكً ُّٔٛ٘ حٌٍغٛٞ أػٕخء طي٠ٍْ حألٓخ١ٌذ  ♦

 حٌٜل١لش، ٚحٌظطز١مخص ػ١ٍٙخ.

                                                           
1
 . 68ٌٕلٛ حٌؼَرٟ فٟ حٌَّكٍش حٌؼخ٠ٛٔش ٙ ـ  ِلّي ؿخّٟ٘، ٚحلغ طؼ١ٍُ ح 
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ٍَٟٚس حهظ١خٍ حألٓخ١ٌذ حٌظٟ طَطز٢ رل١خس حٌظل١ٌِ ٚطظًٜ حطٜخال ٚػ١مخ رز١جظٗ ٚطؼخٍِٗ  ♦

 حالٓظويحَ.ِغ حفَحى ِـظّؼٗ ِٚئٓٔخطٗ وٟ طىْٛ ٍٓٙش حٌفُٙ ٚ

، فؼٍٝ حٌّؼٍُ أْ ٠ؤهٌ ٔفٔٗ ٚطل١ٌِٖ رخالٌظِحَ ر٠ز٢ حٌىٍّخص فخٌمٛحػي ١ٍٓٚش ٌغخ٠ش وزَٜ

ٟزطخ ٛل١لخ َِٚحػخس ططز١ك حٌمٛحػي فٟ وً حٌيٍّٚ، ٚطي٠ٍْ حٌظل١ٌِ ػٍٝ ٓلِش حٌمَحءس 

حٌٜل١لش، ِٚٓ ؿٙش أهَٜ ٠ظٛؿذ ػٍٝ حٌّؼٍُ أ٠٠خ أْ ٠يٍّ ٌٖ٘ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش فٟ ظلي 

حٌٍغش ٚ حألىد كظٝ ال ٠ـي حٌظ١ٌٍّ فٜل ر١ٓ ِخىس حٌمٛحػي ٚر١ٓ رم١ش فَٚع حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚػٍٝ 

ٌ٘ح حألٓخّ ٍٔٛى رؼٞ حاللظَحكخص حٌّزَِـش;
(1)

   

 .ٟٔطؼ١ُّ حٌّفَٙٛ حٌٛحٓغ ٌٍٕلٛ أٛٛحطخ ٚر١ٕش ٟٚزطخ حألٚحهَ ٚطَحو١ذ ِٚؼخ 

 ِْيٍٟٓ حٌٍغش.  ٟٚٛف حأل٘يحف حٌَِّٓٛش ٌظي٠ٍْ حٌٕلٛ ٚطّؼٍٙخ فٟ أً٘خ 

  ُحٌٕلٛ فٟ ١ٕٕٚخ حٌؼَرٟ.طٛك١ي حٌّٜطٍلخص حٌٕل٠ٛش فٟ ِٕخ٘ؾ طؼ١ٍ 

 ٌُ ٟذطَى فٟ حالٓظؼّخي ٚال فٟ أٓخ١ٌ طو١ٍٚ حٌّٕخ٘ؾ حٌٕل٠ٛش ِٓ رؼٞ حٌّزخكغ حٌظ 

أٍؿخإ٘خ اٌٝ حٌّوظ١ٜٓ ِؼً; حالٗظغخي ٚحالػَحد ٚروخٛش فٟ حٓظؼّخالص حٌطٍزش ٚ، حٌىظخرش

 حٌظمي٠َٞ... حٌن.

 خ ٟز٢ ح  ٜ  ٚطي٠ٍزخص ط١ٙٔل ٌّّٙش حٌّي١ٍٓٓ خ ٚلخػيسَٚٗك  ٌىظذ حٌٕل٠ٛش رخٌ٘ىً ٔ

 ٚحٌٕخٗجش ِؼخ، ٚكظٝ ال طمغ حٌؼ١ٓ اال ػٍٝ حٌىٍّش حٌٜل١لش فظؤٌفٙخ.

 .ط٠ُٛغ حألٓجٍش فٟ حٌظ٠َّٕخص ػٍٝ أْ طلظٝ أٓجٍش ح٠ٌز٢ ٚحٌظؼ١ًٍ ٚحإلػَحد رخٌؼٕخ٠ش 

 س خ ٌٛكيس حٌٍغش، ٚطى٠ٕٛخ ٌٍٛكيلم١م  حٓظويحَ ٠َ١مش حٌٕٜٛٙ حٌّظىخٍِش فٟ حٌظي٠ٍْ ط

 حٌفى٠َش حٌى١ٍش.

  حٓظويحَ حٌّوظزَحص حٌٍغ٠ٛش فٟ حٌّيحٍّ حٌؼخ٠ٛٔش، ٚاؿَحء حٌظي٠ٍزخص حٌؼلؿ١ش ف١ٙخ 

 

 ٚط١ًٌٌ ٛؼٛرخص حٌٕطك.

  ٌٚؼَر١ش، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٙخ كي أىٔٝىٍؿخص ِؼ١ٕش ٌٍٕلٛ فٟ ِخىس حٌٍغش حطو١ٜ 

 ي  ٍحٓزخ فٟ حٌٍغش.ٌٍٕـخف، اًح ٌُ ٠لًٜ ػ١ٍٗ حٌطخٌذ ػ  

 أ٠٠خ. ِلخٓزش حٌطخٌذ ػٍٝ أهطخثٗ حٌٕل٠ٛش فٟ فَٚع حٌٍغش وٍٙخ ٚفٟ رم١ش ِٛحى حٌّؼَفش 

                                                           
1
 . 68، ٙ ِلّي ؿخّٟ٘، ٚحلغ طؼ١ٍُ حٌٕلٛ حٌؼَرٟ فٟ حٌَّكٍش حٌؼخ٠ٛٔش ـ  
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  الخِش ىٍٚحص ِٔظَّس ٌّيٍٟٓ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٌظؼ٠َفُٙ رؤكيع حألٓخ١ٌذ ٚحٌطَحثك حٌّظزؼش

فٟ حٌظي٠ٍْ ٚطي٠ٍزُٙ ػٍٝ أٓخ١ٌذ حٌم١خٟٓ حٌّٟٛٛػٟ.
((1

 

ٍّؼٍُ أْ ٠زٌي ؿٙيٖ ٌٍِّؽ ر١ٓ فَٚع حٌٍغش ٚ فٕٛٔٙخ ف١َر٢ ر١ٓ فؼٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ الري ٌ

حٌمَحءس ٚحٌٕلٛ ُ اؿخىس حٌوطؤ ٚ ٓلِش ٚٛلش حٌظؼز١َ، ٚفٟ حٌّمخرً ػٍٝ حٌظ١ٌٍّ أْ ٠ؼٛى ٔفٔٗ 

ػٍٝ حٌَر٢ ٚحٌظىخًِ ر١ٓ فْٕٛ حٌٍغش حٌؼَر١ش، كظٝ ٠ّظي اٌٝ ِيٍٟٓ حٌؼٍَٛ حألهَٜ، ٚ أْ طلمك 

ي ١ٍٓٚش ال غخ٠ش فٟ ًحطٙخ ٌٚ٘ح ِّخ ٠ـؼً حٌظ١ٌٍّ ِٔظٛػزخ ٌٙخطٗ حٌمٛحػي ًٌه، كظّخ ٓظىْٛ حٌمٛحػ

 ٚػيَ حٌٕفٍٛ ِٕٙخ.

 ـ أىويت القٌاعد النحٌيت: 11

طٕطٍك أ١ّ٘ش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش ِٓ أٔٙخ ١ٍٓٚش طئىٞ اٌٝ ٓلِش حٌظؼز١َ كي٠ؼخ ٚوظخرش، ٚاٌٝ 

حٌظي٠ٍذ فٟٙ ٍَٟٚس ٍِلش ٌىً  فُٙ حألفىخٍ، ٚاىٍحن حٌّؼخٟٔ ر١َٔ، ٌٌٙح فٟٙ طلظخؽ اٌٝ وؼَس

١ٍٓٚش إلطمخْ  »ٌٝ ٚ أكخى٠غ ٌٍٓٛٗ فخٌمٛحػي اًْ فُٙ ولَ هللا طؼخِظىٍُ ٚوخطذ، ف١ٙخ ٠ٔظط١غ 

ِٙخٍحص حٌٍغش حٌؼَر١ش حألٓخ١ٓش; فٟٙ طٔخػي ػٍٝ فُٙ حٌّّٔٛع ٚحٌّمَٚء، وٌٌه َِحػخس حٌمٛحػي 

ص ٜٚٔٛٛخ ٛل١لش ١ٍّٓٚش ٔل٠ٛخ، فٟ حٌظؼز١َ طـؼً حٌظ١ٌٍّ ِظليػخ ٚوخطزخ ؿ١يح ٠ٕظؾ هطخرخ

أْ حٌمٛحػي طَرٟ فٟ حٌظل١ٌِ حٌميٍس ػٍٝ حٌظؼ١ًٍ ٚحالٓظٕزخ١ ٚطؼٛىُ٘ ىلش  ٠٠خف اٌٝ ًٌه

يِخ ٠ىْٛ حٌظ١ٌٍّ ٍِّخ رمٛحػي حٌٕلٛ ٕفؼ١ٓ حٌظَحو١ذ حٌّوظٍفش ٚحٌّظ٘خرٙش، حٌّلكظش ٚحٌّٛحُٔش ر

ًٌٚه رخالٔظزخٖ اٌٝ حالهظلف ر١ٕٙخ،  ٠ٔظط١غ فُٙ ِؼخٟٔ حٌـًّ حٌّظ٘خرٙش اِلث١خ ٚ اىٍحن أٚؿٗ

 لٛح١ٔٓ حٌٕلٛ ِٓ اػَحد ِٚٛلؼ١ٗ ِٚطخرمش... ، فزخٌمٛحػي ٠ّىٓ طلي٠ي ٚظ١فش حٌىٍّش فٟ حٌـٍّش

حٌظٛحًٛ ٚرخٌظخٌٟ طلي٠ي ِؼٕٝ حٌـٍّش أٚ حٌظَو١ذ، ِٚؼٍَٛ أْ ٟٚٛف حٌظَحو١ذ ٠ئىٞ اٌٝ ٔـخف 

َر١ش ػخِش ٚلٛحػي٘خ ٓخٟٓ ٌظؼٍُ حٌٍغش حٌؼحٌٍغٛٞ ر١ٓ حًٌَّٓ ٚحًٌَّٓ ا١ٌٗ، ًٌٚه ٘ٛ حٌٙيف حأل

« حٌٕل٠ٛش هخٛش 
(2)

   

ٚػ١ٍٗ فبْ ىٍحٓش حٌٕلٛ طمٛىٔخ اٌٝ اىٍحن ِمخٛي حٌىلَ ٚفُٙ ِخ ٠مَأ أٚ ٠ّٔغ أٚ ٠ىظذ أٚ 

٠ظليع رٗ فّٙخ ٛل١لخ، طٔظمَ ِؼٗ حٌّفخ١ُ٘ فٟ ً٘ٓ حٌّئىٞ أٚ حٌّظٍمٟ ٚطظ٠ق رٗ حٌّؼخٟٔ 

                                                           

  .11، صِلّي ؿخّٟ٘، ٚحلغ طؼ١ٍُ حٌٕلٛ حٌؼَرٟ فٟ حٌَّكٍش حٌؼخ٠ٛٔشـ  1 
2
١ٌِ حٌٕٔش حٌَحرؼش ِٓ حٌظؼ١ٍُ حٌّظ٢ٓٛ ـ فط١ّش حٌَِ٘س كخؿٟ، ىٍٚ حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش فٟ ط٠ٜٛذ ِٙخٍس حٌظؼز١َ حٌىظخرٟ ٌيٜ طل 

، خىٍ، ؿخِؼش لخٛيٞ َِرخف، ٍٚلٍشٌِوَس طوَؽ ١ًٌٕ ٗٙخىس حٌّخٓظَ، طوٜٚ طؼ١ّ١ٍش حٌٍغش حٌؼَر١ش، اَٗحف ػزي حٌمخىٍ رم

  .68، 3865ََٙ  ـ 3864
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 ٌزْ ٚال ارٙخَ ٌيٜ حٌّظليع أٚ حٌّٔظّغ أٚ حٌمخٍة أٚ ٚالٚحألفىخٍ ٟٚٛكخ ال غّٛٝ ف١ٗ 

     حٌىخطذ.

 ثالثا: النحٌ التعليوي:

ٔ٘ؤ ٌغَٝ طؼ١ٍّٟ فٟ حٌم١خَ حألٚي، فٌّٕ ىهً حالٓلَ ٌِِٗ طؼٍُ ِٓ حٌّؼٍَٛ أْ حٌٕلٛ 

 فٍىٟ ٠ٔظط١غ حٌّظؼٍُ طؼٍُ ٌغش ِخ، الري ٌٗ ِٓ ِؼَفش لٛحػي٘خ ألٕٔخ »ِٕٚٗ حٌؼَر١ش ٚلٛح١ٕٔٙخ، 

 رطز١ؼش حٌلخي ال ٔظىٍُ رّفَىحص حٌٍغش ِٕفٍٜش، رً اْ حٌّفَىحص طٕظظُ ِغ رؼ٠ٙخ رّٛؿذ لٛحػي

ر١ٓ ٌغخص حألٍٝ وخفش ، ٚ رؼٞ ح٢هَ هخٙ رىً ٌغش ػٍٝ حٔفَحى  ِؼ١ٕش رؼ٠ٙخ ػخَ ِ٘ظَن 

 ٕلٌٖٛٞٚ٘ حٌمٛحػي ٟ٘ ِخ ٔطٍك ػ١ٍٗ حٌٕظخَ حٌٛكيس حٌَث١ٔ١ش ٌٍظٛحًٛ ،ٚ طؼظزَ حٌـٍّش ٟ٘ حٌ

«لٛحػي فٟ غخ٠ش حٌظؼم١ي  ٟٚ٘
 (1).

   

ٚػٍٝ ٌ٘ح حألٓخّ ٠ظ٠ق ٌٕخ أْ حٌٕلٛ ٟٚغ ٌظٍز١ش كخؿخص حٌّظؼ١ٍّٓ، ِٚٔخػيطُٙ ػٍٝ 

حٌّٔظٙيفش، ٠ّٚىٕٕخ ح٠َحى رؼٞ حٌظؼ٠َفخص ٌٍٕلٛ حٌظؼ١ٍّٟ ػٍٝ حٌ٘ىً ح٢طٟ;طؼٍُ حٌٍغش 
(2)

   

ِٛٔىٟ، ٟٚ٘ أْ أٗ ٠ؼظّي ػٍٝ ٔظ٠َش ٌٔخ١ٔش ٟٚ٘ ٔظ٠َش حالوظٔخد حٌظٟ ليِٙخ ط٘♦ 

 حٌطفً ٠ٌٛي ٌٚي٠ٗ حٌميٍس ػٍٝ حوظٔخد حٌٍغش.

أٗ ٠ؼظّي ػٍٝ ٔظ٠َش ٔف١ٔش ٚطظؼخْٚ ِٓ ك١غ ػللظٗ رؼٍُ حٌٕفْ ٚهخٛش فٟ ٔظ٠َخص ♦ 

 حٌظؼٍُ.

 ٙخ فٟ ؿ١ّغ َِحكً حٌظؼٍُ.حٌٍغش حٌّٔظٙيفش" ٚطؼ١ٍّأٗ ٠ؼظّي ػٍٝ أٚٛخف ٌٔخ١ٔش "♦ 

ٝ اٟخفش اٌٝ ًٌه فٙٛ ٠مَٛ ػٍ، ّ٘خ٠ف١يٚحٌّظؼٍُ  ٚ ٠ويَ وً ِٓ حٌّؼٍُّٟ ١اًْ حٌٕلٛ حٌظؼٍ 

٠َوِ ػٍٝ ِخ ٠لظخؿٗ حٌّظؼٍُ، رّؼً حٌّٔظٜٛ حٌٛظ١فٟ  »أْٓ ٌغ٠ٛش ٚٔف١ٔش ٚطَر١ش، ك١غ 

«وطخد، ٚأىحء حٌغَٝ ٚطَؿّش حٌلخؿش حٌٕخفغ ٌظم٠ُٛ ٌٔخْ، ٚٓلِش حٌ
 (3)

 . 

ش، َِحػ١ش فٟ ًٌه ٚػ١ٍٗ فخٌٕلٛ ِىْٛ ِٓ ِخىس طَر٠ٛش لخثّش ػٍٝ أْٓ ِٚؼخ١٠َ ِؼ١ٕ

أ٘يحف حٌظؼ١ٍُ ٚكخؿخص حٌّظؼ١ٍّٓ ١َٚق حٌظي٠ٍْ، فّٓ أٍحى طؼٍُ حٌٍغش ال ٠ٍِِٗ أْ ٠ٛغً ٔفٔٗ 

ٚحٌؼَّ ٠مَٜ ػٓ طل١ًٜ حٌـ١ّغ ػٍٝ ٌٖ٘ حٌٍٜٛس  » ٘خ، ٠مٛي حرٓ هٍيْٚ فٟ ىٍحٓخص لٛحػي

                                                           
6
  .83َ 3864َٙٚص، ٌزٕخْ ١ )ح( ، ر١ؿٕخْ حٌظ١ّّٟ، حٌٕلٛ حٌؼَرٟ فٟ ٟٛء حٌٍٔخ١ٔخص حٌلي٠ؼش، ىحٍ حٌفخٍحرٟ ٌٍَٕ٘ ٚحٌظ٠ُٛغـ 

3
ـ ٍٔٛس ه١ٍفش آي ػخٟٔ، حٌٕلٛ حٌظؼ١ٍّٟ ٚٚحلغ طؼ١ٍُ حٌٍغش حٌؼَر١ش، اَٗحف ػِ حٌي٠ٓ حٌز١ٗٛوٟ، ِٔخٍ حٌيٍحٓخص حٌٍغ٠ٛش، رلغ 

 .    63ـ 58َ ٙ 3865، 3864َِميَ الٓظىّخي ِظطٍزخص حٌّخؿ١ٔظَ فٟ حٌٍغش حٌؼَر١ش ٚ آىحرٙخ، لطَ، 

4
 . 85َ 3866ٙ( 3غ٠ٛش، ػٕخرش ػيى )حٌٕلٛ ِٟٛش أَ ٍَٟٚس؟ ِـٍش حٌيٍحٓخص حٌٍ ِلّي ٛخٍٞ، ط١ٔ١َ ـ
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خ فؼً حٌّظؤهَْٚ ف١ىْٛ حالٗظغخي ٠ٌٖٙ حٌؼٍَٛ ح١ٌ٢ش ط١ٕٜؼخ ٌٍؼَّ ٚٗغل رّخ ال ٠ؼٕٟ ٌٚ٘ح وّ

.«ٌٕلٛ ٕٚٛخػش حٌّٕطك ٚ أٛٛي حٌفمٗ فٟ ٕٛخػش ح
(1)

   

فٕٙخ حرٓ هٍيْٚ ٠ؼًٍ ٍَٟٚس ػيَ حٗظغخي ِؼٍّٟ حٌٍغش رخٌٕلٛ ٚطف٠َؼخطٗ ٠ٚئوي ريٍٖٚ 

ػٍٝ أْ اطمخْ حٌٍغش رمٛحػي٘خ ال ػللش ٌٗ رخٓظظٙخٍ لٛحػي حٌٍغش فٟٙ ِـَى آٌش ٚحٛفش ٌٍغش 

ٚى حٌطخٌذ رّخ ٘ٛ ٍَٟٚٞ ِٚٔظٍَِ ٌم١خَ حٌؼ١ٍّش حٌظؼ١ٍّش ال رّخ ٚػ١ٍٗ فبْ حٌٕلٛ حٌظؼ١ٍّٟ ٠ِ

٘ٛ وّخٌٟ، ٌٚ٘ح ٠ٙيف اٌٝ ِّخٍٓظٗ ٌل١خطٗ ح١ِٛ١ٌش رٍغش ١ٍّٓش طم١ٗ ِٓ حٌٛلٛع فٟ حٌٍلٓ 

 ٚحٌوطؤ.  

 ٌٌٚٙح حأله١َ ؿٍّش ِٓ ح١ٌَٚ٘ ٍٔٛى٘خ ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ;

ٌش فٟ حٌيٍّٚ حٌٕل٠ٛش ِٓ حٌٛحلغ حألِؼٍش حٌّظٕخ١ٛٚخغش » ٚ ف١ٙخ طٛؿذ ػ١ٍٕخ ٚحلؼ١ش; ♦ 

حٓظؼّخٍ٘خ فٟ حٌٛحلغ ٚال طؼظّي ٌٍلفٞ، ٠ٚـَٞ ططز١ك حٌمخػيس فٟ حٌٛحلغ حٌٍغٛٞ ٚ  حٌٍغٛٞ

ٌٚىٓ فٟ حٌٛلض ًحطٗ ال ري أْ طىْٛ ِمٍَس ٌم١ّش ِليىس ػٕي حٌطلد، فؼٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي ٔـي أْ 

آْ حٌى٠َُ ِٓ حٌطز١ؼٟ أْ طلِْ حألِؼٍش حٌٕل٠ٛش حٌظٟ طىْٛ ِٔظّيس ِٓ حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف ٚحٌمَ

«لي طمي٠ُ حٌٛػع ٚحٌٕٜق ٚحالٍٗخى حٌٛحلغ ِٓ ه
(2)

 

فىٍّخ وخٔض حألِؼٍش حٌّوظخٍس ل٠َزش ِٓ حٌٛحلغ وٍّخ ُحىص حٌٍٜٛس ٟٚٛكخ ٚفّٙخ ٌيٜ 

 حٌّظؼٍُ.

٠ُٚٔٙ ًٌه فٟ حٌٟٛٛف وّخ حٓظويِٗ  »ٚٔمٜي رٗ طز٢١ٔ حٌمخػيس حٌٕل٠ٛش ر١ٔطش; ♦ 

ّمخَ حألٚي رـ١ّغ حٌطَق حٌوخٛش رخٌَ٘ف، ٚحٌظز٢١ٔ فٟ ٠َ١مش حٌزٕخء، وّٜطٍق ٠ظؼٍك فٟ حٌ

ِلِق حٌّليى خٍ حٌّخىس ػٓ ٠َ١ك حٌظفخػً ر١ٓ ٚأف٠ً ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌظز٢١ٔ ٘ٛ طلي٠ي ح١

 ; ٚحٌّؼَٚف ٌٍّٔظّغ ٚرخٌظخٌٟ ٠ّىٓ اػطخء أٍرؼش ِيٍوخص ِّىٕش

 ِؼَٚف ِٚليى ٌٍّٔظّغ ) حٌٕظَ اٌٝ حٌّْ٘(.ـ 6

 ٓ غ١َ ِؼَٚف ٌٍّٔظّغ ) ٍَِص رم٠َش(.ِليى ٌىـ 3

 غ١َ ِليى ٌىٓ ِؼَٚف ٌٍّٔظّغ ) حألٓي ك١ٛحْ هط١َ، حألٓٛى هطَس، أٓي هط١َ(.ـ 4

« ّٔظّغ )اًح أٍحى ٗوٚ ِخ ١ٗجخ ِخ( غ١َ ِليى ٚغ١َ ِؼَٚف ٌٍـ 5
(3)

 

                                                           
ـ6
  .648ٙ  ، حرٓ هٍيْٚ ـ ِميِش 

3
 .64ٙ  ،حٌٕلٛ حٌظؼ١ٍّٟ ٚٚحلغ طؼ١ٍُ حٌؼَر١ش  ،ٍٔٛس ه١ٍفش آي ػخٟٔ ـ

.10، صالمرجع نفسهـ  3  



 طؼ١ّ١ٍش حٌمٛحػي حٌٕل٠ٛش                                                                                      حٌفًٜ حألٚي;                 
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 ٌٍّظؼٍُ ٠مَد حٌفُٙ ٚحالٓظ١ؼخد حال٠ـخر١١ٓ رٍٜٛس ٚحٟلش ١ٍُٓٚ. فَ٘ف ٚطز٢١ٔ حٌمخػيٞ

ٟلش; غخٌزخ ِخ طىْٛ حٌمٛحػي حٌّٔظويِش غ١َ ٚحٟلش ٌٚ٘ح ػخثي اٌٝ حٓظويحَ ٚح♦ 

ػ١ٍٕخ حالرظؼخى فٟ ِـخي حٌيٍّٚ حٌٕل٠ٛش ٠ظٛؿذ  »خص ٗخًس ٚغ١َ ١َِٟش ٌٌٚٙح فبٕٔخ ِٜطٍل

ػٓ ١ٛخغش أٓجٍش ِؼميس، رً حٓظويحَ أٓجٍش ٍٓٙش حٌظطز١ك، كظٝ ال ٠لًٜ طيحهً فٟ حٌمٛحػي 

خْ حٓظويحَ لٛحػي غخ٠ِش، كم١مش أْ حٌىخطذ ٔفٔٗ ال ٠فُٙ حٌٕمطش حٌظٟ حٌٕل٠ٛش، ٚفٟ ِؼظُ حألك١

حٌط٠َمش أٚ ح٢ٌّٕ ؼً حٌظٛو١ي، ٚح١ّ٠ٌَ، ٚحٌلخٌش، ٠ٚظليع ػٕٙخ ِٔظويِخ حٌؼزخٍحص حٌّؼميس ِ

« رخٌظف١َٔ ىْٚ ط١ًٛٛ حٌّؼٕٝ ريلش  حٌٌٞ ٠ّىٕٗ اػطخء ا٠ٙخَ
(1)

  .   

ظؼ١ّ١ٍش أْ ٠يٍن ِخ اًح وخْ حٌّظؼٍُ ٠فُٙ ٚػ١ٍٗ ٚؿذ ػٍٝ حٌّؼٍُ أػٕخء َٗكٗ ٌٍّخىس حٌ

 ٚحٌظَو١ِ ػٍٝ ك٠ٍٖٛ فٟ وً َِحكً حٌيٍّ.حٌَّحى ِٓ حٌّٜطٍق حٌٌٞ ٠ٔظويِٗ، 

                                                           

.21، 11، صنورة خليفة آل ثاني، النحو التعليمي وواقع تعليم العربيةـ   1  
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 ك٢ ٓٞٙٞػبد اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ ٝػالهزٜب ثبُزقٖٖبد األفوٟ انًثحث األول:

 : عاخ انهسانياخ انتذاونيحىيىض

  :ـ  األفعال انكالييح 1

نُي اٍزؼٔبٍ اُِـخ ثبػزجبه اُزلا٤ُٝخ رجؾش ك٢ ػالهخ اُؼالٓخ ثَٔزؼ٤ِٜٔب كئٜٗب رزغبٝى ث

بّوح إ٠ُ اُؾل٣ش ػٖ أكؼبٍ اٌُالّ اُؾل٣ش ػٖ اُزلا٤ُٝخ ٣ؾ٤َ ٓج» ػ٤ِٚ كئٕ إ٠ُ االٗغبى ٝ

ِٓلٞظ ٣ٜ٘٘  ًَ…، كبُلؼَ اُِـ١ٞ ٛٞ: )ػٔبٍ اُزلا٤ُٝخألٜٗب رؼٌٌ ُ٘ب اُغبٗت أُبك١ ُأل

ػٖ مُي ٣ؼل ْٗبٛبا ٓبك٣با ٗؾ٣ٞبا ٣زٍَٞ  كٚالا ، ٝػ٠ِ ٗظبّ ٢ٌِّ كال٢ُ، إٗغبى١، رؤص٤و١

ؿب٣بد ٝ "اُـ…اُٞػ٤ل ٍ ه٤ُٞخ ُزؾو٤ن أؿواٗ إٗغبى٣ٚ " ًبُطِت ٝاألٓو ٝاُٞػل ٝأكؼب

 .«اُوجٍٞ ( ك٘ ٝرؤص٤و٣خ رقٔ هكٝك كؼَ أُزِو٢ ) ًبُو
(1) 

ُٔقبٛت اعزٔبػ٤با أٝ ٠ إٔ ٣ٌٕٞ رؤص٤و٣با ك٢ ٗل٤َخ آٔب ٍجن َٗز٘زظ أٗٚ كؼَ ٣طٔؼ إُ

 .ٓؤٍَبر٤با ٖٝٓ صْ اٗغبى ٢ّء ٓب

ٝاُوٍْ أُٞا٢ُ ٣ٞٙؼ مُي:
(2)

 

 

 

 

 

 

 اٗغبى٣خ                 ؿب٣بد رؤص٤و٣خكؼبٍ ه٤ُٞخ                      أؿواٗ أ       

                                                           

 
1
 .44، ٓ ةـ َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼو 

 
2

ػ٢ِ فل٤ق، ّؼو٣خ اُقطبثخ اُؼوث٤خ، أٛوٝؽخ اُلًزٞهاٙ ك٢ رؾ٤َِ اُقطبة، إّواف األٍزبم ػجل أُغ٤ل ؽٕ٘ٞ، عبٓؼخ  ـ  

 .  149ّ، ٓ 2448ّ، 2447ثبع٢ ٓقزبه، ػ٘بثخ، 

  الفعل الكالمً

فعل متضمن فً القول  فعل ناتج عن القول فعل القول 

 )انجازي(
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ٖٓ ٛ٘ب ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اُلؼَ اٌُال٢ٓ ٣٘وَْ إ٠ُ كؼَ اُوٍٞ اُن١ ٣واك ثٚ رو٤ًت األُلبظ ٝ

ت اُوؽ٠ ُ٘ظو٣خ اُوطاُوٍٞ اُن١ ٣ؼل اُؼَٔ اإلٗغبى١ ٝكؼَ ٓزٖٚٔ َ ٓل٤لح، ٝك٢ عٔ

ُلٟ  هٖٓ آصب ْٚ ًَ ٓب ٣ٖؾت كؼَ اُو٣ٍٞاألػٔبٍ اٌُال٤ٓخ، ٝكؼَ ٗبرظ ػٖ اُوٍٞ ٝ

 .أُقبٛت

:ْ اُلؼَ اٌُال٢ٓ إ٠ُ صالصخ أهَبًّٝبٕ أٍٝز٤ٖ هل أٝٙؼ مُي ػ٘لٓب هَ
 

 ث٘بء ٗؾ١ٞ ٤ٍِْ  ماد كالُخ إٛالم األُلبظ ك٢ عَٔ ٓل٤لح ماد» ٣واك ثٚ كؼَ اُوٍٞ: ٝ ـ  1

، ؿ٤و إٔ أٍٝز٤ٖ أَُزٟٞ اُزو٤ًج٢اُٖٞر٢ ٝ: ) أَُزٟٞ ش عؼِٚ ٣ؾز١ٞ ػلح َٓز٣ٞبدؽ٤

.«ُلع ثلٍ َٓزٟٞأِٛن 
(1)

 

األُلبظ ك٢ عَٔ ٕؾ٤ؾخ إٓالئ٤با ٕلٞح اُوٍٞ ٛ٘ب إٔ كؼَ اُوٍٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رو٤ًت ٝ

 .كؼبٍ اُلوػ٤خ اُضالصخ "اُلؼَ اُٖٞر٢ ٝاُلؼَ اُزو٤ًج٢ ٝاُلال٢ُ"ٗؾ٣ٞبا ٛجوبا ُألٝ

ُِلؼَ، أٝ األكؼبٍ أُ٘غيح  اُـوٗ اإلٗغبى١»ـ اُلؼَ أُزٖٚٔ ك٢ اُوٍٞ: ٣ٝوٖل ثٚ  2

َٔ ٢ّء ٖٓ فالٍ أهٞاُٚ  ًبُٞػل ، ثؾ٤ش ٣ِيّ أُزٌِْ ٗلَٚ أٝ ؿ٤وٙ )ٓزِو٤ٚ ( ثؼؽو٤وخا 

ألٗٚ  أٍبً اُ٘ظو٣خ اُزلا٤ُٝخ٣ٌَْ اُلؼَ اإلٗغبى١ اُؾو٤و٢ ٢ٜ٘، ٝاُٝاُزؾن٣و، ٝاألٓو ٝ

ٕ ك٣ي" ٣ياٝط ٛنا ٓب عؼَ "كب٣غَل اُغبٗت اُزٞا٢ِٕ ٜٓ٘ب، ٣ٝورجٜ ثبُـوٗ أٝ اُوٖل، ٝ

هلهح كؼبٍ ٣زطِت ٓزِو٤با ُزؤ٣َٝ اُلؼَ، ٝا٤ٔ٤َُبئ٤خ ألٕ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األٝ ث٤ٖ اُلؼَ اإلٗغبى١ 

: " كبٍزؼٔبٍ اُِـخ ٤ٌُ ػٔالا ؾ فطبثٚ، ٝاُزؼج٤و ػٖ هٖلٙ ُزؾو٤ن اُزٞإَأُوٍَ ػ٠ِ رج٤ِ

 .«كوك٣با ثَ ػ٤ِٔخ اعزٔبػ٤خ رزْ ٖٓ فالٍ األكواك ك٤ٔب ث٤ْٜ٘ 
(2)

  

ؿلد رؼوف ثٚ األكؼبٍ اٌُال٤ٓخ  ، اُِت اُن١اُؼَٔ ٝاُـوٗ اإلٗغبى١ ٛ٘ب٣ؼل 

 .ٓوٍَ هبكه ػ٠ِ رج٤ِؾ فطبثٚٓزِو٢ ٣ؤٍٝ اُلؼَ ٝ ٣زطِت ٛنا األف٤و ٝعٞك ٛوك٤ٖ ٝ

                                                           
1 

ـ كبٕ ك٣ي، اُ٘ٔ ٝا٤َُبم، اٍزوٖبء اُجؾش ك٢ اُقطبة اُلال٢ُ ٝاُزلا٢ُٝ، رو: ػجل اُوبكه  هز٤ج٢، اكو٣و٤ب اُْوم 

2444 ٓ ،ّ227. 
2
 .227ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  
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اُ٘برظ ػٖ إٕلاه ٍَِِخ ٖٓ األكؼبٍ اُو٤ُٞخ »ـ اُلؼَ اُ٘برظ ػٖ اُوٍٞ: ٝٛٞ ثلٝهٙ 3 

ك٢ ْٗٞء آصبه ك٢ أُْبػو ٝاُلٌو ٖٝٓ أٓضِخ رِي زَجت اُ…أ١: "  أُٖؾٞثخ ثوٟٞ إٗغبى٣خ

.«اُلؼَ اُزؤص٤و١ ٣طِن ػ٤ِٚ أ٣ٚبا اٍْا٥صبه: اإله٘بع، اُز٤َِٚ، اإلهّبك" ٝ
(1 )

 

 .ٖٓ إه٘بع ٝإهّبك ٝؿ٤وٛبُوٍٞ ٛ٘ب ٣٘زظ ػ٘ٚ آصبه ُلٟ أُقبٛت ا ؼالكل

ثٍٞبٛخ اُِـخ إ٠ُ أٍو فٌٔ ٢ٛ: هل اهرؤٟ أٍٝز٤ٖ إٔ ٣ٖ٘ق األػٔبٍ اُز٢ ٣٘غيٛب ٝ
(2)

 

ٍٗ أٝ ؽٌْ  : ٝ Les Verdictifـ األكؼبٍ اُؾ٤ٌٔخ ) اإلهواه٣خ (  رزٔضَ ك٢ ؽٌْ ٣ٖلهٙ هب

 .اُـ…: ٝػل ٕ ٕٝق ٗؾٞ

أٝ ٙل  ٗؾٞ: : إٕلاه هواه ُٖبُؼ  Les Excerctifs( ـ اُز٘ل٤ن٣بد )األكؼبٍ اُزٔو٤ٍخ 

 .اُـ…أٓو، هبك، ِٛت 

 ٣ؼول ،، اُزيّ: ر٠٘ٔ، ٝػل: رِيّ أُزٌِْ ٗؾLes promissifsٞ( )أكؼبٍ اُز٤ٌِق ـ اُٞػل٣بد

 .اُـ…أهَْ 

 ، أٌٗو :ػوٗ ٓلب٤ْٛ ٓ٘لِٖخ ٗؾٞ: أًل Les expositifsـ األكؼبٍ اُؼو٤ٙخ ) اُزؼج٤و٣خ ( 

 .اُـ…، ٝٛت أعبة

ارغبٙ : هكٝك أكؼبٍ، رؼج٤واد  Les comportatifsأكؼبٍ ا٤ًَُِٞبد ) اإلفجبه٣بد( ـ 

 . اُـ…، هؽت اَُِٞى ٗؾٞ: اػزنه، ٛ٘ؤ

ن١ ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ أٍٝز٤ٖ ٕ٘ق األػٔبٍ أُ٘غيح ثٞاٍطخ اُِـخ ؽَت أُغبٍ اُ ٚٝٓ٘

 رْٚ ٓب ٣وطؼٚ أُزٌِْ ػ٠ِ ٗلَٚ ٖٓ ػٜٞك ٝٝػٞك .رَزقلّ ك٤ٚ ًبُٞػل٣بد ٓضالا ٝ

 ٍٝز٤ٖ"كول ًبٕ ٛٞ أٍٝ ٖٓ أٝٙؼ كٌوح "أ» أٓب ك٤ٔب ٣قٔ أكؼبٍ اٌُالّ ػ٘ل ٍٞهٍ 

                                                           
1
 .١ٝ42، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة، ٓ َٓؼٞك ٕؾواـ  
2

 .  48، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخ، ٓ كواَٗٞاى أه٤ٌٓ٘ٞاـ 
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، إ٠ُ عبٗت ث٤بٗٚ ّوٝٛ رؾٍٞ كؼَ ٖٓ أًضو ثزول٣ٔٚ ّوٝٛ إٗغبى ًَ كؼَ ّوؽٜباَُبثوخ ٝ

.«ر٤ٙٞؼ فطٞاد اٍز٘زبط اُلؼَ أُوٖٞك ٝآ٤ُبد مُي، أفوٟ ٝ ؽبٍ إ٠ُ ؽبٍ
(1)

 

أًضو ثز٤ٙٞؾٚ كٜ٘ب أكؼبٍ اٌُالّ ػ٘ل ٍٞهٍ عبءد ٌِٓٔخا ُٔب عبء ثٚ أٍٝز٤ٖ كْوؽٜب 

 .ُْوٝٛ إٗغبى ًَ كؼَ

: " روًذ اُجبة كوٍٞ ٖٓ ك٢ أٌُزت: » ٚؼ ُ٘ب هٍٞ ٍٞهٍ ك٢ أُضبٍ ا٥ر٣٢زٝ

 :، ٜٓ٘باى اُلؼَ أُوٖٞك إٗغبىٙٓلزٞؽبا " ُٖٔ ٣لفَ ػ٤ِٚ، ٣قٚغ إ٠ُ عِٔخ فطٞاد إلكه

 .كٜٞ ٣ؤٓو٢ٗ ثئؿالهٚ← بة ٓلزٞؽبا ، ٝ ال ٣٘جـ٢ روى اُجـ إٕ اُٚغ٤ظ ك٢ اُوٝام

 .كٜٞ ٣طِت ٢٘ٓ ) ثٌَْ ٓب إؿالهٚ( ←ٓلزٞؽبا ، ٝال ٣٘جـ٢ روى اُجبة ـ أٌُزت ٤ٌٓق

كٜٞ ٣ؼبرج٢٘ ػ٠ِ ٍٞء ← ُٞي ٖٓ األكة إٔ رـِن اُجبة ًٔب ٝعلرٚ ٓـِوبا ؽبٍ كفـ  

٢ًٍِٞ». 
(2)

 

 َٕ َٔ  قِ ٤ِ ٌَ ُٓ  كٜ٘ب ًٞ ثبُزب٢ُ كٜٞ لزٞؽبا ّٝبؿَ ٣ؾ٤َ ُ٘ب إ٠ُ ػلّ روى اُجبة ٓ تِ زَ ٌْ اُ

 .٣طِت إؿالم اُجبة ًٔب ًبٕ

:هثؼخ أهَب٤ّٓي ث٤ٖ أ٤َْ األكؼبٍ اٌُال٤ٓخ ٝأٗٚ أػبك رو٣ٚبا ٓٔب هلٓٚ ٍٞهٍ أٝ
(3)

 

 ٢ ٝ اُزو٤ًج٢(كؼَ اُزِلع ) اُٖٞر. 

 اُغ٢ِٔ(.  ٝ  اُلؼَ اُوٟٚٞ ) اإلؽب٢ُ 

 ٗغبى١ ) ػ٠ِ ٗؾٞ ٓب كؼَ أٍٝز٤ٖ (اُلؼَ اإل. 

 ؤص٤و١ ) ػ٠ِ ٗؾٞ ٓب كؼَ أٍٝز٤ٖ (اُلؼَ اُز. 

 

 

 

                                                           
 .66ص،  ، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخكواَٗٞاى أه٤ٌٓ٘ٞاـ  1
2

 .98ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ   
3

 .144، 99ٗلَٚ، ٓ  ـ أُوعغ  
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 :ٍوػبٕ ٓب أػبك اهزواػ فَٔخ إٔ٘بف ُٜبٝ
)1)

 

، األكؼبٍ در٠َٔ أ٣ٚبا اُزؤ٤ًلا: ) رجِؾ فجواا، ٢ٛٝ رٔض٤َ ُِٞاهغ ( ٝ Assersifsـ اإلفجبه 

 .اُؾ٤ٌٔخ

 : ) رؾَٔ أُقبٛت ػ٠ِ كؼَ ٓؼ٤ٖ (.Directifsـ األٝآو 

ؽ٤ش ٣ِزيّ ، ٢ٛ أكؼبٍ اُز٤ٌِق ػ٘ل أٍٝز٤ٖ( ٝ: ) أكؼبٍ اُزؼٜل  Commissifsُزيا٤ٓخ ـ اإل

 .أُزٌِْ ثلؼَ ٢ّء ٓؼ٤ٖ

، ٓغ بُخرؼجو ػٖ ؽ، ٝاُزٔو٤ٍخ ػ٘ل أٍٝز٢ٖٛ٤ األكؼبٍ : ٝ  Expressifsـ اُزٖو٣ؾ٤بد 

 .ّوٝٛ  ٕلهٜب

 .) اإلكالءاد(: رٌٕٞ ؽ٤ٖ اُزِلع مارٚ  Declarationـ اإلٗغبى٣بد 

ٖٓ ٛ٘ب ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ ٍٞهٍ أٍْٜ ك٢ رط٣ٞو رو٤َْ أكؼبٍ اٌُالّ إ٠ُ كؼَ اُزِلع ٝ

األٝآو ػ فَٔخ إٔ٘بف ثٔب ك٤ٜب اإلفجبه ٝػ٤ِٜب اهزو، ٝاُزؤص٤و١اُوٟٚٞ ٝاإلٗغبى١ ٝ

 .اُـ…بد اُزٖو٣ؾ٤ٝ

 :اٌُالّ ثؼل ) أٍٝز٤ٖ ٝ ٍٞهٍ (أكؼبٍ 

اٌُالّ ػ٘ل ٍٞهٍ ٝأٍٝز٤ٖ كوٜ ثَ رطٞه مُي ٝعبء َُب٤ٕٗٞ أكؼبٍ ُْ ٣زٞهق  كهاٍخ 

ٖ ال ٤ٍٔب ك٤ٔب ٣زؼِن األٓو ثبُلؼَ اإلٗغبى١ ّٝوٝٛٚ ٓ، ٝػوٙٞا هٚب٣بٛب، ٝػلح ثؼلٛٔب

 :أُٝئي ٗنًو ْٜٓ٘ٝ

ٌٖٓ ثؼ٘ ٗغبى٣خ إم أارٌٕٞ عِٔخ ٓب » مًو ّوٝٛ اإلٗغبى٣خ ثوُٞٚ:  :ـ أوسوانذ ديكزو

إما أٌٓ٘ٚ ٤ٕبؿخ اُلؼَ أُؾٞه١ ُغِٔخ  اٗغبى٣اب٣ٌٕٞ كؼَ ٓب، ِٝٓلٞظبرٜب  إٔ ٣ٌٕٞ ًنُي

: " ٓب ٢ٛٝ، ػبا ٖٓ األكؼبٍ ٍٔبٙ أكؼبٍ اُوأ١الهٍٞ ( ؽلك ٗٞٝك٢ ًزبثٚ ) اُوٍٞ ٝ إٗغبى٣خ

، عَٜ ، ػِْ، ر٤وٖ، أػزن، رق٤َ، ّيوٓغ ٓغ ٣و٤٘٤بد ٓضَ: ك٣ٌؼِْ ثٚ اَُب، ٝثبُٔز٣ٌِْزؼِن 

ٚ ٣غؼَ اٍزؼٔبُٜب ، ٢ٌُٛ٘ ٓغٔٞع أكؼبٍ اُْي ٝاُوعؾبٕ ٝا٤ُو٤ٖ ك٢ اُؼوث٤خاُـ " ٝ…رؼِْ 

                                                           
1
 .144ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ   
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رورجٜ اُضب٢ٗ " إٔ إ٠ُ ٤ٔٙو أُزٌِْ ك٢ أُٚبهع " ٝ: األٍٝ " إٔ رَز٘ل ْٓوٝٛبا ثؤٓو٣ٖ

 هَْ آفو ٖٓػٖ ٛنٙ ، صْ ٤ٓي أكؼبٍ اُوأ١ ػلٓٚٝ واٗ ؽو٤وزٜبثَٔبئَ فبٕخ رزؼِن ثبكز

ٌُٖ رؼ٠٘ ٜب ك٢ أٜٗب ال رٔضَ هأ٣با ُْقٔ ٝاألكؼبٍ ٢ٍٔ أكؼبٍ اُؾغبط " اُز٢ رقزِق ػ٘

 .«، ك٘ل اٙبد أَُجوخ ُِوأ١، ٗؾٞ: ثوٖٛ، ث٤ُٖالكزو
(1)

 

اُؾغبط  أكؼبٍٔزٌِْ ٝاُوأ١ اُز٢ رزؼِن ثبُ ٖ أكؼبٍكول ٤ٓيأٝىٝاُل ك٣ٌوٝ ث٤ّ ٖٓ ٛ٘ب ٝ

 .اٙبد أَُجوخ ُنُي اُوأ١ ٓضَ ث٤ٌُٖٜ٘ب رؼ٠٘ ثبالكزواُز٢ ال رٔضَ هأ١ ُْقٔ ٝ

٤ِخ اهزوؽب ػا أٍٝز٤ٖ ك٢ ثؼ٘ أهَبّ األكؼبٍ ٝٛٔب ٖٓ اُن٣ٖ اٗزولٝ ـ ديتزو و ريكاناتي :

:أهثؼخ أهَبّ كوٜ ٝ ٢ٛ
(2)

 

 أكؼبٍ إٗغبى٣خ. 

 أكؼبٍ إكها٤ًخ. 

 أكؼبٍ هٞح اإلٗغبى. 

 أكؼبٍ هٞح اإلكهاى. 

 .ٔلا ك٢ رو٤َٜٔٔب ػ٠ِ هٞح إٗغبى ٝإكهاى األكؼبٍٖٓ ٛنا إٔ ك٣زوٝ ٝ ه٣ٌبٗبر٢ اػز ِٗؾع

 :ـ االفتزاض انًسثك 2

أُزلن ػ٤ِٜب ٖٓ ٛوف ٝاالكزواٙبد أُؼزوف ثٜب، ٣ٝوٖل ثٚ أُؼط٤بد ٝ

إ٠ُ اَُبٓغ ػ٠ِ  ٣ٞعٚ أُزٌِْ ؽل٣ضٚ» ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ُْٔبه٤ًٖ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزٞا٤ِٕخ ٝا

بُٔلزوٗ ٍِلبا إٔ ، كبً ٓٔب ٣لزوٗ ٍِلبا أٗٚ ٓؼِّٞ ُٚ، كئما هبٍ هعَ ٥فو: اؿِن اُ٘بكنحأٍ

ٕ ٛ٘بى ٓجوهاا ٣لػٞا إ٠ُ إؿالهٜب، ٝإٔ أُقبٛت هبكه ػ٠ِ اُؾوًخ ٝإٔ أاُ٘بكنح ٓلزٞؽخ، ٝ

 .«الهخ أُزٌِْ ثبُٔقبٛت، ٝػأُزٌِْ ك٢ ٓ٘يُخ ا٥ٓو، ًَٝ مُي ٍٕٓٞٞ ث٤َبم اُؾبٍ
(3)

 

ا٤ِٕخ ُزؾو٤ن ٗغبػ ػ٤ِٔخ اُزٞإَ، ٢ٛٝ ٓؾزٞاٙ ٛنٙ االكزواٙبد اُقِل٤خ اُزٞرٌَْ 

 .ك٢ اُؼَٔ أُوٖٞك
                                                           

1
 .141ٓ ، ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ ـ  

2
 .69ـ كواَٗٞاى أه٤ٌٓ٘ٞا، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخ، ٓ   
3

 .26ـ ٓؾٔٞك أؽٔل ٗؾِخ، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو، ٓ   
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 : ٝك٢ ٓضبٍ آفو ُل٣٘ب: ٛوك٤ٖ: ٣وٍٞ اُطوف األٍٝ ُِطوف اُضب٢ٗ

 ؟٤ًق ؽبٍ ىٝعزي؟ ٝأٝالكى

ألٍئِخ ٣وّك ٛنا ٣لزوٗ ثؤٕ اُؼالهبد اُوبئٔخ ث٤ٖ ٛن٣ٖ اُْق٤ٖٖ رَٔؼ ثطوػ ٓضَ ٛنٙ ا إٕ

 :اُطوف اُضب٢ٗ هبئالا 

 .ـ ٢ٛ ثق٤و، ٌّواا 

فجبه٣خ ؿ٤و إما ًبٗذ اُقِل٤خ اإلٝإما ػٖ ُٚ هك٘ االكزواٗ أَُجن ٝ .ـ األٛلبٍ ك٢ ػطِخ

٣ل٢ُ ثبُقجو اُٚوٝه١ أٝ  هل ٣زغبَٛ اَُؤاٍ أٝ (2)، كئٕ اُطوف ْٓزوًخ ث٤ٖ أُز٤ٌِٖٔ

 :هك٘ اٌَُ

 .ـ أٗب ال أػوكٌْ  

 .ـ أٗب َُذ ٓزيٝعبا  

.ـ ُول ِٛوذ ىٝعز٢ 
 (1)

 

ز٘زظ إٔ ، ٌّواا ـ األٛلبٍ ك٢ ػطِخ ( َٗأُِلٞظ٤ٖ األ٤ُٖٝ ) ٢ٛ ثق٤وكٖٔ فالٍ 

عبثخ اُضب٤ٗخ ) أٗب ال ، أٓب ك٤ٔب ٣قٔ اإلاُطوك٤ٖ روثطٜٔب ػالهخ ٝٛنا ٖٓ فالٍ اإلعبثخ

 .لّ رْبهى اُقِل٤خ اإلفجبه٣خؿ٤وٛب ( كٜنا ٣لٍ ػ٠ِ ػأػوكٌْ ٝ

أُ٘طو٢ أٝ اُلال٢ُ  »ػال ٛنا األٍبً ٤ٓي اُجبؽضٕٞ ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ االكزواٙبد أَُجوخ ٝ  

 ٕبكهخ ًبٕ ٖٓ اُالىّ إٔ )أ(، كئما ًبٗذ كبألٍٝ ْٓوٝٛ ثبُٖلم ث٤ٖ ه٤ٚز٤ٖ ،ٝاُزلا٢ُٝ

، ٝ ًبٕ ٛنا اُوٍٞ بٗذ أهِٓخأُوأح اُز٢ ريٝعٜب ى٣ل ً : إٕرٌٕٞ )ة( ٕبكهخ كئما هِ٘ب ٓضالا 

، إم إٗٚ ٓلزوٗ طبثوبا ُِٞاهغ ُيّ إٔ ٣ٌٕٞ اُوٍٞ: ى٣ل ريٝط أهِٓخ ٕبكهبا أ٣ٚبا ٕبكهبا أ١ ٓ

.«ٍِلبا 
(2)

 

 .اٗ ٣َزِيّ ثبُٚوٝهح ٕلم اُو٤ٚز٤ٖكٜنا اُ٘ٞع ٖٓ االكزو

                                                           

 
1

 . 34، ٓلفَ إ٠ُ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ ـ اُغ٤ال٢ُ كالُ 
2
 .28ؽٔل ٗؾِخ، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو، ٓ ـ ٓؾٔٞك أ 



 اُضب٢ٗ:                                                                 اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢                  اُلَٖ

 

 
84 

كبُو٤ٚخ األٍب٤ٍخ اٌُنة كال كفَ ُٚ ثبُٖلم ٝ »أٓب ك٤ٔب ٣قٔ االكزواٗ اُزلا٢ُٝ ٝ

، كئما هِذ ٓضالا ٤ٍبهر٢ عل٣لح صْ هِذ إٔ ٣ؤصو مُي ك٢ االكزواٗ اَُبثن ٣ٌٖٔ إٔ ر٘ل٠ كٕٝ

ٛٞ إٔ ُي ٢ اُو٤ُٖٞ كئٕ االكزواٗ اَُبثن ٤ٍٝبهر٢ ٤َُذ عل٣لح كؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُز٘به٘ ك

.«٤ٍبهح ال ٣ياٍ هبئٔبا ك٢ اُؾبُز٤ٖ 
(1)

 

٣زٚؼ ٖٓ ٛنا االكزواٗ أٗٚ ثبُوؿْ ٖٓ افزالف أُضب٤ُٖ أٝ اُو٤ُٖٞ إال إٔ اكزواٜٙٔب 

 .٣ظَ هبئٔبا ػ٠ِ " ٝعٞك ا٤َُبهح "

اإلثالؽ َُٔجوخ أ٤ٔٛخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزٞإَ ٖٝٓ ٛنا ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ ُالكزواٙبد اٝ

اُطلَ ٓؼِٞٓخ ، كال ٣ٌٖٔ رؼ٤ِْ ٤خ ْٓزوًخ ٖٓ االكزواٙبد أَُجوخٝٗغبؽٜب ٣زؼِن ثٞعٞك فِل

  .اُج٘بء ػ٣ٚ٤ِزْ االٗطالم ٓ٘ٚ ٝ عل٣لح إال ثبكزواٗ ٝعٞك أٍبً ٍبثن

 : ـ االستهشاو انحىاري 3

روعغ ْٗؤح اُجؾش ك٤ٚ إ٠ُ » ٣ؼل ٖٓ أْٛ اُغٞاٗت ك٢ اُلهً اُزلا٢ُٝ ؽ٤ش 

ٔزق٤ٖٖٖ ك٢ كهاٍخ ٛٞ ٖٓ كالٍلخ اًَلٞهك اُأُؾبٙواد اُز٢  كػ٠ إ٤ُٜب عوا٣ٌ، ٝ

ٝاألٌٍ أُٜ٘غ٤خ اُز٢ ٣وّٞ  ، كولّ ثئ٣غبى رٖٞهٙ ُٜنا اُغبٗت ٖٓ اُلهًاُطج٤ؼ٤خاُِـخ 

ك٢ ؽٞاهارْٜ هل ٣وُٕٞٞ ٓب ُول ًبٗذ ٗوطخ اُجلء ػ٘ل عوا٣ٌ ٢ٛ إٔ اُ٘بً … ، ػ٤ِٜب

، كغؼَ ًَ ٛٔٚ هل ٣وٖلٕٝ ػٌٌ ٓب ٣وُٕٞٞٝهل ٣وٖلٕٝ أًضو ٓٔب ٣وُٕٞٞ، ٝ ٣وٖلٕٝ،

بهاد ثو٤ٜٔب اُؼجكٔب ٣وبٍ ٛٞ ٓب رؼ٤٘ٚ أٌُِبد ٝ ٣وٖلٓب ث٤ٖ ٓب ٣وبٍ ٝإ٣ٚبػ االفزالف 

ٓب ٣وٖل ٛٞ ٓب ٣و٣ل أُزٌِْ إٔ ٣جِـٚ اَُبٓغ ػ٠ِ ٗؾٞ ؿ٤و ٓجبّو اػزٔبكاا ػ٠ِ إٔ اُِلظ٤خ، ٝ

اَُبٓغ هبكه ػ٠ِ إٔ ٣َٖ إ٠ُ ٓواك أُزٌِْ ثٔب ٣زبػ ُٚ ٖٓ اػواف االٍزؼٔبٍ ٍٝٝبئَ 

 .«االٍزلالٍ 
(2)

 

ط رؼ٤٘ٚ إٔ ٣ٞٙؼ ُ٘ب ٗوطخ ٜٓٔخ ٢ٛ إٔ ًَ هٍٞ ٣قو كجٜنا اُوٍٞ أهاك عوا٣ٌ

ثلٝهٙ َُِبٓغ ٝٓب ٣وٖل ٣واك ثٚ ًَ ٓب ٣َؼ٠ إ٤ُٚ أُزٌِْ ثٜلف إثالؿٚ أٌُِبد ٝاُؼجبهاد ٝ

 .ولهح ك٢ إٍُٞٞ إ٠ُ ٓواك أُزٌُِْٚ اُٛنا األف٤و ) اَُبٓغ( 
                                                           

1 
 .29، 28ؽٔل ٗؾِخ، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو،  ٓ ٓؾٔٞك أـ  

2
 . 32ٓ أُوعغ ٗلَٚ، ـ   
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 ث٤ٖ األٍزبم٣ٖ )أ( ٝ )ة( .» ٣زٚؼ مُي ٖٓ فالٍ اُؾٞاه ا٥ر٢ ٝ

 ؟ كهاٍزٚ اُغبٓؼ٤خ ك٢ هَْ اُلَِلخ : َٛ اُطبُت )ط( َٓزؼل ُٔزبثؼخزبم )أ(ـ األٍ

 .ـ األٍزبم )ة(: إٕ اُطبُت )ط( الػت ًوح ٓٔزبى

ٍ ػ٠ِ ، ٝعلٗب أٜٗب رلاألٍزبم )ة(إلعبثخ  خف " عوا٣ٌ" إٔ اُؾُٔٞخ اُلال٤ُالؽع اُل٤َِٞ

ٓؼ٘بٛب اُؾوك٢ إٔ اُطبُت ، ٓؼ٤٤ٖ٘ اص٤ٖ٘ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ، أؽلٛٔب ؽوك٢ ٝ ا٥فو َٓزِيّ

٤ٌُ َٓزؼلاا  ٓؼ٘بٛب االٍزِيا٢ٓ إٔ اُطبُت أُنًٞهػج٢ اٌُوح أُٔزبى٣ٖ، ٝ)ط( ٖٓ ال

.«ْ اُلَِلخ هَُٔزبثؼخ كهاٍزٚ ك٢ 
 (1)

 

ل ُٔزبثؼخ كٜ٘ب ًٕٞ اُطبُت ٖٓ الػج٢ اٌُوح أُٔزبى٣ٖ ٣َزِيّ ُ٘ب أٗٚ ؿ٤و َٓزؼ

 .كهاٍزٚ ك٢ هَْ اُلَِلخ

٢ُ كٌوح اُٞظ٤لخ األؽبك٣خ ظٜو ٛنا أُجؾش ثؼل رغبٝى اُلهً اُزلاٝ :انىظائف انتذاونيحـ  4

:اُزٞا٤ِٕخ ك٢ أُقطٜ اُزب٢ٛ٢ُ اُٞظ٤لخ ُِـخ ٝ
(2)

 

                                  (5    ) 

                                  (6  )  

                           (3)                           (1)   (2  )    (2) 

                                  (4) 

 

زخ ػ٘بٕو ال ٣ٌٖٔ االٍزـ٘بء ٝػ٤ِٚ َٗز٘زظ ٖٓ ٛنا أُقطٜ أ ٕ اُزٞإَ ٣وّٞ ػ٠ِ ٍ        

ال ٤ٚ، ٝأُوٍَ إ٤ُٜٖٔٓ إٔ ٝٛٞ أُوٍَ ٝٝعٞك ٛوك٤ٖ إم ٣وّٞ ٝهجَ ًَ ٢ّء ػ٠ِ ، ػٜ٘ب

رٞإَ ؾٚبه اُؼٖ٘و األٍب٢ٍ ) اُوٍبُخ(، ٝثلٝهٛب رزطِت ه٘بح ك٤ي٣بئ٤خ، ٠َ٘ٗٝ اٍز

                                                           
1 

 . 33ـَٔؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة، ٓ  
2 

ـ اُطبٛو ثٞٓي٣ي، اُزٞإَ اَُِب٢ٗ ٝ اُْؼو٣خ، ٓوبهثخ رؾ٤ِ٤ِخ ُ٘ظو٣خ هٝٓبٕ عبًجَٕٞ، اُلاه اُؼوث٤خ ُِؼِّٞ ٗبّوٕٝ   

 .35ّ، 2447ٓٛـ ،  1428، 1اُغيائو، ٛ

 السٌاق

 قناة

 رسالة

 سنن

 المرسل المرسل إلٌه
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ٌَُٝ ، ٤ٚ ٓٔب ٣َٔؼ ُٜٔب ثئهبٓخ ارٖبٍ ٝاُؾلبظ ػ٤ِٚأُوٍَ إُك٤ي٣ُٞٞع٢ ث٤ٖ أُوٍَ ٝ

٣ٔلٛب ثٚ ٖٓ ظوٝف  اُؼبَٓ أُلؼَ ُِوٍبُخ ثٔبثبػزجبهٙ ، هٍبُخ أ٣ٚبا ٓوعغ رؾ٤َ ػ٤ِٚ

اإلفجبه٣خ أُْزوًخ ث٤ٖ أُوٍَ ، أٓب اَُٖ٘ ك٤ٔضَ اُوبٕٗٞ أُ٘ظْ ُِو٤ْ ٓالثَبد ر٤ٙٞؾ٤خٝ

 .ٝأُوٍَ إ٤ُٚ

ٓب  ،) اإلٗزجب٤ٛخ ٝأُوعؼ٤خ ،ٝهل رؼلكد ٝظبئق اُزٞإَ ٖٓ ٓضَ: اُٞظ٤لخ اُزؤص٤و٣خ      

ػٖ ػ٘بٕو (، ٝػ٠ِ ٛنا األٍبً روّٞ اُزلا٤ُٝخ ثئىاُخ اُـٔٞٗ ٝهاء اُِـخ ٝاُْؼو٣خ 

 :ثٜب اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ِٗقٔ أُٜبّ اُز٢ رٌِلذ اُزٞإَ اُجْو١، ٝ

 :أ ـ اُٞظ٤لزبٕ اُلاف٤ِزبٕ

ػ٘ٚ ) َٓؾَٜ  إ٠ُ إٌُٔٞ اُلاٍ ػ٠ِ ٓب ٣ٌَْ أُؾِلسَ » : رَز٘ل ـ اُٞظ٤لخ أُؾٞه 1أ ـ

، أٝ اُناد اُز٢ رٌَْ ة ٓبأُؾٞه ٛٞ اُناد اُز٢ رٌَْ ٓؾٜ فطبغِٔخ، ٝاُاُؾل٣ش(

: عغ ى٣ل اُجبهؽخ؟ ـ هُٞخ أُؼِٞٓبد اُٞاهكح ك٢ اُقطبة، ٗؾٞ: ٓز٠ هعغ ى٣لٓٞٙٞع ؽٔ

٣ؤك١ ٝظ٤لخ أُؾٞه ثٔوز٠ٚ ٣ٌَْ) ى٣ل ( ٓؾٞه اُغِٔز٤ٖ، ٝٛٞ ٓؾٜ اُؾل٣ش ك٤ٜٔب، ٝ

.«أُقبٛت ك٢ ٛجوخ ٓوب٤ٓخ ٓؼ٤٘خ غ اُزقبثو١ اُوبئْ ث٤ٖ أُزٌِْ ٝاُٞٙ
(1)

 

 كبُٔزٌِْ ٛ٘ب ٣ٔضَ ٓؾٞه االٍزقجبه ٝ أُقبٛت ٓؾٞه اإلفجبه .

٤ٔٛخ أٝ األًضو ثوٝىاا ك٢ إ٠ُ إٌُٔٞ اُؾبَٓ ُِٔؼِٞٓخ األًضو أ »اُٞظ٤لخ اُجؤهح : رَز٘ل  2أ ـ 

ٗٔب ى٣ل إؿٍل ( أٝ  ؟ ) أّ ثؼلاُغِٔخ، ٝال رَز٘ل إ٠ُ اُؾَٔ ٝال إ٠ُ أؽل ؽلٝكٙ، ٗؾٞ أؿلاا أُوبى

 : ؿ٤و ٓٞعٞك( ٣ٝوزوػ ُٜب أُزًَٞ ه٤َٖٔ َٓبكو )

 ُٜٞخ ُلٟ أُقبٛت ال أُؼوٝكخ ٝال: رورجٜ ثبٌُٕٔٞ اُؾبَٓ ُِٔؼِٞٓخ أُغثؤهح اُغل٣ل• 

 .ث٤ٖ أُزٌِْجبه١ أُْزوى ث٤٘ٚ ٝرلفَ ك٢ اُوبٍْ اإلف

                                                           
1

ٛـ 1445، 1أُزًَٞ، اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ، كاه اُضوبكخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، اُلاه اُج٤ٚبء، أُـوة، ٛ ـ أؽٔل 

1985 ٓ ،ّ67 ،69. 
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ّي أٝ إٌٗبه ٖٓ  ٓؾَ: رورجٜ ثبٌُٕٔٞ اُؾبَٓ ُِٔؼِٞٓخ اُز٢ ٢ٛ ثؤهح أُوبثِخ •

.«أُقبٛت
(1)

 

ٔل ػ٠ِ إٌُٔٞ اُؾبَٓ ُِٔؼِٞٓخ ٝاُجبهى ك٢ اُغِٔخ ٓ٘ٚ ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اُٞظ٤لخ اُجؤهح رؼزٝ   

 .ٝثلٝهٛب ر٘وَْ إ٠ُ ثؤهح اُغل٣ل ٝأُوبثِخ

 :ة ـ اُٞظبئق اُقبهع٤خ

ثبَُ٘جخ إ٤ُٚ ٛٞ ٓب ٣ؾلك ٓغبٍ اُقطبة اُن١ ٣ؼزجو اُغَٔ » أُجزلأ  :انىظيفح انًثتذأ  ـ1ب ـ 

ؼوكخ ُلٟ ًَ ٖٓ أُقبٛت ٖٓ فٖبئٖٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓى٣ل أثٞٙ ٓو٣٘(،ٝ، ٗؾٞ ) اهكاا ٝ

 ٙغ اُزقبثو١ ث٤ٖ أُقبٛج٤ٖ كغِٔخ، أ١ اُٞب٤ُزٚ ٓورجطخ ثبُٔوبّإؽإٔ رٌٕٞ ، ٝٝأُزٌِْ

إٕ ًبٗذ ٓؾالح ة)أٍ( ك٢ٜ ال رولّ ْغوح رَبهطذ أٝهاهٜب ( ؿ٤و ٓؾ٤ِخ، ألٕ اُْغوح ٝ) اُ

«ِخ ٓؼوكخ ًبٓ
. (2)

 

ْؼَوْف ُلٟ ًَ أُقبٛت  ػ٤ِٚلأ كٝه ْٜٓ ك٢ رؾل٣ل ٓغبٍ اُقطبة، ٣ِٝؼت أُجز        ُٓ  ٌٕٞ٣

 .ٝأُزٌِْ ٝٓورجٜ ثبُٔوبّ

ٛٞ اُؾبَٓ ُِٔؼِٞٓخ اُز٢ إ٠ُ إٌُٔٞ اُلاٍ ػ٠ِ اُن٣َ، ٝ »رَز٘ل  :انىظيفح انذيم ـ 2ب ـ 

ًٚ  أفٞى َٓبكو، ٓضَ ) كافَ اُغِٔخ أٝ رؼلُٜب أٝ رٖؾؾٜبرٞٙؼ ٓؼِٞٓخ  ُٞ ، ٍبء٢ٗ ى٣ٌل ٍِ

ٓورجٜ ثبُٔوبّ ، ٢ٛٝ ٓلّٜٞ رلا٢ُٝ ٝ ( ٖٝٓ فٖبئٖٚ أ٣ٚبا  اإلؽب٤ُخىاه٢ٗ فبُل ثَ ػٔو

.« اَُبٓغ ثٌَْ فبٓ غ اُزقبثو١ اُوبئْ ث٤ٖ أُزٌِْ ٝثبُٞٙٝ
(3)

 

 .رؼل٣ِٜب ٝرٖؾ٤ؾٜبُٔؼِٞٓخ كافَ اُغِٔخ ٝرٜزْ اُٞظ٤لخ اُن٣َ ثز٤ٙٞؼ ا   

إ٠ُ إٌُٔٞ اُلاٍ ػ٠ِ اٌُبئٖ أُ٘بكٟ ك٢ ٓوبّ ٓؼ٤ٖ » رَز٘ل  انًنادي :ـ انىظيفح  3ب ـ 

ِٙ كؼالا ُـ٣ٞبا  ٣٘جـ٢ اُز٤٤ٔيٝ ث٤ٖ اإلفجبه أٝ االٍزلٜبّ أٝ األٓو ٝ، ّؤٗٚ ّؤٕ ث٤ٖ اُ٘لاء ثؼّل

                                                           
1 

 .29، 28ـ أؽٔل أُزًَٞ ـ اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ، ٓ  
2 

 .113ـ أُوعغ  ٗلَٚ، ٓ 
3 

 . 144ـ أُوعغ  ٗلَٚ، ٓ  
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ُٞظ٤لخ اُزلا٤ُٝخ ٓورجطخ ، كبهخ رَز٘ل إ٠ُ أؽل ٌٓٞٗبد اُغِٔخ، أ١ ػالأُ٘بكٟ ثؼِلٙ ٝظ٤لخ

اُـ… ٗؾٞ اهرجبٛ ٝظ٤لخ أُجزلأ أٝ اُن٣َ، ػ٠ِ ثبُٔوبّ
   »(1

 
) 

   

ًبألٓو ٝػلٙ  رَز٘ل ػ٠ِ أُ٘بكٟ ثؼلٙ كؼالا ُـ٣ٞبا ب َٗز٘زظ إٔ ٝظ٤لخ أُ٘بكٟ روًي ٖٝٛ٘ٝٓ   

 .ٝظ٤لخ ٖٓ عٜخ أفوٟ

 ـ  انًهفىظيح  :  5

كٌوح أُِلٞظ٤خ » ػ٤ِٚ كئٕ ٕٝق ٝٙؼ٤خ ٓؼ٤٘خ أٝ رؼ٤٤ٖ ؽلس ٝ ٣وّٞ أُِلٞظ ػ٠ِ      

، اُز٢ ػوكذ اؽزغبعبا (٢ ّوػ ص٘بئ٤خ )اُِـخ ٝاٌُالّرطٞهد أٍبٍبا ػ٠ِ عٜٞك " ث٘لَذ " ك

ب٤ٕٗٞ رؤ٣َٝ ٛنٙ اُض٘بئ٤خ ٓؤًل٣ٖ ؽ٤ش أػ، ٖٓ ٛوف اَُِب٤ٗبد اُؾل٣ضخ ػٔٞٓبا  َّ ال أٗٚ بك اُِ

ٖ اُِـخ ثٕٞلٜب وبا ث٤ث٤ٖ ث٘لَذ إٔ صٔخ كوهبا ػ٣٤ٔؤفن ٖٓ أُِلٞظ٤خ ًَ ٢ّء ٖٓ اُلوك، ٝ

ٛنا أَُزٟٞ األف٤و ٛٞ أٍبً ، ٝخ ثٕٞلٜب ٓٔبهٍخ ٣ٚطِغ ثٜب اُلوكاُِـ، ٝٗظبٓبا ٖٓ األكُخ

«رؾ٤َِ اُقطبة ك٢ ٗظوٙ 
 
.

(2 )
 

ثبػزجبه اُِـخ  ، ٝٛنااٌُالّهبٓذ ػ٠ِ ص٘بئ٤خ اُِـخ ٝ ثٜنا ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ كٌوح أُِلٞظ٤خٝ     

 اُلوك .ٓٔبهٍخ ٖٓ ٛوف ٗظبّ ٖٓ األكُخ ٝ

ٞؽلاد اَُِب٤ٗخ أُِلٞظ ٛٞ اُ» أُِلٞظ٤خ ثبػزجبه ٝ  ٝٓٔب ٍجن ٗلوم ث٤ٖ أُِلٞظ           

ٞ )اُلؼَ ٛ أٝبة ثَ ػ٠ِ َٓزٟٞ الكظٚ ، ٤ٌُ ػ٠ِ َٓزٟٞ ٓوعغ اُقطاُؾبِٓخ ُٔؼِٞٓبد

ٝى ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾَٔ آصبه اُزِلع ٖٓ فالٍ ثوٝ(، ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ األهَ عِٔخ ا٤ُٔٔي ُِٖٞد أُ٘زظ

ؽبكع ػ٠ِ   ٖؾ٤ؾبد ٝاُز٣ٖٞجبد، كٜٞ ك٢ ػٔٞٓٚ، ٖٓ فالٍ ٓب مًو، ٓب رِلع ثٚ أُزٌِْاُز

.« رْٜل إٔ ٛنا أُِلٞظ ُٜنا اُالكع   ، كظٚ ٖٓ فالٍ ٝؽلاد َُب٤ٗخ ٓؼ٤٘خؽٚٞه ال
(3)

 

 .ُْبٍغ ٣ْٚ ًَ ٓب رِلع ثٚ أُزٌِْفالٕخ اُوٍٞ إٔ أُِلٞظ ثٔلٜٞٓٚ اٝ          

                                                           
1
 .164ُٔزًَٞ، اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ، ٓـ أؽٔل ا 
2
 .142ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ 
3
 .142ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  
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ؼبٍ اُز٢ رزَجت ك٢ األككئٜٗب رزٌٕٞ ٖٓ عِٔخ اُؼٞآَ ٝ »أُِلٞظ٤خأٓب ك٤ٔب ٣قٔ        

، رٜزْ ٌَ ؽبُخ فبٕخ ٖٓ ؽبالد أُِلٞظ٤خ، ثٔب ك٢ مُي اُزٞإَ اُن١ ٣ْإٗزبط أُِلٞظ

ك٤ٜب مُي اُْ٘بٛ أٌٗٞٓجو  ك٤و٣بٕ ، أٓب ك٣ٌوٝا ٝاَُِبٕ ػٖ ٛو٣ن كؼَ اٍزقلاّ كوك١ثزْـ٤َ 

«، ًٔب ٣ٔبهٍٚ أَُزٔغ ك٢ ُؾظخ اٍزٔبػًٚالٓٚاُن١ ٣ٔبهٍٚ أُزٌِْ ك٢ ُؾظخ 
. (1)

 

 .ُِٔلٞظ٤خ روّٞ ػ٠ِ إٗزبط أُِلٞظثٜنا اُوٍٞ ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اٝ    

ٖٓ عٜخ أفوٟ روّٞ أُِلٞظ٤خ ػ٠ِ صالصخ فٖبئٔ ٢ٛ : ٝ 
(2)

 

٢ٛ ثنُي رَٔؼ ٖٓ فالٍ ثوٝى أُزٌِْ ) أٗب ( ٝ ،قجوح اإلَٗب٤ٗخ ك٢ اٍزقلاّ اُِـخرؤك١ اُ• 

 ثٔوٝه اُِـخ ٖٓ اُؾبُخ االكزوا٤ٙخ إ٠ُ ٓب  ٣زطِجٚ  أُٞٙٞع .

 .رٌٕٞ ٝكن ٓب ٣و٣لٙ أُزٌِْ• 

 روو٣و اُؾبعبد أُوعؼ٤خ .ٜب إٔ اُقطبة ٣َٔؼ ثٕٞق اُؼبُْ ٝٗز٤غز• 

ٝٓلٟ ثوٝىٙ أُزٌِْ اػزجبه ػ٠ِ كٖٔ فالٍ ٛنٙ اُقٖبئٔ ٣زٚؼ ُٔب إٔ أُِلٞظ٤خ روّٞ 

 .٣لٙٛنا ٝكن ٓب ٣وٝ

 ـ انحجاج : 6

أهؾْ  »ٌٛنا ؽوَ أُ٘طن ٝ اُجالؿخ اُلَِل٤خ ٝ، اٗجضن ٖٓ ٓغبٍ ؿ٢٘ ٖٓ ٓغبالد اُزلا٤ُٝخ    

٣ؾلٛب ّن ٖٓ إٔؾبثٜب ّؤٕ ٤ٍوٍ ٝأٍٝز٤ٖ ثٌٜٞٗب)كهاٍخ  ك٣ٌوٝا اُؾغبط ك٢ اُزلا٤ُٝخ اُز٢

كبُِـخ رؾَٔ ثؼلاا  ،ث٘ل٠َُٚ اُزلا٤ُٝخ ٣ووٙ ك٣ٌوٝا ، ػ٠ِ إٔ ٛنا االٗزٔبء إ(اُِـ٣ٞخ ُألػٔبٍ

 .«ؽغبع٤با ك٢ ع٤ٔغ َٓز٣ٞبرٜب 
(3)

 

 أُٞاعٜخ ث٤ٖ اُنٝاد اُجْو٣خ .أُؾبٝهح ٝٛنا ثبػزجبهٛب َٓوػ ٝ    

                                                           
1
 . 47، ٓ 1998عبٕ ٤ٍوك٢ٗٞ، أُِلٞظ٤خ، رو: هبٍْ أُولاك، ٖٓ ْٓ٘ٞهاد ارؾبك اٌُزبة اُؼوة ،  ـ  

  
2
 . 145اُزلا٤ُٝخ، ٓ ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد  
3

ـ ػجل هللا ُٕٞخ، اُؾغبط ك٢ اُووإٓ ٖٓ فالٍ أْٛ فٖبئٔ األٍِٞث٤خ، كاه اُلبهاث٢ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ،   

ٛ2 ،2447 ٓ،ّ9. 
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كٜٞ » ٖٓ ٛنا أُ٘طِن ٗقِٔ إ٠ُ هبػلح أٗب ٢ٛٝ إٔ اُؾغبط ٣ورجٜ ٓلٜٞٓٚ ثبُلؼَ ٝ        

ثٜلف ككغ كبػ٤ِٖ ٓؼ٤٘٤ٖ ك٢ ، ف٤به ٖٓ ث٤ٖ اُق٤بهاد اُوبئٔخ ٝأٌُٔ٘خ ٣جؾش ٖٓ أعَ روع٤ؼ

ٓلٜٞٓٚ ٣وّٞ ػ٠ِ ، كٜٞ ًٔب ٣جلٝا ػٔبٍ إىاء اُٞٙغ اُن١ ًبٕ هبئٔبا ٓوبّ فبٓ إ٠ُ اُو٤بّ ثؤ

، ال ٛٞ ثبُغلٍ ال اه٤ٍٖ ؽل٣ضبا ٖٓ ػلٙ فطبثخ عل٣لح، ثَ إٕ ٖٓ اُلٕ٘بػخ اُغلٍ ٝاُقطبثخ

 .«ٛٞ ثبُقطبثخ ٝ
(1)

 

ٟٞ ٓقٖٕٞخ ٣ؾن ُٚ كبُؾغبط إماا ًَ ٓ٘طٍٞم ثٚ ٓٞعٚ إ٠ُ اُـ٤و إلكٜبٓٚ كػ      

 ٛٞ  ٓؼبُغخ أٌُْالد اٌُال٤ٓخ أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼوف ٓؼغ٤ٔبا ػ٠ِ أٗٚاالػزواٗ ػ٤ِٜب، ٝ

، أٓب اُؾغخ كول ػوكذ ك٢ ٓؼغْ اَُِب٤ٗبد ُغٞهط  ٓٞٗبٕ ٛو٣وخ ػوٗ اُؾغظ ٝرول٣ٜٔب»

اُز٢ ُٜب ػالهخ ٓغ ٓؾَ اُغِٔخ ٝ ،وب٤ٗخ أُْبهًخ ك٢ اُزؼج٤٤و اَُِثوُٞٚ " ٢ٛ اُؼ٘بٕو ؿ

«اُن١ ٛٞ اُ٘ٞاح 
 

.
(2)

 

ؾل٤يْٛ ٝككؼْٜ ْبػو اَُبٓؼ٤ٖ ٖٓ فالٍ رٖٓ ٛنا أُ٘طِن كٜٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ إصبهح ٓٝ       

 .اُن١ ُزؾو٤وٚإ٠ُ اُؼَٔ أُوعٞ ٝ

 : ـ انتفاعم و انسياق 7

اُٞهبئغ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب أّقبٓ كبػ٤ِٖ ثٕٞلْٜ ف اُزلبػَ ػ٠ِ أٗٚ رِي األؽلاس ٣ٝؼو     

، اُز٢ رٌَْ ؼبهف ك٢ اُلَِلخ اُِـ٣ٞخ اُؾل٣ضخػل أْٛ أُ» ثٜنا ُٝٔؼ٤٤ٖ٘ ثنُي اُؾبكس ا

 األٍبً ُزطٞه اُجواعٔبر٤خ ك٢ اُؼِْ ثؤٕ االٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ ٤ٌُ إثواى ٓ٘طٞم ُـ١ٞ ٓب كوٜ 

٤ي اُلالٍلخ ث٤ٖ ٖٓطِؾ٢ ٓ، ؽ٤ش ٓؼ٤ٖ أ٣ٚبا ك٢ اُٞهذ ٗلَٚثَ إٗغبى ؽلس اعزٔبػ٢ 

ثبػزجبه األؽلاس ماد ٛج٤ؼخ هٖل٣خ، ٝال ٣ٌٖٔ إكهاًٜب أٝ ٓؼوكخ ًٜٜ٘ب ٓضَ ، َاُؼٔاُؾلس ٝ

، كؾ٤ٖ ٣لهى ٝ ثبَُ٘جخ ُِلْٜ ػ٠ِ رل٤َو اُؼَٔ، إٜٗب ٝؽلاد روّٞ ثبَُ٘جخ ُإلكهاى أاُؼَٔ

                                                           
1
 . 145، ٓ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخـ  
2
 . 146ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ  
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فالٍ مُي ٚ، ٣َ٘ت ٛنا اُؾلس إ٠ُ ّقٔ ٓب ٣ٝطوػ ٖٓ ٣لَوٙ ٝ ٣ٖلّقٔ ٓب ؽلصبا ٓب ٝ

.«ٗٞا٣بٙ ٓوبٕل اُلبػَ ٝ
(1)

 

َ كٜٞ ٓبك١ ، أٓب اُؼٔٓلّٜٞ رـ٤و ا٢ُْء ٖٓ ؽبٍ إ٠ُ ؽبٍٗلْٜ ٖٓ ٛنا إٔ اُؾلس ٣َْٔ      

طبٕ ثبُلؼَ ألٗ٘ب ؽ٤ٖ ٗلؼَ ٢ّء ( ٓورجػ٢ِٔ ٣ٌٖٔ اُزؾٌْ ك٤ٚ، ًٝالٛٔب )اُؾلس ٝاُؼَٔ

ٝإٕ ُْ ، اإلٗغبى ًبٕ ؽلسٛنا اُلؼَ ث٤٘خ  إٕ اهرجٜٗلهى ٝعٞكٙ ثئؽلاس رـ٤و ك٢ اُغَْ، ٝ

 .كئ٢ٗ أٗغيٙ ث٤٘خ إٔ أكفَ أٝ أفوط، ٣وزوٕ ًبٕ ػٔالا، ًؾلس كزؼ اُجبة

  ٌزٞة ٣ٌٕٞ فبٙؼبا ُٔجلأ أُوٍَ ٝأُزِو٢ ٖٙٔ اُزلبػَ أُزجبكٍكٌَ ِٓلٞظ أٝ ٓ         

٢ٛ إٔ ٗوطخ عٞٛو٣خ، ٖٓ ٝعٜخ ٗظو اُزلا٤ُٝخ ٝ »٣زٚؼ ُ٘ب ٛنا أًضو ٖٓ فالٍ ٝ       

٣و٣ل إٔ ٣لهى أُوٍَ إ٤ُٚ ٛنا ، ٝإهاك٣خ، إم ٣وٖل أُوٍَ إٗغبىٛباألكؼبٍ اُِـ٣ٞخ أكؼبٍ 

( اُز٢ ٣ْبهًٕٞ ثٜب ٢ِ ُزٖجؼ أكؼبٍ ا٥فو٣ٖ )اُِـ٣ٞخ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٚبف اُْوٛ اُزلبػٝاُوٖل 

ع ثٜنا أهو أٍٝز٤ٖ ثؤٕ اُزِل٤بم اُلاكغ إلٗزبط اُقطبة اُالؽن، ٝك٢ ا٤َُبم اُزٞا٢ِٕ ٢ٛ اَُ

ٛوؽٚ  ٍ، ٝمُي ٖٓ فالا٣ٌ ثؼلاا هٖل٣با ُ٘ظو٣بد أُؼ٤ٚ٣٠٘ق عو، ٝٚٛٞ اُلؼَ ك٢ ؽل مار

ؾٞه ثٜنا ٛٞه ٓٛنا أل٤ٔٛخ هٞاػلٙ ك٢ االٍزِياّ اُؾٞاه١، ُٝٔجلأ اُزؼبٕٝ ك٢ اُؾٞاه ٝ

إكهاى ُِوٖل كٕٝ رلبػَ أٝ ، كؼَ أٍٝز٤ٖ، إم ال ٣ؾَٖ اُزلبػَ اُزلبػَ أًضو ٓٔب

«.رؼب٢ٗٝ
(2)

 

اُزٞإَ أُزجبكٍ ث٤ٖ ٝ ب ٓلّٜٞ اُزلبػَ ٖٓ فالٍ اُزؤص٤و٣زٚؼ ُ٘ ٛنا األٍبً ػ٠ِٝ

خ اُِـ٣ٞخ ٖٙٔ ّوٝٛ ٤ٍبه٤خ ٓؾلكح، هٖل رؾو٤ن أؿواٗ ٛنا ثبألكُ، ٝأُوٍَ ٝأُزِو٢

 .ٓؼ٤٘خ

اُززبثؼبد اُِـ٣ٞخ ك٢ ٌَّ  فطبة، ٌٓٞٗخ ٖٓ  أٓب ا٤َُبم ك٤ؼوف ػ٠ِ أٗٚ رِي

اٛزٔبّ اُوٚب٣ب اُزلا٤ُٝخ رؼل كهاٍخ ا٤َُبم ٓؾَ » ثٜنا ٝ، اُـ…ٕوك٤خ ٝؽلاد ٕٞر٤خ ٝ

ألٕ رؾ٤َِ اُغَٔ ٣قٚغ إ٠ُ ا٤َُبم، ٝ ًنُي رؾ٤َِ أكؼبٍ اٌُالّ، ٝهٞا٤ٖٗ اُقطبة  ، ع٤ٔؼبا 

                                                           
1

 .126، 124، ػِْ اُ٘ٔ ـ ٓلفَ ٓزلافَ االفزٖبٕبد، ٓ ـ كبٕ ك٣ي  
2
 .44، 43ـ ػجل اُٜبك١ ثٖ ظبكو اُْٜو١، اٍزوار٤غ٤بد اُقطبة، ٓوبهثخ ُـ٣ٞخ رلا٤ُٝخ، ٓ  
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هثٔب ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اٛزٔبّ اُلهً َٝٓبئَ أُِلٞظ٤خ، ٝاُوٚب٣ب اُؾغبع٤خ ٝؿ٤وٛب، ٝ

 .«ثب٤َُبم  اُزلا٢ُٝ ًِٚ ٣ٖ٘ت ك٢ ثؾش ٓلٟ اهرجبٛ  اُ٘ٔ
(1) 

، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ أُٔبهٍخ أُزِٖخ ُِلؼَ س كؼَ اُزِلع ٓورجٜ ثٔٞهق اٌُالّكؾلٝ

ك٢ إٗزبعٚ ، ثلءاا ٖٓ ُؾظخ إػٔبٍ اُنٖٛ ُِزل٤ٌو اُن١ ٣زغبٝى ٓغوك اُزِلع ثبُقطبةاُِـ١ٞ 

 .ٓٔب ٣ٖٚٔ رؾو٤ن ٓ٘بٍجخ اُزلا٤ُٝخ

با ٓوًي٣با ٣ٔزِي ٛبثؼٚ ٓلٜٞٓ» ٖٓ عٜخ أفوٟ عبء ك٢ رؼو٣ق ا٤َُبم ٝٛنا ثؼلٙ ٝ

 .«أ٣ٖ ٣٘ز٢ٜ رؤر٢ ٖٓ ػلّ ٓؼوكز٘ب أ٣ٖ ٣جلأ ٝ ، إال إٔ اُٖؼٞثخاُزلا٢ُٝ
(2)

 

  :بُٚ اُز٢ ٗٞهكٛب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢رؼلك أٌّٝٛنا هاعٌغ ػ٠ِ األهعؼ الرَبػٚ ٝ       

 ٣زٖٚٔ اُـب٣بد أُٔبهٍخ فطبث٤با  :ا٤َُبم اُزلا٢ُٝ. 

  ٌٝٓب٤ٗبا .٣ٞخ أُزقبٛج٤ٖ ٝٓؾ٤طْٜ ىٓب٤ٗبا ٝاُلؼ٢ِ : ٣َْٔ ٛا٤َُبم اُظوك٢ أ 

 أُغبٝهح اُز٢ رؾلك ٓلٍُٞ أٌُِخ: ٛٞ ٓغٔٞع أٌُِبد ا٤َُبم اُِـ١ٞ. 

 ٓغٔٞع اُظوٝف االعزٔبػ٤خ اُز٢ رؾلك ٓلٍُٞ ا٤َُبم ؿ٤و اُِـ١ٞ ٞٛ :

اُقطبثبد
.
 

(2 )
 

 أ١ ٓوز٤ٚبرْٜ ثٔؼ٠٘  ،٣لزوٙٚ أُزقبٛجٕٞ ٓب ٣زٌٕٞ ٖٓ ًَ :هزٚبئ٢ا٤َُبم اإل

.ًنُي ٓوبٕلْٛ ٓؼزولارْٜ ٝ
(3)

 

، ٓوبٕل أُْبهًٕٞ ك٢ اُزج٤ِؾ، ٌٓبٕ اُزلبػَ، اُوٍٞ »ٖٓ ػ٘بٕوٙ ُل٣٘ب ٝ      

اُؼٞآَ ؿ٤و اَُِب٤ٗخ ُزبه٣ق٤خ ٝاك ك٢ ٓغٔٞػخ اُْوٝٛ االعزٔبػ٤خ ٣ٝزؾلاُـ ٝ…أُز٤ٌِٖٔ

، كٜٞ ثٜنا أُلّٜٞ ٣ورجٜ ٌٓبٕ ٓبهح أٝ ػجبهاد ك٢ ىٓبٕ ٝب٣زؾلك ثٔوزٚبٛب إْٗبء ػجاُز٢ 

إٕ ؿ٤جذ  اُؼبّ أُورجٜ ثبُٔزٌِْ، ٝاُن١  أٝ اُٞٙغ، ٓجبّو ثبُٔٞٙٞع أٝ اُلؼَ اُِـ١ٞ ثٌَْ

 .«، ال ٣ٌٕٞ اٌُالّ ػ٘بٕوٙ
(4)

 

                                                           
1
 .114ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ  
2 

 .48ـ كواَٗٞاى أه٤ٌٓ٘ٞا، أُوبهثخ اُزلا٤ُٝخ، ٓ  
3
 .116ـ أُوعغ اَُبثن، ٓ  
4

 .116، ٓ ٗلَٚ غعٔوُاـ   
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ٔزِو٢ ا٤ََُٜ ػ٤ِٔخ اُزلبػَ ث٤ٖ أُوٍَ ٝإماا ثٔلٜٞٓٚ اُْبٍغ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ر كب٤َُبم

 .اُزٞإَ ٝؿ٤بثٜب ٣ؼ٢٘ ؿ٤بة اٌُالّاُلٝه اُلؼبٍ ك٢ ر٤ْٜ٘ ُؼ٘بٕوٙ ٝ

 :اللح انتذاونيح تانتخصصاخ األخزيع

٤خ اُز٢ رؼ٠٘ ثبُجؾش ك٢ اُؾٞاه ٝٓجبكا اَُِبٗ رؼل اُزلا٤ُٝبد ٖٓ أؽلس اُؼِّٞ  

٤بد اٌُالّ، ٝهٞاػل أفالهٝإٍٔٞ اٍزؾٚبه األكُخ ٝهٞا٤ٖٗ ٤ًٝل٤خ ٤ٕبؿخ اُقطبة ٝ، رلؼ٤ِٚ

٘لزؼ ػ٠ِ ػلح ػِّٞ ٛنا ٓٔب عؼِٜب رثوجٍٞ ُلٟ أُزِو٢، َٝ اُقطبة ٣ؾظ٠ ، ٓٔب ٣غؼاإلُوبء

 :ٗنًوٛب ًب٥ر٢

 :ـ عاللتها تانهسانياخ انثنيىيح 1 

ثؼل اُزو٤َْ » ٣زٚؼ ٛنا أًضو ٣ٞبا ٌٓٔالا َُِب٤ٗبد اُج٣ٞ٤٘خ ٤ٓٝلاٗبا ُـ رؼزجو اُزلا٤ُٝخ

ٞع ؽٖوٙ ٓٞٙٝاُن١ أعواٙ ػ٤ِٜب ك٤ٍٍٞٝو ) َُبٕ، ُـخ، ًالّ ( اُضالص٢ ُِظبٛوح اُِـ٣ٞخ 

٣ضْٜ ػٖ اُؼالهخ ث٤ٖ ، ػ٠ِ ٛنا كئٕ عَ اُلاه٤ٍٖ ػ٘ل ؽلاُلهاٍخ ك٢ اُِـخ كٕٝ اٌُالّ

ُِج٣ٞ٤٘خ ألٜٗب رٜزْ ثبٌُالّ اَُِب٤ٗبد اُج٣ٞ٤٘خ ٣ْزوًٕٞ ك٢ هُْٜٞ  إٔ اُزلا٤ُٝخ ٌِٓٔخ اُزلا٤ُٝخ ٝ

ثوُٞٚ إٔ  مُياٍخ ػِْ اَُِبٕ ك٢ ٗظو ك٤ٍٍٞٝو ٝاُن١ ٛٞ ؿ٤و اَُِبٕ أُجؼل ػٖ ٓغبٍ كه

 .«اُِـخ رقزِق ػٖ اٌُالّ ك٢ أٜٗب ٢ّء ٣ٌٖٔ كهاٍزٚ ثٖٞهح َٓزوِخ 
(1)

 

و كؼ٠ِ ٛنا األٍبً ٣زٚؼ ُ٘ب ثؤٜٗب رؾبٍٝ كْٜ االٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ ٖٓ فالٍ ٤ٍبهبد ؿ٤

أ١ أٜٗب رٜزْ  ،ز٤ٌِٖٔ ٝػالهخ اُؼالٓخ ثَٔزؼ٤ِٜٔبٓوبٕل أُ( ُٝـ٣ٞخ )اعزٔبػ٤خ ٝصوبك٤خ

 .ثلهاٍخ ٗظبّ اُِـخ

٢ِ ٓزٌبَٓ ًبٖٓ ٤ٌُ ٓغٔٞع ً» ٖٝٓ عٜخ أفوٟ ٣نٛت ك٤ٍٍٞٝو إ٠ُ اػزجبه اُِـخ 

 .«، ثَ ك٢ ػوٍٞ ع٤ٔغ األكواك اُ٘بٛو٤ٖ ثَِبٕ ٓؼ٤ٖ ك٤ٚ ػوَ ٝاؽل
(2)

 

                                                           
1 

 .13ـ ٣بٍخ ظو٣لخ اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ أَُوػ، ٓ 
2

، 4ـ أؽٔل ٖٓٞٓ ـ  اَُِب٤ٗبد ـ اُْ٘ؤح ٝ اُزطٞه، ك٣ٞإ أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، اَُبؽخ أُوًي٣خ، ثٖ ػٌٕ٘ٞ، اُغيائو، ٛ 

2448ٓ ،ّ123. 
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٤وح ، ٝفطٞٛ ٛنٙ اُْوٝٛ ًجٝٛ اُز٢ رغؼَ ث٘بء اَُِبٕ ٌٓٔ٘با كبُِـخ ٓغٔٞع اُْو

٤واد ٣ؾلصٜب ، رطوأ ُزـٓورجطخ ثبُغٌُ٘زٌٕٞ ٕبُؾخ ٜٓٔب ًبٕ اَُِبٕ، ٝظ٤لزٜب إَٗب٤ٗخ 

كؼَ ًال٢ٓ  » ػ٠ِ ٛنا األٍبً كئٗٚ ٣ٌٔ٘٘ب رؼو٣ق اٌُالّ ػ٠ِ أٗٚاألكواك ك٢ اٌُالّ ٝ

، ٝٛٞ ْ، ٣ٌٖٔ ٓالؽظزٚ ٖٓ فالٍ ًالّ األكواك أٝ ًزبثبرًِٜٓٔٞ، ْٝٗبٛ ّق٢ٖ ٓواهت

.«ٓطبثن ُٔلّٜٞ األكاء
 (1)

 

َ ػ٠ِ إٕلاه األٕٞاد ثٌَْ ٢ رؼٔثٜنا ٣ؼوف اٌُالّ ػ٠ِ أٗٚ رِي اُولهح اُزٝ

 .اُلؼ٢ِ ُِـخ ك٢ أُٞاهق اُؾو٤و٤خٕؾ٤ؼ أ١ االٍزؼٔبٍ ٝاٙؼ ٝ

اُزلٞم ػ٠ِ ُوٞا٤ٖٗ ا٤ٌُِخ ُالٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ، ٝإ٣غبك ا» أٓب اُزلا٤ُٝخ كزؼَٔ ػ٠ِ 

ر٤ٖو اُزلا٤ُٝخ ٖٓ صْ عل٣وح ثؤٕ ر٠َٔ ػِْ االٍزؼٔبٍ ٤ٗخ ُِزٞإَ اُجْو١، ٝاُولهاد اإلَٗب

 .« اُِـ١ٞ
(2)

 

ٛنا ثبػزجبهٛب ٜب ك٢ اُطجوبد أُوب٤ٓخ أُقزِلخ، ٝأ١ أٜٗب رلهً اُِـخ ػ٘ل اٍزؼٔبُ

ٓٞعٚ إ٠ُ ٓقبٛت ثِلع ٓؾلك ك٢ ٓوبّ رٞا٢ِٕ ٓؾلك ًالٓبا ٓؾلكاا ٕبكهاا ػٖ ٓزٌِْ ٝ

 .٤ُٖزؾو٤ن ؿوٗ ٓؼ

٣ؾٖو ؽلٝك اُزلا٤ُٝخ ثبػزجبهٙ ٤ٌُ » ػ٠ِ مُي ػ٤ِ٘ب اُز٘جٚ إ٠ُ إٔ اٌُالّ  ى٣بكحٝ     

اٌُالّ ، أ١ إٔ ٤خ ال رزؾون إ٠ُ ك٢ َٓزٟٞ اٌُالّٓؼيٝالا ػٖ اُِـخ إال اكزواٙبا ألٕ اُزلاُٝ

ٛ٘ب رجوى ع٤ِبا اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ٓٔب ٣ؾزْ اُِغٞء إ٠ُ كهاٍخ ٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو رؾون اُِـخ، ٝ

اُِـ٣ٞخ ثجؼل٣ٜب االعزٔبػ٢ ٝاُلوك١، ُٝؼَ ٕؼٞثخ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٓب ٛٞ ث١ٞ٤٘  ٛوحٓزٌبِٓخ ُِظب

ثطخ ثٔب ك٤ٜب رلا٢ُٝ ٝاٙؼ ألٕ اَُِب٤ٗبد ػِْ ٣ْزَٔ ػ٠ِ ػلك ًج٤و ٖٓ اُ٘ظو٣بد أُزواٝ

.«، كئما أهكٗب إٔ ٗؾَِ عِٔخ ٓب رلا٤ُٝبا ال ثل ُ٘ب إٔ ٗؼزل ثج٤٘زٜب اُِـ٣ٞخ اُ٘ظو٣بد اُزلا٤ُٝخ
(3) 

                                                           
1
 .14ظو٣لخ، اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ أَُوػ،ٓ ـ ٣بٍخ  
 .14ـ المرجع نفسه، ص 2
 .14ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  3
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ٔلوكاد اُز٢ ، كال ثل ٖٓ كهاٍخ اُكاد أٝ اُؼجبهاد ثؼ٤لح ػٖ ٤ٍبهٜبُِٔلو كال ه٤ٔخ

ٛنا ٢ٌُ رزٚؼ ٓوبٕل أُزٌِْ ٝ ،ك٢ إٛبه ث٤٘زٜب اُِـ٣ٞخا٤َُبم ٝ ٣ٞعٜٜب أُزٌِْ كافَ

 .ٝأُؼب٢ٗ أُطِٞة إ٣ٖبُٜب ُِٔقبٛت

 عاللتها تعهى انذالنح :ـ  2 

ؿ٤وٛب ٖٓ اإلهّبك ٝ اُزٞع٤ٚ ٝاُٜلا٣خ ٝ ٠ أٜٗب رؼ٢٘ٝهك رؼو٣ق اُلالُخ ك٢ أُؼبعْ ػِ   

ْْ  ٛناٝ ،ظاألُلب ٌُ َْ أَُكُُ ٍْ {ُوُٞٚ رؼب٠ُ } َٛ ْٖ ػَناٍة أ٤َُِ ٓ ْْ ٌُ ْ٘غ٤  .َػ٠ِ رَِغبَهٍح رُ
(1  )

 

 .ائوح اإلثبٗخ ٝاُظٜٞه ٝاإلهّبك٢ ثٜنا أُؼ٠٘ ال رقوط ٖٓ ككٜ

، كٜٞ كوع ٖٓ ػِْ اُِـخ ػِْ كهاٍخ أُؼ٠٘ «أٓب ك٢ االٕطالػ كزؼوف ػ٠ِ أٜٗب 

 « ٓؼ٘بٙ ٣لهً اُؼالهخ ث٤ٖ اُوٓي اُِـ١ٞ ٝ

ؽبُخ ثبُلالُخ اٌُبٓ٘خ ك٢ اُ٘ٔ ٝك٢ ٗلٌ ٓ٘زغٚ اإل» أٓب اُزلا٤ُٝخ كئٜٗب رَؼ٠ إ٠ُ  

اُزلا٤ُٝخ اَُِب٤ٗخ ٖٓ ُٔقزِلخ أُؾ٤طخ ثؼ٤ِٔخ إٗغبىٙ ٝأكائٚ، ٝك٢ ػ٘بٕو ا٤َُبم اٝٓزِو٤ٚ، ٝ

 .«اُجبؽض٤ٖ ّلد اٗزجبٙ اُلاه٤ٍٖ ٝل٣ضخ اُز٢ أْٛ أُلب٤ْٛ اُؾ
(2)

 

٣ٌَِٜب اُ٘بً ُلْٜ ٛنا  األٍبً كئٕ اُزلا٤ُٝخ ٛ٘ب رؼ٠٘ ثلهاٍخ ا٤ٌُل٤خ  اُز٢ ػ٠ِ ٝ

، ك٢ٜ ؽوَ ٝاٍغ علاا ٣َْٔ ًَ عٞاٗت اُِـخ إم رؼٖ ثززجغ اُلؼَ اٌُال٢ٓ، ٤ًٝل٤خ إٗزبعْٜ ُٚ

رٜزْ ثزؾ٤َِ اُْوٝٛ ٝرؤ٣ِٜٝب، ٜٝب ٖٓ فالٍ اُؼجبهاد أُِلٞظخ  أصو اُوٞاػل أُزؼبهف ػ٤ِ

 .جخ ُِٔز٤ٌِٖٔ ٝكن ٗظبّ ُـ١ٞ ٓؾلكاُز٢ رغؼَ اُؼجبهاد ٓوجُٞخ ثبَُ٘

ًال ٜٓ٘ٔب ٣ز٘بٍٝ  »ٛنا ٣ؼٞك إ٠ُ إٔ لالُخ ثبُزلا٤ُٝخ ٝص٤وخ رٔبٓبا ُٝنُي ًبٗذ ػالهخ ػِْ اُ     

ٛن٣ٖ اُؼ٤ِٖٔ ٣ؼٞك ُؼَ اُلَٚ ك٢ اُز٤٤ٔي ث٤ٖ ٝ، ٌٜ٘ٔب ٣قزِلبٕ ك٢ رؾل٣ل َٓز٣ٞبرُٚأُؼ٠٘، ٝ

األكاء ؽ٤ش ٣ٖ٘ق ػِْ اُلالُخ ٖٙٔ اُولهح  ٌلبءح ٝٛنا ٖٓ فالٍ كٌوح اُإ٠ُ أٍٝز٤ٖ ٝ

«اٍزقلاّ اُِـخ ٓب اُزلا٤ُٝخ كزٖ٘ق ٖٙٔ األكاء ٝاإلٗغبى ٝ( أ)ٓؼوكخ اُِـخ
(3)

 

                                                           

 .14ـ ٕٞهح اُٖق، ا٣٥خ  1

 .63، 2412ٓـ ٗبٕو اُل٣ٖ ؽ٘ب٢ّ، ػالهخ اُزلا٤ُٝخ ثؼِْ اُلالُخ، ٓغِخ أُٔبهٍبد اُِـ٣ٞخ، ر٤ي١ ٝىٝا، اُؼلك اُؼبّو   2
3
 .63ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  
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 ٤ُٝخ ك٢ ٍج٤َ اٍزقلآٚ ك٢، ث٤٘ٔب رجؾش اُزلاخ أُؼ٠٘أٝ ثٔؼ٠٘ آفو اُلالُخ رٜزْ ثلهاٍ     

 .ٝٛنا ٓٔب ٣ؼ٢٘ رٌبَٓ اُغبٗج٤ٖ ٝر٘بٍؤٜب ،اُغِٔخ

، ؽ٤ش اُزلا٤ُٝخ ٝػِْ اُلالُخ ًالٛٔب ٣ٌَٔ ا٥فو »ػ٠ِ ٛنا األٍبً ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ ٝ

٢ اُؾوك٤خ ُٜب رؾلك أُؼبٗخ ثزل٤َو أُِلٞظبد ٝكن ّوٜٝٛب ٝه٤ٞكٛب اُ٘ظب٤ٓخ، ٝرؼ٠٘ اُلالُ

ّ اُِـ١ٞ، ٤ٌُٝ ُٔوبٕل أُز٤ٌِٖٔ ٝرٖق ٝاإلّبهح إ٠ُ أك٠ٗ ٓوبٓبرٜب، ٝك٢ مُي فلٓخ ُِ٘ظب

اٌُنة أؽ٤بٗبا ، أٓب اُزلا٤ُٝخ كزؼ٠٘ ثٔب ٝهاء مُي ٓؼب٢ٗ اُغَٔ ٝ روثطٜب ثبُٖلم ٝأٌُِبد ٝ

بهح أٝ اُْوٝٛ اُز٢ رٖٚٔ ٗغبػ اُؼجزٌِْ ثبُجؾش ػٖ أُوبّ أُ٘بٍت ٝكزوثٜ ٓوبٕل أُ

رٌٕٞ وثٜ ث٤ٖ اُ٘ٔ ٤ٍٝبهٚ، ٝاُْوٝٛ اُز٢ رَٔؼ ث٘غبؽٜب، ٝال رٜزْ ثٖلهٜب أٝ ًنثٜب ٝر

ٓؼ٠٘ ٣َزَو٠ ٖٓ اُٞؽلح ٓؼ٠٘ ٣َزَو٠ ٖٓ اُغَٔ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب، ٝث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ أُؼب٢ٗ 

 .«اٌُال٤ٓخ ًبِٓخا 
(1)

 

 ٗٞػبا ٓب ػٖ ا٤َُبم اُؾو٤و٢ ثٜنا ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُلالُخ رجؾش ك٢ أُؼ٠٘ ثؼ٤لاا ٝ

إٛبه ْ اُلالُخ ٣ؼبُظ ٓؼ٠٘ اُغِٔخ ك٢ كؼِ، اٍخ أُؼ٠٘ ثب٤َُبم اُن١ ٣وك ك٤ُٚزوثٜ اُزلا٤ُٝخ كه

ٖٔ إٛبه أُوبّ أُؾلك ُِٔؼبُْ ، ث٤٘ٔب رز٠ُٞ اُزلا٤ُٝخ أُؼ٠٘ ٖٙٓ اإلّبهح إ٠ُ أُوبّ أك٠ٗ

 أُوبٕل .ٝ

 : ـ عاللتها تانثالغح 3

هاٍزٜب ُِقطبثبد أُز٘ٞػخ هوإٓ ٣ظٜو ٛنا ك٢ كخ ؽوَ ٖٓ ؽوٍٞ أُؼوكخ ٝاُجالؿ  

ٓزجب٣ٖ ٓغ اُزلا٤ُٝخ ل ًبٕ ُٜنٙ األف٤وح رلافَ ٝاٙؼ ٝهثبُٔؼ٠٘ ٝ اُـ، رٜزْ…ّؼو ٝؽل٣ش ٝ

هٕل ٤ًل٤بد إ٣ٖبٍ أُؼ٠٘ إ٠ُ أُزِو٢ ألٗٚ ٛٞ اُن١ ٣ؼ٤ل » ؽ٤ش رزغ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ك٢ 

ال ٣ٌٕٞ ٣زٌٖٔ ٖٓ كي ّلوح ٛنٙ اُوٍبُخ ٝ ال ثل ٖٓ إٔفالٍ كؼَ اُوواءح ٝإٗزبط اُوٍبُخ ٖٓ 

« ن اُلْٜ مُي إال ثئػبكح رؾ٤ِِٜب ٝك
(2)

 

                                                           
1
 .64، ٓ ٗبٕو اُل٣ٖ ؽ٘ب٢ّ، ػالهخ اُزلا٤ُٝخ ثؼِْ اُلالُخـ  
2

 ـ ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٍٔؼٕٞ، اُجالؿخ ٝػالهزٜب ثبُزلا٤ُٝخ ٝاألٍِٞث٤خ ٝػِْ اُ٘ٔ، ٓغِخ اُٞاؽبد ُِجؾٞس ٝاُلهاٍبد ، ؿوكا٣خ 

 . 46ٓ  2412، 17اُؼلك
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إٗزبط اُوٍبُخ ٖٓ فالٍ  ، ًٞٗٚ ٣ؼ٤ل٠ إ٠ُ أُزِو٢ ٣زْ ٝكن ٗظبّ ٓؼ٤ٖكئ٣ٖبٍ أُؼ٘

 .هواءرٚ ٝكٌٚ ُِوٓٞى

رطٞه ٛنا » هل ٓالٕ ٝٓزلافالٕ ٝكلْٜ اُجالؿخ ٣ؼ٢٘ كْٜ اُزلا٤ُٝخ كٜٔب ػِٔبٕ ٓزٌب

ٛنا إٔجؾذ اُزلا٤ُٝخ رٜزْ ثب٤َُبم ٝأٗٞاػٚ، ٝٗظو٣بد أكؼبٍ اٌُالّ ٝ اُزلافَ ك٤ٔب ثؼل إ٠ُ إٔ

ُؼوث٤خ كول ػ٤٘ذ ثٔوبٕل اُقطبة ، أٓب اُجالؿخ آٞعٞك ك٢ اُلهاٍخ اُجالؿ٤خ ُألكةًِٚ 

ن اُلبئلح ُلٟ أُزِو٢، ٝأُؤّواد ، ٝ ّوٝٛ اُقطبة اُ٘بعغ اُن١ ٣ؾوٝأؽٞاٍ أُزِو٤ٖ ُٚ

ُجالؿخ اُؼوث٤خ أثؼبكاا َُب٤ٗخ ٝرلا٤ُٝخ ، ٓٔب أًَت اك٢ مُي اُِـ٣ٞخ ٝؿ٤و اُِـ٣ٞخ أُزؾٌٔخ

 .«، رٖٚٔ ُٜب اُزٞإَ أُؼوك٢ ٓغ ٓؼط٤بد اُلهً اُؾل٣ش أُؼبٕو ٜٓٔخ
(1)

 

خ اُزٞا٤ِٕخ   ثٜنا ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُجالؿخ اٛزٔذ ثزول٣ْ ر٤ٕٞق ُؼ٘بٕو اُؼ٤ِٔٝ

 ( ٓٔب أًَجٜب ثؼل رلا٢ُٝ ْٜٓ.ؽز٠ اُو٘بح اُزٞا٤ِٕخ )ٓزٌِْ ٍٝبٓغ ٝهٍبُخ ٝٓوبّ ٝٓوعغ ٝ

 :ـ  عاللتها تاألسهىتيح 4

١ ٖٓ ٗبؽ٤خ ٓؾزٞاٛب اُؼبٛل٢  رؼوف األٍِٞث٤خ ػ٠ِ أٜٗب اُؼِْ اُن١ ٣ؼ٠٘ اُزؼج٤و اُِـٞ

أُٞعٞكح ك٢ اُغٔب٤ُبد  رج٤ٖ اُقٞآ اُل٤٘خرؾَِ اُٖ٘ٞٓ األكث٤خ، رٖق أكث٤زٜب ٝ » ك٢ٜ

، إال إٔ ٛٔب ٜٓ٘ظ ٖٓ ٓ٘بٛظ رؾ٤َِ اُقطبةاُزلا٤ُٝخ ًالاٌُال٤ٓخ، كجبُوؿْ ٖٓ إٔ األٍِٞث٤خ ٝ

أ١ ر٘ظو إ٠ُ اُجؼل اُؼ٢ِٔ  ،ٔب٤ُخ اُوٍٞ فبهط اُؼبُْ اَُِب٢ٗاألٍِٞث٤خ روق ػ٘ل ؽلٝك ع

٣زقن ٖٓ أُ٘طن أُ٘طن، ٝ إما ٗظوٗب إ٠ُ أكٝاد اُزؾ٤َِ اُزلا٢ُٝ أُل٤٘بٛب أهوة إ٠ُُِوٍٞ، ٝ

  .« أُٖط٘ؼخ ٓلٝٗخا ُٚاألهٞاٍ اُؼبك٣خ ٝ
(2 )

 

ب أّ ال، ٝرزؼِن ثٌٕٞ ٓب إما ًبٕ  كبُزلا٤ُٝخ ٔا ب ثَٔؤُخ رٜزأُ٘طٞم اُِـ١ٞ ٓالئ ٚا ْ أ٣

، ك٤ٔب رزؼِن األٍِٞث٤خ ثٌٕٞ ٖ ُِٔزٌِْ إٔ ٣٘غي اُلؼَ اٌُال٢ٓ؟٤ًٝق ٣ٌٔٓز٠ ٣ؼجو أُزٌِْ؟ 

ا أّ ال.  ٓب إما ًبٕ ٛنا أُ٘طٞم ٓؤصوا

                                                           
1

ـ ٣َُٜٞٔ ثبك٣ٌ، اُزلا٤ُٝخ  ٝاُجالؿخ اُؼوث٤خ، ٓغِخ أُقجو، أثؾبس ك٢ اُِـخ  ٝاألكة اُغيائو١، ثٌَوح، اُغيائو، اُؼلك  

 .172، ٓ 2411اَُبثغ 
2 

ـ ٓؾٔل ٓلٝه، األكؼبٍ اٌُال٤ٓخ ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ، ٍٞهح اُجووح، كهاٍخ رلا٤ُٝخ، إّواف عٞك١ ٓوكا٢ٍ، أٛوٝؽخ 

 .36ّ، ٓ 2413ٛـ، 1434كًزٞهاٙ، ثبر٘خ، 
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 : االجتًاعيحتانهسانياخ اننفسيح و ـ عاللتها  5

ُٜب أصو ك٢  رْزوى اَُِب٤ٗبد اُ٘ل٤َخ ٓغ اُزلا٤ُٝخ ك٢ االٛزٔبّ ثولهاد أُْبه٤ًٖ اُز٢

إ٠ُ هل ٣لفَ أؽل : » ٣ٝزٚؼ ُ٘ب أًضو ك٢ أُضبٍ اُزب٢ُ، اُـ…، اُناًوح آكائْٜ ٓضَ االٗزجبٙ

ُْ اُـوكخ ك٤وٍٞ ِٜ نا اُلوك اٍزغبثخ ٛ ، إٕأؽل اُغب٤َُٖ ك٤ٜب ثلزؼ اُ٘بكنح : " اُغٞ ؽبه ا٤ُّٞ " ك٤ُ

ْ ُْ ، كؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٔ أُزٌِرَز٘ل إ٠ُ ٍوػخ اُجل٣ٜخ، ٝهٞح اُناًوح ٝثؼ٘ عٞاٗت اُطجغ

ًَ ٛنا ٣٘لهط ك٤ٔب ٠َٔ٣  إٔ ٛنا األف٤و كْٜ هٖل أُزٌِْ، ٝ، إال٣طِت ٖٓ  ٍبٓؼٚ كزؼ اُ٘بكنح

كْٜ ٓوبٕل ثؼْٜٚ ٝزج٤ِؾ اُ٘برغخ ػٖ أُٞهق اٌُال٢ٓ، ٝٛنا اُزٞإَ، ث٤ٖ اُطوك٤ٖ ثٌِٔخ اُ

ا رلا٤ُٝاب   .«٣ؼل ثؼلا
(1)

 . 

ُنُي ٗوٍٞ إٔ اُزلا٤ُٝخ رؼزٔل ك٢ كهٍٜب ػ٠ِ ٓوٞالد اَُِب٤ٗبد اُ٘ل٤َخ كئ٣واك ٝ

 .ٗل٢َ رلا٢ُٝ ٛٞ ثؼلٝ إٗزبعٚ ٗبثغ ٖٓ ّق٤ٖخ اُلوك ٝ اُقطبة

رْزوى ٓغ اُزلا٤ُٝخ ك٢ رج٤٤ٖ أصو » أٓب ػٖ ػالهزٜب ثبَُِب٤ٗبد االعزٔبػ٤خ ك٢ٜ 

عزٔبػ٤خ ث٤ٖ أُْبه٤ًٖ ك٢ اُؾل٣ش، ٝأُٞٙٞع اُن١ ٣لٝه ؽٍٞ اٌُالّ، هبد االاُؼال

خ أصو ا٤َُبم ؿ٤و اُِـ١ٞ ك٢ افز٤به أَُبد اُِـ٣ٞٝٓورجخ ًَ ٖٓ أُزٌِْ ٝاَُبٓغ ٝعَ٘ٚ، ٝ

.«ر٘ٞػبرٜب ٝ
(2)

 . 

، ٓغ َ اُِلع ٖٙٔ ا٤َُوٝهح االعزٔبػ٤خٗؼٔل إ٠ُ رؾ٤ِ «ٖٓ عٜخ أفوٟ ال ثل إٔ ٝ

اُلَِل٤خ كٚالا ػٖ ٓلّٜٞ اُجواؿٔبر٤خ كئما ٍٔؼ٘ب االػزجبه االٛزٔبٓبد أُ٘طو٤خ ٝ ثؼ٤ٖاألفن 

، كئٗ٘ب ٗلْٜ ال ز٘ب ٛج٤ؼخ اُظوٝف اُز٢ ه٤ِذ ك٤ٜبٓضالا ػجبهح " اُطوٌ ؽبه " ٖٓ ؿ٤و ٓؼوك

، ؿ٤و أٗٚ ٖٓ أُؾزَٔ إٔ ٣ِغؤ أؽل اَُبٓؼ٤ٖ ب ٓقزِلخ ػٖ ػجبهح " اُطوٌ ؽبه "ٓؾبُخ أٜٗ

ُؼجبهح ككؼز٘ب ُِو٤بّ ثٜنا ، كو٤ٔخ ااُ٘بكنح أٝ رْـ٤َ ا٤ٌُٔق اُٜٞائ٢جبهح إ٠ُ كزؼ ُٜنٙ اُؼ

.«اُؼَٔ
(3)

 

 .اُجؼل االعزٔبػ٢ ًٜٞٗٔب ٓزلافالٕثٜنا ال ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ٗؼزل ثبُجؼل اُزلا٢ُٝ كٕٝ ٝ

                                                           
1 

 .19ـ ٣بٍخ ظو٣لخ، اُٞظبئق اُزلا٤ُٝخ ك٢ أَُوػ، ٓ 
2
 .11، 14ـ ٓؾٔٞك أؽٔل ٗؾِخ، آكبم عل٣لح ك٢ اُجؾش اُِـ١ٞ أُؼبٕو، ٓ  
3 

 .19ـ أُوعغ اَُبثن، ٓ  
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 :ـ عاللتها تانهسانياخ اننصيح وتحهيم انخطاب 6

مُي ثلهاٍزٚ اُٞؽلح اُِـ٣ٞخ اٌُجوٟ، ٝثبػزجبهٙ رٜزْ َُب٤ٗبد اُ٘ٔ ثلهاٍخ اُ٘ٔ 

ػ٠ِ ًٞٗٚ » ثٜنا ٣ؼوف اُ٘ٔ ٍي ٍٝٝبئِٚ ٝأٗٞاػٚ، ُٝغٞاٗت ػل٣لح أٜٛٔب اُزواثٜ أٝ اُزٔب

بهٙ ٍَِِخ ٣زؼلٟ اُغِٔخ ثبػزجٖٓ ف٤ٞٛ ٓز٘بٍوخ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓقٖٕٞخ، ٤َٗٝظ ػبّ ٣زؤُق 

اٍزؼَٔ ٖٓطِؼ اُ٘ٔ  هلٖٓ اُغَٔ ٣ٚجطٜب ٓجلإٓ: ٓجلأ اُٞؽلح ٝٓجلأ االرَبم ٝاُز٘بٍن ٝ

.«ك٢ األكث٤بد اَُِب٤ٗخ ربهح ٓواككاب ُِقطبة 
 (1)

 . 

ٍّ ٓزَٖ مٝ ٝؽلح ع٤ِخ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ثلا٣خ ٜٝٗب٣خ، ٣زَْ ثبُزٔبٍي  كبُ٘ٔ ًَ ًال

 .ٍبُخ ٓٞعٜخ ٖٓ اٌُبرت إ٠ُ اُوبها، كٜٞ ثلٝهٙ ٣ؼزجو هٝاُزواثٜ

٣الثٌ ؽ٤ش اُؾغْ ٝ ٤بٕ ٣زؼلٟ اُغِٔخ ٖٓأٓب ٖٓطِؼ اُقطبة ك٤ْبه إ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ ً

ا كٜٞ  .«ٓغٔٞػخ اُغَٔ رزٞاكو ػ٠ِ ّوٛ اُ٘ظبّ » فٖبئٖٚ ؿ٤و اُِـ٣ٞخ إما
(2)

  

، ٣َبػل ػ٠ِ ث٘بء اُزٖٞه األٓضَ كم ٛٞ اٌُالّ ) ًَ ٓب ٛٞ ٓ٘طٞم (أٝ ثؼجبهح أ

 ُطج٤ؼخ اُزٞإَ اُجْو١ .

ٍٔ ٛٞ فطبة     رٚ ػ٠ِ ًٕٞ اُقطبة ٣ؼجو ػٖ كٌوح ٕبؽجٚ ٝثنُي ٣ؼٌٌ ٓلٟ هله، كٌَ ٗ

ٛج٤ؼخ  اُقطبة ًَ ِٓلٞظ ) أٝ  رِلع  مٝ»ٌُٖ اُ٘ٔ ٣زؼبهٗ ٓغ اُقطبة ًٕٞ اُج٘بء، ٝ

.«ٝاكزوا٢ٙ ٗبرظ ػٖ ُـز٘ب اُؼ٤ِٔخاُ٘ٔ ٢ّء ٓغوك ّل٣ٞخ( ُٜب فٖبئٔ ٤ٖٗخ ٝ
(3)

 

ٞع ، أٓب اُ٘ٔ كٜٞ ٓغٔقطبة ػ٤ِٔخ ّل٣ٞخ ٗز٤غزٜب ٍِٓٔٞخٓٔب ٍجن َٗز٘زظ إٔ اُ

 .اُقطبةاُج٤٘بد اُز٢ رؾٌْ ٛنا 

ة ٝروق ػ٠ِ عٔب٤ُبرٚ ٝه٤ٔخ اُجالؿ٤خ كَِب٤ٗبد اُ٘ٔ رٌْق ُ٘ب ػٖ ثالؿخ اُقطب    

رٜزْ ثلهاٍخ اُغبٗت اُٞظ٤ل٢ ٝاُزلا٢ُٝ ٝا٤َُبه٢ ك٢ »ٛنا ٓٔب عؼَ اُزلا٤ُٝخ أُزغلكح  ٝ

                                                           
1

اٌُو٣ْ، ثؾش ٓولّ ـ  ػجل اُوؽٔبٕ ثٞكع، ك٢ َُب٤ٗبد اُ٘ٔ ٝرؾ٤َِ اُقطبة ٗؾٞ هواءح َُب٤ٗخ ك٢ اُج٘بء ا٢ُٖ٘ ُِووإٓ  

 .16ّ، ًو٢ٍ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝ ػِّٞ ، اَُؼٞك٣خ، ٓ 2413ٛـ، 1434ُِٔؤرٔو اُل٢ُٝ ُزط٣ٞو اُلهاٍبد اُووآ٤ٗخ، 
2

ّ، 2446، 2ـ ٓؾٔل فطبث٢، َُب٤ٗبد اُ٘ٔ، ٓلفَ إ٠ُ اَٗغبّ اُ٘ٔ، أُوًي اُؼوث٢، اُلاه اُج٤ٚبء، أُـوة، ٛ  

ٓ13  
3

 ، آ٤ُبد رؾ٤َِ اُقطبة ك٢ رل٤َو إٔٞاد اُج٤بٕ ُِْ٘و٤ط٢، أٛوٝؽخ اُلًزٞهاٙ، إّواف ُجٞؿ ثٞع٤ِٖٔـ ٍؼ٤ل ثُٞ٘ٞاه 

 .141ّ، ٓ 2412ّ، 2411ٝههِخ، 



 اُضب٢ٗ:                                                                 اُزلا٤ُٝخ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢                  اُلَٖ

 

 
100 

ٓغ اُزو٤ًي  ،اُؼالهبد أُٞعٞكح ث٤ٖ أُزٌِْ ٝأُقبٛترلهً ٓغَٔ اُ٘ٔ ٝاُقطبة، ٝ

 أكؼبٍ اٌُالّ كافَ اُ٘ٔ ثٔؼ٠٘ إٔ اُزلا٤ُٝبد ٢ٛ مُي اُؼِْغبع٢ ٝاإله٘بػ٢ ٝػ٠ِ اُجؼل اُؾ

ا٤َُبم ، أًضو ٖٓ و٤ًي ػ٠ِ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼالٓبد َٝٓزؼ٤ِٜٔب ٝاُن١ ٣لهً أُؼ٠٘ ٓغ اُز

.«اٛزٔبٜٓب ثبُٔوعغ أٝ ثبُؾو٤وخ أٝ ثبُزو٤ًت 
 (1)

 . 

اُؼالٓبد ٝػالهزٜب ا٤ُٝخ روّٞ ػ٠ِ كهاٍخ ٣زٚؼ ُ٘ب ٖٓ ٛنا اُوٍٞ إٔ اُزلٝ 

ُٞالٛٔب ُٔب ٝعل اُقطبة اُن١ ٣ُٞل ث٤ٖ ١ ٗوٖل ثٜٔب ) اٌُبرت ٝاُوبها ( ٝاُنثَٔزؼ٤ِٜٔب ٝ

٣قزٔ ثبُغبٗت أُ٘طٞم  ، كٜٞ إماا اُ٘بً ك٢ رٞعْٜٜ إ٠ُ ثؼْٜٚ اُجؼ٘، أ١ ك٢ رقبٛجْٜ

ُغَٔ ، أٓب إٌُٔٞ اُلال٢ُ ك٤وّٞ ثٔ٘بٍجخ اأٓب اُ٘ٔ ك٤قزٔ ثبُغبٗت أٌُزٞة ،ٖٓ اُِـخ

٢ ر٘غي ك٤ٜب، ٝثٜنا أكوىد اَُِب٤ٗبد ا٤ُٖ٘خ ٝرؾ٤َِ اُقطبة ٤َُِبهبد اُزٞا٤ِٕخ اُز

هٞف ك٢ اُ٘ٔ اُوواء اُٞزؾ٤َِ اُزلا٢ُٝ رولٓبا ٓؼوك٤با ٜٝٓ٘غ٤با ٓٔب أربػ ُِجبؽض٤ٖ ٝاُٝ

 .أُلهًٝ ػ٠ِ ػ٘بٕو ٝفٖبئٔ ٝػالهبد عل٣لح

 :ـ عاللتها تاننحى انىظيفي 7

ٓ٘زظ اُقطبة ٝاَُبٓغ ٝٗٔ اُقطبة ٝمُي ٓورجطخ ثبُٔزٌِْ ُٝول اٛزْ اُ٘ؾٞ ثَٔبئَ 

   ثٜنا كئٕ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٣ؼلًٕٞ اُِـخ ٓٞٙٞع اُ٘ؾٞ، روّٞ ػ٠ِ االٍزؼٔبٍ ٝاُزلاٍٝ، ٝ

زؾلك اٗطالهبا ٖٓ ، ٖٓ ٓ٘طِن إٔ فٖبئٔ اُج٤٘بد اُِـ٣ٞخ رأْٛ هاكل ُِلهً اُزلا٢ُٝ»

فالٍ  جبؽش اُُٜٞ٘ل١ " ٤ٍٕٔٞ ك٣ي " ٖٓهل روأً كػبئْ ٛنا اُ٘ؾٞ اُظوٝف اٍزؼٔبُٜب، ٝ

خ ٖٓ األثؾبس َٓذ ٓغبٍ اُلالُخ ٝاُزلاٍٝ اُن١ ْٙ ٓغٔٞػًزبثٚ " اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ " ٝ

ثنُي أٌٍ ُ٘ظو٣خ َُب٤ٗخ اؽزِذ ٌٓبٗخ ػ٤ِٔخ ٓز٤ٔيح ٝأُؼغْ ٝاُزو٤ًت ك٢ ُـبد ٓقزِلخ، ٝ

، ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓػاُ٘ظو٣بد اُ٘ؾ٣ٞخ ٣بد اَُِب٤ٗخ أُؼبٕوح ثٖلخ ػبٓخ، ٝث٤ٖ اُ٘ظو

با ٖٓ ٗٔٞمعبا أًضو رٍٞؼُْوػ٢ ُِ٘ظو٣بد اُ٘ؾ٣ٞخ اُٞظ٤ل٤خ، ٝثؾ٤ش إٔجؾذ اُٞه٣ش ا

اا ٖٓ ٓظبٛوٛب إ٠ُ ػ٠ِ ٛنا األٍبً إما ػل رلاٍٝ اُِـخ ٓظٜواُ٘ظو٣خ اُ٘ؾ٣ٞخ اُز٤ُٞل٣خ، ٝ

                                                           
1
 .47ٛـ، ٓ 1436ّ، 2415ـ ع٤َٔ ؽٔلا١ٝ، اُزلا٤ُٝبد  ٝرؾ٤َِ اُقطبة، ّجٌخ األًُٞخ،  
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ب٣خ ٗل٤َخ، ًلٛٞ ٣ؾلك أٛلاكٚ ك٢ رؾو٤ن ًلب٣خ عبٗت أُؼغْ ٝاُزوا٤ًت، كئٕ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٝ

.«، كئٗٚ ٣ولّ كػبئْ ُِزل٤َو اُزلا٢ُٝ ُِقطبة رلا٤ُٝخ، ًٝلب٣خ ٗٔط٤خ
(1)

 

٤ُخ كٜٞ ٣ولّ كػبئْ ثٜنا ٣ٌٔ٘٘ب اُوٍٞ ثؤٕ اُ٘ؾٞ اُٞظ٤ل٢ ٣ؼل أؽل أْٛ هٝاكل اُزلاٝٝ

اُن١ ثلٝهٙ ٣وزوػ إكهاط اُ٘ؾٞ لا٢ُٝ ُِقطبة ك٢ ٗظو ٤ٍٕٔٞ ك٣ي ٝاُزٛبٓخ ُِزل٤َو 

 .ّبِٓخظو٣خ رلا٤ُٝخ اُٞظ٤ل٢ ٖٙٔ ٗ

 :ظاهزج انحذف تين اننحى وانتذاول

أُؼبهف  ٣ٜزْ ثلهاٍخ» ٣ؼل اُؾنف أهوة ٤ٍِٝخ ُزؾو٤ن اإل٣غبى ك٢ اُوٍٞ ؽ٤ش 

اَُبٓغ أٝ ث٤ٖ ٓب ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼوٝكبا أٝ ٣لزوٗ كٖ اُؼِْ ثٚ ٍبثوبا أُْزوًخ ث٤ٖ أُزٌِْ ٝ

« هجَ إعواء اُقطبة 
(2)

ٝاالهزلاه اُِـ١ٞ ُلٟ  و ٖٓ ٓظبٛو اٌُلبءح، كبُؾنف إماا ٓظٜ

اٌُالّ ، ؽ٤ش ٣ؼٔل أُزٌِْ إ٠ُ اٗزياع أعياء ٖٓ أُزٌِْ ٝاُز٘ج٤ٚ ُٚ ٣ٌٕٞ ٖٓ عٜخ أُقبٛت

 .٣يكاك ثٜب أُؼ٠٘ رؤص٤واا 

ٗٞا ْٛ  أ٠ُٝ ثٚ كؼ٘ٞا ثلهاٍزٚ ٝث٘ٞا ٓٞاٙؼٚ، إم ًبٗٞا ٣نًوٕٝ اُِلع ُؼَ اُ٘ؾبح ًبٝ

لص٤ٖ أفوط ثؼ٘ اُجبؽض٤ٖ أُؾ» اُطوػ  ثٜناز٤ٚٚ ا٤َُبم ٝأُؼ٠٘، ٣ٝؾنكٞٗٚ ؽَجٔب ٣وٝ

أٍِٞثبا َٓزؼبهاا ٖٓ ػِْ اٌُالّ، كٜٞ ٤ٌُ ٓلٜٞٓبا ٗؾ٣ٞبا ٝال  ػلُٙ اُؾنف ٖٓ اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ ٝ

اُؼ٘ب٣خ ثزؾل٣ل أُٞاٙغ أُقزِلخ ُ٘ؾٞ رزٔؾٞه ك٢ رؾ٤َِ اُزوا٤ًت ٝ، ألٕ ٝظ٤لخ اُـ٣ٞبا 

.« ٌُِِٔبد ك٢ اُغَٔ ٝ رَغ٤َ اُؼالهبد اُلاف٤ِخ ث٤ٜ٘ب
 (3)

  

م ، إؽ٤ش ٓلٜٞٓٚ اُِـ١ٞ ٣ؼ٢٘ االٍوبٛ، ٓٔب ٣لٍ ػ٠ِ اُؼلّ ثؼل االر٤بٕ كبُؾنف ٖٓ

ػ٠ِ ٝ .٣ؼزجو إعواء ٣ؼٔل إ٤ُٚ أُزٌِْ، ٣ٞكوٙ ُٚ اُ٘ظبّ  اُِـ١ٞ، ٣ْٝزوٛ ك٤ٚ اُؼِْ ثبُٔؾنٝف

لّ ٠ ػ، ثبػزجبه اُؾنف ٣وّٞ ػِلوٝػٚ ًبكخا ٛنا األٍبً هبّ اُ٘ؾبح ثزول٣ْ اُؾنف ػ٠ِ اُنًو ث

 أّبه اُزلا٤ُٕٝٞ اُـوث٤ٕٞ إ٠ُ إٔ ا٢ُ٘ٔٚ )» ، ؽ٤ش االر٤بٕ كبألَٕ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٤ٌُٝ اُنًو

اُِـخ اُٖ٘بػ٤خ ٞك ك٢ اُِـخ اُؼبك٣خ )ا٤ٓٞ٤ُخ( ٝ، كٜٞ ٓٞعاُؾنف( ظبٛوح عٞٛو٣خ ك٢ األهٞاٍ

                                                           
1
 .127، 126ـ ف٤ِلخ ثٞعبك١، ك٢ اَُِب٤ٗبد اُزلا٤ُٝخ، ٓ  
2

 .184ُٓٔوعغ ٗلَٚ، ا ـ 
ـ 3

 . 471ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢، أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢،  ٓ  
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ٍٞ ػبّ)اُؼ٤ِٔخ( ثَ إٗٚ ه٤َْ اُزٖو٣ؾ٢ ك٢ أ١ رٞإَ   خ رْ٘ؤ ك٢ هَْ ٜٓ٘ب، إم إٕ ًَ كالُث٘ؾ

مُي ك٢ ا٢ُ٘ٔٚ أٝكو ٖٓ ٤ٖٗت اُزٖو٣ؾ٢ ٝ ؿبُجبا ٓب ٣ٌٕٞ ٤ٖٗتٓؼط٤بد ٤٘ٔٙخ، ٝ

«أَُزٟٞ اُج٤َٜ ُِٔؼ٠٘ اُؾوك٢ 
(1)

 . 

ْ ال ٣ؾنف إالّ ، كبُٔزٌِكبُؾنف ػَٔ ٣وّٞ ثٚ أُزٌِْ ٝال هٞاّ ُٚ إال ثٞعٞك أُقبٛت

ٕ اَُِبٕ ، ألٙؼ ػ٘ل أُقبٛت، ٝرٌٕٞ اُٖلاهح ُِؾنف هجَ اُنًوٝآب ًبٕ ٓؼِٞٓبا ٝ

ثلٝهٙ ٣٘ؾبى إ٠ُ إ٣غبى اُؼجبهح ٢ٛٝ أُؼبهف أُْزوًخ، اػزٔبكاا ػ٠ِ هلهح اُؼوث٢ 

 .ٓز٠ اهزٚذ اُؾبعخ إ٠ُ مُي اُلْٜ اٍزؾٚبه أكُزٚ اُزلا٤ُٝخأُقبٛت ٝ

ٞع ٖٓ أٗٞاع ، عوٟ ك٢ ًَ ٗث٤خثٜنا اُطوػ ثبد اُؾنف ثبثبا ٝاٍؼبا ٖٓ أثٞاة اُؼوٝ

٣ؼزجو إؽلٟ أٍب٤ُت اُزؤ٣َٝ اُز٢ روّٞ ػ٠ِ لوكح ٝؿ٤وٛب، ٝاٌُِْ كَْٔ اُؾوًخ ٝاُؾوف ٝأُ

خ ثـوٗ االهزٖبك ا٢ٌُٔ ُألُلبظ ُٜٝنا األف٤و ػلح أؿواٗ إػبكح ٤ٕبؿخ أُبكح اُِـ٣ٞ

ؿب٣بد ٣وّٞ ػ٤ِٜب ٗٞعيٛب ك٢ اُ٘وبٛ اُزب٤ُخ : ٝ
(2)

  

ْٖ  إٓب ثٔغوك االفزٖبه ٝ االؽزواى ػٖ اُؼجش ث٘بءاا ♦      َٔ ػ٠ِ اُظبٛو ٓضَ هُٞي : ُِ

ِوُم  ْْ ٍُ ٣َٝز ِٜال ٍُ " اُ ِٜال َٕ ِمًوُٙ  : " ٛنا اُٜالٍ " كِٞ ٕوؽذ ثنًو أُجزلأ" أ١ هللاِ !اُ ب ٌَ َُ

 .ػجضبا ك٢ اُظبٛو، ثٔؼ٠٘ أّٗٚ ال ٣ظٜو ُٚ كبئلح

ع ػ٠ِ ّٜبكح اُِلك٢ مًوٙ رؼ٣ٞالا اُؼوَ ٝ ٝإٓب ُزق٤٤َ إٔ ك٢ روًٚ رؼ٣ٞالا ػ٠ِ ّٜبكح♦    

ٌْ " ك٢ عٞاة " ٤ًق ى٣ٌل؟، ٝ: " ٖٓ ؽ٤ش اُظبٛو ًْٝ ث٤ٖ اُْٜبكر٤ٖ ٓضَ ٘ب إٗٔب هِهُٞي هبئ

ٌْ " ٌُبٕ أهٟٞ اُل٤ِ٤ُٖ ) ك٤َُ اُؼوَ ٝ ٌْ " أٝ " ٛٞ هبئ ك٤َُ اُِلع ( ألٗي ُٞ هِذ " ى٣ٌل هبئ

ٌْ " ٌُبٕ ٣لٍ ػ٤ِٚ ثلالُخ اُؼوَ اُواٌُالّ ٓل٤لاا َُِٔ٘ل إ٤ُٚ ثِلظٚ، ٝ خ ثؤٕ ب٤ُٙٞ هِذ " هبئ

اَُؤاٍ ًبُٔؼبِك ك٢ اُغٞاة، كبُل٤ُالٕ ٛٔب اُؼوَ ٝاُِلع ٝأهٞاٛٔب اُؼوَ، كبُؼوَ ٣لٍ ػ٠ِ 

 .ٚ إالّ إٔ اُلالُخ أُؼ٣ٞ٘خ أهٟٞاُِلع  ُٞ مًو كٍ ػ٤ِأَُ٘ل إ٤ُٚ ٝ

ِٚ ٓضَ إٓب الفزجبه ر٘جّٚ اَُبٓغ ُٚ ػ٘ل اُوو٣٘خٝ ♦   ّقٖبٕ : " إما ؽٚو ػ٘لى أٝ ٓولاه ر٘جُٜ

و٤ن ثبإلؽَبٕ " رو٣ل أهلٜٓب هللا ؽهلّ ٕؾجخ ٖٓ ا٥فو، كزوٍٞ ُٔقبٛجي: " ٝأؽلٛٔب أ
                                                           

 
1

 .472، ٓ ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢، أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ـ  
2 

 .147، ٓ لا٤ُٝخ ك٢ ّوٝػ اُزِق٤ٔ اُوي٢٘٣ٝ، األثؼبك اُزـ ٕبثو ؽجبّخ
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َٛ   ٕؾجخ، ٝٛٞ ى٣ٌل ٓضالا ؽو٤ن ثبإلؽَبٕ، كزؾنف مُي أَُ٘ل إ٤ُٚ، افزجبهاا ُٔجِؾ مًبئٚ

ول٣ٔخ ٢ٛ إٔ أَٛ اإلؽَبٕ مٝ اُٖلاهخ اُفلبٌء، ٝ ٣ز٘جٚ ُٜنا أُؾنٝف ثٜنٙ اُوو٣٘خ اُز٢ ٓؼٜب

 .أٝالا ٣ز٘جٚ ُٚكٕٝ ؽبكصٜب 

ال ٣قَ ة رؼج٤و١ ُٚ ٓؼب٤ٗٚ ٝكالُزٚ، ٝٛٞ ٙوة ٖٓ اإل٣غبى، ٝكبُؾنف إماا أٍِٞ

ثبُٔؼ٠٘ ٛنا األف٤و ػ٘ل ٝعٞك ٓب ٣لٍ ػ٠ِ أُؾنٝف ٖٓ هو٣٘خ ُلظ٤خ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ كئٓب ٣ٌٕٞ 

َُج٤َ االفزٖبه ٝاالهزٖبك ك٢ اٌُالّ أٝ ُز٘ج٤ٚ اَُبٓغ إ٠ُ اُووائٖ اُلاُخ ػ٠ِ ٝعٞك 

 ف.     أُؾنٝ

ٞ ثبة كه٤ن أَُِي، ُط٤ق ٛ» ٝهل عبء ك٢ كبئلح اُجؾش هٍٞ ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ 

ًو، ٝأُٖذ ، كئٗي روٟ ثٚ روى اُنًو أكٖؼ ٖٓ اُنأُؤفن، ػغ٤ت األٓو، ّج٤ٚ ثبَُؾو

ْٖ ػٖ اإلكبكح، أى٣ل ُإلكبكح ٝرغلى أٗطن ٓب رٌٕٞ إما ُْ ر٘طن ٝ «أرْ ٓب رٌٕٞ ث٤بٗبا إما ُْ رُجِ
(1)

            

  

ل٣ضبا، ٣ؼٔل أُزٌِٕٔٞ ؽػبُغزٜب اُجؾٞس اُِـ٣ٞخ هل٣ٔبا ٝكبُؾنف إماا ٣ؼل ٖٓ أْٛ اُظٞاٛو اُز٢ 

 . ٌُالّإٍوبٛ اُؼ٘بٕو أُزٌوهح أص٘بء اإ٠ُ ؽنف ٝ

ٖ اُغِٔخ ؽٚٞهٛب ك٢ إٍوبٛ ػٖ٘و أٝ ػلح ػ٘بٕو ٓ» ؽ٤ش ٣وّٞ ٛنا األف٤و ػ٠ِ

اُ٘ؾبح ػ٠ِ ٓب٤ٛخ اُؼٖ٘و أُؾنٝف ٝٝظ٤لزٚ " ك٢ اُٞهذ اُن١ ٣وًي ك٤ٚ اُؼبكح ٓطِٞة، ٝ

، ٗغل ػِٔبء اُجالؿخ ٣َز٘جطٕٞ ؿب٣بد اُؾنف اُزٞا٤ِٕخ هاا أٝ ٓنًٞهاا " ك٢ ٗظبّ اُغِٔخٓول

«ٓضَ رو٤ِٔ اُؼجبهح 
(2

 
)

. 

، ٝ ٣قٚغ ٛنا ْ اُؼٞآَ أُؾووخ ُِزٔبٍي ا٢ُٖ٘ػ٠ِ ٛنا األٍبً ػل اُؾنف ٖٓ أٛٝ

إ٠ُ أُزِو٢، إٙبكخ ُٔزٌِْ َٝ اُوٞاٍْ أُْزوًخ ث٤ٖ ااألف٤و ُْوٝٛ اُلؼَ اُزٞا٢ِٕ ٓض

 ّوٝٛ أفوٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٞعيٛب ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :

                                                           
1

 . 146، ٓ  2447ـ  ػجل اُوبٛو اُغوعب٢ٗ ، كالئَ اإلػغبى ، أٌُزجخ أُٖو٣خ ، ُج٘بٕ ،   
2

ـ إثوا٤ْٛ ثْبه ، األثؼبك ا٤ُٖ٘خ ٝ اُزلا٤ُٝخ ، ك٢ اُزواس اُجالؿ٢ اُؼوث٢ ، أٛوٝؽخ كًزٞهاٙ ، إّواف األٍزبم ٓؾٔل فبٕ   

 . 214ّ ، ٓ 2416ّ ، 2415عبٓؼخ ٓؾٔل ف٤ٚو ، ثٌَوح ، 
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فٚٞػبا : ُٞ ٣ٌٖ اُؾنف ػٔالا اػزجب٤ٛبا فبٙؼبا إلهاكح أُزٌِْ ـ ٝعٞك اُل٤َُ أُؾنٝف 1

 : أكُزٚ ٓزؼلكح ٗنًو أثوىٛبؾنف ال ثل ُٚ ٖٓ ك٤َُ ٣لٍ ػ٤ِٚ ٝ، ثَ إٕ ا٤ًُل٤با 

أ ـ اُل٤َُ اُِلظ٢ : أ١ ٓطبثوخ أُؾنٝف ُِٔنًٞه ٓؼ٣ٞ٘با     
(1)

، ٓضبٍ مُي هُٞٚ رؼب٠ُ } 

ضُو ٤ٖٗجبا ٓلوٝٙبا { ًَ ُْ٘ٚ أٝ  ٓ ََ ب هَ َٔ ِٓ  َٕ َٝ األْهَوثُٞ  ِٕ اَُِلا َٞ ب رََوَى اُ َٔ ِٓ ٤ٌت  ِٖ َٗ ٍِ ُِِوَعب
(2)

، أ١ هَ 

 ٓ٘ٚ أٝ ًضو ٓ٘ٚ إم كٍ ػ٤ِٚ ٓب رولّ مًوٙ .

، إم ٣لٍ ا٤َُبم ثبُجَِٔخ ٣لٍ ػ٠ِ اُْوٝع ك٢ كؼَ ، كبُزِلع: أ١ أُوب٢ٓة ـ اُل٤َُ اُؾب٢ُ    

اُؾنف ُـوٗ إظٜبه عٔب٤ُخ إٗٔب ًبٕ ، ٝٓؤكاٙ إٌٓبٕ رول٣و أُؾنٝفؾنف ٝػبكح ػ٠ِ اُ

إ٣وبكٚ ػ٠ِ كالالد ، ٝاُزؤص٤و ك٢ اَُبٓغ ٝرَبم اُ٘ظْ، كٚالا ػٖ هٖل اُلؼَؽَٖ ا، ٝواُزؼج٤

اُؾنف اُزلا٤ُٝخ 
(3 )

 

، اُن١ ٣ٔضِٚ أُزٌِْ لهح ػ٠ِ اٍز٤ؼبة أُوبّ اُزلا٢ُٝكظبٛوح اُؾنف ُٜب اُو

اهرجبٛبا ٝص٤وبا  ، ٓٔب عؼَ أُؼ٠٘ اُقطبث٢ ٓورجطبا ظوٝف اٍزؼٔبٍ ٛنا اُوٍُٞٔقبٛت ٝاٝ

 .٣ظل٢ عٔب٤ُخ ػ٠ِ اُزؼج٤و ٓٔب ٣ؤصو ك٢ اَُبٓغثؼِْ أُقبٛت ٝ

ٛٞ ٗٞػبٕ :٣قزٔ ٛنا اُ٘ٞع ثٔؼوكخ اُ٘ؾٞ ٝ :ط ـ اُل٤َُ اُٖ٘بػ٢   
(4 )

 

     • َْ ِٜ ، كٌبٕ أُؾنٝف عيء ٖٓ أُؼ٠٘ هل ٖٓ اٌُالّ ٝكٍ ػ٤ِٚ ٤ٍبم اُوٍٞ ٓب ٣ٌٕٞ هل كُ

 ٛٞ أٓو ّبئغ .ٝا٣غبىاا، َن ثٚ ، ٝإٗٔب ُؽِنَف رقل٤لبا ُٝٗطِ 

٤ؼ اإلػواة  ٛٞ ٓب ٣ؼبة ػ٠ِ اُ٘ؾ٤٣ٖٞ، ألْٜٗ اعزِجٞا ًِٔبد ُزٖؾ: ِٝق ٕ٘بػ٢رٌ•     

ٛنا األٓو ٣لٍ ػ٠ِ اُ٘ٞع إال ر٣َٞخ ٕ٘بػخ اإلػواة ٝ، كال ٣واك ثٜنا ٝإًٔبٍ ٗظو٣خ اُؼبَٓ

رول٣وارْٜ اُز٢ عبءد ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ ٍالٓخ هٞاػلْٛ، ألْٜٗ ُٖ ٣َِٔٞا ثؾو٤وخ رٖٞه رِي 

 اُوٞاػل ػٖ اٍز٤ؼبة اُظٞاٛو اُِـ٣ٞخ .

                                                           
1
 .114ثو ؽجبّخ ، األثؼبك اُزلا٤ُٝخ ك٢ ّوٝػ اُزِق٤ٔ اُوي٢٘٣ٝ ، ٓـ ٕب 
2 

 .47ـ  ٍٞهح اَُ٘بء ، ا٣٥خ 

 
ـ3

 . 473ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢ ، أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ، ٓ   
ـ4

 . 476أُوعغ ٗلَٚ ، ٓ  
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خ ػ٢ ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اُؾنف ػ٤ِٔخ كه٤وٓٔب ٍِق مًوٙ ك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُل٤َُ اُٖ٘بٝ 

ٓوز٤ٚبد اُؾنف ٓغ رٞكو اُووائٖ رَزٞعت ٙوٝهح اُؼِْ ثبُٔؾنٝف ٝٓواػبح ظوٝف ٝ

اُؾب٤ُخ اُز٢ روّٞ ٓوبّ اُزِلع ٝ رز٤ؼ اُؾنف، إم ال ٣ُْلَهُى أُؾنٝف ٓب ُْ ٣ٌٖ ُِٔزِو٢ أُزٌِْ 

 ٛنا ُٖؾخ اُزؼج٤و. ٝإُٔبّ ثوٞاػل اُ٘ؾٞ ٝ

هل ، ٝاٌُالّ ػوالا إال ثزول٣و أُؾنٝفك ـ اُل٤َُ أُ٘طو٢ اُؼو٢ِ : أ١ ٓز٠ اٍزؾبُذ ٕؾخ 

، ٓؤًلاا إٔ مُي ٖٓ غ ٓج٤٘با أٗٞاػٚ ًٝبّلبا أٍجبثٚأّبه ا٤َُج٣ٞٚ إ٠ُ اُؾنف ك٢ أًضو ٖٓ ٓٞٙ

« ٍٔخ اُؼوة اُلٖؾبء ك٢ أٍب٤ُجْٜ 
(1)

 

٣ٌٕٞ  صوبكخ أُزِو٢ كولٝ كبُؾنف ٣ٌٖٔ رل٤َوٙ ٝرؾ٤ِِٚ ثبُؼٞكح إ٠ُ ٝاهغ اُؾبٍ

ٖٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ ٣غت رلبك١ اُـ، ٝ…عِٔخ أٝ ّجٚ عِٔخ أٝ ؽبٍ أُؾنٝف كؼالا أٝ أٍبا أٝ 

، ٓٔب ٣غؼَ اٌُالّ بهٗ رول٣و أُؾنٝف ٓغ ٕؾخ اٌُالّ، ٢ً ال ٣وغ أُزٌِْ ك٢ ر٘به٘رؼ

 أُْ٘ؤ ٓجٜٔبا ؿ٤و ٝاٙؾبا .

ٝا٣غبىٙ ٝاُزقل٤ق ٖٓ ػل اُؾنف ٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو اٌُالّ ٖٓ عٜخ أفوٟ ٝ 

٢ً   عبى ٓضالا اإلر٤بٕ ثبإل٣غبى اُزو٤ًج٢ ُِؾنف» ، إم ٣وّٞ ػ٠ِ رٞكو هوائٖ كِٞالٛب ُٔب صوِٚ

، ك٤ؼِْ إٔ ك٢ اُ٘ٔ ٣َٔغ اُ٘ٔ ٣ولي إ٠ُ مٛ٘ٚ أُؼ٠٘ ، كٖٔػ٠ِ أُقبٛتال ٣ـٔ٘ األٓو 

علد ٛو٣وٜب ل ٝأُزِو٢ اُز٢ ؽوٕذ اُجالؿخ ػ٠ِ إثواىٛب هكبُؼالهخ ث٤ٖ أُوٍَ ٝ ،نكبا ؽ

 ، اُز٢ ػ٤٘ذ ثب٤َُبهبد أُقزِلخ ٝأٛوافٖٓ صْ إ٠ُ اُزلا٤ُٝخإ٠ُ ٗظو٣خ اُزٞإَ، ٝ

ٌٔ ك٢ ٓٞهقأُٞهق اُزٞا٢ِٕ ػ٘ب٣خ ػ٠ِ أٍبً إٔ اُ ، كٌَ هٍبُخ ٘ٔ ك٢ عِٔزٚ إٗٔب ٛٞ ٗ

«ظوٝف رِو٤ٜب ؼٜب ُٜٝٓٞٙب هٖلٛب ٝ
 (2.) 

، ٖٓ هج٤َ رـ٤٤ت ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ِـ٣ٞخ أُزلاُٝخ كظبٛوح اُؾنف ٖٓ أثوى اُزوا٤ًت اُ

، ٓٔب ٣غؼَ وائٖ اُز٢ روله أُؾنٝف أُزلاٍٝاٍزوعبػٚ اػزٔبكاا ػ٠ِ اُوػٖ٘و ك٢ اُِلع ٝ

 أُقبٛت هبكه ػ٠ِ إهعبػٜب ػ٘ل اُزؤ٣َٝ اػزٔبكاا ػ٠ِ أُؼوكخ أُقيٗخ ك٢ مٛ٘ٚ .

                                                           
1
 . 474ـ ٗؼٔخ ، كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢ ، أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ، ٓ  
ـ 2

 . 476أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  
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اُ٘ل٤َخ  ا٥صبهكالُزٚ ػ٘ل اُغوعب٢ٗ إ٠ُ ؽلٝك رو٤ًجٚ ٝ »ثٜنا اُطوػ رغبٝى اُؾنف ٝ 

إم  ،ٙ أٍٝغ ٖٓ مُي اُن١ ٣طِجٚ اُ٘ؾ١ٞثبُزب٢ُ كئٕ أُؼ٠٘ ػ٘ل، ٝاُز٢ ٣زوًٜب ك٢ أُزِو٢

بٕ ـ ، كؼ٤ِٔخ اُؾنف ػ٤ِٔخ كال٤ُخ ٓؼ٣ٞ٘خ كه٤وخ ٣ؤر٤ٜب أُزقبٛج٣زؼلاٙ إ٠ُ أَُزٟٞ اُزلا٢ُٝ

«أُقبٛت ٓؤٝالا ـ أُزٌِْ ٓٚٔواا ٝ
 (1)

. 

ٔب ًبٕ ٓؼِٞٓبا عبه٣با ػ٘ل خ ث٤َبم اُؾبٍ ٝ ًِكبُؾنف ٖٓ ٍٖ٘ اُؼوة ٣ٌٕٞ ما ِٕ

، ٝٛنا ثؼل ؽنكٚ ٖٓ ٛوف أُقبٛت اُن١ ٣ٌٕٞ ٛٞ أُؤٍٝ ُٚ ، عبى ؽنكٚ ثؼِْاُ٘بً

 ال ٣قَ ٛنا األف٤و ثبُلْٜ إما ٝعل ٓب كٍ ػ٠ِ أُؾنٝف ثوو٣٘خ ُلظ٤خ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ أُزٌِْ، ٝ

 :انتزاكية اننحىيح انًتذاونح

اُن١ ٣ؾزَ ٌٓبٗخ  اننذاءاُزوا٤ًت اُ٘ؾ٣ٞخ أُزلاُٝخ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ ٗنًو  ٖٝٓ

ٝه اُن١ ٣ؤك٣ٚ ك٢ اُؾ٤بح رزغ٠ِ أ٤ٔٛزٚ ك٢ اُل، ٝٞهخ ك٢ أُ٘ظٞٓخ اُِـ٣ٞخ اُؼوث٤خٓوٓ

ػ٠ِ » ٣ؼوف ثلٝهٙ   أٝ ٓقبٛجبا ٝٓزِو٤با ٝ، ٣ْٚ ٓوٍالا ، ًٞٗٚ أكاح اُزٞإَ ث٤ْٜ٘اُجْو٣خ

ٍَ ، أٝ ٕلٍخ ٖٓ ٕلبرٚ ثَْؼَل ؽوٍف ٗبئٍت ٓ٘بَة جبٍ ػ٤ِ٘ب ثنًو أٍٚت ُإلهأٗٚ كػٞح أُقبٛ اُلِْؼ

.«، ٣ب ؿبكَ " ) أكػٞا( ٓضَ " ٣ب فبُل، أ١ ػ٢ِ
 (2)

 

ت ٗوٖل ثٜنا اُوٍٞ إٔ اُ٘لاء ٣وّٞ ػ٠ِ ِٛت إهجبٍ أُقبٛت أٝ كػٞرٚ ثؾوف ٗبئٝ

ٝا ،٤ٛب ، آ١، آ، أ٣ب، ) أُٜيح ٝ أ١ (  ُِوو٣ت ٝ) ٣ب »أكٝارٚ ٢ٛ ٓ٘بة كؼَ  ٓضَ  "أٗبك١ " ٝ

« ( ُِجؼ٤ل  (
(3)

 ، ٝ ٣ٌٖٔ ر٤ٙٞؾٜب ثبٌَُْ ا٥ر٢ :

 أكٝاد اُ٘لاء                            

 

 ٣ب    أ٣ب     أُٜيح       أ١   آ     آ١   ٤ٛب         ٝا

                                                           
1

ٛوٝؽخ اُلًزٞهاٙ ك٢ ، اُزٖٞه اُؼبّ ألـ ك٤ُِخ ٓيٝى، األؽٌبّ اُ٘ؾ٣ٞخ ث٤ٖ اُ٘ؾبح ٝػِٔبء اُلالُخ، كهاٍخ رؾ٤ِ٤ِخ ٗول٣خ 

 . 148، 147ّ، ٓ 2448ّ، 2447ف األٍزبم ٓؾٔل فبٕ، ٖٓ٘ق ػبّٞه، ثٌَوح، ، إّوااُ٘ؾٞ اُؼوث٢
2 

ٛـ  1431، 1ٓؤٍَخ اُوٍبُخ ٗبّوٕٝ، كْٓن، ٛ اُلهًٝ اُؼوث٤خ، رو: ػ٢ِ ٤ٍِٔبٕ ثْبهح،ـ ٖٓطل٠ اُـال٢٘٤٣، عبٓغ 

2414 ٓ ، ّ732. 
ـ3

ٛـ  1421(، 5اُزٞى٣غ، ٖٓو ٛ )ٞ اُؼوث٢، ٌٓزجخ اُـبٗغ٢ ُِْ٘و ٝػجل اَُالّ ٛبهٕٝ، األٍب٤ُت اإلْٗبئ٤خ ك٢ اُ٘ؾ 

2441 ٓ ،ّ21 . 
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٣َؼ٠ ُز٘ج٤ٚ أُقبٛت ٤ُٖـ٢ إ٠ُ ٓب ٣غ٢ء ثؼلٙ ٖٓ اٌُالّ أُ٘بكٟ، كٜٞ ك٢    كبُ٘لاء

لُّ اُٖٞد ُ٘لاء اُ» َٓ ْٖ جؼ٤ل ٣لٍ ػ٠ِ مُي ثوُٞٚ رؼب٠ُ } ٝإَٔ االٍزؼٔبٍ  بِٗت عَ  ٗبك٣٘بُٙ ٓ

ِٖ ٝ هَ   .«ب { كول ث٤ٖ رؼب٠ُ أٗٚ ًٔب ٗبكاٙ ٗبعبٙ أ٣ٚبا ٤َ غِ َٗ  بُٙ َ٘ وثْ اُطِٞه األ٣ٔ
(1)

 

ٛنا ثٔ٘بكارٚ ثبٍٔٚ أٝ إؽلٟ ٍ أُ٘بكٟ أٝ عنة اٗزجبٛٚ، ٝف إ٠ُ ِٛت إهجبكبُٔزٌِْ ٣ٜل

 ٕلبرٚ اُز٢ ر٤ٔيٙ أٝ اٍزلػبئٚ ألٓو أٝ ِٛت ٓب.

ٜٔٔخ اُز٢ ر٘بُٜٝب اُ٘ؾبح كٌبٕ اُ٘لاء ثٜنا ٓٞٙٞػبا ٖٓ أُٞٙٞػبد اُ٘ؾ٣ٞخ اُ

، ثَ ٣وز٢ٚ ال ٣ٌٕٞ كواؽك٢ عٞٛوٙ ِٓٔؾبا اعزٔبػ٤با، ٝ »، إم ٣ْٚ ٛنا األف٤و ثئٍٜبة

وب٤ٓبا رٞظ٤ق ، ث٤ٜ٘ٔب ػالهخ ٖٓ ٗٞع ٓب اٍزِيٓذ ٓأُزٌِْ ٝ أُقبٛت(ٝعٞك ٛوك٤ٖ )األٓو 

  األٍِٞةٍِٞة اُ٘لائ٢ ٝهل أّبه اُ٘ؾبح إ٠ُ ٛنا اُوثٜ ث٤ٖ األٛن األٍِٞة فبٕخ، ٝ

زلاٝالا ِٞثبا ُـ٣ٞبا ٓر٘ٞع األؽٌبّ رجؼبا ُز٘ٞع ظوٝف  أُوبّ ُنا ٣ؼل أٍِٞة اُ٘لاء أٍ، ٝأُوب٢ٓ

« ، رٞىػذ أكٝارٚ ػ٠ِ أُ٘بكٟ ثؾَت أُوبّ ث٤ٖ اُؼوة
(2)

 . 

ث٤ٖ اُؼوة ٣َزؼَٔ ك٢ أٍٝ  أٍِٞة ُـ١ٞ ثالؿ٢ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ، ّبع رلاُٝٚاُ٘لاء 

 .ٕ ثبألٕٞاد أَُزؼِٔخ ك٢ اُز٘ج٤ٚ، كٜٞ أّجٚ ٓب ٣ٌٞاٌُالّ

أكٝاد فبٕخ ًٔب مًوٛب ٤ٜٚ ّجأكٝارٚ كول ًبٕ ُِٔ٘بكٟ اُجؼ٤ل ٝأٓب ك٤ٔب ٣قٔ رٞى٣غ 

ُؼَ اَُو ك٢ ٛنا اُز٤ٖ٘ق اُٞظ٤ل٢ ٝ »، ٔ٘بكٟ اُوو٣ت أكاح فبٕخ )أُٜيح(ُِ، ٍٝبثوبا 

لاء ألكٝاد اُ٘لاء ٛٞ ٓؾبُٝخ اُوثٜ ث٤ٖ أٍِٞة اُقطبة ٝٝاهغ اُؾبٍ ُنا اّزَٔ أٍِٞة اُ٘

( ألٕ ، آزبىد ثبّزٔبُٜب ػ٠ِ ؽوٝف أُل ثبٍزض٘بء ) أ١ُِجؼ٤ل أُقبٛت ػ٠ِ ػلح أكٝاد

 .«اُزٞإَ ث٤ٖ ٛوك٢ اُوٍبُخ  ، ؽز٠ ٣وغ بط إ٠ُ ٓلَّ اُٖٞد ٤َُٔغ أُزِو٢اُجؼ٤ل ٣ؾز
(3)

  

                                                           
1

ّ، ٓ 1988٘ؾ٤٣ٖٞ ٝ اُجالؿ٤ٖ، ث٤ذ اُؾٌٔخ ُِْ٘و ٝ اُزٞى٣غ، ثـلاك، ـ ه٤ٌ إٍٔبػ٤َ األ٢ٍٝ، أٍب٤ُت اُطِت ػ٘ل اُ 

217 . 
ـ 2

 . 479ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ  اُطبئ٢، أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢، ٓ  
3 

 . 484، ٓ ٗلَٚـ أُوعغ 
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، كبُٔزٌِْ ٣ٌَْ أُوًي ؾبا إما ػِْ أُقبٛت هٖل اُؼجبهحكٌَ كؼَ ُـ١ٞ ٣ٌٕٞ ٗبع 

االعزٔبػ٢ ٓغ ٓواػبح أَُبكخ لك َٓؤُخ اُووة ٝاُجؼل أُبك١ ٝاُن١ ػٖ ٛو٣وٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٗؾ

 .اُ٘ؼٞداٍزؼٔبٍ األُوبة ٝاُز٢ رٞعت ػ٠ِ اُقط٤ت 

كٜٔ٘ب ٓب ٣َزؼَٔ ُِ٘لاء اُجؼ٤ل ٜٝٓ٘ب ٓب ٣َزؼَٔ كول ر٘ٞػذ اٍزؼٔبالد أؽوف اُ٘لاء 

 : ُِ٘لاء اُوو٣ت ٝٗٞعيٛب ك٢ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢

رلفَ    لاء اٍزؼٔبالا ًٜٞٗب أًضو ؽوٝف اُ٘» ،رؼزجو األَٕ ك٢ ع٤ٔغ اُؾوٝف)يا( : ♦       

رَزؼَٔ ُ٘لاء  اُجؼ٤ل ًٔبُوو٣ت ٝ، ك٢ٜ ْٓزوًخ ث٤ٖ أُ٘بكٟ ا، ٝرزؼ٤ٖ ك٢ ٗلاء هللاك٢ ًَ ٗلاء

ٝ االٍزـبصخ رَزؼَٔ أ٣ٚبا ُِ٘لاء أُؾ٘ أُوٖٞك ثٚ ٓغّوك ِٛت اإلهجبٍ أ، ٝأَُز٤وعاُ٘بئْ ٝ

ٖٞد ٓل ٣ؼ٤ٖ أُ٘بكٟ ػ٠ِ ، ك٢ٜ أًضو اُؾوٝف اٍزؼٔبالا ألٜٗب ر٘ز٢ٜ ثأٝ اُ٘لثخ أٝ اُزؼغت

« إ٣ٖبٍ ٗلاءٙ إ٠ُ أُ٘بكٟ اُجؼ٤ل ػ٘ٚ ؽو٤وخا ٝ ؽٌٔبا 
(1)

. 

٢ٛ أّ أؽوف اُ٘لاء، رلفَ ك٢ اُ٘لاء اُقبُٔ ٝأُْٞة ثبُ٘لثخ ٝاالٍزـبصخ أٝ  (فيا)

 .ُجؼل ٌٓبٗزٚ ٓغ هوثٚ اُْل٣ل ٓ٘ب ،ٔب رزؼ٤ٖ ٝؽلٛب ك٢ ٗلاء اٍْ هللا، ًاُزؼغت

، ٓٔب ال ؽوف )ا٤ُبء( ٍبًٖح هطغ ٓلزٞؽخ ٝٓزٌٞٗخ ٖٓ ٛٔي»  ٢ٛ ٓوٖٞهحٝ)أي( : ♦      

، ك٢ٜ رَزؼَٔ ُ٘لاء اُوو٣ت ًوُٞٚ أٝ أُزٍٜٞ ٗظواا ُوٖو ٓلٟ ٕٞرٜب٣ؤِٜٛب ُٔ٘بكاح اُجؼ٤ل 

كزَبءٍ ثٍٖٞد ك٤ٚ رؼغت ، اُؼوبة، ؽ٤ٖ ٣وٟ أٓزٚػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣ّٞ اُؾَبة ٝ ٠ِٕ هللا

ثّٚ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ ؽبعخ إ٠ُ إال ٛنٙ األكاح ُٔ٘بكاح ه ٍِْ ُنُي، كِْ ٣غل ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝٝاٍزلٜبّ

.« االٍزؼطبف اُووة ٝ
(2)

  

 كٜنٙ األكاح رِٖؼ إٔ رٌٕٞ ُز٘ج٤ٚ اُوو٣ت إم إٔ ٌٍٕٞ ا٤ُبء ك٤ٜب ال ٣َبػل ػ٠ِ ٓل

 .اُٖٞد ٝهكؼٚ ثٜب أًضو ٓٔب ٣٘جـ٢

                                                           
1
ؽ٤بح ث٘بع٢، أٍِٞة اُ٘لاء ك٢ اُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق ٖٓ فالٍ } ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ { ـ كهاٍخ ٓؼ٤به٣خ، ثؾش ٓولّ ٤َُ٘  ـ  

 .16ّ، ٓ 2415ّٜبكح أُبعَزو، إّواف، أـ ٕبُؼ ثِؼ٤ل، عبٓؼخ ُٓٞٞك ٓؼٔو١ ، ر٤ي١ ٝىٝا، 
2
 .17ـ أُوعغ ٗلَٚ، ٓ  
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أُزلغغ ػ٤ِٚ ٢ٛ ٗلاء رَزؼَٔ ك٢ اُ٘لثخ فبٕخ، ٝ »: إؽلٟ أكٝاد اُ٘لاء اُز٢ (وا♦ )       

«أٝ أُزٞعغ ػ٤ِٚ 
(1)

 ، َٛ ٝعلد أُؾلظخٔبٕ(رٌٕٞ ُ٘لاء اُجؼ٤ل ٓضَ )ٝا ػجل اُوؽ، ٝ

، رؼبٍ اُجؼ٤ل أ٣ٚبا ٓضَ )أثب إثوا٤ْٛ( كزَزؼَٔ ُ٘لاء ) آ ، أيا ، هيا (» أٓب األؽوف 

ََ اٌُٜوثبء إ٠ُ أُْزوى  ْٕ َٝ ُْ  َٛ أرَٔٔذ  . « ٤ٛᴉب ٤ٍِ
(2 )

 

« ُِٔ٘بكٟ اُوو٣ت » رٌٕٞٝ )أ(أف٤واا أُٜيح ٝ
(3

 
)
 . ًْ َُ أُْكُه  ٗؾٞ أَٗج٤

٢ٛ َخ ٜٓ٘ب رَزؼَٔ ُِٔ٘بكٟ اُجؼ٤ل ٝ، فٔ٘ب إٔ أكٝاد اُ٘لاء ٍجؼخٓٔب ٍجن ٣زٚؼ ُٝ

 .) انهًشج و أي (، أٓب ك٤ٔب ٣قٔ اُ٘لاء اُوو٣ت كٜٔب ؽوكبٕ أيا  أيا ، هيا ، آ ، وا ()

األٍِٞة ػ٠ِ أٌٍ رلا٤ُٝخ رٔضِذ اػل ٛنا ٖٓ فالٍ ٛنا ٣زٚؼ ُ٘ب إٔ اُؼوة ث٘ٞ هٞٝ 

ُي مٝاإلثٜبّ، ٝككغ اُِجٌ ٞاٍ أُقبٛت، ٝرؾو٤ن ٓجلأ اإلكبكح ٝٓواػبح أؽك٢ هٖل أُزٌِْ، ٝ

، كٜٞ ٣ٔضَ اُِـخ ك٢ ٤ٍبهٜب هاعغ إ٠ُ اؽزٞائٚ ػ٠ِ ٓزٌِْ ٝٓقبٛت، ٤ٍٝبم ُِٔ٘طٞم

زو٢ ك٤ٚ اُزلا٤ُٕٝٞ ٛٞ ٓب ٣ِبهٙ ٤ٍِٝخ ُِزٞإَ ث٤ٖ أُز٤ٌِٖٔ، ٝاالعزٔبػ٢ اُزٞا٢ِٕ ثبػزج

 .وةأُؼبٕوٕٝ ٓغ اُِـ٤٣ٖٞ اُؼ

كؼوف  انتحذيز() اإلغزاء وٖٓ اُزوا٤ًت اإلْٗبئ٤خ أُزلاُٝخ اعزٔبػ٤با أٍِٞثب ٝ   

«ر٘ج٤ٚ أُقبٛت ػ٠ِ أٍٓو ٌٓوٝٙ ٤ُغز٘جٚ » اُزؾن٣و ػ٠ِ أٗٚ 
(4)

، كٜٞ ثٜنا اُوٍٞ ٣ل٤ل اُز٘ج٤ٚ 

 ٝاُزؾن٣و.

ر٘ج٤ٚ أُقبٛت ػ٠ِ أٍٓو ٓؾٔٞك ٤ُلؼِٚ » اإلؿواء كول ػوكٚ اُجبؽضٕٞ ػ٠ِ أٗٚ  أٓب

»
(5)

 اُز٣ْٞن إ٠ُ كؼَ ٓؾٔٞك. ؾن٣و رٔبٓبا ألٗٚ ٣ل٤ل اُزوؿ٤ت ٝكٜٞ ػٌٌ اُز 

اُزؾن٣و ٣زلوبٕ ك٢ ٓغَٔ أؽٌبٜٓٔب اُ٘ؾ٣ٞخ، ٌُٜ٘ٔب ٣لزوهبٕ ك٢ أُؼ٠٘ كؤٍِٞثب اإلؿواء ٝ

رؼزجو ٢ٛ و ثبالعز٘بة أ١ اُلػٞح إ٠ُ اُزوى، ٝاأل٣ٓوّٞ ػ٠ِ أٍبً اُز٘ج٤ٚ ٝ »ًٕٞ اُزؾن٣و 

                                                           
1 

ؽَٖ، أكٝاد اُ٘لاء، كهاٍخ ٗؾ٣ٞخ ُٝـ٣ٞخ ك٢ ًزبة "أُٞٛؤ "  ُإلٓبّ ٓبُي، ٓغِخ عبٓؼخ األٗجبه ُِؼِّٞ  ـ ٛبُت ؿ١ٞٚ

 .12ّ، ٓ 2413، اُؼلك اُواثغ اُواثغ ػْو، ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ، 4اإلٍال٤ٓخ، أُغِل 
2 

 http꞉//www.school alarabia.net/arabic.monad.htmـ ّجٌخ األٗزوٗذ ) كهًٝ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ(   
3
 .http꞉//ar. Wikipedea,org/wikiـ ّجٌخ األٗزوٗذ ) أٍِٞة اُ٘لاء(  
ـ 4

 .152ػجلاَُالّ ٓؾٔل ٛبهٕٝ، األٍب٤ُت االْٗبئ٤خ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢، ٓ 
5
 .494ـ ٖٓطل٠ اُـال٢٘٤٣، عبٓغ اُلهًٝ اُؼوث٤خ، ٓ 
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ٚ ٖٓ اُووإٓ اٌُو٣ْ ثوُٞٚ رؼب٠ُ: ٓضِٞ ُ، ٓضَ " إ٣بى ٝاٌُنة " ٝح أٝ اُضٔوح أُوعٞح ٓ٘ٚاُلبئل

ْو٤بَٛب { ، إم اُزول٣و: اؽنهٝا ٗبهخ هللا ٝاؽنهٝا ٍو٤بٛب ٝأُواك ٍُ ٕ : اُزؾن٣و ٖٓ أ} ٗبهخُ هللاِ ٝ 

٤٤ٖٓ كؾٟٞ ًالّ اثٖ ػبّٞه إٔ ٛ٘ب كؼ٤ِٖ ًالٝٛٞ رؾن٣و ٣وز٢ٚ اُٞػ٤ل، ٝ …٣ؤمٝٛب 

كؼالا ًال٤ٓبا ثٖٔطِؾبد ٤ٍوٍ  ٣ٌٕٞ أؽل اُلؼ٤ِٖ ٓزلاف٤ِٖ أؽلٛٔب اُزؾن٣و ٝا٥فو اُٞػ٤ل ٝ

 .«ٛٞ اُٞػ٤ل ٓجبّواا ٝ
(1 )

 

٣ٜلف إ٠ُ  ٤ٓخ ثبػزجبهٖٙٓ ٛنا أُ٘طِن َٗزقِٔ إٔ أٍِٞة اُزؾن٣و ٖٓ األكؼبٍ اٌُال

أٓب أٍِٞة اإلؿواء ك٤وّٞ  رؾن٣وٙ ٓ٘ٚ.ؽِٔٚ ػ٠ِ اعز٘بة مُي األٓو ٝاُزؤص٤و ك٢ أُقبٛت ٝ

اُلؼَ ك٢ اإلؿواء ٣طِت ٖٓ أُقبٛت ػ٠ِ ٍج٤َ أٍبً اُز٘ج٤ٚ ٝاُلػٞح إ٠ُ اُلؼَ ٝ »ػ٠ِ 

 :ٝاُز٣ْٞن، ال ػٖ ٛو٣ن اإلُياّ، ٝ ٓضِٞا ُٚ ثوٍٞ اُْبػواُزوؿ٤ت 

 .ًَبٍع إ٠ُ ا٤ُٜغب ثـ٤و ٍالػ ب ُٚ ۞أفبى أفبى إٕ ٖٓ ال أفا 

ت أُقبٛت ك٢ ُيّٝ اُْبٛل ك٤ٚ " أفبى " األ٠ُٝ، ك٢ٜ " أُـوٟ ثٚ " أ١ روؿ٤ٝ 

ٕ ٓ٘بٕورٚ ـ أٓب "أفبى " اُضب٤ٗخ ك٢ٜ ر٤ًٞل ُلظ٢ ُأل٠ُٝ، كول عٔغ اُْبػو إمأف٤ٚ ٝٝالئٚ ٝ

« : اإلؿواء ٝ اُزؤ٤ًل ك٢ ث٤ذ ٝاؽل كؼ٤ِٖ ًال٤٤ٖٓ ٛٔب
(2)

 

ٖ ٛنا اُوٍٞ إال إٔ أٍِٞة اإلؿواء أ٣ٚبا ٖٓ األكؼبٍ اٌُال٤ٓخ أُزلاُٝخ ٗقِٔ ٓٝ

و ٣ٜلف إ٠ُ اُزؤص٤و ك٢ أُقبٛت ٝككؼٚ إ٠ُ أكاء كؼَ ٓب ٝمُي ثبُوؿجخ ثبػزجبهٙ ٛٞ ا٥ف

ٛٞ إٔ اإلؿواء  اُزؾن٣و(ُلوم اُغٞٛو١ ث٤ٜ٘ٔب ) اإلؿواء ٖٝٓ ٛ٘ب ٣زج٤ٖ ُ٘ب إٔ اٝإؿوائٚ، ٝ

ثٖٔطِؾبد ٤ٍوٍ ٠ اُزوى كل٢ ًَ ٜٓ٘ٔب "كػٞح "، ٣ٝو كػٞح إُاُزؾنكػٞح إ٠ُ اُلؼَ ٝ

 ٣ٌٕٞ ًال ٜٓ٘ٔب ٓ٘ز٤٤ٖٔ إ٠ُ ٕ٘ق األٓو٣بد.

 

 

 

                                                           
1 

 .212ـ  َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوة، ٓ 
2
 .213ٗلَٚ، ٓ  أُوعغـ   
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٣ٌٕٞ ث٤بٕ ٌَّ اُؼالهخ ث٤ٜ٘ٔب ًبُْٔغو اُزب٢ُ:ٝ
(1)

 

 

 

 

 أُلػٞ إ٠ُ روًٚ ٓنّٓٞ أُلػٞ إ٠ُ كؼِٚ ٓؾٔٞك

 رؾن٣و إؿواء      

اُن١ ػلٙ ) أسهىب االستفهاو( ك٢  اُ٘ؾٞ اُؼوث٢  األٍب٤ُت اإلْٗبئ٤خ أُزلاُٝخ ٖٓٝ

ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ ٝ ٣ؼزجو ٤ٍِٝخ اُؾِق ٝ »ٛٞ ثٔؼ٠٘ بح ٙوة ٖٓ ٙوٝة اإلْٗبء اُطِج٢ ٝاُ٘ؾ

ثآ٣برٚ ٝرؼب٠ُ أهَْ ثنارٚ أُولٍخ ٍٝبئَ ر٤ًٞل اُقجو ُلٟ اَُبٓغ، ُنُي ٗوٟ إٔ هللا رجبهى ٝ

« ُزؼظ٤ٜٔب 
(2)

 

اإلٌٗبه ٓٞاعٜخ و ك٢ مٖٛ اَُبٓغ ٓغ إىاُخ اُْي ٝكؤٍِٞة اُوَْ عبء ُز٤ًٞل اُقج

ك٢ اُووإٓ ٖٓ ٓبكح هَْ أٝ اُؾِق، ٍٞاء أًبٕ اُوَْ إلصجبد اُؾن  ٗوٟ ٖٓلام مُي ٓب ٝهكٝ

 بكح إال ٖٓ اُن٣ٖ ك٢ هِٞثْٜ ٍّي.إىاُخ اُْي ٖٓ هللا رؼب٠ُ أّ ٖٓ فِوٚ كِْ رؤد ٛنٙ أُٝ

: إ٠ُ ه٤َٖٔٝهَْ ٛنا األف٤و 
(3)

 

ٖ ًنا ( ٛٞ ٓب ًبٕ عٞاثٚ ٓزٚٔ٘با ِٛجبا ٓضَ ) ثبهلل ُزلؼِٝ :ـ هَْ اَُؤاٍ ) أٝ اُطِت( 1

 .ٝؿوٙٚ اإلُؾبػ ك٢ اُطِت

ٞ ٓب هٖل ثٚ ر٤ًٞل عٞاثٚ ٓضَ " ٝهللا ٓب كؼُِذ ًنا " أٝ " ٝهللا إ٢ٗ ٛـ هَْ اإلفجبه: ٝ 2

  .ؿوٙٚ رؤ٤ًل مُي اُقجوُٖبكم " ٝ

                                                           
1
 .214، ٓ َٓؼٞك ٕؾوا١ٝ، اُزلا٤ُٝخ ػ٘ل اُؼِٔبء اُؼوةـ  
2 

 .487أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢، ٓ، ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢ـ 

 .248، ٓ أُوعغ اَُبثن ـ 3

 دعوة

 إلى الفعل إلى الترك
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ٍَ أٝ روًٚ أٓب اُضب٢ٗ كول أفجو ػٖكبألٍٝ كػ٠ إ٠ُ ر أٓو ٝهغ  ؾ٤َٔ أُقبٛت ػ٠ِ كؼ

 .ٝؿوٙٚ رؤ٤ًل مُي اُقجو

ٖٙٔ كهعخ اُْلح ُِـوٗ » ٖٓ ٛنا أُ٘طِن هبّ ٤ٍوٍ ثلٓظ اُوَْ ث٘ٞػ٤ٚ ٝ

، كول هبٍ ٘ب اُولا٠ٓ ًبٗٞا ٣نٛجٕٞ إ٠ُ مُيؽز٠ ٗؾبررؤ٤ًل ٝأُزٖٚٔ ك٢ اُوٍٞ كٜٞ إمٕ 

ٖٓ إٔ٘بف ُٜنا ػل با ) اػِْ إٔ اُوَْ ر٤ًٞل ٌُالٓي، ٝهبٍ أ٣ٚ) ٝاُؾِق ر٤ًٞل( ٤ٍٝج٣ٞٚ 

اإلفجبه ثٖٔطِؾبد ٤ٍوٍ كٜٞ إٔ اُلؼَ اٌُال٢ٓ اُزؤ٤ًل١، ٝأٓب اُلوم ث٤ٖ هَْ اُطِت ٝ

ٓ٘لهط ٖٙٔ اُزوو٣و٣بد )  ، أٓب اُضب٢ٗ كٜٞألٍٝ ٓ٘لهط ٖٙٔ األٓو٣بد )اُطِت(ا

«(اإلفجبه
 (1)

 

 اُوَْ                        : ٣ٝزٚؼ مُي ك٢ أُْغو أكٗبٙ

 هَْ اُطِت                   هَْ اإلفجبه                                      

 فجو)ػ٘ل اُؼوة( إْٗبء)ػ٘لاُؼوة( 

 األٓو٣بد ػ٘ل ٤ٍوٍ                           اُزوو٣واد ػ٘ل ٤ٍوٍ                             

إلصجبد ؽوبئن ػ٤٘٤خ ٝأٓٞه فل٤خ، ُٝول أهَْ  ُ٘ب إٔ أٍِٞة اُوَْ عبءٖٓ ٛنا ٣زٚؼ ٝ         

ْ ٓٞعلٛب ٝفبُن اٌُبئ٘بد ع٤ٔؼبا، ٤ُؼزجو اُ٘بً ثٜب، ثآ٣برٚ أُولٍخ ُزؼظ٤هللا رؼب٠ُ ث٘لَٚ ٝ

إ٠ُ ٗٞػ٤ٖ أٍِٞة اُوَْ اُطِج٢  ثلٝهٙ هَْٝهل ػوف اُوَْ ػ٠ِ أٗٚ اُؾِق ٝا٤ٔ٤ُٖ ٝ

٤ٓخ كؤُٜٝٔب ٕ٘ق ٖٙٔ األٓو٣بد ٝا٥فو األكؼبٍ اٌُالًالٛٔب ٣٘لهط ٖٙٔ ٝاإلفجبه١ ٝ

 مُي ؽَت ٖٓطِؾبد ٤ٍوٍ .ٖٙٔ اُزوو٣و٣بد ٝ

  اُن١ ٣ؼوف ػ٠ِ أٗٚ  )االستفهاو(ٖٓ األٍب٤ُت اُ٘ؾ٣ٞخ أُزلاُٝخ اعزٔبػ٤با ٝ

ٍٓ االٍزلَبه ػٖ أٍٓٞه ٝاُطو٣وخ اُز٢ ٣زْ ثٞاٍطزٜب » أ٤ّبء ٓجٍٜٔخ ٗٞك إٔ ٗؾَٖ ثٜب ٝأّقب

 .«ؽٍٞ ٛنٙ األٓٞه ػ٠ِ إعبثبد 
(2)

 

                                                           

 .249، ٓ أُِٔؼ اُزلا٢ُٝ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢، ٗؼٔخ كِٛ كوؽبٕ اُطبئ٢ـ  1
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ٛٞ ك٢ اُزؼو٣ق أ٣ٚبا الٍزلٜبّ ػٖ أٍٓو ٣غِٜٚ اَُبئَ ٝكبألَٕ ك٤ٚ إمٕ أٗٚ ٣َزؼَٔ ُ

ال ّي أٗٚ ثٜنا أُؼ٠٘ و ٓب ٤ٌُ ػ٘لى، أٝ ٛٞ ِٛت اُلْٜ، ٛنا ٖٓ ؽ٤ش األَٕ ِٝٛت فج» 

 .«ِٛت اُؼِْ أٝ اُلْٜ 
(1) 

 رٌبك عَٔ االٍزؼٔبٍ ك٢ اُِـخ كالكؤكٝاد االٍزلٜبّ ًض٤وح اُلٝهإ ك٢ اٌُالّ ػظ٤ٔخ 

٢ٛ أّ ثبة و األكاح األ٤ِٛخ ك٢ االٍزلٜبّ ٜٝٓ٘ب ؽوف )أُٜيح ( اُز٢ رؼزجاُؼوث٤خ رقِٞا ٜٓ٘ب ٝ

بّ اٌُالّ )ٗؼْ ٍٔؼذ( ثؾنف اُلؼَ، رٔكل٢ هُٞ٘ب: أٍٔؼَذ؟ ٣ٌٕٞ اُغٞاة ٗؼْ ٝ »االٍزلٜبّ 

، ٠ُٝ ثبألكاح اُزو٤ِل٣خ )أُٜيح(ألهل عبءد ا٤ُٖـخ اٞ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ عِٔخ ك٢ ؽَجبْٜٗ، ٝٛٝ

َُ االٍزلٜبّ ٝٛٞ أٍِٞة  ك٢ ؽ٤ٖ اًزل٠ ك٢ ا٤ُٖـخ اُضب٤ٗخ ثبألكاح اُٖٞر٤خ، ٢ٛٝ اُز٘ـ٤ْ ك٤ُ

.«ػوث٢ ٕؾ٤ؼ، ًض٤و اُٞهٝك ٗضواا ّٝؼواا 
 (2)

 
 

ػ٤ِٚ كول رؾنف ٛٔيح االٍزلٜبّ ػ٘ل ٝعٞك هو٣٘خ ُلظ٤خ رلٍ ػ٤ِٜب  ك٤جو٠ ٓؼ٠٘ ٝ

٢ اُن١ روبٍ ثٚ اُغِٔخ ك٢ اٌُالّ ثبألكاح اُٖٞر٤خ )اُز٘ـ٤ْ( اإلٛبه اُٖٞراالٍزلٜبّ هبئٔبا ك٢ 

 .ا٤َُبم

ٖٓ ٛنا َٗزقِٔ إٔ األٍب٤ُت أُزلاُٝخ ك٢ اُ٘ؾٞ اُؼوث٢ اُز٢ مًوٗبٛب ٍبثوبا ٓب إال ٝ

االعزٔبػ٢ رِي األثؼبك اُز٢ رٜزْ ثلهاٍخ ّوائٜ االٍزؼٔبٍ اُِـ١ٞ أَُز٘جطخ ٖٓ ا٤َُبم 

 .ز٘ٞع أُٞاهق ٝاألؽلاس ٝاُظوٝف، إم أٜٗب رز٘ٞع ثٍٔخ فبٕخ ٝٛنٙ اٍُٞبئَ ُٜب

 

 

 

 

 

                                                           
1 

 ّ.2416ٛـ، 1437ٓؾٔل ػ٢ِ ٣ٍٞق، أٍِٞة االٍزلٜبّ ك٢ اُووإٓ، ٛو٣ن اَُالّ، اُز٤ٖ٘ق، اُووإٓ ٝػِٞٓٚ، ـ 
ـ 2
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 تقوٌم واقع الدرس النحوي فً تعلٌم اللغة العربٌة  المبحث األول :

مسألة القواعد تواجه اللغة العربٌة فً عصرنا مشكالت تعلمٌة لعل من أبرزها 

تدفع المربٌن و تشجعهم على  ، فهً مادة جوهرٌة و لها فوائد عملٌةالنحوٌة وتدرٌسها

، و على الرغم من الجهود التربوٌة المبذولة لتقرٌبها تها عند بناء المناهج و المقرراتتثبٌ

من عقل التلمٌذ ) القواعد النحوٌة( فإن النتائج المحصلة ـ فً تدرٌس هذه المادة ـ ال تعكس 

 حقٌقة ما ٌخصص لها من زمن و جهد .

ل شًء إلى مناهج قبل كق فً هذا المبحث أوالً وسوف نتطرعلى هذا األساس و

، أما فٌما ٌخص المبحث الثانً تسعى إلٌها فً المراحل الثانوٌة األهداف التًاللغة العربٌة و

هذا فً الطورٌن توزع على التالمٌذ والتلمٌذات وفسوف تكون الدراسة عبارة عن استبانة  

استبانة و بعدها نقوم بتحلٌلها األجنبٌة( و ثانً والثالث من شعبتً )آداب وفلسفة واللغاتال

 أخرى خاصة باألساتذة  .

 ـ مناهج اللغة العربٌة :  1

 تعرف على أنها عبارة عن محددات توضع من أجل توضٌح الرؤٌة الشاملة  

 المنهجٌة السلٌمة فً الموضوعات التً ٌنبغً دراستها فً كل مستوى من المستوٌاتو

 اكتسابها . تالمٌذالمعارف التً ٌتوقع من الارات والدراسٌة ، كما تحدد المه

فً حٌن تعد معاٌٌر مناهج اللغة العربٌة مقاصد ٌقصدها المعلمون فً تحدٌد 

من خاللها ٌشتق المعلم أهدافاً وس المتضمنة فً المناهج المدرسٌة، وموضوعات الدر

ى طرائق التدرٌس ون علٌعتمدسعى لتحقٌقها فً الحلقة الدراسٌة، وبها ٌرسمون خططهم وٌ

الجٌد وكل ذلك ٌرجع إلى إصالح العملٌة التعلٌمٌة التً تشكوا فٌها من  التقٌٌمالمناسبة و

 النقص الواضح فً وقتنا الحالً.

 من استخدام اللغة العربٌة بشكل فعال فً التواصل تلمٌذومن جهة أخرى ُتَمِكُن ال

إلى تمكٌنه من تذوق النصوص األدبٌة وفنونها المختلفة فضالً عن الكتابة  باإلضافة

اإلبداعٌة، وعلى هذا األساس فإن مناهج اللغة العربٌة هنا تركز على تحقٌق االستخدام 
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السلٌم والفعال للغة، وتطوٌر مهارات البحث العلمً وتفعٌلها من قراءة جٌدة للبحوث وجمع 

دامها فً الكتابة، وتنمٌة الشخصٌة االستقاللٌة للتلمٌذ فً البحث المعلومات وتصنٌفها واستخ

 والتعلم باإلضافة إلى ترغٌبه فً اللغة العربٌة باعتبارها اللغة األم.

 ـ أهداف مناهج اللغة العربٌة: 2

  استخدام اللغة العربٌة بشكل صحٌح واستخدام الفصحى بدقة فً أداء المهارات

 ستماع، التحدث، القراءة، الكتابة(.اللغوٌة األساسٌة األربع)اال

 .فهم النحو العربً واستخدامه وظٌفٌاً بدالً من النظر إلى النحو كغاٌة فً حد ذاته 

  فهم سمات النصوص األدبٌة وغٌر األدبٌة واستخدام هذه السمات فً كتابة نصوص

 مشابهة.

 .ًفهم الفصحى وتوظٌفها بما ٌالئم الموقف والمتلق 

 لٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة والدٌنٌة واإلنسانٌة.احترام القٌم المح 

 .احترام مكانة الفصحى فً الثقافات العربٌة واإلسالمٌة 

 وال شك أن مراجعة مناهج تدرٌس اللغة وبرامجها قد أصبحت ملحة وأمر ضروري

مراحل التعلٌم من االبتدائً حتى الجامعً، وعلى هذا األساس ٌجب أن تتكاثف  فً مختلف

جهود الجمٌع إذا أردنا أن نعٌد إلى العربٌة سابق مجدها وأن نحفظ أجٌال األمة من الضٌاع 

 اللغوي والنحوي على حد سواء.

و ٌمثل التعلٌم الثانوي حلقة جوهرٌة من حلقات التعلٌم وأي ضعف فٌها أو تقسٌر أ

 سوء تدبٌر سٌنعكس انعكاساً سلبٌاً.

ومن هذا المنظور أشارت البحوث العلمٌة إلى ضعف التالمٌذ فً لغتهم الوطنٌة من حٌث 

األداء المنطوق والمكتوب وكثرة األخطاء النحوٌة وشٌوعها فً كالمهم وقراءاتهم وكتاباتهم 

 عود إلى أسباب منها:فً جمٌع مراحل التعلٌم، ومما ال شك فٌه أن خلق هذه الدواعً ٌ

  ضعف فهم وظٌفة القواعد، وعدم وضوح األهداف المتوخاة من تدرٌس النحو مما أدى

 إلى سوء تدرٌس مادة النحو من قبل المعلمٌن والمربٌن.
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  المادة النحوٌة فً حد ذاتها فٌها نوع من التحلٌل الفلسفً، بوجود عدد من المصطلحات

 همها المعلمون فضالً عن المتعلمٌن.والحدود والتفرٌعات التً ٌعجز عن ف

  ٌعد النحو فً اللغة العربٌة من أكثر المجاالت تعقٌداً وصعوبة فً منهج تعلٌم اللغة

بشكل عام، وهذه الصعوبة ال تقتصر على معلمً اللغة، بل تضم أبناءها التً تعد اللغة 

 العربٌة اللغة األم.

 الواقع أن أهمٌة تعلٌم النحو تتمثل فً تحقٌق هدفٌن اثنٌن هما: ومن

 ـ ٌتمحور حول مهارات المتعلم المعبرة شفهٌاً وكتابٌاً.1

ْعَلَمَها عن النظام الذاتً للغة فهذه المعرف  2 ٌَ ـ ٌركز على نوعٌة المعرفة التً ٌجب أن 

 .من شأنها أن تزٌد من مهاراته فً استعمال اللغة 

لهذه األهمٌة عد النحو المدخل الطبٌعً لتعلٌم اللغات وتعلمها فً األنحاء  واعتباراً  

 التقلٌدٌة والمعاصرة.

تعلٌم النحو ال ٌعنً بالضرورة إتقان اللغة والتمكن من استخدامها استخداماً  إن 

صحٌحاً ما لم ٌصحبه تمرن وسماع مستمران وذلك ألن النحو ٌكسب اإللمام بقواعد اللغو 

 والمعرفة بقوانٌنها وٌقربها، فاللغة ملكة تكتسب بالممارسة والمحاكاة المستمرة والتدرٌس.

فً المرحلة الثانوٌة ٌعود فً غالب األحٌان إلى  ٌس مادة النحوولعل المشكل فً تدر 

الذي قد ٌحفظ من قواعد النحو قدراً ال بأس به، وقد ٌتقن اإلعراب بشكل ممتاز التالمٌذ 

ولكن رغم ذلك ٌواجه ضعفاً شدٌداً فً التمكن من إنشاء التعبٌر العربً السلٌم نحوٌاً، حٌن 

ٌعجز عن تجاوز األخطاء النحوٌة الكثٌرة فً تعبٌره، وهنا  ٌطلب منه ذلك نطقاً وكتابًة، إذ

ٌظهر لنا الخلل األساسً فً طرق تدرٌس هذا العلم وأدوات ذلك، وعلى هذا األساس نقترح 

بعض الحلول المناسبة للتقلٌل من األخطاء النحوٌة فً جمٌع أطوار المراحل الدراسٌة وهً 

 على النحو اآلتً:
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 ه إحداث التغٌٌرات فً كتابة أو لفظ التعبٌر أو فهمه إلغاء كل ما لٌس من شأن

لتوفٌر الجهد على التلمٌذ، وتركٌزه فً حفظ وإدراك القواعد التً تؤثر فً طرٌقة لفظ 

 الكلمات والجمل وكتابتها.

  ،استحضار اللفتات النحوٌة فً باقً الدروس العربٌة)األدب، اإلنشاء

 واعد التً تعلمها أثناء معاٌشة النصوص األدبٌة.التعبٌر(حتى ٌمارس التلمٌذ تطبٌق تلك الق

 أواإعطاء التالمٌذ فرصاً أكبراً للتحدث باللغة العربٌة، وتصوٌبهم إن أخط 

إلى القواعد أثناء التحدث وربطها بتقوٌم اللسان، ألن التصوٌب أثناء الممارسة من  واإلشارة

 أٌاً كانت.أنجع الطرق التربوٌة التً تزرع القواعد فً سلوك التلمٌذ 

  أن تركز االختبارات واالمتحانات النهائٌة على قٌاس مدى تحقٌق األهداف

 التً حددناها للنحو، وهً إتقان التعبٌر السلٌم نطقاً وكتابًة.

 خالصة:

خالل هذه الدراسة اعتمدت على مناهج اللغة العربٌة وآدابها فً التعلٌم الثانوي  من 

العام، وعلٌه توصلت إلى نقطة مهمة أال وهً أن كل هذه األمور المذكورة سابقاً ال ٌمكن 

أن تبلغ مداها وأن تؤدي أكلها، إذا لم تتظافر جهود الجمٌع فً المدرسة وفً البٌت وحتى 

دعم المستوى اللغوي والنحوي للتلمٌذ وتمكٌنه من ممارسة مهاراته  وسائل اإلعالم فً

 إلٌه ونجاحه .اللغوٌة وتطوٌرها بما ٌعود بالنفع 
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: قراءة فً القواعد النحوٌة المقررة فً التعلٌم الثانوي، حٌث سنقوم بجرد الدراسة األولى

 اآلداب والفلسفة واللغات األجنبٌة(القواعد النحوٌة المقررة للسنوات الثانٌة والثالثة لشعبتً)

 السنة الثانٌة)اآلداب والفلسفة واللغات األجنبٌة(:

 ةاللغات األجنبٌ                  اآلداب والفلسفة                                              

 ـ البناء واإلعراب فً األسماء.                            فً األسماء. واإلعراب البناءـ   

 اسم التفضٌل.ـ  ـ البناء واإلعراب فً األفعال.  

 ـ الّتعجب.                                                    ـ الّتعجب.  

 ـ الّنسبة.                                                     ـ الّنسبة.  

 ـ أفعال المدح والّذم.                                        ـ أفعال المدح والّذم.  

 ـ االختصاص.                                               ـ االختصاص.  

 ـ اإلغراء والّتحذٌر.                                         ـ الّتحذٌر واإلغراء.  

 ـ اسم الفعل.                               نبٌه واالستفتاح.ـ األحرف التّ   

 ـ الّنعت.                                ـ مواضع كسر همزة "إّن".  

 ـ الّتوكٌد.                                 ـ مواضع فتح همزة "أّن".  

 ـ البدل.                                    ـ تخفٌف: إن، أن، كأن.  

 ـ األحرف المشّبهة ب: "لٌس".                            ـ األحرف المشبهة ب: "لٌس".  

 ـ االستغاثة والّندبة.                                         ـ االستغاثة والّندبة.  

 خٌم.ـ الّتر                                                   ـ الّترخٌم.  

 ـ المصدر وأنواعه.                                        ـ المصدر وأنواعه.  

، أوزان مصادر الثالثً.   ًّ  ـ اسما المكان والزمان.      ـ أوزان المصدر األصل
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.                          ـ الجمع وأنواعه.   ًّ  ـ مصادر الماضً غٌر الثالث

 ـ المصدر الّدال على المّرة والهٌأة.                      ـ المصدر الّدال على المّرة والهٌأة.  

 ـ جواز تأنٌث العامل للفاعل.                                                ـ االشتغال.  

 نٌث العامل للفاعلـ وجوب تأ                                                 ـ الّتنازع.  

 ـ الممنوع من الصرف.                                 ـ خصائص كان ولٌس.  

 ـ عوامل المفعول به الظاهرة.                         ـ أحرف العرض والّتخضٌض.  

 ـ اإلعالل واإلبدال.                                      ـ اإلعالل واإلبدال.  

   

لشعبتً آداب وفلسفة ولغات أجنبٌة ( ٌبٌن قائمة الدروس النحوٌة المقررة 1الجدول رقم)

 للسنة الثانٌة.

 السنة الثالثة)آداب وفلسفة ولغات أجنبٌة(:

 اللغات األجنبٌة                                               اآلداب وفلسفة                           

 ـ اإلعراب اللفظً ـ اإلعراب التقدٌرّي.                                     التقدٌرّي.اإلعراب ـ   

 ـ إعراب المعتّل اآلخر ـ التضمٌن.                                  ـ إعراب المعتّل اآلخر.  

 ا، إذن، حٌنئذ(.ـ إعراب )إذ، إذ                                    ـ معانً حروف الجّر.  

 ـ الجمل التً لها محّل من اإلعراب.                                 ـ معانً حروف العطف.  

 ـ الجمل التً ال محّل لها من اإلعراب.                               ـ المضاف إلى ٌاء المتكلّم.  

 ـ أحكام الّتمٌٌز والحال.                                             ـ نون الوقاٌة.  

 ـ الهمزة المزٌدة فً أول األمر.                                ـ إذا ـ إذا)إذن(إذ ـ حٌنئذ.  

 ـ البدل وعطف البٌان.                    ـ الجمل التً لها محّل من اإلعراب.  
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 ـ لو، لوما، لوال.                 تً ال محّل لها من اإلعراب.ـ الجمل ال  

 ـ معانً األحرف المشّبهة بالفعل.                           ـ إعراب المسند والمسند إلٌه.  

 إعراب المتعدي إلى أكثر من مفعول.ـ                                  ـ أحكام الّتمٌٌز والحال.  

 وإعرابها.الفضلة ـ   

 ـ صٌغ منتهى الجموع وقٌاسها.  

 ـ جموع القلّة.  

 ـ البدل وعطف البٌان.  

.ـ    ًّ  اسم الجنس اإلفرادّي والجمع

 ـ إعراب: لو، لوال، لوما.  

  ـ إعراب أّما وإّما.  

 ـ معانً األحرف المشّبهة بالفعل.  

 ـ اسم الجمع.  

، إِيِ.    ـ إعراب: أَي، أيُّ

ٌّن، كذا.    ـ إعراب: كم، كأ

 ـ نونا التوكٌد مع األفعال.  

داب والفلسفة واللغات األجنبٌة قائمة الدروس النحوٌة لشعبتً اآل ( ٌبٌن2الجدول رقم)

 )السنة الثالث(

فً النحو المدرج لمستوٌات التعلٌم الثانوي)الثانٌة والثالثة( لشعبة اآلداب والفلسفة قراءة 

 واللغات األجنبٌة:

بعد اطالعنا على مناهج اللغة العربٌة للتعلٌم الثانوي، ودخولنا فً نقاش مع أساتذة 

 وأستاذات اللغة العربٌة اتضح لنا أن هذه المناهج ناقصة ٌتخللها جملة من األخطاء النحوٌة.
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فال مراء من أن الغاٌة من تدرٌس النحو فً مراحا التعلٌم العام، هً إقامة اللسان 

ً الكالم، فإن قرأ المتعلم أو تحدث أو كتب، لم ٌرفع منخفضاً ولم ٌكسر وتجنب اللحن ف

منتصباً، مثالً: إذا رفع المرفوع أن ٌحسبه مبتدأ وهو فاعل، أو إذا نصب المنصوب أن 

 ٌحسبه تمٌٌزاً وهو حال.

فبعد تمعننا وتدقٌقنا فً الدروس النحوٌة المقررة فً التعلٌم الثانوي )السنة الثانٌة 

، اتضح لنا أن هذه الدروس غٌر متوازنة والثالثة( لشعبتً اآلداب والفلسفة واللغات األجنبٌة

نوعاً ما مع كفاءة وحاجات المتعلمٌن، فالمسألة ال تنحصر اآلن على النواحً الشائكة مثل 

الندبة و االختصاص والنداء وغٌرها، بل إن التالمٌذ اآلن فً المرحلة الثانوٌة ٌعجزون عن 

ر الجملة الفعلٌة إذا استتر فاعلها، واالسمٌة إذا حذف خبرها أو مبتدؤها، وٌعجزون تصو

أٌضاً عن تفسٌر عدم ظهور عالمات اإلعراب على أواخر بعض الكلمات مثل األسماء 

المقصورة والمنقوصة، وكذلك عدم تنوٌن الممنوع من الصرف ونصب اسم كان المؤخر 

 وكالهما ٌجري وفق قاعدة فاسدة مفادها)سكن تسلم(. وكل ذلك باٍد فً القراءة والكتابة

 الدراسة المٌدانٌة المبحث الثانً:

بعد تحصلنا على الترخٌص من إدارة الجامعة بإجراء الدراسة التطبٌقٌة 

، قمنا فً ٌومً الثانً والرابع من شهر أفرٌل بتوزٌع االستبٌان على 13/03/2017بتارٌخ:

 عٌنة الدراسة.

 ة:التعرٌف بالدراس

جاءت دراستنا المٌدانٌة على شكل استبٌان الذي تم اختٌاره على أنه وسٌلة تستخدم  

فً العملٌة التعلٌمٌة  لجمع المعلومات المتعلقة بالبحث فً مدى تطبٌق الدروس النحوٌة 

التعلمٌة، التً تعتبر بطبعها مجموعة من األسئلة حول موضوع معٌن ٌتم وضعها فً 

المعنٌٌن تمهٌداً للحصول على أجوبة األسئلة الواردة استمارة ترسل لألشخاص 

أداة نافعة فً الحصول على المعلومات  »، وتم تعرٌف هذا األخٌر على أنهفٌه)االستبٌان( 

فً البحوث التربوٌة والدراسات الخاصة باآلراء واالتجاهات، وتمتاز بسهولة تطبٌقها على 
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 «مجموعات كبٌرة فً وقت قصٌر
(1)

أسئلتها على نحو مقٌاس ثالثً)نعم  ، وتمت صٌاغة

 ال، أحٌاناً( الذي بواسطته ٌمكن التوصل إلى حقائق الموضوع.

وعلى هذا األساس سوف نخصص الحدٌث عنها ونستعٌن بها من أجل تحصٌل كم  

ًة إلى معرفة طرق سٌر دروس القواعد النحوٌة فً التعلٌم هائل من المعلومات إضاف

 الثانوي.

األول موجه إلى أساتذة اللغة العربٌة للتعلٌم الثانوي الذي ضم البٌانات ـ جاء االستبٌان 

الشخصٌة إضافة إلى جملة من األسئلة المتنوعة والهادفة فكان البعض من األسئلة ٌحتاج 

إلى إجابة محددة ودقٌقة "نعم" أو "ال" والبعض اآلخر ٌحتاج إلى تبرٌر، واآلخر ٌستلزم 

 اإلجابة.رأي واقتراح مفتوح أي حرٌة 

ـ أما االستبٌان الثانً فكان موجه لتالمٌذ الثانوي بمستوٌاته الثانٌة والثالثة من شعبتً)آداب 

 وفلسفة ولغات أجنبٌة(، وهو بدوره أٌضاً ضم البٌانات الشخصٌة وأسئلة محددة وواضحة.

 الهدف من الدراسة:

 مادة النحو من الجانبٌن المنهجً والتطبٌقً. العمل على تبسٌط 

 .االطالع على واقع تعلٌم القواعد النحوٌة فً التعلٌم الثانوي 

 .تحدٌد المشاكل التً تعرقل سٌر القواعد النحوٌة وأسباب ضعف التالمٌذ فً ذلك 

 .اقتراح البدائل لتسهٌل القواعد النحوٌة 

 .التعرف على آراء األساتذة فٌما ٌخص المناهج الجدٌدة 

 النحوٌة. معرفة وجهة نظر التلمٌذ إلى القواعد 

 التعرف على مدى مراعاة مستوٌات التالمٌذ ومراحل نموهم اللغوي بما نقصد بها 

 الفروق الفردٌة.

  العمل على غلق الثغرات لمعالجة النقص الواضح فً تدرٌس النحو خاصة طرق المعلم

 فً إعطاء المعلومات.

                                                           
 .127ـ نورة خلٌفة آل ثانً، النحو التعلٌمً وواقع تعلٌم اللغة العربٌة، ص 1
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 طرٌقة تطبٌق االستبٌان:

علٌه قمنا بنسخه، وبعدها سرنا وفق بعد اطالع المشرف على االستبٌان وموافقته 

 الخطوات التالٌة:

 زٌارة الثانوٌة محمد باشا محمد، والتعرف على أساتذة اللغة العربٌة وعٌنة من التالمٌذ. .1

 التعرٌف بموضوع البحث. .2

 ذكر الهدف من مأل االستبٌان. .3

 توزٌع االستبٌان على عٌنة محددة من التالمٌذ. .4

 ها فوراً.توضٌح األوراق بعد اإلجابة علٌ .5

 التحلٌل واستخالص النتائج المتوصل إلٌها. .6

 مجال الدراسة:

 ثانوٌة محمد باشا محمد، المتواجدة بدائرة عشعاشة، بلدٌة أوالد بوغالم، والٌة مستغانم

وكان سبب اختٌارنا لهذه المؤسسة، كونً درست مرحلتً الثانوٌة فٌها وأنا على معرفة 

إال حد، األن ٌدرسون فٌها وهذا إذا دل على شًء إنما ٌدل ما زالوا تامة بأساتذتها الذٌن 

 على خبرتهم فً مجال التدرٌس.

 عٌنة الدراسة:

تضم مجموعة من األساتذة والتالمٌذ من ثانوٌة محمد باشا محمد، ففٌما ٌخص 

سنة، أما 30و28األساتذة فقد كان هناك أستاذ وأستاذة مثبتة، تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 تلمٌذ تختلف مستوٌاتهم وأعمارهم من شخص آلخر. 45دهم التالمٌذ فعد

 نتائج االستبٌان تحلٌل المبحث الثالث:

 ٌل عٌنة التالمٌذ:تحل ♦

 ـ من حٌث العمر: 1
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 النسبة              عدد التكرارات            العمر                 

            17                          15                 33،33٪ 

            18                       05                 11،11٪ 

            19                  03                  67،6٪ 

            20                  00                     00٪ 

           21                  06                33،13٪ 

           22                  13                 89،28٪ 

           23                  00                   00٪ 

           24                  03                   67،6٪ 

 ٪100                 45                  المجموع        

 : ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة من حٌث العمر.03 جدول رقم   

 التحلٌل:

( والتً قدرت نسبتها 17توزع أعلى نسبة من المبحوثٌن فً سن السابع عشر) 

التً 20( على التوالً، ثم سن ٪67،6و ٪11،11بنسبة) 19و18، وتلٌها سن ٪33،33ب:

نسبهم تقدر (سنة فكانت 24(و)22(و)21لم نصادف فٌها أحداً فً هذا السن، أما سن)

 سنة فلم نصادف منهم.23(على التوالً، أما سن ٪67،6و٪89،28و٪33،13ب:)

 ـ من حٌث الجنس:2

 النسبة         عدد التكرارات  الجنس      

 ٪33،33         15       ذكور     

 ٪67،66          30        إناث      

 ٪100            45         المجموع      

 (: توزٌع أفراد العٌنة من حٌث الجنس.04رقم )جدول 
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 التحلٌل:

أظهرت نتائج االستبٌان مشاركة أكبر من قبل التلمٌذات، حٌث بلغت نسبتهم  

من مجموع التالمٌذ الذٌن قاموا بتعبئة أسئلة االستبٌان، فٌما بلغت نسبة التالمٌذ  67،66٪

 اإلناث على نسبة الذكور.، وهذا التباٌن كان متوقع نظراً لزٌادة نسبة 33،33٪

 ـ من حٌث المستوى:3

 النسبة            عدد التكرارات      المستوٌات        

 ٪22،62              28                 المستوى الثانً       

   ٪78،37              17                المستوى الثالث       

 ٪100                  45                المجموع       

 : توزٌع أفراد العٌنة من حٌث المستوى.05الجدول رقم 

 التحلٌل:

، أن السنة الثانٌة من التعلٌم الثانوي سجلت أكبر نالحظ من خالل الجدول المدون أعاله

وتلٌها عبة األدب والفلسفة، ، وهذا نظراً لتواجد قسمٌن فً ش٪22،22نسبة والتً قدرت ب

الخاصة بمستوى السنة الثالثة من التعلٌم الثانوي، وهذه النسب تدل على أن  ٪78،37نسبة

 كال من المستوٌٌن شاركا فً اإلجابة على االستبٌان وإن اختلفت أعدادهم.

 تحلٌل النتائج: ♦

 االستبٌان الخاص بأساتذة اللغة العربٌة من التعلٌم الثانوي : •

 تً تتطلب رأي شخصً:ـ األسئلة المفتوحة ال1
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 الرأي                    

 نص السؤال

 الثالث          الثانً         األول          

ـ لماذا فً رأٌك ٌعد 1

النحو فً مناهج تعلٌم 

العربٌة أكثر 

الموضوعات تعقٌداً 

 وصعوبًة؟

ألنه ٌحتاج إلى التفكٌر 

والتعمق والمتعلمون 

 ٌنفرون من ذلك.

ٌعزي ذلك إلى طبٌعة 

علم النحو وقواعده 

 وطرائق تدرٌسه.

عدم إعطائه أهمٌة بالغة 

مقارنًة مع المواد 

 األخرى.

ـ هل ٌقدم الكتاب 2

المدرسً تطبٌقات 

 بسٌطة؟

ٌقدم الكتاب المدرسً 

تطبٌقات سهلة وفً 

 متناول الجمٌع.

بالطبع الكتاب المدرسً 

 ٌقدم تطبٌقات مناسبة.

تطبٌقات الكتاب 

درسً بسٌطة مما الم

ٌسهل ذلك عملٌة التقوٌم 

لدى التالمٌذ ومعرفة 

 كفاءاتهم.

 

 التحلٌل:

القواعد النحوٌة، فقد  لقد اختلفت اآلراء حول السبب الذي ٌعود إلى صعوبة وتعقٌد

بدت للبعض إلى أنها تحتاج إلى التفكٌر والتعمق مما جعل المتعلمون ٌنفرون من هذا، أما 

اآلخر فقد أرجع السبب إلى طبٌعة علم النحو وقواعده وطرق التدرٌس التً ال تتناسب مع 

نًة مع مستوى التالمٌذ، أما البعض اآلخر فأرجحوا سبب ذلك إلى إهمال حصص النحو مقار

 المواد األخرى.

أما فٌما ٌخص تطبٌقات الكتاب المدرسً فكانت معظم اإلجابات متشابهة باعتبار أن 

 تطبٌقات الكتاب المدرسً مناسبة وترقى إلى مستوى فهم التالمٌذ واستٌعابهم لها.

 "ال" أما السؤال الثانً والثالث اللذان كانا ٌتطلبان إجابة محددة ب"نعم" أو 

 لى النحو التالً:فقد كانت ع
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عدد اإلجابات  نص السؤال

 "ال" ب

عدد اإلجابات  ٪النسبة

 ب"نعم"

 المجموع. ٪النسبة

هل األمثلة 

المقدمة أثناء 

الشرح أمثلة 

من الواقع 

 اللغوي؟

03 100٪ 00 00٪ 100٪ 

فً رأٌك هل 

ٌحدث تداخل 

فً القواعد 

 النحوٌة؟

03 100٪ 00 00٪ 100٪ 

 التعلٌق:

من خالل الجدول أن جل اإلجابات كانت مسجلة "بال" فً كل من السؤالٌن  نالحظ 

 ، وال وجود لإلجابات بنعم.٪100وذلك بنسبة 

 التفسٌر:

وذلك لتقرٌب هذا ٌدل على أن األستاذ ٌستند على الواقع اللغوي فً توثٌق أمثلته 

نت األمثلة الفكرة أكثر إلى ذهن التالمٌذ، وتجنب خروجه عن الموضوع ألنه كلما كا

 مفهومة وبسٌطة كلما ازداد فهم التالمٌذ أكثر.

أما السؤال الثانً فكانت كل اإلجابات "بال"  وهذا عائد إلى احترام األستاذ لعنصر  

 التسلسل التزامنً فً عرض دروس النحو.
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عدد اإلجابات  نص السؤال
 "ال" ب

عدد اإلجابات  ٪النسبة
 ب"نعم"

 المجموع ٪النسبة

تجربتك  حسب

المٌدانٌة هل 

الوقت المبرمج 

كاٍف لدروس 

القواعد 

 النحوٌة؟

 

 

03 

 

 

 

 

100٪ 

 

 

00 

 

 

00٪ 

 

 

100٪ 

فً رأٌك هل 

تكرار القواعد 

ٌرسخ النحوٌة 

 المعلومة؟

03 100٪ 00 00٪ 100٪ 

 التعلٌق:

نالحظ من خالل إجابة األساتذة على السؤال األول أن كلهم ٌتفقون على أن الوقت  

نفس نسبة  ٪100لحصص القواعد النحوٌة غٌر كاٍف والتً كانت نسبتهم تقدر ب برمجالم

رسٌخ تالنحوٌة ال ٌساهم بشكل مباشر فً السؤال الثانً الذٌن ٌرون أن تكرار القواعد 

 .المعلومة لدى التالمٌذ

 التفسٌر:

 لقد كانت تبرٌرات األساتذة على النحو التالً )السؤال األول(: 

إجابات األساتذة إلى اقتراح تخصٌص حجم ساعً أكبر للنحو ألنه نشاط معقد  كل

 وٌستصعب فهمه.

أما السؤال الثانً: فقد ذهبوا إلى أن ترسٌخ المعلومة مرهون باستٌعاب القاعدة ثم 

 توظٌفها ألن النحو عادًة ٌعتمد على الفهم ولٌس التكرار.

 لجدول على النحو اآلتً: أما فٌما ٌخص السؤال األخٌر فقد وضحناه فً ا
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عدد اإلجابات  نص السؤال

 "ال" ب

عدد اإلجابات  ٪النسبة

 ب"نعم"

 المجموع ٪النسبة

 هل تطبٌقات

الدروس 

النحوٌة تعزز 

فهم القاعدة 

  لدى التالمٌذ؟

 

 

00 

 

 

00٪ 

 

 

03 

 

 

100٪ 

 

 

100٪ 

 التعلٌق:

 ٪100نالحظ من خالل الجدول أن جل اإلجابات كانت مسجلة "بنعم" وذلك بنسبة  

 وال وجود لإلجابات "بال".

 التحلٌل:

ٌدل هذا على أن تطبٌقات الدروس النحوٌة تساهم بشكل كبٌر فً تعزٌز فهم الطلبة  

 واستٌعابهم للقاعدة وذلك ٌكون طبعاً بالتطبٌق على التمارٌن.

تحلٌل نتائج االستبٌان الخاص بتالمٌذ التعلٌم الثانوي )المستوى الثانً والثالث( من شعبة  •

 اآلداب والفلسفة واللغات األجنبٌة:

: هل تفهم درس النحو الستثماره فً تعبٌرك اللغوي، أو تقوم بحفظه للنجاح السؤال األول

 فً االمتحان فقط؟

هم ذهبوا إلى االقتراح األول أنا وهو الحظنا من خالل إجابة التالمٌذ أن معظم 

، أما الباقً ٪95استخدام النحو لتوظٌفه فً تعبٌرهم اللغوي حٌث قدرت نسبتهم حوالً 

فذهبوا إلى أن درس النحو ٌحفظ بغرض النجاح فً االمتحان فقط، فربما ٌعود السبب هنا 

 إلى صعوبة هذه المادة وضعف خبرة التالمٌذ فٌها.

ل الثانً فقد كان رأٌهم بالنسبة لدروس القواعد النحوٌة مصنف أما إجابات السؤا 

 على النحو التالً:
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كٌف هً دروس القواعد النحوٌة 

 بالنسبة إلٌك؟

 ٪النسبة المئوٌة التكرار

 ٪44،44 20 صعبة

 ٪67،26 12 متوسطة

 ٪78،17 08 عادٌة

 ٪100   45 المجموع

 التعلٌق:

الذٌن ٌرون أن القواعد النحوٌة صعبة كانت األكبر أوضحت النتائج أن نسبة التالمٌذ  

  ، أما ٪67،26، أما الذٌن ٌعتبرونها متوسطة فقد قدرت نسبتهم ب٪44،44حٌث قدرت ب

تفسٌر ذلك إلى أن النسبة الكبٌرة التً أرجحت إلى أنها صعبة إنما ٌدل على  وٌمكن 

المعاناة التً ٌتلقونها أثناء التدرٌس سواء لسوء استخدام توظٌف األمثلة، أو نظراً إلى الحجم 

 الساعً للحصة الذي ال ٌكفً أو قلة التطبٌقات، فٌكونون هم الضحٌة طبعاً.

هل تجدٌن أن درس النحو  

 مألوف لدٌك؟درس 

 ٪النسبة التكرار

 ٪22،22 10 أحٌاناً 

 ٪78،77 35 دائماً 

 ٪100 45 المجموع

 التعلٌق:

انطالقاً من الجدول المدون أعاله الحظنا أن نسبة التالمٌذ الذٌن ٌرون أن درس  

فكانت ، ٪22،22، أما النسبة المتبقٌة ٪78،77القواعد النحوٌة مألوف لدٌهم دائماً قدرت ب

 إجابتهم بأحٌاناً ٌستأنسون درس النحو.
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 التفسٌر:

 ألن التالمٌذ ٌستخدمون القواعد فً معظم أوقاتهم حتى خارج القسم ككتابة الرسائل

والبحوث والتعابٌر وٌطبقونها فً أحادٌثهم المتداولة، فكل المواد المبرمجة تتضمن صحة 

 مألوفة عند معظم التالمٌذ. القواعد النحوٌة وسالمة التعبٌر وهذا مما جعلها

ما الحل المناسب فً رأٌكم 

 لتسهٌل القواعد النحوٌة؟

 ٪النسبة التكرار

 ٪44،4 02 الحفظ

 ٪22،22 10 تبسٌط القواعد أكثر

 ٪78،17 08 زٌادة ساعات إضافٌة

 ٪56،55 25 اإلكثار من التمارٌن

 ٪100 45 المجموع

 التعلٌق:

، أما ٪44،4ٌعتمدون على الحفظ فً القواعد النحوٌة لقد بلغت نسبة التالمٌذ الذٌن  

، أما فٌما ٌخص نسبة ٪22،22الذٌن ٌقترحون تبسٌط القواعد أكثر فقد بلغت نسبتهم 

فتالمٌذها ٌقترحون زٌادة ساعات إضافٌة، عكس الذٌن ٌرون أن اإلكثار من  78،17٪

 .٪56،55التمارٌن هو الحل المناسب والتً بلغت نسبتهم ب

 التفسٌر:

ٌمكن تفسٌر هذا إلى أن جل التالمٌذ ٌستأنسون فكرة اإلكثار من التمارٌن، وهذا عائد  

 على األرجح إلى قلة الحصص المبرمجة لتمارٌن األعمال الموجهة غٌر كافٌة لدٌهم.
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 أما إجابات السؤال الثالث والرابع فكانت موزعة على النحو التالً:

سخ هل تكرار القواعد النحوٌة ٌر

 المعلومة لدٌك؟

 ٪النسبة التكرار

 ٪33،33 15 نعم

 ٪67،66 30 ال

 ٪100 45 المجموع

 :التعلٌق

نلحظ من هذا الجدول أن معظم التالمٌذ ال تترسخ المعلومة لدٌهم بمجرد تكرار  

، أما النسبة المتبقٌة فتقترح أن بتكرار الدرس تتضح ٪67،66التمارٌن والذٌن بلغت نسبتهم 

 .٪33،33نسبتهم تقدر ب وتترسخ وكانتالمعلومة 

 التفسٌر:

ٌمكن ترجٌح ذلك إال أن درس القواعد النحوٌة مهما كان فهو ٌحتاج بالضرورة إلى  

الفهم ومن ثم االستٌعاب وتطبٌقه فً حصص األعمال الموجهة وبالتالً فإن التكرار لٌس 

 ضرورٌاً فً ترسٌخ المعلومة.

شعر بالملل عند شرح الدرس النحوي؟( فجل أما فٌما ٌخص السؤال األخٌر)هل ت 

، وهذا إذا دل على شًء إنما ٪100إجابات التالمٌذ كانت بال والتً قدرت نسبتهم تقرٌباً ب

ٌدل على مدى أهمٌة درس النحو لدى التالمٌذ وتركٌزهم وعناٌتهم به ألنه ٌسهم فً حفظ 

 ألسنتهم من اللحن والخطأ.

 خالصة: 

طبٌعة النحو العربً وتعلٌم طالبنا إٌاه قضٌة تستحوذ تفكٌرنا كله، وهً هٌم إن  

 ٌؤرق كل المعنٌٌن باللغة العربٌة درساً وتدرٌساً.
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المشكل فً هذه الحالة ٌعود فً الحالة العامة عند غالبٌة التالمٌذ فً أنه قد ولعل  

بشكل ممتاز، ولكن رغم ذلك ٌحفظ قواعد النحو قدراً ال بأس به، وقد ٌتقن إعراب الجمل 

 القدر ٌداً فً النطق والكتابة، لذلك ٌنبغً أال ندرس من القواعد النحوٌة إالشد اً ٌواجه ضعف

فقط ولٌس غاٌة، فٌعٌن  الذي ٌعٌن على تحقٌق الغرض، فهً تدرس على أساس أنها وسٌلة

 رة على دقة التعبٌر والفهم وتقوٌم ألسنة التالمٌذ.هذه األخٌ

هذا األساس أحدثت التداولٌة األثر الكبٌر فً صناعة التعلٌم، كون النحو وعلى  

ه البنٌة وقواعدها تعلم هذوجب على التلمٌذ ٌدرس على أساس أنه بنٌة لغوٌة مستقلة، مما ٌت

ال تهتم بتلقٌن  »وذلك على سبٌل التلقٌن، ولكن التداولٌة تجاوزت ذلك ألنها ،تعلماً صارماً 

القاعدة النحوٌة هذا التلقٌن الصارم، بل إنه ٌتعلق بتوفٌر الوسائل اللسانٌة التً تتٌح للمتعلم 

«لف األقوال وذلك بحسب المقامبإجراء اختبار بٌن مخت
(1)

. 

له الدور الكبٌر بتٌسٌر الدرس النحوي، وٌكون هذا طبعاً بتوفر عنصر فالمعلم  

كون الجسر الواصل بٌن العملٌة التواصلٌة فً عملٌة التعلٌم كونها تختصر الوقت، كما أنها ت

التراكٌب النحوٌة التً تعتبر السبٌل لفهم اللغة بشكل  ننسى المعلم والمتعلم، كما ٌجب أن ال

 جٌد واتقانها، وعلٌه ٌجب ربط كل درس نحوي بالتراكٌب النحوٌة الخاصة به.

                                                           
 .46انٌات التداولٌة، صـ الجٌاللً دالش، مدخل إلى اللس 1
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ػٍٝ ششفح ِا ذمذَ ِٓ اٌثحس، ٠ّىٓ اٌخٍٛص إٌٝ ِعّٛػح ِٓ إٌرائط اٌّخرٍفح ِٓ 

اٌرظ١ٕف ٚاٌرٟ وأد ِحاٌٚح فٟ سطذ ٚالغ ذؼ١ٍُ اٌمٛاػذ إٌح٠ٛح فٟ ضٛء اٌٍغا١ٔاخ 

 ، ٠ّىٓ إ٠عاص٘ا فٟ أُ٘ إٌماط اٌرا١ٌح:اٌرذا١ٌٚح

 لذسج ر١ٕ٘ح ُػشفْد ِٕز ذىْٛ اٌّعرّغ، ٟٚ٘ ٚع١ٍح ال تذ ِٕٙا ٌٍفشد وٛٔٙا  اٌٍغح

 ذغرخذَ ٌٍرفاُ٘ ت١ٓ أتٕاء اٌّعرّؼاخ.

 .ٌٍغح أ١ّ٘ح تاٌغح فٟ ذحم١ك اٌرؼاسف ت١ٓ أفشاد اٌعّاػح اٌٍغ٠ٛح 

  ِٓ ٞاٌٍغا١ٔاخ تّفِٙٛٙا اٌؼاَ ٟ٘ ذٍه اٌذساعح اٌؼ١ٍّح ٚاٌّٛضٛػ١ح ٌٍغاْ اٌثشش

خاطح تىً ِعرّغ، فاٌؼ١ٍّح ذذسن األش١اء ٚاٌحمائك ػٍٝ ِا ٟ٘ ػ١ٍٗ خالي األٌغٓ اٌ

أِا اٌّٛضٛػ١ح فؼٕذٖ ذرغاٜٚ ظ١ّغ اٌحاالخ ػٕذ اٌذاسع١ٓ تاٌشغُ ِٓ اخرالف 

 ِٛاض١ؼُٙ.

 ْػٍُ اٌٍغا١ٔاخ ٠ىشف ػٓ ػم١ٍح األِح اٌرٟ ذرىٍُ ذٍه اٌٍغح، ٠ٚغاُ٘ فٟ ذم٠ُٛ اٌٍغا. 

 اٌرٟ ذٚسٖ اٌىالَ ٠ّصً ذأد٠ح اٌفشد ٌرٍه اٌٍغحاٌٍغاْ ٔراض حاطً ػٓ ٍِىح اٌٍغح، ٚت 

 ذّىٓ اٌّرى١ٍّٓ ِٓ ذفؼ١ً اٌٍّىح اٌٍغا١ٔح.

 .ذرفشع اٌٍغا١ٔاخ إٌٝ فشٚع ِٕٙا: اٌٍغا١ٔاخ اٌٛطف١ح ٚاٌٍغا١ٔاخ اٌرمات١ٍح 

 فشٚع ػٍُ اٌٍغح، ذذسط اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛح فٟ ِعاي االعرؼّاي  ا  ذؼذ اٌرذا١ٌٚح فشػ ِٓ

اٌغاِغ ِماطذ اٌّرىٍُ، ح١س ٠ؼٛد اٌفضً إٌٝ اعرحذاز ٘زا ذثحس فٟ و١ف١ح اورشاف 

 اٌّظطٍح إٌٝ اٌف١ٍغٛف ذشاٌض ِٛس٠ظ.

 .  ذحرً اٌٍغا١ٔاخ ِىأح ِشِٛلح فٟ ِعاي اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ ٚذى٠ٛٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٌغا١ٔا 

  ذغاُ٘ اٌٍغا١ٔاخ اٌرذا١ٌٚح فٟ طٕاػح اٌرؼ١ٍُ ٚاعرصّاس اٌمٛاػذ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌٍغ٠ٛح حغة

 اٌّٛالف اٌىال١ِح. ِا ذرطٍثٗ

  ْاٌرذا١ٌٚح لاػذج اٌٍغا١ٔاخ، فٟٙ أعاعٙا اٌّر١ٓ ذحضش فٟ وً ذح١ًٍ ٌغٛٞ، فّعشد أ

دساعح اٌٍغح)اٌث١ٕح(، ٠ظٙش اإلعٙاَ اٌرذاٌٟٚ فٟ األتؼاد ِٓ ٠ٕرٟٙ ػًّ اٌٍغأٟ 

 اٌحم١م١ح ٌرٍه اٌث١ٕح.
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 ِٛالف اٌرؼ١ٍُ اٌرؼ١ّ١ٍح ٟ٘ اٌذساعح اٌؼ١ٍّح ٌطشق اٌرذس٠ظ ٚذم١ٕاذٗ ٚألشىاي ذٕظ١ ُ

اٌرٟ ٠خضغ ٌٙا اٌر١ٍّز لظذ تٍٛؽ األ٘ذاف إٌّشٛدج، عٛاء ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌؼمٍٟ 

 ٚػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌٛظذأٟ أٚ ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌحغٟ اٌحشوٟ.

  ٓذٙرُ اٌرؼ١ّ١ٍح ترٕظ١ُ ٚضؼ١اخ اٌرؼٍُ داخً اٌمغُ، ٚرٌه تاٌرفاػالخ اٌرٟ ذحذز ت١

 ؼٍُ، اٌّؼشفح(.ألطاب اٌّصٍس اٌذ٠ذاور١ىٟ )اٌّؼٍُ، اٌّر

 .ذؼشف اٌماػذج ػٍٝ أٔٙا أعظ اٌشٟء ٚأطٌٛٗ، فىً ِا ٠ثٕٝ ػ١ٍٗ غ١شٖ عّٟ لاػذج 

  إٌحٛ ٘ٛ رٌه اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ثحس فٟ أٚاخش اٌىٍّاخ إػشاتا  ٚتٕاءا  لظذ ضثظ اٌىٍّاخ

 ٚاٌعًّ، ٚحفاظا  ػٍٝ اٌٍغح ٚذعٕثا  ٌٍحٓ فٟ اٌىالَ.

  ٟذحرً اٌمٛاػذ إٌح٠ٛح ِىأح ِّٙح فٟ أطٛاس اٌرؼ١ٍُ اٌّخرٍفح ٔظشا  أل١ّ٘رٙا اٌثاٌغح ف

 ِعاي اٌرؼ١ٍُ ٚاٌرؼٍُ.

  ظٍّح ِٓ اٌطشائك، فؼٍٝ اٌّؼٍُ اخر١اس اٌطش٠مح األٔغة اٌرٟ ٠رطٍة ذذس٠ظ اٌمٛاػذ

 ذٛاوة ِرطٍثاخ اٌؼ١ٍّح اٌرؼ١ّ١ٍح.

 َٚفُٙ ِا ٠مشأ أٚ ٠غّغ أٚ ٠ىرة أٚ  دساعح إٌحٛ ذمٛدٔا إٌٝ إدسان ِماطذ اٌىال

 ٠رحذز تٗ فّٙا  طح١حا .

  ٠خذَ إٌحٛ اٌرؼ١ٍّٟ وً ِٓ اٌّؼٍُ ٚاٌّرؼٍُ ٠ٚف١ذّ٘ا، وْٛ إٌحٛ فٟ حذ راذٗ ٔشأ

ٌغشع ذؼ١ٍّٟ ٠ٚمَٛ ٘زا األخ١ش ػٍٝ أعظ ٌغ٠ٛح ٚٔفغ١ح، وّا أْ ٌٗ ششٚط أْ ٌٗ 

 ششٚط ٠مَٛ ػ١ٍٙا.

 ٌفؼً اٌمٛي، اٌفؼً اٌّرضّٓ فٟ اٌمٛي، اٌفؼً ىال١ِح ػٕذ أٚعر١ٓ إذمغُ األفؼاي ا ٌٝ

 إٌاذط ػٓ اٌمٛي.

  ظاءخ أػّاي ع١شي ِىٍّح ٌّا ظاء تٗ أعرارٖ أٚعر١ٓ فششحٙا أوصش ترمذ٠ّٗ ٌششٚط

 إٔعاص وً فؼً.

 ْٛذرٛلف دساعح أفؼاي اٌىالَ ػٕذ أٚعر١ٓ ٚع١شي تً ذطٛسخ ٚظاء ٌغا١ٔ ٌُ  ِٓ

 تؼذّ٘ا ٚا٘رّٛا تٙزا اٌّعاي أوصش ٔزوش ِٓ ت١ُٕٙ أٚصٚاٌذ د٠ىشٚ.

   ٌُالفرشاع اٌّغثك أ١ّ٘ح تاٌغح فٟ ػ١ٍّح اٌرٛاطً ٚاإلتالؽ، فال ٠ّىٓ ذظٛس ذؼ١ٍ

 .طفً ٌّؼٍِٛح ظذ٠ذج إال تافرشاع أعاط عاتك ٠رُ االٔطالق ِٕٗ
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  ٓطش٠ك فؼً اعرخذاَ ذمَٛ اٌٍّفٛظ١ح ػٍٝ إٔراض اٌٍّفٛظ، ٚذٙرُ ترشغ١ً اٌٍغاْ ػ

 فشدٞ.

  ُٙاٌحعاض وً ِٕطٛق تٗ ٠ٛظٗ إٌٝ اٌغ١ش إلفٙاِٗ، ٠مَٛ تإشاسج ِشاػش اٌغاِؼ١ٓ ٚدفؼ

 ٌٍؼًّ اٌّشظٛ.

  ٓ٠ؼشف اٌرفاػً ػٍٝ أٔٗ عٍغٍح ِٓ األحذاز ٠ىْٛ ف١ٙا أشخاص ِؼ١ْٕٛ فاػ١ٍ

ٟ تٛطفُٙ ِؼ١ْٕٛ تزٌه اٌحذز، أِا اٌغ١اق ف١ؼشف ػٍٝ أٔٗ ذٍه اٌرراتؼاخ اٌٍغ٠ٛح ف

شىً خطاب ِىٛٔح ِٓ ٚحذاخ طٛذ١ح ٚطشف١ح، فٙٛ تذٚسٖ ٠ؼًّ ػٍٝ ذغ١ًٙ ػ١ٍّح 

 اٌرفاػً ت١ٓ اٌّشعً ٚاٌّرٍمٟ.

  أحذز اٌؼٍَٛ اٌٍغا١ٔح ٌٙا ػذج ػاللاخ ِغ ذخظظاخ أخشٜ ػٍٝ ذؼذ اٌرذا١ٌٚاخ ِٓ

 ٔحٛ اٌٍغا١ٔاخ اٌث٠ٛ١ٕح، ٚػٍُ اٌذالٌح ٚ اٌثالغح ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّرشؼثح.

 اٌحزف ألشب ٚع١ٍح ٌرحم١ك اإل٠عاص فٟ اٌمٛي، ٚاٌرٕث١ٗ ٌٗ ٠ىْٛ ِٓ ظٙح  ٠ؼذ

اٌّخاطة ح١ٓ ٠ؼّذ اٌّرىٍُ إٌٝ أرضاع أظضاء ِٓ اٌىالَ ٠ضداد تٙا اٌّؼٕٝ ذأش١شا  

 فاٌحزف إرا  ػًّ ٠مَٛ تٗ اٌّرىٍُ ٚال لٛاَ ٌٗ إال تٛظٛد اٌّخاطة.

 ٍٛتا اإلغشاء ٚاٌرحز٠ش ِٓ األعا١ٌة اٌّرذاٌٚح فٟ إٌحٛ اٌؼشتٟ)إٌذاء، أع

اٌمغُ...إٌخ(، ذٙرُ تذساعح ششائظ االعرؼّاي اٌٍغٛٞ اٌّغرٕثطح ِٓ اٌغ١اق 

 االظرّاػٟ، ذرٕٛع ترٕٛع اٌّٛالف ٚاٌظشٚف.

  ٠ظٙش االسذثاط ت١ٓ إٌحٛ ٚاٌرذا١ٌٚح تظٛسج ٚاعؼح إٌطاق ٚرٌه ألْ إٌحٛ ٠ؼرّذ

ٕفٟ ٚاٌرمذ٠ُ ٚاٌرأخ١ش ٚتحٛشٗ ػٍٝ ِثذأ اإلفادج ٚػاللرٗ تظٛا٘ش ا١ٌم١ٓ ٚاإلشثاخ ٚاٌ

 واٌمغُ ٚاإلغشاء اٌّزوٛساْ عاتما .اٌّرٕٛػح 

  ٠ؼرثش إٌحٛ ِادج ضشٚس٠ح، ٌٗ فٛائذ ذؼٛد تاإل٠عاب ػٍٝ اٌّؼٍُ ٚاٌّرؼٍُ، إر ال ٠ّىٕٕا

أْ ٕٔىش أ٠ضا  تأْ ٌٗ ِشىالخ ٚطؼٛتاخ لذ ذٛاظٗ وال ِٓ اٌّذسط ٚاٌر١ٍّز ٌٚؼً 

خز ػ١ٕاٍخ ِٕٗ ٠صثد ٌٕا فؼال  ِا عثك روشٖ ٚٔخض إٌضٚي إٌٝ اٌرؼ١ٍُ اٌصأٛٞ ٚأ

تاٌحذ٠س اٌشؼثر١ٓ: ا٢داب ٚاٌفٍغفح ٚاٌٍغاخ األظٕث١ح ٌىال اٌّغر١٠ٛٓ)اٌغٕح اٌصا١ٔح 

 ٚاٌصاٌصح(.
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 .اٌىه٠ُ اٌمهآْ :أولاً 

 ٚاٌّهاظغ إٌّاقن: ثانياا

 قتٟ ٚاٌؼهت١ح  اإلٌال١ِح اٌكناٌاخ و١ٍح ِّٕٛناخ ، اٌٍٍا١ٔاخ فٟ ِثاؼس ؼٍأٟ، أؼّك.1

 .2013َ ٘ـ،1434( 2) ط

 ط ػّاْ، ٚاٌطثاػح ٚاٌرٛو٠غ ٌٍّٕه ا١ٌٍّهج قان إٌٓ، ٚٔؽٛ اٌٍٍا١ٔاخ فٟ ـ١ًٍ، ئتها١ُ٘.2

 .٘ـ1427 ،2007(1)

 اٌىرة ػاٌُ ا١ٌٍث٠ٛٗ، ػٕك إٌؽٛٞ ٌٍٕظه ٚاٌركا١ٌٚح اإلتٍرٌّٛٛظ١ح األًٌ ِمثٛي، ئقن٠ً.3
 .2006َ(1)ط ػّاْ، ئنتك، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌؽك٠س

 اٌك٠ٓ ١ٌف قـ: ذه اٌرٛأً، فٟ ظك٠ك ػٍُ ا١ٌَٛ اٌركا١ٌٚح ِِٛالن، ٚظان نٚتٛي آْ.4

 .2003( 1) ط ٌثٕاْ، ٚإٌّه، ٌٍطثاػح اٌط١ٍؼح قان ا١ٌّثأٟ، ِٚؽّك قغفٛي
 .200(1)ط ت١هٚخ اٌؼهت١ح، إٌٙضح قان ،(1)اٌعىء اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذؼ١ٍّح ١ٔاغ، أٔطٛاْ.5

 ت١هٚخ اٌؼهت١ح، إٌٙضح قان ،(2)اٌعىء اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذؼ١ٍّح ١ٔاغ، أٔطٛاْ.6

 .2008(1)ط
 اٌكان ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌصمافح قان اٌؼهت١ح، اٌٍغح فٟ اٌركا١ٌٚح اٌٛظائف اٌّرٛوً، أؼّك.7

 . َ 1985 ٘ـ،1405(1)ط اٌّغهب، اٌث١ضاء،
 اٌّهوى٠ح اٌٍاؼح اٌعاِؼ١ح، اٌّطثٛػاخ ق٠ٛاْ ٚاٌرطٛن، إٌّأج ـ اٌٍٍا١ٔاخ ـ ِِٛٓ أؼّك.8

 .2008(4)ط اٌعىائه، ػىْٕٛ، تٓ

 . 2008(1)ط اٌعىائه، اٌؽك٠س، اٌىرة ػاٌُ إٌْٕٛ، ذؼ١ٍّح ئته٠ه، ت١ّه.9

 اٌما٘هج إٌّه٠ح، اٌىرة قان إٌعان، ػٍٟ ِؽّك: ذػ اٌفٕائٓ، ظٕٟ، اتٓ.10

 .1951َ(1)ط

: ذه ٚآقاتٙا، اٌؼهت١ح اٌٍغح ِؼا٘ك ٌطٍثح اٌركا١ٌٚح اٌٍٍا١ٔاخ ئٌٝ ِكـً قالَ، اٌع١الٌٟ.11

 .1996 اٌعىائه، اٌعاِؼ١ح، اٌّطثٛػاخ ق٠ٛاْ ٠ؽ١اذٓ، ِؽّك

 ٠ؼمٛب تك٠غ ئ١ّ٠ً: ذػ ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌؼ١ٍّح اٌىرة قان إٌؽاغ، اٌعٛ٘هٞ،.12

 . 06 َ،ض1999( 1)ط ٌثٕاْ، ت١هٚخ، ٚآـهْٚ،

 اٌىراب اذؽاق ِّٕٛناخ ِٓ اٌّمكاق، لاٌُ: ذه اٌٍّفٛظ١ح، ١ٌهفٟٛٔ، ظاْ.13

 .1998َاٌؼهب،
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 ٚاٌرٛو٠غ ٌٍّٕه اٌفاناتٟ قان اٌؽك٠صح، اٌٍٍا١ٔاخ ضٛء فٟ اٌؼهتٟ إٌؽٛ اٌر١ّّٟ، ظٕاْ. 14

 .2013َ( 1) ط ٌثٕاْ، ت١هٚخ،

 اإلػكاق٠ح اٌّهؼٍر١ٓ فٟ اٌؼهت١ح اٌٍغح ٌركن٠ً االذعا٘اخ ػٕه، اٌثانٞ ػثك ؼٍٕٟ. 15

 .2000َاٌرهت١ح، و١ٍح ٌٍىراب، اإلٌىٕكن٠ح ِهوى ٚاٌصا٠ٛٔح،

 .2009َ(1)ط ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌؽىّح ت١د اٌركا١ٌٚح، اٌٍٍا١ٔاخ فٟ تٛظاقٞ، ـ١ٍفح. 16

 ٌٍّٕه اٌؽىّح ت١د ٚذطث١ماخ، ْٕٔٛ ِغ اٌكالٌح ػٍُ فٟ ِؽاضهاخ تٛظاقٞ، ـ١ٍفح. 17

 .2009َ(1)ط ٚاٌرٛو٠غ،

 .1986َ ٌثٕاْ، ت١هٚخ، ٚاٌر٠ٛغ، ٌٍّٕه اٌع١ً قان إٌؽاغ، ِفران اٌهاوٞ،.18

 ٌٍّٕه اٌؼ١ٍّح ا١ٌاوٚنٞ قان إٌّغه، اٌركن٠ً ػاِه، اٌهؤٚف ػثك ٚطانق ِؽّك نت١غ. 19

 .2008َ ط، ـ ق األنقْ، ٚاٌرٛو٠غ،

 إٌٙضح قان ٌٍركن٠ً، اٌؼاِح األًٌ هللا، ػطا ١ِٕه اٌؽ١ّك، ػثك ظاته ٌث١ة، نِكٞ. 20

 .1993َ(1)ط قتٍك، ٚإٌّه، ٌٍطثاػح اٌؼهت١ح

 ٚإٌّه ٌٍطثاػح اٌّؼهفح قان ِؽّٛق، اٌهؼ١ُ ػثك: ذػ اٌثالغح، أٌاي اٌىِفّهٞ،. 21

 .1982َ ٌثٕاْ، ت١هٚخ،

 اٌٛطٕٟ اٌّعًٍ اٌفىه، ػاٌُ اٌّؼأهج، اٌفٍٍفح فٟ ٚاٌهِى اٌؼالِح تغٛنج، اٌىاٚٞ. 22

 .  2007َ ِاني ،35ِط ،(3)اٌؼكق اٌى٠ٛد، ٚا٢قاب، ٚاٌفْٕٛ ٌٍصمافح

 .2005َ ط، ـ ق اٌعاِؼ١ح، اٌّؼهفح قان اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذكن٠ً طهق ئٌّاػ١ً، ووه٠ا. 23

     ٚطهق اٌؼهت١ح اٌٍغح ِٕا٘ط اٌّّهٞ، ظٛاق ػٍٟ ٘كٜ اٌٍاِٛن، ِؽّك ٌؼكْٚ. 24

 .2005َ(1)ط ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه ٚائً قان ذكن٠ٍٙا،

 ٌٍّٕه اٌهٌاٌح ِإٌٍح اٌفرٍٟ، اٌؽ١ٍٓ ػثك: ذػ إٌؽٛ، فٟ األٔٛي ٌهاض، اتٓ. 25

 .1999َ، ٘ـ1420(1)ط ٌثٕاْ، ٚاٌرٛو٠غ،

 ٌٍطثاػح اٌفىه قان اٌؼهت١ح، اٌٍغح فٟ ٚاٌثهاغّاذ١ح اٌٍّأر١ى١ح اٌكالٌح ػٍُ اٌؽٍٓ، ِا٘ه. 26

 .2001َ(1)ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ، ٚإٌّه

 ٌٍّٕه اٌّرٌٛط١ح اٌكان اٌمى٠ٕٟٚ، اٌرٍف١ٓ ِهٚغ فٟ اٌركا١ٌٚح األتؼاق ؼثاِح، ٔاته. 27

 .2009َ(1)ط ذًٛٔ، ٚاٌرٛو٠غ،
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 اٌرٍف١ٓ ِهٚغ فٟ لهاءج اٌركا١ٌٚح، ئٌٝ إٌؽٛ ِٓ اٌّؼٕٝ ِغاِهج ؼثاِح، ٔاته. 28

 .2011َقِّك ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه ٔفؽاخ قان اٌمى٠ٕٟٚ، ٌٍفط١ة

 ٚاٌرٛو٠غ ٚإٌّه ٌٍطثاػح ِ٘ٛح قان اٌرطث١م١ح، اٌٍٍا١ٔاخ فٟ قنٚي تٍؼ١ك، ٔاٌػ. 29

 .                                            خ ـ ،ق ط ـ ق اٌعىائه،

 لٛاػك ذكن٠ً فٟ ؼك٠صح أٌا١ٌة اٌك١ٌّٟ، ٔعُ ِؽّٛق واًِ اٌك١ٌّٟ، ػٍٟ ؼ١ٍٓ طٗ. 30

 .2004َ(1)ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌّهٚق قان اٌؼهت١ح، اٌٍغح

 ظاوثٍْٛ نِٚاْ ٌٕظه٠ح ذؽ١ٍ١ٍح ِمانتح ـ ٚاٌّؼه٠ح اٌٍٍأٟ اٌرٛأً تِٛى٠ى، اٌطا٘ه. 31

 .2007َ(1)ط اٌعىائه، ٔاِهْٚ، ٌٍؼٍَٛ اٌؼهت١ح اٌكان

 .2007ٌَثٕاْ، ٚاٌرٛو٠غ ٌٍّٕه إٌّه٠ح اٌّىرثح اإلػعاو، قالئً اٌعهظأٟ، اٌما٘ه ػثك. 32

 ٌٍّٕه اٌغأعٟ ِىرثح اٌؼهتٟ، إٌؽٛ فٟ اإلّٔائ١ح األٌا١ٌة ٘انْٚ، ِؽّك اٌٍالَ ػثك. 33

 .2001َ ٘ـ،1421(5)ط ِٕه، ٚاٌرٛو٠غ،

 ِّٕٛناخ ٚأٔٛاخ، ذؼان٠ف اٌؼهت١ح، ٚاٌٍٍا١ٔاخ اٌؼاِح اٌٍٍا١ٔاخ ؼ١ٍٍٟ، اٌؼى٠ى ػثك. 34

 .1991َ(1)ط اٌث١ضاء، اٌكان ٌاي، قناٌاخ

 قان ـ ذكا١ٌٚح ٌغ٠ٛح ِمانتح ـ اٌفطاب اٌرهاذ١ع١اخ اٌّٙهٞ، ظافه تٓ اٌٙاقٞ ػثك. 35

 .2004َ(1)ط ١ٌث١ا، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌعك٠ك اٌىراب

 ػّاْ ٚاٌطثاػح ٚاٌرٛو٠غ ٌٍّٕه ا١ٌٍّهج قان اٌٍٍا١ٔاخ، فٟ ِمكِح ِؽّك، فضً ػاطف. 36

 .2011َ ٘ـ،1432(1)ط

 ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه ٔفاء قان اٌؽك٠صح، اٌٍٍا١ٔاخ ػٍُ اٌع١ًٍ، ػثك اٌماقن ػثك. 37

 .2002َ ٘ـ،1422(1) 

 اٌث١ضاء اٌكان ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌصمافح قان ٚاٌث١كاغٛظ١ا، اٌٍٍا١ٔاخ أِٚاْ، آ٠د ػٍٟ. 38

 .1998َ(1)ط

 ط اٌث١ضاء، اٌكان ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌصمافح قان ٚاٌك٠كاور١ه، اٌٍٍا١ٔاخ أِٚاْ، آ٠د ػٍٟ. 39

(1)2005َ. 

 ٌثٕاْ ت١هٚخ، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌمٍُ قان اٌّمكِح، ـٍكْٚ، اتٓ اٌهؼّاْ ػثك. 40

 .1978َ(1)ط
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 ا١ٌٍّهج قان اٌرهت٠ٛح، اٌطهائك ألؼكز ٚفمًا، اٌؼهت١ح اٌٍغح ذكن٠ً طا٘ه، هللا ػثك ػٍٛٞ. 41

 .2010َ٘ـ،1430(1)ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه

 ٌٍّٕه ا١ٌٍّهج قان ٚاٌرطث١ك، إٌظه٠ح اٌؼهت١ح اٌٍغح فْٕٛ ذكن٠ً ِكوٛن، أؼّك ػٍٟ. 42

 .2009َ ٘ـ،1429(1)ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ،

 اٌفاناتٟ قان األٌٍٛت١ح، ـٕائٓ أُ٘ ـالي ِٓ اٌمهآْ فٟ اٌؽعاض ٌٔٛح، هللا ػثك. 43

 .2007َ(2ط ٌثٕاْ، ت١هٚخ، ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه

 ئفه٠م١ا قان ل١ٕٕٟ، اٌماقن ػثك: ذه اٌؼاَ، اٌٍٍاْ ػٍُ فٟ ِؽاضهاخ ١ٌٌٛه، قٞ فهق٠ٕأك. 44

 .2008َاٌّغهب ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌّهق

 .1991َ ،2ض ،(2)ط اٌع١ً، قان ٘انْٚ، اٌٍالَ ػثك: ذػ اٌٍغح، ِما١٠ً فاني، اتٓ. 45

 .4ض خ، ـ ق ٌثٕاْ، ت١هٚخ، اٌع١ً، قان اٌّؽ١ظ، اٌماِٛي آتاقٞ، اٌف١هٚو. 46

 اٌمِٟٛ اإلّٔاء ِهوى ػٍَٛ، ٌؼ١ك: ذه اٌركا١ٌٚح، اٌّمانتح أن١ِٕىٛا، فهأٍٛاو. 47

 .1986َ اٌهتاط، اٌّغهب،

 اٌما٘هج  ، اٌثؽهٞ ٌؼ١ك ِؽّك: ذه االـرٕأاخ، ِركاـً ِكـً إٌٓ، ػٍُ ق٠ه فاْ. 48

 .2001َ(1)ط اٌؼهت١ح، ِٕه ظّٙٛن٠ح

 ػثك: ذه ٚاٌركاٌٟٚ، اٌكالٌٟ اٌفطاب فٟ اٌثؽس اٌرمٕاء ٚا١ٌٍاق، إٌٓ ق٠ه، فاْ. 49

 .2000َ اٌّهق، ئفه٠م١ا ل١ٕٕٟ، اٌماقن

 ٌٍّٕه اٌؽىّح ت١د ٚاٌثالغ١١ٓ، إٌؽ١٠ٛٓ ػٕك اٌطٍة أٌا١ٌة ألٌٟٚ، ئٌّاػ١ً، ل١ً. 50

 .1988َ تغكاق، ٚاٌرٛو٠غ،

 اٌٍغح فٟ األٌا١ٌح اٌرهاو١ة ٌرؽ١ًٍ ؼك٠صح ػهت١ح ٌٍا١ٔح ٔظه٠ح ٔؽٛ اٌٛػه، ِاوْ .51

 .1987َ(1)ط قِّك، ٚاٌرهظّح، ٚإٌّه ٌٍكناٌاخ طالي قان اٌؼهت١ح،

 ٌٍطثاػح اٌهٌاٌح ِإٌٍح اٌّؽ١ظ، اٌماِٛي آتاقٞ، اٌف١هٚو ٠ؼمٛب تٓ ِؽّك اٌك٠ٓ ِعك .52

 .2005َ ٘ـ،1426(8)ط ٌثٕاْ، ت١هٚخ، ٚاٌرٛو٠غ، ٚإٌّه

  ٚاٌرٛو٠غ ٌٍّٕه اٌّه٠ؿ قان اٌؼهت١ح، اٌٍغح فٟ اٌركن٠ً ػٍٛٞ، ئٌّاػ١ً ِؽّك. 53

 .1984َ ط، ـ ق اٌه٠اٖ،

 اٌكان اٌؼهتٟ، اٌّهوى إٌٓ، أٍعاَ ئٌٝ ِكـً إٌٓ، ٌٍا١ٔاخ ـطاتٟ، ِؽّك. 54

 .1996َ(1)ط اٌّغهب، اٌث١ضاء،
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 ػّاْ ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه ا١ٌٍّهج قان اٌرهت٠ٛح، إٌّطٍؽاخ ٌِٛٛػح ػٍٟ، ا١ٌٍك ِؽّك. 55

 .2011َ(1)ط األنقْ،

 إٌْٕٛ ٚفك اإلتركائٟ اٌرؼ١ٍُ ٌّهؼٍح اٌث١كاغٛظٟ اٌك١ًٌ ؼصهٚتٟ، إٌاٌػ ِؽّك .56

 .خ ق، ط، قـ اٌعىائه،  ٚاٌرٛو٠غ، ٚإٌّه ٌٍطثاػح اٌٙكٜ قان اٌه١ٌّح، ٚإٌّا٘ط اٌّهظؼ١ح

 ٌٍطثاػح اٌىرة ػاٌُ اٌؼاَ، اٌٍغح ػٍُ فٟ فٕٛي اٌه٠ٕٟٚ، اٌىه٠ُ ػثك ػٍٟ ِؽّك. . 57

 .2002َ ٘ـ،1463(1)ط ٌثٕاْ، ت١هٚخ، ٚاٌرٛو٠غ، ٚإٌّه

 ت١هٚخ اٌّرؽكج، اٌعك٠ك اٌىراب قان اٌٍٍا١ٔاخ، ئٌٝ ِكـً ػٍٟ، ٠ًٛٔ ِؽّك ِؽّك. 58

 .2004َ(1)ط ٌثٕاْ،

 اٌعاِؼ١ح اٌّؼهفح قان اٌّؼأه، اٌٍغٛٞ اٌثؽس فٟ ظك٠كج آفاق ٔؽٍح، أؼّك ِؽّٛق. 59

 .َ 2002ِٕه،

 ت١هٚخ ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه اٌط١ٍؼح قان اٌؼهب، اٌؼٍّاء ػٕك اٌركا١ٌٚح ٔؽهاٚٞ، ٍِؼٛق. 60

 .2005َ(1)ط

 اٌهٌاٌح ِإٌٍح تّانج، ١ٌٍّاْ ػٍٟ: ذه اٌؼهت١ح، اٌكنٚي ظاِغ اٌغال١٠ٕٟ، ِٕطفٝ. 61

 .2010َ ٘ـ1431(1)ط ٌٛن٠ا، قِّك، ٔاِهْٚ،

 ػٍٟ ِؽّك قان اٌؼهت١ح، إٌؽ٠ٛح إٌظه٠ح فٟ اٌىالَ ِؼأٟ ِٕىٌح ١ٌٍّاْ، تٓ ِؼال. 62

 .2014َ(1)ط ذًٛٔ، ٌٍّٕه،

 .ط ـ ق ،17ض ،2ِعٍك اٌما٘هج، ٌٍّٕه، اٌّؼانف قان اٌؼهب، ٌٍاْ ِٕظٛن، اتٓ .63

 .ط ـ ق ،45ض ،5ِعٍك اٌما٘هج، اٌّؼانف، قان اٌؼهب، ٌٍاْ ِٕظٛن، اتٓ. 64

 .ط ـ ق ،49 ،41 ،34ض اٌما٘هج، اٌّؼانف، قان اٌؼهب، ٌٍاْ ِٕظٛن، اتٓ. 65

 ٌٍّٕه اٌؽك٠س اٌىرة ػاٌُ اٌهإ٘ح، ٚلضا٠ا٘ا اذعا٘اذٙا اٌٍٍا١ٔاخ تٛلهج، ٔؼّاْ.66

 .2008َ(1)ط ػّاْ، ٚاٌرٛو٠غ،

 الموسوعات: ثالثااً

 ٌٍٕاطم١ٓ اٌؼهت١ح اٌٍغح ذؼ١ٍّح ذهل١ح فٟ ٚا١ٌٕٕح اٌرمات١ٍح اٌٍٍا١ٔاخ أشه ؼٍأٟ، أؼّك.1

 .قتٟ ٚاٌؼهت١ح، اإلٌال١ِح اٌكناٌاخ و١ٍح فٟ اٌٍٍا١ٔاخ أٌرال ت١ٕ١حـ ِمانتح ـ تغ١ه٘ا
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 ٘ـ1436 ٚاٌرٛو٠غ، ٌٍّٕه األٌٛوح ِثىح اٌفطاب، ٚذؽ١ًٍ اٌركا١ٌٚاخ ؼّكاٚٞ، ظ١ًّ.2

2015َ. 

 ٌٍصمافح اٌٛطٕٟ اٌّعًٍ اٌفىٍه، ػاٌُ اٌّؼأهج، اٌفٍٍفح فٟ ٚاٌهِى اٌؼالِح تغٛنج، اٌىاٚٞ.3

 .35،2007َِط ،(3)اٌؼكق اٌى٠ٛد، ٚا٢قاب، ٚاٌفْٕٛ

 اٌٛاؼاخ ِعٍح إٌٓ، ٚػٍُ ٚاألٌٍٛت١ح تاٌركا١ٌٚح ٚػاللرٙا اٌثالغح ٌّؼْٛ، تٓ ١ٌٍّاْ. 4

 .17/2012َاٌؼكق غهقا٠ح، ٚاٌكناٌاخ، ٌٍثؽٛز

 اٌعىائهٞ ٚاألقب اٌٍغح فٟ أتؽاز اٌّفثه، ِعٍح ، إٌؽ٠ٛح ٌٍمٛاػك األتؼاق طٕثٟ، ٔف١ح.5

 .2010َاٌٍاقي اٌؼكق اٌعىائه، تٍىهج، ـ١ضه، ِؽّك ظاِؼح

 اٌثٕاء فٟ ٌٍا١ٔح لهاءج ٔؽٛ اٌفطاب ٚذؽ١ًٍ إٌٓ ٌٍا١ٔاخ فٟ تٛقع، اٌهؼّاْ ػثك.6

 اٌٍؼٛق٠ح اٌمهآ١ٔح، اٌكناٌاخ ٌرط٠ٛه اٌكٌٟٚ ٌٍّإذّه ِمكَ تؽس اٌىه٠ُ، ٌٍمهآْ إٌٕٟ

 .2013َ٘ـ،1434

 ِعٍح اٌرؼ١ّ١ٍح، اٌؼ١ٍّح فٟ اٌرٛا١ٍٔح اٌركا١ٌٚح اٌؼٕأه اٌط١ة، ١ِثأٟ تٛظ١ٍّٓ، ٌثٛؾ. 7

 .10اٌؼكق األشه،

 ٚاألقب اٌٍغح فٟ أتؽاز األشه، ِعٍح اٌؼهت١ح، ٚاٌثالغح اٌركا١ٌٚح تاقت١ً، ٠ًٌّٛٙ. 8

 .2011َاٌؼكقاٌٍاتغ، اٌعىائه، تٍىهج، اٌعىائهٞ،

 قناٌٟ ٠َٛ ٚاٌرطث١ك، اٌرٕظ١ه ت١ٓ اٌؼهت١ح اٌٍغح ذؼ١ّ١ٍح تٛفالفد، اإلٌالَ ١ٌف ِؽّك. 9

 .2011َػٕاتح ظاِؼح ٚآقاتٙا، اٌؼهت١ح اٌٍغح لٍُ اؼرضٕٗ

 ظاِؼح اإلٍٔا١ٔح اٌؼٍَٛ ِعٍح اٌصا٠ٛٔح، اٌّهؼٍح فٟ اٌؼهتٟ إٌؽٛ ذؼ١ٍُ ٚالغ ظاّٟ٘، ِؽّك.9

 .اٌٍاتغ اٌؼكق تٍىهج، ـ١ضه، ِؽّك

  ػٕاتح اٌٍغ٠ٛح، اٌكناٌاخ ِعٍح ضهٚنج؟ أَ ِٛضح إٌؽٛ ذ١ٍ١ه ٔانٞ، ِؽّك. 10

 .2011َ(2)اٌؼكق

 اٌمهآْ  اٌر١ٕٕف اٌٍالَ، طه٠ك( اٌىه٠ُ اٌمهآْ فٟ االٌرفٙاَ أٌٍٛب) ٠ٌٛف ػٍٟ ِؽّك.11

 .2016َ ٘ـ،1437 ٚػٍِٛٗ،

 ٘عهٌٟ ِٕطفٝ ِراْ، فه٠كج ئشهاء اٌع٠ٛٙح، ٌؼ١كج ٍِؽمح ئػكاق ِٓ اٌرهتٛٞ اٌّؼعُ. 11

 .2009َ ِٙكٞ، آ٠د ػصّاْ ذٕؽ١ػ

 ظاِؼح ٚاٌرٕراض، ذؽ١ًٍ اٌؼهتٟ، إٌؽٛ فٟ اٌركاٌٟٚ اٌٍّّػ اٌطائٟ، فهؼاْ قُ٘ ٔؼّح. 12

 .اٌؼهت١ح اٌٍغح لٍُ نِك، تٓ اٌرهت١ح، و١ٍح تغكاق،
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 اٌث١ِٛفٟ اٌك٠ٓ ػى ئِهاف اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذؼ١ٍُ ٚٚالغ اٌؼهتٟ إٌؽٛ آي ـ١ٍفح ٔٛنج.13

 ٚآقاتٙا اٌؼهت١ح اٌٍغح فٟ اٌّاظٍره ِرطٍثاخ الٌرىّاي ِمكَ تؽس اٌٍغ٠ٛح، اٌكناٌاخ ٍِان

 .2014َ َ،2013لطه،

 اٌٍغح لٍُ اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذكن٠ً فٟ ٚاٌرؼ١ّ١ٍح اٌٍٍا١ٔح إٌظه٠اخ ذٛظ١ف ٠ٍٛٔػ، ّ٘اَ. 14

 .ٌى١ىكج ظاِؼح ٚآقاتٙا، اٌؼهت١ح

 (اٌعٛاب ٚؼهٚف االٌرفٙاَ أٌٍٛب) األٔرهٔد ِثىح.15

http꞉//wwwschoolarabia.net/arabic/est.fham. 

 .http꞉//ar.wikipedia.org./whki(إٌكاء أٌٍٛب)األٔرهٔد ِثىح.16

 http꞉//www.schoolarabia.net/arabi(اٌؼهت١ح اٌٍغح فٟ قنٚي)األٔرهٔد ِثىح.17

 :المذكزاتًابعاا:ر

 قورٛناٖ أطهٚؼح اٌؼهتٟ، اٌثالغٟ اٌرهاز فٟ ٚاٌركا١ٌٚح ا١ٌٕٕح األتؼاق تّان، ئتها١ُ٘.1

 .2016ََ،2015 تٍىهج، ـ١ضه، ِؽّك ظاِؼح ـاْ، ِؽّك األٌرال ئِهاف

 أّٔٛلظاً " اٌّرٌٛظ اٌطٛن" ٚاٌرطث١مٟ إٌظهٞ ت١ٓ األقتٟ إٌٓ ذؼ١ّ١ٍح فض١ٍح، تٛ٘اٌٟ.2

 اٌؼهت١ح اٌٍغح ذؼ١ّ١ٍح ذفٕٓ اٌّاٌره، ذفهض ِموهج ِعا٘ك، تٌٛى١ٓ األٌرال ئِهاف

 .2015َِؼٍىه،

 اٌرٕٛن ٔمك٠ح، ذؽ١ٍ١ٍح قناٌح اٌكالٌح، ٚػٍّاء إٌؽاج ت١ٓ إٌؽ٠ٛح األؼىاَ ِىٚو، ق١ٌٍح. 3

 ػاِٛن ِٕٕف ـاْ، ِؽّك األٌرال ئِهاف اٌؼهتٟ، إٌؽٛ فٟ اٌكورٛناٖ ألطهٚؼح اٌؼاَ

 .2008ََ،2007تٍىهج،

 أطهٚؼح ٌٍّٕم١طٟ، اٌث١اْ أٔٛاخ ذف١ٍه فٟ اٌفطاب ذؽ١ًٍ آ١ٌاخ تٌٕٛٛان، ٌؼ١ك. 4

 .2012ََ،2011ٚنلٍح، تٛظ١ٍّٓ، ٌثٛؾ األٌرال ئِهاف قورٛناٖ،

 اٌصاٌصح إٌٍح"  اٌرال١ِم ٌكٜ اٌٍغح ذ١ّٕح فٟ ٚقٚن٘ا إٌؽ٠ٛح اٌمٛاػك ذؼ١ّ١ٍح ٔمٛقٞ، ٔثاغ.5
 ذفٕٓ   ٚنلٍح ِهتاغ، لأكٞ ظاِؼح ـّمأٟ، ِثانوح األٌرالج ئِهاف ،"ّٔٛلظاً  ِرٌٛظ

 . 2014ََ،2013اٌؼهت١ح، اٌٍغح ذؼ١ّ١ٍاخ

 ئِهاف اٌفطاب، ذؽ١ًٍ فٟ قورٛناٖ أطهٚؼح اٌؼهت١ح، اٌفطاتح ِؼه٠ح ـف١ف، ػٍٟ.6

 .2008ََ،2007 ػٕاتح، ِفران، تاظٟ ظاِؼح ؼْٕٛ، اٌّع١ك ػثك األٌرال
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 ذال١ِم ٌكٜ اٌىراتٟ اٌرؼث١ه ِٙانج ذ٠ٕٛة فٟ إٌؽ٠ٛح اٌمٛاػك قٚن ؼاظٟ، اٌى٘هج فط١ّح. 7

 تماقن اٌماقن ػثك األٌرال ئِهاف ِاٌره، ذفهض ِموهج اٌّرٌٛظ، اٌرؼ١ٍُ ِٓ اٌهاتؼح إٌٍح

 .2014ََ،2013 ٚنلٍح،

 ئِهاف اٌٍٍاْ، ػٍَٛ لٍُ اٌؼهتٟ، اٌرهاز فٟ اٌركا١ٌٚح ِفا١ُ٘ ذع١ٍاخ ظّاي، ٌِٛٝ.8

 .2009ََ،2008ِاظٍر١ه، نٌاٌح اٌعىائه، ظاِؼح ػهٚي، تٓ ِفراغ اٌكورٛن

 ئِهاف ذكا١ٌٚح، قناٌح اٌثمهج، ٌٛنج اٌىه٠ُ، اٌمهآْ فٟ اٌىال١ِح األفؼاي ِكٚن، ِؽّك.9

 .2013َ ٘ـ،1434 تاذٕح، اٌكورٛناٖ، أطهٚؼح ِهقاٌٟ، ظٛقٞ األٌرال
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