


 واالجتمــاع اإلنسانــيات وعلـوم واألدب الفنون لةـمج  
Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences – JALHSS 

www.jalhss.com      ISSN: 2414 – 3383   
 – 6102 ابريل  -نيسان  –( 5العدد )

 

1 
 

                

 :وظزياث انمىهج انتذاوني عىذ عهماء جامعت أكسفىرد

 و (J. Austin)جىن أوسته  

 و (P . Grice)بىل غزايس   

 (J . Searl)جىن سيزل 

 )تحهيم وصفي تطبيقي( 

 

 

 
 
 

 خالصت

صمَٛ فىٌر ٘يث ثٌذقظ ػٍٝ د١جْ ث١ٌ٢ز ثٌضٟ ثػضّو٘ج ػٍّجء ؽجِؼز ثوْفًٛه أِغجي : )ؽْٛ ثّٚضٓ( , ٚ )دٛي 

ِٓ مالي ٌٟؿ ٔظ٠ٌجصُٙ فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ , ِغ د١جْ  ٚأًثءُ٘غٌث٠ِ( , ٚ) ؽْٛ ١ٌّي( فٟ ص١ٝٛـ أفىجًُ٘ 

ِٚوٜ فجػ١ٍز ىٌه ثٌضطذ١ك ِٓ ف١ظ د١جْ ثٌّؼٕٝ , ٚث٢ًثء ػٍٝ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٌٚثً إِىج١ٔز صطذ١ك صٍه ثٌٕظ٠ٌجس 

ٚ٘ٛ هًثّز ثٌٍغز  إالثٌٛثٝقز ٌألٌفجظ ٚثالّضنوثِجس ثٌؼٌد١ز . فوػُ دقغٟ ٘يث ؽجٔذجً ِّٙجً  ٚص١ًٙٛ ثٌفىٌر

ًٍ فو٠ظ ٚؽو٠و , ٚفؼالً صقمك ٘يث ثٌٙوف ثٌّٕٖٛه دجٌذقظ ٚثٌٕضجةؼ.  ثٌؼٌد١ز دٖى
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ABSTRACT 

The idea of this research on the mechanism adopted by Oxford University scientists, 

such as that statement: (John Austin), and (Paul Grace), and (John Searle) to clarify 

their thoughts and opinions by offering their theories in the curriculum deliberative, 

with an indication of the possibility of the application of those theories and views on 

Arabic language exclusively, and the effectiveness of that application in terms of 

meaning and connect statement clear idea of the words in Arabic and uses. The 

support of this research is an important aspect, namely the Arabic language study in a 

modern and new, and actually achieved this objective search results    
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 انمقذمـت

 ثٌٌفّٓ ثٌٌف١ُ , ٚثٌٚالر ٚثٌْالَ ػٍٝ ١ّو ث١ٌٌٍّّٓ ِقّو ٚػٍٝ آٌٗ ٚٙقذٗ أؽّؼ١ٓ ثٌقُّو هلل ًح ثٌؼج١ٌّٓ , 

  ٚدؼُو:

ث ِٕطم١ًج, ٠ْٚجُ٘ فٟ  ًٌ ث ِٓ ثٌمٞج٠ج ٚثٌظٛثٌ٘ ثٌٍغ٠ٛز ٠ٚفٌْ٘ج صف١ْ ًٌ فجْ ثٌضوث١ٌٚز ػٍُ صٛثٍٟٙ ؽو٠و, ٠ُؼجٌؼ وغ١

ًِّ ِٖجوً ثٌضٛثًٙ ِٚؼٛلجصٗ , ٚوجْ ثٌّْجػو ػٍٝ ىٌه أّٔٗ ِؾجي ٠ْ ضّو ِؼجًفٗ ِٓ ِٖجًح ِنضٍفز , فٕؾوٖ ف

 ٠ضالفُ ِغ ػٍُ ثالؽضّجع , ٚثٌٍْج١ٔجس ثٌقو٠غز , ٚػٍُ ثالصٚجي , ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج , ٚثٌفٍْفز ثٌضق١ٍ١ٍز . 

ٌٍ ِٓ ِىجّخ ثٌّؼٌفز ثإلْٔج١ٔز ثٌّنضٍفز , فٍيٌه صّٛؼش , ٚأٙذقش فٟ  ٚػ١ٍٗ فجٌضوث١ٌٚز صمَٛ ٚصْضٕو ػٍٝ وغ١

 ِٓ ف١ظ أٔظّضٙج ِٚؼجٌؾجصٙج ثٌّنضٍفز , ِٚىجٔضٙج ثٌٌِّٛلز . ِضٕجٚي ٠و ثٌذجفغ١ٓ 

 ّٟ ٠ٚنٍ٘ ثٌذقظ ثٌٝ وْٛ ِؾجي ثٌضوثٚي ثٌٍفظٟ ٠قًّ فٟ ١ٟجصٗ ثٌضٛثًٙ د١ٓ ثٌّنجٟذ١ٓ ٚإؽٌثءثس ثٌضفجػً ثٌق

 ف١ّج د١ُٕٙ , ٚصٍن١٘ ىٌه ٠ىّٓ فٟ ػذجًر :

دجٌّّجًّز ثٌضٌثع١ز , ٚوً ِج ٠ق٠١ ) ثٌمٛي ثٌّضٍفع دٗ ِٛٙٛي دفؼً إؽٌثةٟ ( , ٚثًصذجٟ ىٌه ٠مضٌْ 

 , دقغًج ػٓ ثٌّؼٕٝ , ّٚٝجًٔج ٌٍضٛثًٙ . ٟدجٌّنجٟذ١ٓ , إىثً صُؼٕٝ دىً ِج ٠ضًٛٙ دٗ ثٌٝ ثٌؼًّ ثٌضنجٟذ

ج ٘يث ثٌذقظ ثٌيٞ صٕجٌٚش ف١ٗ ٔظ٠ٌجس ػٍّجء ِوًّز أوْفًٛه , ٚهًُٚ٘ ثٌذجًٍ فٟ د١جْ ٠ٌٟمز صق١ًٍ ثٌٍغز  ًِ ٚمضج

 ف١ٗ .     ٕجلو ٚلف ٔىْٛهللا صؼجٌٝ أْ  ْٔجيغ١ٜ ِٓ ف١ٜ ,  ػٕو ثالّضؼّجي ِج ٘ٛ إال

 

 

 انتمهيذ 

  

 انتذاونيت وبذة عه

ؼٍَٛ ثٌِغ ٖٔؤر ٌضى٠ٛٓ ِقجًٚ٘ج فٟٙ صٛثفمش صم٠ٌذج  ثأل١ٌٚزِٚجٟ٘ ثٌذٛثهً  , ٔؼٌف ٖٔؤر ثٌضوث١ٌٚز أْ ثألّجُ

ش ِٓ ظًٙٛ ثٌؼٍَٛ ثٌّؼٌف١ز ِغً ِىٕؽٌٜ ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌيوجء ثالٙطٕجػٟ ِٓ مالي ثٌؼم١ٍز ثٌضٟ ٚ , ثٌّؼٌف١ز

)١ٌٚجَ  أِغجيِٓ وذجً ثٌفالّفز  ثألٌِٚدوأ ثٌض١جً ثٌضوثٌٟٚ فٟ دوث٠ز  ثٌٍْج١ٔجس ٚفٍْفز ثٌؼمً ٚغ١ٌ٘ج . ػٍُ ثٌٕفِ ,)

ثٌيٞ   أوْفًٛه١ًٔضٖجًه ًٚصٟ ( ٚوجْ دؼوُ٘ ) ؽْٛ ثّٚضٓ ( ف١ٍْٛف ؽجِؼز ؽج٠ِّ ( ٚ ) ؽْٛ ه٠ٛٞ ( ٚ ) 

 أٌمج٘جثٌّقجٌٝثس ثٌضٟ  أّجُجَ ؽج٠ِّ ( ٚ٘وفٗ ِٓ ىٌه وجْ صن١ٚ٘ فٍْفٟ ؽو٠و ػٍٝ ِقجٌٝثس )١ٌٚ أٌمٝ

(1).  

ٚدؼُٞٙ  . (2) ثٌّٚطٍـ ٌٛؽؤج ثمضالفج فٟ ثٌض١ّْز فٕٙجن ِٓ ١ّْ٠ٙج ) ثٌفٍْفز ثٌٕفؼ١ز ثٌيًثةؼ١ز( إٌٌٝٚٛ ؽتٕج 

 ٕجةؼج ٌوٜ ثٌذجفغ١ٓ ثٌؼٌح . أٙذـ ٌٚىٓ ِٚطٍـ ) صوث١ٌٚز ( (3)ثٌضنجٟذ١ز( أِٚٓ ّّج٘ج ) ػٍُ ثٌضنجٟخ 

٠ٚمَٛ دضق١ًٍ ثٌظجٌ٘ر ثٌىال١ِز ٠ْٚضّو ٘يث ثٌؼٍُ ِٓ ػٍَٛ ثالؽضّجع ٚػٍُ ثٌٕفِ  , ٚثٌضوث١ٌٚز ػٍُ ٠ٙضُ دجٌضٛثًٙ

 .(4)ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌؼٍَٛ ثٌقو٠غز  ٚثٌفٍْفزثالٔضٌٚدٌٛٛؽ١ج ثٌّؼٌفٟ ٚػٍُ ثالصٚجي دـ 

٠ًِِٛ( ٠مٛي : ) ثٌضوث١ٌٚز ؽَء ِٓ ث١ّ١ٌْجة١ز ثٌضٟ  دؼٜ ثٌؼٍّجء فٟ صؼ٠ٌفٗ ف١ظ ٌٜٔ ) صٖجًٌَ ٕٟأٌّٚلو 

ثّضؼّجي ٘يث  أِجَ. ٚ٘ٛ دٙيث ٠فضـ ثٌذجح ٚثّؼجً (5) صؼجٌؼ ثٌؼاللجس د١ٓ ثٌؼالِجس ِْٚضؼٍّٟ ٘يٖ ثٌؼالِجس (

س . ٠ٌٜٚ ِقّو ٌِٙثْ ًٕٛثْ دؤْ ثٌضوث١ٌٚز ثٌٍْجْ ٚغ١ٌ٘ج هْٚ ثٌضم١و دجٌٍْج١ٔج أّٔجٟ ١ًٌّٖثٌّفَٙٛ )ثٌضوث١ٌٚز( 

ثٌف١ٌٝز ف١ٍِ  أٚصضني فٟ فوٚه ثالػضذجً ٚثٌؼ١ٍّز  إّٔجٟ٘ : ) ثٌٕظ٠ٌز ثٌضٟ صٌٜ ثْ ػ١ٍّجس ثٌّؼٌفز ِٚٛثهّ٘ج 

 (ثالػضذجًثس ثٌفى٠ٌز ثٌّؾٌهر أٚز صقوه فٟ فوٚه ثالػضذجًثس ثٌٕظ٠ٌز ثٌضؤ١ٍِز ثٌول١مز ٕ٘جن ِقً ٌٍمٛي دؤْ ثٌّؼٌف

 إٟجًثّضنوثِٙج فٟ  أٚثّضؼّجٌٙج  أعٕجءدْجٟز ثٌضوث١ٌٚز : ٟ٘ هًثّز ثٌٍغز فٟ  أوغٌٔمٛي دٖىً  أْْٚٔضط١غ  . (6)

 ٠ق٠١ دؼ١ٍّز ثٌضنجٟخ . ثٌضنجٟخ ٌِٚثػجر وً ِج

ثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ ثػضذجً ,(7) ثٌذٌؽّجص١ز أٚثٌفٍْفز ثٌٕفؼ١ز  أ١ٌٚجسٚثٌفٍْفز ثٌضٟ لجَ ػ١ٍٙج ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ صىّٓ فٟ 

دٗ ٠ؾخ ثْ صىْٛ ٌٗ ًٙٛ ف١ْز فٟ ثٌٛؽٛه ِٚج ١ٌِ ٌٗ ًٙٛ ف١ْز ال ٠ؼضٌف دٛؽٛهٖ ِطٍمجً عُ  ٔؼضٌف ِجأْ 

ثالػضٌثف دّج ٌٗ آعجً ِٖج٘ور فٟ ثٌٛثلغ فضٝ ٚثٔٗ ٌُ ٠ىٓ ف١ْجً وجٌىٌٙدجء ِغالً ثٌضٟ ٌٜٔ آعجًّ٘ج  إٌٝ ثألٌِصطًٛ 

ثٌضوث١ٌٚز صّٕٞش ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٚطٍقجس ثٌضٟ ّٕذ١ٕٙج ػٕو ػٍّجء ؽجِؼز  أْٔيوٌ  أْ ْٕٝال ٔعُ  ٚال ٌٔث٘ج .
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ز( ٚ )ثالّضٍَثَ ز( ٚ )ثٌمٚو٠ّ ٚ )ثالٔؾج٠ٍّ ثٌمٛي( ٚ ) ثالٕج٠ًجس(  ّٕٞجسضِثٌىالَ ( ٚ )  جيؼفأِغً )  أوْفًٛه

 صضٌهه فٟ ِؤٌفجس ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح . أٔٙجثٌّذجٌٕر ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕر ( ٚغ١ٌ٘ج وغ١ٌ ٚدنجٙز  ثألفؼجيٞ( ٚ )ثٌقٛثً

 (:8) دٌٔجِؾجُ ٌوًثّز ثٌضوث١ٌٚز صّغً دغالط هًؽجس (جْٔٛٚلو ٚٝغ ثٌؼجٌُ )٘

 ١ٓ ثٌّضى١ٍّٓ ٠ّٓٝضُ دٙج هًثّز ثالٕج٠ًجس ٚثٌضنجٟخ ثٌٌَِٞ ٚفجػ١ٍز ثٌضٙجِِ د ثألٌٚٝ: ثٌوًؽز  ثألٚي

 ظٌٚف صوثٚي ثٌىالَ .

ؼ ثٌمٞج٠جثٌغجٟٔ : ٟ٘ هًثّز ثٌضؼذ١ٌ ػٓ  ُّ  ذٌ ػٕٙج ِٓ ف١ظ هالٌضٙج ثٌقٌف١ز فٟ ثٌؾٍّز .ٚصّج٠َ صٍه ثٌمٞج٠ج ثٌ

 د١ٓ ثٌّضى١ٍّٓ . ثٌىالَ ّٚٔط١ز صقم١ك ثالٔؾجٍ ِج أفؼجي ثٌغجٌظ : هًثّز ٔظ٠ٌز

فٟ ىٌه ) ؽْٛ  ٚإٌُٔٙ٘ أوْفًٛهؽجِؼز فٟ صٕجٚي ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ دٖىً هل١ك ػٕو ػٍّجء  دؼو فُٙ ىٌه ٌّٕٖع

 ثٌىالَ . أفؼجيثّٚضٓ ( ٚٔظ٠ٌز 

 
 

 األولانمبحث 

 وظزيت انفعم انكالمي  -اوسته 

 شٔفٛىثً مالي ثٌْٕٛثس , ٚلو ٔٛلٖ ثألوغٌٕمجه ثٌىذجً ٌثفو ث أوْفًٛهٌمو وجْ ) ػ _ ي  _ ثّٚضٓ ( ف١ٍْٛف ؽجِؼز 

ِٓ  ٚٝؼِٗج ثٌّنض١ٚٓ دجٌؼٍَٛ ثٌّضٕٛػز ٚدنجٙز  إٌٝٚثٌٍغز , ٚصؼوٜ ىٌه  ثألهحِٓ وذجً ػٍّجء  دئّٙجحآًثءٖ 

ثٌىال١ِز (  ٌألفؼجيثٌضٌص١خ ثٌّٕطمٟ ) ١ٌزآِج٠ّْٝ ) دٕظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ ( . ٚد١ٓ دٙج  أٚز ثالٔؾج٠ٍز ( ) ثٌْٕم١ّ 

ِٓ مالي صؾجٍٚ ِؼجٍِز ثٌٍغز دجػضذجً٘ج ِؾّٛػز ِٓ ثٌذ١جٔجس ثٌٛٙف١ز ٚوجْ ىٌه ػٓ ٠ٌٟك ثٌّقجٌٝثس ثٌضٟ 

 .(9)ٕىً وضجح  َٝ ػٍ 1955ػجَ  ثأل٠ٌِى١زِٓ ؽجِؼز ) ٘جًفٌه(  أٌمج٘ج

 

 أوالً : وصف انىظزيت )االوجاسياث( 

ْٔف وً ثٌّغجٌطجس ثٌضٟ وجٔش لجةّز ػٕو ثٌفالّفز ثٌموِجء ٚىٌه ِٓ مالي ف١ٌٝجصُٙ فٛي  إٌٝػّو ثّٚضٓ 

 ِْضؼٍّٛثٌضٟ ٠ضوثٌٚٙج  ثٌّمٛالس  أٚثْ ثٌٍغز ) وّج ١ّْ٠ٙج ) ثٌّغجٌطز ثٌنذ٠ٌز ( ِٚؼٕج٘ج  أٚثالغٍٟٛز ثٌٛٙف١ز 

ثٌض٠ٌٚـ  أٚ ٙفثٌٌٍٛض٠ٌٚـ دقم١مز ِؼ١ٕز ٚ٘يث  أٚصْضؼًّ ّٜٛ ٌٛٙف فجٌز ِؼ١ٕز  ثٌٍغز ٕفج٘جً ٚوضجدز ال

. ٚدوأ ثٌفالّفز ٠وًوْٛ فم١مز دطالْ ٘يٖ ثٌفىٌر دجػضذجً ٚؽٛه ِمٛالس (11)وجىدجً (  أ٠ٚؾخ ثْ ٠ىْٛ ٙجهلجً 

 ضٓ ) ثٌّمٛالس ثالٔؾج٠ٍز ( . صٖذٗ ثٌّمٛالس ثٌنذ٠ٌز ثٌضٟ ّّج٘ج ثّٚ

١ٌِٚ  ٚثإلمفجقثٌقىُ ػٍٝ ٘يٖ ثٌؾًّ ١ٌِ ِضؼيًثً ٌٚىٓ ثٌقىُ ٠ىْٛ ػ١ٍٙج دجٌضٛف١ك  أْٚدٙيث ٠ٌٜ ثّٚضٓ 

 ٚثٌّٛفم١ز ِٚج ٚثإلمفجقثٌٚوق ٚثٌىيح  ِٓ ف١ظد١ٓ صفج١ًٙ ثالٔؾج٠ٍز ِٚىٛٔجصٙج  ِٚج ,(11) دجٌٚوق ٚثٌىيح

ثٌىال١ِز  ثألفؼجي ١ٌزآ ْجد١ِٓ  أمٌٌٜٕع ِٓ ٍث٠ٚز  إٖٔجءفٗ ) ثّٚضٓ ( ِٓ وْٛ غجٌذ١ز ثٌفؼً ثٌىالِٟ ٘ٛ ثلضٌ

ثٌّضىٍُ ػٕوِج ٠ٕطك دّمٌٛز ِج صضىْٛ  أِْٓ مالي ثٌذقظ دجٌّىٛٔجس ثٌّنضٍفز ٚثٌّْض٠ٛجس ثٌّضٕٛػز ػٍٝ ثػضذجً ) 

 .(12) ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ دّْض٠ٛجس ثٌٕطك ٚثٌضقم١ك(

ثٌضؼؾذ١ز ,  أٚثالّضفٙج١ِز  أ٠ٌِٚز ٚٙف ثٌٛثلغ فىً ثٌؾًّ ِجػوث ثأل إٌٝثٌٍغز صٙوف  أْثٌمٛي :  أًثهٚ٘ٛ ديٌه 

٠ّىٓ ثٌقىُ ػ١ٍٙج  ٌ ِٓ ثٌؾًّ ثٌضٟ ١ٌْش ِٓ ثٌٕٛع ثٌّيوًٛ ال١وجىدز , ٚوغ أٚٙجهلز  دؤٔٙج٠ّىٓ ثٌقىُ ػ١ٍٙج 

)   ٌٛٙفٗ , ٚثٔطاللجً ِٓ ٘يٖ ثٌّالفظز ثّضٕضؼ ثٌٛثلغ ال ٌضغ١ٌ إال٘يٖ ثٌؾًّ  ٚال صْضؼًّثٌىيح ٚدّؼ١جً ثٌٚوق 

 :  (13) ٔٛػ١ٓ إٌٝثٌؾًّ صٕمُْ  أْثّٚضٓ( 

 

) ثٌّطٌ ٠َٕي( ٚ ) ثٌم٠ فٛق   ٚ ثٌىيح ِغًأثٌؾًّ ثٌضٟ صٚف ثٌىْٛ ٠ّٚىٓ ثٌقىُ ػ١ٍٙج دجٌٚوق :  ثألٚي

 ثٌق١ٌٚ( .

 

ٓ ثٌقجي ٚصضّٞٓ فؼالً ِغً ) أٌِ , ِثٌّضىٍُ فٟ ٍ إٌٝ) ثالٔؾج٠ٍز ( ثٌؾًّ ثٌضٟ صْضٕو  ثإلٖٔجة١زثٌغجٟٔ : ثٌؾًّ 

 أػو , ألُْ , أػّو( .
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ثٌضٟ ٠مجي  ثألفوثطصٚف ثٌؾًّ ثٌنذ٠ٌز ػٍٝ ٔقٛ عجدش  إىٌٚمو الفع ) ثّٚضٓ ( ٘يث ثٌفٌق د١ٓ ثٌؾًّ ٚلجي : )) 

 غ١ٌ ثٌٍْجٟٔ ثٌيٞ صٚفٗ ثٌؾٍّز( ٌّج د١ٓ ثٌؾًّ ٚثٌقوط٘ٛ ِضٛلف ػٍٝ ِطجدمضٙج  وجىدز ِّج أٚٙجهلز  أٔٙجػٕٙج 

(14) . 

٘يٖ  أْ( ٌّضٍفع دٙج. ٚوجْ صؼ١ًٍ )ثّٚضٓثٍٟك ػ١ٍٗ ) ثٌؾًّ ثالٔؾج٠ٍز( ث ثٌٕٛع ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌؾًّ فٙٛ ِج أِج 

 ػونثٌضٍفع دؾٍّز : ) أْ, ِغالً  ٚثألفؼجي ثألفوثط إلٖٔجءصْضنوَ ِج دً ثٌؼىِ  ءٕٟصْضؼًّ ٌٛٙف  ثٌؼذجًثس ال

وٕش ِنطتجً  إٟٔ) ٌٚٙيث ثٌْذخ ثصفك ػٍٝ : ٕ٘ج ( . ٚ٘ٛ ىثصٗ ٠ٕٖب ثٔؾجٍ فؼً ثٌٛػو ٚثٌضٍفع دجٌؾٍّز  ّؤوْٛدجٟٔ 

ٚ٘يث ٠وي ػٍٝ ثٌضؼجًٛ  ثإلٕجًرٗ دٌا ( ٠ٕؾَ فؼً صقم١ك ّٔ أ إٌٝ أ١ٌٕ)  ثالصفجق ٚثٌضٍفع دجٌؾٍّز : ( ٘ٛ ىثصٗ فؼً

 :ٚثٌؾًّ ثٌنذ٠ٌز ػٍٝ ثٌٖىً ث٢صٟ  ثإلٖٔجة١زد١ٓ ثٌؾًّ  ِج

 

 

 

 (1ٕىً ًلُ )

 

 

ال ثهمً ثٌٌّْؿ ِٓ ثٌنٍف (  إ٠ٟٕٖٔب فؼً فؼذجًر )  الثٌضٍفع دجٌؾٍّز ثٌنذ٠ٌز  أِْٓ ٘يث ثٌّنط٠ ٍٔقع  إىثً 

٠ىْٛ ِٕٖتجً ٌفؼً ثٌّْجع  ( ال ث٢ْ أّّؼه أْ٘ٛ ىثصٗ فؼً ثٌومٛي , وّج فٟ ثٌضٍفع فٟ ػذجًر ) ٠ّىٓ  ب٠ٕٖ

ذوٞ ٔٛع صُ  ألٔٙجدجٌْٕذز ٌؼٍّجء ثٌٍْج١ٔجس  ٚأ١ّ٘ضٙج( صىْٛ ٌٙج ل١ّضٙج  ثإلٖٔجة١زٚػٍٝ ٘يث فجْ ثٌؼذجًثس )  .(15)

٠ؾٍٛ  ال ثألفؼجيثْ ١ٙغ )ثّٚضٓ (  أووِمجِٚز ٌٍضف١ٌْ ثٌمجةُ ػٍٝ ٌٕٟٚ ثٌٚوق ٌٍقٚٛي ػٍٝ هالٌضٙج . ٚلو 

فؼً ٌٍقجي ٟ٘ دٛؽٗ ػجَ ِْضؼٍّز ١ٙغز دٕجء ٍِجْ ثٌفٟ صى٠ٕٛجصٙج , فّغالً  إال  ثألفؼجيصْضؼًّ  أْدٛؽٗ ػجَ 

 إٔٙجٔؾجٍ فؼً ػجهٞ فٟ ثٌؾًّ ثالٔؾج٠ٍز ٚغ١ٌ ثالٔؾج٠ٍز فّغالً ثّضنوثَ ) ثٌّٞجًع( ٌٍقجي ثٌقجٌٝر ٔقٛ ) إل

 فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ فٟ فجي ثٌغٕجء .  إٔٙجػٍٝ  يال صوصغٕٟ( 
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٠ّْٝ ) دجُّ  ِج أٚدجٌغٕجء . فٟ ف١ٓ ثْ ١ٕٙؼٗ دٕجء ثٌفؼً ثٌوثةُ ٚثػور  أٔج) ثػو دجٟٔ ثغٕٟ ( ػٍٝ ثػضذجً ٚٔقٛ 

 وّج فٟ ثٌٖىً ث٢صٟ :  (16) ثٌفجػً ( ٟ٘ ثٌضٟ صؤٚي ٍِجْ ثٌقجٌٝ. ٕٚ٘ج ٠ىّٓ ثٌفٌق د١ٓ ث١ٌٚغض١ٓ

  
 تغني  ــــــــــــــــــــــــــ حال انجاز الغناء ـــــــــــــــــــــــ مغنية       
 ترسم ـــــــــــــــــــــــــ حال انجاز الرسم ـــــــــــــــــــــــــ راسمة       

                                   
 (2ٕىً ًلُ )

 

غ١ٌ ثالٔؾج٠ٍز ٚد١ٓ ١ٙغز ثالٔؾج٠ٍز ثٌوثةّز ِضمجًدز ؽوثً  أٚثالٔؾج٠ٍز  ثألفؼجيفجٌؼاللز د١ٓ ١ٙغز ثٌقجٌٝ ِٓ 

 .(17)ٕٚو٠ور ثٌنفجء 

يٞ ٌفٟ ثٌنذٌ ٚثٌفؼً ث ٠ؤصٟد١ٓ ثٌفؼً ثٌيٞ  المضالف ِجٌ) ثّٚضٓ ( ٚٝغ ِؼج١٠ٌ عجدضز  أًثهٚدؼو ٘يث ثٌضف١ًٚ 

 إٌٔسثٌنًٍ ِٓ ؽجٔخ ثٌضمو٠ٌ فّغالً ثٌؼذجًر ثٌضٟ  أصجٖ أْ إٌٝؼٗ ٌُ ٠ٍذظ ثٌٞجد٠ ثٌيٞ ٚٝ أْ إال ثإلٖٔجء فٟ ٠ىْٛ

٠ىْٛ  أْ صقجٚي صمو٠ٌ فؼً ثٔؾجٍٞ ٌٙج ػٍٝ ثػضذجً أالٔؾجٍٞفٟٙ ػذجًر مج١ٌز ِٓ ثٌفؼً غوث(  ّآصّٟجدمجً )  إ١ٌٙج

ٔضٕذؤ دّج ٠مٚوٖ ثٌّضىٍُ فجٌؼذجًثس ثٌنج١ٌز ِٓ  أْْٔضط١غ فٟ وً ثٌؾًّ  غوث( ٌٚىٕٕج ال ّآصٟدجٟٔ  أػونثٌضمو٠ٌ ) 

ثٌضؼ٠ٌَ ؽو١ٌز ,(18)ٌذجفغ١ٓ ِغَٜ والِٟ ٚثفو . ٚلو ٌٟؿ ثفو ث أِٚٓ صمو٠ٌ  أوغًٌ ّصقض أالٔؾجٍٞثٌفؼً 

 دمٌٛٗ:

 

ثىث وجْ ِغَثٖ ثٌضٙو٠و ِغال , فجْ وجْ فجٌٝثً ِٓ ٠ٙوهٖ  إٖٔجءً ثٔٗ لو ٠ىْٛ  إال) ٌٛ لٍٕج : "ؽجء ٠ٍو " ٌٍنذٌ لطؼجً 

 ٚإٖٔجة١زصقو٠و مذ٠ٌز  أٌِٚدٙيث ٠ىْٛ  إٖٔجءِؾب ٠ٍو ٚلٍٕج ٌٗ : ؽجء ٠ٍو ) ٠مٚو ثٌضٙو٠و ( فؼٕو٘ج ٠ىْٛ ثٌىالَ 

ٌُ ٠ؼٌف ِمجَ ثٌىالَ ٚظٌٚفٗ , ٠ٚفًٖ ديٌه  إىثؽ١ّؼٙج  ثألفٛثيغ١ٌ ِّىٓ فٟ  أٌِثً ثٌؼذجًثس غ١ٌ ث٠ٌٌٚقز 

ِٕٟٛجً دظٌٚف  ثألٌِٚثٌؼذجًثس ثٌنذ٠ٌز ٠ٚذمٝ  ثإلٖٔجة١زِؼ١جً فجًٙ د١ٓ ثٌؼذجًثس  إٌٝثّٚضٓ فٟ ثٌض١ًٙٛ 

 ثٌىالَ ( .

 

 ( نمىفقيت) شزوط ا: اوسته وشزوط االوجاس  وياً ثا

 

, عُ  ثإلمذج٠ًز أٚ ثإلػال١ِز أٚدالغ١ز ٚ٘ٛ ِؼٌٚف دٚفضٗ ثإل ,(19) ( ) ثالٔؾجٍ ثألمذج٠ًٕجلٔ ) ثّٚضٓ ( فؼً 

 :(21)٠طذك ػ١ٍٗ ِم١ج١ّٓ 

 

 . ءثٌٖٟٛي ص١َّثً ٌٙج ػٓ ِؾٌه لِج  ءٕٟصىْٛ فؼً  أْ: ثالٔؾج٠ٍز ٠ؾخ  ثألٚي

 ثٌضىي٠خ . أ١ٌِٚٚ ٌٍضٚو٠ك  ػوَ ثٌّٛفم١ز أٚ: ثالٔؾج٠ٍز ِؼٌٝز ٌٍّٛفم١ز  ثٌغجٟٔ

 

ٔفْٙج ِغً ثٌضقي٠ٌ ٚثٌٌّثٕ٘ز , عُ  ثألمٌٜثٌىال١ِز  ثألفؼجيدٌّصذز  ثألمذجًٚدٙيث ثٌضم١ُْ ٠ٞغ ) ثّٚضٓ( فؼً 

فٌق د١ٓ لٌٛه ) ٘ٛ ٌُ ٠فؼً ىٌه( ٚلٌٛه  ٗ الّٔ : أٚث٠ٌٌٚقز ف١مٛي ثأل١ٌٚز ثألمذج٠ًْجٚٞ )ثّٚضٓ( د١ٓ ١ٙغضٟ 

٠ن٘ ثٌؾًّ ثالٔؾج٠ٍز  ٘يث ِج ضىي٠خثٌ أٚثمذٌ ثٔٗ ٌُ ٠فؼً ىٌه( ِٓ ف١ظ ثفضّجي ثٌّمٌٛض١ٓ ٌٍضٚو٠ك  أٔج)

ديٌه  أمذٌس ّٟٔ أفؼٍضٗ ٘ٛ  وجٔش صّطٌ( ِج ٔٙجإدجٌقمجةك ومٌٛه )  ثإلمذجًثٌؾًّ ثٌضٟ صؼذٌ ػٓ  أِجث٠ٌٌٚقز , 

ّضنوثِجس . ف١ْجٚٞ ٕ٘ج د١ٓ ثال (21) إالد١ٕش ثٌقمجةك ١ٌِ  ّٟٔ أثٌذطجٌز ( ٘ٛ  إٌّٝضؤهٞ  ٔٙجإوقم١مز , ٚؽٍّز )

 .فٟ ٌٟؿ ثٌّٛفم١ز ٚػوِٙج
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ػوَ ثٌضٕجلٜ د١ٓ وْٛ ثٌٕطك دجٌّمٌٛز ) ثٔؾجٍثً ٌفؼً ِج ٚد١ٓ ثفضّجٌٙج ٌٍضٚو٠ك ٚثٌضىي٠خ  إٌٝٚ٘ىيث ٠ضًٛٙ 

ػوَ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ  أٔٛثع٘ٛ ػٌٝز ٌىً  ثإلمذجًفؼً  أْػوِٙج ٠ٌٜ ) ثّٚضٓ(  أٚٚفضٝ دّم١جُ ثٌّٛفم١ز  .(22)

 أٚصؾؼٍٙج ٙجهلز  أْصفًٖ ثٌّمٌٛز هْٚ  ٟثٌضصضؼٌٛ ٌٙج ثالٔؾجٍثس . ٚ٘ٛ دجٌطذغ ٠مٚو دؼوَ ثٌّٛفم١ز ثٌؼ١ٛح 

ّْ ثػضمو  أٔج) : )ثٌمطز ػٍٝ ثٌق١ٌٚ( ٠مضٟٞ ّٕٝجً لٌٛه:وجىدز ٠مٛي ) ثّٚضٓ ( لٌٛه ثٌمطز ػٍٝ ثٌق١ٌٚر (  أ

٘ٛ  ثإلمذجًّضؾب ٚ٘ىيث  دؤٔهه صٕٛٞ ٚصؼضمو ّٔ دجٌّؾب( أ ػوُ أ أٔج)  لٌٛه: ٠نضٍف ػٓ ثلضٞجء ٚ٘يث ثاللضٞجء ال

 ِج إٌٝثٌىال١ِز , دً ٘ٛ ػٌٝز  ثألفؼجيػوَ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ ص١ٚخ  أٔٛثع١ز , ٚ٘ٛ ثفو ػوَ ٙوق ثٌّٕ  إٌٝػٌٝز 

 . (23) ثٌؼٙو( ّّجٖ ) ٔمٜ

 

 أٚ ثإلمفجقٟ ثالٔؾج٠ٍز ِٓ ٔم أْ أًهٔج إىثعُ ٔؾو دؼو ىٌه ٠ٞغ ) ثّٚضٓ( ٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ ٠ؾخ صٛثفٌ٘ج 

 :(24)ثالّضؼّجي ٟٚ٘  إّجءر

ثٌٕطك  ثإلؽٌثءػ١ٍٗ ٠ٚضّٞٓ ىٌه  ِضؼجًف صؤع١ٌػٌفٟ ِضٛثٝغ ػ١ٍٗ ٌٗ  إؽٌثءن ج٠ىْٛ ٕ٘ أْ: ٠ؾخ  أٚالً 

 ِؼ١ٕ١ٓ فٟ ظٌٚف ِؼ١ٕز. أٔجُدىٍّجس ِؼ١ٕز ِٓ لذً 

 فٟ صٍه ثٌقجٌز ثٌّؼ١ٕز . دجإلؽٌثءثس٠ىٛٔٛث ِٕجّذ١ٓ ٌٍم١جَ ٚثٌظٌٚف ثٌّيوًٛر ٠ؾخ أْ  ثألٕنجٗ إْعج١ٔجً : 

 ِٓ لذً وً ثٌّٖجًو١ٓ دًٚٛر ٙق١قز . ثإلؽٌثءٕفي ٠ُ  أْعجٌغجً : ٠ؾخ 

 ٚدًٚٛر صجِز .ًثدؼجً : 

ًّ  ثإلؽٌثءمجِْجً : ف١ٓ ٠ىْٛ  ًّ  أٚٚهٚثفغ ِؼ١ٕز ,  أفىجًٌُٙ  إٔنجٍٗضٕف١ي ِٓ لذً ٌج , وّج ٟ٘ ثٌؼجهر , ِٙ ج ِٙ

ٚثفو ِٓ ثٌّٖجًو١ٓ , فجْ ثٌٖن٘ ثٌّٖجًن فٟ  أٞر ٌٍم١جَ دٍْٛن ٘جَ ِضٌصخ ػٍٝ ثٌّمٌٛز ِٓ لذً ٌٍّذجٌٕ

صىْٛ ٌو٠ُٙ ث١ٌٕز ثٌٚجهلز  أْثٌوٚثفغ , ٚػٍٝ ثٌّٖجًو١ٓ ٚ ثألفىجًٚفٟ ثٌضٕف١ي ٠ؾخ ثْ صىْٛ ٌو٠ُٙ صٍه  ثإلؽٌثء

 ٌم١جَ ديٌه ثٌٍْٛن.

يٌه ثٌٍْٛن وٌه ٠مِٛٛث فؼالً د )أ٠ْؼذٌ ػٕٗ ) ثّٚضٓ( :  أ٠ٚمِٛٛث ) ثٌّٖجًو١ٓ ( دجٌٍْٛن  أّْجهّجً : ٠ؾخ 

 ثألٌٚٝ ثألًدؼزدجٌٌٖٟٚ  ٚثإلماليِٓ ٘يٖ ثٌٌٖٟٚ ثٌْضز ١ّؾؼً ثالٔؾج٠ٍز غ١ٌ ِٛفمز  دؤٞ ثإلماليْ ٚإ .فؼً(

 : (25)ثالٔؾج٠ٍز ٚػوَ فٚٛي ثٌفؼً ِٚغجي ىٌه فٟ لٌٛه  إمفجق إ١ٌّٝؤهٞ 

 

 (1)ِغجي ًلُ 

لذً ( ؽٛثدجً ٌْؤثي ثٌمجٟٝ ثٌٌٖػٟ : ) ً٘ صمذً ثٌَٚثػ ِٓ فالٔز دٕش فالْ ( . ٚلو صّٕٞش ٘يٖ ثٌؾٍّز ) أ

 ٟٚ٘ : ثألٌٚٝ ثألًدؼزدجٌٌٖٟٚ  ٚثإلمالي.  آٔفجً ثٌٌٖٟٚ ثٌّيوًٛر  دئصذجعٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز ٚىٌه 

 وجْ ٠ىْٛ ثٌّضىٍُ فٟ ثٌّمٌٛز ١ٌِ دمجٟٝ ٌٕػٟ . .1

 ٠ْضؼًّ ثٌىٍّجس ٔفْٙج . ال أْ .2

 .ثإلؽٌثء٘يث  إٌٝثٌّمٚٛهثْ ِضَٚؽ١ٓ فال ٠قضجؽجْ  ٚثٌٌّأر٠ىْٛ ثٌٌؽً  أْ .3

 دًٚٛر صجِز . أٚفال ٠ىْٛ دًٚٛر ٙق١قز  ثإلؽٌثء٠ّضٕغ ثفو ثٌَٚؽ١ٓ ِٓ صٕف١ي  أْ .4

 . دجإلمفجقٚدٙيث صىْٛ ثالٔؾج٠ٍز غ١ٌ ِٛفمز ٚصمُْ 

 

 : انفعم انكالمي عىذ ) اوسته ( ثانثاً 

ث فٙٛ ٠مَٛ ثٌضوث١ٌٚز , ٚػٍٝ ٘ي ثألػّجئٛثر ٌِو٠َز فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ  أّج٠ُمَٛ ِفَٙٛ ثٌفؼً ثٌىالِٟ ػٍٝ 

ز ٌضقم١ك ل١ٌّٛ  أفؼجالً ًٌّ جً ٠ُ , ٚفٞالً ػٓ ىٌه ٠ؼو ٖٔجٟجً ِجه٠جً ٔق٠ٛ صؤع١ٌٞٔؾجٍٞ ػٍٝ ٔظجَ ٕىٍٟ هالٌٟ إ

صن٘ ًهٚه فؼً ثٌّضٍمٟ وجٌٌفٜ  ع٠ٌ١زصؤوجٌطخ ٚثٌٛػو ٚثٌٛػ١و ..... ثٌل . ٚغج٠جس  إٔؾج٠ٍٗ أغٌثٛ

ٔؾجٍ ٕب ِج ثٌّنجٟخ ثؽضّجػ١جً ِٚؤّْجص١جً ٚإلفٟ  صؤع١ٌثً ٠ىْٛ فؼالً  أْٚثٌمذٛي , ٚثٌمجػور ثٌمجةّز ٘ٛ ٠طّغ 

 إٕٔجلٌٕٛج ١ٕتجً ٠ؼٕٟ  إْ:  أمٌٜدؼذجًر  أٚ,  أإلٔؾجٍٞ أٌضؼٌفٟ ثألهثءٚثٌفؼً ثٌىالِٟ ٕ٘ج ٠ؼٕٟ : ) .(26)

ٌضق٠ًٛ ثٌؼجٌُ  أهثرٔمٛي ٚٔفؼً ٚدٙيث صضقٛي ثٌٍغز  أْٚ٘ٛ  , (27) (فٟ ثٌىْٛ فؼٍٕج ١ٕتجً ِج أٚصٌٚفٕج 

 ف١ٗ دوالً ِٓ وٛٔٙج ِمضٌٚر ػٍٝ ثٌضنجٟخ ٚثٌضٛثًٙ ٚثٌضؼذ١ٌ ثٌفىٌٞ .  ٚثٌضؤع١ٌ
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ٌ   إٌٝص١َّ ؽو٠و ال٠َثي ِمذٛالً  إٌٝٚلو لجهس ٘يٖ ثٌّالفظز ) ثّٚضٓ(  وً ؽٍّز دؤْ  ٠ِٕٛج ثٌقجٌٝ ٚ٘ٛ ٠م

, ٚدٙيث ث٘ضُ ) ثّٚضٓ( دٖىً صجَ دّج ّّجٖ دـ ) فؼً  ثأللًٔؾجٍ ػًّ ٌغٛٞ ٚثفو ػٍٝ صجِز ِْضؼٍّز صمجدً إ

ٗ ٠قًّ فٟ ١ٟجصٗ ّٔ أ إٌٝ ٚإٔجً ٚأٔٛثع أغٌثٛ( ١َِٚ ٌٗ  ٌمٌٟٛث) ثٌؼًّ  أٚ( ثٌفؼً ثٌىالِٟ )  أٚثٌمٛي( 

 ػز ٠ٕٚمُْ ػٍٝ : صى١ٕ٠ٛز دٙيث فٙٛ ٠ًّٖ ثٌؼ١ٍّجس ثٌىال١ِز ثٌّضٕٛ أفؼجي

 

 (28) ٌغز ِؼ١ٕز إٌٝز ١ّّ ٕضثٌّ ثألٙٛثسٚ٘ٛ ثٌضٍفع دٍٍْْز ِٓ مٟ ثٌٚٛصٟ ( : ١ٛٔط) ثٌف ٌمٌٟٛث: ثٌفؼً  أٚألً 

ثٌّٕضمٍز ثٌّمٌٚػز ثٌّقٌّٛز فٟ ثٌٙٛثء فٟ ٌغز ِؼ١ٕز  ثألٙٛثسلجي ثّٚضٓ : ) ٘ٛ ِؾٌه فؼً ثٌضٍفع دذؼٜ 

 ثألٙٛثسِؼٕٝ ٘يٖ  أٚدغٜ ثٌٕظٌ ػٓ ٕىً ِٚج١٘ز  دؤٙٛثسثٌٕطك : دّؼٕٝ أٞ .(29)(ٚفٟ فوط ِؼ١ٓ 

 .(31)ِىٛٔز ٌىٍّجصٙج  أٙٛثسٚثٌّمٚٛه وٛٔٙج ػ١ٍّز ف٠َ١جة١ز ٌض١ٌٛو 

 

 أِٞفٌهثس ِؼ١ٕز  أٚعج١ٔجً : ثٌفؼً ثٌىالِٟ ثٌٍفظٟ ) ثٌفؼً ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ( : ٟٚ٘ ػ١ٍّز صٍفع وٍّجس 

ثٌفؼً ثٌىالِٟ ثٌّضّٞٓ  ٚأِجصًّٖ وٍّجس صومً فٟ ٔظجَ ٔقٛٞ ِؼ١ٓ ٚدضٕغ١ُ ِؼ١ٓ لجي ثّٚضٓ : )  أٙٛثس

ِنٚٛٙز ِضٍٚز ػٍٝ ٔقٛ ِج  أٔقجءػٍٝ  أٙٛثس أفوثط أٞثٌىٍّجس  أٚ ثألٌفجظدجٌمٛي فٙٛ ثٌٕطك دذؼٜ 

 .(31) (دّؼؾُ ِؼ١ٓ ٌِٚصذطز دٗ ِٚض١ّٖز ِؼٗ ٚمجٝؼز ٌٕظجِٗ

 

ثٌؼٛثلخ ثٌضٟ  أٚجس ثٌضّذؼ أٚ) ثٌفؼً ثٌنطجدٟ ( : ٠ّٚغً ثٌٕضجةؼ  أٚثٌىالِٟ ) ثٌوالٌٟ (  ؤع١ٌثٌض أٚ ثألعٌعجٌغجً : 

ثٌّضىٍُ ٔفْٗ , ٚ٘يٖ ثٌٕضجةؼ  أٚثٌّْضّغ  أِٖٚجػٌ ثٌّنجٟخ  أٚ أفؼجي٠ٌٛو٘ج ثٌفؼً ثٌىالِٟ ٚثٌضٟ صؤعٌ ػٍٝ 

 أِج٠ىْٛ ويٌه , ٠مٛي ) ثّٚضٓ ( : )  لو ال أٚصىْٛ مجًػ ٔطجق ثٌٍغز , ٚثٌضؤعٌ ثٌىالِٟ لو ٠ىْٛ ِمٚٛهثً 

ّؼٕٝ جٌإٌٝ فو ِج دّؼٕٝ ِضؼٍك د, ِمٌٚٔز  ثألٌفجظثٌفؼً ثٌنطجدٟ فٙٛ صؤه٠ز ثالٔؾجٍ ٚو١ف١ز ثّضؼّجي صٍه 

 ٚأفىجًخ ػ١ٍٙج ِٖجػٌ ٕطك دٖٟء ِج ٠ٌٛو ػجهر صؤع١ٌثس صضٌصٚ٘ٛ ػٕوٖ دجٌّمجدً ) ثٌ .(32)ثٌٌّؽغ ( 

ثٌٍغ٠ٛز ػٕو ) ثّٚضٓ(  ثألػّجي أْ. ِٚٓ ٘يث ٔفُٙ (33) (ث٢م٠ٌٓ ثألٕنجٗ أٚثٌّضىٍُ  أٚثٌّْضّغ  ٚأفؼجي

) ثٌفؼً ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ( ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ضقمك دمٌٕٛج ١ٕتجً ِج ٚ )  ( ٚ ٌمٌٟٛثصّٕٞش عالعز صى٠ٕٛجس ) ثٌفؼً 

 دجٌمٛي ( .  ثٌضؤع١ٌفؼً 

 

 .(34)(  2ِغجي ىٌه ) ِغجي 

( ٠ٕؾَ ػ١ٍّٓ دٚفز ِضَثِٕز , فٙٛ ٠ٕؾَ ػّالً ل١ٌٛجً ٠ضّغً إّٔجٔهٚ٘ٛ ٠مٛي ) ٔظف  فجألح ثألّٕجْدضٕظ١ف  ثألٌِ

ٚثالدٓ ٚ٘ٛ  ثألّٕجْثدٕٗ دضٕظ١ف  أٌِٖ( ٠ٕٚؾَ ػّالً ِضّٕٞجً فٟ ثٌمٛي ٠ضّغً فٟ إّٔجٔهفٟ ٔطمٗ دؾٍّز ) ٔظف 

 ٕؼٌ دجٌٕؼجُ ( ٠ؾ١خ : ) ال أ

ٕؼٌ دجٌٕؼجُ ( ٚثٌؼًّ ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ثٌّضّغً دؾٍّز ) ال أً ثٌمٌٟٛ ػٕوِج ٠ٕطك ثٌؼّ ٟ٘ : أػّجي٠ٕؾَ عالعز 

٠ٕؾَ ثالدٓ  ٚأم١ٌثً ًفٜ .  أٚػًّ ف١ٗ لذٛي  دؤ٠ٕٞذغٟ مٍطٗ  ػوَ ثٌٌغذز فٟ ثٌَٕٛ ٚ٘يث ال إصذجػٗ أٚ إمذجًٖفٟ 

ثٌٕؼجُ ٌُ ٠وثػخ  ْأدّج  إّٔجٌٔٗضٕظ١ف  دئِٙجٌِٗضٕجع ثدٕٗ إ إٌٝ. دّج ثٔٗ ٠ْؼٝ  دجإللٕجعػًّ ثٌضؤع١ٌ دجٌمٛي ثٌّضّغً 

 :دؼو . وّج فٟ ثٌٖىً ث٢صٟ أؽفجٔٗ

 
 (3ٕىً ًلُ )
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ٚلو ٟٚ٘ صوًٚ فٟ ٔظجَ ِضىجًِ  ,(35)ضم١ّْجس ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٘يٖ ثٌ أًٚهثٌفؼً ثٌىالِٟ :  إٔٙجف:  ًثدؼجً 

  : ٌ ػٕٙج ) ثّٚضٓ( دجالصٟػذّ 

 : (36)مِّ ِؾّٛػجس  إٌٝصمُْ ثالٔؾج٠ٍجس 

ػٓ ٠ٌٟك  أٚفىُ ّٛثء وجْ فٟ ثٌّقىّز  إٙوثًثٌض٠ٌٖؼ١ز : ٟٚ٘ ثٌمٌثًثس ثٌمٞجة١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌمٌثًثس  -1

فٟ  أٚفٟ ثٌذ١ش  أٚفٟ ثٌّقىّز  أفىجَ وئٙوثًصىْٛ ٘يٖ ثٌمٌثًثس ٔٙجة١ز  أْقىُ ٌيٌه , ١ٌِٚ ِٓ ثًٌٌٞٚٞ ُِ 

 ٍِؼخ وٌر ثٌموَ .....ثٌل .

ثٌضؼ١١ٓ فٟ ثٌّٕجٙخ ٚثالٔضنجدجس  ٚأِغٍضٗٚثٌٕفٛى , ٠ٚضؼٍك دّّجًّجس ثٌٍْطز  ِّجًّجس ثٌٍْطز ثٌض٠ٌٖؼ١ز : -2

ٚثٌضقي٠ٌ  ٚثإلًٕجهٚـ ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌضٕف١ي٠ز ثٌم٠ٌذز ِٓ ثٌّٕ  ٚإػطجء٠ٌ١ْز فٟ ثٌّيوٌثس , ثٌضف ثألٚثٌِ ٚإٙوثً

 ٚثٌٛػ١و ٚغ١ٌ٘ج .

ّٞ  وئػطجء:  ثإلدجفزٌٝٚح  -3 ١ز ٚثٌمٚو ثٌّٕ  ٚإػال٠ٌْٚـ ٌذجح ثٌضّ ّجْ ٠ٕٚوًػ صقش ٘يث ثثٌٛػو ٚثٌضىفً ٚثٌ

 د١ٓ ثٌمٌثًثس ثٌض٠ٌٖؼ١ز ثٌّّجًّجس ثٌض٠ٌٖؼ١ز . ٚثٌمٚو فٟ ثٌٛػو . ٟٚ٘ صىْٛ ًثدطز ِج ٠ٌٚـثٌضّ ٠ٚومً 

ثالػضيثًثس ٚثٌضٙجٟٔ ٚثٌضؼجٍٞ  ٚأِغٍضٙج ثالؽضّجػ١ز ٚثألػٌثفثٌٍْٛو١ز : صٕوًػ صقش دجح ثٌٍْٛن  ثألٚٝجع -4

 قٌٞ.ثٌْذجح ٚثٌميف ٚثٌضّ  ٚأٔٛثعُ َْ ٚثٌمَ 

ثٌؼذجًثس ثٌّضٍفع دٙج صؾٌٞ ِؾٌٜ ثالفضؾجػ ٚثٌٕمجٓ وّج صىٖف  أْثٌّٛٙٛفز ثٌّفٌْر : ٟٚ٘  ثإلعذجصجس -5 

,  أٚٝـ,  أػجًٛ,  أؽ١خ)  ٚأِغٍضٗدٛؽٗ ػجَ ٠ٍٚٚـ ٘يث ثٌٕٚف ٌط٠ٌمز ثٌؼٌٛ  ثألٌفجظْٔضنوَ  إٔٔجو١ف 

 (....ثٌل . أٝغثفضٌٛ, 

 

 ماهيت انفعم انكالمي  ثاوياً :

ٔؾجٍ ٚدّؼٕٝ لٌٕٛج ١ٕتجً ٠ؼٕٟ ٌٚف ٚثإلٚثٌضّ  ثألهثء٘ٛ : ثٌّمٚٛه دٗ ػٕو ) ثّٚضٓ(  أٍّفشثٌفؼً ثٌىالِٟ ٚوّج  إْ

فٟ ١ٙغ ثٌؼمٛه ِٓ د١غ ٌٕٚثء ١ٙٚغ ثٌَٚثػ  ِج٠ؾٌٞ زثٌىال١ِّ  ثألفؼجي أِغٍزفؼٍٕج ١ٕتجً ِج . ِٚٓ  أٚصٌٚفٕج  إٔٔج

صؤعٌ ؽضّجػ١ز ِّٙز ث أػّجي إٌٝوْٛ ثٌىالَ ١ٌِ مذٌثً فم٠ دً صضقٛي  إٌٝٚثٌٙذز ٚثٌطالق , ٚلو ؽيدش ) ثّٚضٓ( 

 .(37)٘ٛ ىثص١ز ثؽضّجػ١ز  ِج إٌٝصؤهٞ  ألٔٙجٔؾجٍ ػجٌٟ فٟ ثٌٛثلغ ٚدٙيث صؼضذٌ ىثس إ

ْ ثٌفؼً ثٌىالِٟ ٘ٛ ث١ٌٚغز ٙج ٚال ٠ٕظٌ ًه فؼً ثٌّضٍمٟ ٚػِّٛجً فؤ٠مغ دّؾٌه ثٌٕطك د ثألفؼجي٘يٖ  صؤع١ٌ أْعُ 

ثٌىال١ِز ثٌضٟ صٕؾَ ػّالً ثؽضّجػ١جً دّؾٌه ثٌٕطك دٗ ) ٠ٕٜٚٙ ػٍٝ ٔظجَ ٕىٍٟ هالٌٟ ثٔؾجٍٞ , فٞالً ػٓ ىٌه 

ِٓ وْٛ ثٌفؼً ثٌىالِٟ ) . ٚدٙيث ٠ضٛٝـ لٚو ) ثّٚضٓ(  (38) صن٘ ًهٚه فؼً ثٌّضٍمٟ ( صؤع٠ٌ١ز٠ضّٞٓ غج٠جس 

 .(39)(دجٌىالَ ثإلْٔجْصٟ ثٌيٞ ٠ٕؾَٖ ثٌؼًّ ثٌّؤّْج أٚثٌضٌٚف 

١ٓ ُِٕٙ فمو وجْ ثّٚضٓ ٠ٍـ ػٓ ثٌم١ّز ثٌضوث١ٌٚز ػٕو ػٍّجء ثٌوالٌز ٚمٚٛٙجً ثٌذ٠ٛ١ٕ ػٌفٕجٖ ٠ٚنضٍف ىٌه ػٓ ِج

 إهمجيٝ ٍػ أّالفٗفٟ ثٌٍغز ثالٔى٠َ١ٍز ًٚدّج وً ثٌٍغجس , ٠ٚٛثفك ثالٔؾجٍ ِٓ مالي ػذجًثس ٌغ٠ٛز صْضنوَ  ألفؼجي

ز دجٌنٚٛٗ ػٍٝ ثٌٌد٠ ٚصمَٛ ثٌمٚو٠ّ  ,(41)ز ِٚؼٕج٘ج : فُٙ والَ ثٌّضىٍُ عُ صق١ًٍ ػذجًثصٗ ثٌٍغ٠ٛزِفَٙٛ ثٌمٚو٠ّ 

 دؼجهٌأل ِفج١ّٟ٘ ِْضٛفٍ  إٟجًد١ٓ ثٌضٌو١خ ثٌٍغٛٞ ٌِٚثػجر غٌٛ ثٌّضىٍُ ٚثٌّمٚو ثٌؼجَ ِٓ ثٌنطجح فٟ 

 . (41)ثٌضوث١ٌٚز ٌٍظجٌ٘ر ثٌٍغ٠ٛز 
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 نمبحث انثّاويا

 

 (H.p.Griceأوالً :غزايس ووظزيت )انتهىيح انحىاري ( االستهشاو انحىاري )

ثٌّؼٕٝ دًٚٛر ػجِز  ٚأٔٛثع: ٠ضٕجٚي ثٌّؼٕٝ  ثألٚيصمَٛ ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز ػٍٝ ل١ّْٓ  ثألفىجًدجمضٚجً ٌٚىٟ الٖٔضش 

ٝ )دجٌّؼٕٝ ِج٠ّْ أٚ( ػٍٝ )ِؼٕٝ فٌفٟٚصف٠ٌك )غٌث٠ِ( د١ٓ ِؼٕٝ ثٌؾٍّز ِٚؼٕٝ ثٌّضىٍُ فٍيٌه ٠ىْٛ ثٌضم١ُْ 

 :(42)ِٓ ثٌض٠ٍٛقجس  أٔٛثععالعز  إٌٝثٌٍغز ثٌّمٚٛه فٟ ثٌضٛثًٙ . ٚػٍٝ ٘يث ١ٖ٠ٌ  أً٘( ٠ٚمجدً ػٕو ثٌٛٝؼٟ

 

ّ   ثألٚي  ألؽ١ًّجق مجٗ  إٌٝثٌض٠ٍٛـ دجٌىالَ ٌٍوالٌز ػٍٝ ثٌّٕط١ز ٚال ٠قضجػ   ُ( : ٚ٘ٛ: ثٌض٠ٍٛـ ثٌؼجَ )ثٌّؼ

 . أوغٌ أٚ أٚاله( ِّج ٠ٍٛؿ ػجهر دؤْ ٌو٠ه عالط  أٚالهِغجي ىٌه لٌٛه ) ٌوٞ عالعز  إ١ٌٗثٌضًٛٙ 

ٚ  عج١ٔجً :  . ٠ضؼٍك دجٌّٕجّذز ألٔٗثٌضًٛٙ  ألؽ١ًّٕج٠ًٛ  أٚ٘( ٚ٘يث ثٌٕٛع ٠قضجػ ١ّجلجً مجٙجً ثٌض٠ٍٛـ ثٌنجٗ )ثٌّن

 ِؼٙٛهر . دؤٌفجظثٌضؼ٠َز فٟ ثٌٛفجر  أٚوّج فٟ ِذجًوز ثٌَٚثػ 

ِضؼجًف ػ١ٍٙج فٟ ص١ٌٛو ِغجي ىٌه ثٌٕٛع ِٓ  أٌفجظ٠ضٌٛو دٛثّطز لٛثػو ثٌّقجهعز ٚدٛثّطز عجٌغجً : ثٌض٠ٍٛـ ثٌؼٌفٟ : 

دً ٘ٛ ١ٌٚك ٌّفٌهثس ِؼؾ١ّز  , جص١زثٌفؼ١ٍّ دٛثّطز ثٌّذجها  إ٠ٗ١ٌضًٛٙ  ثٌض٠ٍٛـ . ٠ٚؼو ٘يث ثٌض٠ٍٛـ )ٌفظ١جً( . ٚال

ثٌّٛثٝؼز ِٚغجي ىٌه فٟ ٌفظٗ )ٌيٌه( فّغالً لٌٕٛج : ) ٘ٛ ثّىضٍٕوٞ , ٌيٌه فٙٛ  أٚصؼجد١ٌ ِؼ١ٕز دٛثّطز ثٌؼٌف  أٚ

وٛٔٗ دن١الً ٔجصؼ ػٓ  أْد١ٓ ؽٍّز ) ٘ٛ ثّىضٍٕوٞ( ٚؽٍّز ) ٚ٘ٛ دن١ً( دق١ظ  ٌْذذٟثِٕج دجٌٌد٠ ٠ؼٕٟ ثٌضَ دن١ً(

ّٛ ّىضوٛٔٗ )ث ٕج دٗ , فٍٛ ثّضذوٌٕج٘ج دجٌٛثٚ ثٌؼجٟفز المضفٝ ثٌض٠ٍٛـ صّجِجً ٌيٌه فٙٛ فٍٕوٞ( ٚ٘يث ثٌٌد٠ ٘ٛ ؽَء ِّج ٌ

 ػ١ٍٗ .ٌفٟ ٔض١ؾز ٌٍّؼٕٝ ثٌّضؼجًف ص٠ٍٛـ ػُ 

ثٌضٛثًٙ ثٌىالِٟ ِقىَٛ دّذوأ ػجَ ٘ٛ )ِذوأ ثٌضؼجْٚ(  أْ( ٠ؾؼً ٔظ٠ٌضٗ صٕ٘ ػٍٝ ٚدؼو ٘يث ٌٜٔ )غٌث٠ِ

 :  (43) ٍِّْجس دؤًدؼز٠ٕٜٚٙ ٘يث ثٌّذوأ 

: )  ثألٌٚٝصٍضََ دٗ ثٌّذجهًر ثٌىال١ِز دؼذجًص١ٓ ِّٙز  أْثٌيٞ ٠ؾخ  ذجًثإلمٍِّْز ثٌموً : ٚصن٘ لوً و١ّز  .1

 . (ِّج ٘ٛ ِطٍٛح أوغٌصؾؼً ِٖجًوضه صف١و  ( . ٚثٌغج١ٔز : ) ال مذجًثإلثؽؼً ِٖجًوضه صف١و ثٌموً ثٌّطٍٛح ِٓ 

 ثٌذٌٕ٘ز ػٍٝ ٙولٗ ( . ِجال صْضط١غصمً  ) ال أٚٗ وجىح( ّٔ أصؼضموٖ  ِجصمً  ٍِّْز ثٌى١ف : ٚٔٚٙج : ) ال .2

 ٍِّْز ثٌّالةّز : ٟٚ٘ ػذجًر دمجػور ٚثفور )ٌضىْٛ ِٖجًوضه ِالةّز (. .3

 ثٌىالَ دٖىً لٛثػوٞ ثٔؾجٍٞ ٚىٌه ِٓ مالي : إ٠ٞجؿٍِّْز ثٌؾٙز : ٚصٕ٘ ػٍٝ  .4

 ػٓ ثٌٍذِ  ثالدضؼجهأ . 

  ثإل٠ؾجٍح . صقٌٞ 

 ثٌضٌص١خؽـ . صقٌٞ 

 

ػٕوٖ ثٌقٌّٛز ثٌوال١ٌز ٌٍّؼٕٝ ٚصٕمُْ  أّجّٙجٚدؼو ىٌه ٠مضٌؿ غٌث٠ِ صنط١جً ٌٍؼذجًثس ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ صمَٛ ػٍٝ 

 :(44)إٌٝ

 أٚالً : ثٌّؼجٟٔ ث٠ٌٌٚقز : ٚ٘ٛ ثٌّوٌٛي ػ١ٍٙج د١ٚغز ثٌؾًّ ىثصٙج . ٚصًّٖ :

 . إّٕجهدؼٜ فٟ ػاللز  إٌٝ أ . ثٌّقضٜٛ ثٌمٞٛٞ : ٟٚ٘ ِؾّٛػز ِؼجٟٔ ِفٌهثس ثٌؾٍّز ِّٕٞجً دؼٞجً 

,  ثألٌِِج : وجالّضفٙجَ ,  أٍّٛد١زصٞغ ثٌؾٍّز ١ٙغز  دؤهٚثسح . ثٌمٛر ثالٔؾج٠ٍز : ٟٚ٘ ثٌمٛر ثٌوال١ٌز ثٌّؤٌٕ ٌٙج 

 , ثٌٕفٟ . ثإلعذجسثٌٕٟٙ , ثٌضٛو١و , ثٌٕوثء , 

صوي ػ١ٍٙج ٙفز ثٌؾٍّز دجًٌٌٞٚر ٌٚىٓ ١ٌٍْجق همالً فٟ صقو٠و٘ج  ز : ٟٚ٘ ثٌّؼجٟٔ ثٌضٟ العج١ٔجً : ثٌّؼجٟٔ ثٌٚف١ّ 

 ٚصًّٖ :  إ١ٌٙجٚثٌضٛؽٗ 

 ٚصالٍَ فٟ ِمجَ ِؼ١ٓ ِغً ِؼٕٝ ثاللضٞجء. أ١ٙالً ٟٚ٘ ثٌوالٌز ثٌضٟ صٌصذ٠ دجٌؾٍّز ثًصذجٟجً أ . ِؼجٟٔ ػٌف١ز : 

 ز ِغً ثٌوالٌز ثالّضٍَث١ِز .ٕؾَ ِٕٙج ثٌؾٍّٛث٠ًز : ٟٚ٘ ثٌضٟ صضٌٛو ٟذمجً ٌٍّمجِجس ثٌضٟ صُ فح . ِؼجٟٔ 

 ِغجي ٌضٍه ثٌّْض٠ٛجس ثٌوال١ٌز فٟ ثٌؾٍّز ٚلٛصٙج فٟ )ه( . (ِقّٛه ٙقٌثٚٞ ٠ٚؼٌٛ ثٌووضًٛ)
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 (  3: ) ِغجي (45)ِغجي ص١ٝٛقٟ 

 (44)ثًٌٖٜٛ ٌِه ِٓ ّذ١ً (  إٌٝ)ه( : )ً٘ 

 فجٌّؼٕٝ ث٠ٌٌٚـ ٌٍؾٍّز )ه( ِٖىً ِٓ ِقضٛث٘ج ثٌمٞٛٞ ٚلٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز .

  دؼو ثٌّٛس . أمٌٜو١ٔج ٌِر ٌثٌق١جر ث إٌٝفجٌّقضٜٛ ثٌمٞٛٞ : ٔجصؼ ػٓ ُٝ ِؼجٟٔ ِىٛٔجصٙج ثٌٌؽٛع 

  فٟٙ ٌالّضفٙجَ , ٠ٕٚضؼ ِؼٕج٘ج ث٠ٌٌٚـ ِٓ ُٝ ِقضٛث٘ج  دجألهثرلٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز ثٌقٌف١ز : ٚثٌّؤٌٕ ٌٙج "ً٘"

 لٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز . إٌٝثٌمٞٛٞ 

 ١١ٓ ّ٘ج : ةِؼ١١ٕٓ ؽَٚثٌّؼٕٝ ثٌّٕٟٞ ٌٍؾٍّز )ه( ٠ضؤٌف ِٓ 

 ثٌق١جر ثٌو١ٔج . إٌٝثلضٞجء فجٌُٙ ثٌٌؽٛع  أٞ: ِؼٕٝ ػٌفٟ ٚ٘ٛ ثاللضٞجء ,  ثألٚي

ّْ  صؼجٌٝ ( هللاثٌغجٟٔ : ِؼٕٝ فٛثًٞ ثّضٍَثِٟ : ٚ٘ٛ صّٕٟ ثٌّضى١ٍّٓ ِٓ ثٌّنجٟخ )  ثٌو١ٔج . إ٠ٌٌٝهُ٘  أ

د١ٓ ثٌّؼٕٝ  ٓ ٚثٌضٌثد٠ ِجى٠ٛصفج١ًٙ ثٌضّ الي ًثػجٖ )غ٠ٌِ( فٟ ٔظ٠ٌضٗ ثالّضٍَث١ِز ثٌقٛث٠ًز ٚىٌه ِٓ مٚ٘يث ِج 

 ٚثٌٍفع .

 

 انهغىيت  األعمال( ووظزيته jonn.searlثاوياً : )جىن سيزل ( ) 

, ٚػٍٝ  ثألم١ٌ)ثّٚضٓ( فمو ًٟٛ ٔظ٠ٌز  صذجعأ)ؽْٛ ١ٌّي( ِٛلغ ثٌٚوثًر د١ٓ  ثأل٠ٌِىٟ ثٌف١ٍْٛف٠قضً 

 أٔؾَسثٌٍغ٠ٛز  ثألػّجيٚثٌغجٟٔ )ثٌّٛثٙفجس ( ٚثٌّؼٕٝ : ٠ّىٕٕج ثػضذجً  ,)ثٌّمجٙو( ثألٚيِٓ دؼو٠ٓ  ثألم٘

)ثٌّنجٟخ(  أٚ. ٚ٘ٛ دٙيث ٠ؤوو ػٍٝ صف١ٌْ ثٌّْضّغ  (46) ز ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ ِمجٙو ٚصقم١مٙج١ّ صٛثٝؼدٛثّطضٙج ١ٍّٚز 

 .(47), دؼىِ ) ثّٚضٓ( ثٌيٞ ٠ؤوو فٟ ٔظ٠ٌضٗ ػٍٝ ِمجٙو ثٌّضىٍُ ٔفْٗ 

٠ضىْٛ ثٌفؼً ثٌىالِٟ  إىث( ٚػٕوٖ رغ١ٌ ثٌّذجٌٕ ثألفؼجيثٌّذجٌٕر( ٚ ) ثألفؼجئظ٠ٌضٗ ػٓ )٠ٚضقوط )١ٌّي( فٟ 

ثٍٟك ػ١ٍٗ ثالٔؾجٍ ثٌّضَثِٓ : ٚ٘ٛ صّٞٓ ثٌفؼ١ٍٓ ثٌّذجٌٕ ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕ فٟ  دّٕؾ٠َٓ ثٌّذجٌٕر ٚػوِٙج ٚ٘ٛ ِج

 .(48)ٔفْٙج  ِؼٕٝ ثٌطٍخ فٟ ثٌّمٌٛز ٚإٝجفزِمٌٛز ٚثفور , وّج فٟ دمجء ِؼٕٝ ثالّضفٙجَ , 

 :(49)ٕٚ٘جن ِغجي ٠ضٌهه دٖىً وغ١ٌ ػٕو ثٌذجفغ١ٓ ٔمالً ػٓ )١ٌّي( ٚدمٌٛٗ 

 

 ( 4) ًلُ ِغجي 

 ٌٛ لٍش فٟ ثالٔؾجٍ ثٌّضَثِٓ :

 ثْ صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟ دئِىجٔهأ . ً٘ 

 .....) ٠ٕجٌٚٗ ثٌٍّـ ( . دجٌضؤو١وح. ٔؼُ 

 ثٌطٍخ :  ٚ٘ٛ ٠ًٛه ٌٟثةك ِّىٕز الٔؾجٍ فؼً ٠مَٛ صق١ًٍ )١ٌّي( ٌٍطٌق ثٌّنضٍفز ٌٍطٍخ دًٚٛر غ١ٌ ِذجٌٕر

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟(  أْ دئِىجٔهِموًر ثٌّنجٟخ = )ً٘  أٚ إِىج١ٔز: ؽًّ صن٘  ثألٌٚٝثٌط٠ٌمز  )أ( 

 ) ً٘ ّضٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( ِْضمذ١ٍز ٔقٛ: أفؼجيثٌط٠ٌمز ثٌغج١ٔز : ؽًّ صن٘  )ح(

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ (  إِْٔه  أ٠ًو)  ٚص١ّٕجصٗ ٔقٛ:ً صضؼٍك دٌغذز ثٌّضىٍُ ثٌط٠ٌمز ثٌغجٌغز : ؽّ )ػ(

ٌ  ) ثدؼز : ؽًّ صضؼٍك دٌغذز ثٌّنجٟخ ٔقٛ:ثٌط٠ٌمز ثٌٌ )ه(  صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( أْن ً٘ ٠ٞ

 ثألّٔج٠ٟٚذ١ٓ )١ٌّي(  ,ثظٕه ٍِقش ثٌذطجِٟ( هٚثػٟ ثٌفؼً : ) ال أٚ دؤّذجحثٌط٠ٌمز ثٌنجِْز : صضؼٍك  )٘ـ(

 , ٚفْخ ثٌضًٍْْ : ثٌطٍذ١ز ثٌضٟ ثلضٌفٙج  ٌألفؼجيٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز  إٌٝ( ص١ٌٖ ) أ, ح,ػ أٞ ثألٌٚٝثٌغالعز 

 ثٌّنجٟخ . دئِىج١ٔزأٚالً : ثٌٌٖٟ ثٌضق١ٌٞٞ : ٠ٚضؼٍك 

 : ٠ٚضؼٍك دّْضمذ١ٍز ثٌفؼً . ثٌمٜٚٛ أٚعج١ٔجً : ٌٕٟ ثٌّقضٜٛ )ثٌنذٌٞ ( 

 ٠ٕؾَ ثٌّنجٟخ ثٌفؼً ثٌّؼٕٟ . أ١ْز : ٚ٘ٛ ٠ن٘ ًغذز ثٌّضىٍُ فٟ عجٌغجً : ٌٕٟ ٙوق ثٌّٕ 

٠ّىٓ ثٌّذجٌٕر دجّضنوثَ ؽٍّز )  أٚصموَ ثٌّضىٍُ دطٍخ غ١ٌ ِذجٌٕ  دئِىجْد١ٓ )ه . ٘ـ( ٠ٚذ١ٓ  عُ ٠ٌد٠ )١ٌّي ( ِج

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( . أْثٍٟخ ِٕه  أًْ٘ ٌٟ 
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 ٠ٕؾَ ػّالً ٚثفوثً ٌغ٠ٛجً دً ثع١ٕٓ : الٚثٌّضىٍُ ػِّٛجً 

( ٠ضّغً دجالٌضّجُ ثٌيٞ ٠ضُ ػٓ ٠ٌٟك )ػًّ عجٔٛٞ ( ٘ٛ ثٌْؤثي فجٌّمٚو )ثٌمٚو٠ز( ٘ٛ ثٌيٞ  أٌٟٚ: )ػًّ  ثألٚي

 ٌضٛثٝؼٟثٚثٌيٞ ٠ضقمك دجٌّؼٕٝ  ُٕٗ ذ١ّ ٚ٘يث ثٌّمٚو ثٌيٞ ٠ٕذغٟ صَ  ثأل٠ٌٟٕٚٛٞ ثٌمجةً ثٔؾجٍٖ ٚ٘ٛ ٠ضًٚ فم٠ دجٌؼًّ 

 ُّ الّضؼّجي ثٌّذجٌٕ هٚثفغ ١و ػٓ ث٠ق ثٌوٚثفغ ثٌضٟ صؾؼً ثٌّضىٍُ أْ. ٠ٚضٞـ دؼو ٘يث ثٌضف١ًٚ (51)ز ؾَ ٕضَ ٌٍؾٍّز ثٌ

 :(51)ػور ٟ٘ 

 ثالٔؾج٠ٍز ث٠ٌٌٚقز. أٚ ثألٌِثّضنوثَ ١ٙغ أٚال: 

ثالٔؾج٠ٍز  أٚثٌّذجٌٕ  ثأل٠ٌِطٍخ ِٓ ِْضّؼٗ دجّضنوثَ ١ٙغز  أفوثً لٍّج ّْٔغ  إىعج١ٔجً : ثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز : 

 ػو٠ور غ١ٌ ِذجٌٕر . أّج١ٌخثَ ز , دً ٠ٍؾؤ ثٌّضىٍُ دجّضنوث٠ٌٌٚق

٠ْضط١غ  ثٌّنجٟخ دضقو   ُٗ ٙٚثؽ فئىثِٓ ثالْٔقجح ٚثٌضٌثؽغ ػٕو ثٌقجؽز ,  ؽ١ور صّىُٕٗ  آ١ٌزثٌوفجع : ٚ٘ٛ  آ١ٌزعجٌغجً : 

ّْ  أ٠ٚضٌثؽغ  أْثٌّضىٍُ   ٌ والِٗ .٠ف

 

 (5ًلُ )ِغجي 

 أ . ً٘ ٌو٠ه ١ّجًر ؟ 

 . إ٠ٚجٌهح. ٔؼُ , ٌىٕٟ ٌِصذ٠ دّٛػو ٚال ثّضط١غ 

 . ثٔٗ ِؾٌه ّؤثي ٚفْخ . إ٠ٚجٌٌُٟ ثٍٟخ ِٕه  أٔجآ . 

ثٌض١ٙتز ٌيٌه ػٓ ٠ٌٟك ثٌْؤثي دًٚٛر غ١ٌ ِذجٌٕر , ٌٚىٓ  أٚدج١ٌْجًر  إ٠ٚجٌٍٗٔقع : ثْ )أ( وجْ ٠مٚو ٍٟخ 

١ٌِٚ  ّؤثي دؤٔٗثٌّؼٕٝ ثٌقٌفٟ وضىض١ه هفجػٟ , ٔفٌْ والِٗ  إ٠ٌٝضٌثؽغ  أْف١ٓ ٚثؽٗ )ح( دجٌٌفٜ ثّضطجع )أ( 

 .(52)١ٌ ِذجٌٕ ٍٟذجً غ

 ثٌفؼً ثٌىالِٟ ػٕو )١ٌّي(  إٔٙجف

ثٌىالَ ًٚد٠ ىٌه  أِغجيؽو٠ور ِٕذغمز ِٓ ٔظٌصٗ فٛي ثٌضم١ُْ ثٌيٞ ِٓ ثٌّّىٓ صٕظ١ُ  آ١ٌزٚٝغ )ؽْٛ ١ٌّي( ٌمو 

 .(53)وٍٗ دّذجها ِنضٌٚر 

 ثٌىالَ(=)ثٌقجٌز ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٠ؼذٌ ػٕٙج ثٌفؼً ثٌىالِٟ( ألفؼجي)ثٌؼاللز ثٌنجًؽ١ز 

 لٛر ( أٚ) صمو٠ُ ثٌفؼً دموًر  )ثٌمٚو٠ز ٌٍفؼً ثٌىالِٟ ( =

 = ) ثالٔؾج٠ٍز ِٓ ثٌفؼً ثٌىالِٟ ()ثًصذجٟ ثٌّٕطٛق دجٌّضىٍُ ( 

 ثٌىال١ِز ( ٌألفؼجي ثألهثءصٌثدطٗ ِغ ث١ٌْجق ( = ) ثمضالف ٠ٌٟمز  آ١ٌز)

 ٠ّىٓ ثٔؾجٍ٘ج(  أفؼجيوال١ِز ِالٍِز ٌالٔؾجٍ +  أفؼجي)

: ٚلو ثلضٌؿ ٌٙج ٚٙف )ٔمطز ثٌض٠ٌٌّ  (54) ث٢صٟثٌىال١ِز ػٍٝ ثٌٖىً  ٌألفؼجي( ثٌضم١ُْ ٚػٍٝ ٘يث ٚٝغ )١ٌّي

 : وّج فٟ( 

صموَ ثٌنذٌ دٛٙفٗ صّغ١الً  أْ) ثالعذجص١ز ( : ٚ٘ٛ ثٌضؼٙو ٌٍّْضّغ دقم١مز ثٌنذٌ , ٟٚ٘  ثألٌٚٝثٌٕمطز ثٌض٠ٌ٠ٌّز :  .1

 ,ثٌضغ١١ٌثس ٚثٌطذ١ز , ثٌض١ٕٚفجس ,  ثألٚٙجفثٌضم٠ٌ٠ٌز ,  ثألفىجَىٌه  أِغٍزٌقجٌز ِٛؽٛهر فٟ ثٌؼجٌُ , ِٚٓ 

 إعذجسصٕطٛٞ ػٍٝ ثصؾجٖ ِالةّز ثٌىٍّز ٌٍؼجٌُ , ٌٕٟٚ ثٌٚوق ف١ٙج ٘ٛ ثالػضمجه دق١ظ )وً  ثإلعذجصجسٚؽ١ّغ ٘يٖ 

 ْٔؤي ػٓ ِٚوثل١ز ثٌّٕطٛق . ثإلعذجس٘ٛ صؼذ١ٌ ػٓ ثػضمجه( .ٌٚضقو٠و ٠ٛ٘ز 

١ٙ١ز ( : ٟٚ٘ ِقجٌٚز ؽؼً ثٌّْضّغ ٠ضٌٚف دط٠ٌمز صؾؼً ِٓ صٌٚفٗ ِضالةّجً ثٌٕمطز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌغج١ٔز )ثٌضٛؽ .2

ٚثٌٕٛثٟ٘ ٚثٌطٍذجس , ٌٕٟٚ ثٌٚوق ثٌّؼذٌ ػٕٗ ٘ٛ هثةّجً  ثألٚثٌِ, ٚثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ ٌٍضٛؽٗ , ٚصضّغً فٟ 

 ٚثٌِثألثٌٌغذز , فىً صٛؽٗ ٘ٛ صؼذ١ٌ ػٓ ًغذز دجْ ٠مَٛ ثٌّْضّغ دجٌفؼً ثٌّٛؽٗ دٗ , ٚ٘يٖ ثٌضٛؽ١ٙجس ِٓ 

 صْضٕىٌ . أ٠ٚنٞغ ٌٙج  أٚصًّٙ ,  أٚصطجع  أْوجىدز , ٌىٓ ٠ّىٓ  أٚصىْٛ ٙجهلز  أ٠ّْىٓ  ٚثٌطٍذجس ال

( : ٘ٛ صؼٙو ِٓ ثٌّضىٍُ ٌّذجٌٕر ِْجق ثٌفؼً ثٌّّغً فٟ ثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ , ثإلٌَث١ِزثٌٕمطز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌغجٌغز )  .3

ٌٕٟٚ  أ٠ٞجً  إٌَثِٟٚصضٛفٌ ّٔجىػ ِٓ ثالٌَث١ِجس فٟ ثٌّٛثػ١و ٚثٌٕيًٚ ٚثٌٌْ٘ٛ ٚثٌؼمٛه ٚثٌّٞجٔجس ٚثٌضٙو٠و 
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ج , فجٌّٛثػ١و ِ ءدٖٟصٙو٠و ٘ٛ صؼذ١ٌ ػٓ لٚو ٌٍم١جَ  أٚثٌٚوق ثٌّؼذٌ ػٕٗ ٘ٛ ثٌمٚو ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي وً ٚػو 

 ٠قٕظ دٙج . أ٠ٚضُ صٕف١ي٘ج  أٍْثةفز , ٌٚىٓ ٠ّىٓ  أٚ فم١مزصىْٛ  أ٠ّْىٓ  ٚثٌٕٛثٟ٘ ال وجألٚثٌِٚثٌٕيًٚ ٟ٘ 

 

ثٌٕمطز ثٌض٠ٌٌّر ثٌٌثدؼز ) ثٌضؼذ٠ٌ١ز ( : ٟٚ٘ ثٌضؼذ١ٌ ػٓ ٌٕٟ ثٌٚوق ٌٍفؼً ثٌىالِٟ , ٚثٌّٕجىػ ػٕٙج ٟ٘  .4

د١ٓ ثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ ٚثٌٛثلغ  ٚثٌضؼ٠ََثس ٚفٟ ثٌضؼذ٠ٌ١ز ثلضٌثْ ِجثالػضيثًثس ٚثٌضٖىٌثس ٚثٌضٙجٟٔ ٚثٌضٌف١ذجس 

ثٔه فَس دجٌؾجةَر  أُٚ ص١ٍّْجً دجٟٔ ٌٝدضه ٍّفجٔج أُ ) صٙج١ٕٔج ػٍٝ فٍٛن دجٌؾجةَر (  أٚلٍش : )ثػضيً ٌٌٞده (  فئىث

فؼالً ػّج  ألّفدجوجْ ثٌّضىٍُ ٠ٖؼٌ  إىث. ٌٕٟٚ ثٌٚوق ٠ضغ١ٌ ِغ صغ١ٌ ٠ّٔ ثٌضؼذ١ٌ , ٚ٘ىيث فجالػضيثً ٙجهق 

 وجْ ثٌّضىٍُ ٠ٖؼٌ دجٌذٙؾز فمجً ٌّج ٠ٕٙب ثٌّْضّغ ػ١ٍٗ . إىث٠ؼضيً ػٕٗ , ٚثٌضٙجٟٔ ٙجهلز 

 ثألفؼجيٌ , فضنٍك صغ١ٌ فٟ ثٌؼجٌُ دضّغ١ٍٗ ٚوؤٔٗ لو صغ١ّ  إفوثطثٌٕمطز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌنجِْز ) ثٌض٠ٌٚقجس ( : ٚ٘ٛ  .5

ه(, ) أٔشثٔوالع ثٌقٌح (, ) أػٌٍٓيٌه ٍٚػ ٍٚٚؽز ( , ) إٔىّج أػٍٓ) ه :ٌى ٚأِغٍز)ثٌٖؼجة٠ٌز(  ثألهثة١ز ٌُ  أٔجِط

) ًٌ صغ١ٌ  دئفوثطثٌىال١ِز  ثألفؼجي( ِٓ د١ٓ ٕج ثٌّالةّز ٌضغ١ٌ ثٌؼجٌُ ٚصٕفٌه )ثٌض٠ٌٚقجسٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٌو٠ ِْضم١

 أػٍٕش( , )ٍٚؽجً ٍٚٚؽزً  إٕٙجًوّجٔؾقش فٟ  إىثثٌٕجؽـ ٌٍفؼً ثٌىالِٟ , دجػضذجً )  ثألهثءفٟ ثٌؼجٌُ دفًٞ 

 دٛؽٛه ِؤّْجس . إالصىْٛ ِّىٕز  صٛؽو ِٓ لذً ٚالىٌه , ٚصؼذٌ ػٓ فجٌز فؼ١ٍز فٟ ثٌؼجٌُ  إٌٝثٌقٌح ( ِٚج 

 

فٟ وضجدّٙج ,(55) ك ٚ٘ج١ًٔٔ() دج أِغجيثٌىالَ  ألفؼجيٚلو فجٚي دؼٜ ثٌؼٍّجء ف١ّج دؼو ٚٝغ صم١ُْ ؽو٠و 

ٌؼٍّجء  ث٢ًثء إٌٔٙ ِٚج ػٌٝشثٌؼٌف١ز(  ثألفؼجي) ضٗفٟ ٔظ٠ٌ (٠ًىجٔجصٟ)ٚ ,ثٌىالَ ( ٚأفؼجي)ثٌضٛثًٙ ثٌٍغٛٞ 

 فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ثٌقو٠ظ . أوْفًٛهؽجِؼز 

 

 

 انخاتمت

فٟ ًوخ ثٌقوثعز ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌّضموِز فٟ ؽ١ّغ ثٌؼٍَٛ ثًصؤ٠ش مٛٛ غّجً ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌقو٠ظ ِٕطٍمجً ِٓ ػٕٛثْ 

آ١ٌز ثٌذقظ ثٌؾجه ٚ)ٔظ٠ٌجس ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ػٕو ػٍّجء ِوًّز ثوْفًٛه( , ٚىٌه ٌىٟ ألف ػٍٝ أُ٘ ٔضجؽجصُٙ 

, فٛؽوصٗ ِٛٝٛػجً ٠ْضقك ػٕجء  ف١ًٗثّز ػٕوُ٘ دؼو صى٠ٛٓ ًٙٛر ٚثٝقز ػٓ ثٌّٛٝٛع ِٓ مالي ثٌذقظ ٚثٌو

ُ  ػٓ ػم١ٍّ  ف١ٗثٌذقظ ٌّج  أٌٚته ثٌؼٍّجء ِٚوٜ ّؼز ِوثًوُٙ فٟ فُٙ ٔٚٛٗ ثٌٍغز ز ِٓ أٌّثً ؽّز ٚإدوثع ٠َٕ

 ٚصق١ٍٍٙج .

    ٚدؼو ىٌه صٍٛٙش إٌٝ ٔضجةؼ أدٌٍ٘ج: 

ًٍ فو٠ظ ٌّالةّز صطًٛ ثٌؼٌٚ ثٌيٞ ٔؼ١ٔ ف١ٗ , -1 ِغ ػوَ صؾجً٘ ثإلًط ثٌيٞ  ِٓ ثًٌٌٞٚٞ هًثّز ثٌٍغز دٖى

 صٌوٗ ٌٕج ػٍّجةٕج ثألٚثةً , ألّٔٗ ثألّجُ ثٌيٞ ٕٔطٍك ِٕٗ.

 ذٙج.دٖىً ِٛؽَ ٌضٖؼُ ػٓ ٔظ٠ٌجس ٘ؤالء ثٌؼٍّجء ِقجٚالً ثمضٚجً٘ج وٖف ثٌذقظ   -2

ثإلِىجْ ٚصذ٠١ْ ثٌؼذجًر دًٚٛر ٚثٝقز ٍٍّْز ِج إٍثٌز ثٌغّٛٛ ثٌيٞ ٠ٍف  دؼٜ ثٌّْجةً ثٌّطٌٚفز لوً   -3

    ىٌه.أِىٕٕٟ 

ثٌنجٙز دجٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ٔقٛ: ) ثألفؼجي ثٌىال١ِز , ثألعٌ ٚثٌضؤعٌ, ثألّضٍَثَ ثٌقٛثًٞ ,  ثٌّفج١ُ٘ص١ٝٛـ   -4

 ٚثألفؼجي ثٌّذجٌٕر ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕر ( . ٚغ١ٌ٘ج 

ًً ِٕفٌه ٚىٌه ٌفُٙ أفىجًٖ دّؼَي ِٓ ث٢مٌ, عُ ِقجٌٚز ثٌّٛثٍٔز د١ُٕٙ ِٓ مالي فُٙ   -5 هًثّز وً ػجٌُ دٖى

ِغ صٌص١خ صٍه ثألفىجً دًٚٛر ِضالفمز فضٝ ال ص١ٞغ  ثٌي١ّٕ٘ز ثٌّضىٛٔز ػٓ ثٌّفَٙٛ ػٕو وً ٚثفو ُِٕٙ ثًٌٚٛر

                                  .ثٌفىٌر ثٌؼجِز ثٌيٞ ٠وًٚ ػ١ٍٙج ثٌذقظ 
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 انهىامش

, ه.ِقّو ( ٌـ )ثْ ًٚدٛي , ؽجن ِٕٛالً( . صٌؽّز ه.١ّف ثٌو٠ٓ هػف٠29ُٕٛظٌ  ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ  .1

 . 213. 1ٌذٕجْ .ٟ  –ث١ٌٖذجٟٔ , هثً ثٌط١ٍؼز ٌٍطذجػز ٚثٌٌٕٖ , د١ٌٚس 

 َ .2115, 1(,صؤ١ٌف ه.ِْؼٛه ٙقٌثٚٞ,هثً ثٌط١ٍؼز, د١ٌٚس ,15ٟثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح )ٗ .2

ٌذٕجْ ,  –ه.ِقّو ِقّو ٠ِٛٔ ػٍٟ , هثً ثٌىضجح ثٌؾو٠و ثٌّضقور , د١ٌٚس ثٌٍْج١ٔجس , صؤ١ٌف  إٌِٝومً  .3

ٟ1  ,2114 ٗ , َ12. 

ؽو٠ور فٟ ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌّؼجٌٙ , صؤ١ٌف : ِقّو ثفّو ٔقجٌز,هثً ثٌّؼٌفز ثٌؾجِؼ١ز  آفجق٠ٕظٌ :  .4

 .11-11َ , ٗ  2112. )ه.س(  ثإلّىٕو٠ًز

 ( .29ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ  .5

 –ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ ثٌّؼجٌٙر , صؤ١ٌف ِقّو ٌِٙثْ ًٕٛثْ , هثً ثٌغمجفز  ثٌفٍْفزهًثّز  إٌِٝومً  .6

 (43َ )1.1981د١ٌٚس.ٟ

 –غٛفّجْ , ٌـ  ) ف١ٍ١خ ٌال١ٖٔز( صٌؽّز : ٙجدٌ ثٌقذجٕز , هثً ثٌقٛثً  إٌٝثٌٕظٌ : ثٌضوث١ٌٚز ِٓ ثّٚضٓ  .7

 .48َ ٗ 2118, ٠ًّٛ2ج , ٟ

ثٌّغٌح  –ثٌمِٟٛ  ثإلّٔجء٠ٕظٌ : ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚز ٌـ )فٌثْٔٛثٍ ث١ًِٕىٛ( صٌؽّز ّؼ١و ػٍٛٓ , ٌِوَ  .8

 .38)ه.س( ٗ 

, أف٠ٌم١جّجس( ٌـ)ؽْٛ ثّٚضٓ( صٌؽّز:ػذو ثٌمجهً ص١ٕٕٟ,ِطجدغ ٍىثأل١ٕجء دثٌىضجح : )و١ف ٕٔؾَ ػٕٛثْ  .9

 َ.2118,ثٌّغٌح ,  2ثٌٌٖق ,ٟـ

ِىضذز ٔجٌْٕٚ , ٌذٕجْ  -.ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ : صؤ١ٌف :ػذو ثٌٗ م١ٍفز , ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼج١ٌّز 11ٌٌٍٖٕ

ٟ.1 ,2117 ٗ , َ41. 

 . 31-31ث١ٌَٛ ٗ . ٠ٕظٌ  ثٌضوث١ٌٚز 11

ثٌٌدجٟ,  -ثألِجْ.ٔظ٠ٌز ػٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج١ٔط١مج( ٌـ )ًثط و١ّذْْٛ( صٌؽّز . ػذو ثٌمجهً ل١ٕٕٟ , هثً 12

ٟ1 ,2119ٗ,61. 

 (.٠.42ٕظٌ :ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ )13ٗ

 .62.ٔظ٠ٌز ػٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج١ٔط١مج( ,14ٗ

 .39دىٍّجس ( ٗ  ثأل١ٕجءثٌىالَ )و١ف ٕٔؾَ  أفؼجي.ٔظ٠ٌز 15

 .97ٔط١مج( ٗ. ٠ٕظٌ : ٔظ٠ٌز ػٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج16

17.ْ.َ . 

. ٠ٕظٌ : ًّجٌز ثٌووضًٛثٖ دؼٕٛثْ )ثٌضوث١ٌٚز فٟ ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز ثٌمو٠ّز ( ٌٍذجفظ )فٌثُ ػذو ثٌٙجهٞ ( 18

 .41-41, ٗ 2111و١ٍز ثٌضٌد١ز  -ؽجِؼز ثالٔذجً

 .167دىٍّجس ( )ثّٚضٓ( ٗ  ثأل١ٕجءف ٕٔؾَ . ٠ٕظٌ :ثٌفًٚ ثٌقجهٞ ػٌٖ ِٓ وضجدٗ )و19١

 61,ٚٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ ٗ 167دىٍّجس(ٗ  ثأل١ٕجء.٠ٕظٌ:)و١ف ٕٔؾَ 21

 .62.ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ , ٗ 21

ثٌىالَ , ٌـ )دجك ٚ٘ج١ًٔٔ( صٌؽّز.ػذو ثٌنجٌك .ًِٕٖٛثس  ٚأفؼجي.٠ٕظٌ :ثٌضٛثٗ ثٌٍغٛٞ 22

 .24َ.2117ٗ, 1ثالمضالف,ثٌؾَثةٌ,ٟـ

 .62.ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ ,ٗ 23

24 ٗ ْ.َ.43. 

 .44-41. ثٌّغجي فٟ :َ.ْ, ٗ 25

 (.41. ٠ٕظٌ ثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح )26ٗ
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 . 124دىٍّجس( )ثّٚضٓ( ٗ  ثأل١ٕجء. )و١ف ٕٔؾَ 31
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 .  33ثٌىالَ ٗ  أفؼجي. ٠ٕظٌ : ٔظ٠ٌز 33

 . 32 – 31.ثٌّغجي فٟ وضجح : ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ ٗ 34

١ف : ٙالؿ صؤٌ أوْفًٛهٚثٌضق١ًٍ ثٌٍغٛٞ ػٕو ِوًّز  187- 186ثٌىالَ ٗ  أفؼجي. ثٔظٌ : ٔظ٠ٌز 35

 َ .1996,  2ٌذٕجْ , ٟ  –ػذو ثٌقك, هثً ثٌض٠ٌٕٛ ٌٍطذجػز ٚثٌٌٕٖ  إّّجػ١ًثٌو٠ٓ 

 . ِٚج دؼو٘ج 186دجٌىٍّجس ( ٗ  ثأل١ٕجءثٌىالَ ٚو١ف ٕٔؾٌ  أفؼجي. ٠ٕظٌ : ٔظ٠ٌز ) 36

37 ٗ  ْ.َ .24 

 41. ثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح ٗ 38

39 ٗ , ْ . َ .11  

  11ٗ . ٠ٕظٌ : َ.41ْ

( ٌـ )دجص٠ٌه ٕجًٚهً( صٌؽّز : ِقّو ١ِق١جصٓ , ِؾٍز ثٌّؾٍِ 229. ٠ٕظٌ : ٌْج١ٔجس ثٌنطجح )ٗ  41

 َ.1999, ٌْٕز  2ثٌؾَثةٌ , ػوه  -ٌٍغز ثٌؼٌد١ز , هثً ِ٘ٛز ثألػٍٝ

 (164 -62. ٠ٕظٌ : ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ ) ٗ 42

 (33ح )ٗ ( , ٚثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼ56ٌ. ٠ٕظٌ ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ 43

 َ .1989,  ٠.1ٕظٌ : ثٌٍْج١ٔجس ثٌٛظ١ف١ز , صؤ١ٌف : ثفّو ثٌّضٛوً , ًِٕٖٛثس ػىجظ , ٟ 44

 (35. ثٌّغجي فٟ . ثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح )ٗ 45

 ( 35. ٠ٕظٌ : ثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح )ٗ 46
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 ( 156. ٠ٕظٌ ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ )ٗ 51
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ٛ٘جح , دغوثه , هثً . ٠ٕظٌ : ثٌٍغز فٟ ثٌّؼٕٝ ٚث١ٌْجق , صؤ١ٌف : ال٠َٛٔؽْٛ ,صٌؽّز : ػذجُ ٙجهق ث53ٌ

 118َ , ٗ  1987ٌٖؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز ث

, ًِٕٖٛثس ثٌوثً  1. ٠ٕظٌ : ثٌؼمً ٚثٌٍغز ٚثٌّؾضّغ ٌـ )ؽْٛ ١ٌّي ( صٌؽّز : ّؼ١و ثٌغجّٟٔ , ٟ 54
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 انمصادر وانمزاجع

آفجق ؽو٠ور فٟ ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌّؼجٌٙ , صؤ١ٌف : ِقّو ثفّو ٔقجٌز هثً ثٌّؼٌفز ثٌؾجِؼ١ز ثإلّىٕو٠ًز .  .1

 َ . 2112)ه.س( 
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ثٌو٠ٓ إّّجػ١ً ػذو ثٌقك, هثً ثٌض٠ٌٕٛ ٌٍطذجػز ثٌضق١ًٍ ثٌٍغٛٞ ػٕو ِوًّز أوْفًٛه صؤ١ٌف : ٙالؿ  .2

 َ .1996,  2ٌذٕجْ , ٟ  –ٚثٌٌٕٖ 

ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ ٌـ )ثْ ًٚدٛي , ؽجن ِٕٛالً( . صٌؽّز ه.١ّف ثٌو٠ٓ هػفُٛ, ه.ِقّو ث١ٌٖذجٟٔ , هثً  .3

 ٌذٕجْ .  –ثٌط١ٍؼز ٌٍطذجػز ٚثٌٌٕٖ , د١ٌٚس 

َ 2115, 1(,صؤ١ٌف ه. ِْؼٛه ٙقٌثٚٞ هثً ثٌط١ٍؼز, د١ٌٚس ,15ٟثٌضوث١ٌٚز ػٕو ثٌؼٍّجء ثٌؼٌح )ٗ .4

. 

و١ٍز ثٌضٌد١ز  -ثٌضوث١ٌٚز فٟ ثٌوًثّجس ثٌؼٌد١ز ثٌمو٠ّز ( ٌٍذجفظ )فٌثُ ػذو ثٌٙجهٞ ( ؽجِؼز ثالٔذجً .5

2111  , 

٠ًّٛج ,  –ثٌقذجٕز , هثً ثٌقٛثً ثٌضوث١ٌٚز ِٓ ثّٚضٓ إٌٝ غٛفّجْ , ٌـ  ) ف١ٍ١خ ٌال١ٖٔز( صٌؽّز : ٙجدٌ  .6

ٟ2 ,2118.َ 

ثٌضٛثًٙ ثٌٍغٛٞ ٚأفؼجي ثٌىالَ , ٌـ )دجك ٚ٘ج١ًٔٔ( صٌؽّز.ػذو ثٌنجٌك .ًِٕٖٛثس  .7

 1َ.2117, 1ثالمضالف,ثٌؾَثةٌ,ٟـ

, ًِٕٖٛثس ثٌوثً ثٌؼٌد١ز ٌٍؼٍَٛ  1ثٌؼمً ٚثٌٍغز ٚثٌّؾضّغ ٌـ )ؽْٛ ١ٌّي ( صٌؽّز : ّؼ١و ثٌغجّٟٔ , ٟ  .8

 1َ 2116ثٌؾَثةٌ  –ٟ ثٌؼٌدٟ , ًِٕٖٚٛثس ثالمضالف , ثٌٌّوَ ثٌغمجف

 2)و١ف ٕٔؾَ ثأل١ٕجء دىٍّجس( ٌـ)ؽْٛ ثّٚضٓ( صٌؽّز:ػذو ثٌمجهً ص١ٕٕٟ,ِطجدغ أف٠ٌم١ج, ثٌٌٖق ,ٟـ .9

 َ.2118,ثٌّغٌح , 

( ٌـ )دجص٠ٌه ٕجًٚهً( صٌؽّز : ِقّو ١ِق١جصٓ , ِؾٍز ثٌّؾٍِ ثألػٍٝ ٌٍغز 229ٌْج١ٔجس ثٌنطجح )ٗ  .11

 َ.1999, ٌْٕز  2ثٌؾَثةٌ , ػوه  -ِ٘ٛزثٌؼٌد١ز , هثً 

 َ .1989,  1ثٌٍْج١ٔجس ثٌٛظ١ف١ز , صؤ١ٌف : ثفّو ثٌّضٛوً , ًِٕٖٛثس ػىجظ , ٟ  .11

ثٌٍغز فٟ ثٌّؼٕٝ ٚث١ٌْجق , صؤ١ٌف : ال٠َٛٔؽْٛ ,صٌؽّز : ػذجُ ٙجهق ثٌٛ٘جح , دغوثه , هثً ثٌٖؤْٚ  .12

 1َ  1987ثٌغمجف١ز ثٌؼجِز 

, صؤ١ٌف ِقّو ٌِٙثْ ًٕٛثْ , هثً ثٌغمجفز ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٠ٍٛغ,  ِومً إٌٝ هًثّز ثٌفٍْفز ثٌّؼجٌٙر .13

 َ 1981د١ٌٚس.ٟ.

ٌذٕجْ ,  –ِومً إٌٝ ثٌٍْج١ٔجس , صؤ١ٌف ه.ِقّو ِقّو ٠ِٛٔ ػٍٟ , هثً ثٌىضجح ثٌؾو٠و ثٌّضقور , د١ٌٚس  .14

ٟ1  ,2114 َ1 

 ثٌّغٌح )ه.س(. – ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚز ٌـ )فٌثْٔٛثٍ ث١ًِٕىٛ( صٌؽّز ّؼ١و ػٍٛٓ , ٌِوَ ثإلّٔجء ثٌمِٟٛ .15

ثٌٌدجٟ,  -ٔظ٠ٌز ػٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج١ٔط١مج( ٌـ )ًثط و١ّذْْٛ( صٌؽّز . ػذو ثٌمجهً ل١ٕٕٟ , هثً ثألِجْ .16

ٟ1 2119َ1 

ِىضذز ٔجٌْٕٚ , ٌذٕجْ  -.ٔظ٠ٌز ثٌفؼً ثٌىالِٟ : صؤ١ٌف :ػذو ثٌٗ م١ٍفز , ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌؼج١ٌّز ٌٌٍٕٖ .17

ٟ.1 ,2117.َ 

 

 


