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 :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 ٩ٍٝ د١جْ ث١ٌ٢ز ثٌضٟ ث٩ضّو٘ج ٩ٍّجء ؽجِ٪ز ثوْفًٛه أِغجي : )ؽْٛ ثّٚضٓ( , ٚ )دٛي 

ِٓ مالي ١ٌؿ ٠ٌ٦ٔجصُٙ فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ , ٨ِ د١جْ  ٚأًثءُ٘غٌث٠ِ( , ٚ) ؽْٛ ١ٌّي( فٟ ص١ٝٛـ أفىجًُ٘ 

ِٚوٜ فج١ٍ٩ز ىٌه ثٌض٢ذ١ك ِٓ ف١ظ د١جْ ثٌّ٪ٕٝ , ٚث٢ًثء ٩ٍٝ ثٌٍغز ثٌ٪ٌد١ز فًٌٚث إِىج١ٔز ص٢ذ١ك صٍه ث٠ٌ٦ٌٕجس 

ٚ٘ٛ هًثّز ثٌٍغز  إالثٌٛثٝقز ٌألٌفج٣ ٚثالّضنوثِجس ثٌ٪ٌد١ز . فو٩ُ دقغٟ ٘يث ؽجٔذًج ًِّٙج  ٚص١ًٙٛ ثٌفىٌر

ًٍ فو٠ظ ٚؽو٠و , ٚف٪اًل صقمك ٘يث ثٌٙوف ثٌّٕٖٛه دجٌذقظ ٚثٌٕضجةؼ. ثٌ٪ٌد١ز 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

 ثٌقُّو هلل ًح ثٌ٪ج١ٌّٓ ، ثٌٌفّٓ ثٌٌف١ُ ، ٚثٌٚالر ٚثٌْالَ ٩ٍٝ ١ّو ث١ٌٌٍّّٓ ِقّو ٩ٍٚٝ آٌٗ ٚٙقذٗ أؽّ٪١ٓ 

  ٚد٪ُو:

ًٌث ٢ِٕم١ًج, ٠ْٚجُ٘ فٟ  ًٌث ِٓ ثٌمٞج٠ج ٚث٦ٌٛثٌ٘ ثٌٍغ٠ٛز ٠ٚفٌْ٘ج صف١ْ فجْ ثٌضوث١ٌٚز ٩ٍُ صٛثٍٟٙ ؽو٠و, ٠ُ٪جٌؼ وغ١

ًِ ِٖجوً ثٌضٛثًٙ ِٚ٪ٛلجصٗ , ٚوجْ ثٌّ ْج٩و ٩ٍٝ ىٌه أّٔٗ ِؾجي ٠ْضّو ِ٪جًفٗ ِٓ ِٖجًح ِنضٍفز , فٕؾوٖ ف

 ٠ضالفُ ٨ِ ٩ٍُ ثالؽضّج٧ , ٚثٌٍْج١ٔجس ثٌقو٠غز , ٩ٍُٚ ثالصٚجي , ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج , ٚثٌفٍْفز ثٌضق١ٍ١ٍز . 

ٌٍ ِٓ ِىجّخ ثٌّ٪ٌفز ثإلْٔج١ٔز ثٌّنضٍفز , فٍيٌه صّٛ٪ش , ٚأٙذ قش فٟ ١ٍ٩ٚٗ فجٌضوث١ٌٚز صمَٛ ٚصْضٕو ٩ٍٝ وغ١

 ِضٕجٚي ٠و ثٌذجفغ١ٓ ِٓ ف١ظ أ٦ّٔضٙج ِٚ٪جٌؾجصٙج ثٌّنضٍفز , ِٚىجٔضٙج ثٌٌِّٛلز . 

 ّٟ ٠ٚنٍ٘ ثٌذقظ ثٌٝ وْٛ ِؾجي ثٌضوثٚي ثٌٍف٦ٟ ٠قًّ فٟ ١١جصٗ ثٌضٛثًٙ د١ٓ ثٌّنج١ذ١ٓ ٚإؽٌثءثس ثٌضفج٩ً ثٌق

 ف١ّج د١ُٕٙ , ٚصٍن١٘ ىٌه ٠ىّٓ فٟ ٩ذجًر :

ةٟ ( , ٚثًصذجٟ ىٌه ٠مضٌْ دجٌّّجًّز ثٌضٌثع١ز , ٚوً ِج ٠ق٠١ دجٌّنج١ذ١ٓ , ) ثٌمٛي ثٌّضٍف٤ دٗ ِٛٙٛي دف٪ً إؽٌث

 , دقًغج ٩ٓ ثٌّ٪ٕٝ , ّٚٝجًٔج ٌٍضٛثًٙ . ٟإىًث ُص٪ٕٝ دىً ِج ٠ضًٛٙ دٗ ثٌٝ ثٌ٪ًّ ثٌضنج١ذ

ًِج ٘يث ثٌذقظ ثٌيٞ صٕجٌٚش ف١ٗ ٠ٌ٦ٔجس ٩ٍّجء ِوًّز أوْفًٛه , ٚهًُٚ٘ ثٌذجًٍ فٟ د١جْ ٠ٌ١مز صق١ًٍ ثٌٍغ ز ٚمضج

 ف١ٗ .     ٕجلو ٚلف ٔىْٛثهلل ص٪جٌٝ أْ  ْٔجي٩ٕو ثالّض٪ّجي ِج ٘ٛ إال غ١ٜ ِٓ ف١ٜ , 

 

 

 انتمهيذ 

  

 انتذاونيت وبذة عه

٪ٍَٛ ث٨ٌِ ٖٔؤر ٌضى٠ٛٓ ِقجًٚ٘ج فٟٙ صٛثفمش صم٠ٌذج  ثأل١ٌٚزِٚجٟ٘ ثٌذٛثهً  ، ٔ٪ٌف ٖٔؤر ثٌضوث١ٌٚز أْ ثألّجُ

ش ِٓ ٥ًٙٛ ثٌ٪ٍَٛ ثٌّ٪ٌف١ز ِغً ثال٢ٕٙج٩ٟ ِٓ مالي ثٌ٪م١ٍز ثٌضٟ ِىٕؽٌٜ ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌيوجء ٚ ، ثٌّ٪ٌف١ز

)١ٌٚجَ  أِغجيِٓ وذجً ثٌفالّفز  ثألٌِٚدوأ ثٌض١جً ثٌضوثٌٟٚ فٟ دوث٠ز  ثٌٍْج١ٔجس ٚفٍْفز ثٌ٪مً ٚغ١ٌ٘ج . ٩ٍُ ثٌٕفِ ،)

ثٌيٞ   أوْفًٛه١ًٔضٖجًه ًٚصٟ ( ٚوجْ د٪وُ٘ ) ؽْٛ ثّٚضٓ ( ف١ٍْٛف ؽجِ٪ز ؽج٠ِّ ( ٚ ) ؽْٛ ه٠ٛٞ ( ٚ ) 

 أٌمج٘جثٌّقجٌٝثس ثٌضٟ  أّجُِقجٌٝثس )١ٌٚجَ ؽج٠ِّ ( ٚ٘وفٗ ِٓ ىٌه وجْ صن١ٚ٘ فٍْفٟ ؽو٠و ٩ٍٝ  أٌمٝ

(1).  

ٚد٪ُٞٙ  . (2) ث٢ٌٍّٚـ ٌٛؽؤج ثمضالفج فٟ ثٌض١ّْز فٕٙجن ِٓ ١ّْ٠ٙج ) ثٌفٍْفز ثٌٕف٪١ز ثٌيًثة٪١ز( إٌٌٝٚٛ ؽتٕج 

 ٕجة٪ج ٌوٜ ثٌذجفغ١ٓ ثٌ٪ٌح . أٙذـ ٌٚىٓ ٢ٍِٚـ ) صوث١ٌٚز ( (3)ثٌضنج١ذ١ز( أِٚٓ ّّج٘ج ) ٩ٍُ ثٌضنج١خ 

٠ٚمَٛ دضق١ًٍ ث٦ٌجٌ٘ر ثٌىال١ِز ٠ْٚضّو ٘يث ثٌ٪ٍُ ِٓ ٩ٍَٛ ثالؽضّج٧ ٩ٍُٚ ثٌٕفِ  ، ٚثٌضوث١ٌٚز ٩ٍُ ٠ٙضُ دجٌضٛثًٙ

 .(4)ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌ٪ٍَٛ ثٌقو٠غز  ٚثٌفٍْفزثالٔضٌٚدٌٛٛؽ١ج ثٌّ٪ٌفٟ ٩ٍُٚ ثالصٚجي دـ 

٠ًِِٛ( ٠مٛي : ) ثٌضوث١ٌٚز ؽَء ِٓ ث١ّ١ٌْجة١ز ثٌضٟ  د٪ٜ ثٌ٪ٍّجء فٟ ص٪٠ٌفٗ ف١ظ ٌٜٔ ) صٖجًٌَ ٕٟأٌّٚلو 

ثّض٪ّجي ٘يث  أِجَ. ٚ٘ٛ دٙيث ٠فضـ ثٌذجح ٚثّ٪ًج (5) ص٪جٌؼ ثٌ٪اللجس د١ٓ ثٌ٪الِجس ِْٚض٪ٍّٟ ٘يٖ ثٌ٪الِجس (

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

ثٌف١ٌٝز ف١ٍِ  أٚصضني فٟ فوٚه ثال٩ضذجً ٚثٌ٪١ٍّز  إّٔجٟ٘ : ) ث٠ٌ٦ٌٕز ثٌضٟ صٌٜ ثْ ١ٍّ٩جس ثٌّ٪ٌفز ِٚٛثهّ٘ج 

 (ثال٩ضذجًثس ثٌفى٠ٌز ثٌّؾٌهر أٚز صقوه فٟ فوٚه ثال٩ضذجًثس ث٠ٌ٦ٌٕز ثٌضؤ١ٍِز ثٌول١مز ٕ٘جن ِقً ٌٍمٛي دؤْ ثٌّ٪ٌف

 إ١جًثّضنوثِٙج فٟ  أٚثّض٪ّجٌٙج  أعٕجءدْج١ز ثٌضوث١ٌٚز : ٟ٘ هًثّز ثٌٍغز فٟ  أوغٌٔمٛي دٖىً  أْْٚٔض٨١٢  . (6)

 ٠ق٠١ د٪١ٍّز ثٌضنج١خ . ثٌضنج١خ ٌِٚث٩جر وً ِج

ثٌضٟ صمَٛ ٩ٍٝ ث٩ضذجً ,(7) ثٌذٌؽّجص١ز أٚثٌفٍْفز ثٌٕف٪١ز  أ١ٌٚجسٚثٌفٍْفز ثٌضٟ لجَ ١ٍ٩ٙج ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ صىّٓ فٟ 

دٗ ٠ؾخ ثْ صىْٛ ٌٗ ًٙٛ ف١ْز فٟ ثٌٛؽٛه ِٚج ١ٌِ ٌٗ ًٙٛ ف١ْز ال ٠٪ضٌف دٛؽٛهٖ ٢ٍِمًج عُ  ٔ٪ضٌف ِجأْ 

ثال٩ضٌثف دّج ٌٗ آعجً ِٖج٘ور فٟ ثٌٛثل٨ فضٝ ٚثٔٗ ٌُ ٠ىٓ ف١ًْج وجٌىٌٙدجء ِغاًل ثٌضٟ ٌٜٔ آعجًّ٘ج  إٌٝ ثألٌِص٢ًٛ 

ثٌضوث١ٌٚز صّٕٞش ثٌ٪و٠و ِٓ ث٢ٌٍّٚقجس ثٌضٟ ّٕذ١ٕٙج ٩ٕو ٩ٍّجء ؽجِ٪ز  أْٔيوٌ  أْ ْٕٝال ٔعُ  ٚال ٌٔث٘ج .

ز( ٚ )ثالّضٍَثَ ز( ٚ )ثٌمٚو٠ّٚ )ثالٔؾج٠ٍّثٌمٛي( ٚ ) ثالٕج٠ًجس(  ّٕٞجسضِثٌىالَ ( ٚ )  جي٪فأِغً )  أوْفًٛه

 صضٌهه فٟ ِؤٌفجس ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح . أٔٙجثٌّذجٌٕر ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕر ( ٚغ١ٌ٘ج وغ١ٌ ٚدنجٙز  ثألف٪جيٞ( ٚ )ثٌقٛثً
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 (:8) دٌٔجِؾُج ٌوًثّز ثٌضوث١ٌٚز صّغً دغالط هًؽجس (جْٔٛٚلو ٨ٝٚ ثٌ٪جٌُ )٘

 ١ٓ ثٌّضى١ٍّٓ ٠ّٓٝضُ دٙج هًثّز ثالٕج٠ًجس ٚثٌضنج١خ ثٌٌَِٞ ٚفج١ٍ٩ز ثٌضٙجِِ د ثألٌٚٝ: ثٌوًؽز  ثألٚي

 ٥ٌٚف صوثٚي ثٌىالَ .

ُّ٪ ثٌمٞج٠جثٌغجٟٔ : ٟ٘ هًثّز ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ   ذٌ ٩ٕٙج ِٓ ف١ظ هالٌضٙج ثٌقٌف١ز فٟ ثٌؾٍّز .ٚصّج٠َ صٍه ثٌمٞج٠ج ثٌ

 د١ٓ ثٌّضى١ٍّٓ . ثٌىالَ ١٢ّٔٚز صقم١ك ثالٔؾجٍ ِج أف٪جي ثٌغجٌظ : هًثّز ٠ٌ٦ٔز

فٟ ىٌه ) ؽْٛ  ٚإٌُٔٙ٘ أوْفًٛهؽجِ٪ز فٟ صٕجٚي ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ دٖىً هل١ك ٩ٕو ٩ٍّجء  د٪و فُٙ ىٌه ٧ٌّٖٕ

 ثٌىالَ . أف٪جيثّٚضٓ ( ٠ٌ٦ٔٚز 

 األولانمبحث 

 وظزيت انفعم انكالمي  -اوسته 

 شٔفٛىًث مالي ثٌْٕٛثس ، ٚلو ٔٛلٖ ثألوغٌٕمجه ثٌىذجً ٌثفو ث أوْفًٛهٌمو وجْ ) ػ _ ي  _ ثّٚضٓ ( ف١ٍْٛف ؽجِ٪ز 

ِٓ  ٚٝ٪ِٗج ثٌّنض١ٚٓ دجٌ٪ٍَٛ ثٌّض٩ٕٛز ٚدنجٙز  إٌٝٚثٌٍغز ، ٚص٪وٜ ىٌه  ثألهحِٓ وذجً ٩ٍّجء  دئّٙجحآًثءٖ 

ثٌىال١ِز (  ٌألف٪جيثٌضٌص١خ ث٢ٌّٕمٟ ) ١ٌزآِج٠ّْٝ ) د٠ٌ٦ٕز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ( . ٚد١ٓ دٙج  أٚز ثالٔؾج٠ٍز ( ) ثٌْٕم١ّ

ِٓ مالي صؾجٍٚ ِ٪جٍِز ثٌٍغز دج٩ضذجً٘ج ِؾ٩ّٛز ِٓ ثٌذ١جٔجس ثٌٛٙف١ز ٚوجْ ىٌه ٩ٓ ٠ٌ١ك ثٌّقجٌٝثس ثٌضٟ 

 .(9)ٕىً وضجح  َٝ ٩ٍ ٩1955جَ  ثأل٠ٌِى١زِٓ ؽجِ٪ز ) ٘جًفٌه(  أٌمج٘ج

 

 أواًل : وصف انىظزيت )االوجاسياث( 

ْٔف وً ثٌّغج٢ٌجس ثٌضٟ وجٔش لجةّز ٩ٕو ثٌفالّفز ثٌموِجء ٚىٌه ِٓ مالي ف١ٌٝجصُٙ فٛي  إ٩ٌّٝو ثّٚضٓ 

 ِْض٪ٍّٛثٌضٟ ٠ضوثٌٚٙج  ثٌّمٛالس  أٚثْ ثٌٍغز ) وّج ١ّْ٠ٙج ) ثٌّغج٢ٌز ثٌنذ٠ٌز ( ِٚ٪ٕج٘ج  أٚثالغ١ٍٛز ثٌٛٙف١ز 

ثٌض٠ٌٚـ  أٚ ٙفثٌٌٍٛض٠ٌٚـ دقم١مز ِ٪١ٕز ٚ٘يث  أٚصْض٪ًّ ّٜٛ ٌٛٙف فجٌز ِ٪١ٕز  ثٌٍغز ٕفجً٘ج ٚوضجدز ال

. ٚدوأ ثٌفالّفز ٠وًوْٛ فم١مز د٢الْ ٘يٖ ثٌفىٌر دج٩ضذجً ٚؽٛه ِمٛالس (11)وجىدًج (  أ٠ٚؾخ ثْ ٠ىْٛ ٙجهلًج 

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

١ٌِٚ  ٚثإلمفجقثٌقىُ ٩ٍٝ ٘يٖ ثٌؾًّ ١ٌِ ِض٪يًًث ٌٚىٓ ثٌقىُ ٠ىْٛ ١ٍ٩ٙج دجٌضٛف١ك  أْٚدٙيث ٠ٌٜ ثّٚضٓ 

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

ثٌىال١ِز  ثألف٪جي ١ٌزآ ْجد١ِٓ  أم٧ٌٌٕٜ ِٓ ٍث٠ٚز  إٖٔجءفٗ ) ثّٚضٓ ( ِٓ وْٛ غجٌذ١ز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٘ٛ ثلضٌ

ثٌّضىٍُ ٩ٕوِج ٢ٕ٠ك دّمٌٛز ِج صضىْٛ  أِْٓ مالي ثٌذقظ دجٌّىٛٔجس ثٌّنضٍفز ٚثٌّْض٠ٛجس ثٌّض٩ٕٛز ٩ٍٝ ث٩ضذجً ) 

 .(12) ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ دّْض٠ٛجس ث٢ٌٕك ٚثٌضقم١ك(

ثٌض٪ؾذ١ز ،  أٚثالّضفٙج١ِز  أ٠ٌِٚز ٚٙف ثٌٛثل٨ فىً ثٌؾًّ ِج٩وث ثأل إٌٝثٌٍغز صٙوف  أْثٌمٛي :  أًثهٚ٘ٛ ديٌه 

٠ّىٓ ثٌقىُ ١ٍ٩ٙج  ٌ ِٓ ثٌؾًّ ثٌضٟ ١ٌْش ِٓ ث٧ٌٕٛ ثٌّيوًٛ ال١وجىدز ، ٚوغ أٚٙجهلز  دؤٔٙج٠ّىٓ ثٌقىُ ١ٍ٩ٙج 

)   ٌٛٙفٗ ، ٚث٢ٔاللًج ِٓ ٘يٖ ثٌّالف٦ز ثّضٕضؼ ثٌٛثل٨ ال ٌضغ١ٌ إال٘يٖ ثٌؾًّ  ٚال صْض٪ًّثٌىيح ٚدّ٪١جً ثٌٚوق 

 :  (13) ١٩ٛٔٓ إٌٝثٌؾًّ صٕمُْ  أْثّٚضٓ( 

 

) ث٢ٌٌّ ٠َٕي( ٚ ) ثٌم٠ فٛق   ٚ ثٌىيح ِغًأثٌؾًّ ثٌضٟ صٚف ثٌىْٛ ٠ّٚىٓ ثٌقىُ ١ٍ٩ٙج دجٌٚوق :  ثألٚي

 ثٌق١ٌٚ( .

 

ٓ ثٌقجي ٚصضّٞٓ ف٪اًل ِغً ) أٌِ ، ِثٌّضىٍُ فٟ ٍ إٌٝ) ثالٔؾج٠ٍز ( ثٌؾًّ ثٌضٟ صْضٕو  ثإلٖٔجة١زثٌغجٟٔ : ثٌؾًّ 

 أ٩و ، ألُْ ، أ٩ّو( .
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ثٌضٟ ٠مجي  ثألفوثطصٚف ثٌؾًّ ثٌنذ٠ٌز ٩ٍٝ ٔقٛ عجدش  إىٌٚمو الف٤ ) ثّٚضٓ ( ٘يث ثٌفٌق د١ٓ ثٌؾًّ ٚلجي : )) 

 غ١ٌ ثٌٍْجٟٔ ثٌيٞ صٚفٗ ثٌؾٍّز( ٌّج د١ٓ ثٌؾًّ ٚثٌقوط٘ٛ ِضٛلف ٩ٍٝ ٢ِجدمضٙج  وجىدز ِّج أٚٙجهلز  أٔٙج٩ٕٙج 

(14) . 

٘يٖ  أْ( ٌّضٍف٤ دٙج. ٚوجْ ص٪١ًٍ )ثّٚضٓث١ٍك ١ٍ٩ٗ ) ثٌؾًّ ثالٔؾج٠ٍز( ث ث٧ٌٕٛ ثٌغجٟٔ ِٓ ثٌؾًّ فٙٛ ِج أِج 

 ٩ونثٌضٍف٤ دؾٍّز : ) أْ، ِغاًل  ٚثألف٪جي ثألفوثط إلٖٔجءصْضنوَ ِج دً ثٌ٪ىِ  ءٕٟصْض٪ًّ ٌٛٙف  ثٌ٪ذجًثس ال

وٕش ِن٢تًج  إٟٔ) ٌٚٙيث ثٌْذخ ثصفك ٩ٍٝ : ٕ٘ج ( . ٚ٘ٛ ىثصٗ ٠ٕٖب ثٔؾجٍ ف٪ً ث٩ٌٛو ٚثٌضٍف٤ دجٌؾٍّز  ّؤوْٛدجٟٔ 

ٚ٘يث ٠وي ٩ٍٝ ثٌض٪جًٛ  ثإلٕجًرٗ دٌا ( ٠ٕؾَ ف٪ً صقم١ك ّٔأ إٌٝ أ١ٌٕ)  ثالصفجق ٚثٌضٍف٤ دجٌؾٍّز : ( ٘ٛ ىثصٗ ف٪ً

 :ٚثٌؾًّ ثٌنذ٠ٌز ٩ٍٝ ثٌٖىً ث٢صٟ  ثإلٖٔجة١زد١ٓ ثٌؾًّ  ِج

 

 

 

 (1ٕىً ًلُ )

 

 

ال ثهمً ثٌٌّْؿ ِٓ ثٌنٍف (  إ٠ٟٕٖٔب ف٪ً ف٪ذجًر )  الثٌضٍف٤ دجٌؾٍّز ثٌنذ٠ٌز  أِْٓ ٘يث ثٌّن٠٢ ٍٔق٤  إىًث

٠ىْٛ ِٕٖتًج ٌف٪ً ثٌّْج٧  ( ال ث٢ْ أّّ٪ه أْ٘ٛ ىثصٗ ف٪ً ثٌومٛي ، وّج فٟ ثٌضٍف٤ فٟ ٩ذجًر ) ٠ّىٓ  ب٠ٕٖ

ذوٞ ٧ٛٔ ُص ألٔٙجدجٌْٕذز ٌ٪ٍّجء ثٌٍْج١ٔجس  ٚأ١ّ٘ضٙج( صىْٛ ٌٙج ل١ّضٙج  ثإلٖٔجة١ز٩ٍٚٝ ٘يث فجْ ثٌ٪ذجًثس )  .(15)

٠ؾٍٛ  ال ثألف٪جيثْ ١ٙغ )ثّٚضٓ (  أووِمجِٚز ٌٍضف١ٌْ ثٌمجةُ ٩ٍٝ ٌٕٟٚ ثٌٚوق ٌٍقٚٛي ٩ٍٝ هالٌضٙج . ٚلو 

ف٪ً ٌٍقجي ٟ٘ دٛؽٗ ٩جَ ِْض٪ٍّز ١ٙغز دٕجء ٍِجْ ثٌفٟ صى٠ٕٛجصٙج ، فّغاًل  إال  ثألف٪جيصْض٪ًّ  أْدٛؽٗ ٩جَ 

 إٔٙجٔؾجٍ ف٪ً ٩جهٞ فٟ ثٌؾًّ ثالٔؾج٠ٍز ٚغ١ٌ ثالٔؾج٠ٍز فّغاًل ثّضنوثَ ) ثٌّٞج٧ً( ٌٍقجي ثٌقجٌٝر ٔقٛ ) إل

 فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٝ فٟ فجي ثٌغٕجء .  إٔٙج٩ٍٝ  يال صوصغٕٟ( 
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٠ّْٝ ) دجُّ  ِج أٚٚث٩ور دجٌغٕجء . فٟ ف١ٓ ثْ ١ٕٙ٪ٗ دٕجء ثٌف٪ً ثٌوثةُ  أٔج) ث٩و دجٟٔ ثغٕٟ ( ٩ٍٝ ث٩ضذجً ٚٔقٛ 

 وّج فٟ ثٌٖىً ث٢صٟ :  (16) ثٌفج٩ً ( ٟ٘ ثٌضٟ صؤٚي ٍِجْ ثٌقجٌٝ. ٕٚ٘ج ٠ىّٓ ثٌفٌق د١ٓ ث١ٌٚغض١ٓ

 (2ٕىً ًلُ )

 

غ١ٌ ثالٔؾج٠ٍز ٚد١ٓ ١ٙغز ثالٔؾج٠ٍز ثٌوثةّز ِضمجًدز ؽوًث  أٚثالٔؾج٠ٍز  ثألف٪جيفجٌ٪اللز د١ٓ ١ٙغز ثٌقجٌٝ ِٓ 

 .(17)ٕٚو٠ور ثٌنفجء 

يٞ ٌفٟ ثٌنذٌ ٚثٌف٪ً ث ٠ؤصٟد١ٓ ثٌف٪ً ثٌيٞ  المضالف ِجٌ) ثّٚضٓ ( ٨ٝٚ ِ٪ج١٠ٌ عجدضز  أًثهٚد٪و ٘يث ثٌضف١ًٚ 

 إٌٔسثٌنًٍ ِٓ ؽجٔخ ثٌضمو٠ٌ فّغاًل ثٌ٪ذجًر ثٌضٟ  أصجٖ أْ إٌٝ٪ٗ ٌُ ٠ٍذظ ثٌٞجد٠ ثٌيٞ ٚٝ أْ إال ثإلٖٔجء فٟ ٠ىْٛ

٠ىْٛ  أْ صقجٚي صمو٠ٌ ف٪ً ثٔؾجٍٞ ٌٙج ٩ٍٝ ث٩ضذجً أالٔؾجٍٞفٟٙ ٩ذجًر مج١ٌز ِٓ ثٌف٪ً غوث(  ّآصّٟجدمًج )  إ١ٌٙج

ٔضٕذؤ دّج ٠مٚوٖ ثٌّضىٍُ فجٌ٪ذجًثس ثٌنج١ٌز ِٓ  أْْٔض٨١٢ فٟ وً ثٌؾًّ  غوث( ٌٚىٕٕج ال ّآصٟدجٟٔ  أ٩ونثٌضمو٠ٌ ) 

 ثٌض٪٠ٌَ دمٌٛٗ:ؽو١ٌز ,(18)ٌذجفغ١ٓ ِغَٜ والِٟ ٚثفو . ٚلو ١ٌؿ ثفو ث أِٚٓ صمو٠ٌ  أوغًٌ ّصقض أالٔؾجٍٞثٌف٪ً 

 

ثىث وجْ ِغَثٖ ثٌضٙو٠و ِغال ، فجْ وجْ فجًٌٝث ِٓ ٠ٙوهٖ  إٖٔجًءثٔٗ لو ٠ىْٛ  إال) ٌٛ لٍٕج : "ؽجء ٠ٍو " ٌٍنذٌ ل٢٪ًج 

 ٚإٖٔجة١زصقو٠و مذ٠ٌز  أٌِٚدٙيث ٠ىْٛ  إٖٔجءِؾب ٠ٍو ٚلٍٕج ٌٗ : ؽجء ٠ٍو ) ٠مٚو ثٌضٙو٠و ( ف٪ٕو٘ج ٠ىْٛ ثٌىالَ 

ٌُ ٠٪ٌف ِمجَ ثٌىالَ ٥ٌٚٚفٗ ، ٠ٚفًٖ ديٌه  إىثؽ١ّ٪ٙج  ثألفٛثيغ١ٌ ِّىٓ فٟ  أًٌِثثٌ٪ذجًثس غ١ٌ ث٠ٌٌٚقز 

١ًِٕٛج د٦ٌٚف  ثألٌِٚثٌ٪ذجًثس ثٌنذ٠ٌز ٠ٚذمٝ  ثإلٖٔجة١زِ٪١جً فجًٙ د١ٓ ثٌ٪ذجًثس  إٌٝثّٚضٓ فٟ ثٌض١ًٙٛ 

 ثٌىالَ ( .

 

 ( نمىفقيت) شزوط ا: اوسته وشزوط االوجاس  ويًاثا

 

، عُ  ثإلمذج٠ًز أٚ ثإل٩ال١ِز أٚدالغ١ز ٚ٘ٛ ِ٪ٌٚف دٚفضٗ ثإل ,(19) ( ) ثالٔؾجٍ ثألمذج٠ًٕجلٔ ) ثّٚضٓ ( ف٪ً 

 :(21)٢٠ذك ١ٍ٩ٗ ِم١ج١ّٓ 

 

 . ءثٌٖٟٛي ص١ًَّث ٌٙج ٩ٓ ِؾٌه لِج  ءٕٟصىْٛ ف٪ً  أْ: ثالٔؾج٠ٍز ٠ؾخ  ثألٚي

 ثٌضىي٠خ . أ١ٌِٚٚ ٌٍضٚو٠ك  ٩وَ ثٌّٛفم١ز أٚ: ثالٔؾج٠ٍز ِ٪ٌٝز ٌٍّٛفم١ز  ثٌغجٟٔ

 

ٔفْٙج ِغً ثٌضقي٠ٌ ٚثٌٌّثٕ٘ز ، عُ  ثألمٌٜثٌىال١ِز  ثألف٪جيدٌّصذز  ثألمذجًٚدٙيث ثٌضم١ُْ ٨ٞ٠ ) ثّٚضٓ( ف٪ً 

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

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

ديٌه  أمذٌس ّٟٔأف٪ٍضٗ ٘ٛ  وجٔش ص٢ٌّ( ِج ٔٙجإدجٌقمجةك ومٌٛه )  ثإلمذجًثٌؾًّ ثٌضٟ ص٪ذٌ ٩ٓ  أِجث٠ٌٌٚقز ، 

ّضنوثِجس . ف١ْجٚٞ ٕ٘ج د١ٓ ثال (21) إالد١ٕش ثٌقمجةك ١ٌِ  ّٟٔأثٌذ٢جٌز ( ٘ٛ  إٌّٝضؤهٞ  ٔٙجإوقم١مز ، ٚؽٍّز )

 .فٟ ١ٌؿ ثٌّٛفم١ز ٩ٚوِٙج
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٩وَ ثٌضٕجلٜ د١ٓ وْٛ ث٢ٌٕك دجٌّمٌٛز ) ثٔؾجًٍث ٌف٪ً ِج ٚد١ٓ ثفضّجٌٙج ٌٍضٚو٠ك ٚثٌضىي٠خ  إٌٝٚ٘ىيث ٠ضًٛٙ 

٩وَ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ  أٔٛث٧٘ٛ ٩ٌٝز ٌىً  ثإلمذجًف٪ً  أ٩ْوِٙج ٠ٌٜ ) ثّٚضٓ(  أٚٚفضٝ دّم١جُ ثٌّٛفم١ز  .(22)

 أٚصؾ٪ٍٙج ٙجهلز  أْصفًٖ ثٌّمٌٛز هْٚ  ٟثٌضصض٪ٌٛ ٌٙج ثالٔؾجٍثس . ٚ٘ٛ دج٢ٌذ٨ ٠مٚو د٪وَ ثٌّٛفم١ز ثٌ٪١ٛح 

ّْث٩ضمو  أٔج) : )ثٌم٢ز ٩ٍٝ ثٌق١ٌٚ( ٠مضٟٞ ًّٕٝج لٌٛه:وجىدز ٠مٛي ) ثّٚضٓ ( لٌٛه ثٌم٢ز ٩ٍٝ ثٌق١ٌٚر (  أ

٘ٛ  ثإلمذجًّضؾب ٚ٘ىيث  دؤٔهه صٕٛٞ ٚص٪ضمو ّٔدجٌّؾب( أ ٩ُوأ أٔج)  لٌٛه: ٠نضٍف ٩ٓ ثلضٞجء ٚ٘يث ثاللضٞجء ال

 ِج إٌٝثٌىال١ِز ، دً ٘ٛ ٩ٌٝز  ثألف٪جي٩وَ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ ص١ٚخ  أٔٛث١٧ز ، ٚ٘ٛ ثفو ٩وَ ٙوق ثٌّٕ إ٩ٌٌٝٝز 

 . (23) ثٌ٪ٙو( ّّجٖ ) ٔمٜ

 

 أٚ ثإلمفجقٟ ثالٔؾج٠ٍز ِٓ ٔم أْ أًهٔج إىثعُ ٔؾو د٪و ىٌه ٨ٞ٠ ) ثّٚضٓ( ٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز ثٌضٟ ٠ؾخ صٛثفٌ٘ج 

 :(24)ثالّض٪ّجي ٟٚ٘  إّجءر

ث٢ٌٕك  ثإلؽٌثء١ٍ٩ٗ ٠ٚضّٞٓ ىٌه  ِض٪جًف صؤع٩ٌ١ٌفٟ ِضٛث٨ٝ ١ٍ٩ٗ ٌٗ  إؽٌثءن ج٠ىْٛ ٕ٘ أْ: ٠ؾخ  أٚاًل

 ِ٪١ٕ١ٓ فٟ ٥ٌٚف ِ٪١ٕز. أٔجُدىٍّجس ِ٪١ٕز ِٓ لذً 

 فٟ صٍه ثٌقجٌز ثٌّ٪١ٕز . دجإلؽٌثءثس٠ىٛٔٛث ِٕجّذ١ٓ ٌٍم١جَ ٚث٦ٌٌٚف ثٌّيوًٛر ٠ؾخ أْ  ثألٕنجٗ إْعج١ًٔج : 

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

 ٚدًٚٛر صجِز .ًثد٪ًج : 

ًّ ثإلؽٌثءمجًِْج : ف١ٓ ٠ىْٛ  ًّ أٚٚهٚثف٨ ِ٪١ٕز ،  أفىجًٌُٙ  إٔنجٍٗضٕف١ي ِٓ لذً ٌج ، وّج ٟ٘ ثٌ٪جهر ، ِٙ ج ِٙ

ٚثفو ِٓ ثٌّٖجًو١ٓ ، فجْ ثٌٖن٘ ثٌّٖجًن فٟ  أٞر ٌٍم١جَ دٍْٛن ٘جَ ِضٌصخ ٩ٍٝ ثٌّمٌٛز ِٓ لذً ٌٍّذجٌٕ

صىْٛ ٌو٠ُٙ ث١ٌٕز ثٌٚجهلز  أْثٌوٚثف٨ ، ٩ٍٚٝ ثٌّٖجًو١ٓ ٚ ثألفىجًٚفٟ ثٌضٕف١ي ٠ؾخ ثْ صىْٛ ٌو٠ُٙ صٍه  ثإلؽٌثء

 ٌم١جَ ديٌه ثٌٍْٛن.

يٌه ثٌٍْٛن وٌه ٠مِٛٛث ف٪اًل د )أ٠ْ٪ذٌ ٩ٕٗ ) ثّٚضٓ( :  أ٠ٚمِٛٛث ) ثٌّٖجًو١ٓ ( دجٌٍْٛن  أّْجهًّج : ٠ؾخ 

 ثألٌٚٝ ثألًد٪زدجٌٌٖٟٚ  ٚثإلماليِٓ ٘يٖ ثٌٌٖٟٚ ثٌْضز ١ّؾ٪ً ثالٔؾج٠ٍز غ١ٌ ِٛفمز  دؤٞ ثإلماليْ ٚإ .ف٪ً(

 : (25)ثالٔؾج٠ٍز ٩ٚوَ فٚٛي ثٌف٪ً ِٚغجي ىٌه فٟ لٌٛه  إمفجق إ١ٌّٝؤهٞ 

 

 (1)ِغجي ًلُ 

لذً ( ؽٛثدًج ٌْؤثي ثٌمجٟٝ ث٩ٌٌٖٟ : ) ً٘ صمذً ثٌَٚثػ ِٓ فالٔز دٕش فالْ ( . ٚلو صّٕٞش ٘يٖ ثٌؾٍّز ) أ

 ٟٚ٘ : ثألٌٚٝ ثألًد٪زدجٌٌٖٟٚ  ٚثإلمالي.  آٔفًجثٌٌٖٟٚ ثٌّيوًٛر  دئصذج٧ٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز ٚىٌه 

 وجْ ٠ىْٛ ثٌّضىٍُ فٟ ثٌّمٌٛز ١ٌِ دمجٟٝ ٩ٌٕٟ . .1

 ٠ْض٪ًّ ثٌىٍّجس ٔفْٙج . ال أْ .2

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

 دًٚٛر صجِز . أٚفال ٠ىْٛ دًٚٛر ٙق١قز  ثإلؽٌثء٠ّض٨ٕ ثفو ثٌَٚؽ١ٓ ِٓ صٕف١ي  أْ .4

 . دجإلمفجقٚدٙيث صىْٛ ثالٔؾج٠ٍز غ١ٌ ِٛفمز ٚصمُْ 

 

 : انفعم انكالمي عىذ ) اوسته ( ثانثًا

ث فٙٛ ٠مَٛ ثٌضوث١ٌٚز ، ٩ٍٚٝ ٘ي ثأل٩ّجئٛثر ٌِو٠َز فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ  أّج٠ُمَٛ ِفَٙٛ ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٩ٍٝ 

ز ٌضقم١ك ل١ٌّٛ أف٪جاًلًٌّ ًج ٠ُ، ٚفٞاًل ٩ٓ ىٌه ٠٪و ٖٔج١ًج ِجه٠ًج ٔق٠ٛ صؤع١ٌٞٔؾجٍٞ ٩ٍٝ ٦ٔجَ ٕىٍٟ هالٌٟ إ

صن٘ ًهٚه ف٪ً ثٌّضٍمٟ وجٌٌفٜ  ع٠ٌ١زصؤوج٢ٌخ ٚث٩ٌٛو ٚث١٩ٌٛو ..... ثٌل . ٚغج٠جس  إٔؾج٠ٍٗ أغٌثٛ

ٔؾجٍ ٕب ِج ثٌّنج١خ ثؽضّج١٩ًج ِٚؤّْجص١ًج ٚإلفٟ  صؤع١ًٌث٠ىْٛ ف٪اًل  أْٚثٌمذٛي ، ٚثٌمج٩ور ثٌمجةّز ٘ٛ ٨ّ٢٠ 

 إٕٔجلٌٕٛج ١ٕتًج ٠٪ٕٟ  إْ:  أمٌٜد٪ذجًر  أٚ،  أإلٔؾجٍٞ أٌض٪ٌفٟ ثألهثءٚثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٕ٘ج ٠٪ٕٟ : ) .(26)

ٌضق٠ًٛ ثٌ٪جٌُ  أهثرٔمٛي ٚٔف٪ً ٚدٙيث صضقٛي ثٌٍغز  أْٚ٘ٛ  ، (27) (فٟ ثٌىْٛ ف٪ٍٕج ١ٕتًج ِج أٚصٌٚفٕج 

 ف١ٗ دواًل ِٓ وٛٔٙج ِمضٌٚر ٩ٍٝ ثٌضنج١خ ٚثٌضٛثًٙ ٚثٌض٪ذ١ٌ ثٌفىٌٞ .  ٚثٌضؤع١ٌ
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ٌُ إٌٝص١َّ ؽو٠و ال٠َثي ِمذٛاًل  إٌٝٚلو لجهس ٘يٖ ثٌّالف٦ز ) ثّٚضٓ(  وً ؽٍّز دؤْ  ٠ِٕٛج ثٌقجٌٝ ٚ٘ٛ ٠م

، ٚدٙيث ث٘ضُ ) ثّٚضٓ( دٖىً صجَ دّج ّّجٖ دـ ) ف٪ً  ثأللًٔؾجٍ ٩ًّ ٌغٛٞ ٚثفو ٩ٍٝ صجِز ِْض٪ٍّز صمجدً إ

ٗ ٠قًّ فٟ ١١جصٗ ّٔأ إٌٝ ٚإٔجً ٚأٔٛث٧ أغٌثٛ( ١َِٚ ٌٗ  ٌمٌٟٛث) ثٌ٪ًّ  أٚ( ثٌف٪ً ثٌىالِٟ )  أٚثٌمٛي( 

 ٩ز ٠ٕٚمُْ ٩ٍٝ : صى١ٕ٠ٛز دٙيث فٙٛ ٠ًّٖ ثٌ٪١ٍّجس ثٌىال١ِز ثٌّضٕٛ أف٪جي

 

 (28) ٌغز ِ٪١ٕز إٌٝز ١ّّٕضثٌّ ثألٙٛثسٚ٘ٛ ثٌضٍف٤ دٍٍْْز ِٓ مٟ ثٌٚٛصٟ ( : ٢ٔٛ١) ثٌف ٌمٌٟٛث: ثٌف٪ً  أٚأًل

ثٌّٕضمٍز ثٌّم٩ٌٚز ثٌّقٌّٛز فٟ ثٌٙٛثء فٟ ٌغز ِ٪١ٕز  ثألٙٛثسلجي ثّٚضٓ : ) ٘ٛ ِؾٌه ف٪ً ثٌضٍف٤ دذ٪ٜ 

 ثألٙٛثسِ٪ٕٝ ٘يٖ  أٚدغٜ ث٦ٌٌٕ ٩ٓ ٕىً ِٚج١٘ز  دؤٙٛثسث٢ٌٕك : دّ٪ٕٝ أٞ .(29)(ٚفٟ فوط ِ٪١ٓ 

 .(31)ِىٛٔز ٌىٍّجصٙج  أٙٛثسٚثٌّمٚٛه وٛٔٙج ١ٍّ٩ز ف٠َ١جة١ز ٌض١ٌٛو 

 

 أِٞفٌهثس ِ٪١ٕز  أٚعج١ًٔج : ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ثٌٍف٦ٟ ) ثٌف٪ً ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ( : ٟٚ٘ ١ٍّ٩ز صٍف٤ وٍّجس 

ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ثٌّضّٞٓ  ٚأِجصًّٖ وٍّجس صومً فٟ ٦ٔجَ ٔقٛٞ ِ٪١ٓ ٚدضٕغ١ُ ِ٪١ٓ لجي ثّٚضٓ : )  أٙٛثس

ِنٚٛٙز ِضٍٚز ٩ٍٝ ٔقٛ ِج  أٔقجء٩ٍٝ  أٙٛثس أفوثط أٞثٌىٍّجس  أٚ ثألٌفج٣دجٌمٛي فٙٛ ث٢ٌٕك دذ٪ٜ 

 .(31) (دّ٪ؾُ ِ٪١ٓ ٌِٚصذ٢ز دٗ ِٚض١ّٖز ِ٪ٗ ٚمجٝ٪ز ٦ٌٕجِٗ

 

ثٌ٪ٛثلخ ثٌضٟ  أٚجس ثٌّضذ٪ أٚ) ثٌف٪ً ثٌن٢جدٟ ( : ٠ّٚغً ثٌٕضجةؼ  أٚثٌىالِٟ ) ثٌوالٌٟ (  ؤع١ٌثٌض أٚ ثألعٌعجٌغًج : 

ثٌّضىٍُ ٔفْٗ ، ٚ٘يٖ ثٌٕضجةؼ  أٚثٌّْض٨ّ  أِٖٚج٩ٌ ثٌّنج١خ  أٚ أف٪جي٠ٌٛو٘ج ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٚثٌضٟ صؤعٌ ٩ٍٝ 

 أِج٠ىْٛ ويٌه ، ٠مٛي ) ثّٚضٓ ( : )  لو ال أٚصىْٛ مجًػ ٢ٔجق ثٌٍغز ، ٚثٌضؤعٌ ثٌىالِٟ لو ٠ىْٛ ِمٚٛهًث 

ّ٪ٕٝ جٌإٌٝ فو ِج دّ٪ٕٝ ِض٪ٍك د، ِمٌٚٔز  ثألٌفج٣ثٌف٪ً ثٌن٢جدٟ فٙٛ صؤه٠ز ثالٔؾجٍ ٚو١ف١ز ثّض٪ّجي صٍه 

 ٚأف٪جي ٚأفىجًخ ١ٍ٩ٙج ِٖج٩ٌ ٢ٕك دٖٟء ِج ٠ٌٛو ٩جهر صؤع١ٌثس صضٌصٚ٘ٛ ٩ٕوٖ دجٌّمجدً ) ثٌ .(32)ثٌٌّؽ٨ ( 

ثٌٍغ٠ٛز ٩ٕو ) ثّٚضٓ( صّٕٞش  ثأل٩ّجي أْ. ِٚٓ ٘يث ٔفُٙ (33) (ث٢م٠ٌٓ ثألٕنجٗ أٚثٌّضىٍُ  أٚثٌّْض٨ّ 

) ثٌف٪ً ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ( ٚ٘ٛ ثٌيٞ ٠ضقمك دمٌٕٛج ١ٕتًج ِج ٚ ) ف٪ً  ( ٚ ٌمٌٟٛثعالعز صى٠ٕٛجس ) ثٌف٪ً 

 دجٌمٛي ( .  ثٌضؤع١ٌ

 

 .(34)(  2ِغجي ىٌه ) ِغجي 

( ٠ٕؾَ ١ٍّ٩ٓ دٚفز ِضَثِٕز ، فٙٛ ٠ٕؾَ ٩ّاًل ل١ًٌٛج ٠ضّغً إّٔجٔهٚ٘ٛ ٠مٛي ) ٦ٔف  فجألح ثألّٕجْدض١٦ٕف  ثألٌِ

ٚثالدٓ ٚ٘ٛ  ثألّٕجْثدٕٗ دض١٦ٕف  أٌِٖ( ٠ٕٚؾَ ٩ّاًل ِضًّٕٞج فٟ ثٌمٛي ٠ضّغً فٟ إّٔجٔهفٟ ٢ٔمٗ دؾٍّز ) ٦ٔف 

 ٕ٪ٌ دجٌٕ٪جُ ( ٠ؾ١خ : ) ال أ

ٕ٪ٌ دجٌٕ٪جُ ( ٚثٌ٪ًّ ثٌّضّٞٓ فٟ ثٌمٛي ثٌّضّغً دؾٍّز ) ال أً ثٌمٌٟٛ ٩ٕوِج ٢ٕ٠ك ثٌ٪ّ ٟ٘ : أ٩ّجي٠ٕؾَ عالعز 

٠ٕؾَ ثالدٓ  ٚأم١ًٌثًفٜ .  أ٩ًّٚ ف١ٗ لذٛي  دؤ٠ٕٞذغٟ م٢ٍٗ  ٩وَ ثٌٌغذز فٟ ثٌَٕٛ ٚ٘يث ال إصذج٩ٗ أٚ إمذجًٖفٟ 

ثٌٕ٪جُ ٌُ ٠وث٩خ  ْأدّج  إّٔجٌٔٗض١٦ٕف  دئِٙجٌِٗضٕج٧ ثدٕٗ إ إٌٝ. دّج ثٔٗ ٠ْ٪ٝ  دجإللٕج٩٧ًّ ثٌضؤع١ٌ دجٌمٛي ثٌّضّغً 

 :د٪و . وّج فٟ ثٌٖىً ث٢صٟ أؽفجٔٗ

 (3ٕىً ًلُ )
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ٚلو ٟٚ٘ صوًٚ فٟ ٦ٔجَ ِضىجًِ  ,(35)ضم١ّْجس ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٘يٖ ثٌ أًٚهثٌف٪ً ثٌىالِٟ :  إٔٙجف:  ًثد٪ًج

  : ٌ ٩ٕٙج ) ثّٚضٓ( دجالص٩ّٟذ

 : (36)مِّ ِؾ٩ّٛجس  إٌٝصمُْ ثالٔؾج٠ٍجس 

٩ٓ ٠ٌ١ك  أٚفىُ ّٛثء وجْ فٟ ثٌّقىّز  إٙوثًثٌمٌثًثس ثٌض٠ٌٖ٪١ز : ٟٚ٘ ثٌمٌثًثس ثٌمٞجة١ز ثٌٕجصؾز ٩ٓ  -1

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

 ٍِ٪خ وٌر ثٌموَ .....ثٌل .

ثٌض٪١١ٓ فٟ ثٌّٕجٙخ ٚثالٔضنجدجس  ٚأِغٍضٗٚثٌٕفٛى ، ِّجًّجس ث٢ٌٍْز ثٌض٠ٌٖ٪١ز : ٠ٚض٪ٍك دّّجًّجس ث٢ٌٍْز  -2

ٚثٌضقي٠ٌ  ٚثإلًٕجهٚـ ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌضٕف١ي٠ز ثٌم٠ٌذز ِٓ ثٌّٕ ٚإ٢٩جء٠ٌ١ْز فٟ ثٌّيوٌثس ، ثٌضف ثألٚثٌِ ٚإٙوثً

 ٚث١٩ٌٛو ٚغ١ٌ٘ج .

ّٞث٩ٌٛو ٚثٌضىف وئ٢٩جء:  ثإلدجفزٌٝٚح  -3 ١ز ٚثٌمٚو ثٌّٕ ٚإ٩ال٠ٌْٚـ ّجْ ٠ٕٚوًػ صقش ٘يث ثٌذجح ثٌّضً ٚثٌ

 د١ٓ ثٌمٌثًثس ثٌض٠ٌٖ٪١ز ثٌّّجًّجس ثٌض٠ٌٖ٪١ز . ٚثٌمٚو فٟ ث٩ٌٛو . ٟٚ٘ صىْٛ ًثد٢ز ِج ٠ٌٚـثٌّض٠ٚومً 

ثال٩ضيثًثس ٚثٌضٙجٟٔ ٚثٌض٪جٍٞ  ٚأِغٍضٙج ثالؽضّج١٩ز ٚثأل٩ٌثفثٌٍْٛو١ز : صٕوًػ صقش دجح ثٌٍْٛن  ثألٚٝج٧ -4

 قٌٞ.ثٌْذجح ٚثٌميف ٚثٌّض ٚأٔٛث٧ُ َْٚثٌَم

ثٌ٪ذجًثس ثٌّضٍف٤ دٙج صؾٌٞ ِؾٌٜ ثالفضؾجػ ٚثٌٕمجٓ وّج صىٖف  أْثٌّٛٙٛفز ثٌّفٌْر : ٟٚ٘  ثإلعذجصجس -5 

،  أٚٝـ،  أ٩جًٛ،  أؽ١خ)  ٚأِغٍضٗدٛؽٗ ٩جَ ٠ٍٚٚـ ٘يث ثٌٕٚف ٠ٌ٢ٌمز ثٌ٪ٌٛ  ثألٌفج٣ْٔضنوَ  إٔٔجو١ف 

 (....ثٌل . أ٨ٝثفضٌٛ، 

 

 ثاويًا : ماهيت انفعم انكالمي 

ٔؾجٍ ٚدّ٪ٕٝ لٌٕٛج ١ٕتًج ٠٪ٕٟ ٌٚف ٚثإلٚثٌّض ثألهثء٘ٛ : ثٌّمٚٛه دٗ ٩ٕو ) ثّٚضٓ(  أٍّفشثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٚوّج  إْ

فٟ ١ٙغ ثٌ٪مٛه ِٓ د٨١ ٌٕٚثء ١ٙٚغ ثٌَٚثػ  ِج٠ؾٌٞ زثٌىال١ِّ ثألف٪جي أِغٍزف٪ٍٕج ١ٕتًج ِج . ِٚٓ  أٚصٌٚفٕج  إٔٔج

صؤعٌ ؽضّج١٩ز ِّٙز ث أ٩ّجي إٌٝوْٛ ثٌىالَ ١ٌِ مذًٌث فم٠ دً صضقٛي  إٌٝٚثٌٙذز ٚث٢ٌالق ، ٚلو ؽيدش ) ثّٚضٓ( 

 .(37)٘ٛ ىثص١ز ثؽضّج١٩ز  ِج إٌٝصؤهٞ  ألٔٙجٔؾجٍ ٩جٌٟ فٟ ثٌٛثل٨ ٚدٙيث ص٪ضذٌ ىثس إ

ْ ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٘ٛ ث١ٌٚغز ٙج ٚال ٦ٕ٠ٌ ًه ف٪ً ثٌّضٍمٟ ٩ًِّٚٛج فؤ٠م٨ دّؾٌه ث٢ٌٕك د ثألف٪جي٘يٖ  صؤع١ٌ أْعُ 

ثٌىال١ِز ثٌضٟ صٕؾَ ٩ّاًل ثؽضّج١٩ًج دّؾٌه ث٢ٌٕك دٗ ) ٠ٕٜٚٙ ٩ٍٝ ٦ٔجَ ٕىٍٟ هالٌٟ ثٔؾجٍٞ ، فٞاًل ٩ٓ ىٌه 

ِٓ وْٛ ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ) . ٚدٙيث ٠ضٛٝـ لٚو ) ثّٚضٓ(  (38) صن٘ ًهٚه ف٪ً ثٌّضٍمٟ ( صؤع٠ٌ١ز٠ضّٞٓ غج٠جس 

 .(39)(دجٌىالَ ثإلْٔجْصٟ ثٌيٞ ٠ٕؾَٖ ثٌ٪ًّ ثٌّؤّْج أٚثٌضٌٚف 

١ٓ ُِٕٙ فمو وجْ ثّٚضٓ ٠ٍـ ٩ٓ ثٌم١ّز ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ٩ٍّجء ثٌوالٌز ٚمًٚٛٙج ثٌذ٠ٛ١ٕ ٩ٌفٕجٖ ٠ٚنضٍف ىٌه ٩ٓ ِج

 إهمجيٝ ٩ٍ أّالفٗفٟ ثٌٍغز ثالٔى٠َ١ٍز ًٚدّج وً ثٌٍغجس ، ٠ٚٛثفك ثالٔؾجٍ ِٓ مالي ٩ذجًثس ٌغ٠ٛز صْضنوَ  ألف٪جي

ز دجٌنٚٛٗ ٩ٍٝ ثٌٌد٠ ٚصمَٛ ثٌمٚو٠ّ ,(41)ز ِٚ٪ٕج٘ج : فُٙ والَ ثٌّضىٍُ عُ صق١ًٍ ٩ذجًثصٗ ثٌٍغ٠ٛزِفَٙٛ ثٌمٚو٠ّ

 د٪جهٌأل ِفج١ّٟ٘ ِْضٍٛف إ١جًد١ٓ ثٌضٌو١خ ثٌٍغٛٞ ٌِٚث٩جر غٌٛ ثٌّضىٍُ ٚثٌّمٚو ثٌ٪جَ ِٓ ثٌن٢جح فٟ 

 . (41)ثٌضوث١ٌٚز ٦ٌٍجٌ٘ر ثٌٍغ٠ٛز 
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 نمبحث انّثاويا

 

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

ثٌّ٪ٕٝ دًٚٛر ٩جِز  ٚأٔٛث٧: ٠ضٕجٚي ثٌّ٪ٕٝ  ثألٚيصمَٛ ٘يٖ ث٠ٌ٦ٌٕز ٩ٍٝ ل١ّْٓ  ثألفىجًدجمضٚجً ٌٚىٟ الٖٔضش 

ٝ )دجٌّ٪ٕٝ ِج٠ّْ أٚ( ٩ٍٝ )ِ٪ٕٝ فٌفٟٚصف٠ٌك )غٌث٠ِ( د١ٓ ِ٪ٕٝ ثٌؾٍّز ِٚ٪ٕٝ ثٌّضىٍُ فٍيٌه ٠ىْٛ ثٌضم١ُْ 

 :(42)ِٓ ثٌض٠ٍٛقجس  أٔٛث٧عالعز  إٌٝثٌٍغز ثٌّمٚٛه فٟ ثٌضٛثًٙ . ٩ٍٚٝ ٘يث ١ٖ٠ٌ  أً٘( ٠ٚمجدً ٩ٕو ثٌٛٝ٪ٟ

 

َّ ثألٚي  ألؽ١ًّجق مجٗ  إٌٝثٌض٠ٍٛـ دجٌىالَ ٌٍوالٌز ٩ٍٝ ث١٢ٌّٕز ٚال ٠قضجػ   ُ( : ٚ٘ٛ: ثٌض٠ٍٛـ ثٌ٪جَ )ثٌّ٪

 . أوغٌ أٚ أٚاله( ِّج ٠ٍٛؿ ٩جهر دؤْ ٌو٠ه عالط  أٚالهِغجي ىٌه لٌٛه ) ٌوٞ عالعز  إ١ٌٗثٌضًٛٙ 

َٚعج١ًٔج :  . ٠ض٪ٍك دجٌّٕجّذز ألٔٗثٌضًٛٙ  ألؽ١ًّٕج٠ًٛ  أٚ٘( ٚ٘يث ث٧ٌٕٛ ٠قضجػ ١ّجلًج مجًٙج ثٌض٠ٍٛـ ثٌنجٗ )ثٌّن

 ِ٪ٙٛهر . دؤٌفج٣ثٌض٪٠َز فٟ ثٌٛفجر  أٚوّج فٟ ِذجًوز ثٌَٚثػ 

ِض٪جًف ١ٍ٩ٙج فٟ ص١ٌٛو ِغجي ىٌه ث٧ٌٕٛ ِٓ  أٌفج٠٣ضٌٛو دٛث٢ّز لٛث٩و ثٌّقجهعز ٚدٛث٢ّز عجٌغًج : ثٌض٠ٍٛـ ثٌ٪ٌفٟ : 

 أٚدً ٘ٛ ١ٌٚك ٌّفٌهثس ِ٪ؾ١ّز  , جص١زثٌف٪١ٍّدٛث٢ّز ثٌّذجها  إ٠ٗ١ٌضًٛٙ  ثٌض٠ٍٛـ . ٠ٚ٪و ٘يث ثٌض٠ٍٛـ )ٌف١٦ًج( . ٚال

ثٌّٛثٝ٪ز ِٚغجي ىٌه فٟ ٌف٦ٗ )ٌيٌه( فّغاًل لٌٕٛج : ) ٘ٛ ثّىضٍٕوٞ ، ٌيٌه فٙٛ  أٚص٪جد١ٌ ِ٪١ٕز دٛث٢ّز ثٌ٪ٌف 

وٛٔٗ دن١اًل ٔجصؼ ٩ٓ  أْد١ٓ ؽٍّز ) ٘ٛ ثّىضٍٕوٞ( ٚؽٍّز ) ٚ٘ٛ دن١ً( دق١ظ  ٌْذذٟثِٕج دجٌٌد٠ ٠٪ٕٟ ثٌضَ دن١ً(

ّّٛىضوٛٔٗ )ث ٕج دٗ ، فٍٛ ثّضذوٌٕج٘ج دجٌٛثٚ ثٌ٪ج١فز المضفٝ ثٌض٠ٍٛـ صّجًِج ٌيٌه فٙٛ فٍٕوٞ( ٚ٘يث ثٌٌد٠ ٘ٛ ؽَء ِّج ٌ

 ١ٍ٩ٗ .ٌفٟ ٔض١ؾز ٌٍّ٪ٕٝ ثٌّض٪جًف ص٠ٍٛـ ٩ُ

ثٌضٛثًٙ ثٌىالِٟ ِقىَٛ دّذوأ ٩جَ ٘ٛ )ِذوأ ثٌض٪جْٚ(  أْ( ٠ؾ٪ً ٠ٌ٦ٔضٗ صٕ٘ ٩ٍٝ ٚد٪و ٘يث ٌٜٔ )غٌث٠ِ

 :  (43) ٍِّْجس دؤًد٪ز٠ٕٜٚٙ ٘يث ثٌّذوأ 

: )  ثألٌٚٝصٍضََ دٗ ثٌّذجهًر ثٌىال١ِز د٪ذجًص١ٓ ِّٙز  أْثٌيٞ ٠ؾخ  ذجًثإلمٍِّْز ثٌموً : ٚصن٘ لوً و١ّز  .1

 . (ِّج ٘ٛ ٢ٍِٛح أوغٌصؾ٪ً ِٖجًوضه صف١و  ( . ٚثٌغج١ٔز : ) ال مذجًثإلثؽ٪ً ِٖجًوضه صف١و ثٌموً ث٢ٌٍّٛح ِٓ 

 ثٌذٌٕ٘ز ٩ٍٝ ٙولٗ ( . ِجال صْض٨١٢صمً  ) ال أٚٗ وجىح( ّٔأص٪ضموٖ  ِجصمً  ٍِّْز ثٌى١ف : ٚٔٚٙج : ) ال .2

 ٍِّْز ثٌّالةّز : ٟٚ٘ ٩ذجًر دمج٩ور ٚثفور )ٌضىْٛ ِٖجًوضه ِالةّز (. .3

 ثٌىالَ دٖىً لٛث٩وٞ ثٔؾجٍٞ ٚىٌه ِٓ مالي : إ٠ٞجؿٍِّْز ثٌؾٙز : ٚصٕ٘ ٩ٍٝ  .4

 ٩ٓ ثٌٍذِ  ثالدض٪جهأ . 

  ثإل٠ؾجٍح . صقٌٞ 

 ثٌضٌص١خؽـ . صقٌٞ 

 

٩ٕوٖ ثٌقٌّٛز ثٌوال١ٌز ٌٍّ٪ٕٝ ٚصٕمُْ  أّجّٙجٚد٪و ىٌه ٠مضٌؿ غٌث٠ِ صن١٢ًج ٌٍ٪ذجًثس ثٌٍغ٠ٛز ثٌضٟ صمَٛ ٩ٍٝ 

 :(44)إٌٝ

 أٚاًل : ثٌّ٪جٟٔ ث٠ٌٌٚقز : ٚ٘ٛ ثٌّوٌٛي ١ٍ٩ٙج د١ٚغز ثٌؾًّ ىثصٙج . ٚصًّٖ :

 . إّٕجهد٪ٜ فٟ ٩اللز  إٌٝ أ . ثٌّقضٜٛ ثٌمٞٛٞ : ٟٚ٘ ِؾ٩ّٛز ِ٪جٟٔ ِفٌهثس ثٌؾٍّز ًِّٕٞج د٪ًٞج

،  ثألٌِِج : وجالّضفٙجَ ،  أٍّٛد١زص٨ٞ ثٌؾٍّز ١ٙغز  دؤهٚثسح . ثٌمٛر ثالٔؾج٠ٍز : ٟٚ٘ ثٌمٛر ثٌوال١ٌز ثٌّؤٌٕ ٌٙج 

 ، ثٌٕفٟ . ثإلعذجسثٌٕٟٙ ، ثٌضٛو١و ، ثٌٕوثء ، 

صوي ١ٍ٩ٙج ٙفز ثٌؾٍّز دجًٌٌٞٚر ٌٚىٓ ١ٌٍْجق هماًل فٟ صقو٠و٘ج  ز : ٟٚ٘ ثٌّ٪جٟٔ ثٌضٟ العج١ًٔج : ثٌّ٪جٟٔ ثٌٚف١ّ

 ٚصًّٖ :  إ١ٌٙجٚثٌضٛؽٗ 

 ٚصالٍَ فٟ ِمجَ ِ٪١ٓ ِغً ِ٪ٕٝ ثاللضٞجء. أ١ٙاًلٟٚ٘ ثٌوالٌز ثٌضٟ صٌصذ٠ دجٌؾٍّز ثًصذج١ًج أ . ِ٪جٟٔ ٩ٌف١ز : 

 ز ِغً ثٌوالٌز ثالّضٍَث١ِز .ٕؾَ ِٕٙج ثٌؾٍّٛث٠ًز : ٟٚ٘ ثٌضٟ صضٌٛو ١ذمًج ٌٍّمجِجس ثٌضٟ ُصفح . ِ٪جٟٔ 

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

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

 فجٌّ٪ٕٝ ث٠ٌٌٚـ ٌٍؾٍّز )ه( ِٖىً ِٓ ِقضٛث٘ج ثٌمٞٛٞ ٚلٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز .

  د٪و ثٌّٛس . أمٌٜو١ٔج ٌِر ٌثٌق١جر ث إٌٝفجٌّقضٜٛ ثٌمٞٛٞ : ٔجصؼ ٩ٓ ُٝ ِ٪جٟٔ ِىٛٔجصٙج ثٌٌؽ٧ٛ 

  فٟٙ ٌالّضفٙجَ ، ٠ٕٚضؼ ِ٪ٕج٘ج ث٠ٌٌٚـ ِٓ ُٝ ِقضٛث٘ج  دجألهثرلٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز ثٌقٌف١ز : ٚثٌّؤٌٕ ٌٙج "ً٘"

 لٛصٙج ثالٔؾج٠ٍز . إٌٝثٌمٞٛٞ 

 ١١ٓ ّ٘ج : ةِ٪١١ٕٓ ؽَٚثٌّ٪ٕٝ ثٌّٕٟٞ ٌٍؾٍّز )ه( ٠ضؤٌف ِٓ 

 ثٌق١جر ثٌو١ٔج . إٌٝثلضٞجء فجٌُٙ ثٌٌؽ٧ٛ  أٞ: ِ٪ٕٝ ٩ٌفٟ ٚ٘ٛ ثاللضٞجء ،  ثألٚي

ّْهلل ص٪جٌٝ ( ثثٌغجٟٔ : ِ٪ٕٝ فٛثًٞ ثّضٍَثِٟ : ٚ٘ٛ صّٕٟ ثٌّضى١ٍّٓ ِٓ ثٌّنج١خ )  ثٌو١ٔج . إ٠ٌٌٝهُ٘  أ

د١ٓ ثٌّ٪ٕٝ  ٓ ٚثٌضٌثد٠ ِجى٠ٛصفج١ًٙ ثٌّضالي ًث٩جٖ )غ٠ٌِ( فٟ ٠ٌ٦ٔضٗ ثالّضٍَث١ِز ثٌقٛث٠ًز ٚىٌه ِٓ مٚ٘يث ِج 

 ٚثٌٍف٤ .

 

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

، ٩ٍٚٝ  ثألم١ٌ)ثّٚضٓ( فمو ١ًٛ ٠ٌ٦ٔز  صذج٧أ)ؽْٛ ١ٌّي( ِٛل٨ ثٌٚوثًر د١ٓ  ثأل٠ٌِىٟ ثٌف١ٍْٛف٠قضً 

 أٔؾَسثٌٍغ٠ٛز  ثأل٩ّجيٚثٌغجٟٔ )ثٌّٛثٙفجس ( ٚثٌّ٪ٕٝ : ٠ّىٕٕج ث٩ضذجً  ,)ثٌّمجٙو( ثألٚيِٓ د٪و٠ٓ  ثألم٘

)ثٌّنج١خ(  أٚ. ٚ٘ٛ دٙيث ٠ؤوو ٩ٍٝ صف١ٌْ ثٌّْض٨ّ  (46) ز ٌٍض٪ذ١ٌ ٩ٓ ِمجٙو ٚصقم١مٙج١ّصٛثٝ٪دٛث٢ّضٙج ١ٍّٚز 

 .(47)، د٪ىِ ) ثّٚضٓ( ثٌيٞ ٠ؤوو فٟ ٠ٌ٦ٔضٗ ٩ٍٝ ِمجٙو ثٌّضىٍُ ٔفْٗ 

٠ضىْٛ ثٌف٪ً ثٌىالِٟ  إىث( ٩ٕٚوٖ رغ١ٌ ثٌّذجٌٕ ثألف٪جيثٌّذجٌٕر( ٚ ) ثألف٪جي٠ٌ٦ٔضٗ ٩ٓ )٠ٚضقوط )١ٌّي( فٟ 

ث١ٍك ١ٍ٩ٗ ثالٔؾجٍ ثٌّضَثِٓ : ٚ٘ٛ صّٞٓ ثٌف٪١ٍٓ ثٌّذجٌٕ ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕ فٟ  دّٕؾ٠َٓ ثٌّذجٌٕر ٩ٚوِٙج ٚ٘ٛ ِج

 .(48)ٔفْٙج  ِ٪ٕٝ ث٢ٌٍخ فٟ ثٌّمٌٛز ٚإٝجفزِمٌٛز ٚثفور ، وّج فٟ دمجء ِ٪ٕٝ ثالّضفٙجَ ، 

 :(49)ٕٚ٘جن ِغجي ٠ضٌهه دٖىً وغ١ٌ ٩ٕو ثٌذجفغ١ٓ ٔماًل ٩ٓ )١ٌّي( ٚدمٌٛٗ 

 

 ( 4) ًلُ ِغجي 

 ٌٛ لٍش فٟ ثالٔؾجٍ ثٌّضَثِٓ :

 ثْ صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟ دئِىجٔهأ . ً٘ 

 .....) ٠ٕجٌٚٗ ثٌٍّـ ( . دجٌضؤو١وح. ٔ٪ُ 

 ث٢ٌٍخ :  ٚ٘ٛ ٠ًٛه ١ٌثةك ِّىٕز الٔؾجٍ ف٪ً ٠مَٛ صق١ًٍ )١ٌّي( ٢ٌٌٍق ثٌّنضٍفز ٢ٌٍٍخ دًٚٛر غ١ٌ ِذجٌٕر

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟(  أْ دئِىجٔهِموًر ثٌّنج١خ = )ً٘  أٚ إِىج١ٔز: ؽًّ صن٘  ثألٌٚٝث٠ٌ٢ٌمز  )أ( 

 ) ً٘ ّضٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( ِْضمذ١ٍز ٔقٛ: أف٪جيث٠ٌ٢ٌمز ثٌغج١ٔز : ؽًّ صن٘  )ح(

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ (  إِْٔه  أ٠ًو)  ٚص١ّٕجصٗ ٔقٛ:ً صض٪ٍك دٌغذز ثٌّضىٍُ ث٠ٌ٢ٌمز ثٌغجٌغز : ؽّ )ػ(

ٌُ) ثد٪ز : ؽًّ صض٪ٍك دٌغذز ثٌّنج١خ ٔقٛ:ث٠ٌ٢ٌمز ثٌٌ )ه(  صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( أْن ً٘ ٠ٞ

 ثألّٔج٠ٟٚذ١ٓ )١ٌّي(  ,ث٥ٕه ٍِقش ثٌذ٢ج١ِ( هٚث٩ٟ ثٌف٪ً : ) ال أٚ دؤّذجحث٠ٌ٢ٌمز ثٌنجِْز : صض٪ٍك  )٘ـ(

 ، ٚفْخ ثٌضًٍْْ : ث٢ٌٍذ١ز ثٌضٟ ثلضٌفٙج  ٌألف٪جيٌٕٟٚ ثٌّٛفم١ز  إٌٝ( ص١ٌٖ ) أ، ح،ػ أٞ ثألٌٚٝثٌغالعز 

 ثٌّنج١خ . دئِىج١ٔزأٚاًل : ثٌٌٖٟ ثٌضق١ٌٞٞ : ٠ٚض٪ٍك 

 : ٠ٚض٪ٍك دّْضمذ١ٍز ثٌف٪ً . ثٌمٜٚٛ أٚعج١ًٔج : ٌٕٟ ثٌّقضٜٛ )ثٌنذٌٞ ( 

 ٠ٕؾَ ثٌّنج١خ ثٌف٪ً ثٌّ٪ٕٟ . أ١ْز : ٚ٘ٛ ٠ن٘ ًغذز ثٌّضىٍُ فٟ عجٌغًج : ٌٕٟ ٙوق ثٌّٕ

٠ّىٓ ثٌّذجٌٕر دجّضنوثَ ؽٍّز )  أٚصموَ ثٌّضىٍُ د٢ٍخ غ١ٌ ِذجٌٕ  دئِىجْد١ٓ )ه . ٘ـ( ٠ٚذ١ٓ  عُ ٠ٌد٠ )١ٌّي ( ِج

 صٕجٌٕٟٚ ثٌٍّـ ؟( . أْث١ٍخ ِٕه  أًْ٘ ٌٟ 
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 ٠ٕؾَ ٩ّاًل ٚثفوًث ٌغ٠ًٛج دً ثع١ٕٓ : الٚثٌّضىٍُ ٩ًِّٛج 

( ٠ضّغً دجالٌضّجُ ثٌيٞ ٠ضُ ٩ٓ ٠ٌ١ك )٩ًّ عجٔٛٞ ( ٘ٛ ثٌْؤثي فجٌّمٚو )ثٌمٚو٠ز( ٘ٛ ثٌيٞ  أٌٟٚ: )٩ًّ  ثألٚي

ُٗذ١ّٚ٘يث ثٌّمٚو ثٌيٞ ٠ٕذغٟ َص ثأل٠ٌٟٕٚٛٞ ثٌمجةً ثٔؾجٍٖ ٚ٘ٛ ٠ضًٚ فم٠ دجٌ٪ًّ   ٌضٛثٝ٪ٟثٚثٌيٞ ٠ضقمك دجٌّ٪ٕٝ  ٕ

ُّ الّض٪ّجي ثٌّذجٌٕ هٚثف٨ ١و ٩ٓ ث٠ق ثٌوٚثف٨ ثٌضٟ صؾ٪ً ثٌّضىٍُ أْ. ٠ٚضٞـ د٪و ٘يث ثٌضف١ًٚ (51)ز َؾَٕضٌٍؾٍّز ثٌ

 :(51)٩ور ٟ٘ 

 ثالٔؾج٠ٍز ث٠ٌٌٚقز. أٚ ثألٌِثّضنوثَ ١ٙغ أٚال: 

ثالٔؾج٠ٍز  أٚثٌّذجٌٕ  ثأل٢٠ٌٍِخ ِٓ ِْضّ٪ٗ دجّضنوثَ ١ٙغز  أفوًثلٍّج ٨ّْٔ  إىعج١ًٔج : ثٌ٪اللجس ثالؽضّج١٩ز : 

 ٩و٠ور غ١ٌ ِذجٌٕر . أّج١ٌخثَ ز ، دً ٠ٍؾؤ ثٌّضىٍُ دجّضنوث٠ٌٌٚق

ُٗ آ١ٌزثٌوفج٧ : ٚ٘ٛ  آ١ٌزعجٌغًج :  ٠ْض٨١٢  ثٌّنج١خ دضقٍو ُٗٙٚثؽ فئىثِٓ ثالْٔقجح ٚثٌضٌثؽ٨ ٩ٕو ثٌقجؽز ،  ؽ١ور صّىٕ

ّْ أ٠ٚضٌثؽ٨  أْثٌّضىٍُ   ٌ والِٗ .٠ف

 

 (5ًلُ )ِغجي 

 أ . ً٘ ٌو٠ه ١ّجًر ؟ 

 . إ٠ٚجٌهح. ٔ٪ُ ، ٌىٕٟ ٌِصذ٠ د٩ّٛو ٚال ثّض٨١٢ 

 . ثٔٗ ِؾٌه ّؤثي ٚفْخ . إ٠ٚجٌٌُٟ ث١ٍخ ِٕه  أٔجآ . 

ثٌض١ٙتز ٌيٌه ٩ٓ ٠ٌ١ك ثٌْؤثي دًٚٛر غ١ٌ ِذجٌٕر ، ٌٚىٓ  أٚدج١ٌْجًر  إ٠ٚجٌٍٗٔق٤ : ثْ )أ( وجْ ٠مٚو ١ٍخ 

١ٌِٚ  ّؤثي دؤٔٗثٌّ٪ٕٝ ثٌقٌفٟ وضىض١ه هفج٩ٟ ، ٔفٌْ والِٗ  إ٠ٌٝضٌثؽ٨  أْف١ٓ ٚثؽٗ )ح( دجٌٌفٜ ثّض٢ج٧ )أ( 

 .(52)١ٌ ِذجٌٕ ١ٍذًج غ

 ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٩ٕو )١ٌّي(  إٔٙجف

ثٌىالَ ًٚد٠ ىٌه  أِغجيؽو٠ور ِٕذغمز ِٓ ٦ٌٔصٗ فٛي ثٌضم١ُْ ثٌيٞ ِٓ ثٌّّىٓ ص١٦ُٕ  آ١ٌز٨ٝٚ )ؽْٛ ١ٌّي( ٌمو 

 .(53)وٍٗ دّذجها ِنضٌٚر 

 ثٌىالَ(=)ثٌقجٌز ثٌٕف١ْز ثٌضٟ ٠٪ذٌ ٩ٕٙج ثٌف٪ً ثٌىالِٟ( ألف٪جي)ثٌ٪اللز ثٌنجًؽ١ز 

 لٛر ( أٚ) صمو٠ُ ثٌف٪ً دموًر  )ثٌمٚو٠ز ٌٍف٪ً ثٌىالِٟ ( =

 = ) ثالٔؾج٠ٍز ِٓ ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ()ثًصذجٟ ث٢ٌّٕٛق دجٌّضىٍُ ( 

 ثٌىال١ِز ( ٌألف٪جي ثألهثءصٌثد٢ٗ ٨ِ ث١ٌْجق ( = ) ثمضالف ٠ٌ١مز  آ١ٌز)

 ٠ّىٓ ثٔؾجٍ٘ج(  أف٪جيوال١ِز ِالٍِز ٌالٔؾجٍ +  أف٪جي)

: ٚلو ثلضٌؿ ٌٙج ٚٙف )ٔم٢ز ثٌض٠ٌٌّ  (54) ث٢صٟثٌىال١ِز ٩ٍٝ ثٌٖىً  ٌألف٪جي( ثٌضم١ُْ ٩ٍٚٝ ٘يث ٨ٝٚ )١ٌّي

 : وّج فٟ( 

صموَ ثٌنذٌ دٛٙفٗ صّغ١اًل  أْ) ثالعذجص١ز ( : ٚ٘ٛ ثٌض٪ٙو ٌٍّْض٨ّ دقم١مز ثٌنذٌ ، ٟٚ٘  ثألٌٚٝثٌٕم٢ز ثٌض٠ٌ٠ٌّز :  .1

 ,ثٌضغ١١ٌثس ٚث٢ٌذ١ز ، ثٌض١ٕٚفجس ،  ثألٚٙجفثٌضم٠ٌ٠ٌز ،  ثألفىجَىٌه  أِغٍزٌقجٌز ِٛؽٛهر فٟ ثٌ٪جٌُ ، ِٚٓ 

 إعذجسص٢ٕٛٞ ٩ٍٝ ثصؾجٖ ِالةّز ثٌىٍّز ٌٍ٪جٌُ ، ٌٕٟٚ ثٌٚوق ف١ٙج ٘ٛ ثال٩ضمجه دق١ظ )وً  ثإلعذجصجسٚؽ٨١ّ ٘يٖ 

 ْٔؤي ٩ٓ ِٚوثل١ز ث٢ٌّٕٛق . ثإلعذجس٘ٛ ص٪ذ١ٌ ٩ٓ ث٩ضمجه( .ٌٚضقو٠و ٠ٛ٘ز 

١ٙ١ز ( : ٟٚ٘ ِقجٌٚز ؽ٪ً ثٌّْض٨ّ ٠ضٌٚف د٠ٌ٢مز صؾ٪ً ِٓ صٌٚفٗ ِضالةًّج ثٌٕم٢ز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌغج١ٔز )ثٌضٛؽ .2

ٚثٌٕٛثٟ٘ ٚث٢ٌٍذجس ، ٌٕٟٚ ثٌٚوق ثٌّ٪ذٌ ٩ٕٗ ٘ٛ هثةًّج  ثألٚثٌِ، ٚثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ ٌٍضٛؽٗ ، ٚصضّغً فٟ 

 ٚثٌِثألثٌٌغذز ، فىً صٛؽٗ ٘ٛ ص٪ذ١ٌ ٩ٓ ًغذز دجْ ٠مَٛ ثٌّْض٨ّ دجٌف٪ً ثٌّٛؽٗ دٗ ، ٚ٘يٖ ثٌضٛؽ١ٙجس ِٓ 

 صْضٕىٌ . أ٠ٚن٨ٞ ٌٙج  أٚصًّٙ ،  أٚص٢ج٧  أْوجىدز ، ٌىٓ ٠ّىٓ  أٚصىْٛ ٙجهلز  أ٠ّْىٓ  ٚث٢ٌٍذجس ال

( : ٘ٛ ص٪ٙو ِٓ ثٌّضىٍُ ٌّذجٌٕر ِْجق ثٌف٪ً ثٌّّغً فٟ ثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ ، ثإلٌَث١ِزثٌٕم٢ز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌغجٌغز )  .3

ٌٕٟٚ  أ٠ًٞج إٌَثِٟٚصضٛفٌ ّٔجىػ ِٓ ثالٌَث١ِجس فٟ ثٌّٛث١٩و ٚثٌٕيًٚ ٚثٌٌْ٘ٛ ٚثٌ٪مٛه ٚثٌّٞجٔجس ٚثٌضٙو٠و 

ج ، فجٌّٛث١٩و ِ ءدٖٟصٙو٠و ٘ٛ ص٪ذ١ٌ ٩ٓ لٚو ٌٍم١جَ  أٚثٌٚوق ثٌّ٪ذٌ ٩ٕٗ ٘ٛ ثٌمٚو ٩ٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي وً ٩ٚو 

 ٠قٕظ دٙج . أ٠ٚضُ صٕف١ي٘ج  أٍْثةفز ، ٌٚىٓ ٠ّىٓ  أٚ فم١مزصىْٛ  أ٠ّْىٓ  ٚثٌٕٛثٟ٘ ال وجألٚثٌِٚثٌٕيًٚ ٟ٘ 
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ثٌٕم٢ز ثٌض٠ٌٌّر ثٌٌثد٪ز ) ثٌض٪ذ٠ٌ١ز ( : ٟٚ٘ ثٌض٪ذ١ٌ ٩ٓ ٌٕٟ ثٌٚوق ٌٍف٪ً ثٌىالِٟ ، ٚثٌّٕجىػ ٩ٕٙج ٟ٘  .4

د١ٓ ثٌّقضٜٛ ثٌنذٌٞ ٚثٌٛثل٨  ٚثٌض٪٠ََثس ٚفٟ ثٌض٪ذ٠ٌ١ز ثلضٌثْ ِجثال٩ضيثًثس ٚثٌضٖىٌثس ٚثٌضٙجٟٔ ٚثٌضٌف١ذجس 

ثٔه فَس دجٌؾجةَر  أُٚ ص١ًٍّْج دجٟٔ ٌٝدضه ٍّفجٔج ُأ) صٙج١ٕٔج ٩ٍٝ فٍٛن دجٌؾجةَر (  أٚلٍش : )ث٩ضيً ٌٌٞده (  فئىث

ف٪اًل ٩ّج  ألّفدجوجْ ثٌّضىٍُ ٠ٖ٪ٌ  إىث. ٌٕٟٚ ثٌٚوق ٠ضغ١ٌ ٨ِ صغ١ٌ ٠ّٔ ثٌض٪ذ١ٌ ، ٚ٘ىيث فجال٩ضيثً ٙجهق 

 وجْ ثٌّضىٍُ ٠ٖ٪ٌ دجٌذٙؾز فمًج ٌّج ٠ٕٙب ثٌّْض٨ّ ١ٍ٩ٗ . إىث٠٪ضيً ٩ٕٗ ، ٚثٌضٙجٟٔ ٙجهلز 

 ثألف٪جيٌ ، فضنٍك صغ١ٌ فٟ ثٌ٪جٌُ دضّغ١ٍٗ ٚوؤٔٗ لو صغ١ّ إفوثطثٌٕم٢ز ثٌض٠ٌ٠ٌّز ثٌنجِْز ) ثٌض٠ٌٚقجس ( : ٚ٘ٛ  .5

ٌُه(، ) أٔشثٔوال٧ ثٌقٌح (، ) أ٩ٌٍٓيٌه ٍٚػ ٍٚٚؽز ( ، ) إٔىّج أ٩ٍٓ) ه :ٌى ٚأِغٍز)ثٌٖ٪جة٠ٌز(  ثألهثة١ز  أٔج٢ِ

)ًٌ صغ١ٌ  دئفوثطثٌىال١ِز  ثألف٪جي( ِٓ د١ٓ ٕج ثٌّالةّز ٌضغ١ٌ ثٌ٪جٌُ ٚصٕفٌه )ثٌض٠ٌٚقجسٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٌو٠ ِْضم١

 أ٩ٍٕش( ، )ٍٚؽًج ٍٚٚؽًز  إٕٙجًوّجٔؾقش فٟ  إىثثٌٕجؽـ ٌٍف٪ً ثٌىالِٟ ، دج٩ضذجً )  ثألهثءفٟ ثٌ٪جٌُ دفًٞ 

 دٛؽٛه ِؤّْجس . إالصىْٛ ِّىٕز  صٛؽو ِٓ لذً ٚالىٌه ، ٚص٪ذٌ ٩ٓ فجٌز ف٪١ٍز فٟ ثٌ٪جٌُ  إٌٝثٌقٌح ( ِٚج 

 

فٟ وضجدّٙج ,(55) ك ٚ٘ج١ًٔٔ() دج أِغجيثٌىالَ  ألف٪جيٚلو فجٚي د٪ٜ ثٌ٪ٍّجء ف١ّج د٪و ٨ٝٚ صم١ُْ ؽو٠و 

ٌ٪ٍّجء  ث٢ًثء إٌٔٙ ِٚج ٩ٌٝشثٌ٪ٌف١ز(  ثألف٪جي) ضٗفٟ ٠ٌ٦ٔ (٠ًىجٔجصٟ)ٚ ,ثٌىالَ ( ٚأف٪جي)ثٌضٛثًٙ ثٌٍغٛٞ 

 فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ثٌقو٠ظ . أوْفًٛهؽجِ٪ز 

 

 

 انخاتمت

فٟ ًوخ ثٌقوثعز ٚثٌّٕج٘ؼ ثٌّضموِز فٟ ؽ٨١ّ ثٌ٪ٍَٛ ثًصؤ٠ش مٛٛ غّجً ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌقو٠ظ ٢ٍِٕمًج ِٓ ٩ٕٛثْ 

آ١ٌز ثٌذقظ ثٌؾجه ٚ)٠ٌ٦ٔجس ثٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ٩ٕو ٩ٍّجء ِوًّز ثوْفًٛه( , ٚىٌه ٌىٟ ألف ٩ٍٝ أُ٘ ٔضجؽجصُٙ 

, فٛؽوصٗ ٩ًِٛٝٛج ٠ْضقك ٩ٕجء  ف١ًٗثّز ٩ٕوُ٘ د٪و صى٠ٛٓ ًٙٛر ٚثٝقز ٩ٓ ث٧ٌّٛٝٛ ِٓ مالي ثٌذقظ ٚثٌو

ُُ ٩ٓ ٩م١ٍّ ف١ٗثٌذقظ ٌّج  أٌٚته ثٌ٪ٍّجء ِٚوٜ ّ٪ز ِوثًوُٙ فٟ فُٙ ٔٚٛٗ ثٌٍغز ز ِٓ أٌّثً ؽّز ٚإدوث٧ ٠َٕ

 ٚصق١ٍٍٙج .

    ٚد٪و ىٌه صٍٛٙش إٌٝ ٔضجةؼ أدٌٍ٘ج: 

ًٍ فو٠ظ ٌّالةّز ص٢ًٛ ثٌ٪ٌٚ ثٌيٞ ٔ٪١ٔ ف١ٗ , ٨ِ -1 ٩وَ صؾجً٘ ثإلًط ثٌيٞ  ِٓ ثًٌٌٞٚٞ هًثّز ثٌٍغز دٖى

 صٌوٗ ٌٕج ٩ٍّجةٕج ثألٚثةً , ألّٔٗ ثألّجُ ثٌيٞ ٢ٍٕٔك ِٕٗ.

 ذٙج.دٖىً ِٛؽَ ٌضُٖ٪٩ٓ ٠ٌ٦ٔجس ٘ؤالء ثٌ٪ٍّجء ِقجٚاًل ثمضٚجً٘ج وٖف ثٌذقظ   -2

ثإلِىجْ ٚصذ٠١ْ ثٌ٪ذجًر دًٚٛر ٚثٝقز ٍٍّْز ِج إٍثٌز ثٌغّٛٛ ثٌيٞ ٠ٍُف د٪ٜ ثٌّْجةً ث٢ٌٌّٚفز لوً   -3

    أِىٕٕٟ ىٌه.

ثٌنجٙز دجٌّٕٙؼ ثٌضوثٌٟٚ ٔقٛ: ) ثألف٪جي ثٌىال١ِز , ثألعٌ ٚثٌضؤعٌ, ثألّضٍَثَ ثٌقٛثًٞ ,  ثٌّفج١ُ٘ص١ٝٛـ   -4

 ٚثألف٪جي ثٌّذجٌٕر ٚغ١ٌ ثٌّذجٌٕر ( . ٚغ١ٌ٘ج 

ًً ِٕفٌه ٚىٌه ٌفُٙ أفىجًٖ دّ٪َي ِٓ ث٢مٌ, عُ ِقجٌٚز ثٌّٛثٍٔز د١ُٕٙ ِٓ مالي فُٙ   -5 هًثّز وً ٩جٌُ دٖى

٨ِ صٌص١خ صٍه ثألفىجً دًٚٛر ِضالفمز فضٝ ال ص٨١ٞ  ١ّٕ٘ز ثٌّضىٛٔز ٩ٓ ثٌّفَٙٛ ٩ٕو وً ٚثفو ُِٕٙثًٌٚٛر ثٌي

.ثٌفىٌر ثٌ٪جِز ثٌيٞ ٠وًٚ ١ٍ٩ٙج ثٌذقظ 
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 انهىامش

ه.ِقّو ( ٌـ )ثْ ًٚدٛي ، ؽجن ِٕٛالً( . صٌؽّز ه.١ّف ثٌو٠ٓ ه٩فُٛ، ٦ٕ٠29ٌ  ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ  .1

 . 213. 1ٌذٕجْ .ٟ  –ث١ٌٖذجٟٔ ، هثً ث١ٍ٢ٌ٪ز ٢ٌٍذج٩ز ٚثٌٌٕٖ ، د١ٌٚس 

 َ .2115، 1(،صؤ١ٌف ه.ِْ٪ٛه ٙقٌثٚٞ،هثً ث١ٍ٢ٌ٪ز، د١ٌٚس ،15ٟثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح )ٗ .2

ٌذٕجْ ،  –ه.ِقّو ِقّو ٠ِٛٔ ٩ٍٟ ، هثً ثٌىضجح ثٌؾو٠و ثٌّضقور ، د١ٌٚس ثٌٍْج١ٔجس ، صؤ١ٌف  إٌِٝومً  .3

ٟ1  ،2114 ٗ ، َ12. 

ؽو٠ور فٟ ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌّ٪جٌٙ ، صؤ١ٌف : ِقّو ثفّو ٔقجٌز،هثً ثٌّ٪ٌفز ثٌؾجِ٪١ز  آفجق٦ٕ٠ٌ :  .4

 .11-11َ ، ٗ  2112. )ه.س(  ثإلّىٕو٠ًز

 ( .29ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ  .5

 –ٌٌٍٕٖ ٚثٌض٨٠ٍٛ ثٌّ٪جٌٙر ، صؤ١ٌف ِقّو ٌِٙثْ ًٕٛثْ ، هثً ثٌغمجفز  ثٌفٍْفزهًثّز  إٌِٝومً  .6

 (43َ )1.1981د١ٌٚس.ٟ

 –غٛفّجْ ، ٌـ  ) ف١ٍ١خ ٌال١ٖٔز( صٌؽّز : ٙجدٌ ثٌقذجٕز ، هثً ثٌقٛثً  إٌٝث٦ٌٌٕ : ثٌضوث١ٌٚز ِٓ ثّٚضٓ  .7

 .48َ ٗ 2118، ٠ًّٛ2ج ، ٟ

ثٌّغٌح  –ثٌمِٟٛ  ثإلّٔجء٦ٕ٠ٌ : ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚز ٌـ )فٌثْٔٛثٍ ث١ًِٕىٛ( صٌؽّز ّ٪١و ٩ٍٛٓ ، ٌِوَ  .8

 .38)ه.س( ٗ 

، أف٠ٌم١جّجس( ٌـ)ؽْٛ ثّٚضٓ( صٌؽّز:٩ذو ثٌمجهً ص١ٕٕٟ،٢ِجد٨ ٍىثأل١ٕجء دىضجح : )و١ف ٕٔؾَ ٩ٕٛثْ ثٌ .9

 َ.2118،ثٌّغٌح ،  2ثٌٌٖق ،١ـ

ِىضذز ٔجٌْٕٚ ، ٌذٕجْ  -.٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ : صؤ١ٌف :٩ذو ثٌٗ م١ٍفز ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌ٪ج١ٌّز 11ٌٌٍٖٕ

ٟ.1 ،2117 ٗ ، َ41. 

 . 31-31ث١ٌَٛ ٗ . ٦ٕ٠ٌ  ثٌضوث١ٌٚز 11

ثٌٌدجٟ،  -ثألِجْ.٠ٌ٦ٔز ٩ٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج١٢١ٔمج( ٌـ )ًثط و١ّذْْٛ( صٌؽّز . ٩ذو ثٌمجهً ل١ٕٕٟ ، هثً 12

ٟ1 ،2119ٗ،61. 

 (.٦ٕ٠.42ٌ :٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ )13ٗ

 .٠ٌ٦ٔ.62ز ٩ٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج١٢١ٔمج( ،14ٗ

 .39دىٍّجس ( ٗ  ثأل١ٕجءثٌىالَ )و١ف ٕٔؾَ  أف٪جي.٠ٌ٦ٔز 15

 .١٢ٔ97مج( ٗ. ٦ٕ٠ٌ : ٠ٌ٦ٔز ٩ٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْج16

17.ْ.َ . 

. ٦ٕ٠ٌ : ًّجٌز ثٌووضًٛثٖ د٪ٕٛثْ )ثٌضوث١ٌٚز فٟ ثٌوًثّجس ثٌ٪ٌد١ز ثٌمو٠ّز ( ٌٍذجفظ )فٌثُ ٩ذو ثٌٙجهٞ ( 18

 .41-41، ٗ 2111و١ٍز ثٌضٌد١ز  -ؽجِ٪ز ثالٔذجً

 .167دىٍّجس ( )ثّٚضٓ( ٗ  ثأل١ٕجءف ٕٔؾَ . ٦ٕ٠ٌ :ثٌفًٚ ثٌقجهٞ ٩ٌٖ ِٓ وضجدٗ )و19١

 ٠ٌ٦ٔٚ،61ز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٗ 167دىٍّجس(ٗ  ثأل١ٕجء.٦ٕ٠ٌ:)و١ف ٕٔؾَ 21

 .٠ٌ٦ٔ.62ز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ، ٗ 21

ثٌىالَ ، ٌـ )دجك ٚ٘ج١ًٔٔ( صٌؽّز.٩ذو ثٌنجٌك .ًِٕٖٛثس  ٚأف٪جي.٦ٕ٠ٌ :ثٌضٛثٗ ثٌٍغٛٞ 22

 .24َ.2117ٗ، 1ثالمضالف،ثٌؾَثةٌ،١ـ

 .٠ٌ٦ٔ.62ز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ،ٗ 23

24 ٗ ْ.َ.43. 

 .44-41. ثٌّغجي فٟ :َ.ْ، ٗ 25

 (.41. ٦ٕ٠ٌ ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح )26ٗ

 .123دىٍّجس( )ثّٚضٓ( ٗ ثأل١ٕجء. )و١ف ٕٔؾَ 27

 .٩41ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح ، ٗ  ثٌضوث١ٌٚز. ٦ٕ٠ٌ : 28

 .124دىٍّجس( )ثّٚضٓ( ٗ  ثأل١ٕجء. )و١ف ٕٔؾَ 29
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 .٦ٕ٠81ٌ : ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ٗ . 31

 . 124دىٍّجس( )ثّٚضٓ( ٗ  ثأل١ٕجء. )و١ف ٕٔؾَ 31

32 ْ.َ .125. 

 .  33ثٌىالَ ٗ  أف٪جي. ٦ٕ٠ٌ : ٠ٌ٦ٔز 33

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

١ف : ٙالؿ ثٌو٠ٓ صؤٌ أوْفًٛهٚثٌضق١ًٍ ثٌٍغٛٞ ٩ٕو ِوًّز  187- 186ثٌىالَ ٗ  أف٪جي. ث٦ٌٔ : ٠ٌ٦ٔز 35

 َ .1996،  2ٌذٕجْ ، ٟ  –٩ذو ثٌقك، هثً ثٌض٠ٌٕٛ ٢ٌٍذج٩ز ٚثٌٌٕٖ  إّّج١٩ً

 . ِٚج د٪و٘ج 186دجٌىٍّجس ( ٗ  ثأل١ٕجءثٌىالَ ٚو١ف ٕٔؾٌ  أف٪جي. ٦ٕ٠ٌ : ٠ٌ٦ٔز ) 36

37 ٗ  ْ.َ .24 

 41. ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح ٗ 38

39 ٗ ، ْ . َ .11  

41ْ.َ : ٌ٦ٕ٠ . ٗ11  

( ٌـ )دجص٠ٌه ٕجًٚهً( صٌؽّز : ِقّو ١ِق١جصٓ ، ِؾٍز ثٌّؾٍِ 229. ٦ٕ٠ٌ : ٌْج١ٔجس ثٌن٢جح )ٗ  41

 َ.1999، ٌْٕز  2ثٌؾَثةٌ ، ٩وه  -ٌٍغز ثٌ٪ٌد١ز ، هثً ِ٘ٛز ثأل٩ٍٝ

 (164 -62. ٦ٕ٠ٌ : ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ) ٗ 42

 (33ح )ٗ ( ، ٚثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪56ٌ. ٦ٕ٠ٌ ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ 43

 َ .1989،  ٦ٕ٠.1ٌ : ثٌٍْج١ٔجس ث١٥ٌٛف١ز ، صؤ١ٌف : ثفّو ثٌّضٛوً ، ًِٕٖٛثس ٩ىج٣ ، ٟ 44

 (35. ثٌّغجي فٟ . ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح )ٗ 45

 ( 35. ٦ٕ٠ٌ : ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح )ٗ 46

 ( 117. ٦ٕ٠ٌ : ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ) ٗ 47

 (155ٗ . ٦ٕ٠ٌ ثٌّٚوً ثٌْجدك ) 48

 ( .58)ٗ ٚثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ( 156 -155. ثٌّغجي فٟ : ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ )ٗ 49

 ( 58. ٦ٕ٠ٌ ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ )ٗ 51

 ( 156. ٦ٕ٠ٌ ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ )ٗ 51

 166. ثٌّغجي فٟ : َ.ْ ، ٗ 52

ٛ٘جح ، دغوثه ، هثً . ٦ٕ٠ٌ : ثٌٍغز فٟ ثٌّ٪ٕٝ ٚث١ٌْجق ، صؤ١ٌف : ال٠َٛٔؽْٛ ،صٌؽّز : ٩ذجُ ٙجهق ث53ٌ

 118َ ، ٗ  1987ٌٖؤْٚ ثٌغمجف١ز ثٌ٪جِز ث

، ًِٕٖٛثس ثٌوثً ثٌ٪ٌد١ز  1. ٦ٕ٠ٌ : ثٌ٪مً ٚثٌٍغز ٚثٌّؾض٨ّ ٌـ )ؽْٛ ١ٌّي ( صٌؽّز : ّ٪١و ثٌغجّٟٔ ، ٟ 54

( . ٦ٕ٠ٌٚ 221 – 217َ )ٗ 2116ثٌؾَثةٌ  –ٌٍ٪ٍَٛ ، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ٪ٌدٟ ، ًِٕٖٚٛثس ثالمضالف 

 ( .127 -125: ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ) ٗ  أ٠ٞج

 ( .133 – 131. ٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ ) ٗ 55

 انمصادر وانمزاجع

آفجق ؽو٠ور فٟ ثٌذقظ ثٌٍغٛٞ ثٌّ٪جٌٙ ، صؤ١ٌف : ِقّو ثفّو ٔقجٌز هثً ثٌّ٪ٌفز ثٌؾجِ٪١ز ثإلّىٕو٠ًز .  .1

 َ . 2112)ه.س( 

ثٌو٠ٓ إّّج١٩ً ٩ذو ثٌقك، هثً ثٌض٠ٌٕٛ ٢ٌٍذج٩ز ثٌضق١ًٍ ثٌٍغٛٞ ٩ٕو ِوًّز أوْفًٛه صؤ١ٌف : ٙالؿ  .2

 َ .1996،  2ٌذٕجْ ، ٟ  –ٚثٌٌٕٖ 

ثٌضوث١ٌٚز ث١ٌَٛ ٌـ )ثْ ًٚدٛي ، ؽجن ِٕٛالً( . صٌؽّز ه.١ّف ثٌو٠ٓ ه٩فُٛ، ه.ِقّو ث١ٌٖذجٟٔ ، هثً  .3

 ٌذٕجْ .  –ث١ٍ٢ٌ٪ز ٢ٌٍذج٩ز ٚثٌٌٕٖ ، د١ٌٚس 

 َ .2115، 1ِْ٪ٛه ٙقٌثٚٞ هثً ث١ٍ٢ٌ٪ز، د١ٌٚس ،ٟ(،صؤ١ٌف ه. 15ثٌضوث١ٌٚز ٩ٕو ثٌ٪ٍّجء ثٌ٪ٌح )ٗ .4
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و١ٍز ثٌضٌد١ز  -ثٌضوث١ٌٚز فٟ ثٌوًثّجس ثٌ٪ٌد١ز ثٌمو٠ّز ( ٌٍذجفظ )فٌثُ ٩ذو ثٌٙجهٞ ( ؽجِ٪ز ثالٔذجً .5

2111  ، 

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

ٟ2 ،2118.َ 

ٌضٛثًٙ ثٌٍغٛٞ ٚأف٪جي ثٌىالَ ، ٌـ )دجك ٚ٘ج١ًٔٔ( صٌؽّز.٩ذو ثٌنجٌك .ًِٕٖٛثس ث .7

 1َ.2117، 1ثالمضالف،ثٌؾَثةٌ،١ـ

، ًِٕٖٛثس ثٌوثً ثٌ٪ٌد١ز ٌٍ٪ٍَٛ  1ثٌ٪مً ٚثٌٍغز ٚثٌّؾض٨ّ ٌـ )ؽْٛ ١ٌّي ( صٌؽّز : ّ٪١و ثٌغجّٟٔ ، ٟ  .8

 1َ 2116ثٌؾَثةٌ  –، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ٪ٌدٟ ، ًِٕٖٚٛثس ثالمضالف 

 2)و١ف ٕٔؾَ ثأل١ٕجء دىٍّجس( ٌـ)ؽْٛ ثّٚضٓ( صٌؽّز:٩ذو ثٌمجهً ص١ٕٕٟ،٢ِجد٨ أف٠ٌم١ج، ثٌٌٖق ،١ـ .9

 َ.2118،ثٌّغٌح ، 

( ٌـ )دجص٠ٌه ٕجًٚهً( صٌؽّز : ِقّو ١ِق١جصٓ ، ِؾٍز ثٌّؾٍِ ثأل٩ٍٝ ٌٍغز 229ٌْج١ٔجس ثٌن٢جح )ٗ  .11

 َ.1999، ٌْٕز  2ثٌؾَثةٌ ، ٩وه  -ثٌ٪ٌد١ز ، هثً ِ٘ٛز

 َ .1989،  1جس ث١٥ٌٛف١ز ، صؤ١ٌف : ثفّو ثٌّضٛوً ، ًِٕٖٛثس ٩ىج٣ ، ٟ ثٌٍْج١ٔ .11

ثٌٍغز فٟ ثٌّ٪ٕٝ ٚث١ٌْجق ، صؤ١ٌف : ال٠َٛٔؽْٛ ،صٌؽّز : ٩ذجُ ٙجهق ثٌٛ٘جح ، دغوثه ، هثً ثٌٖؤْٚ  .12

 1َ  1987ثٌغمجف١ز ثٌ٪جِز 

ٌٖ ٚثٌض٨٠ٍٛ، ِومً إٌٝ هًثّز ثٌفٍْفز ثٌّ٪جٌٙر ، صؤ١ٌف ِقّو ٌِٙثْ ًٕٛثْ ، هثً ثٌغمجفز ٌٍٕ .13

 َ 1981د١ٌٚس.ٟ.

ٌذٕجْ ،  –ِومً إٌٝ ثٌٍْج١ٔجس ، صؤ١ٌف ه.ِقّو ِقّو ٠ِٛٔ ٩ٍٟ ، هثً ثٌىضجح ثٌؾو٠و ثٌّضقور ، د١ٌٚس  .14

ٟ1  ،2114 َ1 

 ثٌّغٌح )ه.س(. –ثٌّمجًدز ثٌضوث١ٌٚز ٌـ )فٌثْٔٛثٍ ث١ًِٕىٛ( صٌؽّز ّ٪١و ٩ٍٛٓ ، ٌِوَ ثإلّٔجء ثٌمِٟٛ  .15

ثٌٌدجٟ،  -١٢١مج( ٌـ )ًثط و١ّذْْٛ( صٌؽّز . ٩ذو ثٌمجهً ل١ٕٕٟ ، هثً ثألِج٠ٌ٦ْٔز ٩ٍُ ثٌوالٌز )ث١ٌّْجٔ .16

ٟ1 2119َ1 

ِىضذز ٔجٌْٕٚ ، ٌذٕجْ  -.٠ٌ٦ٔز ثٌف٪ً ثٌىالِٟ : صؤ١ٌف :٩ذو ثٌٗ م١ٍفز ، ثٌٌٖوز ث٠ٌٌّٚز ثٌ٪ج١ٌّز ٌٌٍٕٖ .17

ٟ.1 ،2117.َ 


